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Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah swt. Begitu besar
rahmat Allah swt diberikan kepada umat manusia di bumi ini. Sungguh Allah swt
yang menciptakan alam semesta, menjaganya dan Allah pulalah yang akan
mewarisinya. Manusia adalah makhluq yang lemah, jangankan akan menolong
orang lain, menolong dirinya sendiripun tidak akan sanggup. Manusia itu mampu
menjalani kehidupan ini karena ada pertolongan dari Allah swt.

Buku kosakata Al-Quran ini merupakan usaha untuk lebih memahami Al-Quran
secara lebih mendalam lagi, baik ditinjau dari arti, makna maupun yang lebih
mendalam lagi yaitu pada tingkat implementasinya. Al-Quran merupakan petunjuk
kehidupan manusia yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta agar manusia tidak
tersesat serta agar manusia berada dalam kehidupan yang terang benderang. Oleh
karena itu, Al-Quran harus didalami secara detail serta diimplementasikan.
Pendalaman Al-Quran tanpa implementasi tidak akan memberikan manfaat.
Pendalaman Al-Quran harus disertai dengan implementasi.

Tidak mudah untuk mengambil petunjuk atau mengimplementasikan dari semua
firman-firman Allah. Permohonan pertolongan kepadaNYA sangat penting, agar kita
dapat penjelasan, pencerahan dan petunjuk dari ayat-ayat yang ada pada Al-Quran.
Sungguh Al-Quran itu adalah pentujuk kehidupan, yang perlu kita dalami dan kita
implementasikan dalam kehidupan. Untuk itu buku ini diwujudkan dalam rangka
untuk mempelari, mengkaji, memahami dan memaknai ayat-ayat Al-Quran dengan
lebih detail lagi.

Buku ini hanyalah sebagai usaha untuk lebih mendalami Al-Quran, sehingga Al-Quran
akan lebih terasa sebagai petunjuk kehidupan. Apakah usaha untuk mendalami
Al-Quran dengan cara ini akan sukses, tentu kesuksesan itu tergantung pada
pertolongan Allah. Sedangkan pertolongan tersebut tergantung pada kesungguhan kita
untuk memohon pertolongaNYA. Tanpa ada pertolongan Allah semudah apapun
tidak akan terwujud, begitu pula sesulit apapun akan dapat terwujud dengan
pertolongan Allah.

Akhir, kami hanya berharap marilah kita selalu mencari dan memohon pertolongan
Allah, semoga Al-Quran dapat terasa sebagai petunjuk kehidupan serta mampu kita
implementasikan dalam kehidupan.

Bandung, April 2017

Dr.Ir Mufid Djoko Purwanto MSc
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ء-و-ب 51 ا-ز-ف 337
آ-ي-ة 53 ا-س-ر 338
أ-ي 85 ا-س-ر-ع 340
أ-ي-ا-ن 93 ا-س-س 344
أ-ي-ه 94 ا-س-ف 345
أ-ي-و-ب 107 ا-س-م-ع 346
ا-ب-ب 108 ا-س-ن 348
ا-ب-د 109 ا-س-و 349
ا-ب-ر-ه 112 ا-س-ي 350
ا-ب-ق 118 ا-ش-ر 351
ا-ب-ل 119 ا-ص-ر 352
ا-ب-و 120 ا-ص-ل 354
ا-ب-ي 131 ا-ف-ف 356
ا-ت-ي 133 ا-ف-ق 357
ا-ث-ث 185 ا-ف-ك 358
ا-ث-ر 186 ا-ف-ل 361
ا-ث-ل 189 ا-ك-ل 362
ا-ث-م 190 ا-ل-ت 373
ا-ج-ج 195 ا-ل-ر 374
ا-ج-ر 196 ا-ل-ف 375
ا-ج-ل 206 ا-ل-ل-ه 378
ا-ح-د 212 ا-ل-م 580
ا-خ-ذ 220 ا-ل-م-ر 581
ا-خ-ر 248 ا-ل-م-ص 582
ا-خ-و 269 ا-ل-ه 583
ا-د-د 279 ا-ل-و 595
ا-د-م 280 ا-ل-ي 596
ا-د-ن 283 ا-ل-ي-س 601
ا-ذ-ن 284 ا-ل-ي-م 602
ا-ذ-ي 295 ا-م-ت 608
ا-ر-ب 297 ا-م-د 609
ا-ر-ظ 298 ا-م-ر 610
ا-ر-ع-ك 333 ا-م-س 633
ا-ر-م 334 ا-م-ل 634
ا-ز-ر 335 ا-م-م 635
ا-ز-ز 336 ا-م-ن 646
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ا-س-ر 338 ا-ن-ث 722
ا-س-ر-ع 340 ا-ن-س 726
ا-س-س 344 ا-ن-ف 735
ا-س-ف 345 ا-ن-م 736
ا-س-م-ع 346 ا-ن-ي 737
ا-س-ن 348 ا-ه-ل 739
ا-س-و 349 ا-و-د 751
ا-س-ي 350 ا-و-ل 752
ا-ش-ر 351 ا-و-ل-ي 761
ا-ص-ر 352 ا-و-ه 770
ا-ص-ل 354 ا-و-ي 771
ا-ف-ف 356 ا-ي-د 775
ا-ف-ق 357 ا-ي-ك 777
ا-ف-ك 358 ا-ي-ل 778
ا-ف-ل 361 ا-ي-م 781
ا-ك-ل 362 ا-ي-ن 782
ا-ل-ت 373 س-hب-ء 784
ا-ل-ر 374 ب-ا-ب 791
ا-ل-ف 375 ب-ا-ب-ل 794
ا-ل-ل-ه 378 ب-ا-ر 795
ا-ل-م 580 ب-ا-ط-ل 796
ا-ل-م-ر 581 ب-ت-ر 800
ا-ل-م-ص 582 ب-ت-ك 801
ا-ل-ه 583 ب-ت-ل 802
ا-ل-و 595 ب-ث-ث 803
ا-ل-ي 596 ب-ج-س 805
ا-ل-ي-س 601 ب-ح-ث 806
ا-ل-ي-م 602 ب-ح-ر 807
ا-م-ت 608 ب-خ-س 811
ا-م-د 609 ب-خ-ع 813
ا-م-ر 610 ب-خ-ل 814
ا-م-س 633 ب-د-ا 816
ا-م-ل 634 ب-د-ر 819
ا-م-م 635 ب-د-ل 820
ا-م-ن 646 ب-د-ن 825
ا-م-و 721 ب-د-و 826
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ا-ن-س 726 hب-ر-ء 831
ا-ن-ف 735 ب-ر-ج 835
ا-ن-م 736 ب-ر-ح 837
ا-ن-ي 737 ب-ر-د 838
ا-ه-ل 739 ب-ر-ر 839
ا-و-د 751 ب-ر-ز 843
ا-و-ل 752 ب-ر-ز-خ 845
ا-و-ل-ي 761 ب-ر-ص 846
ا-و-ه 770 ب-ر-ق 847
ا-و-ي 771 ب-ر-ك 849
ا-ي-د 775 ب-ر-م 853
ا-ي-ك 777 ب-ر-ه 854
ا-ي-ل 778 ب-ز-غ 856
ا-ي-م 781 ب-س-ر 857
ا-ي-ن 782 ب-س-س 858
س-hب-ء 784 ب-س-ط 859
ب-ا-ب 791 ب-س-ق 863
ب-ا-ب-ل 794 ب-س-ل 864
ب-ا-ر 795 ب-س-م 865
ب-ا-ط-ل 796 ب-ش-ر 866
ب-ت-ر 800 ب-ص-ر 878
ب-ت-ك 801 ب-ص-ل 892
ب-ت-ل 802 ب-ط-ر 893
ب-ث-ث 803 ب-ط-ش 894
ب-ج-س 805 ب-ط-ع 896
ب-ح-ث 806 ب-ط-ن 897
ب-ح-ر 807 ب-ظ-ع 900
ب-خ-س 811 ب-ع-ث 902
ب-خ-ع 813 ب-ع-د 910
ب-خ-ل 814 ب-ع-ر 930
ب-د-ا 816 ب-ع-ظ 931
ب-د-ر 819 ب-ع-ل 945
ب-د-ل 820 ب-ع-و-ظ 947
ب-د-ن 825 ب-غ-ت 948
ب-د-و 826 ب-غ-ظ 950
ب-ذ-ر 830 ب-غ-ل 951
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ب-ر-ج 835 ب-ق-ر 962
ب-ر-ح 837 ب-ق-ع 964
ب-ر-د 838 ب-ق-ل 965
ب-ر-ر 839 ب-ق-ي 966
ب-ر-ز 843 ب-ك-ر 969
ب-ر-ز-خ 845 ب-ك-ك 971
ب-ر-ص 846 ب-ك-م 972
ب-ر-ق 847 ب-ك-ي 973
ب-ر-ك 849 ب-ل-د 975
ب-ر-م 853 ب-ل-س 977
ب-ر-ه 854 ب-ل-ع 979
ب-ز-غ 856 ب-ل-غ 980
ب-س-ر 857 ب-ل-و 989
ب-س-س 858 ب-ل-ي 994
ب-س-ط 859 ب-ن-ن 997
ب-س-ق 863 ب-ن-و 998
ب-س-ل 864 ب-ن-ي 1001
ب-س-م 865 ب-ه-ت 1016
ب-ش-ر 866 ب-ه-ج 1018
ب-ص-ر 878 ب-ه-ل 1019
ب-ص-ل 892 ب-ه-م 1020
ب-ط-ر 893 ب-و-ا 1021
ب-ط-ش 894 ب-و-ر 1024
ب-ط-ع 896 ب-و-ل 1025
ب-ط-ن 897 ب-ي-ت 1026
ب-ظ-ع 900 ب-ي-ظ 1033
ب-ع-ث 902 ب-ي-ع 1035
ب-ع-د 910 ب-ي-ن 1038
ب-ع-ر 930 ت-ب-ب 1083
ب-ع-ظ 931 ت-ب-ر 1084
ب-ع-ل 945 ت-ب-ع 1085
ب-ع-و-ظ 947 ت-ب-و-ت 1102
ب-غ-ت 948 ت-ب-ي-د 1103
ب-غ-ظ 950 ت-ج-ر 1104
ب-غ-ل 951 ت-ح-ت 1106
ب-غ-ي 952 ت-ر-ب 1111
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ب-ق-ع 964 ت-ر-ك 1116
ب-ق-ل 965 ت-س-ع 1121
ب-ق-ي 966 ت-س-ق 1123
ب-ك-ر 969 ت-ع-س 1124
ب-ك-ك 971 ت-ف-ث 1125
ب-ك-م 972 ت-ق-ن 1126
ب-ك-ي 973 ت-ل-ك 1127
ب-ل-د 975 ت-ل-ل 1131
ب-ل-س 977 ت-ل-و 1132
ب-ل-ع 979 ت-م-م 1138
ب-ل-غ 980 ت-ن-ر 1141
ب-ل-و 989 ت-ن-و-ش 1142
ب-ل-ي 994 ت-و-ب 1143
ب-ن-ن 997 ت-و-ر 1152
ب-ن-و 998 ت-ي-ن 1154
ب-ن-ي 1001 ت-ي-ه 1155
ب-ه-ت 1016 ث-ب-ت 1156
ب-ه-ج 1018 ث-ب-ر 1159
ب-ه-ل 1019 ث-ب-ط 1160
ب-ه-م 1020 ث-ج-ج 1161
ب-و-ا 1021 ث-خ-ن 1162
ب-و-ر 1024 ث-ر-ب 1163
ب-و-ل 1025 ث-ر-ي 1164
ب-ي-ت 1026 ث-ع-ب 1165
ب-ي-ظ 1033 ث-ق-ب 1166
ب-ي-ع 1035 ث-ق-ف 1167
ب-ي-ن 1038 ث-ق-ل 1168
ت-ب-ب 1083 ث-ل-ث 1172
ت-ب-ر 1084 ث-ل-ل 1176
ت-ب-ع 1085 ث-م-ر 1177
ت-ب-و-ت 1102 ث-م-م 1180
ت-ب-ي-د 1103 ث-م-ن 1206
ت-ج-ر 1104 ث-م-و-د 1209
ت-ح-ت 1106 ث-ن-ي 1212
ت-ر-ب 1111 ث-و-ب 1216
ت-ر-ف 1114 ث-و-ر 1220
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ت-س-ع 1121 ث-ي-ب 1224
ت-س-ق 1123 ج-ا-ر 1225
ت-ع-س 1124 ج-ب-ب 1226
ت-ف-ث 1125 ج-ب-ت 1227
ت-ق-ن 1126 ج-ب-ر 1228
ت-ل-ك 1127 ج-ب-ر-ل 1230
ت-ل-ل 1131 ج-ب-ل 1231
ت-ل-و 1132 ج-ب-ن 1235
ت-م-م 1138 ج-ب-ه 1236
ت-ن-ر 1141 ج-ب-ي 1237
ت-ن-و-ش 1142 ج-ث-ا 1239
ت-و-ب 1143 ج-ث-ث 1240
ت-و-ر 1152 ج-ث-م 1241
ت-ي-ن 1154 ج-ح-د 1242
ت-ي-ه 1155 ج-ح-م 1244
ث-ب-ت 1156 ج-د-ث 1247
ث-ب-ر 1159 ج-د-د 1248
ث-ب-ط 1160 ج-د-ر 1250
ث-ج-ج 1161 ج-د-ل 1251
ث-خ-ن 1162 ج-ذ-ذ 1255
ث-ر-ب 1163 ج-ذ-ع 1256
ث-ر-ي 1164 ج-ذ-و 1257
ث-ع-ب 1165 ج-ر-ح 1258
ث-ق-ب 1166 ج-ر-د 1259
ث-ق-ف 1167 ج-ر-ر 1260
ث-ق-ل 1168 ج-ر-ز 1261
ث-ل-ث 1172 ج-ر-ع 1262
ث-ل-ل 1176 ج-ر-ف 1263
ث-م-ر 1177 ج-ر-م 1264
ث-م-م 1180 ج-ر-ي 1271
ث-م-ن 1206 hج-ز-ء 1277
ث-م-و-د 1209 ج-ز-ع 1278
ث-ن-ي 1212 ج-ز-ي 1279
ث-و-ب 1216 ج-س-د 1290
ث-و-ر 1220 ج-س-س 1291
ث-و-ي 1222 ج-س-م 1292
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ج-ا-ر 1225 ج-ف-ا 1324
ج-ب-ب 1226 ج-ف-ن 1325
ج-ب-ت 1227 ج-ف-و 1326
ج-ب-ر 1228 ج-ل-ا 1327
ج-ب-ر-ل 1230 ج-ل-ب 1329
ج-ب-ل 1231 ج-ل-ت 1330
ج-ب-ن 1235 ج-ل-د 1331
ج-ب-ه 1236 ج-ل-س 1333
ج-ب-ي 1237 ج-ل-ل 1334
ج-ث-ا 1239 ج-م-ح 1335
ج-ث-ث 1240 ج-م-د 1336
ج-ث-م 1241 ج-م-ع 1337
ج-ح-د 1242 ج-م-ل 1349
ج-ح-م 1244 ج-م-م 1351
ج-د-ث 1247 ج-ن-ب 1352
ج-د-د 1248 ج-ن-ح 1356
ج-د-ر 1250 ج-ن-د 1360
ج-د-ل 1251 ج-ن-ف 1364
ج-ذ-ذ 1255 ج-ن-ن 1365
ج-ذ-ع 1256 ج-ن-ي 1382
ج-ذ-و 1257 ج-ه-د 1383
ج-ر-ح 1258 ج-ه-ر 1388
ج-ر-د 1259 ج-ه-ز 1391
ج-ر-ر 1260 ج-ه-ل 1393
ج-ر-ز 1261 ج-ه-ن-م 1396
ج-ر-ع 1262 ج-و-ب 1403
ج-ر-ف 1263 ج-و-د 1408
ج-ر-م 1264 ج-و-ر 1409
ج-ر-ي 1271 ج-و-ز 1411
hج-ز-ء 1277 ج-و-س 1412
ج-ز-ع 1278 ج-و-ع 1413
ج-ز-ي 1279 ج-و-ف 1414
ج-س-د 1290 ج-و-و 1415
ج-س-س 1291 ج-ي-ا 1416
ج-س-م 1292 ج-ي-ب 1440
ج-ع-ل 1293 ج-ي-د 1441

9

Vers
i E

va
lua

si



Daftar Isi Kosakata AlQuran

ج-ف-ن 1325 ح-ب-ب 1443
ج-ف-و 1326 ح-ب-ر 1453
ج-ل-ا 1327 ح-ب-س 1454
ج-ل-ب 1329 ح-ب-ط 1455
ج-ل-ت 1330 ح-ب-ك 1458
ج-ل-د 1331 ح-ب-ل 1459
ج-ل-س 1333 ح-ت-م 1461
ج-ل-ل 1334 ح-ث-ث 1462
ج-م-ح 1335 ح-ج-ب 1463
ج-م-د 1336 ح-ج-ج 1465
ج-م-ع 1337 ح-ج-ر 1470
ج-م-ل 1349 ح-ج-ز 1473
ج-م-م 1351 ح-د-ب 1474
ج-ن-ب 1352 ح-د-ث 1475
ج-ن-ح 1356 ح-د-د 1480
ج-ن-د 1360 ح-د-ق 1484
ج-ن-ف 1364 ح-ذ-ر 1485
ج-ن-ن 1365 ح-ر-ا 1488
ج-ن-ي 1382 ح-ر-ب 1489
ج-ه-د 1383 ح-ر-ث 1491
ج-ه-ر 1388 ح-ر-ج 1493
ج-ه-ز 1391 ح-ر-د 1495
ج-ه-ل 1393 ح-ر-ر 1496
ج-ه-ن-م 1396 ح-ر-س 1499
ج-و-ب 1403 ح-ر-ص 1500
ج-و-د 1408 ح-ر-ظ 1502
ج-و-ر 1409 ح-ر-ف 1503
ج-و-ز 1411 ح-ر-ق 1505
ج-و-س 1412 ح-ر-ك 1507
ج-و-ع 1413 ح-ر-م 1508
ج-و-ف 1414 ح-ز-ب 1517
ج-و-و 1415 ح-ز-ن 1520
ج-ي-ا 1416 ح-س-ب 1525
ج-ي-ب 1440 ح-س-د 1536
ج-ي-د 1441 ح-س-ر 1537
ح-ا-ز 1442 ح-س-س 1539
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ح-ب-ر 1453 ح-س-ن 1542
ح-ب-س 1454 ح-ش-ر 1560
ح-ب-ط 1455 ح-ص-ب 1565
ح-ب-ك 1458 ح-ص-ح-ص 1566
ح-ب-ل 1459 ح-ص-د 1567
ح-ت-م 1461 ح-ص-ر 1568
ح-ث-ث 1462 ح-ص-ل 1570
ح-ج-ب 1463 ح-ص-ن 1571
ح-ج-ج 1465 ح-ص-ي 1574
ح-ج-ر 1470 ح-ض-ض 1576
ح-ج-ز 1473 ح-ط-ب 1578
ح-د-ب 1474 ح-ط-ط 1579
ح-د-ث 1475 ح-ط-م 1580
ح-د-د 1480 ح-ظ-ر 1582
ح-د-ق 1484 ح-ظ-ظ 1586
ح-ذ-ر 1485 ح-ف-د 1587
ح-ر-ا 1488 ح-ف-ر 1588
ح-ر-ب 1489 ح-ف-ض 1589
ح-ر-ث 1491 ح-ف-ف 1595
ح-ر-ج 1493 ح-ف-ي 1596
ح-ر-د 1495 ح-ق-ب 1597
ح-ر-ر 1496 ح-ق-ف 1598
ح-ر-س 1499 ح-ق-ق 1599
ح-ر-ص 1500 ح-ك-م 1622
ح-ر-ظ 1502 ح-ل-ف 1641
ح-ر-ف 1503 ح-ل-ق 1643
ح-ر-ق 1505 ح-ل-ق-م 1644
ح-ر-ك 1507 ح-ل-ل 1645
ح-ر-م 1508 ح-ل-م 1651
ح-ز-ب 1517 ح-ل-ي 1654
ح-ز-ن 1520 ح-م 1656
ح-س-ب 1525 ح-م-ا 1657
ح-س-د 1536 ح-م-د 1658
ح-س-ر 1537 ح-م-ر 1665
ح-س-س 1539 ح-م-ل 1667
ح-س-م 1541 ح-م-ي 1675
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ح-ش-ر 1560 ح-ن-ث 1680
ح-ص-ب 1565 ح-ن-ج-ر 1681
ح-ص-ح-ص 1566 ح-ن-ذ 1682
ح-ص-د 1567 ح-ن-ف 1683
ح-ص-ر 1568 ح-ن-ك 1685
ح-ص-ل 1570 ح-ن-ن 1686
ح-ص-ن 1571 ح-و-ب 1687
ح-ص-ي 1574 ح-و-ت 1688
ح-ض-ض 1576 ح-و-ج 1689
ح-ط-ب 1578 ح-و-ذ 1690
ح-ط-ط 1579 ح-و-ر 1691
ح-ط-م 1580 ح-و-ش 1693
ح-ظ-ر 1582 ح-و-ط 1694
ح-ظ-ظ 1586 ح-و-ل 1698
ح-ف-د 1587 ح-و-ي 1702
ح-ف-ر 1588 ح-ي-ا 1703
ح-ف-ض 1589 ح-ي-ث 1720
ح-ف-ف 1595 ح-ي-د 1723
ح-ف-ي 1596 ح-ي-ر 1724
ح-ق-ب 1597 ح-ي-ص 1725
ح-ق-ف 1598 ح-ي-ظ 1726
ح-ق-ق 1599 ح-ي-ف 1727
ح-ك-م 1622 ح-ي-ق 1728
ح-ل-ف 1641 ح-ي-ن 1730
ح-ل-ق 1643 ح-ي-و 1734
ح-ل-ق-م 1644 خ-ا-م-د 1736
ح-ل-ل 1645 خ-ا-ن 1737
ح-ل-م 1651 خ-ب-ا 1740
ح-ل-ي 1654 خ-ب-ت 1741
ح-م 1656 خ-ب-ث 1742
ح-م-ا 1657 خ-ب-ر 1745
ح-م-د 1658 خ-ب-ز 1750
ح-م-ر 1665 خ-ب-ط 1751
ح-م-ل 1667 خ-ب-ل 1752
ح-م-ي 1675 خ-ب-و 1753
ح-م-ي-م 1677 خ-ت-ر 1754
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

ح-ن-ج-ر 1681 خ-د-د 1757
ح-ن-ذ 1682 خ-د-ع 1758
ح-ن-ف 1683 خ-د-ن 1759
ح-ن-ك 1685 خ-ذ-ل 1760
ح-ن-ن 1686 خ-ر-ب 1761
ح-و-ب 1687 خ-ر-ج 1762
ح-و-ت 1688 خ-ر-د-ل 1781
ح-و-ج 1689 خ-ر-ر 1782
ح-و-ذ 1690 خ-ر-ص 1784
ح-و-ر 1691 خ-ر-ط-م 1785
ح-و-ش 1693 خ-ر-ق 1786
ح-و-ط 1694 خ-ز-ن 1787
ح-و-ل 1698 خ-ز-ي 1789
ح-و-ي 1702 خ-س-ر 1793
ح-ي-ا 1703 خ-س-ع 1800
ح-ي-ث 1720 خ-س-ف 1801
ح-ي-د 1723 خ-ش-ب 1803
ح-ي-ر 1724 خ-ش-ع 1804
ح-ي-ص 1725 خ-ش-ي 1807
ح-ي-ظ 1726 خ-ص-ص 1813
ح-ي-ف 1727 خ-ص-ف 1814
ح-ي-ق 1728 خ-ص-م 1815
ح-ي-ن 1730 خ-ط-ا 1818
ح-ي-و 1734 خ-ط-ب 1821
خ-ا-م-د 1736 خ-ط-ط 1823
خ-ا-ن 1737 خ-ط-ف 1824
خ-ب-ا 1740 خ-ط-و 1826
خ-ب-ت 1741 خ-ظ-د 1827
خ-ب-ث 1742 خ-ظ-ر 1828
خ-ب-ر 1745 خ-ظ-ع 1829
خ-ب-ز 1750 خ-ف-ت 1831
خ-ب-ط 1751 خ-ف-ظ 1832
خ-ب-ل 1752 خ-ف-و 1834
خ-ب-و 1753 خ-ف-ي 1837
خ-ت-ر 1754 خ-ل-د 1841
خ-ت-م 1755 خ-ل-ص 1849
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

خ-د-ع 1758 خ-ل-ع 1855
خ-د-ن 1759 خ-ل-ف 1856
خ-ذ-ل 1760 خ-ل-ق 1869
خ-ر-ب 1761 خ-ل-ل 1892
خ-ر-ج 1762 خ-ل-و 1894
خ-ر-د-ل 1781 خ-م-ر 1897
خ-ر-ر 1782 خ-م-س 1899
خ-ر-ص 1784 خ-م-ص 1901
خ-ر-ط-م 1785 خ-م-ط 1902
خ-ر-ق 1786 خ-ن-ز-ر 1903
خ-ز-ن 1787 خ-ن-س 1904
خ-ز-ي 1789 خ-ن-ق 1905
خ-س-ر 1793 خ-و-ر 1906
خ-س-ع 1800 خ-و-ظ 1907
خ-س-ف 1801 خ-و-ف 1909
خ-ش-ب 1803 خ-و-ل 1921
خ-ش-ع 1804 خ-و-ي 1923
خ-ش-ي 1807 خ-ي-ب 1924
خ-ص-ص 1813 خ-ي-ر 1925
خ-ص-ف 1814 خ-ي-ط 1942
خ-ص-م 1815 خ-ي-ل 1943
خ-ط-ا 1818 خ-ي-م 1945
خ-ط-ب 1821 د-ا-ب 1946
خ-ط-ط 1823 د-ب-ب 1947
خ-ط-ف 1824 د-ب-ر 1950
خ-ط-و 1826 د-ث-ر 1955
خ-ظ-د 1827 د-ح-ر 1956
خ-ظ-ر 1828 د-ح-ظ 1957
خ-ظ-ع 1829 د-ح-ي 1958
خ-ف-ت 1831 د-خ-ر 1959
خ-ف-ظ 1832 د-خ-ل 1960
خ-ف-و 1834 د-خ-ن 1973
خ-ف-ي 1837 د-د-ك-ر 1974
خ-ل-د 1841 د-ر-ا 1976
خ-ل-ص 1849 د-ر-ج 1977
خ-ل-ط 1853 د-ر-ر 1980
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Daftar Isi Kosakata AlQuran

خ-ل-ف 1856 د-ر-ك 1983
خ-ل-ق 1869 د-ر-ه-م 1985
خ-ل-ل 1892 د-ر-ي 1986
خ-ل-و 1894 د-س-ا 1989
خ-م-ر 1897 د-س-ر 1991
خ-م-س 1899 د-س-س 1992
خ-م-ص 1901 د-ع-ا 1993
خ-م-ط 1902 د-ع-ع 2014
خ-ن-ز-ر 1903 د-ف-ا 2016
خ-ن-س 1904 د-ف-ع 2017
خ-ن-ق 1905 د-ف-ق 2019
خ-و-ر 1906 د-ك-ك 2020
خ-و-ظ 1907 د-ل-ك 2022
خ-و-ف 1909 د-ل-ل 2023
خ-و-ل 1921 د-ل-ي 2025
خ-و-ي 1923 hد-م-ء 2026
خ-ي-ب 1924 د-م-د-م 2028
خ-ي-ر 1925 د-م-ر 2029
خ-ي-ط 1942 د-م-ع 2031
خ-ي-ل 1943 د-م-غ 2032
خ-ي-م 1945 د-ن-ر 2033
د-ا-ب 1946 د-ن-و 2034
د-ب-ب 1947 د-ه-ر 2045
د-ب-ر 1950 د-ه-ق 2046
د-ث-ر 1955 د-ه-م 2047
د-ح-ر 1956 د-ه-ن 2048
د-ح-ظ 1957 د-ه-ي 2049
د-ح-ي 1958 د-و-د 2050
د-خ-ر 1959 د-و-ر 2052
د-خ-ل 1960 د-و-ل 2058
د-خ-ن 1973 د-و-م 2059
د-د-ك-ر 1974 د-و-ن 2061
د-ر-ا 1976 د-ي-ن 2073
د-ر-ج 1977 ب-hذ-ء 2082
د-ر-ر 1980 ذ-ا-م 2083
د-ر-س 1981 ذ-ب-ا-ب 2084
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د-ر-ه-م 1985 ذ-ب-ذ-ب 2087
د-ر-ي 1986 ذ-ر-ا 2088
د-س-ا 1989 ذ-ر-ع 2093
د-س-ر 1991 ذ-ر-و 2094
د-س-س 1992 ذ-ق-ن 2095
د-ع-ا 1993 ذ-ك-ر 2096
د-ع-ع 2014 ذ-ك-ك 2122
د-ف-ا 2016 ذ-ل-ل 2123
د-ف-ع 2017 ذ-م-م 2126
د-ف-ق 2019 ذ-ن-ب 2127
د-ك-ك 2020 ذ-ه-ب 2132
د-ل-ك 2022 ذ-ه-ل 2139
د-ل-ل 2023 ذ-و-د 2140
د-ل-ي 2025 ذ-و-ق 2141
hد-م-ء 2026 ذ-و-ي 2148
د-م-د-م 2028 ذ-ي-ع 2157
د-م-ر 2029 و-ف-hر-ء 2158
د-م-ع 2031 ر-ا-س 2160
د-م-غ 2032 ر-ا-ي 2163
د-ن-ر 2033 ر-ب-ب 2194
د-ن-و 2034 ر-ب-ح 2270
د-ه-ر 2045 ر-ب-ص 2271
د-ه-ق 2046 ر-ب-ط 2274
د-ه-م 2047 ر-ب-ع 2276
د-ه-ن 2048 ر-ب-ل 2279
د-ه-ي 2049 ر-ب-و-ا 2280
د-و-د 2050 ر-ت-ع 2283
د-و-ر 2052 ر-ت-ق 2284
د-و-ل 2058 ر-ت-ل 2285
د-و-م 2059 hر-ج-ء 2286
د-و-ن 2061 ر-ج-ت 2289
د-ي-ن 2073 ر-ج-ز 2290
ب-hذ-ء 2082 ر-ج-س 2292
ذ-ا-م 2083 ر-ج-ع 2294
ذ-ب-ا-ب 2084 ر-ج-ف 2304
ذ-ب-ح 2085 ر-ج-ل 2306

16

Vers
i E

va
lua

si



Daftar Isi Kosakata AlQuran

ذ-ر-ا 2088 ر-ح-ب 2316
ذ-ر-ع 2093 ر-ح-ق 2317
ذ-ر-و 2094 ر-ح-ل 2318
ذ-ق-ن 2095 ر-ح-م 2320
ذ-ك-ر 2096 ر-خ-ا 2348
ذ-ك-ك 2122 ر-د-ا 2349
ذ-ل-ل 2123 ر-د-د 2350
ذ-م-م 2126 ر-د-ف 2357
ذ-ن-ب 2127 ر-د-م 2358
ذ-ه-ب 2132 ر-د-و 2359
ذ-ه-ل 2139 ر-ذ-ل 2361
ذ-و-د 2140 ر-ز-ق 2362
ذ-و-ق 2141 ر-س-خ 2374
ذ-و-ي 2148 ر-س-س 2375
ذ-ي-ع 2157 ر-س-و-ل 2376
و-ف-hر-ء 2158 ر-س-ي 2421
ر-ا-س 2160 ر-ش-د 2423
ر-ا-ي 2163 ر-ص-د 2426
ر-ب-ب 2194 ر-ص-ص 2428
ر-ب-ح 2270 ر-ط-ب 2429
ر-ب-ص 2271 ر-ظ-ا 2430
ر-ب-ط 2274 ر-ظ-ع 2438
ر-ب-ع 2276 ر-ع-ب 2440
ر-ب-ل 2279 ر-ع-د 2441
ر-ب-و-ا 2280 ر-ع-ن 2442
ر-ت-ع 2283 ر-غ-ب 2444
ر-ت-ق 2284 ر-غ-د 2446
ر-ت-ل 2285 ر-غ-م 2447
hر-ج-ء 2286 ر-ف-ت 2448
ر-ج-ت 2289 ر-ف-ث 2449
ر-ج-ز 2290 ر-ف-د 2450
ر-ج-س 2292 ر-ف-ر-ف 2451
ر-ج-ع 2294 ر-ف-ع 2452
ر-ج-ف 2304 ر-ف-ق 2456
ر-ج-ل 2306 ر-ق-ب 2457
ر-ج-م 2314 ر-ق-د 2461
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ر-ح-ق 2317 ر-ق-م 2463
ر-ح-ل 2318 ر-ق-و 2464
ر-ح-م 2320 ر-ك-ب 2465
ر-خ-ا 2348 ر-ك-د 2468
ر-د-ا 2349 ر-ك-س 2469
ر-د-د 2350 ر-ك-ظ 2470
ر-د-ف 2357 ر-ك-ع 2471
ر-د-م 2358 ر-ك-م 2473
ر-د-و 2359 ر-ك-ن 2474
ر-ذ-ل 2361 ر-م-ح 2475
ر-ز-ق 2362 ر-م-د 2476
ر-س-خ 2374 ر-م-ز 2477
ر-س-س 2375 ر-م-ظ 2478
ر-س-و-ل 2376 ر-م-م 2479
ر-س-ي 2421 ر-م-ن 2480
ر-ش-د 2423 ر-م-ي 2481
ر-ص-د 2426 ر-ه-ب 2483
ر-ص-ص 2428 ر-ه-ط 2485
ر-ط-ب 2429 ر-ه-ق 2486
ر-ظ-ا 2430 ر-ه-ن 2488
ر-ظ-ع 2438 ر-ه-و 2489
ر-ع-ب 2440 ر-و-ح 2490
ر-ع-د 2441 ر-و-د 2497
ر-ع-ن 2442 ر-و-ظ 2511
ر-غ-ب 2444 ر-و-ع 2513
ر-غ-د 2446 ر-و-غ 2514
ر-غ-م 2447 ر-و-م 2515
ر-ف-ت 2448 ر-ي-ب 2516
ر-ف-ث 2449 ر-ي-ش 2520
ر-ف-د 2450 ر-ي-ع 2521
ر-ف-ر-ف 2451 ز-ب-د 2522
ر-ف-ع 2452 ز-ب-ر 2523
ر-ف-ق 2456 ز-ب-ن 2525
ر-ق-ب 2457 ز-ج-ج 2526
ر-ق-د 2461 ز-ج-ر 2527
ر-ق-ق 2462 ز-ج-ي 2528
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ر-ق-و 2464 ز-ح-ف 2530
ر-ك-ب 2465 ز-خ-ر-ف 2531
ر-ك-د 2468 ز-د-ج-ر 2532
ر-ك-س 2469 ز-د-ر 2533
ر-ك-ظ 2470 ز-ر-ب 2534
ر-ك-ع 2471 ز-ر-ع 2535
ر-ك-م 2473 ز-ر-ق 2538
ر-ك-ن 2474 ز-ع-م 2539
ر-م-ح 2475 ز-ف-ر 2541
ر-م-د 2476 ز-ف-ف 2542
ر-م-ز 2477 ز-ق-م 2543
ر-م-ظ 2478 ز-ك-ر 2544
ر-م-م 2479 ز-ك-ي 2545
ر-م-ن 2480 ز-ل-ز-ل 2551
ر-م-ي 2481 ز-ل-ف 2552
ر-ه-ب 2483 ز-ل-ق 2554
ر-ه-ط 2485 ز-ل-ل 2555
ر-ه-ق 2486 ز-ل-م 2556
ر-ه-ن 2488 ز-م-ر 2557
ر-ه-و 2489 ز-م-ل 2558
ر-و-ح 2490 ز-م-ه-ر 2559
ر-و-د 2497 ز-ن-ج-ب-ل 2560
ر-و-ظ 2511 ز-ن-م 2561
ر-و-ع 2513 ز-ن-ي 2562
ر-و-غ 2514 ز-ه-د 2564
ر-و-م 2515 ز-ه-ر 2565
ر-ي-ب 2516 ز-ه-ق 2566
ر-ي-ش 2520 ز-و-ج 2567
ر-ي-ع 2521 ز-و-د 2576
ز-ب-د 2522 ز-و-ر 2577
ز-ب-ر 2523 ز-و-ل 2578
ز-ب-ن 2525 ز-ي-ت 2579
ز-ج-ج 2526 ز-ي-د 2580
ز-ج-ر 2527 ز-ي-غ 2588
ز-ج-ي 2528 ز-ي-ل 2590
ز-ح-ز-ح 2529 ز-ي-ن 2592
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ز-خ-ر-ف 2531 م-hس-ء 2611
ز-د-ج-ر 2532 س-ا-ع 2612
ز-د-ر 2533 س-ا-ق 2617
ز-ر-ب 2534 hس-ب-ء 2620
ز-ر-ع 2535 س-ب-ب 2621
ز-ر-ق 2538 س-ب-ت 2623
ز-ع-م 2539 س-ب-ح 2625
ز-ف-ر 2541 س-ب-ط 2634
ز-ف-ف 2542 س-ب-ع 2635
ز-ق-م 2543 س-ب-غ 2638
ز-ك-ر 2544 س-ب-ق 2639
ز-ك-ي 2545 س-ب-ل 2643
ز-ل-ز-ل 2551 س-ت-ت 2658
ز-ل-ف 2552 س-ت-ر 2659
ز-ل-ق 2554 س-ج-د 2660
ز-ل-ل 2555 س-ج-ر 2669
ز-ل-م 2556 س-ج-ل 2670
ز-م-ر 2557 س-ج-ن 2672
ز-م-ل 2558 س-ج-ي 2674
ز-م-ه-ر 2559 س-ح-ب 2675
ز-ن-ج-ب-ل 2560 س-ح-ت 2677
ز-ن-م 2561 س-ح-ر 2678
ز-ن-ي 2562 س-ح-ق 2685
ز-ه-د 2564 س-ح-ل 2688
ز-ه-ر 2565 س-خ-ر 2689
ز-ه-ق 2566 س-خ-ط 2694
ز-و-ج 2567 س-د-د 2695
ز-و-د 2576 س-د-ر 2697
ز-و-ر 2577 س-د-س 2698
ز-و-ل 2578 س-د-ي 2699
ز-ي-ت 2579 س-ر-ب 2700
ز-ي-د 2580 س-ر-ج 2701
ز-ي-غ 2588 س-ر-ح 2702
ز-ي-ل 2590 س-ر-د 2704
ز-ي-ن 2592 س-ر-د-ق 2705
ل-hس-ء 2598 س-ر-ر 2706
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س-ا-ع 2612 س-ر-ف 2714
س-ا-ق 2617 س-ر-ق 2717
hس-ب-ء 2620 س-ر-م-د 2719
س-ب-ب 2621 س-ر-ي 2720
س-ب-ت 2623 س-ط-ح 2722
س-ب-ح 2625 س-ط-ر 2723
س-ب-ط 2634 س-ط-و 2726
س-ب-ع 2635 س-ع-ر 2727
س-ب-غ 2638 س-ع-ي 2730
س-ب-ق 2639 س-ع-ي-د 2734
س-ب-ل 2643 س-غ-ب 2735
س-ت-ت 2658 س-ف-ح 2736
س-ت-ر 2659 س-ف-ر 2737
س-ج-د 2660 س-ف-ع 2739
س-ج-ر 2669 س-ف-ك 2740
س-ج-ل 2670 س-ف-ل 2741
س-ج-ن 2672 س-ف-ن 2743
س-ج-ي 2674 س-ف-ه 2744
س-ح-ب 2675 س-ق-ر 2746
س-ح-ت 2677 س-ق-ط 2747
س-ح-ر 2678 س-ق-ف 2749
س-ح-ق 2685 س-ق-م 2750
س-ح-ل 2688 س-ق-ي 2751
س-خ-ر 2689 س-ك-ب 2755
س-خ-ط 2694 س-ك-ت 2756
س-د-د 2695 س-ك-ر 2757
س-د-ر 2697 س-ك-ن 2759
س-د-س 2698 س-ل-ب 2767
س-د-ي 2699 س-ل-ح 2768
س-ر-ب 2700 س-ل-خ 2770
س-ر-ج 2701 س-ل-س 2771
س-ر-ح 2702 س-ل-ط 2772
س-ر-د 2704 س-ل-ف 2776
س-ر-د-ق 2705 س-ل-ق 2778
س-ر-ر 2706 س-ل-ك 2779
س-ر-ع 2711 س-ل-ل 2781

21

Vers
i E

va
lua

si



Daftar Isi Kosakata AlQuran

س-ر-ق 2717 س-ل-و 2796
س-ر-م-د 2719 س-ل-ي-م 2797
س-ر-ي 2720 س-م-د 2799
س-ط-ح 2722 س-م-ر 2800
س-ط-ر 2723 س-م-ع 2801
س-ط-و 2726 س-م-ك 2818
س-ع-ر 2727 س-م-م 2819
س-ع-ي 2730 س-م-ن 2820
س-ع-ي-د 2734 س-م-و 2821
س-غ-ب 2735 س-ن-ب-ل 2850
س-ف-ح 2736 س-ن-د 2851
س-ف-ر 2737 س-ن-د-س 2852
س-ف-ع 2739 س-ن-م 2853
س-ف-ك 2740 س-ن-ن 2854
س-ف-ل 2741 س-ن-ن-ه 2857
س-ف-ن 2743 س-ن-و 2858
س-ف-ه 2744 س-ه-ر 2861
س-ق-ر 2746 س-ه-ل 2862
س-ق-ط 2747 س-ه-م 2863
س-ق-ف 2749 س-ه-و 2864
س-ق-م 2750 س-و-ب 2865
س-ق-ي 2751 س-و-ح 2866
س-ك-ب 2755 س-و-د 2867
س-ك-ت 2756 س-و-ر 2869
س-ك-ر 2757 س-و-ط 2871
س-ك-ن 2759 س-و-غ 2872
س-ل-ب 2767 س-و-ف 2873
س-ل-ح 2768 س-و-ل 2877
س-ل-خ 2770 س-و-م 2878
س-ل-س 2771 س-و-ي 2880
س-ل-ط 2772 س-ي-ا 2889
س-ل-ف 2776 س-ي-ح 2905
س-ل-ق 2778 س-ي-ر 2906
س-ل-ك 2779 س-ي-ل 2909
س-ل-ل 2781 ش-ا-م 2910
س-ل-م 2782 ش-ا-ن 2911
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س-ل-ي-م 2797 ش-ت-ت 2914
س-م-د 2799 ش-ت-ر-ي 2915
س-م-ر 2800 ش-ج-ر 2918
س-م-ع 2801 ش-ح-ح 2921
س-م-ك 2818 ش-ح-م 2922
س-م-م 2819 ش-ح-ن 2923
س-م-ن 2820 ش-خ-ص 2924
س-م-و 2821 ش-د-د 2925
س-ن-ب-ل 2850 ش-ر-ب 2935
س-ن-د 2851 ش-ر-ح 2940
س-ن-د-س 2852 ش-ر-د 2941
س-ن-م 2853 ش-ر-ذ-م 2942
س-ن-ن 2854 ش-ر-ر 2943
س-ن-ن-ه 2857 ش-ر-ط 2947
س-ن-و 2858 ش-ر-ع 2948
س-ه-ر 2861 ش-ر-ق 2949
س-ه-ل 2862 ش-ر-ك 2951
س-ه-م 2863 ش-ر-ي 2967
س-ه-و 2864 ش-ط-ا 2968
س-و-ب 2865 ش-ط-ر 2969
س-و-ح 2866 ش-ط-ط 2970
س-و-د 2867 ش-ع-ب 2971
س-و-ر 2869 ش-ع-ر 2973
س-و-ط 2871 ش-ع-ل 2977
س-و-غ 2872 ش-غ-ف 2978
س-و-ف 2873 ش-غ-ل 2979
س-و-ل 2877 ش-ف-ت 2980
س-و-م 2878 ش-ف-ع 2981
س-و-ي 2880 ش-ف-ق 2985
س-ي-ا 2889 ش-ف-ي 2987
س-ي-ح 2905 ش-ق-ق 2989
س-ي-ر 2906 ش-ق-و 2993
س-ي-ل 2909 ش-ك-ر 2995
ش-ا-م 2910 ش-ك-س 3003
ش-ا-ن 2911 ش-ك-ك 3004
ش-ب-ه 2912 ش-ك-ل 3006
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ش-ت-ر-ي 2915 ش-م-ت 3008
ش-ج-ر 2918 ش-م-خ 3009
ش-ح-ح 2921 ش-م-ز 3010
ش-ح-م 2922 ش-م-س 3011
ش-ح-ن 2923 ش-م-ل 3015
ش-خ-ص 2924 ش-ن-ا 3017
ش-د-د 2925 ش-ه-ب 3018
ش-ر-ب 2935 ش-ه-د 3019
ش-ر-ح 2940 ش-ه-ر 3035
ش-ر-د 2941 ش-ه-ق 3038
ش-ر-ذ-م 2942 ش-ه-ي 3039
ش-ر-ر 2943 ش-و-ب 3041
ش-ر-ط 2947 ش-و-ر 3042
ش-ر-ع 2948 ش-و-ض 3043
ش-ر-ق 2949 ش-و-ك 3044
ش-ر-ك 2951 ش-و-ي 3045
ش-ر-ي 2967 hش-ي-ء 3046
ش-ط-ا 2968 ش-ي-ب 3086
ش-ط-ر 2969 ش-ي-خ 3087
ش-ط-ط 2970 ش-ي-د 3088
ش-ع-ب 2971 ش-ي-ط-ن 3089
ش-ع-ر 2973 ش-ي-ع 3097
ش-ع-ل 2977 -ص 3099
ش-غ-ف 2978 ص-ب-ا 3100
ش-غ-ل 2979 ص-ب-ب 3101
ش-ف-ت 2980 ص-ب-ح 3102
ش-ف-ع 2981 ص-ب-ر 3107
ش-ف-ق 2985 ص-ب-ع 3117
ش-ف-ي 2987 ص-ب-غ 3118
ش-ق-ق 2989 ص-ب-ي 3119
ش-ق-و 2993 ص-ح-ب 3120
ش-ك-ر 2995 ص-ح-ف 3129
ش-ك-س 3003 ص-خ-خ 3131
ش-ك-ك 3004 ص-خ-ر 3132
ش-ك-ل 3006 ص-د-د 3133
ش-ك-و 3007 ص-د-ر 3138
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ش-م-خ 3009 ص-د-ف 3145
ش-م-ز 3010 ص-د-ق 3146
ش-م-س 3011 ص-د-ي 3162
ش-م-ل 3015 ص-ر-ا-ط 3163
ش-ن-ا 3017 ص-ر-ح 3168
ش-ه-ب 3018 ص-ر-خ 3169
ش-ه-د 3019 ص-ر-ر 3171
ش-ه-ر 3035 ص-ر-ص-ر 3173
ش-ه-ق 3038 ص-ر-ع 3174
ش-ه-ي 3039 ص-ر-ف 3175
ش-و-ب 3041 ص-ر-م 3179
ش-و-ر 3042 ص-ع-د 3180
ش-و-ض 3043 ص-ع-ر 3182
ش-و-ك 3044 ص-ع-ق 3183
ش-و-ي 3045 ص-غ-ر 3185
hش-ي-ء 3046 ص-غ-و 3187
ش-ي-ب 3086 ص-ف-ح 3188
ش-ي-خ 3087 ص-ف-د 3190
ش-ي-د 3088 ص-ف-ر 3191
ش-ي-ط-ن 3089 ص-ف-ص-ف 3193
ش-ي-ع 3097 ص-ف-ف 3194
-ص 3099 ص-ف-ن 3196
ص-ب-ا 3100 ص-ف-ي 3197
ص-ب-ب 3101 ص-ك-ك 3200
ص-ب-ح 3102 ص-ل-ب 3201
ص-ب-ر 3107 ص-ل-ح 3203
ص-ب-ع 3117 ص-ل-د 3219
ص-ب-غ 3118 ص-ل-ص-ل 3220
ص-ب-ي 3119 ص-ل-و 3221
ص-ح-ب 3120 ص-ل-ي 3230
ص-ح-ف 3129 ص-م-ت 3233
ص-خ-خ 3131 ص-م-د 3234
ص-خ-ر 3132 ص-م-م 3235
ص-د-د 3133 ص-ن-ع 3237
ص-د-ر 3138 ص-ن-م 3240
ص-د-ع 3143 ص-ن-و 3241
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ص-د-ق 3146 ص-و-ب 3243
ص-د-ي 3162 ص-و-ت 3252
ص-ر-ا-ط 3163 ص-و-ر 3254
ص-ر-ح 3168 ص-و-ع 3257
ص-ر-خ 3169 ص-و-ف 3258
ص-ر-ر 3171 ص-و-م 3259
ص-ر-ص-ر 3173 ص-ي-ب 3261
ص-ر-ع 3174 ص-ي-ح 3262
ص-ر-ف 3175 ص-ي-د 3264
ص-ر-م 3179 ص-ي-ر 3265
ص-ع-د 3180 ص-ي-ص 3268
ص-ع-ر 3182 ص-ي-ط-ر 3269
ص-ع-ق 3183 ص-ي-ف 3270
ص-غ-ر 3185 ض-ر-ر 3271
ص-غ-و 3187 ض-ع-ن 3279
ص-ف-ح 3188 ض-ف-ر 3280
ص-ف-د 3190 ض-ل-ل 3281
ص-ف-ر 3191 ض-ل-م 3285
ص-ف-ص-ف 3193 ض-م-ا 3313
ص-ف-ف 3194 ض-ن-ن 3314
ص-ف-ن 3196 ض-ه-ر 3321
ص-ف-ي 3197 ط-ب-ع 3328
ص-ك-ك 3200 ط-ب-ق 3330
ص-ل-ب 3201 ط-ح-ه 3332
ص-ل-ح 3203 ط-ر-ح 3333
ص-ل-د 3219 ط-ر-د 3334
ص-ل-ص-ل 3220 ط-ر-ف 3336
ص-ل-و 3221 ط-ر-ق 3338
ص-ل-ي 3230 ط-ر-ي 3340
ص-م-ت 3233 ط-س 3341
ص-م-د 3234 ط-س-م 3342
ص-م-م 3235 ط-ع-م 3343
ص-ن-ع 3237 ط-ع-ن 3349
ص-ن-م 3240 ط-غ-و 3350
ص-ن-و 3241 ط-ف-ا 3354
ص-ه-ر 3242 ط-ف-ف 3355
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ص-و-ت 3252 ط-ف-ل 3357
ص-و-ر 3254 ط-ل-ب 3358
ص-و-ع 3257 ط-ل-ت 3359
ص-و-ف 3258 ط-ل-ح 3360
ص-و-م 3259 ط-ل-ع 3361
ص-ي-ب 3261 ط-ل-ق 3364
ص-ي-ح 3262 ط-ل-ل 3367
ص-ي-د 3264 ن-hط-م-ء 3368
ص-ي-ر 3265 ط-م-ث 3370
ص-ي-ص 3268 ط-م-س 3371
ص-ي-ط-ر 3269 ط-م-ع 3372
ص-ي-ف 3270 ط-م-م 3374
ض-ر-ر 3271 ط-ه 3375
ض-ع-ن 3279 ط-ه-ر 3376
ض-ف-ر 3280 ط-و-د 3380
ض-ل-ل 3281 ط-و-ر 3381
ض-ل-م 3285 ط-و-ع 3383
ض-م-ا 3313 ط-و-ف 3396
ض-ن-ن 3314 ط-و-ق 3401
ض-ه-ر 3321 ط-و-ل 3403
ط-ب-ع 3328 ط-و-ي 3405
ط-ب-ق 3330 ط-ي-ب 3406
ط-ح-ه 3332 ط-ي-ر 3412
ط-ر-ح 3333 ط-ي-ن 3416
ط-ر-د 3334 ظ-ب-ح 3418
ط-ر-ف 3336 ظ-ح-ك 3419
ط-ر-ق 3338 ظ-ح-ي 3421
ط-ر-ي 3340 ظ-د-ي 3423
ط-س 3341 ظ-ر-ب 3424
ط-س-م 3342 ظ-ر-ع 3431
ط-ع-م 3343 ظ-ع-ف 3433
ط-ع-ن 3349 ظ-ع-ن 3439
ط-غ-و 3350 ظ-غ-ث 3440
ط-ف-ا 3354 ظ-غ-ن 3441
ط-ف-ف 3355 ظ-ف-د 3442
ط-ف-ق 3356 ظ-ل-ل 3443
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ط-ل-ب 3358 ظ-م-م 3462
ط-ل-ت 3359 ظ-ن-ك 3463
ط-ل-ح 3360 ظ-ن-ن 3464
ط-ل-ع 3361 ظ-ه-و 3465
ط-ل-ق 3364 hظ-و-ء 3466
ط-ل-ل 3367 ظ-ي-ر 3468
ن-hط-م-ء 3368 ظ-ي-ز 3469
ط-م-ث 3370 ظ-ي-ع 3470
ط-م-س 3371 ظ-ي-ف 3472
ط-م-ع 3372 ظ-ي-ق 3473
ط-م-م 3374 ع-ا-د 3475
ط-ه 3375 ع-ا-م 3479
ط-ه-ر 3376 ع-ب-ا 3481
ط-و-د 3380 ع-ب-ث 3482
ط-و-ر 3381 ع-ب-د 3483
ط-و-ع 3383 ع-ب-ر 3508
ط-و-ف 3396 ع-ب-س 3510
ط-و-ق 3401 ع-ب-ق 3511
ط-و-ل 3403 ع-ت-ب 3512
ط-و-ي 3405 ع-ت-د 3513
ط-ي-ب 3406 ع-ت-ق 3515
ط-ي-ر 3412 ع-ت-ل 3516
ط-ي-ن 3416 ع-ت-و 3517
ظ-ب-ح 3418 ع-ث-ر 3519
ظ-ح-ك 3419 ع-ث-و 3520
ظ-ح-ي 3421 ع-ج-ب 3521
ظ-د-ي 3423 ع-ج-ز 3525
ظ-ر-ب 3424 ع-ج-ف 3528
ظ-ر-ع 3431 ع-ج-ل 3529
ظ-ع-ف 3433 ع-ج-م 3535
ظ-ع-ن 3439 ع-د-د 3536
ظ-غ-ث 3440 ع-د-س 3543
ظ-غ-ن 3441 ع-د-ل 3544
ظ-ف-د 3442 ع-د-و 3548
ظ-ل-ل 3443 ع-ذ-ا-ب 3559
ظ-م-ر 3461 ع-ذ-ر 3590
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ظ-ن-ك 3463 ع-ر-ج 3595
ظ-ن-ن 3464 ع-ر-ر 3597
ظ-ه-و 3465 ع-ر-ش 3598
hظ-و-ء 3466 ع-ر-ظ 3602
ظ-ي-ر 3468 ع-ر-ف 3610
ظ-ي-ز 3469 ع-ر-م 3618
ظ-ي-ع 3470 ع-ر-و 3619
ظ-ي-ف 3472 ع-ر-ي 3620
ظ-ي-ق 3473 ع-ز-ب 3621
ع-ا-د 3475 ع-ز-ر 3622
ع-ا-م 3479 ع-ز-ز 3623
ع-ب-ا 3481 ع-ز-ل 3634
ع-ب-ث 3482 ع-ز-م 3636
ع-ب-د 3483 ع-ز-ن 3638
ع-ب-ر 3508 ع-س-ر 3639
ع-ب-س 3510 ع-س-ع-س 3641
ع-ب-ق 3511 fع-س-ق 3642
ع-ت-ب 3512 ع-س-ل 3643
ع-ت-د 3513 ع-س-ي 3644
ع-ت-ق 3515 ع-ش-ر 3647
ع-ت-ل 3516 ع-ش-ي 3650
ع-ت-و 3517 ع-ص-ب 3652
ع-ث-ر 3519 ع-ص-ر 3653
ع-ث-و 3520 ع-ص-ف 3654
ع-ج-ب 3521 ع-ص-م 3656
ع-ج-ز 3525 ع-ص-و 3658
ع-ج-ف 3528 ع-ص-ي 3660
ع-ج-ل 3529 ع-ض-م 3664
ع-ج-م 3535 ع-ط-ف 3675
ع-د-د 3536 ع-ط-ل 3676
ع-د-س 3543 ع-ط-ي 3677
ع-د-ل 3544 ع-ظ-د 3679
ع-د-و 3548 ع-ظ-ظ 3680
ع-ذ-ا-ب 3559 ع-ظ-ل 3681
ع-ذ-ر 3590 ع-ظ-ن 3682
ع-ر-ب 3592 ع-ف-ر 3683
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ع-ر-ر 3597 ع-ف-و 3685
ع-ر-ش 3598 ع-ق-ب 3689
ع-ر-ظ 3602 ع-ق-د 3697
ع-ر-ف 3610 ع-ق-ر 3699
ع-ر-م 3618 ع-ق-ل 3701
ع-ر-و 3619 ع-ق-م 3706
ع-ر-ي 3620 ع-ك-ف 3707
ع-ز-ب 3621 ع-ل-ق 3709
ع-ز-ر 3622 ع-ل-م 3710
ع-ز-ز 3623 ع-ل-ن 3780
ع-ز-ل 3634 ع-ل-ي 3782
ع-ز-م 3636 ع-م-د 3899
ع-ز-ن 3638 ع-م-ر 3900
ع-س-ر 3639 ع-م-ق 3904
ع-س-ع-س 3641 ع-م-ل 3905
fع-س-ق 3642 ع-م-ه 3936
ع-س-ل 3643 ع-م-و 3937
ع-س-ي 3644 ع-م-ي 3939
ع-ش-ر 3647 ع-ن-ب 3943
ع-ش-ي 3650 ع-ن-ت 3945
ع-ص-ب 3652 ع-ن-د 3947
ع-ص-ر 3653 ع-ن-ق 3964
ع-ص-ف 3654 ع-ن-ك-ب 3966
ع-ص-م 3656 ع-ه-د 3967
ع-ص-و 3658 ع-ه-ن 3972
ع-ص-ي 3660 ع-و-ج 3973
ع-ض-م 3664 ع-و-د 3975
ع-ط-ف 3675 ع-و-ذ 3980
ع-ط-ل 3676 ع-و-ر 3982
ع-ط-ي 3677 ع-و-ق 3983
ع-ظ-د 3679 ع-و-ل 3984
ع-ظ-ظ 3680 ع-و-ن 3985
ع-ظ-ل 3681 ع-ي-ب 3987
ع-ظ-ن 3682 ع-ي-ر 3988
ع-ف-ر 3683 ع-ي-س 3989
ع-ف-ف 3684 ع-ي-ش 3992
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ع-ق-ب 3689 ع-ي-ن 3995
ع-ق-د 3697 ع-ي-و 4001
ع-ق-ر 3699 غ-ا-ب 4002
ع-ق-ل 3701 غ-ب-ر 4008
ع-ق-م 3706 غ-ب-ن 4010
ع-ك-ف 3707 غ-ث-ا 4011
ع-ل-ق 3709 غ-د-ر 4012
ع-ل-م 3710 غ-د-ق 4013
ع-ل-ن 3780 غ-د-و 4014
ع-ل-ي 3782 غ-ر-ب 4016
ع-م-د 3899 غ-ر-ر 4019
ع-م-ر 3900 غ-ر-ف 4022
ع-م-ق 3904 غ-ر-ق 4024
ع-م-ل 3905 غ-ر-م 4027
ع-م-ه 3936 غ-ر-ي 4028
ع-م-و 3937 غ-ز-ل 4029
ع-م-ي 3939 غ-ز-ي 4030
ع-ن-ب 3943 غ-س-ق 4031
ع-ن-ت 3945 غ-س-ل 4032
ع-ن-د 3947 غ-ش-ي 4033
ع-ن-ق 3964 غ-ص-ب 4037
ع-ن-ك-ب 3966 غ-ص-ص 4038
ع-ه-د 3967 غ-ط-ش 4039
ع-ه-ن 3972 غ-ط-و 4040
ع-و-ج 3973 غ-ظ-ب 4041
ع-و-د 3975 غ-ظ-ظ 4045
ع-و-ذ 3980 غ-ف-ر 4046
ع-و-ر 3982 غ-ف-ل 4067
ع-و-ق 3983 غ-ل-ب 4071
ع-و-ل 3984 غ-ل-ض 4075
ع-و-ن 3985 غ-ل-ف 4077
ع-ي-ب 3987 غ-ل-ق 4078
ع-ي-ر 3988 غ-ل-ل 4079
ع-ي-س 3989 غ-ل-م 4082
ع-ي-ش 3992 غ-ل-و 4084
ع-ي-ل 3994 غ-ل-ي 4085
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ع-ي-و 4001 غ-م-ز 4087
غ-ا-ب 4002 غ-م-ظ 4088
غ-ب-ر 4008 غ-م-م 4089
غ-ب-ن 4010 غ-ن-م 4091
غ-ث-ا 4011 غ-ن-ي 4093
غ-د-ر 4012 غ-و-ث 4100
غ-د-ق 4013 غ-و-ر 4101
غ-د-و 4014 غ-و-ص 4102
غ-ر-ب 4016 غ-و-ط 4103
غ-ر-ر 4019 غ-و-ل 4104
غ-ر-ف 4022 غ-و-ي 4105
غ-ر-ق 4024 غ-ي-ث 4108
غ-ر-م 4027 غ-ي-ر 4110
غ-ر-ي 4028 غ-ي-ض 4124
غ-ز-ل 4029 غ-ي-ظ 4126
غ-ز-ي 4030 ف-ا-ت 4127
غ-س-ق 4031 ف-ا-د 4129
غ-س-ل 4032 ف-ت-ا 4131
غ-ش-ي 4033 ف-ت-ح 4132
غ-ص-ب 4037 ف-ت-ر 4137
غ-ص-ص 4038 ف-ت-ق 4144
غ-ط-ش 4039 ف-ت-ل 4145
غ-ط-و 4040 ف-ت-ن 4146
غ-ظ-ب 4041 ف-ت-ي 4153
غ-ظ-ظ 4045 ف-ج-ج 4156
غ-ف-ر 4046 ف-ج-ر 4157
غ-ف-ل 4067 ف-ج-و 4160
غ-ل-ب 4071 ف-ح-ش 4161
غ-ل-ض 4075 ف-خ-ر 4164
غ-ل-ف 4077 ف-د-و 4165
غ-ل-ق 4078 ف-ر-ث 4167
غ-ل-ل 4079 ف-ر-ج 4168
غ-ل-م 4082 ف-ر-ح 4170
غ-ل-و 4084 ف-ر-د 4173
غ-ل-ي 4085 ف-ر-د-س 4175
غ-م-ر 4086 ف-ر-ر 4176
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غ-م-ظ 4088 ف-ر-ط 4180
غ-م-م 4089 ف-ر-ظ 4182
غ-ن-م 4091 ف-ر-ع 4185
غ-ن-ي 4093 ف-ر-غ 4192
غ-و-ث 4100 ف-ر-ق 4194
غ-و-ر 4101 ف-ر-ه 4202
غ-و-ص 4102 ف-ز-ز 4203
غ-و-ط 4103 ف-ز-ع 4204
غ-و-ل 4104 ف-س-ح 4205
غ-و-ي 4105 ف-س-د 4206
غ-ي-ث 4108 ف-س-ر 4212
غ-ي-ر 4110 ف-س-ق 4213
غ-ي-ض 4124 ف-ش-ل 4219
غ-ي-ظ 4126 ف-ص-ح 4220
ف-ا-ت 4127 ف-ص-ل 4221
ف-ا-د 4129 ف-ص-م 4226
ف-ت-ا 4131 ف-ض-ض 4227
ف-ت-ح 4132 ف-ط-ر 4228
ف-ت-ر 4137 ف-ظ-ح 4231
ف-ت-ق 4144 ف-ظ-ظ 4232
ف-ت-ل 4145 ف-ظ-ل 4234
ف-ت-ن 4146 ف-ظ-ي 4243
ف-ت-ي 4153 ف-ع-ل 4244
ف-ج-ج 4156 ف-ق-د 4255
ف-ج-ر 4157 ف-ق-ر 4256
ف-ج-و 4160 ف-ق-ع 4258
ف-ح-ش 4161 ف-ق-ه 4259
ف-خ-ر 4164 ف-ك-ا 4262
ف-د-و 4165 ف-ك-ر 4263
ف-ر-ث 4167 ف-ك-ك 4266
ف-ر-ج 4168 ف-ك-ه-ي 4267
ف-ر-ح 4170 ف-ل-ح 4269
ف-ر-د 4173 ف-ل-ق 4273
ف-ر-د-س 4175 ف-ل-ك 4274
ف-ر-ر 4176 ف-ل-ن 4277
ف-ر-ش 4178 ف-ن-د 4278
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ف-ر-ظ 4182 ف-ن-ي 4280
ف-ر-ع 4185 ف-ه-م 4281
ف-ر-غ 4192 ف-و-ت 4282
ف-ر-ق 4194 ف-و-ج 4283
ف-ر-ه 4202 ف-و-ر 4284
ف-ز-ز 4203 ف-و-ز 4285
ف-ز-ع 4204 ف-و-ظ 4288
ف-س-ح 4205 ف-و-ق 4289
ف-س-د 4206 ف-و-ك-ه 4293
ف-س-ر 4212 ف-و-م 4294
ف-س-ق 4213 ف-و-ه 4295
ف-ش-ل 4219 ف-ي-ا 4297
ف-ص-ح 4220 ف-ي-ض 4299
ف-ص-ل 4221 ف-ي-ل 4301
ف-ص-م 4226 -ق 4302
ف-ض-ض 4227 ق-ب-ح 4303
ف-ط-ر 4228 ق-ب-ر 4304
ف-ظ-ح 4231 ق-ب-س 4306
ف-ظ-ظ 4232 ق-ب-ظ 4307
ف-ظ-ل 4234 ق-ب-ل 4309
ف-ظ-ي 4243 ق-ت-ر 4334
ف-ع-ل 4244 ق-ت-ل 4335
ف-ق-د 4255 ق-ث-ا 4352
ف-ق-ر 4256 ق-ح-م 4353
ف-ق-ع 4258 ق-د-ح 4354
ف-ق-ه 4259 ق-د-د 4355
ف-ك-ا 4262 ق-د-ر 4356
ف-ك-ر 4263 ق-د-س 4369
ف-ك-ك 4266 ق-د-م 4371
ف-ك-ه-ي 4267 ق-د-ن 4377
ف-ل-ح 4269 ق-ذ-ف 4378
ف-ل-ق 4273 ق-ر-ا 4380
ف-ل-ك 4274 ق-ر-ب 4389
ف-ل-ن 4277 ق-ر-ح 4399
ف-ن-د 4278 ق-ر-د 4400
ف-ن-ن 4279 ق-ر-ر 4401
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ف-ه-م 4281 ق-ر-ط-س 4407
ف-و-ت 4282 ق-ر-ظ 4408
ف-و-ج 4283 ق-ر-ع 4410
ف-و-ر 4284 ق-ر-ف 4412
ف-و-ز 4285 ق-ر-ن 4413
ف-و-ظ 4288 ق-ر-ي 4418
ف-و-ق 4289 ق-س-س 4423
ف-و-ك-ه 4293 ق-س-ط 4424
ف-و-م 4294 ق-س-م 4427
ف-و-ه 4295 ق-س-و-ت 4431
ف-ي-ا 4297 ق-س-و-ر 4433
ف-ي-ض 4299 ق-ش-ع-ر 4434
ف-ي-ل 4301 ق-ص-ا 4435
-ق 4302 ق-ص-د 4436
ق-ب-ح 4303 ق-ص-ر 4438
ق-ب-ر 4304 ق-ص-ص 4440
ق-ب-س 4306 ق-ص-ف 4444
ق-ب-ظ 4307 ق-ص-م 4445
ق-ب-ل 4309 ق-ط-ر 4446
ق-ت-ر 4334 ق-ط-س 4447
ق-ت-ل 4335 ق-ط-ط 4448
ق-ث-ا 4352 ق-ط-ع 4449
ق-ح-م 4353 ق-ط-ف 4454
ق-د-ح 4354 ق-ط-م-ر 4455
ق-د-د 4355 ق-ظ-ب 4456
ق-د-ر 4356 ق-ظ-ظ 4457
ق-د-س 4369 ق-ظ-ي 4458
ق-د-م 4371 ق-ع-د 4465
ق-د-ن 4377 ق-ع-ر 4469
ق-ذ-ف 4378 ق-ف-ل 4470
ق-ر-ا 4380 ق-ف-و 4472
ق-ر-ب 4389 ق-ل-ا-د 4473
ق-ر-ح 4399 ق-ل-ب 4474
ق-ر-د 4400 ق-ل-ع 4490
ق-ر-ر 4401 ق-ل-ل 4491
ق-ر-ش 4406 ق-ل-م 4498
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ق-ر-ظ 4408 ق-م-ح 4500
ق-ر-ع 4410 ق-م-ر 4501
ق-ر-ف 4412 ق-م-ط-ر 4504
ق-ر-ن 4413 ق-م-ع 4505
ق-ر-ي 4418 ق-م-ل 4506
ق-س-س 4423 ق-م-ي-ص 4507
ق-س-ط 4424 ق-ن-ت 4508
ق-س-م 4427 ق-ن-ط 4510
ق-س-و-ت 4431 ق-ن-ط-ر 4512
ق-س-و-ر 4433 ق-ن-ع 4514
ق-ش-ع-ر 4434 ق-ن-و 4515
ق-ص-ا 4435 ق-ن-ي 4516
ق-ص-د 4436 ق-ه-ر 4517
ق-ص-ر 4438 ق-و-ئ-ل 4519
ق-ص-ص 4440 ق-و-ب 4520
ق-ص-ف 4444 ق-و-ت 4521
ق-ص-م 4445 ق-و-ر 4522
ق-ط-ر 4446 ق-و-س 4523
ق-ط-س 4447 ق-و-ع 4524
ق-ط-ط 4448 ق-و-ل 4525
ق-ط-ع 4449 ق-و-م 4661
ق-ط-ف 4454 ق-و-ي 4717
ق-ط-م-ر 4455 ق-ي-ض 4721
ق-ظ-ب 4456 ق-ي-ل 4722
ق-ظ-ظ 4457 ك-ا-س 4723
ق-ظ-ي 4458 ك-ب-ب 4724
ق-ع-د 4465 ك-ب-ت 4725
ق-ع-ر 4469 ك-ب-د 4726
ق-ف-ل 4470 ك-ب-ر 4727
ق-ف-و 4472 ك-ب-ك-ب 4743
ق-ل-ا-د 4473 ك-ت-ب 4744
ق-ل-ب 4474 ك-ت-م 4771
ق-ل-ع 4490 ك-ث-ب 4774
ق-ل-ل 4491 ك-ث-ر 4775
ق-ل-م 4498 ك-د-ح 4790
ق-ل-ي 4499 ك-د-ر 4791
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ق-م-ر 4501 ك-ذ-ب 4793
ق-م-ط-ر 4504 ك-ر-ب 4818
ق-م-ع 4505 ك-ر-ت 4819
ق-م-ل 4506 ك-ر-س 4820
ق-م-ي-ص 4507 ك-ر-م 4821
ق-ن-ت 4508 ك-ر-ه 4826
ق-ن-ط 4510 ك-س-ا 4831
ق-ن-ط-ر 4512 ك-س-ب 4832
ق-ن-ع 4514 ك-س-د 4838
ق-ن-و 4515 ك-س-ف 4839
ق-ن-ي 4516 ك-س-ل 4840
ق-ه-ر 4517 ك-ش-ط 4841
ق-و-ئ-ل 4519 ك-ش-ف 4842
ق-و-ب 4520 ك-ض-م 4845
ق-و-ت 4521 ك-ع-ب 4846
ق-و-ر 4522 ك-ف-ا 4847
ق-و-س 4523 ك-ف-ت 4848
ق-و-ع 4524 ك-ف-ر 4849
ق-و-ل 4525 ك-ف-ف 4895
ق-و-م 4661 ك-ف-ل 4897
ق-و-ي 4717 ك-ف-ي 4899
ق-ي-ض 4721 ك-ل-ا 4903
ق-ي-ل 4722 ك-ل-ب 4904
ك-ا-س 4723 ك-ل-ح 4906
ك-ب-ب 4724 ك-ل-ف 4907
ك-ب-ت 4725 ك-ل-ل 4909
ك-ب-د 4726 ك-ل-م 4941
ك-ب-ر 4727 ك-ل-و 4949
ك-ب-ك-ب 4743 ك-م-ل 4950
ك-ت-ب 4744 ك-م-م 4952
ك-ت-م 4771 ك-م-ه 4953
ك-ث-ب 4774 ك-ن-د 4954
ك-ث-ر 4775 ك-ن-ز 4955
ك-د-ح 4790 ك-ن-س 4957
ك-د-ر 4791 ك-ن-ن 4958
ك-د-ي 4792 ك-ه-ف 4960
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ك-ر-ب 4818 ك-ه-ن 4962
ك-ر-ت 4819 ك-ه-ي-ع 4963
ك-ر-س 4820 ك-و-ب 4964
ك-ر-م 4821 ك-و-د 4965
ك-ر-ه 4826 ك-و-ر 4968
ك-س-ا 4831 ك-و-ك-ب 4969
ك-س-ب 4832 ك-و-ن 4970
ك-س-د 4838 ك-و-ي 5077
ك-س-ف 4839 ك-ي-د 5078
ك-س-ل 4840 ك-ي-ف 5082
ك-ش-ط 4841 ك-ي-ل 5090
ك-ش-ف 4842 ل-ا-ل-ا 5093
ك-ض-م 4845 ل-ب-ب 5094
ك-ع-ب 4846 ل-ب-ث 5096
ك-ف-ا 4847 ل-ب-د 5100
ك-ف-ت 4848 ل-ب-س 5101
ك-ف-ر 4849 ل-ب-ن 5104
ك-ف-ف 4895 hل-ج-ء 5105
ك-ف-ل 4897 ل-ج-ج 5106
ك-ف-ي 4899 ل-ح-د 5107
ك-ل-ا 4903 ل-ح-ف 5108
ك-ل-ب 4904 ل-ح-ق 5109
ك-ل-ح 4906 ل-ح-م 5110
ك-ل-ف 4907 ل-ح-ن 5112
ك-ل-ل 4909 ل-ح-ي 5113
ك-ل-م 4941 ل-د-د 5114
ك-ل-و 4949 ل-د-ن 5115
ك-م-ل 4950 ل-د-ي 5117
ك-م-م 4952 ل-ذ-ذ 5120
ك-م-ه 4953 ل-ذ-ي 5121
ك-ن-د 4954 ل-ز-ب 5238
ك-ن-ز 4955 ل-ز-م 5239
ك-ن-س 4957 ل-س-ن 5240
ك-ن-ن 4958 ل-ض-ي 5244
ك-ه-ف 4960 ل-ط-ف 5245
ك-ه-ل 4961 ل-ع-ب 5247
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ك-ه-ي-ع 4963 ل-ع-ن 5262
ك-و-ب 4964 ل-غ-ب 5267
ك-و-د 4965 ل-غ-و 5268
ك-و-ر 4968 ل-ف-ت 5270
ك-و-ك-ب 4969 ل-ف-ح 5271
ك-و-ن 4970 ل-ف-ض 5272
ك-و-ي 5077 ل-ف-ف 5273
ك-ي-د 5078 ل-ف-ي 5275
ك-ي-ف 5082 hل-ق-ء 5276
ك-ي-ل 5090 ل-ق-ب 5291
ل-ا-ل-ا 5093 ل-ق-ط 5292
ل-ب-ب 5094 ل-ق-ف 5293
ل-ب-ث 5096 ل-ق-م 5294
ل-ب-د 5100 ل-م-ح 5295
ل-ب-س 5101 ل-م-ز 5296
ل-ب-ن 5104 ل-م-س 5297
hل-ج-ء 5105 ل-م-م 5299
ل-ج-ج 5106 ل-ه-ب 5300
ل-ح-د 5107 ل-ه-ث 5301
ل-ح-ف 5108 ل-ه-م 5302
ل-ح-ق 5109 ل-ه-و 5303
ل-ح-م 5110 ل-و-ت 5306
ل-ح-ن 5112 ل-و-ح 5307
ل-ح-ي 5113 ل-و-ذ 5308
ل-د-د 5114 ل-و-ط 5309
ل-د-ن 5115 ل-و-م 5312
ل-د-ي 5117 ل-و-ن 5314
ل-ذ-ذ 5120 ل-و-و 5316
ل-ذ-ي 5121 ل-ي-ت 5317
ل-ز-ب 5238 ل-ي-س 5319
ل-ز-م 5239 ل-ي-ل 5327
ل-س-ن 5240 ل-ي-ن 5335
ل-ض-ي 5244 hم-ا-ء 5336
ل-ط-ف 5245 ت-hم-ا-ء 5342
ل-ع-ب 5247 م-ت-ع 5344
ل-ع-ل 5250 م-ت-ن 5352
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ل-غ-ب 5267 م-ج-ج 5369
ل-غ-و 5268 م-ج-د 5370
ل-ف-ت 5270 م-ج-س 5371
ل-ف-ح 5271 م-ح-ص 5372
ل-ف-ض 5272 م-ح-ق 5373
ل-ف-ف 5273 م-ح-ل 5374
ل-ف-ي 5275 م-ح-ن 5375
hل-ق-ء 5276 م-ح-و 5376
ل-ق-ب 5291 م-خ-ر 5377
ل-ق-ط 5292 م-خ-ظ 5378
ل-ق-ف 5293 م-د-د 5379
ل-ق-م 5294 م-د-ن 5384
ل-م-ح 5295 م-ذ-ع-ن 5387
ل-م-ز 5296 م-ر-ا 5388
ل-م-س 5297 م-ر-ت 5392
ل-م-م 5299 م-ر-ج 5393
ل-ه-ب 5300 م-ر-ح 5394
ل-ه-ث 5301 م-ر-د 5395
ل-ه-م 5302 م-ر-ر 5396
ل-ه-و 5303 م-ر-ظ 5400
ل-و-ت 5306 م-ر-و 5403
ل-و-ح 5307 م-ر-ي-م 5406
ل-و-ذ 5308 م-ز-ج 5409
ل-و-ط 5309 م-ز-ق 5411
ل-و-م 5312 م-ز-ن 5412
ل-و-ن 5314 م-س-ح 5413
ل-و-و 5316 م-س-خ 5415
ل-ي-ت 5317 م-س-د 5416
ل-ي-س 5319 م-س-س 5417
ل-ي-ل 5327 م-س-ك 5424
ل-ي-ن 5335 م-س-و 5428
hم-ا-ء 5336 م-ش-ج 5429
ت-hم-ا-ء 5342 م-ش-ي 5430
م-ت-ع 5344 م-ص-ر 5433
م-ت-ن 5352 م-ط-ر 5434
م-ث-ل 5353 م-ط-ي 5436
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م-ج-د 5370 م-ظ-غ 5438
م-ج-س 5371 م-ظ-ي 5439
م-ح-ص 5372 م-ع-ا 5440
م-ح-ق 5373 م-ع-ز 5454
م-ح-ل 5374 م-ع-و 5455
م-ح-ن 5375 م-ع-ي 5456
م-ح-و 5376 م-ق-ت 5457
م-خ-ر 5377 م-ك-ا 5458
م-خ-ظ 5378 م-ك-ث 5459
م-د-د 5379 م-ك-ر 5461
م-د-ن 5384 م-ك-ك 5467
م-ذ-ع-ن 5387 م-ك-ل 5468
م-ر-ا 5388 م-ك-ن 5469
م-ر-ت 5392 م-ل-ا 5472
م-ر-ج 5393 م-ل-ح 5477
م-ر-ح 5394 م-ل-ق 5478
م-ر-د 5395 م-ل-ك 5479
م-ر-ر 5396 م-ل-ل 5497
م-ر-ظ 5400 م-ل-ي 5500
م-ر-و 5403 م-ن-ع 5502
م-ر-ي-م 5406 م-ن-ن 5505
م-ز-ج 5409 م-ن-ي 5509
م-ز-ق 5411 م-ه-د 5512
م-ز-ن 5412 م-ه-ل 5514
م-س-ح 5413 م-ه-م 5515
م-س-خ 5415 م-و-ت 5516
م-س-د 5416 م-و-ج 5532
م-س-س 5417 م-و-ر 5534
م-س-ك 5424 م-و-س 5535
م-س-و 5428 م-و-ل 5546
م-ش-ج 5429 م-ي-د 5556
م-ش-ي 5430 م-ي-ر 5557
م-ص-ر 5433 م-ي-ز 5558
م-ط-ر 5434 م-ي-ل 5559
م-ط-ي 5436 -ن 5561
م-ظ-ج-ع 5437 hن-ا-ء 5562
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م-ظ-ي 5439 hن-ب-ء 5564
م-ع-ا 5440 ن-ب-ت 5580
م-ع-ز 5454 ن-ب-ذ 5583
م-ع-و 5455 ن-ب-ز 5585
م-ع-ي 5456 ن-ب-ط 5586
م-ق-ت 5457 ن-ب-ع 5587
م-ك-ا 5458 ن-ت-ق 5588
م-ك-ث 5459 ن-ث-ر 5589
م-ك-ر 5461 ن-ج-د 5591
م-ك-ك 5467 ن-ج-س 5592
م-ك-ل 5468 ن-ج-ل 5593
م-ك-ن 5469 ن-ج-م 5595
م-ل-ا 5472 ن-ج-ي 5597
م-ل-ح 5477 ن-ح-ب 5607
م-ل-ق 5478 ن-ح-ت 5608
م-ل-ك 5479 ن-ح-ر 5609
م-ل-ل 5497 ن-ح-س 5610
م-ل-ي 5500 ن-ح-ل 5611
م-ن-ع 5502 ن-خ-ر 5612
م-ن-ن 5505 ن-خ-ل 5613
م-ن-ي 5509 hن-د-ء 5616
م-ه-د 5512 ن-د-د 5622
م-ه-ل 5514 ن-د-م 5623
م-ه-م 5515 ن-ذ-ر 5625
م-و-ت 5516 ن-ز-ع 5639
م-و-ج 5532 ن-ز-غ 5642
م-و-ر 5534 ن-ز-ف 5644
م-و-س 5535 ن-ز-ل 5645
م-و-ل 5546 hن-س-ء 5671
م-ي-د 5556 ن-س-ا 5677
م-ي-ر 5557 ن-س-ب 5678
م-ي-ز 5558 ن-س-خ 5679
م-ي-ل 5559 ن-س-ر 5680

-ن 5561 ن-س-ف 5681
hن-ا-ء 5562 ن-س-ك 5683
ن-ا-د 5563 ن-س-ل 5685
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ن-ب-ت 5580 ن-ش-ا 5692
ن-ب-ذ 5583 ن-ش-ر 5696
ن-ب-ز 5585 ن-ش-ز 5699
ن-ب-ط 5586 ن-ش-ط 5700
ن-ب-ع 5587 ن-ص-ب 5701
ن-ت-ق 5588 ن-ص-ت 5705
ن-ث-ر 5589 ن-ص-ح 5706
ن-ج-د 5591 ن-ص-ر 5708
ن-ج-س 5592 ن-ص-ف 5724
ن-ج-ل 5593 ن-ص-ي 5726
ن-ج-م 5595 ن-ض-ر 5727
ن-ج-ي 5597 ن-ط-ح 5740
ن-ح-ب 5607 ن-ط-ف 5741
ن-ح-ت 5608 ن-ط-ق 5743
ن-ح-ر 5609 ن-ظ-ج 5745
ن-ح-س 5610 ن-ظ-خ 5746
ن-ح-ل 5611 ن-ظ-د 5747
ن-خ-ر 5612 ن-ظ-ر 5748
ن-خ-ل 5613 ن-ع-ج 5749
hن-د-ء 5616 ن-ع-س 5750
ن-د-د 5622 ن-ع-ق 5751
ن-د-م 5623 ن-ع-ل 5752
ن-ذ-ر 5625 ن-ع-م 5753
ن-ز-ع 5639 ن-غ-ظ 5767
ن-ز-غ 5642 ن-ف-ث 5768
ن-ز-ف 5644 ن-ف-ح 5769
ن-ز-ل 5645 ن-ف-خ 5770
hن-س-ء 5671 ن-ف-د 5773
ن-س-ا 5677 ن-ف-ذ 5774
ن-س-ب 5678 ن-ف-ر 5775
ن-س-خ 5679 ن-ف-س 5778
ن-س-ر 5680 ن-ف-ش 5805
ن-س-ف 5681 ن-ف-ع 5806
ن-س-ك 5683 ن-ف-ق 5812
ن-س-ل 5685 ن-ف-ل 5823
ن-س-ي 5686 ن-ف-و 5824
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ن-ش-ر 5696 ن-ق-ذ 5827
ن-ش-ز 5699 ن-ق-ر 5829
ن-ش-ط 5700 ن-ق-ص 5830
ن-ص-ب 5701 ن-ق-ظ 5832
ن-ص-ت 5705 ن-ق-ع 5834
ن-ص-ح 5706 ن-ق-م 5835
ن-ص-ر 5708 ن-ك-ب 5838
ن-ص-ف 5724 ن-ك-ث 5839
ن-ص-ي 5726 ن-ك-ح 5841
ن-ض-ر 5727 ن-ك-د 5844
ن-ط-ح 5740 ن-ك-ر 5845
ن-ط-ف 5741 ن-ك-س 5849
ن-ط-ق 5743 ن-ك-ص 5850
ن-ظ-ج 5745 ن-ك-ف 5851
ن-ظ-خ 5746 ن-ك-ل 5852
ن-ظ-د 5747 ن-م-ر-ق 5853
ن-ظ-ر 5748 ن-م-ل 5854
ن-ع-ج 5749 ن-م-م 5855
ن-ع-س 5750 ن-ه-ر 5856
ن-ع-ق 5751 ن-ه-و 5866
ن-ع-ل 5752 ن-و-ا 5873
ن-ع-م 5753 ن-و-ب 5874
ن-غ-ظ 5767 ن-و-ح 5877
ن-ف-ث 5768 ن-و-ر 5881
ن-ف-ح 5769 ن-و-س 5897
ن-ف-خ 5770 ن-و-ش 5916
ن-ف-د 5773 ن-و-ص 5917
ن-ف-ذ 5774 ن-و-ق 5918
ن-ف-ر 5775 ن-و-م 5919
ن-ف-س 5778 ن-و-ن 5921
ن-ف-ش 5805 ن-و-ي 5922
ن-ف-ع 5806 ن-ي-ل 5923
ن-ف-ق 5812 ه-ا-م 5925
ن-ف-ل 5823 ه-ا-ن 5926
ن-ف-و 5824 ه-ب-ط 5927
ن-ق-ب 5825 ه-ب-ع 5929
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ن-ق-ر 5829 ه-ج-د 5931
ن-ق-ص 5830 ه-ج-ر 5932
ن-ق-ظ 5832 ه-ج-ع 5936
ن-ق-ع 5834 ه-د-د 5937
ن-ق-م 5835 ه-د-م 5938
ن-ك-ب 5838 ه-د-ه-د 5939
ن-ك-ث 5839 ه-د-ي 5940
ن-ك-ح 5841 ه-ر-ب 5969
ن-ك-د 5844 ه-ر-ت 5970
ن-ك-ر 5845 ه-ر-ع 5971
ن-ك-س 5849 ه-ر-و 5972
ن-ك-ص 5850 ه-ز-ا 5974
ن-ك-ف 5851 ه-ز-ز 5978
ن-ك-ل 5852 ه-ز-ل 5979
ن-م-ر-ق 5853 ه-ز-م 5980
ن-م-ل 5854 ه-ش-ش 5982
ن-م-م 5855 ه-ش-م 5983
ن-ه-ر 5856 ه-ط-ع 5984
ن-ه-و 5866 ه-ظ-م 5986
ن-و-ا 5873 ه-ل-ع 5987
ن-و-ب 5874 ه-ل-ك 5988
ن-و-ح 5877 ه-ل-ل 5995
ن-و-ر 5881 ه-ل-م 5996
ن-و-س 5897 ه-م-د 5997
ن-و-ش 5916 ه-م-ر 5998
ن-و-ص 5917 ه-م-ز 5999
ن-و-ق 5918 ه-م-س 6000
ن-و-م 5919 ه-م-م 6001
ن-و-ن 5921 ه-م-ي-و 6003
ن-و-ي 5922 ه-ن-ل 6004
ن-ي-ل 5923 ه-ن-ي 6006
ه-ا-م 5925 ه-ه-ن 6007
ه-ا-ن 5926 ه-و-د 6008
ه-ب-ط 5927 ه-و-ر 6011
ه-ب-ع 5929 ه-و-ن 6012
ه-ت-ا 5930 ه-و-ي 6015
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ه-ج-ر 5932 ه-ي-ت 6021
ه-ج-ع 5936 ه-ي-ج 6022
ه-د-د 5937 ه-ي-ل 6023
ه-د-م 5938 ه-ي-م 6024
ه-د-ه-د 5939 ه-ي-م-ن 6025
ه-د-ي 5940 ه-ي-ه 6026
ه-ر-ب 5969 و-ا-د 6027
ه-ر-ت 5970 و-ا-ل 6028
ه-ر-ع 5971 و-ب-ر 6029
ه-ر-و 5972 و-ب-ق-ه 6030
ه-ز-ا 5974 و-ب-ل 6031
ه-ز-ز 5978 و-ت-د 6032
ه-ز-ل 5979 و-ت-ر 6033
ه-ز-م 5980 و-ث-ق 6034
ه-ش-ش 5982 و-ث-ن 6038
ه-ش-م 5983 و-ج-ب 6039
ه-ط-ع 5984 و-ج-د 6040
ه-ظ-م 5986 و-ج-س 6051
ه-ل-ع 5987 و-ج-ف 6052
ه-ل-ك 5988 و-ج-ل 6053
ه-ل-ل 5995 و-ج-ه 6054
ه-ل-م 5996 و-ح-د 6062
ه-م-د 5997 و-ح-ش 6069
ه-م-ر 5998 و-ح-ي 6070
ه-م-ز 5999 و-د-د 6077
ه-م-س 6000 و-د-ع 6081
ه-م-م 6001 و-د-ق 6083
ه-م-ي-و 6003 و-د-ي 6084
ه-ن-ل 6004 و-ذ-ر 6087
ه-ن-ي 6006 و-ر-ث 6092
ه-ه-ن 6007 و-ر-د 6096
ه-و-د 6008 و-ر-ق 6098
ه-و-ر 6011 و-ر-و 6099
ه-و-ن 6012 و-ز-ر 6103
ه-و-ي 6015 و-ز-ع 6106
ه-ي-ا 6020 و-ز-ن 6108
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ه-ي-ج 6022 و-س-ع 6112
ه-ي-ل 6023 و-س-ق 6116
ه-ي-م 6024 و-س-ل 6117
ه-ي-م-ن 6025 و-س-م 6118
ه-ي-ه 6026 و-س-ن 6119
و-ا-د 6027 و-س-و-س 6120
و-ا-ل 6028 و-ش-ي 6121
و-ب-ر 6029 و-ص-ب 6122
و-ب-ق-ه 6030 و-ص-د 6123
و-ب-ل 6031 و-ص-ف 6124
و-ت-د 6032 و-ص-ل 6126
و-ت-ر 6033 و-ص-ي 6128
و-ث-ق 6034 و-ط-ا 6132
و-ث-ن 6038 و-ط-ر 6134
و-ج-ب 6039 و-ط-ن 6135
و-ج-د 6040 و-ظ-ع 6136
و-ج-س 6051 و-ظ-ن 6140
و-ج-ف 6052 و-ع-د 6141
و-ج-ل 6053 و-ع-ض 6155
و-ج-ه 6054 و-ع-و 6160
و-ح-د 6062 و-ف-د 6162
و-ح-ش 6069 و-ف-ر 6163
و-ح-ي 6070 و-ف-ق 6164
و-د-د 6077 و-ف-و 6165
و-د-ع 6081 و-ف-ي 6166
و-د-ق 6083 و-ق-ب 6173
و-د-ي 6084 و-ق-ت 6174
و-ذ-ر 6087 و-ق-ح 6176
و-ر-ث 6092 و-ق-د 6177
و-ر-د 6096 و-ق-ذ 6179
و-ر-ق 6098 و-ق-ر 6180
و-ر-و 6099 و-ق-ع 6182
و-ز-ر 6103 و-ق-ف 6186
و-ز-ع 6106 و-ق-ي 6187
و-ز-ن 6108 و-ك-د 6210
و-س-ط 6111 و-ك-ز 6211
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و-س-ق 6116 و-ك-و 6219
و-س-ل 6117 و-ل-ج 6221
و-س-م 6118 و-ل-د 6223
و-س-ن 6119 و-ل-ي 6234
و-س-و-س 6120 و-ن-ي 6255
و-ش-ي 6121 و-ه-ب 6256
و-ص-ب 6122 و-ه-ج 6259
و-ص-د 6123 و-ه-ن 6260
و-ص-ف 6124 و-ه-ي 6262
و-ص-ل 6126 و-ي-ك 6263
و-ص-ي 6128 و-ي-ل 6264
و-ط-ا 6132 ي-أ-ج-ج 6268
و-ط-ر 6134 ي-ئ-س 6269
و-ط-ن 6135 ي-ب-س 6271
و-ظ-ع 6136 ي-ت-م 6272
و-ظ-ن 6140 ي-ث-ر-ب 6275
و-ع-د 6141 ي-د-ه 6276
و-ع-ض 6155 ي-س 6288
و-ع-و 6160 ي-س-ر 6289
و-ف-د 6162 ي-س-ع 6294
و-ف-ر 6163 ي-ع-ق 6295
و-ف-ق 6164 ي-ع-ق-ب 6296
و-ف-و 6165 ي-ق-ت 6298
و-ف-ي 6166 ي-ق-ط 6299
و-ق-ب 6173 ي-ق-ظ 6300
و-ق-ت 6174 ي-ق-ن 6301
و-ق-ح 6176 ي-م-ن 6304
و-ق-د 6177 ي-ن-ع 6312
و-ق-ذ 6179 ي-ه-و-د 6313
و-ق-ر 6180 ي-و-س-ف 6315
و-ق-ع 6182 ي-و-م 6318
و-ق-ف 6186 ي-و-ن-س 6355
و-ق-ي 6187
و-ك-د 6210
و-ك-ز 6211
و-ك-ل 6212
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و-ل-ج 6221 ي-د-ه 6276
و-ل-د 6223 ي-س 6288
و-ل-ي 6234 ي-س-ر 6289
و-ن-ي 6255 ي-س-ع 6294
و-ه-ب 6256 ي-ع-ق 6295
و-ه-ج 6259 ي-ع-ق-ب 6296
و-ه-ن 6260 ي-ق-ت 6298
و-ه-ي 6262 ي-ق-ط 6299
و-ي-ك 6263 ي-ق-ظ 6300
و-ي-ل 6264 ي-ق-ن 6301
ي-أ-ج-ج 6268 ي-م-ن 6304
ي-ئ-س 6269 ي-ن-ع 6312
ي-ب-س 6271 ي-ه-و-د 6313
ي-ت-م 6272 ي-و-س-ف 6315
ي-ث-ر-ب 6275 ي-و-م 6318
ي-د-ه 6276 ي-و-ن-س 6355
ي-س 6288
ي-س-ر 6289
ي-س-ع 6294
ي-ع-ق 6295
ي-ع-ق-ب 6296
ي-ق-ت 6298
ي-ق-ط 6299
ي-ق-ظ 6300
ي-ق-ن 6301
ي-م-ن 6304
ي-ن-ع 6312
ي-ه-و-د 6313
ي-و-س-ف 6315
ي-و-م 6318
ي-و-ن-س 6355
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ب و ء
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ke atas, di atas, ke, kencang,

terbit, mengimbangi, sudah sampai, sampai selesai, dlm keadaan siap,
sebelah sana, yg naik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaikkan

َمـَٔابًا إِيَابَُهْم ِبى أَوِّ أَوَّاٍب أَوَّاٌب
tempat kembali kembali mereka

(kamu)
kembalilah/bertaubatlah

kepada-ku
orang-orang yang

kembali
seorang yang

kembali

ٱمْلَـَٔاِب َمـَٔاِب َمـَٔاٍب
tempat kembali tempat kembali tempat kembali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱذُْكْر َعبَْدنَا َداُوۥَد ذَا ٱأْلَيِْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan ingatlah hamba kami daud mempunyai/yang ada tangan /

kekuatan sesungguhnya dia seorang yang kembali
Shaad:17 أَوَّاٌب

 َوٱلطَّيَْر َمْحُشورَةً ُكلٌّ لَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan burung-burung (ia[pr]) yang dikumpulkan setiap baginya

kembali/bertaubat
Shaad:19

َن ِنْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب  َوَوَهبْنَا لَِداُوۥَد ُسَليْمَٰ
dan kami memberikan kepada Daud sulaiman sebaik-baik hamba

sesungguhnya dia orang yang suka kembali
Shaad:30

 واََل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَُٰه َصاِبرًا نِّْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan jangan melanggar sesungguhnya kami (kami) mendapatkan dia

(ia[lk]) yang sabar sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang
kembali/bertaubat

Shaad:44

ذَا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّاٍب َحِفيٍظ هَٰ
ini apa yang kalian diberi nasehat bagi tiap-tiap orang-orang yang

kembali penjaga/pemelihara
Qaaf:32 أَوَّاٍب

Kosakata AlQuran disusun oleh Dr.Ir. Mufid Djoko Purwanto MSc
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ِبى َمَعُهۥ َوٱلطَّيَْر َوأََلنَّا َلُه ٱْلَحِديَد يَٰجِبَاُل أَوِّ
hai gunung-gunung (kamu) kembalilah/bertaubatlah kepada-ku

bersama dia dan burung-burung dan (kami) melunakkan baginya besi
Saba':10 ِبى أَوِّ

إِنَّ إَِليْنَآ إِيَابَُهْم
sesungguhnya kepada kami kembali mereka

Al-
Ghaashiyah:25 إِيَابَُهْم

لِّلطَِّٰغنَي َمـَٔابًا
bagi orang-orang yang melampui batas tempat kembali An-Naba:22 َمـَٔابًا

 فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َمـَٔابًا
maka barang siapa ia menghendaki ia telah mengambil kepada

tuhannya tempat kembali
An-Naba:39

ِت طُوبَىٰ َلُهْم َوُحْسُن َمـَٔاٍب لِحَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kebaikan bagi mereka dan baik tempat kembali
Arraad:29 َمـَٔاٍب

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب  فََغفَرْنَا َلُهۥ ذَٰلَِك َو
maka (kami) mengampuni baginya itu dan sesungguhnya kami

baginya disisi kami sungguh dekat dan amat baik tempat kembali
Shaad:25

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب  َو
dan sesungguhnya kami baginya disisi kami sungguh dekat dan amat

baik tempat kembali
Shaad:40

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َلُحْسَن َمـَٔاٍب ذَا ِذْكٌر َو  هَٰ
ini pelajaran/peringatan dan sesungguhnya kami bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan benar-benar baik tempat kembali
Shaad:49

إِنَّ لِلطَِّٰغنَي َلَشرَّ َمـَٔاٍب ذَا َو  هَٰ
ini dan sesungguhnya kami bagi orang-orang yang melampui batas

benar-benar buruk tempat kembali
Shaad:55

إَِليِْه َمـَٔاِب وآََل أُْشرَِك ِبِهۦٓ إَِليِْه أَْدُعوا۟ َو
dan tidak dipersekutukan dengannya kepadaNya

menyeru/menyembah dan kepadaNya tempat kembali
Arraad:36 َمـَٔاِب

ذَٰلَِك َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوٱهللَُّ ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱمْلَـَٔاِب
itu kesenangan kehidupan dunia dan Allah di sisi-nya yang terbaik

tempat kembali
Ali-Imran:14 ٱمْلَـَٔاِب
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ة ي آ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bait, syair, sajak, pantun,

baris sajak, paragraf, alinea, pasal, bait, syair, sajak, pantun, baris sajak,
ketentuan, klausula, anak kalimat, perincian, perbuatan, tindak, babak,

lakon, keputusan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersyair, mempelajari

َءايٌَة َءايَةًۢ َءايًَة َءايَاِتنَا َءايَاتُنَا
tanda-tanda suatu ayat/bukti tanda/kekuasaan ayat-ayat/tanda-

tanda Kami ayat-ayat Kami

َءايَتنَْيِ َءايََة َءايَةٍۭ َءايٍَة َءايٌَة
dua tanda tanda-tanda ayat/tanda-tanda sebuah ayat tanda-tanda

َءايٍَٰت َءايَٰتٌۢ َءايٌَٰت َءايَتَُك َءايَتنَْيِ
bukti-bukti tanda-tanda ayat-ayat tanda-tandamu dua tanda

َءايَٰتُُهۥ َءايَٰتُنَا َءايَُٰت َءايَٰتٍۭ َءايٍَٰت
ayat-ayatNya ayat-ayat Kami ayat-ayat ayat-ayat bukti-bukti

َءايَِٰتنَا َءايَِٰتَك َءايَِٰت َءايَٰتُُهۥٓ َءايَٰتُُهۥ
ayat-ayat Kami ayat-ayat Engkau ayat-ayat ayat-ayatnya ayat-ayatNya

َءايَِٰتِهۦ َءايَِٰتِه َءايَِٰتَها َءايَِٰتنَآ َءايَِٰتنَا
tanda-tanda

kekuasaannya tanda-tanda-Nya tanda-tanda padanya tanda-tanda Kami ayat-ayat Kami
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ِبـَٔايٍَة َءايَِٰتىَ َءايَِٰتى َءايَِٰتِهۦٓ َءايَِٰتِهۦ
dengan tanda ayat-ayatKu ayat-ayatKu ayat-ayat-Nya tanda-tanda

kekuasaannya

ِبـَٔايَِٰتِهۦ ِبـَٔايَِٰتنَآ ِبـَٔايَِٰتنَا ِبـَٔايَِٰت ِبـَٔايٍَة
kepada ayat-

ayatNya
dengan ayat-ayat

Kami ayat-ayat kami dengan ayat-ayat dengan tanda

َلَءايًَة ِبٱأْلَيَِٰت ِبـَٔايَِٰتى ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ ِبـَٔايَِٰتِهۦ
terdapat tanda-tanda dengan tanda-tanda dengan ayat-ayatKu ayat-ayatNya kepada ayat-

ayatNya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَاتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata Yunus:15 َءايَاتُنَا

ْكٌر ِفىٓ َءايَاِتنَا ُقِل الـلَّـُه إِذَا َلُهم مَّ
tiba-tiba bagi mereka tipu daya di dalam / pada ayat-ayat/tanda-tanda

Kami kamu hendaklah mengatakan Allah
Yunus:21 َءايَاِتنَا

َلْم يَتََسنَّْه َوٱنظُْر إَِلىٰ ِحَمارَِك َولِنَْجَعَلَك َءايًَة لِّلنَّاِس
tidak menjadi merubah dan lihatlah kepada keledai kamu dan

menjadikan kamu tanda/kekuasaan bagi manusia
Al-Baqarah:259 َءايًَة

 َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda-

tanda
Ali-Imran:41

 ُقْل إِنَّ الـلَّـَه َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يُنَزَِّل َءايًَة
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah yang menguasi
atasku/terhadapku bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan

suatu ayat/mukjizat

Al-An'aam:37

ِذِهۦ نَاَقُة الـلَّـِه َلُكْم َءايًَة  هَٰ
ini unta betina Allah bagi kalian suatu tanda

Al-A'raaf:73

يَك ِببََدِنَك لِتَُكوَن مِلَْن َخْلفََك َءايًَة  فَٱْليَْوَم نُنَجِّ
maka pada hari ini diselamatkan kamu dengan badanmu agar adalah

kalian bagi orang belakangmu ayat-ayat/pelajaran
Yunus:92
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ِذِهۦ نَاَقُة الـلَّـِه َلُكْم َءايًَة  َويََٰقْومِ هَٰ
dan hai kaumku ini unta betina Allah bagi kalian ayat/tanda

Huud:64

إِذَا بَدَّْلنَآ َءايًَة مََّكاَن َءايٍَة َو
dan apabila kami mengganti suatu ayat tempat ayat

An-Nahl:101

 َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda

Maryam:10

نَّا وََكاَن أَْمًرا مَّْقِضيًّا َولِنَْجَعَلُهۥٓ َءايًَة لِّلنَّاِس َورَْحَمًة مِّ
dan hendak jadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan

ia adalah sesuatu tempat/waktu putusan
Maryam:21

ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء َءايًَة أُْخَرٰى
dari selain/tanpa jelek tanda-tanda/mukjizat yang lain

Thaahaa:22

َلِمنَي َوَجَعْلنََٰها َوٱبْنََهآ َءايًَة لِّْلعَٰ
dan (kami) menjadikannya dan anaknya tanda-tanda untuk seluruh

alam
Al-Anbiyaa':91

ُهۥٓ َءايًَة  َوَجَعْلنَا ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
dan kami menjadikan anak Maryam dan ibunya bukti

Al-
Mu'minuun:50

َوَجَعْلنَُٰهْم لِلنَّاِس َءايًَة َوأَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي َعذَابًا أَلِيًما
dan (kami) menjadikan mereka bagi manusia ayat/pelajaran dan kami

telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab / siksa pedih
Al-Furqon:37

َمآِء َءايًَة  إِن نََّشأْ نُنَزِّْل َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
jika menghendaki diturunkan atas mereka dari langit mukjizat

Asy-Syu'araa':4

أَتَبْنُوَن ِبُكلِّ ِريعٍ َءايًَة تَْعبَثُوَن
mengapa kamu membangun dengan setiap tempat yang sangat tinggi

suatu tanda melakukan perbuatan sia-sia

Asy-
Syu'araa':128

 أََو َلْم يَُكن لَُّهْم َءايًَة
atau setiap tidaklah adalah dia bagi mereka ayat/bukti

Asy-
Syu'araa':197

َلِمنَي ِفينَِة َوَجَعْلنََٰهآ َءايًَة لِّْلعَٰ َب ٱلسَّ فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْصحَٰ
maka kami selamatkan dia dan penduduk perahu dan (kami)

menjadikannya tanda-tanda (pelajaran) untuk seluruh alam
Al-Ankabuut:15

إِذَا َرأَْوا۟ َءايًَة يَْستَْسِخُروَن َو
dan apabila (mereka) melihat tanda-tanda menjadi memperolok-olok

Ash-Shaafaat:14

َولِتَُكوَن َءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي َويَْهِديَُكْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan agar menjadi ayat/bukti bagi para yang beriman dan memberi

petunjuk kepada kalian jalan orang yang lurus
Al-Fath:20
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َوتَرَْكنَا ِفيَهآ َءايًَة لِّلَِّذيَن يََخافُوَن ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan (kami) meninggalkan didalamnya tanda-tanda bagi orang-orang

yang mereka takut azab / siksa sangat pedih

Adz-
Dzaariyaat:37

إِن يََرْوا۟ َءايًَة يُْعرُِضوا۟ َويَُقوُلوا۟ ِسْحٌر مُّْستَِمرٌّ َو
Dan jika mereka memperhatikan "tanda (muXjizat)," dipalingkan

mengatakan sihir (ia[lk]) yang terus menerus
Al-Qamar:2

َوَلَقد تَّرَْكنََٰهآ َءايًَة فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
dan sesungguhnya kami telah jadikannya pelajaran maka adakah dari

orang yang dalam kondisi mengambil pelajaran
Al-Qamar:15

َوَلَقد تَّرَْكنَا ِمنَْهآ َءايَةًۢ بَيِّنًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya mereka tinggalkan dari padanya suatu ayat/bukti

yang nyata bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan akal
Al-Ankabuut:35 َءايَةًۢ

َلواَْل يَُكلُِّمنَا الـلَّـُه أَْو تَأِْتينَآ َءايٌَة
mengapa tidak ia akan berbicara pada kami Allah atau ia akan

mendatangkan kepada kami tanda-tanda
Al-Baqarah:118 َءايٌَة

َقْد َكاَن َلُكْم َءايٌَة ِفى ِفئَتنَْيِ ٱْلتََقتَا
sungguh telah adalah dia bagi kalian tanda-tanda di dalam dua

golongan pertemuan berdua
Ali-Imran:13

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya

suatu ayat/mukjizat dari tuhannya
Al-An'aam:37

َ ِبَها َلِئن َجآَءتُْهْم َءايٌَة لَّيُؤِْمننُّ
sesungguhnya jika dia datang kepada mereka suatu mukjizat tentu dia

akan mempercayai dengannya/padanya
Al-An'aam:109

إِذَا َجآَءتُْهْم َءايٌَة َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْمَن َو
dan apabila dia datang kepada mereka sesuatu ayat mereka berkata

tidak beriman
Al-An'aam:124

بِِّهۦ َويَُقوُلوَن َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka mengatakan mengapa tidak dia menurunkan atasnya

suatu keterangan dari tuhannya
Yunus:20

بِِّهۦٓ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu tanda dari tuhannya
Arraad:7

بِِّهۦ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu ayat dari tuhannya
Arraad:27
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َلَقْد َكاَن لَِسبٍَإ ِفى َمْسَكِنِهْم َءايٌَة َجنَّتَاِن َعن يَِمنيٍ َوِشَماٍل
sesungguhnya adalah dia bagi kaum Saba di dalam tempat kediaman

mereka tanda-tanda dua surga dari sebelah kanan dan sebelah kiri
Saba':15

َما نَنَسخْ ِمْن َءايٍَة أَْو نُنِسَها
tidak kami mencoret dari sebuah ayat atau kami dijadikannya lupa Al-Baqarah:106 َءايٍَة

 َوَلِئْن أَتَيَْت ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِبُكلِّ َءايٍَة
dan sungguh jika kamu mendatangkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145

َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu ayat dari ayat-ayat tuhan

mereka
Al-An'aam:4

إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat-ayat/tanda-tanda tidak

mereka mempercayai dengannya
Al-An'aam:25

 َوَقاُلوا۟ َمْهَما تَأِْتنَا ِبِهۦ ِمْن َءايٍَة
dan mereka berkata bagaimanapun ia akan mendatangkan kepada

kami dengannya dari ayat/keterangan
Al-A'raaf:132

إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat tidak mereka

mempercayai kepadanya
Al-A'raaf:146

 َوَلْو َجآَءتُْهْم ُكلُّ َءايٍَة
walaupun dia datang kepada mereka tiap ayat/keterangan

Yunus:97

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وََكأَيِّن مِّْن َءايٍَة ِفى ٱلسَّ
dan banyak sekali dari tanda-tanda di dalam langit dan bumi

Yusuf:105

إِذَا بَدَّْلنَآ َءايًَة مََّكاَن َءايٍَة  َو
dan apabila kami mengganti suatu ayat tempat ayat

An-Nahl:101

َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu tanda dari tanda-tanda

tuhan mereka
YaaSiin:46

َوَما نُِريِهم مِّْن َءايٍَة إاِلَّ ِهىَ أَْكبَُر ِمْن أُْخِتَها
dan tidak diperlihatkan pada mereka dari suatu ayat kecuali dia paling

besar dari saudara perempuannya
Az-Zukhruf:48

َسْل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َكْم َءاتَيْنَُٰهم مِّْن َءايَةٍۭ بَيِّنٍَة
kamu tanyakanlah bani Israil berapa banyak kami telah

mendatangkan kepada mereka dari ayat/tanda-tanda bukti nyata
Al-Baqarah:211

َءايَةٍۭ

56

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَقاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ َءايََة ُمْلِكِهۦٓ
dan dia mengucapkan kepada mereka nabi mereka sesungguhnya

tanda-tanda kerajaannya
Al-Baqarah:248 َءايََة

َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َءايَتنَْيِ فََمَحْونَآ َءايََة ٱلَّيِْل
dan kami menjadikan malam dan siang dua tanda maka/lalu (kami)

menghapuskan tanda-tanda malam
Al-Isra:12

بُِّكْم َوَجَعْلنَآ َءايََة ٱلنََّهاِر ُمبِْصرَةً لِّتَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
dan kami menjadikan tanda-tanda siang (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan supaya mencari karunia dari tuhan
kalian

Al-Isra:12

َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َءايَتنَْيِ فََمَحْونَآ َءايََة ٱلَّيِْل
dan kami menjadikan malam dan siang dua tanda maka/lalu (kami)

menghapuskan tanda-tanda malam
Al-Isra:12 َءايَتنَْيِ

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰثََة أَيَّامٍ إاِلَّ رَْمزًا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu berkata-kata

manusia tiga[lk] hari kecuali isyarat / tanda
Ali-Imran:41 َءايَتَُك

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلََٰث َليَاٍل َسِويًّا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu bercakap-cakap

manusia tiga malam sama lurus
Maryam:10

ٌت ِبهَٰ ٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب َوأَُخُر ُمتَشَٰ ِمنُْه َءايٌَٰت مُّْحَكمَٰ
dari padanya ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kebijaksanaan

mereka isi pokok kitab dan yang lain yang melakukan mengupamaan
Ali-Imran:7 َءايٌَٰت

آِئلنَِي إِْخَوِتِهۦٓ َءايٌَٰت لِّلسَّ لََّقْد َكاَن ِفى يُوُسَف َو
sesungguhnya adalah dia di dalam yusuf dan saudara-saudaranya

ayat-ayat/tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya
Yusuf:7

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَٰت مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya ayat-ayat

(mukjizat) dari tuhannya
Al-Ankabuut:50

َوِفى َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمن َدآبٍَّة َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan pada penciptaan kalian dan tidak bertebaran dari binatang melata

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:4

يَٰحِ َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka

menggunakan akal
Al-Jaatsiyah:5

َوِفى ٱأْلَرِْض َءايٌَٰت لِّْلُموِقِننَي
dan di bumi itu tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin

Adz-
Dzaariyaat:20

َقاُم إِبْرَِٰهيَم ِفيِه َءايَٰتٌۢ بَيِّنٌَٰت مَّ
tentang (kebenaran) itu tanda-tanda bukti nyata makam Ibrahim Ali-Imran:97 َءايَٰتٌۢ
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بَْل ُهَو َءايَٰتٌۢ بَيِّنٌَٰت ِفى ُصُدوِر
bahkan dia ayat-ayat bukti nyata di dalam dada

Al-Ankabuut:49

لٍَٰت فَاِدَع َوٱلدََّم َءايٍَٰت مُّفَصَّ َل َوٱلضَّ َوٱْلُقمَّ
dan kutu dan katak dan darah bukti-bukti berbagao yang sangat

terperinci/jelas
Al-A'raaf:133 َءايٍَٰت

بَيِّنٍَٰت َوَلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليُْكْم َءايٍَٰت مُّ
dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat

penjelas (yang menjelaskan)
An-Nuur:34

بَيِّنٍَٰت لََّقْد أَنزَْلنَآ َءايٍَٰت مُّ
sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat penjelas (yang

menjelaskan)
An-Nuur:46

ِفى ِتْسعِ َءايٍَٰت إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِهۦٓ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
di dalam sembilan ayat-ayat kepada fir'aun dan kaumnya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
An-Naml:12

َوَلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليَْك َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat bukti

nyata
Al-Baqarah:99 َءايَٰتٍۭ

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ ِتْسعَ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa sembilan ayat-ayat

bukti nyata
Al-Isra:101

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan demikianlah (kami) turunkannya ayat-ayat/keterangan bukti

nyata
Al-Hajj:16

ُروَن ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1

ُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل َعَلىٰ َعبِْدِهۦٓ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan atas/terhadap

hambanya ayat-ayat bukti nyata
Al-Hadiid:9

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَقْد أَنزَْلنَآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
orang-orang yang dari sebelum mereka dan sesungguhnya kami telah

menurunkan ayat-ayat bukti nyata
Al-Mujaadilah:5

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar Al-Baqarah:252 َءايَُٰت

وََكيَْف تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُتَْلىٰ َعَليُْكْم َءايَُٰت الـلَّـِه
dan bagaimana kalian mengingkari dan kalian kamu membaca atas

kalian ayat-ayat Allah
Ali-Imran:101

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Ali-Imran:108
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آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab hikmah

Yunus:1

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab yang nyata

Yusuf:1

بَِّك ٱْلَحقُّ ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
itu ayat-ayat kitab dan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

benar
Arraad:1

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوُقرَْءاٍن مُِّبنيٍ
Alif Laam Raa itu ayat-ayat kitab dan al qur'an yang nyata

Al-Hijr:1

ًدا َوبُِكيًّا وا۟ ُسجَّ ِن َخرُّ إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَُٰت ٱلرَّْحمَٰ
tatkala/apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat pemurah

menyungkur sujud dan tangisan
Maryam:58

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab nyata/menjelaskan

Asy-Syu'araa':2

طٓس ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلُقرَْءاِن وَِكتَاٍب مُِّبنيٍ
tha siin itu ayat-ayat al-qur'an dan kitab nyata/jelas

An-Naml:1

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab yang nyata

Al-Qashash:2

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
itu ayat-ayat kitab mengandung hikmah

Luqman:2

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Jaatsiyah:6

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا َقاُلوا۟ َقْد َسِمْعنَا َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami mereka

berkata sungguh telah kami dengar
Al-Anfaal:31 َءايَٰتُنَا

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Maryam:73

 َقاَل َكذَٰلَِك أَتَتَْك َءايَٰتُنَا
dia mengatakan seperti itulah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami

Thaahaa:126

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت تَْعرُِف ِفى ُوُجوِه َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

mengenal / melihat di dalam wajahnya
Al-Hajj:72

ا َجآَءتُْهْم َءايَٰتُنَا ُمبِْصرَةً فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka ayat/mukjizat Kami (ia[pr])

yang menjelaskan/memberi penerangan
An-Naml:13
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إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َولَّىٰ ُمْستَْكِبًرا َو
dan apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami memalingkan

orang yang dalam kondisi menyombongkan diri
Luqman:7

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت إِْن هَٰ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Saba':43

تَُهْم إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت مَّا َكاَن ُحجَّ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidak adalah dia bantahan mereka
Al-Jaatsiyah:25

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Al-Ahqaaf:7

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali
Al-Qalam:15

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali

Al-
Mutaffifiin:13

نًا إِذَا تُلِيَْت َعَليِْهْم َءايَٰتُُهۥ زَاَدتُْهْم إِيمَٰ َو
dan apabila telah dibacakan atas mereka ayat-ayatNya (ia)

menambahkan mereka keimanan
Al-Anfaal:2 َءايَٰتُُهۥ

 آلر ِكتٌَٰب أُْحِكَمْت َءايَٰتُُهۥ
Alif Lam Ra catatan / ketetapan disusun rapi ayat-ayatnya

Huud:1

َلْت َءايَٰتُُهۥ ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن ِكتٌَٰب فُصِّ
catatan / ketetapan benar-benar dijelaskan ayat-ayatnya bacaan

bahasa arab bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Fush-Shilat:3

َلْت َءايَٰتُُهۥٓ َءاْ۬عَجِمىٌّ َوَعَرِبىٌّ لََّقاُلوا۟ َلواَْل فُصِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan mengapa tidak benar-benar dijelaskan
ayat-ayatnya apakah bahasa asing (selain bahasa arab) dan orang arab

/ bahasa arab

Fush-Shilat:44
َءايَٰتُُهۥٓ

واََل تَتَِّخذُٓوا۟ َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا
dan jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah olok-olokan Al-Baqarah:231 َءايَِٰت

ٌة َقآِئَمٌة يَتُْلوَن َءايَِٰت الـلَّـِه َءانَآَء ٱلَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن أُمَّ
ummat yang menegakkan mereka membaca ayat-ayat Allah tengah

malam dan mereka mereka bersujud
Ali-Imran:113

أَْن إِذَا َسِمْعتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه يُْكفَُر ِبَها َويُْستَْهزَأُ ِبَها
bahwa apabila kalian telah mendengar ayat-ayat Allah dia

mengingkari dengannya/daripadanya dan dia diperolok-olok
dengannya

An-Nisa:140
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َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu ayat dari ayat-ayat tuhan

mereka
Al-An'aam:4

أَْو يَأِْتىَ َربَُّك أَْو يَأِْتىَ بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
atau ia menghadiri/mendatangi tuhanmu atau ia

menghadiri/mendatangi sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158

يَْوَم يَأِْتى بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan sebagian ayat-ayat

tuhanmu
Al-An'aam:158

ُروَن ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
itu dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah boleh jadi mereka

mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:26

ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد
itu dari tanda-tanda Allah barang siapa dia menunjukkan Allah maka

dia orang yang mendapat petunjuk
Al-Kahfi:17

واََل يَُصدُّنََّك َعْن َءايَِٰت الـلَّـِه بَْعَد إِذْ أُنزَِلْت إَِليَْك
dan jangan menghalang-halangimu dari ayat-ayat Allah sesudah

tatkala diturunkan kepadamu
Al-Qashash:87

َوٱذُْكْرَن َما يُتَْلىٰ ِفى بُيُوِتُكنَّ ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َوٱْلِحْكَمِة
dan ingatlah apa dia membacakan di dalam rumah (kalian[pr]) dari

ayat-ayat Allah dan hikmah/kebijaksanaan
Al-Ahzab:34

َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu tanda dari tanda-tanda

tuhan mereka
YaaSiin:46

ذَا يَتُْلوَن َعَليُْكْم َءايَِٰت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
mereka membaca atas kalian ayat-ayat tuhan kalian dan mereka

memberi peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Az-Zumar:71

۟ ِدُل ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا َما يُجَٰ
tidak ada semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

kecuali orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:4

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن ٱلَِّذيَن يُجَٰ
orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat

Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:35

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلَِّذيَن يُجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada

ayat-ayat Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:56

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه أَنَّىٰ يُْصرَفُوَن أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُجَٰ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

bahwasanya dipalingkan

Ghafir:69
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َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ فَأَىَّ َءايَِٰت الـلَّـِه تُنِكُروَن
dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda-Nya maka yang manakah

tanda-tanda Allah mengingkari
Ghafir:81

يَْسَمعُ َءايَِٰت الـلَّـِه تُتَْلىٰ َعَليِْه
mendengar ayat-ayat Allah kamu membaca atasnya

Al-Jaatsiyah:8

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّكُم ٱتََّخذْتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا َوَغرَّتُْكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya kamu (kalian)

ambil/sembah ayat-ayat Allah olok-olokan dan (ia) telah menipu
kalian kehidupan dunia

Al-Jaatsiyah:35

َلَقْد َرأَٰى ِمْن َءايَِٰت َربِِّه ٱْلُكبَْرىٰٓ
sesungguhnya dia melihat dari/sebagian tanda-tanda tuhannya (ia[lk])

yang besar
An-Najm:18

رَُّسواًل يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُمبَيِّنٍَٰت
seorang rasul mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Allah

penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:11

يِهْم يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتَك َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan dia ajarkan

mereka kitab dan hikmat dan dia bersihkan mereka
Al-Baqarah:129 َءايَِٰتَك

فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك ِمن َقبِْل أَن نَِّذلَّ َونَْخزَٰى
maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dari sebelum bahwa hina dan

menghina
Thaahaa:134

فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك َونَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dan adalah dari/termasuk

orang-orang yang beriman
Al-Qashash:47

يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰتنَا
mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Kami Al-Baqarah:151 َءايَِٰتنَا

إِذَا َرأَيَْت ٱلَِّذيَن يَُخوُضوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا  َو
dan apabila kamu melihat orang-orang yang mereka memperolok-

olok di dalam / pada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:68

َسنَْجِزى ٱلَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن َءايَِٰتنَا ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
kelak (kami) kelak akan memberi balasan (kk akan) orang-orang

yang mereka memalingkan dari ayat-ayat Kami buruk siksa
Al-An'aam:157

 َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱلَِّذٓى َءاتَيْنَُٰه َءايَِٰتنَا
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah yang kami telah

memberikannya ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:175

َوٱطَْمأَنُّوا۟ ِبَها َوٱلَِّذيَن ُهْم َعْن َءايَِٰتنَا غَِٰفُلوَن
dan/serta merasa tentram dengannya dan orang-orang yang mereka

dari ayat-ayat Kami para yang pelupa / pelamun
Yunus:7
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إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس َعْن َءايَِٰتنَا َلغَِٰفُلوَن َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dari ayat-ayat

Kami sungguh orang-orang yang telah lalai
Yunus:92

َوَءاتَيْنَُٰهْم َءايَِٰتنَا فََكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda Kami maka

adalah daripadanya orang-orang yang berpaling
Al-Hijr:81

َكانُوا۟ ِمْن َءايَِٰتنَا َعَجبًا
adalah mereka dari ayat-ayat Kami keheranan

Al-Kahfi:9

لِنُِريََك ِمْن َءايَِٰتنَا ٱْلُكبَْرى
untuk diperlihatkan kepadamu dari tanda-tanda Kami (ia[lk]) yang

besar
Thaahaa:23

َوَلَقْد أََريْنَُٰه َءايَِٰتنَا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَىٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat

Kami semuanya maka (ia) sungguh-sungguh mendustakan dan dia
enggan / menolak

Thaahaa:56

ُب ٱْلَجِحيمِ جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ َوٱلَِّذيَن َسَعْوا۟ ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka para
penghuni neraka jahim

Al-Hajj:51

 ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72

تَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا َولَِٰكنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
mereka membaca atas mereka ayat-ayat Kami akan tetapi adalah

kami para rasul-rasul
Al-Qashash:45

 َحتَّىٰ يَبَْعَث ِفىٓ أُمَِّها رَُسواًل يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
sehingga/sebelum mengirimkan di dalam / pada ibu (kota)nya

seorang rasul mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Kami
Al-Qashash:59

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك َوٱلَِّذيَن َسَعْو ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka
Saba':5

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن َوٱلَِّذيَن يَْسَعْوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang mengusahakan di dalam / pada ayat-ayat Kami

orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka di dalam
siksa (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap

Saba':38

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا اَل يَْخفَْوَن َعَليْنَآ
sesungguhnya orang-orang yang dijahati di dalam / pada ayat-ayat

Kami tidak menyembunyikan/sembunyi atas (kami)
Fush-Shilat:40
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َسنُِريِهْم َءايَِٰتنَا ِفى ٱْلَءافَاِق َوِفىٓ أَنفُِسِهْم
akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di dalam segenap

penjuru / ufuk dan pada diri/jiwa-jiwa mereka
Fush-Shilat:53

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا  َويَْعَلَم ٱلَِّذيَن يُجَٰ
dan dia mengetahui orang-orang yang semakin membantah di dalam /

pada ayat-ayat Kami
Asy-Syuura:35

إِذَا َعلَِم ِمْن َءايَِٰتنَا َشيْـًٔا َو
dan apabila ia mengetahui dari ayat-ayat Kami sesuatu

Al-Jaatsiyah:9

ِميعُ ٱْلبَِصيُر لِنُِريَُهۥ ِمْن َءايَِٰتنَآ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
untuk diperlihatkannya sebagian dari tanda-tanda Kami

sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang maha melihat
Al-Isra:1 َءايَِٰتنَآ

َمآَء َسْقفًا مَّْحفُوظًا َوُهْم َعْن َءايَِٰتَها ُمْعرُِضوَن َوَجَعْلنَا ٱلسَّ
dan kami menjadikan langit atap yang dijaga / dipelihara dan mereka

dari tanda-tanda padanya orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':32 َءايَِٰتَها

ْمُس َوٱْلَقَمُر َوِمْن َءايَِٰتِه ٱلَّيُْل َوٱلنََّهاُر َوٱلشَّ
dan dari tanda-tanda-Nya malam dan siang dan matahari dan bulan Fush-Shilat:37 َءايَِٰتِه

َوِمْن َءايَِٰتِه ٱْلَجَواِر ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan dari tanda-tanda-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-

kapal) di dalam laut seperti gunung-gunung
Asy-Syuura:32

َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar supaya

kalian kalian menggunakan akal
Al-Baqarah:73 َءايَِٰتِهۦ

ُ الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن ِتْلَك َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
itu seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah ayat-

ayatNya kepada manusia boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-Baqarah:187

ُروَن ُ َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayatNya kepada

manusia boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Baqarah:221

َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
ayat-ayatNya agar supaya kalian kalian menggunakan akal

Al-Baqarah:242

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayatNya agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Ali-Imran:103
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يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayatNya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan Hikmah
Ali-Imran:164

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن نَُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ َوٱْحفَظُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan kalian hendaklah menjaga sumpah-sumpah kalian seperti itulah

dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian ayat-
ayatNya agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Maidah:89

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

ثُمَّ يُْحِكُم الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kemudian menyebabkan akan menghukum Allah ayat-ayat-Nya dan

Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Hajj:52

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayat-Nya dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:59

 َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َسيُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ
dan katakanlah segala puji bagi Allah akan memperhatikan kepada

kalian tanda-tanda-Nya
An-Naml:93

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya ciptaan langit dan bumi

Ar-Ruum:22

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َمنَاُمُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوٱبِْتَغآؤُُكم مِّن فَْضلِِهۦٓ
dan diantara ayat-ayat-Nya tidur kalian diwaktu malam dan siang hari

dan usaha pencarianmu dari/sebagian karunianya
Ar-Ruum:23

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا
dan diantara ayat-ayatnya diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat

ketakutan dan harapan / keinginan
Ar-Ruum:24

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin
diberkahi supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29

َمآِء ِرزًْقا ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َويُنَزُِّل َلُكم مَِّن ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Nya dan sungguh-

sungguh akan menurunkan bagi kalian dari langit rizki
Ghafir:13

َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ فَأَىَّ َءايَِٰت الـلَّـِه تُنِكُروَن
dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda-Nya maka yang manakah

tanda-tanda Allah mengingkari
Ghafir:81
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَثَّ ِفيِهَما ِمن َدآبٍَّة مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara tanda-tanda-Nya ciptaan langit dan bumi dan tidak

bertebaran pada keduanya dari binatang melata
Asy-Syuura:29

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan hikmah
Al-Jumu'ah:2

َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَْن َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa Dia menciptakan kalian dari tanah Ar-Ruum:20 َءايَِٰتِهۦٓ

َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa dia menciptakan bagi kalian dari

diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Ar-Ruum:21

َمآُء َوٱأْلَرُْض ِبأَْمرِِهۦ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن تَُقوَم ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa mendirikan langit dan bumi

dengan perintahnya
Ar-Ruum:25

رٍَٰت َولِيُِذيَقُكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ يَاَح ُمبَشِّ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن يُرِْسَل ٱلرِّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa menjadikan mengirimkan angin

pembawa berita gembira dan untuk dirasakan kepada kalian dari
rahmat-nya

Ar-Ruum:46

 ِبِنْعَمِت الـلَّـِه لِيُِريَُكم مِّْن َءايَِٰتِهۦٓ
dengan nikmat Allah untuk diperlihatkan kepada kalian dari tanda-

tanda-Nya
Luqman:31

ِشَعًة َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَنََّك تََرى ٱأْلَرَْض خَٰ
dan dari tanda-tanda-Nya bahwasanya kamu kamu hendaklah

memperhatikan/melihat bumi (ia[lk]) yang menundukkan
Fush-Shilat:39

ذَا وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatKu dan mereka memberi

peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Al-An'aam:130 َءايَِٰتى

وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى فََمِن ٱتََّقىٰ َوأَْصَلحَ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayat-Ku maka barang siapa

dia bertaqwa dan kamu memperbaiki
Al-A'raaf:35

َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َوَمآ أُنِذُروا۟ ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayat-Ku dan tidak

diperingatkan olok-olokan
Al-Kahfi:56

َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َورُُسلِى ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayatKu dan rasul-rasulku

olok-olokan
Al-Kahfi:106
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ُن ِمْن َعَجٍل َسأُ۟وِريُكْم َءايَِٰتى فَاَل تَْستَْعجُِلوِن نسَٰ ُخلَِق ٱإْلِ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) manusia dari tergesa-gesa aku

akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Ku maka janganlah
kalian minta menyegerakan

Al-Anbiyaa':37

َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن
sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian

maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian
membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

أََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
apakah adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian maka (kalian)

adalah dengannya didustakan

Al-
Mu'minuun:105

 بََلىٰ َقْد َجآَءتَْك َءايَِٰتى
bahkan/sebenarnya sungguh telah telah datang kepadamu keterangan-

keterangan-Ku
Az-Zumar:59

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَفََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari apakah

belum/tidak adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian
Al-Jaatsiyah:31

َسأَْصرُِف َعْن َءايَِٰتىَ ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dia akan memalingkan dari ayat-ayatKu orang-orang yang mereka

menyombongkan diri di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Al-A'raaf:146 َءايَِٰتىَ

بُِّكْم أَنِّى َقْد ِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
sesungguhnya aku sungguh telah dia telah datang kepada kalian

dengan tanda dari tuhan kalian
Ali-Imran:49 ِبـَٔايٍَة

بُِّكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن َوِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan aku datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari tuhan kalian
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Ali-Imran:50

فَتَأِْتيَُهم ِبـَٔايٍَة َوَلْو َشآَء الـلَّـُه
lalu dia mendatangkan kepada mereka dengan keterangan-keterangan

dan jika/kalau ia menghendaki Allah
Al-An'aam:35

 َقاَل إِن ُكنَت ِجئَْت ِبـَٔايٍَة
dia mengatakan jika adalah kamu kamu mendatangkan dengan suatu

ayat/bukti
Al-A'raaf:106

۟ إِذَا َلْم تَأِْتِهم ِبـَٔايٍَة َقاُلوا َو
dan jika tidak kamu membawa mereka dengan suatu ayat mereka

berkata
Al-A'raaf:203

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul akan ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat melainkan dengan seizin
Allah

Arraad:38
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بَِّك واََل تَُعذِّبُْهْم َقْد ِجئْنََٰك ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan jangan kamu menyiksa mereka sungguh telah kami datang

kepadamu dengan ayat/bukti dari tuhanmu
Thaahaa:47

بِِّهۦٓ َوَقاُلوا۟ َلواَْل يَأِْتينَا ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak datang kepada kami dengan

ayat/bukti dari tuhannya
Thaahaa:133

بَْل ُهَو َشاِعٌر فَْليَأِْتنَا ِبـَٔايٍَة َكَمآ أُرِْسَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan dia (ia[lk]) yang menyihir maka hendaknya dia

mendatangkan kepada kita dengan ayat/muXjizat sebagaimana
diutus/disampaikan terdahulu

Al-Anbiyaa':5

ِدِقنَي فَأِْت ِبـَٔايٍَة إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan dengan suatu ayat/mukjizat

jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar

Asy-
Syu'araa':154

۟ َوَلِئن ِجئْتَُهم ِبـَٔايٍَة لَّيَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan sungguh jika kamu datang pada mereka dengan suatu ayat tentu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Ar-Ruum:58

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul bahwa ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat/muXjizat kecuali dengan
seizin Allah

Ghafir:78

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61
ِبـَٔايَِٰت

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari

kepada/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:4

َوَمن يَْكفُْر ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan barang siapa ia mengingkari terhadap ayat-ayat Allah

Ali-Imran:19

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada ayat-

ayat Allah
Ali-Imran:21

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
hai ahli kitab mengapa kalian mengingkari pada ayat-ayat Allah dan

kalian kalian menyaksikan
Ali-Imran:70

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

mengingkari dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:98

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
itu bahwasanya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:112
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ِشِعنَي لِـلَّـِه اَل يَْشتَُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل خَٰ
para yang menunduk kepada Allah tidak mereka menukar/membeli

dengan/kepada ayat-ayat Allah harga sedikit
Ali-Imran:199

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم وَُكفْرِِهم ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
maka disebabkan mereka merusak perjanjian mereka dan kekafiran

mereka dengan/terhadap ayat-ayat Allah
An-Nisa:155

واََل نَُكذَِّب ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا
dan tidak kami didustakan pada ayat-ayat tuhan kami

Al-An'aam:27

َولَِٰكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
akan tetapi orang-orang yang dzalim pada ayat-ayat Allah mereka

menyangkal
Al-An'aam:33

ن َكذََّب ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوَصَدَف َعنَْها فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa dia telah sungguh-

sungguh mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan (ia) memalingkan
daripadanya

Al-An'aam:157

َا َجآَءتْنَا َوَما تَنِقُم ِمنَّآ إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا ملَّ
dan tidak kamu menghukum / membalas dendam dari kami kecuali

bahwa kami telah beriman dengan ayat-ayat tuhan kami
setelah/ketika dia datang kepada kami

Al-A'raaf:126

َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:52

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat tuhan mereka maka

kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:54

ٱْشتََرْوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
mereka menukar dengan ayat-ayat Allah harga sedikit

At-Taubah:9

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah
Yunus:95

َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم
dan itulah(tunggal) kaum ad (kalian) mengingkari dengan ayat-ayat

tuhan mereka
Huud:59
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إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-

ayat Allah
An-Nahl:104

إِنََّما يَفْتَِرى ٱْلَكِذَب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah mengada-adakan kedustaan / kebohongan

orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-ayat Allah
An-Nahl:105

َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
Al-Kahfi:57

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َولَِقآِئِهۦ
itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat tuhan mereka dan pertemuan dengannya
Al-Kahfi:105

وََكذَٰلَِك نَْجِزى َمْن أَْسَرَف َوَلْم يُؤِْمۢن ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ
dan demikianlah kami membalas orang (ia) mulai melampaui batas

dan dia tidak beriman dengan/kepada ayat-ayat tuhannya
Thaahaa:127

َوٱلَِّذيَن ُهم ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
dan orang-orang yang mereka dengan/kepada ayat-ayat tuhan mereka

mereka beriman

Al-
Mu'minuun:58

۟ وا ُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َلْم يَِخرُّ َوٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
dan orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengan ayat-

ayat tuhan mereka tidak menyungkur
Al-Furqon:73

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َولَِقآِئِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada ayat-ayat

Allah dan pertemuan dengannya itulah mereka
Al-Ankabuut:23

أَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه وََكانُوا۟ ِبَها يَْستَْهزُِءوَن
karena mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan adalah
mereka dengannya/padanya mereka berkeingnan untuk memperolok-

olok

Ar-Ruum:10

َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
As-Sajdah:22

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap ayat-ayat Allah

Az-Zumar:63

َكذَٰلَِك يُؤْفَُك ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
seperti itulah dipalingkan orang-orang yang adalah mereka dengan

ayat-ayat Allah mereka menyangkal
Ghafir:63

ذَا ُهًدى َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم هَٰ
ini petunjuk dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

ayat-ayat tuhan mereka
Al-Jaatsiyah:11
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وآََل أَفْـَِٔدتُُهم مِّن َشىٍْء إِذْ َكانُوا۟ يَْجَحُدوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan tidak hati mereka dari sesuatu ketika adalah mereka mereka

menyangkal terhadap ayat-ayat Allah
Al-Ahqaaf:26

ِبئَْس َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Allah
Al-Jumu'ah:5

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan ayat-ayat kami maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Ali-Imran:11 ِبـَٔايَِٰتنَا

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada

ayat-ayat Kami kelak/bakal kami masukkan mereka api
An-Nisa:56

ِت َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم ِفى ٱلظُُّلمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami pekak/tuli bisu di dalam kegelapan
Al-An'aam:39

ُهُم ٱْلَعذَاُب ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يََمسُّ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dia akan menimpakan mereka azab / siksa dengan sebab adalah
mereka mereka berbuat fasik

Al-An'aam:49

إِذَا َجآَءَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰتنَا  َو
dan apabila ia telah datang kepadamu orang-orang yang mereka

beriman kepada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:54

 واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-An'aam:150

ِبَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَظْلُِموَن
dengan apa adalah mereka dengan ayat-ayat Kami mereka

mendzalimi
Al-A'raaf:9

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْهآ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:36

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْها
sesungguhnya orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:40

َوَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dan tidak adalah mereka dengan ayat-ayat Kami mereka menyangkal

Al-A'raaf:51
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َداِبَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوَما َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
yang meliputi orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan tidak adalah mereka para yang beriman
Al-A'raaf:72

 ِبأَنَُّهْم َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dengan (sebab) mereka mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami
Al-A'raaf:136

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu karena sesungguhnya mereka mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:146

ُلُهْم َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َحِبطَْت أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan pertemuan akhirat dia menyiakan amal-amal mereka
Al-A'raaf:147

َوٱلَِّذيَن ُهم ِبـَٔايَِٰتنَا يُؤِْمنُوَن
dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Kami mereka

beriman
Al-A'raaf:156

 ذَّٰلَِك َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu[tg.lk] perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:176

َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan kepada ayat-ayat

Kami menarik secara berangsur-angsur dari arah tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:182

 َوَجَعْلنَُٰهْم َخلَِٰٓئَف َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan (kami) menjadikan mereka khalifah/penguasa/pengganti dan
kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami

Yunus:73

يِ۟هۦ ِبـَٔايَِٰتنَا فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي َوَمإَلِ
dan pemuka-pemukanya dengan ayat-ayat Kami maka mereka

menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-orang yang
berbuat dosa

Yunus:75

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan nyata
Huud:96

 ذَٰلَِك َجزَآؤُُهم ِبأَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu balasan mereka karena sesungguhnya mereka mereka

mengingkari dengan ayat-ayat kami
Al-Isra:98
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َ َمااًل َوَوَلًدا أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami maka itulah mereka bagi mereka siksaan yang
sangat menghinakan

Al-Hajj:57

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36

إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai kepada

ayat-ayat Kami maka/lalu mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

An-Naml:81

تَُكلُِّمُهْم أَنَّ ٱلنَّاَس َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا اَل يُوِقنُوَن
ia berkata kepada mereka bahwasanya manusia adalah mereka

kepada ayat-ayat Kami tidak mereka meyakini
An-Naml:82

ن يَُكذُِّب ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهْم يُوزَُعوَن فَْوًجا مِّمَّ
segolongan dari siapa sungguh-sungguh akan mendustakan dengan

ayat-ayat Kami lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:83

ا َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا بَيِّنٍَٰت فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka Musa dengan ayat/mukjizat

Kami bukti nyata
Al-Qashash:36

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِئ ٱأْلَِخرَِة
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mendustakan dengan ayat-ayat Kami dan pertemuan akhirat
Ar-Ruum:16

إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai dengan

ayat-ayat Kami maka mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

Ar-Ruum:53

ًدا وا۟ ُسجَّ ُروا۟ ِبَها َخرُّ إِنََّما يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا ٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
sesungguhnya hanyalah mereka mempercayai dengan ayat-ayat Kami

orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengannya
menyungkur sujud

As-Sajdah:15

َا َصبَُروا۟ وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يُوِقنُوَن ملَّ
ketika mereka sabar dan adalah mereka dengan ayat-ayat Kami

mereka meyakini
As-Sajdah:24
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َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan yang nyata
Ghafir:23

ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّةً وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dia paling keras/berat dari mereka kekuatan dan adalah mereka

terhadap tanda-tanda Kami mereka menyangkal
Fush-Shilat:15

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
balasan dengan apa adalah mereka terhadap ayat-ayat Kami mereka

menyangkal
Fush-Shilat:28

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا وََكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي
orang-orang yang mereka mengimani kepada ayat-ayat Kami dan

adalah mereka orang-orang yang berserah diri
Az-Zukhruf:69

ْقتَِدٍر َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُكلَِّها فَأََخذْنَُٰهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ
mereka telah mendustakan pada ayat-ayat Kami semuanya maka
kami ambil/azab mereka dengan azab sangat perkasa orang yang

sungguh-sungguh saling berkuasa

Al-Qamar:42

وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ِكذَّابًا
dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat Kami dusta

An-Naba:28

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُهْم أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan ayat-ayat Kami

mereka para penghuni kiri
Al-Balad:19

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Baqarah:39 ِبـَٔايَِٰتنَآ

ُب ٱْلَجِحيمِ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka

Al-Maidah:10

 َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Maidah:86

 َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:64

يِ۟هۦ ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka (rasul-rasul) Musa

dengan ayat-ayat Kami kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-A'raaf:103

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

Ibrahim:5
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 َونََصرْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan (kami) telah menolongnya dari kaum orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-Anbiyaa':77

َقاَل َكالَّ فَٱذَْهبَا ِبـَٔايَِٰتنَآ إِنَّا َمَعُكم مُّْستَِمُعوَن
dia mengatakan sekali-kali tidak maka pergilah kamu berdua dengan
ayat-ayat Kami sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang

sungguh-sungguh saling mendengarkan

Asy-Syu'araa':15

فَاَل يَِصُلوَن إَِليُْكَما ِبـَٔايَِٰتنَآ أَنتَُما
maka tidak mereka mengadakan hubungan kepada (mereka berdua)

dengan ayat/mukjizat Kami kamu berdua (kt ganti orang ke ii ganda)
Al-Qashash:35

ِفُروَن َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱْلكَٰ
dan tidak mengingkari/membantah dengan ayat-ayat kami kecuali

para pembangkan
Al-Ankabuut:47

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱلظَّٰلُِموَن
orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dan tidak

mengingkari/membantah pada ayat-ayat Kami kecuali para yang
mendzalimi

Al-Ankabuut:49

ْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ فَِمنُْهم مُّ ا نَجَّ  فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai di daratan maka

diantara mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
dan tidak mengingkari pada ayat-ayat Kami

Luqman:32

يِ۟هۦ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Az-Zukhruf:46

ا َجآَءُهم ِبـَٔايَِٰتنَآ إِذَا ُهم مِّنَْها يَْضَحُكوَن فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat Kami tiba-

tiba mereka daripadanya mentertawakan
Az-Zukhruf:47

ُب ٱْلَجِحيمِ َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka
Al-Hadiid:19

ُب ٱلنَّاِر َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

pada ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni api/neraka

At-
Taghaabun:10

إِن ُكنتُم ِبـَٔايَِٰتِهۦ ُمؤِْمِننَي
jika adalah kalian kepada ayat-ayatNya para yang beriman Al-An'aam:118 ِبـَٔايَِٰتِهۦ

أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang
mendzalimi

Al-An'aam:21
ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ
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 َكِذبًا أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ
kebohongan atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan

ayat-ayatNya
Al-A'raaf:37

أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱمْلُْجرُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung orang-orang yang
berdosa

Yunus:17

واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit Al-Baqarah:41 ِبـَٔايَِٰتى

واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit

Al-Maidah:44

ٱذَْهْب أَنَت َوأَُخوَك ِبـَٔايَِٰتى واََل تَِنيَا ِفى ِذْكِرى
(kamu) pergilah kamu dan saudaramu dengan ayat-ayat-Ku dan

janganlah (kalian berdua) melalaikan di dalam peringatan
Thaahaa:42

أََكذَّبْتُم ِبـَٔايَِٰتى َوَلْم تُِحيطُوا۟ ِبَها ِعْلًما
apakah (kalian[lk]) mendustakan dengan ayat-ayat-Ku dan/padahal

kamu tidak diliputi padanya pengetahuan
An-Naml:84

َوَما َمنََعنَآ أَن نُّرِْسَل ِبٱأْلَيَِٰت
dan tidak mencegah / melindungi kami bahwa dikirimkan dengan

tanda-tanda
Al-Isra:59 ِبٱأْلَيَِٰت

َوَما نُرِْسُل ِبٱأْلَيَِٰت إاِلَّ تَْخِويفًا
dan tidak kami mengirimkan dengan tanda-tanda melainkan

menakut-nakuti
Al-Isra:59

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kalian jika

adalah kalian para yang beriman
Al-Baqarah:248 َلَءايًَة

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kalian

jika adalah kalian para yang beriman
Ali-Imran:49

َْن َخاَف َعذَاَب ٱأْلَِخرَِة إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة ملِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh terdapat tanda bagi orang (ia)

takut siksa akhirat
Huud:103

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi para yang

beriman
Al-Hijr:77

ُروَن َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dan dari setiap buah-buahan sesungguhnya di dalam itu sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
An-Nahl:11
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ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَذَّكَّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mengingat/mengambil pelajaran
An-Nahl:13

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mendengar
An-Nahl:65

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
An-Nahl:67

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
An-Nahl:69

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda

Asy-Syu'araa':8

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':67

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':103

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':121

 فََكذَّبُوهُ فَأَْهَلْكنَُٰهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
maka mereka mendustakannya maka kami binasakan mereka

sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda

Asy-
Syu'araa':139

 فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka azab / siksa

sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu bukti

Asy-
Syu'araa':158

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar bukti dan tidak adalah dia

paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':174

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu bukti

Asy-
Syu'araa':190

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu tanda/pelajaran bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
An-Naml:52
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إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi para yang

beriman
Al-Ankabuut:44

ِنيٍب إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لُِّكلِّ َعبٍْد مُّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

hamba orang yang suka kembali
Saba':9

َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan

akal
Al-Baqarah:164 َلَءايٍَٰت

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َلَءايٍَٰت ألِّ
dan silih berganti malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda bagi

orang yang mempunyai berakal
Ali-Imran:190

إِنَّ ِفى ذَٰلُِكْم َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam yang demikian itu bagi kalian sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-An'aam:99

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَُّقوَن مَٰ َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan tidak dia menciptakan Allah di dalam langit dan bumi sungguh

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka bertakwa
Yunus:6

َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh menerangi sesungguhnya di

dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka
mendengar

Yunus:67

ُروَن يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dia menutup malam siang sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-

tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Arraad:3

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
Arraad:4

رُْهم ِبأَيَّىٰمِ الـلَّـِه إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوذَكِّ
dan (kamu) sering-sering ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi tiap-tiap orang-

orang yang sabar yang banyak syukur

Ibrahim:5

ِمنَي إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لِّْلُمتََوسِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang-orang

yang berfikir
Al-Hijr:75

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
An-Nahl:12

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
An-Nahl:79
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ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ َمُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ ُكُلوا۟ َوٱْرَعْوا۟ أَنْعَٰ
kalian makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:54

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ ِكِنِهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
berjalan-jalan di dalam tempat tinggal mereka/ummat-ummat

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:128

إِن ُكنَّا مَلُبْتَلنَِي إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت َو
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda dan sesungguhnya

adalah kami sungguh menguji/menimpakan azab

Al-
Mu'minuun:30

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
An-Naml:86

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Al-Ankabuut:24

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
Ar-Ruum:21

لِِمنَي َوٱْخِتلَُٰف أَْلِسنَِتُكْم َوأَْلوَِٰنُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لِّْلعَٰ
dan perbedaan bahasa-bahasa kalian dan warna kalian sesungguhnya

di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui

Ar-Ruum:22

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mendengar
Ar-Ruum:23

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
Ar-Ruum:24

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Ar-Ruum:37

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Luqman:31

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت أَفَاَل يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda ia membenam

mereka mendengar
As-Sajdah:26
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إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Saba':19

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
Az-Zumar:42

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Az-Zumar:52

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Asy-Syuura:33

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لِّْلُمؤِْمِننَي مَٰ إِنَّ ِفى ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi para yang beriman
Al-Jaatsiyah:3

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Al-Jaatsiyah:13

َكآلَّ إِنَُّهۥ َكاَن ِلَءايَِٰتنَا َعِنيًدا
sekali-kali tidak sesungguhnya dia adalah dia kepada ayat-ayat Kami

menentang

Al-
Muddaththir:16

ِلَءايَِٰتنَا
زِِقنَي َوَّلِنَا َوَءاِخرِنَا َوَءايًَة مِّنَك َوٱْرزُْقنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَّٰ ألِّ

bagi yang pertama dari kami dan yang kemudian dari kami dan
tanda-tanda kekuasaan daripadamu dan kamu hendaklah memberi

rizki kepada kami dan Engkau sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Maidah:114
َوَءايًَة

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱأْلَرُْض ٱمْلَيْتَُة أَْحيَيْنََٰها
dan suatu tanda bagi mereka bumi orang yang mati dan Kami

keluarkan
YaaSiin:33 َوَءايٌَة

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱلَّيُْل نَْسَلخُ ِمنُْه ٱلنََّهاَر فَِإذَا ُهم مُّظْلُِموَن
dan suatu tanda bagi mereka malam menanggalkan dari padanya

siang maka tiba-tiba mereka mereka kegelapan
YaaSiin:37

يَّتَُهْم ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن َوَءايٌَة لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُرِّ
dan dan suatu tanda bagi mereka bahwasanya (kami) bawa/angkut

keturunan mereka di dalam perahu (ia[lk]) yang dimuati
YaaSiin:41

ُقْل أَِبلـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ َورَُسولِِهۦ ُكنتُْم تَْستَْهزُِءوَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dengan Allah dan ayat-ayatNya

dan rasul-nya adalah kalian kelak akan memperolok-olok
At-Taubah:65 َوَءايَِٰتِهۦ
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فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَد الـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya mereka

beriman
Al-Jaatsiyah:6

فَأََرىُٰه ٱْلَءايََة ٱْلُكبَْرٰى
maka (aku) semakin memperlihatkannya ayat-ayat/muXjizat (ia[lk])

yang besar
An-Naziaat:20 ٱْلَءايََة

ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah mukjizat itu

disisi Allah
Al-An'aam:109 ٱْلَءايَُٰت

َوَما تُْغِنى ٱْلَءايَُٰت َوٱلنُّذُُر َعن َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan tidak dikayakan ayat-ayat/keterangan-keterangan dan ancaman /

peringatan dari kaum/orang-orang tidak mereka beriman
Yunus:101

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه َو
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah ayat-ayat

(mukjizat) disisi Allah dan sesungguhnya hanyalah aku pemberi
peringatan yang nyata

Al-Ankabuut:50

َقْد بَيَّنَّا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يُوِقنُوَن
sungguh telah kami telah menerangkan tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka meyakini
Al-Baqarah:118 ٱْلَءايَِٰت

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat agar supaya kalian kalian memikirkan
Al-Baqarah:219

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ فَٱْحتَرََقْت َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
maka dia membakar seperti itulah dia sungguh-sungguh akan

menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat(Nya) agar supaya kalian
kalian memikirkan

Al-Baqarah:266

ذَٰلَِك نَتُْلوهُ َعَليَْك ِمَن ٱْلَءايَِٰت َوٱلذِّْكِر ٱْلَحِكيمِ
itu kami membacakannya atas kamu dari ayat-ayat/bukti-bukti dan

peringatan itu yang penuh hikmah
Ali-Imran:58

َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian ayat-ayat jika

adalah kalian kalian menggunakan akal
Ali-Imran:118

ُ َلُهُم ٱْلَءايَِٰت  ٱنظُْر َكيَْف نُبنَيِّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut dia dijelaskan

bagi/kepada mereka keterangan-keterangan
Al-Maidah:75

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang tanda-tanda(kebesaran) kemudian mereka mereka
memalingkan

Al-An'aam:46
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ُل ٱْلَءايَِٰت َولِتَْستَِبنَي َسِبيُل ٱمْلُْجرِِمنَي وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar menjadi jelas

benar-benar jalan para yang melakukan dosa
Al-An'aam:55

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang ayat-ayat itu boleh jadi mereka mereka mengerti
Al-An'aam:65

ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-An'aam:97

ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَفَْقُهوَن فَُمْستََقرٌّ َوُمْستَْوَدٌع َقْد فَصَّ
maka yang menjadi tempat tetap dan yang menjadi tempat simpanan

sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi
kaum/orang-orang mereka mengerti

Al-An'aam:98

وََكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َولِيَُقوُلوا۟ َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُهۥ لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan demikianlah kami ulang-ulang ayat-ayat dan hendaklah

mengatakan kamu mempelajari dan agar kami menjelaskan bagi
kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-An'aam:105

ُروَن ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَذَّكَّ َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-

orang mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-An'aam:126

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َخالَِصًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َكذَٰلَِك نُفَصِّ
yang suci pada hari kiamat-kiamat seperti itulah kami menjelaskan

ayat-ayat bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-A'raaf:32

َكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْشُكُروَن
seperti itulah kami ulang-ulang tanda-tanda kekuasaan bagi

kaum/orang-orang mereka menyukuri
Al-A'raaf:58

ُل ٱْلَءايَِٰت َوَلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu dan supaya / boleh

jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:174

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َونُفَصِّ
dan dijelaskan ayat-ayat itu bagi kaum/orang-orang mereka

mengetahui
At-Taubah:11

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Yunus:5

ُروَن ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَتَفَكَّ َكذَٰلَِك نُفَصِّ
seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang

menjadi memikirkan
Yunus:24

َرأَُوا۟ ٱْلَءايَِٰت َليَْسُجنُنَُّهۥ َحتَّىٰ ِحنيٍ
(mereka) melihat tanda-tanda memenjarakannya sehingga beberapa

waktu
Yusuf:35
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ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalian usaha untuk diyakini

Arraad:2

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan Allah untuk kalian ayat-

ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:18

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:58

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعِقُلوَن َكذَٰلَِك نُفَصِّ
seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang

mereka menggunakan akal
Ar-Ruum:28

َوَءاتَيْنَُٰهم مَِّن ٱْلَءايَِٰت َما ِفيِه بَلَٰٓؤٌا۟ مُِّبنٌي
dan kami telah memberikan kepada mereka dari tanda-tanda apa yang

tentang (kebenaran) itu percobaan/ujian yang nyata
Ad-Dukhaan:33

َوَصرَّفْنَا ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) telah ulang-ulang ayat-ayat boleh jadi mereka mereka

kembali
Al-Ahqaaf:27

َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian keterangan-

keterangan agar supaya kalian kalian menggunakan akal
Al-Hadiid:17
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ي أ
Makna kata dasar : Kata dasar ini bermakna apa saja, apapun, sesuatu, siapa saja, satu,

sedikit, tiap, beberapa, yang, apa, yang mana, mana saja, berapa, mana,
alangkah, yaitu, yakni, ialah, alias.

أَيََّما أَيًّا أَىِّ أَىُّ أَىَّ
yang mana saja mana saja apa manakah/siapakah dimana/mana

أَيُُّهْم أَيُُّهم أَيُّنَآ أَيُُّكْم أَيََّما
siapa diantara

mereka
siapa diantara

mereka siapa diantara kami siapa diantara kalian yang mana saja

إِيَّاهُ إِيَّانَا إِيَّاُكْم إِيَّاَك أَيُُّهْم
hanya kepadanya kepada kami kepada kalian hanya kepadamu siapa diantara

mereka

فَأَىُّ فَأَىَّ ِبأَييُِّكُم ِبأَىِّ إِيَّاهُ
maka manakah maka yang manakah siapa diantara kalian di mana hanya kepadanya

إِيَّاَك َو أِلَىِّ فَِبأَىِّ فَِإيَّٰىَ
dan hanya kepadamu untuk manakah maka yang mana maka kepadaku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَسيَْعَلُم ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَىَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلِبُوَن
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang yang mereka menganiaya

dimana/mana tempat kembali mereka kembali

Asy-
Syu'araa':227 أَىَّ

َدةً ُقْل أَىُّ َشىٍْء أَْكبَُر َشهَٰ
kamu hendaklah mengatakan manakah/siapakah sesuatu paling besar

kesaksian
Al-An'aam:19 أَىُّ
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ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12

َقاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا أَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ َخيٌْر مَّ
manakah/siapakah pisahan dua golongan kebaikan tempat dan terbaik

/ sebaik-baik tempat pertemuan
Maryam:73

ِمْن أَىِّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
dari apa sesuatu dia menciptakannya Abasa:18 أَىِّ

بََك ِفىٓ أَىِّ ُصورٍَة مَّا َشآَء رَكَّ
di dalam / pada apa saja gambar/bentuk apa ia menghendaki (ia) telah

sering menyusunmu / menaikkanmu
Al-Infitaar:8

۟ َن أَيًّا مَّا تَْدُعوا ُقِل ٱْدُعوا۟ الـلَّـَه أَِو ٱْدُعوا۟ ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru Allah atau

kalian hendaklah menyeru pemurah mana saja apa (nama
mengharapkan/menyeru

Al-Isra:110
أَيًّا

َقاَل ذَٰلَِك بَيِْنى َوبَيْنََك أَيََّما ٱأْلََجَلنْيِ َقَضيُْت
dia mengatakan itu antara aku dan antara kamu yang mana saja dua

waktu (aku) menyempurnakan / menyelesaikan
Al-Qashash:28 أَيََّما

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ فَِمنُْهم مَّن يَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدتُْه َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat maka diantara mereka orang

dia mengatakan siapa diantara kalian (ia) menambahnya
At-Taubah:124 أَيُُّكْم

وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Huud:7

َقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَيُُّكْم يَأِْتيِنى ِبَعرِْشَها
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka siapa diantara kalian

mendatangkan kepadaku dengan singgasananya
An-Naml:38

ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Al-Mulk:2

َوَلتَْعَلُمنَّ أَيُّنَآ أََشدُّ َعذَابًا َوأَبَْقىٰ
dan sungguh akan mengetahui siapa diantara kami paling keras/berat

azab / siksa dan kekal
Thaahaa:71 أَيُّنَآ

َسْلُهْم أَيُُّهم ِبذَٰلَِك زَِعيٌم
tanyakan pada (mereka) siapa diantara mereka demikian itu jaminan /

sangkaan
Al-Qalam:40 أَيُُّهم
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أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يَْختَِصُموَن
siapa diantara mereka memelihara Maryam dan tidak adalah kamu di

sisi mereka ketika mereka bersengketa
Ali-Imran:44 أَيُُّهْم

أَيُُّهْم أَْقرَُب َلُكْم نَفًْعا فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه
siapa diantara mereka paling/lebih dekat bagi kalian kemanfaatan

ketentuan/mahar dari Allah
An-Nisa:11

أَيُُّهْم أَْقرَُب َويَرُْجوَن رَْحَمتَُهۥ َويََخافُوَن َعذَابَُهۥٓ
siapa diantara mereka paling/lebih dekat dan mengharap rahmat-nya

dan takut azab-nya
Al-Isra:57

لِنَبُْلَوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل
hendak menguji mereka[lk] siapa diantara mereka lebih baik

pekerjaan/amal
Al-Kahfi:7

ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69

إِيَّاَك نَْستَِعنُي إِيَّاَك نَْعبُُد َو
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kam

mohon pertolongan
Al-Faatihah:5 إِيَّاَك

إِنَّآ أَْو إِيَّاُكْم َلَعَلىٰ ُهًدى ُقِل الـلَّـُه َو
kamu hendaklah mengatakan Allah dan sesungguhnya kami atau

kepada kalian benar-benar di atas petunjuk
Saba':24 إِيَّاُكْم

ؤآَُلِء إِيَّاُكْم َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن أَهَٰٓ
apakah mereka ini kepada kalian adalah mereka menyembah

Saba':40

َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن
dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28
إِيَّانَا

َما َكانُٓوا۟ إِيَّانَا يَْعبُُدوَن
tidak ada adalah mereka kepada kami menyembah

Al-Qashash:63

َوٱْشُكُروا۟ لِـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur kepada Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
Al-Baqarah:172 إِيَّاهُ

بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إَِليِْه
bahkan hanya kepadanya mereka menyeru maka dia menghilangkan

apa(bahaya) mereka menyeru kepadanya
Al-An'aam:41
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َ َلُهۥٓ أَنَُّهۥ َعُدوٌّ لِـلَّـِه ا تَبنَيَّ َوَعَدَهآ إِيَّاهُ فََلمَّ
(ia) janjikannya hanya kepadanya maka tatkala ia menjadi jelas

baginya bahwasanya musuh bagi Allah
At-Taubah:114

 إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ
sesungguhnya hukum/penentuan kecuali/hanyalah bagi/milik Allah

dia menyuruh agar jangan menyembah kecuali/selain hanya
kepadanya

Yusuf:40

َوٱْشُكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur nikmat Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
An-Nahl:114

نًا َوَقَضىٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan (ia) menyempurnakan tuhanmu bahwa jangan menyembah

melainkan hanya kepadanya dan terhadap kedua orangtua
perwujudan dalam perbuatan baik

Al-Isra:23

 َضلَّ َمن تَْدُعوَن إآِلَّ إِيَّاهُ
dia menyesatkan siapa mereka menyeru kecuali hanya kepadanya

Al-Isra:67

إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
jika adalah kalian hanya kepadanya kalian menyembah

Fush-Shilat:37

َوَما تَْدِرى نَفْسٌۢ ِبأَىِّ أَرٍْض تَُموُت
dan tidak mengetahui jiwa/seorang di mana bumiakan mati Luqman:34 ِبأَىِّ

ِبأَىِّ ذَنٍۢب ُقِتَلْت
di mana dosa telah dibunuh

At-Takwiir:9

ِبأَييُِّكُم ٱمْلَفْتُوُن
siapa diantara kalian bersama Al-Qalam:6 ِبأَييُِّكُم
َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ فَأَىَّ َءايَِٰت الـلَّـِه تُنِكُروَن

dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda-Nya maka yang manakah
tanda-tanda Allah mengingkari

Ghafir:81 فَأَىَّ
فَأَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ أََحقُّ ِبٱأْلَْمِن إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن

maka manakah pisahan dua golongan lebih berhak dengan keamanan
jika adalah kalian kalian mengetahui

Al-An'aam:81 فَأَىُّ
إِنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَِإيَّٰىَ فَٱرَْهبُوِن

sesungguhnya hanyalah dia tuhan yang esa maka kepadaku
hendaknya kalian takut

An-Nahl:51 فَِإيَّٰىَ
يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ أَرِْضى وَِٰسَعٌة فَِإيَّٰىَ فَٱْعبُُدوِن

wahai hamba-hambaku orang-orang yang mereka mengimani
sesungguhnya bumi-Ku (ia[pr]) yang meluaskan maka kepadaku

maka (kalian) sembahlah aku

Al-Ankabuut:56
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فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman Al-A'raaf:185 فَِبأَىِّ

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَد الـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya mereka

beriman
Al-Jaatsiyah:6

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربَِّك تَتََماَرٰى
maka yang mana atas tuhanmu ragu-ragu

An-Najm:55

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:13

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:16

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:18

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:21

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:23

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:25

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:28

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:30

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:32

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:34

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:36

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:38

88

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:40

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:42

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:45

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:47

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:49

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:51

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:53

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:55

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:57

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:59

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:61

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:63

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:65

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:67

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:69
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فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:71

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:73

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:75

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:77

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman

Al-Mursalaat:50

َلْت أِلَىِّ يَْومٍ أُجِّ
untuk manakah hari ditentukan/ditangguhkan Al-Mursalaat:12 أِلَىِّ

إِيَّاَك نَْستَِعنُي إِيَّاَك نَْعبُُد َو
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kam

mohon pertolongan
Al-Faatihah:5 إِيَّاَك َو

إِيَّاُكْم أَِن ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َو
dan kepada kalian agar/hendalah kalian hendaklah bertawakal Allah An-Nisa:131 إِيَّاُكْم َو

إِيَّاُكْم  واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكْم َخْشيََة إِْملٍَٰق نَّْحُن نَْرزُُقُهْم َو
dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut perwujudan

kepaan/kemiskinan kami memberi rezeki mereka[lk] dan kepada
kalian

Al-Isra:31

ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِيَّاُكْم َوُهَو ٱلسَّ يَْرزُُقَها َو
memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:60

إِيَّاُكْم أَن تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َربُِّكْم يُْخرُِجوَن ٱلرَُّسوَل َو
diusirlah rasul dan kepada kalian bahwa kalian beriman kepada Allah

tuhan kalian

Al-
Mumtahinah:1

إِيَّاُهْم واََل تَْقَربُوا۟ ٱْلفَوَِٰحَش نَّْحُن نَْرزُُقُكْم َو
kami memberi rezki kepada kalian dan kepada mereka dan janganlah

kalian mendekati perbuatan keji
Al-An'aam:151 إِيَّاُهْم َو

إِيَّٰىَ فَٱرَْهبُوِن َو
dan kepadakulah hendaknya kalian takut Al-Baqarah:40 إِيَّٰىَ َو

إِيَّٰىَ فَٱتَُّقوِن َو
dan kepadakulah maka (kalian) bertakwalah kepadaku

Al-Baqarah:41
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إِيَّٰىَ أَتُْهلُِكنَا ِبَما َو
dan kepadakulah apakah akan dibinasakan kami (oleh kamu) dengan

apa
Al-A'raaf:155
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ن ا ي أ
Makna kata dasar :

أَيَّاَن
kapan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan yang

memancangkannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:187
أَيَّاَن

أَْموٌَٰت َغيُْر أَْحيَآٍء َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
orang-orang mati tidak / selain hidup dan tidak mereka menyadari

kapan mereka dibangkitkan
An-Nahl:21

َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
dan tidak mereka menyadari kapan mereka dibangkitkan

An-Naml:65

يَْسـَُٔلوَن أَيَّاَن يَْوُم ٱلدِّيِن
mereka menanyakan kapan hari pembalasan

Adz-
Dzaariyaat:12

يَْسـَُٔل أَيَّاَن يَْوُم ٱْلِقيََٰمِة
menanyakan kapan hari kiamat-kiamat

Al-Qiyaamah:6

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu dari kiamat kapan yang

memancangkannya
An-Naziaat:42
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ه ي أ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terhormat, mahal, berharga,

dgn mesra, bernilai, kekasih

يَٰٓأَيَّتَُها أَيَُّهآ أَيَُّها أَيَُّه أَيَّتَُها
hai manakah manakah manakah hai

يَٰٓأَيَُّها يَٰٓأَيَُّه
wahai wahai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رُِقوَن ثُمَّ أَذََّن ُمؤَذٌِّن أَيَّتَُها ٱْلِعيُر إِنَُّكْم َلسَٰ
kemudian (ia) akhirnya memanggil yang menyeru / meminta izin hai

kafilah sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah
mencuri

Yusuf:70
أَيَّتَُها

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

أَيَُّه

َسنَفْرُغُ َلُكْم أَيَُّه ٱلثََّقاَلِن
akan berurusan/bertindak bagi kalian manakah kedua (orang/sesuatu)

yang dibebani
Ar-Rahman:31

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم أَيَُّها ٱلنَّاُس َويَأِْت ِبـَٔاَخِريَن
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian manakah manusia dan

dia mendatangkan / mengganti dengan yang lain
An-Nisa:133 أَيَُّها

دِّيُق أَفِْتنَا يُوُسُف أَيَُّها ٱلصِّ
yusuf manakah orang yang paling benar (kamu[lk]) telah

menerangkan kepada kami
Yusuf:46
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َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan
Al-Hijr:57

َوٱْمتَٰزُوا۟ ٱْليَْوَم أَيَُّها ٱمْلُْجرُِموَن
dan berpisahlah kamu hari ini manakah orang-orang yang berdosa

YaaSiin:59

ِهُلوَن ُقْل أَفََغيَْر الـلَّـِه تَأُْمُرٓونِّىٓ أَْعبُُد أَيَُّها ٱْلجَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka apakah selain Allah menyuruh

aku sembah manakah orang-orang yang bodoh
Az-Zumar:64

َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan

Adz-
Dzaariyaat:31

آلُّوَن ٱمْلَُكذِّبُوَن ثُمَّ إِنَُّكْم أَيَُّها ٱلضَّ
kemudian sesungguhnya kalian manakah orang-orang yang sesat

orang-orang yang mendustakan
Al-Waqi'a:51

نُْه وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّ
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19
أَيَُّهآ

يَٰٓأَيَّتَُها ٱلنَّفُْس ٱمْلُطَْمِئنَُّة
hai jiwa/diri orang yang tenang dan tentram Al-Fajr:27 يَٰٓأَيَّتَُها

اِحُر ٱْدُع َلنَا َربََّك َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّه ٱلسَّ
dan mereka berkata wahai tukang sihir kalian hendaklah menyeru

bagi kami Tuhanmu
Az-Zukhruf:49 يَٰٓأَيَُّه

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱْعبُُدوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah menyembah Tuhan kalian Al-Baqarah:21 يَٰٓأَيَُّها

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقوُلوا۟ رَِٰعنَا َوُقوُلوا۟ ٱنظُرْنَا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengatakan

peliharalah dan kalian hendaklah mengatakan perhatikanlah kami
Al-Baqarah:104

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

memohon pertolongan dengan sabar dan sholat
Al-Baqarah:153

ا ِفى ٱأْلَرِْض َحلَٰاًل طَيِّبًا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكُلوا۟ ِممَّ
wahai manusia kalian makanlah dari apa di dalam bumi halal

kebaikan
Al-Baqarah:168

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian makanlah dari

kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian
Al-Baqarah:172
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقَصاُص ِفى ٱْلَقتَْلى
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian hukum qishash di dalam pembunuhan
Al-Baqarah:178

يَاُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱلصِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian puasa
Al-Baqarah:183

ْلمِ َكآفًَّة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْدُخُلوا۟ ِفى ٱلسِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah masuk

di dalam islam semuanya
Al-Baqarah:208

ا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِممَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada kalian dari sebelum
Al-Baqarah:254

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُبِْطُلوا۟ َصَدقَِٰتُكم ِبٱمْلَنِّ َوٱأْلَذَٰى
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian merusak

sedekah kalian dengan umpatan dan gunjingan
Al-Baqarah:264

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari kebaikan
Al-Baqarah:267

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Baqarah:278

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إَِلىٰٓ أََجٍل
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila berhutang

piutang diantara kalian dengan hutang sampai waktu yang ditentukan
Al-Baqarah:282

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َحقَّ تَُقاِتِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah sebenar-benarnya ketaqwaan kepadanya
Ali-Imran:102

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

teman akrab dari selain kalian
Ali-Imran:118

َعفًَة فًا مُّضَٰ بَوٰٓا۟ أَْضعَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلوا۟ ٱلرِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

riba lipat ganda yang melipat-lipat gandakan
Ali-Imran:130

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati

orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:149
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۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:156

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْصِبُروا۟ َوَصاِبُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bersabar dan kalian bersabarlah
Ali-Imran:200

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal Tuhan kalian

An-Nisa:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَِحلُّ َلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dia halal bagi

kalian
An-Nisa:19

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

harta-harta kalian diantara kalian dengan jalan yang batil
An-Nisa:29

َرٰى َلٰوةَ َوأَنتُْم ُسكَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقَربُوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mendekati

sholat dan kalian mabuk
An-Nisa:43

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َءاِمنُوا۟ ِبَما نَزَّْلنَا
wahai orang-orang yang mereka diberi kitab kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa kami menurunkan
An-Nisa:47

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah
An-Nisa:59

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengambil kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:71

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َضَربْتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mengadakan di dalam jalan Allah
An-Nisa:94

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan/kepada Allah dan rasul-nya
An-Nisa:136

ِفِريَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْلكَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

para pembangkang / kafir
An-Nisa:144
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بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱلرَُّسوُل ِبٱْلَحقِّ ِمن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang mengetahui dengan

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:170

بُِّكْم ٌن مِّن رَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكم بُرْهَٰ
wahai manusia sungguh telah ia datang kepada kalian bukti

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:174

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَْوفُوا۟ ِبٱْلُعُقوِد
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menyempurnakan dengan/akan janji-janji
Al-Maidah:1

ِئَر الـلَّـِه يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُِحلُّوا۟ َشعَٰٓ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian melanggar

syi'ar-syi'ar Allah
Al-Maidah:2

َلٰوِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ُقْمتُْم إَِلى ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mendirikan kepada/untuk sholat
Al-Maidah:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Maidah:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Maidah:35

رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل اَل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
wahai mengetahui tidak dia menyusahkan kamu orang-orang yang

mereka menyegerakan di dalam kekafiran
Al-Maidah:41

َرىٰٓ أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلنَّصَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:51

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمن يَرْتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani barang siapa dia

berkedip diantara kalian dari agamanya
Al-Maidah:54

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57

بَِّك يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل بَلِّغْ َمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
wahai mengetahui kamu hendaklah sampaikanlah secara tuntas apa

dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:67
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُحرُِّموا۟ طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian diharamkan

kebaikan
Al-Maidah:87

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib
dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َليَبُْلَونَُّكُم الـلَّـُه ِبَشىٍْء
wahai orang-orang yang mereka mengimani sungguh dia akan

menguji kalian Allah dengan sesuatu apapun
Al-Maidah:94

يَْد َوأَنتُْم ُحرٌُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقتُُلوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian membunuh

binatang buruan dan kalian yang dihormati
Al-Maidah:95

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْسـَُٔلوا۟ َعْن أَْشيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian meminta

dari sesuatu/perkara
Al-Maidah:101

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَليُْكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُُّكم مَّن َضلَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani atas kalian diri-diri

kalian tidak dia memberi mudharat kepada kalian orang dia
menyesatkan

Al-Maidah:105

َدةُ بَيِْنُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َشهَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kesaksian diantara kamu

Al-Maidah:106

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم َجِميًعا
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya aku

rasul/utusan Allah kepadamu semuanya
Al-A'raaf:158

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ زَْحفًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui orang-orang yang mereka mengingkari penyerangan
Al-Anfaal:15

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Anfaal:20

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَجِيبُوا۟ لِـلَّـِه َولِلرَُّسوِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk])

perkenankanlah bagi Allah dan untuk rasul
Al-Anfaal:24

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُخونُوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak mengkhianati

Allah dan rasul
Al-Anfaal:27

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَْجَعل لَُّكْم فُرَْقانًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian bertaqwa

Allah dia menjadikan bagi kalian furqan / pembeda
Al-Anfaal:29
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُْم ِفئًَة
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui golongan
Al-Anfaal:45

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحْسبَُك الـلَّـُه َوَمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
wahai nabi cukuplah bagimu Allah dan orang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:64

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلى ٱْلِقتَاِل
wahai nabi (kamu) mengobarkan semangat orang-orang yang

beriman atas/terhadap perang-perang
Al-Anfaal:65

َن ِفىٓ أَيِْديُكم مَِّن ٱأْلَْسَرىٰٓ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ملِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada orang di dalam /

pada tangan-tangan kalian dari tawanan
Al-Anfaal:70

إِْخوَٰنَُكْم أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُٓوا۟ َءابَآَءُكْم َو
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin

At-Taubah:23

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱمْلُْشرُِكوَن نََجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

orang-orang musyrik najis
At-Taubah:28

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱأْلَْحبَاِر َوٱلرُّْهبَاِن
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya sangat

banyak dari ulama-ulama (Yahudi) dan rahib-rahib
At-Taubah:34

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َما َلُكْم إِذَا ِقيَل َلُكُم
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa bagi kalian jika

dia dikatakan untuk kalian
At-Taubah:38

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Taubah:73

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
At-Taubah:119

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن يَُلونَُكم مَِّن ٱْلُكفَّاِر
wahai orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang

memerangi orang-orang yang melindungi kalian dari orang-orang
kafir

At-Taubah:123

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءتُْكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang kepada kalian nasehat /

pelajaran dari tuhan kalian
Yunus:57
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ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َشكٍّ مِّن ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia jika adalah kalian di

dalam keraguan dari agama
Yunus:104

بُِّكْم ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sungguh telah dia telah

datang kebenaran dari tuhan kalian
Yunus:108

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََلُ أَفْتُوِنى ِفى رُْءيَٰىَ إِن ُكنتُْم لِلرُّْءيَا تَْعبُُروَن
wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di dalam mimpiku

jika adalah kalian bagi mimpi ajarkan
Yusuf:43

َقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ إِنَّ َلُهۥٓ أَبًا َشيًْخا َكِبيًرا
mereka berkata wahai maha perkasa sesungguhnya baginya bapak tua

sangat besar
Yusuf:78

رُّ نَا َوأَْهَلنَا ٱلضُّ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ َمسَّ
wahai maha perkasa (mereka berdua) menimpa kami dan keluarga

kami bahaya
Yusuf:88

َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذى نُزَِّل َعَليِْه ٱلذِّْكُر إِنََّك مَلَْجنُوٌن
dan mereka berkata wahai yang benar-benar diturunkan atasnya

peringatan sesungguhnya kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Hijr:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian

Al-Hajj:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أَنَا۠ َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya hanyalah

aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata
Al-Hajj:49

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضرَِب َمثٌَل فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥٓ
wahai manusia (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) perumpamaan

maka dengarkanlah baginya
Al-Hajj:73

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱرَْكُعوا۟ َوٱْسُجُدوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) ruku'lah dan

sujudlah kamu
Al-Hajj:77

يَٰٓأَيَُّها ٱلرُُّسُل ُكُلوا۟ ِمَن ٱلطَّيِّبَِٰت
wahai para orang rasul kalian makanlah dari orang yang baik-baik

Al-
Mu'minuun:51

يْطَِٰن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengikuti

langkah-langkah syaitan
An-Nuur:21
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر بُيُوِتُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak

memasuki rumah-rumah tidak / bukan / selain rumah kalian
An-Nuur:27

نُُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لِيَْستَـِْٔذنُكُم ٱلَِّذيَن َمَلَكْت أَيْمَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani hendaklah (ia) meminta

izin kepada kalian orang-orang yang dia menguasai tangan kanan
kalian

An-Nuur:58

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16

ِكنَُكْم َقاَلْت نَْمَلٌة يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّْمُل ٱْدُخُلوا۟ َمسَٰ
dia mengatakan seekor semut wahai semut kalian hendaklah masuk

tempat tinggal kalian
An-Naml:18

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ إِنِّىٓ أُْلِقىَ إَِلىَّ ِكتٌَٰب َكِريٌم
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka sesungguhnya aku

dijatuhkan/lemparkan kepadaku catatan / ketetapan (ia[lk]) yang
sangat mulia

An-Naml:29

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَفْتُوِنى ِفىٓ أَْمِرى
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di

dalam / pada urusanku
An-Naml:32

َقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَيُُّكْم يَأِْتيِنى ِبَعرِْشَها
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka siapa diantara kalian

mendatangkan kepadaku dengan singgasananya
An-Naml:38

ُ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََل
dan dia mengucapkan fir'aun wahai pemuka-pemuka

Al-Qashash:38

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم َوٱْخَشْوا۟ يَْوًما الَّ يَْجِزى
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian dan takutlah

hari tidak memberi balasan
Luqman:33

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ٱتَِّق الـلَّـَه
wahai nabi kalian hendaklah bertaqwa kepada Allah

Al-Ahzab:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Ahzab:9

َزْوَِٰجَك يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu

Al-Ahzab:28

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِذْكًرا َكِثيًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat Allah pelajaran/peringatan sangat banyak
Al-Ahzab:41
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ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
wahai nabi sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-
benar sangat menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar

gembira dan peringatan besar

Al-Ahzab:45

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََكْحتُُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (ia) mengawini

mereka(pr) perempuan-perempuan yang beriman
Al-Ahzab:49

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َصلُّوا۟ َعَليِْه َوَسلُِّموا۟ تَْسلِيًما
wahai orang-orang yang mereka mengimani (mereka) mendoa

atasnya dan (mereka) sungguh-sungguh mohonkanlah keselamatan
segala kesejahteraan/penghormatan

Al-Ahzab:56

َزْوَِٰجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسآِء ٱمْلُؤِْمِننَي يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu dan

anak-anak perempuanmu dan perempuan orang-orang yang beriman
Al-Ahzab:59

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َءاذَْوا۟ ُموَسىٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang (mereka) menyakiti Musa
Al-Ahzab:69

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai manusia kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Faathir:3

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
wahai manusia sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Faathir:5

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس أَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء إَِلى الـلَّـِه
wahai manusia kalian[lk] orang-orang yang memerlukan kepada

Allah
Faathir:15

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati rasul
Muhammad:33

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن َجآَءُكْم فَاِسقٌۢ ِبنَبٍَإ
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika ia datang kepada

kalian (ia[lk]) yang fasik dengan berita
Al-Hujuraat:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْجتَِنبُوا۟ َكِثيًرا مَِّن ٱلظَّنِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) bersunguh-

sungguhlah untuk menjauhi sangat banyak dari menyangka
Al-Hujuraat:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن ذََكٍر َوأُنثَىٰ
wahai manusia sesungguhnya kami kami menciptakan kalian dari

laki-laki dan perempuan
Al-Hujuraat:13

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوَءاِمنُوا۟ ِبرَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan mereka mempercayai kepada rasul-rasulnya
Al-Hadiid:28

ثْمِ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تَنََٰجيْتُْم فَاَل تَتَنََٰجْوا۟ ِبٱإْلِ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

membicarakan secara rahasia maka jangan membicarakan secara
rahasia dengan berbuat dosa

Al-Mujaadilah:9

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Hasyr:18

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ َعُدوِّى َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

musuh-ku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin

Al-
Mumtahinah:1

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan

kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لَِم تَُقوُلوَن َما اَل تَفَْعُلوَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa kalian

mengatakan apa tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:2

رٍَة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ ِتجَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apakah (aku)

menunjukkan kepada kalian atas/terhadap perniagaan
Ash-Shaff:10

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

۟ ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َهاُدٓوا
kamu hendaklah mengatakan wahai orang-orang yang orang-orang

yahudi
Al-Jumu'ah:6

َلٰوِة ِمن يَْومِ ٱْلُجُمَعِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نُوِدَى لِلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila usaha untuk

dipanggil untuk menunaikan salat dari hari jum'at
Al-Jumu'ah:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُْلِهُكْم أَْموَُٰلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dilalaikan

kalian[lk] harta-harta kalian

Al-
Munaafiquun:9
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ ِمْن أَزْوَِٰجُكْم َوأَْولَِٰدُكْم َعُدوًّا لَُّكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya dari isteri-

isteri kalian dan anak-anakmu musuh bagi kalian

At-
Taghaabun:14

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ لَِم تَُحرُِّم َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلَك
wahai nabi mengapa kalian diharamkan apa yang menghalalkan

Allah bagimu
At-Tahriim:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُقٓوا۟ أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani peliharalah diri-diri

kalian dan keluargamu api
At-Tahriim:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْعتَِذُروا۟ ٱْليَْوَم
wahai orang-orang yang mereka mengingkari tidak mengemukakan

udzur hari ini
At-Tahriim:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Tahriim:9

ُل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلُزَّمِّ
wahai orang yang dalam kondisi berselimut

Al-
Muzzammil:1

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلُدَّثُِّر
wahai orang yang dalam kondisi berselimut

Al-
Muddaththir:1

ُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱْلَكِريمِ نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia apa telah berkali-kali menipu kamu dengan tuhanmu

sangat mulia / pemurah
Al-Infitaar:6

ُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلىٰ َربَِّك َكْدًحا فَُملَِٰقيِه نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia sesungguhnya kamu (ia[lk]) yang bekerja keras

kepada tuhanmu sungguh-sungguh pekerjaan sulit maka orang yang
menemuinya

Al-Inshiqaaq:6

ِفُروَن ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱْلكَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai para pembangkan

Al-Kaafiruun:1
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ب و ي أ
Makna kata dasar :

َوأَيُّوَب أَيُّوَب
dan Ayyub Ayyub

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱذُْكْر َعبَْدنَآ أَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan ingatlah hamba kami Ayyub tatkala (dia) menyeru tuhannya Shaad:41 أَيُّوَب

ُروَن َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط َوِعيَسىٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَٰ
dan yaqub dan anak-anak cucunya dan 'isa dan Ayyub dan Yunus dan

Harun
An-Nisa:163 َوأَيُّوَب

ُروَن وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰ َوهَٰ
dan Ayub dan yusuf dan Musa dan Harun dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-An'aam:84

َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan Ayub tatkala (dia) menyeru tuhannya

Al-Anbiyaa':83
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ب ب ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأَبًّا
dan ruput-rumputan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوفَِٰكَهًة َوأَبًّا
dan (ia[pr]) yang berbuah dan ruput-rumputan Abasa:31 َوأَبًّا
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د ب ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hidup, jiwa, umur, hayat,

penghidupan, riwayat hidup, semangat, kegairahan, penggerak,
keharusan, cendawan, kelapukan, harus, wajib, pasti, perlu, mesti, tentu

saja, kudu, butuh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabadikan,

melanggengkan, mengekalkan, melangsungkan, memperkekalkan,
menghidupkan terus-menerus

أَبَدًۢا أَبًَدا
selama-lamanya selama-lamanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:57 أَبًَدا

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ  تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:122

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا  إاِلَّ طَِريَق َجَهنََّم خَٰ
kecuali jalan neraka jahanam orang-orang yang kekal di dalamnya

selama-lamanya
An-Nisa:169

 َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّا َلن نَّْدُخَلَهآ أَبًَدا
mereka berkata ya Musa sesungguhnya kami tidak akan kami

memasukinya selama-lamanya
Al-Maidah:24

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ  َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal didalamnya selama-lamanya
Al-Maidah:119

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selama-lamanya

At-Taubah:22

فَُقل لَّن تَْخرُُجوا۟ َمِعىَ أَبًَدا َوَلن تُقَِٰتُلوا۟ َمِعىَ َعُدوًّا
maka kamu hendaklah mengatakan tidak keluar bersama aku

selamanya dan tidak akan/boleh mereka memerangi bersama aku
musuh

At-Taubah:83
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 واََل تَُصلِّ َعَلىٰٓ أََحٍد مِّنُْهم مَّاَت أَبًَدا
dan jangan disembahyangkan atasku/terhadapku seorang dari mereka

mati selamanya
At-Taubah:84

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selamanya itu keberuntungan

maha besar/maha agung
At-Taubah:100

 اَل تَُقْم ِفيِه أَبًَدا
tidak berdiri tentang (kebenaran) itu selama-lamanya

At-Taubah:108

ِكِثنَي ِفيِه أَبًَدا  مَّٰ
orang-orang yang tetap tinggal tentang (kebenaran) itu selama-

lamanya
Al-Kahfi:3

 أَْو يُِعيُدوُكْم ِفى ِملَِّتِهْم َوَلن تُفْلُِحٓوا۟ إِذًا أَبًَدا
atau mengembalikan kalian di dalam agama mereka dan tidak untung

jika demikian selama-lamanya
Al-Kahfi:20

ِذِهۦٓ أَبًَدا  َقاَل َمآ أَظُنُّ أَن تَِبيَد هَٰ
dia mengatakan tidak sungguh aku mengira bahwa akan binasa ini

selama-lamanya
Al-Kahfi:35

 فََلن يَْهتَُدٓوا۟ إِذًا أَبًَدا
maka tidak mendapat petunjuk jika demikian selama-lamanya

Al-Kahfi:57

َدةً أَبًَدا ِننَي َجْلَدةً واََل تَْقبَُلوا۟ َلُهْم َشهَٰ  فَٱْجلُِدوُهْم ثَمَٰ
maka deralah mereka delapan puluh deraan dan jangan menerima

bagi mereka kesaksian selama-lamanya
An-Nuur:4

يَِعظُُكُم الـلَّـُه أَن تَُعوُدوا۟ مِلِثْلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia menasehati kalian Allah bahwa menjanjikan agar sepertinya

selama-lamanya jika adalah kalian para yang beriman
An-Nuur:17

 َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َما زََكىٰ ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tidak bersih

diantara kalian dari seorang selama-lamanya
An-Nuur:21

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
 أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwa kalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا الَّ يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya tidak mereka

mendapatkan sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat
menolong

Al-Ahzab:65

 ٱلرَُّسوُل َوٱمْلُؤِْمنُوَن إَِلىٰٓ أَْهلِيِهْم أَبًَدا
mengetahui dan orang-orang mukmin kepada keluarga mereka

selama-lamanya
Al-Fath:12
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 َلِئْن أُْخرِْجتُْم َلنَْخرَُجنَّ َمَعُكْم واََل نُِطيعُ ِفيُكْم أََحًدا أَبًَدا
sungguh jika diusir niscaya akan keluar beserta kalian dan tidak

ditaati kepada kalian seseorang/siapapun selama-lamanya
Al-Hasyr:11

 َكفَرْنَا ِبُكْم َوبََدا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةُ َوٱْلبَْغَضآُء أَبًَدا
(kami) mengingkari dengan/kepada kalian dan nyata antara kami dan

antara kamu permungsuhan (kb abstrak/kt sifat) dan kebencian
selama-lamanya

Al-
Mumtahinah:4

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya itu

keberuntungan maha besar/maha agung
At-Taghaabun:9

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ  تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
Ath-Thalaaq:11

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا  خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya

Al-Jinn:23

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selamanya

Al-Baiyinah:8

َوَلن يَتََمنَّْوهُ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya

karena apa ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:95 أَبَدًۢا

واََل يَتََمنَّْونَُهۥٓ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya
dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan

mereka

Al-Jumu'ah:7
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ه ر ب ا
Makna kata dasar :

بْرَِٰهيَم إِلِ بْرَِٰهيَم إَلِ ِبِإبْرَِٰهيَم إِبْرَِٰهيُم إِبْرَِٰهيَم
kepada Ibrahim benar-benar Ibrahim dengan Ibrahim Ibrahim Ibrahim

يَِٰٓإبْرَِٰهيُم إِبْرَِٰهيَم َو
hai Ibrahim dan Ibrahim

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهنَّ ٍت فَأَتَمَّ إِِذ ٱبْتََلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َربُُّهۥ ِبَكلِمَٰ َو
dan ketika ia menguji Ibrahim tuhannya dengan kalimat maka mereka

menunaikannya/menyempurnakannya
Al-Baqarah:124 إِبْرَِٰهيَم

َوٱتَِّخذُوا۟ ِمن مََّقامِ إِبْرَِٰهيَم ُمَصلًّى
dan jadikanlah dari makam Ibrahim yang menjadi tempat sholat

Al-Baqarah:125

ِعيَل إِْسمَٰ َوَعِهْدنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan kami menjanjikan kepada Ibrahim dan Ismail

Al-Baqarah:125

لَِّة إِبْرَِٰهيَم  َوَمن يَْرَغُب َعن مِّ
dan barang siapa ia mencintai dari agama Ibrahim

Al-Baqarah:130

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133

ُقْل بَْل ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan bahkan agama Ibrahim lurus

Al-Baqarah:135

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq dan

yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:136

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاَط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ أَْم تَُقوُلوَن إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َو
ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:140
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أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذى َحآجَّ إِبْرَِٰهيَم ِفى َربِِّهۦٓ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada yang

dia berhaji Ibrahim di dalam tuhannya
Al-Baqarah:258

َلِمنَي َن َعَلى ٱْلعَٰ َوَءاَل إِبْرَِٰهيَم َوَءاَل ِعْمرَٰ
dan keluarga Ibrahim dan keluarga imran atas/terhadap semesta alam

Ali-Imran:33

وَن ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم  يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُحآجُّ
hai ahli kitab mengapa kalian membantah di dalam / pada Ibrahim

Ali-Imran:65

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan atasku/terhadapku Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-anaknya
Ali-Imran:84

ُقْل َصَدَق الـلَّـُه فَٱتَِّبُعوا۟ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan dia membenarkan Allah maka kalian

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
Ali-Imran:95

َقاُم إِبْرَِٰهيَم  ِفيِه َءايَٰتٌۢ بَيِّنٌَٰت مَّ
tentang (kebenaran) itu tanda-tanda bukti nyata makam Ibrahim

Ali-Imran:97

فََقْد َءاتَيْنَآ َءاَل إِبْرَِٰهيَم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
maka sesungguhnya telah mereka mendatangi keluarga Ibrahim kitab

dan Hikmah
An-Nisa:54

َوُهَو ُمْحِسٌن َوٱتَّبَعَ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
dan dia yang melakukan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim

lurus
An-Nisa:125

َوٱتََّخذَ الـلَّـُه إِبْرَِٰهيَم َخلِياًل
dan dia mengambil Allah Ibrahim teman akrab

An-Nisa:125

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوٱلنَِّبيِّۦَن ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan nabi-nabi dari sesudahnya/kemudiannya dan kami telah

wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq
An-Nisa:163

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وََكذَٰلَِك نُِرٓى إِبْرَِٰهيَم َمَلُكوَت ٱلسَّ
dan demikianlah kami memperlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan

bumi
Al-An'aam:75

تُنَآ َءاتَيْنََٰهآ إِبْرَِٰهيَم َعَلىٰ َقْوِمِهۦ َوِتْلَك ُحجَّ
dan itulah(tunggal) alasan/hujjah Kami kami berikannya Ibrahim

atas/terhadap kaumnya
Al-An'aam:83

لََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا ِدينًا ِقيًَما مِّ
agama berdiri agama Ibrahim lurus

Al-An'aam:161

ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70
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ْوِعَدٍة َوَما َكاَن ٱْسِتْغفَاُر إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه إاِلَّ َعن مَّ
dan tidak adalah dia (kamu) mohon ampunlah Ibrahim kepada

bapaknya meliankan dari/karena tempat / waktu yang dijanjikan
At-Taubah:114

تَبَرَّأَ ِمنُْه إِنَّ إِبْرَِٰهيَم أَلَوَّٰهٌ َحلِيٌم
(ia) supaya berlepas diri dari padanya sesungguhnya Ibrahim lembut

hati penyantun
At-Taubah:114

َوَلَقْد َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى
dan sesungguhnya dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan

membawa kabar gembira
Huud:69

ْوُع ا ذََهَب َعْن إِبْرَِٰهيَم ٱلرَّ فََلمَّ
maka setelah ia melenyapkan dari Ibrahim rasa takut

Huud:74

ِنيٌب إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َلَحلِيٌم أَوَّٰهٌ مُّ
sesungguhnya Ibrahim sungguh penyantun (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) penghiba (ia[lk]) yang suka kembali
Huud:75

َق َها َعَلىٰٓ أَبََويَْك ِمن َقبُْل إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ َكَمآ أَتَمَّ
sebagaimana (dia) menyempurnakannya lah atasku/terhadapku kedua

ibu-bapakmu dari sebelum Ibrahim dan ishaq
Yusuf:6

َق َويَْعُقوَب َوٱتَّبَْعُت ِملََّة َءابَآِءٓى إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan aku mengikuti agama ayah-ayah Ibrahim dan ishaq dan yaqub

Yusuf:38

 َونَبِّئُْهْم َعن َضيِْف إِبْرَِٰهيَم
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] tentang tamu

Ibrahim
Al-Hijr:51

ًة َقاِنتًا لِـلَّـِه َحِنيفًا إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َكاَن أُمَّ
sesungguhnya Ibrahim adalah dia umat/seorang (ia[lk]) yang

mentaati bagi/kepada Allah lurus
An-Nahl:120

ثُمَّ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك أَِن ٱتَِّبعْ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kemudian kami telah wahyukan kepadamu agar/hendalah kamu

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
An-Nahl:123

 َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِبْرَِٰهيَم
dan ingatlah di dalam kitab Ibrahim

Maryam:41

ْن َهَديْنَا َوٱْجتَبَيْنَآ إِْسرَِٰٓءيَل َوِممَّ يَِّة إِبْرَِٰهيَم َو َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan diantara orang kami

memberikan petunjuk dan Kami telah pilih
Maryam:58

لِِمنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَآ إِبْرَِٰهيَم رُْشَدهُۥ ِمن َقبُْل وَُكنَّا ِبِهۦ عَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Ibrahim petunjuk/pimpinan

dari sebelum dan (kami) adalah dengannya orang-orang yang
mengetahui

Al-Anbiyaa':51

 ُقْلنَا يَٰنَاُر ُكوِنى بَرًْدا َوَسلًَٰما َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kami mengatakan hai api jadilah aku dingin dan selamat

atasku/terhadapku Ibrahim
Al-Anbiyaa':69
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َوَقْوُم إِبْرَِٰهيَم َوَقْوُم ُلوٍط
dan kaum Ibrahim dan kaum lut

Al-Hajj:43

ىُٰكُم ٱمْلُْسلِِمنَي ِمن َقبُْل لََّة أَِبيُكْم إِبْرَِٰهيَم ُهَو َسمَّ مِّ
agama ayahmu Ibrahim dia menampakan kalian orang-orang yang

berserah diri / patuh dari sebelum
Al-Hajj:78

 َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ إِبْرَِٰهيَم
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah Ibrahim

Asy-Syu'araa':69

َا َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan kabar

gembira
Al-Ankabuut:31

 َسلٌَٰم َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kehormatan/kesejahteraan atasku/terhadapku Ibrahim

Ash-
Shaafaat:109

ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45

يْنَا ِبِهۦٓ إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسىٰٓ َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَما َوصَّ
dan yang kami telah wahyukan kepadamu dan tidak yang kami

mewasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan 'isa
Asy-Syuura:13

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث َضيِْف إِبْرَِٰهيَم ٱمْلُْكرَِمنَي
apakah sampai kepadamu kisah nyata tamu Ibrahim orang-orang

yang dalam kondisi dimuliakan

Adz-
Dzaariyaat:24

َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

َحتَّىٰ تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥٓ إاِلَّ َقْوَل إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه
hingga kalian beriman kepada Allah sendirinya kecuali perkataan

Ibrahim kepada bapaknya

Al-
Mumtahinah:4

ُصُحِف إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ
lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa

Al-Alaa:19

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Al-Baqarah:126 إِبْرَِٰهيُم

إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَِٰهيُم  َو
dan ketika dia meninggikan Ibrahim

Al-Baqarah:127

ىٰ ِبَهآ إِبْرَِٰهيُم بَِنيِه َويَْعُقوُب َوَوصَّ
dan ia telah mewasiatkan dengannya Ibrahim anak-anaknya dan

yaqub
Al-Baqarah:132

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َربِّىَ ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
ketika dia mengatakan Ibrahim tuhanku yang ia menghidupkan dan

dia mematikan
Al-Baqarah:258
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ْمِس ِمَن ٱمْلَْشِرِق َقاَل إِبْرَِٰهيُم فَِإنَّ الـلَّـَه يَأِْتى ِبٱلشَّ
dia mengatakan Ibrahim maka sesungguhnya Allah ia mendatangkan

/ mengumpulkan dengan matahari dari timur
Al-Baqarah:258

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ أَرِِنى َكيَْف تُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Tuhan kamu hendaklah

memperlihatkan kepadaku bagaimana menurut Engkau
menghidupkan kematian

Al-Baqarah:260

َما َكاَن إِبْرَِٰهيُم يَُهوِديًّا واََل نَْصرَاِنيًّا
tidak adalah dia Ibrahim seorang yahudi dan bukan orang nasrani

Ali-Imran:67

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َءازََر َو
dan tatkala dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya Azar

Al-An'aam:74

ذَا ٱْلبََلَد َءاِمنًا إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahîm Tuhan kamu hendaklah

menjadikan ini negeri aman
Ibrahim:35

 َقاُلوا۟ َسِمْعنَا فَتًى يَذُْكرُُهْم يَُقاُل َلُهۥٓ إِبْرَِٰهيُم
mereka berkata kami dengar seorang pemuda menyebut/mencela

mereka[lk] dikatakan baginya Ibrahim
Al-Anbiyaa':60

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦٓ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya

Az-Zukhruf:26

إِنَّ أَْوَلى ٱلنَّاِس ِبِإبْرَِٰهيَم َللَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ
sesungguhnya lebih utama manusia/orang dengan Ibrahim bagi

orang-orang yang mengikutinya
Ali-Imran:68 ِبِإبْرَِٰهيَم

بْرَِٰهيَم إِنَّ ِمن ِشيَعِتِهۦ إَلِ َو
dan sesungguhnya kami dari/termasuk golongannya benar-benar

Ibrahim
Ash-Shaafaat:83 بْرَِٰهيَم إَلِ

بْرَِٰهيَم َمَكاَن ٱْلبَيِْت إِذْ بَوَّأْنَا إِلِ َو
dan ketika (kami) tempatkan kepada Ibrahim tempat rumah/baitullah Al-Hajj:26 بْرَِٰهيَم إِلِ

إِبْرَِٰهيَم إِذْ َقاَل لَِقْوِمِه ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َو
dan Ibrahim ketika dia mengatakan kepada kaumnya kalian

hendaklah menyembah Allah
Al-Ankabuut:16 إِبْرَِٰهيَم َو

إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َو
dan Ibrahim dan Musa dan 'isa putra Maryam

Al-Ahzab:7

إِبْرَِٰهيَم ٱلَِّذى َوفَّىٰٓ َو
dan Ibrahim yang mesempurnakan

An-Najm:37

يَِّتِهَما ٱلنُّبُوَّةَ َوٱْلِكتََٰب إِبْرَِٰهيَم َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا َو
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami

menjadikan di dalam keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab
Al-Hadiid:26
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ذَآ إِنَُّهۥ َقْد َجآَء أَْمُر َربَِّك يَِٰٓإبْرَِٰهيُم أَْعرِْض َعْن هَٰ
hai Ibrahim kamu hendaklah memalingkan dari ini sesungguhnya dia

sungguh telah dia datang ketetapan tuhanmu
Huud:76 يَِٰٓإبْرَِٰهيُم

يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َلِئن لَّْم تَنتَِه أَلَرُْجَمنََّك َوٱْهُجرِْنى َملِيًّا
wahai Ibrahim sungguh jika tidak menghentikannya sungguh akan

merajam kamu dan tinggalkan aku penangguhan
Maryam:46

ذَا ِبـَٔالَِهِتنَا يَِٰٓإبْرَِٰهيُم  َقاُلٓوا۟ َءأَنَت فََعْلَت هَٰ
mereka berkata apakah kamu (kamu) melakukan ini dengan/terhadap

tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim
Al-Anbiyaa':62

 َونََٰديْنَُٰه أَن يَِٰٓإبْرَِٰهيُم
dan kami panggilnya bahwa wahai Ibrahim

Ash-
Shaafaat:104
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ق ب ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna enteng, yg melarikan diri, yg

dicapai dgn mudah, budak, hamba, budak belian, patik, bayu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlari lebih cepat, lari,

melanggar batas, mendahului, meninggalkan di belakang, melampaui,
melebihi, menduduki lebih dulu, bekerja keras, membanting tulang,
memperlakukan sbg budak, mendagangkan budak, mendagangkan

hamba, melarikan diri

أَبََق
(ia) lari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ أَبََق إَِلى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن
ketika (ia) lari ke perahu (ia[lk]) yang dimuati

Ash-
Shaafaat:140 أَبََق
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ل ب ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sekelompok gajah, kumpulan

gajah, sekawan, jemaah, kerumunan, mengalir menjadi satu, beramai-
ramai pergi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبِل ٱإْلِ أَبَاِبيَل
unta ababil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَرَْسَل َعَليِْهْم طَيًْرا أَبَاِبيَل
dan (ia) akhirnya mengirimkan atas mereka burung-burung ababil Al-Fiil:3 أَبَاِبيَل

ِبِل ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱْلبََقِر ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱإْلِ
dan dari unta dua dan dari sapi dua Al-An'aam:144 ِبِل ٱإْلِ

ِبِل َكيَْف ُخلَِقْت أَفَاَل يَنظُُروَن إَِلى ٱإْلِ
ia membenam mereka melihat kepada unta bagaimana menurut telah

diciptakan

Al-
Ghaashiyah:17
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و ب ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bapak, sang ayah, papa, sang

bapa, leluhur, baginda, maharaja, pak, letupan, letusan, induk, ibu,
indung, baba, majikan, babe, nakhoda, kepala, ayah 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َءابَآَءُهْم َءابَآَءُهُم َءابَآَءنَآ َءابَآَءنَا َءابَآَءُكْم
bapak-bapak mereka bapak-bapak mereka bapak / nenek

moyang kami
bapak / nenek
moyang kami bapak-bapak kalian

َءابَآؤُُكْم َءابَآؤُُكم َءابَآِءٓى َءابَآِء َءابَآَءُهْم
bapak-bapak kalian bapak-bapak kalian ayah-ayah ayah-ayah bapak-bapak mereka

َءابَآؤُُهْم َءابَآؤُُهم َءابَآؤُنَآ َءابَآؤُنَا َءابَآؤُُكْم
bapak-bapak mereka

/ nenek moyang
mereka

bapak-bapak mereka
/ nenek moyang

mereka
bapak-bapak kami bapak-bapak kami bapak-bapak kalian

َءابَآِئنَا َءابَآِئُكْم َءابَآِئُكُم َءابَآِئَك َءابَآؤُُهْم
bapak-bapak kami bapak-bapak kamu bapak-bapak kalian bapak-bapakmu

bapak-bapak mereka
/ nenek moyang

mereka

أَبَاُكْم أَبًا َءابَآِئِهنَّ َءابَآِئِهْم َءابَآِئنَا
enggan bapak bapak-bapak

mereka[pr] bapak-bapak mereka bapak-bapak kami

أَبََواهُ أَبَاُهْم أَبَاهُ أَبَانَا أَبَاُكْم
ibu-bapaknya enggan enggan enggan enggan
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أَبُوِك أَبََويِْه أَبََويُْكم أَبََويَْك أَبََواهُ
ayahmu kedua ibu-bapaknya kedua ibu-bapak

kalian kedua ibu-bapakmu ibu-bapaknya

أَِبى أَبُوُهْم أَبُوُهَما أَبُوُهم أَبُوِك
ayahku ayah mereka ayah keduanya ayah mereka ayahmu

أَِبيِهْم أَِبينَا أَِبيُكْم أَِبىٓ أَِبى
ayah mereka bapak kita ayahmu ayahku ayahku

أِلَِبيِه أِلَِبىٓ َقاُلٓوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ أَِبيِهْم
kepada bapaknya bagi bapakku mereka berkata dengan bapak-bapak

kami ayah mereka

َوَءابَآؤُُكُم َوَءابَآؤُُكم َوَءابَآَءُهْم أْلَ بَآِئِهْم أِلَِبيِه
dan bapak-bapak /

nenek moyang
kalian

dan bapak-bapak
kalian

dan bapak-bapak
mereka

bagi bapak-bapak /
nenek moyang

mereka
kepada bapaknya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكِذْكرُِكْم َءابَآَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكرًا فَِمَن ٱلنَّاِس
sebagaimana kalian sebut kalian bapak-bapak kalian atau paling

keras/berat pelajaran/peringatan maka dari/diantara manusia
Al-Baqarah:200 َءابَآَءُكْم

إِْخوَٰنَُكْم أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُٓوا۟ َءابَآَءُكْم َو
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin

At-Taubah:23

إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة َقاُلوا۟ َوَجْدنَا َعَليَْهآ َءابَآَءنَا َو
dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata kami

mendapati diatasnya bapak / nenek moyang kami
Al-A'raaf:28 َءابَآَءنَا

رَّآُء رَّآُء َوٱلسَّ َحتَّىٰ َعفَوا۟ وََّقاُلوا۟ َقْد َمسَّ َءابَآَءنَا ٱلضَّ
sehingga mereka memafaafkan dan mereka berkata sungguh telah dia

menimpa bapak / nenek moyang kami penderitaan dan kesenangan
Al-A'raaf:95
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 َءابَآَءنَا
bapak / nenek moyang kami

Yunus:78

ِبِديَن َقاُلوا۟ َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َلَها عَٰ
mereka berkata kami mendapati bapak / nenek moyang kami

kepadanya orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':53

َقاُلوا۟ بَْل َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
mereka berkata bahkan kami mendapati bapak / nenek moyang kami

seperti itulah mereka melakukan
Asy-Syu'araa':74

ٍة بَْل َقاُلٓوا۟ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
bahkan mereka berkata sesungguhnya kami kami mendapati bapak /

nenek moyang kami atasku/terhadapku ummat
Az-Zukhruf:22

ٍة إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
kecuali dia mengatakan orang-orang hidup mewah padanya (di negeri
itu) sesungguhnya kami kami mendapati bapak / nenek moyang kami

atasku/terhadapku ummat

Az-Zukhruf:23

َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َمآ أَْلفَيْنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
mereka berkata bahkan mengikuti apa (kami) mendapatkan atasnya

bapak / nenek moyang kami
Al-Baqarah:170 َءابَآَءنَآ

 َوإَِلى ٱلرَُّسوِل َقاُلوا۟ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
dan kepada rasul mereka berkata cukuplah kami apa kami mendapati

atasnya bapak / nenek moyang kami
Al-Maidah:104

َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ أََوَلْو
mereka berkata bahkan mengikuti apa yang kami mendapati atasnya

bapak / nenek moyang kami atau setiap
Luqman:21

مَّا َلْم يَأِْت َءابَآَءُهُم ٱأْلَوَّلِنَي
apa yang tidak ia mendatangkan / mengumpulkan bapak-bapak

mereka yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:68

َءابَآَءُهُم
فَِإن لَّْم تَْعَلُمٓوا۟ َءابَآَءُهْم فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن َوَموَٰلِيُكْم

maka jika tidak amu mengetahui bapak-bapak mereka maka saudara-
saudara kalian di dalam agama dan pelindung-pelindung kalian

Al-Ahzab:5 َءابَآَءُهْم
إِنَُّهْم أَْلفَْوا۟ َءابَآَءُهْم َضآلِّنَي

sesungguhnya mereka (kalian) dapatlah bapak-bapak mereka orang-
orang yang sesat

Ash-Shaafaat:69

َوَلْو َكانُٓوا۟ َءابَآَءُهْم أَْو أَبْنَآَءُهْم أَْو إِْخوَٰنَُهْم أآََل إِنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
walaupun adalah mereka bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka

atau saudara-saudara mereka ketahuilah sesungguhnya golongan
Allah mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mujaadilah:22

أَْو َءابَآِئِهنَّ أَْو َءابَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو أَبْنَآِئِهنَّ
atau bapak-bapak mereka[pr] atau ayah-ayah suami mereka[pr] atau

anak-anak laki mereka[pr]
An-Nuur:31 َءابَآِء
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َق َويَْعُقوَب َوٱتَّبَْعُت ِملََّة َءابَآِءٓى إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan aku mengikuti agama ayah-ayah Ibrahim dan ishaq dan yaqub Yusuf:38 َءابَآِءٓى

واََل تَنِكُحوا۟ َما نََكحَ َءابَآؤُُكم َما
dan janganlah kalian menikahi apa dia menikahi bapak-bapak kalian

apa/masa
An-Nisa:22 َءابَآؤُُكم

يُوِصى ِبَهآ أَْو َديٍْن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم اَل تَْدُروَن
diwasiatkan kepadaku baginya atau hutang bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian tidakmengetahui
An-Nisa:11 َءابَآؤُُكْم

َوُعلِّْمتُم مَّا َلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنتُْم وآََل َءابَآؤُُكْم ُقِل الـلَّـُه
dan sering diajarkan apa belum/tidak amu mengetahui kalian dan

tidak bapak-bapak kalian kamu hendaklah mengatakan Allah
Al-An'aam:91

إِْخوَٰنُُكْم َوأَزْوَُٰجُكْم ُقْل إِن َكاَن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم َو
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan isteri-isteri kalian
At-Taubah:24

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُُكْم  أَن يَُصدَُّكْم َعمَّ
untuk (ia[lk]) menghalang-halangi kalian[lk] dari apa adalah dia dia

menyembah bapak-bapak kalian
Saba':43

وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن َشىٍْء
dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah haramkan dari

sesuatu
Al-An'aam:148 َءابَآؤُنَا

 َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
dan dia memperingatkan apa adalah dia dia menyembah bapak-bapak

kami
Al-A'raaf:70

أَْو تَُقوُلٓوا۟ إِنََّمآ أَْشرََك َءابَآؤُنَا ِمن َقبُْل
atau kalian mengatakan sesungguhnya (ia) mulai menyekutukan

bapak-bapak kami dari sebelum
Al-A'raaf:173

 أَتَنَْهىٰنَآ أَن نَّْعبَُد َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
apakah kamu melarang kami bahwa kami menyembah apa dia

menyembah bapak-bapak kami
Huud:62

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا  تُِريُدوَن أَن تَُصدُّونَا َعمَّ
kalian menghendaki akan kalian menghalang-halangi dari apa adalah

dia dia menyembah bapak-bapak kami
Ibrahim:10

ِمن َشىٍْء نَّْحُن وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
dari sesuatu kami dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah

haramkan dari selain dia dari sesuatu
An-Nahl:35

122

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب أََصَلٰوتَُك تَأُْمرَُك أَن نَّتْرَُك َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَآ
mereka berkata hai SyuXaib apakah sholatmu menyuruhmu agar

meninggalkan apa dia menyembah bapak-bapak kami
Huud:87 َءابَآؤُنَآ

َما يَْعبُُدوَن إاِلَّ َكَما يَْعبُُد َءابَآؤُُهم مِّن َقبُْل
tidak menyembah kecuali sebagaimana dia menyembah bapak-bapak

mereka / nenek moyang mereka dari sebelum
Huud:109 َءابَآؤُُهم

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعِقُلوَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah walaupun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang
mereka tidak mereka menggunakan akal sesuatu dan tidak mereka

mendapat petunjuk

Al-Baqarah:170
َءابَآؤُُهْم

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعَلُموَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah meskipun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang

mereka tidak mereka mengetahui sesuatu dan tidak mereka mendapat
petunjuk

Al-Maidah:104

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أُنِذَر َءابَآؤُُهْم فَُهْم غَِٰفُلوَن
supaya dia memberikan peringatan kaum belum diberi peringatan

bapak-bapak mereka / nenek moyang mereka maka mereka para yang
pelupa / pelamun

YaaSiin:6

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133 َءابَآِئَك

َقاَل َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
dia mengatakan tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang

pertama kali
Asy-Syu'araa':26 َءابَآِئُكُم

الـلَّـَه َربَُّكْم َورَبَّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
Allah tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ash-
Shaafaat:126

َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ad-Dukhaan:8

أَن تَأُْكُلوا۟ ِمۢن بُيُوِتُكْم أَْو بُيُوِت َءابَآِئُكْم
bahwa kalian memakan dari/di rumah kalian atau rumah-rumah

bapak-bapak kamu
An-Nuur:61 َءابَآِئُكْم

ذَا ِفىٓ َءابَآِئنَا ٱأْلَوَّلِنَي مَّا َسِمْعنَا ِبهَٰ
tidak/belum kami dengar dengan ini di dalam / pada bapak-bapak

kami yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:24

َءابَآِئنَا
ذَا ِفىٓ َءابَآِئنَا ٱأْلَوَّلِنَي َوَما َسِمْعنَا ِبهَٰ

dan tidak kami dengar dengan ini di dalam / pada bapak-bapak kami
yang pertama kali

Al-Qashash:36
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إِْخوَِٰنِهْم يَِّٰتِهْم َو َوِمْن َءابَآِئِهْم َوذُرِّ
dan dari/diantara bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan

saudara-saudara mereka
Al-An'aam:87 َءابَآِئِهْم

يَِّٰتِهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dan orang (ia) melakukan

perbuatan baik/saleh dari bapak-bapak mereka dan isteri-isteri
mereka dan keturunan mereka

Arraad:23

يَِّٰتِهْم َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
dan orang (ia) melakukan perbuatan baik/saleh diantara bapak-bapak

mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka
Ghafir:8

أَْو َءابَآِئِهنَّ أَْو َءابَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو أَبْنَآِئِهنَّ
atau bapak-bapak mereka[pr] atau ayah-ayah suami mereka[pr] atau

anak-anak laki mereka[pr]
An-Nuur:31 َءابَآِئِهنَّ

الَّ ُجنَاَح َعَليِْهنَّ ِفىٓ َءابَآِئِهنَّ وآََل أَبْنَآِئِهنَّ
tidak dosa-dosa atas mereka di dalam / pada bapak-bapak mereka[pr]

dan tidak anak-anak laki mereka[pr]
Al-Ahzab:55

َقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ إِنَّ َلُهۥٓ أَبًا َشيًْخا َكِبيًرا
mereka berkata wahai maha perkasa sesungguhnya baginya bapak tua

sangat besar
Yusuf:78 أَبًا

َقاَل َكِبيرُُهْم أََلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ أَبَاُكْم
dia mengatakan tertua diantara mereka tidakkah amu mengetahui

bahwasanya enggan
Yusuf:80 أَبَاُكْم

َونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّ أَبَانَا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan kami golongan sesungguhnya enggan sungguh dalam tambahan

kesesatan nyata
Yusuf:8 أَبَانَا

إِنَّا َلفَِٰعُلوَن وُِد َعنُْه أَبَاهُ َو َقاُلوا۟ َسنُرَٰ
mereka berkata kelak akan dibujuk daripadanya enggan dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah melaksanakan
Yusuf:61 أَبَاهُ

َوَجآُءٓو أَبَاُهْم ِعَشآًء يَبُْكوَن
dan mereka datang enggan di waktu petang menangis Yusuf:16 أَبَاُهْم

ِه ٱلثُُّلُث َوَورِثَُهۥٓ أَبََواهُ فَأِلُمِّ
dan dia mewarisinya ibu-bapaknya maka bagi ibunya sepertiga An-Nisa:11 أَبََواهُ

َوأَمَّا ٱْلُغلَُٰم فََكاَن أَبََواهُ ُمؤِْمننَْيِ
dan adapun anak muda maka (ia) adalah ibu-bapaknya (mereka

berdua) yang mukmin
Al-Kahfi:80
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َق َها َعَلىٰٓ أَبََويَْك ِمن َقبُْل إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ َكَمآ أَتَمَّ
sebagaimana (dia) menyempurnakannya lah atasku/terhadapku kedua

ibu-bapakmu dari sebelum Ibrahim dan ishaq
Yusuf:6 أَبََويَْك

َكَمآ أَْخَرَج أَبََويُْكم مَِّن ٱْلَجنَِّة
sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu-bapak kalian dari

surga
Al-A'raaf:27 أَبََويُْكم

ا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أَبََويِْه فََلمَّ
maka tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya kedua ibu-bapaknya
Yusuf:99 أَبََويِْه

ًدا وا۟ َلُهۥ ُسجَّ َورَفَعَ أَبََويِْه َعَلى ٱْلَعرِْش َوَخرُّ
dan dia meninggikan kedua ibu-bapaknya atas/terhadap 'arsy` dan

menyungkur baginya sujud
Yusuf:100

ُروَن َما َكاَن أَبُوِك ٱْمَرأَ َسْوٍء يَٰٓأُْخَت هَٰ
hai saudara perempuan Harun tidakkah adalah dia ayahmu orang

buruk/jahat
Maryam:28 أَبُوِك

َا َدَخُلوا۟ ِمْن َحيُْث أََمرَُهْم أَبُوُهم َوملَّ
dan ketika mereka masuk dari arah (dia) menyuruh kepada mereka

ayah mereka
Yusuf:68 أَبُوُهم

لًِحا وََكاَن تَْحتَُهۥ َكنزٌ لَُّهَما وََكاَن أَبُوُهَما صَٰ
dan ia adalah di bawahnya harta simpanan terhadap keduanya dan ia

adalah ayah keduanya yang saleh
Al-Kahfi:82 أَبُوُهَما

َا فََصَلِت ٱْلِعيُر َقاَل أَبُوُهْم َوملَّ
dan tatkala telah berangkat/keluar kafilah dia mengatakan ayah

mereka
Yusuf:94 أَبُوُهْم

ذَا فَأَْلُقوهُ َعَلىٰ َوْجِه أَِبى ٱذَْهبُوا۟ ِبَقِميِصى هَٰ
(kalian) pergilah dengan bajuku ini lalu lemparkanlah ia atas/terhadap

wajah ayahku
Yusuf:93 أَِبى

َقاَلْت إِنَّ أَِبى يَْدُعوَك
dia mengatakan sesungguhnya ayahku (mereka) memanggil kamu

Al-Qashash:25

تَبَّْت يََدآ أَِبى َلَهٍب َوتَبَّ
(ia[pr]) binasa kedua tangan bapakku Lahab dan (ia[lk]) binasa

Al-Masad:1

َحتَّىٰ يَأْذََن لِىٓ أَِبىٓ أَْو يَْحُكَم الـلَّـُه لِى
sehingga memberi izin kepadaku ayahku atau memberi keputusan

Allah kepadaku
Yusuf:80 أَِبىٓ

ٱْقتُُلوا۟ يُوُسَف أَِو ٱطْرَُحوهُ أَرًْضا يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم
kalian hendaklah membunuh yusuf atau (kalian) buanglah dia

bumi/suatu tempat tertuju/tertumpah bagi kalian wajah/zat ayahmu
Yusuf:9 أَِبيُكْم
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زَُهم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ٱئْتُوِنى ِبأَخٍ لَُّكم مِّْن أَِبيُكْم َا َجهَّ  َوملَّ
dan setelah (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka dia mengatakan datangkanlah / bawalah kepadaku saudara
bagi kalian dari ayahmu

Yusuf:59

۟ ٱرِْجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيُكْم فَُقوُلوا
(kalian[lk]) kembalilah kepada ayahmu dan mereka mengatakan

Yusuf:81

ىُٰكُم ٱمْلُْسلِِمنَي ِمن َقبُْل لََّة أَِبيُكْم إِبْرَِٰهيَم ُهَو َسمَّ مِّ
agama ayahmu Ibrahim dia menampakan kalian orang-orang yang

berserah diri / patuh dari sebelum
Al-Hajj:78

إِذْ َقاُلوا۟ َليُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلىٰٓ أَِبينَا ِمنَّا
ketika mereka berkata sesungguh yusuf dan saudaranya sukai kepada

bapak kita dari kami
Yusuf:8 أَِبينَا

ا رََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيِهْم َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ُمِنعَ ِمنَّا ٱْلَكيُْل فََلمَّ
maka tatkala (mereka) kembali kepada ayah mereka mereka berkata

wahai bapak kami (dia[lk]) telah dicegah / dilindungi dari kami
sukatan

Yusuf:63
أَِبيِهْم

ِدِقنَي فَأْتُوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan bapak-bapak kami jika

adalah kalian para yang membenarkan
Ad-Dukhaan:36 ِبـَٔابَآِئنَآ

 إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ ٱئْتُوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ
kecuali bahwa mereka berkata (kalian[lk]) datangkanlah dengan

bapak-bapak kami
Al-Jaatsiyah:25

۟ َوَجدتُّْم َعَليِْه َءابَآَءُكْم َقاُلٓوا
dari apa kalian memperoleh atasnya mereka berkata Az-Zukhruf:24 ۟ َقاُلٓوا

آلِّنَي َوٱْغِفْر أِلَِبىٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱلضَّ
dan ampunilah bagi bapakku sesungguhnya dia adalah dia

dari/termasuk orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':86 أِلَِبىٓ

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َءازََر َو
dan tatkala dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya Azar Al-An'aam:74 أِلَِبيِه

ْوِعَدٍة َوَما َكاَن ٱْسِتْغفَاُر إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه إاِلَّ َعن مَّ
dan tidak adalah dia (kamu) mohon ampunlah Ibrahim kepada

bapaknya meliankan dari/karena tempat / waktu yang dijanjikan
At-Taubah:114

 إِذْ َقاَل يُوُسُف أِلَِبيِه
tatkala dia mengatakan yusuf kepada bapaknya

Yusuf:4

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه يَٰٓأَبَِت لَِم تَْعبُُد َما
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya wahai bapakku mengapa

menyembah apa/sesuatu
Maryam:42
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إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ
ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya

Al-Anbiyaa':52

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َما تَْعبُُدوَن
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa kalian

menyembah
Asy-Syu'araa':70

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َماذَا تَْعبُُدوَن
ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa yang

kalian menyembah
Ash-Shaafaat:85

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦٓ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya

Az-Zukhruf:26

 َحتَّىٰ تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥٓ إاِلَّ َقْوَل إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه
hingga kalian beriman kepada Allah sendirinya kecuali perkataan

Ibrahim kepada bapaknya

Al-
Mumtahinah:4

مَّا َلُهم ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ واََل أْلَ بَآِئِهْم
tidaklah bagi mereka dengannya dari pengetahuan dan tidak bagi

bapak-bapak / nenek moyang mereka
Al-Kahfi:5 أْلَ بَآِئِهْم

ٱْدُعوُهْم أْلَ بَآِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه
panggillah mereka (oleh kalian) bagi bapak-bapak / nenek moyang

mereka dia kamu hendaklah memalingkan disisi Allah
Al-Ahzab:5

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ طَاَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر بَْل َمتَّْعنَا هَٰٓ
bahkan (kami) memberi kesenangan mereka dan bapak-bapak mereka

sehingga panjang atas mereka umur
Al-Anbiyaa':44 َوَءابَآَءُهْم

تَّْعتَُهْم َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ نَُسوا۟ ٱلذِّْكَر وََكانُوا۟ َقْومًۢا بُوًرا َولَِٰكن مَّ
akan tetapi (ia) memberi kenikmatan hidup mereka dan bapak-bapak

mereka sehingga mereka lupa peringatan dan adalah mereka kaum
binasa

Al-Furqon:18

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َورَُسوٌل مُِّبنٌي بَْل َمتَّْعُت هَٰٓ
bahkan (aku) telah memberi kesenangan mereka itu dan bapak-bapak
mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang rasul

yang nyata

Az-Zukhruf:29

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم ِدُلونَِنى ِفىٓ أَْسَمآٍء َسمَّ أَتُجَٰ
apakah kamu akan mendebatku di dalam / pada nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Al-A'raaf:71 َوَءابَآؤُُكم

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم  َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ أَْسَمآًء َسمَّ
tidak kalian menyembah dari selain dia kecuali nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Yusuf:40
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يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم  إِْن ِهىَ إآِلَّ أَْسَمآٌء َسمَّ
tidak lain dia kecuali nama-nama kalian menamakannya kalian dan

bapak-bapak kalian
An-Najm:23

أَنتُْم َوَءابَآؤُُكُم ٱأْلَْقَدُموَن
kalian dan bapak-bapak / nenek moyang kalian terdahulu Asy-Syu'araa':76 َوَءابَآؤُُكُم

َقاَل َلَقْد ُكنتُْم أَنتُْم َوَءابَآؤُُكْم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dia mengatakan sesungguhnya adalah kalian kalian dan bapak-bapak

kalian di dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-Anbiyaa':54 َوَءابَآؤُُكْم

ذَا ِمن َقبُْل َلَقْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوَءابَآؤُنَا هَٰ
sesungguhnya diancam kami dan bapak-bapak kami ini dari sebelum

Al-
Mu'minuun:83 َوَءابَآؤُنَا

ذَا نَْحُن َوَءابَآؤُنَا ِمن َقبُْل َلَقْد ُوِعْدنَا هَٰ
sesungguhnya diancam ini kami dan bapak-bapak kami dari sebelum

An-Naml:68

َوَءابَآؤُنَآ أَِئنَّا مَلُْخرَُجوَن
dan bapak-bapak kami apakah sesungguhnya (kami) sungguh orang-

orang yang akan cepat untuk dikeluarkan
An-Naml:67 َوَءابَآؤُنَآ

َقاَلتَا اَل نَْسِقى َحتَّىٰ يُْصِدَر ٱلرَِّعآُء َوأَبُونَا َشيْخٌ َكِبيٌر
(kalian berdua) mengatakan tidak memberi minum sehingga

menyebabkan menghalau penggembala-penggembala dan bapak
kami lanjut usia / tua sangat besar

Al-Qashash:23
َوأَبُونَا

َوأُمِِّهۦ َوأَِبيِه
dan ibunya dan bapaknya Abasa:35 َوأَِبيِه

ا تَرََك ُدُس ِممَّ وأَِلَبََويِْه لُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
dan untuk dua ibu-bapaknya bagi tiap-tiap yang satu diantara

keduanya seperenam dari apa dia meninggalkan
An-Nisa:11 وأَِلَبََويِْه

نَّا َعَلىٰ يُوُسَف َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما َلَك اَل تَأْمَ۫
mereka berkata wahai bapak kami apa sebabnya kamu tidakmenjadi

cepat mempercayai kami atas/terhadap yusuf
Yusuf:11 يَٰٓأَبَانَا

ا رََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيِهْم َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ُمِنعَ ِمنَّا ٱْلَكيُْل فََلمَّ
maka tatkala (mereka) kembali kepada ayah mereka mereka berkata

wahai bapak kami (dia[lk]) telah dicegah / dilindungi dari kami
sukatan

Yusuf:63

َعتُنَا ِذِهۦ ِبضَٰ َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما نَبِْغى هَٰ
mereka berkata wahai bapak kami apa menginginkan ini barang-

barang kami
Yusuf:65
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َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ٱْستَْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَآ
mereka berkata wahai bapak kami (kamu) mohon ampunan bagi kami

dosa-dosa kami
Yusuf:97

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) perg

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17
يَٰٓأَبَانَآ

يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَآ إاِلَّ ِبَما َعلِْمنَا
wahai bapak kami sesungguhnya anakmu (ia) mencuri dan tidak kami

menyaksikan selain/kecuali dengan apa (kami) mengetahui
Yusuf:81

ْمَس َوٱْلَقَمَر يَٰٓأَبَِت إِنِّى َرأَيُْت أََحَد_َعَشَر َكوَْكبًا َوٱلشَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku melihat belas bintang-bintang

dan matahari dan bulan
Yusuf:4 يَٰٓأَبَِت

ذَا تَأِْويُل رُْءيَٰىَ ِمن َقبُْل إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم َوَقاَل يَٰٓأَبَِت هَٰ
dan dia mengucapkan wahai bapakku ini tabir/pengertian mimpiku
dari sebelum sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana

Yusuf:100

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه يَٰٓأَبَِت لَِم تَْعبُُد َما
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya wahai bapakku mengapa

menyembah apa/sesuatu
Maryam:42

يَٰٓأَبَِت إِنِّى َقْد َجآَءِنى ِمَن ٱْلِعْلمِ
wahai bapakku sesungguhnya aku sungguh telah telah datang

kepadaku dari/sebagian pengetahuan
Maryam:43

يْطََٰن يَٰٓأَبَِت اَل تَْعبُِد ٱلشَّ
wahai bapakku tidak menyembah syaitan

Maryam:44

ِن َك َعذَاٌب مَِّن ٱلرَّْحمَٰ يَٰٓأَبَِت إِنِّىٓ أََخاُف أَن يََمسَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku takut bahwa akan menimpa

kamu siksaan dari pemurah
Maryam:45

َقاَلْت إِْحَدىُٰهَما يَٰٓأَبَِت ٱْستَـْٔجِرْهُ
dia mengatakan salah seorang dari keduanya wahai bapakku (kamu)

mohon upah kepada dia
Al-Qashash:26

َقاَل يَٰٓأَبَِت ٱفَْعْل َما تُؤَْمُر
dia mengatakan wahai bapakku (kamu) kerjakanlah apa

diperintahkan

Ash-
Shaafaat:102

أََوَءابَآؤُنَا ٱأْلَوَُّلوَن اأْلَوَُّلوَن
atau setiap bapak-bapak kami terdahulu Ash-Shaafaat:17 ٱأْلَوَُّلوَن

أََوَءابَآؤُنَا ٱأْلَوَُّلوَن اأْلَوَُّلوَن
atau setiap bapak-bapak kami terdahulu

Al-Waqi'a:48
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ي ب ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna enggan, angkuh, lantam,

bongak, sombong, bengah, agung, langguk, yg membanggakan hati, laga-
lagaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَأَبَى فَأَبَْوا۟ أَبَىٰٓ أَبَىٰ أَبَآ
maka / tetapi enggan maka mereka

menolak enggan dia enggan enggan

َوتَأْبَىٰ َوأَبَىٰ فَأَبَنْيَ فَأَبَىٰٓ فَأَبَى
dan menolak/enggan dan dia enggan /

menolak
maka mereka

enggan maka / tetapi enggan maka / tetapi enggan

يَأَْب
dia enggan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌد أَبَآ أََحٍد مِّن رَِّجالُِكْم مَّا َكاَن ُمَحمَّ
tidak adalah dia muhammad enggan seorang dari orang-orang laki-

laki kalian
Al-Ahzab:40 أَبَآ

أَبَىٰ َوٱْستَْكبََر
dia enggan dan ia sombong Al-Baqarah:34 أَبَىٰ

 فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰ
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia enggan

Thaahaa:116

جِِديَن إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰٓ أَن يَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
kecuali iblis enggan bahwa adalah dia bersama para yang bersujud Al-Hijr:31 أَبَىٰٓ

فَأَبَْوا۟ أَن يَُضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا
maka mereka menolak untuk menjamu keduanya (mereka) maka

(dia) mendapatkan didalamnya dinding
Al-Kahfi:77 ۟ فَأَبَْوا
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الَّ َريَْب ِفيِه فَأَبَى ٱلظَّٰلُِموَن إاِلَّ ُكفُوًرا
tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu maka / tetapi enggan para

yang mendzalimi kecuali keingkaran
Al-Isra:99 فَأَبَى

فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran Al-Isra:89 فَأَبَىٰٓ

فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran

Al-Furqon:50

فَأَبَنْيَ أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمنَْها
maka mereka enggan bahwa memikul kami tentangnya[pr] dan

(mereka) merasa takut dari padanya
Al-Ahzab:72 فَأَبَنْيَ

َوَلَقْد أََريْنَُٰه َءايَِٰتنَا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَىٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat

Kami semuanya maka (ia) sungguh-sungguh mendustakan dan dia
enggan / menolak

Thaahaa:56
َوأَبَىٰ

يُرُْضونَُكم ِبأَفْوَِٰهِهْم َوتَأْبَىٰ ُقُلوبُُهْم َوأَْكثَرُُهْم فَِٰسُقوَن
disenangkan kalian dengan mulut-mulut mereka dan menolak/enggan

hati mereka dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang telah
fasik

At-Taubah:8
َوتَأْبَىٰ

ِفُروَن َويَأْبَى الـلَّـُه إآِلَّ أَن يُِتمَّ نُورَهُۥ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan enggan/tidak menghendaki Allah selain bahwa disempurnakan

cahayanya walaupun (ia) membenci para pembangkan
At-Taubah:32 َويَأْبَى

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangankalian jemu

bahwa/untukkalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

يَأَْب

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

131

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ي ت ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kedatangan, kedapatan,

pengambilan, ketibaan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna datang, tiba, sampai,

mendatang, menimpa, terdapat, memperoleh, mendapatkan, mengambil,
mendapat, mendapati, berasal dr.

َءاتَىُٰكم َءاتَىَٰك َءاتَْوهُ َءاتَوا۟ َءاتَْت
dia datang kepada

kalian sampai kepadamu mereka datang
kepada-nya mereka sampai (ia) datang

َءاتَىِٰنىَ َءاتَىٰنَا َءاتَىُٰكْم َءاتَىُٰكُم َءاتَىُٰكم
memberikan

kepadaku datang kepada kami dia datang kepada
kalian

yang diberikan
kepadamu

dia datang kepada
kalian

َءاتَىُٰهم َءاتَىُٰه َءاتَىَٰها َءاتَىِٰنۦَ َءاتَىِٰنىَ
datang pada mereka dia memberi

kepadanya
pendatangannya /

pemberianya
memberikan

kepadaku
memberikan

kepadaku

َءاتَيَْت َءاتَىُٰهْم َءاتَىُٰهُم َءاتَىُٰهَما َءاتَىُٰهم
kamu mendatangkan datang pada mereka dia memberikan

kepada mereka
dia berikan kepada
(mereka berdua) datang pada mereka

َءاتَيْتَُك َءاتَيْتَُهنَّ َءاتَيْتَِنى َءاتَيْتَنَا َءاتَيَْت
telah aku berikan

kepadamu
kamu telah berikan
kepada mereka[pr]

Engkau telah
menganugerahkan

kepadaku
engkau memberi

kami kamu mendatangkan

َءاتَيْنَا َءاتَيْتُُموُهنَّ َءاتَيْتُم َءاتَيْتُُكم َءاتَيْتَُك
mereka mendatangi

kamu telah
memberikan kepada

mereka
yang (kalian)

berikan
aku berikan
kepadamu

telah aku berikan
kepadamu

132

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20


Kosakata Al-Quran

َءاتَيْنََٰهآ َءاتَيْنَُٰكم َءاتَيْنََٰك َءاتَيْنَآ َءاتَيْنَا
kami berikannya telah kami berikan

kepada kalian
kami telah

memberikan
padamu

mereka mendatangi mereka mendatangi

َءاتَيْنَُٰهْم َءاتَيْنَُٰهُم َءاتَيْنَُٰهم َءاتَيْنَُٰه َءاتَيْنََٰهآ
kami telah

mendatangkan
kepada mereka

kami berikan pada
mereka

kami telah
mendatangkan
kepada mereka

kami telah
memberikannya kami berikannya

َءاِتِهْم َءاِتنَا َءاتُوِنىٓ َءاتُوِنى َءاتَيْنَُٰهْم
berilah mereka berilah kami datangkan / berikan

kepadaku
datangkan / berikan

kepadaku
kami telah

mendatangkan
kepada mereka

َءاِتيِه َءاِتيُكم َءاِتيَك َءاِتى َءاِتِهْم
datang kepadanya aku mendatangkan

kepada kalian
mendatangkan

kepadamu dia datang berilah mereka

أَتَْت أَتَأْتُوَن َءاِتيٌَة َءاِتيِهْم َءاِتيِه
(ia) datang mengapa kalian

mendatangi datang berilah mereka datang kepadanya

۟ أَتَوا أَتَتُْهْم أَتَتُْكُم أَتَتَْك أَتَْت
mereka sampai telah datang kepada

mereka datang kepadamu telah datang
kepadamu (ia) datang

أَتَى أَتَْوهُ أَتَْوَك أَتَْوا۟ أَتَوا۟
telah pasti datang mereka datang

kepada-nya
mereka datang

kepadamu mereka sampai mereka sampai

أَتَىٰنَا أَتَىُٰكْم أَتَىَٰك أَتَىٰ أَتَى
datang kepada kami dia datang kepada

kalian sampai kepadamu telah pasti datang telah pasti datang

أَتَىُٰهْم أَتَىُٰهم أَتَىَٰهآ أَتَىَٰها أَتَىٰنَا
datang pada mereka datang pada mereka pendatangannya /

pemberianya
pendatangannya /

pemberianya datang kepada kami
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Kosakata Al-Quran

أَتَنْيَ أَتَيَْت أَتَيَآ أَتَىٰٓ أَتَىُٰهْم
mereka mendatangi kamu mendatangkan keduanya

datang/sampai telah pasti datang datang pada mereka

أُوَت أَفَتَأْتُوَن أَتَيْنَُٰهم أَتَيْنَا أَتَنْيَ
diberikan aku apakah kamu datang

/ menerima
kami telah

mendatangkan
kepada mereka

mereka mendatangi mereka mendatangi

أُوِتىَ أُوتُٓوا۟ أُوتُوهُ أُوتُوا۟ أُوَت
dia memberikan mereka diberi mereka diberinya mereka diberi diberikan aku

أُوِتيتُُهۥ أُوِتيتُْم أُوِتيتُم أُوِتيَت أُوِتىَ
aku diberinya (harta

itu) kalian diberi kalian diberi (kamu) telah diberi /
diperkenankan dia memberikan

تَأْتُوِنى تَأْتُونَنَا تَأْتُوا۟ بَأُْسنَا أُوِتيتُُهۥ
membawa kepadaku datang kepada kami memasuki / datang dia datang kepada

mereka
aku diberinya (harta

itu)

تَأِْتىَ تَأِْتى تَأِْتِهم تَأِْتنَا تَأْتُوِنى
mendatangkan datang kamu membawa

mereka
ia akan

mendatangkan
kepada kami

membawa kepadaku

تَأِْتيِهم تَأِْتينَآ تَأِْتينَا تَأِْتيُكْم تَأِْتىَ
kamu membawa

mereka
ia akan

mendatangkan
kepada kami

ia akan
mendatangkan
kepada kami

datang kepada
kalian[lk] mendatangkan

تَأِْتيَُهُم تَأِْتيَُهم تَأِْتيَنَا تَأِْتيِهْم تَأِْتيِهم
datang kepada

mereka
datang kepada

mereka[pr]
kamu hendaklah
mendatangkan
kepada kami

kamu membawa
mereka

kamu membawa
mereka

تُؤْتُونَُهنَّ تُؤْتُوا۟ تُؤْتَْوهُ تَأِْتيَُهْم تَأِْتيَُهُم
kalian memberikan

mereka kalian menyerahkan kalian diberikannya datang kepada
mereka[pr]

datang kepada
mereka
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Kosakata Al-Quran

تَّأِْتيِهْم تُؤِْتىٓ تُؤِْتى تُؤْتُوِن تُؤْتُونَُهنَّ
kamu membawa

mereka kamu mendatangkan kamu mendatangkan didatangkan
kepadaku

kalian memberikan
mereka

فَأَتَْت َسيُؤِْتينَا َسنُؤِْتيِهْم َسـَٔاِتيُكم تَّأِْتيِهْم
maka dia

mendatangkan
akan memberi
kepada kami

akan kami berikan
pada mereka

aku akan
mendatangkan

kepadamu
kamu membawa

mereka

۟ فَأْتُوا فَأَتَىُٰهُم فَأَتَى فَأَتَْوا۟ فَأَتَْت
maka kalian
hendaklah

mendatangkan

maka dia
mendatangkan
kepada mereka

(ia) kembali maka mereka
sampai

maka dia
mendatangkan

فَأِْتنَا فَأِْت فَأْتُوُهنَّ فَأْتُونَا فَأْتُوا۟
maka kamu
hendaklah

mendatangkan
kepada kami

maka kamu
hendaklah

mendatangkan

maka datangilah
mereka[pr] (oleh

kalian)

karena itu
datangkan kepada

kami

maka kalian
hendaklah

mendatangkan

فَتَأِْتيَُهم فَتَأْتُوَن فَأِْتيَاهُ فَأِْتيَا فَأِْتنَا
lalu dia

mendatangkan
kepada mereka

maka datang
maka datanglah

kamu berdua
kepadanya

maka datanglah
kamu berdua

maka kamu
hendaklah

mendatangkan
kepada kami

فَـَٔاتَىُٰهُم فَـَٔاتَْت فََسيُؤِْتيِه فََسيَأِْتيِهْم فَتَأِْتيَُهم
maka dia

mendatangkan
kepada mereka

maka dia
mendatangkan

maka dia akan
memberinya

maka kelak akan
datang kepada

mereka

lalu dia
mendatangkan
kepada mereka

فَـَٔاتُوُهنَّ فَـَٔاتُوُهْم فَـَٔاتُوا۟ فَـَٔاتَيْنَا فَـَٔاتَىُٰهُم
maka berilah

mereka
maka berilah

mereka
maka (mereka[lk])

berikanlah
maka (kami)

berikan
maka dia

mendatangkan
kepada mereka

فََلنَأِْتيَنَُّهم فََلنَأِْتيَنََّك فَـَٔاِتِهْم فَـَٔاِت فَـَٔاتُوُهنَّ
maka sungguh kami

akan mendatangi
mereka

maka sungguh kami
akan mendatangkan

kepadamu
maka datangkan
kepada mereka maka berikanlah maka berilah

mereka

فَْليَأِْتنَا فَْليَأِْتُكم فَْليَأِْت فَْليَأْتُوا۟ فََلنَأِْتيَنَُّهم
maka hendaknya dia maka hendaklah dia maka hendaklah maka hendaklah maka sungguh kami
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mendatangkan
kepada kita

membawa untukmu mendatangkan (kt
seru)

(mereka)
mendatangkan

akan mendatangi
mereka
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Kosakata Al-Quran

َلَءاتَيْنَا َلَءاتَْوَها َلَءاٍت فَيَأِْتيَُهم فَْليَأِْتنَا
niscaya (kami)
memberikan

niscaya mereka
mengerjakan pasti datang maka datang kepada

mereka
maka hendaknya dia

mendatangkan
kepada kita

َلتَأْتُنَِّنى َ أَلُوتَنيَّ َلَءاِتيَنَُّهم َلَءاِتيٌَة َلَءاتَيْنَا
pasti didatangkan

aku sungguh akan diberi
sungguh saya akan

mendatanginya
mereka

pasti akan datang niscaya (kami)
memberikan

َءاتَيْنَُٰهم لَّ َليَأِْتيَنِّى َلتَأِْتيَنَُّكْم َلتَأْتُوَن َلتَأْتُنَِّنى
pasti kami berikan

kepada mereka
benar-benar ia

datang kepadaku
pasti akan datang

kepada kalian mendatangi pasti didatangkan
aku

نُؤْتَىٰ نَأِْتى نَأِْت َمأِْتيًّا َءاتَيْنَُٰهم لَّ
diberi kami datangkan kami datangkan akan datang / terjadi pasti kami berikan

kepada mereka

نُّؤِْتَهآ نَّأِْتيَُكم نُؤِْتيِه نُؤِْتِهۦ نُؤْتَىٰ
didatangkan /

berikan
mendatangkan

kepada kalian[lk]
kami mendatangkan

kepadanya
kami mendatangkan

kepadanya diberi

َوَءاتَىُٰكم َوَءاتَى َوَءاتَُوا۟ َوَءاتَْت نُّؤِْتَهآ
dan dia memberikan

kepada kalian dan menunaikan dan mereka
menunaikan

dan (ia)
memberikan

didatangkan /
berikan

َوَءاتَيْتُُم َوَءاتَىُٰهْم َوَءاتَىُٰه َوَءاتَىِٰنى َوَءاتَىُٰكم
dan kalian

menunaikan
dan dia memberi

mereka
dan memberikan

kepadanya dan diberinya aku dan dia memberikan
kepada kalian

َوَءاتَيْنَُٰهم َوَءاتَيْنَُٰه َوَءاتَيْنَا َوَءاتَيْتُْم َوَءاتَيْتُُم
dan kami telah

memberikan kepada
mereka

dan kami telah
memberinya dan kami berikan dan kalian telah

memberi
dan kalian

menunaikan

َوَءاتُوُهم َوَءاتُوا۟ َوَءاتَيْنَُٰهْم َوَءاتَيْنَُٰهَما َوَءاتَيْنَُٰهم
dan berikanlah

mereka
dan kalian
hendaklah

memberikan

dan kami telah
memberikan kepada

mereka
dan kami berikan
kepada keduanya

dan kami telah
memberikan kepada

mereka
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َوَءاِتنَي َوَءاِتنَا َوَءاِت َوَءاتُوُهنَّ َوَءاتُوُهم
dan kamu hendaklah

memberikan kami
dan kamu hendaklah

memberikan kami dan berikanlah dan berilah mereka dan berikanlah
mereka

َوأُوِتينَا َوأُتُوا۟ َوأَتَيْنََٰك َوأَتَىُٰهُم َوَءاِتنَي
dan kami diberi dan mereka diberi dan kami datang

kepadamu
dan (dia) datang
kepada mereka

dan kamu hendaklah
memberikan kami

إِيتَآَء َو َوأْتُوِنى َوأْتُوا۟ َوأُوِتيَْت َوأُوِتينَا
dan menunaikan dan datanglah

kepadaku
dan (mereka[lk])

berilah
dan (ia) diberi /

dianugerahi dan kami diberi

َوتُـِْٔوٓى َوتُؤْتُوَها َوتَأْتُوَن إِيتَآِئ َو إِيتَآَء َو
kamu beri

perlindungan /
menggauli

dan kalian
memberikannya

dan mendatangkan /
mengerjakan mendatangkan dan menunaikan

َويَأِْت َويَأْتُوُكم َوْلتَأِْت َوَليَأِْتيَنَُّهم َوتُـِْٔوٓى
dan dia

mendatangkan /
mengganti

dan mereka
mendatangi /

menyerang kalian
dan kamu hendaklah

datang
dan sungguh akan

datang kepada
mereka

kamu beri
perlindungan /

menggauli

َويُؤْتُوَن َويُؤْتُوا۟ َويَأِْتيِه َويَأِْتينَا َويَأِْت
dan mereka
menunaikan dan didatangkan dan datang

kepadanya
dan akan datang

kepada kami
dan dia

mendatangkan /
mengganti

يَأْتُوَك يَأْتُوا۟ َوٱمْلُؤْتُوَن َويُؤِْت َويُؤْتُوَن
mereka datang

kepadamu mereka datang dan orang-orang
yang menunaikan dan didatangkan dan mereka

menunaikan

يَأْتُونَنَا يَأْتُونََك يَأْتُوَن يَأْتُوُكْم يَأْتُوَك
datang kepada kami (ia[lk]) datang

kepadamu
mendatangkan /

membuat
mereka datang
kepada kalian

mereka datang
kepadamu
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يَأِْتَك يَأِْت يَأْتُٓوا۟ يَأْتُوِنى يَأْتُونَنَا
(ia[lk])datang

kepadamu
ia mendatangkan /

mengumpulkan mereka datang datang kepadaku datang kepada kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْه َشيْـًٔا ِكْلتَا ٱْلَجنَّتنَْيِ َءاتَْت أُُكَلَها َوَلْم تَظْلِم مِّ
kedua kedua kebun (ia) datang makanan-makanannya dan tidak

aniaya/berkurang dari padanya sesuatu
Al-Kahfi:33 َءاتَْت

َوٱلَِّذيَن يُؤْتُوَن َمآ َءاتَوا۟ وَُّقُلوبُُهْم َوِجَلٌة
dan orang-orang yang dia akan mendatangkan apa mereka sampai

dan hati mereka gemetaran

Al-
Mu'minuun:60

۟ َءاتَوا
آ َءاتَْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل الـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فََلمَّ

maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka dia mengatakan
Allah atas/terhadap apa kami mengatakan pemelihara

Yusuf:66 َءاتَْوهُ
َوٱبْتَغِ ِفيَمآ َءاتَىَٰك الـلَّـُه ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ

dan carilah pada apa sampai kepadamu Allah rumah/kampung akhirat Al-Qashash:77 َءاتَىَٰك
آ َءاتَىُٰكم فََمآ َءاتَىِٰنۦَ الـلَّـُه َخيٌْر مِّمَّ

maka apa memberikan kepadaku Allah kebaikan dari apa dia datang
kepada kalian

An-Naml:36 َءاتَىُٰكم
َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىُٰكْم َعنُْه

dan tidak yang diberikan kepadamu mengetahui maka kalian
hendaklah mengambilnya dan tidak (ia) semakin melarang kamu

berdua dari padanya

Al-Hasyr:7
َءاتَىُٰكُم

َولَِٰكن لِّيَبُْلوَُكْم ِفى َمآ َءاتَىُٰكْم
akan tetapi karena hendak mengujimu di dalam apa dia datang

kepada kalian
Al-Maidah:48 َءاتَىُٰكْم

 لِّيَبُْلوَُكْم ِفى َمآ َءاتَىُٰكْم
karena hendak mengujimu di dalam apa dia datang kepada kalian

Al-An'aam:165

 َوَءاتُوُهم مِّن مَّاِل الـلَّـِه ٱلَِّذٓى َءاتَىُٰكْم
dan berikanlah mereka dari mengapa Allah yang dia datang kepada

kalian
An-Nuur:33

 واََل تَفْرَُحوا۟ ِبَمآ َءاتَىُٰكْم
dan janganlah gembira terhadap apa dia datang kepada kalian

Al-Hadiid:23

َهَد الـلَّـَه َلِئْن َءاتَىٰنَا ِمن فَْضلِِهۦ َوِمنُْهم مَّْن عَٰ
dan diantara mereka orang (ia) semakin menjanjikan Allah

sesungguhnya jika datang kepada kami dari/sebagian karunianya
At-Taubah:75 َءاتَىٰنَا
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َقاَل إِنِّى َعبُْد الـلَّـِه َءاتَىِٰنىَ ٱْلِكتََٰب َوَجَعَلِنى نَِبيًّا
dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan

kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30 َءاتَىِٰنىَ

آ َءاتَىُٰكم فََمآ َءاتَىِٰنۦَ الـلَّـُه َخيٌْر مِّمَّ
maka apa memberikan kepadaku Allah kebaikan dari apa dia datang

kepada kalian
An-Naml:36 َءاتَىِٰنۦَ

اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ َمآ َءاتَىَٰها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang kecuali

apa pendatangannya / pemberianya
Ath-Thalaaq:7 َءاتَىَٰها

أَْن َءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك
karena dia memberi kepadanya Allah kerajaan Al-Baqarah:258 َءاتَىُٰه

آ َءاتَىُٰه الـلَّـُه َوَمن ُقِدَر َعَليِْه ِرزُْقُهۥ فَْليُنِفْق ِممَّ
dan barang siapa telah ditetapkan atasnya rizkinya maka hendaknya

diberi nafkah (olehnya) dari apa dia memberi kepadanya Allah
Ath-Thalaaq:7

آ َءاتَىُٰهم مِّن فَْضلِِهۦ بَِخُلوا۟ ِبِهۦ فََلمَّ
maka setelah datang pada mereka dari karunianya mereka kikirkan

dengannya
At-Taubah:76 َءاتَىُٰهم

لًِحا آ َءاتَىُٰهَما صَٰ فََلمَّ
maka setelah dia berikan kepada (mereka berdua) yang saleh Al-A'raaf:190 َءاتَىُٰهَما

 َجَعاَل َلُهۥ ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَىُٰهَما
(mereka berdua) menjadikan baginya sekutu-sekutu terhadap apa dia

berikan kepada (mereka berdua)
Al-A'raaf:190

فَرِِحنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
mereka gembira dengan apa/disebabkan dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
Ali-Imran:170 َءاتَىُٰهُم

َ ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka melakukan kekikiran dengan apa (harta) dia memberikan
kepada mereka Allah dari karunianya

Ali-Imran:180

َويَْكتُُموَن َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
dan mereka menyembunyikan apa (karunia) dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:37

أَْم يَْحُسُدوَن ٱلنَّاَس َعَلىٰ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
atau mereka membenci manusia atas/terhadap apa (karunia) dia

memberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:54
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َوَلْو أَنَُّهْم رَُضوا۟ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan jikalau sesungguhnya mereka (mereka) rela apa dia memberikan

kepada mereka Allah dan rasulnya
At-Taubah:59

َءاِخِذيَن َمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمْحِسِننَي
para pemungut / pengambil apa yang datang pada mereka tuhan

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-
orang yang berbuat baik

Adz-
Dzaariyaat:16

َءاتَىُٰهْم

فَِٰكِهنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم َوَوَقىُٰهْم َربُُّهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada
mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa

neraka jahanam

Ath-Thuur:18

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88
َءاتَيَْت

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

ِكِريَن لًِحا لَّنَُكونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ َربَُّهَما َلِئْن َءاتَيْتَنَا صَٰ
tuhan keduanya sesungguhnya jika engkau memberi kami yang saleh

tentu kami termasuk dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:189 َءاتَيْتَنَا

رَبِّ َقْد َءاتَيْتَِنى ِمَن ٱمْلُْلِك
Tuhan sungguh telah Engkau telah menganugerahkan kepadaku

dari/sebagian kerajaan
Yusuf:101 َءاتَيْتَِنى

واََل يَْحزَنَّ َويَرَْضنْيَ ِبَمآ َءاتَيْتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ
dan tidak sungguh tidak akan merasa sedih dan rela dengan apa-apa

kamu telah berikan kepada mereka[pr] semua diantara mereka[pr]
Al-Ahzab:51 َءاتَيْتَُهنَّ

ِكِريَن فَُخذْ َمآ َءاتَيْتَُك وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
maka kamu hendaklah mengambil apa yang telah aku berikan

kepadamu dan kamu hendaklah mejadi dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:144 َءاتَيْتَُك

مَلَآ َءاتَيْتُُكم مِّن ِكتٍَٰب َوِحْكَمٍة
sungguh apa aku berikan kepadamu dari kitab dan hikmah Ali-Imran:81 َءاتَيْتُُكم
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فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِذَا َسلَّْمتُم مَّآ َءاتَيْتُم ِبٱمْلَْعُروِف
maka tidak dosa-dosa atas kalian apabila (kalian) menyerahkan apa

yang (kalian) berikan dengan patut
Al-Baqarah:233 َءاتَيْتُم

ِل ٱلنَّاِس بًا لِّيَْربَُوا۟ ِفىٓ أَْموَٰ َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن رِّ
dan tidak yang (kalian) berikan dari riba untuk menambah di dalam /

pada harta-harta manusia
Ar-Ruum:39

فَاَل يَْربُوا۟ ِعنَد الـلَّـِه َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن زََكٰوٍة
maka tidak menambah disisi Allah dan tidak yang (kalian) berikan

dari pengandaan zakat
Ar-Ruum:39

آ َءاتَيْتُُموُهنَّ َشيْـًٔا واََل يَِحلُّ َلُكْم أَن تَأُْخذُوا۟ ِممَّ
dan tidak dia halal bagi kalian bahwa kalian mengambil dari apa

kamu telah memberikan kepada mereka sesuatu
Al-Baqarah:229 َءاتَيْتُُموُهنَّ

 واََل تَْعُضُلوُهنَّ لِتَذَْهبُوا۟ ِببَْعِض َمآ َءاتَيْتُُموُهنَّ
dan jangan kalian menghalangi mereka agar kalian

melenyapkan/mengambil kembali sebagian apa kamu telah
memberikan kepada mereka

An-Nisa:19

ِفِحنَي واََل ُمتَِّخِذٓى أَْخَداٍن إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
jika kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

wanita-wanita yang dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
dan tidak orang-orang yang mengambil gundik

Al-Maidah:5

إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ واََل تُْمِسُكوا۟ ِبِعَصمِ ٱْلَكَواِفِر
apabila kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

dan jangan ditahan/dipegang dengan tali/ikatan wanita-wanita kafir

Al-
Mumtahinah:10

إِذْ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوٱْلفُرَْقاَن َو
dan ketika mereka mendatangi Musa kitab dan Furqan Al-Baqarah:53 َءاتَيْنَا

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab

Al-Baqarah:87

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka/lalu

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Huud:110

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ ِتْسعَ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa sembilan ayat-ayat

bukti nyata
Al-Isra:101
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ُروَن ٱْلفُرَْقاَن َوِضيَآًء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa dan Harun al

furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran
bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Anbiyaa':48

َن وَُكالًّ َءاتَيْنَا ُحْكًما َوِعْلًما ْمنََٰها ُسَليْمَٰ فَفَهَّ
maka (kami) memberi pengertiannya sulaiman dan tiap-tiap mereka

mendatangi hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':79

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab boleh jadi mereka

mereka mendapat petunjuk

Al-
Mu'minuun:49

ُروَن َوِزيًرا َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

َن ِعْلًما َوَقااَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dan sulaiman

pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi
Allah

An-Naml:15

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab

Al-Qashash:43

َن ٱْلِحْكَمَة أَِن ٱْشُكْر لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُلْقمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi luqmân hikmah-hikmah

agar/hendalah (kamu) bersyukurlah kepada Allah
Luqman:12

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَاَل تَُكن ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِئِهۦ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka jangan

adalah di dalam keraguan dari pertemuannya
As-Sajdah:23

َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد ِمنَّا فَْضاًل
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dari kami karunia

Saba':10

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلُهَدٰى
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa yang menunjukkan

tersebut
Ghafir:53

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka ia

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Fush-Shilat:45

َوَلَقْد َءاتَيْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Bani Israil kitab dan hukkum-

hukum dan kenabian
Al-Jaatsiyah:16

فََقْد َءاتَيْنَآ َءاَل إِبْرَِٰهيَم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
maka sesungguhnya telah mereka mendatangi keluarga Ibrahim kitab

dan Hikmah
An-Nisa:54 َءاتَيْنَآ
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لِِمنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَآ إِبْرَِٰهيَم رُْشَدهُۥ ِمن َقبُْل وَُكنَّا ِبِهۦ عَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Ibrahim petunjuk/pimpinan

dari sebelum dan (kami) adalah dengannya orang-orang yang
mengetahui

Al-Anbiyaa':51

َوَلَقْد َءاتَيْنََٰك َسبًْعا مَِّن ٱمْلَثَاِنى َوٱْلُقرَْءاَن ٱْلَعِظيَم
dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu tujuh dari (ia)

yang dua/berulang-ulang dan Al Quran maha besar/maha agung
Al-Hijr:87 َءاتَيْنََٰك

َقْد َسبََق َوَقْد َءاتَيْنََٰك ِمن لَُّدنَّا ِذْكًرا
sungguh telah (ia) terdahulu dan sesungguhnya kami telah

memberikan padamu dari sisi kami pelajaran/peringatan
Thaahaa:99

ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada kalian

dengan kekuatan
Al-Baqarah:63 َءاتَيْنَُٰكم

ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada kalian

dengan kekuatan
Al-Baqarah:93

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهۥ َواِقعٌۢ ِبِهْم ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
dan (mereka[lk]) mengira bahwasanya (ia[lk]) yang menimpa kepada

mereka kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada
kalian dengan kekuatan

Al-A'raaf:171

تُنَآ َءاتَيْنََٰهآ إِبْرَِٰهيَم َعَلىٰ َقْوِمِهۦ َوِتْلَك ُحجَّ
dan itulah(tunggal) alasan/hujjah Kami kami berikannya Ibrahim

atas/terhadap kaumnya
Al-An'aam:83 َءاتَيْنََٰهآ

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱلَِّذٓى َءاتَيْنَُٰه َءايَِٰتنَا
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah yang kami telah

memberikannya ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:175 َءاتَيْنَُٰه

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥٓ َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya kami telah memberikannya

hikmah dan ilmu
Yusuf:22

فََوَجَدا َعبًْدا مِّْن ِعبَاِدنَآ َءاتَيْنَُٰه رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا
maka (dia) mendapatkan hamba dari hamba-hamba kami kami telah

memberikannya rahmat dari sisi Kami
Al-Kahfi:65

َوُلوطًا َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما
dan Lut kami telah memberikannya hikmah dan ilmu

Al-Anbiyaa':74

َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
kami telah memberikannya hikmah dan ilmu dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-Qashash:14
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َسْل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َكْم َءاتَيْنَُٰهم مِّْن َءايَةٍۭ بَيِّنٍَة
kamu tanyakanlah bani Israil berapa banyak kami telah

mendatangkan kepada mereka dari ayat/tanda-tanda bukti nyata
Al-Baqarah:211 َءاتَيْنَُٰهم

َوَمآ َءاتَيْنَُٰهم مِّن ُكتٍُب يَْدرُُسونََها
dan tidak kami telah mendatangkan kepada mereka dari kitab-kitab

membaca kepada kami tetangnya
Saba':44

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab Al-Baqarah:121 َءاتَيْنَُٰهُم

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهْم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana/seperti mereka mengenal anak-anak
mereka

Al-Baqarah:146

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهُم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka
Al-An'aam:20

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
itulah mereka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dan

hikmat dan kenabian
Al-An'aam:89

بَِّك ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعَلُموَن أَنَُّهۥ ُمنَزٌَّل مِّن رَّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengetahui bahwasanya yang turun dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114

َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَفْرَُحوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab bergembira

dengan apa dia menurunkan kepadamu
Arraad:36

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلِِهۦ ُهم ِبِهۦ يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dari sebelumnya

mereka dengannya mereka beriman
Al-Qashash:52

فَٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
maka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

beriman dengannya
Al-Ankabuut:47

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa kami telah mendatangkan kepada

mereka makasenang-senang maka kelak kalian mengetahui
An-Nahl:55 َءاتَيْنَُٰهْم

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم َولِيَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف يَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa/nikmat kami telah mendatangkan
kepada mereka dan sehingga bersenang-senang maka kelak mereka

mengetahui

Al-Ankabuut:66
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لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa (rahmat) kami telah mendatangkan

kepada mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
Ar-Ruum:34

َمآ َءاتَيْنَُٰهْم فََكذَّبُوا۟ رُُسلِى فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
apa kami telah mendatangkan kepada mereka (mereka) mendustakan

rasul-rasul-ku maka bagaimana/alangkah adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Saba':45

وَِٰت أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مَٰ أَْم َلُهْم ِشرٌْك ِفى ٱلسَّ
atau bagi mereka perserikatan/sekutu di dalam langit atau kami telah

mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban
Faathir:40

أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مِّن َقبْلِِهۦ فَُهم ِبِهۦ ُمْستَْمِسُكوَن
atau kami telah mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban dari

sebelumnya lalu mereka dengannya orang-orang yang dalam kondisi
menjadi memegang teguh

Az-Zukhruf:21

َدفَنْيِ َءاتُوِنى زُبََر ٱْلَحِديِد َحتَّىٰٓ إِذَا َساَوٰى بَنْيَ ٱلصَّ
datangkan / berikan kepadaku dipotong-potong besi sehingga apabila

sama antara ia kedua pinggir/puncak
Al-Kahfi:96 َءاتُوِنى

َقاَل َءاتُوِنىٓ أُفْرِغْ َعَليِْه ِقطًْرا
dia mengatakan datangkan / berikan kepadaku ditungkanlah atasnya

leburan tembaga
Al-Kahfi:96 َءاتُوِنىٓ

َمن يَُقوُل َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا
orang dia mengatakan ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia Al-Baqarah:200 َءاِتنَا

َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َحَسنًَة
ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia kebaikan dan di akhirat

kebaikan
Al-Baqarah:201

فََقاُلوا۟ َربَّنَآ َءاِتنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
maka mereka mengatakan ya tuhan kami berilah kami dari sisi kamu

rahmat
Al-Kahfi:10

ا َجاَوزَا َقاَل لِفَتَىُٰه َءاِتنَا َغَدآَءنَا فََلمَّ
maka tatkala (mereka berdua) melewati dia mengatakan kepada

bujangnya berilah kami makanan kami
Al-Kahfi:62

َربَّنَآ َءاِتِهْم ِضْعفَنْيِ ِمَن ٱْلَعذَاِب َوٱْلَعنُْهْم َلْعنًا َكِبيًرا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah

mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68 َءاِتِهْم

ِن َعبًْدا إآِلَّ َءاِتى ٱلرَّْحمَٰ
kecuali dia datang pemurah hamba Maryam:93 َءاِتى
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َقاِمَك أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن تَُقوَم ِمن مَّ
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa

mendirikan dari tempat dudukmu
An-Naml:39 َءاِتيَك

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40

إِنِّىٓ َءانَْسُت نَارًا لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَقبٍَس
sesungguhnya aku aku melihat api agar / boleh jadi aku aku
mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan nyala api

Thaahaa:10 َءاِتيُكم
َسـَٔاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر أَْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََّعلَُّكْم تَْصطَُلوَن

aku akan mendatangkan kepadamu dari padanya dengan berita atau
aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api

agar supaya kalian kalian memanaskan badan

An-Naml:7

لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر
agar / boleh jadi aku aku mendatangkan kepada kalian dari padanya

dengan berita
Al-Qashash:29

إِنِّىٓ َءاِتيُكم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku aku mendatangkan kepada kalian dengan alasan

nyata
Ad-Dukhaan:19

وَُكلُُّهْم َءاِتيِه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فَرًْدا
dan mereka semua datang kepadanya pada hari kiamat-kiamat

sendirian
Maryam:95 َءاِتيِه

إِنَُّهْم َءاِتيِهْم َعذَاٌب َغيُْر َمرُْدوٍد َو
dan sesungguhnya mereka berilah mereka siksaan tidak / selain

(ia[lk]) yang ditolak
Huud:76 َءاِتيِهْم

اَعَة َءاِتيٌَة أََكاُد أُْخِفيَها إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya kiamat datang semakin dekat (kk sendang/akan) (aku)

sembunyikannya/rahasiakannya
Thaahaa:15 َءاِتيٌَة

اَعَة َءاِتيٌَة الَّ َريَْب ِفيَها َوأَنَّ ٱلسَّ
dan bahwasannya kiamat datang tidak ada keraguan

didalamnya/padanya
Al-Hajj:7

َلِمنَي أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi yang melakukan perbuatan keji

tidak/belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari
seorang dari semesta alam

Al-A'raaf:80
أَتَأْتُوَن

َلِمنَي أَتَأْتُوَن ٱلذُّْكَراَن ِمَن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi jenis lelaki dari/diantara semesta alam

Asy-
Syu'araa':165
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َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َوأَنتُْم تُبِْصُروَن
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

An-Naml:54

َما تَذَُر ِمن َشىٍْء أَتَْت َعَليِْه إاِلَّ َجَعَلتُْه َكٱلرَِّميمِ
tidak (kamu) membiarkan dari sesuatu (ia) datang atasnya kecuali (ia)

menjadikannya seperti abu/hancur

Adz-
Dzaariyaat:42

أَتَْت
َقاَل َكذَٰلَِك أَتَتَْك َءايَٰتُنَا

dia mengatakan seperti itulah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami Thaahaa:126 أَتَتَْك
اَعُة ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه أَْو أَتَتُْكُم ٱلسَّ

kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia
datang kepada kalian azab / siksa Allah atau datang kepadamu kiamat

Al-An'aam:40 أَتَتُْكُم
أَتَتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم

telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan
nyata maka tidak adalah dia Allah untuk menganiaya mereka

At-Taubah:70 أَتَتُْهْم
َ ٱلَِّذيَن يَفْرَُحوَن ِبَمآ أَتَوا۟ اَل تَْحَسنبَّ

tidak kalian mengira orang-orang yang bergembira dengan apa
mereka sampai

Ali-Imran:188 ۟ أَتَوا
ْوِء َوَلَقْد أَتَْوا۟ َعَلى ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتىٓ أُْمِطرَْت َمطََر ٱلسَّ

dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani
(ia) memberi hujan sangat buruk

Al-Furqon:40 ۟ أَتَْوا
َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَْوا۟ َعَلىٰ َواِد ٱلنَّْمِل

sehingga tatkala mereka sampai atas/terhadap lembah semut
An-Naml:18

واََل َعَلى ٱلَِّذيَن إِذَا َمآ أَتَْوَك لِتَْحِمَلُهْم
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang apabila apa mereka datang

kepadamu agar membawa mereka[lk]
At-Taubah:92 أَتَْوَك

وَُكلٌّ أَتَْوهُ دَِٰخِريَن
dan semuanya mereka datang kepada-nya orang-orang yang

berendahkan diri
An-Naml:87 أَتَْوهُ

إاِلَّ َمْن أَتَى الـلَّـَه ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
kecuali orang telah pasti datang Allah dengan hati selamat/bersih /

berserah diri
Asy-Syu'araa':89 أَتَى

َكذَٰلَِك َمآ أَتَى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهم مِّن رَُّسوٍل
seperti itulah tidak telah pasti datang orang-orang yang dari sebelum

mereka dari seorang rasul

Adz-
Dzaariyaat:52
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فَتََولَّىٰ ِفْرَعْوُن فََجَمعَ َكيَْدهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan fir'aun lalu (ia)

mengumpulkan tipu dayanya kemudian telah pasti datang
Thaahaa:60 أَتَىٰ

اِحُر َحيُْث أَتَىٰ ِحٍر واََل يُفْلِحُ ٱلسَّ  إِنََّما َصنَُعوا۟ َكيُْد سَٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya penyihir

dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti
datang

Thaahaa:69

ِن ِحنٌي مَِّن ٱلدَّْهِر نسَٰ َهْل أَتَىٰ َعَلى ٱإْلِ
apakah/bukankah telah pasti datang atas/terhadap manusia waktu dari

masa
Al-Insaan:1

َوَهْل أَتَىَٰك َحِديُث ُموَسىٰٓ
dan apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa Thaahaa:9 أَتَىَٰك

ُروا۟ ٱمْلِْحرَاَب َوَهْل أَتَىَٰك نَبَؤُا۟ ٱْلَخْصمِ إِذْ تََسوَّ
dan apakah sampai kepadamu berita orang yang bermusuhan ketika

(mereka) melompati pagar mimbar
Shaad:21

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث َضيِْف إِبْرَِٰهيَم ٱمْلُْكرَِمنَي
apakah sampai kepadamu kisah nyata tamu Ibrahim orang-orang

yang dalam kondisi dimuliakan

Adz-
Dzaariyaat:24

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ُموَسىٰٓ
apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa

An-Naziaat:15

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ٱْلُجنُوِد
apakah sampai kepadamu kisah nyata para bala tentara

Al-Buruuj:17

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ٱْلغَِٰشيَِة
apakah sampai kepadamu kisah nyata (ia[pr]) yang dahsyat

Al-Ghaashiyah:1

اَعُة ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه أَْو أَتَتُْكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah atau datang kepadamu kiamat
Al-An'aam:40 أَتَىُٰكْم

ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه بَْغتًَة أَْو َجْهرَةً
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba atau nyata
Al-An'aam:47

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَابُُهۥ بَيَٰتًا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika dia datang

kepada kalian siksaannya pada waktu malam
Yunus:50

َحتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱْليَِقنُي
sehingga datang kepada kami keyakinan

Al-
Muddaththir:47 أَتَىٰنَا
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آ أَتَىَٰها نُوِدَى يَُٰموَسىٰٓ فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

ya Musa
Thaahaa:11 أَتَىَٰها

ِطئِ ٱْلَواِد ٱأْلَيَْمِن آ أَتَىَٰها نُوِدَى ِمن شَٰ فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

dari pinggir lembah sebelah kanan
Al-Qashash:30

أَنَُّهْم قَِٰدُروَن َعَليَْهآ أَتَىَٰهآ أَْمرُنَا َليْاًل أَْو نََهاًرا
sesungguhnya mereka (mereka[lk]) yang telah menguasai diatasnya
pendatangannya / pemberianya urusan kami malam hari atau sungai

Yunus:24 أَتَىَٰهآ
لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر

supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka
dari peringatan besar

Al-Qashash:46 أَتَىُٰهم
لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر

supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka
dari peringatan besar

As-Sajdah:3

فََصبَُروا۟ َعَلىٰ َما ُكذِّبُوا۟ َوأُوذُوا۟ َحتَّىٰٓ أَتَىُٰهْم نَْصرُنَا
maka mereka sabar atas/terhadap apa mereka telah didustakan dan
mereka disakiti sehingga/sampai datang pada mereka pertolongan

Al-An'aam:34 أَتَىُٰهْم
أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟

datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi
orang-orang yang mereka mengimani

Ghafir:35

أَتَىُٰهْم إِن ِفى ُصُدورِِهْم إاِلَّ ِكبٌْر مَّا ُهم ِببَٰلِِغيِه
datang pada mereka tidak ada di dalam dada mereka kecuali

kebesaran tidaklah mereka mencapainya
Ghafir:56

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ أَتَىٰٓ أَْمُر الـلَّـِه فَاَل تَْستَْعجُِلوهُ ُسبْحَٰ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlahminta

menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa
mereka persekutukan

An-Nahl:1
أَتَىٰٓ

فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَْهَل َقْريٍَة ٱْستَطَْعَمآ أَْهَلَها
maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya datang/sampai

ahlul/ahli negeri (mereka berdua) minta makan/dijamu penduduknya
Al-Kahfi:77 أَتَيَآ

َوَلِئْن أَتَيَْت ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِبُكلِّ َءايٍَة
dan sungguh jika kamu mendatangkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145 أَتَيَْت

فَِإذَآ أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَنْيَ ِبفَِٰحَشٍة
maka apabila dia menjaga maka jika mereka mendatangi dengan

orang yang keji
An-Nisa:25 أَتَنْيَ
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ِسِبنَي أَتَيْنَا ِبَها وََكفَىٰ ِبنَا حَٰ
mereka mendatangi dengannya dan cukuplah dengan Kami membuat

perhitungan
Al-Anbiyaa':47 أَتَيْنَا

َقاَلتَآ أَتَيْنَا طَآِئِعنَي
(kalian berdua) mengatakan mereka mendatangi dengan suka hati

Fush-Shilat:11

َوَمن ِفيِهنَّ بَْل أَتَيْنَُٰهم ِبِذْكرِِهْم
dan orang/apa-apa tentang mereka bahkan kami telah mendatangkan

kepada mereka dengan peringatan mereka

Al-
Mu'minuun:71

أَتَيْنَُٰهم
ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ بَْل أَتَيْنَُٰهم ِبٱْلَحقِّ َو

bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka dengan kebenaran
dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang telah

mendustakan

Al-
Mu'minuun:90

ْحَر َوأَنتُْم تُبِْصُروَن ثُْلُكْم أَفَتَأْتُوَن ٱلسِّ ذَآ إاِلَّ بََشٌر مِّ َهْل هَٰ
apakah/bukankah ini melainkan/hanyalah seorang manusia seperti

kalian apakah kamu datang / menerima sihir dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Anbiyaa':3
أَفَتَأْتُوَن

فَيَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُوَت ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan amboi, kiranya aku tidak diberikan aku kitab Al-Haaqqah:25 أُوَت

نَبَذَ فَِريٌق مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِكتََٰب الـلَّـِه
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi

kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101 ۟ أُوتُوا

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َليَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka diberi kitab

sungguh mereka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka
Al-Baqarah:144

َوَلِئْن أَتَيَْت ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِبُكلِّ َءايٍَة
dan sungguh jika kamu mendatangkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145

َوَما ٱْختََلَف ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan orang-orang yang

mereka diberi kitab
Ali-Imran:19

َوَمِن ٱتَّبََعِن َوُقل لِّلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan orang yang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan katakanlah

bagi orang-orang yang mereka diberi kitab
Ali-Imran:20

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
Ali-Imran:23

151

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100

َوَلتَْسَمُعنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
Ali-Imran:186

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َلتُبَيِّنُنَُّهۥ لِلنَّاِس
orang-orang yang mereka diberi kitab untuk kamu menerangkannya

kepada manusia
Ali-Imran:187

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:44

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َءاِمنُوا۟ ِبَما نَزَّْلنَا
wahai orang-orang yang mereka diberi kitab kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa kami menurunkan
An-Nisa:47

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:51

يْنَا ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya yang kami mewasiatkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
An-Nisa:131

َوطََعاُم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِحلٌّ لَُّكْم
dan makanan orang-orang yang mereka diberi kitab dia halal bagi

kalian
Al-Maidah:5

َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang

mereka diberi kitab dari sebelum kalian
Al-Maidah:5

َوَلِعبًا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوٱْلُكفَّاَر أَْولِيَآَء
dan permainan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari

sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57

واََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak beragama agama benar/hak dari orang-orang yang mereka

diberi kitab
At-Taubah:29

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27

إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلِِهۦٓ
sesungguhnya orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dari

sebelumnya
Al-Isra:107
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بَِّك َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan bahwasanya benar dari tuhanmu
Al-Hajj:54

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

Al-Qashash:80

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱلظَّٰلُِموَن
orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dan tidak

mengingkari/membantah pada ayat-ayat Kami kecuali para yang
mendzalimi

Al-Ankabuut:49

َن يمَٰ َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوٱإْلِ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

dan keimanan
Ar-Ruum:56

بَِّك َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan melihat/berpendapat orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Saba':6

َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َماذَا َقاَل َءاِنفًا
mereka berkata bagi orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

apa yang dia mengatakan kemarin/tadi
Muhammad:16

واََل يَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبُْل
dan tidak adalah mereka seperti orang-orang yang mereka diberi

kitab dari sebelum
Al-Hadiid:16

ٍت يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ
meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11

۟ آ أُوتُوا  واََل يَجُِدوَن ِفى ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّمَّ
dan tidak mereka mendapatkan di dalam dada mereka hajat/keinginan

dari apa mereka diberi
Al-Hasyr:9

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidak dia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

َق ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوَما تَفَرَّ
dan tidak (ia) kemudian menjadi berpecah-belah orang-orang yang

mereka diberi kitab
Al-Baiyinah:4
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َوَما ٱْختََلَف ِفيِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمۢن بَْعِد
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan tentang (kebenaran)

itu kecuali/melainkan orang-orang yang mereka diberinya dari
sesudah

Al-Baqarah:213 أُوتُوهُ

َحتَّىٰٓ إِذَا فَرُِحوا۟ ِبَمآ أُوتُٓوا۟ أََخذْنَُٰهم
sehingga tatkala mereka gembira dengan apa mereka diberi kami

mengambil mereka
Al-An'aam:44 ۟ أُوتُٓوا

َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa Al-Baqarah:136 أُوِتىَ

بِِّهْم َوَمآ أُوِتىَ ٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan nabi-nabi dari Tuhan mereka

Al-Baqarah:136

َوَمن يُؤَْت ٱْلِحْكَمَة فََقْد أُوِتىَ َخيًْرا َكِثيًرا
dan siapa dia memberikan hikmah-hikmah maka sesungguhnya telah

dia memberikan kebaikan sangat banyak
Al-Baqarah:269

بِِّهْم َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ َوٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa dan para nabi dari Tuhan

mereka
Ali-Imran:84

َحتَّىٰ نُؤْتَىٰ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ رُُسُل الـلَّـِه
sehingga diberi seperti apa dia memberikan utusan-utusan Allah

Al-An'aam:124

فََمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْقرَُءوَن ِكتَٰبَُهْم واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
maka barang siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan kanannya
maka itulah mereka membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka

dianiaya sedikitpun

Al-Isra:71

َقاُلوا۟ َلوآَْل أُوِتىَ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ ُموَسىٰٓ
mereka berkata mengapa tidak dia memberikan seperti apa diberikan

dia memberikan Musa
Al-Qashash:48

َقاُلوا۟ َلوآَْل أُوِتىَ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ ُموَسىٰٓ
mereka berkata mengapa tidak dia memberikan seperti apa diberikan

dia memberikan Musa
Al-Qashash:48

أََو َلْم يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ ِمن َقبُْل
atau setiap tidak mereka mengingkari dengan/kepada apa dia

memberikan Musa dari sebelum
Al-Qashash:48

يََٰليَْت َلنَا ِمثَْل َمآ أُوِتىَ قَُٰروُن
amboi, kiranya kamu bagi kami seperti apa dia memberikan karun

Al-Qashash:79

فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ
maka adapun orang dia memberikan kitabnya dengan tangan

kanannya
Al-Haaqqah:19

َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبِشَمالِِهۦ
dan adapun orang yang dia memberikan kitabnya disebelah kirinya

Al-Haaqqah:25
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فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ
maka adapun siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan

kanannya
Al-Inshiqaaq:7

َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ َورَآَء ظَْهرِِهۦ
dan adapun siapa/orang dia memberikan kitabnya di belakang

punggungnya
Al-Inshiqaaq:10

َقاَل َقْد أُوِتيَت ُسؤَْلَك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan sungguh telah (kamu) telah diberi / diperkenankan

permintaanmu ya Musa
Thaahaa:36 أُوِتيَت

َوَمآ أُوِتيتُم مَِّن ٱْلِعْلمِ إاِلَّ َقلِياًل
dan tidak kalian diberi daripada pengetahuan melainkan sedikit Al-Isra:85 أُوِتيتُم

َوَمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِزينَتَُها
dan tidak kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan

duniawi dan perhiasannya
Al-Qashash:60

فََمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka apa yang kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan

kehidupan dunia
Asy-Syuura:36

وُكْم ِعنَد َربُِّكْم ثَْل َمآ أُوِتيتُْم أَْو يَُحآجُّ مِّ
seperti apa kalian diberi atau dia membantah kalian disisi tuhan

kalian
Ali-Imran:73 أُوِتيتُْم

ذَا فَُخذُوهُ يَُقوُلوَن إِْن أُوِتيتُْم هَٰ
mereka mengatakan jika kalian diberi ini maka kalian hendaklah

mengambilnya
Al-Maidah:41

َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ ِعنِدٓى
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan disisiku/ada padaku
Al-Qashash:78 أُوِتيتُُهۥ

َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍۭ
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan
Az-Zumar:49

يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا ُضًحى َوُهْم يَْلَعبُوَن يَْلَعبُوَن
dia datang kepada mereka dia datang kepada mereka siksaan Kami

dan mereka dan mereka main-main
Al-A'raaf:98 بَأُْسنَا

َوَليَْس ٱْلِبرُّ ِبأَن تَأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمن ظُُهورَِها
dan dia bukanlah/tidaklah kebaikan bahwa memasuki / datang rumah-

rumah dari belakangnya
Al-Baqarah:189 ۟ تَأْتُوا

َقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم ُكنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن ٱْليَِمنيِ
mereka berkata sesungguhnya kalian adalah kalian datang kepada

kami dari sebelah kanan
Ash-Shaafaat:28 تَأْتُونَنَا
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فَِإن لَّْم تَأْتُوِنى ِبِهۦ
maka jika tidak membawa kepadaku dengannya Yusuf:60 تَأْتُوِنى

َوَقاُلوا۟ َمْهَما تَأِْتنَا ِبِهۦ ِمْن َءايٍَة
dan mereka berkata bagaimanapun ia akan mendatangkan kepada

kami dengannya dari ayat/keterangan
Al-A'raaf:132 تَأِْتنَا

إِذَا َلْم تَأِْتِهم ِبـَٔايٍَة َقاُلوا۟ َو
dan jika tidak kamu membawa mereka dengan suatu ayatmereka

berkata
Al-A'raaf:203 تَأِْتِهم

ُحِف ٱأْلُوَلىٰ أََو َلْم تَأِْتِهم بَيِّنَُة َما ِفى ٱلصُّ
atau setiap tidak kamu membawa mereka yang nyata apa yang di

dalam lembaran-lembaran pertama/dahulu
Thaahaa:133

ِدُل َعن نَّفِْسَها يَْوَم تَأِْتى ُكلُّ نَفٍْس تُجَٰ
pada hari datang tiap jiwa/orangsemakin mendebat dari dirinya An-Nahl:111 تَأِْتى

َمآُء ِبُدَخاٍن مُِّبنيٍ فَٱرْتَِقْب يَْوَم تَأِْتى ٱلسَّ
maka tunggulah pada hari datang langit dengan asap/kabut nyata

Ad-Dukhaan:10

أَْو تَأِْتىَ ِبالـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َقِبياًل
atau mendatangkan dengan Allah dan Malaikat berhadap-hadapan Al-Isra:92 تَأِْتىَ

اَل تَأِْتيُكْم إاِلَّ بَْغتًَة يَْسـَُٔلونََك َكأَنََّك َحِفىٌّ َعنَْها
tidak datang kepada kalian[lk] melainkan dengan tiba-tiba mereka

menanyakan kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui
daripadanya

Al-A'raaf:187
تَأِْتيُكْم

َقاُلٓوا۟ أََو َلْم تَُك تَأِْتيُكْم رُُسُلُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
mereka berkata atau setiap tidak adalah datang kepada kalian[lk]

rasul-rasul kalian dengan keterangan yang nyata
Ghafir:50

لَّْو َما تَأِْتينَا ِبٱمْلَلَِٰٓئَكِة
mengapa tidak ia akan mendatangkan kepada kami dengan malaikat Al-Hijr:7 تَأِْتينَا

اَعُة َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَأِْتينَا ٱلسَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak ia

akan mendatangkan kepada kami kiamat
Saba':3

َلواَْل يَُكلُِّمنَا الـلَّـُه أَْو تَأِْتينَآ َءايٌَة
mengapa tidak ia akan berbicara pada kami Allah atau ia akan

mendatangkan kepada kami tanda-tanda
Al-Baqarah:118 تَأِْتينَآ
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َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu ayat dari ayat-ayat tuhan

mereka
Al-An'aam:4 تَأِْتيِهم

بَْل تَأِْتيِهم بَْغتًَة فَتَبَْهتُُهْم فَاَل يَْستَِطيُعوَن
bahkan kamu membawa mereka dengan tiba-tiba lalu

membingungkan mereka[lk] maka tidak mereka mentaati
Al-Anbiyaa':40

َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu tanda dari tanda-tanda

tuhan mereka
YaaSiin:46

إِذْ تَأِْتيِهْم ِحيتَانُُهْم يَْوَم َسبِْتِهْم ُشرًَّعا
ketika kamu membawa mereka ikan-ikan mereka pada hari sabtu

mereka permukaan air
Al-A'raaf:163 تَأِْتيِهْم

 َويَْوَم اَل يَْسِبتُوَن اَل تَأِْتيِهْم
dan pada hari tidak istirahat mereka tidak kamu membawa mereka

Al-A'raaf:163

َقاُلٓوا۟ أُوِذينَا ِمن َقبِْل أَن تَأِْتيَنَا
mereka berkata kami telah ditindas dari sebelum akan kamu

hendaklah mendatangkan kepada kami
Al-A'raaf:129 تَأِْتيَنَا

أَن تَأِْتيَُهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
bahwa datang kepada mereka[pr] dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Az-Zukhruf:66 تَأِْتيَُهم

اَعَة أَن تَأِْتيَُهم بَْغتًَة فََهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ٱلسَّ
maka tidaklah mereka melihat kecuali kiamat bahwa datang kepada

mereka[pr] tiba-tiba
Muhammad:18

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidaklah mereka melihat kecuali/selain bahwa datang kepada mereka

malaikat-malaikat
Al-An'aam:158 تَأِْتيَُهُم

اَعُة بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن أَْو تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
atau datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Yusuf:107

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو يَأِْتىَ أَْمُر َربَِّك
apakah mereka melihat melainkan akan datang kepada mereka

malaikat-malaikat atau ia menghadiri/mendatangi ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33

اَعُة بَْغتًَة أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْومٍ َعِقيمٍ َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba atau dia

datang kepada mereka azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan
apa-apa

Al-Hajj:55

نَي َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱْلبَيِّنَُة َوٱمْلُْشرِِكنَي ُمنفَكِّ
dan orang-orang musyrik orang-orang yang

melepaskan/meninggalkan sehingga datang kepada mereka bukti
nyata

Al-Baiyinah:1
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أَفَأَِمنُٓوا۟ أَن تَأِْتيَُهْم غَِٰشيٌَة مِّْن َعذَاِب الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman bahwa datang kepada mereka[pr]

(ia[pr]) yang menutup dari azab Allah
Yusuf:107 تَأِْتيَُهْم

َويَْستَْغِفُروا۟ َربَُّهْم إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهْم ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan mohon ampun tuhan kecuali akan datang kepada mereka[pr]

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Kahfi:55

۟ إِن لَّْم تُؤْتَْوهُ فَٱْحذَُروا َو
dan jika tidak kalian diberikannya maka kalian hendaklah hati-hati Al-Maidah:41 تُؤْتَْوهُ

فََهآَء أَْموََٰلُكُم ٱلَِّتى َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم ِقيًَٰما واََل تُؤْتُوا۟ ٱلسُّ
dan jangan kalian menyerahkan orang-orang bodoh/belum sempurna

akalnya harta-harta kalian yang ia menjadikan Allah bagi kalian
berdiri

An-Nisa:5
۟ تُؤْتُوا

ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل تُؤْتُونَُهنَّ َما ُكِتَب َلُهنَّ
isteri-isteri yang tidak kalian memberikan mereka apa ia telah

diwajibkan bagi mereka
An-Nisa:127 تُؤْتُونَُهنَّ

َقاَل َلْن أُرِْسَلُهۥ َمَعُكْم َحتَّىٰ تُؤْتُوِن َمْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan tidak akan dilepaskannya beserta kalian

sehingga/sampai didatangkan kepadaku janji yang teguh dari/atas
Allah

Yusuf:66
تُؤْتُوِن

لَِك ٱمْلُْلِك تُؤِْتى ٱمْلُْلَك َمن تََشآُء ُقِل ٱللَُّهمَّ مَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai Tuhan yang merajai/menguasai

kerajaan kamu mendatangkan kerajaan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26 تُؤِْتى

تُؤِْتىٓ أُُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍۭ ِبِإذِْن َربَِّها
kamu mendatangkan makanan-makanannya tiap-tiap masa/musim

dengan seizin tuhannya
Ibrahim:25 تُؤِْتىٓ

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya mereka adalah ia kamu membawa mereka

rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata
Ghafir:22 تَّأِْتيِهْم

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهۥ َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya adalah ia kamu membawa mereka rasul-

rasul mereka dengan keterangan-keterangan
At-Taghaabun:6

َسـَٔاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر أَْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََّعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
aku akan mendatangkan kepadamu dari padanya dengan berita atau

aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api
agar supaya kalian kalian memanaskan badan

An-Naml:7
َسـَٔاِتيُكم
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أُ۟ولَِٰٓئَك َسنُؤِْتيِهْم أَْجًرا َعِظيًما
itulah mereka akan kami berikan pada mereka pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:162 َسنُؤِْتيِهْم

َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َسيُؤِْتينَا الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ َورَُسوُلُهۥٓ
dan mereka berkata cukuplah Allah akan memberi kepada kami Allah

dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59 َسيُؤِْتينَا

فَأَتَْت ِبِهۦ َقْوَمَها تَْحِمُلُهۥ
maka dia mendatangkan dengannya kaumnya dia membawanya Maryam:27 فَأَتَْت

فَأَتَْوا۟ َعَلىٰ َقْومٍ يَْعُكفُوَن َعَلىٰٓ أَْصنَامٍ لَُّهْم
maka mereka sampai atas/terhadap kaum/orang-orang mereka

menekuni atasku/terhadapku berhala-berhala bagi mereka
Al-A'raaf:138 ۟ فَأَتَْوا

َقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَأَتَى الـلَّـُه بُنْيَٰنَُهم مَِّن ٱْلَقَواِعِد
sungguh telah (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari

sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari
dasar-dasar/pokok-pokok

An-Nahl:26
فَأَتَى

فَأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
maka dia mendatangkan kepada mereka azab / siksa dari tempat/arah

tidak mereka menyadari
Az-Zumar:25 فَأَتَىُٰهُم

فَأَتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمْن َحيُْث َلْم يَْحتَِسبُوا۟
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah dari arah tidak

mengira
Al-Hasyr:2

ثْلِِهۦ فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّن مِّ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah surat dari

semisalnya/yang menyamainya
Al-Baqarah:23 ۟ فَأْتُوا

ِنَسآؤُُكْم َحرٌْث لَُّكْم فَأْتُوا۟ َحرْثَُكْم
isteri-isteri kalian ladang bagi kalian maka kalian hendaklah

mendatangkan ladangmu
Al-Baqarah:223

أَن تُنَزََّل ٱلتَّْوَرىُٰة ُقْل فَأْتُوا۟ ِبٱلتَّْوَرىِٰة
bahwa dia menurunkan taurat kamu hendaklah mengatakan maka

kalian hendaklah mendatangkan dengan taurat
Ali-Imran:93

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah
surat semisalnya/yang menyamainya

Yunus:38

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sepuluh
surat semisalnya/yang menyamainya

Huud:13
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َقاُلوا۟ فَأْتُوا۟ ِبِهۦ َعَلىٰٓ أَْعنُيِ ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن
mereka berkata maka kalian hendaklah mendatangkan dengannya

atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi
mereka mereka menyaksikan

Al-Anbiyaa':61

ُقْل فَأْتُوا۟ ِبِكتٍَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan

dengan sebuah kitab dari sisi Allah
Al-Qashash:49

ِدِقنَي فَأْتُوا۟ ِبِكتَِٰبُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan kitab kalian jika adalah

kalian para yang membenarkan

Ash-
Shaafaat:157

ِدِقنَي فَأْتُوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan bapak-bapak kami jika

adalah kalian para yang membenarkan
Ad-Dukhaan:36

فَأْتُونَا ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
karena itu datangkan kepada kami dengan alasan yang nyata Ibrahim:10 فَأْتُونَا

ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أََمرَُكُم الـلَّـُه فَِإذَا تَطَهَّ
maka apabila (mereka) supaya mensucikan maka datangilah

mereka[pr] (oleh kalian) dari sekira/sebagaimana (dia)
memerintahkan kalian Allah

Al-Baqarah:222
فَأْتُوُهنَّ

فَأِْت ِبَها ِمَن ٱمْلَْغرِِب
maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya dari barat / tempat

terbenam
Al-Baqarah:258 فَأِْت

ِدِقنَي فَأِْت ِبَهآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya jika adalah kamu

dari orang-orang yang benar
Al-A'raaf:106

ِدِقنَي َقاَل فَأِْت ِبِهۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
dia mengatakan maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya jika

adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar
Asy-Syu'araa':31

ِدِقنَي فَأِْت ِبـَٔايٍَة إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan dengan suatu ayat/mukjizat

jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar

Asy-
Syu'araa':154

فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami
Al-A'raaf:70 فَأِْتنَا

ِدِقنَي فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang
benar

Huud:32
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ِدِقنَي فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari orang-orang yang benar
Al-Ahqaaf:22

َلِمنَي فَأِْتيَا ِفْرَعْوَن فَُقوآَل إِنَّا رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
maka datanglah kamu berdua fir'aun maka katakanlah sesungguhnya

kami rasul/utusan Tuhan semesta alam
Asy-Syu'araa':16 فَأِْتيَا

فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47 فَأِْتيَاهُ

وِر فَتَأْتُوَن أَفَْواًجا يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala maka datang bergolong-

golong
An-Naba:18 فَتَأْتُوَن

فَتَأِْتيَُهم ِبـَٔايٍَة َوَلْو َشآَء الـلَّـُه
lalu dia mendatangkan kepada mereka dengan keterangan-keterangan

dan jika/kalau ia menghendaki Allah
Al-An'aam:35 فَتَأِْتيَُهم

فََقْد َكذَّبُوا۟ فََسيَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan maka kelak

akan datang kepada mereka berita apa yang adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

Asy-Syu'araa':6
فََسيَأِْتيِهْم

َهَد َعَليُْه الـلَّـَه فََسيُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَما عَٰ
dan barang siapa dia menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan

atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala sangat berlipat
ganda

Al-Fath:10
فََسيُؤِْتيِه

أََصابََها َواِبٌل فَـَٔاتَْت أُُكَلَها ِضْعفَنْيِ
dia menimpanya/menyiramnya hujan lebat maka dia mendatangkan

makanan-makanannya dua kali lipat
Al-Baqarah:265 فَـَٔاتَْت

فَـَٔاتَىُٰهُم الـلَّـُه ثََواَب ٱلدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب ٱأْلَِخرَِة
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah pahala dunia dan amat

baik pahala akhirat
Ali-Imran:148 فَـَٔاتَىُٰهُم

نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّنُْهْم َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

فَـَٔاتَيْنَا

161

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

۟ ثَْل َمآ أَنفَُقوا فَـَٔاتُوا۟ ٱلَِّذيَن ذََهبَْت أَزْوَُٰجُهم مِّ
maka (mereka[lk]) berikanlah orang-orang yang (ia) meninggalkan

isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:11

۟ فَـَٔاتُوا
نُُكْم فَـَٔاتُوُهْم نَِصيبَُهْم َوٱلَِّذيَن َعَقَدْت أَيْمَٰ

dan orang-orang yang ia mengikat tangan kanan kalian maka berilah
mereka bagian mereka

An-Nisa:33 فَـَٔاتُوُهْم
فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم

maka berilah mereka maskawin mereka ketentuan/mahar dan tidak
dosa-dosa atas kalian

An-Nisa:24 فَـَٔاتُوُهنَّ
فَِإْن أَرَْضْعَن َلُكْم فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأْتَِمُروا۟ بَيْنَُكم ِبَمْعُروٍف

maka jika (mereka[pr]) menyusukan bagi kalian maka berilah mereka
maskawin mereka dan (kalian[lk]) musyawarahkanlah diantara kalian

dengan (ia[lk]) yang diperbaiki

Ath-Thalaaq:6

ِبيِل فَـَٔاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي َوٱبَْن ٱلسَّ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan
telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan

orang-orang jalan

Ar-Ruum:38
فَـَٔاِت

ؤآَُلِء أََضلُّونَا فَـَٔاِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن ٱلنَّاِر َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka itulah mereka telah menyesatkan kami maka

datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38 فَـَٔاِتِهْم

ثْلِِهۦ فَٱْجَعْل بَيْنَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا فََلنَأِْتيَنََّك ِبِسْحٍر مِّ
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir

semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami
dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan

Thaahaa:58
فََلنَأِْتيَنََّك

ٱرِْجعْ إَِليِْهْم فََلنَأِْتيَنَُّهم ِبُجنُوٍد الَّ ِقبََل َلُهم ِبَها
kembalilah kepada mereka maka sungguh kami akan mendatangi
mereka dengan para bala tentara tidak kuasa kearah bagi mereka

dengannya

An-Naml:37
فََلنَأِْتيَنَُّهم

ِدِقنَي ثْلِِهۦٓ إِن َكانُوا۟ صَٰ فَْليَأْتُوا۟ ِبَحِديٍث مِّ
maka hendaklah (mereka) mendatangkan dengan perkataan

semisalnya/yang menyamainya jika adalah mereka para yang
membenarkan

Ath-Thuur:34
۟ فَْليَأْتُوا

ِدِقنَي أَْم َلُهْم ُشرََكآُء فَْليَأْتُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم إِن َكانُوا۟ صَٰ
atau bagi mereka berserikat maka hendaklah (mereka) mendatangkan

pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka jika adalah mereka para
yang membenarkan

Al-Qalam:41
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أَْم َلُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمُعوَن ِفيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمُعُهم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
ataukah bagi mereka tangga mendengarkan tentang (kebenaran) itu
maka hendaklah mendatangkan (kt seru) orang yang mendengarkan

diantara mereka dengan alasan nyata

Ath-Thuur:38
فَْليَأِْت

وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّنُْه
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19
فَْليَأِْتُكم

بَْل ُهَو َشاِعٌر فَْليَأِْتنَا ِبـَٔايٍَة َكَمآ أُرِْسَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan dia (ia[lk]) yang menyihir maka hendaknya dia

mendatangkan kepada kita dengan ayat/muXjizat sebagaimana
diutus/disampaikan terdahulu

Al-Anbiyaa':5
فَْليَأِْتنَا

فَيَأِْتيَُهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
maka datang kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari

Asy-
Syu'araa':202

فَيَأِْتيَُهم
إِنَّ َما تُوَعُدوَن َلَءاٍت َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن

sesungguhnya apa yang kalian diberi nasehat pasti datang dan tidak
kalian bagi para yang melepaskan diri

Al-An'aam:134 َلَءاٍت
ِميعُ ٱْلَعلِيُم فَِإنَّ أََجَل الـلَّـِه َلَءاٍت َوُهَو ٱلسَّ

maka sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah pasti
datang dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui

Al-Ankabuut:5

ثُمَّ ُسِئُلوا۟ ٱْلِفتْنََة َلَءاتَْوَها
kemudian diminta fitnah/kekacauan niscaya mereka mengerjakan Al-Ahzab:14 َلَءاتَْوَها

َوَلْو ِشئْنَا َلَءاتَيْنَا ُكلَّ نَفٍْس ُهَدىَٰها
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) memberikan tiap-tiap

jiwa/orang petunjuknya
As-Sajdah:13 َلَءاتَيْنَا

فْحَ ٱْلَجِميَل اَعَة َلَءاِتيٌَة فَٱْصفَحِ ٱلصَّ إِنَّ ٱلسَّ َو
dan sesungguhnya kami kiamat pasti akan datang maka maafkanlah

maaf yang baik
Al-Hijr:85 َلَءاِتيٌَة

اَعَة َلَءاِتيٌَة الَّ َريَْب ِفيَها إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya kiamat pasti akan datang tidak ada keraguan di

dalamnya
Ghafir:59

ثُمَّ َلَءاِتيَنَُّهم مِّۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
kemudian sungguh saya akan mendatanginya mereka dari antara

tangan-tangan mereka dan dari belakang mereka
Al-A'raaf:17 َلَءاِتيَنَُّهم
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َ َمااًل َوَوَلًدا أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77 َ أَلُوتَنيَّ

َلتَأْتُنَِّنى ِبِهۦٓ إآِلَّ أَن يَُحاَط ِبُكْم
pasti didatangkan aku dengannya kecuali bahwa mengepung

dengan/kepada kalian
Yusuf:66 َلتَأْتُنَِّنى

إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki nafsu dari selain isteri-

isteri
Al-A'raaf:81 َلتَأْتُوَن

أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki nafsu dari selain

isteri-isteri
An-Naml:55

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji
Al-Ankabuut:28

ِبيَل َوتَأْتُوَن ِفى نَاِديُكُم ٱمْلُنَكَر أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن ٱلسَّ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan

memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan di dalam
tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran

Al-Ankabuut:29

لِمِ ٱْلَغيِْب ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتَأِْتيَنَُّكْم عَٰ
kamu hendaklah mengatakan ya dan tuhan pasti akan datang kepada

kalian (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib
Saba':3 َلتَأِْتيَنَُّكْم

أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ أَْو َليَأِْتيَنِّى ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat atau
sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya atau benar-benar ia

datang kepadaku dengan alasan nyata/terang

An-Naml:21
َليَأِْتيَنِّى

َءاتَيْنَُٰهم مِّن لَُّدنَّآ أَْجًرا َعِظيًما إِذًا لَّ َو
dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka dari sisi kami

pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:67 َءاتَيْنَُٰهم لَّ

إِنَُّهۥ َكاَن َوْعُدهُۥ َمأِْتيًّا
sesungguhnya dia adalah dia janjinya akan datang / terjadi Maryam:61 َمأِْتيًّا

نَأِْت ِبَخيٍْر مِّنَْهآ أَْو ِمثْلَِهآ
kami datangkan dengan kebaikan daripadanya atau sebanding

dengannya
Al-Baqarah:106 نَأِْت
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أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَها
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami datangkan

bumi/daerahmenguranginya dari tepi-tepinya
Arraad:41 نَأِْتى

أَفَاَل يََرْوَن أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض
ia membenam (mereka) melihat bahwasanya kami datangkan

bumi/negeri
Al-Anbiyaa':44

َحتَّىٰ نُؤْتَىٰ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ رُُسُل الـلَّـِه
sehingga diberi seperti apa dia memberikan utusan-utusan Allah Al-An'aam:124 نُؤْتَىٰ

اًل َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها ِكتَٰبًا مُّؤَجَّ
suatu kewajiban waktu tertentu dan barang siapa dia menghendaki

pahala dunia kami mendatangkan kepadanya daripadanya
Ali-Imran:145 نُؤِْتِهۦ

ِكِريَن َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱأْلَِخرَِة نُؤِْتِهۦ ِمنَْها َوَسنَْجِزى ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia menghendaki pahala akhirat kami

mendatangkan kepadanya daripadanya dan kelak kami akan memberi
balasan para yang bersyukur

Ali-Imran:145

َوَمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها
dan barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan dunia kami

mendatangkan kepadanya daripadanya(keuntungan itu)
Asy-Syuura:20

فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:74 نُؤِْتيِه

فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:114

َوَما َكاَن َلنَآ أَن نَّأِْتيَُكم ِبُسْلطٍَٰن
dan tidak adalah dia bagi kami akan mendatangkan kepada kalian[lk]

dengan alasan
Ibrahim:11 نَّأِْتيَُكم

نُّؤِْتَهآ أَْجرََها َمرَّتَنْيِ َوأَْعتَْدنَا َلَها ِرزًْقا َكِريًما
didatangkan / berikan pahalanya dua kali dan kami telah

menyediakan baginya rizki sangat mulia
Al-Ahzab:31 نُّؤِْتَهآ

ينًا َوَءاتَْت ُكلَّ وَِٰحَدٍة مِّنُْهنَّ ِسكِّ
dan (ia) memberikan tiap-tiap yang satu daripada mereka sebuah

pisau
Yusuf:31 َوَءاتَْت

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat maka

bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277 ۟ َوَءاتَُوا
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َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فََخلُّوا۟ َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan
jalan mereka

At-Taubah:5

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian di dalam
agama

At-Taubah:11

َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأََمُروا۟ ِبٱمْلَْعُروِف َونََهْوا۟ َعِن ٱمْلُنَكِر
dan mereka menunaikan zakat dan (mereka) menyuruh dengan

perbuatan baik dan (mereka) mencegah / melarang dari pembuat
kemungkaran

Al-Hajj:41

ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok

kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang
miskin

Al-Baqarah:177
َوَءاتَى

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat

Al-Baqarah:177

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوَلْم يَْخَش إاِلَّ الـلَّـَه َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan tidak

takut kecuali Allah
At-Taubah:18

َلِمنَي َوَءاتَىُٰكم مَّا َلْم يُؤِْت أََحًدا مَِّن ٱْلعَٰ
dan dia memberikan kepada kalian apa tidak/belum dia diberikan

seseorang/siapapun dari semesta alam
Al-Maidah:20 َوَءاتَىُٰكم

َوَءاتَىُٰكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ
dan dia memberikan kepada kalian dari setiap apa (kalian) mohonkan

kepadanya
Ibrahim:34

يَْت َعَليُْكْم َوَءاتَىِٰنى رَْحَمًة مِّْن ِعنِدِهۦ فَُعمِّ
dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya maka/lalu sering dibutakan

atas kalian
Huud:28 َوَءاتَىِٰنى

َوَءاتَىِٰنى ِمنُْه رَْحَمًة فََمن يَنُصرُِنى ِمَن الـلَّـِه
dan diberinya aku dari padanya rahmat maka barang siapa

menolongku dari Allah
Huud:63

َوَقتََل َداُوۥُد َجاُلوَت َوَءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك َوٱْلِحْكَمَة
dan dia membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah

kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251 َوَءاتَىُٰه

َوٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ زَاَدُهْم ُهًدى َوَءاتَىُٰهْم تَْقَوىُٰهْم
dan orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk (ia) menambah

mereka petunjuk dan dia memberi mereka ketakwaan mereka[lk]
Muhammad:17 َوَءاتَىُٰهْم
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َلٰوةَ َوَءاتَيْتُُم ٱلزََّكٰوةَ َوَءاَمنتُم ِبرُُسلِى َوَعزَّرْتُُموُهْم َلِئْن أََقْمتُُم ٱلصَّ
sungguh jika kalian mendirikan sholat dan kalian menunaikan zakat

dan kalian beriman kepada rasul-rasul-ku dan mereka membantu
mereka

Al-Maidah:12
َوَءاتَيْتُُم

َوَءاتَيْتُْم إِْحَدىُٰهنَّ ِقنطَاًرا فَاَل تَأُْخذُوا۟ ِمنُْه َشيْـًٔا
dan kalian telah memberi seorang diantara mereka harta yang banyak

maka jangan kalian mengambil dari padanya sesuatu
An-Nisa:20 َوَءاتَيْتُْم

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم
dan kami berikan Isa anak Maryam Al-Baqarah:87 َوَءاتَيْنَا

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

ِبينًا فََعفَْونَا َعن ذَٰلَِك َوَءاتَيْنَا ُموَسىٰ ُسْلطَٰنًا مُّ
maka kami telah memaafkan dari itu dan kami berikan Musa

kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:153

َن َوَءاتَيْنَا َداُوۥَد زَبُوًرا َوُسَليْمَٰ
dan sulaiman dan kami berikan daud zabur

An-Nisa:163

َوَءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi

Bani Israil
Al-Isra:2

َوَءاتَيْنَا َداُوۥَد زَبُوًرا
dan kami berikan daud zabur

Al-Isra:55

َوَءاتَيْنَا ثَُموَد ٱلنَّاَقَة ُمبِْصرَةً فَظََلُموا۟ ِبَها
dan kami berikan kaum tsamud unta betina (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan lalu mereka mengingkari
dengannya

Al-Isra:59

نجِيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
dan kami telah memberinya Injil tentang (kebenaran) itu petunjuk

dan cahaya
Al-Maidah:46 َوَءاتَيْنَُٰه

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ َوَءاتَيْنَُٰه ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َو
dan kami telah memberinya di dalam dunia kebaikan dan

sesungguhnya dia di dalam akhirat sungguh termasuk orang-orang
yang soleh

An-Nahl:122

َوَءاتَيْنَُٰه ِمن ُكلِّ َشىٍْء َسبَبًا
dan kami telah memberinya dari setiap sesuatu jalan / pintu

Al-Kahfi:84

يَٰيَْحيَىٰ ُخِذ ٱْلِكتََٰب ِبُقوٍَّة َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلُحْكَم َصِبيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah

memberinya hikmah kanak-kanak
Maryam:12
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ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84

فَبََغىٰ َعَليِْهْم َوَءاتَيْنَُٰه ِمَن ٱْلُكنُوِز
lalu dia berbuat aniaya atas mereka dan kami telah memberinya dari

simpanan / perbendaharaan
Al-Qashash:76

َوٱْلِكتََٰب َوَءاتَيْنَُٰه أَْجرَهُۥ ِفى ٱلدُّنْيَا
dan Al Kitab dan kami telah memberinya ganjaran/balasan di dalam

dunia
Al-Ankabuut:27

َوَشَدْدنَا ُمْلَكُهۥ َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلِحْكَمَة َوفَْصَل ٱْلِخطَاِب
dan (kami) mengkuatkan yang menjadi kerajaannya dan kami telah

memberinya hikmah-hikmah dan memutuskan/menjelaskan
perkara/pembicaraan

Shaad:20

نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

ْلًكا َعِظيًما َوَءاتَيْنَُٰهم مُّ
dan kami telah memberikan kepada mereka yang menjadi kerajaan

sangat berlipat ganda
An-Nisa:54 َوَءاتَيْنَُٰهم

َوَءاتَيْنَُٰهم مَِّن ٱْلَءايَِٰت َما ِفيِه بَلَٰٓؤٌا۟ مُِّبنٌي
dan kami telah memberikan kepada mereka dari tanda-tanda apa yang

tentang (kebenaran) itu percobaan/ujian yang nyata
Ad-Dukhaan:33

َوَءاتَيْنَُٰهم بَيِّنٍَٰت مَِّن ٱأْلَْمِر
dan kami telah memberikan kepada mereka bukti nyata dari urusan

ini
Al-Jaatsiyah:17

َوَءاتَيْنَُٰهَما ٱْلِكتََٰب ٱمْلُْستَِبنَي
dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas

Ash-
Shaafaat:117 َوَءاتَيْنَُٰهَما

َوَءاتَيْنَُٰهْم َءايَِٰتنَا فََكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda Kami maka

adalah daripadanya orang-orang yang berpaling
Al-Hijr:81 َوَءاتَيْنَُٰهْم

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:43 ۟ َوَءاتُوا

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:83
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َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:110

َوَءاتُوا۟ ٱْليَتََٰمىٰٓ أَْموََٰلُهْم واََل تَتَبَدَُّلوا۟ ٱْلَخِبيَث ِبٱلطَّيِِّب
dan kalian hendaklah memberikan anak-anak yatim harta-harta

mereka dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan kebaikan
An-Nisa:2

َوَءاتُوا۟ ٱلنَِّسآَء َصُدقَِٰتِهنَّ ِنْحَلًة
dan kalian hendaklah memberikan wanita-wanita maskawin /

pemberian mereka ikhlas/wajib
An-Nisa:4

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
An-Nisa:77

َوَءاتُوا۟ َحقَُّهۥ يَْوَم َحَصاِدِهۦ
dan kalian hendaklah memberikan telah benar-benar meberikan

haknya pada hari mengetamnya
Al-An'aam:141

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

َوَءاتُوُهم مِّن مَّاِل الـلَّـِه ٱلَِّذٓى َءاتَىُٰكْم
dan berikanlah mereka dari mengapa Allah yang dia datang kepada

kalian
An-Nuur:33 َوَءاتُوُهم

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10
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فَٱنِكُحوُهنَّ ِبِإذِْن أَْهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
maka nikahilah mereka dengan seizin ahli/tuan mereka dan berilah

mereka maskawin mereka dengan/menurut yang patut
An-Nisa:25 َوَءاتُوُهنَّ

َوَءاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي
dan berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan telah

benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin
Al-Isra:26 َوَءاِت

َربَّنَا َوَءاِتنَا َما َوَعدتَّنَا َعَلىٰ رُُسلَِك
ya tuhan kami dan kamu hendaklah memberikan kami apa kamu

janjikan kepada kami atas/terhadap rasul-rasul kamu
Ali-Imran:194 َوَءاِتنَا

َلٰوةَ َوَءاِتنَي ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطْعَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َوأَِقْمَن ٱلصَّ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan kamu hendaklah memberikan

kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33 َوَءاِتنَي

َوأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
dan (dia) datang kepada mereka azab / siksa dari tempat/jurusan tidak

mereka menyadari
An-Nahl:26 َوأَتَىُٰهُم

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ َوأَتَيْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َو
dan kami datang kepadamu dengan kebenaran dan sesungguhnya

kami sungguh orang-orang yang telah benar
Al-Hijr:64 َوأَتَيْنََٰك

ِبًها َوأُتُوا۟ ِبِهۦ ُمتَشَٰ
dan mereka diberi dengannya yang saling serupa Al-Baqarah:25 ۟ َوأُتُوا

َوأُوِتينَا ِمن ُكلِّ َشىٍْء
dan kami diberi dari setiap sesuatu An-Naml:16 َوأُوِتينَا

َوأُوِتينَا ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلَِها وَُكنَّا ُمْسلِِمنَي
dan kami diberi pengetahuan dari sebelumnya dan (kami) adalah

orang-orang yang berserah diri
An-Naml:42

إِنِّى َوَجدتُّ ٱْمَرأَةً تَْملُِكُهْم َوأُوِتيَْت ِمن ُكلِّ َشىٍْء
sesungguhnya aku (aku) menjumpai seorang wanita memerintah

mereka[lk] dan (ia) diberi / dianugerahi dari setiap sesuatu
An-Naml:23 َوأُوِتيَْت

ِبَها َوأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمْن أَبْوَٰ
dan (mereka[lk]) berilah rumah-rumah dari pintu-pintunya Al-Baqarah:189 ۟ َوأْتُوا
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يَأِْت بَِصيًرا َوأْتُوِنى ِبأَْهلُِكْم أَْجَمِعنَي
ia mendatangkan / mengumpulkan maha melihat dan datanglah

kepadaku dengan keluarga mereka semuanya
Yusuf:93 َوأْتُوِنى

أاَلَّ تَْعُلوا۟ َعَلىَّ َوأْتُوِنى ُمْسلِِمنَي
janganlah berlaku sombong atas dan datanglah kepadaku orang-orang

yang berserah diri
An-Naml:31

ِبِديَن إِيتَآَء ٱلزََّكٰوِة وََكانُوا۟ َلنَا عَٰ َلٰوِة َو إَِقاَم ٱلصَّ َو
dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan adalah mereka bagi

kami orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':73 إِيتَآَء َو

إِيتَآِئ ِذى ٱْلُقْربَىٰ َويَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوٱْلبَْغىِ َو
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan danmelarang

dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90 إِيتَآِئ َو

ِبيَل َوتَأْتُوَن ِفى نَاِديُكُم ٱمْلُنَكَر أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن ٱلسَّ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan

memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan di dalam
tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran

Al-Ankabuut:29
َوتَأْتُوَن

إِن تُْخفُوَها َوتُؤْتُوَها ٱْلفَُقرَآَء فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم َو
jika kalian menampakkannya dan kalian memberikannya orang-orang

fakir maka itu kebaikan bagi kalian
Al-Baqarah:271 َوتُؤْتُوَها

تُرِْجى َمن تََشآُء ِمنُْهنَّ َوتُـِْٔوٓى إَِليَْك َمن تََشآُء
menjauhi/menceraikan siapa kamu menghendaki daripada mereka

kamu beri perlindungan / menggauli kepadamu siapa kamu
menghendaki

Al-Ahzab:51
َوتُـِْٔوٓى

َوَليَأِْتيَنَُّهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan sungguh akan datang kepada mereka tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Al-Ankabuut:53 َوَليَأِْتيَنَُّهم

َوْلتَأِْت طَآِئفٌَة أُْخَرٰى َلْم يَُصلُّوا۟
dan kamu hendaklah datang segolongan yang lain tidak mereka

sembah
An-Nisa:102 َوْلتَأِْت

بََلىٰٓ إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ َويَأْتُوُكم مِّن فَْورِِهْم
yang benar jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara

diri dan mereka mendatangi / menyerang kalian dari/dengan
semangat membara mereka

Ali-Imran:125
َويَأْتُوُكم

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم أَيَُّها ٱلنَّاُس َويَأِْت ِبـَٔاَخِريَن
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian manakah manusia dan

dia mendatangkan / mengganti dengan yang lain
An-Nisa:133 َويَأِْت
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إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk yang baru
Ibrahim:19

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk baru
Faathir:16

َونَرِثُُهۥ َما يَُقوُل َويَأِْتينَا فَرًْدا
dan akan mewarisinya apa dia mengatakan dan akan datang kepada

kami sendirian
Maryam:80 َويَأِْتينَا

يَتََجرَُّعُهۥ واََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأِْتيِه ٱمْلَْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat

ditelannya (oleh nya) dan datang kepadanya kematian dari setiap
tempat

Ibrahim:17
َويَأِْتيِه

َلٰوةَ َويُؤْتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوذَٰلَِك ِديُن ٱْلَقيَِّمِة َويُِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan didirikan sholat dan didatangkan zakat dan demikian itu agama

betul/lurus
Al-Baiyinah:5 ۟ َويُؤْتُوا

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهْم رَِٰكُعوَن ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat dan mereka orang-orang yang tunduk
Al-Maidah:55 َويُؤْتُوَن

فََسأَْكتُبَُها لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ
maka akan menuliskan / menetapkan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa dan mereka menunaikan zakat
Al-A'raaf:156

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َويُِطيُعوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
didirikan sholat dan mereka menunaikan zakat dan ditaati Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:71

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
An-Naml:3

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
Luqman:4

َويُؤِْت ِمن لَُّدنُْه أَْجًرا َعِظيًما
dan didatangkan dari sisinya pahala sangat berlipat ganda An-Nisa:40 َويُؤِْت

َويُؤِْت ُكلَّ ِذى فَْضٍل فَْضَلُهۥ
dan didatangkan tiap-tiap yang memiliki karunia karunia-nya

Huud:3

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162
َوٱمْلُؤْتُوَن
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َدِة َعَلىٰ َوْجِهَهآ هَٰ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ ِبٱلشَّ
itu lebih dekat agar mereka datang dengan kesaksian atas/terhadap

wajahnya
Al-Maidah:108 ۟ يَأْتُوا

ذَا ٱْلُقرَْءاِن اَل يَأْتُوَن ِبِمثْلِِهۦ أَن يَأْتُوا۟ ِبِمثِْل هَٰ
bahwa mereka datang dengan semisal/sebanding ini al-qur'an tidak

mendatangkan / membuat dengan semisalnya
Al-Isra:88

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا۟ ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang

merdeka kemudian mereka tidak mereka datang dengan empat para
saksi-saksi

An-Nuur:4

ِذبُوَن َهَدآِء فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِعنَد الـلَّـِه ُهُم ٱْلكَٰ فَِإذْ َلْم يَأْتُوا۟ ِبٱلشُّ
maka jika tidak mereka datang dengan saksi-saksi maka itulah

mereka disisi Allah mereka orang-orang yang mendustakan
An-Nuur:13

َلْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم ِمۢن بَْعِد َمَواِضِعِهۦ
tidak mereka datang kepadamu mereka merubah perkataan dari

sesudah tempat-tempatnya
Al-Maidah:41 يَأْتُوَك

ِحٍر َعلِيمٍ يَأْتُوَك ِبُكلِّ سَٰ
mereka datang kepadamu dengan setiap penyihir sangat pandai

Al-A'raaf:112

َوأَذِّن ِفى ٱلنَّاِس ِبٱْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجااًل
dan serulah di dalam manusia untuk mengerjakan haji mereka datang

kepadamu orang laki-laki
Al-Hajj:27

اٍر َعلِيمٍ يَأْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّ
mereka datang kepadamu dengan setiap ahli sihir sangat pandai

Asy-Syu'araa':37

َرٰى تُفَُٰدوُهْم إِن يَأْتُوُكْم أُسَٰ َو
dan jika mereka datang kepada kalian tawanan kalian ditebus oleh

mereka
Al-Baqarah:85 يَأْتُوُكْم

َلٰوةَ إاِلَّ َوُهْم ُكَساَلىٰ واََل يَأْتُوَن ٱلصَّ
dan tidak mendatangkan / membuat sholat melainkan dan mereka

malas
At-Taubah:54 يَأْتُوَن

ذَا ٱْلُقرَْءاِن اَل يَأْتُوَن ِبِمثْلِِهۦ أَن يَأْتُوا۟ ِبِمثِْل هَٰ
bahwa mereka datang dengan semisal/sebanding ini al-qur'an tidak

mendatangkan / membuat dengan semisalnya
Al-Isra:88

ٍ لَّواَْل يَأْتُوَن َعَليِْهم ِبُسْلطَٰنٍۭ بَنيِّ
mengapa tidak mendatangkan / membuat atas mereka dengan alasan

kejelasan/kenyataan
Al-Kahfi:15

َهُلمَّ إَِليْنَا واََل يَأْتُوَن ٱْلبَأَْس إاِلَّ َقلِياًل
marilah kepada kami dan tidak mendatangkan / membuat peperangan

kecuali sedikit
Al-Ahzab:18
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واََل يَأْتُونََك ِبَمثٍَل إاِلَّ ِجئْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَفِْسيًرا
dan mereka (ia[lk]) datang kepadamu dengan suatu perumpamaan
melainkan Kami datang kepadamu dengan kebenaran dan (ia[lk])

lebih memperbaiki penjelasan

Al-Furqon:33
يَأْتُونََك

أَْسِمعْ ِبِهْم َوأَبِْصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا
(kamu[lk]) dengarkanlah dengan mereka dan (kamu[lk]) lihatlah pada

hari datang kepada kami
Maryam:38 يَأْتُونَنَا

َقبَْل أَن يَأْتُوِنى ُمْسلِِمنَي
sebelum bahwa datang kepadaku orang-orang yang berserah diri An-Naml:38 يَأْتُوِنى

إِن يَُكن لَُّهُم ٱْلَحقُّ يَأْتُٓوا۟ إَِليِْه ُمذِْعِننَي َو
dan jika adalah dia bagi mereka benar mereka datang kepadanya

orang-orang yang taat
An-Nuur:49 ۟ يَأْتُٓوا

يَأِْت ِبُكُم الـلَّـُه َجِميًعا
ia mendatangkan / mengumpulkan dengan/untuk kalian Allah

semuanya
Al-Baqarah:148 يَأِْت

َوَمن يَْغُلْل يَأِْت ِبَما َغلَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan barang siapa dia mengkhianati ia mendatangkan / mengumpulkan

dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:161

يَْوَم يَأِْت اَل تََكلَُّم نَفٌْس إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan tidak (ia) sengaja

berbicara jiwa/seorang kecuali dengan izinnya
Huud:105

يَأِْت بَِصيًرا َوأْتُوِنى ِبأَْهلُِكْم أَْجَمِعنَي
ia mendatangkan / mengumpulkan maha melihat dan datanglah

kepadaku dengan keluarga mereka semuanya
Yusuf:93

ههُّ اَل يَأِْت ِبَخيٍْر َوُهَو َكلٌّ َعَلىٰ َمْوَلىُٰه أَيَْن َما يَُوجِّ
dan dia tiap-tiap atas/terhadap pelindungnya dimana saja

dihadapkannya tidak ia mendatangkan / mengumpulkan dengan
kebaikan

An-Nahl:76

إِنَُّهۥ َمن يَأِْت َربَُّهۥ ُمْجرًِما فَِإنَّ َلُهۥ َجَهنََّم
sesungguhnya dia barangsiapa ia mendatangkan / mengumpulkan

tuhannya orang yang sungguh-sungguh berbuat dosa maka
sesungguhnya baginya neraka jahanam

Thaahaa:74

مَّا َلْم يَأِْت َءابَآَءُهُم ٱأْلَوَّلِنَي
apa yang tidak ia mendatangkan / mengumpulkan bapak-bapak

mereka yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:68

يَأِْت ِبَها الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
ia mendatangkan / mengumpulkan dengannya Allah sesungguhnya

Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Luqman:16
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إِن يَأِْت ٱأْلَْحزَاُب يَْحَسبُوَن ٱأْلَْحزَاَب َلْم يَذَْهبُوا۟ َو
mengira golongan-golongan tidak pergi dan jika ia mendatangkan /

mengumpulkan golongan-golongan
Al-Ahzab:20

َعْف بَيِّنٍَة يُضَٰ يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبفَِٰحَشٍة مُّ
hai istri-istri nabi siapa ia mendatangkan / mengumpulkan diantara

(kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang
menjelaskan) dilipat gandakan

Al-Ahzab:30

َما َلْم يَأِْتَك فَٱتَِّبْعِنىٓ أَْهِدَك ِصرَٰطًا َسِويًّا
apa tidak (ia[lk])datang kepadamu maka ikutilah aku akan

menunjukkan kepadamu jalan sama lurus
Maryam:43 يَأِْتَك

ثَُل ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكم َا يَأِْتُكم مَّ َوملَّ
padahal belum mendatangkan kalian berdua perumpamaan orang-

orang yang mereka melewati dari sebelum kalian
Al-Baqarah:214 يَأِْتُكم

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia apakah belum

mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Al-An'aam:130 يَأِْتُكْم

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َقْومِ نُوحٍ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang dari sebelum kalian kaum nuh
Ibrahim:9

َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya apakah

tidak mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Az-Zumar:71

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang mereka mengingkari dari sebelum
At-Taghaabun:5

ُكلََّمآ أُْلِقىَ ِفيَها فَْوٌج َسأََلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم نَِذيٌر
setiap apa dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia)

menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan

Al-Mulk:8

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169
يَأِْتِهْم

أََلْم يَأِْتِهْم نَبَأُ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
tidakkah/bukankah dia datang kepada mereka berita orang-orang

yang dari sebelum mereka
At-Taubah:70
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َا يَأِْتِهْم تَأِْويُلُهۥ َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوملَّ
dan belum dia datang kepada mereka penjelasannya seperti itulah dia
telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka

Yunus:39

ِت لِحَٰ َوَمن يَأِْتِهۦ ُمؤِْمنًا َقْد َعِمَل ٱلصَّٰ
dan barangsiapa datang kepada-nya yang sungguh-sungguh beriman

sungguh telah dia membuat kesalehan-kesalehan
Thaahaa:75 يَأِْتِهۦ

ْمِس ِمَن ٱمْلَْشِرِق َقاَل إِبْرَِٰهيُم فَِإنَّ الـلَّـَه يَأِْتى ِبٱلشَّ
dia mengatakan Ibrahim maka sesungguhnya Allah ia mendatangkan

/ mengumpulkan dengan matahari dari timur
Al-Baqarah:258 يَأِْتى

فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54

يَْوَم يَأِْتى بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan sebagian ayat-ayat

tuhanmu
Al-An'aam:158

َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ تَأِْويَلُهۥ يَْوَم يَأِْتى تَأِْويُلُهۥ
apakah mereka melihat kecuali/hanya kesudahan kejadiannya pada

hari ia mendatangkan / mengumpulkan kesudahan kejadiannya
Al-A'raaf:53

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َسبْعٌ ِشَداٌد
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tujuh

amat kesulitan
Yusuf:48

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعاٌم ِفيِه
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tahun

tentang (kebenaran) itu
Yusuf:49

رًۢا ِبرَُسوٍل يَأِْتى ِمۢن بَْعِدى ٱْسُمُهۥٓ أَْحَمُد َوُمبَشِّ
dan orang yang selalu membawa kabar gembira dengan seorang rasul

ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudahku namanya ahmad
Ash-Shaff:6

فَٱْعفُوا۟ َوٱْصفَُحوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦٓ
maka hendalah kalian maafkan dan hendaklah kalian berlapang dada

sehingga ia menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
Al-Baqarah:109 يَأِْتىَ

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ بَيْعٌ ِفيِه
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak jual beli / perdagangan

tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:254

فََعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتىَ ِبٱْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِهۦ
maka mudah-mudahan Allah agar ia menghadiri/mendatangi dengan

kemenangan atau suatu perkara/urusan dari sisiNya
Al-Maidah:52
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أَْو يَأِْتىَ َربَُّك أَْو يَأِْتىَ بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
atau ia menghadiri/mendatangi tuhanmu atau ia

menghadiri/mendatangi sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158

أَْو يَأِْتىَ َربَُّك أَْو يَأِْتىَ بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
atau ia menghadiri/mendatangi tuhanmu atau ia

menghadiri/mendatangi sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158

َوِجَهاٍد ِفى َسِبيلِِهۦ فَتََربَُّصوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦ
dan kesungguhan di dalam jalannya maka menunggu sehingga ia

menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
At-Taubah:24

َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul akan ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat melainkan dengan seizin
Allah

Arraad:38

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ بَيْعٌ ِفيِه واََل ِخلٌَٰل
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak jual beli / perdagangan

tentang (kebenaran) itu dan tidak persahabatan
Ibrahim:31

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو يَأِْتىَ أَْمُر َربَِّك
apakah mereka melihat melainkan akan datang kepada mereka

malaikat-malaikat atau ia menghadiri/mendatangi ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33

دَُّعوَن أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ يَصَّ
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah pada hari itu (mereka) memisah-misah
Ar-Ruum:43

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul bahwa ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat/muXjizat kecuali dengan
seizin Allah

Ghafir:78

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah
Asy-Syuura:47

أَن يَأِْتىَ أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
bahwa ia menghadiri/mendatangi salah satu dari kalian kematian

Al-
Munaafiquun:10

أَم مَّن يَأِْتىٓ َءاِمنًا يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
ataukah orang ia mendatangkan / mengumpulkan aman pada hari

kiamat-kiamat
Fush-Shilat:40 يَأِْتىٓ
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َوَختََم َعَلىٰ ُقُلوِبُكم مَّْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِه
dan dia menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak /

selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46 يَأِْتيُكم

َقاَل إِنََّما يَأِْتيُكم ِبِه الـلَّـُه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah mendatangkan kalian berdua

dengannya Allah
Huud:33

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِضيَآٍء أَفَاَل تَْسَمُعوَن
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan cahaya (sinar terang) ia membenam mendengar
Al-Qashash:71

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبَليٍْل
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan malam
Al-Qashash:72

فََمن يَأِْتيُكم ِبَمآٍء مَِّعنيٍۭ
maka barang siapa mendatangkan kalian berdua dengan air mata air

Al-Mulk:30

َقاَل اَل يَأِْتيُكَما طََعاٌم تُْرزََقاِنِهۦٓ إاِلَّ نَبَّأْتُُكَما ِبتَأِْويلِِهۦ
dia mengatakan tidak mendatangkan kalian berdua tambahan

makanan direzkikannya/diberikannya melainkan (aku) beritakan
kepada kamu berdua dengan tabirnya

Yusuf:37
يَأِْتيُكَما

َوٱلَِّٰتى يَأِْتنَي ٱْلفَِٰحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم
dan wanita-wanita yang datang kepada kami yang melakukan

perbuatan keji dari/diantara isteri-isteri kalian
An-Nisa:15 يَأِْتنَي

بَيِّنٍَة إآِلَّ أَن يَأِْتنَي ِبفَِٰحَشٍة مُّ
kecuali bahwa datang kepada kami dengan orang yang keji penjelas

(yang menjelaskan)
An-Nisa:19

َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأِْتنَي ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru

dalam / jauh
Al-Hajj:27

ٍ أَْولََٰدُهنَّ واََل يَأِْتنَي ِببُْهنتَٰ
anak-anak mereka[pr] dan tidak datang kepada kami dengan dusta

Al-
Mumtahinah:12

بَيِّنٍَة واََل يَْخرُْجَن إآِلَّ أَن يَأِْتنَي ِبفَِٰحَشٍة مُّ
dan tidak/jangan keluar kecuali bahwa datang kepada kami dengan

orang yang keji penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:1

بِِّهۦٓ َوَقاُلوا۟ َلواَْل يَأِْتينَا ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak datang kepada kami dengan

ayat/bukti dari tuhannya
Thaahaa:133 يَأِْتينَا

يَأِْتينََك َسْعيًا َوٱْعَلْم
niscaya mereka datang kepadamu usaha dan ketahuilah Al-Baqarah:260 يَأِْتينََك
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َقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَيُُّكْم يَأِْتيِنى ِبَعرِْشَها
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka siapa diantara kalian

mendatangkan kepadaku dengan singgasananya
An-Naml:38 يَأِْتيِنى

يَأِْتيَها ِرزُْقَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن
datang kepadanya[pr] rezkinya puas/senang dari setiap tempat An-Nahl:112 يَأِْتيَها

فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب
maka kelak kalian mengetahui siapa datang kepada-nya siksaan Huud:39 يَأِْتيِه

ِمٌل َسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati kelak/bakal kalian mengetahui

siapa datang kepada-nya siksaan
Huud:93

ِقيٌم َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
siapa datang kepada-nya siksaan dihinakannya dan menimpa atasnya

siksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40

الَّ يَأِْتيِه ٱْلبَِٰطُل ِمۢن بَنْيِ يََديِْه واََل ِمْن َخْلِفِهۦ
tidak datang kepada-nya (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dari

antara depannya dan tidak dari belakangnya
Fush-Shilat:42

َوَما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari seorang rasul melainkan

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Al-Hijr:11
يَأِْتيِهم

بِِّهم مُّْحَدٍث َما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مِّن رَّ
tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari tuhan

mereka yang dalam kondisi cepat diperbarui
Al-Anbiyaa':2

ِن ُمْحَدٍث َوَما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مَِّن ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari

pemurah yang dalam kondisi cepat diperbarui
Asy-Syu'araa':5

يََٰحْسرَةً َعَلى ٱْلِعبَاِد َما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل
aduhai kami menyesal atas/terhadap hamba-hamba tidak dia datang

kepada mereka dari seorang rasul
YaaSiin:30

َوَما يَأِْتيِهم مِّن نَِّبىٍّ إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari benar-benar nabi kecuali

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Az-Zukhruf:7

۟ َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44
يَأِْتيِهُم
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فََسْوَف يَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka kelak dia datang kepada mereka berita apa adalah mereka

dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-An'aam:5 يَأِْتيِهْم

لَّيَُقوُلنَّ َما يَْحِبُسُهۥٓ أاََل يَْوَم يَأِْتيِهْم َليَْس َمْصُروفًا َعنُْهْم
tentu akan mengatakan apa menghalanginya ingatlah pada hari dia

datang kepada mereka bukankah (ia[lk]) yang dipalingkan dari
mereka

Huud:8

َوٱْعبُْد َربََّك َحتَّىٰ يَأِْتيََك ٱْليَِقنُي
dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan Al-Hijr:99 يَأِْتيََك

ا َعلََّمِنى َربِّىٓ َقبَْل أَن يَأِْتيَُكَما ذَٰلُِكَما ِممَّ
sebelum bahwa sampai kepadamu berdua yang demikian itu dari apa

(ia) telah berkali-kali mengajarkan kepadaku Tuhanku
Yusuf:37 يَأِْتيَُكَما

بُِّكْم أَن يَأِْتيَُكُم ٱلتَّابُوُت ِفيِه َسِكينٌَة مِّن رَّ
bahwa dia akan datang kepada kalian tabut tentang (kebenaran) itu

ketenangan dari tuhan kalian
Al-Baqarah:248 يَأِْتيَُكُم

أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب ثُمَّ اَل تُنَصُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa kemudian tidak

(kalian[k]) ditolong
Az-Zumar:54

أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب بَْغتًَة َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa tiba-tiba dan kalian

tidak kalian menyadari
Az-Zumar:55

أاَلَّ نُؤِْمَن لِرَُسوٍل َحتَّىٰ يَأِْتيَنَا ِبُقْربَاٍن تَأُْكُلُه ٱلنَّاُر
supaya tidak beriman bagi seorang rasul sehingga dia datang kepada

kami dengan korban dia memakannya api
Ali-Imran:183 يَأِْتيَنَا

فََصبٌْر َجِميٌل َعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتيَِنى ِبِهْم َجِميًعا
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dia mudah-

mudahan Allah agar mendatangkan kepadaku dengan mereka
semuanya

Yusuf:83
يَأِْتيَِنى

فَِإمَّا يَأِْتيَنَُّكم مِّنِّى ُهًدى
maka jika sungguh ia datang kepadamu daripadaKu petunjuk Al-Baqarah:38 يَأِْتيَنَُّكم

فَِإمَّا يَأِْتيَنَُّكم مِّنِّى ُهًدى
maka adapun/jika sungguh ia datang kepadamu dari pada-Ku

petunjuk
Thaahaa:123

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَُّكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai anak Adam adapun/jika sungguh ia datang kepadamu rasul-rasul

diantara kalian
Al-A'raaf:35 يَأِْتيَنَُّكْم

180

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

أَفَأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا بَيَٰتًا َوُهْم نَآِئُموَن
apakah dia merasa aman ahli negeri jika dia datang kepada mereka

siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97 يَأِْتيَُهم

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن يَأِْتيَُهُم الـلَّـُه
apakah/tidakkah mereka melihat kecuali/melainkan bahwa datang

kepada mereka Allah
Al-Baqarah:210 يَأِْتيَُهُم

أَْو يَأِْتيَُهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
atau datang kepada mereka azab / siksa dari arah/tempat tidak mereka

menyadari
An-Nahl:45

أَْو يَأِْتيَُهُم ٱْلَعذَاُب ُقباًُل
atau datang kepada mereka azab / siksa berhadap-hadapan

Al-Kahfi:55

اَعُة بَْغتًَة أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْومٍ َعِقيمٍ َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba atau dia

datang kepada mereka azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan
apa-apa

Al-Hajj:55
يَأِْتيَُهْم

أَن يَأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
bahwa dia datang kepada mereka siksaan sangat pedih

Nuh:1

َوٱلَّذَاِن يَأِْتيَِٰنَها ِمنُكْم فَـَٔاذُوُهَما
dan dua orang yang mereka berdua mendatanginya diantara kalian

maka berilah hukuman keduanya
An-Nisa:16 يَأِْتيَِٰنَها

أََلْم يَأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن تَْخَشعَ ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر الـلَّـِه
apakah tidak datang bagi orang-orang yang mereka mengimani

bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16 يَأِْن

َوَلْم يُؤَْت َسَعًة مَِّن ٱمْلَاِل
dan tidak dia memberikan saat dari harta/kekayaan Al-Baqarah:247 يُؤَْت

َوَمن يُؤَْت ٱْلِحْكَمَة فََقْد أُوِتىَ َخيًْرا َكِثيًرا
dan siapa dia memberikan hikmah-hikmah maka sesungguhnya telah

dia memberikan kebaikan sangat banyak
Al-Baqarah:269

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤْتَْوَن أَْجرَُهم مَّرَّتَنْيِ ِبَما َصبَُروا
itulah mereka diberi pahala mereka dua kali dengan apa/sebab

mereka sabar
Al-Qashash:54 يُؤْتَْوَن

رَةً نُْهْم أَن يُؤْتَىٰ ُصُحفًا مُّنَشَّ بَْل يُِريُد ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
bahkan dia menghendaki tiap seseorang dari mereka untuk dia

memberikan lembaran-lembaran orang[pr] yang berterbaran

Al-
Muddaththir:52

يُؤْتَىٰ
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ُقْل إِنَّ ٱْلُهَدٰى ُهَدى الـلَّـِه أَن يُؤْتَىٰٓ أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang menunjukkan

tersebut petunjuk Allah bahwa dia memberikan seorang
Ali-Imran:73 يُؤْتَىٰٓ

فَِإذًا الَّ يُؤْتُوَن ٱلنَّاَس نَِقيًرا
maka jika demikian/kendatipun ada tidak dia akan mendatangkan

manusia sedikitpun
An-Nisa:53 يُؤْتُوَن

َوٱلَِّذيَن يُؤْتُوَن َمآ َءاتَوا۟ وَُّقُلوبُُهْم َوِجَلٌة
dan orang-orang yang dia akan mendatangkan apa mereka sampai

dan hati mereka gemetaran

Al-
Mu'minuun:60

ِفُروَن ٱلَِّذيَن اَل يُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
orang-orang yang tidak dia akan mendatangkan zakat dan mereka

dengan akhirat mereka orang-orang yang telah kafir
Fush-Shilat:7

جِِريَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِكنَي َوٱمْلُهَٰ أَن يُؤْتُٓوا۟ أُ۟ولِى ٱْلُقْربَىٰ َوٱمْلَسَٰ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan

orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan
Allah

An-Nuur:22
۟ يُؤْتُٓوا

َوَسْوَف يُؤِْت الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي أَْجًرا َعِظيًما
dan kelak dia diberikan Allah orang-orang yang beriman pahala

sangat berlipat ganda
An-Nisa:146 يُؤِْت

َلِمنَي َوَءاتَىُٰكم مَّا َلْم يُؤِْت أََحًدا مَِّن ٱْلعَٰ
dan dia memberikan kepada kalian apa tidak/belum dia diberikan

seseorang/siapapun dari semesta alam
Al-Maidah:20

تُقَِٰتُلونَُهْم أَْو يُْسلُِموَن فَِإن تُِطيُعوا۟ يُؤِْتُكُم الـلَّـُه أَْجًرا َحَسنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka atau diselamatkan maka jika
kalian mentaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah

pahala kebaikan

Al-Fath:16
يُؤِْتُكُم

آ أُِخذَ ِمنُكْم َويَْغِفْر َلُكْم يُؤِْتُكْم َخيًْرا مِّمَّ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] kebaikan dari apa telah

diambil diantara kalian dan dia mengampuni bagi kalian
Al-Anfaal:70 يُؤِْتُكْم

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ يُؤِْتُكْم أُُجورَُكْم واََل يَْسـَْٔلُكْم أَْموََٰلُكْم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri menyebabkan

akan memberikan kalian[lk] pahala kalian dan tidak meminta kepada
kalian harta-harta kalian

Muhammad:36

يُؤِْتُكْم ِكفَْلنْيِ ِمن رَّْحَمِتِهۦ َويَْجَعل لَُّكْم نُورًا تَْمُشوَن ِبِهۦ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] dua bagian dari rahmat-

nya dan menjadikan bagi kalian cahaya berjalan dengannya
Al-Hadiid:28

َوالـلَّـُه يُؤِْتى ُمْلَكُهۥ َمن يََشآُء
dan Allah dia diberikan yang menjadi kerajaannya orang/siapadia

kehendaki
Al-Baqarah:247 يُؤِْتى
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يُؤِْتى ٱْلِحْكَمَة َمن يََشآُء
dia diberikan hikmah-hikmah siapa dia kehendaki

Al-Baqarah:269

ىٰ ٱلَِّذى يُؤِْتى َماَلُهۥ يَتَزَكَّ
yang dia diberikan hartanya sangat mensucikan

Al-Lail:18

يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dia berikan siapa/orangdia kehendaki dan Allah yang meluaskan

sangat mengetahui
Ali-Imran:73 يُؤِْتيِه

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
itu karunia Allah dia berikan pada siapa dia kehendaki Allah yang

meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Hadiid:21

َوأَنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
dan bahwasannya karunia dengan tangan Allah dia berikan siapa dia

kehendaki
Al-Hadiid:29

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Jumu'ah:4

أُ۟ولَِٰٓئَك َسْوَف يُؤِْتيِهْم أُُجورَُهْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
itulah mereka kelak/bakal akan memberikan kepada pahala mereka

dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152 يُؤِْتيِهْم

فََعَسىٰ َربِّىٓ أَن يُؤِْتنَيِ َخيًْرا مِّن َجنَِّتَك
maka mudah-mudahan Tuhanku akan menyebabkan akan

memberikan kepadaku kebaikan dari kebunmu
Al-Kahfi:40 يُؤِْتنَيِ

َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُؤِْتيَُه الـلَّـُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa dia akan
memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian

Ali-Imran:79 يُؤِْتيَُه
َلن يُؤِْتيَُهُم الـلَّـُه َخيًْرا الـلَّـُه

tidak menyebabakan akan mendatangkan kepada mereka Allah
kebaikan Allah

Huud:31 يُؤِْتيَُهُم
فَأَْجِمُعوا۟ َكيَْدُكْم ثُمَّ ٱئْتُوا۟ َصفًّا

maka (kalian[lk]) kumpulkanlah tipu daya kalian kemudian
(kalian[lk]) datangkanlah barisan

Thaahaa:64 ۟ ٱئْتُوا
إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ ٱئْتُوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ

kecuali bahwa mereka berkata (kalian[lk]) datangkanlah dengan
bapak-bapak kami

Al-Jaatsiyah:25
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ِحٍر َعلِيمٍ َوَقاَل ِفْرَعْوُن ٱئْتُوِنى ِبُكلِّ سَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun datangkanlah / bawalah kepadaku

dengan setiap penyihir sangat pandai
Yunus:79 ٱئْتُوِنى

ا َجآَءهُ ٱلرَُّسوُل َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦ فََلمَّ
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya maka tatkala dia telah sampai padanya mengetahui
Yusuf:50

َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦٓ أَْستَْخلِْصُه لِنَفِْسى
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya akan mengikhlaskannya/memilihnya kepadaku/untukku
Yusuf:54

زَُهم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ٱئْتُوِنى ِبأَخٍ لَُّكم مِّْن أَِبيُكْم َا َجهَّ َوملَّ
dan setelah (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka dia mengatakan datangkanlah / bawalah kepadaku saudara
bagi kalian dari ayahmu

Yusuf:59

ذَآ ٱئْتُوِنى ِبِكتٍَٰب مِّن َقبِْل هَٰ
datangkan kepadaku dengan sebuah kitab dari sebelum ini

Al-Ahqaaf:4

َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ٱئِْت
dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami datangkanlah (kamu[pr])
Yunus:15 ٱئِْت

إِذْ نَاَدٰى َربَُّك ُموَسىٰٓ أَِن ٱئِْت ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي َو
dan ketika (dia) menyeru tuhanmu Musa agar/hendalah datangkanlah

(kamu[pr]) kaum yang mendzalmi
Asy-Syu'araa':10

ٌب يَْدُعونَُهۥٓ إَِلى ٱْلُهَدى ٱئِْتنَا أَْصحَٰ
kawan-kawan mereka memanggilnya kepada yang menunjukkan

tersebut kamu hendaklah medatangkan kepada kami
Al-An'aam:71 ٱئِْتنَا

لِحُ ٱئِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ َوَقاُلوا۟ يَٰصَٰ
dan mereka berkata hai saleh kamu hendaklah medatangkan kepada

kami dengan apa kamu menasehati kami
Al-A'raaf:77

أَِو ٱئِْتنَا ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ
atau kamu hendaklah medatangkan kepada kami dengan siksaan

pedih
Al-Anfaal:32

ِدِقنَي أَن َقاُلوا۟ ٱئِْتنَا ِبَعذَاِب الـلَّـِه إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
bahwa mereka berkata kamu hendaklah medatangkan kepada kami

dengan azab / siksa Allah jika adalah kamu dari/termasuk orang-
orang yang benar

Al-Ankabuut:29

فََقاَل َلَها َولِأْلَرِْض ٱئِْتيَا طَْوًعا أَْو َكرًْها
lalu ia mengatakan kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu

berdua ketaatan atau keterpaksaan
Fush-Shilat:11 ٱئِْتيَا
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ث ث ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perempuan, istri, kaum

wanita, kaum hawa, betina, nyonya, bu, puteri, bini, rodong, gadis, rok,
anderok, rok dalam wanita, rok anak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَثَٰثًا
perkakas rumah tangga

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوأَْشَعارَِهآ أَثَٰثًا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ

dan dari bulu-bulunya dan bulu-bulunya dan rambutnya perkakas
rumah tangga dan kesenangan sampai waktu

An-Nahl:80 أَثَٰثًا
وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَٰثًا َورِْءيًا

dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat
mereka lebih baik perkakas rumah tangga dan pandang mata

Maryam:74
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ر ث ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna denai, jalan kecil, bekas,

kesan, bakat, gaun panjang, sisa, tanda, petunjuk, isyarat, sindiran,
bayangan, kiasan, sasaran, nilai, angka, ciri, cap, noda, taraf, tingkat,

gerak, kemasyhuran, rekam, kumandang, gema, pembalikan, tolakan ke
belakang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuntuti, menarik,
menyeret, terseret, mengikuti jejak, mengikuti, mengekori, menjejaki,
ketinggalan, berjalan dgn lesu, berjalan dgn susah payah, menjalar,

mengisyaratkan, menyindirkan, membayangkan, menyindir secara tak
langsung, menganginkan, menandai, memperhatikan, menilai, menjadi

tanda, memberi harga pd, mengesankan, mempengaruhi, mencetak,
mengingatkan, mencamkan, menanamkan kesan pd, melagak, mencap,

memperkesankan, menimbulkan, menghasilkan, menyebabkan,
membangkitkan, tenggelam, terbenam, hilang, menenggelamkan,

membenamkan, menanam, terperosok, merosot, turun, masuk ke dalam,
menggali, memasukkan, memancangkan, menanamkan, beroperasi,

menjalankan, membedel, mengoperasi, menyelenggarakan,
mengusahakan, mengadakan, membedah, memotong

َءاثَٰرِِهْم َءاثَٰرِِهم َءاثَِٰر َءاثَرََك َءاثَارِِهَما
sepeninggal/bekas

mereka
sepeninggal/bekas

mereka bekas telah melebih-
lebihkan kamu

bekas (mereka
berdua)

تُؤِْثُروَن أَثَٰرٍَة أَثَِرى أَثَِر َءاثَٰرِِهْم
dijejaki / diikuti bekas-

bekas/peninggalan bekas bekas sepeninggal/bekas
mereka

َوَءاثَٰرَُهْم َوَءاثََر َوَءاثَاًرا نُّؤِْثرََك تُؤِْثُروَن
dan bekas-bekas

mereka
dan ia menjejaki /

memilih
dan bekas-bekas

mereka dijejaki kamu dijejaki / diikuti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱرْتَدَّا َعَلىٰٓ َءاثَارِِهَما َقَصًصا
maka keduanya kembali atasku/terhadapku bekas (mereka berdua)

mencari/mengikuti jejak
Al-Kahfi:64 َءاثَارِِهَما
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َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َءاثَرََك الـلَّـُه َعَليْنَا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya telah melebih-lebihkan

kamu Allah atas kami
Yusuf:91 َءاثَرََك

فَٱنظُْر إَِلىٰٓ َءاثَِٰر رَْحَمِت الـلَّـِه
maka kamu hendaklah memperhatikan kepada bekas rahmat Allah Ar-Ruum:50 َءاثَِٰر

َوَقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
dan kami mengikuti atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

dengan Isa putera Maryam
Al-Maidah:46 َءاثَٰرِِهم

إِنَّا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم مُّْهتَُدوَن َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

para yang mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:22

ْقتَُدوَن إِنَّا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم مُّ َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

orang-orang yang cepat mengikuti
Az-Zukhruf:23

ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27

فََلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu

sendiri atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka
Al-Kahfi:6 َءاثَٰرِِهْم

فَُهْم َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم يُْهَرُعوَن
maka mereka atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka sangat

disegerakan
Ash-Shaafaat:70

فََقبَْضُت َقبَْضًة مِّْن أَثَِر ٱلرَُّسوِل
maka (aku) menggenggam/mengambil segenggam dari bekas rasul Thaahaa:96 أَثَِر

ُجوِد ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر ٱلسُّ
tanda-tanda mereka di dalam muka-muka mereka dari bekas bersujud

Al-Fath:29

َقاَل ُهْم أُوآَ۟لِء َعَلىٰٓ أَثَِرى َوَعجِْلُت إَِليَْك رَبِّ لِتَرَْضىٰ
dia mengatakan mereka itulah atasku/terhadapku bekas dan (aku)

menyegerakan kepada-Mu Tuhan agarmeridhai
Thaahaa:84 أَثَِرى

ِدِقنَي أَْو أَثَٰرٍَة مِّْن ِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ
atau bekas-bekas/peninggalan dari pengetahuan jika adalah kalian

para yang membenarkan
Al-Ahqaaf:4 أَثَٰرٍَة

بَْل تُؤِْثُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
bahkan dijejaki / diikuti kehidupan dinia Al-Alaa:16 تُؤِْثُروَن
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َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْثرََك َعَلىٰ َما َجآَءنَا
mereka berkata kami tidak akan dijejaki kamu atas/terhadap apa dia

datang kepada kami
Thaahaa:72 نُّؤِْثرََك

َكانُوا۟ ُهْم أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:21 َوَءاثَاًرا

َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka kebanyakan dari mereka dan lebih kuat/keras kekuatan

dan bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:82

َوَءاثََر ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dan ia menjejaki / memilih kehidupan dunia An-Naziaat:38 َوَءاثََر

َونَْكتُُب َما َقدَُّموا۟ َوَءاثَٰرَُهْم وَُكلَّ َشىٍْء
dan menulis apa (mereka) menyediakan/meneguhkan dan bekas-

bekas mereka dan tiap-tiap sesuatu
YaaSiin:12 َوَءاثَٰرَُهْم

َويُؤِْثُروَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة
dan dijejaki atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka walaupun

adalah dia mereka kepapaan/kesusahan
Al-Hasyr:9 َويُؤِْثُروَن

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر يُؤْثَُر فََقاَل إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan tidaklah ini kecuali sihir ditinggalkan / dijejaki

Al-
Muddaththir:24 يُؤْثَُر
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ل ث ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cemara, pohon pinus, pohon

cemara
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأَثٍْل
dan cemara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَثٍْل َوَشىٍْء مِّن ِسْدٍر َقلِيٍل
dan cemara dan sesuatu dari bidara sedikit Saba':16 َوأَثٍْل
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م ث ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesalahan, kepasikan,

persetubuhan tanpa perkawinan, cacat, kekurangan, cacad, perasaan
bersalah, tuduhan bersalah, pelanggaran, perbuatan salah, salah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdosa, melanggar,

kejahatan

أَِثيمٍ أَِثيًما أَثَاًما َءاِثٌم َءاِثًما
bergelimang dosa bergelimang dosa dosa orang yang berdosa bergelimang dosa

ِبِإثِْمى إِثَْم إِثٌْم إِثًْما أَِثيمٍ
dengan dosaku berdosa dosa dosa bergelimang dosa

َعَلى تَأِْثيٌم تَأِْثيًما ثْمِ ِبٱإْلِ ِبِإثِْمى
dosanya perbuatan dosa

besar menimbulkan dosa dengan dosa dengan dosaku

إِثِْمَك َو إِثُْمُهَمآ َو إِثًْما َو ثْمٍ ِ إلِّ َعَلى
dan dosa kamu dan dosa keduanya dan dosa untuk dosa dosanya

ثَْم ٱإْلِ ٱأْلَِثيمِ
dosa/bohong orang yang berdosa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تُِطعْ ِمنُْهْم َءاِثًما أَْو َكفُوًرا
dan jangan kamu mengikuti dari mereka bergelimang dosa atau

kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:24 َءاِثًما

َوَمن يَْكتُْمَها فَِإنَُّهۥٓ َءاِثٌم َقْلبُُهۥ
dan barang siapa dia menyembunyikannya maka sesungguhnya dia

orang yang berdosa hatinya
Al-Baqarah:283 َءاِثٌم

190

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19


KosakataAlQuran

واََل يَزْنُوَن َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك يَْلَق أَثَاًما
dan tidak (mereka[lk]) berzina dan barangsiapa dia melakukan itu

menemui dosa
Al-Furqon:68 أَثَاًما

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّانًا أَِثيًما
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang adalah dia yang

berkhianat bergelimang dosa
An-Nisa:107 أَِثيًما

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَِثيمٍ
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sangat kafir

bergelimang dosa
Al-Baqarah:276 أَِثيمٍ

 تَنَزَُّل َعَلىٰ ُكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ
menurunkan atas/terhadap setiap pendusta / perpalingan bergelimang

dosa

Asy-
Syu'araa':222

 َويٌْل لُِّكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ
kecelakaanlah bagi tiap-tiap pendusta / perpalingan bergelimang dosa

Al-Jaatsiyah:7

 مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas bergelimang dosa
Al-Qalam:12

 َوَما يَُكذُِّب ِبِهۦٓ إاِلَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
dan tidak sungguh-sungguh akan mendustakan dengannya kecuali

tiap orang yang cepat melampaui batas bergelimang dosa

Al-
Mutaffifiin:12

فََمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَفًا أَْو إِثًْما
maka barang siapa (ia) takut dari orang yang berwasiat berat sebelah

atau dosa
Al-Baqarah:182 إِثًْما

إِنََّما نُْملِى َلُهْم لِيَزَْداُدٓوا۟ إِثًْما َوَلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
sesungguhnya hanyalah kami memberi tangguh kepada mereka

supaya mereka menambah dosa dan bagi mereka siksaan yang sangat
menghinakan

Ali-Imran:178

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقِد ٱفْتََرىٰٓ إِثًْما َعِظيًما
dan barang siapa dia mempersekutukan dengan Allah maka sungguh

telah dia mengadakan dosa sangat berlipat ganda
An-Nisa:48

ِبينًا وََكفَىٰ ِبِهۦٓ إِثًْما مُّ
dan cukuplah dengannya dosa dengan nyata

An-Nisa:50

َوَمن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُُهۥ َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
dan barang siapa dia mengerjakan dosa maka sesungguhnyalah dia

mengerjakannya atas/terhadap dirinya sendiri
An-Nisa:111

 َوَمن يَْكِسْب َخِطيٓـًَٔة أَْو إِثًْما
dan barang siapa dia mengerjakan kesalahan atau dosa

An-Nisa:112

 فَِإْن ُعِثَر َعَلىٰٓ أَنَُّهَما ٱْستََحقَّآ إِثًْما
maka jika dia telah diperlihatkan atasku/terhadapku bahwasanya

keduanya kamu berhak dosa
Al-Maidah:107
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ُقْل ِفيِهَمآ إِثٌْم َكِبيٌر َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan pada keduanya dosa sangat besar dan

beberapa manfaat bagi manusia
Al-Baqarah:219 إِثٌْم

ُسوا۟ إِنَّ بَْعَض ٱلظَّنِّ إِثٌْم واََل تََجسَّ
sesungguhnya sebagian menyangka dosa dan jangan (kalian) supaya

mencari kesalahan
Al-Hujuraat:12

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan

maka tidak orang yang melampaui batas maka tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:173 إِثَْم

فَأَْصَلحَ بَيْنَُهْم فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka (ia[lk]) akhirnya mendamaikan diantara mereka maka tidak ada

berdosa atasnya
Al-Baqarah:182

َل ِفى يَْوَمنْيِ فَآَل إِثَْم َعَليِْه فََمن تََعجَّ
maka barang siapa dia sengaja menyegerakan di dalam dua hari maka

tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:203

َر فَآَل إِثَْم َعَليِْه مِلَِن ٱتََّقىٰ َوَمن تَأَخَّ
dan barang siapa dia mengakhirkan maka tidak berdosa atasnya

terhadap siapa yang dia bertaqwa
Al-Baqarah:203

إِثِْمَك إِنِّىٓ أُِريُد أَن تَبُٓوأَ ِبِإثِْمى َو
sesungguhnya aku aku berkehendak agar kalian kembali dengan

dosaku dan dosa kamu
Al-Maidah:29 ِبِإثِْمى

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ تَظََٰهُروَن َعَليِْهم ِبٱإْلِ
kalian membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan Al-Baqarah:85 ثْمِ ِبٱإْلِ

ثْمِ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن ِل ٱلنَّاِس ِبٱإْلِ لِتَأُْكُلوا۟ فَِريًقا مِّْن أَْموَٰ
supaya memakan segolongan/sebagian dari harta-harta manusia

dengan dosa dan kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:188

ثْمِ  أََخذَتُْه ٱْلِعزَّةُ ِبٱإْلِ
Dia mengambilnya/bangkit kemuliaan dengan berbuat dosa

Al-Baqarah:206

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ َويَتَنََٰجْوَن ِبٱإْلِ
dan saling berbicara rahasia untuk berbuat dosa dan permungsuhan

dan tempat / waktu mendurhakai rasul
Al-Mujaadilah:8

ثْمِ  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تَنََٰجيْتُْم فَاَل تَتَنََٰجْوا۟ ِبٱإْلِ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

membicarakan secara rahasia maka jangan membicarakan secara
rahasia dengan berbuat dosa

Al-Mujaadilah:9

اَل يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا واََل تَأِْثيًما
tidak mereka mendengar didalamnya ketersia-siaan dan tidak

menimbulkan dosa
Al-Waqi'a:25 تَأِْثيًما
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يَتَنَٰزَُعوَن ِفيَها َكأًْسا الَّ َلْغٌو ِفيَها واََل تَأِْثيٌم
saling berbantah/berselisih didalamnya piala/gelas tidak ada ketersia-

siaan didalamnya dan tidak ada perbuatan dosa besar
Ath-Thuur:23 تَأِْثيٌم

إِثُْمُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يُبَدُِّلونَُهۥٓ إِنَّ
maka sesungguhnya hanyalah dosanya atas/terhadap orang-orang

yang mengubahnya
Al-Baqarah:181 َعَلى

ثْمٍ ِ فََمِن ٱْضطُرَّ ِفى َمْخَمَصٍة َغيَْر ُمتََجاِنٍف إلِّ
maka barang siapa dia terpaksa di dalam kelaparan tidak / bukan /

selain yang menyeleweng untuk dosa
Al-Maidah:3 ثْمٍ ِ إلِّ

ِبينًا إِثًْما مُّ أَتَأُْخذُونَُهۥ بُْهتَٰنًا َو
apakah kalian mengambil kembali milik)nya dengan cara dusta dan

dosa dengan nyata
An-Nisa:20 إِثًْما َو

ِبينًا إِثًْما مُّ فََقِد ٱْحتََمَل بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah dia menanggung kebohongan dan dosa dengan

nyata
An-Nisa:112

ِبينًا إِثًْما مُّ فََقِد ٱْحتََمُلوا۟ بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah (mereka) membawa/memikul kebohongan dan

dosa dengan nyata
Al-Ahzab:58

إِثُْمُهَمآ أَْكبَُر ِمن نَّفِْعِهَما َو
dan dosa keduanya paling besar daripada manfaat keduanya Al-Baqarah:219 إِثُْمُهَمآ َو

إِثِْمَك إِنِّىٓ أُِريُد أَن تَبُٓوأَ ِبِإثِْمى َو
sesungguhnya aku aku berkehendak agar kalian kembali dengan

dosaku dan dosa kamu
Al-Maidah:29 إِثِْمَك َو

ثَْم َوٱْلبَْغىَ ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ َوَما بَطََن َوٱإْلِ
dan tidak dia menyembunyikan dan perbuatan dosa dan melanggar

hak dengan tidak/tanpa yang benar
Al-A'raaf:33 ثَْم َوٱإْلِ

َِن ٱْلَءاِثِمنَي إِنَّآ إِذًا ملَّ
sesungguhnya kami jika demikian tentu termasuk orang-orang yang

berdosa
Al-Maidah:106 ٱْلَءاِثِمنَي

طََعاُم ٱأْلَِثيمِ
makanan orang yang berdosa Ad-Dukhaan:44 ٱأْلَِثيمِ

ثَْم بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر َعن َقْولِِهُم ٱإْلِ َلواَْل يَنَْهىُٰهُم ٱلرَّ
mengapa tidak dia melarang mereka orang-orang alim yahudi dan

pendeta-pendeta dari perkataan mereka dosa/bohong
Al-Maidah:63 ثَْم ٱإْلِ
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ثَْم َسيُْجزَْوَن ِبَما َكانُوا۟ يَْقتَرِفُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكِسبُوَن ٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka usahakan dosa/bohong kelak

akan diberi balasan dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka
mengusahakan

Al-An'aam:120

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ واََل تََعاَونُوا۟ َعَلى ٱإْلِ
dan jangan kalian tolong menolong dalam hal keburuka atas/terhadap

dosa dan permusuhan
Al-Maidah:2 ثْمِ ٱإْلِ

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ رُِعوَن ِفى ٱإْلِ نُْهْم يُسَٰ َوتََرٰى َكِثيًرا مِّ
dan kamu melihat sangat banyak dari mereka mereka menyegerakan

di dalam dosa dan permusuhan
Al-Maidah:62

ثْمِ َوبَاِطنَُهۥٓ َوذَُروا۟ ظَِٰهَر ٱإْلِ
kalian hendaklah meninggalkan yang lahir/tampak dosa dan yang

tersembunyi
Al-An'aam:120

ثْمِ  لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّنُْهم مَّا ٱْكتََسَب ِمَن ٱإْلِ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka apa (ia) sungguh-sungguh

melakukan dari dosa
An-Nuur:11

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش َوٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
dan orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji

Asy-Syuura:37

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش إاِلَّ ٱللََّمَم ٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji kecuali

teringat sepintas lalu
An-Najm:32
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ج ج ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna asin, pahit, sengit, getir,

dingin, tak enak, air asin, payau, yg berhubung dgn laut, lucu dan tdk
sopan, tdk senonoh, bergaram, yg diasin, yg mengandung garam, pedas,

terlalu mahal, yg hidup di laut, yg hidup di air laut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَُجاٌج أَُجاًجا
pahit / asin asin / pahit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلْو نََشآُء َجَعْلنَُٰه أَُجاًجا فََلواَْل تَْشُكُروَن
jika dia menghendaki telah kami jadikannya asin / pahit maka

mengapa tidak kalian berterima kasih
Al-Waqi'a:70 أَُجاًجا

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َوهَٰ هَٰ
ini tawar tawar / segar dan ini asin pahit / asin Al-Furqon:53 أَُجاٌج

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج َوِمن ُكلٍّ تَأُْكُلوَن َلْحًما طَِريًّا َوهَٰ
dan ini asin pahit / asin dan dari tiap-tiap kalian makan daging benar-

benar lembut/yang baru
Faathir:12
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ر ج ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kamar, ruang, ruangan, bilik,

tempat, selesa, kesempatan, halangan, gedung sewa, robek, yg berhubung
dgn carter, piagam, carter, anggaran dasar, hak istimewa, hak khusus,

pondok, penginapan, rumah kecil untuk sementara, sewaan, upah, uang
sewa.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyewa, membiarkan,
mengajukan, menginap, memondok, tersangkut, memondokkan,

meletakkan, menyerahkan untuk diselesaikan, tinggal, menyimpan uang,
biar, melepaskan, memberi, menyewakan, mari, mengempiskan,

menggemboskan, mempersewakan, mencarter, memberi hak, mengizinkan
dgn piagam resmi, menggaji, mengupahi, menambangkan.

أَْجرََها أَْجَر أَْجٍر أَْجٌر أَْجًرا
pahalanya pahala upah pahala pahala

أَْجُر أَْجرَهُۥ أَْجرَُهْم أَْجرَُهم أَْجرََها
pahala/balasan ganjaran/balasan pahala mereka pahala mereka pahalanya

أُُجورَُكْم أَْجِرَى أَْجرُهُۥ أَْجرُُهْم أَْجُر
pahala kalian upahku pahalanya pahala mereka pahala/balasan

فَأَْجرُهُۥ تَأُْجرَِنى أُُجورَُهنَّ أُُجورَُهْم أُُجورَُكْم
maka pahalanya kamu mengambil

upah/bekerja padaku maskawin mereka pahala mereka pahala kalian
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َوأَْجٍر َوأَْجٌر َوأَْجًرا أَلَْجًرا
dan pahala dan pahala dan pahala sungguh (dapat) upah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويُؤِْت ِمن لَُّدنُْه أَْجًرا َعِظيًما
dan didatangkan dari sisinya pahala sangat berlipat ganda An-Nisa:40 أَْجًرا

َءاتَيْنَُٰهم مِّن لَُّدنَّآ أَْجًرا َعِظيًما إِذًا لَّ َو
dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka dari sisi kami

pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:67

فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:74

ِهِديَن َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن أَْجًرا َعِظيًما ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh atas/terhadap orang-

orang yang duduk/tinggal pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:95

فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:114

َوَسْوَف يُؤِْت الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي أَْجًرا َعِظيًما
dan kelak dia diberikan Allah orang-orang yang beriman pahala

sangat berlipat ganda
An-Nisa:146

أُ۟ولَِٰٓئَك َسنُؤِْتيِهْم أَْجًرا َعِظيًما
itulah mereka akan kami berikan pada mereka pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:162

 ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala
Al-An'aam:90

 يََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya pahala

Huud:51

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا لِحَٰ ُر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala sangat besar

Al-Isra:9

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا لِحَٰ َر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala kebaikan

Al-Kahfi:2

 َلْو ِشئَْت َلتََّخذَْت َعَليِْه أَْجًرا
jikalau (kamu) menghendaki tentu kamu mengambil atasnya pahala

Al-Kahfi:77
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فَِإنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلُمْحِسنَِٰت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيًما
maka sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang

yang berbuat baik diantara (kalian[pr]) adalah pahala sangat berlipat
ganda

Al-Ahzab:29

تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَُهۥ َسلٌَٰم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما
penghormatan mereka pada hari menemuinya

kehormatan/kesejahteraan dan dia sediakan bagi mereka pahala
sangat mulia

Al-Ahzab:44

ْهتَُدوَن ٱتَِّبُعوا۟ َمن الَّ يَْسـَُٔلُكْم أَْجًرا َوُهم مُّ
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti orang tidak ia
minta kepada pahala dan mereka para yang mendapat petunjuk

YaaSiin:21

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا إاِلَّ ٱمْلََودَّةَ ِفى ٱْلُقْربَىٰ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan /
kedekatan

Asy-Syuura:23

َهَد َعَليُْه الـلَّـَه فََسيُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَما عَٰ
dan barang siapa dia menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan

atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala sangat berlipat
ganda

Al-Fath:10

تُقَِٰتُلونَُهْم أَْو يُْسلُِموَن فَِإن تُِطيُعوا۟ يُؤِْتُكُم الـلَّـُه أَْجًرا َحَسنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka atau diselamatkan maka jika
kalian mentaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah

pahala kebaikan

Al-Fath:16

ثَْقُلوَن أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّ
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala maka mereka dari

hutang orang-orang yang cepat dibebani
Ath-Thuur:40

 َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َويُْعِظْم َلُهۥٓ أَْجًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya dan diperbesar
baginya pahala

Ath-Thalaaq:5

ثَْقُلوَن أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّ
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala lalu mereka dari hutang

orang-orang yang cepat dibebani
Al-Qalam:46

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َوٱتََّقْوا۟ أَْجٌر َعِظيٌم
dan mereka bertakwa pahala yang besar Ali-Imran:172 أَْجٌر
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إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فََلُكْم أَْجٌر َعِظيٌم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri maka bagi kalian

pahala yang besar
Ali-Imran:179

َوأَنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
dan bahwasannya Allah di sisi-nya pahala yang besar

Al-Anfaal:28

إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-Taubah:22

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain
(ia[lk]) yang diputus-putus

Fush-Shilat:8

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوأَنفَُقوا۟ َلُهْم أَْجٌر َكِبيٌر
maka orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian dan

mereka menafkahkan bagi mereka pahala sangat besar
Al-Hadiid:7

ِعفَُهۥ َلُهۥ َوَلُهۥٓ أَْجٌر َكِريٌم فَيُضَٰ
maka dia akan melipat gandakannya baginya dan baginya pahala

(ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Hadiid:11

َعُف َلُهْم َوَلُهْم أَْجٌر َكِريٌم يُضَٰ
dilipat gandakan untuk mereka dan untuk mereka pahala (ia[lk]) yang

sangat mulia
Al-Hadiid:18

إِنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anakmu cobaan-

cobaan dan Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-
Taghaabun:15

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُونٍۭ لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk]) yang
diputus

Al-Inshiqaaq:25

ِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan maka bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk])
yang diputus-putus

At-Tin:6

فَِإن تََولَّيْتُْم فََما َسأَْلتُُكم مِّْن أَْجٍر
maka jika kalian supaya memalingkan maka tidak meminta kepada

kalian dari upah
Yunus:72 أَْجٍر

 َوَما تَْسـَُٔلُهْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak (kamu) meminta kepada mereka atasnya dari upah

Yusuf:104

 ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan aku tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Al-Furqon:57
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 َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':109

 َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':127

 َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':145

 َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':164

 َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':180

ُقْل َما َسأَْلتُُكم مِّْن أَْجٍر فَُهَو َلُكْم
kamu hendaklah mengatakan tidak meminta kepada kalian dari upah

maka itu (upah) bagi kalian
Saba':47

 ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Shaad:86

َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan bahwasannya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:171 أَْجَر

إِنَّا اَل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْصلِِحنَي
sesungguhnya kami tidak disia-siakan pahala orang-orang yang

mengadakan perdamaian
Al-A'raaf:170

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

berbuat baik
At-Taubah:120

َوٱْصِبْر فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
dan bersabarlah maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan

pahala orang-orang yang berbuat baik
Huud:115

نُِصيُب ِبرَْحَمِتنَا َمن نََّشآُء واََل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
(kami) dilimpahkan dengan rahmat / kasih-sayang kami siapa dia

menghendaki dan tidak disia-siakan pahala orang-orang yang berbuat
baik

Yusuf:56

فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang berbuat baik
Yusuf:90

إِنَّا اَل نُِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل
sesungguhnya kami tidak disia-siakan pahala orang memperbaiki

pekerjaan/amal
Al-Kahfi:30
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لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َسَقيَْت َلنَا
untuk memberi balasan kepadamu pahala apa (kamu) memberi

minum bagi kami
Al-Qashash:25

نُّؤِْتَهآ أَْجرََها َمرَّتَنْيِ َوأَْعتَْدنَا َلَها ِرزًْقا َكِريًما
didatangkan / berikan pahalanya dua kali dan kami telah

menyediakan baginya rizki sangat mulia
Al-Ahzab:31 أَْجرََها

َوَلنَْجِزيَنَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرٓوا۟ أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan orang-orang yang mereka sabar

pahala mereka dengan yang lebih baik apa adalah mereka mereka
mengerjakan

An-Nahl:96
أَْجرَُهم

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka pahala mereka dengan

yang lebih baik apa adalah mereka mereka mengerjakan
An-Nahl:97

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤْتَْوَن أَْجرَُهم مَّرَّتَنْيِ ِبَما َصبَُروا
itulah mereka diberi pahala mereka dua kali dengan apa/sebab

mereka sabar
Al-Qashash:54

ِبُروَن أَْجرَُهم ِبَغيِْر ِحَساٍب إِنََّما يَُوفَّى ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyempurnakan orang-orang yang

sabar pahala mereka dengan tidak/tanpa perhitungan
Az-Zumar:10

َويَْجِزيَُهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan memberi balasan kepada pahala mereka dengan yang lebih baik

yang adalah mereka mereka mengerjakan
Az-Zumar:35

نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

أَْجرَُهْم

َوٱْلِكتََٰب َوَءاتَيْنَُٰه أَْجرَهُۥ ِفى ٱلدُّنْيَا
dan Al Kitab dan kami telah memberinya ganjaran/balasan di dalam

dunia
Al-Ankabuut:27 أَْجرَهُۥ

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها َوِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Ali-Imran:136 أَْجُر

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها ِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal di alamnya sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Al-Ankabuut:58

ِملنَِي فَِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ
maka nikmat pahala/balasan orang-orang yang beramal

Az-Zumar:74
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فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
maka bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka Al-Baqarah:62 أَْجرُُهْم

وآََل أَذًى لَُّهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan tidak ada gangguan (penyakit) bagi mereka pahala mereka disisi

tuhan mereka
Al-Baqarah:262

ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
tersembunyi dan keterus-terangan maka bagi mereka pahala mereka

disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:274

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat maka

bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
itulah mereka bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka

Ali-Imran:199

َهَدآُء ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم أَْجرُُهْم َونُورُُهْم َوٱلشُّ
dan orang-orang yang menjadi saksi disisi tuhan mereka bagi mereka

pahala mereka dan cahaya mereka
Al-Hadiid:19

َوُهَو ُمْحِسٌن فََلُهۥٓ أَْجرُهُۥ ِعنَد َربِِّهۦ
dan dia yang melakukan kebaikan maka baginya pahalanya disisi

tuhannya
Al-Baqarah:112 أَْجرُهُۥ

ثُمَّ يُْدرِْكُه ٱمْلَْوُت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
kemudian dia menemuinya kematian maka sesungguhnya telah dia

mendapatkan pahalanya atas/terhadap Allah
An-Nisa:100

إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah Yunus:72 أَْجِرَى

 َويََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه َمااًل إِْن أَْجِرَى
dan hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya harta

tidak lain upahku
Huud:29

إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذى فَطَرَِنىٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
tidak lain upahku hanyalah atas/terhadap yang (ia) telah menciptakan

aku ia membenam kalian menggunakan akal
Huud:51

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':109

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':127

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':145
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َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':164

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':180

إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه
tak lain upahku kecuali atas/terhadap Allah

Saba':47

إِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجورَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َو
dan sesungguhnya hanyalah kalian disempurnakan pahala kalian pada

hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:185 أُُجورَُكْم

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ يُؤِْتُكْم أُُجورَُكْم واََل يَْسـَْٔلُكْم أَْموََٰلُكْم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri menyebabkan

akan memberikan kalian[lk] pahala kalian dan tidak meminta kepada
kalian harta-harta kalian

Muhammad:36

فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan Allah tidak dia

menyukai yang mendzalmi
Ali-Imran:57 أُُجورَُهْم

أُ۟ولَِٰٓئَك َسْوَف يُؤِْتيِهْم أُُجورَُهْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
itulah mereka kelak/bakal akan memberikan kepada pahala mereka

dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152

فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan menambah mereka

dari karunianya
An-Nisa:173

لِيَُوفِّيَُهْم أُُجورَُهْم َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦٓ
karena disempurnakan mereka pahala mereka dan (ia) menambah

mereka dari karunianya
Faathir:30

فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka berilah mereka maskawin mereka ketentuan/mahar dan tidak

dosa-dosa atas kalian
An-Nisa:24 أُُجورَُهنَّ

فَٱنِكُحوُهنَّ ِبِإذِْن أَْهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
maka nikahilah mereka dengan seizin ahli/tuan mereka dan berilah

mereka maskawin mereka dengan/menurut yang patut
An-Nisa:25

ِفِحنَي واََل ُمتَِّخِذٓى أَْخَداٍن إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
jika kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

wanita-wanita yang dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
dan tidak orang-orang yang mengambil gundik

Al-Maidah:5
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يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ واََل تُْمِسُكوا۟ ِبِعَصمِ ٱْلَكَواِفِر
apabila kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

dan jangan ditahan/dipegang dengan tali/ikatan wanita-wanita kafir

Al-
Mumtahinah:10

فَِإْن أَرَْضْعَن َلُكْم فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأْتَِمُروا۟ بَيْنَُكم ِبَمْعُروٍف
maka jika (mereka[pr]) menyusukan bagi kalian maka berilah mereka
maskawin mereka dan (kalian[lk]) musyawarahkanlah diantara kalian

dengan (ia[lk]) yang diperbaiki

Ath-Thalaaq:6

ِنىَ ِحَججٍ َعَلىٰٓ أَن تَأُْجرَِنى ثَمَٰ
atasku/terhadapku bahwa kamu mengambil upah/bekerja padaku

delapan tahun
Al-Qashash:27 تَأُْجرَِنى

فََمْن َعفَا َوأَْصَلحَ فَأَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
maka barang siapa dia telah memberi maaf dan kamu memperbaiki

maka pahalanya atas/terhadap Allah
Asy-Syuura:40 فَأَْجرُهُۥ

َحرَةُ ِفْرَعْوَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ َلنَا أَلَْجًرا َوَجآَء ٱلسَّ
dan dia datang para penyihir fir'aun mereka berkata sesungguhnya

bagi kami sungguh (dapat) upah
Al-A'raaf:113 أَلَْجًرا

أَِئنَّ َلنَا أَلَْجًرا إِن ُكنَّا نَْحُن ٱْلغَٰلِِبنَي
apakah sesungguhnya (kami) bagi kami sungguh (dapat) upah

sesungguhnya adalah kami kami para pemenang
Asy-Syu'araa':41

إِنَّ َلَك أَلَْجًرا َغيَْر َمْمنُوٍن َو
dan sesungguhnya kami bagimu sungguh (dapat) upah tidak / bukan /

selain (ia[lk]) yang diputus-putus
Al-Qalam:3

ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيًما أََعدَّ الـلَّـُه َلُهم مَّ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka tempat / waktu ampunan

dan pahala sangat berlipat ganda
Al-Ahzab:35 َوأَْجًرا

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم َلُهم مَّ
bagi mereka ampunan dan pahala yang besar Al-Maidah:9 َوأَْجٌر
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ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهم مَّ
itulah mereka bagi mereka/beroleh ampunan dan pahala sangat besar

Huud:11

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ِت َلُهم مَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Faathir:7

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم لِلتَّْقَوٰى َلُهم مَّ
kepada takwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar

Al-Hujuraat:3

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َلُهم مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka takut tuhan dengan

gaib/tidak kelihatan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Al-Mulk:12

رْهُ ِبَمْغِفرٍَة َوأَْجٍر َكِريمٍ فَبَشِّ
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

pengampunan dan pahala (ia[lk]) yang sangat mulia/indah
YaaSiin:11 َوأَْجٍر

وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan sungguh pahala akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dan adalah mereka mereka bertakwa
Yusuf:57 وأََلَْجُر

َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41

إِنَّ َخيَْر َمِن ٱْستَـَْٔجرَْت ٱْلَقِوىُّ ٱأْلَِمنُي
sesungguhnya sebaik-baik orang (kamu) meminta upahan sangat kuat

amin
Al-Qashash:26 ٱْستَـَْٔجرَْت

َقاَلْت إِْحَدىُٰهَما يَٰٓأَبَِت ٱْستَـْٔجِرْهُ
dia mengatakan salah seorang dari keduanya wahai bapakku (kamu)

mohon upah kepada dia
Al-Qashash:26 ٱْستَـْٔجِرْهُ
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ل ج ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna warung, kedai, kandang,

kehormatan, kemuliaan, penghormatan, penghargaan, nama baik,
kebesaran, kemurnian, akhlak, yg terhormat, jongko, dalih, alasan, meja

tempat penjualan, meja kedai
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menunda, menangguhkan,
menolak, menyuruh menunggu, memperlambat, mempertangguhkan,
mengemudiankan, mengundurkan, membelakangkan, memundurkan,

memperlamakan, memperlambatkan, memperlalaikan, tunduk,
menghormati, mengampuni, membebaskan, membatalkan, mengirimkan
uang, mengurangi, menyerahkan pd yg berwenang, mogok, gagal, mati,

berdalih, mengelak, mengandangkan, menipu, memperdaya,
memperdayakan, berperan sbg, mematikan, ragu-ragu, berlengah-lengah,

menangguh-nangguhkan, terus, meneruskan, teruskan, melestarikan,
lanjut, masih terus, melanjut, berjalan terus, sambung, menyambung,

mempertalikan, mengalir terus, melanjuntukan, keterusterangan,
membentang terus, menghargai, memuliakan, memuja, menerima,

menjunjung, menetapi, menguangkan, memperkalang, menyisihkan,
mengesampingkan, menyimpan, menguntukkan, kembali, melambankan,

melambatkan, menaruh ke tempat yg semula

أََجَلنَا أََجَل أََجٍل أََجٌل أََجاًل
ajal/waktu kami (ia) menenentukan

waktu/ketentuan
waktu yang
ditentukan waktu/umur waktu

أََجُلَها أََجَلُهۥ أََجَلُهنَّ أََجَلَها أََجَلنَا
waktunya waktunya waktu mereka[pr] ajalnya ajal/waktu kami

ْلَت أَجَّ أََجلِِهۦ أََجُلُهنَّ أََجُلُهْم أََجُلَها
kamu tentukan

waktunya waktunya waktu mereka[pr] ajal/waktu mereka waktunya

اًل مُّؤَجَّ أِلََجٍل َلْت أُجِّ أَْجِل ْلَت أَجَّ
waktu tertentu menurut waktu ditentukan/ditangguhkan sebab/oleh karena kamu tentukan

waktunya
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ٱأْلََجَلنْيِ
dua waktu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2 أََجاًل

 َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهْم َوَجَعَل َلُهْم أََجاًل
yang menguasi atasku/terhadapku bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa

mereka dan dia menjadikan bagi mereka waktu
Al-Isra:99

ى َوَلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن َولِتَبُْلُغٓوا۟ أََجاًل مَُّسمًّ
dan supaya mencapai waktu yang telah sangat menentukan dan

supaya / boleh jadi kalian kalian menggunakan akal
Ghafir:67

ى ثُمَّ يَبَْعثُُكْم ِفيِه لِيُْقَضىٰٓ أََجٌل مَُّسمًّ
kemudian dia membangunkan kalian tentang (kebenaran) itu untuk

disempurnakan waktu/umur yang telah sangat menentukan
Al-An'aam:60 أََجٌل

ٍة أََجٌل  َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat waktu/umur

Al-A'raaf:34

ٍة أََجٌل  إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه لُِكلِّ أُمَّ
melainkan apa ia menghendaki Allah bagi tiap-tiap umat waktu/umur

Yunus:49

ى لََّجآَءُهُم ٱْلَعذَاُب َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلوآَْل أََجٌل مَُّسمًّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan jika tidak

waktu/umur yang telah sangat menentukan pasti datang kepada
mereka azab / siksa

Al-Ankabuut:53

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إَِلىٰٓ أََجٍل
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila berhutang

piutang diantara kalian dengan hutang sampai waktu yang ditentukan
Al-Baqarah:282 أََجٍل

رْتَنَآ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب َلوآَْل أَخَّ
mengapa tidak kamu tangguhkan kami sampai waktu yang ditentukan

yang sangat dekat
An-Nisa:77

ا َكَشفْنَا َعنُْهُم ٱلرِّْجزَ إَِلىٰٓ أََجٍل  فََلمَّ
maka setelah kami menghilangkan dari mereka azab hingga waktu

yang ditentukan
Al-A'raaf:135
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ى تًَٰعا َحَسنًا إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَُمتِّْعُكم مَّ
dimberi nikmat kalian (olehnya) pelipatan kesenangan / hadiah

kebaikan sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat
menentukan

Huud:3

لُِكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب
bagi tiap-tiap waktu yang ditentukan catatan / ketetapan

Arraad:38

ى رَُكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْدُعوُكْم لِيَْغِفَر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mereka memanggil kalian untuk dia memberi ampunan bagi kalian

dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan kalian (oleh dia) sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

Ibrahim:10

رْنَآ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب َربَّنَآ أَخِّ
ya tuhan kami (kamu[lk]) telah beri tangguh kami sampai waktu yang

ditentukan yang sangat dekat
Ibrahim:44

ى رُُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ َولَِٰكن يُؤَخِّ
akan tetapi ditangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
An-Nahl:61

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5

ى َلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
bagi kalian padanya beberapa kemanfaatan sampai waktu yang

ditentukan yang telah sangat menentukan
Al-Hajj:33

ى ُكلٌّ يَْجِرٓى إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
setiap mengalir/meluncur sampai waktu yang ditentukan yang telah

sangat menentukan
Luqman:29

ى رُُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ َولَِٰكن يُؤَخِّ
akan tetapi ditangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
Faathir:45

ى َويُرِْسُل ٱأْلُْخَرىٰٓ إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan dia mengikirimkan yang lain sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
Az-Zumar:42

ى لَُّقِضىَ بَيْنَُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
sampai pada waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

tentu dia telah diputuskan diantara mereka
Asy-Syuura:14

رْتَِنىٓ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب فَيَُقوَل رَبِّ َلوآَْل أَخَّ
lalu mengatakan Tuhan mengapa tidak (kamu) memberi tangguh

padaku sampai waktu yang ditentukan yang sangat dekat

Al-
Munaafiquun:10
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ى رُْكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan
kalian (oleh dia) sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat

menentukan

Nuh:4

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فَِإنَّ أََجَل الـلَّـِه َلَءاٍت َوُهَو ٱلسَّ
maka sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah pasti

datang dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:5 أََجَل

ُر إِنَّ أََجَل الـلَّـِه إِذَا َجآَء اَل يُؤَخَّ
sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah apabila dia

datang tidak ditangguhkan (oleh dia)
Nuh:4

ْلَت َلنَا َوبََلْغنَآ أََجَلنَا ٱلَِّذٓى أَجَّ
dan kami mencapai ajal/waktu kami yang kamu tentukan waktunya

bagi kami
Al-An'aam:128 أََجَلنَا

ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن مَّا تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan
Al-Hijr:5 أََجَلَها

ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن َما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan

Al-
Mu'minuun:43

إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:231 أََجَلُهنَّ

إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ  َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:232

فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka tidak dosa-

dosa atas kalian
Al-Baqarah:234

فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka kalian

hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau
(mereka) yang menceraikan mereka[pr] dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki

Ath-Thalaaq:2

واََل تَْعزُِموا۟ ُعْقَدةَ ٱلنَِّكاحِ َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلِكتَُٰب أََجَلُهۥ
dan jangan bertetap hati berakad / berikatan nikah sehingga sampai

kitab waktunya
Al-Baqarah:235 أََجَلُهۥ

إِذَا َجآَء أََجُلَها َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
apabila dia datang waktunya dan Allah maha mengetahui terhadap

apa kalian melakukan

Al-
Munaafiquun:11

أََجُلَها
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فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَأِْخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka jika dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
Al-A'raaf:34 أََجُلُهْم

 أَن يَُكوَن َقِد ٱْقتَرََب أََجُلُهْم
bahwa adalah dia sungguh (ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat

ajal/waktu mereka
Al-A'raaf:185

 ِبٱْلَخيِْر َلُقِضىَ إَِليِْهْم أََجُلُهْم
dengan kebaikan tentu dia telah diputuskan kepada mereka ajal/waktu

mereka
Yunus:11

إِذَا َجآَء أََجُلُهْم فَاَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
apabila dia datang ajal/waktu mereka maka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
Yunus:49

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
An-Nahl:61

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ بَِصيرًۢا
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka maka sesungguhnya

Allah adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha melihat
Faathir:45

َوٱلَّٰٓـِٔى َلْم يَِحْضَن َوأُ۟ولَُٰت ٱأْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ
yang tidak haid dan wanita yang mempunyai mengandung/hamil

waktu mereka[pr] bahwa (mereka) meletakkan/ menanggalkan
kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:4
أََجُلُهنَّ

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangan kalian jemu

bahwa/untuk kalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

أََجلِِهۦ

ْلَت َلنَا َوبََلْغنَآ أََجَلنَا ٱلَِّذٓى أَجَّ
dan kami mencapai ajal/waktu kami yang kamu tentukan waktunya

bagi kami
Al-An'aam:128 ْلَت أَجَّ

ِمْن أَْجِل ذَٰلَِك َكتَبْنَا َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dari sebab/oleh karena itu kami mewajibkan atas/terhadap Bani Israil Al-Maidah:32 أَْجِل

َلْت أِلَىِّ يَْومٍ أُجِّ
untuk manakah hari ditentukan/ditangguhkan Al-Mursalaat:12 َلْت أُجِّ

رُهُۥٓ إاِلَّ أِلََجٍل مَّْعُدوٍد َوَما نُؤَخِّ
dan tidak diundurkannya (oleh kami) kecuali menurut waktu (ia[lk])

yang ditentukan/dihitung
Huud:104 أِلََجٍل
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ى َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ
dan bulan setiap mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat

menentukan
Arraad:2

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Faathir:13

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Az-Zumar:5

اًل َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها ِكتَٰبًا مُّؤَجَّ
suatu kewajiban waktu tertentu dan barang siapa dia menghendaki

pahala dunia kami mendatangkan kepadanya daripadanya
Ali-Imran:145 اًل مُّؤَجَّ

ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2 َوأََجٌل

ى َلَكاَن لِزَاًما َوأََجٌل مَُّسمًّ
sungguh adalah pasti dan waktu yang telah sangat menentukan

Thaahaa:129

ى إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ
melainkan dengan benar dan waktu yang telah sangat menentukan Ar-Ruum:8 َوأََجٍل

ى وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ مَٰ َما َخَلْقنَا ٱلسَّ
tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua kecuali dengan benar dan waktu yang telah sangat
menentukan

Al-Ahqaaf:3

ا َقَضىٰ ُموَسى ٱأْلََجَل َوَساَر ِبأَْهلِِهۦٓ فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan Musa waktu (ia) berjalan kepada

ahlinya/yang empunya
Al-Qashash:29 ٱأْلََجَل

َقاَل ذَٰلَِك بَيِْنى َوبَيْنََك أَيََّما ٱأْلََجَلنْيِ َقَضيُْت
dia mengatakan itu antara aku dan antara kamu yang mana saja dua

waktu (aku) menyempurnakan / menyelesaikan
Al-Qashash:28 ٱأْلََجَلنْيِ
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د ح ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna orangnya, nomor satu, suatu,

esa, sama, eka, tunggal, masing-masing, single, lajang, bujang, tulus, tulus
hati, engkel, tak bersuami, wahid, ikhlas, tulus ikhlas, yg belum kawin,

mufrad, wadat, tak beristri, yg belum menikah, umum, satu-satu, se-, luar
biasa, istimewa, aneh, ganjil, tdk umum, hanya, cuma, melulu, semata-

mata, saja, baru, doang, doangan, tidak lain dan tidak bukan, satu-satunya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أََحٍد أََحدٌۢ أََحٌد أََحدًۢا أََحًدا
seorang seorang seorang seseorang/siapapun seseorang/siapapun

أََحَدُهُم أََحَدنَا أََحَدُكُم أََحَدُكم أََحٍد
seseorang dari

mereka
salah seorang
diantara kami

salah satu dari
kalian

salah seorang
diantara kalian seorang

أََحُدُهَمآ أََحُدُهم أََحُدُكْم أََحُدُكَما أََحَدُهُم
salah satu dari

keduanya
seseorang dari

mereka
seorang diantara

kalian
salah seorang
diantara kamu

berdua
seseorang dari

mereka

أََحِدِهْم أََحِدِهَما أََحِدِهم أََحُدُهْم أََحُدُهَمآ
seorang diantara

mereka
salah satu diantara

mereka berdua
seorang diantara

mereka
seseorang dari

mereka
salah satu dari

keduanya

َكأََحٍد إِْحَدىُٰهنَّ إِْحَدىُٰهَما إِْحَدى
seperti seseorang seorang diantara mereka salah seorang dari

keduanya salah satu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َلِمنَي َوَءاتَىُٰكم مَّا َلْم يُؤِْت أََحًدا مَِّن ٱْلعَٰ
dan dia memberikan kepada kalian apa tidak/belum dia diberikan

seseorang/siapapun dari semesta alam
Al-Maidah:20 أََحًدا

َلِمنَي آلَّ أَُعذِّبُُهۥٓ أََحًدا مَِّن ٱْلعَٰ
belum pernah dia akan menyiksanya seseorang/siapapun dari semesta

alam
Al-Maidah:115

 َوَلْم يُظَِٰهُروا۟ َعَليُْكْم أََحًدا
dan tidak dibantu atas kalian seseorang/siapapun

At-Taubah:4

نُْهْم َكْم َلِبثْتُْم َوْليَتََلطَّْف واََل يُْشِعَرنَّ ِبُكْم أََحًدا  َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka berapa (kalian)

menempati dan hendaklah bersikap lemah lembut dan janganlah
menyebabkan memberitahukan dengan/kepada kalian

seseorang/siapapun

Al-Kahfi:19

نُْهْم أََحًدا  واََل تَْستَفِْت ِفيِهم مِّ
dan jangan mohon menanyakan tentang mereka dari mereka

seseorang/siapapun
Al-Kahfi:22

 واََل يُْشرُِك ِفى ُحْكِمِهۦٓ أََحًدا
dan tidak menjadikan akan menyekutukan di dalam hukum-

Nya/keputusan-Nya seseorang/siapapun
Al-Kahfi:26

 لَِّٰكنَّا۠ ُهَو الـلَّـُه َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبَربِّىٓ أََحًدا
tetapi aku dia Allah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah dengan

tuhan seseorang/siapapun
Al-Kahfi:38

 َويَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُْشرِْك ِبَربِّىٓ أََحًدا
mengatakan amboi, kiranya aku tidak dipersekutukan dengan tuhan

seseorang/siapapun
Al-Kahfi:42

 بَاِرزَةً َوَحَشرْنَُٰهْم فََلْم نَُغاِدْر ِمنُْهْم أََحًدا
(ia[pr]) yang nyata/rata dan Kami kumpulkan mereka maka tidak

meninggalkan dari mereka seseorang/siapapun
Al-Kahfi:47

 واََل يَظْلُِم َربَُّك أََحًدا
dan tidak menganiaya tuhanmu seseorang/siapapun

Al-Kahfi:49

 فَِإمَّا تََرِينَّ ِمَن ٱْلبََشِر أََحًدا
maka adapun/jika sungguh melihat dari manusia seseorang/siapapun

Maryam:26

فَِإن لَّْم تَجُِدوا۟ ِفيَهآ أََحًدا فَاَل تَْدُخُلوَها
maka jika tidak kamu mendapatkan didalamnya seseorang/siapapun

maka jangan memasukinya
An-Nuur:28

واََل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ الـلَّـَه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan tidak mereka takut seseorang/siapapun kecuali/selain Allah dan

cukuplah bagi Allah pembuat perhitungan
Al-Ahzab:39
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َلِئْن أُْخرِْجتُْم َلنَْخرَُجنَّ َمَعُكْم واََل نُِطيعُ ِفيُكْم أََحًدا أَبًَدا
sungguh jika diusir niscaya akan keluar beserta kalian dan tidak

ditaati kepada kalian seseorang/siapapun selama-lamanya
Al-Hasyr:11

 َوَلن نُّْشرَِك ِبَربِّنَآ أََحًدا
dan tidak kami menyekutukan dengan tuhan kami seseorang/siapapun

Al-Jinn:2

 أَن لَّن يَبَْعَث الـلَّـُه أََحًدا
bahwa tidak akan mengirimkan Allah seseorang/siapapun

Al-Jinn:7

جَِد لِـلَّـِه فَاَل تَْدُعوا۟ َمعَ الـلَّـِه أََحًدا  َوأَنَّ ٱمْلَسَٰ
dan bahwasannya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka jangan

mengharapkan/menyeru bersama Allah seseorang/siapapun
Al-Jinn:18

 ُقْل إِنََّمآ أَْدُعوا۟ َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبِهۦٓ أََحًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya adalah

menyeru/menyembah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah
dengannya seseorang/siapapun

Al-Jinn:20

لُِم ٱْلَغيِْب فَاَل يُظِْهُر َعَلىٰ َغيِْبِهۦٓ أََحًدا  عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib maka tidak Dia

menerangkan/menyatakan atas/terhadap kegaiban-nya
seseorang/siapapun

Al-Jinn:26

لًِحا واََل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحدًۢا فَْليَْعَمْل َعَماًل صَٰ
maka hendaklah mengerjakan pekerjaan/amal yang saleh dan

janganlah dia mempersekutukan dengan/dalam peribadatan tuhannya
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:110
أََحدًۢا

ُقْل إِنَّ ٱْلُهَدٰى ُهَدى الـلَّـِه أَن يُؤْتَىٰٓ أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang menunjukkan

tersebut petunjuk Allah bahwa dia memberikan seorang
Ali-Imran:73 أََحٌد

أَْو َجآَء أََحٌد مِّنُكم مَِّن ٱْلَغآِئِط
atau dia datang seorang diantara kalian dari tempat buang air

An-Nisa:43

أَْو َجآَء أََحٌد مِّنُكم مَِّن ٱْلَغآِئِط
atau dia datang seorang diantara kalian dari tempat buang air

Al-Maidah:6

إِْن أََحٌد مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي ٱْستََجارََك فَأَِجرْهُ َو
dan jika seorang dari orang-orang yang mempersekutukan minta

perlindunganmu maka lindungilah ia
At-Taubah:6

واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد إِنَُّهۥ ُمِصيبَُها َمآ أََصابَُهْم
dan jangan memalingkan diantara kalian seorang sesungguhnya dia

bencananya apa dia menimpa mereka
Huud:81

 َوٱتَِّبعْ أَْدبَٰرَُهْم واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد
dan ikutilah belakang mereka dan jangan memalingkan diantara

kalian seorang
Al-Hijr:65
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 ُقْل إِنِّى َلن يُجِيرَِنى ِمَن الـلَّـِه أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak dapat

dilindungiku dari Allah seorang
Al-Jinn:22

 فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَُعذُِّب َعذَابَُهۥٓ أََحٌد
maka pada hari itu tidak sungguh-sungguh dia akan menyiksa azab-

nya seorang
Al-Fajr:25

 واََل يُوِثُق َوثَاَقُهۥٓ أََحٌد
dan tidak usaha untuk diikatkan orang yang mengikatkan-nya seorang

Al-Fajr:26

 أَيَْحَسُب أَن لَّن يَْقِدَر َعَليِْه أََحٌد
apakah (manusia) menyangka bahwa tidak menguasai atasnya

seorang
Al-Balad:5

 أَيَْحَسُب أَن لَّْم يَرَهُۥٓ أََحٌد
apakah ia menyangka bahwa tidak melihatnya seorang

Al-Balad:7

 ُقْل ُهَو الـلَّـُه أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan dia Allah seorang

Al-Ikhlas:1

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ ُكفًُوا أََحدٌۢ
dan tidak adalah dia baginya kesamaan / kesetaraan seorang Al-Ikhlas:4 أََحدٌۢ

َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّىٰ يَُقوآَل إِنََّما نَْحُن ِفتْنٌَة
dan tidak diajarkan (oleh keduanya) dari seorang sehinggaia

mengatakan sesungguhnya hanyalah kami cobaan-cobaan
Al-Baqarah:102 أََحٍد

يَن ِبِهۦ ِمْن أََحٍد إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَما ُهم ِبَضآرِّ
dan tidak mereka dengan mudharat dengannya dari seorang kecuali

dengan seizin Allah
Al-Baqarah:102

نُْهْم ُق بَنْيَ أََحٍد مِّ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan di antara seorang dari mereka

Al-Baqarah:136

ُق بَنْيَ أََحٍد مِّن رُُّسلِِهۦ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan diantara seorang dari rasul-rasulnya

Al-Baqarah:285

نُْهْم َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن ُق بَنْيَ أََحٍد مِّ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan antara seorang dari mereka dan kami

baginya orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:84

 إِذْ تُْصِعُدوَن واََل تَْلُوۥَن َعَلىٰٓ أََحٍد
ketika kalian lari, memanjat dan tidak kalian memutar / menoleh

atasku/terhadapku seorang
Ali-Imran:153

نُْهْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ َوَلْم يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ أََحٍد مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-

rasulnya dan tidak mereka membedakan antara seorang dari mereka
An-Nisa:152
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َلِمنَي أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi yang melakukan perbuatan keji

tidak/belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari
seorang dari semesta alam

Al-A'raaf:80

واََل تَُصلِّ َعَلىٰٓ أََحٍد مِّنُْهم مَّاَت أَبًَدا
dan jangan disembahyangkan atasku/terhadapku seorang dari mereka

mati selamanya
At-Taubah:84

 إَِلىٰ بَْعٍض َهْل يََرىُٰكم مِّْن أََحٍد
kepada bagian apakah semakin melihat kalian dari seorang

At-Taubah:127

َهْل تُِحسُّ ِمنُْهم مِّْن أََحٍد أَْو تَْسَمعُ َلُهْم
apakah dirasa/dilihat dari mereka dari seorang atau mendengar bagi

mereka
Maryam:98

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َما زََكىٰ ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tidak bersih

diantara kalian dari seorang selama-lamanya
An-Nuur:21

َلِمنَي َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari seorang

dari semesta alam
Al-Ankabuut:28

ٌد أَبَآ أََحٍد مِّن رَِّجالُِكْم مَّا َكاَن ُمَحمَّ
tidak adalah dia muhammad enggan seorang dari orang-orang laki-

laki kalian
Al-Ahzab:40

َوَلِئن زَاَلتَآ إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد مِّۢن بَْعِدِهۦٓ
dan jika (ia) senantiasa/tetap jika (ia[lk]) telah menyebabkan

menahan mereka berdua dari seorang dari sesudah-Nya/selain Dia
Faathir:41

جِِزيَن فََما ِمنُكم مِّْن أََحٍد َعنُْه حَٰ
maka tidak diantara kalian dari seorang daripadanya menjadikan

kalian berkembang biak
Al-Haaqqah:47

ِذِهۦٓ إَِلى ٱمْلَِدينَِة فَٱبَْعثُٓوا۟ أََحَدُكم ِبَورِِقُكْم هَٰ
maka suruhlah salah seorang diantara kalian dengan uang perakmu

ini ke kota
Al-Kahfi:19 أََحَدُكم

ُكِتَب َعَليُْكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
ia telah diwajibkan atas kalian apabila ia menghadiri salah satu dari

kalian kematian
Al-Baqarah:180 أََحَدُكُم

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
sehingga apabila dia datang salah satu dari kalian kematian

Al-An'aam:61

أَن يَأِْتىَ أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
bahwa ia menghadiri/mendatangi salah satu dari kalian kematian

Al-
Munaafiquun:10
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فَُخذْ أََحَدنَا َمَكانَُهۥٓ إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah mengambil salah seorang diantara kami
kedudukannya sesungguhnya kamisemakin melihatmu[lk] dari

orang-orang yang berbuat baik

Yusuf:78
أََحَدنَا

َحتَّىٰٓ إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت
sehingga apabila ia menghadiri seseorang dari mereka kematian An-Nisa:18 أََحَدُهُم

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت َقاَل رَبِّ ٱرِْجُعوِن
sehingga apabila dia datang seseorang dari mereka kematian dia

mengatakan Tuhan (kalian) kembalikanlah

Al-
Mu'minuun:99

ْجِن أَمَّآ أََحُدُكَما فَيَْسِقى َربَُّهۥ َخْمًرا يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara adapun salah seorang diantara kamu
berdua akan memberi minum tuhannya minuman-minuman keras

Yusuf:41 أََحُدُكَما
أَيََودُّ أََحُدُكْم أَن تَُكوَن َلُهۥ َجنٌَّة

apakah ingin seorang diantara kalian bahwaadalah kalian baginya
kebun

Al-Baqarah:266 أََحُدُكْم
أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ

apakah kamu menyukai seorang diantara kalian bahwa memakan
daging saudaranya mati maka kamu jijik padanya

Al-Hujuraat:12

َر أََحُدُهم ِبٱأْلُنثَىٰ ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan anak

perempuan jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang
menahan (marah / kesedihan)

An-Nahl:58
أََحُدُهم

ِن َمثاًَل َر أََحُدُهم ِبَما َضرََب لِلرَّْحمَٰ إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan apa

(ia[lk]) membuat (kk lampau) kepada pemurah perumpamaan
Az-Zukhruf:17

َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْعِصُر َخْمًرا
dia mengatakan salah satu dari keduanya sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi memeras minuman-minuman keras
Yusuf:36 أََحُدُهَمآ

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidak menguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76

إِمَّا يَبُْلَغنَّ ِعنَدَك ٱْلِكبََر أََحُدُهَمآ أَْو ِكاَلُهَما
adapun/jika sungguh akan dewasa disisimu besar/tua salah satu dari

keduanya atau kedua-duanya
Al-Isra:23
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َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ يََودُّ أََحُدُهْم
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan ia menginginkan

seseorang dari mereka
Al-Baqarah:96 أََحُدُهْم

ْلُء ٱأْلَرِْض ذََهبًا فََلن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم مِّ
maka tidak dia menerima dari seorang diantara mereka sepenuhnya

bumi emas
Ali-Imran:91 أََحِدِهم

بَا ُقْربَانًا فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِهَما إِذْ َقرَّ
ketika mereka berdua mendekatkan pendekatan diri maka dia

diterima dari salah satu diantara mereka berdua
Al-Maidah:27 أََحِدِهَما

ِدِقنَي دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َدةُ أََحِدِهْم أَْربَعُ َشهَٰ فََشهَٰ
maka kesaksian seorang diantara mereka empat saksi/sumpah dengan

Allah sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang benar
An-Nuur:6 أََحِدِهْم

إِذْ يَِعُدُكُم الـلَّـُه إِْحَدى ٱلطَّآِئفَتنَْيِ أَنََّها َلُكْم َو
dan ketika dia menasehati kalian Allah salah satu dua golongan itu

bahwasanya ia bagi kalian
Al-Anfaal:7 إِْحَدى

ُقْل َهْل تََربَُّصوَن ِبنَآ إآِلَّ إِْحَدى ٱْلُحْسنَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah (mereka) menunggu-nunggu

bagi kami kecuali salah satu dua kebaikan
At-Taubah:52

تنَْيِ َقاَل إِنِّىٓ أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى ٱبْنَتَىَّ هَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berkehendak untuk

dinikahkan kepada kamu salah satu kedua anak perempuanku ini
Al-Qashash:27

لَّيَُكونُنَّ أَْهَدٰى ِمْن إِْحَدى ٱأْلَُممِ
agar sungguh (mereka[lk]) adalah lebih mendapat petunjuk dari salah

satu ummat-ummat
Faathir:42

َر إِْحَدىُٰهَما ٱأْلُْخَرٰى أَن تَِضلَّ إِْحَدىُٰهَما فَتُذَكِّ
bahwa lupa salah seorang dari keduanya maka kamu diingatkan salah

seorang dari keduanya yang lain
Al-Baqarah:282 إِْحَدىُٰهَما

َر إِْحَدىُٰهَما ٱأْلُْخَرٰى أَن تَِضلَّ إِْحَدىُٰهَما فَتُذَكِّ
bahwa lupa salah seorang dari keduanya maka kamu diingatkan salah

seorang dari keduanya yang lain
Al-Baqarah:282

فََجآَءتُْه إِْحَدىُٰهَما تَْمِشى َعَلى ٱْسِتْحيَآٍء
maka datanglah kepadanya (Musa) salah seorang dari keduanya

berjalan atas/terhadap kemalu-maluan
Al-Qashash:25

َقاَلْت إِْحَدىُٰهَما يَٰٓأَبَِت ٱْستَـْٔجِرْهُ
dia mengatakan salah seorang dari keduanya wahai bapakku (kamu)

mohon upah kepada dia
Al-Qashash:26
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فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما فَِإۢن بََغْت إِْحَدىُٰهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى
maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) diantara mereka berdua

maka jika (ia) menganiaya salah seorang dari keduanya atas/terhadap
yang lain

Al-Hujuraat:9

َوَءاتَيْتُْم إِْحَدىُٰهنَّ ِقنطَاًرا فَاَل تَأُْخذُوا۟ ِمنُْه َشيْـًٔا
dan kalian telah memberi seorang diantara mereka harta yang banyak

maka jangan kalian mengambil dari padanya sesuatu
An-Nisa:20 إِْحَدىُٰهنَّ

َ َكأََحٍد مَِّن ٱلنَِّسآِء يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َلْسنتُّ
hai istri-istri nabi (kalian[pr]) bukankah seperti seseorang dari isteri-

isteri
Al-Ahzab:32 َكأََحٍد

ْحَدى ٱْلُكبَِر إِنََّها إَلِ
sesungguhnya ia (saqar) salah satu amat besar

Al-
Muddaththir:35 ْحَدى إَلِ

اُب الَّ يَنۢبَِغى أِلََحٍد مِّۢن بَْعِدٓى إِنََّك أَنَت ٱْلَوهَّ
tidak patut bagi seorang dari sesudahku sesungguhnya kamu Engkau

maha pemberi
Shaad:35 أِلََحٍد

َوَما أِلََحٍد ِعنَدهُۥ ِمن نِّْعَمٍة تُْجزَىٰٓ
dan tidak bagi seorang di sisi-nya dari nikmat-nikmat patut dibalas

Al-Lail:19

َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل رَُّجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتنَْيِ ِمْن أَْعنٍَٰب
dan buatlah bagi mereka perumpamaan dua orang laki-laki kami
jadikan bagi seorang diantara keduanya dua kebun dari anggur-

anggur

Al-Kahfi:32
أِلََحِدِهَما
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ذ خ ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pendapatan, rasa cemas, rasa

sesal, rasa muak, muak, mual, ragu-ragu, resepsi, penyambutan,
sambutan, jamuan, perjamuan, penerimaan tamu, penampungan,

penangkapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengambil, mencuri,

membawa, menganggap, makan, mengira, ambil, melakukan,
mengadakan, memakan waktu, menerima, menempuh, menderita, naik,
menggunakan, memegang, memerlukan, mengikuti, minum, mengantar,
mendapatkan, mendapati, merebut, mencapai, memperoleh, mencatat,

mendapat, memenangkan, mengalihkan, menempati, menduduki,
mengurangi, mencabut, jadi, memuat, menaiki, pakai, menyewa, antarkan,

menyangka, mengurangkan, mencatatkan, mulai menyala,
mencabuntukan, mencedok, suka, menghuni, mendiami, tinggal, mengisi,

memenuhi, menyibukkan, mempergunakan, mengambil tempat,
membeset, berlangsung, memilih, memetik, mengorek, mencungkil,
menusuk, mencongkel, mencopet, membuka, mengalap, membului,
mengumpat, mengumpulkan, berkumpul, berkerumun, memungut,

berkelompok, mengumpul, menyimak, merangkul, merangkum, memeluk,
menggerombol, berkesimpulan, bergumpal, memperapat, mengkerut,

merasa, membuat lipatan, bernanah, menampung

أَتَتَِّخذُ أَتَأُْخذُونَُهۥ َءاِخِذيَن َءاِخذٌۢ َءأَتَِّخذُ
apakah kamu

mengambil/jadikan
apakah kalian

mengambil
kembali milik)nya

para pemungut /
pengambil pengambil apakah (aku) akan

mengambil/menyembah

أَتَِّخذُ أَتََّخذْنَُٰهْم أَتََّخذْتُْم أَتَتَِّخذُنَا أَتَتَِّخذُ
aku

mengambil/menjadikan
apakah (kami)

menjadikan
mereka

apakah kalian
mengambil

apakah kamu
menjadikan kami

apakah kamu
mengambil/jadikan

أََخذَتُْه أََخذَِت أََخذَ أَتَِّخذْ أَتَِّخذُ
Dia

mengambilnya/bangkit pengambilan ia
mengambil/mengazab

(aku)
mengambil/menjadikan

aku
mengambil/menjadikan

أََخذْتَُها أََخذْتُْم أََخذُْت أََخذَتُْهُم أََخذَتُْه
(aku)

ambilnya/azabnya (kalian) mengambil (aku) ambil/azab (ia[pr]) menimpa
mereka

Dia
mengambilnya/bangkit
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أََخذْنَُٰهم أََخذْنَآ أََخذْنَا أََخذْتُُهْم أََخذْتَُها
kami mengambil

mereka
kami telah
mengambil

kami telah
mengambil

(aku) mengambil
mereka

(aku)
ambilnya/azabnya

أَْخذَهُۥٓ أَْخذَةً أَْخذَ أَْخذًا أََخذْنَُٰهم
keazabannya siksaan dengan azab siksaan kami mengambil

mereka

أُِخذَ أَفَٱتََّخذْتُم أَفَتَتَِّخذُونَُهۥ أَْخذُ أَْخذَهُۥٓ
telah diambil patutkah kamu

mengambil
maka patutkah

(kalian) mengambil
dia

mengambil/azab keazabannya

تَأُْخذُُهْم ِبٱتَِّخاِذُكُم ِبـَٔاِخِذيِه أُِخذُوا۟ أُِخذَ
menimpa

mereka[lk]
dengan kamu
menjadikan

dengan
mengambilnya ditangkap telah diambil

تَأُْخذُونَُهۥ تَأُْخذُونََها تَأُْخذُوا۟ تَأُْخذُهُۥ تَأُْخذُُهْم
kalian

mengambilnya
kembali

mengambilnya[pr] kalian mengambil dia mengalami menimpa mereka[lk]

۟ تَتَِّخذُوا تَتَِّخذَ تَأُْخذُْكم تَأُْخذْ تَأُْخذُونَُهۥ
kalian menjadikan mengambil mengambil/menjadikan

kalian[lk] mengambil
kalian

mengambilnya
kembali

تَُؤاِخذِْنى تَُؤاِخذْنَآ تَتَِّخذُٓوا۟ تَتَِّخذُوَن تَتَِّخذُوا۟
dihukukum aku

(oleh kamu)
kamu menghukum

kami kalian menjadikan menjadikan kalian menjadikan

ُخذْ ُخِذ ُخذُوهُ ُخذُوا۟ تَُؤاِخذِْنى
ambillah ambillah/berilah tangkaplah dia kalian hendaklah

mengambil
dihukukum aku

(oleh kamu)

فَأََخذَتُْهْم فَأََخذَتُْهُم فَأََخذَتُْكُم ُخذَْها ُخذْ
maka (ia[pr])

akhirnya mengambil
mereka

maka dia
mengambil mereka

maka kalian
disambar ambillah ia ambillah
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فَأََخذْتُُهْم فَأََخذَُهْم فَأََخذَُهُم فَأََخذَهُ فَأََخذَتُْهْم
maka mengazab

mereka
maka (dia)

menimpakan
mereka

maka dia akhirnya
mengambil/menyiksa

mereka
maka (ia)

mengambil/menyiksanya

maka (ia[pr])
akhirnya

mengambil
mereka

فَُخذُوهُ فَأََخذْنَُٰهْم فَأََخذْنَُٰهم فَأََخذْنَُٰه فَأََخذْتُُهْم
maka kalian
hendaklah

mengambilnya
maka kami

ambil/azab mereka
maka kami

ambil/azab mereka
maka (kami)

ambil/siksa dia
maka mengazab

mereka

فَيَأُْخذَُكْم فَُخذَْها فَُخذْ فَُخذُوُهْم فَُخذُوهُ
maka dia akan

menimpa kalian

maka kamu
hendaklah
berpegang
kepadanya

maka kamu
hendaklah
mengambil

maka kalian hendaklah
mengambil/menawan

mereka

maka kalian
hendaklah

mengambilnya

فَٱتََّخذْتُُموُهْم فَٱتََّخذَْت فَٱتََّخذَ فَيُؤَْخذُ فَيَأُْخذَُكْم
maka kamu

menjadikan mereka
maka ia

mengambil/mengadakan
lalu ia (ikan)
mengambil

lalu
dipegang/diambil

maka dia akan
menimpa kalian

أَلََخذْنَا أَلَتَِّخذَنَّ فَٱتَِّخذْهُ فَٱتَِّخذُوهُ فَٱتََّخذْتُُموُهْم
niscaya (kami)

mengambil
sungguh dia akan

mengambil
maka

ambillah/jadikan
Dia

maka jadikanlah ia maka kamu
menjadikan mereka

لِيَأُْخذَ لِتَأُْخذُوَها َلنَتَِّخذَنَّ َلتََّخذَْت أَلََخذْنَا
ia

mengambil/menghukum
untuk

mengambilnya
sungguh telah

sering
mengambilkan

tentu kamu
mengambil

niscaya (kami)
mengambil

لِّيَتَِّخذَ لَّٱتََّخذْنَُٰه لَّٱتََّخذُوَك لِيَأُْخذُوهُ لِيَأُْخذَ
agar mengambil tentu Kami

mengambil/menjadikannya
tentu mereka

mengambil kamu
untuk

mengambilnya
ia

mengambil/menghukum

نَتَِّخذَهُۥ ُمتَِّخِذٓى ُمتَِّخذَِٰت ُمتَِّخذَ لِّيَتَِّخذَ
(kami) ambil/pungut

(dia)
orang-orang yang

mengambil
wanita yang
mengambil

orang yang
mengambil agar mengambil

َوأََخذَِت َوأََخذَ نَّتَِّخذَ نَّأُْخذَ نَتَِّخذَهُۥ
dan (kamu[pr])

mengambil dan dia mengambil mengambil/menjadikan menahan/mengambil
(kami)

ambil/pungut (dia)222
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َوأََخذْنَُٰهم َوأََخذْنَا َوأََخذَْن َوأََخذْتُْم َوأََخذَِت
dan (kami)

timpakan kepada
mereka

dan mereka
mengambil

dan mereka
mengambil

dan kalian apakah
mengambil

dan (kamu[pr])
mengambil

۟ َوُخذُوا َوتَتَِّخذُوَن َوأُِخذُوا۟ َوأَْخِذِهُم َوأََخذْنَُٰهم
dan kalian
ambillah

dan benar-benar
mengambil/menjadikan

dan diambilkan
mereka

dan dia mengambil
mereka

dan (kami)
timpakan kepada

mereka

۟ َوْليَأُْخذُٓوا َوْليَأُْخذُوا۟ َوُخذْ َوُخذُوُهْم َوُخذُوا۟
dan mereka sungguh

mengambil
dan mereka sungguh

mengambil
dan (kamu)

ambillah
dan tangkaplah

mereka dan kalian ambillah

َويَتَِّخذُ َويَتَِّخذََها َويَتَِّخذَ َويَأُْخذُ َوْليَأُْخذُٓوا۟
dan (ia) telah benar-

benar
mengambil/memandang

dan
menjadikannya

dan dia
mengambil/menjadikan

dan akan
mengambil

dan mereka
sungguh

mengambil

َوٱتََّخذْتُُموهُ َوٱتََّخذُٓوا۟ َوٱتََّخذُوا۟ َوٱتََّخذَ َويَتَِّخذُ
dan kamu

mengambil/meletakkan
Dia

dan mereka
mengambil/menjadikan

dan mereka
mengambil/menyembah

dan dia
mengambil

dan (ia) telah benar-
benar

mengambil/memandang

۟ يَأُْخذُوا يَأُْخذُ يَأُْخذَُهْم َوٱتَِّخذُوا۟ َوٱتََّخذْتُُموهُ
mereka mengambil mereka mengambil (ia[lk]) mengazab

mereka dan jadikanlah
dan kamu

mengambil/meletakkan
Dia

يَأُْخذْهُ يَأُْخذُوهُ يَأُْخذُونََها يَأُْخذُوَن يَأُْخذُوا۟
mengambilnya mengambilnya mengambilkan dia mengambil mereka mengambil

يَتَِّخذُوَن
mereka mengambil/menjadikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ُن ِبُضرٍّ َءأَتَِّخذُ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِْدِن ٱلرَّْحمَٰ
apakah (aku) akan mengambil/menyembah dari selain dia tuhan-

tuhan jika dikehendaki terhadapku pemurah dengan suatu bencana
YaaSiin:23 َءأَتَِّخذُ

مَّا ِمن َدآبٍَّة إاِلَّ ُهَو َءاِخذٌۢ ِبنَاِصيَِتَهآ
tidak ada dari binatang melata melainkan dia pengambil dengan

ubun-ubunnya
Huud:56 َءاِخذٌۢ

َءاِخِذيَن َمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمْحِسِننَي
para pemungut / pengambil apa yang datang pada mereka tuhan

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-
orang yang berbuat baik

Adz-
Dzaariyaat:16

َءاِخِذيَن

ِبينًا إِثًْما مُّ أَتَأُْخذُونَُهۥ بُْهتَٰنًا َو
apakah kalian mengambil kembali milik)nya dengan cara dusta dan

dosa dengan nyata
An-Nisa:20 أَتَأُْخذُونَُهۥ

أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما َءالَِهًة
apakah kamu mengambil/jadikan berhala-berhala tuhan-tuhan Al-An'aam:74 أَتَتَِّخذُ

َقاُلٓوا۟ أَتَتَِّخذُنَا ُهزًُوا
mereka berkata apakah kamu menjadikan kami olok-olokan Al-Baqarah:67 أَتَتَِّخذُنَا

ُقْل أَتََّخذْتُْم ِعنَد الـلَّـِه َعْهًدا
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian mengambil disisi Allah

perjanjian
Al-Baqarah:80 أَتََّخذْتُْم

ُر أَتََّخذْنَُٰهْم ِسْخِريًّا أَْم زَاَغْت َعنُْهُم ٱأْلَبْصَٰ
apakah (kami) menjadikan mereka buah ejekan atau (ia)

memalingkan / suram / tidak melihat dari mereka penglihatan
Shaad:63 أَتََّخذْنَُٰهْم

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14
أَتَِّخذُ

يََٰويَْلتَىٰ َليْتَِنى َلْم أَتَِّخذْ فُاَلنًا َخلِياًل
aduhai celaka aku aduhai kiranya aku aku tidak (aku)

mengambil/menjadikan si fulan teman akrab
Al-Furqon:28 أَتَِّخذْ

إِذْ أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق ٱلنَِّبيِّۦَن َو
dan ketika ia mengambil/mengazab Allah perjanjian para nabi Ali-Imran:81 أََخذَ

إِذْ أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق َو
dan ketika ia mengambil/mengazab Allah perjanjian

Ali-Imran:187
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َوَلَقْد أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab Allah perjanjian Bani

Israil
Al-Maidah:12

رَُكْم ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أََخذَ الـلَّـُه َسْمَعُكْم َوأَبْصَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

mengambil/mengazab Allah pendengaran kalian dan penglihatan
kalian

Al-An'aam:46

َا َسَكَت َعن مُّوَسى ٱْلَغَضُب أََخذَ ٱأْلَْلَواَح َوملَّ
dan setelah (ia [lk]) diam/reda dari Musa kemarahan / kemurkaan ia

mengambil/mengazab batu tulis
Al-A'raaf:154

يَّتَُهْم إِذْ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَِنىٓ َءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِّ َو
dan ketika ia mengambil/mengazab tuhanmu dari anak-anak Adam

dari punggung mereka keturunan mereka
Al-A'raaf:172

وََكذَٰلَِك أَْخذُ َربَِّك إِذَآ أََخذَ ٱْلُقَرٰى َوِهىَ ظَٰلَِمٌة
dan demikianlah mengambil/azab tuhanmu apabila ia

mengambil/mengazab negeri dan ia (penduduknya) berbuat dzalim
Huud:102

ْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه َقْد أََخذَ َعَليُْكم مَّ
sungguh telah ia mengambil/mengazab atas kalian janji yang teguh

dari/dengan Allah
Yusuf:80

يَْدُعوُكْم لِتُؤِْمنُوا۟ ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثََٰقُكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
mereka memanggil kalian supaya beriman dengan/kepada tuhan

kalian dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab janji (dari) kalian
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Hadiid:8

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذَِت ٱأْلَرُْض زُْخرُفََها َوٱزَّيَّنَْت َوظَنَّ أَْهُلَهآ
sehingga apabila pengambilan bumi keindahannya dan terhias ia dan

sungguh (ia[lk]) akan menyangka penduduknya
Yunus:24 أََخذَِت

ثْمِ أََخذَتُْه ٱْلِعزَّةُ ِبٱإْلِ
Dia mengambilnya/bangkit kemuliaan dengan berbuat dosa Al-Baqarah:206 أََخذَتُْه

يَْحُة َوِمنُْهم مَّْن َخَسفْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض َوِمنُْهم مَّْن أََخذَتُْه ٱلصَّ
dan diantara mereka orang Dia mengambilnya/bangkit teriakan/suara

keras dan diantara mereka orang kami benamkan dengannya bumi
Al-Ankabuut:40

آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

أََخذَتُْهُم
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ثُمَّ أََخذُْت ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
kemudian (aku) ambil/azab orang-orang yang mereka mengingkari

maka bagaimana adalah dia kemurkaan-ku/hukuman-ku
Faathir:26 أََخذُْت

ِفيَمآ أََخذْتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dalam/disebabkan apa (kalian) mengambil siksaan yang besar Al-Anfaal:68 أََخذْتُْم

إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر ثُمَّ أََخذْتَُها َو
kemudian (aku) ambilnya/azabnya dan kepada-ku tempat kembali Al-Hajj:48 أََخذْتَُها

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32
أََخذْتُُهْم

ِفِريَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر فَأَْمَليُْت لِْلكَٰ
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang kafir kemudian (aku)

mengambil mereka maka bagaimana adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Al-Hajj:44

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian Al-Baqarah:63 أََخذْنَا

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َو
dan ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israil

Al-Baqarah:83

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم اَل تَْسِفُكوَن ِدَمآَءُكْم َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian tidak kalian

menumpahkan darah kalian
Al-Baqarah:84

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian

Al-Baqarah:93

َرىٰٓ أََخذْنَا ِميثََٰقُهْم َوِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan dari/diantara orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya

kami nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka
Al-Maidah:14

َلَقْد أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم رُُساًل
sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian Bani Israil dan kami

telah utus/meniup kepada mereka para utusan
Al-Maidah:70

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذْنَا ُمتْرَِفيِهم ِبٱْلَعذَاِب إِذَا ُهْم يَْجـَُٔروَن
sehingga apabila kami telah mengambil hidup mewah diantara

mereka dengan azab tiba-tiba mereka mereka memekik

Al-
Mu'minuun:64

فَُكالًّ أََخذْنَا ِبذَنِۢبِهۦ فَِمنُْهم مَّْن أَرَْسْلنَا َعَليِْه َحاِصبًا
maka setiap kami telah mengambil karena dosa-dosanya maka

diantara mereka orang kami telah mengutus atasnya (ia[lk]) yang
membatu

Al-Ankabuut:40
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إِذْ أََخذْنَا ِمَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِميثََٰقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوحٍ َو
dan ketika kami telah mengambil dari para nabi perjanjian mereka

dan dari kamu dan dari nuh
Al-Ahzab:7

رَُّعوَن رَّآِء َلَعلَُّهْم يَضَّ إآِلَّ أََخذْنَآ أَْهَلَها ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
kecuali/melainkan kami telah mengambil penduduknya dengan

kesempitan dan penderitaan boleh jadi mereka mereka merendahkan
diri

Al-A'raaf:94
أََخذْنَآ

ِننَي َوَلَقْد أََخذْنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن ِبٱلسِّ
dan sesungguhnya kami telah mengambil keluarga/kaum fir'aun

dengan beberapa tahun
Al-A'raaf:130

إِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقوُلوا۟ َقْد أََخذْنَآ أَْمرَنَا ِمن َقبُْل َو
dan jika ditimpamu bencana dia mengatakan sungguh telah kami

telah mengambil urusan/keputusan kami dari sebelum
At-Taubah:50

َحتَّىٰٓ إِذَا فَرُِحوا۟ ِبَمآ أُوتُٓوا۟ أََخذْنَُٰهم
sehingga tatkala mereka gembira dengan apa mereka diberi kami

mengambil mereka
Al-An'aam:44 أََخذْنَُٰهم

َوَلَقْد أََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب فََما ٱْستََكانُوا۟ لَِربِِّهْم َوَما يَتََضرَُّعوَن
dan sesungguhnya kami mengambil mereka dengan azab maka

(tetapi) mereka tunduk/menyerah kepada tuhan mereka dan tidak
mereka menjadi menunduk

Al-
Mu'minuun:76

فََعَصىٰ ِفْرَعْوُن ٱلرَُّسوَل فَأََخذْنَُٰه أَْخذًا َوِبياًل
maka mendurhakai fir'aun rasul maka (kami) ambil/siksa dia siksaan

yang berat

Al-
Muzzammil:16

أَْخذًا
ْقتَِدٍر َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُكلَِّها فَأََخذْنَُٰهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ

mereka telah mendustakan pada ayat-ayat Kami semuanya maka
kami ambil/azab mereka dengan azab sangat perkasa orang yang

sungguh-sungguh saling berkuasa

Al-Qamar:42
أَْخذَ

فََعَصْوا۟ رَُسوَل َربِِّهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَّاِبيًَة
maka (mereka) mendurhakai utusan tuhan mereka maka (dia)

menimpakan mereka siksaan (ia[pr]) yang mengeras
Al-Haaqqah:10 أَْخذَةً

إِنَّ أَْخذَهُۥٓ أَلِيٌم َشِديٌد
sesungguhnya keazabannya sangat pedih sangat keras/berat Huud:102 أَْخذَهُۥٓ

وََكذَٰلَِك أَْخذُ َربَِّك إِذَآ أََخذَ ٱْلُقَرٰى َوِهىَ ظَٰلَِمٌة
dan demikianlah mengambil/azab tuhanmu apabila ia

mengambil/mengazab negeri dan ia (penduduknya) berbuat dzalim
Huud:102 أَْخذُ

يَّتَُهۥٓ أَْولِيَآَء ِمن ُدوِنى أَفَتَتَِّخذُونَُهۥ َوذُرِّ
maka patutkah (kalian) mengambil dia dan keturunannya pemimpin-

pemimpin dari selain
Al-Kahfi:50 أَفَتَتَِّخذُونَُهۥ
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ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16
أَفَٱتََّخذْتُم

آ أُِخذَ ِمنُكْم َويَْغِفْر َلُكْم يُؤِْتُكْم َخيًْرا مِّمَّ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] kebaikan dari apa telah

diambil diantara kalian dan dia mengampuni bagi kalian
Al-Anfaal:70 أُِخذَ

ْلُعوِننَي أَيَْن َما ثُِقفُٓوا۟ أُِخذُوا۟ َوُقتُِّلوا۟ تَْقِتياًل مَّ
yang dikutuk dimana saja kalian menjumpai ditangkap dan sering

dibunuh pembunuhan
Al-Ahzab:61 ۟ أُِخذُوا

تُنِفُقوَن َوَلْستُم ِبـَٔاِخِذيِه إآِلَّ أَن تُْغِمُضوا۟ ِفيِه
kalian menafkahkan padahal kalian bukankah dengan mengambilnya
melainkan bahwa kalian memincingkan mata tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:267 ِبـَٔاِخِذيِه
ِبٱتَِّخاِذُكُم ٱْلِعْجَل

dengan kamu menjadikan anak-anak lembu Al-Baqarah:54 ِبٱتَِّخاِذُكُم
ُموَن َما يَنظُُروَن إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يَِخصِّ

tidak mereka melihat kecuali teriakan/suara keras yang melakukan
penyatuan menimpa mereka[lk] dan mereka bertengkar

YaaSiin:49 تَأُْخذُُهْم
اَل تَأُْخذُهُۥ ِسنٌَة واََل نَْوٌم

tidak dia mengalami kantuk dan tidak ketiduran Al-Baqarah:255 تَأُْخذُهُۥ
آ َءاتَيْتُُموُهنَّ َشيْـًٔا واََل يَِحلُّ َلُكْم أَن تَأُْخذُوا۟ ِممَّ

dan tidak dia halal bagi kalian bahwa kalian mengambil dari apa
kamu telah memberikan kepada mereka sesuatu

Al-Baqarah:229 ۟ تَأُْخذُوا
َوَءاتَيْتُْم إِْحَدىُٰهنَّ ِقنطَاًرا فَاَل تَأُْخذُوا۟ ِمنُْه َشيْـًٔا

dan kalian telah memberi seorang diantara mereka harta yang banyak
maka jangan kalian mengambil dari padanya sesuatu

An-Nisa:20

َل َلُكْم َوَعَدُكُم الـلَّـُه َمَغاِنَم َكِثيرَةً تَأُْخذُونََها فََعجَّ
(ia) menjanjikan kepada kalian Allah rampasan perang sangat banyak

mengambilnya[pr] maka (ia)telah berulang kali menyegerakan bagi
kalian

Al-Fath:20
تَأُْخذُونََها

وََكيَْف تَأُْخذُونَُهۥ َوَقْد أَفَْضىٰ بَْعُضُكْم إَِلىٰ بَْعٍض
dan bagaimana kalian mengambilnya kembali dan sungguh kamu

telah bergauli sebagian kalian kepada bagian
An-Nisa:21 تَأُْخذُونَُهۥ
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َقاَل يَبْنَؤُمَّ اَل تَأُْخذْ ِبلِْحيَِتى واََل ِبَرأِْسىٓ
dia mengatakan hai anak ibuku tidak mengambil dengan janggutku

dan jangan kepalaku
Thaahaa:94 تَأُْخذْ

واََل تَأُْخذُْكم ِبِهَما َرأْفٌَة ِفى ِديِن الـلَّـِه
dan janganlah mengambil/menjadikan kalian[lk] kepada mereka

berdua belas kasihan / rasa santun di dalam agama Allah
An-Nuur:2 تَأُْخذُْكم

إِمَّآ أَن تَتَِّخذَ ِفيِهْم ُحْسنًا َو
dan adapun bahwa mengambil dalam/terhadap mereka kebaikan Al-Kahfi:86 تَتَِّخذَ

واََل يَأُْمرَُكْم أَن تَتَِّخذُوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َوٱلنَِّبيِّۦَن أَْربَابًا
dan tidak dia menyuruh kalian bahwa kalian menjadikan malaikat-

malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan
Ali-Imran:80 ۟ تَتَِّخذُوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

teman akrab dari selain kalian
Ali-Imran:118

فَاَل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم أَْولِيَآَء َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka jangalah kalian menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin

sehingga sering berpindah-pindah di dalam jalan Allah
An-Nisa:89

واََل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan janganlah kalian menjadikan dari mereka sebenar-benar

pelindung dan jangan yang sangat menolong
An-Nisa:89

ِفِريَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْلكَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

para pembangkang / kafir
An-Nisa:144

َرىٰٓ أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلنَّصَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:51

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57

أاَلَّ تَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِنى وَِكياًل
bahwa janganlah kalian menjadikan dari selain penjaga/pemelihara

Al-Isra:2

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ َعُدوِّى َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

musuh-ku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin

Al-
Mumtahinah:1
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َوبَوَّأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض تَتَِّخذُوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصوًرا
dan Dia menempatkan kalian di dalam bumi menjadikan dari tanah

datarnya istana-istana
Al-A'raaf:74 تَتَِّخذُوَن

َوِمن ثََمرَِٰت ٱلنَِّخيِل َوٱأْلَْعنَِٰب تَتَِّخذُوَن ِمنُْه َسَكًرا َوِرزًْقا َحَسنًا
dan dari buah-buahan kurma dan anggur menjadikan dari padanya

memabukkan dan rezki kebaikan
An-Nahl:67

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم تَتَِّخذُوَن أَيْمَٰ
menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya diantara kalian

An-Nahl:92

واََل تَتَِّخذُٓوا۟ َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا
dan jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah olok-olokan Al-Baqarah:231 ۟ تَتَِّخذُٓوا

إِْخوَٰنَُكْم أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُٓوا۟ َءابَآَءُكْم َو
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin

At-Taubah:23

َوَقاَل الـلَّـُه اَل تَتَِّخذُٓوا۟ إِلََٰهنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dia mengucapkan Allah tidak kalian menjadikan dua tuhan dua

An-Nahl:51

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya

diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah
teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94

َربَّنَا اَل تَُؤاِخذْنَآ إِن نَِّسينَآ أَْو أَْخطَأْنَا
ya tuhan kami tidak kamu menghukum kami jika kami melupakan

atau kami melakukan kesalahan
Al-Baqarah:286 تَُؤاِخذْنَآ

َقاَل اَل تَُؤاِخذِْنى ِبَما نَِسيُت
dia mengatakan tidak dihukukum aku (oleh kamu) dengan apa/sebab

(aku) lupa
Al-Kahfi:73 تَُؤاِخذِْنى

ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada kalian

dengan kekuatan
Al-Baqarah:63 ۟ ُخذُوا

ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada kalian

dengan kekuatan
Al-Baqarah:93

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengambil kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:71

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم ُخذُوا۟ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
hai anak Adam kalian hendaklah mengambil perhiasan kalian disisi

setiap masjid
Al-A'raaf:31
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َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهۥ َواِقعٌۢ ِبِهْم ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
dan (mereka[lk]) mengira bahwasanya (ia[lk]) yang menimpa kepada

mereka kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada
kalian dengan kekuatan

Al-A'raaf:171

ُخذُوهُ فَٱْعِتُلوهُ إَِلىٰ َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
tangkaplah dia lalu seretlah dia sampai tengah neraka jahim Ad-Dukhaan:47 ُخذُوهُ

ُخذُوهُ فَُغلُّوهُ
peganglah ia/tangkaplah ia lalu belenggulah ia

Al-Haaqqah:30

ِهلنَِي ُخِذ ٱْلَعفَْو َوأُْمْر ِبٱْلُعْرِف َوأَْعرِْض َعِن ٱْلجَٰ
ambillah/berilah lebih dari keperluan dan kamu hendaklah menyuruh

dengan mengerjakan kebaikan dan kamu hendaklah memaling dari
orang-orang yang jahil

Al-A'raaf:199
ُخِذ

يَٰيَْحيَىٰ ُخِذ ٱْلِكتََٰب ِبُقوٍَّة َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلُحْكَم َصِبيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah

memberinya hikmah kanak-kanak
Maryam:12

يِهم ِبَها رُُهْم َوتُزَكِّ ُخذْ ِمْن أَْموَٰلِِهْم َصَدَقًة تُطَهِّ
ambillah dari harta-harta mereka sedekah dibersihkan mereka[lk] dan

disucikan mereka dengannya
At-Taubah:103 ُخذْ

َقاَل ُخذَْها واََل تََخْف َسنُِعيُدَها ِسيرَتََها ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan ambillah ia dan jangantakut akan dikembalikan

perjalanannya pertama/dahulu
Thaahaa:21 ُخذَْها

ِعَقُة َوأَنتُْم تَنظُُروَن فَأََخذَتُْكُم ٱلصَّٰ
maka kalian disambar petir (kb/kt sifat ) dan kalian kalian

memperhatikan
Al-Baqarah:55 فَأََخذَتُْكُم

ِعَقُة ِبظُْلِمِهْم فََقاُلٓوا۟ أَرِنَا الـلَّـَه َجْهرَةً فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka mereka mengatakan perlihatkan kepada kami Allah nyata maka
dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dengan/karena kedzaliman

mereka

An-Nisa:153
فَأََخذَتُْهُم

ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:78

ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:91

يَْحُة ُمْشرِِقنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras pada waktu

matahari terbit
Al-Hijr:73
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يَْحُة ُمْصِبِحنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras di pagi hari

Al-Hijr:83

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

ِثِمنَي فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka mereka mendustakannya maka dia mengambil mereka

goncangan/gempa maka mereka mejadi di dalam rumah mereka
mayat-mayat bergelimpangan

Al-Ankabuut:37

ِعَقُة َوُهْم يَنظُُروَن فََعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka (mereka) sombong / angkuh dari perintah tuhan mereka maka

dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dan mereka mereka melihat

Adz-
Dzaariyaat:44

ِعَقُة ٱْلَعذَاِب ٱْلُهوِن ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن فَأََخذَتُْهْم صَٰ
maka (ia[pr]) akhirnya mengambil mereka (ia[pr]) yang menyambar

(petir) siksa orang-orang yang menghinakan dengan apa adalah
mereka mereka usahakan

Fush-Shilat:17
فَأََخذَتُْهْم

فَأََخذَهُ الـلَّـُه نََكاَل ٱأْلَِخرَِة َوٱأْلُوَلىٰٓ
maka (ia) mengambil/menyiksanya Allah (ia[lk]) semakin menyiksa

akhirat dan dunia
An-Naziaat:25 فَأََخذَهُ

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan ayat-ayat kami maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Ali-Imran:11 فَأََخذَُهُم

َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:52

نُْهْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب َوُهْم ظَٰلُِموَن َوَلَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka seorang rasul dari

mereka maka mereka mendustakannya maka dia akhirnya
mengambil/menyiksa mereka azab / siksa dan mereka orang-orang

yang dzalim

An-Nahl:113

فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka azab / siksa

sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu bukti

Asy-
Syu'araa':158

فَأََخذَُهُم ٱلطُّوفَاُن َوُهْم ظَٰلُِموَن
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka taufan dan mereka

orang-orang yang dzalim
Al-Ankabuut:14
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فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-

dosa mereka dan tidak adalah dia bagi mereka dari Allah dari seorang
pemelihara

Ghafir:21

فََكفَُروا۟ فَأََخذَُهُم الـلَّـُه إِنَُّهۥ َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
lalu (mereka) mengingkari maka dia akhirnya mengambil/menyiksa
mereka Allah sesungguhnya dia benar-benar kuat sangat keras/berat

balasan

Ghafir:22

فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم َعذَاُب يَْومِ ٱلظُّلَِّة
maka mereka mendustakannya maka (dia) menimpakan mereka azab

/ siksa pada hari naungan/awan gelap

Asy-
Syu'araa':189

فَأََخذَُهْم
فََعَصْوا۟ رَُسوَل َربِِّهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَّاِبيًَة

maka (mereka) mendurhakai utusan tuhan mereka maka (dia)
menimpakan mereka siksaan (ia[pr]) yang mengeras

Al-Haaqqah:10

فَأََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka mengazab mereka maka bagaimana adalah dia kesudahan-ku /

hukuman-ku
Ghafir:5 فَأََخذْتُُهْم

فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut
Al-Qashash:40 فَأََخذْنَُٰه

فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ َوُهَو ُملِيٌم
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut dan dia (ia[lk]) yang sangat
tercela

Adz-
Dzaariyaat:40

فََعَصىٰ ِفْرَعْوُن ٱلرَُّسوَل فَأََخذْنَُٰه أَْخذًا َوِبياًل
maka mendurhakai fir'aun rasul maka (kami) ambil/siksa dia siksaan

yang berat

Al-
Muzzammil:16

رَّآِء َلَعلَُّهْم يَتََضرَُّعوَن فَأََخذْنَُٰهم ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
maka kami ambil/azab mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan

boleh jadi mereka mereka menjadi menunduk
Al-An'aam:42 فَأََخذْنَُٰهم

فَأََخذْنَُٰهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
maka kami ambil/azab mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Al-A'raaf:95

َولَِٰكن َكذَّبُوا۟ فَأََخذْنَُٰهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
akan tetapi mereka telah mendustakan maka kami ambil/azab mereka

dengan sebab adalah mereka mereka usahakan
Al-A'raaf:96

ْقتَِدٍر َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُكلَِّها فَأََخذْنَُٰهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ
mereka telah mendustakan pada ayat-ayat Kami semuanya maka
kami ambil/azab mereka dengan azab sangat perkasa orang yang

sungguh-sungguh saling berkuasa

Al-Qamar:42
فَأََخذْنَُٰهْم
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ذَا فَُخذُوهُ يَُقوُلوَن إِْن أُوِتيتُْم هَٰ
mereka mengatakan jika kalian diberi ini maka kalian hendaklah

mengambilnya
Al-Maidah:41 فَُخذُوهُ

َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىُٰكْم َعنُْه
dan tidak yang diberikan kepadamu mengetahui maka kalian

hendaklah mengambilnya dan tidak (ia) semakin melarang kamu
berdua dari padanya

Al-Hasyr:7

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengambil/menawan mereka dan kalian hendaklah membunuh
mereka dimana saja kalian mendapatkan mereka

An-Nisa:89
فَُخذُوُهْم

فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم
maka kalian hendaklah mengambil/menawan mereka dan kalian

hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai mereka
An-Nisa:91

َقاَل فَُخذْ أَْربََعًة مَِّن ٱلطَّيِْر
dia mengatakan maka kamu hendaklah mengambil empat dari

burung-burung
Al-Baqarah:260 فَُخذْ

ِكِريَن فَُخذْ َمآ َءاتَيْتَُك وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
maka kamu hendaklah mengambil apa yang telah aku berikan

kepadamu dan kamu hendaklah mejadi dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:144

فَُخذْ أََحَدنَا َمَكانَُهۥٓ إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah mengambil salah seorang diantara kami
kedudukannya sesungguhnya kami semakin melihatmu[lk] dari

orang-orang yang berbuat baik

Yusuf:78

َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء فَُخذَْها ِبُقوٍَّة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu maka kamu hendaklah

berpegang kepadanya dengan kekuatan
Al-A'raaf:145 فَُخذَْها

َقاَل فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dia mengatakan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat pedih Al-A'raaf:73 فَيَأُْخذَُكْم

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب َقِريٌب واََل تََمسُّ
dan jangan mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya dengan

kejahatan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat dekat
Huud:64

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاُب يَْومٍ َعِظيمٍ واََل تََمسُّ
dan janganlah mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya

dengan kejahatan maka dia akan menimpa kalian azab / siksa hari
yang besar

Asy-
Syu'araa':156
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ُهْم فَيُؤَْخذُ ِبٱلنَّوَِٰصى َوٱأْلَْقَدامِ يُْعَرُف ٱمْلُْجرُِموَن ِبِسيمَٰ
diketahui / dikenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda
mereka lalu dipegang/diambil dengan umbun-umbun dan telapak-

telapak kaki

Ar-Rahman:41
فَيُؤَْخذُ

فَٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َسَربًا
lalu ia (ikan) mengambil jalannya di dalam lautan lompat Al-Kahfi:61 فَٱتََّخذَ

فَٱتََّخذَْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا فَأَرَْسْلنَآ إَِليَْها ُروَحنَا
maka ia mengambil/mengadakan dari selain mereka tabir/dinding

maka kirimkanlah kami kepadanya ruh kami
Maryam:17 فَٱتََّخذَْت

فَٱتََّخذْتُُموُهْم ِسْخِريًّا َحتَّىٰٓ أَنَسوُْكْم ِذْكِرى
maka kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga (mereka)

lupakanlah kalian peringatan

Al-
Mu'minuun:110

فَٱتََّخذْتُُموُهْم
يْطََٰن َلُكْم َعُدوٌّ فَٱتَِّخذُوهُ َعُدوًّا إِنَّ ٱلشَّ

sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh maka jadikanlah ia musuh Faathir:6 فَٱتَِّخذُوهُ
رَّبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَٱتَِّخذْهُ وَِكياًل

tuhan timur dan barat tidak ada tuhan kecuali dia maka
ambillah/jadikan Dia penjaga/pemelihara

Al-
Muzzammil:9 فَٱتَِّخذْهُ

لََّعنَُه الـلَّـُه َوَقاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا مَّفُْروًضا
dia mengutukinya Allah dan dia mengucapkan sungguh dia akan

mengambil dari hamba-hamba-mu bagian/sebagian besar yang
ditentukan

An-Nisa:118
أَلَتَِّخذَنَّ

أَلََخذْنَا ِمنُْه ِبٱْليَِمنيِ
niscaya (kami) mengambil dari padanya dengan tangan kanan Al-Haaqqah:45 أَلََخذْنَا

َلْو ِشئَْت َلتََّخذَْت َعَليِْه أَْجًرا
jikalau (kamu) menghendaki tentu kamu mengambil atasnya pahala Al-Kahfi:77 َلتََّخذَْت

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguh telah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21
َلنَتَِّخذَنَّ

لِتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَِّبْعُكْم يُِريُدوَن أَن يُبَدُِّلوا۟ َكلََٰم الـلَّـِه
untuk mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kalian[lk] mereka

mengharapkan bahwa sungguh-sungguh akanmengganti kalimat /
firman Allah

Al-Fath:15
لِتَأُْخذُوَها
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َكذَٰلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخذَ أََخاهُ ِفى ِديِن ٱمْلَلِِك
seperti itulah (kami) membuat tipu daya kepada yusuf tidak adalah
dia ia mengambil/menghukum saudaranya di dalam agama / aturan

raja

Yusuf:76
لِيَأُْخذَ

ةٍۭ ِبرَُسولِِهْم لِيَأُْخذُوهُ ْت ُكلُّ أُمَّ َوَهمَّ
dan (ia) mengharapkan tiap ummat dengan rasul mereka untuk

mengambilnya
Ghafir:5 لِيَأُْخذُوهُ

إِذًا لَّٱتََّخذُوَك َخلِياًل لِتَفْتَِرَى َعَليْنَا َغيْرَهُۥ َو
agar mengada-adakan atas kami lainnya dan jika demikian tentu

mereka mengambil kamu teman akrab
Al-Isra:73 لَّٱتََّخذُوَك

لَّٱتََّخذْنَُٰه ِمن لَُّدنَّآ إِن ُكنَّا فَِٰعلنَِي
tentu Kami mengambil/menjadikannya dari sisi kami jika adalah

kami orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':17 لَّٱتََّخذْنَُٰه

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32 لِّيَتَِّخذَ

واََل َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ٱمْلُِضلِّنَي َعُضًدا
dan tidak ciptaan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak adalah aku orang

yang mengambil orang-orang yang menyesatkan pembantu/penolong
Al-Kahfi:51 ُمتَِّخذَ

ٍت واََل ُمتَِّخذَِٰت أَْخَداٍن ِفحَٰ ُمْحَصنٍَٰت َغيَْر ُمسَٰ
wanita-wanita dalam kondisi merdeka / yang memelihara diri tidak /

bukan / selain wanita-wanita pezina dan bukan wanita yang
mengambil gundik

An-Nisa:25
ُمتَِّخذَِٰت

ِفِحنَي واََل ُمتَِّخِذٓى أَْخَداٍن إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
jika kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

wanita-wanita yang dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
dan tidak orang-orang yang mengambil gundik

Al-Maidah:5
ُمتَِّخِذٓى

أَْكرِِمى َمثَْوىُٰه َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا
(kamu) muliakan aku tempat-tempat tinggalnya dia mudah-mudahan

bahwa memberi manfaat kepada kami atau (kami) ambil/pungut (dia)
anak

Yusuf:21
نَتَِّخذَهُۥ

َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dia mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kami atau

(kami) ambil/pungut (dia) anak dan mereka tidak mereka menyadari
Al-Qashash:9
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َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه أَن نَّأُْخذَ إاِلَّ َمن َوَجْدنَا َمتََٰعنَا ِعنَدهُۥٓ
dia mengatakan tempat berlindung Allah bahwa menahan/mengambil

kecuali orang kami mendapati harta benda kami di sisi-nya
Yusuf:79 نَّأُْخذَ

َلْو أَرَْدنَآ أَن نَّتَِّخذَ َلْهًوا
sekiranya kami menghendaki bahwa mengambil/menjadikan

guyonan/permainan
Al-Anbiyaa':17 نَّتَِّخذَ

أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدوِنَك ِمْن أَْولِيَآَء
bahwa mengambil/menjadikan dari selain kamu dari pemimpin-

pemimpin
Al-Furqon:18

َوأََخذَ ِبَرأِْس أَِخيِه يَُجرُّهُۥٓ إَِليِْه
dan dia mengambil kepalaku saudaranya dia menariknya kepadanya Al-A'raaf:150 َوأََخذَ

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ َوأََخذَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
dan dia mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

teriakan/suara keras maka mereka mejadi di dalam rumah/kampung
halaman mereka mati bergelimpangan

Huud:67

نَّا َوأََخذَِت َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan (kamu[pr]) mengambil
Huud:94 َوأََخذَِت

َ ِبِهۦ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ َقاَل َءأَْقَررْتُْم َوأََخذْتُْم َعَلىٰ ذَٰلُِكْم إِْصِرى َلتُؤِْمننُّ
sungguh kamu akan beriman dengannya dan kamu sungguh

menolongnya dia mengatakan kalian apakah mengakui dan kalian
apakah mengambil atas/terhadap yang demikian itu bagi kalian

bebanku / perjanjianku

Ali-Imran:81
َوأََخذْتُْم

َوأََخذَْن ِمنُكم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil diantara kalian perjanjian orang yang teguh An-Nisa:21 َوأََخذَْن

َوأََخذْنَا ِمنُْهم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil dari mereka perjanjian orang yang teguh An-Nisa:154 َوأََخذْنَا

َوأََخذْنَا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِبَعذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dan mereka mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

dengan siksaan buruk/keras dengan apa/disebabkan adalah mereka
mereka berbuat fasik

Al-A'raaf:165

َوأََخذْنَا ِمنُْهم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil dari mereka perjanjian orang yang teguh

Al-Ahzab:7

َوأََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) timpakan kepada mereka dengan azab boleh jadi mereka

mereka kembali
Az-Zukhruf:48 َوأََخذْنَُٰهم
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بَٰوا۟ َوَقْد نُُهوا۟ َعنُْه َوأَْخِذِهُم ٱلرِّ
dan dia mengambil mereka riba dan sesungguhnya mereka melarang

daripadanya
An-Nisa:161 َوأَْخِذِهُم

فَاَل فَْوَت َوأُِخذُوا۟ ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
maka tidak dapat melepaskan diri dan diambilkan mereka dari tempat

yang sangat dekat
Saba':51 ۟ َوأُِخذُوا

َوتَتَِّخذُوَن َمَصاِنعَ َلَعلَُّكْم تَْخُلُدوَن
dan benar-benar mengambil/menjadikan tempat pembuatan (gedung-

gedung) agar supaya kalian mengekal

Asy-
Syu'araa':129

َوتَتَِّخذُوَن
أَْو ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَن تََضُعٓوا۟ أَْسلَِحتَُكْم َوُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم

atau adalah kalian sakit akan kalian meletakkan senjata-senjata kalian
dan kalian ambillah kewaspadaan /kesiapan kalian

An-Nisa:102 ۟ َوُخذُوا
َوُخذُوُهْم َوٱْحُصُروُهْم َوٱْقُعُدوا۟ َلُهْم ُكلَّ َمرَْصٍد

dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan duduk/intailah
bagi mereka tiap-tiap tempat pengintaian

At-Taubah:5 َوُخذُوُهْم
َوُخذْ ِبيَِدَك ِضْغثًا فَٱْضرِب بِِّهۦ

dan (kamu) ambillah dengan tanganmu ranting/seikat rumput maka
pukullah dengannya

Shaad:44 َوُخذْ
فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟

maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sungguh
mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-

orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102
۟ َوْليَأُْخذُوا

َعَك َوْليَأُْخذُٓوا۟ أَْسلَِحتَُهْم فَْلتَُقْم طَآِئفٌَة مِّنُْهم مَّ
maka kamu hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama kamu

dan mereka sungguh mengambil senjata-senjata mereka
An-Nisa:102 ۟ َوْليَأُْخذُٓوا

َدقَِٰت َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم َويَأُْخذُ ٱلصَّ
dan akan mengambil sedekah dan bahwasannya Allah dia maha

penerima taubat sangat penyayang
At-Taubah:104 َويَأُْخذُ

َولِيَْعَلَم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشَهَدآَء
dan karena dia hendak mengetahui Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia mengambil/menjadikan diantara kalian para
saksi-saksi

Ali-Imran:140
َويَتَِّخذَ

َويَتَِّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi mereka siksaan

yang sangat menghinakan
Luqman:6 َويَتَِّخذََها
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َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق ُقُربٍَٰت ِعنَد الـلَّـِه َوَصَلوَِٰت ٱلرَُّسوِل
dan (ia) telah benar-benar mengambil/memandang apa dia memberi

nafkah pendekatan-pendekatan disisi Allah dan salawat/doa rasul
At-Taubah:99 َويَتَِّخذُ

َوٱتََّخذَ الـلَّـُه إِبْرَِٰهيَم َخلِياًل
dan dia mengambil Allah Ibrahim teman akrab An-Nisa:125 َوٱتََّخذَ

َوٱتََّخذَ َقْوُم ُموَسىٰ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan dia mengambil kaum Musa dari sesudahnya

Al-A'raaf:148

أَفَأَْصفَىُٰكْم َربُُّكم ِبٱْلبَِننَي َوٱتََّخذَ ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة إِنَٰثًا
apakah mensifatkan/memilihkan kamu tuhan kalian dengan anak-
anak laki-laki dan dia mengambil dari/diantara malaikat-malaikat

orang-orang perempuan

Al-Isra:40

أَْن أَذُْكرَهُۥ َوٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َعَجبًا
untuk (aku) mengingatnya dan dia mengambil jalannya di dalam

lautan keheranan
Al-Kahfi:63

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لِّيَُكونُوا۟ َلُهْم ِعزًّا
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

supaya (mereka[lk])adalah bagi mereka kemuliaan
Maryam:81 ۟ َوٱتََّخذُوا

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة الَّ يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan mereka mengambil dari selain dia tuhan-tuhan tidak menciptakan

sesuatu dan mereka diciptakan
Al-Furqon:3

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

boleh jadi mereka mereka akan ditolong
YaaSiin:74

َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َوَمآ أُنِذُروا۟ ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayat-Ku dan tidak

diperingatkan olok-olokan
Al-Kahfi:56 ۟ َوٱتََّخذُٓوا

َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َورُُسلِى ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayatKu dan rasul-rasulku

olok-olokan
Al-Kahfi:106

َوٱتََّخذْتُُموهُ َورَآَءُكْم ِظْهِريًّا إِنَّ َربِّى ِبَما تَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan kamu mengambil/meletakkan Dia di belakangmu punggung
sesungguhnya Tuhanku dengan/terhadap apa kalian melakukan

sangat meliputi

Huud:92 َوٱتََّخذْتُُموهُ

َوٱتَِّخذُوا۟ ِمن مََّقامِ إِبْرَِٰهيَم ُمَصلًّى
dan jadikanlah dari makam Ibrahim yang menjadi tempat sholat Al-Baqarah:125 ۟ َوٱتَِّخذُوا
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أَْو يَأُْخذَُهْم ِفى تََقلُِّبِهْم فََما ُهم ِبُمْعجِِزيَن
atau (ia[lk]) mengazab mereka di dalam membuat hilir mudik mereka

maka tidak mereka bagi para yang melepaskan diri
An-Nahl:46 يَأُْخذَُهْم

أَْو يَأُْخذَُهْم َعَلىٰ تََخوٍُّف فَِإنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
atau (ia[lk]) mengazab mereka atas/terhadap proses ketakutan maka

sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat
penyayang

An-Nahl:47

يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا
mereka mengambil tiap-tiap perahu paksaan / rampasan Al-Kahfi:79 يَأُْخذُ

َوأُْمْر َقْوَمَك يَأُْخذُوا۟ ِبأَْحَسِنَها َسأُ۟وِريُكْم َداَر ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kamu hendaklah menyuruh kaum kamu mereka mengambil

dengan kebaikan darinya aku akan perlihatkan kepada kalian
rumah/tempat orang-orang yang sewenang-wenang

Al-A'raaf:145
۟ يَأُْخذُوا

فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب يَأُْخذُوَن َعرََض
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

mewarisi kitab mengambil harta benda
Al-A'raaf:169 يَأُْخذُوَن

َوَمَغاِنَم َكِثيرَةً يَأُْخذُونََها وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan rampasan perang sangat banyak mengambilkan dia dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:19 يَأُْخذُونََها

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169
يَأُْخذُوهُ

اِحِل يَأُْخذْهُ َعُدوٌّ لِّى َوَعُدوٌّ لَُّهۥ فَْليُْلِقِه ٱْليَمُّ ِبٱلسَّ
maka dilemparkannya laut/sungai di tepi/pantai mengambilnya

musuh bagi-Ku dan musuh baginya
Thaahaa:39 يَأُْخذْهُ

واََل يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak dia mengambil sebagian kami bagian sebagai tuhan-tuhan

dari selain Allah
Ali-Imran:64 يَتَِّخذَ

َما َكاَن لِـلَّـِه أَن يَتَِّخذَ ِمن َوَلٍد
tidak adalah dia bagi Allah bahwa dia mengambil dari anak

Maryam:35

ِن أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا َوَما يَنۢبَِغى لِلرَّْحمَٰ
dan tidak layak/patut kepada pemurah bahwa dia mengambil anak

Maryam:92
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إاِلَّ َمن َشآَء أَن يَتَِّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل
melainkan orang ia menghendaki bahwa dia mengambil kepada

tuhannya jalan
Al-Furqon:57

لَّْو أَرَاَد الـلَّـُه أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا
jika dia ingin Allah bahwa dia mengambil anak

Az-Zumar:4

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَنَداًدا
dan dari/sebagian manusia orang mereka mengambil dari selain Allah

sekutu-sekutu
Al-Baqarah:165 يَتَِّخذُ

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق َمْغرًَما
dan dari/diantara orang-orang arab orang mereka mengambil apa dia

memberi nafkah hutang
At-Taubah:98

َويُِريُدوَن أَن يَتَِّخذُوا۟ بَنْيَ ذَٰلَِك َسِبياًل
dan mereka menghendaki untuk mereka mengambil antara itu jalan An-Nisa:150 ۟ يَتَِّخذُوا

َهُدوا۟ ِمنُكْم َوَلْم يَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ٱلَِّذيَن جَٰ
orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras diantara kalian dan

tidak mereka mengambil dari selain Allah
At-Taubah:16

أَفََحِسَب ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن يَتَِّخذُوا۟ ِعبَاِدى ِمن ُدوِنىٓ أَْولِيَآَء
maka apakah menyangka orang-orang yang mereka mengingkari
bahwa mereka mengambil hamba-hamba dari selain pemimpin-

pemimpin

Al-Kahfi:102

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَتَِّخذُوَن ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan para pembangkang

/ kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman
An-Nisa:139 يَتَِّخذُوَن

إِذَا رََءاَك ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا َو
dan apakah melihat kamu orang-orang yang mereka mengingkari

tidak lain (mereka[lk]) membuat kamu hanyalah olok-olokan
Al-Anbiyaa':36 يَتَِّخذُونََك

إِذَا َرأَْوَك إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا َو
dan apabila (mereka) melihat kamu tidaklah (mereka[lk]) membuat

kamu melainkan olok-olokan
Al-Furqon:41

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱلرُّْشِد اَل يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan kebenaran tidak mereka

mengambilnya jalan
Al-A'raaf:146 يَتَِّخذُوهُ

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱْلَغىِّ يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan sesat mereka mengambilnya

jalan
Al-A'raaf:146

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي الَّ يَتَِّخِذ ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱْلكَٰ
jangan dia mengambil/menjadikan orang-orang yang beriman para
pembangkang / kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang

yang beriman

Ali-Imran:28
يَتَِّخِذ
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يْطََٰن َولِيًّا مِّن ُدوِن الـلَّـِه َوَمن يَتَِّخِذ ٱلشَّ
dan barang siapa dia mengambil/menjadikan syaitan sebenar-benar

pelindung dari selain Allah
An-Nisa:119

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا
dan katakanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak (ia[lk])

mengambil anak
Al-Isra:111 يَتَِّخذْ

َوَلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak (ia[lk]) mengambil anak dan tidak adalah dia baginya

sekutu di dalam kerajaan
Al-Furqon:2

َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَرََك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة
dan jikalau diambil (oleh dia) Allah manusia karena kelaziman
mereka tidak dia meninggalkan diatasnya dari binatang melata

An-Nahl:61 يَُؤاِخذُ
َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبَما َكَسبُوا۟

dan jika sekiranya diambil (oleh dia) Allah manusia dengan
apa/sebab mereka telah melakukan

Faathir:45

َولَِٰكن يَُؤاِخذُُكم ِبَما َكَسبَْت ُقُلوبُُكْم
akan tetapi dia menghukum kalian dengan sebab ia telah

mengusahakan hati kalian
Al-Baqarah:225 يَُؤاِخذُُكم

َن َولَِٰكن يَُؤاِخذُُكم ِبَما َعقَّدتُُّم ٱأْلَيْمَٰ
akan tetapi dia menghukum kalian dengan sebab kalian mengikat /

melakukan janji sumpah-sumpah
Al-Maidah:89

ِنُكْم الَّ يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah dengan tidak sengaja di dalam /

pada sumpah-sumpah kalian
Al-Baqarah:225 يَُؤاِخذُُكُم

ِنُكْم اَل يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah karena main-main di dalam / pada

sumpah-sumpah kalian
Al-Maidah:89

َل َلُهُم ٱْلَعذَاَب َلْو يَُؤاِخذُُهم ِبَما َكَسبُوا۟ َلَعجَّ
jika diambil mereka dengan sebab mereka telah melakukan tentu (ia)

telah benar-benar menyegerakan bagi mereka azab / siksa
Al-Kahfi:58 يَُؤاِخذُُهم

واََل يُؤَْخذُ ِمنَْها َعْدٌل
dan tidak diambil oleh dia daripadanya tebusan / keadilan Al-Baqarah:48 يُؤَْخذُ

فَٱْليَْوَم اَل يُؤَْخذُ ِمنُكْم ِفْديٌَة
maka pada hari tidak diambil oleh dia diantara kalian tebusan-tebusan

Al-Hadiid:15

إِن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ يُؤَْخذْ ِمنَْهآ َو
dan jika kamu melakukan keadilan tiap-tiap keadilan tidak dia

diambil dari padanya
Al-An'aam:70 يُؤَْخذْ
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ذَا ٱأْلَْدنَىٰ َويَُقوُلوَن َسيُْغفَُر َلنَا أََلْم يُؤَْخذْ َعَليِْهم مِّيثَُٰق ٱْلِكتَِٰب هَٰ
ini yang rendah dan mereka mengatakan kelak akan diampuni bagi

kami bukankah dia diambil atas mereka perjanjian kitab
Al-A'raaf:169

َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan mereka berkata ia telah mengambil Allah anak Al-Baqarah:116 ٱتََّخذَ

ذَآ نَُهۥ إِْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ ِبهَٰ َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا ُسبْحَٰ
mereka berkata ia telah mengambil Allah anak maha suci dia jika

tidak kamu mempunyai dari kekuasaan dengan ini
Yunus:68

َويُنِذَر ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan menyebabkan memperingatkan orang-orang yang mereka berkata

ia telah mengambil Allah anak
Al-Kahfi:4

ِن َعْهًدا أَطََّلعَ ٱْلَغيَْب أَمِ ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ
adakah (ia) melihat yang gaib atau ia telah mengambil disisi pemurah

perjanjian
Maryam:78

ِن َعْهًدا فََٰعَة إاِلَّ َمِن ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ الَّ يَْملُِكوَن ٱلشَّ
tidak menguasai syafa'at kecuali orang ia telah mengambil disisi

pemurah perjanjian
Maryam:87

ُن َوَلًدا َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak

Maryam:88

نَُهۥ بَْل ِعبَاٌد مُّْكرَُموَن ُن َوَلًدا ُسبْحَٰ َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak maha suci dia

bahkan hamba/makhluk orang-orang yang sangat dimuliakan
Al-Anbiyaa':26

َما ٱتََّخذَ الـلَّـُه ِمن َوَلٍد
tidak ia telah mengambil Allah dari anak

Al-
Mu'minuun:91

أَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
apakah (kamu) lihat/pendapatmu orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Furqon:43

ا يَْخُلُق بَنَاٍت َوأَْصفَىُٰكم ِبٱْلبَِننَي أَمِ ٱتََّخذَ ِممَّ
atau ia telah mengambil dari apa dia menciptakan anak perempuan

dan memilih kalian dengan anak laki-laki
Az-Zukhruf:16

أَفَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
Apakah kamu memperhatikan orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Jaatsiyah:23

ِحبًَة واََل َوَلًدا َما ٱتََّخذَ صَٰ
tidak ia telah mengambil (ia[pr]) yang menjadi teman/isteri dan tidak

anak
Al-Jinn:3

ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan

Al-
Muzzammil:19
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ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan
Al-Insaan:29

فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َمـَٔابًا
maka barang siapa ia menghendaki ia telah mengambil kepada

tuhannya tempat kembali
An-Naba:39

إِنَّ أَْوَهَن ٱْلبُيُوِت َلبَيُْت ٱْلَعنَكبُوِت ٱتََّخذَْت بَيْتًا َو
(ia) sungguh-sungguh mengambil/membuat rumah dan sesungguhnya

kami paling lemah rumah-rumah sungguh rumah (aku) laba-laba
Al-Ankabuut:41 ٱتََّخذَْت

ٱتََّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
(ia) sungguh-sungguh menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi

mereka siksaan yang sangat menghinakan
Al-Jaatsiyah:9 ٱتََّخذََها

ثُمَّ ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
kemudian mereka mengambil/menjadikan anak-anak lembu dari

sesudah apa dia datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata
An-Nisa:153 ۟ ٱتََّخذُوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57

َوذَِر ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلِعبًا َوَلْهًوا
peningalan / pembiaran orang-orang yang mereka

mengambil/menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau
Al-An'aam:70

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن الـلَّـِه إِنَُّهُم ٱتََّخذُوا۟ ٱلشَّ
sesungguhnya mereka mereka mengambil/menjadikan syaitan-syaitan

pemimpin-pemimpin dari selain Allah
Al-A'raaf:30

ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل َسيَنَاُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan

anak-anak lembu kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan
mereka

Al-A'raaf:152

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107

ؤآَُلِء َقْوُمنَا ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة هَٰٓ
mereka ini kaum kami mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

tuhan-tuhan
Al-Kahfi:15
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نَُكْم أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
ataukah mereka mengambil/menjadikan dari selain dia tuhan-tuhan

kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti
kebenaran kalian

Al-Anbiyaa':24

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل ٱلرَُّسوُل يَٰرَبِّ إِنَّ َقْوِمى ٱتََّخذُوا۟ هَٰ
dan dia mengucapkan mengetahui ya tuhanku sesungguhnya kaum

mereka mengambil/menjadikan ini al quran yang dijauhi
Al-Furqon:30

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin
Az-Zumar:3

أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشفََعآَء
atau/bahkan mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

syafa'at/penolong
Az-Zumar:43

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء الـلَّـُه َحِفيٌظ َعَليِْهْم
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin Allah (ia[lk]) yang menjaga atas mereka
Asy-Syuura:6

أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
atau mereka mengambil/menjadikan dari selain dia pemimpin-

pemimpin
Asy-Syuura:9

واََل َما ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َعِظيٌم
dan tidak apa yang mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

pemimpin-pemimpin yang besar
Al-Jaatsiyah:10

فََلواَْل نََصرَُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُقْربَانًا َءالَِهةًۢ
maka mengapa tidak (ia) menolong mereka orang-orang yang mereka
mengambil/menjadikan dari selain Allah pendekatan diri tuhan-tuhan

Al-Ahqaaf:28

َلٰوِة ٱتََّخذُوَها ُهزًُوا َوَلِعبًا إِذَا نَاَديْتُْم إَِلى ٱلصَّ َو
dan jika kalian menyeru/memanggil kepada sholat mereka

mengambilnya olok-olokan dan permainan
Al-Maidah:58 ٱتََّخذُوَها

واََل يَْهِديِهْم َسِبياًل ٱتََّخذُوهُ وََكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan tidak dia memberi petunjuk jalan apakah kalian mengambilnya

dan adalah mereka orang-orang menindas
Al-A'raaf:148 ٱتََّخذُوهُ

نُْهْم فَِٰسُقوَن َما ٱتََّخذُوُهْم أَْولِيَآَء َولَِٰكنَّ َكِثيًرا مِّ
tidak kalian mengambil mereka pemimpin-pemimpin akan tetapi

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Maidah:81 ٱتََّخذُوُهْم
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ٱتََّخذُٓوا۟ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَٰنَُهْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
mereka mengambil/menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib

mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah
At-Taubah:31 ۟ ٱتََّخذُٓوا

أَمِ ٱتََّخذُٓوا۟ َءالَِهًة مَِّن ٱأْلَرِْض ُهْم يُنِشُروَن
ataukah/apakah mereka mengambil/menjadikan tuhan-tuhan dari

bumi mereka (tuhan-tuhan) disebarkan
Al-Anbiyaa':21

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Mujaadilah:16

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Munaafiquun:2

َقاَل َلِئِن ٱتََّخذَْت إِلًَٰها َغيِْرى أَلَْجَعَلنََّك ِمَن ٱمْلَْسُجوِننَي
dia mengatakan sungguh jika (kamu) menjadikan tuhan selain/tanpa

pasti (kami) akhinya menjadikan kamu dari yang dipenjara
Asy-Syu'araa':29 ٱتََّخذَْت

يَُقوُل يََٰليْتَِنى ٱتََّخذُْت َمعَ ٱلرَُّسوِل َسِبياًل
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) mengambil bersama rasul

jalan
Al-Furqon:27 ٱتََّخذُْت

َوَقاَل إِنََّما ٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan dia mengucapkan sesungguhnya hanyalah (kalian) ambil/sembah

dari selain Allah
Al-Ankabuut:25 ٱتََّخذْتُم

ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:51 ٱتََّخذْتُُم

ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:92

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّكُم ٱتََّخذْتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا َوَغرَّتُْكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya kamu (kalian)

ambil/sembah ayat-ayat Allah olok-olokan dan (ia) telah menipu
kalian kehidupan dunia

Al-Jaatsiyah:35
ٱتََّخذْتُْم

َءأَنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ٱتَِّخذُوِنى َوأُمِّىَ إِلََٰهنْيِ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
adakah kamu kamu mengatakan kepada manusia kalian hendaklah

mengambil aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah
Al-Maidah:116 ٱتَِّخذُوِنى
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ا يَْعرُِشوَن َجِر َوِممَّ أَِن ٱتَِّخِذى ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َوِمَن ٱلشَّ
agar/hendalah (kamu) tertariklah untuk mengambil dari gunung-

gunung rumah/sarang-sarang dan dari pohon dan dari apa mereka
membangun singgasana

An-Nahl:68
ٱتَِّخِذى
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ر خ ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daya tahan, terakhir, lalu,

akhirnya, tadi, buncit, terbelakang, khatam, lain, satu lagi, kemunduran,
kemerosotan, keturunan, terbaru, selambat-lambatnya, pula

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bertahan, tahan, menurun,
mengecil, mundur, menolak, menampik, merosot, meleset, mentasrifkan,

condong, memungkiri, menanggalkan

َءاِخرَهُۥ َءاَخِريَن َءاَخُروَن َءاَخَراِن َءاَخَر
akhirnya yang lain yang lain dua orang lain yang lain

رْنَا أَخَّ رْتَِنىٓ أَخَّ رْتَِن أَخَّ رْتَنَآ أَخَّ َءاِخرَهُۥ
(kami) undurkan (kamu) memberi

tangguh padaku
(kamu) memberi
tangguh padaku

kamu tangguhkan
kami akhirnya

أُْخَرىُٰكْم أُْخَرٰى أَُخَر رْنَآ أَخِّ رْنَا أَخَّ
yang lain di antara

kalian yang lain lain (kamu[lk]) telah
beri tangguh kami (kami) undurkan

ِبٱأْلَِخرَِة ِبـَٔاَخِريَن أُْخَرىٰٓ أُْخَرىُٰهْم أُْخَرىُٰكْم
dengan akhirat dengan yang lain yang lain orang yang lain

diantara mereka
yang lain di antara

kalian

َلْلَءاِخرَةَ فَـَٔاَخَراِن تَْستَـِْٔخُروَن َر تَأَخَّ ِبٱأْلَِخرَِة
api/neraka maka dua orang

yang lain minta diundurkan dia mengakhirkan dengan akhirat

َوَءاَخَر رُهُۥٓ نُؤَخِّ لِّْلَءاِخِريَن أِلُْخَرىُٰهْم َلْلَءاِخرَةَ
dan yang lain diundurkannya (oleh

kami)
bagi orang-orang
yang kemudian

kepada orang-orang
yang terakhir api/neraka
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َوَءاِخُر َوَءاَخِريَن َوَءاَخُروَن َوَءاَخُر َوَءاَخَر
dan akhir/penutup dan yang lain dan orang-orang

lain dan yang lain dan yang lain

َوأَُخَر رَْت َوأَخَّ َر َوأَخَّ َوَءاِخرِنَا َوَءاِخُر
dan yang lain dan (ia[pr])

mengakhirkan/tinggalkan
(dia)

mengakhirkan
dan yang

kemudian dari
kami

dan akhir/penutup

َوَلآْلِخرَةُ َوِبٱأْلَِخرَِة َوأُْخَرٰى َوأَُخُر َوأَُخَر
dan sungguh

kehidupan akhirat
(kb/kt sifat )

pada hari akhirat dan yang lain dan yang lain dan yang lain

َوٱْلَءاِخِريَن َوٱْلَءاِخُر رُْكْم َويُؤَخِّ رَُكْم َويُؤَخِّ َوَلآْلِخرَةُ
dan orang-orang
yang kemudian dan Yang Akhir dan ditangguhkan

kalian (oleh dia)
dan ditangguhkan
kalian (oleh dia)

dan sungguh
kehidupan akhirat

(kb/kt sifat )

َر يَتَأَخَّ َوٱأْلَِخرَِة َوٱأْلَِخرَةُ َوٱأْلَِخرَةَ َوٱْلَءاِخِريَن
(dia) akan

menangguhkan dan akhirat dan akhirat dan akhirat dan orang-orang
yang kemudian

َر يُؤَخِّ ُر يُؤَخَّ يَْستَـِْٔخُروَن يَْستَأِْخُروَن َر يَتَأَخَّ
akan ditangguhkan ditangguhkan (oleh

dia)
mereka berubah

menjadi
mengundurkan

mereka berubah
menjadi

mengundurkan
(dia) akan

menangguhkan

ٱْلَءاَخِريَن ٱْلَءاَخِر
yang lain yang lain

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96 َءاَخَر

 الَّ تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
janganlah menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:22
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 واََل تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:39

 فََكَسْونَا ٱْلِعظََٰم َلْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَُٰه َخْلًقا َءاَخَر
lalu (kami) membungkus tulang-tulang daging kemudian (kami)

tumbuhkanlah (ia) penciptaan yang lain

Al-
Mu'minuun:14

 َوَمن يَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan barangsiapa mereka menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-
Mu'minuun:117

 َوٱلَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan orang-orang yang tidak mereka memohon bersama Allah tuhan

yang lain
Al-Furqon:68

 فَاَل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
maka jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Asy-
Syu'araa':213

 واََل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-Qashash:88

 ٱلَِّذى َجَعَل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
yang ia menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Qaaf:26

 واََل تَْجَعُلوا۟ َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Adz-
Dzaariyaat:51

أَْو َءاَخَراِن ِمْن َغيْرُِكْم إِْن أَنتُْم َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض
atau dua orang lain dari selain kamu jika kalian kalian mengadakan di

dalam bumi
Al-Maidah:106 َءاَخَراِن

ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا
(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka

sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta
Al-Furqon:4 َءاَخُروَن

َستَجُِدوَن َءاَخِريَن يُِريُدوَن أَن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا۟ َقْوَمُهْم
kalian kelak akan dapati yang lain mereka mengharapkan bahwa

mereka aman dari kalian dan mereka mengamankan kaum mereka
An-Nisa:91 َءاَخِريَن

ُعوَن لَِقْومٍ َءاَخِريَن ُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّٰ  َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َسمَّٰ
dan dari orang-orang yang orang-orang yahudi orang-orang yang

suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-orang yang suka
mendengar bagi kaum/orang-orang yang lain

Al-Maidah:41

 فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم َوأَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
maka kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kami

telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat/kurun/generasi yang
lain

Al-An'aam:6
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يَِّة َقْومٍ َءاَخِريَن  َكَمآ أَنَشأَُكم مِّن ذُرِّ
sebagaimana dia telah menjadikan kalian dari keturunan kaum/orang-

orang yang lain
Al-An'aam:133

 َوأَنَشأْنَا بَْعَدَها َقْوًما َءاَخِريَن
dan kami telah menumbuhkan sesudahnya kaum yang lain

Al-Anbiyaa':11

 ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka

umat/kurun/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:31

 ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم ُقُرونًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat-

umat/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:42

 َكذَٰلَِك َوأَْورَثْنََٰها َقْوًما َءاَخِريَن
seperti itulah dan (kami) wariskannya kaum yang lain

Ad-Dukhaan:28

َوْجَه ٱلنََّهاِر َوٱْكفُُرٓوا۟ َءاِخرَهُۥ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
wajah siang dan mereka mengingkari akhirnya boleh jadi mereka

mereka kembali
Ali-Imran:72 َءاِخرَهُۥ

رْتَنَآ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب َلوآَْل أَخَّ
mengapa tidak kamu tangguhkan kami sampai waktu yang ditentukan

yang sangat dekat
An-Nisa:77 رْتَنَآ أَخَّ

رْتَِن إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َلِئْن أَخَّ
sungguh jika (kamu) memberi tangguh padaku sampai hari kiamat-

kiamat
Al-Isra:62 رْتَِن أَخَّ

رْتَِنىٓ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب فَيَُقوَل رَبِّ َلوآَْل أَخَّ
lalu mengatakan Tuhan mengapa tidak (kamu) memberi tangguh

padaku sampai waktu yang ditentukan yang sangat dekat

Al-
Munaafiquun:10

رْتَِنىٓ أَخَّ
ٍة مَّْعُدوَدٍة رْنَا َعنُْهُم ٱْلَعذَاَب إَِلىٰٓ أُمَّ َوَلِئْن أَخَّ

dan sesungguhnya jika (kami) undurkan dari mereka azab / siksa
kepada umat/waktu (ia[pr]) yang ditentukan

Huud:8 رْنَا أَخَّ
رْنَآ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب َربَّنَآ أَخِّ

ya tuhan kami (kamu[lk]) telah beri tangguh kami sampai waktu yang
ditentukan yang sangat dekat

Ibrahim:44 رْنَآ أَخِّ
فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر

maka hitungan dari hari lain Al-Baqarah:184 أَُخَر
 فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر

maka hitungan dari hari lain
Al-Baqarah:185
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۟ َوْلتَأِْت طَآِئفٌَة أُْخَرٰى َلْم يَُصلُّوا
dan kamu hendaklah datang segolongan yang lain tidak mereka

sembah
An-Nisa:102 أُْخَرٰى

 أَنَّ َمعَ الـلَّـِه َءالَِهًة أُْخَرٰى
bahwasanya bersama Allah tuhan-tuhan yang lain

Al-An'aam:19

 واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-An'aam:164

 واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-Isra:15

 أَْم أَِمنتُْم أَن يُِعيَدُكْم ِفيِه تَارَةً أُْخَرٰى
atau kalian telah aman bahwa mengembalikan kalian tentang

(kebenaran) itu sekali yang lain
Al-Isra:69

 َولِىَ ِفيَها َمـَٔارُِب أُْخَرٰى
dan bagiku padanya keperluan/maksud yang lain

Thaahaa:18

 ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء َءايًَة أُْخَرٰى
dari selain/tanpa jelek tanda-tanda/mukjizat yang lain

Thaahaa:22

 َوِمنَْها نُْخرُِجُكْم تَارَةً أُْخَرٰى
dan dari padanya dikeluarkan kalian[lk] sekali yang lain

Thaahaa:55

 واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Faathir:18

 واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Az-Zumar:7

ثُمَّ نُِفخَ ِفيِه أُْخَرٰى فَِإذَا ُهْم ِقيَاٌم يَنظُُروَن
kemudian (dia[lk]) telah ditiup tentang (kebenaran) itu yang lain

maka tiba-tiba mereka berdiri mereka melihat
Az-Zumar:68

 َوَلَقْد رََءاهُ نَزَْلًة أُْخَرٰى
dan sesungguhnya melihatnya satu kali turun yang lain

An-Najm:13

 أاَلَّ تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
bahwa tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban

beban/dosa yang lain
An-Najm:38

إِن تََعاَسرْتُْم فََستُرِْضعُ َلُهۥٓ أُْخَرٰى  َو
dan jika menemui kesulitan kalian maka akan menyusui baginya

yang lain
Ath-Thalaaq:6

َوٱلرَُّسوُل يَْدُعوُكْم ِفىٓ أُْخَرىُٰكْم
dan rasul mereka memanggil kalian di dalam / pada yang lain di

antara kalian
Ali-Imran:153 أُْخَرىُٰكْم
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َحتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَُكوا۟ ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت أُْخَرىُٰهْم أِلُوَلىُٰهْم
sehingga apabila kalian dapatkanlah/berkumpulah di dalamnya

semuanya dia mengatakan orang yang lain diantara mereka kepada
orang-orang yang terdahulu dari mereka

Al-A'raaf:38
أُْخَرىُٰهْم

َوَلَقْد َمنَنَّا َعَليَْك َمرَّةً أُْخَرىٰٓ
dan sesungguhnya memberi karunia atas kamu sekali yang lain Thaahaa:37 أُْخَرىٰٓ

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم أَيَُّها ٱلنَّاُس َويَأِْت ِبـَٔاَخِريَن
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian manakah manusia dan

dia mendatangkan / mengganti dengan yang lain
An-Nisa:133 ِبـَٔاَخِريَن

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia

dengan akhirat
Al-Baqarah:86 ِبٱأْلَِخرَِة

 فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74

 َولِتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan agar diberi peringatan ummul negeri dan orang-orang di

sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman dengan/kepada
akhirat

Al-An'aam:92

 َولِتَْصَغىٰٓ إَِليِْه أَفْـَِٔدةُ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan kamu supaya cenderung kepadanya (bisikan) hati orang-orang

yang tidak mereka beriman kepada hari akhirat
Al-An'aam:113

 َوٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat
Al-An'aam:150

ِفُروَن َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan/pada akhirat

orang-orang yang telah kafir
Al-A'raaf:45

ِفُروَن َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan hari akhirat

mereka orang-orang yang telah kafir
Huud:19

ِفُروَن َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
dan/sedang mereka dengan akherat mereka orang-orang yang telah

kafir
Yusuf:37

 إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
tuhan kalian tuhan yang esa maka orang-orang yang tidak mereka

beriman dengan hari akhir
An-Nahl:22
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ْوِء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َمثَُل ٱلسَّ
bagi orang-orang yang tidak mereka beriman dengan akhirat

perumpamaan sangat buruk
An-Nahl:60

 َوأَنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan bahwasannya orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada hari akhirat
Al-Isra:10

َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِحَجابًا مَّْستُوًرا
dan antara orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat tabir/dinding yang ditutupi
Al-Isra:45

رَِٰط َلنَِٰكبُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َعِن ٱلصِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada akhirat dari jalan sungguh mereka telah menyimpang

Al-
Mu'minuun:74

َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم يُوِقنُوَن
dan mereka dengan akhirat mereka mereka meyakini

An-Naml:3

 إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman dengan

akhirat
An-Naml:4

َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم يُوِقنُوَن
dan mereka pada akhirat mereka mereka meyakini

Luqman:4

لَِٰل ٱْلبَِعيِد بَِل ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِفى ٱْلَعذَاِب َوٱلضَّ
bahkan/tetapi orang-orang yang tidak mereka beriman kepada akhirat

di dalam siksa dan kesesatan jauh
Saba':8

ْن ُهَو إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن يُؤِْمُن ِبٱأْلَِخرَِة ِممَّ
kecuali agar kami mengetahui siapa mereka mempercayai kepada

akhirat dari siapa dia
Saba':21

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة  َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45

ِفُروَن ٱلَِّذيَن اَل يُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
orang-orang yang tidak dia akan mendatangkan zakat dan mereka

dengan akhirat mereka orang-orang yang telah kafir
Fush-Shilat:7

وَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة تَْسِميََة ٱأْلُنثَىٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َليَُسمُّ
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada

akhirat sungguh dinamakan malaikat-malaikat nama perempuan
An-Najm:27

َر فَآَل إِثَْم َعَليِْه مِلَِن ٱتََّقىٰ َوَمن تَأَخَّ
dan barang siapa dia mengakhirkan maka tidak berdosa atasnya

terhadap siapa yang dia bertaqwa
Al-Baqarah:203 َر تَأَخَّ
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َر  لِّيَْغِفَر َلَك الـلَّـُه َما تََقدََّم ِمن ذَنِۢبَك َوَما تَأَخَّ
dengan (ia[lk]) yang digilai bagimu Allah apa yang (ia) kemudian

telah lewat / berlalu dari dosa-dosamu yang besar dia mengakhirkan
Al-Fath:2

يَْومٍ الَّ تَْستَـِْٔخُروَن َعنُْه َساَعًة واََل تَْستَْقِدُموَن
hari tidak minta diundurkan daripadanya saat dan tidak kelak akan

mendahulukan
Saba':30 تَْستَـِْٔخُروَن

فَـَٔاَخَراِن يَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَِّذيَن ٱْستََحقَّ َعَليِْهُم
maka dua orang yang lain mereka berdua berdiri tempat kedudukan

keduanya dari orang-orang yang kamuberhak atas mereka
Al-Maidah:107 فَـَٔاَخَراِن

إِنَّ َلنَا َلْلَءاِخرَةَ َوٱأْلُوَلىٰ َو
dan sesungguhnya kami bagi kami api/neraka menyala-nyala Al-Lail:13 َلْلَءاِخرَةَ

َوَقاَلْت أُوَلىُٰهْم أِلُْخَرىُٰهْم فََما َكاَن َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضٍل
dan dia mengatakan orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang

terakhir maka tidak adalah dia bagi kalian atas kami dari karunia
Al-A'raaf:39 أِلُْخَرىُٰهْم

فََجَعْلنَُٰهْم َسَلفًا َوَمثاًَل لِّْلَءاِخِريَن
maka (kami) menjadikan mereka pendahuluan dan perumpamaan

bagi orang-orang yang kemudian
Az-Zukhruf:56 لِّْلَءاِخِريَن

رُهُۥٓ إاِلَّ أِلََجٍل مَّْعُدوٍد َوَما نُؤَخِّ
dan tidak diundurkannya (oleh kami) kecuali menurut waktu (ia[lk])

yang ditentukan/dihitung
Huud:104 رُهُۥٓ نُؤَخِّ

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka) mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102
َوَءاَخَر

ٌج َوَءاَخُر ِمن َشْكلِِهۦٓ أَزْوَٰ
dan yang lain dari bentuknya/serupa pasangan-pasangan Shaad:58 َوَءاَخُر

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka)mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102
َوَءاَخُروَن

َوَءاَخُروَن ُمرَْجْوَن أِلَْمِر الـلَّـِه
dan orang-orang lain orang-orang yang segera ditangguhkan

bagi/sampai keputusan Allah
At-Taubah:106
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إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َوَعُدوَُّكْم َوَءاَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم
dan musuh kalian dan yang lain dari selain mereka tidak (kalian[lk])

mengetahui mereka
Al-Anfaal:60 َوَءاَخِريَن

َوَءاَخِريَن ُمَقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد
dan yang lain orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di

dalam belenggu
Shaad:38

َا يَْلَحُقوا۟ ِبِهْم َوَءاَخِريَن ِمنُْهْم ملَّ
dan yang lain dari mereka tatkala/belum mereka menemui dengan

mereka
Al-Jumu'ah:3

َلِمنَي َوَءاِخُر َدْعَوىُٰهْم أَِن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan akhir/penutup doa mereka agar/hendalah segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam
Yunus:10 َوَءاِخُر

زِِقنَي َوَّلِنَا َوَءاِخرِنَا َوَءايًَة مِّنَك َوٱْرزُْقنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَّٰ ألِّ
bagi yang pertama dari kami dan yang kemudian dari kami dan

tanda-tanda kekuasaan daripadamu dan kamu hendaklah memberi
rizki kepada kami dan Engkau sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Maidah:114
َوَءاِخرِنَا

َر ُن يَْوَمِئذٍۭ ِبَما َقدََّم َوأَخَّ نسَٰ يُنَبَّؤُا۟ ٱإْلِ
diberitakanlah manusia pada hari itu tentang apa (ia) telah benar-

benar menyediakan/meneguhkan (dia) mengakhirkan
Al-Qiyaamah:13 َر َوأَخَّ

َعلَِمْت نَفٌْس مَّا َقدََّمْت َوأَخَّرَْت
(ia) mengetahui jiwa/seorang apa ia menyediakan/meneguhkan dan

(ia[pr]) mengakhirkan/tinggalkan
Al-Infitaar:5 رَْت َوأَخَّ

ٍت َوَسبْعَ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering Yusuf:43 َوأَُخَر

ٍت َوَسبْعِ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering

Yusuf:46
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ٌت ِبهَٰ ٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب َوأَُخُر ُمتَشَٰ ِمنُْه َءايٌَٰت مُّْحَكمَٰ
dari padanya ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kebijaksanaan

mereka isi pokok kitab dan yang lain yang melakukan mengupamaan
Ali-Imran:7 َوأَُخُر

ثَْليِْهْم َرأَْى ٱْلَعنْيِ َوأُْخَرٰى َكاِفرَةٌ يََرْونَُهم مِّ
dan yang lain yang mengingkari mereka melihat mereka dua kali

sebanyak mereka pandangan mata-mata
Ali-Imran:13 َوأُْخَرٰى

َوأُْخَرٰى َلْم تَْقِدُروا۟ َعَليَْها َقْد أََحاَط الـلَّـُه ِبَها
dan yang lain tidak mereka menguasai diatasnya sungguh telah

semakin meliputi Allah padanya
Al-Fath:21

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13

َوِبٱأْلَِخرَِة ُهْم يُوِقنُوَن
pada hari akhirat mereka mereka meyakini Al-Baqarah:4 َوِبٱأْلَِخرَِة

ٍت َوأَْكبَُر تَفِْضياًل َوَلآْلِخرَةُ أَْكبَُر َدرَجَٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) paling besar

derajat/tingkatan dan lebih besar keutamaan/kelebihan
Al-Isra:21 َوَلآْلِخرَةُ

َوَلآْلِخرَةُ َخيٌْر لََّك ِمَن ٱأْلُوَلىٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) kebaikan bagimu dari

pada pertama/dahulu
Ad-Duha:4

ى رَُكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْدُعوُكْم لِيَْغِفَر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mereka memanggil kalian untuk dia memberi ampunan bagi kalian

dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan kalian (oleh dia) sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

Ibrahim:10
رَُكْم َويُؤَخِّ

ى رُْكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan
kalian (oleh dia) sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat

menentukan

Nuh:4
رُْكْم َويُؤَخِّ

ُل َوٱْلَءاِخُر َوٱلظَِّٰهُر َوٱْلبَاِطُن ُهَو ٱأْلَوَّ
dia yang pertama dan Yang Akhir dan Yang Zahir dan Yang Batin Al-Hadiid:3 َوٱْلَءاِخُر

ُقْل إِنَّ ٱأْلَوَّلِنَي َوٱْلَءاِخِريَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang pertama kali dan

orang-orang yang kemudian
Al-Waqi'a:49 َوٱْلَءاِخِريَن
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إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11 َوٱأْلَِخرَةَ

َِن ٱتََّقىٰ واََل تُظَْلُموَن فَِتياًل َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر ملِّ
dan akhirat kebaikan bagi orang dia bertaqwa dan tidak kalian

dianiaya sedikitpun
An-Nisa:77 َوٱأْلَِخرَةُ

َوٱأْلَِخرَةُ ِعنَد َربَِّك لِْلُمتَِّقنَي
dan akhirat disisi tuhanmu bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan
Az-Zukhruf:35

َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ
dan akherat kebaikan dan lebih kekal

Al-Alaa:17

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَيَُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُ۟ولَِٰٓئَك َحِبطَْت أَْعمَٰ
maka dia mati dan dia pengingkar / pembangkang maka itulah

mereka dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat
Al-Baqarah:217 َوٱأْلَِخرَِة

ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْليَتََٰمىٰ
di dalam dunia dan akhirat dan mereka akan menanyakan kepadamu

dari/tentang anak yatim
Al-Baqarah:220

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة  أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحِبطَْت أَْعمَٰ
itulah mereka orang-orang yang dia menyiakan amal-amal mereka di

dalam dunia dan akhirat
Ali-Imran:22

ِبنَي َوِجيًها ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوِمَن ٱمْلَُقرَّ
terhormat di dalam dunia dan akhirat dan (salah seorang) dari orang-

orang yang sangat didekatkan
Ali-Imran:45

 فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَأَُعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka adapun orang-orang yang mereka mengingkari maka dia akan
menyiksa mereka azab / siksa sangat keras/berat di dalam dunia dan

akhirat

Ali-Imran:56

 فَِعنَد الـلَّـِه ثََواُب ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat

An-Nisa:134

ِسُروَن ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat dan

mereka itu mereka orang-orang yang merugi
At-Taubah:69

إِن يَتََولَّْوا۟ يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه َعذَابًا أَلِيًما ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة  َو
dan jika sangat melindungi diazab mereka Allah azab / siksa pedih di

dalam dunia dan akhirat
At-Taubah:74

لِِحنَي ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة تََوفَِّنى ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
di dalam dunia dan akhirat (kamu) supaya mewafatkan aku yang

sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan temukanlah aku dengan
orang-orang yang saleh

Yusuf:101
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َمآِء ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَْليَْمُدْد ِبَسبٍَب إَِلى ٱلسَّ
di dalam dunia dan di akhirat maka akan memanjangkan dengan

jalan/pintu ke langit
Al-Hajj:15

 َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya di dalam

dunia dan di akhirat
An-Nuur:14

 َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
bagi mereka siksaan sangat pedih di dalam dunia dan akhirat

An-Nuur:19

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23

 َلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱأْلُوَلىٰ َوٱأْلَِخرَِة
baginya segala puji di dalam pertama/dahulu dan di akhirat

Al-Qashash:70

ِهينًا َلَعنَُهُم الـلَّـُه ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُّ
sungguh ia mengutuk mereka Allah di dalam dunia dan akherat dan

dia sediakan bagi mereka azab / siksa orang yang menghinakan
Al-Ahzab:57

َر مِلَن َشآَء ِمنُكْم أَن يَتََقدََّم أَْو يَتَأَخَّ
bagi siapa ia menghendaki diantara kalian bahwa menjadi sangat

mendahulukan atau (dia) akan menangguhkan

Al-
Muddaththir:37

َر يَتَأَخَّ
فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَأِْخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن

maka jika dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah
menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan

Al-A'raaf:34 يَْستَأِْخُروَن
إِذَا َجآَء أََجُلُهْم فَاَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن

apabila dia datang ajal/waktu mereka maka tidak mereka berubah
menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan

Yunus:49 يَْستَـِْٔخُروَن
ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن  مَّا تَْسِبُق ِمْن أُمَّ

tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah
menjadi mengundurkan

Al-Hijr:5

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
An-Nahl:61

ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن  َما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan

Al-
Mu'minuun:43

259

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُر إِنَّ أََجَل الـلَّـِه إِذَا َجآَء اَل يُؤَخَّ
sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah apabila dia

datang tidak ditangguhkan (oleh dia)
Nuh:4 ُر يُؤَخَّ

َر الـلَّـُه نَفًْسا َوَلن يُؤَخِّ
dan tidak akan ditangguhkan Allah seseorang

Al-
Munaafiquun:11 َر يُؤَخِّ

ُر رُُهْم لِيَْومٍ تَْشَخُص ِفيِه ٱأْلَبْصَٰ إِنََّما يُؤَخِّ
sesungguhnya hanyalah ditangguhkan mereka pada harimembelalak

tentang (kebenaran) itu pandangan/mata
Ibrahim:42 رُُهْم يُؤَخِّ

ى رُُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ َولَِٰكن يُؤَخِّ
akan tetapi ditangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
An-Nahl:61

ى رُُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ َولَِٰكن يُؤَخِّ
akan tetapi ditangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
Faathir:45

َوَقاَل ٱْلَءاَخُر إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسى ُخبْزًا
dan dia mengucapkan yang lain sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpimembawa di atas kepalaku roti
Yusuf:36 ٱْلَءاَخُر

َوأَمَّا ٱْلَءاَخُر فَيُْصَلُب فَتَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمن رَّأِْسِهۦ
dan adapun yang lain maka akan disalib maka/lalu (kamu) memakan

lah burung-burung dari/sebagian kepalanya
Yusuf:41

َوَلْم يُتََقبَّْل ِمَن ٱْلَءاَخِر
dan tidak dia diterima dari yang lain Al-Maidah:27 ٱْلَءاَخِر

َوأَزَْلفْنَا ثَمَّ ٱْلَءاَخِريَن
dan (kami) dekatkan kemudian yang lain Asy-Syu'araa':64 ٱْلَءاَخِريَن

 ثُمَّ أَْغرَْقنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menenggelamkan yang lain

Asy-Syu'araa':66

 ثُمَّ َدمَّرْنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) binasakan yang lain

Asy-
Syu'araa':172

 ثُمَّ أَْغرَْقنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menenggelamkan yang lain

Ash-Shaafaat:82

 ثُمَّ َدمَّرْنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) binasakan yang lain

Ash-
Shaafaat:136
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يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱرُْجوا۟ ٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah dan harapkan hari

akhir
Al-Ankabuut:36 ٱْلَءاِخَر

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر  ملِّ
bagi siapa adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir

Al-
Mumtahinah:6

َوٱْجَعل لِّى لَِساَن ِصْدٍق ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan kamu hendaklah menjadikan bagiku/aku lisan/buah tutur

kebenaran di dalam orang-orang kemudian
Asy-Syu'araa':84 ٱْلَءاِخِريَن

 َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-Shaafaat:78

 َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-
Shaafaat:108

 َوتَرَْكنَا َعَليِْهَما ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atas keduanya di dalam orang-orang

kemudian

Ash-
Shaafaat:119

 َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-
Shaafaat:129

 َوَقلِيٌل مَِّن ٱْلَءاِخِريَن
dan sangat sedikit dari orang-orang kemudian

Al-Waqi'a:14

 َوثُلٌَّة مَِّن ٱْلَءاِخِريَن
dan rombongan/golongan besar dari orang-orang kemudian

Al-Waqi'a:40

 ثُمَّ نُتِْبُعُهُم ٱْلَءاِخِريَن
kemudian diikutkan/diiringi mereka orang-orang kemudian

Al-Mursalaat:17

َوِمنُكم مَّن يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ
dan diantara kamu orang dia menghendaki akhirat Ali-Imran:152 ٱأْلَِخرَةَ

َوالـلَّـُه يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah dia menghendaki akhirat dan Allah sangat perkasa Maha

Bijaksana
Al-Anfaal:67

َوَمْن أَرَاَد ٱأْلَِخرَةَ َوَسَعىٰ َلَها َسْعيََها
dan barangsiapa dia ingin akhirat dan ia berusaha baginya usahanya

Al-Isra:19

 َوٱبْتَغِ ِفيَمآ َءاتَىَٰك الـلَّـُه ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ
dan carilah pada apa sampai kepadamu Allah rumah/kampung akhirat

Al-Qashash:77
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 ثُمَّ الـلَّـُه يُنِشئُ ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلَِخرَةَ
kemudian Allah ditumbuhkan kejadian akhirat

Al-Ankabuut:20

إِنَّ ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ َلِهىَ ٱْلَحيََواُن َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن َو
dan sesungguhnya kami rumah/kampung akhirat sungguh ia

kehidupan jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Ankabuut:64

َ تُرِْدَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ إِن ُكننتُّ  َو
dan jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan Allah dan rasul-nya

dan kampung akhirat
Al-Ahzab:29

َساِجًدا َوَقآِئًما يَْحذَُر ٱأْلَِخرَةَ َويَرُْجوا۟ رَْحَمَة َربِِّهۦ
(ia[lk]) yang bersujud dan berdiri ia takut akhirat dan mengharapkan

rahmat tuhannya
Az-Zumar:9

إِنَّ ٱأْلَِخرَةَ ِهىَ َداُر ٱْلَقرَاِر َو
dan sesungguhnya kami akhirat dia rumah kekal

Ghafir:39

 َكالَّ بَل الَّ يََخافُوَن ٱأْلَِخرَةَ
sekali-kali tidak bahkan tidak mereka takut hari akhirat

Al-
Muddaththir:53

 َوتَذَُروَن ٱأْلَِخرَةَ
dan (kalian) membiarkan hari akhirat

Al-Qiyaamah:21

ُقْل إِن َكانَْت َلُكُم ٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah ia untuk kalian

rumah/kampung akhirat
Al-Baqarah:94 ٱأْلَِخرَةُ

َوَللدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sungguh kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-An'aam:32

َوٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-A'raaf:169

 ِتْلَك ٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ
itu rumah/kampung akhirat

Al-Qashash:83

فَلِلَِّه ٱأْلَِخرَةُ َوٱأْلُوَلىٰ
maka kepunyaan Allah akhirat dan kehidupan dunia

An-Najm:25

َما َلُهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمْن َخلٍَٰق
tidak baginya di dalam akhirat dari penciptaan Al-Baqarah:102 ٱأْلَِخرَِة

َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Baqarah:114

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ َو
dan sesungguhnya ia di dalam akhirat benar-benar termasuk orang-

orang yang soleh
Al-Baqarah:130
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َوَما َلُهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمْن َخلٍَٰق
dan tidak baginya di dalam akhirat dari penciptaan

Al-Baqarah:200

َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َحَسنًَة
ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia kebaikan dan di akhirat

kebaikan
Al-Baqarah:201

 أُ۟ولَِٰٓئَك اَل َخلََٰق َلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة
itulah mereka tidak dia menciptakan bagi mereka di dalam akhirat

Ali-Imran:77

ِسِريَن فََلن يُْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمَن ٱْلخَٰ
maka tidak dia menerima dari padanya dan dia di dalam akhirat dari

para yang merugi
Ali-Imran:85

ِكِريَن َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱأْلَِخرَِة نُؤِْتِهۦ ِمنَْها َوَسنَْجِزى ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia menghendaki pahala akhirat kami

mendatangkan kepadanya daripadanya dan kelak kami akan memberi
balasan para yang bersyukur

Ali-Imran:145

 فَـَٔاتَىُٰهُم الـلَّـُه ثََواَب ٱلدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب ٱأْلَِخرَِة
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah pahala dunia dan amat

baik pahala akhirat
Ali-Imran:148

 أاَلَّ يَْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفى ٱأْلَِخرَِة
bahwa tidak dia memberikan/menyediakan kepada mereka (sesuatu)

bagian di dalam akhirat
Ali-Imran:176

ِسِريَن َوُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمَن ٱْلخَٰ
dan dia di dalam akhirat dari/termasuk para yang merugi

Al-Maidah:5

َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Maidah:33

َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Maidah:41

ُلُهْم َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َحِبطَْت أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan pertemuan akhirat dia menyiakan amal-amal mereka
Al-A'raaf:147

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة  َوٱْكتُْب َلنَا ِفى هَٰ
dan tetapkanlah bagi kami di dalam ini dunia kebaikan dan di akhirat

Al-A'raaf:156

 أَرَِضيتُم ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِمَن ٱأْلَِخرَِة
apakah kalian telah puas dengan kehidupan dunia daripada akhirat

At-Taubah:38

فََما َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َقلِيٌل
maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia di dalam akhirat

kecuali/hanyalah sedikit
At-Taubah:38
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َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam

akhirat itu dia keberuntungan maha besar/maha agung
Yunus:64

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َليَْس َلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ ٱلنَّاُر
itulah mereka orang-orang yang bukankah bagi mereka di dalam

akhirat kecuali neraka
Huud:16

اَل َجرََم أَنَُّهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱأْلَْخَسُروَن
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa sesungguhnya mereka di dalam

akhirat mereka orang-orang yang paling rugi
Huud:22

َْن َخاَف َعذَاَب ٱأْلَِخرَِة  إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة ملِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh terdapat tanda bagi orang (ia)

takut siksa akhirat
Huud:103

وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan sungguh pahala akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dan adalah mereka mereka bertakwa
Yusuf:57

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Yusuf:109

َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َمتَٰعٌ
dan tidak kehidupan dunia di dalam akhirat hanyalah penambahan

kesenangan
Arraad:26

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشقُّ َوَما َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih berat dan tidak bagi mereka

dari/terhadap Allah dari seorang pemelihara
Arraad:34

 ٱلَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
orang-orang yang menyukai kehidupan dunia atas/terhadap akhirat

Ibrahim:3

َوِفى ٱأْلَِخرَِة َويُِضلُّ الـلَّـُه ٱلظَّٰلِِمنَي َويَفَْعُل الـلَّـُه َما يََشآُء
dan di akhirat dan disesatkan Allah orang-orang yang zalim dan

mengerjakan Allah apa kehendaki
Ibrahim:27

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر َوَلِنْعَم َداُر ٱمْلُتَِّقنَي
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan dan sungguh nikmat

rumah orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:30

َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
itu bahwasanya mereka menginginkan/menyukai kehidupan dunia

atas/terhadap akhirat
An-Nahl:107
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ِسُروَن اَل َجرََم أَنَُّهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱْلخَٰ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa sesungguhnya mereka di dalam

akhirat mereka orang-orang yang merugi
An-Nahl:109

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ َوَءاتَيْنَُٰه ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َو
dan kami telah memberinya di dalam dunia kebaikan dan

sesungguhnya dia di dalam akhirat sungguh termasuk orang-orang
yang soleh

An-Nahl:122

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة لِيَُسۥٓـُٔوا۟ ُوُجوَهُكْم
maka ketika dia datang janji akhirat agar (mereka) memburukkan

wajah-wajah kalian
Al-Isra:7

فَُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة أَْعَمىٰ َوأََضلُّ َسِبياًل
maka dia di dalam akhirat buta dan mereka lebih sesat jalan

Al-Isra:72

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة ِجئْنَا ِبُكْم َلِفيفًا
maka apabila dia datang janji akhirat kami datangkan dengan/kepada

kalian bercampur baur
Al-Isra:104

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشدُّ َوأَبَْقىٰٓ
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling keras/berat dan lebih kekal

Thaahaa:127

وََكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َوأَتْرَفْنَُٰهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan mereka mendustakan dengan pertemuan akhirat dan (kami)

mewahkanlah mereka di dalam kehidupan dunia

Al-
Mu'minuun:33

َوُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱأْلَْخَسُروَن
dan mereka di dalam akhirat mereka orang-orang yang paling rugi

An-Naml:5

 بَِل ٱدَّٰرََك ِعْلُمُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة
bahkan tidak sampai pengetahuan mereka di dalam akhirat

An-Naml:66

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ َو
dan sesungguhnya dia di dalam akhirat benar-benar dari/termasuk

orang-orang yang soleh
Al-Ankabuut:27

َوُهْم َعِن ٱأْلَِخرَِة ُهْم غَِٰفُلوَن
dan mereka dari/terhadap akhirat mereka para yang pelupa / pelamun

Ar-Ruum:7

 َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِئ ٱأْلَِخرَِة
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mendustakan dengan ayat-ayat Kami dan pertemuan akhirat
Ar-Ruum:16

َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱأْلَِخرَِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر
dan bagi-Nya segala puji di dalam akhirat dan dia maha bijaksana

maha pengungkap
Saba':1

ذَا ِفى ٱمْلِلَِّة ٱأْلَِخرَِة  َما َسِمْعنَا ِبهَٰ
tidak kami dengar dengan/hal ini di dalam agama-agama akhirat

Shaad:7
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َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling besar jika adalah mereka

mereka mengetahui
Az-Zumar:26

 َليَْس َلُهۥ َدْعَوةٌ ِفى ٱلدُّنْيَا واََل ِفى ٱأْلَِخرَِة
bukankah baginya seruan di dalam dunia dan tidak di dalam akhirat

Ghafir:43

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْخزَٰى َوُهْم اَل يُنَصُروَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih hina dan mereka tidak mereka

akan ditolong
Fush-Shilat:16

 نَْحُن أَْولِيَآؤُُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة
kami pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan

dalam akhirat
Fush-Shilat:31

َمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱأْلَِخرَِة نَزِْد َلُهۥ ِفى َحرِْثِهۦ
barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan akhirat

tambahkan baginya di dalam keuntungan itu
Asy-Syuura:20

َوَما َلُهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمن نَِّصيٍب
dan tidak baginya di dalam akhirat dari pembagian besar

Asy-Syuura:20

ٌن َوِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰ
dan pada akhirat siksaan sangat keras/berat dan tempat/waktu

ampunan dari Allah dan keridhaan
Al-Hadiid:20

َلَعذَّبَُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاُب ٱلنَّاِر
pasti (ia) telah benar-benar mengazab mereka di dalam dunia dan

mereka di dalam akhirat azab / siksa neraka
Al-Hasyr:3

 َقْد يَِئُسوا۟ ِمَن ٱأْلَِخرَِة
sungguh telah putus asa dari/terhadap akhirat

Al-
Mumtahinah:13

َكذَٰلَِك ٱْلَعذَاُب َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
seperti itulah azab / siksa dan sungguh siksaan/azab akhirat paling

besar jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Qalam:33

فَأََخذَهُ الـلَّـُه نََكاَل ٱأْلَِخرَِة َوٱأْلُوَلىٰٓ
maka (ia) mengambil/menyiksanya Allah (ia[lk]) semakin menyiksa

akhirat dan dunia
An-Naziaat:25

َوِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَما ُهم ِبُمؤِْمِننَي
dan pada hari akhirat dan tidak mereka terhadap para yang

mempercayai
Al-Baqarah:8 ٱأْلَِخِر

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Baqarah:62

 ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:126
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َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱْلِكتَِٰب َوٱلنَِّبيِّۦَن
dan hari akhirat dan malaikat dan Kitab dan nabi-nabi

Al-Baqarah:177

 إِن ُكنَّ يُؤِْمنَّ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kami dia beriman kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:228

 ذَٰلَِك يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن ِمنُكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
itu dinasehati dengannya orang adalah dia diantara kalian mereka

mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Al-Baqarah:232

 واََل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:264

يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114

 واََل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka beriman kepada Allah dan tidak dengan/kepada hari

akhirat
An-Nisa:38

 َوَماذَا َعَليِْهْم َلْو َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan apakah atas mereka sekiranya mereka mengimani kepada Allah

dan hari akhirat
An-Nisa:39

 إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nisa:59

 َوَمن يَْكفُْر ِبالـلَّـِه َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan barang siapa ia mengingkari dengan/kepada Allah dan malaikat-

malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat
An-Nisa:136

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر  َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Maidah:69

جَِد الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر  إِنََّما يَْعُمُر َمسَٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyuruh masjid-masjid Allah orang ia

beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:18

 َكَمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
seperti orang ia beriman kepada Allah dan hari akhirat

At-Taubah:19

 قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
orang-orang yang memerangi orang-orang yang tidak mereka

beriman kepada Allah dan tidak dengan hari akhirat
At-Taubah:29

267

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 اَل يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
tidak kelak minta izin kepadamu orang-orang yang mereka beriman

kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:44

 إِنََّما يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
sesungguhnya hanyalah kelak minta izin kepadamu orang-orang yang

tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:45

 َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan diantara orang-orang arab orang mereka mempercayai kepada

Allah dan hari akhirat
At-Taubah:99

 إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nuur:2

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

 ذَٰلُِكْم يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
yang demikian itu bagi kalian dinasehati dengannya orang adalah dia

mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Ath-Thalaaq:2

َر إِْحَدىُٰهَما ٱأْلُْخَرٰى أَن تَِضلَّ إِْحَدىُٰهَما فَتُذَكِّ
bahwa lupa salah seorang dari keduanya maka kamu diingatkan salah

seorang dari keduanya yang lain
Al-Baqarah:282 ٱأْلُْخَرٰى

 فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما فَِإۢن بََغْت إِْحَدىُٰهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى
maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) diantara mereka berdua

maka jika (ia) menganiaya salah seorang dari keduanya atas/terhadap
yang lain

Al-Hujuraat:9

 َوأَنَّ َعَليِْه ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلُْخَرٰى
dan bahwasannya atasnya kejadian yang lain

An-Najm:47

ى َويُرِْسُل ٱأْلُْخَرىٰٓ إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan dia mengikirimkan yang lain sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
Az-Zumar:42 ٱأْلُْخَرىٰٓ

 َوَمنَٰوةَ ٱلثَّالِثََة ٱأْلُْخَرىٰٓ
dan manah yang ketiga[lk] yang lain

An-Najm:20

َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَْقِدِمنَي ِمنُكْم َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَـِْٔخِريَن
dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang terdahulu diantara

kalian dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang kemudian
Al-Hijr:24 ٱمْلُْستَـِْٔخِريَن
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و خ ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ikhwan, saudara laki-laki,

mas, broeder, kawan sekerja.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أََخاُهْم أََخاهُ أََخانَا أََخا أٌَخ
saudara mereka saudaranya saudara kami saudara persaudaraan

أَُخوَك أََخوَِٰتِهنَّ أََخوَِٰتُكْم أََخَويُْكْم أََخاُهْم
saudaramu saudara wanita

mereka[pr]
saudara perempuan

kalian
kedua saudara

kalian saudara mereka

أُْخٌت أَِخيِه أَِخى أَُخوُهْم أَُخوَك
saudara perempuan saudaranya saudaraku saudara mereka saudaramu

إِْخَوةً أُْخِتَها أُْختَُك أُْختََها أُْخٌت
beberapa saudara saudara

perempuannya
saudara

perempuanmu kawannya saudara perempuan

إِْخَوِتىٓ إِْخَوِتَك إِْخَوةُ إِْخَوةٌ إِْخَوةً
saudaraku saudara-saudaramu saudara-saudara persaudaraan beberapa saudara

إِْخوَِٰنُكْم إِْخوَٰنَُهْم َن إِْخوَٰ إِْخوَٰنًا إِْخَوِتىٓ
saudara laki-laki

kalian
saudara-saudara

mereka teman penciptaan dalam
persaudaraan saudaraku

فَِإْخوَٰنُُكْم ِبأَِخيَك ِبأَخٍ إِْخوَِٰنِهنَّ إِْخوَِٰنُكْم
maka saudara-
saudara kalian dengan saudaramu saudara saudara laki-laki

mereka[pr]
saudara laki-laki

kalian
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ْخوَِٰنِهْم إِلِ ْخوَِٰنِهُم إِلِ أِلُْخِتِهۦ أِلَِخيِه فَِإْخوَٰنُُكْم
kepada saudara-
saudara mereka

kepada saudara-
saudara mereka

kepada saudara
perempuannya kepada saudaranya maka saudara-

saudara kalian

َوأَُخوَك َوأََخوَٰتُُكْم َوأََخوَٰتُُكم َوأََخاهُ ْخوَِٰنِهْم إِلِ
dan saudaramu dan saudara-saudara

perempuan kalian
dan saudara-saudara
perempuan kalian dan saudaranya kepada saudara-

saudara mereka

إِْخَوِتِهۦٓ َو َوأَِخيِه َوأَِخى َوأَُخوهُ َوأَُخوَك
dan saudara-
saudaranya dan saudaranya dan saudaraku dan saudaranya dan saudaramu

إِْخوَٰنُُهْم َو إِْخوَٰنُُكْم َو
dan saudara-saudara mereka dan saudara-saudara kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َوَلٌد أَِو ٱْمَرأَةٌ َوَلُهۥٓ أٌَخ أَْو أُْخٌت
jika tidak adalah dia bagi mereka anak laki-laki atau seorang wanita

dan baginya persaudaraan atau saudara perempuan
An-Nisa:12 أٌَخ

َقاُلٓوا۟ إِن يَْسِرْق فََقْد َسَرَق أٌَخ لَُّهۥ ِمن َقبُْل
mereka berkata jika (ia[lk]) mencuri maka sesungguhnya telah (ia)

mencuri persaudaraan baginya dari sebelum
Yusuf:77

َوٱذُْكْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر َقْوَمُهۥ ِبٱأْلَْحَقاِف
dan ingatlah saudara orang yang melampaui batas ketika (ia)

akhirnya memberi peringatan kaumnya di bukit pasir
Al-Ahqaaf:21 أََخا

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ فَأَرِْسْل َمَعنَآ أََخانَا نَْكتَْل َو
maka kamu hendaklah mengutus bersama kami saudara kami

mendapatkan sukatan dan sesungguhnya kami baginya orang-orang
yang menjaga

Yusuf:63
أََخانَا

 رُدَّْت إَِليْنَا َونَِميُر أَْهَلنَا َونَْحفَُظ أََخانَا
dikembalikanlah kepada kami makanan keluarga kami dan

memelihara saudara kami
Yusuf:65
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َا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أََخاهُ َوملَّ
dan tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya/ketempatnya saudaranya
Yusuf:69 أََخاهُ

َكذَٰلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخذَ أََخاهُ ِفى ِديِن ٱمْلَلِِك
seperti itulah (kami) membuat tipu daya kepada yusuf tidak adalah
dia ia mengambil/menghukum saudaranya di dalam agama / aturan

raja

Yusuf:76

ُروَن نَِبيًّا َوَوَهبْنَا َلُهۥ ِمن رَّْحَمِتنَآ أََخاهُ هَٰ
dan kami memberikan baginya dari rahmat kami saudaranya Harun

seorang nabi
Maryam:53

ُروَن َوِزيًرا َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

إَِلىٰ َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َو
dan kepada orang yang melampaui batas saudara mereka yahudi Al-A'raaf:65 أََخاُهْم

لًِحا إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ َو
dan kepada kaum tsamud saudara mereka yang saleh

Al-A'raaf:73

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا َو
dan kepada penduduk Madyan saudara mereka syuaib

Al-A'raaf:85

إَِلىٰ َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َو
dan kepada orang yang melampaui batas saudara mereka yahudi

Huud:50

لًِحا إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ َو
dan kepada kaum tsamud saudara mereka yang saleh

Huud:61

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا َقاَل َو
dan kepada Madyan saudara mereka syuaib dia mengatakan

Huud:84

لًِحا َوَلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum tsamud saudara

mereka yang saleh
An-Naml:45

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا فََقاَل َو
dan kepada penduduk Madyan saudara mereka syuaib lalu ia

mengatakan
Al-Ankabuut:36

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا۟ بَنْيَ أََخَويُْكْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman persaudaraan

maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) antara kedua saudara kalian
Al-Hujuraat:10 أََخَويُْكْم

ِمُكْم أَْو بُيُوِت أََخوَِٰتُكْم أَْو بُيُوِت أَْعمَٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan kalian atau rumah-rumah

saudara-saudara laki-laki bapak kalian
An-Nuur:61 أََخوَِٰتُكْم
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نُُهنَّ أَْو بَِنىٓ أََخوَِٰتِهنَّ أَْو ِنَسآِئِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau anak laki-laki saudara wanita mereka[pr] atau wanita-wanita

mereka atau apa dia menguasai budak-budak mereka[pr]
An-Nuur:31 أََخوَِٰتِهنَّ

 وآََل إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء أََخوَِٰتِهنَّ
dan tidak saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak-anak laki-laki

mereka saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak laki-laki saudara
wanita mereka[pr]

Al-Ahzab:55

َقاَل إِنِّىٓ أَنَا۠ أَُخوَك
dia mengatakan sesungguhnya aku aku saudaramu Yusuf:69 أَُخوَك

إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Nuh mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':106

أَُخوُهْم
إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل تَتَُّقوَن

ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka hud mengapa
tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':124

لِحٌ أاََل تَتَُّقوَن إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم صَٰ
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka (ia[lk]) yang

sholeh mengapa tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':142

إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُلوٌط أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Lut mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':161

ِرَى َسْوَءةَ أَِخى فَأَْصبَحَ ِمَن ٱلنَِّٰدِمنَي فَأُوَٰ
maka/lalu aku menutupi/menguburkan mayat saudaraku maka dia

akhirnya menjadikan dari orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:31 أَِخى

ذَآ أَِخى َقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَآ َوهَٰ
dan ini saudaraku sungguh telah memberi karunia Allah atas (kami)

Yusuf:90

ُروَن أَِخى  هَٰ
(Yaitu) Harun saudaraku

Thaahaa:30

ذَآ أَِخى َلُهۥ ِتْسعٌ َوِتْسُعوَن نَْعَجًة َولِىَ نَْعَجٌة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini saudaraku baginya sembilan dan sembilan puluh

kambing betina dan bagiku kambing betina
Shaad:23

فََمْن ُعِفىَ َلُهۥ ِمْن أَِخيِه َشىٌْء
maka barang siapa telah dimaafkan baginya dari saudaranya barang

sesuatu
Al-Baqarah:178 أَِخيِه

 فَطَوََّعْت َلُهۥ نَفُْسُهۥ َقتَْل أَِخيِه
maka dia telah menjadi taat baginya jiwanya/hatinya pembunuhan

saudaranya
Al-Maidah:30

272

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِرى َسْوَءةَ أَِخيِه  لِيُِريَُهۥ َكيَْف يُوَٰ
untuk dia memperlihatkannya bagaimana menurut dia

menutupi/mengubur mayat saudaranya
Al-Maidah:31

َوأََخذَ ِبَرأِْس أَِخيِه يَُجرُّهُۥٓ إَِليِْه
dan dia mengambil kepalaku saudaranya dia menariknya kepadanya

Al-A'raaf:150

إاِلَّ َكَمآ أَِمنتُُكْم َعَلىٰٓ أَِخيِه ِمن َقبُْل
kecuali sebagaimana/seperti (aku) mempercayai kalian

atasku/terhadapku saudaranya dari sebelum
Yusuf:64

َقايََة ِفى رَْحِل أَِخيِه زَُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل ٱلسِّ ا َجهَّ  فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka ia menjadikan piala/tempat minum di dalam karung
saudaranya

Yusuf:70

 فَبََدأَ ِبأَْوِعيَِتِهْم َقبَْل وَِعآِء أَِخيِه
maka (Yusuf) mulai dengan karung-karung mereka sebelum

karung/wadah saudaranya
Yusuf:76

 ثُمَّ ٱْستَْخرََجَها ِمن وَِعآِء أَِخيِه
kemudian (ia) mohon keluar daripadanya dari karung/wadah

saudaranya
Yusuf:76

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ
apakah kamu menyukai seorang diantara kalian bahwa memakan

daging saudaranya mati maka kamu jijik padanya
Al-Hujuraat:12

 يَْوَم يَِفرُّ ٱمْلَرُْء ِمْن أَِخيِه
pada hari lari seseorang dari saudaranya

Abasa:34

إِن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َوَلٌد أَِو ٱْمَرأَةٌ َوَلُهۥٓ أٌَخ أَْو أُْخٌت
jika tidak adalah dia bagi mereka anak laki-laki atau seorang wanita

dan baginya persaudaraan atau saudara perempuan
An-Nisa:12 أُْخٌت

 إِِن ٱْمُرؤٌا۟ َهَلَك َليَْس َلُهۥ َوَلٌد َوَلُهۥٓ أُْخٌت
jika seseorang dia membinasakan bukankah baginya anak laki-laki

dan baginya saudara perempuan
An-Nisa:176

ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38 أُْختََها

إِذْ تَْمِشىٓ أُْختَُك فَتَُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ َمن يَْكفُُلُهۥ
ketika berjalan saudara perempuanmu maka/lalumengatakan apakah

(aku) menunjukkan kepada kalian atas/terhadap oran
memeliharanya

Thaahaa:40
أُْختَُك
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َوَما نُِريِهم مِّْن َءايٍَة إاِلَّ ِهىَ أَْكبَُر ِمْن أُْخِتَها
dan tidak diperlihatkan pada mereka dari suatu ayat kecuali dia paling

besar dari saudara perempuannya
Az-Zukhruf:48 أُْخِتَها

إِن َكانُٓوا۟ إِْخَوةً رَِّجااًل َوِنَسآًء ا تَرََك َو فََلُهَما ٱلثُُّلثَاِن ِممَّ
maka bagi keduanya dua pertiga dari apa dia meninggalkan dan jika

adalah mereka beberapa saudara orang laki-laki dan perempuan
An-Nisa:176 إِْخَوةً

ُدُس ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِه ٱلسُّ فَِإن َكاَن َلُهۥٓ إِْخَوةٌ فَأِلُمِّ
maka jika adalah dia baginya persaudaraan maka bagi ibunya

seperenam dari sesudah wasiat
An-Nisa:11 إِْخَوةٌ

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا۟ بَنْيَ أََخَويُْكْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman persaudaraan

maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) antara kedua saudara kalian
Al-Hujuraat:10

َوَجآَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخُلوا۟ َعَليِْه
dan dia datang saudara-saudara yusuf lalu (mereka) masuk atasnya Yusuf:58 إِْخَوةُ

َقاَل يَٰبُنَىَّ اَل تَْقُصْص رُْءيَاَك َعَلىٰٓ إِْخَوِتَك
dia mengatakan hai anakku tidak kisahkan mimpimu

atasku/terhadapku saudara-saudaramu
Yusuf:5 إِْخَوِتَك

يْطَُٰن بَيِْنى َوبَنْيَ إِْخَوِتىٓ ِمۢن بَْعِد أَن نَّزَغَ ٱلشَّ
dari sesudah akan (ia) mengganggu syaitan antara aku dan antara

saudaraku
Yusuf:100 إِْخَوِتىٓ

فَأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِهۦٓ إِْخوَٰنًا
maka dia menjinakkan antara hati kalian maka/lalu kalian memulai

dengan nikmatnya penciptaan dalam persaudaraan
Ali-Imran:103 إِْخوَٰنًا

 َونَزَْعنَا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخوَٰنًا
dan kami mencabut apa di dalam dada mereka dari

dendam/kedengkian penciptaan dalam persaudaraan
Al-Hijr:47

يَِٰطنيِ َن ٱلشَّ إِنَّ ٱمْلُبَذِِّريَن َكانُٓوا۟ إِْخوَٰ
sesungguhnya orang-orang yang boros adalah mereka teman syaitan-

syaitan
Al-Isra:27 َن إِْخوَٰ

َوَلْو َكانُٓوا۟ َءابَآَءُهْم أَْو أَبْنَآَءُهْم أَْو إِْخوَٰنَُهْم أآََل إِنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
walaupun adalah mereka bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka

atau saudara-saudara mereka ketahuilah sesungguhnya golongan
Allah mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mujaadilah:22

إِْخوَٰنَُهْم

ِتُكْم أَْو بُيُوِت إِْخوَِٰنُكْم هَٰ أَْو بُيُوِت أُمَّ
atau rumah-rumah ibu-ibu kamu atau rumah-rumah saudara laki-laki

kalian
An-Nuur:61 إِْخوَِٰنُكْم
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أَْو أَبْنَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو إِْخوَِٰنِهنَّ أَْو بَِنىٓ إِْخوَِٰنِهنَّ
atau anak-anak suami mereka[pr] atau saudara laki-laki mereka[pr]

atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka[pr]
An-Nuur:31 إِْخوَِٰنِهنَّ

 أَْو أَبْنَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو إِْخوَِٰنِهنَّ أَْو بَِنىٓ إِْخوَِٰنِهنَّ
atau anak-anak suami mereka[pr] atau saudara laki-laki mereka[pr]

atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka[pr]
An-Nuur:31

وآََل إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء أََخوَِٰتِهنَّ
dan tidak saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak-anak laki-laki

mereka saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak laki-laki saudara
wanita mereka[pr]

Al-Ahzab:55

وآََل إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء أََخوَِٰتِهنَّ
dan tidak saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak-anak laki-laki

mereka saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak laki-laki saudara
wanita mereka[pr]

Al-Ahzab:55

زَُهم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ٱئْتُوِنى ِبأَخٍ لَُّكم مِّْن أَِبيُكْم َا َجهَّ َوملَّ
dan setelah (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka dia mengatakan datangkanlah / bawalah kepadaku saudara
bagi kalian dari ayahmu

Yusuf:59
ِبأَخٍ

َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك َونَْجَعُل َلُكَما ُسْلطَٰنًا
dia mengatakan akan meneguhkan/menguatkan lenganmu dengan

saudaramu danmenjadikan bagi kamu berdua kekuasaan
Al-Qashash:35 ِبأَِخيَك

إِن تَُخالِطُوُهْم فَِإْخوَٰنُُكْم َو
dan jika kalian menggauli mereka maka saudara-saudara kalian Al-Baqarah:220 فَِإْخوَٰنُُكْم

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian di dalam
agama

At-Taubah:11

فَِإن لَّْم تَْعَلُمٓوا۟ َءابَآَءُهْم فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن َوَموَٰلِيُكْم
maka jika tidak amu mengetahui bapak-bapak mereka maka saudara-

saudara kalian di dalam agama dan pelindung-pelindung kalian
Al-Ahzab:5

ُروَن َوَقاَل ُموَسىٰ أِلَِخيِه هَٰ
dan dia mengucapkan Musa kepada saudaranya Harun Al-A'raaf:142 أِلَِخيِه

يِه فَبَُصرَْت ِبِهۦ َعن ُجنٍُب َوَقاَلْت أِلُْخِتِهۦ ُقصِّ
dan dia mengatakan kepada saudara perempuannya

selidikilah/ikutilah dia maka (ia) melihat dengannya dari jauh
Al-Qashash:11 أِلُْخِتِهۦ
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ْخوَِٰنِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب يَُقوُلوَن إِلِ
mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang

yang mereka mengingkari dari penduduk kitab
Al-Hasyr:11 ْخوَِٰنِهُم إِلِ

ْخوَِٰنِهْم إِذَا َضَربُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَقاُلوا۟ إِلِ
dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka tatkala mereka

melempar di dalam bumi
Ali-Imran:156 ْخوَِٰنِهْم إِلِ

ْخوَِٰنِهْم َوَقَعُدوا۟ َلْو أَطَاُعونَا َما ُقِتُلوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ إِلِ
orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka
dan mereka duduk-duduk sekiranya mereka mengikuti kami tidak

mereka telah dibunuh

Ali-Imran:168

ْخوَِٰنِهْم  َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱمْلَُعوِِّقنَي ِمنُكْم َوٱْلَقآِئلنَِي إِلِ
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang merintangi

diantara kalian dan orang yang berkata kepada saudara-saudara
mereka

Al-Ahzab:18

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوأَرِْسْل ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya
dan kamu hendaklah mengirimkan di dalam kota-kota orang-orang

yang berkumpul

Al-A'raaf:111 َوأََخاهُ

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوٱبَْعْث ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya

dan kamu utuslah di dalam kota-kota ini mereka berkumpul
Asy-Syu'araa':36

ُت ِنَسآِئُكْم َعِة َوأُمَّهَٰ َوأََخوَٰتُُكم مَِّن ٱلرَّضَٰ
dan saudara-saudara perempuan kalian dari sepersusuan dan ibu-ibu

isteri-isteri kalian
An-Nisa:23 َوأََخوَٰتُُكم

لَٰتُُكْم تُُكْم َوخَٰ تُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخوَٰتُُكْم َوَعمَّٰ ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّهَٰ
dia haram atas kalian ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan

saudara-saudara perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan
bapak kalian dan saudara-saudara perempuan ibu kalian

An-Nisa:23
َوأََخوَٰتُُكْم

ٱذَْهْب أَنَت َوأَُخوَك ِبـَٔايَِٰتى واََل تَِنيَا ِفى ِذْكِرى
(kamu) pergilah kamu dan saudaramu dengan ayat-ayat-Ku dan

janganlah (kalian berdua) melalaikan di dalam peringatan
Thaahaa:42 َوأَُخوَك

إِذْ َقاُلوا۟ َليُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلىٰٓ أَِبينَا ِمنَّا
ketika mereka berkata sesungguh yusuf dan saudaranya sukai kepada

bapak kita dari kami
Yusuf:8 َوأَُخوهُ
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َقاَل رَبِّ إِنِّى آَل أَْملُِك إاِلَّ نَفِْسى َوأَِخى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa kecuali

diriku dan saudaraku
Al-Maidah:25 َوأَِخى

ُروُن ُهَو أَفَْصحُ ِمنِّى لَِسانًا َوأَِخى هَٰ
dan saudaraku harun dia paling/lebih fasih daripada aku lisan/bahasa

Al-Qashash:34

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰ َوأَِخيِه أَن تَبَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِبِمْصَر
dan kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya hendaknya

(mereka berdua) supaya membuat bagi kaum kalian berdua di mesir
Yunus:87 َوأَِخيِه

ُسوا۟ ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه  يَٰبَِنىَّ ٱذَْهبُوا۟ فَتََحسَّ
hai anak-anakku (kalian) pergilah maka carilah/selidikilah

dari/tentang yusuf dan saudaranya
Yusuf:87

ِهُلوَن ِبيُوُسَف َوأَِخيِه إِذْ أَنتُْم جَٰ
terhadap yusuf dan saudaranya ketika kalian orang-orang yang telah

tidak mangetahui
Yusuf:89

ِحبَِتِهۦ َوأَِخيِه  َوصَٰ
dan (ia[pr]) yang menjadi temannya / istrinya dan saudaranya

Al-Ma'arij:12

آِئلنَِي إِْخَوِتِهۦٓ َءايٌَٰت لِّلسَّ لََّقْد َكاَن ِفى يُوُسَف َو
sesungguhnya adalah dia di dalam yusuf dan saudara-saudaranya

ayat-ayat/tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya
Yusuf:7 إِْخَوِتِهۦٓ َو

إِْخوَٰنَُكْم أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُٓوا۟ َءابَآَءُكْم َو
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin

At-Taubah:23 إِْخوَٰنَُكْم َو
ُن ُلوٍط إِْخوَٰ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َو

dan kaum 'ad dan FirXaun dan saudara lut Qaaf:13 ُن إِْخوَٰ َو
إِْخوَٰنُُكْم َوأَزْوَُٰجُكْم ُقْل إِن َكاَن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم َو

kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia bapak-bapak kalian dan
anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan isteri-isteri kalian

At-Taubah:24 إِْخوَٰنُُكْم َو
إِْخوَٰنُُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفى ٱْلَغىِّ ثُمَّ اَل يُْقِصُروَن َو

dan saudara-saudara mereka membantu (mereka) di dalam sesat
kemudian tidak dihenti-hentinya

Al-A'raaf:202 إِْخوَٰنُُهْم َو
إِْخوَِٰنِهْم يَِّٰتِهْم َو َوِمْن َءابَآِئِهْم َوذُرِّ

dan dari/diantara bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan
saudara-saudara mereka

Al-An'aam:87 إِْخوَِٰنِهْم َو
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َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى وأَِلَِخى َوأَْدِخْلنَا ِفى رَْحَمِتَك
dia mengatakan Tuhan ampunilah untuk ku dan saudaraku dan

masukkanlah kami di dalam rahmat engkau
Al-A'raaf:151 وأَِلَِخى

ِن يمَٰ ْخوَِٰننَا ٱلَِّذيَن َسبَُقونَا ِبٱإْلِ وإَِلِ
dan bagi saudara-saudara kami orang-orang yang (mereka)

mendahului kami dengan beriman
Al-Hasyr:10 ْخوَِٰننَا وإَِلِ

ُروَن َما َكاَن أَبُوِك ٱْمَرأَ َسْوٍء يَٰٓأُْخَت هَٰ
hai saudara perempuan Harun tidakkah adalah dia ayahmu orang

buruk/jahat
Maryam:28 يَٰٓأُْخَت

تُُكُم ٱلَِّٰتىٓ أَرَْضْعنَُكْم َوبَنَاُت ٱأْلَخِ َوبَنَاُت ٱأْلُْخِت َوأُمَّهَٰ
dan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak

perempuan saudara perempuan dan ibu-ibumu yang mereka
menyusuilah kalian

An-Nisa:23
ٱأْلَخِ

َوأَن تَْجَمُعوا۟ بَنْيَ ٱأْلُْختنَْيِ إاِلَّ َما َقْد َسَلَف
dan bahwa kalian menghimpun antara dua perempuan bersaudara

kecuali apa sungguh telah dia melalui
An-Nisa:23 ٱأْلُْختنَْيِ

تُُكُم ٱلَِّٰتىٓ أَرَْضْعنَُكْم َوبَنَاُت ٱأْلَخِ َوبَنَاُت ٱأْلُْخِت َوأُمَّهَٰ
dan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak

perempuan saudara perempuan dan ibu-ibumu yang mereka
menyusuilah kalian

An-Nisa:23
ٱأْلُْخِت
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د د ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tangan, tulisan tangan, sisi,

jarum, tulisan, sisir, tepuk tangan, tepukan, tandan, tangan besi, susunan
kartu, tepukan tangan, empat inci, buruh tani, anak kapal, gaya tulisan

tangan, kartu yg dibagikan, sumber
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberikan, mengulurkan,

menyampaikan, mengaturkan, menjulur

يُؤَدِِّهۦٓ فَْليُؤَدِّ تُؤَدُّوا۟ إِدًّا
dia menunaikannya

maka hendaklah
disampaikan /

dilaksanakan (oleh dia)
kalian menyampaikan sangat besar/luar biasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لََّقْد ِجئْتُْم َشيْـًٔا إِدًّا
sesungguhnya (kalian) mendatangkan sesuatu sangat besar/luar biasa Maryam:89 إِدًّا

نَِٰت إَِلىٰٓ أَْهلَِها إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمرُُكْم أَن تُؤَدُّوا۟ ٱأْلَمَٰ
sesungguhnya Allah ia menyuruh kalian untuk kalian menyampaikan

amanat kepada keluarganya
An-Nisa:58 ۟ تُؤَدُّوا

فَْليُؤَدِّ ٱلَِّذى ٱؤْتُِمَن أَمَٰنَتَُهۥ
maka hendaklah disampaikan / dilaksanakan (oleh dia) yang

dipercayai mengamanatkannya
Al-Baqarah:283 فَْليُؤَدِّ

َوِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب َمْن إِن تَأَْمنُْه ِبِقنطَاٍر يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك
dan dari/diantara penduduk kitab orang jika kamu

mempercayakannya dengan harta yang banyak dia menunaikannya
kepadamu

Ali-Imran:75
يُؤَدِِّهۦٓ

َوِمنُْهم مَّْن إِن تَأَْمنُْه ِبِدينَاٍر الَّ يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك
dan diantara mereka orang jika kamu mempercayakannya dengan

satu dinar tidak dia menunaikannya kepadamu
Ali-Imran:75
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م د ا
Makna kata dasar :

يَٰٓـَٔاَدُم َويَٰٓـَٔاَدُم ِلَءاَدَم َءاَدُم َءاَدَم
wahai Adam dan hai Adam kepada Adam Adam Adam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَعلََّم َءاَدَم ٱأْلَْسَمآَء ُكلََّها
dan ia mengajarkan Adam nama-nama semuanya Al-Baqarah:31 َءاَدَم

إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰٓ َءاَدَم َونُوًحا
sesungguhnya Allah dia memilih Adam dan Nuh

Ali-Imran:33

 إِنَّ َمثََل ِعيَسىٰ ِعنَد الـلَّـِه َكَمثَِل َءاَدَم
sesungguhnya (ia) membuat perumpamaan Isa disisi Allah seperti

perumpamaan Adam
Ali-Imran:59

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱبْنَىْ َءاَدَم ِبٱْلَحقِّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah dua orang anak

Adam dengan sebenarnya
Al-Maidah:27

ِرى َسْوءَِٰتُكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم َقْد أَنزَْلنَا َعَليُْكْم لِبَاًسا يُوَٰ
hai anak Adam sungguh telah kami telah menurunkan atas kalian

pakaian dia menutupi/mengubur keburukan/aurat kalian
Al-A'raaf:26

يْطَُٰن يَٰبَِنىٓ َءاَدَم اَل يَفِْتنَنَُّكُم ٱلشَّ
hai anak Adam tidak dia dapat menipu kalian syaitan

Al-A'raaf:27

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم ُخذُوا۟ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
hai anak Adam kalian hendaklah mengambil perhiasan kalian disisi

setiap masjid
Al-A'raaf:31

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَُّكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai anak Adam adapun/jika sungguh ia datang kepadamu rasul-rasul

diantara kalian
Al-A'raaf:35

يَّتَُهْم إِذْ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَِنىٓ َءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِّ َو
dan ketika ia mengambil/mengazab tuhanmu dari anak-anak Adam

dari punggung mereka keturunan mereka
Al-A'raaf:172
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َوَلَقْد َكرَّْمنَا بَِنىٓ َءاَدَم َوَحَمْلنَُٰهْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan sesungguhnya (kami) telah memuliakan anak Adam dan Kami

bawa/angkut mereka di dalam daratan dan lautan
Al-Isra:70

ْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ يَِّة َءاَدَم َوِممَّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن ِمن ذُرِّ
dari para nabi dari keturunan Adam dan diantara orang (kami)

bawa/angkut bersama nuh
Maryam:58

َوَلَقْد َعِهْدنَآ إَِلىٰٓ َءاَدَم ِمن َقبُْل
dan sesungguhnya (kami) menjanjikan kepada Adam dari sebelum

Thaahaa:115

 أََلْم أَْعَهْد إَِليُْكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم
tidaklah (aku) peringatkan/memerintahkan kepadamu wahai anak

Adam
YaaSiin:60

ٍت بِِّهۦ َكلِمَٰ فَتََلقَّىٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ
maka menemui Adam dari tuhannya satu kalimat Al-Baqarah:37 َءاَدُم

َوَعَصىٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ فََغَوٰى
dan mendurhakai Adam tuhannya maka sesat

Thaahaa:121

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Baqarah:34 ِلَءاَدَم

 ثُمَّ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم
kemudian kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-A'raaf:11

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم  َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Isra:61

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم  َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Kahfi:50

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم  َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Thaahaa:116

َويَٰٓـَٔاَدُم ٱْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك ٱْلَجنََّة
dan hai Adam kamu hendaklah tinggal kamu dan isterimu surga ini Al-A'raaf:19 َويَٰٓـَٔاَدُم

َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم أَنِۢبئُْهم ِبأَْسَمآِئِهْم
dia mengatakan wahai Adam kamu terangkanlah kepada mereka

dengan nama-namanya
Al-Baqarah:33 يَٰٓـَٔاَدُم

 َوُقْلنَا يَٰٓـَٔاَدُم
dan kami berkata wahai Adam

Al-Baqarah:35
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ذَا َعُدوٌّ لََّك َولِزَْوِجَك فَُقْلنَا يَٰٓـَٔاَدُم إِنَّ هَٰ
maka kami katakan hai Adam sesungguhnya ini musuh bagimu dan

bagi isterimu
Thaahaa:117

يْطَُٰن َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم َهْل أَُدلَُّك فََوْسَوَس إَِليِْه ٱلشَّ
maka dia bisikkan kepadanya syaitan dia mengatakan hai Adam

apakah/maukah (aku) tunjukkan kepadamu
Thaahaa:120
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ن د ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rendah, yang rendah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْدنَىٰ
yang rendah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا ٱأْلَْدنَىٰ َويَُقوُلوَن َسيُْغفَُر َلنَا أََلْم يُؤَْخذْ َعَليِْهم مِّيثَُٰق ٱْلِكتَِٰب هَٰ
ini yang rendah dan mereka mengatakan kelak akan diampuni bagi

kami bukankah dia diambil atas mereka perjanjian kitab
Al-A'raaf:169 ٱأْلَْدنَىٰ
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ن ذ ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kuping, tongkol, bulir, izin,

keizinan, permisi, rela, lisensi, surat izin, kebebasan, brevet,
penyalahgunaan kebebasan, hal mengabaikan adat, urutan, pesanan,

pesan, perintah, orde, susunan, tertib, ketertiban, tata, tata tertib,
ketenteraman, suruhan, golongan, jenis, kerapian, medali, pangkat, rodi,

antaran, bestel, tanda jasa, peraturan rapat, acara, urut-urutan, cuti,
perlop, kesopanan, rasa hormat, budi bahasa, kebaikan, adab, kesopan-
santunan, basa-basi, penyeretan, pengangkatan, pembawaan, kemudian,

sesudah itu, maka, lalu, setelah itu, waktu itu, pun, terus, hatta, tambahan
pula, tambahan lagi, tambahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengizinkan, memberi lisensi,
memberi izin, memberi surat izin, memesan, memerintahkan, memerintah,

mengatur, menyusun, berpesan, suruh, menyuruh, pesankan

َءاذَاِنِهْم َءاذَاِنِهم َءاذَاِننَا َءاذَاَن َءاذَاٌن
telinga mereka telinga mereka telinga kami telinga telinga

أَذًى َءاذَنََّٰك َءاذََن َءاذَنتُُكْم َءاذَاِنِهْم
gangguan (penyakit) (kami) nyatakan

kepada kamu telinga
aku telah

memaklumkan
kepadamu

telinga mereka

أُذٌُن أَذََّن أَِذَن أَِذنَت أَذًى
apa yang

didengarnya
(ia) akhirnya
memanggil memberi izin (kamu[lk])

mengizinkan gangguan (penyakit)

إِذِْنِهۦ أُِذَن أُذُُن أُذُنَيِْه أُذٌُن
izinnya kami telah ditindas apa yang

didengarnya kedua telinganya apa yang
didengarnya

ِبِإذِْنى ِبِإذِْنِهۦٓ ِبِإذِْنِهۦ ِبِإذِْن إِذِْنِهۦ
dengan seizin dengan izinnya dengan izinnya dengan seizin izinnya
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فَأْذَن فَأَذََّن تَأَذََّن ِبٱأْلُذُِن ِبِإذِْنى
maka izinkanlah maka dia akhirnya

menyeru memaklumkan dengan telinga dengan seizin

فَٱْستَـْٔذَنُوَك فَْليَْستَـِْٔذنُوا۟ فَِبِإذِْن فَأْذَنُوا۟ فَأْذَن
maka mereka minta

izin kepadamu
maka hendaklah

meminta izin maka dengan izin
maka kalian
hendaklah

mendengarkan
maka izinkanlah

ُمؤَذِّنٌۢ ُمؤَذٌِّن لِيُؤْذََن لِيَْستَـِْٔذنُكُم فَٱْستَـْٔذَنُوَك
yang menyeru /
meminta izin

yang menyeru /
meminta izin agar diberi izin

hendaklah (ia)
meminta izin
kepada kalian

maka mereka minta
izin kepadamu

َويَْستَـِْٔذُن َوأَذِّن َوأَِذنَْت َوأَذٌَٰن ُمؤَذِّنٌۢ
dan meminta izin dan serulah dan (ia) mematuhi dan suatu

permakluman
yang menyeru /
meminta izin

يَأْذَۢن يَأْذََن َوٱأْلُذَُن َوٱأْلَذَٰى َويَْستَـِْٔذُن
mengizinkan memberi izin dan telinga dan gunjingan dan meminta izin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلُهْم َءاذَاٌن الَّ يَْسَمُعوَن ِبَهآ
dan bagi mereka telinga tidak mereka mendengar dengannya (ayat-

ayat)
Al-A'raaf:179 َءاذَاٌن

أَْم َلُهْم َءاذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها
atau bagi mereka mempunyai telinga mereka mendengar dengannya

Al-A'raaf:195

ُر يَْعِقُلوَن ِبَهآ أَْو َءاذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها فَِإنََّها اَل تَْعَمى ٱأْلَبْصَٰ
mereka menggunakan akal dengannya/dengan itu atau telinga mereka

mendengar dengannya/dengan itu maka sesungguhnya ia tidak
(kamu) buta pandangan/mata

Al-Hajj:46

مِ وأََلُِضلَّنَُّهْم وأََلَُمنِّيَنَُّهْم َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليُبَتُِّكنَّ َءاذَاَن ٱأْلَنْعَٰ
dan sungguh saya akan menyesatkan mereka dan sungguh saya akan
membangkitkan angan-angan kosong mereka dan sungguh saya akan

menyuruh mereka dan sungguh mereka akan memotong telinga
binatang ternak

An-Nisa:119
َءاذَاَن
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َوِفىٓ َءاذَاِننَا َوْقٌر َوِمۢن بَيِْننَا َوبَيِْنَك ِحَجاٌب
dan dalam telinga kami sumbat dan dari antara kami dan antara kamu

dinding
Fush-Shilat:5 َءاذَاِننَا

ِبَعُهْم ِفىٓ َءاذَاِنِهم يَْجَعُلوَن أَصَٰ
mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam / pada telinga mereka Al-Baqarah:19 َءاذَاِنِهم

أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
untuk mereka memahaminya dan dalam telinga mereka sumbat Al-An'aam:25 َءاذَاِنِهْم

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /
tutupan mereka (tidak) dapat mereka memahaminya dan dalam

telinga mereka sumbat

Al-Isra:46

فََضَربْنَا َعَلىٰٓ َءاذَاِنِهْم ِفى ٱْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا
maka (kami) menjadikan atasku/terhadapku telinga mereka di dalam

gua beberapa tahun bilangan / hitungan
Al-Kahfi:11

إِن تَْدُعُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا َو
dan dalam telinga mereka sumbat dan jika menyeru mereka kepada

yang menunjukkan tersebut
Al-Kahfi:57

َوٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقٌر
dan orang-orang yang tidak mereka beriman di dalam / pada telinga

mereka sumbat
Fush-Shilat:44

ِبَعُهْم ِفىٓ َءاذَاِنِهْم  َجَعُلٓوا۟ أَصَٰ
(mereka) menjadikan jari-jari mereka di dalam / pada telinga mereka

Nuh:7

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َءاذَنتُُكْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah memaklumkan kepadamu atas/terhadap yang
sama jujur

Al-Anbiyaa':109
َءاذَنتُُكْم

َقاَل ِفْرَعْوُن َءاَمنتُم ِبِهۦ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan fir'aun apakah kalian beriman dengannya sebelum

sesungguhnya telinga bagi kalian
Al-A'raaf:123 َءاذََن

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Thaahaa:71

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Asy-Syu'araa':49

َقاُلٓوا۟ َءاذَنََّٰك َما ِمنَّا ِمن َشِهيٍد
mereka berkata (kami) nyatakan kepada kamu tidak ada dari kami

dari kesaksian
Fush-Shilat:47 َءاذَنََّٰك
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فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو ِبِهۦٓ أَذًى مِّن رَّأِْسِهۦ
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

dengannya gangguan (penyakit) dari kepalanya
Al-Baqarah:196 أَذًى

 َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱمْلَِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang haid kamu

hendaklah mengatakan dia gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:222

وآََل أَذًى لَُّهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan tidak ada gangguan (penyakit) bagi mereka pahala mereka disisi

tuhan mereka
Al-Baqarah:262

 َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
perkataan yang diperbaiki dan tempat/waktu ampunan kebaikan

daripada sedekah mereka berdua mengiringinya gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:263

وُكْم إآِلَّ أَذًى  َلن يَُضرُّ
tidak akan dia memberi mudharat kepada kalian kecuali gangguan

(penyakit)
Ali-Imran:111

َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ أَذًى َكِثيًرا
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan gangguan (penyakit)

sangat banyak
Ali-Imran:186

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن َكاَن ِبُكْم أَذًى مِّن مَّطٍَر
dan tidak dosa-dosa atas kalian jika adalah dia dengan/kepada kalian

gangguan (penyakit) dari hujan
An-Nisa:102

َعفَا الـلَّـُه َعنَك لَِم أَِذنَت َلُهْم
dia telah memberi maaf Allah padamu mengapa (kamu[lk])

mengizinkan kepada kamu
At-Taubah:43 أَِذنَت

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59
أَِذَن

ُن َورَِضىَ َلُهۥ َقواًْل إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
kecuali orang memberi izin baginya pemurah dan (ia) ridha baginya

perkataan
Thaahaa:109

ِفى بُيُوٍت أَِذَن الـلَّـُه أَن تُرْفَعَ َويُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ
di dalam rumah-rumah memberi izin Allah untuk ditinggikan dan

disebut didalamnya namanya
An-Nuur:36

فََٰعُة ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ مِلَْن أَِذَن َلُهۥ واََل تَنفَعُ ٱلشَّ
dan tidak memberi manfaat pertolongan (kb abstrak/kt sifat) di sisi-

nya kecuali bagi orang memberi izin baginya
Saba':23
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ُن َوَقاَل َصَوابًا الَّ يَتََكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
tidak menjadi mengatakan kecuali siapa/orang memberi izin baginya

pemurah dan dia mengucapkan yang benar
An-Naba:38

رُِقوَن ثُمَّ أَذََّن ُمؤَذٌِّن أَيَّتَُها ٱْلِعيُر إِنَُّكْم َلسَٰ
kemudian (ia) akhirnya memanggil yang menyeru / meminta izin hai

kafilah sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah
mencuri

Yusuf:70
أَذََّن

َوِمنُْهُم ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱلنَِّبىَّ َويَُقوُلوَن ُهَو أُذٌُن
dan diantara mereka orang-orang yang disakiti nabi dan mereka

mengatakan dia apa yang didengarnya
At-Taubah:61 أُذٌُن

لِنَْجَعَلَها َلُكْم تَذِْكرَةً َوتَِعيََهآ أُذٌُن وَِٰعيٌَة
karena akan menjadikannya bagi kalian peringatan/pengajaran dan

menjaganya / memperhatikannya apa yang didengarnya (ia[lk]) yang
menjaga/memperhatikan

Al-Haaqqah:12

َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ ِفىٓ أُذُنَيِْه َوْقًرا
seakan-akan tidak mendengarnya[pr] seakan-akan di dalam / pada

kedua telinganya sumbat
Luqman:7 أُذُنَيِْه

ُقْل أُذُُن َخيٍْر لَُّكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apa yang didengarnya

kebajikan/kebaikan bagi kalian mereka mempercayai kepada Allah
At-Taubah:61 أُذُُن

أُِذَن لِلَِّذيَن يُقَٰتَُلوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا۟
kami telah ditindas bagi orang-orang yang dilipatkan dalam

peperangan karena sesungguhnya merekaaniaya
Al-Hajj:39 أُِذَن

يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد إِذِْنِهۦ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan tidak dari

seorang pemberi syafa'at kecuali dari sesudah izinnya
Yunus:3 إِذِْنِهۦ

فَِإنَُّهۥ نَزََّلُهۥ َعَلىٰ َقْلِبَك ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka sesungguhnya dia ia telah benar-benar menurunkannya

atas/terhadap hatimu dengan seizin Allah
Al-Baqarah:97 ِبِإذِْن

يَن ِبِهۦ ِمْن أََحٍد إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَما ُهم ِبَضآرِّ
dan tidak mereka dengan mudharat dengannya dari seorang kecuali

dengan seizin Allah
Al-Baqarah:102

َكم مِّن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةًۢ ِبِإذِْن الـلَّـِه
berapa banyak dari golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan

sangat banyak dengan seizin Allah
Al-Baqarah:249

288

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فََهزَُموُهم ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka mereka mengalahkan mereka dengan seizin Allah

Al-Baqarah:251

َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْن الـلَّـِه
seperti bentuk burung-burung maka/lalu meniupkan tentang

(kebenaran) itu maka mereka jadi burung-burung dengan seizin Allah
Ali-Imran:49

َوأُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak dan

aku menghidupkan kematian dengan seizin Allah
Ali-Imran:49

َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تَُموَت إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang bahwa dia akan mati

kecuali/melainkan dengan seizin Allah
Ali-Imran:145

فَٱنِكُحوُهنَّ ِبِإذِْن أَْهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
maka nikahilah mereka dengan seizin ahli/tuan mereka dan berilah

mereka maskawin mereka dengan/menurut yang patut
An-Nisa:25

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan untuk

ditaati dengan seizin Allah
An-Nisa:64

َوٱْلبََلُد ٱلطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُهۥ ِبِإذِْن َربِِّهۦ
dan negeri/tanah kebaikan mereka keluar tanaman/tanamannya

dengan seizin tuhannya
Al-A'raaf:58

إِن يَُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفَنْيِ ِبِإذِْن الـلَّـِه َو
dan jika adalah dia diantara kalian seribu mengalahkan duaribu

dengan seizin Allah
Al-Anfaal:66

َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تُؤِْمَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang untuk beriman kecuali dengan

seizin Allah
Yunus:100

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul akan ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat melainkan dengan seizin
Allah

Arraad:38

ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dengan seizin tuhan mereka kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Ibrahim:1

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
melainkan dengan seizin Allah dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
Ibrahim:11

ِبِإذِْن َربِِّهْم تَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم
dengan seizin tuhan mereka penghormatan mereka didalamnya

kehormatan/kesejahteraan
Ibrahim:23
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تُؤِْتىٓ أُُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍۭ ِبِإذِْن َربَِّها
kamu mendatangkan makanan-makanannya tiap-tiap masa/musim

dengan seizin tuhannya
Ibrahim:25

َمن يَْعَمُل بَنْيَ يََديِْه ِبِإذِْن َربِِّهۦ
orang/jin mengerjakan diantara hadapannya dengan seizin tuhannya

Saba':12

َوِمنُْهْم َساِبقٌۢ ِبٱْلَخيْرَِٰت ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan diantara mereka (ia[lk]) yang mendahului dengan berbuat

kebaikan dengan seizin Allah
Faathir:32

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul bahwa ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat/muXjizat kecuali dengan
seizin Allah

Ghafir:78

لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10

َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
tidak semakin menimpa dari bencana kecuali dengan seizin Allah

At-
Taghaabun:11

وُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر تَنَزَُّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menurunkan malaikat-malaikat dan roh/jibril padanya/pada malam

dengan seizin tuhan mereka dari setiap suatu perkara/urusan
Al-Qadr:4

ِفيِه ِمَن ٱْلَحقِّ ِبِإذِْنِهۦ َوالـلَّـُه
tentang (kebenaran) itu dari kebenaran dengan izinnya dan Allah Al-Baqarah:213 ِبِإذِْنِهۦ

 َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱْلَجنَِّة َوٱمْلَْغِفرَِة ِبِإذِْنِهۦ
dan Allah mereka menyeru kepada surga dan ampunan dengan

izinnya
Al-Baqarah:221

 َمن ذَا ٱلَِّذى يَْشفَعُ ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
siapakah mempunyai/yang ada yang dia merekomendasikan di sisi-

nya kecuali dengan izinnya
Al-Baqarah:255

ونَُهم ِبِإذِْنِهۦ َحتَّىٰٓ إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَٰزَْعتُْم إِذْ تَُحسُّ
ketika kalian memberantas mereka dengan izinnya sehingga

ketika/pada saat kalian telah gentar/lemah dan kalian saling berselisih
Ali-Imran:152

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِبِإذِْنِهۦ  َويُْخرُِجُهم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya/terang

dengan izinnya
Al-Maidah:16

 يَْوَم يَأِْت اَل تََكلَُّم نَفٌْس إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan tidak (ia) sengaja

berbicara jiwa/seorang kecuali dengan izinnya
Huud:105
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ِنيًرا َوَداِعيًا إَِلى الـلَّـِه ِبِإذِْنِهۦ َوِسَراًجا مُّ
dan (ia[lk]) yang telah menyeru kepada Allah dengan izinnya dan

pelita bersinar/terang
Al-Ahzab:46

أَْو يُرِْسَل رَُسواًل فَيُوِحىَ ِبِإذِْنِهۦ َما يََشآُء
atau menjadikan mengirimkan seorang rasul lalu diwahyukan (ia)

dengan izinnya apa yang dia kehendaki
Asy-Syuura:51

َمآَء أَن تََقعَ َعَلى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦٓ َويُْمِسُك ٱلسَّ
dan menyebabkan akan menahan langit akan (ia [lk]) menjatuhkan

atas/terhadap bumi melainkan dengan izinnya
Al-Hajj:65 ِبِإذِْنِهۦٓ

إِذْ تَْخُلُق ِمَن ٱلطِّنيِ َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر ِبِإذِْنى َو
dan ketika kamu menciptakan dari tanah seperti bentuk burung-

burung dengan seizin
Al-Maidah:110 ِبِإذِْنى

فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110

 فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110

نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ
dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi

dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)
Al-Maidah:45 ِبٱأْلُذُِن

إِذْ تَأَذََّن َربَُّك َليَبَْعثَنَّ َعَليِْهْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan ketika memaklumkan tuhanmu agar sungguh-sungguh akan

mengirim atas mereka sampai hari kiamat-kiamat
Al-A'raaf:167 تَأَذََّن

إِذْ تَأَذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َو
ketika memaklumkan tuhan kalian sesungguhnya jika kalian

mensyukuri pasti akan menambahkan kepada kalian[lk]
Ibrahim:7

َقاُلوا۟ نََعْم فَأَذََّن ُمؤَذِّنٌۢ بَيْنَُهْم
mereka berkata ya maka dia akhirnya menyeru yang menyeru /

meminta izin diantara mereka
Al-A'raaf:44 فَأَذََّن
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َن ِشئَْت ِمنُْهْم فَِإذَا ٱْستَـْٔذَنُوَك لِبَْعِض َشأِْنِهْم فَأْذَن ملِّ
maka apabila (mereka) minta izin kepadamu karena sebagian

keperluan mereka maka izinkanlah kepada siapa (kamu)
menghendaki dari mereka

An-Nuur:62
فَأْذَن

فَِإن لَّْم تَفَْعُلوا۟ فَأْذَنُوا۟ ِبَحرٍْب مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat maka kalian hendaklah

mendengarkan dengan adanya perang dari Allah dan rasul-nya
Al-Baqarah:279 ۟ فَأْذَنُوا

فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيَْعَلَم ٱمْلُؤِْمِننَي
maka dengan izin Allah dan karena dia hendak mengetahui orang-

orang yang beriman
Ali-Imran:166 فَِبِإذِْن

فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيُْخِزَى ٱْلفَِٰسِقنَي
maka dengan izin Allah dan hendak dihinakan (kk sendang/akan)

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Hasyr:5

فَْليَْستَـِْٔذنُوا۟ َكَما ٱْستَـْٔذََن ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
maka hendaklah meminta izin seperti (ia) memohon izin orang-orang

yang dari sebelum mereka
An-Nuur:59 ۟ فَْليَْستَـِْٔذنُوا

نُْهْم فَٱْستَـْٔذَنُوَك لِْلُخُروجِ فَِإن رََّجَعَك الـلَّـُه إَِلىٰ طَآِئفٍَة مِّ
maka jika (ia) mengembalikan kamu Allah kepada segolongan dari

mereka maka mereka minta izin kepadamu untuk keluar
At-Taubah:83 فَٱْستَـْٔذَنُوَك

نُُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لِيَْستَـِْٔذنُكُم ٱلَِّذيَن َمَلَكْت أَيْمَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani hendaklah (ia) meminta

izin kepada kalian orang-orang yang dia menguasai tangan kanan
kalian

An-Nuur:58
لِيَْستَـِْٔذنُكُم

َوَجآَء ٱمْلَُعذُِّروَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب لِيُؤْذََن َلُهْم
dan dia datang orang-orang yang mempunyai 'uzdur dari orang-orang

arab agar diberi izin bagi mereka
At-Taubah:90 لِيُؤْذََن

رُِقوَن ثُمَّ أَذََّن ُمؤَذٌِّن أَيَّتَُها ٱْلِعيُر إِنَُّكْم َلسَٰ
kemudian (ia) akhirnya memanggil yang menyeru / meminta izin hai

kafilah sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah
mencuri

Yusuf:70
ُمؤَذٌِّن

َقاُلوا۟ نََعْم فَأَذََّن ُمؤَذِّنٌۢ بَيْنَُهْم
mereka berkata ya maka dia akhirnya menyeru yang menyeru /

meminta izin diantara mereka
Al-A'raaf:44 ُمؤَذِّنٌۢ

َوأَذٌَٰن مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦٓ إَِلى ٱلنَّاِس يَْوَم ٱْلَحجِّ ٱأْلَْكبَِر
dan suatu permakluman dari Allah dan rasul-nya kepada manusia

pada hari orang-orang yang mengerjakan haji besar
At-Taubah:3 َوأَذٌَٰن
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َوأَِذنَْت لَِربَِّها َوُحقَّْت
dan (ia) mematuhi kepada tuhannya dansemestinya Al-Inshiqaaq:2 َوأَِذنَْت

َوأَِذنَْت لَِربَِّها َوُحقَّْت
dan (ia) mematuhi kepada tuhannya dan semestinya

Al-Inshiqaaq:5

َوأَذِّن ِفى ٱلنَّاِس ِبٱْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجااًل
dan serulah di dalam manusia untuk mengerjakan haji mereka datang

kepadamu orang laki-laki
Al-Hajj:27 َوأَذِّن

اَل ُمَقاَم َلُكْم فَٱرِْجُعوا۟ َويَْستَـِْٔذُن فَِريٌق مِّنُْهُم
tidak tempat bagi kalian maka kembalilah dan meminta izin

segolongan dari mereka
Al-Ahzab:13 َويَْستَـِْٔذُن

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُبِْطُلوا۟ َصَدقَِٰتُكم ِبٱمْلَنِّ َوٱأْلَذَٰى
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian merusak

sedekah kalian dengan umpatan dan gunjingan
Al-Baqarah:264 َوٱأْلَذَٰى

نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ
dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi

dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)
Al-Maidah:45 َوٱأْلُذَُن

َحتَّىٰ يَأْذََن لِىٓ أَِبىٓ أَْو يَْحُكَم الـلَّـُه لِى
sehingga memberi izin kepadaku ayahku atau memberi keputusan

Allah kepadaku
Yusuf:80 يَأْذََن

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد أَن يَأْذََن الـلَّـُه مِلَن يََشآُء َويَرَْضىٰٓ
kecuali dari sesudah bahwa memberi izin Allah bagi siapa dia

kehendaki dan ridhai
An-Najm:26

َما َلْم يَأْذَۢن ِبِه الـلَّـُه
apa-apa tidak mengizinkan dengannya Allah Asy-Syuura:21 يَأْذَۢن

اَل يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
tidak kelak minta izin kepadamu orang-orang yang mereka beriman

kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:44 يَْستَـِْٔذنَُك

إِنََّما يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
sesungguhnya hanyalah kelak minta izin kepadamu orang-orang yang

tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:45

۟ ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَآُء رَُضوا إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang minta

izin kepadamu dan mereka orang-orang kaya (mereka)rela
At-Taubah:93 يَْستَـِْٔذنُونََك
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إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu itulah mereka

orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

َجاِمعٍ لَّْم يَذَْهبُوا۟ َحتَّىٰ يَْستَـِْٔذنُوهُ
(ia[lk]) yang mengumpulkan mereka tidak pergi sehingga minta izin

kepadanya
An-Nuur:62 يَْستَـِْٔذنُوهُ

إِن ِقيَل َلُكُم ٱرِْجُعوا۟ فَٱرِْجُعوا۟ َحتَّىٰ يُؤْذََن َلُكْم َو
sehingga diizinkan bagi kalian dan jika dia dikatakan untuk kalian

(kalian[lk]) kembalilah maka kembalilah kamu
An-Nuur:28 يُؤْذََن

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

ثُمَّ اَل يُؤْذَُن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

dan tidak mereka mohon untuk dikasihani
An-Nahl:84 يُؤْذَُن

واََل يُؤْذَُن َلُهْم فَيَْعتَِذُروَن
dan tidak diizinkan bagi mereka maka/sehingga minta uzur

Al-Mursalaat:36

َوِمنُْهم مَّن يَُقوُل ٱئْذَن لِّى واََل تَفِْتنِّىٓ
dan diantara mereka orang dia mengatakan izinkanlah untukku dan

janganlah membuat fitnah kepadaku
At-Taubah:49 ٱئْذَن

فَْليَْستَـِْٔذنُوا۟ َكَما ٱْستَـْٔذََن ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
maka hendaklah meminta izin seperti (ia) memohon izin orang-orang

yang dari sebelum mereka
An-Nuur:59 ٱْستَـْٔذََن

ِهُدوا۟ َمعَ رَُسولِِه ٱْستَـْٔذَنََك أُ۟وُلوا۟ ٱلطَّْوِل ِمنُْهْم َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan bersama rasul-nya (kami)

memohon izin kepadamu orang-orang yang mempunyai karunia dari
mereka

At-Taubah:86
ٱْستَـْٔذَنََك

َن ِشئَْت ِمنُْهْم فَِإذَا ٱْستَـْٔذَنُوَك لِبَْعِض َشأِْنِهْم فَأْذَن ملِّ
maka apabila (mereka) minta izin kepadamu karena sebagian

keperluan mereka maka izinkanlah kepada siapa (kamu)
menghendaki dari mereka

An-Nuur:62
ٱْستَـْٔذَنُوَك
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ي ذ ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesalahan, dosa, kejahatan,

sakit hati, berabe, yg menjengkelkan, yg mengganggu, bangor, delik,
penghinaan, penyerang, luka perasaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melukai, melukakan,
mencacati, merusak, merugikan, mengganggu, menjengkelkan,
menggemaskan, memengkalkan, memutihkan mata, menyiksa,

menyinggung, menyinggung perasaan, menyakiti hati, menghina,
menyakitkan hati, bersalah, melukai hati, melakukan kesalahan,

memperkejikan, mencerca, mencercai

أُوِذينَا أُوِذَى أَذَىُٰهْم َءاذَيْتُُمونَا َءاذَْوا۟
kami telah ditindas (dia) disakiti gangguan mereka (mereka) telah

menyakiti kami (mereka) menyakiti

يُؤْذُوَن َوأُوذُوا۟ فَـَٔاذُوُهَما تُؤْذُونَِنى
disakiti dan mereka disakiti maka berilah hukuman

keduanya disakiti aku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َءاذَْوا۟ ُموَسىٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang (mereka) menyakiti Musa
Al-Ahzab:69 ۟ َءاذَْوا

َوَقْد َهَدىٰنَا ُسبَُلنَا َوَلنَْصِبَرنَّ َعَلىٰ َمآ َءاذَيْتُُمونَا
dan/padahal sesungguhnya dia menunjuki kami jalan-jalan kami dan

sungguh akan bersabar atas/terhadap apa (mereka) telah menyakiti
kami

Ibrahim:12
َءاذَيْتُُمونَا

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوَدْع أَذَىُٰهْم واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang

munafik (ia) membiarkan / meninggalkan gangguan mereka
Al-Ahzab:48 أَذَىُٰهْم

فَِإذَآ أُوِذَى ِفى الـلَّـِه َجَعَل ِفتْنََة ٱلنَّاِس َكَعذَاِب الـلَّـِه
maka apabila (dia) disakiti di dalam Allah ia menjadikan fitnah

manusia seperti azab Allah
Al-Ankabuut:10 أُوِذَى
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َقاُلٓوا۟ أُوِذينَا ِمن َقبِْل أَن تَأِْتيَنَا
mereka berkata kami telah ditindas dari sebelum akan kamu

hendaklah mendatangkan kepada kami
Al-A'raaf:129 أُوِذينَا

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ لَِم تُؤْذُونَِنى َو
apabila dia mengatakan Musa kepada kaumnya hai kaumku mengapa

disakiti aku
Ash-Shaff:5 تُؤْذُونَِنى

َوٱلَّذَاِن يَأِْتيَِٰنَها ِمنُكْم فَـَٔاذُوُهَما
dan dua orang yang mereka berdua mendatanginya diantara kalian

maka berilah hukuman keduanya
An-Nisa:16 فَـَٔاذُوُهَما

َوأُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم َوأُوذُوا۟ ِفى َسِبيلِى
dan mereka diusir dari rumah/kampung halaman mereka dan mereka

disakiti di dalam jalanku
Ali-Imran:195 ۟ َوأُوذُوا

فََصبَُروا۟ َعَلىٰ َما ُكذِّبُوا۟ َوأُوذُوا۟ َحتَّىٰٓ أَتَىُٰهْم نَْصرُنَا
maka mereka sabar atas/terhadap apa mereka telah didustakan dan
mereka disakiti sehingga/sampai datang pada mereka pertolongan

Al-An'aam:34

َوِمنُْهُم ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱلنَِّبىَّ َويَُقوُلوَن ُهَو أُذٌُن
dan diantara mereka orang-orang yang disakiti nabi dan mereka

mengatakan dia apa yang didengarnya
At-Taubah:61 يُؤْذُوَن

َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن رَُسوَل الـلَّـِه َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan orang-orang yang disakiti utusan Allah bagi mereka siksaan

sangat pedih
At-Taubah:61

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya orang-orang yang disakiti Allah dan rasul-nya

Al-Ahzab:57

۟ َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ِبَغيِْر َما ٱْكتََسبُوا
dan orang-orang yang disakiti orang-orang yang beriman orang-orang

perempuan beriman dengan tidak/tanpa apa mereka melakukan
Al-Ahzab:58
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ب ر ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perlu, harus, keperluan,

butuh, usaha, ingin, kekurangan, kemiskinan, keinginan, hasrat, gairah,
kehendak, idaman, kemauan, permintaan, permohonan, kepingin,

idaman,perdambaan, rela
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membutuhkan, memerlukan,
menginginkan, mengingini, menghendaki, bernafsu, meminta, bercita-cita,

berahi thd

ْربَِة ٱإْلِ َمـَٔارُِب
keinginan keperluan/maksud

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولِىَ ِفيَها َمـَٔارُِب أُْخَرٰى
dan bagiku padanya keperluan/maksud yang lain Thaahaa:18 َمـَٔارُِب

ْربَِة ِمَن ٱلرَِّجاِل أَِو ٱلتَِّٰبِعنَي َغيِْر أُ۟ولِى ٱإْلِ
atau orang-orang yang mengikuti/pelayan-pelayan selain/tanpa kaum

keinginan dari laki-laki
An-Nuur:31 ْربَِة ٱإْلِ
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ظ ر ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna negeri, lahan, darat, daratan,

daerah, permukaan bumi, lapangan, alasan, sebab, pokok, bumi, kotoran,
noda, sampah, lumur, dasar laut

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendarat, mendaratkan,
masuk, menjatuhkan, kandas, mengandaskan, mendatarkan, melarang

terbang, tdk dpt terbang, mengalaskan, melatih, mengotori, menyuburkan,
mencemari, mencemarkan, menajiskan, melumurkan, menjadi kotor,

menodai nama baik

أَرِْض أَرُْض أَرَْضُهْم أَرٍْض أَرًْضا
bumi bumi bumi mereka bumi bumi/suatu tempat

أَرِْضنَآ أَرِْضنَا أَرِْضُكْم أَرِْضُكم أَرِْض
negeri kami negeri kami bumi/negeri kalian bumi/negeri kalian bumi

َوأَرُْض َوأَرًْضا ِبقَِٰدٍر أَرِْضى أَرِْضنَآ
dan bumi dan bumi/tanah dan bumi bumi-Ku negeri kami

َوٱأْلَرِْض َوٱأْلَرُْض َوٱأْلَرَْض َولِأْلَرِْض َوأَرُْض
dan bumi dan bumi dan bumi dan kepada bumi dan bumi

ٱأْلَرِْض
bumi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ٱْقتُُلوا۟ يُوُسَف أَِو ٱطْرَُحوهُ أَرًْضا يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم
kalian hendaklah membunuh yusuf atau (kalian) buanglah dia

bumi/suatu tempat tertuju/tertumpah bagi kalian wajah/zat ayahmu
Yusuf:9 أَرًْضا

َوَما تَْدِرى نَفْسٌۢ ِبأَىِّ أَرٍْض تَُموُت
dan tidak mengetahui jiwa/seorang di mana bumi akan mati Luqman:34 أَرٍْض

َوأَْورَثَُكْم أَرَْضُهْم َوِديَٰرَُهْم َوأَْموََٰلُهْم َوأَرًْضا
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kalian bumi mereka dan

rumah-rumah mereka dan harta benda mereka dan bumi/tanah
Al-Ahzab:27 أَرَْضُهْم

َقاُلٓوا۟ أََلْم تَُكْن أَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعًة
mereka berkata bukankah/tidakkah adalah bumi Allah yang luas An-Nisa:97 أَرُْض

فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah Al-A'raaf:73 أَرِْض

فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah

Huud:64

أَن يُْخرَِجاُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهَما َويَذَْهبَا ِبطَِريَقِتُكُم ٱمْلُثَْلىٰ
keduanya akan dia akan mengeluarkan kalian dari bumi/negeri kalian

dengan sihir mereka berdua danakan menghilangkan dengan
jalan/adat kebiasaan kalian utama/baik

Thaahaa:63
أَرِْضُكم

يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهۦ فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian dengan sihirnya maka apakah kalian
memerintahkan

Asy-Syu'araa':35

يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكْم فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian maka apa yang kalian memerintahkan
Al-A'raaf:110 أَرِْضُكْم

َقاَل أَِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا ِمْن أَرِْضنَا ِبِسْحرَِك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan adakah kamu datang kepada kami untuk

diusir/dikeluarkan kami (oleh ia[lk]) dari negeri kami dengan sihirmu
ya Musa

Thaahaa:57
أَرِْضنَا

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِرُُسلِِهْم َلنُْخرَِجنَُّكم مِّْن أَرِْضنَآ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari kepada

rasul-rasul mereka sungguh akan diusir kalian[lk] dari negeri kami
Ibrahim:13 أَرِْضنَآ
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نُتََخطَّْف ِمْن أَرِْضنَآ أََو َلْم نَُمكِّن لَُّهْم َحرًَما َءاِمنًا
disambarlah petir/diusir dari negeri kami atau setiap tidak kami

meneguhkan bagi/kepada mereka haram aman
Al-Qashash:57

يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ أَرِْضى وَِٰسَعٌة فَِإيَّٰىَ فَٱْعبُُدوِن
wahai hamba-hambaku orang-orang yang mereka mengimani

sesungguhnya bumi-Ku (ia[pr]) yang meluaskan maka kepadaku
maka (kalian) sembahlah aku

Al-Ankabuut:56
أَرِْضى

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبقَِٰدٍر مَٰ أََوَليَْس ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap bukankah dia menciptakan dia menciptakan langit dan

bumi
YaaSiin:81 ِبقَِٰدٍر

َوأَْورَثَُكْم أَرَْضُهْم َوِديَٰرَُهْم َوأَْموََٰلُهْم َوأَرًْضا
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kalian bumi mereka dan

rumah-rumah mereka dan harta benda mereka dan bumi/tanah
Al-Ahzab:27 َوأَرًْضا

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َوأَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعٌة لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
bagi orang-orang yang lebih baik di dalam ini dunia kebaikan dan

bumi Allah (ia[pr]) yang meluaskan
Az-Zumar:10 َوأَرُْض

فََقاَل َلَها َولِأْلَرِْض ٱئِْتيَا طَْوًعا أَْو َكرًْها
lalu ia mengatakan kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu

berdua ketaatan atau keterpaksaan
Fush-Shilat:11 َولِأْلَرِْض

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إاِلَّ ِبَما َشآَء َوِسعَ ُكرِْسيُُّه ٱلسَّ
kecuali dengan apa ia menghendaki dia meliputi kekuasaanNya langit

dan bumi
Al-Baqarah:255 َوٱأْلَرَْض

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

Al-An'aam:1

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi dengan benar

Al-An'aam:73

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َحِنيفًا مَٰ ْهُت َوْجِهىَ لِلَِّذى فَطََر ٱلسَّ إِنِّى َوجَّ
sesungguhnya aku aku telah menghadapkan wajahku/diriku kepada

(tuhan) yang dia menciptakan langit dan bumi lurus
Al-An'aam:79

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Al-A'raaf:54

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِمنَْهآ أَْربََعٌة ُحرٌُم مَٰ يَْوَم َخَلَق ٱلسَّ
pada hari dia menciptakan langit dan bumi diantaranya empat[pr]

yang dihormati
At-Taubah:36

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Yunus:3
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Huud:7

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َخَلَق ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia menciptakan langit dan bumi dengan benar
Ibrahim:19

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya/padanya gunung-gunung
Al-Hijr:19

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua melainkan dengan kebenaran
Al-Hijr:85

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ تَعَٰ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran kamu meninggi

dari apa mereka persekutukan
An-Nahl:3

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Isra:99

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Al-Anbiyaa':16

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َكانَتَا رَتًْقا فَفَتَْقنَُٰهَما مَٰ أَنَّ ٱلسَّ
bahwasanya langit dan bumi (ia) adalah perpaduan lalu (kami)

membelah keduanya
Al-Anbiyaa':30

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
yang dia menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua di dalam enam hari
Al-Furqon:59

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱلسَّ مَٰ أَمَّْن َخَلَق ٱلسَّ
siapkah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

bagi kalian dari langit air
An-Naml:60

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan baik

Al-Ankabuut:44

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَسخَّ مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa dia menciptakan

langit dan bumi dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari
dan bulan

Al-Ankabuut:61
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ مَٰ مَّا َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
tidak dia menciptakan Allah langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua
Ar-Ruum:8

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi tentu akan mengatakan Allah
Luqman:25

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

As-Sajdah:4

وَِٰت َوٱأْلَرَْض أَن تَزُواَل مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْمِسُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah menyebabkan menahan langit dan bumi bahwa

lenyap
Faathir:41

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما بَِٰطاًل َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua yang sia-sia
Shaad:27

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zumar:38

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zukhruf:9

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Ad-Dukhaan:38

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dan Dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan benar

Al-Jaatsiyah:22

ى وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ مَٰ َما َخَلْقنَا ٱلسَّ
tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua kecuali dengan benar dan waktu yang telah sangat
menentukan

Al-Ahqaaf:3

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ  أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Ahqaaf:33

َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya gunung-gunung
Qaaf:7

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak

diantara mereka berdua di dalam enam hari
Qaaf:38
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َوٱأْلَرَْض فَرَْشنََٰها فَِنْعَم ٱمْلَِٰهُدوَن
dan bumi (kami) menghamparkannya maka nikmat orang yang

menghamparkan

Adz-
Dzaariyaat:48

وَِٰت َوٱأْلَرَْض بَل الَّ يُوِقنُوَن مَٰ أَْم َخَلُقوا۟ ٱلسَّ
ataukah (mereka) menciptakan langit dan bumi bahkan tidak mereka

meyakini
Ath-Thuur:36

َوٱأْلَرَْض َوَضَعَها لِأْلَنَامِ
dan bumi (ia) meletakkan / hamparkannya untuk makhluk

Ar-Rahman:10

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Al-Hadiid:4

رَُكْم وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ َوَصوَّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar/hak dan (ia) telah

benar-benar membentuk kalian
At-Taghaabun:3

َوٱأْلَرَْض بَْعَد ذَٰلَِك َدَحىَٰهآ
dan bumi sesudah itu (ia[lk]) haparkannya

An-Naziaat:30

وَُٰت َوٱأْلَرُْض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي مَٰ َعرُْضَها ٱلسَّ
luasnya langit dan bumi dia menyediakan tempat bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:133 َوٱأْلَرُْض

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi

Huud:107

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi

Huud:108

بْعُ َوٱأْلَرُْض وَُٰت ٱلسَّ مَٰ  تَُسبِّحُ َلُه ٱلسَّ
(kalian) bertasbih baginya langit tujuh dan bumi

Al-Isra:44

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ  َوَلِو ٱتَّبَعَ ٱْلَحقُّ أَْهَوآَءُهْم َلفََسَدِت ٱلسَّ
dan sekiranya dia sungguh-sungguh mengikuti kebenaran hawa nafsu

mereka tentu rusaklah langit dan bumi

Al-
Mu'minuun:71

َمآُء َوٱأْلَرُْض ِبأَْمرِِهۦ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن تَُقوَم ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa mendirikan langit dan bumi

dengan perintahnya
Ar-Ruum:25

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦ َوٱأْلَرُْض َجِميًعا َقبَْضتُُهۥ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya dan

bumi semuanya genggaman-nya
Az-Zumar:67

َمآُء َوٱأْلَرُْض َوَما َكانُوا۟ ُمنظَِريَن فََما بََكْت َعَليِْهُم ٱلسَّ
maka tidaklah (ia) menangis atas mereka langit dan bumi dan tidak

adalah mereka orang-orang yang diberi tangguh
Ad-Dukhaan:29
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنِّىٓ أَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya aku paling mengetahui kegaiban langit dan bumi Al-Baqarah:33 َوٱأْلَرِْض

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidak kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan langit

dan bumi
Al-Baqarah:107

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ نَُهۥ بَل لَُّهۥ َما ِفى ٱلسَّ  ُسبْحَٰ
maha suci dia bahkan baginya apa di dalam langit dan bumi

Al-Baqarah:116

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi

Al-Baqarah:117

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian

malam dan siang
Al-Baqarah:164

َمآِء َوٱأْلَرِْض ِر بَنْيَ ٱلسَّ َحاِب ٱمْلَُسخَّ يَٰحِ َوٱلسَّ  َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin dan awan yang paling mengendalikan antara

langit dan bumi
Al-Baqarah:164

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أَْسَلَم َمن ِفى ٱلسَّ
dia sangat mematuhi orang/segala apa di dalam langit dan bumi

Ali-Imran:83

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi

Ali-Imran:180

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Ali-Imran:189

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi

Ali-Imran:190

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُروَن ِفى َخْلِق ٱلسَّ  َوَعَلىٰ ُجنُوِبِهْم َويَتَفَكَّ
dan atas pembaringan mereka dan mereka memikirkan di dalam

penciptaan langit dan bumi
Ali-Imran:191

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ  فَـَٔاِمنُوا۟ َخيًْرا لَُّكْم َو
maka kalian hendaklah beriman kebaikan bagi kalian dan jika kalian

mengingkari maka sesungguhnya milik Allah segala apa di dalam
langit dan bumi

An-Nisa:170

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Maidah:17

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َو مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua dan kepadaNya tempat kembali
Al-Maidah:18

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan

langit dan bumi
Al-Maidah:40
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما ِفيِهنَّ مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi/milik Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak tentang mereka

Al-Maidah:120

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َن مَّا ِفى ٱلسَّ  ُقل ملِّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan siapakah apa di dalam langit

dan bumi
Al-An'aam:12

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  وََكذَٰلَِك نُِرٓى إِبْرَِٰهيَم َمَلُكوَت ٱلسَّ
dan demikianlah kami memperlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan

bumi
Al-An'aam:75

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَّىٰ يَُكوُن َلُهۥ َوَلٌد مَٰ بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi bahwasanya adalah

mereka baginya anak laki-laki
Al-An'aam:101

َمآِء َوٱأْلَرِْض ٍت مَِّن ٱلسَّ  َلفَتَْحنَا َعَليِْهم بَرَكَٰ
pasti kami membukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi

Al-A'raaf:96

وَِٰت َوٱأْلَرِْض آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi tidak ada tuhan kecuali/selain

dia
Al-A'raaf:158

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أََوَلْم يَنظُُروا۟ ِفى َمَلُكوِت ٱلسَّ
tidakkah dia melihat di dalam kerajaan langit dan bumi

Al-A'raaf:185

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  اَل يَُجلِّيَها لَِوْقِتَهآ إاِلَّ ُهَو ثَُقَلْت ِفى ٱلسَّ
tidak diungkapkannya bagi waktunya kecuali dia dia memberatkan di

dalam langit dan bumi
Al-A'raaf:187

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ إِنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi ia

menghidupkan dan dia mematikan
At-Taubah:116

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَُّقوَن مَٰ َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan tidak dia menciptakan Allah di dalam langit dan bumi sungguh

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka bertakwa
Yunus:6

َمآِء َوٱأْلَرِْض  ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapakah memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Yunus:31

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa di dalam langit dan

bumi
Yunus:55

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  ُقِل ٱنظُُروا۟ َماذَا ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah memperhatikan apa

yang di dalam langit dan bumi
Yunus:101
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إَِليِْه يُرَْجعُ ٱأْلَْمُر ُكلُُّهۥ وَِٰت َوٱأْلَرِْض َو مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi dan kepada-Nya

dikembalikan perkata itu semuanya
Huud:123

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَت َولِىِّۦ مَٰ فَاِطَر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi Engkau pelindungku

Yusuf:101

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  وََكأَيِّن مِّْن َءايٍَة ِفى ٱلسَّ
dan banyak sekali dari tanda-tanda di dalam langit dan bumi

Yusuf:105

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ يَْسُجُد َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah siap/apa di dalam langit dan bumi

Arraad:15

بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َقاَلْت رُُسُلُهْم أَِفى الـلَّـِه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ
dia mengatakan rasul-rasul mereka apakah terhadap Allah keragu-

raguan yang menciptakan langit dan bumi
Ibrahim:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوَلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dan bagiNya apa di dalam langit dan bumi

An-Nahl:52

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َشيْـًٔا واََل يَْستَِطيُعوَن مَٰ ِرزًْقا مَِّن ٱلسَّ
rizki dari langit dan bumi sesuatu dan tidak mereka mentaati

An-Nahl:73

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi

An-Nahl:77

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوَربَُّك أَْعَلُم ِبَمن ِفى ٱلسَّ
dan tuhanmu paling mengetahui dengan siapa di dalam langit dan

bumi
Al-Isra:55

وَِٰت َوٱأْلَرِْض بََصآِئَر مَٰ إاِلَّ رَبُّ ٱلسَّ
melainkan tuhan langit dan bumi terang/nyata

Al-Isra:102

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  فََقاُلوا۟ َربُّنَا رَبُّ ٱلسَّ
maka mereka mengatakan tuhan kami tuhan langit dan bumi

Al-Kahfi:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  ُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َلِبثُوا۟ َلُهۥ َغيُْب ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan Allah paling mengetahui dengan

apa/berapa lama (mereka) menetap baginya kegaiban langit dan bumi
Al-Kahfi:26

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  مَّآ أَْشَهدتُُّهْم َخْلَق ٱلسَّ
tidak (aku) mempersaksikan mereka ciptaan langit dan bumi

Al-Kahfi:51

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

Maryam:65
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  إِن ُكلُّ َمن ِفى ٱلسَّ
tidak tiap orang di dalam langit dan bumi

Maryam:93

َمآِء َوٱأْلَرِْض  َقاَل َربِّى يَْعَلُم ٱْلَقْوَل ِفى ٱلسَّ
dia mengatakan Tuhanku dia mengetahui perkataan di dalam langit

dan bumi
Al-Anbiyaa':4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوَلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya orang/segala apa di dalam langit dan dibumi

Al-Anbiyaa':19

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ بُُّكْم رَبُّ ٱلسَّ  َقاَل بَل رَّ
dia mengatakan bahkan tuhan kalian tuhan langit dan bumi

Al-Anbiyaa':56

َمآِء َوٱأْلَرِْض  أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa di

dalam langit dan bumi
Al-Hajj:70

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  الـلَّـُه نُوُر ٱلسَّ
Allah cahaya langit dan bumi

An-Nuur:35

فٍَّٰت ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوٱأْلَرِْض َوٱلطَّيُْر صَٰٓ
dan bumi dan burung-burung pengembang sayap setiap sungguh telah

ia mengetahui shalatnya / do'anya
An-Nuur:41

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah

tempat kembali
An-Nuur:42

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah apa di dalam langit dan

dibumi
An-Nuur:64

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Furqon:2

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ رَّ ِفى ٱلسَّ  ُقْل أَنزََلُه ٱلَِّذى يَْعَلُم ٱلسِّ
kamu hendaklah mengatakan dia menurunkannya yang dia

mengetahui rahasia di dalam langit dan bumi
Al-Furqon:6

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ َقاَل رَبُّ ٱلسَّ
dia mengatakan tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian orang-orang yang meyakini
Asy-Syu'araa':24

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أاَلَّ يَْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى يُْخِرُج ٱْلَخْبَء ِفى ٱلسَّ
agar tidak menyembah kepada Allah yang dia mengeluarkan yang

tersembunyi di dalam langit dan di bumi
An-Naml:25

عَ الـلَّـِه َمآِء َوٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ َوَمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
dan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi apakah ada

tuhan bersama Allah
An-Naml:64
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض ٱْلَغيَْب إاِلَّ الـلَّـُه مَٰ ُقل الَّ يَْعَلُم َمن ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak dia mengetahui orang di dalam

langit dan bumi yang gaib kecuali Allah
An-Naml:65

َمآِء َوٱأْلَرِْض  َوَما ِمْن َغآِئبٍَة ِفى ٱلسَّ
dan tidak dari yang gaib di dalam langit dan di bumi

An-Naml:75

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dia mengetahui apa di dalam langit dan dibumi

Al-Ankabuut:52

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَعِشيًّا َوِحنَي تُظِْهُروَن مَٰ َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya segala puji di dalam langit dan di bumi dan petang dan

sewaktu kamu diwaktu dzhuhur
Ar-Ruum:18

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya ciptaan langit dan bumi

Ar-Ruum:22

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلٌّ لَُّهۥ قَِٰنتُوَن مَٰ َوَلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan-Nya siapa di dalam langit dan di bumi setiap baginya

para pentaat / pematuh
Ar-Ruum:26

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوَلُه ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ ِفى ٱلسَّ
dan bagiNya perumpamaan sangat tinggi di dalam langit dan bumi

Ar-Ruum:27

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan dibumi

Luqman:26

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْلجِبَاِل مَٰ إِنَّا َعرَْضنَا ٱأْلََمانََة َعَلى ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memalingkan amanat atas/terhadap langit

dan bumi dan gunung-gunung
Al-Ahzab:72

َمآِء َوٱأْلَرِْض  َوَما َخْلفَُهم مَِّن ٱلسَّ
dan tidak belakang mereka dari langit dan bumi

Saba':9

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Saba':24

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه فَاِطِر ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi

Faathir:1

َمآِء َوٱأْلَرِْض لٍِق َغيُْر الـلَّـِه يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ  َهْل ِمْن خَٰ
adakah dari (ia[lk]) yang menciptakan tidak / selain Allah memberi

rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi
Faathir:3

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لُِم َغيِْب ٱلسَّ  إِنَّ الـلَّـَه عَٰ
sesungguhnya Allah yang mengetahui kegaiban langit dan bumi

Faathir:38

ِرِق وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َورَبُّ ٱمْلَشَٰ مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua dan tuhan

tempat-tempat terbit matahari
Ash-Shaafaat:5
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ْلُك ٱلسَّ  أَْم َلُهم مُّ
ataukah bagi mereka kerajaan langit dan bumi

Shaad:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر مَٰ رَبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua maha

perkasa sangat pengampun
Shaad:66

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi kemudian kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zumar:44

َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  لَُّهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi

Az-Zumar:63

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق ٱلنَّاِس مَٰ َلَخْلُق ٱلسَّ
sungguh penciptaan langit dan bumi paling besar dari penciptaan

manusia
Ghafir:57

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا مَٰ فَاِطُر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi ia menjadikan bagi kalian

dari diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Asy-Syuura:11

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَبُْسُط ٱلرِّ مَٰ َلُهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Asy-Syuura:12

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَثَّ ِفيِهَما ِمن َدآبٍَّة مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara tanda-tanda-Nya ciptaan langit dan bumi dan tidak

bertebaran pada keduanya dari binatang melata
Asy-Syuura:29

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْخُلُق َما يََشآُء مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi Allah kerajaan langit dan bumi dia menciptakan apa yang dia

kehendaki
Asy-Syuura:49

ا يَِصفُوَن وَِٰت َوٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ مَٰ َن رَبِّ ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci Tuhan langit dan bumi Tuhan 'arsy` dari apa mereka

sifatkan
Az-Zukhruf:82

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ َوتَبَارََك ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
dan (ia[lk]) menjadi sangat suci yang baginya kerajaan langit dan

bumi dan tidak diantara mereka berdua
Az-Zukhruf:85

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ رَبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua jika adalah

kalian orang-orang yang meyakini
Ad-Dukhaan:7
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لِّْلُمؤِْمِننَي مَٰ إِنَّ ِفى ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi para yang beriman
Al-Jaatsiyah:3

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Jaatsiyah:27

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم مَٰ َوَلُه ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya penguasa-penguasa di dalam langit dan bumi dan dia

maha perkasa maha bijaksana
Al-Jaatsiyah:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْغِفُر مِلَن يََشآُء مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dia mengampuni

kepada siapa dia kehendaki
Al-Fath:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia mengetahui kegaiban langit dan bumi

Al-Hujuraat:18

ثَْل َمآ أَنَُّكْم تَنِطُقوَن َمآِء َوٱأْلَرِْض إِنَُّهۥ َلَحقٌّ مِّ فََورَبِّ ٱلسَّ
demi tuhan langit dan bumi sesungguhnya dia sungguh kebenaran

seperti apa bahwa kamu mengucap/menjawab

Adz-
Dzaariyaat:23

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلَّ يَْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن مَٰ يَْسـَُٔلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
akan meminta kepada-nya orang/makhluk di dalam langit dan bumi

tiap-tiap hari dia di dalam kesibukan/urusan
Ar-Rahman:29

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  أَن تَنفُذُوا۟ ِمْن أَْقطَاِر ٱلسَّ
bahwa menembus/melintasi dari segala penjuru langit dan bumi

Ar-Rahman:33

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

bumi
Al-Hadiid:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi ia menghidupkan dan dia

mematikan
Al-Hadiid:2

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah dia dikembalikan

segala urusan
Al-Hadiid:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi

Al-Hadiid:10

310

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َمآِء َوٱأْلَرِْض  َوَجنٍَّة َعرُْضَها َكَعرِْض ٱلسَّ
dan surga luasnya seperti luas langit dan bumi

Al-Hadiid:21

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  يَُسبِّحُ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan baginya apa di dalam langit dan

bumi
Al-Hasyr:24

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وا۟ َوهللَِِّ َخزَآِئُن ٱلسَّ  َحتَّىٰ يَنفَضُّ
sehingga menujulah (bercerai-berai) dan kepunyaan Allah

perbendaharaan langit dan bumi

Al-
Munaafiquun:7

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dia mengetahui apa di dalam langit dan bumi

At-Taghaabun:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ رَّبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

An-Naba:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ  ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Buruuj:9

ْدعِ َوٱأْلَرِْض ذَاِت ٱلصَّ
dan bumi mempunyai tumbuh-tumbuhan

At-Taariq:12

َوٱأْلَرِْض َوَما طََحىَٰها
dan bumi dan tidak penghamparannya

Ash-Shams:6

َوِقيَل يَٰٓأَرُْض ٱبَْلِعى َمآَءِك
dan dikatakan hai bumi telanlah air kamu[pr] Huud:44 يَٰٓأَرُْض

َمآَء ِبنَآًء ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِفرًَٰشا َوٱلسَّ
yang ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan dan langit

bangunan/atap
Al-Baqarah:22 ٱأْلَرَْض

 الَّ ذَُلوٌل تُِثيُر ٱأْلَرَْض
tidak belum dipakai ia membajak bumi/tanah

Al-Baqarah:71

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
maka/lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

Al-Baqarah:164

يََٰقْومِ ٱْدُخُلوا۟ ٱأْلَرَْض ٱمْلَُقدََّسَة ٱلَِّتى َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
hai kaumku kalian hendaklah masuk tanah/bumi wanita-wanita yang

sangat suci yang dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Maidah:21

أََو َلْم يَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد أَْهلَِهآ
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi orang-orang yang mereka

mewarisi bumi/negeri dari sesudah keluarganya
Al-A'raaf:100

َوٱْصِبُرٓوا۟ إِنَّ ٱأْلَرَْض لِـلَّـِه
dan bersabarlah sesungguhnya bumi milik Allah

Al-A'raaf:128

311

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 َوِمن َقبُْل َما فَرَّطتُْم ِفى يُوُسَف فََلْن أَبْرََح ٱأْلَرَْض
dan dari sebelum apa (kalian) melalaikan di dalam yusuf maka tidak

(ia) meninggalkan bumi/negeri
Yusuf:80

ًرا َوُهَو ٱلَِّذى َمدَّ ٱأْلَرَْض َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ َوأَنْهَٰ
dan dia yang dia memanjangkan bumi dan dia menjadikan padanya

gunung-gunung dan sungai-sungai
Arraad:3

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَها
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami datangkan

bumi/daerah menguranginya dari tepi-tepinya
Arraad:41

َوَلنُْسِكنَنَُّكُم ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِدِهْم ذَٰلَِك
dan sungguh akan menempatkan kalian bumi/negeri dari sesudah

mereka itu
Ibrahim:14

يِّـَٔاِت أَن يَْخِسَف الـلَّـُه ِبِهُم ٱأْلَرَْض  أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُروا۟ ٱلسَّ
apakah dia merasa aman orang-orang yang (mereka) membuat tipu

daya kesalahan-kesalahan bahwa akan membenamkan Allah
dengan/bersama mereka bumi

An-Nahl:45

َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65

إِنََّك َلن تَْخِرَق ٱأْلَرَْض َوَلن تَبُْلغَ ٱْلجِبَاَل طُواًل
sesungguhnya kamu kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu

tidak akan sampai gunung-gunung panjang/tinggi
Al-Isra:37

 َوُقْلنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ لِبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْسُكنُوا۟ ٱأْلَرَْض
dan kami berkata dari sesudahnya itu bagi Bani Israil (kalian)

berdiamlah bumi
Al-Isra:104

 َويَْوَم نَُسيُِّر ٱْلجِبَاَل َوتََرى ٱأْلَرَْض
dan pada hari dijalankan gunung-gunung dan kamu melihat bumi

Al-Kahfi:47

 إِنَّا نَْحُن نَرُِث ٱأْلَرَْض
sesungguhnya kami kami mewarisi bumi

Maryam:40

وَِٰت ٱْلُعَلى مَٰ ْن َخَلَق ٱأْلَرَْض َوٱلسَّ تَنِزياًل مِّمَّ
penurunan sempurna dari siapa dia menciptakan bumi dan langit

tinggi
Thaahaa:4

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسباًُل
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap dan (ia)

memasuki bagi kalian di dalamnya (di bumi) jalan-jalan
Thaahaa:53

 أَفَاَل يََرْوَن أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض
ia membenam (mereka) melihat bahwasanya kami datangkan

bumi/negeri
Al-Anbiyaa':44

لُِحوَن أَنَّ ٱأْلَرَْض يَرِثَُها ِعبَاِدَى ٱلصَّٰ
bahwasanya bumi dia mewarisinya hamba-hamba-ku orang-orang

yang saleh
Al-Anbiyaa':105
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َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5

ًرا أَمَّن َجَعَل ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوَجَعَل ِخلََٰلَهآ أَنْهَٰ
siapkah yang ia menjadikan bumi tambahan tempat menetap dan dia

menjadikan celah-celahnya sungai-sungai
An-Naml:61

 فََخَسفْنَا ِبِهۦ َوِبَدارِِه ٱأْلَرَْض
maka kami membenamkan dengannya dan dengan rumahnya bumi

Al-Qashash:81

يَْحُة َوِمنُْهم مَّْن َخَسفْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض  َوِمنُْهم مَّْن أََخذَتُْه ٱلصَّ
dan diantara mereka orang Dia mengambilnya/bangkit teriakan/suara

keras dan diantara mereka orang kami benamkan dengannya bumi
Al-Ankabuut:40

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد َمْوِتَها
lalu menghidupkan dengannya bumi dari sesudah kematiannya

Al-Ankabuut:63

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9

َويُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها وََكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن
dan Dia menghidupkan bumi sesudah kematiannya dan seperti

demikian kalian dikeluarkan
Ar-Ruum:19

َمآِء َمآًء فَيُْحىِۦ ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit air lalu Dia

menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya
Ar-Ruum:24

َكيَْف يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ
bagaimana menurut ia menghidupkan bumi sesudah kematiannya

Ar-Ruum:50

 إِن نََّشأْ نَْخِسْف ِبِهُم ٱأْلَرَْض
jika menghendaki benamkan dengan mereka bumi

Saba':9

فَأَْحيَيْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها َكذَٰلَِك ٱلنُُّشوُر
lalu (kami) menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

seperti itulah dibangkitkan kembali
Faathir:9

َوأَْورَثَنَا ٱأْلَرَْض نَتَبَوَّأُ ِمَن ٱْلَجنَِّة َحيُْث نََشآُء
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kami bumi/negeri (kami)

supaya meninggalkan/menempati dari/di surga dimana saja dia
menghendaki

Az-Zumar:74
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َمآَء ِبنَآًء الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوٱلسَّ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian bumi tambahan tempat

menetap dan langit atap
Ghafir:64

ُقْل أَِئنَُّكْم َلتَْكفُُروَن ِبٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَرَْض ِفى يَْوَمنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh

mengingkari dengan yang dia menciptakan bumi di dalam dua
masa/hari

Fush-Shilat:9

ِشَعًة َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَنََّك تََرى ٱأْلَرَْض خَٰ
dan dari tanda-tanda-Nya bahwasanya kamu kamu hendaklah

memperhatikan/melihat bumi (ia[lk]) yang menundukkan
Fush-Shilat:39

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap

Az-Zukhruf:10

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

Al-Jaatsiyah:5

رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah ia menghidupkan

bumi sesudah kematiannya
Al-Hadiid:17

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ذَُلواًل
dia yang ia menjadikan untuk kalian bumi mudah dipergunakan

Al-Mulk:15

أَن يَْخِسَف ِبُكُم ٱأْلَرَْض فَِإذَا ِهىَ تَُموُر
bahwa membenamkan dengan/untuk kalian bumi dan apabila dia

bergoncang
Al-Mulk:16

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِبَساطًا
dan Allah ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan

Nuh:19

أََلْم نَْجَعِل ٱأْلَرَْض ِكفَاتًا
tidakkah/bukankah menjadikan bumi tempat berkumpul

Al-Mursalaat:25

ًدا أََلْم نَْجَعِل ٱأْلَرَْض ِمهَٰ
tidaklah/bukanlah menjadikan bumi hamparan

An-Naba:6

ثُمَّ َشَقْقنَا ٱأْلَرَْض َشقًّا
kemudian (kami) membelah bumi belahan (sebaik-baiknya)

Abasa:26

ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض فَٱْدُع َلنَا َربََّك يُْخِرْج َلنَا ِممَّ
maka kamu mohonlah bagi kami Tuhanmu dia disuruh keluarkanlah

bagi kami dari apa dia ditumbuhkan bumi
Al-Baqarah:61 ٱأْلَرُْض
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 ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَّفََسَدِت ٱأْلَرُْض
manusia sebagian mereka dengan sebagian tentu rusaklah bumi

Al-Baqarah:251

ٰى ِبِهُم ٱأْلَرُْض واََل يَْكتُُموَن الـلَّـَه َحِديثًا َلْو تَُسوَّ
sekiranya/supaya dia disama-ratakan dengan mereka bumi dan tidak

mereka menyembunyikan Allah sesuatu kejadian
An-Nisa:42

َوَضاَقْت َعَليُْكُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت
dan (ia) merasa sempit atas kalian bumi dengan apa (ia) meluas

At-Taubah:25

َحتَّىٰٓ إِذَا َضاَقْت َعَليِْهُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم أَنفُُسُهْم
sehingga apabila (ia[pr]) merasa sempit (kk lampau) atas mereka
bumi dengan apa/padahal (ia) meluas dan (ia) merasa sempit atas

mereka diri-diri mereka

At-Taubah:118

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذَِت ٱأْلَرُْض زُْخرُفََها َوٱزَّيَّنَْت َوظَنَّ أَْهُلَهآ
sehingga apabila pengambilan bumi keindahannya dan terhias ia dan

sungguh (ia[lk]) akan menyangka penduduknya
Yunus:24

أَْو ُقطَِّعْت ِبِه ٱأْلَرُْض أَْو ُكلَِّم ِبِه ٱمْلَْوتَىٰ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
atau dipotong-potong dengannya bumi atau benar-benar dibicara

dengannya kematian sesungguhnya Allah tidak dia
mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Arraad:31

وَُٰت مَٰ يَْوَم تُبَدَُّل ٱأْلَرُْض َغيَْر ٱأْلَرِْض َوٱلسَّ
pada hari diganti bumi tidak / bukan / selain bumi dan langit

Ibrahim:48

وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ ٱأْلَرُْض مَٰ  تََكاُد ٱلسَّ
semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari padanya

dan menjadi cepat membelah bumi
Maryam:90

فَتُْصِبحُ ٱأْلَرُْض ُمْخَضرَّةً إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
maka dijadi bumi (ia[pr]) yang dalam kondisi menghijau

sesungguhnya Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Al-Hajj:63

َِن ٱأْلَرُْض َوَمن ِفيَهآ إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن ُقل ملِّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan siapakah bumi dan

orang/apa-apa didalamnya jika adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:84

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱأْلَرُْض ٱمْلَيْتَُة أَْحيَيْنََٰها
dan suatu tanda bagi mereka bumi orang yang mati dan Kami

keluarkan
YaaSiin:33

ا اَل يَْعَلُموَن ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ ِممَّ
dari apa dia ditumbuhkan bumi dan dari diri/jiwa-jiwa mereka dan

dari apa tidak mereka mengetahui
YaaSiin:36

َوأَْشرََقِت ٱأْلَرُْض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب
dan (ia[pr]) lebih menerangi bumi dengan cahaya tuhannya dan telah

diletakkan kitab
Az-Zumar:69
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َقْد َعلِْمنَا َما تَنُقُص ٱأْلَرُْض ِمنُْهْم َوِعنَدنَا ِكتٌَٰب َحِفيظٌۢ
sungguh telah (kami) mengetahui apa yang mengurangi bumi dari

mereka dan di sisi Kami catatan / ketetapan penjaga
Qaaf:4

يَْوَم تََشقَُّق ٱأْلَرُْض َعنُْهْم ِسَراًعا
pada hari (ia) sengaja membelah bumi dari mereka kecepatan

Qaaf:44

ا ِت ٱأْلَرُْض رَجًّ إِذَا رُجَّ
apabila digoncangkan (olehnya) bumi goncangan yang keras

Al-Waqi'a:4

ًة وَِٰحَدةً تَا َدكَّ َوُحِمَلِت ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل فَُدكَّ
dan telah diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dihancurkan

keduanya (olehnya) kehancuran yang melakukan penyatuan
Al-Haaqqah:14

يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

إِذَا ٱأْلَرُْض ُمدَّْت َو
dan apabila bumi dipanjangkan/diratakan (olehnya)

Al-Inshiqaaq:3

ا ا َدكًّ ِت ٱأْلَرُْض َدكًّ َكآلَّ إِذَا ُدكَّ
sekali-kali tidak apabila digoncangkan/dihancurkan (olehnya) bumi

goncangan goncangan
Al-Fajr:21

إِذَا زُْلزَِلِت ٱأْلَرُْض زِْلزَاَلَها
apabila digoncangkan bumi goncangan

Az-Zalzalah:1

َوأَْخرََجِت ٱأْلَرُْض أَثَْقاَلَها
dan (ia[pr]) akhirnya mengeluarkan bumi beban-beban beratnya

Az-Zalzalah:2

اَل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
tidak dirusak di dalam bumi Al-Baqarah:11 ٱأْلَرِْض
 أَن يُوَصَل َويُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض

bahwa/untuk dihubungkan dan membuat kerusakan di dalam bumi
Al-Baqarah:27

مَّا ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
apa di dalam bumi semuanya

Al-Baqarah:29

إِنِّى َجاِعٌل ِفى ٱأْلَرِْض َخلِيفًَة
sesungguhnya aku pembuat di dalam bumi

khalifah/penguasa/pengganti
Al-Baqarah:30

َوَلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ
dan bagimu di dalam bumi tempat menetap

Al-Baqarah:36

واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat

kerusakan
Al-Baqarah:60
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ا ِفى ٱأْلَرِْض َحلَٰاًل طَيِّبًا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكُلوا۟ ِممَّ
wahai manusia kalian makanlah dari apa di dalam bumi halal

kebaikan
Al-Baqarah:168

إِذَا تََولَّىٰ َسَعىٰ ِفى ٱأْلَرِْض لِيُفِْسَد ِفيَها َو
dan apabila ia benar-benar memalingkan ia berjalan di dalam bumi

untuk dia dirusakannya didalamnya
Al-Baqarah:205

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  لَُّهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Al-Baqarah:255

آ أَْخرَْجنَا َلُكم مَِّن ٱأْلَرِْض  َما َكَسبْتُْم َوِممَّ
apa kalian telah mengusahakan dan dari apa yang kami keluarkan

bagi kalian dari bumi
Al-Baqarah:267

 اَل يَْستَِطيُعوَن َضْربًا ِفى ٱأْلَرِْض
tidak mereka mentaati pukulan di dalam bumi

Al-Baqarah:273

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
milik Allah apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Al-Baqarah:284

َمآِء ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
di dalam bumi dan tidak di dalam langit

Ali-Imran:5

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َويَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dan dia mengetahui apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Ali-Imran:29

ْلُء ٱأْلَرِْض ذََهبًا فََلن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم مِّ
maka tidak dia menerima dari seorang diantara mereka sepenuhnya

bumi emas
Ali-Imran:91

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa/segala di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
Ali-Imran:109

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
Ali-Imran:129

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Ali-Imran:137

ْخوَِٰنِهْم إِذَا َضَربُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض  َوَقاُلوا۟ إِلِ
dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka tatkala mereka

melempar di dalam bumi
Ali-Imran:156

 َقاُلوا۟ ِفيَم ُكنتُْم َقاُلوا۟ ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata bagaimana adalah kalian mereka berkata adalah kami

orang-orang yang dalam kondisi tertindas di dalam bumi/negeri
An-Nisa:97
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 َوَمن يَُهاِجْر ِفى َسِبيِل الـلَّـِه يَجِْد ِفى ٱأْلَرِْض
dan barang siapa dia berpindah di dalam jalan Allah dia mendapatkan

di dalam muka bumi
An-Nisa:100

إِذَا َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض فََليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح َو
dan apabila kalian mengadakan di dalam muka bumi maka bukankah

atas kalian dosa-dosa
An-Nisa:101

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:126

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:131

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ  َو
dan jika kalian mengingkari maka sesungguhnya milik Allah apa di

dalam langit dan tidak di dalam bumi
An-Nisa:131

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:132

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل مَٰ َما ِفى ٱلسَّ
apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi dan cukuplah dengan

Allah penjaga/pemelihara
An-Nisa:171

َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan siapa/orang di dalam bumi semuanya

Al-Maidah:17

 أَْربَِعنَي َسنًَة يَِتيُهوَن ِفى ٱأْلَرِْض
empat puluh tahun mereka mengembara kebingungan di dalam bumi

Al-Maidah:26

 فَبََعَث الـلَّـُه ُغرَابًا يَبَْحُث ِفى ٱأْلَرِْض
maka dia mengutus Allah seekor burung gagak dia menggali di dalam

bumi
Al-Maidah:31

أَْو فََساٍد ِفى ٱأْلَرِْض فََكأَنََّما َقتََل ٱلنَّاَس َجِميًعا
atau kerusakan di dalam bumi maka seakan-akan dia memerangi

manusia semuanya
Al-Maidah:32

ثُمَّ إِنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم بَْعَد ذَٰلَِك ِفى ٱأْلَرِْض مَلُْسرِفُوَن
kemudian sesungguhnya sangat banyak dari mereka sesudah itu di
dalam bumi sungguh orang-orang yang berusaha melampaui batas

Al-Maidah:32

۟ َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا أَن يَُقتَُّلٓوا۟ أَْو يَُصلَّبُٓوا
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan

bahwa mereka dibantai atau mereka disalib
Al-Maidah:33

أَْو يُنفَْوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض ذَٰلَِك َلُهْم ِخزٌْى ِفى ٱلدُّنْيَا
atau mereka menyingkir dari muka bumi/negeri itu bagi mereka

hinaan di dalam dunia
Al-Maidah:33
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أَنَّ َلُهم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
bahwasanya bagi mereka/mereka mempunyai apa-apa di dalam bumi

semuanya
Al-Maidah:36

َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan
dan Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerusakan

Al-Maidah:64

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
bahwasanya Allah dia mengetahui apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Maidah:97

 أَْو َءاَخَراِن ِمْن َغيْرُِكْم إِْن أَنتُْم َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض
atau dua orang lain dari selain kamu jika kalian kalian mengadakan di

dalam bumi
Al-Maidah:106

وَِٰت َوِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوُهَو الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan dia Allah di dalam langit dan di bumi

Al-An'aam:3

نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض َما َلْم نَُمكِّن لَُّكْم مَّكَّ
kami telah teguhkan mereka di dalam muka bumi apa yang belum

kami meneguhkan bagi kalian
Al-An'aam:6

 ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi
Al-An'aam:11

 فَِإِن ٱْستَطَْعَت أَن تَبْتَِغىَ نَفًَقا ِفى ٱأْلَرِْض
maka jika kamu memohon kesanggupan bahwa kamu

mencari/membuat lubang di dalam bumi
Al-An'aam:35

 َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض
dan tidak dari binatang melata di dalam bumi

Al-An'aam:38

ِت ٱأْلَرِْض واََل رَطٍْب واََل يَاِبٍس واََل َحبٍَّة ِفى ظُُلمَٰ
dan tidak biji di dalam berbagai kegelapan bumi dan tidak biji yang

basah dan tidak yang mengeringi
Al-An'aam:59

يَِٰطنُي ِفى ٱأْلَرِْض َحيَْراَن َلُهۥٓ َكٱلَِّذى ٱْستَْهَوتُْه ٱلشَّ
seperti orang dia menyesatkannya syaitan-syaitan di dalam bumi

yang kebingungan baginya
Al-An'aam:71

إِن تُِطعْ أَْكثََر َمن ِفى ٱأْلَرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل الـلَّـِه َو
dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di dalam bumi mereka

menyesatkanmu dari jalan Allah
Al-An'aam:116

 َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ٱأْلَرِْض
dan dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti

bumi
Al-An'aam:165

نَُّٰكْم ِفى ٱأْلَرِْض  َوَلَقْد َمكَّ
dan sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di dalam bumi

Al-A'raaf:10
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َوَلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ
dan bagi kamu di dalam bumi tempat menetap dan kesenangan

sampai waktu yang ditentukan
Al-A'raaf:24

واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها
dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia

Al-A'raaf:56

َوبَوَّأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض تَتَِّخذُوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصوًرا
dan Dia menempatkan kalian di dalam bumi menjadikan dari tanah

datarnya istana-istana
Al-A'raaf:74

تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan

Al-A'raaf:74

واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها
dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia

Al-A'raaf:85

 أَتَذَُر ُموَسىٰ َوَقْوَمُهۥ لِيُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di

dalam bumi
Al-A'raaf:127

َويَْستَْخلِفَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض فَيَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
dan dia kelak menjadikan kalian khalifah di dalam bumi maka dia

akan melihat bagaimana menurut kalian melakukan
Al-A'raaf:129

ِرَق ٱأْلَرِْض َوَمغَِٰربََها ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َمشَٰ
bagian timur bumi dan bagian baratnya yang kami berkati padanya

Al-A'raaf:137

َسأَْصرُِف َعْن َءايَِٰتىَ ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dia akan memalingkan dari ayat-ayatKu orang-orang yang mereka

menyombongkan diri di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Al-A'raaf:146

لُِحوَن َوِمنُْهْم ُدوَن نُْهُم ٱلصَّٰ َوَقطَّْعنَُٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أَُمًما مِّ
dan (kami) membagi-bagi mereka di dalam bumi beberapa golongan
diantara mereka orang-orang yang saleh dan diantara mereka bukan

Al-A'raaf:168

َولَِٰكنَُّهۥٓ أَْخَلَد إَِلى ٱأْلَرِْض َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه
tetapi dia (ia) mengekalkan kepada bumi dan dia mengikuti hawa

nafsunya
Al-A'raaf:176

 َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ أَنتُْم َقلِيٌل مُّْستَْضَعفُوَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan ingatlah ketika kalian sedikit orang-orang yang dalam kondisi

dilemah di dalam bumi
Al-Anfaal:26

َوأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو أَنفَْقَت َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan (ia) lebih menjinakkan / mempersatukan antara hati mereka

walaupun (kamu[lk]) membelanjakan apa di dalam bumi semuanya
Al-Anfaal:63

َحتَّىٰ يُثِْخَن ِفى ٱأْلَرِْض تُِريُدوَن َعرََض ٱلدُّنْيَا
sehingga menjadikan melumpuhkan di dalam bumi kalian

menghendaki harta benda duniawi
Al-Anfaal:67
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إاِلَّ تَفَْعُلوهُ تَُكن ِفتْنٌَة ِفى ٱأْلَرِْض َوفََساٌد َكِبيٌر
kecuali mengerjakannya adalah cobaan-cobaan di dalam bumi dan

kerusakan sangat besar
Al-Anfaal:73

فَِسيُحوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض أَْربََعَة أَْشُهٍر
maka berjalanlah di dalam (muka) bumi empat[pr] bulan-bulan (kb

jamak)
At-Taubah:2

 ٱنِفُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱثَّاَقْلتُْم إَِلى ٱأْلَرِْض
kalian hendaklah pergi di dalam jalan Allah apakah (kalian) merasa

berat kepada bumi
At-Taubah:38

َوَما َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi mereka di dalam bumi dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
At-Taubah:74

ثُمَّ َجَعْلنَُٰكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض ِمۢن
kemudian kami jadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi dari
Yunus:14

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض ُسبْحَٰ مَٰ ِفى ٱلسَّ
di dalam langit dan tidak di dalam bumi maha suci dia dan kamu

sangat tinggi daripada apa mereka persekutukan
Yunus:18

آ أَنَجىُٰهْم إِذَا ُهْم يَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ فََلمَّ
maka setelah (kami) menyelamatkan mereka tiba-tiba mereka mereka

mengharapkan di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar/hak
Yunus:23

ُم ا يَأُْكُل ٱلنَّاُس َوٱأْلَنْعَٰ فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض ِممَّ
maka/lalu ia bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi dari apa

makan manusia dan binatang ternak
Yunus:24

 َوَلْو أَنَّ لُِكلِّ نَفٍْس ظََلَمْت َما ِفى ٱأْلَرِْض
dan kalau bahwasanya bagi tiap-tiap jiwa/orang (ia) menganiaya diri

apa di dalam bumi
Yunus:54

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َمن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah orang/apa di dalam langit

dan orang/apa di dalam bumi
Yunus:66

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن مَٰ ُهَو ٱْلَغِنىُّ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dia sangat kaya baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian
mengetahui

Yunus:68

 َوتَُكوَن َلُكَما ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱأْلَرِْض
dan adalah bagi kamu berdua penguasa-penguasa di dalam bumi

Yunus:78
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إِنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفى ٱأْلَرِْض يِ۟هْم أَن يَفِْتنَُهْم َو  َوَمإَلِ
dan pemuka-pemuka mereka akan (ia) memfitnah mereka dan

sesungguhnya kami fir'aun perbuatan sewenang-wenang di dalam
bumi

Yunus:83

 َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَءاَمَن َمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan jika ia menghendaki tuhanmu tentulah beriman orang di dalam

bumi
Yunus:99

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه ِرزُْقَها
dan tidak dari binatang melata di dalam bumi melainkan

atas/terhadap Allah rezkinya
Huud:6

أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يَُكونُوا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكاَن
itulah mereka tidak adalah mereka (mereka) yang melemahkan di

dalam bumi dan tidak adalah dia
Huud:20

ُهَو أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َوٱْستَْعَمرَُكْم ِفيَها
dia dia telah menjadikan kalian dari bumi dan Dia memakmurkan

kamu di dalamnya
Huud:61

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka dan jangan

kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan
Huud:85

يَنَْهْوَن َعِن ٱْلفََساِد ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َقلِياًل
melarang dari kerusakan di dalam bumi kecuali sedikit

Huud:116

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض  وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam

(muka) bumi
Yusuf:21

َقاَل ٱْجَعْلِنى َعَلىٰ َخزَآِئِن ٱأْلَرِْض إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم
dia mengatakan jadikanlah aku atas/terhadap bendaharawan

bumi/negeri ini sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menjaga sangat
mengetahui

Yusuf:55

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض يَتَبَوَّأُ ِمنَْها َحيُْث يََشآُء وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam
bumi/negeri ini menjadi pergi menuju daripadanya kemana saja dia

kehendaki

Yusuf:56

رِِقنَي ِجئْنَا لِنُفِْسَد ِفى ٱأْلَرِْض َوَما ُكنَّا سَٰ
kami datangkan untuk dirusak di dalam bumi dan tidak adalah kami

orang-orang yang mencuri
Yusuf:73

 مِّْن أَْهِل ٱْلُقَرىٰٓ أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dari/diantara penduduk negeri apakah tidak/tidakkah berjalan di

dalam bumi
Yusuf:109

ِورٌَٰت َوَجنٌَّٰت مِّْن أَْعنٍَٰب َوِفى ٱأْلَرِْض ِقطَعٌ مُّتَجَٰ
dan di bumi potongan pendamping dan surga dari anggur-anggur

Arraad:4
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َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulah mengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17

َلْو أَنَّ َلُهم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
jikalau bahwasanya bagi mereka apa di dalam bumi semuanya

Arraad:18

 أَن يُوَصَل َويُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
supaya dihubungkan dan membuat kerusakan di dalam bumi

Arraad:25

ُٔونَُهۥ ِبَما اَل يَْعَلُم ِفى ٱأْلَرِْض وُهْم أَْم تُنَبّـِ  ُقْل َسمُّ
kamu hendaklah mengatakan sebutkanlah mereka atau apakah

diberitahukan kepadanya dengan apa tidak dia mengetahui di dalam
bumi

Arraad:33

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Ibrahim:2

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِن تَْكفُُرٓوا۟ أَنتُْم َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan dia mengucapkan Musa jika kalian mengingkari kalian dan orang

di dalam bumi semuanya
Ibrahim:8

 َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26

َمآِء َعَلى الـلَّـِه ِمن َشىٍْء ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
atas/terhadap Allah dari sesuatu di dalam bumi dan tidak di dalam

langit
Ibrahim:38

وَُٰت مَٰ يَْوَم تُبَدَُّل ٱأْلَرُْض َغيَْر ٱأْلَرِْض َوٱلسَّ
pada hari diganti bumi tidak / bukan / selain bumi dan langit

Ibrahim:48

َ َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض وأََلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي أَلُزَيِّننَّ
sungguh akan menghiasi kepada mereka di dalam bumi dan sungguh

(aku) akan sesatkanlah mereka mereka semuanya
Al-Hijr:39

َوَما ذََرأَ َلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥٓ
dan tidak dia sebarkan bagi kalian di dalam bumi yang sungguh-

sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
An-Nahl:13

َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung agar tidak

bergoncang dengan/kepada kalian
An-Nahl:15

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

An-Nahl:36
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وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ يَْسُجُد َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
An-Nahl:49

َلتُفِْسُدنَّ ِفى ٱأْلَرِْض َمرَّتَنْيِ َوَلتَْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبيًرا
sungguh akan dirusak (oleh kamu) di dalam muka bumi dua kali dan

pasti sungguh-sungguh menyatakan ketinggian sangat besar
Al-Isra:4

واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا
dan jangan berjalan di dalam muka bumi ini angkuh

Al-Isra:37

إِن َكاُدوا۟ َليَْستَِفزُّونََك ِمَن ٱأْلَرِْض لِيُْخرُِجوَك ِمنَْها َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh membuat gelisah

kamu dari bumi/negeri untuk dikeluarkan kamu dari padanya
Al-Isra:76

َحتَّىٰ تَفُْجَر َلنَا ِمَن ٱأْلَرِْض يَنۢبُوًعا
sehingga memancarkan bagi kami dari bumi mata air

Al-Isra:90

ُقل لَّْو َكاَن ِفى ٱأْلَرِْض َملَِٰٓئَكٌة يَْمُشوَن ُمطَْمِئنِّنَي
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia di dalam bumi
malaikat berjalan-jalan orang-orang yang tenang dan tenteram

Al-Isra:95

َعُهۥ َجِميًعا فَأَرَاَد أَن يَْستَِفزَُّهم مَِّن ٱأْلَرِْض فَأَْغرَْقنَُٰه َوَمن مَّ
maka (aku) semakin menghendaki bahwa (ia[lk]) akan mengusir

mereka[lk] dari bumi ini maka (kami) tenggelamkan dia dan orang
bersama dia semuanya

Al-Isra:103

إِنَّا َجَعْلنَا َما َعَلى ٱأْلَرِْض ِزينًَة لََّها
sesungguhnya kami kami jadikan apa atas/terhadap bumi perhiasan

baginya
Al-Kahfi:7

َمآِء فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض  أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
(kami) turunkannya dari langit maka bercampur (jadi subur)

dengannya tumbuh-tumbuhan di muka bumi
Al-Kahfi:45

نَّا َلُهۥ ِفى ٱأْلَرِْض  إِنَّا َمكَّ
sesungguhnya kami (kami) memberi kedudukan baginya di dalam

bumi
Al-Kahfi:84

 َقاُلوا۟ يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata wahai zulqarnain sesungguhnya ya'juj dan ma'juj

(mereka) yang sungguh-sungguh membuat kerusakan di dalam bumi
Al-Kahfi:94

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa yang di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Thaahaa:6

أَمِ ٱتََّخذُٓوا۟ َءالَِهًة مَِّن ٱأْلَرِْض ُهْم يُنِشُروَن
ataukah/apakah mereka mengambil/menjadikan tuhan-tuhan dari

bumi mereka (tuhan-tuhan) disebarkan
Al-Anbiyaa':21

324

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَجَعْلنَا ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبِهْم
dan kami menjadikan di dalam bumi gunung-gunung bahwa/supaya

bergoncang dengan mereka
Al-Anbiyaa':31

َلِمنَي يْنَُٰه َوُلوطًا إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها لِْلعَٰ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan Lut ke/ke sebuah bumi/negeri yang

kami berkati didalamnya hati mereka
Al-Anbiyaa':71

يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81

َجُر ْمُس َوٱْلَقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱْلجِبَاُل َوٱلشَّ َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َوٱلشَّ
dan orang/apa di dalam bumi dan matahari dan bulan dan bintang-

bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon
Al-Hajj:18

َلٰوةَ نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أََقاُموا۟ ٱلصَّ ٱلَِّذيَن إِن مَّكَّ
orang-orang yang jika kami telah teguhkan mereka di dalam muka

bumi mereka menegakkan sholat
Al-Hajj:41

أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَتَُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب
maka apakah tidak berjalan di dalam muka bumi maka adalah kalian

bagi mereka (mempunyai) hati
Al-Hajj:46

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  لَُّهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam dalam bumi

Al-Hajj:64

َر َلُكم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َسخَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah
(ia) telah berkali-kali memperjalankan bagi kalian apa di dalam bumi

Al-Hajj:65

َمآَء أَن تََقعَ َعَلى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦٓ َويُْمِسُك ٱلسَّ
dan menyebabkan akan menahan langit akan (ia [lk]) menjatuhkan

atas/terhadap bumi melainkan dengan izinnya
Al-Hajj:65

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَُّٰه ِفى ٱأْلَرِْض  َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air dengan ukuran lalu (kami)

menempatkannyalah di dalam bumi

Al-
Mu'minuun:18

إَِليِْه تُْحَشُروَن َوُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
dan dia yang (ia) mengembangbiakan kamu di dalam muka bumi dan

kepada-Nya kalian akan dikumpulkan

Al-
Mu'minuun:79

قََٰل َكْم َلِبثْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض َعَدَد ِسِننَي
dia mengatakan berapa (kalian) menempati di dalam bumi (ia)

menghitung beberapa tahun

Al-
Mu'minuun:112

َليَْستَْخلِفَنَُّهْم ِفى ٱأْلَرِْض َكَما ٱْستَْخَلَف ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh memohon berkuasa di dalam bumi sebagaimana (ia)

memohon menjadi penguasa orang-orang yang dari sebelum mereka
An-Nuur:55
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َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض  اَل تَْحَسنبَّ
tidak kalian mengira orang-orang yang mereka mengingkari (mereka)

yang melemahkan di dalam bumi
An-Nuur:57

ِن ٱلَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى ٱأْلَرِْض َهْونًا َوِعبَاُد ٱلرَّْحمَٰ
dan hamba-hamba pemurah orang-orang yang berjalan-jalan

atas/terhadap bumi kerendahan hati
Al-Furqon:63

 أََو َلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak mereka memperhatikan kepada bumi

Asy-Syu'araa':7

ٱلَِّذيَن يُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض واََل يُْصلُِحوَن
orang-orang yang membuat kerusakan di dalam muka bumi dan

mereka tidak diperbaiki

Asy-
Syu'araa':152

واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan janganlah kalian melampaui batas di dalam muka bumi pembuat

kerusakan

Asy-
Syu'araa':183

يُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض واََل يُْصلُِحوَن
membuat kerusakan di dalam muka bumi dan mereka tidak diperbaiki

An-Naml:48

ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62

 ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi
An-Naml:69

إِذَا َوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهْم أَْخرَْجنَا َلُهْم َدآبًَّة مَِّن ٱأْلَرِْض  َو
dan apabila dia mendapatkan perkataan atas mereka kami keluarkan

bagi mereka binatang melata dari bumi
An-Naml:82

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  فَفَزَِع َمن ِفى ٱلسَّ
maka (ia) terkejut orang/segala apa di dalam langit dan orang/segala

apa di dalam bumi
An-Naml:87

إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفى ٱأْلَرِْض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا
sesungguhnya fir'aun atas/terhadap di dalam muka bumi dan dia

menjadikan penduduknya golongan-golongan
Al-Qashash:4

 َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dan dikehendaki bahwa sungguh akan memberi karunia atas/terhadap

orang-orang yang mereka menindas di dalam muka bumi
Al-Qashash:5

َن مَٰ َن َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض َونُِرَى ِفْرَعْوَن َوهَٰ َونَُمكِّ
dan diteguhkan bagi mereka di dalam muka bumi dan telah

diperlihatkan (oleh dia[lk]) fir'aun dan Haman
Al-Qashash:6

 ِفى ٱأْلَرِْض
di dalam bumi/negeri ini

Al-Qashash:19
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َوٱْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُۥ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan berlaku sombonglah dia dan para bala tentaranya di dalam bumi

dengan tidak/tanpa hak
Al-Qashash:39

 واََل تَبْغِ ٱْلفََساَد ِفى ٱأْلَرِْض
dan janganlah kamu mencari/berbuat kerusakan di dalam muka bumi

Al-Qashash:77

 نَْجَعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعُلوًّا ِفى ٱأْلَرِْض
jadikannya bagi orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

ketinggian di dalam muka bumi
Al-Qashash:83

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف بََدأَ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut Dia memulai menciptakan ciptaan

Al-Ankabuut:20

 َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan tidak kalian bagi para yang melepaskan diri di dalam bumi

Al-Ankabuut:22

واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan kalian melampaui batas di dalam muka bumi pembuat

kerusakan
Al-Ankabuut:36

ِبِقنَي فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكانُوا۟ سَٰ
maka/akan tetapi mereka berlaku sombong di dalam muka bumi dan

tidak adalah mereka orang-orang yang mendahului
Al-Ankabuut:39

ِفىٓ أَْدنَى ٱأْلَرِْض َوُهم مِّۢن بَْعِد َغَلِبِهْم َسيَْغلِبُوَن
di dalam / pada lebih dekat bumi/negeri dan mereka dari sesudah

kekalahan mereka akan mengalahkan
Ar-Ruum:3

 أََو َلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak berjalan di dalam muka bumi

Ar-Ruum:9

ثُمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً مَِّن ٱأْلَرِْض إِذَآ أَنتُْم تَْخرُُجوَن
kemudian apabila memanggil kalian panggilan/permintaan dari bumi

apabila/seketika itu kalian kalian keluar
Ar-Ruum:25

ِقبَُة ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut adalah dia yang mengakibatkan

Ar-Ruum:42

َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung bahwa

bergoncang dengan/kepada kalian
Luqman:10

وَِٰت أَْو ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  فَتَُكن ِفى َصْخرٍَة أَْو ِفى ٱلسَّ
maka adalah di dalam batu atau di dalam langit atau di dalam bumi

Luqman:16
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ْر َخدََّك لِلنَّاِس واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا واََل تَُصعِّ
dan jangan dipalingkan mukamu kepada manusia dan jangan berjalan

di dalam bumi angkuh
Luqman:18

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  مَّا ِفى ٱلسَّ
apa yang di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Luqman:20

َوَلْو أَنََّما ِفى ٱأْلَرِْض ِمن َشَجرٍَة أَْقلٌَٰم َوٱْلبَْحُر
dan seandainya apa yang di dalam bumi dari pohon pena-pena dan

laut
Luqman:27

َمآِء إَِلى ٱأْلَرِْض ثُمَّ يَْعُرُج إَِليِْه يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر ِمَن ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan dari langit

sampai bumi kemudian menaiki kepada-Nya
As-Sajdah:5

 َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا َضَلْلنَا ِفى ٱأْلَرِْض
dan mereka berkata apakah bila (kami) sesat (kk lampau) di dalam

bumi
As-Sajdah:10

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَُسوُق ٱمْلَآَء إَِلى ٱأْلَرِْض ٱْلُجُرِز
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya mencurahkan

air ke bumi tandus
As-Sajdah:27

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Saba':1

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Saba':2

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  اَل يَْعزُُب َعنُْه ِمثَْقاُل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak luput / menyembunyikan dari pada-Nya seberat zarrah/biji

sangat kecil di dalam langit dan tidak di dalam bumi
Saba':3

َما َدلَُّهْم َعَلىٰ َمْوِتِهۦٓ إاِلَّ َدآبَُّة ٱأْلَرِْض تَأُْكُل ِمنَسأَتَُهۥ
tidak ada sering menunjukkan kepada mereka atas/terhadap
kematiannya kecuali binatang melata bumi kalian memakan

tongkatnya

Saba':14

واََل ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمن ِشرٍْك
dan tidak di dalam bumi dan tidak bagi mereka pada keduanya dari

perserikatan/sekutu
Saba':22

 ُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض
dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi
Faathir:39

 أَُروِنى َماذَا َخَلُقوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض
perlihatkanlah kepadaku apa yang (mereka) menciptakan dari bumi

Faathir:40

يِّئِ ٱْسِتْكبَارًا ِفى ٱأْلَرِْض َوَمْكَر ٱلسَّ
sangat sombong di dalam bumi dan rencana tipu daya jelek/jahat

Faathir:43
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 أََو َلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak berjalan di dalam bumi

Faathir:44

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  ِمن َشىٍْء ِفى ٱلسَّ
dari sesuatu di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Faathir:44

 يََٰداُوۥُد إِنَّا َجَعْلنََٰك َخلِيفًَة ِفى ٱأْلَرِْض
Wahai Daud sesungguhnya kami kami menjadikan kamu

khalifah/penguasa/pengganti di dalam bumi
Shaad:26

اِر َكٱمْلُفِْسِديَن ِفى ٱأْلَرِْض أَْم نَْجَعُل ٱمْلُتَِّقنَي َكٱْلفُجَّ
seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam bumi atau

jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka
Shaad:28

 فََسَلَكُهۥ يَنَِٰبيعَ ِفى ٱأْلَرِْض
lalu (ia) memasukkannya memberikan di dalam bumi

Az-Zumar:21

َوَلْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan jika bahwasanya bagi orang-orang yang mereka menganiaya apa

yang ada di dalam bumi semuanya
Az-Zumar:47

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  فََصِعَق َمن ِفى ٱلسَّ
maka (ia) pingsan/matilah siapa/apa-apa di dalam langit dan

siapa/apa-apa di dalam bumi
Az-Zumar:68

 أََو َلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak berjalan di dalam bumi

Ghafir:21

 َكانُوا۟ ُهْم أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:21

أَْو أَن يُظِْهَر ِفى ٱأْلَرِْض ٱْلفََساَد
atau bahwa dia akan menimbulkan di dalam bumi kerusakan

Ghafir:26

 يََٰقْومِ َلُكُم ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم ظَِٰهِريَن ِفى ٱأْلَرِْض
hai kaumku untuk kalian kerajaan hari ini berkuasa di dalam bumi

Ghafir:29

ذَٰلُِكم ِبَما ُكنتُْم تَفْرَُحوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
yang demikian itu bagi kalian dengan apa adalah kalian gembira di

dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Ghafir:75

 أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah maka tidak berjalan di dalam bumi

Ghafir:82

 َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka kebanyakan dari mereka dan lebih kuat/keras kekuatan

dan bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:82
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فَأَمَّا َعاٌد فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
maka adapun kaum ad maka mereka menyombngkan diri di dalam

bumi dengan tidak/tanpa yang benar
Fush-Shilat:15

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Asy-Syuura:4

 َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُروَن مِلَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan malaikat bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan memohon

ampun bagi orang di dalam bumi
Asy-Syuura:5

زَْق لِِعبَاِدِهۦ َلبََغْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض  َوَلْو بََسَط الـلَّـُه ٱلرِّ
dan jika (ia [lk]) melapangkan Allah rizki bagi hamba-hambanya

tentu (mereka) akan melampaui batas di dalam bumi
Asy-Syuura:27

 َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan tidak kalian bagi para yang melepaskan diri di dalam bumi

Asy-Syuura:31

َويَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan melampaui batas di dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran

Asy-Syuura:42

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  ِصرَِٰط الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
jalan Allah yang baginya segala apa yang di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Asy-Syuura:53

لَِٰٓئَكًة ِفى ٱأْلَرِْض يَْخُلفُوَن َوَلْو نََشآُء َلَجَعْلنَا ِمنُكم مَّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menjadikan diantara kalian

malaikat-malaikat di dalam bumi menggantikan
Az-Zukhruf:60

َمآِء إِلٌَٰه َوِفى ٱأْلَرِْض  َوُهَو ٱلَِّذى ِفى ٱلسَّ
dan dia yang di dalam langit tuhan dan di bumi

Az-Zukhruf:84

نُْه وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا مِّ مَٰ َر َلُكم مَّا ِفى ٱلسَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan bagi kalian apa yang di

dalam langit dan tidak di dalam bumi semuanya dari padanya
Al-Jaatsiyah:13

َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36

 أَُروِنى َماذَا َخَلُقوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض
perlihatkanlah kepadaku apa yang (mereka) menciptakan dari bumi

Al-Ahqaaf:4

ِبَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dengan sebab adalah kalian kalian akan menyombongkan diri di

dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Ahqaaf:20

فََليَْس ِبُمْعجٍِز ِفى ٱأْلَرِْض َوَليَْس َلُهۥ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآُء
maka bukankah bagi orang yang menyelamatkan di dalam bumi dan

dia bukanlah/tidaklah baginya dari selain dia pemimpin-pemimpin
Al-Ahqaaf:32

330

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah maka tidak berjalan di dalam bumi

Muhammad:10

أَن تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوتَُقطُِّعٓوا۟ أَرَْحاَمُكْم
bahwa dirusak di dalam bumi dan diputuskan kasih sayang kalian

Muhammad:22

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dan Allah dia mengetahui apa yang ada di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Hujuraat:16

َوِفى ٱأْلَرِْض َءايٌَٰت لِّْلُموِقِننَي
dan di bumi itu tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin

Adz-
Dzaariyaat:20

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Najm:31

ِتُكْم هَٰ إِذْ أَنتُْم أَِجنٌَّة ِفى بُطُوِن أُمَّ إِذْ أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َو
ketika dia telah menjadikan kalian dari bumi dan ketika kalian janin

di dalam perut ibu-ibu kamu
An-Najm:32

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Al-Hadiid:4

َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفىٓ أَنفُِسُكْم
tidak semakin menimpa dari bencana di dalam bumi dan tidak di

dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Hadiid:22

۟ وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia mengetahui apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi
kecuali dia bersama mereka dimana apa adalah mereka

Al-Mujaadilah:7

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Al-Hasyr:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Ash-Shaff:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
Al-Jumu'ah:1

َلٰوةُ فَٱنتَِشُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض  فَِإذَا ُقِضيَِت ٱلصَّ
maka apabila telah diselesaikan sholat maka bertebaranlah kamu di

dalam muka bumi
Al-Jumu'ah:10

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ  يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
At-Taghaabun:1
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وٍَٰت َوِمَن ٱأْلَرِْض ِمثَْلُهنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
Allah yang dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi seperti

mereka[pr]
Ath-Thalaaq:12

إَِليِْه تُْحَشُروَن ُقْل ُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
kamu hendaklah mengatakan dia yang menjadikan kalian

berkembang biak di dalam bumi dan kepada-Nya kalian akan
dikumpulkan

Al-Mulk:24

َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا ثُمَّ يُنجِيِه
dan orang di dalam bumi semuanya kemudian diselematkannya

Al-Ma'arij:14

َوالـلَّـُه أَنۢبَتَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض نَبَاتًا
dan Allah (ia) menyebabkan menumbuhkan kalian dari bumi

pertambahan pertumbuhan
Nuh:17

ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26

 َوأَنَّا اَل نَْدِرٓى أََشرٌّ أُِريَد ِبَمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya tidak mengetahui apakah keburukan apakah

kehendaki bagi orang di dalam bumi
Al-Jinn:10

 َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّْعجِزَ الـلَّـَه ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya (kami) (kami) mengira bahwa tidak dilemahkan

Allah di dalam bumi
Al-Jinn:12

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

َوإَِلى ٱأْلَرِْض َكيَْف ُسِطَحْت
dan kepada bumi bagaimana menurut telah dihamparkan

Al-
Ghaashiyah:20
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ك ع ر ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ranjang, tempat tidur, kursi

malas, sarang, tumbuh-tumbuhan liar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membaringkan, menuliskan,

membungkuk, menundukkan kepala, berbaring sebentar, mengendap-
endap

ٱأْلَرَآِئِك
kursi panjang yang indah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ِنْعَم ٱلثََّواُب َوَحُسنَْت ُمرْتَفًَقا مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap kursi panjang yang

indah sebaik-baik pahala dan (ia[pr]) bagus/indah yang menjadi
tempat istirahat

Al-Kahfi:31
ٱأْلَرَآِئِك

ُهْم َوأَزْوَُٰجُهْم ِفى ِظلٍَٰل َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ُمتَِّكـُٔوَن
mereka dan isteri-isteri mereka di dalam tempat yang teduh

atas/terhadap tempat duduk/pelamin (mereka) yang menyandarkan
YaaSiin:56

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك  مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap pelaminan/dipan

Al-Insaan:13

َعَلى ٱأْلَرَآِئِك يَنظُُروَن
atas/terhadap dipan mereka melihat

Al-
Mutaffifiin:23

َعَلى ٱأْلَرَآِئِك يَنظُُروَن
atas/terhadap dipan mereka melihat

Al-
Mutaffifiin:35
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م ر ا
Makna kata dasar :

إِرََم
kaum iram

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِرََم ذَاِت ٱْلِعَماِد
kaum iram mempunyai tiang/bangunan tinggi Al-Fajr:7 إِرََم
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ر ز ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bersemangat, keras, kencang,

gagah, tangguh, tajam, kukuh, perkasa, pekat, tebal, silau, berotot, hitam,
ulat, yg menyilaukan, bantuan, penunjang, sokongan, pendukung,

penyokong, tunjangan, tumpuan, pendukungan, sandaran, bantalan, tiang,
cagak, beking, jaminan penghidupan, ganjal, andukan, pendatang, jagang,

belakang, punggung, bokong, bek, pemain belakang, sebelah belakang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendukung, menyokong,

menunjang, membantu, membeking, menggalang, mengampu,
menghidupi, memapah, menaruh, menyandari, menumpu, memperkalang,

membantu penghidupan, memberi sokongan, memberi nafkah,
menaruhkan, menegakkan, menjunjung tinggi, menguatkan,

membenarkan, memundurkan, memperkukuh, memperkukuhkan,
mengongkosi

فَـَٔازَرَهُۥ أَزِْرى َءازََر
maka yang menguatkannya kekuatanku Azar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َءازََر َو
dan tatkala dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya Azar Al-An'aam:74 َءازََر

ٱْشُدْد ِبِهۦٓ أَزِْرى
(kamu) teguhkanlah dengannya kekuatanku Thaahaa:31 أَزِْرى

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Iamenjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

فَـَٔازَرَهُۥ
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ز ز ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bising, kuat, ramai, lantang,

langsing, menyolok, banter, becok, gugup, menyolok mata, dorongan,
anjuran, penghasutan, berangsangan, gosokan, gosok-gosokan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna jatuh, menabrak, menumbuk,
bertabrakan, hancur, pecah, roboh, gagal, remuk, bangkrut,

melanggarkan, melandakan, menghasut, mendorong, menyuntik,
menghangatkan, menghangati, menggalakkan, menggosok,

memberangsangkan, membangkitkan, menyibukkan, mengocok, mengapi,
mempertarungkan

تَُؤزُُّهْم أَزًّا
(kamu) mengganggu mereka gangguan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن تَُؤزُُّهْم أَزًّا يَِٰطنَي َعَلى ٱْلكَٰ أََلْم تََر أَنَّآ أَرَْسْلنَا ٱلشَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya kami

telah mengutus syaitan-syaitan atas/terhadap para pembangkang /
kafir (kamu) mengganggu mereka gangguan

Maryam:83
أَزًّا

ِفِريَن تَُؤزُُّهْم أَزًّا يَِٰطنَي َعَلى ٱْلكَٰ أََلْم تََر أَنَّآ أَرَْسْلنَا ٱلشَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya kami

telah mengutus syaitan-syaitan atas/terhadap para pembangkang /
kafir (kamu) mengganggu mereka gangguan

Maryam:83
تَُؤزُُّهْم
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ف ز ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gangguan, jalan,

mendekatnya, datangnya, tibanya, perdekatan, hal menjelang,
penghampiran, seri, tarikan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengganggu, mendekati,
menemui, mendekat, menjelang, memarani, akan datang, berbicara,

menarik, mendapatkan, mendapat, mendapati, menggambar, mengambil,
menyeret, mencabut, menghela, mendatangkan, mengundi, menutup,

memindahkan, menyebabkan, mempertarikkan, mengambilkan,
membuang isi perut

ٱْلَءازِفَِة ٱْلَءازِفَُة أَزِفَِت
yang dekat yang dekat (ia) telah dekat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَزِفَِت ٱْلَءازِفَُة
(ia) telah dekat yang dekat An-Najm:57 أَزِفَِت

أَزِفَِت ٱْلَءازِفَُة
(ia) telah dekat yang dekat An-Najm:57 ٱْلَءازِفَُة

ِظِمنَي َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَءازِفَِة إِِذ ٱْلُقُلوُب َلَدى ٱْلَحنَاِجِر كَٰ
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari yang dekat ketika

hati di sisi kerongkongan orang-orang yang menahan
Ghafir:18 ٱْلَءازِفَِة
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ر س ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pegangan, jepitan, udang di

balik batu, maksud tersembunyi, calon suami, jepit, tipu daya, tipu
muslihat, gesper, penjara, terungku, kurung, penerimaan, pendapatan,

intrik, persekongkolan, kongkalikong, percintaan gelap, tahanan,
penahanan, tawanan kurungan, penyitaan, perampasan, perebutan,

serangan, rebutan, sita, pembeslahan, beslah, perbudakan, perhambaan,
kerja paksa, kehambaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menangkap, mengerti,
mencekau, naik, ketularan, menyergap, menangkapi, mencedok,

menyangkut, menyela, memikat hati, menarik hati, menawan hati,
menawan, memenjarakan, merebut, menyita, meraih, merampas,

mencengkam, membeslah, menggunakan, memakai, memiliki, mensita,
menerungkukan, memasukkan ke penjara, merampas kebebasan,

mengambil, mencuri, membawa, menganggap, makan, mengira, ambil,
melakukan, mengadakan, memakan waktu, menerima, menempuh,
menderita, memegang, memerlukan, mengikuti, minum, mengantar,

mendapatkan, mendapati, mencapai, memperoleh, mencatat, mendapat,
memenangkan, mengalihkan, menempati, menduduki, mengurangi,

mencabut, jadi, memuat, menaiki, pakai, menyewa, antarkan, menyangka,
mengurangkan, mencatatkan, mulai menyala, mencabuntukan, suka,

membangkitkan minat, menggugah rasa ingin tahu, bersekongkol,
bercintaan gelap, memikat, mempesona, mempesonakan, memperhamba,

memperhambakan, memperbudak, mengasyikkan

َوتَأِْسُروَن َوأَِسيًرا َرٰى أُسَٰ أَْسَرٰى أَْسرَُهْم
dan menawan dan tawanan tawanan telah

memperjalankan tawanan mereka

ٱأْلَْسَرىٰٓ
tawanan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَّْحُن َخَلْقنَُٰهْم َوَشَدْدنَآ أَْسرَُهْم
kami (kami) menciptakan mereka dan (kami) mengkuatkan tawana

mereka
Al-Insaan:28 أَْسرَُهْم

338

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5


KosakataAlQuran

َما َكاَن لِنَِبىٍّ أَن يَُكوَن َلُهۥٓ أَْسَرٰى
tidak adalah dia bagi seorang nabi bahwa adalah dia baginya telah

memperjalankan
Al-Anfaal:67 أَْسَرٰى

َرٰى تُفَُٰدوُهْم إِن يَأْتُوُكْم أُسَٰ َو
dan jika mereka datang kepada kalian tawanan kalian ditebus oleh

mereka
Al-Baqarah:85 َرٰى أُسَٰ

َويُطِْعُموَن ٱلطََّعاَم َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيًرا
dan menyebabkan memberi makan makanan atas/terhadap sangat

dicintainya orang miskin dan anak yatim dan tawanan
Al-Insaan:8 َوأَِسيًرا

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُُلوَن َوتَأِْسُروَن فَِريًقا
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan

itu segolongan/sebagian kalian membunuh dan menawan
segolongan/sebagian

Al-Ahzab:26
َوتَأِْسُروَن

َن ِفىٓ أَيِْديُكم مَِّن ٱأْلَْسَرىٰٓ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ملِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada orang di dalam /

pada tangan-tangan kalian dari tawanan
Al-Anfaal:70 ٱأْلَْسَرىٰٓ
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ع ر اس
Makna kata dasar :

إِْسرَِٰٓءيَل َو إِْسرَِٰٓءيُل إِْسرَِٰٓءيَل
dan Israil Israil Israil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمِتىَ
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat nikmatku Al-Baqarah:40 إِْسرَِٰٓءيَل

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا۟
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat

Al-Baqarah:47

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل  َو
dan ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israil

Al-Baqarah:83

۟ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat

Al-Baqarah:122

َسْل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َكْم َءاتَيْنَُٰهم مِّْن َءايَةٍۭ بَيِّنٍَة
kamu tanyakanlah bani Israil berapa banyak kami telah

mendatangkan kepada mereka dari ayat/tanda-tanda bukti nyata
Al-Baqarah:211

 أََلْم تََر إَِلى ٱمْلإََلِ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada pemuka-

pemuka dari Bani Israil
Al-Baqarah:246

 َورَُسواًل إَِلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan seorang rasul kepada Bani Israil

Ali-Imran:49

 ُكلُّ ٱلطََّعامِ َكاَن ِحالًّ لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tiap makanan adalah dia halal bagi Bani Israil

Ali-Imran:93

 َوَلَقْد أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab Allah perjanjian Bani

Israil
Al-Maidah:12

 ِمْن أَْجِل ذَٰلَِك َكتَبْنَا َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dari sebab/oleh karena itu kami mewajibkan atas/terhadap Bani Israil

Al-Maidah:32
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KosakataAlQuran

َلَقْد أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم رُُساًل
sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian Bani Israil dan kami

telah utus/meniup kepada mereka para utusan
Al-Maidah:70

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhan kalian
Al-Maidah:72

ُلِعَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ لَِساِن
dikutuk oleh dia orang-orang yang mereka mengingkari dari Bani

Israil atas/terhadap lisan
Al-Maidah:78

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110

 فَأَرِْسْل َمِعىَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka kamu hendaklah mengutus bersama aku orang-orang Israil

Al-A'raaf:105

 َوَلنُرِْسَلنَّ َمَعَك بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami sungguh diutus bersama kamu Bani Israil

Al-A'raaf:134

۟ ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil lautan

Al-A'raaf:138

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil laut maka (ia[lk]) akhirnya

mengikuti mereka fir'aun
Yunus:90

بَنُٓوا۟ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَنَا۠ ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
bani Israil dan aku dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Yunus:90

َوَلَقْد بَوَّأْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ُمبَوَّأَ ِصْدٍق
dan sesungguhnya (kami) tempatkan Bani Israil di tempat kebenaran

Yunus:93

 َوَءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi

Bani Israil
Al-Isra:2

َوَقَضيْنَآ إَِلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِفى ٱْلِكتَِٰب
dan (kami) menyelesaikan kepada/terhadap Bani Israil di dalam kitab

Al-Isra:4

فَْسـَْٔل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِذْ َجآَءُهْم فََقاَل َلُهۥ ِفْرَعْوُن
maka tanyakanlah Bani Israil tatkala ia datang kepada mereka lalu ia

mengatakan baginya fir'aun
Al-Isra:101
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َوُقْلنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ لِبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْسُكنُوا۟ ٱأْلَرَْض
dan kami berkata dari sesudahnya itu bagi Bani Israil (kalian)

berdiamlah bumi
Al-Isra:104

 فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َقْد أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َعُدوُِّكْم
hai Bani Israil sungguh telah kami menyelamatkan kalian dari musuh

kalian
Thaahaa:80

 إِنِّى َخِشيُت أَن تَُقوَل فَرَّْقَت بَنْيَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir bahwa mengatakan (kamu)

membuat perpecahan diantara Bani Israil
Thaahaa:94

 أَْن أَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
bahwa (kalian) lepaskanlah / utuslah bersama kami Bani Israil

Asy-Syu'araa':17

 َوِتْلَك ِنْعَمٌة تَُمنَُّها َعَلىَّ أَْن َعبَّدتَّ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan itulah(tunggal) nikmat-nikmat kamu limpahkannya atas bahwa

(kamu) memperhambakan Bani Israil
Asy-Syu'araa':22

 َكذَٰلَِك َوأَْورَثْنََٰها بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
seperti itulah dan (kami) wariskannya Bani Israil

Asy-Syu'araa':59

ؤُا۟ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل  أَن يَْعَلَمُهۥ ُعَلمَٰٓ
bahwa mengetahuinya para ulama Bani Israil

Asy-
Syu'araa':197

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَُقصُّ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia mengkisahkan atas/terhadap Bani Israil

An-Naml:76

 َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya petunjuk bagi Bani Israil

As-Sajdah:23

َوأَْورَثْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب
dan (kami) telah mewariskan Bani Israil kitab

Ghafir:53

 َوَجَعْلنَُٰه َمثاًَل لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya perumpamaan bagi Bani Israil

Az-Zukhruf:59

يْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِمَن ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ َوَلَقْد نَجَّ
dan sesungguhya (kami) selamatkan Bani Israil dari siksa orang-

orang yang hina
Ad-Dukhaan:30

َوَلَقْد َءاتَيْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Bani Israil kitab dan hukkum-

hukum dan kenabian
Al-Jaatsiyah:16

مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ ِمثْلِِهۦ فَـَٔاَمَن َوٱْستَْكبَرْتُْم
dari Bani Israil atas/terhadap semisalnya/yang menyamainya lalu

(dia) beriman dan kamu menyombongkan diri
Al-Ahqaaf:10
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يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكم
wahai bani Israil sesungguhnya aku rasul/utusan Allah kepadamu

Ash-Shaff:6

فَـَٔاَمنَت طَّآِئفٌَة مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل وََكفَرَت طَّآِئفٌَة
maka (ia) berimanlah segolongan dari bani Israil dan (ia)

mengingkari segolongan
Ash-Shaff:14

إاِلَّ َما َحرََّم إِْسرَِٰٓءيُل َعَلىٰ نَفِْسِهۦ ِمن َقبِْل
kecuali apa dia telah benar-benar mengharamkan Israil atas/terhadap

dirinya sendiri dari sebelum
Ali-Imran:93 إِْسرَِٰٓءيُل

ْن َهَديْنَا َوٱْجتَبَيْنَآ إِْسرَِٰٓءيَل َوِممَّ يَِّة إِبْرَِٰهيَم َو َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan diantara orang kami

memberikan petunjuk dan Kami telah pilih
Maryam:58 إِْسرَِٰٓءيَل َو
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س س ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna didirikan, mendirikan

َس أُسِّ َس أَسَّ
didirikan (ia) menjadi mendirikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍن َخيٌْر َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ تَْقَوٰى ِمَن الـلَّـِه َورِْضوَٰ أَفََمْن أَسَّ
maka siapkah yang (ia) menjadi mendirikan bangunannya

atas/terhadap takwa dari/pada Allah dan keridhaan kebaikan
At-Taubah:109 َس أَسَّ

َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ َشفَا ُجُرٍف َهاٍر أَم مَّْن أَسَّ
ataukah orang (ia) menjadi mendirikan bangunannya atas/terhadap

pinggir jurang-jurang reruntuhan
At-Taubah:109

ِل يَْومٍ أََحقُّ َس َعَلى ٱلتَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َْسجٌِد أُسِّ ملَّ
sungguh mesjid didirikan atas/terhadap takwa dari/sejak paling

pertama/awal hari lebih hak/patut
At-Taubah:108 َس أُسِّ
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ف س ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sedih, penuh sesal, yg

menyesal, yg menyedihkan, yg menjalar, kesedihan, kesusahan, sesalan,
belas kasihan, belas, kekesalan, rasa sesal, kekecewaan, tobat,

kenestapaan, duka, duka cita, rasa kecil, kasihan, sayang, kesayangan,
perasaan belas kasihan, perasaan sayang, perasaan menyesal.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyesali, menyesalkan,
mengeluh, menyedihkan, bersedih, bersedih hati, berduka cita,

memilukan, memuramkan, menyayangkan, bertobat, menyatakan
penyesalan, kesal, sesal, kasihan, sayang, menyayangi, mengasihani,

berduka, berpilu, berpilu hati.

يَٰٓأََسفَىٰ أَِسفًا أََسفًا َءاَسفُونَا
aduhai duka-citaku duka-cita / penyesalan duka-cita / penyesalan (mereka) membuat kami

dukacita

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آ َءاَسفُونَا ٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي فََلمَّ
maka tatkala (mereka) membuat kami dukacita (kami) menghukum

dari mereka maka kami tenggelamkan mereka mereka semuanya
Az-Zukhruf:55 َءاَسفُونَا

ذَا ٱْلَحِديِث أََسفًا إِن لَّْم يُؤِْمنُوا۟ ِبهَٰ
jika tidak mereka mempercayai dengan/kepada ini pembicaraan

duka-cita / penyesalan
Al-Kahfi:6 أََسفًا

َ أَِسفًا َا رََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ َوملَّ
dan setelah dia kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita

/ penyesalan
Al-A'raaf:150 أَِسفًا

َ أَِسفًا  فَرََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ
maka (ia [lk]) kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita /

penyesalan
Thaahaa:86

َوتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يَٰٓأََسفَىٰ َعَلىٰ يُوُسَف
(ia) benar-benar memalingkan dari mereka dan dia mengucapkan

aduhai duka-citaku atas/terhadap yusuf
Yusuf:84 يَٰٓأََسفَىٰ
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ع م اس
Makna kata dasar :

ِعيُل إِْسمَٰ َو ِعيَل إِْسمَٰ َو ِعيَل إِْسمَٰ
dan Ismail dan Ismail Ismail

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39 ِعيَل إِْسمَٰ

ِعيَل  َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِْسمَٰ
dan ingatlah di dalam kitab Ismail

Maryam:54

ِعيَل َوٱْليََسعَ َوذَاٱْلِكفِْل وَُكلٌّ مَِّن ٱأْلَْخيَاِر َوٱذُْكْر إِْسمَٰ
dan ingatlah Ismail dan Ilyas dan zulkifli dan semuanya

dari/termasuk orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:48

ِعيَل إِْسمَٰ َوَعِهْدنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan kami menjanjikan kepada Ibrahim dan Ismail Al-Baqarah:125 ِعيَل إِْسمَٰ َو

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq dan

yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:136

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاَط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ أَْم تَُقوُلوَن إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َو
ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:140

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan atasku/terhadapku Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-anaknya
Ali-Imran:84

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوٱلنَِّبيِّۦَن ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan nabi-nabi dari sesudahnya/kemudiannya dan kami telah

wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq
An-Nisa:163
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َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ َو
dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah

lebihkan atas/terhadap semesta alam
Al-An'aam:86

ِبِريَن إِْدِريَس َوذَاٱْلِكفِْل ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ ِعيَل َو إِْسمَٰ َو
dan IsmaiXil dan idris dan zulkifli setiap dari/termasuk orang-orang

yang sabar
Al-Anbiyaa':85

ِعيُل إِْسمَٰ ٱْلَقَواِعَد ِمَن ٱْلبَيِْت َو
dasar-dasar dari rumah/baitullah dan Ismail Al-Baqarah:127 ِعيُل إِْسمَٰ َو
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ن س ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yang dapat disuap, yg dpt

disogok, najis, kotor, tdk murni, janabah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengotori, mengotorkan,

melacurkan

َءاِسٍن
berubah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌر مِّن لَّنَبٍ لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمُهۥ َغيِْر َءاِسٍن َوأَنْهَٰ
selain/tanpa berubah dan sungai-sungai dari air susu tidak menjadi

lain rasanya
Muhammad:15 َءاِسٍن
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Kosakata AlQuran

و س ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penunjuk, pengenal, daftar

kata-kata, salinan, tiruan, kopi, tembusan, naskah, turunan, tindasan,
jiplakan, buah, rangkapan, tindihan, afdruk, sesuatu yg seperti contoh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusun daftar isi, meniru,
mencontoh, menuruti, menirukan, membeo, merupakan tiruan, menurut,

menuruntukan, memperturuntukan, menyama-nyama, menyalin,
menyontek, menjiplak, menurun

أُْسَوةٌ
teladan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفى رَُسوِل الـلَّـِه أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian di dalam rasul Allah teladan

baik
Al-Ahzab:21 أُْسَوةٌ

َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian didalamnya suri teladan yang

baik

Al-
Mumtahinah:6
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ي س ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teladan, penunjuk, pengenal,

daftar kata-kata, teladan, misal, umpama, perbandingan, kaca, model,
merek, peragawati, peraga, pola, disain, patrun, guntingan, bentuk,

kondisi, keadaan, wujud, perwujudan, isyarat, tanda, kiu, sinyal, tongkat
bilyar, sesuatu yg terbaik, percobaan, sulaman, pencoba, wakil, utusan,

badal, jonggol, anggota majelis rendah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۟ تَأَْسْوا تَأَْس َءاَسىٰ
berduka-cita kamu putus asa aku bersedih hati / putus asa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن َونََصْحُت َلُكْم فََكيَْف َءاَسىٰ َعَلىٰ َقْومٍ كَٰ
dan aku memberi nasehat bagi kalian maka bagaimana aku bersedih

hati / putus asa atas/terhadap kaum/orang-orang orang-orang kafir
Al-A'raaf:93 َءاَسىٰ

فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka jangan kamu putus asa atas/terhadap kaum orang-orang yang

sewenang-wenang
Al-Maidah:26 تَأَْس

ِفِريَن فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka janganlah kamu putus asa atas/terhadap kaum para

pembangkang / kafir
Al-Maidah:68

لَِّكيْاَل تَأَْسْوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم
agar supaya tidak berduka-cita atas/terhadap apa-apa dia melepaskan

kalian
Al-Hadiid:23 ۟ تَأَْسْوا
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ر ش ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanda, detik, detikan, kredit,

keletik, celepik, rekening, sarung kasur, bekas, sasaran, nilai, angka, jejak,
ciri, cap, noda, taraf, tingkat, gerak, kemasyhuran, gemilang, luar biasa,

istimewa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencentang, menandakan,

mendetik, hidup, bertiktak, mengetik, menandai, memperhatikan, menilai,
menjadi tanda, memberi harga pd, menunjukkan, mengusulkan,

menyatakan, menerangkan, menunjuk, beralamat, mengalamatkan, sinyal,
tanda, isyarat, semboyan, memberi isyarat, mengirimkan, memanggil,

menonjolkan, membuat terkenal, memberi perhatian

ٱأْلَِشُر أَِشٌر
sombong kesombongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشٌر
bahkan dia pendusta kesombongan Al-Qamar:25 أَِشٌر

َسيَْعَلُموَن َغًدا مَِّن ٱْلَكذَّاُب ٱأْلَِشُر
kelak mereka akan mengetahui besok pagi dari amat pendusta

sombong
Al-Qamar:26 ٱأْلَِشُر
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Kosakata AlQuran

ر ص ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna salaian, derik, keriat-keriut,

keriang-keriut, bunyi berciut, derit, cicit, ciut, kukur, kikir, keserakan,
parut, cakar, kukuran, jeritan, pekik, dengking, botol, guci, kendi,

sekaleng, perselisihan, kesumbangan, bunyi tajam dan kurang enak, buli-
buli, pers, tekanan, pres, penekan, pemeras, alat pemeras, himpitan, mesin

pencetak, kilang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memarut, menjengkelkan,
mengukur, membuat ngilu, berciut, berciut-ciut, bersikeras, menuntut,

mendesak, berkeras, menagih, mengatakan dgn tegas, meminta dgn tegas,
berderak, menderak, keriat-keriut, keriang-keriut, kiang-kiut, melengking,

menggeret, menciut-ciut, berkecut-kecut, mencicit, bercicit, menciak,
mengerik, hampir gagal, hampir kalah, lulus dgn susah payah, menciak-

ciak, bersuara mengilukan, menusuk-nusuk, menjerit, memekik,
mendengking, berdengking, mengadukan, mengakui, menggetarkan,

menggoncangkan, goncang, menggegerkan, mengejuntukan, menekan,
meremas, menyeterika, mengasak, memeras, mencetak, menghimpit,

meramas, mengempa, mendesakkan, memijat, melekapkan, memiting,
memujuk, membujuk, merayu, mengembangkan, memuji, memuji-muji,

menjilat, menjilat pantat, tahan, terus ada, berlangsung lama, tetap
melakukan, berkuat, pantang mundur, berkanjang, mengotot, menarik

otot, bergigih, memperturuntukan, mempertubikan

إِْصِرى إِْصرَُهْم إِْصًرا
bebanku / perjanjianku beban-beban mereka yang berat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َربَّنَا واََل تَْحِمْل َعَليْنَآ إِْصًرا
ya tuhan kami dan janganlah kamu membebani atas (kami) yang

berat
Al-Baqarah:286 إِْصًرا

َويََضعُ َعنُْهْم إِْصرَُهْم َوٱأْلَْغلََٰل ٱلَِّتى َكانَْت َعَليِْهْم
dan meletakkan / membuang dari mereka beban-beban mereka dan

belenggu-belenggu yang adalah ia atas mereka
Al-A'raaf:157 إِْصرَُهْم
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KosakataAlQuran

َ ِبِهۦ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ َقاَل َءأَْقَررْتُْم َوأََخذْتُْم َعَلىٰ ذَٰلُِكْم إِْصِرى َلتُؤِْمننُّ
sungguh kamu akan beriman dengannya dan kamu sungguh

menolongnya dia mengatakan kalian apakah mengakui dan kalian
apakah mengambil atas/terhadap yang demikian itu bagi kalian

bebanku / perjanjianku

Ali-Imran:81
إِْصِرى
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Kosakata AlQuran

ل ص ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna akar, pokok, petang, asli,

orisinil, utama, unggul
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلَءاَصاِل َوأَِصياًل أُُصولَِها أَْصِل أَْصُلَها
dan petang dan petang pokoknya/batangnya asal/dasar akarnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء َكَشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصُلَها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفى ٱلسَّ
seperti pohon kebaikan akarnya (ia[lk]) yang mengkokohkan dan

cabangnya di dalam langit
Ibrahim:24 أَْصُلَها

إِنََّها َشَجرَةٌ تَْخُرُج ِفىٓ أَْصِل ٱْلَجِحيمِ
sesungguhnya ia pohon keluar di dalam / pada asal/dasar neraka yang

menyala
Ash-Shaafaat:64 أَْصِل

َما َقطَْعتُم مِّن لِّينٍَة أَْو تَرَْكتُُموَها َقآِئَمًة َعَلىٰٓ أُُصولَِها
apa-apa (kalian) memotong/menebang dari pohon kurma atau

meninggalkannya berdiri/akan datang atasku/terhadapku
pokoknya/batangnya

Al-Hasyr:5
أُُصولَِها

فَِهىَ تُْمَلىٰ َعَليِْه بُْكرَةً َوأَِصياًل
maka ia dibacakan atasnya diwaktu pagi dan petang Al-Furqon:5 َوأَِصياًل

 َوَسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
dan (kalian) perbanyak bertashbihlah kepadanya diwaktu pagi dan

petang
Al-Ahzab:42

 لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9

 َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك بُْكرَةً َوأَِصياًل
dan ingatlah/sebutlah nama tuhanmu di waktu pagi dan petang

Al-Insaan:25
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KosakataAlQuran

َوُدوَن ٱْلَجْهِر ِمَن ٱْلَقْوِل ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
dan tidak keras dari perkataan diwaktu pagi dan petang Al-A'raaf:205 َوٱْلَءاَصاِل

 طَْوًعا وََكرًْها َوِظلَُٰلُهم ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
ketaatan dan keterpaksaan dan bayang-bayang mereka diwaktu pagi

dan petang
Arraad:15

 يَُسبِّحُ َلُهۥ ِفيَها ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
sungguh-sungguh akan mensucikan baginya didalamnya diwaktu

pagi dan petang
An-Nuur:36
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Kosakata AlQuran

ف ف ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna celaka

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أُفٍّ
ah (celaka)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَاَل تَُقل لَُّهَمآ أُفٍّ
maka jangan mengatakan terhadap keduanya ah (celaka) Al-Isra:23 أُفٍّ

أُفٍّ لَُّكْم َومِلَا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَفَاَل تَْعِقُلوَن
ah (celaka) bagi kalian dan kenapa kalian menyembah dari selain

Allah ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Anbiyaa':67

َوٱلَِّذى َقاَل لِوَٰلَِديِْه أُفٍّ لَُّكَمآ أَتَِعَداِنِنىٓ أَْن أُْخَرَج
dan orang yang dia mengatakan pada kedua orang tuanya ah (celaka)

bagi kamu berdua apakah kamu berdua akan mengancamku bahwa
dibangkitkan

Al-Ahqaaf:17
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Kosakata AlQuran

ق ف ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kaki langit, prospek,

kemungkinan, harapan, bakal calon, pemandangan, pandangan, rangkaian
peristiwa, ambang, tepi, pinggir, pinggiran, batasan, miring, condong,

menceng
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelidiki tanah, mendekati,

berbatasan, berbatas, condong, kemiringan, pandangan, kemencengan,
miring, memiringkan, mencondongkan, menyenget, mewarnai,

menggendengkan, mengarahkan

ٱْلَءافَاِق ِبٱأْلُفُِق
segenap penjuru / ufuk di ufuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُهَو ِبٱأْلُفُِق ٱأْلَْعَلىٰ
dan dia di ufuk sangat tinggi An-Najm:7 ِبٱأْلُفُِق

َوَلَقْد رََءاهُ ِبٱأْلُفُِق ٱمْلُِبنيِ
dan sesungguhnya melihatnya di tepi langit/di ufuk nyata/terang

At-Takwiir:23

َسنُِريِهْم َءايَِٰتنَا ِفى ٱْلَءافَاِق َوِفىٓ أَنفُِسِهْم
akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di dalam segenap

penjuru / ufuk dan pada diri/jiwa-jiwa mereka
Fush-Shilat:53 ٱْلَءافَاِق
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ك ف ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyindir, pencela, pengejek,

pendusta, pembohong, pengumpat, pemfitnah, tukang fitnah, penyebar
desas-desus, penyemu, penipu yg lihai, yg menyamar sbg orang lain,

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

إِفٌْك إِفًْكا أُِفَك أَفَّاٍك أَِئفًْكا
perpalingan /
kebohongan

kedustaan /
perpalingan dipalingkan pendusta /

perpalingan apakah kebohongan

َوٱمْلُؤْتَِفَكَة لِتَأِْفَكنَا تُؤْفَُكوَن فِْك ِبٱإْلِ إِفٌْك
dan Mu'tafikah untuk memalingkan

kami kalian dipalingkan dengan berita
bohong

perpalingan /
kebohongan

يُؤْفَُك يَأِْفُكوَن ِت َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ ُت َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ
dipalingkan mereka memalingkan dan negeri yang telah

musnah
dan negeri-negeri yang

runtuh/terbalik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَِئفًْكا َءالَِهًة ُدوَن الـلَّـِه تُِريُدوَن
apakah kebohongan tuhan-tuhan bukan Allah kalian menghendaki Ash-Shaafaat:86 أَِئفًْكا

تَنَزَُّل َعَلىٰ ُكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ
menurunkan atas/terhadap setiap pendusta / perpalingan bergelimang

dosa

Asy-
Syu'araa':222

أَفَّاٍك
َويٌْل لُِّكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ

kecelakaanlah bagi tiap-tiap pendusta / perpalingan bergelimang dosa
Al-Jaatsiyah:7

يُؤْفَُك َعنُْه َمْن أُِفَك
dipalingkan darinya orang yang dipalingkan

Adz-
Dzaariyaat:9 أُِفَك
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إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْوثَٰنًا َوتَْخُلُقوَن إِفًْكا
sesungguhnya hanyalah kalian menyembah dari selain Allah berhala-

berhala dan membuat kedustaan / perpalingan
Al-Ankabuut:17 إِفًْكا

ذَآ إِفٌْك مُِّبنٌي َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini perpalingan / kebohongan yang nyata An-Nuur:12 إِفٌْك

ذَآ إآِلَّ إِفٌْك  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ini ini

kecuali/hanyalah perpalingan / kebohongan
Al-Furqon:4

ذَآ إآِلَّ إِفٌْك مُّفْتًَرى َوَقاُلوا۟ َما هَٰ
dan mereka berkata apa ini kecuali perpalingan / kebohongan (ia[lk])

yang dalam kondisi cepat-cepat berbuat
Saba':43

ذَآ إِفٌْك َقِديٌم إِذْ َلْم يَْهتَُدوا۟ ِبِهۦ فََسيَُقوُلوَن هَٰ َو
dan karena tidak mendapat petunjuk dengannya maka (mereka) akan

mengatakan ini perpalingan / kebohongan keteguhan / lama
Al-Ahqaaf:11

فِْك ُعْصبٌَة مِّنُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) datang/membawa dengan

berita bohong golongan diantara kalian
An-Nuur:11 فِْك ِبٱإْلِ

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
demikian Allah maka mengapa kalian dipalingkan Al-An'aam:95 تُؤْفَُكوَن

 ثُمَّ يُِعيُدهُۥ فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
kemudian mengembalikan dia maka mengapa kalian dipalingkan

Yunus:34

 آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
tidak tuhan kecuali dia maka mengapa kalian dipalingkan

Faathir:3

 آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
tidak ada tuhan kecuali dia maka mengapa kalian dipalingkan

Ghafir:62

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَأِْفَكنَا َعْن َءالَِهِتنَا
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari tuhan/sesembahan kami
Al-Ahqaaf:22 لِتَأِْفَكنَا

َوٱمْلُؤْتَِفَكَة أَْهَوٰى
dan MuXtafikah dia hancurkan An-Najm:53 َوٱمْلُؤْتَِفَكَة

ُت ِبٱْلَخاِطئَِة َوَجآَء ِفْرَعْوُن َوَمن َقبَْلُهۥ َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ
dan dia datang fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan negeri-negeri

yang runtuh/terbalik dengan kesalahan-kesalahan
Al-Haaqqah:9 ُت َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ
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ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70 ِت َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ

فَِإذَا ِهىَ تَْلَقُف َما يَأِْفُكوَن
maka tiba-tiba dia dia menelan apa mereka memalingkan Al-A'raaf:117 يَأِْفُكوَن

 فَأَْلَقىٰ ُموَسىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ تَْلَقُف َما يَأِْفُكوَن
maka dia melemparkan Musa tongkatnya maka tiba-tiba dia dia

menelan apa-apa mereka memalingkan
Asy-Syu'araa':45

َكذَٰلَِك يُؤْفَُك ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
seperti itulah dipalingkan orang-orang yang adalah mereka dengan

ayat-ayat Allah mereka menyangkal
Ghafir:63 يُؤْفَُك

يُؤْفَُك َعنُْه َمْن أُِفَك
dipalingkan darinya orang yang dipalingkan

Adz-
Dzaariyaat:9

ثُمَّ ٱنظُْر أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
kemudian kamu hendaklah memperhatikan bahwasanya mereka

berpaling
Al-Maidah:75 يُؤْفَُكوَن

 قَٰتََلُهُم الـلَّـُه أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
(ia) semakin memerangi kalian mereka Allah bahwasanya mereka

berpaling
At-Taubah:30

 َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka berpaling

Al-Ankabuut:61

 َما َلِبثُوا۟ َغيَْر َساَعٍة َكذَٰلَِك َكانُوا۟ يُؤْفَُكوَن
tidaklah (mereka) menetap tidak / bukan / selain saat seperti itulah

adalah mereka mereka berpaling
Ar-Ruum:55

 َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa (ia) menciptakan

mereka tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka
berpaling

Az-Zukhruf:87

 فَٱْحذَرُْهْم قَٰتََلُهُم الـلَّـُه أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
maka takutlah/waspadalah terhadap mereka (ia) semakin memerangi

kalian mereka Allah bahwasanya mereka berpaling

Al-
Munaafiquun:4
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ل ف ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membenam, terbenam

ٱْلَءاِفلنَِي أَفََلْت أَفََل
yang terbenam terbenam ia membenam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آ أَفََل ذَا َربِّى فََلمَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini Tuhanku maka ketika ia membenam Al-An'aam:76 أَفََل

آ أَفََل َقاَل َلِئن لَّْم يَْهِدِنى َربِّى فََلمَّ
maka ketika ia membenam dia mengatakan sungguh jika tidak dia

memberi petunjuk kepadaku Tuhanku
Al-An'aam:77

آ أَفََلْت ذَآ أَْكبَُر فََلمَّ هَٰ
ini paling besar maka ketika terbenam Al-An'aam:78 أَفََلْت

َقاَل آَل أُِحبُّ ٱْلَءاِفلنَِي
dia mengatakan tidak aku menyukai yang terbenam Al-An'aam:76 ٱْلَءاِفلنَِي
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ل ك ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gigit, sesuap, tusukan,

penggigit, ketip, potong, bagian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna makan, memusnahkan,

menyantap, merusak, cas, membakar, mencekik, mengganggu, melintasi,
menghabiskan, melindangkan, mengulangi, mengelola, mengurus,

mengendalikan, menekel, mengusahakan, memperlakukan, mengatur,
memangku, berhasil, berusaha, melaksanakan, menguruskan, mengarah,
memimpin, sanggup, memakan, menggigit, memagut, menekan dgn keras,

menerima kalah

أُُكٍل أَْكاًل ُلوَن أَكَّٰ أََكَلُه أََكَل
makanan/buah dengan makan orang-orang yang

banyak makan memakan ia dia memakan

تَأُْكُل أُُكُلُهۥ أُُكُلَها أُُكَلَها أُُكٍل
kalian memakan makannya/rasanya buah-buahnya makanan-

makanannya makanan/buah

تَأُْكُلوَهآ تَأُْكُلوَن تَأُْكُلوا۟ تَأُْكُلُه تَأُْكُل
kalian memakannya kalian makan kalian memakan dia memakannya kalian memakan

فَأََكَلُه فَأََكاَل تَأُْكْل تَأُْكُلٓوا۟ تَأُْكُلوَهآ
maka/lalu

memakannya
maka keduanya

memakan kamu makan kalian memakan kalian memakannya

فَُكُلوهُ فَُكُلوا۟ فَُكاَل فَتَأُْكُل فَأََكَلُه
maka kalian
memakannya

maka kalian
hendaklah memakan

makanlah kamu
berdua

maka/lalu (kamu)
memakan lah

maka/lalu
memakannya

ُكلِى ُكُلوا۟ فَْليَأُْكْل فَُكلِى فَُكُلوهُ
makanlah kalian makanlah maka dia boleh

memakan maka makanlah maka kalian
memakannya
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۟ لِتَأُْكُلوا َليَأُْكُلوَن أَلََكُلوا۟ َلَءاِكُلوَن ُكلِى
supaya memakan sungguh memakan niscaya mereka

makanan
benar-benar mereka

memakan makanlah

نَّأُْكَل مَّأُْكولٍۭ لِّْلَءاِكلنَِي لِيَأُْكُلوا۟ لِتَأُْكُلوا۟
memakan (ia[lk]) yang tempat

makan
bagi orang-orang

yang makan supaya makan supaya memakan

وَُكاَل َوتَأُْكُلوَن َوأَْكلِِهْم َوأَْكلِِهُم نَّأُْكَل
dan dimakan dan memakan dan makanan

mereka
dan makanan

mereka memakan

يَأُْكاَلِن يَأُْكَل َويَأُْكُلوَن وَُكُلوا۟
keduanya memakan memakan dan memakan dan kalian hendaklah

memakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بُعُ َوٱمْلُنَْخِنَقُة َوٱمْلَْوُقوذَةُ َوٱمْلُتَرَدِّيَُة َوٱلنَِّطيَحُة َوَمآ أََكَل ٱلسَّ
dan yang tercekik dan yang dipukul dan yang jatuh dan binatang

yang ditanduk dan tidak dia memakan binatang buas
Al-Maidah:3 أََكَل

َقاُلوا۟ َلِئْن أََكَلُه ٱلذِّئُْب
mereka berkata sesungguhnya jika memakan ia serigala Yusuf:14 أََكَلُه

ْحِت ُلوَن لِلسُّ ُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّٰ َسمَّٰ
orang-orang yang suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-

orang yang banyak makan bagi yang haram
Al-Maidah:42 ُلوَن أَكَّٰ

ًّا َوتَأُْكُلوَن ٱلتُّرَاَث أَْكاًل ملَّ
dan memakan harta warisan dengan makan loba Al-Fajr:19 أَْكاًل

َوبَدَّْلنَُٰهم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتنَْيِ ذََواتَىْ أُُكٍل َخْمٍط
dan Kami ganti mereka dengan kedua kebun mereka dua kebun

keduanya mempunyai makanan/buah kepahitan
Saba':16 أُُكٍل
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أََصابََها َواِبٌل فَـَٔاتَْت أُُكَلَها ِضْعفَنْيِ
dia menimpanya/menyiramnya hujan lebat maka dia mendatangkan

makanan-makanannya dua kali lipat
Al-Baqarah:265 أُُكَلَها

تُؤِْتىٓ أُُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍۭ ِبِإذِْن َربَِّها
kamu mendatangkan makanan-makanannya tiap-tiap masa/musim

dengan seizin tuhannya
Ibrahim:25

نُْه َشيْـًٔا ِكْلتَا ٱْلَجنَّتنَْيِ َءاتَْت أُُكَلَها َوَلْم تَظْلِم مِّ
kedua kedua kebun (ia) datang makanan-makanannya dan tidak

aniaya/berkurang dari padanya sesuatu
Al-Kahfi:33

أُُكُلَها َدآِئٌم َوِظلَُّها
buah-buahnya kekal dan naungannya Arraad:35 أُُكُلَها

َوٱلنَّْخَل َوٱلزَّرَْع ُمْختَلِفًا أُُكُلُهۥ
dan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang sungguh-sungguh

dalam kondisi berbeda-beda makannya/rasanya
Al-An'aam:141 أُُكُلُهۥ

تَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمنُْه نَبِّئْنَا ِبتَأِْويلِِهۦٓ
kalian memakan burung-burung dari padanya (kamu) sungguh-

sungguh memberitakanlah kepada kami dengan tabirnya
Yusuf:36 تَأُْكُل

ُمُهْم َوأَنفُُسُهْم أَفَاَل يُبِْصُروَن فَنُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا تَأُْكُل ِمنُْه أَنْعَٰ
lalu dikeluarkan oleh kami dengannya tanaman-tanaman kalian

memakan dari padanya binatang-binatang ternak mereka dan diri
mereka sendiri ia membenam mereka melihat

As-Sajdah:27

َما َدلَُّهْم َعَلىٰ َمْوِتِهۦٓ إاِلَّ َدآبَُّة ٱأْلَرِْض تَأُْكُل ِمنَسأَتَُهۥ
tidak ada sering menunjukkan kepada mereka atas/terhadap
kematiannya kecuali binatang melata bumi kalian memakan

tongkatnya

Saba':14

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

dan memakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12

أاَلَّ نُؤِْمَن لِرَُسوٍل َحتَّىٰ يَأِْتيَنَا ِبُقْربَاٍن تَأُْكُلُه ٱلنَّاُر
supaya tidak beriman bagi seorang rasul sehingga dia datang kepada

kami dengan korban dia memakannya api
Ali-Imran:183 تَأُْكُلُه

َعفًَة فًا مُّضَٰ بَوٰٓا۟ أَْضعَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلوا۟ ٱلرِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

riba lipat ganda yang melipat-lipat gandakan
Ali-Imran:130 ۟ تَأُْكُلوا
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ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه َوَما َلُكْم أاَلَّ تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan tidak bagi kalian kecuali kalian memakan dari apa telah disebut

nama Allah atasnya
Al-An'aam:119

ا َلْم يُذَْكِر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه واََل تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan janganlah kalian memakan dari apa tidak dia disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:121

أَن تَأُْكُلوا۟ ِمۢن بُيُوِتُكْم أَْو بُيُوِت َءابَآِئُكْم
bahwa kalian memakan dari/di rumah kalian atau rumah-rumah

bapak-bapak kamu
An-Nuur:61

َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَأُْكُلوا۟ َجِميًعا أَْو أَْشتَاتًا
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian memakan semuanya

atau bermacam-macam
An-Nuur:61

َوأُنَبِّئُُكم ِبَما تَأُْكُلوَن َوَما تَدَِّخُروَن ِفى بُيُوِتُكْم
dan aku kabarkan kepada kalian dengan apa kalian makan dan tida

kalian merendahkan diri di dalam rumah kalian
Ali-Imran:49 تَأُْكُلوَن

ا تَأُْكُلوَن  فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ ِفى ُسنۢبُلِِهۦٓ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
maka apa (kalian) menuai maka tinggalkan/biarkan ia di dalam

tangkainya kecuali sedikit dari apa kalian makan
Yusuf:47

َم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَِٰفعُ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن  َوٱأْلَنْعَٰ
dan binatang ternak (ia) menciptakannya bagi kalian

didalamnya/padanya hangat dan beberapa manfaat dan daripadanya
kalian makan

An-Nahl:5

 ِفيَها فَوَِٰكُه َكِثيرَةٌ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن
didalamnya (ia[lk]) yang membuahkannya sangat banyak dan dari

padanya kalian makan

Al-
Mu'minuun:19

 َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َكِثيرَةٌ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن
dan bagi kamu didalamnya/padanya beberapa kemanfaatan sangat

banyak dan dari padanya kalian makan

Al-
Mu'minuun:21

ا تَْشَربُوَن ا تَأُْكُلوَن ِمنُْه َويَْشرَُب ِممَّ يَأُْكُل ِممَّ
makan dari apa kalian makan dari padanya dan minum dari apa

(kalian) minum

Al-
Mu'minuun:33

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج َوِمن ُكلٍّ تَأُْكُلوَن َلْحًما طَِريًّا َوهَٰ
dan ini asin pahit / asin dan dari tiap-tiap kalian makan daging benar-

benar lembut/yang baru
Faathir:12

 فََراغَ إَِلىٰٓ َءالَِهِتِهْم فََقاَل أاََل تَأُْكُلوَن
maka dia pergi kepada berhala-berhala mereka lalu ia mengatakan

apakah tidak kalian makan
Ash-Shaafaat:91

َم لِتَرَْكبُوا۟ ِمنَْها َوِمنَْها تَأُْكُلوَن  الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian binatang ternak untuk

kendarai sebagiannya dan sebagiannya kalian makan
Ghafir:79

365

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 َلُكْم ِفيَها فَِٰكَهٌة َكِثيرَةٌ مِّنَْها تَأُْكُلوَن
bagi kalian didalamnya (ia[pr]) yang bersuka ria sangat banyak

daripadanya kalian makan
Az-Zukhruf:73

بَُهۥٓ إَِليِْهْم َقاَل أاََل تَأُْكُلوَن  فََقرَّ
lalu (ia) telah sering mendekatkannya / menghidangkannya kepada

mereka dia mengatakan mengapa tidak kalian makan

Adz-
Dzaariyaat:27

فَٱْدفَُعٓوا۟ إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم واََل تَأُْكُلوَهآ إِْسرَافًا َوِبَداًرا
maka kalian hendaklah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka dan jangan kalian memakannya kelebihan batas dan
ketergesa-gesaan

An-Nisa:6
تَأُْكُلوَهآ

واََل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian

dengan batil
Al-Baqarah:188 ۟ تَأُْكُلٓوا

واََل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُهْم إَِلىٰٓ أَْموَٰلُِكْم
dan jangan kalian memakan harta-harta mereka pada harta-harta

kalian
An-Nisa:2

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

harta-harta kalian diantara kalian dengan jalan yang batil
An-Nisa:29

فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah Al-A'raaf:73 تَأُْكْل

فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah

Huud:64

فَأََكاَل ِمنَْها فَبََدْت َلُهَما َسْوءَٰتُُهَما
maka keduanya memakan dari padanya maka (ia) menampakan

terhadap keduanya keburukan keduanya
Thaahaa:121 فَأََكاَل

ِدِقنَي فَأََكَلُه ٱلذِّئُْب َوَمآ أَنَت ِبُمؤِْمٍن لَّنَا َوَلْو ُكنَّا صَٰ
maka/lalu memakannya serigala dan tidak kamu dengan percaya bagi

kami walaupun adalah kami para yang membenarkan
Yusuf:17 فَأََكَلُه

َوأَمَّا ٱْلَءاَخُر فَيُْصَلُب فَتَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمن رَّأِْسِهۦ
dan adapun yang lain maka akan disalib maka/lalu (kamu) memakan

lah burung-burung dari/sebagian kepalanya
Yusuf:41 فَتَأُْكُل

فَُكاَل ِمْن َحيُْث ِشئْتَُما
makanlah kamu berdua dari mana saja kalian berdua kehendaki Al-A'raaf:19 فَُكاَل
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فَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغًدا
maka kalian hendaklah memakan daripadanya apa saja kalian telah

menghendaki puas/senang
Al-Baqarah:58 ۟ فَُكُلوا

آ أَْمَسْكَن َعَليُْكْم َوٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa mereka menahan /

menangkap atas kalian dan kalian hendaklah ingat nama Allah
atasnya

Al-Maidah:4

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa telah disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:118

ا َغِنْمتُْم َحلَٰاًل طَيِّبًا فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa (kalian) merampas halal

kebaikan
Al-Anfaal:69

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
An-Nahl:114

فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلبَآِئَس ٱْلفَِقيَر
maka kalian hendaklah memakan dari padanya dan (mereka)

berikanlah makan orang-orang yang sengsara orang-orang yang
sangat fakir

Al-Hajj:28

فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلَقاِنعَ َوٱمْلُْعتَرَّ
maka apabila (ia) merobohkan lambungnya maka kalian hendaklah

memakan daripadanya dan (mereka) berikanlah makan (ia[lk]) yang
rela dan orang yang meminta

Al-Hajj:36

ِريٓـًٔا فَُكُلوهُ َهِنيٓـًٔا مَّ
maka kalian memakannya kepuasan cukup An-Nisa:4 فَُكُلوهُ

فَُكلِى َوٱْشَرِبى َوَقرِّى َعيْنًا
maka makanlah dan minumlah dan menetaplah mata air Maryam:26 فَُكلِى

َوَمن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل ِبٱمْلَْعُروِف
dan barang siapa adalah dia sangat fakir/miskin maka dia boleh

memakan dengan baik/sepatutnya
An-Nisa:6 فَْليَأُْكْل

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian Al-Baqarah:57 ۟ ُكُلوا

زِْق الـلَّـِه ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ ِمن رِّ
kalian makanlah dan kalian minumlah dari rizki Allah

Al-Baqarah:60

ا ِفى ٱأْلَرِْض َحلَٰاًل طَيِّبًا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكُلوا۟ ِممَّ
wahai manusia kalian makanlah dari apa di dalam bumi halal

kebaikan
Al-Baqarah:168
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian makanlah dari

kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian
Al-Baqarah:172

۟ ُكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦٓ إِذَآ أَثَْمَر واََل تُْسرِفُٓوا
kalian makanlah dari buahnya apabila dia menjadi berbuah dan

jangan kalian berlebih-lebihan
Al-An'aam:141

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه ُكُلوا۟ ِممَّ
kalian makanlah dari apa dia memberikan rezeki kalian Allah

Al-An'aam:142

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian

Al-A'raaf:160

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ َمُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ ُكُلوا۟ َوٱْرَعْوا۟ أَنْعَٰ
kalian makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:54

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم واََل تَطَْغْوا۟ ِفيِه
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian dan

janganlah melampui batas tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:81

يَٰٓأَيَُّها ٱلرُُّسُل ُكُلوا۟ ِمَن ٱلطَّيِّبَِٰت
wahai para orang rasul kalian makanlah dari orang yang baik-baik

Al-
Mu'minuun:51

زِْق َربُِّكْم ُكُلوا۟ ِمن رِّ
kalian makanlah dari rizki tuhan kalian

Saba':15

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan terhadap apa adalah

kalian kalian melakukan
Ath-Thuur:19

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَمآ أَْسَلفْتُْم ِفى ٱأْلَيَّامِ ٱْلَخالِيَِة
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan

apa/disebabkan (kalian) dahulu lalui di dalam hari-hari yang melalui /
pelewat

Al-Haaqqah:24

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan apa/karena

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Mursalaat:43

ُكُلوا۟ َوتََمتَُّعوا۟ َقلِياًل إِنَُّكم مُّْجرُِموَن
kalian makanlah dan (kalian[lk]) bersenang-senanglah (kalian[lk])

sedikit sesungguhnya kalian orang-orang yang sungguh-sungguh
berdosa

Al-Mursalaat:46

ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69 ُكلِى
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فَِإنَُّهْم َلَءاِكُلوَن ِمنَْها فََمالِـُٔوَن ِمنَْها ٱْلبُطُوَن
maka sesungguhnya mereka benar-benar mereka memakan dari

padanya (buah pohon) maka (mereka[lk]) yang menjadi penuh dari
padanya (buah pohon) perut-perut

Ash-Shaafaat:66
َلَءاِكُلوَن

َلَءاِكُلوَن ِمن َشَجٍر مِّن زَقُّومٍ
benar-benar mereka memakan dari pohon dari zaqqum

Al-Waqi'a:52

أَلََكُلوا۟ ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهم
niscaya mereka makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki

mereka
Al-Maidah:66 ۟ أَلََكُلوا

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َليَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sungguh memakan harta-harta manusia dengan batil da

menghalang-halangi dari jalan Allah
At-Taubah:34 َليَأُْكُلوَن

إآِلَّ إِنَُّهْم َليَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم َويَْمُشوَن ِفى ٱأْلَْسَواِق
kecuali sesungguhnya mereka sungguh memakan makanan dan

berjalan di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:20

ثْمِ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن ِل ٱلنَّاِس ِبٱإْلِ لِتَأُْكُلوا۟ فَِريًقا مِّْن أَْموَٰ
supaya memakan segolongan/sebagian dari harta-harta manusia

dengan dosa dan kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:188 ۟ لِتَأُْكُلوا

َر ٱْلبَْحَر لِتَأُْكُلوا۟ ِمنُْه َلْحًما طَِريًّا َوُهَو ٱلَِّذى َسخَّ
dan dia yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan lautan supaya

memakan dari padanya daging benar-benar lembut/yang baru
An-Nahl:14

لِيَأُْكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦ َوَما َعِمَلتُْه أَيِْديِهْم أَفَاَل يَْشُكُروَن
supaya makan dari buahnya dan tidak (ia[pr]) mengusahakannya

tangan-tangan mereka ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:35 ۟ لِيَأُْكُلوا

َوَشَجرَةً تَْخُرُج ِمن طُورَِسيْنَآَء تَنۢبُُت ِبٱلدُّْهِن َوِصبْغٍ لِّْلَءاِكلنَِي
dan pohon keluar dari gunung thursina menumbuhkan dengan

minyak dan bumbu/lauk bagi orang-orang yang makan

Al-
Mu'minuun:20

لِّْلَءاِكلنَِي
فََجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّأُْكولٍۭ

maka (ia) menjadikan mereka seperti yang kencang (ia[lk]) yang
tempat makan

Al-Fiil:5 مَّأُْكولٍۭ
َقاُلوا۟ نُِريُد أَن نَّأُْكَل ِمنَْها َوتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُنَا

mereka berkata diharapkan oleh kami untuk memakan daripadanya
dan menentramkan hati kami

Al-Maidah:113 نَّأُْكَل
ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ

dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka
mereka mengerjakan

Al-Maidah:62 َوأَْكلِِهُم
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ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

kerjakan
Al-Maidah:63

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َوأَْكلِِهْم أَْموَٰ
dan makanan mereka harta-harta manusia/orang lain dengan jalan

bathil
An-Nisa:161 َوأَْكلِِهْم

ًّا َوتَأُْكُلوَن ٱلتُّرَاَث أَْكاًل ملَّ
dan memakan harta warisan dengan makan loba Al-Fajr:19 َوتَأُْكُلوَن

وَُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحيُْث ِشئْتَُما
dan dimakan daripadanya (makanan surga) puas/senang sebagaimana

kalian berdua kehendaki
Al-Baqarah:35 وَُكاَل

َ َلُكُم وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah sehingga

menjadi menjelaskan untuk kalian
Al-Baqarah:187 ۟ وَُكُلوا

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا وَُكُلوا۟ ِممَّ
dan kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
Al-Maidah:88

وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ واََل تُْسرِفُٓوا۟ إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْسرِِفنَي
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah dan jangan

kalian berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan

Al-A'raaf:31

وَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة
dan kalian hendaklah memakan daripadanya dimana saja kalian telah

menghendaki dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa
Al-A'raaf:161

إَِليِْه ٱلنُُّشوُر زِْقِهۦ َو فَٱْمُشوا۟ ِفى َمنَاِكِبَها وَُكُلوا۟ ِمن رِّ
maka berjalanlah kamu di dalam persimpangannya dan kalian
hendaklah memakan dari sebagian rizki-nya dan kepada-Nya

dibangkitkan kembali

Al-Mulk:15

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

dan memakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12
َويَأُْكُلوَن

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ
apakah kamu menyukai seorang diantara kalian bahwa memakan

daging saudaranya mati maka kamu jijik padanya
Al-Hujuraat:12 يَأُْكَل

ُهۥ ِصدِّيَقٌة َكانَا يَأُْكاَلِن ٱلطََّعاَم َوأُمُّ
dan ibunya seorang wanita yang sangat benar adalah dia keduanya

memakan makanan
Al-Maidah:75 يَأُْكاَلِن
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َوأََخاُف أَن يَأُْكَلُه ٱلذِّئُْب َوأَنتُْم َعنُْه غَِٰفُلوَن
dan semakin khawatir bahwa memakannya serigala dan kalian

daripadanya para yang pelupa / pelamun
Yusuf:13 يَأُْكَلُه

ُم ا يَأُْكُل ٱلنَّاُس َوٱأْلَنْعَٰ فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض ِممَّ
maka/lalu ia bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi dari apa

makan manusia dan binatang ternak
Yunus:24 يَأُْكُل

ا تَْشَربُوَن ا تَأُْكُلوَن ِمنُْه َويَْشرَُب ِممَّ يَأُْكُل ِممَّ
makan dari apa kalian makan dari padanya dan minum dari apa

(kalian) minum

Al-
Mu'minuun:33

ذَا ٱلرَُّسوِل يَأُْكُل ٱلطََّعاَم َويَْمِشى ِفى ٱأْلَْسَواِق َوَقاُلوا۟ َماِل هَٰ
dan mereka berkata mengapa ini rasul makan makanan dan

berjalan/berkeliaran di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:7

يَأُْكُل ِمنَْها َوَقاَل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
makan daripadanya dan dia mengucapkan orang-orang yang zalim

tidak lain kalian mengikuti hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Furqon:8

َسبْعَ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus Yusuf:43 يَأُْكُلُهنَّ

ِفى َسبْعِ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
di dalam tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus

Yusuf:46

ِطـُٔوَن الَّ يَأُْكُلُهۥٓ إاِلَّ ٱْلخَٰ
tidak ada memakannya kecuali langit Al-Haaqqah:37 يَأُْكُلُهۥٓ

ذَرُْهْم يَأُْكُلوا۟ َويَتََمتَُّعوا۟ َويُْلِهِهُم ٱأْلََمُل فََسْوَف يَْعَلُموَن
biarkanlah mereka makan dansangat bersenang-senang dan

menyebabkan melalaikan mereka angan-angan maka kelak mereka
mengetahui

Al-Hijr:3
۟ يَأُْكُلوا

أُ۟ولَِٰٓئَك َما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم إاِلَّ ٱلنَّاَر
itulah mereka tidak mereka makan di dalam mereka meninggalkan

kecuali/melainkan api
Al-Baqarah:174 يَأُْكُلوَن

بَٰوا۟ ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن ٱلرِّ
orang-orang yang mereka makan riba

Al-Baqarah:275

َل ٱْليَتََٰمىٰ ظُْلًما إِنَّ ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka makan harta-harta anak

yatim (secara) zalim
An-Nisa:10

إِنََّما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم نَاًرا َوَسيَْصَلْوَن َسِعيًرا
sesungguhnya/hanyalah mereka makan di dalam mereka

meninggalkan api dan mereka kelak masuk api yang menyala-nyala
An-Nisa:10
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َوَما َجَعْلنَُٰهْم َجَسًدا الَّ يَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم
dan tidak (kami) jadikan mereka jasad mereka tidak mereka makan

makanan
Al-Anbiyaa':8

 َوأَْخرَْجنَا ِمنَْها َحبًّا فَِمنُْه يَأُْكُلوَن
dan keluarkanlah kami daripadanya biji-bijian maka daripadanya

mereka makan
YaaSiin:33

 َوذَلَّْلنََٰها َلُهْم فَِمنَْها رَُكوبُُهْم َوِمنَْها يَأُْكُلوَن
dan kami hinakan/tundukkannya untuk mereka maka sebagiannya

tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan
YaaSiin:72

ا تُْحِصنُوَن يَأُْكْلَن َما َقدَّْمتُْم َلُهنَّ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
(ia) memakan apa (kalian) menyediakan bagi mereka kecuali sedikit

dari apa kamu simpan
Yusuf:48 يَأُْكْلَن

ُل بَْعَضَها َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱأْلُُكِل وَِٰحٍد َونُفَضِّ
yang satu dan dilebihkan sebagian atas/terhadap bagian di dalam rasa Arraad:4 ٱأْلُُكِل
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ت ل ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengurangan, penipuan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengurangi, berkurang,
mengecilkan, menipis, memperkecil, melemahkan, menghina,

menyusuntukan, mempersedikitkan, menipu, menggelapkan uang

أََلتْنَُٰهم
(kami) mengurangi mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآ أََلتْنَُٰهم مِّْن َعَملِِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak (kami) mengurangi mereka dari amal perbuatan mereka

dari sesuatu
Ath-Thuur:21 أََلتْنَُٰهم
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ر ل ا
Makna kata dasar :

آلر
Alif Lam Ra

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab hikmah Yunus:1 آلر

آلر ِكتٌَٰب أُْحِكَمْت َءايَٰتُُهۥ
Alif Lam Ra catatan / ketetapan disusun rapi ayat-ayatnya

Huud:1

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab yang nyata

Yusuf:1

 آلر
Alif Lam RaX

Ibrahim:1

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوُقرَْءاٍن مُِّبنيٍ
Alif Laam Raa itu ayat-ayat kitab dan al qur'an yang nyata

Al-Hijr:1
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ف ل ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna masa seribu tahun, abad

perkembangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَْلٌف أَْلفًا أَلَّفَْت أَلََّف َءالٍَٰف
seribu seribu (kamu[lk])

menjinakkan/mempersatukan
(ia) akhirnya telah

menjinakkan/mempersatukan ribu

أَْلفَنْيِ أَْلَف_َسنٍَة أَْلَف أَْلٍف أَْلٌف
duaribu seribu tahun seribu ribu seribu

ِبأَْلٍف إِۦلَِٰفِهْم أُُلوٌف أَْلِف أَْلفَنْيِ
dengan seribu kebiasaan mereka beribu-ribu seribu duaribu

يلَِٰف إِلِ َكأَْلِف فَأَلََّف َسنٍَة ِبأَْلٍف
karena kebiasaan seperti seribu maka dia

menjinakkan seribu tahun dengan seribu

يُؤَلُِّف
dikumpulkan (olehnya)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن يُِمدَُّكْم َربُُّكم ِبثَلَٰثَِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمنزَلِنَي
bahwa dia menolong kalian tuhan kalian dengan tiga ribu dari

malaikat-malaikat yang diturunkan
Ali-Imran:124 َءالٍَٰف

ذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمَسوِِّمنَي هَٰ
ini dia membantu / memperpanjang kalian tuhan kalian dengan lima

ribu dari malaikat-malaikat para yang memakai tanda
Ali-Imran:125
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مَّآ أَلَّفَْت بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه أَلََّف بَيْنَُهْم
tidak dapat (kamu[lk]) menjinakkan/mempersatukan antara hati

mereka akan tetapi Allah (ia) akhirnya telah
menjinakkan/mempersatukan diantara mereka

Al-Anfaal:63
أَلََّف

مَّآ أَلَّفَْت بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه أَلََّف بَيْنَُهْم
tidak dapat (kamu[lk]) menjinakkan/mempersatukan antara hati

mereka akan tetapi Allah (ia) akhirnya telah
menjinakkan/mempersatukan diantara mereka

Al-Anfaal:63
أَلَّفَْت

ا۟ئٌَة يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ إِن يَُكن مِّنُكم مِّ َو
dan jika adalah dia diantara kalian seratus mengalahkan seribu dari

pada orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:65 أَْلفًا

إِن يَُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفَنْيِ ِبِإذِْن الـلَّـِه َو
dan jika adalah dia diantara kalian seribu mengalahkan duaribu

dengan seizin Allah
Al-Anfaal:66 أَْلٌف

َوأَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِما۟ئَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن
dan kami utus dia kepada seratus ribu atau menambah

Ash-
Shaafaat:147 أَْلٍف

ُر أَْلَف َسنٍَة َلْو يَُعمَّ
sekiranya ia umur panjang seribu tahun Al-Baqarah:96 أَْلَف

ا تَُعدُّوَن ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥٓ أَْلَف َسنٍَة مِّمَّ
di dalam hari adalah dia ukurannya seribu tahun dari apa menghitung

As-Sajdah:5

فََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف_َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسنَي َعاًما
maka (ia) menetap pada/bersama mereka seribu tahun kecuali

(kurang) lima puluh tahun
Al-Ankabuut:14 أَْلَف_َسنٍَة

إِن يَُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفَنْيِ ِبِإذِْن الـلَّـِه َو
dan jika adalah dia diantara kalian seribu mengalahkan duaribu

dengan seizin Allah
Al-Anfaal:66 أَْلفَنْيِ

َليَْلُة ٱْلَقْدِر َخيٌْر مِّْن أَْلِف َشْهٍر
malam kemuliaan kebaikan dari seribu bulan Al-Qadr:3 أَْلِف

َوُهْم أُُلوٌف َحذََر ٱمْلَْوِت
dan mereka beribu-ribu ia merasa takut mati Al-Baqarah:243 أُُلوٌف

يِْف تَآِء َوٱلصَّ إِۦلَِٰفِهْم رِْحَلَة ٱلشِّ
kebiasaan mereka perjalanan/bepergian dimusim dingin dan musim

panas
Quraish:2 إِۦلَِٰفِهْم
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أَنِّى ُمِمدُُّكم ِبأَْلٍف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمرِْدِفنَي
sesungguhnya Aku didatangkan bala bantuan kepada kalian (olehnya)

dengan seribu dari malaikat-malaikat orang-orang yang datang
berduyun-duyun

Al-Anfaal:9
ِبأَْلٍف

وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari

adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun
Al-Ma'arij:4 َسنٍَة

فَأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِهۦٓ إِْخوَٰنًا
maka dia menjinakkan antara hati kalian maka/lalu kalian memulai

dengan nikmatnya penciptaan dalam persaudaraan
Ali-Imran:103 فَأَلََّف

ا تَُعدُّوَن إِنَّ يَْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami hari disisi tuhanmu seperti seribu tahun dari

apa menghitung
Al-Hajj:47 َكأَْلِف

يلَِٰف ُقَريٍْش إِلِ
karena kebiasaan orang-orang qurais Quraish:1 يلَِٰف إِلِ

َوأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو أَنفَْقَت َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan (ia) lebih menjinakkan / mempersatukan antara hati mereka

walaupun (kamu[lk]) membelanjakan apa di dalam bumi semuanya
Al-Anfaal:63 َوأَلََّف

َوٱلَّٰٓـِٔى يَِئْسَن ِمَن ٱمْلَِحيِض ِمن نَِّسآِئُكْم
yang berputus asa dari haid dari isteri-isteri kalian Ath-Thalaaq:4 َوٱلَّٰٓـِٔى

ِملنَِي َعَليَْها َوٱمْلُؤَلَّفَِة ِكنيِ َوٱْلعَٰ َدقَُٰت لِْلفَُقرَآِء َوٱمْلَسَٰ إِنََّما ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah sedekah bagi orang-orang fakir dan orang-

orang miskin dan Xamil/pengurus diatasnya dan para muallaf
At-Taubah:60 َوٱمْلُؤَلَّفَِة

ثُمَّ يُؤَلُِّف بَيْنَُهۥ ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ رَُكاًما
kemudian dikumpulkan (olehnya) diantaranya kemudian (mereka)

menjadikannya/memasukkannya bertindih-tindih
An-Nuur:43 يُؤَلُِّف
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ه ل ل ا
Makna kata dasar :

الـلَّـِه الـلَّـُه الـلَّـَه أَِبلـلَّـِه َءآهللَُّ
Allah Allah Allah apakah dengan

Allah apakah Allah

فَالـلَّـُه هُ تَواَلَّ تَالـلَّـِه ِبالـلَّـِه الـلَّـِه
maka Allah berkawan

dengannya demi Allah dengan/kepada
Allah Allah

َوالـلَّـِه َوالـلَّـُه لِـلَّـِه فَلِلَِّه فَالـلَّـُه
demi Allah dan Allah bagi Allah maka bagi Allah maka Allah

ٱهللَُّ َوٱهللَُّ َوهللَِِّ َوتَٱهللَِّ
Allah dan Allah dan kepunyaan Allah dan demi Allah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59
َءآهللَُّ

َءآهللَُّ َخيٌْر أَمَّا يُْشرُِكوَن
apakah Allah kebaikan apa yang mereka persekutukan

An-Naml:59

ُقْل أَِبلـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ َورَُسولِِهۦ ُكنتُْم تَْستَْهزُِءوَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dengan Allah dan ayat-ayatNya

dan rasul-nya adalah kalian kelak akan memperolok-olok
At-Taubah:65 أَِبلـلَّـِه
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۟ ِدُعوَن الـلَّـَه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا يُخَٰ
mereka menipu Allah dan orang-orang yang mereka mengimani Al-Baqarah:9 الـلَّـَه

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:20

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْستَْحىِۦٓ
sesungguhnya Allah tidak segan

Al-Baqarah:26

َحتَّىٰ نََرى الـلَّـَه َجْهرَةً
sehingga kami melihat Allah nyata

Al-Baqarah:55

إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمرُُكْم
sesungguhnya Allah ia menyuruh kalian

Al-Baqarah:67

وَن َوَما يُْعلِنُوَن أَواََل يَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Al-Baqarah:77

اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ الـلَّـَه َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحَسانًا
tidak kalian menyembah selain Allah dan kepada orang tua

perwujudan dalam perbuatan baik
Al-Baqarah:83

ِفِريَن فَِإنَّ الـلَّـَه َعُدوٌّ لِّْلكَٰ
maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir

Al-Baqarah:98

أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:106

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidak kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan langit

dan bumi
Al-Baqarah:107

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:109

إِنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:110

إِنَّ الـلَّـَه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
sesungguhnya Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:115

يَٰبَِنىَّ إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰ َلُكُم ٱلدِّيَن
wahai anak-anakku sesungguhnya Allah dia memilih untuk kalian

ketaatan/agama
Al-Baqarah:132

إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Baqarah:143
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إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:148

ِبِريَن إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Baqarah:153

فَِإنَّ الـلَّـَه َشاِكٌر َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah yang penyukur sangat mengetahui

Al-Baqarah:158

َوأَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلَعذَاِب
dan bahwasannya Allah sangat keras/berat siksa

Al-Baqarah:165

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:173

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه نَزََّل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
itu bahwa kami Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan kitab

dengan kebenaran
Al-Baqarah:176

ٱهللََّ الـلَّـَه َعلِيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:181

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:182

َولِتُْكِمُلوا۟ ٱْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم
dan agar disempurnakan bilangan dan hendaklah diagungkan Allah

atas/terhadap apa dia telah memberi petunjuk kepada kalian
Al-Baqarah:185

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Baqarah:189

واََل تَْعتَُدٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
dan jangan kalian melampaui batas sesungguhnya Allah tidak dia

menyukai orang-orang yang melampaui batas
Al-Baqarah:190

فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:192

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang
bertakwa

Al-Baqarah:194

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang
bertakwa

Al-Baqarah:194
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َوأَْحِسنُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan kalian hendaklah berbuat baik sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat baik
Al-Baqarah:195

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Baqarah:196

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Baqarah:196

فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِعنَد ٱمْلَْشَعِر ٱْلَحَرامِ
maka kalian hendaklah berdzikir Allah disisi masy'aril Haram

Al-Baqarah:198

َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun Allah sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:199

َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun Allah sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:199

نَِٰسَكُكْم فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه  فَِإذَا َقَضيْتُم مَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan cara ibadah haji kalian

maka kalian hendaklah berdzikir Allah
Al-Baqarah:200

ْعُدودٍَٰت َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
dan kalian hendaklah ingat Allah di dalam / pada hari yang

ditentukan
Al-Baqarah:203

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu kepadaNya kalian akan
dikumpulkan

Al-Baqarah:203

َويُْشِهُد الـلَّـَه َعَلىٰ َما ِفى َقْلِبِهۦ
dan dia menyaksikan Allah atas/terhadap apa di dalam hatinya

Al-Baqarah:204

إِذَا ِقيَل َلُه ٱتَِّق الـلَّـَه  َو
dan apabila dia dikatakan baginya kalian hendaklah bertaqwa kepada

Allah
Al-Baqarah:206

فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat perkasa

Maha Bijaksana
Al-Baqarah:209

فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan

Al-Baqarah:211

فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui

Al-Baqarah:215
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إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:220

ِريَن ِبنَي َويُِحبُّ ٱمْلُتَطَهِّ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertaubat dan

disukai orang-orang yang mensucikan diri
Al-Baqarah:222

لَُٰقوهُ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكم مُّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu orang-orang yang menemuinya
Al-Baqarah:223

۟ وا ِنُكْم أَن تَبَرُّ َيْمَٰ واََل تَْجَعُلوا۟ الـلَّـَه ُعرَْضًة ألِّ
dan jangan mereka menjadikan Allah (sebagai) penghalang

bagi/dalam sumpahmu untuk (mereka) supaya membuat kebajikan
Al-Baqarah:224

فَِإن فَآُءو فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika/kemudian (mereka) kembali (lampau) maka sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:226

فَِإنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:227

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian
hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu

sangat mengetahui

Al-Baqarah:231

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian
hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu

sangat mengetahui

Al-Baqarah:231

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan apa kalian
melakukan maha melihat

Al-Baqarah:233

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan apa kalian
melakukan maha melihat

Al-Baqarah:233

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفىٓ أَنفُِسُكْم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui

apa di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235

فَٱْحذَُروهُ َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
maka takutlah kepadaNya dan kalian hendaklah mengetahui

bahwasanya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun
Al-Baqarah:235
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إِنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:237

 فَِإذَآ أَِمنتُْم فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه
maka apabila kalian telah aman maka kalian hendaklah berdzikir

Allah
Al-Baqarah:239

ثُمَّ أَْحيَُٰهْم إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kemudian dia menghidupkan mereka sesungguhnya Allah benar-

benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Al-Baqarah:243

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah maha

mendengar sangat mengetahui
Al-Baqarah:244

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapakah mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Baqarah:245

إِنَّ الـلَّـَه َقْد بََعَث َلُكْم طَاُلوَت َملًِكا
sesungguhnya Allah sungguh telah dia mengangkat bagi kalian talut

seorang raja
Al-Baqarah:247

َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىُٰه َعَليُْكْم
dia mengatakan sesungguhnya Allah memilihnya atas kalian

Al-Baqarah:247

ا فََصَل طَاُلوُت ِبٱْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ُمبْتَلِيُكم ِبنََهٍر فََلمَّ
maka tatkala ia menjelaskan/keluar talut dengan tentaranya dia

mengatakan sesungguhnya Allah yang melakukan pengujian kepada
kalian dengan sungai

Al-Baqarah:249

َلِمنَي َولَِٰكنَّ الـلَّـَه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱْلعَٰ
akan tetapi Allah mempunyai karunia atas/terhadap semesta alam

Al-Baqarah:251

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يُِريُد
akan tetapi Allah mereka melakukan apa dia menghendaki

Al-Baqarah:253

ْمِس ِمَن ٱمْلَْشِرِق َقاَل إِبْرَِٰهيُم فَِإنَّ الـلَّـَه يَأِْتى ِبٱلشَّ
dia mengatakan Ibrahim maka sesungguhnya Allah ia mendatangkan

/ mengumpulkan dengan matahari dari timur
Al-Baqarah:258

َقاَل أَْعَلُم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia mengatakan paling mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap

setiap sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:259

أَنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
bahwasanya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:260

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat kaya

Maha Terpuji
Al-Baqarah:267
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فَِإنَّ الـلَّـَه يَْعَلُمُهۥ َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
maka sesungguhnya Allah dia mengetahuinya dan tidak bagi orang-

orang yang dzalim dari para penolong
Al-Baqarah:270

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء
akan tetapi Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki

Al-Baqarah:272

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan maka

sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui
Al-Baqarah:273

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Baqarah:278

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

َدةَ هَٰ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ واََل تَْكتُُموا۟ ٱلشَّ
dan dia hendaklah bertakwa Allah tuhannya dan jangan kalian

menyembunyikan kesakisan-kesaksian
Al-Baqarah:283

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْخفَىٰ َعَليِْه َشىٌْء
sesungguhnya Allah tidak dia sembunyi atasnya barang sesuatu

Ali-Imran:5

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
sesungguhnya Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Ali-Imran:9

فَِإنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
maka sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ali-Imran:19

ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الـلَّـَه فَٱتَِّبُعوِنى يُْحِببُْكُم الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika adalah kalian kalian mencintai

Allah maka ikutilah aku dia mencintai kamu Allah
Ali-Imran:31

ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

rasul
Ali-Imran:32
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ِفِريَن فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلكَٰ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah tidak

dia menyukai para pembangkang / kafir
Ali-Imran:32

إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰٓ َءاَدَم َونُوًحا
sesungguhnya Allah dia memilih Adam dan Nuh

Ali-Imran:33

إِنَّ الـلَّـَه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
sesungguhnya Allah dia memberi rezki dari siapa dia kehendaki

dengan tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:37

رَُك ِبيَْحيَىٰ ُمَصدِّقًۢا ِبَكلَِمٍة مَِّن الـلَّـِه أَنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
bahwasanya Allah dia memberikan kabar gembira kepadamu dengan

Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah
Ali-Imran:39

رَِك إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىِٰك َوطَهَّ
sesungguhnya Allah memilih kamu dan (ia) telah sungguh-sungguh

mensucikan kamu
Ali-Imran:42

نُْه رُِك ِبَكلَِمٍة مِّ إِنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
sesungguhnya Allah dia menyampaikan kabar gembira kepadamu

dengan kalimat dari padanya
Ali-Imran:45

بُِّكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن َوِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan aku datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari tuhan kalian
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Ali-Imran:50

إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ
sesungguhnya Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah Dia

Ali-Imran:51

إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia maha perkasa maha

bijaksana
Ali-Imran:62

فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُفِْسِديَن
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah

sangat mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Ali-Imran:63

أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ الـلَّـَه واََل نُْشرَِك ِبِهۦ َشيْـًٔا
bahwa tidak kami menyembah kecuali Allah dan tidak kami

menyekutukan dengannya sesuatu
Ali-Imran:64

َوٱتََّقىٰ فَِإنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
dan ia bertakwa maka sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang

yang bertakwa
Ali-Imran:76

َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:89

فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui

Ali-Imran:92
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َلِمنَي َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َعِن ٱْلعَٰ
dan barang siapa ia mengingkari maka sesungguhnya Allah sangat

kaya dari semesta alam
Ali-Imran:97

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َحقَّ تَُقاِتِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah sebenar-benarnya ketaqwaan kepadanya
Ali-Imran:102

ُدوِر ُقْل ُموتُوا۟ ِبَغيِْظُكْم إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kamu hendaklah mengatakan mati dengan kemarahan kalian

sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai
dada/hati

Ali-Imran:119

إِنَّ الـلَّـَه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
sesungguhnya Allah dengan/terhadap (segala apa) mereka

mengerjakan sangat meliputi
Ali-Imran:120

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
maka kalian hendaklah takut Allah agar supaya kalian kalian

berterima kasih
Ali-Imran:123

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Ali-Imran:130

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul agar supaya kalian

kalian mendapat rahmat
Ali-Imran:132

ذََكُروا۟ الـلَّـَه فَٱْستَْغفَُروا۟ لِذُنُوِبِهْم
mereka ingat Allah maka/lalu mereka memohon ampun terhadap

dosa-dosa mereka
Ali-Imran:135

 فََلن يَُضرَّ الـلَّـَه
maka (hal itu) tidak dia memudharatkan Allah

Ali-Imran:144

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun

Ali-Imran:155

لنَِي إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَوَكِّ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berserahdiri

Ali-Imran:159

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:165

َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan bahwasannya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:171

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا يُِريُد الـلَّـُه إِنَُّهْم َلن يَُضرُّ
sesungguhnya mereka tidak dapat mereka memberi mudharat Allah

sesuatu dia menghendaki Allah
Ali-Imran:176
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وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َلن يَُضرُّ
tidak dapat mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:177

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْجتَِبى ِمن رُُّسلِِهۦ
akan tetapi Allah Dia memilih dari rasul-rasulnya

Ali-Imran:179

۟ إِنَّ الـلَّـَه فَِقيٌر َونَْحُن أَْغِنيَآُء َسنَْكتُُب َما َقاُلوا
sesungguhnya Allah sangat memerlukan dan kami orang-orang kaya

kami kelak akan menulis apa mereka berkata
Ali-Imran:181

مٍ لِّْلَعِبيِد َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَالَّ
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Ali-Imran:182

ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعِهَد إَِليْنَآ
orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah telah

menjanjikan kepada kami
Ali-Imran:183

ٱلَِّذيَن يَذُْكُروَن الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا
orang-orang yang mereka ingat/memperhatikan Allah berdiri dan

tempat-tempat duduk
Ali-Imran:191

إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ali-Imran:199

َورَاِبطُوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah meningkatkan kewaspadaan dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya kalian kalian
beruntung

Ali-Imran:200

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذى تََسآَءُلوَن ِبِهۦ َوٱأْلَرَْحاَم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

sering meminta dengannya dan hubungan keluarga
An-Nisa:1

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَليُْكْم رَِقيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas kalian penjaga dan pengawas

An-Nisa:1

َخافُوا۟ َعَليِْهْم فَْليَتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوْليَُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
mereka mengkhawatirkan atas mereka maka mereka hendaklah

bertakwa Allah dan mereka hendaklah mengatakan perkataan yang
benar

An-Nisa:9

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu ketentuan-ketentuan Allah dan barang siapa dia mentaati Allah

dan rasul-nya
An-Nisa:13
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َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَتََعدَّ ُحُدوَدهُۥ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya dan menjadi

melanggar ketentuan-ketentuanNya
An-Nisa:14

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن تَوَّابًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia penerima taubat maha penyayang

An-Nisa:16

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:23

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:24

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah

adalah dia dengan/kepada kalian maha penyayang
An-Nisa:29

ا ٱْكتََسنْبَ َوْسـَُٔلوا۟ الـلَّـَه ِمن فَْضلِِهۦٓ َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa mereka

melakukan dan mohonlah Allah dari karunianya
An-Nisa:32

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat pandai

An-Nisa:32

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:33

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًّا َكِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat tinggi sangat besar

An-Nisa:34

يَُوفِِّق الـلَّـُه بَيْنَُهَمآ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا
dia akan memberi taufik Allah diantara mereka berdua sesungguhnya

Allah adalah dia sangat pandai maha mengetahui
An-Nisa:35

َوٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه واََل تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah menyembah Allah dan janganlah kalian

menyekutukan dengannya sesuatu
An-Nisa:36

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang adalah dia

sombong kebanggaan diri
An-Nisa:36

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ِمثَْقاَل ذَرٍَّة
sesungguhnya Allah tidak Dia menganiaya seberat/sebesar zarrah/biji

sangat kecil
An-Nisa:40

ٰى ِبِهُم ٱأْلَرُْض واََل يَْكتُُموَن الـلَّـَه َحِديثًا َلْو تَُسوَّ
sekiranya/supaya dia disama-ratakan dengan mereka bumi dan tidak

mereka menyembunyikan Allah sesuatu kejadian
An-Nisa:42
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إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َغفُوًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf sangat pengampun

An-Nisa:43

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِهۦ
sesungguhnya Allah tidak dia mengampuni bahwa dia

mempersekutuan dengannya
An-Nisa:48

لِيَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعِزيزًا َحِكيًما
supaya mereka merasakan azab / siksa sesungguhnya Allah adalah

dia sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
An-Nisa:56

نَِٰت إَِلىٰٓ أَْهلَِها إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمرُُكْم أَن تُؤَدُّوا۟ ٱأْلَمَٰ
sesungguhnya Allah ia menyuruh kalian untuk kalian menyampaikan

amanat kepada keluarganya
An-Nisa:58

ا يَِعظُُكم ِبِهۦٓ إِنَّ الـلَّـَه ِنِعمَّ
sesungguhnya Allah sebaik-baiknya dia memberi pengajaran kepada

kalian dengannya
An-Nisa:58

ا بَِصيًرا إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َسِميعًۢ
sesungguhnya Allah adalah dia maha mendengar maha melihat

An-Nisa:58

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah
An-Nisa:59

فَٱْستَْغفَُروا۟ الـلَّـَه َوٱْستَْغفََر َلُهُم ٱلرَُّسوُل
maka/lalu mereka mohon ampun Allah dan memohonkan ampun

untuk mereka mengetahui
An-Nisa:64

َلَوَجُدوا۟ الـلَّـَه تَوَّابًا رَِّحيًما
tentu mereka mendapati Allah penerima taubat maha penyayang

An-Nisa:64

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
dan barang siapa dia mentaati Allah dan rasul

An-Nisa:69

 مَّن يُِطعِ ٱلرَُّسوَل فََقْد أَطَاَع الـلَّـَه
barang siapa dia mentaati rasul maka sesungguhnya telah dia

mentaati Allah
An-Nisa:80

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِسيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu

perhitungan
An-Nisa:86

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:94

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ إِنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلكَٰ
sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang kafir

azab / siksa orang yang menghinakan
An-Nisa:102
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َلٰوةَ فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا فَِإذَا َقَضيْتُُم ٱلصَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat maka kalian
hendaklah berdzikir Allah berdiri dan tempat-tempat duduk

An-Nisa:103

َوٱْستَْغِفِر الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
dan kamu hendaklah memohon ampunan Allah sesungguhnya Allah

adalah dia sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:106

َوٱْستَْغِفِر الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
dan kamu hendaklah memohon ampunan Allah sesungguhnya Allah

adalah dia sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:106

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّانًا أَِثيًما
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang adalah dia yang

berkhianat bergelimang dosa
An-Nisa:107

ِدُل الـلَّـَه َعنُْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فََمن يُجَٰ
maka barang siapa semakin membantah Allah dari mereka pada hari

kiamat-kiamat
An-Nisa:109

ثُمَّ يَْستَْغِفِر الـلَّـَه يَجِِد الـلَّـَه َغفُورًا رَِّحيًما
kemudian mereka memohon ampun Allah dia mendapati Allah sangat

pengampun maha penyayang
An-Nisa:110

ثُمَّ يَْستَْغِفِر الـلَّـَه يَجِِد الـلَّـَه َغفُورًا رَِّحيًما
kemudian mereka memohon ampun Allah dia mendapati Allah sangat

pengampun maha penyayang
An-Nisa:110

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِهۦ
sesungguhnya Allah tidak dia mengampuni akan dia

mempersekutuan dengannya
An-Nisa:116

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِهۦ َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengannya sangat pandai

An-Nisa:127

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:128

إِن تُْصلُِحوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما َو
dan jika mereka membuat kebaikan dan kalian memelihara diri maka
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:129

إِيَّاُكْم أَِن ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه  َو
dan kepada kalian agar/hendalah kalian hendaklah bertawakal Allah

An-Nisa:131

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:135
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ِفِريَن ِفى َجَهنََّم َجِميًعا إِنَّ الـلَّـَه َجاِمعُ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik laki-

laki dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya
An-Nisa:140

ِدُعُهْم ِدُعوَن الـلَّـَه َوُهَو خَٰ إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي يُخَٰ
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki mereka menipu Allah

dan dia yang membalas tipuan mereka
An-Nisa:142

واََل يَذُْكُروَن الـلَّـَه إاِلَّ َقلِياًل
dan tidak mereka ingat/memperhatikan Allah kecuali sedikit

An-Nisa:142

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َقِديًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf maha kuasa

An-Nisa:149

ِعَقُة ِبظُْلِمِهْم فََقاُلٓوا۟ أَرِنَا الـلَّـَه َجْهرَةً فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka mereka mengatakan perlihatkan kepada kami Allah nyata maka
dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dengan/karena kedzaliman

mereka

An-Nisa:153

إِنَّ الـلَّـَه يَْحُكُم َما يُِريُد
sesungguhnya Allah ia memberi keputusan apa dia menghendaki

Al-Maidah:1

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat keras/berat balasan
Al-Maidah:2

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat keras/berat balasan
Al-Maidah:2

فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:3

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah amat cepat perhitungan
Al-Maidah:4

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah amat cepat perhitungan
Al-Maidah:4

 إِذْ ُقْلتُْم َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taat dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:7

ُدوِر إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Al-Maidah:7
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 ٱْعِدُلوا۟ ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
kalian hendaklah berlaku adil dia paling/lebih dekat kepada takwa

dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:8

إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan/terhadap apa kalian

melakukan
Al-Maidah:8

 فََكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
maka dia menahan tangan mereka dari kalian dan kalian hendaklah

bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:11

َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َوأَْقرَْضتُُم الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا ألَّ
dan kalian hendaklah meminjamkan Allah pinjaman kebaikan

sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian
Al-Maidah:12

فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْصفَحْ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kamu hendaklah

membiarkan sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang
berbuat baik

Al-Maidah:13

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:17

َلِمنَي إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam

Al-Maidah:28

إِنََّما َجزَٰٓؤُا۟ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yang mereka

memerangi Allah dan rasul-nya
Al-Maidah:33

فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:34

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Maidah:35

فَِإنَّ الـلَّـَه يَتُوُب َعَليِْه
maka sesungguhnya Allah dia menerima bertaubat atasnya

Al-Maidah:39

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:39

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan

langit dan bumi
Al-Maidah:40

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat adil

Al-Maidah:42
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إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Maidah:51

۟ َوَمن يَتََولَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan barang siapa dia sangat melindungi Allah dan rasul-nya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:56

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Maidah:57

ِفِريَن إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang

/ kafir
Al-Maidah:67

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:72

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhan kalian
Al-Maidah:72

لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه ثَالُِث ثَلَٰثٍَة
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

sesungguhnya Allah yang tiga ketiga
Al-Maidah:73

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang

melampaui batas
Al-Maidah:87

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai
Al-Maidah:88

۟ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوٱْحذَُروا
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul dan berhati-hatilah kamu
Al-Maidah:92

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang

kepadaNya kalian akan dikumpulkan
Al-Maidah:96

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
bahwasanya Allah dia mengetahui apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Maidah:97

َوأَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan bahwasannya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Maidah:97

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Maidah:98
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َوأَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan bahwasannya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:98

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan akal agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:100

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْسَمُعوا۟ َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

dengarkanlah dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang
yang sewenang-wenang

Al-Maidah:108

َقاَل ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia mengatakan kalian hendaklah bertawakal Allah jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:112

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah Tuhanku dan

tuhan kalian
Al-Maidah:117

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يُنَزَِّل َءايًَة
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah yang menguasi
atasku/terhadapku bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan

suatu ayat/mukjizat

Al-An'aam:37

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenarnya/semestinya

ukurannya
Al-An'aam:91

إِنَّ الـلَّـَه فَالُِق ٱْلَحبِّ َوٱلنََّوٰى
sesungguhnya Allah yang membelah/menyingsingkan butir tumbuh-

tumbuhan dan biji buah-buahan
Al-An'aam:95

فَيَُسبُّوا۟ الـلَّـَه َعْدوًۢا ِبَغيِْر ِعْلمٍ
maka mereka akan memaki Allah pelanggaran dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:108

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:144

ذَا أَنَّ الـلَّـَه َحرََّم هَٰ
bahwasanya Allah dia telah benar-benar mengharamkan ini

Al-An'aam:150

َوالـلَّـُه أََمرَنَا ِبَها ُقْل إِنَّ الـلَّـَه اَل يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء
dan Allah dia menyuruh kami dengannya kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia menyuruh dengan
perbuatan keji

Al-A'raaf:28

ِفِريَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َحرََّمُهَما َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata sesungguhnya Allah dia mengharamkan keduanya

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-A'raaf:50
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فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak bagi kalian dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:59

 َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:65

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِنَْعبَُد الـلَّـَه َوْحَدهُۥ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami agar menyembah

Allah sendirinya
Al-A'raaf:70

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:73

 َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:85

آ أَثَْقَلت دََّعَوا الـلَّـَه  فََمرَّْت ِبِهۦ فََلمَّ
maka (ia[pr]) melewati dengannya maka setelah (ia[pr]) merasa

sangat berat mereka berseru/mengharapkan Allah
Al-A'raaf:189

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَْصلُِحوا۟ ذَاَت بَيِْنُكْم
maka kalian hendaklah takut Allah dan (kalian[lk]) perbaikilah

sebelah diantara kamu
Al-Anfaal:1

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Anfaal:1

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Anfaal:10

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َشآقُّوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasul-nya

Al-Anfaal:13

َوَمن يَُشاِقِق الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan barang siapa dia menentang Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Anfaal:13

َوَمن يَُشاِقِق الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan barang siapa dia menentang Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Anfaal:13

فََلْم تَْقتُُلوُهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َقتََلُهْم
maka bukan (kalian[lk]) membunuh mereka akan tetapi Allah (ia)

membunuh mereka
Al-Anfaal:17

َوَما رََميَْت إِذْ رََميَْت َولَِٰكنَّ الـلَّـَه رََمىٰ
dan tidak (kamu) melempar ketika (kamu) melempar akan tetapi

Allah melempar
Al-Anfaal:17
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إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:17

ِفِريَن ذَٰلُِكْم َوأَنَّ الـلَّـَه ُموِهُن َكيِْد ٱْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian dan bahwasannya Allah orang yang

melemahkan tipu daya para pembangkang / kafir
Al-Anfaal:18

َوَلْو َكثُرَْت َوأَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sekalipun (ia) memperbanyak dan bahwasannya Allah bersama

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:19

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Anfaal:20

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَُحوُل بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوَقْلِبِهۦ
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah membatasi

antara seseorang dan hatinya
Al-Anfaal:24

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Anfaal:25

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُخونُوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak mengkhianati

Allah dan rasul
Al-Anfaal:27

َوأَنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
dan bahwasannya Allah di sisi-nya pahala yang besar

Al-Anfaal:28

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَْجَعل لَُّكْم فُرَْقانًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian bertaqwa

Allah dia menjadikan bagi kalian furqan / pembeda
Al-Anfaal:29

فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه ِبَما يَْعَمُلوَن بَِصيٌر
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

dengan /terhadap apa mereka mengerjakan maha melihat
Al-Anfaal:39

إِن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمْوَلىُٰكْم َو
dan jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya Allah perlindungan kalian
Al-Anfaal:40

إِنَّ الـلَّـَه َلَسِميعٌ َعلِيٌم إِذْ أَنتُم ِبٱْلُعْدَوِة ٱلدُّنْيَا َوُهم ِبٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَوٰى َو
ketika kalian dipinggir lembah dunia/dekat dan mereka dipinggir

lembah jauh / ujung dan sesungguhnya kami Allah sungguh maha
mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:42

ُدوِر َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َسلََّم إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
akan tetapi Allah (ia) telah sukses menyelamatkan sesungguhnya dia

sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati
Al-Anfaal:43
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فَٱثْبُتُوا۟ َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka berteguh hatilah kamu dan kalian hendaklah ingat Allah sangat

banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Anfaal:45

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ واََل تَنَٰزَُعوا۟ فَتَفَْشُلوا۟ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya dan janganlah

bantah-membantahlah maka menjadi gentar dan hilang kekuatanmu
Al-Anfaal:46

ِبِريَن َوٱْصِبُرٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلصَّٰ
dan bersabarlah kamu sesungguhnya Allah bersama orang-orang

yang sabar
Al-Anfaal:46

إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya aku aku takut Allah dan Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Anfaal:48

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Anfaal:49

َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Al-Anfaal:51

إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat keras/berat balasan

Al-Anfaal:52

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َلْم يَُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة
itu bahwa kami Allah tidak akan adalah (ia[lk]) yang merubah

nikmat-nikmat
Al-Anfaal:53

َوأَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan bahwasannya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:53

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلَخآِئِننَي
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang berkhianat

Al-Anfaal:58

مَّآ أَلَّفَْت بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه أَلََّف بَيْنَُهْم
tidak dapat (kamu[lk]) menjinakkan/mempersatukan antara hati

mereka akan tetapi Allah (ia) akhirnya telah
menjinakkan/mempersatukan diantara mereka

Al-Anfaal:63

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Anfaal:69

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Anfaal:69
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إِن يُِريُدوا۟ ِخيَانَتََك فََقْد َخانُوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل َو
jika dia menghendaki berkhianat kepadamu maka sesungguhnya telah

orang-orang yang berkhianat Allah dari sebelum
Al-Anfaal:71

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Anfaal:75

ِفِريَن َوأَنَّ الـلَّـَه ُمْخِزى ٱْلكَٰ
dan bahwasannya Allah orang yang menghina para pembangkang /

kafir
At-Taubah:2

أَنَّ الـلَّـَه بَِرٓىٌء مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َورَُسوُلُهۥ
bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang yang

mempersekutukan dan rasulnya
At-Taubah:3

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertakwa

At-Taubah:4

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:5

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertakwa

At-Taubah:7

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوَلْم يَْخَش إاِلَّ الـلَّـَه  َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan tidak

takut kecuali Allah
At-Taubah:18

إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-Taubah:22

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:28

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-

orang yang bertakwa
At-Taubah:36

إِنَّ الـلَّـَه َمَعنَا فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَليِْه
sesungguhnya Allah bersama kami maka (ia[lk]) akhirnya

menurunkan Allah ketenteraman atasnya
At-Taubah:40

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَُّهۥ َمن يَُحاِدِد الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
tidaklah dia mengetahui bahwasanya siapa semakin menentang Allah

dan rasul-nya
At-Taubah:63

إِنَّ الـلَّـَه ُمْخِرٌج مَّا تَْحذَُروَن
sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa kamu takutkan

At-Taubah:64

َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا۟ الـلَّـَه فَنَِسيَُهْم
dan mereka melarang dari (ia[lk]) yang dibaikkan dan

menggenggamkan tangan mereka mereka lupa Allah maka (ia)
melupakan mereka

At-Taubah:67
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َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َويُِطيُعوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
didirikan sholat dan mereka menunaikan zakat dan ditaati Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:71

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

At-Taubah:71

َهَد الـلَّـَه َلِئْن َءاتَىٰنَا ِمن فَْضلِِهۦ َوِمنُْهم مَّْن عَٰ
dan diantara mereka orang (ia) semakin menjanjikan Allah

sesungguhnya jika datang kepada kami dari/sebagian karunianya
At-Taubah:75

 إَِلىٰ يَْومِ يَْلَقْونَُهۥ ِبَمآ أَْخَلفُوا۟ الـلَّـَه
sampai/kepada hari/waktu menemuinya dengan apa/sebab mereka

memungkirilah Allah
At-Taubah:77

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهْم
tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui rahasia

mereka dan bisikan mereka[lk]
At-Taubah:78

َوأَنَّ الـلَّـَه َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
dan bahwasannya Allah sangat mengetahui segala yang gaib

At-Taubah:78

َوَقَعَد ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan (ia) duduk orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:90

فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَرَْضىٰ َعِن ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka sesungguhnya Allah tidak meridhai dari/kepada kaum orang-

orang yang sewenang-wenang
At-Taubah:96

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:99

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:102

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ُهَو يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
apakah tidak dia mengetahui bahwasanya Allah dia menerima taubat

dari hamba-hambanya
At-Taubah:104

َدقَِٰت َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم َويَأُْخذُ ٱلصَّ
dan akan mengambil sedekah dan bahwasannya Allah dia maha

penerima taubat sangat penyayang
At-Taubah:104

َْن َحارََب الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ِمن َقبُْل إِرَْصاًدا ملِّ َو
dan penyambutan bagi orang-orang yang (ia) semakin memerangi

Allah dan rasul-nya dari sebelum
At-Taubah:107

إِنَّ الـلَّـَه ٱْشتََرٰى ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي أَنفَُسُهْم َوأَْموََٰلُهم
sesungguhnya Allah tukarlah dari orang-orang yang beriman diri-diri

mereka sendiri dan harta benda mereka
At-Taubah:111
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إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-Taubah:115

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ إِنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi ia

menghidupkan dan dia mematikan
At-Taubah:116

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia maha penerima taubat sangat penyayang

At-Taubah:118

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
At-Taubah:119

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

berbuat baik
At-Taubah:120

َوْليَجُِدوا۟ ِفيُكْم ِغْلظًَة َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan agar mendapati/menemui kepada kalian kekuatan/kekerasan dan

kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-
orang yang bertakwa

At-Taubah:123

ُٔوَن الـلَّـَه ِبَما اَل يَْعَلُم ُقْل أَتُنَبّـِ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mengabarkan Allah

dengan apa tidak dia mengetahui
Yunus:18

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka diliputi/terkepung

dengan mereka (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Yunus:22

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما يَفَْعُلوَن
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan apa mereka

melakukan
Yunus:36

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ٱلنَّاَس َشيْـًٔا
sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sesuatu

Yunus:44

ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60

إِنَّ الـلَّـَه َسيُبِْطُلُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْصلِحُ َعَمَل ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah akan membatalkannya sesungguhnya Allah tidak

menyebabkan memperbaiki dia berusaha/beramal/bekerja orang-
orang yang membuat kerusakan

Yunus:81

إِنَّ الـلَّـَه َسيُبِْطُلُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْصلِحُ َعَمَل ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah akan membatalkannya sesungguhnya Allah tidak

menyebabkan memperbaiki dia berusaha/beramal/bekerja orang-
orang yang membuat kerusakan

Yunus:81
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َولَِٰكْن أَْعبُُد الـلَّـَه ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكْم َوأُِمرُْت
akan tetapi sembah Allah yang dia mewafatkan kalian dan (aku)

diperintahkan
Yunus:104

 أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
agar tidak menyembah kecuali/selain Allah

Huud:2

 أَن الَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
bahwa janganlah menyembah selain Allah

Huud:26

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:50

 َقاَل إِنِّىٓ أُْشِهُد الـلَّـَه
dia mengatakan sesungguhnya aku disaksikanlah Allah

Huud:54

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:61

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه واََل تُْخزُوِن ِفى َضيِْفىٓ
maka kalian hendaklah takut Allah dan jangan (mereka)

menghinakan di dalam tamuku
Huud:78

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Huud:84

َوٱْصِبْر فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
dan bersabarlah maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan

pahala orang-orang yang berbuat baik
Huud:115

َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َكيَْد ٱْلَخآِئِننَي
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan tipu daya orang-

orang yang berkhianat
Yusuf:52

َوتََصدَّْق َعَليْنَآ إِنَّ الـلَّـَه يَْجِزى ٱمْلُتََصدِِّقنَي
dan (kamu[lk]) kemudian berilah sedekah atas (kami) sesungguhnya

Allah memberi balasan orang-orang yang bersedekah
Yusuf:88

فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang berbuat baik
Yusuf:90

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
sesungguhnya Allah tidak sungguh-sungguh akan

merubah/melainkan apa/keadaan dengan suatu kaum sehingga
sungguh-sungguh akan merubah/melainkan apa/keadaan dengan diri

mereka sendiri

Arraad:11

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمْن أَنَاَب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah disesatkan siapa

dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadaNya siapa taubat
Arraad:27
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أَْو ُقطَِّعْت ِبِه ٱأْلَرُْض أَْو ُكلَِّم ِبِه ٱمْلَْوتَىٰ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
atau dipotong-potong dengannya bumi atau benar-benar dibicara

dengannya kematian sesungguhnya Allah tidak dia
mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Arraad:31

 ُقْل إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku

diperintahkan untuk aku menyembah Allah
Arraad:36

فَِإنَّ الـلَّـَه َلَغِنىٌّ َحِميٌد
maka sesungguhnya Allah benar-benar sangat kaya Maha Tetap

Ibrahim:8

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُمنُّ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
akan tetapi Allah sungguh akan memberi nikmat atas/terhadap siapa

dia kehendaki dari/diantara hamba-hambanya
Ibrahim:11

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َخَلَق ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia menciptakan langit dan bumi dengan benar
Ibrahim:19

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22

ا يَْعَمُل ٱلظَّٰلُِموَن َ الـلَّـَه غَِٰفاًل َعمَّ واََل تَْحَسنبَّ
dan jangan kalian mengira Allah (ia[lk]) yang melalaikan dari apa

mengerjakan orang-orang yang zalim
Ibrahim:42

َ الـلَّـَه ُمْخلَِف َوْعِدِهۦ رُُسَلُهۥٓ فَاَل تَْحَسنبَّ
maka janganlah kalian mengira Allah orang yang menyalahkan

janjinya rasul-rasulnya
Ibrahim:47

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
sesungguhnya Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh

hukuman
Ibrahim:47

إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ibrahim:51

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه واََل تُْخزُوِن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan jangan

(mereka) menghinakan
Al-Hijr:69

إِنَّ الـلَّـَه َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sungguh sangat pengampun sangat penyayang

An-Nahl:18

وَن َوَما يُْعلِنُوَن اَل َجرََم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa bahwasanya Allah dia

mengetahui apa dirahasiakan dan tidak menyatakan
An-Nahl:23
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بََلىٰٓ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
ya/benar sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
An-Nahl:28

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱْجتَِنبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan jauhilah

taghut
An-Nahl:36

إِن تَْحرِْص َعَلىٰ ُهَدىُٰهْم فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمن يُِضلُّ
jika sangat mengharapkan atas/terhadap dia menunjukkan mereka

maka sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang disesatkan
An-Nahl:37

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َقِديٌر
sesungguhnya Allah sangat mengetahui yang menguasi

An-Nahl:70

فَاَل تَْضِربُوا۟ لِـلَّـِه ٱأْلَْمثَاَل إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka jangan membuat bagi Allah perumpamaan sesungguhnya Allah

dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui
An-Nahl:74

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

An-Nahl:77

ِن ْحسَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوٱإْلِ
sesungguhnya Allah dia menyuruh dengan keadilan dan kebaikan

An-Nahl:90

َوَقْد َجَعْلتُُم الـلَّـَه َعَليُْكْم َكِفياًل
dan sesungguhnya (kamu) telah menjadikan Allah atas kalian

jaminan/saksi
An-Nahl:91

إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما تَفَْعُلوَن
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa (kalian) kerjakan (kt

sedang/akan)
An-Nahl:91

ِفِريَن َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan kaum para

pembangkang / kafir
An-Nahl:107

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka/tetapi barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain

kesengajaan dan tidak orang yang melampaui batas maka
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nahl:115

إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّٱلَِّذيَن ُهم مُّْحِسنُوَن
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka bertakwa dan

orang-orang yang mereka orang-orang yang sungguh-sungguh
membuat kebaikan

An-Nahl:128

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Isra:99
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۟ َن أَيًّا مَّا تَْدُعوا ُقِل ٱْدُعوا۟ الـلَّـَه أَِو ٱْدُعوا۟ ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru Allah atau

kalian hendaklah menyeru pemurah mana saja apa (nama)
mengharapkan/menyeru

Al-Isra:110

إِِذ ٱْعتَزَْلتُُموُهْم َوَما يَْعبُُدوَن إاِلَّ الـلَّـَه  َو
dan ketika (kamu) meninggalkan mereka dan tidak menyembah

melainkan Allah
Al-Kahfi:16

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka

sembahlah Dia ini jalan yang sangat lurus
Maryam:36

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ َوأَنَُّهۥ يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
itu bahwa kami Allah dia yang hak dan bahwasanya ia ia

menghidupkan kematian
Al-Hajj:6

َوأَنَّ الـلَّـَه يَبَْعُث َمن ِفى ٱْلُقبُوِر
dan bahwasannya Allah Dia membangkitkan orang di dalam kubur-

kubur
Al-Hajj:7

َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan penganiaya terhadap

hamba-hambanya
Al-Hajj:10

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْعبُُد الـلَّـَه َعَلىٰ َحْرٍف
dan diantara manusia orang dia menyembah Allah atas/terhadap tepi

Al-Hajj:11

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Hajj:14

إِنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يُِريُد
sesungguhnya Allah mereka melakukan apa dia menghendaki

Al-Hajj:14

َوأَنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يُِريُد
dan bahwasannya Allah dia menunjukkan siapa dia menghendaki

Al-Hajj:16

َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan orang-orang yang kalian menyekutukan sesungguhnya Allah

menjelaskan diantara mereka pada hari kiamat-kiamat
Al-Hajj:17

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Hajj:17

وَِٰت مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْسُجُد َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

menyembah baginya orang/apa di dalam langit
Al-Hajj:18

إِنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يََشآُء
sesungguhnya Allah mereka melakukan apa kehendaki

Al-Hajj:18
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ِت َجنٍَّٰت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan surga
Al-Hajj:23

َلن يَنَاَل الـلَّـَه ُلُحوُمَها واََل ِدَمآؤَُها
tidak akan mengantarkan/menyampaikan Allah dagingnya dan tidak

darahnya
Al-Hajj:37

ِر ٱمْلُْحِسِننَي لِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم َوبَشِّ
supaya diagungkan Allah atas/terhadap apa dia telah memberi

petunjuk kepada kalian dan beritakanlah orang-orang yang berbuat
kebaikan

Al-Hajj:37

۟ إِنَّ الـلَّـَه يُدَِٰفعُ َعِن ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
sesungguhnya Allah semakin membela dari orang-orang yang mereka

mengimani
Al-Hajj:38

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكفُوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap (ia[lk]) yang

berkhianat keingkaran
Al-Hajj:38

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ نَْصرِِهْم َلَقِديٌر َو
dan sesungguhnya kami Allah atas/terhadap menolong mereka[lk]

sungguh (ia[lk]) yang telah menguasai
Al-Hajj:39

َوَليَنُصَرنَّ الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥٓ إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
dan sungguh akan menolong Allah orang menolong-nya
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:40

إِنَّ الـلَّـَه َلَهاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh memimpin orang-orang yang

mereka mengimani kepada jalan orang yang lurus
Al-Hajj:54

زِِقنَي إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia sebaik-baik yang pemberi

rizki
Al-Hajj:58

إِنَّ الـلَّـَه َلَعلِيٌم َحلِيٌم َليُْدِخَلنَُّهم مُّْدَخاًل يَرَْضْونَُهۥ َو
sungguh menyebabkan akan memasukkan kami kepada mereka yang
menjadi tempat-tempat masuk menyukainya dan sesungguhnya kami

Allah sungguh sangat mengetahui Maha Penyantun

Al-Hajj:59

ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
itu bahwa kami Allah dimasukkan malam di dalam siang

Al-Hajj:61

َوأَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
dan bahwasannya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Hajj:61
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ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ
itu bahwa kami Allah dia hak

Al-Hajj:62

َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
dan bahwasannya Allah dia sangat tinggi sangat besar

Al-Hajj:62

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Al-Hajj:63

فَتُْصِبحُ ٱأْلَرُْض ُمْخَضرَّةً إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
maka dijadi bumi (ia[pr]) yang dalam kondisi menghijau

sesungguhnya Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Al-Hajj:63

إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia sangat kaya Maha

Terpuji
Al-Hajj:64

َر َلُكم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َسخَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah
(ia) telah berkali-kali memperjalankan bagi kalian apa di dalam bumi

Al-Hajj:65

إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Hajj:65

َمآِء َوٱأْلَرِْض أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa di

dalam langit dan bumi
Al-Hajj:70

َما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
mereka tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya

Al-Hajj:74

إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:74

إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Hajj:75

 فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:23

نُْهْم أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه  فَأَرَْسْلنَا ِفيِهْم رَُسواًل مِّ
maka kirimkanlah kami kepada mereka seorang rasul dari mereka

agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:32

ذَٰلَِك َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
itu dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:5
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َوأَنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب َحِكيٌم
dan bahwasannya Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) Maha Bijaksana
An-Nuur:10

َوأَنَّ الـلَّـَه رَُءوٌف رَِّحيٌم
dan bahwasannya Allah maha penyantun sangat penyayang

An-Nuur:20

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يُزَكِّى َمن يََشآُء َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan Allah

maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:21

َويَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ ٱمْلُِبنُي
dan mengetahui bahwasanya Allah dia yang benar yang menjelaskan

An-Nuur:25

ذَٰلَِك أَزَْكىٰ َلُهْم إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
itu lebih bersih/suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha

mengetahui dengan/terhadap apa kerjakan
An-Nuur:30

نَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ِمۢن بَْعِد إِْكرَِٰهِهنَّ َغفُوٌر رَِّحيٌم َوَمن يُْكرِههُّ
dan barangsiapa dipaksa mereka[lk] maka sesungguhnya Allah dari
sesudah paksalah mereka[pr] sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nuur:33

َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39

وَِٰت مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَُسبِّحُ َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

sungguh-sungguh akan mensucikan baginya orang/apa di dalam
langit

An-Nuur:41

أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُزِْجى َسَحابًا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

menjalankan / mengarak awan
An-Nuur:43

يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَْخَش الـلَّـَه َويَتَّْقِه
dan barangsiapa dia mentaati Allah dan rasul-nya dan takut Allah dan

bertakwa kepada-nya
An-Nuur:52

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَْخَش الـلَّـَه َويَتَّْقِه
dan barangsiapa dia mentaati Allah dan rasul-nya dan takut Allah dan

bertakwa kepada-nya
An-Nuur:52

إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan/terhadap apa kalian

melakukan
An-Nuur:53
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ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

kalian hendaklah mentaati rasul
An-Nuur:54

َوٱْستَْغِفْر َلُهُم الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:62

َوٱْستَْغِفْر َلُهُم الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:62

إاِلَّ َمْن أَتَى الـلَّـَه ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
kecuali orang telah pasti datang Allah dengan hati selamat / bersih /

berserah diri
Asy-Syu'araa':89

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':108

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':110

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':126

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':131

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':144

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':150

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':163

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':179

۟ َوذََكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱنتََصُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan mereka mengingat Allah sangat banyak dan mereka mendapat

pertolongan dari sesudah apa aniaya

Asy-
Syu'araa':227

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه فَِإذَا ُهْم فَِريَقاِن يَْختَِصُموَن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah maka tiba-tiba

mereka pemisah dua golongan mereka bersengketa
An-Naml:45
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َلواَْل تَْستَْغِفُروَن الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
mengapa tidak minta ampunan Allah agar supaya kalian kalian

mendapat rahmat
An-Naml:46

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Qashash:50

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
akan tetapi Allah dia menunjukkan siapa/orang dia kehendaki dan dia

paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk
Al-Qashash:56

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلفَرِِحنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang

membanggakan diri
Al-Qashash:76

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat

kerusakan
Al-Qashash:77

أََو َلْم يَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َقْد أَْهَلَك ِمن َقبْلِِهۦ
atau setiap tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah

keluarga kamu dari sebelumnya
Al-Qashash:78

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82

َلِمنَي إِنَّ الـلَّـَه َلَغِنىٌّ َعِن ٱْلعَٰ
sesungguhnya Allah benar-benar sangat kaya dari semesta alam

Al-Ankabuut:6

إِبْرَِٰهيَم إِذْ َقاَل لَِقْوِمِه ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه  َو
dan Ibrahim ketika dia mengatakan kepada kaumnya kalian

hendaklah menyembah Allah
Al-Ankabuut:16

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Ankabuut:20

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱرُْجوا۟ ٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah dan harapkan hari

akhir
Al-Ankabuut:36

إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa mereka memohon dari selain

dia dari sesuatu
Al-Ankabuut:42

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Ankabuut:62

فَِإذَا رَِكبُوا۟ ِفى ٱْلفُْلِك َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
maka apabila (mereka) naik di dalam perahu (mereka) menyeru Allah

pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama
Al-Ankabuut:65
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إِنَّ الـلَّـَه مَلَعَ ٱمْلُْحِسِننَي َو
dan sesungguhnya kami Allah benar-benar bersama-sama orang-

orang yang berbuat baik
Al-Ankabuut:69

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Ar-Ruum:37

َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan barang siapa yang ia mengingkari maka sesungguhnya Allah

sangat kaya Maha Terpuji
Luqman:12

يَأِْت ِبَها الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
ia mendatangkan / mengumpulkan dengannya Allah sesungguhnya

Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Luqman:16

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang

sombong kebanggaan diri
Luqman:18

َر َلُكم أََلْم تََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َسخَّ
tidakkah (kalian) melihat bahwasanya Allah (ia) telah berkali-kali

memperjalankan bagi kalian
Luqman:20

ُدوِر فَنُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
lalu dijelaskan kepada mereka tentang apa (mereka) mengerjakan
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati

Luqman:23

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
sesungguhnya Allah dia sangat kaya Maha Terpuji

Luqman:26

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Luqman:27

إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Luqman:28

أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dimasukkan malam di dalam siang
Luqman:29

َوأَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan bahwasannya Allah terhadap apa yang kalian melakukan maha

mengetahui
Luqman:29

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ
itu bahwa kami Allah dia hak

Luqman:30

َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
dan bahwasannya Allah dia sangat tinggi sangat besar

Luqman:30
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إِذَا َغِشيَُهم مَّْوٌج َكٱلظَُّلِل َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َو
dan apabila (ia) menimpa / menutup mereka gelombang seperti

naungan/gunung (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Luqman:32

اَعِة َويُنَزُِّل ٱْلَغيَْث إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
sesungguhnya Allah di sisi-nya pengetahuan kiamat dan sungguh-

sungguh akan menurunkan hujan
Luqman:34

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َخِبيرٌۢ
sesungguhnya Allah sangat mengetahui maha mengetahui

Luqman:34

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ٱتَِّق الـلَّـَه
wahai nabi kalian hendaklah bertaqwa kepada Allah

Al-Ahzab:1

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Ahzab:1

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia tentang apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Ahzab:2

َهُدوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل َوَلَقْد َكانُوا۟ عَٰ
dan sesungguhnya adalah mereka perjanjian Allah dari sebelum

Al-Ahzab:15

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21

َهُدوا۟ الـلَّـَه َعَليِْه مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا۟ َما عَٰ
dari orang-orang yang beriman orang laki-laki (mereka)

membenarkan apa perjanjian Allah atasnya
Al-Ahzab:23

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
atau dia menerima bertaubat atas mereka sesungguhnya Allah adalah

dia sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:24

َ تُرِْدَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ إِن ُكننتُّ َو
dan jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan Allah dan rasul-nya

dan kampung akhirat
Al-Ahzab:29

فَِإنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلُمْحِسنَِٰت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيًما
maka sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang

yang berbuat baik diantara (kalian[pr]) adalah pahala sangat berlipat
ganda

Al-Ahzab:29
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َلٰوةَ َوَءاِتنَي ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطْعَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َوأَِقْمَن ٱلصَّ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan kamu hendaklah memberikan

kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َلِطيفًا َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat halus maha mengetahui

Al-Ahzab:34

ِفظَِٰت َوٱلذَِّٰكِريَن الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱلذَِّٰكرَِٰت ِفِظنَي فُُروَجُهْم َوٱْلحَٰ َوٱْلحَٰ
dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara dan laki-laki yang mengingat Allah

sangat banyak dan perempuan-perempuan yang mengingat

Al-Ahzab:35

ِبينًا َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد َضلَّ َضلَٰاًل مُّ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka
sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan dengan nyata

Al-Ahzab:36

َوٱتَِّق الـلَّـَه َوتُْخِفى ِفى نَفِْسَك َما الـلَّـُه ُمبِْديِه
dan bertakwalah Allah dan kamu menyembunyikan di dalam hati

kamu apa-apa Allah menyatakannya
Al-Ahzab:37

واََل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ الـلَّـَه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan tidak mereka takut seseorang/siapapun kecuali/selain Allah dan

cukuplah bagi Allah pembuat perhitungan
Al-Ahzab:39

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِذْكًرا َكِثيًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat Allah pelajaran/peringatan sangat banyak
Al-Ahzab:41

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat

pandai
Al-Ahzab:54

َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55

َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55

إِنَّ الـلَّـَه َوَملَِٰٓئَكتَُهۥ يَُصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ
sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dimohonkan rahmat

atas/terhadap nabi
Al-Ahzab:56

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya orang-orang yang disakiti Allah dan rasul-nya

Al-Ahzab:57

ِفِريَن َوأََعدَّ َلُهْم َسِعيًرا إِنَّ الـلَّـَه َلَعَن ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah (ia) mengutuk para pembangkang / kafir dan dia

sediakan bagi mereka api yang menyala-nyala
Al-Ahzab:64
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يَُقوُلوَن يََٰليْتَنَآ أَطَْعنَا الـلَّـَه َوأَطَْعنَا ٱلرَُّسواَل۠
mereka mengatakan amboi, kiranya kami (kami) taat Allah dan kami

taat rasul
Al-Ahzab:66

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد فَازَ فَْوزًا َعِظيًما
dan siapa dia mentaati Allah dan rasul-nya maka sesungguhnya telah

dia mendapat keuntungan/kemenangan keuntungan/kemenangan
sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:71

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Faathir:1

فَِإنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
maka sesungguhnya Allah disesatkan dari dia kehendaki dan

memberi petunjuk dari dia kehendaki
Faathir:8

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/tentang apa kerjakan

Faathir:8

إِنَّ الـلَّـَه يُْسِمعُ َمن يََشآُء
sesungguhnya Allah menjaidkan mendengar orang/siapa dia

kehendaki
Faathir:22

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

ia menurunkan dari langit air
Faathir:27

۟ ؤُا َكذَٰلَِك إِنََّما يَْخَشى الـلَّـَه ِمْن ِعبَاِدِه ٱْلُعَلمَٰٓ
seperti itulah sesunguhnya hanyalah takut Allah dari/diantara hamba-

hambanya para 'ulama
Faathir:28

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َغفُوٌر
sesungguhnya Allah sangat perkasa sangat mengampuni

Faathir:28

إِنَّ الـلَّـَه ِبِعبَاِدِهۦ َلَخِبيرٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan hamba-hamba-nya benar-benar

mengetahui (ks/kb[tunggal] sangat/maha) maha melihat
Faathir:31

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لُِم َغيِْب ٱلسَّ إِنَّ الـلَّـَه عَٰ
sesungguhnya Allah yang mengetahui kegaiban langit dan bumi

Faathir:38

وَِٰت َوٱأْلَرَْض أَن تَزُواَل مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْمِسُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah menyebabkan menahan langit dan bumi bahwa

lenyap
Faathir:41

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ بَِصيرًۢا
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka maka sesungguhnya

Allah adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha melihat
Faathir:45
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الـلَّـَه َربَُّكْم َورَبَّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
Allah tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ash-
Shaafaat:126

فَٱْعبُِد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
maka sembahlah Allah orang yang mengikhlaskan diri baginya

ketaatan
Az-Zumar:2

إِنَّ الـلَّـَه يَْحُكُم بَيْنَُهْم ِفى َما ُهْم ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Allah ia memberi keputusan diantara mereka di dalam

apa mereka tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan
Az-Zumar:3

ِذٌب َكفَّاٌر إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو كَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang dia (ia[lk]) yang

mendustakan orang yang sangat ingkar
Az-Zumar:3

إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َعنُكْم
jika kalian mengingkari maka sesungguhnya Allah sangat kaya dari

kalian
Az-Zumar:7

ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

untuk/bahwa aku menyembah Allah orang yang mengikhlaskan diri
baginya ketaatan

Az-Zumar:11

ُقِل الـلَّـَه أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَُّهۥ ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan Allah sembah orang yang

mengikhlaskan diri baginya agama
Az-Zumar:14

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Az-Zumar:21

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak dia mengetahui bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Az-Zumar:52

إِنَّ الـلَّـَه يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa itu semuanya

sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Az-Zumar:53

أَْو تَُقوَل َلْو أَنَّ الـلَّـَه َهَدىِٰنى َلُكنُت ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
atau mengatakan kalau bahwasanya Allah dia telah memberi petunjuk

padaku tentu aku adalah dari/termasuk orang-orang yang bertakwa
Az-Zumar:57

ِكِريَن بَِل الـلَّـَه فَٱْعبُْد وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
bahkan/sebenarnya Allah hendaknya kamu sembah dan kamu

hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersyukur
Az-Zumar:66

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦ َوٱأْلَرُْض َجِميًعا َقبَْضتُُهۥ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya dan

bumi semuanya genggaman-nya
Az-Zumar:67
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ِفُروَن فَٱْدُعوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
maka sembahlah Allah pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama meskipun (ia) membenci para pembangkan
Ghafir:14

اَل ظُْلَم ٱْليَْوَم إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
tidak dirugikan pada hari sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ghafir:17

ِميعُ ٱْلبَِصيُر إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia yang maha mendengarkan yang maha

melihat
Ghafir:20

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28

إِنَّ الـلَّـَه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
sesungguhnya Allah maha melihat dengan hamba

Ghafir:44

إِنَّ الـلَّـَه َقْد َحَكَم بَنْيَ ٱْلِعبَاِد
sesungguhnya Allah sungguh telah (ia [lk]) memutuskan diantara

hamba-hamba
Ghafir:48

إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap

manusia
Ghafir:61

 أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
bahwa janganlah menyembah kecuali Allah

Fush-Shilat:14

َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَقُهْم
tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang (ia)

menciptakan mereka
Fush-Shilat:15

ا تَْعَمُلوَن َولَِٰكن ظَنَنتُْم أَنَّ الـلَّـَه اَل يَْعَلُم َكِثيًرا مِّمَّ
akan tetapi kamu mengira bahwasanya Allah tidak dia mengetahui

sangat banyak dari apa kalian melakukan
Fush-Shilat:22

أآََل إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
ingatlah sesungguhnya Allah dia sangat pengampun sangat

penyayang
Asy-Syuura:5

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya Allah sangat mengampuni (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri
Asy-Syuura:23

َ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى تَْختَلِفُوَن ِفيِه فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن وأَِلُبَنيِّ
dan untuk aku jelaskan bagi kalian sebagian yang kalian

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu maka kalian hendaklah
takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Az-Zukhruf:63
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ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه ُهَو َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ
sesungguhnya Allah dia Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah

Dia ini jalan yang sangat lurus
Az-Zukhruf:64

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Ahqaaf:10

 َوَقْد َخَلِت ٱْلُقُروُن ِمن َقبْلِى َوُهَما يَْستَِغيثَاِن الـلَّـَه
dan sesungguhnya telah berlalu umat-umat dari sebelum dan

keduanya (mereka keduanya) memohon pertolongan Allah
Al-Ahqaaf:17

 أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
bahwa janganlah menyembah kecuali Allah

Al-Ahqaaf:21

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Ahqaaf:33

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7

۟ ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َمْوَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
itu bahwa kami Allah pelindung orang-orang yang mereka

mengimani
Muhammad:11

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Muhammad:12

فََلْو َصَدُقوا۟ الـلَّـَه َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم
maka jika (mereka) membenarkan Allah tentu adalah kebaikan bagi

mereka
Muhammad:21

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱتَّبَُعوا۟ َمآ أَْسَخَط الـلَّـَه
itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa-apa (ia[lk])

menjadikan murka Allah
Muhammad:28

َلُهْم وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَسيُْحِبُط أَْعمَٰ َلن يَُضرُّ
tidak mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan (Allah) akan

menghapuskan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:32

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati rasul
Muhammad:33

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يُبَاِيُعونََك إِنََّما يُبَاِيُعوَن الـلَّـَه
sesungguhnya orang-orang yang semakin berjanji setia kepadamu

sesungguhnya hanyalah semakin berjanji setia Allah
Al-Fath:10
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َهَد َعَليُْه الـلَّـَه فََسيُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَما عَٰ
dan barang siapa dia menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan

atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala sangat berlipat
ganda

Al-Fath:10

واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

dari dia mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Fath:17

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mendengar sangat mengetahui
Al-Hujuraat:1

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mendengar sangat mengetahui
Al-Hujuraat:1

َن َوزَيَّنَُهۥ ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َحبََّب إَِليُْكُم ٱإْلِ
akan tetapi Allah sungguh-sungguh mencintai kepada kalian
keimanan dan (ia) menjadikannya indah di dalam hati kalian

Al-Hujuraat:7

َوأَْقِسطُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
dan (kalian[lk]) berbuat adil-lah sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat adil
Al-Hujuraat:9

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian mendapat rahmat
Al-Hujuraat:10

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat
penyayang

Al-Hujuraat:12

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat
penyayang

Al-Hujuraat:12

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َخِبيٌر
sesungguhnya Allah sangat mengetahui maha mengetahui

Al-Hujuraat:13

إِن تُِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َو
dan jika kalian mentaati Allah dan rasul-nya

Al-Hujuraat:14

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Hujuraat:14

ُقْل أَتَُعلُِّموَن الـلَّـَه ِبِديِنُكْم
kamu hendaklah mengatakan apakah akan diberitahukan (oleh kalian)

Allah tentang agamamu
Al-Hujuraat:16
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia mengetahui kegaiban langit dan bumi

Al-Hujuraat:18

زَّاُق ذُو ٱْلُقوَِّة ٱمْلَِتنُي إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلرَّ
sesungguhnya Allah dia pemberi rezeki mempunyai kekuatan sangat

teguh/kokoh

Adz-
Dzaariyaat:58

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم َو
dan sesungguhnya kami Allah dengan/kepada kalian benar-benar

lembut / halus sangat penyayang
Al-Hadiid:9

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapa mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Hadiid:11

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah ia menghidupkan

bumi sesudah kematiannya
Al-Hadiid:17

دِّقَِٰت َوأَْقرَُضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا دِِّقنَي َوٱمْلُصَّ إِنَّ ٱمْلُصَّ
sesungguhnya orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang

perempuan yang benar dan (kalian[lk]) berilah pinjaman Allah
pinjaman kebaikan

Al-Hadiid:18

َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji
Al-Hadiid:24

إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat perkasa

Al-Hadiid:25

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوَءاِمنُوا۟ ِبرَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan mereka mempercayai kepada rasul-rasulnya
Al-Hadiid:28

إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Mujaadilah:1

إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh sangat pemaaf sangat

mengampuni
Al-Mujaadilah:2

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ُكِبتُوا۟ َكَما ُكِبَت
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya

dihinakan sebagaimana telah dihinakan
Al-Mujaadilah:5

۟ وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia mengetahui apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi
kecuali dia bersama mereka dimana apa adalah mereka

Al-Mujaadilah:7
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َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kepada-

Nya kalian akan dikumpulkan
Al-Mujaadilah:9

فَِإن لَّْم تَجُِدوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika tidak kamu mendapatkan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang

Al-
Mujaadilah:12

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱأْلَذَلِّنَي
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya itulah

mereka di dalam orang-orang yang hina

Al-
Mujaadilah:20

إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat perkasa

Al-
Mujaadilah:21

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َشآقُّوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasul-nya

Al-Hasyr:4

َوَمن يَُشآقِّ الـلَّـَه فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan siapa ditentang (olehnya) Allah maka sesungguhnya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Hasyr:4

َوَمن يَُشآقِّ الـلَّـَه فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan siapa ditentang (olehnya) Allah maka sesungguhnya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Hasyr:4

واََل رَِكاٍب َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُسلُِّط رُُسَلُهۥ َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan tidak tunggangan akan tetapi Allah sungguh-sungguh akan

memberikan kekuasaan rasul-rasulnya atas/terhadap siapa dia
kehendaki

Al-Hasyr:6

فَٱنتَُهوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka hentikan/tinggalkan dan kalian hendaklah bertawakal / takut

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Hasyr:7
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فَٱنتَُهوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka hentikan/tinggalkan dan kalian hendaklah bertawakal / takut

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Hasyr:7

ِدُقوَن َويَنُصُروَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
dan menolong Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka orang-orang

yang benar
Al-Hasyr:8

َلِمنَي إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam

Al-Hasyr:16

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Hasyr:18

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mengetahui terhadap apa-apa kalian melakukan
Al-Hasyr:18

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mengetahui terhadap apa-apa kalian melakukan
Al-Hasyr:18

 واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن نَُسوا۟ الـلَّـَه
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang mereka lupa Allah

Al-Hasyr:19

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر ملِّ
bagi siapa adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir

Al-
Mumtahinah:6

َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji

Al-
Mumtahinah:6

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berlaku adil

Al-
Mumtahinah:8

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai

Al-
Mumtahinah:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12
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يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang mereka

terbunuh di dalam jalannya
Ash-Shaff:4

َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang

sewenang-wenang

Al-
Munaafiquun:6

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul

At-
Taghaabun:12

إِن تَْعفُوا۟ َوتَْصفَُحوا۟ َوتَْغِفُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم فَٱْحذَُروُهْم َو
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jika memaafkan dan berhati

lapang dan mengampuni maka sesungguhnya Allah sangat
mengampuni sangat penyayang

At-
Taghaabun:14

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

ِعفُْه َلُكْم إِن تُْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا يُضَٰ
jika dipinjamkan Allah pinjaman kebaikan semakin melipat

gandakannya bagi kalian

At-
Taghaabun:17

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َربَُّكْم اَل تُْخرُِجوُهنَّ ِمۢن بُيُوِتِهنَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah tuhan kalian

tidak dikeluarkan mereka[pr] dari rumah-rumah mereka[pr]
Ath-Thalaaq:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ َمْخرًَجا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya jalan/tempat keluar
Ath-Thalaaq:2

إِنَّ الـلَّـَه بَٰلِغُ أَْمرِِهۦ
sesungguhnya Allah yang menyampaikan urusan-nya

Ath-Thalaaq:3
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َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ ِمْن أَْمرِِهۦ يُْسًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya dari urusan-nya kemudahan
Ath-Thalaaq:4

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َويُْعِظْم َلُهۥٓ أَْجًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya dan diperbesar
baginya pahala

Ath-Thalaaq:5

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12

ا َوأَنَّ الـلَّـَه َقْد أََحاَط ِبُكلِّ َشىٍْء ِعْلمًۢ
dan bahwasannya Allah sungguh telah semakin meliputi dengan

setiap sesuatu pengetahuan
Ath-Thalaaq:12

إِن تَظََٰهَرا َعَليِْه فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو َمْوَلىُٰه َو
dan jika kamu berdua bantu-membantu atasnya maka sesungguhnya

Allah dia pelindungnya
At-Tahriim:4

الَّ يَْعُصوَن الـلَّـَه َمآ أََمرَُهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
tidak mendurhakai Allah apa (dia) menyuruh kepada mereka dan

mengerjakan apa diperintahkan
At-Tahriim:6

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱتَُّقوهُ َوأَِطيُعوِن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan bertakwalah

kepada-Nya dan kalian hendaklah mentaatiku
Nuh:3

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّْعجِزَ الـلَّـَه ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya (kami) (kami) mengira bahwa tidak dilemahkan

Allah di dalam bumi
Al-Jinn:12

َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم
dan barangsiapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya baginya kami melihat neraka jahanam
Al-Jinn:23

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20
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َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
 أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Insaan:30

أََلْم يَْعَلم ِبأَنَّ الـلَّـَه يََرٰى
apakah tidak/tidaklah mengetahui bahwa kami Allah melihat

Al-Alaq:14

 َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dan tidak mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah

Al-Baiyinah:5

َختََم الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ia menutup/mengunci Allah atas/terhadap hati mereka Al-Baqarah:7 الـلَّـُه

فَزَاَدُهُم الـلَّـُه َمرًَضا
maka (ia) menambah mereka Allah penyakit

Al-Baqarah:10

الـلَّـُه يَْستَْهِزئُ ِبِهْم
Allah ia memperolok-olok dengan/kepada mereka

Al-Baqarah:15

ذََهَب الـلَّـُه ِبنُورِِهْم
ia melenyapkan Allah dengan cahaya mereka

Al-Baqarah:17

رِِهْم َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلذََهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
dan bila ia menghendaki Allah tentu ia menghilangkan dengan

pendengaran mereka dan penglihatan mereka
Al-Baqarah:20

ذَا َمثاًَل فَيَُقوُلوَن َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ
maka mengatakan apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-Baqarah:26

َويَْقطَُعوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan memutuskan apa dia menyuruh Allah dengannya

Al-Baqarah:27

إِنَّآ إِن َشآَء الـلَّـُه مَلُْهتَُدوَن َو
dan sesungguhnya kami jika ia menghendaki Allah sungguh orang-

orang yang cepat mendapat petunjuk
Al-Baqarah:70
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َكذَٰلَِك يُْحىِ الـلَّـُه ٱمْلَْوتَىٰ
seperti itulah ia menghidupkan Allah kematian

Al-Baqarah:73

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Al-Baqarah:74

ِبَما فَتَحَ الـلَّـُه َعَليُْكْم
dengan apa ia membukakan Allah atas kalian

Al-Baqarah:76

فََلن يُْخلَِف الـلَّـُه َعْهَدهُۥٓ
maka tidak ia disalahkan Allah janjinya

Al-Baqarah:80

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Al-Baqarah:85

بَل لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم
bahkan sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran mereka

Al-Baqarah:88

أَن يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه بَْغيًا
bahwa mereka mengingkari dengan apa ia menurunkan Allah

kedengkian
Al-Baqarah:90

أَن يُنَزَِّل الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan Allah dari karunianya

Al-Baqarah:90

إِذَا ِقيَل َلُهْم َءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa (Al Quran) ia menurunkan
Allah

Al-Baqarah:91

فَٱْعفُوا۟ َوٱْصفَُحوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦٓ
maka hendalah kalian maafkan dan hendaklah kalian berlapang dada

sehingga ia menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
Al-Baqarah:109

َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan mereka berkata ia telah mengambil Allah anak

Al-Baqarah:116

َلواَْل يَُكلُِّمنَا الـلَّـُه أَْو تَأِْتينَآ َءايٌَة
mengapa tidak ia akan berbicara pada kami Allah atau ia akan

mendatangkan kepada kami tanda-tanda
Al-Baqarah:118

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فََسيَْكِفيَكُهُم الـلَّـُه َوُهَو ٱلسَّ
maka ia memelihara kamu terhadap mereka Allah dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Baqarah:137

 ُقْل َءأَنتُْم أَْعَلُم أَمِ الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu paling mengetahui

ataukah Allah
Al-Baqarah:140

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Al-Baqarah:140
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إِن َكانَْت َلَكِبيرَةً إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه  َو
dan sebenarnya adalah ia sungguh berat kecuali atas/terhadap orang-

orang yang dia mendapat petunjuk Allah
Al-Baqarah:143

نَُكْم َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضيعَ إِيمَٰ
dan tidak adalah dia Allah agar dia menyia-nyiakan iman kalian

Al-Baqarah:143

ا يَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa mereka mengerjakan

Al-Baqarah:144

يَأِْت ِبُكُم الـلَّـُه َجِميًعا
ia mendatangkan / mengumpulkan dengan/untuk kalian Allah

semuanya
Al-Baqarah:148

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa yang kalian

melakukan
Al-Baqarah:149

أُ۟ولَِٰٓئَك يَْلَعنُُهُم الـلَّـُه َويَْلَعنُُهُم ٱللَِّٰعنُوَن
itulah mereka dia melaknati/mengutuk mereka Allah dan ia

melaknati/mengutuk mereka para pelaknat/pengutuk
Al-Baqarah:159

آٍء َمآِء ِمن مَّ َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan tidak ia menurunkan Allah dari langit dari air

Al-Baqarah:164

َلُهْم َحَسرٍَٰت َعَليِْهْم َكذَٰلَِك يُِريِهُم الـلَّـُه أَْعمَٰ
seperti itulah diperlihatkan kepada mereka Allah perbuatan-perbuatan

mereka penyesalan atas mereka
Al-Baqarah:167

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
bersungguh-sungguh mengikuti apa ia menurunkan Allah

Al-Baqarah:170

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa ia

menurunkan Allah dari kitab
Al-Baqarah:174

واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

pada hari kiamat-kiamat
Al-Baqarah:174

يُِريُد الـلَّـُه ِبُكُم ٱْليُْسَر
dia menghendaki Allah dengan/untuk kalian kemudahan

Al-Baqarah:185

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187

فَٱْلـََٰٔن بَِٰشُروُهنَّ َوٱبْتَُغوا۟ َما َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
maka sekarang yang mencampuri mereka[pr] dan carilah olehmu apa

dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Baqarah:187
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ُ الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن ِتْلَك َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
itu seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah ayat-

ayatNya kepada manusia boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-Baqarah:187

 َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر يَْعَلْمُه الـلَّـُه
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan dia

mengetahuinya Allah
Al-Baqarah:197

 َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن يَأِْتيَُهُم الـلَّـُه
apakah/tidakkah mereka melihat kecuali/melainkan bahwa datang

kepada mereka Allah
Al-Baqarah:210

ِريَن َوُمنِذِريَن فَبََعَث الـلَّـُه ٱلنَِّبيِّۦَن ُمبَشِّ
maka dia mengutus Allah para nabi para yang menggembirakan dan

para yang memperingatkan
Al-Baqarah:213

۟ فََهَدى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ مِلَا ٱْختََلفُوا
maka dia memberi petunjuk Allah orang-orang yang mereka

mengimani tentang apa mereka memperselisihkan
Al-Baqarah:213

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat agar supaya kalian kalian memikirkan
Al-Baqarah:219

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه أَلَْعنَتَُكْم
dan jikalau ia menghendaki Allah niscaya ia telah mempersulit kalian

Al-Baqarah:220

ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أََمرَُكُم الـلَّـُه  فَِإذَا تَطَهَّ
maka apabila (mereka) supaya mensucikan maka datangilah

mereka[pr] (oleh kalian) dari sekira/sebagaimana (dia)
memerintahkan kalian Allah

Al-Baqarah:222

ِنُكْم الَّ يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah dengan tidak sengaja di dalam /

pada sumpah-sumpah kalian
Al-Baqarah:225

واََل يَِحلُّ َلُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخَلَق الـلَّـُه ِفىٓ أَرَْحاِمِهنَّ
dan tidak dia halal bagi mereka bahwa menyembunyikan apa dia

menciptakan Allah di dalam / pada kasih sayang mereka[pr]
Al-Baqarah:228

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم َستَذُْكُرونَُهنَّ َولَِٰكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا
ia mengetahui Allah bahwa kamu kelak (kalian) akan menyebut
mereka[pr] akan tetapi jangan (kalian[lk]) semakin menjanjikan

kepada mereka[pr] tersembunyi

Al-Baqarah:235

ُ الـلَّـُه َلُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian
Al-Baqarah:242

۟ فََقاَل َلُهُم الـلَّـُه ُموتُوا
lalu ia mengatakan kepada mereka Allah mati

Al-Baqarah:243
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َوَقتََل َداُوۥُد َجاُلوَت َوَءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك َوٱْلِحْكَمَة
dan dia membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah

kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251

ٍت مَّن َكلََّم الـلَّـُه َورَفَعَ بَْعَضُهْم َدرَجَٰ
orang dia benar-benar mengatakan Allah dan dia meninggikan

sebagian mereka beberapa derajat
Al-Baqarah:253

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتََل ٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهم
dan jika ia menghendaki Allah tidak dia membunuh orang-orang

yang dari sesudah mereka
Al-Baqarah:253

۟ َوِمنُْهم مَّن َكفََر َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتَُلوا
dan diantara mereka orang ia mengingkari dan jika ia menghendaki

Allah tidak mereka dibunuh
Al-Baqarah:253

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم
Allah tidak tuhan melainkan dia yang hidup yang berdiri sendiri

Al-Baqarah:255

۟ الـلَّـُه َولِىُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
Allah penolong/pelindung orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:257

أَْن َءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك
karena dia memberi kepadanya Allah kerajaan

Al-Baqarah:258

ِذِه الـلَّـُه بَْعَد َمْوِتَها َقاَل أَنَّىٰ يُْحىِۦ هَٰ
dia mengatakan bahwasanya ia menghidupkan ini Allah sesudah

kematiannya
Al-Baqarah:259

فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ فَٱْحتَرََقْت َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
maka dia membakar seperti itulah dia sungguh-sungguh akan

menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat(Nya) agar supaya kalian
kalian memikirkan

Al-Baqarah:266

۟ بَٰوا َوأََحلَّ الـلَّـُه ٱْلبَيْعَ َوَحرََّم ٱلرِّ
dan dia menghalalkan Allah jual beli dan dia telah mengharamkan

riba
Al-Baqarah:275

َدقَِٰت بَٰوا۟ َويُْرِبى ٱلصَّ يَْمَحُق الـلَّـُه ٱلرِّ
dia menghapuskan/memusnahkan Allah riba dan Dia menyuburkan

sedekah
Al-Baqarah:276

۟ َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282
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أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

 أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسبُْكم ِبِه الـلَّـُه
atau kalian menyembunyikannya dia mengandakan perhitungan

kepada kalian dengannya Allah
Al-Baqarah:284

اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang

melainkan kesanggupannya
Al-Baqarah:286

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم
Allah tidak ada tuhan kecuali/melainkan dia yang hidup (kekal) yang

berdiri sendiri
Ali-Imran:2

 َوٱبِْتَغآَء تَأِْويلِِهۦ َوَما يَْعَلُم تَأِْويَلُهۥٓ إاِلَّ الـلَّـُه
dan dia mengharapkan/mencari penjelasannya dan tidak dia

mengetahui penjelasannya melainkan Allah
Ali-Imran:7

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan ayat-ayat kami maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Ali-Imran:11

َشِهَد الـلَّـُه أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia menyaksikan Allah bahwasanya tidak ada tuhan melainkan dia

Ali-Imran:18

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan kepada Allah tempat kembali
Ali-Imran:28

 ُقْل إِن تُْخفُوا۟ َما ِفى ُصُدورُِكْم أَْو تُبُْدوهُ يَْعَلْمُه الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika kalian menyembunyikan apa di

dalam dada / hati kalian atau kalian melahirkannya dia
mengetahuinya Allah

Ali-Imran:29

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan Allah maha penyantun dengan hamba
Ali-Imran:30

 ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الـلَّـَه فَٱتَِّبُعوِنى يُْحِببُْكُم الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika adalah kalian kalian mencintai

Allah maka ikutilah aku dia mencintai kamu Allah
Ali-Imran:31

َقاَل َكذَٰلَِك الـلَّـُه يَفَْعُل َما يََشآُء
dia mengatakan seperti itulah Allah mereka melakukan apa dia

kehendaki
Ali-Imran:40
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َقاَل َكذَٰلِِك الـلَّـُه يَْخُلُق َما يََشآُء
dia mengatakan demikianlah Allah dia menciptakan apa dia

kehendaki
Ali-Imran:47

َوَمَكُروا۟ َوَمَكَر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
dan mereka membuat tipu daya dan dia membuat tipu daya Allah dan

Allah sebaik-baik para pemakar
Ali-Imran:54

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسىٰٓ إِنِّى ُمتََوفِّيَك َورَاِفُعَك إَِلىَّ
ketika dia mengatakan Allah hai Isa sesungguhnya aku yang akan

mewafatkan kamu dan dia yang mengangkat kamu kepadaku
Ali-Imran:55

ذَا َلُهَو ٱْلَقَصُص ٱْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah ia kisah yang benar dan tidak dari tuhan

kecuali Allah
Ali-Imran:62

واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه واََل يَنظُُر إَِليِْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

dan tidak dia melihat kepada mereka pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:77

َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُؤِْتيَُه الـلَّـُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa dia akan
memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian

Ali-Imran:79

إِذْ أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق ٱلنَِّبيِّۦَن َو
dan ketika ia mengambil/mengazab Allah perjanjian para nabi

Ali-Imran:81

ِنِهْم َكيَْف يَْهِدى الـلَّـُه َقْوًما َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
bagaimana menurut dia menunjukkan Allah kaum mereka

mengingkari sesudah iman mereka
Ali-Imran:86

ُقْل َصَدَق الـلَّـُه فَٱتَِّبُعوا۟ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan dia membenarkan Allah maka kalian

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
Ali-Imran:95

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Ali-Imran:99

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayatNya agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Ali-Imran:103

َلِمنَي َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلعَٰ
dan tidak Allah dia menghendaki aniaya untuk seluruh alam

Ali-Imran:108

َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه َولَِٰكْن أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak dia menganiaya mereka Allah akan tetapi diri-diri mereka

sendiri mereka mendzalimi
Ali-Imran:117
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َوَلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِببَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلٌَّة
dan sesungguhnya ia menolong kalian Allah dengan/dalam (perang)

badar dan kalian lemah/hina
Ali-Imran:123

َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َلُكْم َولِتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُُكم ِبِهۦ
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali kabar gembira bagi kalian

dan dia agar menententramkan hati kalian dengannya
Ali-Imran:126

 َوَمن يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب إاِلَّ الـلَّـُه
dan siapakah dia mengampuni dosa-dosa itu kecuali/selain Allah

Ali-Imran:135

َولِيَْعَلَم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشَهَدآَء
dan karena dia hendak mengetahui Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia mengambil/menjadikan diantara kalian para
saksi-saksi

Ali-Imran:140

ِفِريَن َص الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَْمَحَق ٱْلكَٰ َولِيَُمحِّ
dan agar dia membersihkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia membinasakan para pembangkang / kafir
Ali-Imran:141

ِبِريَن َهُدوا۟ ِمنُكْم َويَْعَلَم ٱلصَّٰ َا يَْعَلمِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن جَٰ َوملَّ
dan belum dia mengetahui Allah orang-orang yang mereka

berjihad/berkerja keras diantara kalian dan dia mengetahui orang-
orang yang sabar

Ali-Imran:142

ِكِريَن َوَمن يَنَقلِْب َعَلىٰ َعِقبَيِْه َوَسيَْجِزى الـلَّـُه ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia akhirnya berbalik/kembali atas/terhadap kedua
tumitnya dan dia akan memberi balasan Allah para yang bersyukur

Ali-Imran:144

فَـَٔاتَىُٰهُم الـلَّـُه ثََواَب ٱلدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب ٱأْلَِخرَِة
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah pahala dunia dan amat

baik pahala akhirat
Ali-Imran:148

بَِل الـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو َخيُْر ٱلنَِّٰصِريَن
tetapi Allah perlindungan kalian dan dia sebaik-baik orang-orang

yang menolong
Ali-Imran:150

َوَلَقْد َصَدَقُكُم الـلَّـُه َوْعَدهُۥٓ
dan sesungguhnya ia telah membenarkan kalian Allah janji-nya

Ali-Imran:152

َص َما ِفى ُقُلوِبُكْم َولِيَبْتَلِىَ الـلَّـُه َما ِفى ُصُدورُِكْم َولِيَُمحِّ
dan karena dia hendak mencoba Allah apa di dalam dada / hati kalian

dan agar dia membersihkan apa di dalam hati kalian
Ali-Imran:154

َوَلَقْد َعفَا الـلَّـُه َعنُْهْم
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf Allah dari/kepada mereka

Ali-Imran:155

لِيَْجَعَل الـلَّـُه ذَٰلَِك َحْسرَةً
untuk dia menjadikan Allah itu kerugian/penyesalan

Ali-Imran:156
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إِن يَنُصرُْكُم الـلَّـُه فَاَل َغالَِب َلُكْم
jika dia menolong kalian Allah maka tidak ada yang menguasai bagi

kalian
Ali-Imran:160

َلَقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya memberi karunia Allah atas/terhadap orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:164

فَرِِحنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
mereka gembira dengan apa/disebabkan dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
Ali-Imran:170

نًا َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َوِنْعَم ٱْلوَِكيُل فَزَاَدُهْم إِيمَٰ
maka dia menambah mereka keimanan dan mereka berkata cukuplah

kami Allah dan sebaik-baik pelindung
Ali-Imran:173

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا يُِريُد الـلَّـُه  إِنَُّهْم َلن يَُضرُّ
sesungguhnya mereka tidak dapat mereka memberi mudharat Allah

sesuatu dia menghendaki Allah
Ali-Imran:176

مَّا َكاَن الـلَّـُه لِيَذََر ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلىٰ َمآ أَنتُْم َعَليِْه
tidak adalah dia Allah untuk dia membiarkan orang-orang yang

beriman atas/terhadap apa kalian atasnya
Ali-Imran:179

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُطْلَِعُكْم َعَلى ٱْلَغيِْب
dan tidak adalah dia Allah untuk diperlihatkan kepada kalian

atas/terhadap semua yang gaib
Ali-Imran:179

َ ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka melakukan kekikiran dengan apa (harta) dia memberikan
kepada mereka Allah dari karunianya

Ali-Imran:180

۟ لََّقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya dia telah mendengar Allah perkataan orang-orang yang

mereka berkata
Ali-Imran:181

إِذْ أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق َو
dan ketika ia mengambil/mengazab Allah perjanjian

Ali-Imran:187

فََهآَء أَْموََٰلُكُم ٱلَِّتى َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم ِقيًَٰما واََل تُؤْتُوا۟ ٱلسُّ
dan jangan kalian menyerahkan orang-orang bodoh/belum sempurna

akalnya harta-harta kalian yang ia menjadikan Allah bagi kalian
berdiri

An-Nisa:5

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11

أَْو يَْجَعَل الـلَّـُه َلُهنَّ َسِبياًل
atau dia memberikan/menyediakan Allah bagi mereka jalan

An-Nisa:15
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ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن َقِريٍب فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَتُوُب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian mereka bertaubat dari yang sangat dekat maka itulah

mereka dia menerima bertaubat Allah atas mereka
An-Nisa:17

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:17

َويَْجَعَل الـلَّـُه ِفيِه َخيًْرا َكِثيًرا
dan dia menjadikan Allah tentang (kebenaran) itu kebaikan sangat

banyak
An-Nisa:19

َ َلُكْم يُِريُد الـلَّـُه لِيُبنَيِّ
dia menghendaki Allah untuk Dia menerangkan bagi kalian

An-Nisa:26

يُِريُد الـلَّـُه أَن يَُخفَِّف َعنُكْم
dia menghendaki Allah supaya sungguh-sungguh akan memberi

keringanan dari kalian
An-Nisa:28

َل الـلَّـُه ِبِهۦ واََل تَتََمنَّْوا۟ َما فَضَّ
dan jangan kalian mengangan-angankan apa dia melebihkan Allah

dengannya
An-Nisa:32

َل الـلَّـُه بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ِبَما فَضَّ
dengan sebab dia melebihkan Allah sebagian mereka atas/terhadap

bagian
An-Nisa:34

ِفظٌَٰت لِّْلَغيِْب ِبَما َحِفَظ الـلَّـُه ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ لِحَٰ  فَٱلصَّٰ
maka wanita-wanita yang saleh wanita-wanita yang taat wanita-

wanita yang menjaga diri kepada yang gaib dengan sebab dia
menjaga/memelihara Allah

An-Nisa:34

يَُوفِِّق الـلَّـُه بَيْنَُهَمآ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا
dia akan memberi taufik Allah diantara mereka berdua sesungguhnya

Allah adalah dia sangat pandai maha mengetahui
An-Nisa:35

َويَْكتُُموَن َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
dan mereka menyembunyikan apa (karunia) dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:37

ا َرزََقُهُم الـلَّـُه وََكاَن الـلَّـُه ِبِهْم َعلِيًما َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah dan ia adalah Allah terhadap mereka sangat pandai
An-Nisa:39

ا َرزََقُهُم الـلَّـُه وََكاَن الـلَّـُه ِبِهْم َعلِيًما َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah dan ia adalah Allah terhadap mereka sangat pandai
An-Nisa:39

َولَِٰكن لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم فَاَل يُؤِْمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل
akan tetapi sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran

mereka maka tidak mereka beriman kecuali sedikit
An-Nisa:46
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بَِل الـلَّـُه يُزَكِّى َمن يََشآُء واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan tidak

mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:49

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

An-Nisa:52

َوَمن يَْلَعِن الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ نَِصيًرا
dan barang siapa dia mengutuk Allah maka sekali-kali tidak dia

mendapatkan baginya yang sangat menolong
An-Nisa:52

أَْم يَْحُسُدوَن ٱلنَّاَس َعَلىٰ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
atau mereka membenci manusia atas/terhadap apa (karunia) dia

memberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:54

َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوإَِلى ٱلرَُّسوِل
apa (hukum) ia menurunkan Allah dan kepada rasul

An-Nisa:61

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْعَلُم الـلَّـُه َما ِفى ُقُلوِبِهْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم
itulah mereka orang-orang yang dia mengetahui Allah apa di dalam

hati mereka maka kamu hendaklah berpaling dari mereka
An-Nisa:63

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
maka itulah mereka bersama orang-orang yang dia menganugerahkan

Allah atas mereka
An-Nisa:69

بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقاَل َقْد أَنَْعَم الـلَّـُه َعَلىَّ فَِإْن أَصَٰ
maka jika dia menimpakan kalian bencana dia mengatakan sungguh

telah dia menganugerahkan Allah atas
An-Nisa:72

۟ َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84

ِقيتًا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu Maha Kuasa

An-Nisa:85

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
Allah tidak ada tuhan kecuali/melainkan dia

An-Nisa:87

 أَتُِريُدوَن أَن تَْهُدوا۟ َمْن أََضلَّ الـلَّـُه
apakah kalian inginkan bahwa/akan memberi petunjuk orang

menyesatkan Allah
An-Nisa:88

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak dia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:88

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَسلَّطَُهْم َعَليُْكْم
dan kalau ia menghendaki Allah tentu dia telah memberi kekuasaan

kepada mereka atas kalian
An-Nisa:90

433

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فََما َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم َعَليِْهْم َسِبياًل
maka tidak ia menjadikan Allah bagi kalian atas mereka jalan

An-Nisa:90

تَْوبًَة مَِّن الـلَّـِه وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
taubat dari Allah dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar

sangat mengetahui
An-Nisa:92

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْه َوَلَعنَُهۥ
dan dia memurkai Allah atasnya dan dia mengutuknya

An-Nisa:93

۟ فََمنَّ الـلَّـُه َعَليُْكْم فَتَبَيَّنُٓوا
maka memberi karunia Allah atas kalian maka kalian hendaklah teliti

An-Nisa:94

َل الـلَّـُه ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم فَضَّ  َوٱمْلُجَٰ
dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan Allah dengan harta

mereka dan jiwa / diri mereka dia melebihkan Allah
An-Nisa:95

َل الـلَّـُه وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوفَضَّ
dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah kebaikan dan dia melebihkan

Allah
An-Nisa:95

َل الـلَّـُه  وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوفَضَّ
dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah kebaikan dan dia melebihkan

Allah
An-Nisa:95

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:96

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َعَسى الـلَّـُه أَن يَْعفَُو َعنُْهْم
maka itulah mereka dia mudah-mudahan Allah akan dia memaafkan

dari mereka
An-Nisa:99

وََكاَن الـلَّـُه َعفُوًّا َغفُوًرا
dan ia adalah Allah sangat pemaaf sangat pengampun

An-Nisa:99

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:100

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:104

 لِتَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبَمآ أََرىَٰك الـلَّـُه
supaya kamu mengadili diantara manusia dengan apa dia

memperlihatkan kepadamu Allah
An-Nisa:105

وََكاَن الـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيطًا
dan ia adalah Allah dengan/terhadap apa mereka mengerjakan maha

meliputi
An-Nisa:108

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:111
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َوأَنزََل الـلَّـُه َعَليَْك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
dan Dia menurunkan Allah atas kamu kitab dan Hikmah

An-Nisa:113

لََّعنَُه الـلَّـُه َوَقاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا مَّفُْروًضا
dia mengutukinya Allah dan dia mengucapkan sungguh dia akan

mengambil dari hamba-hamba-mu bagian/sebagian besar yang
ditentukan

An-Nisa:118

َوٱتََّخذَ الـلَّـُه إِبْرَِٰهيَم َخلِياًل
dan dia mengambil Allah Ibrahim teman akrab

An-Nisa:125

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطًا
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu maha meliputi

An-Nisa:126

َويَْستَفْتُونََك ِفى ٱلنَِّسآِء ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفيِهنَّ
dan mereka minta fatwa kepadamu di dalam isteri-isteri kamu

hendaklah mengatakan Allah dia memberi fatwa kalian tentang
mereka

An-Nisa:127

إِن يَتَفَرََّقا يُْغِن الـلَّـُه ُكالًّ مِّن َسَعِتِهۦ َو
dan jika keduanya cerai dia mengkayakan Allah setiap dari

keluasanNya (karuniaNya)
An-Nisa:130

وََكاَن الـلَّـُه وَِٰسًعا َحِكيًما
dan ia adalah Allah yang meluaskan benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:130

وََكاَن الـلَّـُه َغِنيًّا َحِميًدا
dan ia adalah Allah sangat kaya Maha Terpuji

An-Nisa:131

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ذَٰلَِك َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap itu maha kuasa

An-Nisa:133

ا بَِصيًرا وََكاَن الـلَّـُه َسِميعًۢ
dan ia adalah Allah maha mendengar maha melihat

An-Nisa:134

لَّْم يَُكِن الـلَّـُه لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم َسِبيالًۢ
tidak adalah Allah untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka

dan tidak untuk dia memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:137

ِفِريَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َسِبياًل َوَلن يَْجَعَل الـلَّـُه لِْلكَٰ
dan tidak dia memberikan/menyediakan Allah bagi orang-orang kafir

atas/terhadap orang-orang yang beriman jalan
An-Nisa:141

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak dia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:143

َوَسْوَف يُؤِْت الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي أَْجًرا َعِظيًما
dan kelak dia diberikan Allah orang-orang yang beriman pahala

sangat berlipat ganda
An-Nisa:146
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مَّا يَفَْعُل الـلَّـُه ِبَعذَاِبُكْم
apa/mengapa mereka melakukan Allah dengan siksa

An-Nisa:147

إِن َشَكرْتُْم َوَءاَمنتُْم وََكاَن الـلَّـُه َشاِكًرا َعلِيًما
jika kalian mensyukuri dan kalian beriman dan ia adalah Allah yang

mensyukuri sangat pandai
An-Nisa:147

ٓوِء ِمَن ٱْلَقْوِل الَّ يُِحبُّ الـلَّـُه ٱْلَجْهَر ِبٱلسُّ
tidak dia menyukai Allah keterus terangan dengan/pada yang buruk

dari perkataan
An-Nisa:148

إاِلَّ َمن ظُلَِم وََكاَن الـلَّـُه َسِميًعا َعلِيًما
kecuali orang dia menganiaya mereka dan ia adalah Allah maha

mendengar sangat pandai
An-Nisa:148

أُ۟ولَِٰٓئَك َسْوَف يُؤِْتيِهْم أُُجورَُهْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
itulah mereka kelak/bakal akan memberikan kepada pahala mereka

dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152

َوَقْولِِهْم ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ بَْل طَبَعَ الـلَّـُه َعَليَْها ِبُكفْرِِهْم
dan perkataan mereka hati kami tutup bahkan (ia) menutup mati

Allah diatasnya dengan kekafiran mereka
An-Nisa:155

بَل رَّفََعُه الـلَّـُه إَِليِْه
bahkan ia telah mengangkatnya Allah kepadaNya

An-Nisa:158

وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:158

لَّْم نَْقُصْصُهْم َعَليَْك وََكلََّم الـلَّـُه ُموَسىٰ تَْكلِيًما
tidak kami mengkisahkan mereka atas kamu dia benar-benar telah

mengatakan Allah Musa pembicaraan/secara langsung
An-Nisa:164

وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:165

لَِّٰكِن الـلَّـُه يَْشَهُد ِبَمآ أَنزََل إَِليَْك
tetapi Allah dia menjadi saksi dengan apa (Al Quran) ia menurunkan

kepadamu
An-Nisa:166

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوظََلُموا۟ َلْم يَُكِن الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

berbuat dzalim tidak adalah Allah
An-Nisa:168

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:170

نَُهۥٓ أَن يَُكوَن َلُهۥ َوَلٌد لَُّهۥ إِنََّما الـلَّـُه إِلٌَٰه وَِٰحٌد ُسبْحَٰ
sesungguhnya hanyalah Allah tuhan yang esa maha suci dia bahwa

adalah dia baginya anak laki-laki baginya
An-Nisa:171
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يَْستَفْتُونََك ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفى ٱْلَكلََٰلِة
mereka akan meminta fatwa kepadamu kamu hendaklah mengatakan

Allah dia memberi fatwa kalian di dalam kalalah
An-Nisa:176

۟ ُ الـلَّـُه َلُكْم أَن تَِضلُّوا يُبنَيِّ
dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian supaya

tidak kalian menyesat
An-Nisa:176

ا َعلََّمُكُم الـلَّـُه  مَِّن ٱْلَجَوارِحِ ُمَكلِِّبنَي تَُعلُِّمونَُهنَّ ِممَّ
dari binatang buas yang memburu kalian mengajari mereka dari apa

dia mengajari kalian Allah
Al-Maidah:4

َما يُِريُد الـلَّـُه لِيَْجَعَل َعَليُْكم مِّْن َحَرجٍ
tidak dia menghendaki Allah untuk dia menjadikan atas kalian dari

kesukaran/kesempitan
Al-Maidah:6

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:9

َوَلَقْد أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab Allah perjanjian Bani

Israil
Al-Maidah:12

َوَقاَل الـلَّـُه إِنِّى َمَعُكْم
dan dia mengucapkan Allah sesungguhnya aku beserta kalian

Al-Maidah:12

َوَسْوَف يُنَبِّئُُهُم الـلَّـُه ِبَما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن
dan kelak dia memberitakan kepada mereka Allah dengan apa adalah

mereka kerjakan
Al-Maidah:14

لَٰمِ يَْهِدى ِبِه الـلَّـُه َمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰنَُهۥ ُسبَُل ٱلسَّ
dia menunjukkan dengannya Allah orang dia sungguh-sungguh

mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan/kedamaian
Al-Maidah:16

يََٰقْومِ ٱْدُخُلوا۟ ٱأْلَرَْض ٱمْلَُقدََّسَة ٱلَِّتى َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
hai kaumku kalian hendaklah masuk tanah/bumi wanita-wanita yang

sangat suci yang dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Maidah:21

َقاَل رَُجاَلِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهَما
dia mengatakan dua orang laki-laki dari/diantara orang-orang yang

mereka takut dia menganugerahkan Allah atas keduanya
Al-Maidah:23

َقاَل أَلَْقتَُلنََّك َقاَل إِنََّما يَتََقبَُّل الـلَّـُه ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
dia mengatakan sungguh dia akan membunuhmu dia mengatakan

sesungguhnya hanyalah dia menerima Allah dari orang-orang yang
bertakwa

Al-Maidah:27

فَبََعَث الـلَّـُه ُغرَابًا يَبَْحُث ِفى ٱأْلَرِْض
maka dia mengutus Allah seekor burung gagak dia menggali di dalam

bumi
Al-Maidah:31
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َوَمن يُرِِد الـلَّـُه ِفتْنَتَُهۥ فََلن تَْملَِك َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan barangsiapa dia menghendaki Allah fitnahnya maka tidak

menguasai baginya dari Allah sesuatu
Al-Maidah:41

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلْم يُرِِد الـلَّـُه
itulah mereka orang-orang yang tidak dia menghendaki Allah

Al-Maidah:41

ِفُروَن َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلكَٰ
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan apa ia

menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para pembangkan
Al-Maidah:44

َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para yang
mendzalimi

Al-Maidah:45

نجِيِل ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِفيِه َوْليَْحُكْم أَْهُل ٱإْلِ
dan dia hendaklah memutuskan ahli Injil dengan/menurut apa ia

menurunkan Allah tentang (kebenaran) itu
Al-Maidah:47

َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka yang melakukan
kesembarangan

Al-Maidah:47

 َوُمَهيِْمنًا َعَليِْه فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan orang yang menjaga atasnya maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:48

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan sekiranya ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu

ummat yang melakukan penyatuan
Al-Maidah:48

 َوأَِن ٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan hendaklah kalian memberi keputusan diantara mereka

dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:49

أَن يَفِْتنُوَك َعۢن بَْعِض َمآ أَنزََل الـلَّـُه إَِليَْك
bahwa/supaya mereka memalingkanmu dari sebagian apa ia

menurunkan Allah kepadamu
Al-Maidah:49

فَِإن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلْم أَنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ذُنُوِبِهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka ketahuilah bahwasanya dia

menghendaki Allah agar ditimpakan bencana kepada dengan
sebagian dosa-dosa mereka

Al-Maidah:49

َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـُه ُحْكًما لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan siapakah lebih baik dari Allah hikmah bagi kaum/orang-orang

mereka meyakini
Al-Maidah:50
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فََعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتىَ ِبٱْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِهۦ
maka mudah-mudahan Allah agar ia menghadiri/mendatangi dengan

kemenangan atau suatu perkara/urusan dari sisiNya
Al-Maidah:52

فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54

۟ إِنََّما َولِيُُّكُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya hanyalah pemimpin kalian Allah dan rasulnya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:55

مِّن ذَٰلَِك َمثُوبًَة ِعنَد الـلَّـِه َمن لََّعنَُه الـلَّـُه َوَغِضَب َعَليِْه
dari itu yang dibalas disisi Allah orang dia mengutukinya Allah dan

dia memurkai atasnya
Al-Maidah:60

 ُكلََّمآ أَْوَقُدوا۟ نَاًرا لِّْلَحرِْب أَطْفَأََها الـلَّـُه
setiap apa kalian menyalakan api untuk peperangan dia

memadamkannya Allah
Al-Maidah:64

ثُمَّ تَاَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian dia bertaubat Allah atas mereka

Al-Maidah:71

إِنَُّهۥ َمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َحرََّم الـلَّـُه َعَليِْه ٱْلَجنََّة
sesungguhnya dia barang siapa dia mempersekutukan dengan/kepada
Allah maka sesungguhnya telah dia telah benar-benar mengharamkan

Allah atasnya surga ini

Al-Maidah:72

لُِدوَن أَن َسِخَط الـلَّـُه َعَليِْهْم َوِفى ٱْلَعذَاِب ُهْم خَٰ
bahwa dia memurkai Allah atas mereka dan didalam siksa mereka

orang-orang yang kekal
Al-Maidah:80

ُر فَأَثَٰبَُهُم الـلَّـُه ِبَما َقاُلوا۟ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
maka dia memberi pahala mereka Allah dengan apa mereka berkata

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:85

۟ َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلُكْم واََل تَْعتَُدٓوا
apa menghalalkan Allah bagi kalian dan jangan kalian melampaui

batas
Al-Maidah:87

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا وَُكُلوا۟ ِممَّ
dan kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
Al-Maidah:88

ِنُكْم اَل يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah karena main-main di dalam / pada

sumpah-sumpah kalian
Al-Maidah:89

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن نَُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ َوٱْحفَظُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan kalian hendaklah menjaga sumpah-sumpah kalian seperti itulah

dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian ayat-
ayatNya agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Maidah:89
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َليَبُْلَونَُّكُم الـلَّـُه ِبَشىٍْء
wahai orang-orang yang mereka mengimani sungguh dia akan

menguji kalian Allah dengan sesuatu apapun
Al-Maidah:94

لِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يََخافُُهۥ ِبٱْلَغيِْب
agar dia mengetahui Allah siapa dia semakin takut kepadanya dengan

yang gaib/tidak terlihat
Al-Maidah:94

ا َسَلَف ذَٰلَِك ِصيَاًما لِّيَذُوَق َوبَاَل أَْمرِِهۦ َعفَا الـلَّـُه َعمَّ
itu berpuasa supaya merasakan kejahatan/akibat buruk urusan-nya dia

telah memberi maaf Allah tentang apa dia melalui
Al-Maidah:95

َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم الـلَّـُه ِمنُْه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan barang siapa dia mengulangi maka dia akhirnya akan menyiksa
Allah dari padanya dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-

sungguh hukuman

Al-Maidah:95

َجَعَل الـلَّـُه ٱْلَكْعبََة ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم ِقيًَٰما لِّلنَّاِس
ia menjadikan Allah KaXbah rumah/baitullah suci berdiri bagi

manusia
Al-Maidah:97

َعفَا الـلَّـُه َعنَْها َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dia telah memberi maaf Allah daripadanya dan Allah sangat

mengampuni Maha Penyantun
Al-Maidah:101

َما َجَعَل الـلَّـُه ِمۢن بَِحيرٍَة
tidak ia menjadikan Allah dari bahirah (unta yang dipotong

telinganya)
Al-Maidah:103

إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َمآ أَنزََل الـلَّـُه  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

kepada apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:104

يَْوَم يَْجَمعُ الـلَّـُه ٱلرُُّسَل فَيَُقوُل َماذَآ أُِجبْتُْم
pada hari dia mengumpulkan Allah para rasul lalu dia mengatakan

apa yang kalian jawab
Al-Maidah:109

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:110

َقاَل الـلَّـُه إِنِّى ُمنَزُِّلَها َعَليُْكْم
dia mengatakan Allah sesungguhnya aku tempat menurunkannya atas

kalian
Al-Maidah:115

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم َو
dan ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:116

ِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُهْم ذَا يَْوُم يَنفَعُ ٱلصَّٰ َقاَل الـلَّـُه هَٰ
dia mengatakan Allah ini suatu hari dia memberi manfaat orang-

orang yang benar kebenaran mereka bagi mereka
Al-Maidah:119

رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه
ridha Allah terhadap mereka dan mereka ridha terhadapNya

Al-Maidah:119
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وَِٰت َوِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوُهَو الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan dia Allah di dalam langit dan di bumi

Al-An'aam:3

إِن يَْمَسْسَك الـلَّـُه ِبُضرٍّ َو
dan jika dia menimpakan kepadamu Allah dengan suatu bencana

Al-An'aam:17

ُقِل الـلَّـُه َشِهيدٌۢ بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah sangat penyaksi antara aku dan

antara kamu
Al-An'aam:19

 فَتَأِْتيَُهم ِبـَٔايٍَة َوَلْو َشآَء الـلَّـُه
lalu dia mendatangkan kepada mereka dengan keterangan-keterangan

dan jika/kalau ia menghendaki Allah
Al-An'aam:35

َوٱمْلَْوتَىٰ يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه ثُمَّ إَِليِْه يُرَْجُعوَن
dan orang-orang mati dia akan membangkitkan mereka Allah

kemudian kepadaNya mereka dikembalikan
Al-An'aam:36

َمن يََشِإ الـلَّـُه يُْضلِْلُه
barang siapa menghendaki Allah dia menyesatkannya

Al-An'aam:39

رَُكْم ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أََخذَ الـلَّـُه َسْمَعُكْم َوأَبْصَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

mengambil/mengazab Allah pendengaran kalian dan penglihatan
kalian

Al-An'aam:46

ؤآَُلِء َمنَّ الـلَّـُه َعَليِْهم مِّۢن بَيِْننَآ لِّيَُقوُلٓوا۟ أَهَٰٓ
supaya mereka mengatakan inikah orang-orang yang memberi

karunia Allah atas mereka dari/di antara kita
Al-An'aam:53

ِكِريَن أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْعَلَم ِبٱلشَّٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui terhadap para yang

mensyukuri
Al-An'aam:53

يُكم مِّنَْها َوِمن ُكلِّ َكرٍْب ُقِل الـلَّـُه يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menyelamatkan kalian dari

padanya/bencana dan dari setiap bencana
Al-An'aam:64

 َونُرَدُّ َعَلىٰٓ أَْعَقاِبنَا بَْعَد إِذْ َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan kami dikembalikan atasku/terhadapku tumit-tumit kami sesudah

ketika dia menunjuki kami Allah
Al-An'aam:71

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه فَِبُهَدىُٰهُم ٱْقتَِدهْ
itulah mereka orang-orang yang dia mendapat petunjuk Allah maka

dengan ditunjukkan (oleh mereka) kamu tertariklah untuk mengikuti
dia

Al-An'aam:90

إِذْ َقاُلوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ بََشٍر مِّن َشىٍْء
ketika mereka berkata tidak ia menurunkan Allah atas/terhadap

manusia dari sesuatu
Al-An'aam:91
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 َوُعلِّْمتُم مَّا َلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنتُْم وآََل َءابَآؤُُكْم ُقِل الـلَّـُه
dan sering diajarkan apa belum/tidak amu mengetahui kalian dan

tidak bapak-bapak kalian kamu hendaklah mengatakan Allah
Al-An'aam:91

َوَمن َقاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوَلْو تََرىٰٓ
dan orang dia mengatakan kelak akan menurunkan seperti apa ia

menurunkan Allah sekiranya kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Al-An'aam:93

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
demikian Allah maka mengapa kalian dipalingkan

Al-An'aam:95

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
demikian itulah Allah tuhan kalian tidak ada tuhan selain dia

Al-An'aam:102

۟ َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َمآ أَْشرَُكوا
dan kalau ia menghendaki Allah tidak kalian menyekutukan

Al-An'aam:107

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم يَْجَهُلوَن
kecuali jika dia menghendaki Allah akan tetapi kebanyakan mereka

mereka membodohi/tidak mengetahui
Al-An'aam:111

الـلَّـُه أَْعَلُم َحيُْث يَْجَعُل رَِساَلتَُهۥ
Allah paling mengetahui di mana dia menjadikan kerasulannya

Al-An'aam:124

ْسلَٰمِ فََمن يُرِِد الـلَّـُه أَن يَْهِديَُهۥ يَْشرَْح َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka barang siapa dia menghendaki Allah bahwa dia memberikan
petunjuknya mereka hendaklah melapangkan dadanya untuk islam

Al-An'aam:125

َكذَٰلَِك يَْجَعُل الـلَّـُه ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن
seperti itulah dia menjadikan Allah kekejian atas/terhadap orang-

orang yang tidak mereka beriman
Al-An'aam:125

 إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه
kecuali apa (jika) ia menghendaki Allah

Al-An'aam:128

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki Allah tidak mereka melakukannya maka
hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-

adakan

Al-An'aam:137

َوَحرَُّموا۟ َما َرزََقُهُم الـلَّـُه ٱفِْترَآًء َعَلى الـلَّـِه
dan mereka mengharamkan apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah pengada-adaan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:140

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه  ُكُلوا۟ ِممَّ
kalian makanlah dari apa dia memberikan rezeki kalian Allah

Al-An'aam:142

ذَا ىُٰكُم الـلَّـُه ِبهَٰ إِذْ َوصَّ
ketika dia telah mewasiatkan kepada kalian Allah dengan ini

Al-An'aam:144
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َلْو َشآَء الـلَّـُه َمآ أَْشرَْكنَا
jikalau ia menghendaki Allah tidak kami mempersekutukan

Al-An'aam:148

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan hak/benar
Al-An'aam:151

 َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَى َلوآَْل أَْن َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan tidak adalah kami agar kami menujukkan jika tidak bahwa dia

menunjuki kami Allah
Al-A'raaf:43

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَاُلُهُم الـلَّـُه ِبرَْحَمٍة أَهَٰٓ
inikah orang-orang yang kalian bersumpah tidak bertambah

menerima Allah dengan rahmat
Al-A'raaf:49

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه  أَْن أَِفيُضوا۟ َعَليْنَا ِمَن ٱمْلَآِء أَْو ِممَّ
bahwa kalian hendaklah menuju / bertolak atas kami dari air atau dari

apa dia memberikan rezeki kalian Allah
Al-A'raaf:50

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Al-A'raaf:54

َلِمنَي أاََل َلُه ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمُر تَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
ingatlah baginya ciptaan dan perintah/pengurusan dia memberikan

berkah yang silih berganti Allah tuhan semesta alam
Al-A'raaf:54

مَّا نَزََّل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak Dia telah berangsur-angsur menurunkan Allah dengannya dari

kekuasaan
Al-A'raaf:71

ِكِمنَي فَٱْصِبُروا۟ َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه بَيْنَنَا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
maka bersabarlah kamu sehingga memberi keputusan Allah diantara

kita dan dia sebaik-baik Penghukum/Hakim
Al-A'raaf:87

ىٰنَا الـلَّـُه ِمنَْها إِْن ُعْدنَا ِفى ِملَِّتُكم بَْعَد إِذْ نَجَّ
jika dikembalikan di dalam agamamu sesudah ketika menyelamatan

kami Allah daripadanya
Al-A'raaf:89

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َربُّنَا َوِسعَ َربُّنَا
kecuali bahwa dia menghendaki Allah tuhan kami dia meliputi tuhan

kami
Al-A'raaf:89

ِفِريَن َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱْلكَٰ
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati para

pembangkang / kafir
Al-A'raaf:101

لَِم تَِعظُوَن َقْوًما الـلَّـُه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا
mengapa kamu menasehati kami kaum Allah (ia[lk]) yang

membinasakan mereka atau mereka yang diazab azab / siksa sangat
keras/berat

Al-A'raaf:164
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َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِدى
barang siapa dia menunjukkan Allah maka dia orang yang mendapat

petunjuk
Al-A'raaf:178

َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء َوأَْن َعَسىٰٓ
dan tidak dia menciptakan Allah dari sesuatu dan bahwa dia mudah-

mudahan
Al-A'raaf:185

َمن يُْضلِِل الـلَّـُه فَاَل َهاِدَى َلُهۥ
barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak (ia[lk]) yang

memberi petunjuk baginya
Al-A'raaf:186

 واََل َضرًّا إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه
dan tidak pemberian bahaya kecuali apa ia menghendaki Allah

Al-A'raaf:188

ا يُْشرُِكوَن َلى الـلَّـُه َعمَّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah dari apa mereka persekutukan

Al-A'raaf:190

إِنَّ َوِلۦَِّى الـلَّـُه ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلِكتََٰب
sesungguhnya pelindungku Allah yang Dia telah berangsur-angsur

menurunkan kitab
Al-A'raaf:196

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati mereka
Al-Anfaal:2

إِذْ يَِعُدُكُم الـلَّـُه إِْحَدى ٱلطَّآِئفَتنَْيِ أَنََّها َلُكْم َو
dan ketika dia menasehati kalian Allah salah satu dua golongan itu

bahwasanya ia bagi kalian
Al-Anfaal:7

ِتِهۦ َويُِريُد الـلَّـُه أَن يُِحقَّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dia menghendaki Allah untuk dibenarkan yang benar/kebenaran

dengan kalimatnya
Al-Anfaal:7

َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َولِتَطَْمِئنَّ ِبِهۦ ُقُلوبُُكْم
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali/melainkan kabar gembira

dan dia agar menententramkan dengannya hati kalian
Al-Anfaal:10

َْسَمَعُهْم َوَلْو َعلَِم الـلَّـُه ِفيِهْم َخيًْرا ألَّ
dan kalau sekiranya ia mengetahui Allah pada mereka kebaikan tentu

(ia[lk]) akhirnya mendengar mereka
Al-Anfaal:23

أَْو يُْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
atau diusir kamu dan membuat tipu daya dan membuat tipu daya

Allah dan Allah sebaik-baik para pemakar
Al-Anfaal:30

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيِهْم
dan tidak adalah dia Allah untuk diazab mereka dan/sedang kamu

diantara mereka
Al-Anfaal:33

َوَما َكاَن الـلَّـُه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن
dan tidak adalah dia Allah mereka yang diazab dan mereka memohon

ampunan
Al-Anfaal:33
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 َوَما َلُهْم أاَلَّ يَُعذِّبَُهُم الـلَّـُه
dan tidak ada pada mereka sehingga tidak sungguh-sungguh akan

mengazab mereka Allah
Al-Anfaal:34

لِيَِميزَ الـلَّـُه ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب
karena hendak memisahkan Allah yang buruk dari kebaikan

Al-Anfaal:37

َولَِٰكن لِّيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا َكاَن َمفُْعواًل
akan tetapi agar hendak menetapkan Allah sesuatu adalah dia yang

dikerjai
Al-Anfaal:42

إِذْ يُِريَكُهُم الـلَّـُه ِفى َمنَاِمَك َقلِياًل
ketika dinampakkan mereka kepadamu Allah di dalam tidur kamu

sedikit
Al-Anfaal:43

َويَُقلُِّلُكْم ِفىٓ أَْعيُِنِهْم لِيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا
dan akan menjadikan kalian sungguh-sungguh sedikit di dalam / pada

mata-mata mereka agar hendak menetapkan Allah sesuatu
Al-Anfaal:44

َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:52

الـلَّـُه يَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
Allah (ia[lk]) mengetahui mereka dan tidak kalian menafkahkan dari

sesuatu di dalam jalan Allah
Al-Anfaal:60

إِن يُِريُدٓوا۟ أَن يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسبََك الـلَّـُه  َو
dan jika dia menghendaki akan (mereka[lk]) menipu kamu maka

sesungguhnya cukuplah bagimu Allah
Al-Anfaal:62

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحْسبَُك الـلَّـُه َوَمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
wahai nabi cukuplah bagimu Allah dan orang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:64

ٱْلـََٰٔن َخفََّف الـلَّـُه َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعفًا
sekarang (ia) telah benar-benar meringankan / mengilangkan beban

Allah dari kalian dan (ia) telah mengetahui bahwasanya kepada
kalian kelemahan

Al-Anfaal:66

إِن يَْعَلمِ الـلَّـُه ِفى ُقُلوِبُكْم َخيًْرا
jika dia mengetahui Allah di dalam hati kalian kebaikan

Al-Anfaal:70

قَِٰتُلوُهْم يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَليِْهْم
orang-orang yang memerangi mereka diazab mereka Allah dengan

tangan-tangan kalian dan menyebabkab menghinakan mereka[lk] dan
akan menolong kalian[lk] atas mereka

At-Taubah:14

َويَتُوُب الـلَّـُه َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan menerima taubat Allah atas/terhadap orang dia kehendaki

At-Taubah:15
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َا يَْعَلمِ الـلَّـُه  أَْم َحِسبْتُْم أَن تُتْرَُكوا۟ َوملَّ
apakah kalian mengira bahwa dibiarkan dan/sedang belum dia

mengetahui Allah
At-Taubah:16

َوِجَهاٍد ِفى َسِبيلِِهۦ فَتََربَُّصوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦ
dan kesungguhan di dalam jalannya maka menunggu sehingga ia

menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
At-Taubah:24

َلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِفى َمَواِطَن َكِثيرٍَة َويَْوَم ُحننَْيٍ
sesungguhnya ia menolong kalian Allah di dalam medan perang

sangat banyak dan pada hari (peperangan) hunain
At-Taubah:25

ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26

ثُمَّ يَتُوُب الـلَّـُه ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعَلىٰ َمن يََشآُء
kemudian dia menerima bertaubat Allah dari sesudah itu

atas/terhadap orang dia kehendaki
At-Taubah:27

إِْن ِخفْتُْم َعيَْلًة فََسْوَف يُْغِنيُكُم الـلَّـُه  َو
dan jika kalian takut miskin / kekurangan maka kelak dikayakan

kalian Allah
At-Taubah:28

واََل يَُحرُِّموَن َما َحرََّم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan tidak diharamkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah

dan rasulnya
At-Taubah:29

قَٰتََلُهُم الـلَّـُه أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
(ia) semakin memerangi kalian mereka Allah bahwasanya mereka

berpaling
At-Taubah:30

ِفُروَن َويَأْبَى الـلَّـُه إآِلَّ أَن يُِتمَّ نُورَهُۥ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan enggan/tidak menghendaki Allah selain bahwa disempurnakan

cahayanya walaupun (ia) membenci para pembangkan
At-Taubah:32

 يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه
(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar

disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar
mengharamkan Allah

At-Taubah:37

لِِهْم فَيُِحلُّوا۟ َما َحرََّم الـلَّـُه زُيَِّن َلُهْم ُسٓوُء أَْعمَٰ
maka dihalalkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah dia

dihiasi bagi mereka buruk perbuatan-perbuatan mereka
At-Taubah:37

إاِلَّ تَنُصُروهُ فََقْد نََصرَهُ الـلَّـُه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
jika tidak menolongnya maka sesungguhnya telah (ia) menolongnya

Allah dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
At-Taubah:40

إِنَّ الـلَّـَه َمَعنَا فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَليِْه
sesungguhnya Allah bersama kami maka (ia[lk]) akhirnya

menurunkan Allah ketenteraman atasnya
At-Taubah:40
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َعفَا الـلَّـُه َعنَك لَِم أَِذنَت َلُهْم
dia telah memberi maaf Allah padamu mengapa (kamu[lk])

mengizinkan kepada kamu
At-Taubah:43

َولَِٰكن َكرِهَ الـلَّـُه ٱنِۢبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم
akan tetapi (ia) membenci Allah keberangkatan mereka maka/karena

itu (ia) sukses menahan mereka[lk]
At-Taubah:46

 ُقل لَّن يُِصيبَنَآ إاِلَّ َما َكتََب الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan tidak akan ditimpakan kami melainkan

apa dia menuliskan / menetapkan Allah
At-Taubah:51

َونَْحُن نَتََربَُّص ِبُكْم أَن يُِصيبَُكُم الـلَّـُه ِبَعذَاٍب
dan kami (kami) supaya menunggu-nunggu dengan/kepada kalian

bahwa ditimpa kalian Allah dengan siksaan
At-Taubah:52

إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk diazab mereka

dengannya di dalam kehidupan dunia
At-Taubah:55

َوَلْو أَنَُّهْم رَُضوا۟ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan jikalau sesungguhnya mereka (mereka) rela apa dia memberikan

kepada mereka Allah dan rasulnya
At-Taubah:59

َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َسيُؤِْتينَا الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ َورَُسوُلُهۥٓ
dan mereka berkata cukuplah Allah akan memberi kepada kami Allah

dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59

َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َسيُؤِْتينَا الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ َورَُسوُلُهۥٓ
dan mereka berkata cukuplah Allah akan memberi kepada kami Allah

dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68

ِقيٌم ِهىَ َحْسبُُهْم َوَلَعنَُهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
dia cukup bagi mereka dan (ia) mengutuk/melaknati mereka Allah

dan bagi mereka siksaan tetap/kekal
At-Taubah:68

أَتَتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan

nyata maka tidak adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
At-Taubah:70

 أُ۟ولَِٰٓئَك َسيَرَْحُمُهُم الـلَّـُه
itulah mereka (ia) akan memberi rahmat mereka Allah

At-Taubah:71

ُر َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72
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َوَما نََقُمٓوا۟ إآِلَّ أَْن أَْغنَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ ِمن فَْضلِِهۦ
dan tidak (mereka) menghukum kecuali telah mencukupkan mereka

Allah dan rasulnya dari karunianya
At-Taubah:74

إِن يَتََولَّْوا۟ يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه َعذَابًا أَلِيًما ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َو
dan jika sangat melindungi diazab mereka Allah azab / siksa pedih di

dalam dunia dan akhirat
At-Taubah:74

فَيَْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر الـلَّـُه ِمنُْهْم
maka menghina dari mereka (ia) menghina Allah dari mereka

At-Taubah:79

فََلن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُهْم
maka tidak mengampuni Allah bagi mereka

At-Taubah:80

نُْهْم فَٱْستَـْٔذَنُوَك لِْلُخُروجِ فَِإن رََّجَعَك الـلَّـُه إَِلىٰ طَآِئفٍَة مِّ
maka jika (ia) mengembalikan kamu Allah kepada segolongan dari

mereka maka mereka minta izin kepadamu untuk keluar
At-Taubah:83

إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk dia mengazab

mereka dengannya di dalam dunia
At-Taubah:85

ُر أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
At-Taubah:89

َوطَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) mencap/kunci mati Allah atas/terhadap hati mereka maka

mereka tidak mereka mengetahui
At-Taubah:93

َقْد نَبَّأَنَا الـلَّـُه ِمْن أَْخبَارُِكْم
sungguh telah telah (ia[lk]) memberitahukan kami Allah dari berita-

berita kalian
At-Taubah:94

َوَسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ
dan akan melihat Allah pekerjaanmu dan rasulnya

At-Taubah:94

أاَلَّ يَْعَلُموا۟ ُحُدوَد َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
bahwa tidak dia mengetahui batas/hukum-hukum apa ia menurunkan

Allah atas/terhadap rasul-nya
At-Taubah:97

أآََل إِنََّها ُقْربٌَة لَُّهْم َسيُْدِخُلُهُم الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦٓ
ketahuilah sesungguhnya itu pendekatan bagi mereka akan

dimasukkan mereka Allah di dalam rahmat-nya
At-Taubah:99

ٍن رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه َوٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوُهم ِبِإْحسَٰ
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ridha

Allah dari/kepada mereka dan mereka ridha dari/kepadaNya
At-Taubah:100

َعَسى الـلَّـُه أَن يَتُوَب َعَليِْهْم
dia mudah-mudahan Allah akan dia menerima bertaubat atas mereka

At-Taubah:102
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َوُقِل ٱْعَمُلوا۟ فََسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ َوٱمْلُؤِْمنُوَن
dan katakanlah bekerjalah kalian maka akan melihat Allah

pekerjaanmu dan rasulnya dan orang-orang mukmin
At-Taubah:105

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضلَّ َقْومًۢا بَْعَد إِذْ َهَدىُٰهْم
dan tidak adalah dia Allah sungguh dia menyesatkan kaum sesudah

ketika (dia) memberi petunjuk mereka
At-Taubah:115

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر لََّقد تَّاَب الـلَّـُه َعَلى ٱلنَِّبىِّ َوٱمْلُهَٰ
sesungguhnya dia bertaubat Allah atas/terhadap nabi dan orang-orang

Muhajirin dan orang-orang Anshor
At-Taubah:117

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

adalah mereka mereka mengerjakan
At-Taubah:121

ثُمَّ ٱنَصرَفُوا۟ َصَرَف الـلَّـُه ُقُلوبَُهم
kemudian palingkanlah (oleh mereka) (ia) memalingkan Allah hati

mereka
At-Taubah:127

 فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan cukuplah bagiku Allah
At-Taubah:129

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Yunus:3

ُروَن ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ أَفَاَل تَذَكَّ
demikian Allah tuhan kalian maka sembahlah Dia ia membenam

kalian ingat
Yunus:3

َما َخَلَق الـلَّـُه ذَٰلَِك إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
tidak dia menciptakan Allah itu kecuali/melainkan dengan benar/hak

Yunus:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَُّقوَن مَٰ َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan tidak dia menciptakan Allah di dalam langit dan bumi sungguh

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka bertakwa
Yunus:6

رَّ ٱْسِتْعَجاَلُهم ُل الـلَّـُه لِلنَّاِس ٱلشَّ َوَلْو يَُعجِّ
dan kalau /sekiranya sungguh-sungguh akan menyegerakan Allah

bagi manusia kejahatan (kalian) segerakanlah mereka
Yunus:11

 ُقل لَّْو َشآَء الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jikalau ia menghendaki Allah

Yunus:16

ْكٌر ِفىٓ َءايَاِتنَا ُقِل الـلَّـُه  إِذَا َلُهم مَّ
tiba-tiba bagi mereka tipu daya di dalam / pada ayat-ayat/tanda-tanda

Kami kamu hendaklah mengatakan Allah
Yunus:21
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فََسيَُقوُلوَن الـلَّـُه فَُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
maka (mereka) akan mengatakan Allah maka kamu hendaklah

mengatakan ia membenam bertakwa
Yunus:31

فَذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكُم ٱْلَحقُّ
maka demikianlah/itulah Allah tuhan kalian sebenarnya

Yunus:32

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ُقِل الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kemudian mengembalikan dia kamu hendaklah mengatakan Allah

memulai ciptaan
Yunus:34

ُقِل الـلَّـُه يَْهِدى لِْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menunjukkan terhadap

kebenaran
Yunus:35

فَِإَليْنَا َمرِْجُعُهْم ثُمَّ الـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن
maka kepada (kami) tempat kembali mereka kemudian Allah sangat

penyaksi atas/terhadap apa mereka melakukan
Yunus:46

ٍة أََجٌل إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه لُِكلِّ أُمَّ
melainkan apa ia menghendaki Allah bagi tiap-tiap umat waktu/umur

Yunus:49

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59

ذَآ نَُهۥ إِْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ ِبهَٰ َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا ُسبْحَٰ
mereka berkata ia telah mengambil Allah anak maha suci dia jika

tidak kamu mempunyai dari kekuasaan dengan ini
Yunus:68

ِتِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن َويُِحقُّ الـلَّـُه ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dibenarkan Allah yang benar dengan kalimatnya walaupun (ia)

membenci orang-orang yang berdosa
Yunus:82

إِن يَْمَسْسَك الـلَّـُه ِبُضرٍّ فَاَل َكاِشَف َلُهۥٓ َو
dan jika dia menimpakan kepadamu Allah dengan suatu bencana

maka tidak yang menghilangi baginya
Yunus:107

ِكِمنَي َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
sehingga/sampai memberi keputusan Allah dan dia sebaik-baik para

hakim
Yunus:109

َلن يُؤِْتيَُهُم الـلَّـُه َخيًْرا الـلَّـُه
tidak menyebabakan akan mendatangkan kepada mereka Allah

kebaikan Allah
Huud:31

 َلن يُؤِْتيَُهُم الـلَّـُه َخيًْرا الـلَّـُه
tidak menyebabakan akan mendatangkan kepada mereka Allah

kebaikan Allah
Huud:31

 َقاَل إِنََّما يَأِْتيُكم ِبِه الـلَّـُه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah mendatangkan kalian berdua

dengannya Allah
Huud:33
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إِن َكاَن الـلَّـُه يُِريُد أَن يُْغِويَُكْم
jika adalah dia Allah dia menghendaki akan menjadiakan (ia)

menyesesatkan kalian
Huud:34

اُر أَمِ الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ
ataukah Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Yusuf:39

مَّآ أَنزََل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak ia menurunkan Allah dengannya (nama-nama) dari kekuasaan

Yusuf:40

آ َءاتَْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل الـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فََلمَّ
maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka dia mengatakan

Allah atas/terhadap apa kami mengatakan pemelihara
Yusuf:66

ٍت مَّن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه نَرْفَعُ َدرَجَٰ
kecuali bahwa dia menghendaki Allah dia meninggikan derajat

siapa/orang
Yusuf:76

َحتَّىٰ يَأْذََن لِىٓ أَِبىٓ أَْو يَْحُكَم الـلَّـُه لِى
sehingga memberi izin kepadaku ayahku atau memberi keputusan

Allah kepadaku
Yusuf:80

فََصبٌْر َجِميٌل َعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتيَِنى ِبِهْم َجِميًعا
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dia mudah-

mudahan Allah agar mendatangkan kepadaku dengan mereka
semuanya

Yusuf:83

ذَآ أَِخى َقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَآ َوهَٰ
dan ini saudaraku sungguh telah memberi karunia Allah atas (kami)

Yusuf:90

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َءاثَرََك الـلَّـُه َعَليْنَا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya telah melebih-lebihkan

kamu Allah atas kami
Yusuf:91

يَْغِفُر الـلَّـُه َلُكْم َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي
dia mengampuni Allah bagi kalian dan dia paling/lebih penyayang

para penyayang
Yusuf:92

َوَقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِمْصَر إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
dan dia mengucapkan kalian hendaklah masuk negeri mesir jika ia

menghendaki Allah keadaan aman
Yusuf:99

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى رَفَعَ ٱلسَّ
Allah yang (ia) meninggikan langit dengan tidak/tanpa

tiang/bangunan tinggi melihatnya
Arraad:2

الـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ َوَما تَِغيُض ٱأْلَرَْحاُم
Allah dia mengetahui apa yang dikandung tiap seorang perempuan

dan tidak kurang sempurna kandungan rahim
Arraad:8

إِذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبَقْومٍ ُسٓوًءا فَاَل َمرَدَّ َلُهۥ َو
dan jika dia ingin Allah dengan suatu kaum keburukan maka tidak

ditolak baginya
Arraad:11
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بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

ثُْلُهۥ َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه ٱْلَحقَّ َوٱْلبَِٰطَل أَْو َمتَٰعٍ زَبٌَد مِّ
atau pelipatan kesenangan/alat-alat buih serupanya seperti itulah

mengadakan / menjadikan Allah benar dan bathil
Arraad:17

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulah mengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17

َوٱلَِّذيَن يَِصُلوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan orang-orang yang mereka mengadakan hubungan apa dia

menyuruh Allah dengannya
Arraad:21

َويَْقطَُعوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan memutuskan apa dia menyuruh Allah dengannya

Arraad:25

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia
kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)

bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26

ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه َلَهَدى ٱلنَّاَس َجِميًعا
orang-orang yang mereka mengimani bahwa seandainya dia

kehendaki Allah tentu (dia) memberi petunjuk manusia semuanya
Arraad:31

أَفََمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلىٰ ُكلِّ نَفْسٍۭ َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
maka siapkah yang dia yang menegakkan atas/terhadap setiap

jiwa/orang dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak
baginya dari orang yang memberi petunjuk

Arraad:33

يَْمُحوا۟ الـلَّـُه َما يََشآُء َويُثِْبُت
menghapus Allah apa dia kehendaki dan menyebabkan akan

meneguhkan
Arraad:39

َ َلُهْم فَيُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء لِيُبنَيِّ
agar ia menjelaskan kepada mereka maka/lalu disesatkan (ia) Allah

siapa dia kehendaki
Ibrahim:4

 َوَعاٍد َوثَُموَد َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم اَل يَْعَلُمُهْم إاِلَّ الـلَّـُه
dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan orang-orang yang dari sesudah

mereka tidak (ia[lk]) mengetahui mereka selain Allah
Ibrahim:9
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َقاُلوا۟ َلْو َهَدىٰنَا الـلَّـُه َلَهَديْنَُٰكْم َسَوآٌء َعَليْنَآ
mereka berkata seandainya dia menunjuki kami Allah niscaya (kami)

dapat memberi petunjuk pada kalian sama saja atas (kami)
Ibrahim:21

أََلْم تََر َكيَْف َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan satu
kalimat kebaikan

Ibrahim:24

ُروَن َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia boleh jadi mereka

mereka mudah-mudahan ingat/mengambil pelajaran
Ibrahim:25

يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27

َوِفى ٱأْلَِخرَِة َويُِضلُّ الـلَّـُه ٱلظَّٰلِِمنَي َويَفَْعُل الـلَّـُه َما يََشآُء
dan di akhirat dan disesatkan Allah orang-orang yang zalim dan

mengerjakan Allah apa kehendaki
Ibrahim:27

َوِفى ٱأْلَِخرَِة َويُِضلُّ الـلَّـُه ٱلظَّٰلِِمنَي َويَفَْعُل الـلَّـُه َما يََشآُء
dan di akhirat dan disesatkan Allah orang-orang yang zalim dan

mengerjakan Allah apa kehendaki
Ibrahim:27

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

لِيَْجِزَى الـلَّـُه ُكلَّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
karena hendak memberi balasan Allah tiap-tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ibrahim:51

َقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَأَتَى الـلَّـُه بُنْيَٰنَُهم مَِّن ٱْلَقَواِعِد
sungguh telah (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari

sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari
dasar-dasar/pokok-pokok

An-Nahl:26

ِفيَها َما يََشآُءوَن َكذَٰلَِك يَْجِزى الـلَّـُه ٱمْلُتَِّقنَي
didalamnya apa kehendaki seperti itulah memberi balasan Allah

orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:31

 َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

dan tidak dia menganiaya mereka Allah
An-Nahl:33

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َلْو َشآَء الـلَّـُه َما َعبَْدنَا ِمن ُدوِنِهۦ
dan dia mengucapkan orang-orang yang kalian menyekutukan jika ia

menghendaki Allah tidak (kami) menyembah dari selain dia
An-Nahl:35
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لََٰلُة فَِمنُْهم مَّْن َهَدى الـلَّـُه َوِمنُْهم مَّْن َحقَّْت َعَليِْه ٱلضَّ
maka diantara mereka orang dia mendapat petunjuk Allah dan

diantara mereka orang pasti atasnya kesesatan
An-Nahl:36

ِنِهْم اَل يَبَْعُث الـلَّـُه َمن يَُموُت َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka tidak membangkitkan Allah orang mati
An-Nahl:38

يِّـَٔاِت أَن يَْخِسَف الـلَّـُه ِبِهُم ٱأْلَرَْض أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُروا۟ ٱلسَّ
apakah dia merasa aman orang-orang yang (mereka) membuat tipu

daya kesalahan-kesalahan bahwa akan membenamkan Allah
dengan/bersama mereka bumi

An-Nahl:45

أََوَلْم يََرْوا۟ إَِلىٰ َما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
(ia) mencari tempat perlindungan mereka memperhatikan kepada apa

dia menciptakan Allah dari sesuatu
An-Nahl:48

َوَقاَل الـلَّـُه اَل تَتَِّخذُٓوا۟ إِلََٰهنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dia mengucapkan Allah tidak kalian menjadikan dua tuhan dua

An-Nahl:51

َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَرََك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة
dan jikalau diambil (oleh dia) Allah manusia karena kelaziman
mereka tidak dia meninggalkan diatasnya dari binatang melata

An-Nahl:61

ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidak menguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidak menguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76

 َما يُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ الـلَّـُه
tidak ada menyebabkan sungguh-sungguh akan menahan mereka[pr]

melainkan Allah
An-Nahl:79

إِنََّما يَبُْلوُكُم الـلَّـُه ِبِهۦ
sesungguhnya hanyalah mengujimu Allah dengannya

An-Nahl:92

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan kalau ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu umat

yang melakukan penyatuan
An-Nahl:93

اَل يَْهِديِهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
tidak (dia) memberi petunjuk mereka Allah dan bagi mereka siksaan

sangat pedih
An-Nahl:104

رِِهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan
mereka

An-Nahl:108
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َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َقْريًَة َكانَْت َءاِمنًَة مُّطَْمِئنًَّة
dan (ia) membuat Allah perumpamaan negeri adalah ia aman

orang[pr] yang tenang dan tenteram
An-Nahl:112

فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
An-Nahl:114

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan benar
Al-Isra:33

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَبََعَث الـلَّـُه بََشًرا رَُّسواًل
kecuali bahwa mereka berkata adakah mengutus Allah manusia

seorang rasul
Al-Isra:94

َوَمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد َوَمن يُْضلِْل
dan barangsiapa dia menunjukkan Allah maka dia orang yang

mendapat petunjuk dan barangsiapa disesatkan
Al-Isra:97

َويُنِذَر ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan menyebabkan memperingatkan orang-orang yang mereka berkata

ia telah mengambil Allah anak
Al-Kahfi:4

ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد
itu dari tanda-tanda Allah barang siapa dia menunjukkan Allah maka

dia orang yang mendapat petunjuk
Al-Kahfi:17

بََّك إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َوٱذُْكر رَّ
melainkan bahwa dia menghendaki Allah dan kamu hendaklah

menyebut Tuhanmu
Al-Kahfi:24

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َلِبثُوا۟ َلُهۥ َغيُْب ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan Allah paling mengetahui dengan

apa/berapa lama (mereka) menetap baginya kegaiban langit dan bumi
Al-Kahfi:26

لَِّٰكنَّا۠ ُهَو الـلَّـُه َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبَربِّىٓ أََحًدا
tetapi aku dia Allah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah dengan

tuhan seseorang/siapapun
Al-Kahfi:38

َما َشآَء الـلَّـُه اَل ُقوَّةَ إاِلَّ ِبالـلَّـِه
apa yang ia menghendaki Allah tidak kekuatan kecuali dengan Allah

Al-Kahfi:39

ْقتَِدًرا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu orang yang berkuasa

Al-Kahfi:45
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َقاَل َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه َصاِبًرا
dia mengatakan kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah

(ia[lk]) yang sabar
Al-Kahfi:69

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
itulah mereka orang-orang yang dia menganugerahkan Allah atas

mereka
Maryam:58

َويَِزيُد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ ُهًدى َوٱْلبَِٰقيَُٰت
dan menambah Allah orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk

petunjuk dan yang kekal
Maryam:76

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ
Allah tidak ada tuhan kecuali dia baginya nama-nama kebaikan

Thaahaa:8

إِنَِّنىٓ أَنَا الـلَّـُه آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠
sesungguhnya Aku Aku Allah tidak ada tuhan melainkan Aku

Thaahaa:14

إِنََّمآ إِلَُٰهُكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian Allah yang tidak ada tuhan

melainkan dia
Thaahaa:98

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Thaahaa:114

َلْو َكاَن ِفيِهَمآ َءالَِهٌة إاِلَّ الـلَّـُه َلفََسَدتَا
sekiranya adalah dia pada keduanya tuhan-tuhan selain Allah tentu

(keduanya) rusak binasa
Al-Anbiyaa':22

 َمن َكاَن يَظُنُّ أَن لَّن يَنُصرَهُ الـلَّـُه
barangsiapa adalah dia sungguh menyangka bahwa tidak

menolongnya Allah
Al-Hajj:15

ٍ ْكرِم َوَمن يُِهِن الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن مُّ
dan barang siapa dihinakan Allah maka tidak baginya dari (ia[lk])

yang sungguh-sungguh memuliakan
Al-Hajj:18

ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
orang-orang yang apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati

mereka
Al-Hajj:35

 إآِلَّ أَن يَُقوُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
melainkan bahwa dia mengatakan tuhan kami Allah

Al-Hajj:40

َوَليَنُصَرنَّ الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥٓ إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
dan sungguh akan menolong Allah orang menolong-nya
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:40

َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلن يُْخلَِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan tidak ia

disalahkan Allah janji-nya
Al-Hajj:47

يْطَُٰن فَيَنَسخُ الـلَّـُه َما يُْلِقى ٱلشَّ
maka mencoret Allah apa yang dimasukkan syaitan

Al-Hajj:52
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ثُمَّ يُْحِكُم الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kemudian menyebabkan akan menghukum Allah ayat-ayat-Nya dan

Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Hajj:52

ثُمَّ ُقِتُلٓوا۟ أَْو َماتُوا۟ َليَْرزَُقنَُّهُم الـلَّـُه ِرزًْقا َحَسنًا
kemudian mereka telah dibunuh atau orang-orang yang mati pasti (ia)

akan memberi rezeki kepada mereka Allah rizki kebaikan
Al-Hajj:58

ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60

َدُلوَك فَُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن إِن جَٰ َو
dan jika (mereka) semakin membantah kamu maka

katakan/ucapkanlah Allah paling mengetahui dengan/tentang apa
kalian melakukan

Al-Hajj:68

الـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-kiamat

dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian
memperselisihkan

Al-Hajj:69

َوَعَدَها الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
(ia) janjikannya Allah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

seburuk-buruk tempat kembali
Al-Hajj:72

الـلَّـُه يَْصطَِفى ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل َوِمَن ٱلنَّاِس
Allah memilih dari malaikat-malaikat para utusan dan dari manusia

Al-Hajj:75

لِِقنَي فَتَبَارََك الـلَّـُه أَْحَسُن ٱْلخَٰ
maka (ia[lk]) menjadi sangat suci Allah lebih baik para yang

menciptakan

Al-
Mu'minuun:14

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
dan sekiranya ia menghendaki Allah tentu (ia[lk]) akhirnya

menurunkan malaikat-malaikat

Al-
Mu'minuun:24

َما ٱتََّخذَ الـلَّـُه ِمن َوَلٍد
tidak ia telah mengambil Allah dari anak

Al-
Mu'minuun:91

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Al-
Mu'minuun:116

يَِعظُُكُم الـلَّـُه أَن تَُعوُدوا۟ مِلِثْلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia menasehati kalian Allah bahwa menjanjikan agar sepertinya

selama-lamanya jika adalah kalian para yang beriman
An-Nuur:17

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan Allah untuk kalian ayat-

ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:18
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أَن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
bahwa mengampuni Allah bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
An-Nuur:22

يَْوَمِئٍذ يَُوفِّيِهُم الـلَّـُه ِدينَُهُم ٱْلَحقَّ
pada hari itu disempurnakan mereka Allah agama mereka

sebenarnya/semestinya
An-Nuur:25

إِن يَُكونُوا۟ فَُقرَآَء يُْغِنِهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
jika adalah mereka fakir menyebabkan mengkayakan mereka Allah

dari karunianya
An-Nuur:32

َحتَّىٰ يُْغِنيَُهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
sehingga menjadikan mengkayakan mereka Allah dari karunianya

An-Nuur:33

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ الـلَّـُه نُوُر ٱلسَّ
Allah cahaya langit dan bumi

An-Nuur:35

نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر يَْهِدى الـلَّـُه لِنُورِِهۦ َمن يََشآُء
cahaya atas/terhadap cahaya dia menunjukkan Allah kepada cahaya-

Nya orang/siapa dia kehendaki
An-Nuur:35

َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35

ِفى بُيُوٍت أَِذَن الـلَّـُه أَن تُرْفَعَ َويُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ
di dalam rumah-rumah memberi izin Allah untuk ditinggikan dan

disebut didalamnya namanya
An-Nuur:36

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َعِمُلوا۟ َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

mereka mengerjakan dan (ia) menambah mereka dari karunianya
An-Nuur:38

َوَمن لَّْم يَْجَعِل الـلَّـُه َلُهۥ نُوًرا
dan barangsiapa tidak menjadikan Allah baginya cahaya

An-Nuur:40

يَُقلُِّب الـلَّـُه ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر
sungguh-sungguh akan membolak-balik Allah malam dan siang

An-Nuur:44

يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

أَن يَِحيَف الـلَّـُه َعَليِْهْم َورَُسوُلُهۥ بَْل أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa berlaku tidak adil/zalim Allah atas mereka dan rasulnya

bahkan itulah mereka mereka para yang mendzalimi
An-Nuur:50

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nuur:55
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ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:58

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayat-Nya dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:59

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن يَتََسلَُّلوَن ِمنُكْم لَِواذًا
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang menjadi pergi

berangsur-angsur diantara kalian perlindungan
An-Nuur:63

ذَا ٱلَِّذى بََعَث الـلَّـُه رَُسواًل أَهَٰ
inikah yang dia mengangkat Allah seorang rasul

Al-Furqon:41

واََل يَْقتُُلوَن ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan tidak mereka membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan baik
Al-Furqon:68

فَأُ۟ولَِٰٓئَك يُبَدُِّل الـلَّـُه َسيِّـَٔاِتِهْم َحَسنٍَٰت
maka itulah mereka sungguh-sungguh akan mengganti Allah

kesalahan-kesalahan mereka kebaikan
Al-Furqon:70

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

Al-Furqon:70

يَُٰموَسىٰٓ إِنَُّهۥٓ أَنَا الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
ya Musa sesungguhnya dia Aku Allah maha perkasa maha bijaksana

An-Naml:9

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
Allah tidak ada tuhan kecuali dia

An-Naml:26

آ َءاتَىُٰكم فََمآ َءاتَىِٰنۦَ الـلَّـُه َخيٌْر مِّمَّ
maka apa memberikan kepadaku Allah kebaikan dari apa dia datang

kepada kalian
An-Naml:36

ا يُْشرُِكوَن َلى الـلَّـُه َعمَّ تَعَٰ
kamu meninggi Allah dari apa mereka persekutukan

An-Naml:63

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ٱْلَغيَْب إاِلَّ الـلَّـُه مَٰ  ُقل الَّ يَْعَلُم َمن ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak dia mengetahui orang di dalam

langit dan bumi yang gaib kecuali Allah
An-Naml:65

 إاِلَّ َمن َشآَء الـلَّـُه
kecuali siapa ia menghendaki Allah

An-Naml:87
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لِِحنَي إِن َشآَء الـلَّـُه ِمَن ٱلصَّٰ
jika ia menghendaki Allah dari/termasuk orang-orang yang soleh

Al-Qashash:27

َلِمنَي أَن يَُٰموَسىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
bahwa ya Musa sesungguhnya aku Aku Allah tuhan semesta alam

Al-Qashash:30

َوُهَو الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dan dia Allah tidak ada tuhan kecuali dia

Al-Qashash:70

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:71

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:72

َوٱبْتَغِ ِفيَمآ َءاتَىَٰك الـلَّـُه ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ
dan carilah pada apa sampai kepadamu Allah rumah/kampung akhirat

Al-Qashash:77

َوأَْحِسن َكَمآ أَْحَسَن الـلَّـُه إَِليَْك
dan (kamu[lk]) berbuat baiklah sebagaimana memperbaiki Allah

kepadamu
Al-Qashash:77

َلوآَْل أَن مَّنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َلَخَسَف ِبنَا
jika tidak bahwa memberi karunia Allah atas kami tentu (ia [lk])

membenamkan dengan kami
Al-Qashash:82

ِذِبنَي فََليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱْلكَٰ
maka sungguh mengetahui Allah orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan sungguh mengetahui para yang mendustakan
Al-Ankabuut:3

َلِمنَي اْلَعامَلنَِي ٱهللَُّ الـلَّـُه ِبَما ِفى ُصُدوِر ٱْلعَٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui di dalam (kalian) bertasbih

dada semesta alam
Al-Ankabuut:10

َوَليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي
dan sungguh mengetahui Allah orang-orang yang mereka mengimani

dan sungguh mengetahui orang-orang munafik laki-laki
Al-Ankabuut:11

أََو َلْم يََرْوا۟ َكيَْف يُبِْدئُ الـلَّـُه ٱْلَخْلَق
atau setiap tidak mereka memperhatikan bagaimana menurut

memulai menciptakan Allah ciptaan
Al-Ankabuut:19

ثُمَّ الـلَّـُه يُنِشئُ ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلَِخرَةَ
kemudian Allah ditumbuhkan kejadian akhirat

Al-Ankabuut:20

ٱْقتُُلوهُ أَْو َحرُِّقوهُ فَأَنَجىُٰه الـلَّـُه ِمَن ٱلنَّاِر
(kalian) bunuhlah dia atau (kalian) membakar dia lalu

menyelamatkannya Allah dari api
Al-Ankabuut:24
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َوِمنُْهم مَّْن أَْغرَْقنَا َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
dan diantara mereka orang (kami) telah menenggelamkan dan tidak

adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
Al-Ankabuut:40

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan baik

Al-Ankabuut:44

 وََكأَيِّن مِّن َدآبٍَّة الَّ تَْحِمُل ِرزَْقَها الـلَّـُه
dan berapa banyak dari binatang melata tidak ia membawa/mengurus

rezekinya Allah
Al-Ankabuut:60

َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka berpaling

Al-Ankabuut:61

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر َلُهۥٓ الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia

kehendaki dari pada hamba-hambanya dan (ia) menyempitkan /
menguasai baginya

Al-Ankabuut:62

َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan segala

puji bagi Allah
Al-Ankabuut:63

َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah janji-nya

Ar-Ruum:6

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ مَٰ مَّا َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
tidak dia menciptakan Allah langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua
Ar-Ruum:8

فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
maka tidak adalah dia Allah menganiaya mereka akan tetapi adalah

mereka diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Ar-Ruum:9

الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
Allah memulai menciptakan ciptaan kemudian mengembalikan dia

kemudian kepada-Nya kalian dikembalikan
Ar-Ruum:11

 فََمن يَْهِدى َمْن أََضلَّ الـلَّـُه
maka barang siapa dia menunjukkan orang menyesatkan Allah

Ar-Ruum:29

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40

َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /

dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit
Ar-Ruum:48

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف
Allah yang Dia menciptakan kalian dari kelemahan

Ar-Ruum:54
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َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati orang-orang

yang tidak mereka mengetahui
Ar-Ruum:59

يَأِْت ِبَها الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
ia mendatangkan / mengumpulkan dengannya Allah sesungguhnya

Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Luqman:16

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bersungguh-sungguh mengikuti apa yang ia menurunkan Allah
Luqman:21

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه مَٰ  َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi tentu akan mengatakan Allah
Luqman:25

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

As-Sajdah:4

مَّا َجَعَل الـلَّـُه لِرَُجٍل مِّن َقْلبنَْيِ ِفى َجْوِفِهۦ
tidak ia menjadikan Allah bagi seorang laki-laki dari dua hati di

dalam lambungnya
Al-Ahzab:4

َدْت ُقُلوبُُكْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما َولَِٰكن مَّا تََعمَّ
akan tetapi apa yang (ia) secara sengaja hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:5

وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
dan ia adalah Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Ahzab:9

مَّا َوَعَدنَا الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ إاِلَّ ُغُروًرا
tidak menjanjikan kepada kami Allah dan rasulnya kecuali tipuan

Al-Ahzab:12

ْخوَِٰنِهْم َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱمْلَُعوِِّقنَي ِمنُكْم َوٱْلَقآِئلنَِي إِلِ
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang merintangi

diantara kalian dan orang yang berkata kepada saudara-saudara
mereka

Al-Ahzab:18

َلُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يُؤِْمنُوا۟ فَأَْحبََط الـلَّـُه أَْعمَٰ
itulah mereka tidak mereka mempercayai maka (ia) menyebabkan

menghapus Allah perbuatan-perbuatan mereka
Al-Ahzab:19

ذَا َما َوَعَدنَا الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ هَٰ
ini apa menjanjikan kepada kami Allah dan rasulnya

Al-Ahzab:22

نًا َوتَْسلِيًما َوَصَدَق الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوَما زَاَدُهْم إآِلَّ إِيمَٰ
dan (ia) membenarkan Allah dan rasulnya dan tidak (ia) menambah

mereka kecuali keimanan dan (kalian) menyerahan diri
Al-Ahzab:22
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ِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي إِن َشآَء لِّيَْجِزَى الـلَّـُه ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan Allah orang-orang yang benar

dengan kebenaran mereka dan sungguh-sungguh akan menyiksa
orang-orang munafik laki-laki jika ia menghendaki

Al-Ahzab:24

َورَدَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَغيِْظِهْم َلْم يَنَاُلوا۟ َخيًْرا
dan menolak/menghalau Allah orang-orang yang mereka

mengingkari dengan kemarahan/kejengkelan mereka tidak
memperoleh kebaikan

Al-Ahzab:25

وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25

وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25

لَّْم تَطَـُٔوَها وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
tidak menginjaknya[pr] dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap

sesuatu maha kuasa
Al-Ahzab:27

رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33

ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيًما أََعدَّ الـلَّـُه َلُهم مَّ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka tempat / waktu ampunan

dan pahala sangat berlipat ganda
Al-Ahzab:35

إِذَا َقَضى الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ ِمْن أَْمرِِهْم
apabila ia memutuskan Allah dan rasulnya sesuatu bahwa adalah dia

bagi mereka pilihan dari perkara mereka
Al-Ahzab:36

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

َوٱتَِّق الـلَّـَه َوتُْخِفى ِفى نَفِْسَك َما الـلَّـُه ُمبِْديِه
dan bertakwalah Allah dan kamu menyembunyikan di dalam hati

kamu apa-apa Allah menyatakannya
Al-Ahzab:37

ِفيَما فَرََض الـلَّـُه َلُهۥ ُسنََّة الـلَّـِه
dalam/tentang apa ia telah menentukan / mewajibkan Allah baginya

sunnah/peraturan Allah
Al-Ahzab:38

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Ahzab:40
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آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50

ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ُقُلوِبُكْم وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحلِيًما
dan Allah dia mengetahui apa di dalam hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pandai Maha Penyantun
Al-Ahzab:51

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء رَِّقيبًا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu penjaga dan

pengawas
Al-Ahzab:52

ِهينًا َلَعنَُهُم الـلَّـُه ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُّ
sungguh ia mengutuk mereka Allah di dalam dunia dan akherat dan

dia sediakan bagi mereka azab / siksa orang yang menghinakan
Al-Ahzab:57

فَاَل يُؤْذَيَْن وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
maka tidak (mereka berdua) diganggu dan ia adalah Allah sangat

pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:59

ا َقاُلوا۟ وََكاَن ِعنَد الـلَّـِه َوِجيًها فَبَرَّأَهُ الـلَّـُه ِممَّ
maka membebaskannya Allah dari apa mereka berkata dan ia adalah

disisi Allah terhormat
Al-Ahzab:69

ِت لِّيَُعذَِّب الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
karena akan disiksa Allah orang-orang munafik laki-laki dan orang

munafik perempuan dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik
perempuan

Al-Ahzab:73

َويَتُوَب الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan dia menerima taubat Allah atas/terhadap orang-orang yang

beriman orang beriman perempuan
Al-Ahzab:73

ا وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيمًۢ
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

Al-Ahzab:73

إِنَّآ أَْو إِيَّاُكْم َلَعَلىٰ ُهًدى ُقِل الـلَّـُه َو
kamu hendaklah mengatakan Allah dan sesungguhnya kami atau

kepada kalian benar-benar di atas petunjuk
Saba':24

َكالَّ بَْل ُهَو الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sekali-kali tidak bahkan dia Allah maha perkasa maha bijaksana

Saba':27

مَّا يَفْتَحِ الـلَّـُه لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة
apa membukakan Allah bagi manusia dari rahmat

Faathir:2
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ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم َلُه ٱمْلُْلُك
demikian itu Allah tuhan kalian baginya kerajaan

Faathir:13

وََكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُْعجِزَهُۥ
dan adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan tidak

adalah dia Allah untuk dilemahkannya (olehnya)
Faathir:44

۟ َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبَما َكَسبُوا
dan jika sekiranya diambil (oleh dia) Allah manusia dengan

apa/sebab mereka telah melakukan
Faathir:45

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه إِذَا ِقيَل َلُهْم أَنِفُقوا۟ ِممَّ  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
menafkahkan dari apa dia memberikan rezeki kalian Allah

YaaSiin:47

أَنُطِْعُم َمن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه أَطَْعَمُهۥٓ
apakah kami memberi makan orang jika dia kehendaki Allah (ia[lk])

menjadi memberi makan ia
YaaSiin:47

آَل إِلََٰه إاِلَّ الـلَّـُه يَْستَْكِبُروَن
tidak ada tuhan kecuali Allah mereka hendak menyombongkan diri

Ash-Shaafaat:35

ِبِريَن َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه ِمَن ٱلصَّٰ
kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah dari/termasuk

orang-orang yang sabar

Ash-
Shaafaat:102

ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ َوَلَد الـلَّـُه َو
(ia [lk]) memiliki anak Allah dan sesungguhnya mereka sungguh

orang-orang yang telah mendustakan

Ash-
Shaafaat:152

اُر َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ
dan tidak dari tuhan kecuali Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Shaad:65

لَّْو أَرَاَد الـلَّـُه أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا
jika dia ingin Allah bahwa dia mengambil anak

Az-Zumar:4

اُر نَُهۥ ُهَو الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ ُسبْحَٰ
maha suci dia dia Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Az-Zumar:4

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم َلُه ٱمْلُْلُك
demikianlah Allah tuhan kalian baginya kerajaan

Az-Zumar:6

ذَٰلَِك يَُخوُِّف الـلَّـُه ِبِهۦ ِعبَاَدهُۥ يَِٰعبَاِد فَٱتَُّقوِن
itu sungguh-sungguh akan menakut-nakuti Allah dengannya hamba-

hambanya hai hamba-hamba maka (kalian) bertakwalah kepadaku
Az-Zumar:16

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدىُٰهُم الـلَّـُه َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب
itulah mereka orang-orang yang (dia) memberi petunjuk kepada

mereka Allah dan mereka itu mereka orang-orang yang mempunyai
akal/fikiran

Az-Zumar:18
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َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه ٱمْلِيَعاَد
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah perjanjian itu

Az-Zumar:20

ْسلَٰمِ أَفََمن َشرََح الـلَّـُه َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka siapkah yang (ia) melapangkan Allah dadanya untuk islam

Az-Zumar:22

ِبًها مَّثَاِنىَ الـلَّـُه نَزََّل أَْحَسَن ٱْلَحِديِث ِكتَٰبًا مُّتَشَٰ
Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan memperbaiki

pembicaraan suatu kewajiban (ia[lk]) yang saling serupa (ia) yang
dua/berulang-ulang

Az-Zumar:23

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Az-Zumar:23

فَأَذَاَقُهُم الـلَّـُه ٱْلِخزَْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka merasakanlah kepada mereka Allah kehinaan di dalam

kehidupan dunia
Az-Zumar:26

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكآُء
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan orang laki-laki

tentang (kebenaran) itu berserikat
Az-Zumar:29

۟ لِيَُكفَِّر الـلَّـُه َعنُْهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َعِمُلوا
karena akan menutup Allah dari mereka paling buruk / jahat yang

mereka mengerjakan
Az-Zumar:35

أََليَْس الـلَّـُه ِبَكاٍف َعبَْدهُۥ َويَُخوِّفُونََك ِبٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ
bukankah Allah dengan cukup hamba-nya dan dipertakuti kamu

dengan orang-orang (sesembahan) dari selain dia
Az-Zumar:36

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Az-Zumar:36

َوَمن يَْهِد الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن مُِّضلٍّ
dan barang siapa dia menunjukkan Allah maka tidak baginya dari

seorang yang menyesatkan
Az-Zumar:37

أََليَْس الـلَّـُه ِبَعِزيٍز ِذى ٱنِتَقامٍ
bukankah Allah dengan payah / sulit yang memiliki sungguh-

sungguh hukuman
Az-Zumar:37

ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38

ِشفَُٰت ُضرِِّهۦٓ إِْن أَرَاَدِنىَ الـلَّـُه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ كَٰ
jika apakah menghendaki Allah dengan suatu bencana apakah mereka
(ia[pr]) yang membuka/menghilangkan (ia[lk]) sangat dikuatirkannya

(kkp lampau)

Az-Zumar:38
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ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38

الـلَّـُه يَتََوفَّى ٱأْلَنفَُس ِحنَي َمْوِتَها
Allah menjadi mewafatkan jiwa ketika kematiannya

Az-Zumar:42

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45

ى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِبَمفَازَِتِهْم َويُنَجِّ
dan menyelamatkan Allah orang-orang yang mereka bertakwa

dengan keberuntungan/kemenangan mereka
Az-Zumar:61

لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62

 إاِلَّ َمن َشآَء الـلَّـُه
kecuali siapa/apa-apa ia menghendaki Allah

Az-Zumar:68

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّهۥٓ إِذَا ُدِعىَ الـلَّـُه َوْحَدهُۥ َكفَرْتُْم
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya apabila telah

diseru/disembah Allah sendirinya (kalian) mengingkari
Ghafir:12

فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-

dosa mereka dan tidak adalah dia bagi mereka dari Allah dari seorang
pemelihara

Ghafir:21

فََكفَُروا۟ فَأََخذَُهُم الـلَّـُه إِنَُّهۥ َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
lalu (mereka) mengingkari maka dia akhirnya mengambil/menyiksa
mereka Allah sesungguhnya dia benar-benar kuat sangat keras/berat

balasan

Ghafir:22

 أَتَْقتُُلوَن رَُجاًل أَن يَُقوَل َربِّىَ الـلَّـُه
apakah (kamu) akan membunuhnya orang laki-laki bahwa ia

mengatakan tuhanku Allah
Ghafir:28

َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلِعبَاِد
dan orang-orang yang dari sesudah mereka dan tidak Allah dia

menghendaki berbuat zalim bagi hamba-hamba
Ghafir:31

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak ada baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Ghafir:33

َحتَّىٰٓ إِذَا َهَلَك ُقْلتُْم َلن يَبَْعَث الـلَّـُه ِمۢن بَْعِدِهۦ رَُسواًل
sehingga ketika dia membinasakan kalian mengatakan tidak akan

mengirimkan Allah dari sesudahnya seorang rasul
Ghafir:34
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َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف مُّرْتَاٌب
seperti itulah disesatkan Allah orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas (ia[lk]) yang ragu-ragu
Ghafir:34

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َقْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap setiap hatiku orang

yang kemudian menyombongkan diri sewenang-wenang
Ghafir:35

۟ فََوَقىُٰه الـلَّـُه َسيِّـَٔاِت َما َمَكُروا
maka melindungi/memeliharanya Allah kejahatan apa yang (mereka)

membuat tipu daya
Ghafir:45

الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
Allah yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat

tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh
menerangi

Ghafir:61

لُِق ُكلِّ َشىٍْء ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم خَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian yang menciptakan setiap sesuatu

Ghafir:62

َمآَء ِبنَآًء الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوٱلسَّ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian bumi tambahan tempat

menetap dan langit atap
Ghafir:64

َلِمنَي ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَتَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian maka (ia[lk]) menjadi sangat suci

Allah tuhan semesta alam
Ghafir:64

َلِمنَي ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَتَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian maka (ia[lk]) menjadi sangat suci

Allah tuhan semesta alam
Ghafir:64

ِفِريَن َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه ٱْلكَٰ
seperti itulah disesatkan Allah para pembangkang / kafir

Ghafir:74

َم لِتَرَْكبُوا۟ ِمنَْها َوِمنَْها تَأُْكُلوَن الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian binatang ternak untuk

kendarai sebagiannya dan sebagiannya kalian makan
Ghafir:79

َقاُلٓوا۟ أَنطََقنَا الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنطََق ُكلَّ َشىٍْء
mereka berkata (kami) akhirnya mengatakan Allah yang (ia) akhirnya

mengatakan tiap-tiap sesuatu
Fush-Shilat:21

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Fush-Shilat:30

الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
Allah maha perkasa maha bijaksana

Asy-Syuura:3
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َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء الـلَّـُه َحِفيٌظ َعَليِْهْم
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin Allah (ia[lk]) yang menjaga atas mereka
Asy-Syuura:6

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُهْم أُمَّ
dan jika ia menghendaki Allah tentu (ia) menjadikan mereka ummat

yang melakukan penyatuan
Asy-Syuura:8

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربِّى َعَليِْه تَوَكَّ
demikian itu Allah Tuhanku atasnya (aku) supaya bertawakkal dan

kepada-Nya aku kembali
Asy-Syuura:10

 َكبَُر َعَلى ٱمْلُْشرِِكنَي َما تَْدُعوُهْم إَِليِْه الـلَّـُه
terasa berat atas/terhadap orang-orang yang mempersekutukan apa

(agama) yang menyeru mereka kepadanya Allah
Asy-Syuura:13

َوُقْل َءاَمنُت ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمن ِكتٍَٰب
dan katakanlah (aku) telah beriman dengan apa yang ia menurunkan

Allah dari kitab
Asy-Syuura:15

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ الـلَّـُه َربُّنَا َوَربُُّكْم َلنَآ أَْعمَٰ
Allah tuhan kami dan tuhan kalian bagi kami amalan-amalan kami

dan bagi kamu amalan-amalan kalian
Asy-Syuura:15

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر َة بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم الـلَّـُه يَْجَمعُ بَيْنَنَا َو اَل ُحجَّ
tidak pertengkaran diantara kami dan diantara kamu Allah dia

mengumpulkan diantara kami dan kepada-Nya tempat kembali
Asy-Syuura:15

الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ َوٱمْلِيزَاَن
Allah yang ia menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca

Asy-Syuura:17

الـلَّـُه َلِطيفٌۢ ِبِعبَاِدِهۦ يَْرزُُق َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
Allah sangat lembut / halus dengan hamba-hamba-nya dia memberi

rezki siapa dia kehendaki dan dia sangat kuat maha perkasa
Asy-Syuura:19

 َما َلْم يَأْذَۢن ِبِه الـلَّـُه
apa-apa tidak mengizinkan dengannya Allah

Asy-Syuura:21

ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23

فَِإن يََشِإ الـلَّـُه يَْخِتْم َعَلىٰ َقْلِبَك
maka jika menghendaki Allah (ia[lk]) menutup atas/terhadap hatimu

Asy-Syuura:24

ِتِهۦٓ َويَْمحُ الـلَّـُه ٱْلبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan menghapuskan Allah (ia[lk]) yang melakukan kebatilan dan

dibenarkan benar dengan kalimatnya
Asy-Syuura:24
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زَْق لِِعبَاِدِهۦ َلبََغْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَلْو بََسَط الـلَّـُه ٱلرِّ
dan jika (ia [lk]) melapangkan Allah rizki bagi hamba-hambanya

tentu (mereka) akan melampaui batas di dalam bumi
Asy-Syuura:27

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن َولِىٍّ مِّۢن بَْعِدِهۦ
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak ada baginya dari

benar-benar pelindung dari sesudah itu
Asy-Syuura:44

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن َسِبيٍل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah tidak ada baginya dari jalan

Asy-Syuura:46

 َوَما َكاَن لِبََشٍر أَن يَُكلَِّمُه الـلَّـُه
dan tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa sungguh-sungguh

akan berkata dengannya Allah
Asy-Syuura:51

َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa (ia) menciptakan

mereka tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka
berpaling

Az-Zukhruf:87

إاِلَّ َمن رَِّحَم الـلَّـُه إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم
kecuali orang merahmati Allah sesungguhnya dia dia maha perkasa

sangat penyayang
Ad-Dukhaan:42

زٍْق َمآِء ِمن رِّ َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan pergantian malam dan siang dan tidak ia menurunkan Allah dari

langit dari rezki
Al-Jaatsiyah:5

َر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِهۦ الـلَّـُه ٱلَِّذى َسخَّ
Allah yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan untuk kalian lautan

untuk berlayar/berjalan perahu tentang (kebenaran) itu dengan
perintahnya

Al-Jaatsiyah:12

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dan Dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan benar

Al-Jaatsiyah:22

َوأََضلَُّه الـلَّـُه َعَلىٰ ِعْلمٍ
dan (ia) menyesatkannya lah Allah atas/terhadap pengetahuan

Al-Jaatsiyah:23

ُقِل الـلَّـُه يُْحِييُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah dihidupkan kamu kemudian dia

mematikan kalian
Al-Jaatsiyah:26

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Al-Ahqaaf:13

َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه لِلنَّاِس أَْمثََٰلُهْم
seperti itulah mengadakan / menjadikan Allah bagi manusia serupa

mereka
Muhammad:3

ذَٰلَِك َوَلْو يََشآُء الـلَّـُه َلٱنتََصَر ِمنُْهْم
itu dan jika dia kehendaki Allah Dia tidak menolong dari mereka

Muhammad:4

470

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َلُهْم ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكرُِهوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأَْحبََط أَْعمَٰ
itu karena sesungguhnya mereka (mereka) membenci apa yang ia

menurunkan Allah maka (ia) menyebabkan menghapus perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:9

ِفِريَن أَْمثَُٰلَها َر الـلَّـُه َعَليِْهْم َولِْلكَٰ َدمَّ
(ia [lk]) telah benar-benar membinasakan Allah atas mereka dan bagi

orang-orang kafir seperti itu
Muhammad:10

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Muhammad:16

 فَٱْعَلْم أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ الـلَّـُه
maka ketahuilah bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah

Muhammad:19

رَُهْم ُهْم َوأَْعَمىٰٓ أَبْصَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه فَأََصمَّ
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

lalu tulikan mereka dan butakanlah mata-mata mereka
Muhammad:23

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن َكرُِهوا۟ َما نَزََّل الـلَّـُه
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bagi orang-orang

yang (mereka) membenci apa-apa Dia telah berangsur-angsur
menurunkan Allah

Muhammad:26

أَن لَّن يُْخِرَج الـلَّـُه أَْضغَٰنَُهْم
bahwa tidak menyebabkan akan mengeluarkan Allah kedengkian

mereka
Muhammad:29

فََلن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُهْم
maka tidak mengampuni Allah bagi mereka

Muhammad:34

َر لِّيَْغِفَر َلَك الـلَّـُه َما تََقدََّم ِمن ذَنِۢبَك َوَما تَأَخَّ
dengan (ia[lk]) yang digilai bagimu Allah apa yang (ia) kemudian

telah lewat / berlalu dari dosa-dosamu yang besar dia mengakhirkan
Al-Fath:2

َويَنُصرََك الـلَّـُه نَْصًرا َعِزيزًا
dan (ia) menolong kamu Allah pertolongan sungguh pahala / hadiah

Al-Fath:3

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7
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بَْل َكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيرًۢا
bahkan adalah dia Allah terhadap apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Fath:11

تُقَِٰتُلونَُهْم أَْو يُْسلُِموَن فَِإن تُِطيُعوا۟ يُؤِْتُكُم الـلَّـُه أَْجًرا َحَسنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka atau diselamatkan maka jika
kalian mentaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah

pahala kebaikan

Al-Fath:16

َوَمَغاِنَم َكِثيرَةً يَأُْخذُونََها وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan rampasan perang sangat banyak mengambilkan dia dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:19

َل َلُكْم َوَعَدُكُم الـلَّـُه َمَغاِنَم َكِثيرَةً تَأُْخذُونََها فََعجَّ
(ia) menjanjikan kepada kalian Allah rampasan perang sangat banyak

mengambilnya[pr] maka (ia) telah berulang kali menyegerakan bagi
kalian

Al-Fath:20

َوأُْخَرٰى َلْم تَْقِدُروا۟ َعَليَْها َقْد أََحاَط الـلَّـُه ِبَها
dan yang lain tidak mereka menguasai diatasnya sungguh telah

semakin meliputi Allah padanya
Al-Fath:21

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Fath:21

أَْن أَظْفَرَُكْم َعَليِْهْم وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
bahwa Dia memenangkan kamu atas mereka dan ia adalah Allah

dengan kalian melakukan maha melihat
Al-Fath:24

لِّيُْدِخَل الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
karena hendak dimasukkan (olehnya) Allah di dalam rahmat-nya

siapa yang dia kehendaki
Al-Fath:25

فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap

rasul-nya dan atas orang-orang yang beriman
Al-Fath:26

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Fath:26

لََّقْد َصَدَق الـلَّـُه رَُسوَلُه ٱلرُّْءيَا ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya dia membenarkan Allah rasul-nya mimpi dengan benar

Al-Fath:27

َلتَْدُخُلنَّ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
sungguh memasuki masjid Haram jika ia menghendaki Allah keadaan

aman
Al-Fath:27

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29
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أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْمتََحَن الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia[lk]) kemudian menjadi menguji

Allah hati mereka
Al-Hujuraat:3

ُقل الَّ تَُمنُّوا۟ َعَلىَّ إِْسلََٰمُكم بَِل الـلَّـُه يَُمنُّ َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan memberi nikmat atas keislaman
kalian (berserah dirilah kalian) bahkan Allah sungguh akan memberi

nikmat atas kalian

Al-Hujuraat:17

ُمومِ فََمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َوَوَقىٰنَا َعذَاَب ٱلسَّ
maka memberi karunia Allah atas kami pemeliharaan kami siksa

yang sangat panas itu
Ath-Thuur:27

مَّآ أَنزََل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak ia menurunkan Allah dengannya dari kekuasaan

An-Najm:23

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد أَن يَأْذََن الـلَّـُه مِلَن يََشآُء َويَرَْضىٰٓ
kecuali dari sesudah bahwa memberi izin Allah bagi siapa dia

kehendaki dan ridhai
An-Najm:26

َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥ َورُُسَلُهۥ ِبٱْلَغيِْب
dan beberapa manfaat bagi manusia dan karena dia hendak

mengetahui Allah siapa menolong-nya dan rasul-rasul-nya dengan
gaib/tidak kelihatan

Al-Hadiid:25

ِدُلَك ِفى زَْوِجَها َقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّتى تُجَٰ
sungguh telah dia telah mendengar Allah perkataan yang semakin
mengajukan gugatan kepadamu di dalam suaminya/pasangannya

Al-Mujaadilah:1

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya

Al-Mujaadilah:6

فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ أَْحَصىُٰه الـلَّـُه َونَُسوهُ
lalu dia memberitahu mereka tentang apa-apa (mereka) mengerjakan

menghitungnya Allah dan (mereka) melupakannya
Al-Mujaadilah:6

إِذَا َجآُءوَك َحيَّْوَك ِبَما َلْم يَُحيَِّك ِبِه الـلَّـُه  َو
dan apabila mereka datang kepadamu mereka mengucapkan salam

kehormatan kepadamu dengan apa-apa tidak menurut salam
kehormatan kepadamu dengannya Allah

Al-Mujaadilah:8

 َويَُقوُلوَن ِفىٓ أَنفُِسِهْم َلواَْل يَُعذِّبُنَا الـلَّـُه
dan mereka mengatakan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka

mengapa tidak sungguh-sungguh akan menyiksa kita Allah
Al-Mujaadilah:8

فَٱفَْسُحوا۟ يَفَْسحِ الـلَّـُه َلُكْم
maka lapangkanlah melapangkan Allah bagi kalian

Al-
Mujaadilah:11
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ٍت يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ
meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11

فَِإذْ َلْم تَفَْعُلوا۟ َوتَاَب الـلَّـُه َعَليُْكْم َورَُسوَلُهۥ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat dan (ia) menerima taubat

Allah atas kalian dan rasul-nya

Al-
Mujaadilah:13

َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهم مَّا ُهم مِّنُكْم واََل ِمنُْهْم َوُهْم يَْعَلُموَن
kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka tidak mereka diantara

kalian dan tidak dari mereka dan mereka mereka mengetahui

Al-
Mujaadilah:14

أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat

keras/berat

Al-
Mujaadilah:15

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن َلُهۥ
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya lalu

menyumpah baginya

Al-
Mujaadilah:18

َ أَنَا۠ َورُُسلِىٓ َكتََب الـلَّـُه أَلَْغلنِبَّ
dia menuliskan / menetapkan Allah pasti mengalahkan Aku dan

rasul-rasulku

Al-
Mujaadilah:21

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

۟ فَأَتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمْن َحيُْث َلْم يَْحتَِسبُوا
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah dari arah tidak

mengira
Al-Hasyr:2

َوَلوآَْل أَن َكتََب الـلَّـُه َعَليِْهُم ٱْلَجآَلَء
dan jika tidak bahwa dia menuliskan / menetapkan Allah atas mereka

pengusiran-pengusiran
Al-Hasyr:3

َوَمآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمنُْهْم
dan tidak (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari

mereka
Al-Hasyr:6

مَّآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمْن أَْهِل ٱْلُقَرٰى
apa (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari penduduk

negeri
Al-Hasyr:7

ُهَو الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia Allah yang tidak tuhan kecuali dia

Al-Hasyr:22

ُهَو الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia Allah yang tidak tuhan kecuali dia

Al-Hasyr:23

ُر َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ لُِق ٱْلبَاِرئُ ٱمْلَُصوِّ ُهَو الـلَّـُه ٱْلخَٰ
dia Allah (ia[lk]) yang menciptakan Pencipta (ia[lk]) yang

membentuk rupa baginya nama-nama kebaikan
Al-Hasyr:24
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َعَسى الـلَّـُه أَن يَْجَعَل بَيْنَُكْم
dia mudah-mudahan Allah bahwa dia memberikan/menyediakan

diantara kalian

Al-
Mumtahinah:7

الَّ يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن َلْم يُقَِٰتُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
tidak melarang kalian Allah dari/terhadap orang-orang yang tidak
mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:8

إِنََّما يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن قَٰتَُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
sesungguhnya hanyalah melarang kalian Allah dari orang-orang yang

(mereka) semakin memerangi kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:9

۟ ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan agar
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan

kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

ا زَاُغٓوا۟ أَزَاغَ الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berpaling memalingkan Allah hati mereka

Ash-Shaff:5

فَٱْحذَرُْهْم قَٰتََلُهُم الـلَّـُه أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
maka takutlah/waspadalah terhadap mereka (ia) semakin memerangi

kalian mereka Allah bahwasanya mereka berpaling

Al-
Munaafiquun:4

َلُهْم َلن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُهْم
bagi mereka tidak mengampuni Allah bagi mereka

Al-
Munaafiquun:6

َر الـلَّـُه نَفًْسا َوَلن يُؤَخِّ
dan tidak akan ditangguhkan Allah seseorang

Al-
Munaafiquun:11

وَّٱْستَْغنَى الـلَّـُه َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan mencukupi/tidak memerlukan Allah dan Allah sangat kaya Maha

Terpuji
At-Taghaabun:6

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
Allah tidak tuhan kecuali dia dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman

At-
Taghaabun:13

َقْد َجَعَل الـلَّـُه لُِكلِّ َشىٍْء َقْدًرا
sungguh telah ia menjadikan Allah bagi tiap-tiap sesuatu

ketentuan/ukuran
Ath-Thalaaq:3

آ َءاتَىُٰه الـلَّـُه  َوَمن ُقِدَر َعَليِْه ِرزُْقُهۥ فَْليُنِفْق ِممَّ
dan barang siapa telah ditetapkan atasnya rizkinya maka hendaknya

diberi nafkah (olehnya) dari apa dia memberi kepadanya Allah
Ath-Thalaaq:7
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اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ َمآ َءاتَىَٰها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang kecuali

apa pendatangannya / pemberianya
Ath-Thalaaq:7

َسيَْجَعُل الـلَّـُه بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا
kelak akan menjadikan Allah sesudah kesulitan kemudahan

Ath-Thalaaq:7

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

َقْد أَنزََل الـلَّـُه إَِليُْكْم ِذْكًرا
sungguh telah ia menurunkan Allah kepadamu pelajaran/peringatan

Ath-Thalaaq:10

َقْد أَْحَسَن الـلَّـُه َلُهۥ ِرزًْقا
sungguh telah memperbaiki Allah baginya rizki

Ath-Thalaaq:11

وٍَٰت َوِمَن ٱأْلَرِْض ِمثَْلُهنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
Allah yang dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi seperti

mereka[pr]
Ath-Thalaaq:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ لَِم تَُحرُِّم َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلَك
wahai nabi mengapa kalian diharamkan apa yang menghalalkan

Allah bagimu
At-Tahriim:1

ِنُكْم َقْد فَرََض الـلَّـُه َلُكْم تَِحلََّة أَيْمَٰ
sungguh telah ia telah menentukan / mewajibkan Allah bagi kalian

pembebasan sumpah-sumpah kalian
At-Tahriim:2

ا نَبَّأَْت ِبِهۦ َوأَظَْهرَهُ الـلَّـُه َعَليِْه َعرََّف بَْعَضُهۥ فََلمَّ
maka tatkala (ia) memberitakan dengannya dan menyatakannya Allah

atasnya (ia) telah sukses memberitahukan sebagiannya
At-Tahriim:3

۟ يَْوَم اَل يُْخِزى الـلَّـُه ٱلنَِّبىَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari tidak dihinakannya Allah nabi dan orang-orang yang

mereka mengimani
At-Tahriim:8

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْمَرأََت ِفْرَعْوَن
dan (ia) membuat Allah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka

mengimani isteri fir'aun
At-Tahriim:11

فََكذَّبْنَا َوُقْلنَا َما نَزََّل الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
maka (kami) mendustakan dan kami berkata tidak Dia telah

berangsur-angsur menurunkan Allah dari sesuatu
Al-Mulk:9
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ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْهَلَكِنىَ الـلَّـُه َوَمن مَِّعىَ أَْو رَِحَمنَا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia) akhirnya
membinasakan aku Allah dan orang-orang yang bersama aku atau dia

memberi rahmat kami

Al-Mulk:28

وٍَٰت ِطبَاًقا أََلْم تََرْوا۟ َكيَْف َخَلَق الـلَّـُه َسبْعَ َسمَٰ
tidaklah (kalian) melihat bagaimana menurut dia menciptakan Allah

tujuh langit lapisan-lapisan
Nuh:15

أَن لَّن يَبَْعَث الـلَّـُه أََحًدا
bahwa tidak akan mengirimkan Allah seseorang/siapapun

Al-Jinn:7

ذَا َمثاًَل َب ٱلنَّاِر إاِلَّ َملَِٰٓئَكًة َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ َوَما َجَعْلنَآ أَْصحَٰ
dan tidak kami jadikan penghuni neraka kecuali malaikat-malaikat

apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-
Muddaththir:31

َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

 َوَما يَذُْكُروَن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه
dan tidak mereka ingat/memperhatikan kecuali bahwa dia

menghendaki Allah

Al-
Muddaththir:56

فََوَقىُٰهُم الـلَّـُه َشرَّ ذَٰلَِك ٱْليَْومِ َوَلقَّىُٰهْم نَْضرَةً َوُسُروًرا
maka memelihara mereka Allah kejahatan itu hari dan (ia)

melemparkan mereka kejernihan / berseri-seri dan kegembiraan
Al-Insaan:11

 َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه
dan tidak menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah

Al-Insaan:30

فَأََخذَهُ الـلَّـُه نََكاَل ٱأْلَِخرَِة َوٱأْلُوَلىٰٓ
maka (ia) mengambil/menyiksanya Allah (ia[lk]) semakin menyiksa

akhirat dan dunia
An-Naziaat:25

 إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه
kecuali apa ia menghendaki Allah

Al-Alaa:7

فَيَُعذِّبُُه الـلَّـُه ٱْلَعذَاَب ٱأْلَْكبََر
maka akan sungguh-sungguh menyiksanya Allah azab / siksa besar

Al-
Ghaashiyah:24

ِكِمنَي أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْحَكمِ ٱْلحَٰ
bukankah Allah lebih bijaksana/seadil-adilnya para hakim

At-Tin:8

رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه
ridha Allah terhadap mereka dan mereka ridha dari pada-Nya/kepada-

Nya
Al-Baiyinah:8

ُقْل ُهَو الـلَّـُه أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan dia Allah seorang

Al-Ikhlas:1
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َمُد الـلَّـُه ٱلصَّ
Allah tempat bergantung

Al-Ikhlas:2

ِن ٱلرَِّحيمِ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ
dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang Al-Faatihah:1 الـلَّـِه

 َوٱْدُعوا۟ ُشَهَدآَءُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah saksi-saksi kalian dari selain Allah

Al-Baqarah:23

ٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah meneguhkannya

Al-Baqarah:27

زِْق الـلَّـِه  ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ ِمن رِّ
kalian makanlah dan kalian minumlah dari rizki Allah

Al-Baqarah:60

 َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة َوٱمْلَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه
dan dia telah ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan dan

mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah
Al-Baqarah:61

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61

فََلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
maka jika tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

Al-Baqarah:64

إِنَّ ِمنَْها مَلَا يَْهِبُط ِمْن َخْشيَِة الـلَّـِه  َو
dan sesungguhnya kami daripadanya sungguh apa dia meluncur dari

takut Allah
Al-Baqarah:74

نُْهْم يَْسَمُعوَن َكلََٰم الـلَّـِه  َوَقْد َكاَن فَِريٌق مِّ
dan sungguh adalah dia segolongan dari mereka mereka mendengar

kalimat / firman Allah
Al-Baqarah:75

ذَا ِمْن ِعنِد الـلَّـِه  ثُمَّ يَُقوُلوَن هَٰ
kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah

Al-Baqarah:79

ُقْل أَتََّخذْتُْم ِعنَد الـلَّـِه َعْهًدا
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian mengambil disisi Allah

perjanjian
Al-Baqarah:80

أَْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
atau kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-Baqarah:80

َا َجآَءُهْم ِكتٌَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه  َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka catatan / ketetapan dari sisi

Allah
Al-Baqarah:89

ِفِريَن فََلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
maka kutukan Allah atas/terhadap para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:89
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ُقْل فَلَِم تَْقتُُلوَن أَنِۢبيَآَء الـلَّـِه ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa kalian membunuh para

nabi Allah dari sebelum
Al-Baqarah:91

ِعنَد الـلَّـِه َخالَِصًة مِّن ُدوِن ٱلنَّاِس
disisi Allah yang suci dari selain manusia

Al-Baqarah:94

 فَِإنَُّهۥ نَزََّلُهۥ َعَلىٰ َقْلِبَك ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka sesungguhnya dia ia telah benar-benar menurunkannya

atas/terhadap hatimu dengan seizin Allah
Al-Baqarah:97

َا َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّْن ِعنِد الـلَّـِه  َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah

Al-Baqarah:101

 نَبَذَ فَِريٌق مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِكتََٰب الـلَّـِه
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi

kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101

يَن ِبِهۦ ِمْن أََحٍد إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه  َوَما ُهم ِبَضآرِّ
dan tidak mereka dengan mudharat dengannya dari seorang kecuali

dengan seizin Allah
Al-Baqarah:102

مَلَثُوبٌَة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َخيٌْر
sungguh ia yang diberi pahala dari sisi Allah kebaikan

Al-Baqarah:103

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Al-Baqarah:107

 تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه
kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-Baqarah:110

جَِد الـلَّـِه نَعَ َمسَٰ ن مَّ  َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia mencegah / menghalangi

masjid-masjid Allah
Al-Baqarah:114

 فَأَيْنََما تَُولُّوا۟ فَثَمَّ َوْجُه الـلَّـِه
maka dimana saja mereka dipalingkan maka kemudian wajah/zat

Allah
Al-Baqarah:115

ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-Baqarah:120

َما َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
tidak bagimu dari Allah dari benar-benar pelindung dan tidak yang

sangat penolong
Al-Baqarah:120

ِصبَْغَة الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـِه ِصبَْغًة
agama Allah dan barang siapa lebih baik daripada Allah celupan

Al-Baqarah:138

ِصبَْغَة الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـِه ِصبَْغًة
agama Allah dan barang siapa lebih baik daripada Allah celupan

Al-Baqarah:138
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ونَنَا ِفى الـلَّـِه  ُقْل أَتَُحآجُّ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu akan memperdebatkan

Kami di dalam Allah
Al-Baqarah:139

َدةً ِعنَدهُۥ ِمَن الـلَّـِه ن َكتََم َشهَٰ  َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia menyembunyikan

kesaksian di sisi-nya dari Allah
Al-Baqarah:140

واََل تَُقوُلوا۟ مِلَن يُْقتَُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتٌۢ
dan jangan kalian mengatakan bagi/terhadap orang dia dibunuh di

dalam jalan Allah orang-orang mati
Al-Baqarah:154

فَا َوٱمْلَْرَوةَ ِمن َشَعآِئِر الـلَّـِه  إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya shafa dan Marwa daripada tanda-tanda/syi'ar Allah

Al-Baqarah:158

أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َلْعنَُة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka atas mereka kutukan/laknat Allah dan para Malaikat

manusia mereka semuanya
Al-Baqarah:161

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَنَداًدا
dan dari/sebagian manusia orang mereka mengambil dari selain Allah

sekutu-sekutu
Al-Baqarah:165

 يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ الـلَّـِه
dicintai mereka sebagaimana mencintai Allah

Al-Baqarah:165

َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َمااَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah harta kalian

mengetahui
Al-Baqarah:169

 َوَمآ أُِهلَّ ِبِهۦ لَِغيِْر الـلَّـِه
dan tidak dia menyembelih dengannya selain Allah

Al-Baqarah:173

ُحُدوُد الـلَّـِه فَاَل تَْقَربُوَها
batas-batas (hukum) Allah maka janganlah mendekatinya

Al-Baqarah:187

َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلونَُكْم
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka membunuh kalian
Al-Baqarah:190

 َوأَنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan kalian hendaklah menafkahkan di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:195

 َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشِرى نَفَْسُه ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan dari manusia orang dia menukar dirinya dia hendaklah mencari

keridhaan Allah
Al-Baqarah:207

َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan dia telah diselesaikan perkata itu dan kepada Allah dia

dikembalikan segala urusan
Al-Baqarah:210

َوَمن يُبَدِّْل ِنْعَمَة الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْه
dan barang siapa ia menukar nikmat Allah dari sesudah apa datang

kepadanya
Al-Baqarah:211
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 َمتَىٰ نَْصُر الـلَّـِه
kapan, bilakah pertolongan Allah

Al-Baqarah:214

أآََل إِنَّ نَْصَر الـلَّـِه َقِريٌب
ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat

Al-Baqarah:214

 ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan perang tentang (kebenaran) itu sangat

besar dan penghalang dari jalan Allah
Al-Baqarah:217

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه  وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah dan orang-orang

yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:218

 أُ۟ولَِٰٓئَك يَرُْجوَن رَْحَمَت الـلَّـِه
itulah mereka mereka mengharapkan rahmat Allah

Al-Baqarah:218

 إآِلَّ أَن يََخافَآ أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
kecuali jika (mereka berdua) khawatir bahwa tidak didirkan (oleh

keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:229

 فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
maka jika kalian takut bahwa tidak didirkan (oleh keduanya) hukum-

hukum Allah
Al-Baqarah:229

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه فَاَل تَْعتَُدوَها
itu hukum-hukum Allah maka jangan melanggarnya[pr]

Al-Baqarah:229

َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa sangat melanggar / melampui batas hukum-hukum

Allah maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:229

 أَن يَتََراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
bahwa (mereka berdua) ruju' (kawin kembali) jika berpendapat

bahwa didirkan (oleh keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:230

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه يُبَيِّنَُها لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan itulah(tunggal) hukum-hukum Allah sungguh-sungguh akan

menerangkannya bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-Baqarah:230

واََل تَتَِّخذُٓوا۟ َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا
dan jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah olok-olokan

Al-Baqarah:231

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم َوَمآ أَنزََل َعَليُْكم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian dan tidak ia

menurunkan atas kalian
Al-Baqarah:231
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 َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:244

 لَُّهُم ٱبَْعْث َلنَا َملًِكا نُّقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
untuk mereka kamu angkatlah bagi kami seorang raja kami diperangi

di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:246

 أاَلَّ نُقَِٰتَل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
tidak mau kami memerangi di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:246

لَُٰقوا۟ الـلَّـِه  َقاَل ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya

mereka orang-orang yang menemuinya Allah
Al-Baqarah:249

 َكم مِّن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةًۢ ِبِإذِْن الـلَّـِه
berapa banyak dari golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan

sangat banyak dengan seizin Allah
Al-Baqarah:249

 فََهزَُموُهم ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka mereka mengalahkan mereka dengan seizin Allah

Al-Baqarah:251

ا يََشآُء َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه  َوَعلََّمُهۥ ِممَّ
dan dia mengajarkannya dari apa dia kehendaki dan seandainya

penolakan Allah
Al-Baqarah:251

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Baqarah:252

ثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta

mereka di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:261

 ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di dalam

jalan Allah
Al-Baqarah:262

 َوَمثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهُم ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-

harta mereka dia hendaklah mencari keridhaan Allah
Al-Baqarah:265

 َوَما تُنِفُقوَن إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه الـلَّـِه
dan tidak kalian menafkahkan kecuali/melainkan dia hendaklah

mencari wajah Allah
Al-Baqarah:272

 لِْلفَُقرَآِء ٱلَِّذيَن أُْحِصُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bagi orang-orang fakir orang-orang yang kalian hendaklah

mengepung di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:273

َوأَْمرُهُۥٓ إَِلى الـلَّـِه َوَمْن َعاَد
dan urusannya kepada Allah dan barang siapa dia mengulangi

Al-Baqarah:275
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فَِإن لَّْم تَفَْعُلوا۟ فَأْذَنُوا۟ ِبَحرٍْب مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat maka kalian hendaklah

mendengarkan dengan adanya perang dari Allah dan rasul-nya
Al-Baqarah:279

 َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه إَِلى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari kalian

dikembalikan tentang (kebenaran) itu kepada Allah
Al-Baqarah:281

۟ َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari

kepada/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:4

وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Ali-Imran:10

 ِفئٌَة تُقَِٰتُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
segolongan mereka memerangi di dalam jalan Allah

Ali-Imran:13

ٌن مَِّن الـلَّـِه رَةٌ َورِْضوَٰ ٌج مُّطَهَّ  َوأَزْوَٰ
dan isteri-isteri yang sangat suci dan keridhaan dari Allah

Ali-Imran:15

ْسلَُٰم إِنَّ ٱلدِّيَن ِعنَد الـلَّـِه ٱإْلِ
sesungguhnya ketaatan/agama disisi Allah islam

Ali-Imran:19

 َوَمن يَْكفُْر ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan barang siapa ia mengingkari terhadap ayat-ayat Allah

Ali-Imran:19

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada ayat-

ayat Allah
Ali-Imran:21

يُْدَعْوَن إَِلىٰ ِكتَِٰب الـلَّـِه لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم
mereka diseru/dipanggil kepada kitab Allah agar dia menghukum

diantara mereka
Ali-Imran:23

 َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فََليَْس ِمَن الـلَّـِه
dan barang siapa dia melakukan itu maka bukankah dari Allah

Ali-Imran:28

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan kepada Allah tempat kembali
Ali-Imran:28

 َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dia mengatakan dia dari sisi Allah

Ali-Imran:37
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رَُك ِبيَْحيَىٰ ُمَصدِّقًۢا ِبَكلَِمٍة مَِّن الـلَّـِه  أَنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
bahwasanya Allah dia memberikan kabar gembira kepadamu dengan

Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah
Ali-Imran:39

 َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْن الـلَّـِه
seperti bentuk burung-burung maka/lalu meniupkan tentang

(kebenaran) itu maka mereka jadi burung-burung dengan seizin Allah
Ali-Imran:49

 َوأُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak dan

aku menghidupkan kematian dengan seizin Allah
Ali-Imran:49

َقاَل َمْن أَنَصاِرٓى إَِلى الـلَّـِه َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن
dia mengatakan siapa menjadi penolong-penolongku kepada/untuk

Allah dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia
Ali-Imran:52

نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوٱْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
kami penolong-penolong Allah kami telah beriman kepada Allah dan

kamu hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang
mematuhi / menyerahkan diri

Ali-Imran:52

إِنَّ َمثََل ِعيَسىٰ ِعنَد الـلَّـِه َكَمثَِل َءاَدَم
sesungguhnya (ia) membuat perumpamaan Isa disisi Allah seperti

perumpamaan Adam
Ali-Imran:59

ِذِبنَي ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعل لَّْعنََت الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
kemudian kami mohon dengan sungguh-sungguh maka jadikan

kutukan Allah atas/terhadap para yang mendustakan
Ali-Imran:61

 واََل يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak dia mengambil sebagian kami bagian sebagai tuhan-tuhan

dari selain Allah
Ali-Imran:64

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
hai ahli kitab mengapa kalian mengingkari pada ayat-ayat Allah dan

kalian kalian menyaksikan
Ali-Imran:70

ُقْل إِنَّ ٱْلُهَدٰى ُهَدى الـلَّـِه أَن يُؤْتَىٰٓ أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang menunjukkan

tersebut petunjuk Allah bahwa dia memberikan seorang
Ali-Imran:73

 ُقْل إِنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya karunia dengan tangan

Allah
Ali-Imran:73

َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:75

ِنِهْم ثََمنًا َقلِياًل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْشتَُروَن ِبَعْهِد الـلَّـِه َوأَيْمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar/membeli dengan

janji Allah dan sumpah mereka harga sedikit
Ali-Imran:77
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 َويَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan mereka mengatakan dia dari sisi Allah

Ali-Imran:78

 َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan tidak dia dari sisi Allah

Ali-Imran:78

َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:78

 ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا۟ ِعبَاًدا لِّى ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kemudian ia mengatakan kepada manusia adalah mereka hamba

bagiku dari selain Allah
Ali-Imran:79

أَفََغيَْر ِديِن الـلَّـِه يَبُْغوَن َوَلُهۥٓ
maka apakah selain agama Allah mereka mengharapkan dan

kepadaNya
Ali-Imran:83

أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهْم أَنَّ َعَليِْهْم َلْعنََة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka balasan mereka bahwasanya atas mereka kutukan Allah

dan para Malaikat dan manusia mereka semuanya
Ali-Imran:87

فََمِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
maka barang siapa dia mengadakan atas/terhadap Allah kedustaan /

kebohongan dari sesudah itu
Ali-Imran:94

 ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

mengingkari dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:98

 ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

menghalang-halangi dari jalan Allah
Ali-Imran:99

 وََكيَْف تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُتَْلىٰ َعَليُْكْم َءايَُٰت الـلَّـِه
dan bagaimana kalian mengingkari dan kalian kamu membaca atas

kalian ayat-ayat Allah
Ali-Imran:101

۟ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبَحبِْل الـلَّـِه َجِميًعا واََل تَفَرَُّقوا
dan kalian hendaklah memegang teguh dengan/kepada tali Allah

semuanya dan jangan kalian mencerai-beraikan
Ali-Imran:103

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعَدآًء
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian ketika adalah

kalian bermusuh-musuhan
Ali-Imran:103

لُِدوَن فَِفى رَْحَمِة الـلَّـِه ُهْم ِفيَها خَٰ
maka (berada) rahmat Allah mereka di dalamnya orang-orang yang

kekal
Ali-Imran:107

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Ali-Imran:108
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َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Ali-Imran:109

إاِلَّ ِبَحبٍْل مَِّن الـلَّـِه َوَحبٍْل مَِّن ٱلنَّاِس
kecuali dengan/kepada tali dari Allah dan tali dari manusia

Ali-Imran:112

َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱمْلَْسَكنَُة
dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan dia telah

ditimpakan atas mereka kelemahan / kemiskinan
Ali-Imran:112

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
itu bahwasanya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:112

ٌة َقآِئَمٌة يَتُْلوَن َءايَِٰت الـلَّـِه َءانَآَء ٱلَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن أُمَّ
ummat yang menegakkan mereka membaca ayat-ayat Allah tengah

malam dan mereka mereka bersujud
Ali-Imran:113

وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Ali-Imran:116

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:122

َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
dan tidak pertolongan/kemenangan melainkan dari sisi Allah sangat

perkasa Maha Bijaksana
Ali-Imran:126

 َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تَُموَت إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang bahwa dia akan mati

kecuali/melainkan dengan seizin Allah
Ali-Imran:145

 فََما َوَهنُوا۟ مِلَآ أََصابَُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka tidak mereka menjadi lemah karena apa (bencana) dia menimpa

mereka di dalam jalan Allah
Ali-Imran:146

َوَلِئن ُقِتْلتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْو ُمتُّْم
dan jika kalian telah dibunuh di dalam jalan Allah atau kalian telah

memati
Ali-Imran:157

ا يَْجَمُعوَن مَلَْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورَْحَمٌة َخيٌْر مِّمَّ
sungguh/tentulah pengampunan dari Allah dan rahmat kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Ali-Imran:157

تُّْم أَْو ُقِتْلتُْم إَلَِلى الـلَّـِه تُْحَشُروَن َوَلِئن مُّ
dan jika kalian telah memati atau kalian telah dibunuh

sungguh/tentulah kepada Allah kalian akan dikumpulkan
Ali-Imran:158

فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن الـلَّـِه لِنَت َلُهْم
maka dengan rahmat dari Allah kamu lemah lembut bagi/terhadap

mereka
Ali-Imran:159
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ْل َعَلى الـلَّـِه  فَِإذَا َعزَْمَت فَتَوَكَّ
maka apabila kamu membulatkan tekad maka kamu hendaklah

bertawakal atas/terhadap Allah
Ali-Imran:159

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:160

َن الـلَّـِه َكَمۢن بَآَء ِبَسَخٍط مَِّن الـلَّـِه أَفََمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰ
apakah orang yang dia sungguh-sungguh mengikuti keridhaan Allah

sama seperti orang dia kembali dengan kemurkaan/kemarahan dari
Allah

Ali-Imran:162

َن الـلَّـِه َكَمۢن بَآَء ِبَسَخٍط مَِّن الـلَّـِه  أَفََمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰ
apakah orang yang dia sungguh-sungguh mengikuti keridhaan Allah

sama seperti orang dia kembali dengan kemurkaan/kemarahan dari
Allah

Ali-Imran:162

ٌت ِعنَد الـلَّـِه  ُهْم َدرَجَٰ
mereka bertingkat-tingkat disisi Allah

Ali-Imran:163

فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيَْعَلَم ٱمْلُؤِْمِننَي
maka dengan izin Allah dan karena dia hendak mengetahui orang-

orang yang beriman
Ali-Imran:166

 تََعاَلْوا۟ قَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
kalian hendaklah kemari orang-orang yang memerangi di dalam jalan

Allah
Ali-Imran:167

َ ٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتًۢا واََل تَْحَسنبَّ
dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka telah

dibunuh di dalam jalan Allah orang-orang mati
Ali-Imran:169

يَْستَبِْشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
mereka kelak akan bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia

Ali-Imran:171

فَٱنَقَلبُوا۟ ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia

Ali-Imran:174

َن الـلَّـِه  لَّْم يَْمَسْسُهْم ُسٓوٌء َوٱتَّبَُعوا۟ رِْضوَٰ
tidak dia menyentuh mereka keburukan (bencana) dan mereka

mengikuti keridhaan Allah
Ali-Imran:174

 ثََوابًا مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
pelipatan pahala dari sisi Allah

Ali-Imran:195

 نُزاًُل مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
anugerah-anugerah dari sisi Allah

Ali-Imran:198

َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر لِّأْلَبْرَاِر
dan tidak disisi Allah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik

Ali-Imran:198
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ِشِعنَي لِـلَّـِه اَل يَْشتَُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل خَٰ
para yang menunduk kepada Allah tidak mereka menukar/membeli

dengan/kepada ayat-ayat Allah harga sedikit
Ali-Imran:199

 أَيُُّهْم أَْقرَُب َلُكْم نَفًْعا فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه
siapa diantara mereka paling/lebih dekat bagi kalian kemanfaatan

ketentuan/mahar dari Allah
An-Nisa:11

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu ketentuan-ketentuan Allah dan barang siapa dia mentaati Allah

dan rasul-nya
An-Nisa:13

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ إِنََّما ٱلتَّْوبَُة َعَلى الـلَّـِه لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah taubatnya atas/terhadap Allah bagi orang-

orang yang mereka mengerjakan kejahatan dengan
kejahilan/kebodohan

An-Nisa:17

نُُكْم ِكتََٰب الـلَّـِه َعَليُْكْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan wanita yang bersuami dari isteri-isteri kecuali apa dia menguasai

tangan kanan kalian kitab/catatan Allah atas kalian
An-Nisa:24

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

An-Nisa:30

وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

An-Nisa:47

ٱنظُْر َكيَْف يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
An-Nisa:50

فَِإن تَنَٰزَْعتُْم ِفى َشىٍْء فَرُدُّوهُ إَِلى الـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
maka jika kalian saling berselisih di dalam sesuatu maka kalian

hendaklah mengembalikannya kepada Allah dan rasul
An-Nisa:59

 َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan untuk

ditaati dengan seizin Allah
An-Nisa:64

 ذَٰلَِك ٱْلفَْضُل ِمَن الـلَّـِه
itu karunia dari Allah

An-Nisa:70

بَُكْم فَْضٌل مَِّن الـلَّـِه  َوَلِئْن أَصَٰ
dan sungguh jika dia menimpa kalian karunia dari Allah

An-Nisa:73
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فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74

َوَمن يُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فَيُْقتَْل أَْو يَْغلِْب
dan barang siapa dia memerangi di dalam jalan Allah lalu dia

dibunuh atau dia memperoleh kemenangan
An-Nisa:74

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

 ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
An-Nisa:76

َكَخْشيَِة الـلَّـِه أَْو أََشدَّ َخْشيًَة
seperti takut Allah atau paling keras/berat ketakutan

An-Nisa:77

ِذِهۦ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه إِن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ  َو
dan jika dia menimpa mereka kebaikan dia mengatakan ini dari sisi

Allah
An-Nisa:78

 ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan setiap dari sisi Allah

An-Nisa:78

 مَّآ أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن الـلَّـِه
apa dia menimpamu dari kebaikan maka dari Allah

An-Nisa:79

ْل َعَلى الـلَّـِه  فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوتَوَكَّ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka dan bertawakkallah

atas/terhadap Allah
An-Nisa:81

 أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغيِْر الـلَّـِه
ia membenam mereka memperhatikan al quran dan jika adalah dia

dari sisi selain/tanpa Allah
An-Nisa:82

يْطََٰن إاِلَّ َقلِياًل َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َلٱتَّبَْعتُُم ٱلشَّ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tentu kamu

mengikuti syaitan kecuali sedikit
An-Nisa:83

فَقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَفَْسَك
maka kamu hendaklah memerangi di dalam jalan Allah tidak kamu

dibebani kecuali/melainkan dirimu sendiri
An-Nisa:84

َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه َحِديثًا
dan barang siapa paling/lebih benar dari Allah perkataan

An-Nisa:87

 فَاَل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم أَْولِيَآَء َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka jangalah kalian menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin

sehingga sering berpindah-pindah di dalam jalan Allah
An-Nisa:89
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تَْوبًَة مَِّن الـلَّـِه وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
taubat dari Allah dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar

sangat mengetahui
An-Nisa:92

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َضَربْتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mengadakan di dalam jalan Allah
An-Nisa:94

فَِعنَد الـلَّـِه َمَغاِنُم َكِثيرَةٌ َكذَٰلَِك ُكنتُم مِّن َقبُْل
maka disisi Allah rampasan perang sangat banyak seperti itulah

adalah kalian dari sebelum
An-Nisa:94

َل الـلَّـُه ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم فَضَّ َوٱمْلُجَٰ
dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan Allah dengan harta

mereka dan jiwa / diri mereka dia melebihkan Allah
An-Nisa:95

َقاُلٓوا۟ أََلْم تَُكْن أَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعًة
mereka berkata bukankah/tidakkah adalah bumi Allah yang luas

An-Nisa:97

َوَمن يَُهاِجْر ِفى َسِبيِل الـلَّـِه يَجِْد ِفى ٱأْلَرِْض
dan barang siapa dia berpindah di dalam jalan Allah dia mendapatkan

di dalam muka bumi
An-Nisa:100

َوَمن يَْخُرْج ِمۢن بَيِْتِهۦ ُمَهاِجًرا إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa dia menyuruh keluar dari rumahnya orang yang
berusaha untuk berpindah / berhijrah kepada Allah dan rasul-nya

An-Nisa:100

 ثُمَّ يُْدرِْكُه ٱمْلَْوُت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
kemudian dia menemuinya kematian maka sesungguhnya telah dia

mendapatkan pahalanya atas/terhadap Allah
An-Nisa:100

َوتَرُْجوَن ِمَن الـلَّـِه َما اَل يَرُْجوَن
dan kalian mengharapkan dari Allah apa tidak mereka mengharapkan

An-Nisa:104

 يَْستَْخفُوَن ِمَن ٱلنَّاِس واََل يَْستَْخفُوَن ِمَن الـلَّـِه
mereka menyembunyikan dari manusia dan tidak mereka

menyembunyikan dari Allah
An-Nisa:108

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َورَْحَمتُُهۥ
dan sekiranya tidak karunia Allah atas kamu dan rahmat-nya

An-Nisa:113

وََكاَن فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َعِظيًما
dan ia adalah karunia Allah atas kamu sangat berlipat ganda

An-Nisa:113

 َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan barang siapa dia melakukan itu dia hendaklah mencari keridhaan

Allah
An-Nisa:114

 َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليَُغيُِّرنَّ َخْلَق الـلَّـِه
dan sungguh saya akan menyuruh mereka dan dia sungguh akan

dirubah/dilainkan ciptaan Allah
An-Nisa:119
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يْطََٰن َولِيًّا مِّن ُدوِن الـلَّـِه  َوَمن يَتَِّخِذ ٱلشَّ
dan barang siapa dia mengambil/menjadikan syaitan sebenar-benar

pelindung dari selain Allah
An-Nisa:119

َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه ِقياًل
janji Allah sebenar-benarnya dan barang siapa paling/lebih benar dari

Allah perkataan
An-Nisa:122

َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه ِقياًل
janji Allah sebenar-benarnya dan barang siapa paling/lebih benar dari

Allah perkataan
An-Nisa:122

واََل يَجِْد َلُهۥ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak dia mendapatkan baginya dari selain Allah sebenar-benar

pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:123

فَِعنَد الـلَّـِه ثََواُب ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat

An-Nisa:134

أَْن إِذَا َسِمْعتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه يُْكفَُر ِبَها َويُْستَْهزَأُ ِبَها
bahwa apabila kalian telah mendengar ayat-ayat Allah dia

mengingkari dengannya/daripadanya dan dia diperolok-olok
dengannya

An-Nisa:140

 ٱلَِّذيَن يَتََربَُّصوَن ِبُكْم فَِإن َكاَن َلُكْم فَتْحٌ مَِّن الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menunggu dengan/kepada kalian maka jika

adalah dia bagi kalian kemenangan dari Allah
An-Nisa:141

َويُِريُدوَن أَن يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ الـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dan mereka menghendaki untuk mereka membedakan antara Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

 فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم وَُكفْرِِهم ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
maka disebabkan mereka merusak perjanjian mereka dan kekafiran

mereka dengan/terhadap ayat-ayat Allah
An-Nisa:155

 َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157

أُِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َكِثيًرا
dia menghalalkan bagi mereka dan dengan dia menghalangi mereka

dari jalan Allah sangat banyak
An-Nisa:160

ةٌۢ بَْعَد ٱلرُُّسِل َعَلى الـلَّـِه ُحجَّ
atas/terhadap Allah alasan sesudah para rasul

An-Nisa:165

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
An-Nisa:167

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

An-Nisa:169
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واََل تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
dan jangan kalian mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar

An-Nisa:171

 إِنََّما ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم رَُسوُل الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah al masih Isa putra Maryam rasul/utusan

Allah
An-Nisa:171

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:173

ِئَر الـلَّـِه  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُِحلُّوا۟ َشعَٰٓ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian melanggar

syi'ar-syi'ar Allah
Al-Maidah:2

َوَمآ أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dan tidak dia menyembelih selain Allah dengannya

Al-Maidah:3

آ أَْمَسْكَن َعَليُْكْم َوٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa mereka menahan /

menangkap atas kalian dan kalian hendaklah ingat nama Allah
atasnya

Al-Maidah:4

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Maidah:11

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Al-Maidah:11

َقْد َجآَءُكم مَِّن الـلَّـِه نُوٌر وَِكتٌَٰب مُِّبنٌي
sungguh telah ia datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab

yang nyata
Al-Maidah:15

ُقْل فََمن يَْملُِك ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai dari

Allah sesuatu
Al-Maidah:17

َرٰى نَْحُن أَبْنَٰٓؤُا۟ الـلَّـِه َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َوٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani

kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya
Al-Maidah:18

يََٰقْومِ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
hai kaumku kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:20

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوَعَلى الـلَّـِه فَتَوَكَّ
dan atas Allah maka kalianhendaklah bertawakkal jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:23
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اًل مَِّن الـلَّـِه  َجزَآءًۢ ِبَما َكَسبَا نَكَٰ
balasan dengan/bagi apa mereka berdua mengerjakan mereka berdua

peringatan dari Allah
Al-Maidah:38

َوَمن يُرِِد الـلَّـُه ِفتْنَتَُهۥ فََلن تَْملَِك َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan barangsiapa dia menghendaki Allah fitnahnya maka tidak

menguasai baginya dari Allah sesuatu
Al-Maidah:41

ُمونََك َوِعنَدُهُم ٱلتَّْوَرىُٰة ِفيَها ُحْكُم الـلَّـِه  وََكيَْف يَُحكِّ
dan bagaimana merekai menghakimi kamu dan disisi mereka taurat

di dalamnya hukum-hukum Allah
Al-Maidah:43

ِبَما ٱْستُْحِفظُوا۟ ِمن ِكتَِٰب الـلَّـِه وََكانُوا۟ َعَليِْه ُشَهَدآَء
dengan sebab mereka mencari penjaga dari kitab Allah dan adalah

mereka atasnya para saksi-saksi
Al-Maidah:44

فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan kepada Allah tempat

kembali kalian semuanya
Al-Maidah:48

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِفِريَن يُجَٰ  أَِعزٍَّة َعَلى ٱْلكَٰ
keras / hormat atas/terhadap para pembangkang / kafir mereka

bersunguh-sungguh/berjihad di dalam jalan Allah
Al-Maidah:54

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
itu karunia Allah dia berikan pada siapa dia kehendaki Allah yang

meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54

فَِإنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن
maka sesungguhnya golongan Allah mereka orang-orang yang

mengalahkan/menang
Al-Maidah:56

مِّن ذَٰلَِك َمثُوبًَة ِعنَد الـلَّـِه َمن لََّعنَُه الـلَّـُه َوَغِضَب َعَليِْه
dari itu yang dibalas disisi Allah orang dia mengutukinya Allah dan

dia memurkai atasnya
Al-Maidah:60

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد يَُد الـلَّـِه َمْغُلوَلٌة
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi tangan Allah yang

dibelenggu
Al-Maidah:64

 أَفَاَل يَتُوبُوَن إَِلى الـلَّـِه
ia membenam mereka bertaubat kepada Allah

Al-Maidah:74

 ُقْل أَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian menyembah dari selain

Allah
Al-Maidah:76

َلٰوِة ِفى ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه َوَعِن ٱلصَّ
di dalam minuman keras dan berjudi dan dia menghalangi kalian dari

peringatan Allah dan dari sholat
Al-Maidah:91

يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوأَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal
Al-Maidah:103
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إِذَا ٱْهتََديْتُْم إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
apabila kalian mendapat petunjuk kepada Allah tempat kembali

kalian semuanya
Al-Maidah:105

َدةَ الـلَّـِه  َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ واََل نَْكتُُم َشهَٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat dan tidak

menyembunyikan kesaksian Allah
Al-Maidah:106

 َءأَنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ٱتَِّخذُوِنى َوأُمِّىَ إِلََٰهنْيِ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
adakah kamu kamu mengatakan kepada manusia kalian hendaklah

mengambil aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah
Al-Maidah:116

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14

أَنَّ َمعَ الـلَّـِه َءالَِهًة أُْخَرٰى
bahwasanya bersama Allah tuhan-tuhan yang lain

Al-An'aam:19

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:21

 َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan pertemuan Allah
Al-An'aam:31

َولَِٰكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
akan tetapi orang-orang yang dzalim pada ayat-ayat Allah mereka

menyangkal
Al-An'aam:33

ِت الـلَّـِه  واََل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
dan tidak dia merubah bagi kalimat-kalimat Allah

Al-An'aam:34

اَعُة ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه أَْو أَتَتُْكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah atau datang kepadamu kiamat
Al-An'aam:40

ِدِقنَي أََغيَْر الـلَّـِه تَْدُعوَن إِن ُكنتُْم صَٰ
apakah selain Allah mereka menyeru jika adalah kalian para yang

membenarkan
Al-An'aam:40

َوَختََم َعَلىٰ ُقُلوِبُكم مَّْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِه
dan dia menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak /

selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46

ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه بَْغتًَة أَْو َجْهرَةً
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba atau nyata
Al-An'aam:47
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 ُقل آلَّ أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengatakan bagi kalian

kepunyaanku/ada padaku perbendaharaan Allah
Al-An'aam:50

 ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Al-An'aam:56

ثُمَّ رُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ
kemudian mereka kembali kepada Allah pelindung mereka

sebenarnya
Al-An'aam:62

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِىٌّ واََل َشِفيعٌ
bukankah baginya dari selain Allah benar-benar penolong / pelindung

dan tidak penolong
Al-An'aam:70

 ُقْل أَنَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kami akan menyeru dari selain

Allah
Al-An'aam:71

ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-An'aam:71

ٓونِّى ِفى الـلَّـِه جُّ ُهۥ َقْوُمُهۥ َقاَل أَتُحَٰٓ  َوَحآجَّ
dan membantah kepadanya kaumnya dia mengatakan apakah kamu

hendak membantahku di dalam Allah
Al-An'aam:80

ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

dari/diantara hamba-hambanya
Al-An'aam:88

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

 ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93

 واََل تَُسبُّوا۟ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan jangan kalian memaki-maki orang-orang yang mereka memohon

dari selain Allah
Al-An'aam:108

 ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah mukjizat itu

disisi Allah
Al-An'aam:109

أَفََغيَْر الـلَّـِه أَبْتَِغى َحَكًما
maka apakah selain Allah aku mencari hakim

Al-An'aam:114
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إِن تُِطعْ أَْكثََر َمن ِفى ٱأْلَرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل الـلَّـِه  َو
dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di dalam bumi mereka

menyesatkanmu dari jalan Allah
Al-An'aam:116

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa telah disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:118

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه َوَما َلُكْم أاَلَّ تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan tidak bagi kalian kecuali kalian memakan dari apa telah disebut

nama Allah atasnya
Al-An'aam:119

ا َلْم يُذَْكِر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه واََل تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan janganlah kalian memakan dari apa tidak dia disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:121

 َحتَّىٰ نُؤْتَىٰ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ رُُسُل الـلَّـِه
sehingga diberi seperti apa dia memberikan utusan-utusan Allah

Al-An'aam:124

 َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َصَغاٌر ِعنَد الـلَّـِه
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka melanggar

semakin kecil / kehinaan disisi Allah
Al-An'aam:124

 فََما َكاَن لُِشرََكآِئِهْم فَاَل يَِصُل إَِلى الـلَّـِه
maka apa yang adalah dia untuk sekutu mereka maka tidak dia

menyampaikan kepada Allah
Al-An'aam:136

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138

 َوَحرَُّموا۟ َما َرزََقُهُم الـلَّـُه ٱفِْترَآًء َعَلى الـلَّـِه
dan mereka mengharamkan apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah pengada-adaan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:140

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:144

أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dia menyembelih selain Allah dengannya

Al-An'aam:145

۟ َوِبَعْهِد الـلَّـِه أَْوفُوا
dan dengan janji Allah kalian hendaklah menyempurnakan

Al-An'aam:152

ن َكذََّب ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوَصَدَف َعنَْها فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa dia telah sungguh-

sungguh mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan (ia) memalingkan
daripadanya

Al-An'aam:157

 إِنََّمآ أَْمرُُهْم إَِلى الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah urusan-urusan mereka kepada Allah

Al-An'aam:159
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ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغى َربًّا
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku mencari tuhan

Al-An'aam:164

ُروَن ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
itu dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah boleh jadi mereka

mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:26

أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:28

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن الـلَّـِه  إِنَُّهُم ٱتََّخذُوا۟ ٱلشَّ
sesungguhnya mereka mereka mengambil/menjadikan syaitan-syaitan

pemimpin-pemimpin dari selain Allah
Al-A'raaf:30

 ُقْل َمْن َحرََّم ِزينََة الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan siapakah dia telah benar-benar

mengharamkan perhiasan Allah
Al-A'raaf:32

َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:33

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

 َقاُلٓوا۟ أَيَْن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
mereka berkata dimana apa adalah kalian mereka menyeru dari selain

Allah
Al-A'raaf:37

أَن لَّْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
bahwa kutukan/laknat Allah atas/terhadap yang mendzalmi

Al-A'raaf:44

 ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Al-A'raaf:45

إِنَّ رَْحَمَت الـلَّـِه َقِريٌب مَِّن ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang

berbuat baik
Al-A'raaf:56

َوأَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
aku mengetahui dari Allah apa tidak kalian mengetahui

Al-A'raaf:62

َءاآَلَء ٱهللَِّ الـلَّـِه تُفْلُِحوَن تُفْلُِحوَن
maka ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kalian beruntung kalian

beruntung
Al-A'raaf:69

ِذِهۦ نَاَقُة الـلَّـِه َلُكْم َءايًَة هَٰ
ini unta betina Allah bagi kalian suatu tanda

Al-A'raaf:73
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 فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah

Al-A'raaf:73

فَٱذُْكُرٓوا۟ َءاآَلَء الـلَّـِه واََل
maka ingatlah kamu nikmat-nikmat Allah dan jangan

Al-A'raaf:74

َوتَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبِهۦ َوتَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang ia beriman dengannya

dan menginginkannya kebengkokan
Al-A'raaf:86

َقِد ٱفْتََريْنَا َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
sesungguhnya (kami) mengada-adakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Al-A'raaf:89

ْلنَا ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
tiap-tiap sesuatu pengetahuan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Al-A'raaf:89

 أَفَأَِمنُوا۟ َمْكَر الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman rencana daya mereka Allah

Al-A'raaf:99

ِسُروَن فَاَل يَأَْمُن َمْكَر الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلخَٰ
maka tidak dia aman rencana daya mereka Allah melainkan kaum

orang-orang yang merugi
Al-A'raaf:99

َحِقيٌق َعَلىٰٓ أَن آلَّ أَُقوَل َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
sebenar-benarnya atasku/terhadapku bahwa tidak aku telah

mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar
Al-A'raaf:105

 أآََل إِنََّما طَِٰٓئرُُهْم ِعنَد الـلَّـِه
ingatlah/ketahuilah sesungguhnya hanyalah kesialan mereka disisi

Allah
Al-A'raaf:131

َقاَل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغيُكْم إِلًَٰها
dia mengatakan apakah selain Allah aku akan mencarikan kalian

tuhan
Al-A'raaf:140

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم َجِميًعا
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya aku

rasul/utusan Allah kepadamu semuanya
Al-A'raaf:158

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169

 ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah

pengetahuannya disisi Allah
Al-A'raaf:187

 إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-A'raaf:194
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 َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan tidak pertolongan/kemenangan kecuali dari sisi Allah

Al-Anfaal:10

فََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
maka sesungguhnya telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah

dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Anfaal:16

 إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah

Al-Anfaal:22

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم لِيَُصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari mereka

menafkahkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah
Al-Anfaal:36

َكاَن َمفُْعواًل َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
adalah dia yang dikerjai dan kepada Allah dia dikembalikan segala

urusan
Al-Anfaal:44

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوالـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan Allah dengan apa

mereka mengerjakan sangat meliputi
Al-Anfaal:47

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Anfaal:49

َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:52

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah orang-orang

yang mereka mengingkari maka mereka tidak mereka beriman
Al-Anfaal:55

بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه  َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60

 الـلَّـُه يَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
Allah (ia[lk]) mengetahui mereka dan tidak kalian menafkahkan dari

sesuatu di dalam jalan Allah
Al-Anfaal:60

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ْل َعَلى الـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah sesungguhnya dia dia yang

maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Anfaal:61

إِن يَُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفَنْيِ ِبِإذِْن الـلَّـِه  َو
dan jika adalah dia diantara kalian seribu mengalahkan duaribu

dengan seizin Allah
Al-Anfaal:66
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ُكْم لَّواَْل ِكتٌَٰب مَِّن الـلَّـِه َسبََق مَلَسَّ
kalau sekiranya tidak ada catatan / ketetapan dari Allah (ia) terdahulu

niscaya telah benar-benar menimpa kalian
Al-Anfaal:68

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

Al-Anfaal:74

 َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Anfaal:75

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang)

yang melemahkan Allah
At-Taubah:2

َوأَذٌَٰن مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦٓ إَِلى ٱلنَّاِس يَْوَم ٱْلَحجِّ ٱأْلَْكبَِر
dan suatu permakluman dari Allah dan rasul-nya kepada manusia

pada hari orang-orang yang mengerjakan haji besar
At-Taubah:3

إِن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه  َو
dan jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang) yang melemahkan
Allah

At-Taubah:3

 َحتَّىٰ يَْسَمعَ َكلََٰم الـلَّـِه
sehingga mendengar kalimat / firman Allah

At-Taubah:6

َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7

ٱْشتََرْوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
mereka menukar dengan ayat-ayat Allah harga sedikit

At-Taubah:9

َهُدوا۟ ِمنُكْم َوَلْم يَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه  ٱلَِّذيَن جَٰ
orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras diantara kalian dan

tidak mereka mengambil dari selain Allah
At-Taubah:16

جَِد الـلَّـِه  َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي أَن يَْعُمُروا۟ َمسَٰ
tidak adalah dia bagi orang-orang musyrik bahwa dia menyuruh

masjid-masjid Allah
At-Taubah:17

جَِد الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر إِنََّما يَْعُمُر َمسَٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyuruh masjid-masjid Allah orang ia

beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:18
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َهَد ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  َوجَٰ
dan bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

At-Taubah:19

اَل يَْستَُوۥَن ِعنَد الـلَّـِه َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
tidak menyamakan disisi Allah dan Allah tidak dia menunjukkan

kaum yang mendzalmi
At-Taubah:19

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

At-Taubah:20

 ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَُم َدرََجًة ِعنَد الـلَّـِه
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka paling/lebih tinggi derajat

disisi Allah
At-Taubah:20

ِكُن تَرَْضْونََهآ أََحبَّ إَِليُْكم مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَمسَٰ
dan rumah-rumah tempat tinggal menyenanginya lebih mencintai

kepadamu dari Allah dan rasul-nya
At-Taubah:24

 َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد ُعزَيٌْر ٱبُْن الـلَّـِه
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi uzair putra Allah

At-Taubah:30

َرى ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن الـلَّـِه  َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani al masih putra Allah

At-Taubah:30

 ٱتََّخذُٓوا۟ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَٰنَُهْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
mereka mengambil/menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib

mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah
At-Taubah:31

يُِريُدوَن أَن يُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan bahwa/untuk dipadamkan cahaya Allah

dengan mulut-mulut mereka
At-Taubah:32

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه  َليَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sungguh memakan harta-harta manusia dengan batil dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
At-Taubah:34

َة واََل يُنِفُقونََها ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  َوٱلَِّذيَن يَْكِنزُوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضَّ
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diberi

dia nafkah di dalam jalan Allah
At-Taubah:34

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه  إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36

ٱنِفُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱثَّاَقْلتُْم إَِلى ٱأْلَرِْض
kalian hendaklah pergi di dalam jalan Allah apakah (kalian) merasa

berat kepada bumi
At-Taubah:38

501

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

وََكلَِمُة الـلَّـِه ِهىَ ٱْلُعْليَا
dan kalimat Allah dia tinggi

At-Taubah:40

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41

رُِهوَن َحتَّىٰ َجآَء ٱْلَحقُّ َوظََهَر أَْمُر الـلَّـِه َوُهْم كَٰ
sehingga dia datang kebenaran dan menanglah ketetapan Allah dan

mereka orang-orang yang telah membenci
At-Taubah:48

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َلنَا ُهَو َمْوَلىٰنَا َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
bagi kami dia pelindung kami dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
At-Taubah:51

إِنَّآ إَِلى الـلَّـِه رَِٰغبُوَن
sesungguhnya kami kepada Allah (ia[lk]) yang ingin

At-Taubah:59

 ُقُلوبُُهْم َوِفى ٱلرَِّقاِب َوٱْلغَٰرِِمنَي َوِفى َسِبيِل الـلَّـِه
hati mereka dan didalam/untuk memerdekakan hamba sahaya dan

orang-orang yang berhutang dan untuk jalan Allah
At-Taubah:60

ِبيِل فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه  َوٱبِْن ٱلسَّ
dan orang-orang jalan ketentuan/mahar dari Allah

At-Taubah:60

َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن رَُسوَل الـلَّـِه َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan orang-orang yang disakiti utusan Allah bagi mereka siksaan

sangat pedih
At-Taubah:61

ٌن مَِّن الـلَّـِه أَْكبَُر َورِْضوَٰ
dan keridhaan dari Allah paling besar

At-Taubah:72

 فَرَِح ٱمْلَُخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخلََٰف رَُسوِل الـلَّـِه
(ia) gembira orang-orang jauh tertinggal/mengantikan dengan

tinggal/duduk mereka belakang rasul Allah
At-Taubah:81

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  وََكرُِهٓوا۟ أَن يُجَٰ
dan (mereka) membenci untuk semakin melakukan kesungguhan
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah

At-Taubah:81

َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق ُقُربٍَٰت ِعنَد الـلَّـِه َوَصَلوَِٰت ٱلرَُّسوِل
dan (ia) telah benar-benar mengambil/memandang apa dia memberi

nafkah pendekatan-pendekatan disisi Allah dan salawat/doa rasul
At-Taubah:99

 َوَءاَخُروَن ُمرَْجْوَن أِلَْمِر الـلَّـِه
dan orang-orang lain orang-orang yang segera ditangguhkan

bagi/sampai keputusan Allah
At-Taubah:106

ٍن َخيٌْر َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ تَْقَوٰى ِمَن الـلَّـِه َورِْضوَٰ أَفََمْن أَسَّ
maka siapkah yang (ia) menjadi mendirikan bangunannya

atas/terhadap takwa dari/pada Allah dan keridhaan kebaikan
At-Taubah:109
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 ِبأَنَّ َلُهُم ٱْلَجنََّة يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bahwa kami untuk mereka surga ini mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
At-Taubah:111

 َوٱْلُقرَْءاِن َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَعْهِدِهۦ ِمَن الـلَّـِه
dan Al Quran dan siapakah dia menepati janjinya dari Allah

At-Taubah:111

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِفظُوَن لُِحُدوِد الـلَّـِه َوبَشِّ َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوٱْلحَٰ
dan orang-orang yang mencegah dari pembuat kemungkaran dan

orang-orang yang memelihara bagi hukum-hukum Allah dan
beritakanlah orang-orang yang beriman

At-Taubah:112

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
At-Taubah:116

َوظَنُّٓوا۟ أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن الـلَّـِه إآِلَّ إَِليِْه
dan (mereka[lk]) mengira bahwa tidak ada tempat berlindung dari

Allah kecuali/melainkan kepada-Nya
At-Taubah:118

أَن يَتََخلَّفُوا۟ َعن رَُّسوِل الـلَّـِه واََل يَْرَغبُوا۟ ِبأَنفُِسِهْم
bahwa menjadi tinggal dibelakang dari/dengan rasul Allah dan tidak

ia mencintai dengan diri mereka sendiri
At-Taubah:120

 واََل نََصٌب واََل َمْخَمَصٌة ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan tidak kelelahan dan tidak kelaparan di dalam jalan Allah

At-Taubah:120

إَِليِْه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا
kepadaNya tempat kembali kalian semuanya janji Allah sebenar-

benarnya
Yunus:4

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Yunus:17

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa/sesuatu tidak ia memberi
mudharat mereka dan tidak ia memberi manfaat kepada mereka

Yunus:18

ؤُنَا ِعنَد الـلَّـِه ؤآَُلِء ُشفَعَٰٓ  َويَُقوُلوَن هَٰٓ
dan mereka mengatakan mereka itu pemberi syafaat kepada kami

disisi Allah
Yunus:18

َوتَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ
dan menutupi mereka[lk] kehinaan tidak ada bagi mereka dari Allah

dari (ia[lk]) yang melindungi
Yunus:27

َورُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan dikembalikan kepada Allah pelindung mereka benar dan sesatkan

dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Yunus:30
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ذَا ٱْلُقرَْءاُن أَن يُفْتََرٰى ِمن ُدوِن الـلَّـِه  َوَما َكاَن هَٰ
dan tidak adalah dia ini al-qur'an untuk dibuat-buat dari selain Allah

Yunus:37

 َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah siapa-siapa (kalian) meminta
kesanggupan/kemampuan dari selain Allah

Yunus:38

 يَتََعارَفُوَن بَيْنَُهْم َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
saling berkenalan diantara mereka sungguh telah ia telah merugi
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan pertemuan

Allah

Yunus:45

أآََل إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
ingatlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Yunus:55

ُقْل ِبفَْضِل الـلَّـِه َوِبرَْحَمِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan dengan karunia Allah dan rahmatnya

Yunus:58

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59

َوَما ظَنُّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
dan tidak menyangka orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka

menyukuri

Yunus:60

أآََل إِنَّ أَْولِيَآَء الـلَّـِه اَل َخْوٌف َعَليِْهْم
ingatlah sesungguhnya pemimpin-pemimpin Allah tidak

kekhawatiran atas mereka
Yunus:62

ِت الـلَّـِه  اَل تَبِْديَل لَِكلِمَٰ
tidak perubahan bagi kalimat-kalimat Allah

Yunus:64

َوَما يَتَِّبعُ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشرََكآَء
dan tidak dia mengikuti orang-orang yang mereka memohon dari

selain Allah sekutu-sekutu
Yunus:66

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن مَٰ ُهَو ٱْلَغِنىُّ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dia sangat kaya baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian
mengetahui

Yunus:68

ُقْل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang

mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
tidak untung

Yunus:69

504

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

 إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah

Yunus:72

ْلنَا فََقاُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
maka mereka mengatakan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Yunus:85

 واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah
Yunus:95

 َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تُؤِْمَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang untuk beriman kecuali dengan

seizin Allah
Yunus:100

 فَآَل أَْعبُُد ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
maka tidak sembah orang-orang yang kalian menyembah dari selain

Allah
Yunus:104

واََل تَْدُع ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعَك
dan jangan mengharapkan/menyeru dari selain Allah apa tidak

memberi manfaat kepada kamu
Yunus:106

إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
kepada Allah tempat kembali kalian dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Huud:4

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه ِرزُْقَها
dan tidak dari binatang melata di dalam bumi melainkan

atas/terhadap Allah rezkinya
Huud:6

 ُمفْتََريٍَٰت َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
wanita yang menjadi mengada-ada dan panggillah orang-orang

(kalian) meminta kesanggupan/kemampuan dari selain Allah
Huud:13

 فَِإلَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أُنِزَل ِبِعْلمِ الـلَّـِه
maka jika tidak dia memperkenankan bagi kalian maka kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya dia menurunkan dengan
pengetahuan / ilmu Allah

Huud:14
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َعَلىٰ َربِِّهْم أاََل َلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
atas/terhadap tuhan mereka ingatlah kutukan/laknat Allah

atas/terhadap yang mendzalmi
Huud:18

 ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Huud:19

َعُف َلُهُم ٱْلَعذَاُب َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء يُضَٰ
bagi mereka dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin dilipat

gandakan bagi mereka azab / siksa
Huud:20

۟ إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه َوَمآ أَنَا۠ ِبطَارِِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah dan tidak aku mengusir orang-

orang yang mereka mengimani
Huud:29

 َويََٰقْومِ َمن يَنُصرُِنى ِمَن الـلَّـِه
dan hai kaumku siapakah menolongku dari Allah

Huud:30

 وآََل أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
dan tidak aku mengatakan bagi kalian disisiku perbendaharaan Allah

Huud:31

َوَقاَل ٱرَْكبُوا۟ ِفيَها ِبْسمِ الـلَّـِه َمْج۪رىَٰها َوُمرَْسىَٰهآ
dan dia mengucapkan naiklah (kalian[lk]) didalamnya dengan/atas

nama Allah waktu berlayarnya dan berlabuhnya
Huud:41

 َقاَل اَل َعاِصَم ٱْليَْوَم ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
dia mengatakan tidak (ia[lk]) yang melindungi hari ini dari perintah

Allah
Huud:43

ْلُت َعَلى الـلَّـِه َربِّى َوَربُِّكم إِنِّى تَوَكَّ
sesungguhnya aku (aku) supaya bertawakkal atas/terhadap Allah

Tuhanku dan tuhan kalian
Huud:56

 َوَءاتَىِٰنى ِمنُْه رَْحَمًة فََمن يَنُصرُِنى ِمَن الـلَّـِه
dan diberinya aku dari padanya rahmat maka barang siapa

menolongku dari Allah
Huud:63

ِذِهۦ نَاَقُة الـلَّـِه َلُكْم َءايًَة َويََٰقْومِ هَٰ
dan hai kaumku ini unta betina Allah bagi kalian ayat/tanda

Huud:64

 فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah

Huud:64

َقاُلٓوا۟ أَتَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر الـلَّـِه رَْحَمُت الـلَّـِه
mereka berkata apakah (kalian) merasa heran dari/tentang perintah

Allah rahmatku Allah
Huud:73

 َقاُلٓوا۟ أَتَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر الـلَّـِه رَْحَمُت الـلَّـِه
mereka berkata apakah (kalian) merasa heran dari/tentang perintah

Allah rahmatku Allah
Huud:73
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بَِقيَُّت الـلَّـِه َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sisa (kb abstrak/kt sifat) Allah kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

para yang beriman
Huud:86

 َقاَل يََٰقْومِ أَرَْهِطىٓ أََعزُّ َعَليُْكم مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan hai kaumku apakah keluargaku lebih terhormat atas

kalian dari Allah
Huud:92

ٱلَِّتى يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
yang mereka memohon dari selain Allah dari sesuatu

Huud:101

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin

Huud:113

 َوَغلََّقِت ٱأْلَبْوََٰب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه
dan telah benar-benar menutup pintu-pintu dan dia mengatakan
kemarilah bagi kamu dia mengatakan tempat berlindung Allah

Yusuf:23

ذَٰلَِك ِمن فَْضِل الـلَّـِه َعَليْنَا َوَعَلى ٱلنَّاِس
itu dari karunia Allah atas kami dan atas manusia

Yusuf:38

 َقاَل َلْن أُرِْسَلُهۥ َمَعُكْم َحتَّىٰ تُؤْتُوِن َمْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan tidak akan dilepaskannya beserta kalian

sehingga/sampai didatangkan kepadaku janji yang teguh dari/atas
Allah

Yusuf:66

َوَمآ أُْغِنى َعنُكم مَِّن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
dan tidak mengkayakan / mencukupkan dari kalian dari Allah dari

sesuatu
Yusuf:67

مَّا َكاَن يُْغِنى َعنُْهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia dia mengkayakan dari mereka dari Allah dari sesuatu

Yusuf:68

َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه أَن نَّأُْخذَ إاِلَّ َمن َوَجْدنَا َمتََٰعنَا ِعنَدهُۥٓ
dia mengatakan tempat berlindung Allah bahwa menahan/mengambil

kecuali orang kami mendapati harta benda kami di sisi-nya
Yusuf:79

ْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه  َقْد أََخذَ َعَليُْكم مَّ
sungguh telah ia mengambil/mengazab atas kalian janji yang teguh

dari/dengan Allah
Yusuf:80

 َقاَل إِنََّمآ أَْشُكوا۟ بَثِّى َوُحزِْنىٓ إَِلى الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah (kalian[lk]) mengadukanlah

kesusahan dan kesedihanku kepada Allah
Yusuf:86

َوأَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
aku mengetahui dari Allah apa tidak kalian mengetahui

Yusuf:86

 واََل تَا۟يْـَُٔسوا۟ ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه
dan jangan putus asa dari angin Allah

Yusuf:87
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ِفُروَن إِنَُّهۥ اَل يَا۟يْـَُٔس ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلكَٰ
sesungguhnya dia tidak berputus asa dari angin Allah

kecuali/melainkan kaum para pembangkan
Yusuf:87

إِنِّىٓ أَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
sesungguhnya aku paling mengetahui dari Allah apa tidak kalian

mengetahui
Yusuf:96

 أَفَأَِمنُٓوا۟ أَن تَأِْتيَُهْم غَِٰشيٌَة مِّْن َعذَاِب الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman bahwa datang kepada mereka[pr]

(ia[pr]) yang menutup dari azab Allah
Yusuf:107

ِذِهۦ َسِبيلِىٓ أَْدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َعَلىٰ بَِصيرٍَة أَنَا۠ ُقْل هَٰ
kamu hendaklah mengatakan ini jalan menyeru/menyembah kepada

Allah atas/terhadap pandangan/hujjah yang nyata aku
Yusuf:108

َن الـلَّـِه  َوَمِن ٱتَّبََعِنى َوُسبْحَٰ
dan orang-orang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan maha suci

Allah
Yusuf:108

 يَْحفَظُونَُهۥ ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
menjaganya dari/atas perintah Allah

Arraad:11

ِدُلوَن ِفى الـلَّـِه َوُهَو َشِديُد ٱمْلَِحاِل َوُهْم يُجَٰ
dan mereka semakin membantah di dalam Allah dan dia sangat

keras/berat siksa
Arraad:13

ٱلَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد الـلَّـِه واََل يَنُقُضوَن ٱمْلِيثََٰق
orang-orang yang disempurnakan dengan janji Allah dan tidak

merusak perjanjian
Arraad:20

َوٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
dan orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah

meneguhkannya
Arraad:25

 ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوتَطَْمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani dan menentramkan hati mereka

dengan mengingat Allah
Arraad:28

أاََل ِبِذْكِر الـلَّـِه تَطَْمِئنُّ ٱْلُقُلوُب
ingatlah dengan mengingat Allah menjadi tenteram hati

Arraad:28

 َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشقُّ َوَما َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih berat dan tidak bagi mereka

dari/terhadap Allah dari seorang pemelihara
Arraad:34

َلَك ِمَن ٱهللَِّ الـلَّـِه َولِىٍّ واََل َواٍق َواٍق
tidak ada bagimu dari Allah dari benar-benar pelindung dan tidak

seorang pemelihara
Arraad:37
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 َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul akan ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat melainkan dengan seizin
Allah

Arraad:38

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Ibrahim:2

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َويَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan dia menghendaki

kebengkokan
Ibrahim:3

رُْهم ِبأَيَّىٰمِ الـلَّـِه إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوذَكِّ
dan (kamu) sering-sering ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi tiap-tiap orang-

orang yang sabar yang banyak syukur

Ibrahim:5

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Ibrahim:6

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َقاَلْت رُُسُلُهْم أَِفى الـلَّـِه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ
dia mengatakan rasul-rasul mereka apakah terhadap Allah keragu-

raguan yang menciptakan langit dan bumi
Ibrahim:10

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
melainkan dengan seizin Allah dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
Ibrahim:11

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
melainkan dengan seizin Allah dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
Ibrahim:11

َل َعَلى الـلَّـِه  َوَما َلنَآ أاَلَّ نَتَوَكَّ
dan tidak bagi kami tidak akan supaya bertawakkal atas/terhadap

Allah
Ibrahim:12

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

berserah diri
Ibrahim:12

َوَما ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه ِبَعِزيٍز
dan tidak itu atas/terhadap Allah dengan payah / sulit

Ibrahim:20

ِمْن َعذَاِب الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
dari azab Allah dari sesuatu

Ibrahim:21

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن بَدَُّلوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه ُكفًْرا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang (mereka) menukar nikmat Allah kekafiran
Ibrahim:28

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr]

Ibrahim:34
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َمآِء َعَلى الـلَّـِه ِمن َشىٍْء ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
atas/terhadap Allah dari sesuatu di dalam bumi dan tidak di dalam

langit
Ibrahim:38

َوَقْد َمَكُروا۟ َمْكرَُهْم َوِعنَد الـلَّـِه َمْكرُُهْم
dan sesungguhnya (mereka) membuat tipu daya tipu daya mereka dan

disisi Allah tipu daya mereka
Ibrahim:46

ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ أَتَىٰٓ أَْمُر الـلَّـِه فَاَل تَْستَْعجُِلوهُ ُسبْحَٰ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlah minta

menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa
mereka persekutukan

An-Nahl:1

ِبيِل َوِمنَْها َجآِئٌر َوَعَلى الـلَّـِه َقْصُد ٱلسَّ
dan atas Allah menuju/menunjukkan jalan dan

daripadanya/diantaranya bengkok
An-Nahl:9

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr]

An-Nahl:18

َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه اَل يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan orang-orang yang mereka memohon dari selain Allah tidak

menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan
An-Nahl:20

۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam Allah dari sesudah apa aniaya
An-Nahl:41

َوَلُه ٱلدِّيُن َواِصبًا أَفََغيَْر الـلَّـِه تَتَُّقوَن
dan untukNya agama (ia[lk]) yang menetap maka apakah selain Allah

bertakwa
An-Nahl:52

 َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن الـلَّـِه
dan tidak dengan/kepada kalian dari nikmat-nikmat maka dari Allah

An-Nahl:53

فَُهْم ِفيِه َسَوآٌء أَفَِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
maka mereka tentang (kebenaran) itu sama saja maka apakah dengan

nikmat Allah mereka menyangkal
An-Nahl:71

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِت الـلَّـِه ُهْم يَْكفُُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik

apakah dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah
mereka mereka mengingkari

An-Nahl:72

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَْملُِك َلُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menguasai

kepada mereka
An-Nahl:73
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ِفُروَن يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت الـلَّـِه ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَرُُهُم ٱْلكَٰ
mereka mengenal nikmat Allah kemudian diingkarinya dan

kebanyakan dari mereka para pembangkan
An-Nahl:83

َلَم َوأَْلَقْوا۟ إَِلى الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ ٱلسَّ
dan mereka melemparkan kepada Allah pada hari itu

penyerahan/tunduk
An-Nahl:87

 ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah
An-Nahl:88

َهدتُّْم َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه إِذَا عَٰ
dan kalian sempurnakanlah dengan janji Allah apabila (kalian)

semakin menjanjikan
An-Nahl:91

ٓوَء ِبَما َصَددتُّْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوَلُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم َوتَذُوُقوا۟ ٱلسُّ
dan (kalian[lk]) merasakan (kalian[lk])[lk]) kejahatan dengan

apa/disebabkan (kalian) menghalang-halangi dari jalan Allah dan
bagimu siksaan yang besar

An-Nahl:94

واََل تَْشتَُروا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan janji Allah harga sedikit

An-Nahl:95

إِنََّما ِعنَد الـلَّـِه ُهَو َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
sesungguhnya hanyalah disisi Allah dia kebaikan bagi kalian jika

adalah kalian kalian mengetahui
An-Nahl:95

َما ِعنَدُكْم يَنفَُد َوَما ِعنَد الـلَّـِه بَاٍق
apa kamu mempunyai melenyap dan tidak disisi Allah (ia[lk]) yang

kekal
An-Nahl:96

 إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-

ayat Allah
An-Nahl:104

 إِنََّما يَفْتَِرى ٱْلَكِذَب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah mengada-adakan kedustaan / kebohongan

orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-ayat Allah
An-Nahl:105

 َولَِٰكن مَّن َشرََح ِبٱْلُكفِْر َصْدًرا فََعَليِْهْم َغَضٌب مَِّن الـلَّـِه
akan tetapi barang siapa (ia) melapangkan dengan perbuatan

kekafiran dada maka atas mereka kemurkaan dari Allah
An-Nahl:106

فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112

َوٱْشُكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur nikmat Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
An-Nahl:114
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َوَمآ أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dan tidak dia menyembelih selain Allah dengannya

An-Nahl:115

ذَا َحرَاٌم لِّتَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ذَا َحلٌَٰل َوهَٰ هَٰ
ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan atas/terhadap Allah

kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan tidak untung

An-Nahl:116

الَّ تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
janganlah menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:22

واََل تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:39

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Kahfi:15

ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد
itu dari tanda-tanda Allah barang siapa dia menunjukkan Allah maka

dia orang yang mendapat petunjuk
Al-Kahfi:17

وََكذَٰلَِك أَْعثَرْنَا َعَليِْهْم لِيَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan demikianlah (kami) perlihatkan atas mereka agar mengetahui

bahwasanya janji Allah hak/kebenaran
Al-Kahfi:21

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ُمنتَِصًرا
dari selain Allah dan tidak adalah dia orang yang dalam kondisi

ditolong
Al-Kahfi:43

َقاَل إِنِّى َعبُْد الـلَّـِه َءاتَىِٰنىَ ٱْلِكتََٰب َوَجَعَلِنى نَِبيًّا
dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan

kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30

 َوأَْعتَزُِلُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan akan menjauhkan diri dari kalian[lk] dan tidak mereka menyeru

dari selain Allah
Maryam:48

ا ٱْعتَزََلُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه  فََلمَّ
maka tatkala (ia) kemudian menjadi menjauhkan diri dari mereka dan

tidak menyembah dari selain Allah
Maryam:49

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لِّيَُكونُوا۟ َلُهْم ِعزًّا
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

supaya (mereka[lk]) adalah bagi mereka kemuliaan
Maryam:81
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اَل تَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فَيُْسِحتَُكم ِبَعذَاٍب
tidak mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan maka

menyebabkan mendukung untuk melakukan kebinasaan kalian[lk]
dengan siksaan

Thaahaa:61

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah Tuhan 'arsy` dari apa mereka sifatkan

Al-Anbiyaa':22

َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُكْم َشيْـًٔا واََل يَُضرُُّكْم
dia mengatakan maka mengapa (kalian) menyembah dari selain Allah

apa tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian sesuatu dan tidak dia
memberi mudharat kepada kalian

Al-Anbiyaa':66

أُفٍّ لَُّكْم َومِلَا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَفَاَل تَْعِقُلوَن
ah (celaka) bagi kalian dan kenapa kalian menyembah dari selain

Allah ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Anbiyaa':67

 إِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya kalian dan tidak kalian menyembah dari selain Allah

Al-Anbiyaa':98

َولَِٰكنَّ َعذَاَب الـلَّـِه َشِديٌد
akan tetapi siksa Allah sangat keras/berat

Al-Hajj:2

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:3

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:8

 ثَاِنىَ ِعطِْفِهۦ لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
(ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) lambungnya sungguh dia

menyesatkan dari jalan Allah
Al-Hajj:9

يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُّهُۥ َوَما
mereka menyeru dari selain Allah apa/sesuatu tidak (ia) memberi

mudarat kepadanya dan tidak
Al-Hajj:12

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
Al-Hajj:25

ْعُلومٍَٰت لِّيَْشَهُدوا۟ َمنَِٰفعَ َلُهْم َويَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut

nama Allah di dalam / pada hari yang ditentukan
Al-Hajj:28

 ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم ُحرُمَِٰت الـلَّـِه
itu dan barangsiapa diperbesar larangan/peraturan Allah

Al-Hajj:30
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ِئَر الـلَّـِه فَِإنََّها ِمن تَْقَوى ٱْلُقُلوِب ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم َشعَٰٓ
itu dan barangsiapa diperbesar syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya

ia dari takwa hati
Al-Hajj:32

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِّيَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه  َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat supaya

mengingat/menyebut nama Allah
Al-Hajj:34

ِئِر الـلَّـِه َلُكْم ِفيَها َخيٌْر َوٱْلبُْدَن َجَعْلنََٰها َلُكم مِّن َشعَٰٓ
dan onta itu (kami) menjadikannya bagi kalian dari tanda-tanda/syi'ar

Allah bagi kalian padanya kebaikan
Al-Hajj:36

فَٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها َصَوآفَّ
maka kalian hendaklah berdzikir nama Allah diatasnya berbaris

Al-Hajj:36

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40

جُِد يُذَْكُر ِفيَها ٱْسُم الـلَّـِه َكِثيًرا َوَصَلوٌَٰت َوَمسَٰ
dan salawat/doa dan masjid-masjid disebut didalamnya nama Allah

sangat banyak
Al-Hajj:40

 َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam jalan Allah
Al-Hajj:58

إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Hajj:70

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menurunkan

dengannya kekuasaan
Al-Hajj:71

 إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-Hajj:73

َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Al-Hajj:76

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

 إِْن ُهَو إاِلَّ رَُجٌل ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه
tidaklah dia melainkan seorang laki-laki dia mengadakan

atas/terhadap Allah

Al-
Mu'minuun:38

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ َوَلَعاَل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ُسبْحَٰ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian

maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:91
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َوَمن يَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan barangsiapa mereka menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-
Mu'minuun:117

 واََل تَأُْخذُْكم ِبِهَما َرأْفٌَة ِفى ِديِن الـلَّـِه
dan janganlah mengambil/menjadikan kalian[lk] kepada mereka

berdua belas kasihan / rasa santun di dalam agama Allah
An-Nuur:2

ِذِبنَي ِمَسُة أَنَّ َلْعنََت الـلَّـِه َعَليِْه إِن َكاَن ِمَن ٱْلكَٰ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya kutukan Allah atasnya jika adalah dia

dari/termasuk para yang mendustakan
An-Nuur:7

ِمَسَة أَنَّ َغَضَب الـلَّـِه َعَليَْهآ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya (ia) murka Allah diatasnya

An-Nuur:9

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:10

ِذبُوَن َهَدآِء فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِعنَد الـلَّـِه ُهُم ٱْلكَٰ فَِإذْ َلْم يَأْتُوا۟ ِبٱلشُّ
maka jika tidak mereka datang dengan saksi-saksi maka itulah

mereka disisi Allah mereka orang-orang yang mendustakan
An-Nuur:13

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya di dalam

dunia dan di akhirat
An-Nuur:14

َوتَْحَسبُونَُهۥ َهيِّنًا َوُهَو ِعنَد الـلَّـِه َعِظيٌم
dan mengiranya kehinaan / keringanan dan dia disisi Allah yang

besar
An-Nuur:15

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:20

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َما زََكىٰ ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tidak bersih

diantara kalian dari seorang selama-lamanya
An-Nuur:21

جِِريَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِكنَي َوٱمْلُهَٰ  أَن يُؤْتُٓوا۟ أُ۟ولِى ٱْلُقْربَىٰ َوٱمْلَسَٰ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan

orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan
Allah

An-Nuur:22

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

َوَءاتُوُهم مِّن مَّاِل الـلَّـِه ٱلَِّذٓى َءاتَىُٰكْم
dan berikanlah mereka dari mengapa Allah yang dia datang kepada

kalian
An-Nuur:33
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رَةٌ واََل بَيْعٌ َعن ِذْكِر الـلَّـِه  رَِجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتجَٰ
orang laki-laki tidak dilalaikan mereka[lk] perniagaan dan tidak jual

beli / perdagangan dari peringatan Allah
An-Nuur:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah

tempat kembali
An-Nuur:42

إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َو
dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya

An-Nuur:48

إِنََّما َكاَن َقْوَل ٱمْلُؤِْمِننَي إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah adalah dia perkataan orang-orang yang

beriman tatkala mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:51

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61

 َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan pada hari dia mengumpulkan mereka dan tidak menyembah dari

selain Allah
Al-Furqon:17

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak ia memberi manfaat

kepada mereka
Al-Furqon:55

َوٱلَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan orang-orang yang tidak mereka memohon bersama Allah tuhan

yang lain
Al-Furqon:68

فَِإنَُّهۥ يَتُوُب إَِلى الـلَّـِه َمتَابًا
maka sesungguhnya dia dia menerima bertaubat kepada Allah tempat

taubat
Al-Furqon:71

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َهْل يَنُصُرونَُكْم أَْو يَنتَِصُروَن
dari selain Allah apakah dapat menolong kalian[lk] atau akhirnya

membela diri
Asy-Syu'araa':93

فَاَل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
maka jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Asy-
Syu'araa':213

َلِمنَي َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوُسبْحَٰ
dan maha suci Allah Tuhan semesta alam

An-Naml:8

ْمِس ِمن ُدوِن الـلَّـِه  َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلشَّ
(aku) mendapatkannya dan kaumnya mereka bersujud kepada

matahari dari selain Allah
An-Naml:24

ِن ٱلرَِّحيمِ إِنَُّهۥ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ َن َو إِنَُّهۥ ِمن ُسَليْمَٰ
sesungguhnya dia dari sulaiman dan sesungguhnya surat itu

dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang
An-Naml:30
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 َوَصدََّها َما َكانَت تَّْعبُُد ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan menghalanginya apa adalah ia menyembah dari selain Allah

An-Naml:43

 َقاَل طَِٰٓئرُُكْم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan kesialan/kecelakaan kamu disisi Allah

An-Naml:47

عَ الـلَّـِه بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah bahkan mereka kaum mereka

mengadili
An-Naml:60

الـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui

An-Naml:61

ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62

عَ الـلَّـِه  أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah

An-Naml:63

عَ الـلَّـِه َمآِء َوٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ  َوَمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
dan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi apakah ada

tuhan bersama Allah
An-Naml:64

ْل َعَلى الـلَّـِه  فَتَوَكَّ
maka kamu hendaklah bertawakal atas/terhadap Allah

An-Naml:79

ُصنْعَ الـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَتَْقَن ُكلَّ َشىٍْء
perbuatan Allah yang (ia) menyempurnakan/mengkokohkan tiap-tiap

sesuatu
An-Naml:88

واََل تَْحزََن َولِتَْعَلَم أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan ia tidak bersedih hati dan supaya mengetahui bahwasanya janji

Allah hak/kebenaran
Al-Qashash:13

 ُقْل فَأْتُوا۟ ِبِكتٍَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan

dengan sebuah kitab dari sisi Allah
Al-Qashash:49

ِن ٱتَّبَعَ َهَوىُٰه ِبَغيِْر ُهًدى مَِّن الـلَّـِه  َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapakah lebih sesat daripada siapa dia sungguh-sungguh

mengikuti hawa nafsunya dengan tidak/tanpa petunjuk dari Allah
Al-Qashash:50

َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal ia membenam kalian

menggunakan akal
Al-Qashash:60

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َن الـلَّـِه َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci Allah dan kamu sangat tinggi dari apa mereka

persekutukan
Al-Qashash:68
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َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِضيَآٍء أَفَاَل تَْسَمُعوَن
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan cahaya (sinar terang) ia membenam mendengar
Al-Qashash:71

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبَليٍْل
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan malam
Al-Qashash:72

َْن َءاَمَن َويَْلُكْم ثََواُب الـلَّـِه َخيٌْر ملِّ
kecelakaan kalian pahala Allah kebaikan bagi orang ia beriman

Al-Qashash:80

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُنتَِصِريَن
dari selain Allah dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

menolong
Al-Qashash:81

واََل يَُصدُّنََّك َعْن َءايَِٰت الـلَّـِه بَْعَد إِذْ أُنزَِلْت إَِليَْك
dan jangan menghalang-halangimu dari ayat-ayat Allah sesudah

tatkala diturunkan kepadamu
Al-Qashash:87

واََل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-Qashash:88

 َمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء الـلَّـِه
barangsiapa adalah dia mengharapkan pertemuan Allah

Al-Ankabuut:5

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فَِإنَّ أََجَل الـلَّـِه َلَءاٍت َوُهَو ٱلسَّ
maka sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah pasti

datang dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:5

فَِإذَآ أُوِذَى ِفى الـلَّـِه َجَعَل ِفتْنََة ٱلنَّاِس َكَعذَاِب الـلَّـِه
maka apabila (dia) disakiti di dalam Allah ia menjadikan fitnah

manusia seperti azab Allah
Al-Ankabuut:10

 فَِإذَآ أُوِذَى ِفى الـلَّـِه َجَعَل ِفتْنََة ٱلنَّاِس َكَعذَاِب الـلَّـِه
maka apabila (dia) disakiti di dalam Allah ia menjadikan fitnah

manusia seperti azab Allah
Al-Ankabuut:10

إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْوثَٰنًا َوتَْخُلُقوَن إِفًْكا
sesungguhnya hanyalah kalian menyembah dari selain Allah berhala-

berhala dan membuat kedustaan / perpalingan
Al-Ankabuut:17

 إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang kalian menyembah dari selain Allah

Al-Ankabuut:17

زَْق اَل يَْملُِكوَن َلُكْم ِرزًْقا فَٱبْتَُغوا۟ ِعنَد الـلَّـِه ٱلرِّ
tidak menguasai bagi kalian rizki maka carilah disisi Allah rizki

Al-Ankabuut:17

ثُمَّ يُِعيُدهُۥٓ إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
kemudian mengembalikan dia sesungguhnya itu atas/terhadap Allah

sangat mudah
Al-Ankabuut:19
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َمآِء َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه  واََل ِفى ٱلسَّ
dan tidak di dalam langit dan tidak bagi kalian dari selain Allah

Al-Ankabuut:22

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َولَِقآِئِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada ayat-ayat

Allah dan pertemuan dengannya itulah mereka
Al-Ankabuut:23

 َوَقاَل إِنََّما ٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan dia mengucapkan sesungguhnya hanyalah (kalian) ambil/sembah

dari selain Allah
Al-Ankabuut:25

ِدِقنَي أَن َقاُلوا۟ ٱئِْتنَا ِبَعذَاِب الـلَّـِه إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
bahwa mereka berkata kamu hendaklah medatangkan kepada kami

dengan azab / siksa Allah jika adalah kamu dari/termasuk orang-
orang yang benar

Al-Ankabuut:29

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41

َوَلِذْكُر الـلَّـِه أَْكبَُر َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْصنَُعوَن
dan sungguh mengingat Allah paling besar dan Allah dia mengetahui

apa membuat
Al-Ankabuut:45

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه َو
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah ayat-ayat

(mukjizat) disisi Allah dan sesungguhnya hanyalah aku pemberi
peringatan yang nyata

Al-Ankabuut:50

َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-Ankabuut:68

ِبنَْصِر الـلَّـِه يَنُصُر َمن يََشآُء
dengan pertolongan Allah menolong siapa dia kehendaki

Ar-Ruum:5

َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah janji-nya

Ar-Ruum:6

أَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه وََكانُوا۟ ِبَها يَْستَْهزُِءوَن
karena mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan adalah
mereka dengannya/padanya mereka berkeingnan untuk memperolok-

olok

Ar-Ruum:10

َن الـلَّـِه ِحنَي تُْمُسوَن َوِحنَي تُْصِبُحوَن فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah sewaktu dipetang hari dan sewaktu dipagi hari

Ar-Ruum:17
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الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30

 الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30

 ذَٰلَِك َخيٌْر لِّلَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه
itu kebaikan bagi orang-orang yang mereka mengharapkan wajah

Allah
Ar-Ruum:38

فَاَل يَْربُوا۟ ِعنَد الـلَّـِه َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن زََكٰوٍة
maka tidak menambah disisi Allah dan tidak yang (kalian) berikan

dari pengandaan zakat
Ar-Ruum:39

تُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُْضِعفُوَن
kalian menghendaki wajah Allah maka itulah mereka mereka orang-

orang yang melipat-gandakan
Ar-Ruum:39

دَُّعوَن أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ يَصَّ
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah pada hari itu (mereka) memisah-misah
Ar-Ruum:43

 فَٱنظُْر إَِلىٰٓ َءاثَِٰر رَْحَمِت الـلَّـِه
maka kamu hendaklah memperhatikan kepada bekas rahmat Allah

Ar-Ruum:50

َلَقْد َلِبثْتُْم ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إَِلىٰ يَْومِ ٱْلبَْعِث
sesungguhnya (kalian) menempati di dalam kitab Allah sampai hari

berbangkit
Ar-Ruum:56

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ar-Ruum:60

لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan dari jalan Allah dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Luqman:6

لِِديَن ِفيَها َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya janji Allah sebenar-benarnya dan

dia maha perkasa maha bijaksana
Luqman:9

ذَا َخْلُق الـلَّـِه فَأَُروِنى َماذَا َخَلَق ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ هَٰ
ini ciptaan Allah maka perlihatkan kepadaku apa yang dia

menciptakan orang-orang yang dari selain dia
Luqman:11

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Luqman:20

َوَمن يُْسلِْم َوْجَهُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه َوُهَو ُمْحِسٌن
dan barang siapa ditaklukkan wajahnya kepada Allah dan dia yang

melakukan kebaikan
Luqman:22
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ِقبَُة ٱأْلُُموِر فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ َوإَِلى الـلَّـِه عَٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan pada tali perjanjian yang

teguh/kokoh dan kepada Allah yang mengakibatkan segala urusan
Luqman:22

ُت الـلَّـِه  يَُمدُّهُۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َسبَْعُة أَبُْحٍر مَّا نَِفَدْت َكلِمَٰ
mennambahnya dari sesudahnya tujuh laut-laut tidak (ia) melenyap

kalimat / ketentuan Allah
Luqman:27

ِبِنْعَمِت الـلَّـِه لِيُِريَُكم مِّْن َءايَِٰتِهۦٓ
dengan nikmat Allah untuk diperlihatkan kepada kalian dari tanda-

tanda-Nya
Luqman:31

إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran maka jangan menipu kalian

kehidupan dunia
Luqman:33

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah dengan Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:3

 ٱْدُعوُهْم أْلَ بَآِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه
panggillah mereka (oleh kalian) bagi bapak-bapak / nenek moyang

mereka dia kamu hendaklah memalingkan disisi Allah
Al-Ahzab:5

 َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Ahzab:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Ahzab:9

اَل يَُولُّوَن ٱأْلَْدبََٰر وََكاَن َعْهُد الـلَّـِه َمْسـُٔواًل
tidak dipalingkan belakang dan ia adalah janji Allah orang yang

ditanya
Al-Ahzab:15

 ُقْل َمن ذَا ٱلَِّذى يَْعِصُمُكم مَِّن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan barang siapa mempunyai/yang ada yang

(ia[lk]) melindungi kalian dari Allah
Al-Ahzab:17

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
Al-Ahzab:17

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Ahzab:19

لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفى رَُسوِل الـلَّـِه أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian di dalam rasul Allah teladan

baik
Al-Ahzab:21

ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Ahzab:30
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َوٱذُْكْرَن َما يُتَْلىٰ ِفى بُيُوِتُكنَّ ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َوٱْلِحْكَمِة
dan ingatlah apa dia membacakan di dalam rumah (kalian[pr]) dari

ayat-ayat Allah dan hikmah/kebijaksanaan
Al-Ahzab:34

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37

 ِفيَما فَرََض الـلَّـُه َلُهۥ ُسنََّة الـلَّـِه
dalam/tentang apa ia telah menentukan / mewajibkan Allah baginya

sunnah/peraturan Allah
Al-Ahzab:38

ْقُدوًرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َقَدًرا مَّ
dan ia adalah ketetapan Allah ketetapan/keputusan yang ditetapkan

Al-Ahzab:38

لَِٰت الـلَّـِه َويَْخَشْونَُهۥ ٱلَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رِسَٰ
orang-orang yang disampaikan risalah Allah dan takut kepada-nya

Al-Ahzab:39

َولَِٰكن رَُّسوَل الـلَّـِه َوَخاتََم ٱلنَِّبيِّۦَن
akan tetapi utusan Allah dan dia menutup para nabi

Al-Ahzab:40

ِنيًرا َوَداِعيًا إَِلى الـلَّـِه ِبِإذِْنِهۦ َوِسَراًجا مُّ
dan (ia[lk]) yang telah menyeru kepada Allah dengan izinnya dan

pelita bersinar/terang
Al-Ahzab:46

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِبأَنَّ َلُهم مَِّن الـلَّـِه فَْضاًل َكِبيًرا َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang beriman bahwa kami bagi mereka

dari Allah karunia sangat besar
Al-Ahzab:47

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:48

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
 تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku (olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53

ُسنََّة الـلَّـِه ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah di dalam orang-orang yang mereka melewati

dari sebelum
Al-Ahzab:62
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َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Al-Ahzab:62

 ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Allah
Al-Ahzab:63

ا َقاُلوا۟ وََكاَن ِعنَد الـلَّـِه َوِجيًها فَبَرَّأَهُ الـلَّـُه ِممَّ
maka membebaskannya Allah dari apa mereka berkata dan ia adalah

disisi Allah terhormat
Al-Ahzab:69

أَفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا أَم ِبِهۦ ِجنَّةٌۢ
apakah dia mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan ataukah

dengannya penyakit gila
Saba':8

 ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain Allah
Saba':22

 إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه
tak lain upahku kecuali atas/terhadap Allah

Saba':47

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai manusia kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Faathir:3

َمآِء َوٱأْلَرِْض لٍِق َغيُْر الـلَّـِه يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ َهْل ِمْن خَٰ
adakah dari (ia[lk]) yang menciptakan tidak / selain Allah memberi

rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi
Faathir:3

َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Faathir:4

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
wahai manusia sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Faathir:5

إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Faathir:11

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس أَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء إَِلى الـلَّـِه
wahai manusia kalian[lk] orang-orang yang memerlukan kepada

Allah
Faathir:15

َوَما ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه ِبَعِزيٍز
dan tidak itu atas/terhadap Allah dengan payah / sulit

Faathir:17

ىٰ لِنَفِْسِهۦ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر ىٰ فَِإنََّما يَتَزَكَّ َوَمن تَزَكَّ
dan barang siapa (kamu) sucikanlah maka sesungguhnya hanyalah

sangat mensucikan untuk diri sendiri dan kepada Allah tempat
kembali

Faathir:18

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَتُْلوَن ِكتََٰب الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab/catatan

Allah
Faathir:29
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 َوِمنُْهْم َساِبقٌۢ ِبٱْلَخيْرَِٰت ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan diantara mereka (ia[lk]) yang mendahului dengan berbuat

kebaikan dengan seizin Allah
Faathir:32

 ُقْل أَرََءيْتُْم ُشرََكآَءُكُم ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian sekutu-sekutu

kalian orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah
Faathir:40

فََلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَبِْدياًل
maka tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Faathir:43

َوَلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَْحِوياًل
dan tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah menyimpang

Faathir:43

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

boleh jadi mereka mereka akan ditolong
YaaSiin:74

ِمن ُدوِن الـلَّـِه فَٱْهُدوُهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَجِحيمِ
dari selain Allah maka tunjukkan mereka kepada jalan jahim/naraka

Ash-Shaafaat:23

إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-Shaafaat:40

إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-Shaafaat:74

أَِئفًْكا َءالَِهًة ُدوَن الـلَّـِه تُِريُدوَن
apakah kebohongan tuhan-tuhan bukan Allah kalian menghendaki

Ash-Shaafaat:86

إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:128

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ ُسبْحَٰ
maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Ash-
Shaafaat:159

إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:160

َلُكنَّا ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
tentu kamu menjadi hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam

kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:169

 فَيُِضلََّك َعن َسِبيِل الـلَّـِه
maka disesatkan kamu (ia) dari jalan Allah

Shaad:26

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang disesatkan dari jalan Allah

Shaad:26
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تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Az-Zumar:1

بُونَآ إَِلى الـلَّـِه زُْلفَىٰٓ َما نَْعبُُدُهْم إاِلَّ لِيَُقرِّ
tidak menyembah mereka[lk] kecuali supaya didekatkan kepada kami

kepada Allah dekat
Az-Zumar:3

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َوأَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعٌة لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
bagi orang-orang yang lebih baik di dalam ini dunia kebaikan dan

bumi Allah (ia[pr]) yang meluaskan
Az-Zumar:10

 َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت أَن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه
dan orang-orang yang (mereka) menjauhi taghut bahwa

menyembahnya[pr] dan (mereka[lk]) kembali kepada Allah
Az-Zumar:17

َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه ٱمْلِيَعاَد
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah perjanjian itu

Az-Zumar:20

 فََويٌْل لِّْلقَِٰسيَِة ُقُلوبُُهم مِّن ِذْكِر الـلَّـِه
maka kecelakaan bagi yang keras membatu hati mereka dari

peringatan Allah
Az-Zumar:22

 ثُمَّ تَلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه
kemudian (ia) menjadi lembut/tenang kulit-kulit mereka dan hati

mereka kepada peringatan Allah
Az-Zumar:23

ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

Az-Zumar:23

ن َكذََب َعَلى الـلَّـِه  فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa (ia) mendustakan

atas/terhadap Allah
Az-Zumar:32

 ُقْل أَفَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa

mereka menyeru dari selain Allah
Az-Zumar:38

أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشفََعآَء
atau/bahkan mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

syafa'at/penolong
Az-Zumar:43

َوبََدا َلُهم مَِّن الـلَّـِه َما َلْم يَُكونُوا۟ يَْحتَِسبُوَن
dan nyata bagi mereka dari Allah apa tidak ada adalah mereka

mereka perkirakan
Az-Zumar:47

 اَل تَْقنَطُوا۟ ِمن رَّْحَمِة الـلَّـِه
tidak berputus asa dari rahmat Allah

Az-Zumar:53

 أَن تَُقوَل نَفٌْس يََٰحْسرَتَىٰ َعَلىٰ َما فَرَّطُت ِفى َجنِۢب الـلَّـِه
bahwa mengatakan jiwa/seorang aduhai penyesalanku atas/terhadap

apa (aku) telah melalaikan di dalam sisi Allah
Az-Zumar:56
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 َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan pada hari kiamat-kiamat kamu hendaklah memperhatikan/melihat

orang-orang yang mereka mendustakan atas/terhadap Allah
Az-Zumar:60

 َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap ayat-ayat Allah

Az-Zumar:63

ِهُلوَن ُقْل أَفََغيَْر الـلَّـِه تَأُْمُرٓونِّىٓ أَْعبُُد أَيَُّها ٱْلجَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka apakah selain Allah menyuruh

aku sembah manakah orang-orang yang bodoh
Az-Zumar:64

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa yang sangat mengetahui

Ghafir:2

۟ ِدُل ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا َما يُجَٰ
tidak ada semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

kecuali orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:4

ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sungguh

(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri
kalian

Ghafir:10

يَْوَم ُهم بَِٰرزُوَن اَل يَْخفَىٰ َعَلى الـلَّـِه ِمنُْهْم َشىٌْء
pada hari mereka (mereka[lk]) yang telah keluar tidak dia sembunyi

atas/terhadap Allah dari mereka barang sesuatu
Ghafir:16

فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-

dosa mereka dan tidak adalah dia bagi mereka dari Allah dari seorang
pemelihara

Ghafir:21

 فََمن يَنُصرُنَا ِمۢن بَأِْس الـلَّـِه
maka barang siapa menolong kami dari siksaan Allah

Ghafir:29

يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ
pada hari dipalingkan yang dibelakang (mengatur) tidak ada bagi

kalian dari Allah dari (ia[lk]) yang melindungi
Ghafir:33

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن ٱلَِّذيَن يُجَٰ
orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat

Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:35

۟ أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:35

ُب ٱلنَّاِر َوأَنَّ َمرَدَّنَآ إَِلى الـلَّـِه َوأَنَّ ٱمْلُْسرِِفنَي ُهْم أَْصحَٰ
dan bahwasannya tempat kembali kami kepada Allah dan

bahwasannya orang-orang yang berlebih-lebihan mereka para
penghuni neraka

Ghafir:43
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 فََستَذُْكُروَن َمآ أَُقوُل َلُكْم َوأُفَوُِّض أَْمِرٓى إَِلى الـلَّـِه
maka kelak kalian akan ingat apa yang aku mengatakan bagi kalian

dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah
Ghafir:44

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:55

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلَِّذيَن يُجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada

ayat-ayat Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:56

َكذَٰلَِك يُؤْفَُك ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
seperti itulah dipalingkan orang-orang yang adalah mereka dengan

ayat-ayat Allah mereka menyangkal
Ghafir:63

 ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Ghafir:66

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه أَنَّىٰ يُْصرَفُوَن أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُجَٰ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

bahwasanya dipalingkan

Ghafir:69

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا
dari selain Allah mereka berkata mereka telah sesat dari kami

Ghafir:74

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:77

 َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul bahwa ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat/muXjizat kecuali dengan
seizin Allah

Ghafir:78

فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78

َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ فَأَىَّ َءايَِٰت الـلَّـِه تُنِكُروَن
dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda-Nya maka yang manakah

tanda-tanda Allah mengingkari
Ghafir:81

ُسنََّت الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِفى ِعبَاِدِهۦ
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu di dalam

hamba-hambanya
Ghafir:85

َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَدآُء الـلَّـِه إَِلى ٱلنَّاِر فَُهْم يُوزَُعوَن
dan pada hari mereka dikumpulkan musuh-musuh Allah ke neraka

lalu mereka dibagi-bagi
Fush-Shilat:19
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ذَٰلَِك َجزَآُء أَْعَدآِء الـلَّـِه ٱلنَّاُر
itu balasan musuh-musuh Allah neraka

Fush-Shilat:28

ن َدَعآ إَِلى الـلَّـِه  َوَمْن أَْحَسُن َقواًْل مِّمَّ
dan siapa lebih baik perkataan dari siapa dia berdoa kepada Allah

Fush-Shilat:33

 ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Fush-Shilat:52

 َوَما ٱْختََلفْتُْم ِفيِه ِمن َشىٍْء فَُحْكُمُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه
dan tidak merpeselisihkan tentang (kebenaran) itu dari sesuatu maka

hukumnya kepada Allah
Asy-Syuura:10

تُُهْم َداِحَضٌة وَن ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ٱْستُجِيَب َلُهۥ ُحجَّ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ
dan orang-orang yang dibantah di dalam Allah dari sesudah

apa(agama) diterima baginya bantahan mereka (ia[pr]) yang menyia-
nyiakan

Asy-Syuura:16

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
atau mereka mengatakan dia mengadakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Asy-Syuura:24

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Asy-Syuura:31

۟ َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal bagi orang-orang

yang mereka mengimani
Asy-Syuura:36

 فََمْن َعفَا َوأَْصَلحَ فَأَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
maka barang siapa dia telah memberi maaf dan kamu memperbaiki

maka pahalanya atas/terhadap Allah
Asy-Syuura:40

 َوَما َكاَن َلُهم مِّْن أَْولِيَآَء يَنُصُرونَُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi mereka dari pemimpin-pemimpin menolong

dari selain Allah
Asy-Syuura:46

 أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah
Asy-Syuura:47

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ِصرَِٰط الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
jalan Allah yang baginya segala apa yang di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Asy-Syuura:53

أآََل إَِلى الـلَّـِه تَِصيُر ٱأْلُُموُر
ingatlah kepada Allah kembali segala urusan

Asy-Syuura:53

 أَْن أَدُّٓوا۟ إَِلىَّ ِعبَاَد الـلَّـِه
hendaklah (kalian[lk]) serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah

Ad-Dukhaan:18
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 َوأَن الَّ تَْعُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan janganlah berlaku sombong atas/terhadap Allah

Ad-Dukhaan:19

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jaatsiyah:2

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Jaatsiyah:6

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَد الـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya mereka

beriman
Al-Jaatsiyah:6

يَْسَمعُ َءايَِٰت الـلَّـِه تُتَْلىٰ َعَليِْه
mendengar ayat-ayat Allah kamu membaca atasnya

Al-Jaatsiyah:8

واََل َما ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َعِظيٌم
dan tidak apa yang mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

pemimpin-pemimpin yang besar
Al-Jaatsiyah:10

 ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14

إِنَُّهْم َلن يُْغنُوا۟ َعنَك ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
sesungguhnya mereka tidak dikayakan dari kamu dari Allah sesuatu

Al-Jaatsiyah:19

ُروَن فََمن يَْهِديِه ِمۢن بَْعِد الـلَّـِه أَفَاَل تَذَكَّ
maka barang siapa memberi petunjuk kepadanya dari sesudah Allah

ia membenam kalian ingat
Al-Jaatsiyah:23

إِذَا ِقيَل إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ َو
dan apabila dia dikatakan sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Al-Jaatsiyah:32

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّكُم ٱتََّخذْتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا َوَغرَّتُْكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya kamu (kalian)

ambil/sembah ayat-ayat Allah olok-olokan dan (ia) telah menipu
kalian kehidupan dunia

Al-Jaatsiyah:35

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Ahqaaf:2

 ُقْل أَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa yang mereka

menyeru dari selain Allah
Al-Ahqaaf:4

ن يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه  َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapa lebih sesat dari siapa mereka menyeru dari selain Allah

Al-Ahqaaf:5
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فَاَل تَْملُِكوَن لِى ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
maka tidaklah menguasai bagi aku dari Allah sesuatu

Al-Ahqaaf:8

 ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Al-Ahqaaf:10

َويَْلَك َءاِمْن إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
celaka kamu berimanlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Al-Ahqaaf:17

 َقاَل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah pengetahuan disisi Allah

Al-Ahqaaf:23

 وآََل أَفْـَِٔدتُُهم مِّن َشىٍْء إِذْ َكانُوا۟ يَْجَحُدوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan tidak hati mereka dari sesuatu ketika adalah mereka mereka

menyangkal terhadap ayat-ayat Allah
Al-Ahqaaf:26

فََلواَْل نََصرَُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُقْربَانًا َءالَِهةًۢ
maka mengapa tidak (ia) menolong mereka orang-orang yang mereka
mengambil/menjadikan dari selain Allah pendekatan diri tuhan-tuhan

Al-Ahqaaf:28

يََٰقْوَمنَآ أَِجيبُوا۟ َداِعىَ الـلَّـِه َوَءاِمنُوا۟ ِبِهۦ
wahai kaum kami penuhilah (mereka[lk]) (ia[lk]) yang menyeru

Allah dan mereka mempercayai dengannya
Al-Ahqaaf:31

 َوَمن الَّ يُجِْب َداِعىَ الـلَّـِه
dan barang siapa tidak dipenuhi (ia[lk]) yang menyeru Allah

Al-Ahqaaf:32

َلُهْم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه أََضلَّ أَْعمَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:1

َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:32

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:34

ؤآَُلِء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَنتُْم هَٰٓ  هَٰٓ
ingatlah kamu mereka/orang-orang ini diseru/diajak untuk/agar diberi

nafkah di dalam jalan Allah
Muhammad:38
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وََكاَن ذَٰلَِك ِعنَد الـلَّـِه فَْوزًا َعِظيًما
adalah dia itu disisi Allah keuntungan/kemenangan sangat berlipat

ganda
Al-Fath:5

يَُد الـلَّـِه فَْوَق أَيِْديِهْم
tangan Allah benar-benar orang-orang yang sesat tangan-tangan

mereka
Al-Fath:10

ُقْل فََمن يَْملُِك َلُكم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai bagi

kalian dari Allah sesuatu
Al-Fath:11

 لِتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَِّبْعُكْم يُِريُدوَن أَن يُبَدُِّلوا۟ َكلََٰم الـلَّـِه
untuk mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kalian[lk] mereka
mengharapkan bahwa sungguh-sungguh akan mengganti kalimat /

firman Allah

Al-Fath:15

ُسنََّة الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu dari sebelum

Al-Fath:23

َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Al-Fath:23

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1

وَن أَْصوَٰتَُهْم ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه  إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُغضُّ
sesungguhnya orang-orang yang menutup/menahan suara-suara

mereka disisi rasul Allah
Al-Hujuraat:3

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ ِفيُكْم رَُسوَل الـلَّـِه
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya kepada kalian utusan

Allah
Al-Hujuraat:7

فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َوِنْعَمًة َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
karunia dari Allah dan nikmat dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana
Al-Hujuraat:8

 فَقَِٰتُلوا۟ ٱلَِّتى تَبِْغى َحتَّىٰ تَِفىَٓء إَِلىٰٓ أَْمِر الـلَّـِه
maka mereka memerangi yang berbuat aniaya sehingga kembali

kepada perintah Allah
Al-Hujuraat:9

531

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد الـلَّـِه أَتَْقىُٰكْم
sesungguhnya (ia[lk]) paling mulia diantara kalian disisi Allah orang-

orang yang paling bertakwa diantara kalian
Al-Hujuraat:13

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه  ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا۟ َوجَٰ
kemudian tidak ragu-ragu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh

dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah
Al-Hujuraat:15

ٱلَِّذى َجَعَل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
yang ia menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Qaaf:26

نُْه نَِذيٌر مُِّبنٌي ٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه إِنِّى َلُكم مِّ فَِفرُّ
maka segera kepada Allah sesungguhnya aku bagi kalian dari

padanya pemberi peringatan yang nyata

Adz-
Dzaariyaat:50

واََل تَْجَعُلوا۟ َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Adz-
Dzaariyaat:51

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ أَْم َلُهْم إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه ُسبْحَٰ
ataukah bagi mereka tuhan tidak / selain Allah maha suci Allah dari

apa yang mereka persekutukan
Ath-Thuur:43

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ أَْم َلُهْم إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه ُسبْحَٰ
ataukah bagi mereka tuhan tidak / selain Allah maha suci Allah dari

apa yang mereka persekutukan
Ath-Thuur:43

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َكاِشفٌَة
bukankah padanya dari selain Allah (ia[pr]) yang menghilangkan

An-Najm:58

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah dia dikembalikan

segala urusan
Al-Hadiid:5

 َوَما َلُكْم أاَلَّ تُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan tidak bagi kalian kecuali kalian menafkahkan di dalam jalan

Allah
Al-Hadiid:10

َحتَّىٰ َجآَء أَْمُر الـلَّـِه َوَغرَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
sehingga dia datang ketetapan Allah menipu kalian terhadap Allah

seorang penipu
Al-Hadiid:14

 أََلْم يَأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن تَْخَشعَ ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر الـلَّـِه
apakah tidak datang bagi orang-orang yang mereka mengimani

bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16

ٌن َوِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰ
dan pada akhirat siksaan sangat keras/berat dan tempat/waktu

ampunan dari Allah dan keridhaan
Al-Hadiid:20

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Hadiid:21

532

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Hadiid:22

ِن الـلَّـِه  إاِلَّ ٱبِْتَغآَء رِْضوَٰ
kecuali dia hendaklah mencari keridaan Allah

Al-Hadiid:27

 أاَلَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّن فَْضِل الـلَّـِه
bahwa tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari karunia

Allah
Al-Hadiid:29

َوأَنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
dan bahwasannya karunia dengan tangan Allah dia berikan siapa dia

kehendaki
Al-Hadiid:29

َوتَْشتَِكىٓ إَِلى الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْسَمعُ تََحاُورَُكَمآ
dan mengadukan kepada Allah dan Allah mendengar (kalian[berdua])

saling tanya jawab
Al-Mujaadilah:1

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َولِْلكَٰ
dan itulah(tunggal) batas/batas/hukum-hukum Allah dan bagi orang-

orang kafir siksaan sangat pedih
Al-Mujaadilah:4

 لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman

Al-
Mujaadilah:10

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه  ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Mujaadilah:16

لَّن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
tidak dia mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda

mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Al-
Mujaadilah:17

يْطَُٰن فَأَنَسىُٰهْم ِذْكَر الـلَّـِه  ٱْستَْحَوذَ َعَليِْهُم ٱلشَّ
(ia) memohon menjadi menguasai atas mereka syaitan lalu (dia)

menjadikan mereka lupa sebutan Allah

Al-
Mujaadilah:19

 يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

َوَلْو َكانُٓوا۟ َءابَآَءُهْم أَْو أَبْنَآَءُهْم أَْو إِْخوَٰنَُهْم أآََل إِنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
walaupun adalah mereka bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka

atau saudara-saudara mereka ketahuilah sesungguhnya golongan
Allah mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mujaadilah:22
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اِنَعتُُهْم ُحُصونُُهم مَِّن الـلَّـِه  َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهم مَّ
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka (mereka[pr]) yang
mencegah / mempertahankan mereka benteng-benteng mereka dari

Allah

Al-Hasyr:2

فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيُْخِزَى ٱْلفَِٰسِقنَي
maka dengan izin Allah dan hendak dihinakan (kk sendang/akan)

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Hasyr:5

َوأَْموَٰلِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا
dan harta mereka mereka menginginkan karunia dari Allah dan

keridhaan
Al-Hasyr:8

 أَلَنتُْم أََشدُّ رَْهبًَة ِفى ُصُدورِِهم مَِّن الـلَّـِه
sungguh kamu paling keras/berat ketakutan/ditakuti di dalam dada

mereka dari Allah
Al-Hasyr:13

ِشًعا مُّتََصدًِّعا مِّْن َخْشيَِة الـلَّـِه  لََّرأَيْتَُهۥ خَٰ
sungguh melihatnya (ia[lk]) yang menundukkan (ia[lk]) yang

kemudian membelah dari takut Allah
Al-Hasyr:21

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ ٱْلَجبَّاُر ٱمْلُتََكبُِّر ُسبْحَٰ
kuasa (ks/kb[tunggal] sangat/maha) orang yang sombong maha suci

Allah dari apa mereka persekutukan
Al-Hasyr:23

ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه  إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ ِمنُكْم َوِممَّ
sesungguhnya kami berlepas diri diantara kalian dan dari apa kalian

menyembah dari selain Allah

Al-
Mumtahinah:4

َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه أَن تَُقوُلوا۟ َما اَل تَفَْعُلوَن
terasa berat kemurkaan disisi Allah bahwa kalian mengatakan apa

tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:3

َوَقد تَّْعَلُموَن أَنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم
dan sesungguhnya kalian mengetahui sesungguhnya aku rasul/utusan

Allah kepadamu
Ash-Shaff:5

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكم
wahai bani Israil sesungguhnya aku rasul/utusan Allah kepadamu

Ash-Shaff:6
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ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
Ash-Shaff:7

يُِريُدوَن لِيُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan untuk dipadamkan cahaya Allah dengan

mulut-mulut mereka
Ash-Shaff:8

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ
kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di

dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian
Ash-Shaff:11

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

 َمْن أَنَصاِرٓى إَِلى الـلَّـِه
siapakah menjadi penolong-penolongku kepada Allah

Ash-Shaff:14

 َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه
dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia kami penolong-

penolong Allah
Ash-Shaff:14

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Jumu'ah:4

 ِبئَْس َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Allah
Al-Jumu'ah:5

فَٱْسَعْوا۟ إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه َوذَُروا۟ ٱْلبَيْعَ
maka berjalanlah kamu kepada/untuk peringatan Allah kalian

hendaklah meninggalkan jual beli/perdagangan
Al-Jumu'ah:9

َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10

رَِة ُقْل َما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر مَِّن ٱللَّْهِو َوِمَن ٱلتِّجَٰ
kamu hendaklah mengatakan apa disisi Allah kebaikan dari

permainan dan dari perniagaan
Al-Jumu'ah:11

إِنََّك َلرَُسوُل الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْعَلُم
sesungguhnya kamu benar-benar rasul Allah dan Allah dia

mengetahui

Al-
Munaafiquun:1
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نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه  ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Munaafiquun:2

إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ يَْستَْغِفْر َلُكْم رَُسوُل الـلَّـِه  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

memohon ampun bagi kalian rasul/utusan Allah

Al-
Munaafiquun:5

 ُهُم ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن اَل تُنِفُقوا۟ َعَلىٰ َمْن ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه
mereka orang-orang yang mereka mengatakan tidak kalian

menafkahkan atas/terhadap orang disisi rasul Allah

Al-
Munaafiquun:7

 وآََل أَْولَُٰدُكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه
dan jangan anak-anak kalian dari peringatan Allah

Al-
Munaafiquun:9

َوذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
dan demikian itu atas/terhadap Allah sangat mudah

At-Taghaabun:7

 َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
tidak semakin menimpa dari bencana kecuali dengan seizin Allah

At-
Taghaabun:11

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
Allah tidak tuhan kecuali dia dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman

At-
Taghaabun:13

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1

ْل َعَلى الـلَّـِه فَُهَو َحْسبُُهۥٓ َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka Dia mencukupi
Ath-Thalaaq:3

ذَٰلَِك أَْمُر الـلَّـِه أَنزََلُهۥٓ إَِليُْكْم
itu ketetapan Allah dia menurunkannya kepada kamu

Ath-Thalaaq:5

رَُّسواًل يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُمبَيِّنٍَٰت
seorang rasul mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Allah

penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:11

إِن تَتُوبَآ إَِلى الـلَّـِه فََقْد َصَغْت ُقُلوبُُكَما
jika bertaubat kepada Allah maka sesungguhnya telah (ia)

condong/cenderung hati kalian berdua
At-Tahriim:4
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

فََخانَتَاُهَما فََلْم يُْغِنيَا َعنُْهَما ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
lalu (keduanya) berkhianat kepada keduanya maka tidak dikayakan

(oleh keduanya) dari keduanya dari Allah sesuatu
At-Tahriim:10

 ُقْل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuan disisi Allah

Al-Mulk:26

مَِّن الـلَّـِه ِذى ٱمْلََعاِرجِ
dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik

Al-Ma'arij:3

ُر إِنَّ أََجَل الـلَّـِه إِذَا َجآَء اَل يُؤَخَّ
sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah apabila dia

datang tidak ditangguhkan (oleh dia)
Nuh:4

فََلْم يَجُِدوا۟ َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه أَنَصاًرا
maka mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah penolong

Nuh:25

َوأَنَُّهۥ َكاَن يَُقوُل َسِفيُهنَا َعَلى الـلَّـِه َشطَطًا
dan bahwasanya ia adalah dia dia mengatakan sangat bodoh diantara

kami atas/terhadap Allah jauh dari kebenaran
Al-Jinn:4

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَُقوَل ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
dan bahwasannya (kami) mengira bahwa tidak akan mengatakan

manusia dan jin atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Jinn:5

جَِد لِـلَّـِه فَاَل تَْدُعوا۟ َمعَ الـلَّـِه أََحًدا َوأَنَّ ٱمْلَسَٰ
dan bahwasannya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka jangan

mengharapkan/menyeru bersama Allah seseorang/siapapun
Al-Jinn:18

َا َقاَم َعبُْد الـلَّـِه يَْدُعوهُ َوأَنَُّهۥ ملَّ
dan bahwasanya ia tatkala (ia) mendirikan hamba Allah menyeru-

nya/menyembah-nya
Al-Jinn:19

ُقْل إِنِّى َلن يُجِيرَِنى ِمَن الـلَّـِه أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak dapat

dilindungiku dari Allah seorang
Al-Jinn:22

لَِٰتِهۦ إاِلَّ بَلًَٰغا مَِّن الـلَّـِه َورِسَٰ
kecuali tambahan penyampaian dari Allah dan risalat-nya

Al-Jinn:23
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إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
 فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

ُرونََها تَفْجِيًرا َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ِعبَاُد الـلَّـِه يُفَجِّ
mata air minuman padanya hamba-hamba Allah dipancarkannya

pancaran/aliran
Al-Insaan:6

 إِنََّما نُطِْعُمُكْم لَِوْجِه الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah diberi makan kepada kalian[lk] karena

wajahnya Allah
Al-Insaan:9

فََقاَل َلُهْم رَُسوُل الـلَّـِه نَاَقَة الـلَّـِه َوُسْقيََٰها
lalu ia mengatakan kepada mereka rasul/utusan Allah unta betina

Allah dan diberi minumannya (olehnya)
Ash-Shams:13

فََقاَل َلُهْم رَُسوُل الـلَّـِه نَاَقَة الـلَّـِه َوُسْقيََٰها
lalu ia mengatakan kepada mereka rasul/utusan Allah unta betina

Allah dan diberi minumannya (olehnya)
Ash-Shams:13

رَةً رَُسوٌل مَِّن الـلَّـِه يَتُْلوا۟ ُصُحفًا مُّطَهَّ
seorang rasul dari Allah mereka membacakan lembaran-lembaran

wanita yang sangat suci
Al-Baiyinah:2

نَاُر الـلَّـِه ٱمْلُوَقَدةُ
api/neraka Allah (ia[pr]) yang menyala

Al-Humazah:6

إِذَا َجآَء نَْصُر الـلَّـِه َوٱْلفَتْحُ
apabila dia datang pertolongan Allah dan kemenangan

An-Nasr:1

َوَرأَيَْت ٱلنَّاَس يَْدُخُلوَن ِفى ِديِن الـلَّـِه أَفَْواًجا
dan (kamu) melihat manusia mereka masuk di dalam agama Allah

bergolong-golong
An-Nasr:2
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َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dari (sebagian) manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Baqarah:8 ِبالـلَّـِه

 َكيَْف تَْكفُُروَن ِبالـلَّـِه
bagaimana menurut kalian mengingkari kepada Allah

Al-Baqarah:28

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Baqarah:62

 َقاَل أَُعوذُ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan aku berlindung kepada Allah

Al-Baqarah:67

ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:126

ُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل إَِليْنَا
dikatakan kami telah beriman kepada Allah dan tidak dia

menurunkan kepada kami
Al-Baqarah:136

 َولَِٰكنَّ ٱْلِبرَّ َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه
akan tetapi kebaikan/kebaktian orang ia beriman dengan/kepada

Allah
Al-Baqarah:177

إِن ُكنَّ يُؤِْمنَّ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kami dia beriman kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:228

ذَٰلَِك يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن ِمنُكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
itu dinasehati dengannya orang adalah dia diantara kalian mereka

mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Al-Baqarah:232

 فََمن يَْكفُْر ِبٱلطَُّٰغوِت َويُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه
maka barang siapa ia mengingkari kepada taghut (berhala) dan

beriman kepada Allah
Al-Baqarah:256

واََل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:264

 َوٱمْلُؤِْمنُوَن ُكلٌّ َءاَمَن ِبالـلَّـِه
dan orang-orang mukmin setiap ia beriman kepada Allah

Al-Baqarah:285

نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوٱْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
kami penolong-penolong Allah kami telah beriman kepada Allah dan

kamu hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang
mematuhi / menyerahkan diri

Ali-Imran:52

ُقْل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
kamu hendaklah mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

tidak dia menurunkan atas kami
Ali-Imran:84

 َوِفيُكْم رَُسوُلُهۥ َوَمن يَْعتَِصم ِبالـلَّـِه
dan diantara kalian rasul-rasulnya dan barang siapa dia berpegang

teguh dengan/kepada Allah
Ali-Imran:101
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َوتُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوَلْو َءاَمَن أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
dan kalian beriman kepada Allah dan sekiranya ia beriman ahli kitab

Ali-Imran:110

يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114

ِبَمآ أَْشرَُكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dengan sebab kalian menyekutukan kepada Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Ali-Imran:151

تُْهْم أَنفُُسُهْم يَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه َغيَْر ٱْلَحقِّ ظَنَّ َقْد أََهمَّ
sungguh telah dia telah mengharapkan mereka diri-diri mereka

mereka menyangka dengan/kepada Allah tidak / bukan / selain benar
berpendapat

Ali-Imran:154

َمن يََشآُء فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
siapa dia kehendaki maka kalian hendaklah beriman kepada Allah

dan rasul-rasulnya
Ali-Imran:179

إِنَّ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب مَلَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه  َو
dan sesungguhnya kami dari penduduk kitab ada orang mereka

mempercayai dengan/kepada Allah
Ali-Imran:199

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan cukuplah dengan/pada Allah pengawas/mempunyai perhitungan

An-Nisa:6

واََل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka beriman kepada Allah dan tidak dengan/kepada hari

akhirat
An-Nisa:38

َوَماذَا َعَليِْهْم َلْو َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan apakah atas mereka sekiranya mereka mengimani kepada Allah

dan hari akhirat
An-Nisa:39

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقِد ٱفْتََرىٰٓ إِثًْما َعِظيًما
dan barang siapa dia mempersekutukan dengan Allah maka sungguh

telah dia mengadakan dosa sangat berlipat ganda
An-Nisa:48

إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nisa:59
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 ثُمَّ َجآُءوَك يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه
kemudian mereka datang kepadamu mereka bersumpah dengan/demi

Allah
An-Nisa:62

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َعلِيًما
dan cukuplah dengan Allah sangat pandai

An-Nisa:70

َوأَرَْسْلنََٰك لِلنَّاِس رَُسواًل وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan kami utus kamu kepada manusia seorang rasul dan cukuplah

dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:79

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل
dan cukuplah dengan Allah penjaga/pemelihara

An-Nisa:81

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
dan barang siapa dia mempersekutukan kepada Allah maka

sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar sangat
jauhnya

An-Nisa:116

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل
dan cukuplah dengan/kepada Allah penjaga/pemelihara

An-Nisa:132

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan/kepada Allah dan rasul-nya
An-Nisa:136

َوَمن يَْكفُْر ِبالـلَّـِه َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan barang siapa ia mengingkari dengan/kepada Allah dan malaikat-

malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat
An-Nisa:136

 إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوٱْعتََصُموا۟ ِبالـلَّـِه
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka berpegang teguh kepada Allah
An-Nisa:146

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

نُْهْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ َوَلْم يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ أََحٍد مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-

rasulnya dan tidak mereka membedakan antara seorang dari mereka
An-Nisa:152

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan cukuplah kepada Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

An-Nisa:166
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نُْه فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ وََكلَِمتُُهۥٓ أَْلَقىَٰهآ إَِلىٰ َمْريََم َوُروٌح مِّ
dan kalimatnya dia melemparkan kepada mereka berdua kepada

Maryam dan roh dari padanya maka kalian hendaklah beriman
kepada Allah dan rasul-rasulnya

An-Nisa:171

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل مَٰ َما ِفى ٱلسَّ
apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi dan cukuplah dengan

Allah penjaga/pemelihara
An-Nisa:171

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْعتََصُموا۟ ِبِهۦ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan

mereka berpegang teguh dengannya
An-Nisa:175

ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53

إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل إَِليْنَا
kecuali/lantaran bahwa kami telah beriman kepada Allah dan tidak

dia menurunkan kepada kami
Al-Maidah:59

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Maidah:69

إِنَُّهۥ َمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َحرََّم الـلَّـُه َعَليِْه ٱْلَجنََّة
sesungguhnya dia barang siapa dia mempersekutukan dengan/kepada
Allah maka sesungguhnya telah dia telah benar-benar mengharamkan

Allah atasnya surga ini

Al-Maidah:72

َوَلْو َكانُوا۟ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلنَِّبىِّ َوَمآ أُنِزَل إَِليِْه
dan sekiranya adalah mereka mereka beriman dengan/kepada Allah

dan nabi dan tidak dia menurunkan kepadanya
Al-Maidah:81

 َوَما َلنَا اَل نُؤِْمُن ِبالـلَّـِه
dan tidak bagi kami tidak kami beriman kepada Allah

Al-Maidah:84

فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه إِِن ٱرْتَبْتُْم اَل نَْشتَِرى ِبِهۦ ثََمنًا
maka mereka berdua disumpah dengan (nama) Allah jika kalian ragu-

ragu tidak kami membeli dengannya harga
Al-Maidah:106

َدِتِهَما َدتُنَآ أََحقُّ ِمن َشهَٰ ِ فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه َلَشهَٰ ٱأْلَْوَلنيَٰ
dua orang pertama/lebih dekat maka mereka berdua disumpah dengan

(nama) Allah sesungguhnya kesaksian kami lebih berhak dari
kesaksian keduanya

Al-Maidah:107

أَنَُّكْم أَْشرَْكتُم ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا
bahwa kamu kalian persekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya atas kalian kekuasaan
Al-An'aam:81

ِنِهْم َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
Al-An'aam:109
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َوأَن تُْشرُِكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan bahwa kalian menyekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Al-A'raaf:33

 َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱْستَِعينُوا۟ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah memohon

pertolongan kepada Allah
Al-A'raaf:128

يُْحىِۦ َويُِميُت فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِه ٱلنَِّبىِّ ٱأْلُمِّىِّ
ia menghidupkan dan dia mematikan maka kalian hendaklah beriman

kepada Allah dan rasul-nya nabi yang ummi
Al-A'raaf:158

ِتِهۦ َوٱتَِّبُعوهُ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن ٱلَِّذى يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه وََكلِمَٰ
yang mereka mempercayai kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan

ikutilah dia agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Al-A'raaf:158

فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ َسِميعٌ َعلِيٌم
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia maha

mendengar sangat mengetahui
Al-A'raaf:200

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41

جَِد الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر إِنََّما يَْعُمُر َمسَٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyuruh masjid-masjid Allah orang ia

beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:18

َكَمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
seperti orang ia beriman kepada Allah dan hari akhirat

At-Taubah:19

قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
orang-orang yang memerangi orang-orang yang tidak mereka

beriman kepada Allah dan tidak dengan hari akhirat
At-Taubah:29

قَُّة َوَسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلِو ٱْستَطَْعنَا َولَِٰكۢن بَُعَدْت َعَليِْهُم ٱلشُّ
akan tetapi (ia) menjauhi atas mereka jarak dan mereka akan

bersumpah dengan Allah kalau (kami) memohon kesanggupan
At-Taubah:42

اَل يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
tidak kelak minta izin kepadamu orang-orang yang mereka beriman

kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:44

إِنََّما يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
sesungguhnya hanyalah kelak minta izin kepadamu orang-orang yang

tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:45

إآِلَّ أَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َوِبرَُسولِِهۦ
kecuali sesungguhnya mereka mereka mengingkari kepada Allah dan

rasulnya
At-Taubah:54
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َويَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه إِنَُّهْم مَلِنُكْم
dan bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya mereka dari kamu

At-Taubah:56

 ُقْل أُذُُن َخيٍْر لَُّكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apa yang didengarnya

kebajikan/kebaikan bagi kalian mereka mempercayai kepada Allah
At-Taubah:61

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم لِيُرُْضوُكْم َوالـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أََحقُّ
mereka bersumpah dengan (nama) Allah bagi kalian untuk diridhakan

kalian[lk] (oleh mereka[lk]) dan Allah dan rasulnya lebih berhak
At-Taubah:62

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َما َقاُلوا۟ َوَلَقْد َقاُلوا۟ َكلَِمَة ٱْلُكفِْر
mereka bersumpah dengan Allah tidak mereka berkata dan/padahal

sesungguhnya mereka berkata kalimat / seruan kekafiran
At-Taubah:74

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
itu karena sesungguhnya mereka mereka mengingkari kepada Allah

dan rasul-nya
At-Taubah:80

إِنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَماتُوا۟ َوُهْم فَِٰسُقوَن
sesungguhnya mereka mereka mengingkari dengan Allah dan rasul-

nya dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah fasik
At-Taubah:84

إِذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ أَْن َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه  َو
dan apabila diturunkan suatu surat hendaknya kalian hendaklah

mengimani / mempercayai kepada Allah
At-Taubah:86

َسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم إِذَا ٱنَقَلبْتُْم إَِليِْهْم لِتُْعرُِضوا۟ َعنُْهْم
mereka akan bersumpah dengan Allah bagi kalian apabila apakah

kalian kembali kepada mereka supaya memalingkanlah dari mereka
At-Taubah:95

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan diantara orang-orang arab orang mereka mempercayai kepada

Allah dan hari akhirat
At-Taubah:99

فََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
maka cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

antara kami dan antara kamu
Yunus:29

 َوَقاَل ُموَسىٰ يََٰقْومِ إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه
dan dia mengucapkan Musa hai kaumku jika adalah kalian apakah

kalian beriman kepada Allah
Yunus:84

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو َوَما تَْوِفيِقىٓ إاِلَّ ِبالـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
dan tidak taufik bagiku melainkan/kecuali dengan Allah atasnya (aku)

supaya bertawakkal dan kepadaNya aku kembali
Huud:88

 إِنِّى تَرَْكُت ِملََّة َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه
sesungguhnya aku (aku) meninggalkan agama kaum/orang-orang

tidak mereka beriman kepada Allah
Yusuf:37
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َما َكاَن َلنَآ أَن نُّْشرَِك ِبالـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia bagi kami bahwa kami menyekutukan dengan Allah

dari sesuatu
Yusuf:38

َوَما يُؤِْمُن أَْكثَرُُهم ِبالـلَّـِه إاِلَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن
dan tidak mereka mempercayai paling banyak diantara mereka
kepada Allah kecuali/melainkan dan mereka orang-orang yang

breusaha untuk mempersekutukan

Yusuf:106

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Arraad:43

ِنِهْم اَل يَبَْعُث الـلَّـُه َمن يَُموُت َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka tidak membangkitkan Allah orang mati
An-Nahl:38

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ فَِإذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه ِمَن ٱلشَّ
maka apabila (kamu) membaca al quran maka hendaklah kamu

mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam/terkutuk
An-Nahl:98

ِنِهۦٓ َمن َكفََر ِبالـلَّـِه ِمۢن بَْعِد إِيمَٰ
barang siapa ia mengingkari kepada Allah dari sesudah imannya

An-Nahl:106

 َوٱْصِبْر َوَما َصبْرَُك إاِلَّ ِبالـلَّـِه
dan bersabar dan tidak kesabaranmu melainkan dengan Allah

An-Nahl:127

أَْو تَأِْتىَ ِبالـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َقِبياًل
atau mendatangkan dengan Allah dan Malaikat berhadap-hadapan

Al-Isra:92

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Al-Isra:96

 َما َشآَء الـلَّـُه اَل ُقوَّةَ إاِلَّ ِبالـلَّـِه
apa yang ia menghendaki Allah tidak kekuatan kecuali dengan Allah

Al-Kahfi:39

َمآِء َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسَّ
dan barangsiapa dia mempersekutukan dengan Allah maka seakan-

akan menyungkur dari langit
Al-Hajj:31

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ  َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nuur:2
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ِدِقنَي دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َدةُ أََحِدِهْم أَْربَعُ َشهَٰ فََشهَٰ
maka kesaksian seorang diantara mereka empat saksi/sumpah dengan

Allah sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang benar
An-Nuur:6

دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه  َويَْدَرؤُا۟ َعنَْها ٱْلَعذَاَب أَن تَْشَهَد أَْربَعَ َشهَٰ
dan menolak dari padanya azab / siksa bahwa memberikan

penyaksian empat saksi/sumpah dengan Allah
An-Nuur:8

َويَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوِبٱلرَُّسوِل َوأَطَْعنَا ثُمَّ
dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

kepada rasul dan kami taat kemudian
An-Nuur:47

ِنِهْم َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
An-Nuur:53

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu itulah mereka

orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

َقاُلوا۟ تََقاَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َلنُبَيِّتَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥ
mereka berkata (kalian[lk]) saling menyumpahlah (kt perinah)

dengan Allah sungguh kita akan menyerangnya dimalam hari dan
keluarganya

An-Naml:49

 َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dan diantara manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Ankabuut:10

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َشِهيًدا
kamu hendaklah mengatakan cukuplah kepada Allah diantara aku dan

diantara kamu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ankabuut:52

ِسُروَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل وََكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada yang batil dan

(mereka) mengingkari kepada Allah itulah mereka mereka orang-
orang yang merugi

Al-Ankabuut:52

رَْك َلظُْلٌم َعِظيٌم يَٰبُنَىَّ اَل تُْشرِْك ِبالـلَّـِه إِنَّ ٱلشِّ
wahai anakku tidak dipersekutukan dengan Allah sesungguhnya

mempersekutukan benar-benar kezaliman yang besar
Luqman:13

واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
dan jangan menipu kalian terhadap Allah seorang penipu

Luqman:33

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah dengan Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:3
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َوتَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه ٱلظُّنُونَا۠
dan kamu menyangka terhadap Allah persangkaan yang salah

Al-Ahzab:10

واََل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ الـلَّـَه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan tidak mereka takut seseorang/siapapun kecuali/selain Allah dan

cukuplah bagi Allah pembuat perhitungan
Al-Ahzab:39

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:48

أَن نَّْكفَُر ِبالـلَّـِه َونَْجَعَل َلُهۥٓ أَنَداًدا
bahwa kafir kepada Allah dan kami menjadikan baginya sekutu-

sekutu
Saba':33

فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
maka janganlah menipu kalian kehidupan dunia dan tidak/janganlah

menipu kalian dengan/tentang Allah seorang penipu
Faathir:5

ِنِهْم َلِئن َجآَءُهْم نَِذيٌر َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka bahwa jika ia datang kepada mereka pemberi
peringatan

Faathir:42

 تَْدُعونَِنى أِلَْكفَُر ِبالـلَّـِه
menyeru aku supaya aku kafir kepada Allah

Ghafir:42

ِميعُ ٱْلبَِصيُر فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Ghafir:56

ا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihat azab Kami mereka berkata kami telah

beriman kepada Allah sendirinya
Ghafir:84

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:36

ْوِء ْوِء َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ ٱلظَّآنِّنَي ِبالـلَّـِه ظَنَّ ٱلسَّ
mereka berperasangka terhadap Allah berpendapat yang pertama kali

atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
Al-Fath:6

لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9

َوَمن لَّْم يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan rasul-nya

Al-Fath:13
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لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
karena Dia hendak memenangkannya atas/terhadap agama semuanya

dan cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Fath:28

ِدُقوَن إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang
mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka

orang-orang yang benar

Al-Hujuraat:15

ا َجَعَلُكم مُّْستَْخَلِفنَي ِفيِه َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوأَنِفُقوا۟ ِممَّ
kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepada Allah dan rasul-

nya dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa dia menjadikan
kalian orang-orang yang dikuasai tentang (kebenaran) itu

Al-Hadiid:7

َوَما َلُكْم اَل تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلرَُّسوُل
dan tidak bagi kalian tidak kalian beriman kepada Allah dan rasul

Al-Hadiid:8

َحتَّىٰ َجآَء أَْمُر الـلَّـِه َوَغرَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
sehingga dia datang ketetapan Allah menipu kalian terhadap Allah

seorang penipu
Al-Hadiid:14

دِّيُقوَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصِّ
dan orang-orang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-rasulnya

itulah mereka mereka orang-orang yang benar
Al-Hadiid:19

أُِعدَّْت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang mereka mengimani

kepada Allah dan rasul-rasulnya
Al-Hadiid:21

فَِإطَْعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا ذَٰلَِك لِتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka (kamu) berilah makan enam puluh orang miskin itu supaya

beriman kepada Allah dan rasul-nya
Al-Mujaadilah:4

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

إِيَّاُكْم أَن تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َربُِّكْم يُْخرُِجوَن ٱلرَُّسوَل َو
diusirlah rasul dan kepada kalian bahwa kalian beriman kepada Allah

tuhan kalian

Al-
Mumtahinah:1

َحتَّىٰ تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥٓ إاِلَّ َقْوَل إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه
hingga kalian beriman kepada Allah sendirinya kecuali perkataan

Ibrahim kepada bapaknya

Al-
Mumtahinah:4

أَن الَّ يُْشرِْكَن ِبالـلَّـِه َشيْـًٔا
bahwa tidak mempersekutukan dengan Allah sesuatu

Al-
Mumtahinah:12
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ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ
kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di

dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian
Ash-Shaff:11

فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوٱلنُّوِر ٱلَِّذٓى أَنزَْلنَا
maka kalian hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-nya dan

cahaya yang kami telah menurunkan
At-Taghaabun:8

لًِحا يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya
At-Taghaabun:9

َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

ذَٰلُِكْم يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
yang demikian itu bagi kalian dinasehati dengannya orang adalah dia

mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Ath-Thalaaq:2

لًِحا يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barang siapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dia masukkannya surga
Ath-Thalaaq:11

إِنَُّهۥ َكاَن اَل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه ٱْلَعِظيمِ
sesungguhnya dia adalah dia tidak mereka mempercayai kepada

Allah maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:33

َوَما نََقُموا۟ ِمنُْهْم إآِلَّ أَن يُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dan tidak (mereka) menghukum dari mereka kecuali bahwa mereka

mempercayai kepada Allah sangat perkasa Maha Terpuji
Al-Buruuj:8

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َعلِْمتُم مَّا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya (kalian) mengetahui tidak Yusuf:73 تَالـلَّـِه

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه تَفْتَؤُا۟ تَذُْكُر يُوُسَف
mereka berkata demi Allah (kamu) senantiasa mengingat yusuf

Yusuf:85

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َءاثَرََك الـلَّـُه َعَليْنَا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya telah melebih-lebihkan

kamu Allah atas kami
Yusuf:91

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه إِنََّك َلِفى َضلَٰلَِك ٱْلَقِديمِ
mereka berkata demi Allah sesungguhnya kamu sungguh dalam

kekeliruanmu dahulu
Yusuf:95

ا ُكنتُْم تَفْتَُروَن تَالـلَّـِه َلتُْسـَُٔلنَّ َعمَّ
demi Allah sungguh akan ditanya dari/tentang apa adalah kalian

(kalian) mengada-ada
An-Nahl:56
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تَالـلَّـِه َلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰٓ أَُممٍ مِّن َقبْلَِك
demi Allah sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat

dari sebelum kamu
An-Nahl:63

تَالـلَّـِه إِن ُكنَّا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
demi Allah sesungguhnya adalah kami dalam tambahan kesesatan

yang nyata
Asy-Syu'araa':97

َقاَل تَالـلَّـِه إِن ِكدتَّ َلتُرِْديِن
dia mengatakan demi Allah jika (kamu) semakin mendekat sungguh

dicelakakan (oleh kalian)
Ash-Shaafaat:56

هُ فَأَنَُّهۥ يُِضلُُّهۥ ُكِتَب َعَليِْه أَنَُّهۥ َمن تَواَلَّ
ia telah diwajibkan atasnya bahwasanya barang siapa berkawan

dengannya mereka sesungguhnya dia disesatkannya
Al-Hajj:4 هُ تَواَلَّ

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat-

kiamat
Al-Baqarah:113 فَالـلَّـُه

فَالـلَّـُه أَْوَلىٰ ِبِهَما فَاَل تَتَِّبُعوا۟ ٱْلَهَوىٰٓ أَن تَْعِدُلوا۟
maka Allah lebih utama kepada mereka berdua maka janganlah

kalian mengikuti hawa nafsu agar kalian melakukan keadilan
An-Nisa:135

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-

kiamat
An-Nisa:141

أَتَْخَشْونَُهْم فَالـلَّـُه أََحقُّ
apakah (kamu[lk]) takut kepada mereka maka/padahal Allah lebih

berhak
At-Taubah:13

ِفظًا َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي فَالـلَّـُه َخيٌْر حَٰ
maka Allah kebaikan penjaga dan dia paling/lebih penyayang para

penyayang
Yusuf:64

فَالـلَّـُه ُهَو ٱْلَولِىُّ َوُهَو يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
maka Allah dia pelindung dan dia ia menghidupkan kematian

Asy-Syuura:9

ُة ٱْلبَٰلَِغُة ُقْل فَلِلَِّه ٱْلُحجَّ
kamu hendaklah mengatakan maka bagi Allah hujjah/alasan (kb

abstrak/kt sifat) yang menjelaskan lagi kuat
Al-An'aam:149 فَلِلَِّه

َوَقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَلِلَِّه ٱمْلَْكُر َجِميًعا
dan sungguh (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka maka bagi Allah rencana tipu daya semuanya

Arraad:42

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلِعزَّةَ فَلِلَِّه ٱْلِعزَّةُ َجِميًعا
barang siapa adalah dia dia menghendaki keperkasaan / kemuliaan

maka bagi Allah kemuliaan semuanya
Faathir:10
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َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36

فَلِلَِّه ٱأْلَِخرَةُ َوٱأْلُوَلىٰ
maka kepunyaan Allah akhirat dan kehidupan dunia

An-Najm:25

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7

َلِمنَي ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
pujian bagi Allah Tuhan semesta alam Al-Faatihah:2 لِـلَّـِه

فَاَل تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
maka jangan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dan kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:22

 َمن َكاَن َعُدوًّا لِـلَّـِه
barang siapa adalah dia musuh bagi Allah

Al-Baqarah:98

 بََلىٰ َمْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه
bahkan barang siapa dia sangat mematuhi wajahnya kepada Allah

Al-Baqarah:112

ُقل لِـلَّـِه ٱمْلَْشِرُق َوٱمْلَْغرُِب
kamu hendaklah mengatakan milik Allah timur dan barat

Al-Baqarah:142

إِنَّآ إَِليِْه رَِٰجُعوَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا لِـلَّـِه َو
mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya

kami kepadaNya mereka yang telah kembali
Al-Baqarah:156

 َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أََشدُّ ُحبًّا لِـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengimani paling keras/berat

kecintaan kepada Allah
Al-Baqarah:165

أَنَّ ٱْلُقوَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
bahwasanya kekuatan milik Allah semuanya

Al-Baqarah:165

َوٱْشُكُروا۟ لِـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur kepada Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
Al-Baqarah:172

 َويَُكوَن ٱلدِّيُن لِـلَّـِه
dan adalah dia agama untuk Allah

Al-Baqarah:193

وا۟ ٱْلَحجَّ َوٱْلُعْمرَةَ لِـلَّـِه  َوأَِتمُّ
dan kalian hendaklah menyempurnakan ibadah haji dan umrah karena

Allah
Al-Baqarah:196

َوُقوُموا۟ لِـلَّـِه قَِٰنِتنَي
dan berdiri untuk Allah dengan taat / patuh

Al-Baqarah:238
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وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
milik Allah apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Al-Baqarah:284

وَك فَُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهىَ لِـلَّـِه  فَِإْن َحآجُّ
maka jika mereka mendebat kamu maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah menundukan wajahku/diriku kepada Allah
Ali-Imran:20

ُقْل إِنَّ ٱأْلَْمَر ُكلَُّهۥ لِـلَّـِه يُْخفُوَن ِفىٓ أَنفُِسِهم
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya perkara/urusan

semuanya bagi/di tangan Allah mereka menyembunyikan di dalam /
pada diri/jiwa-jiwa mereka

Ali-Imran:154

ٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل ِمۢن بَْعِد
orang-orang yang kalian memperkenankan kepada Allah dan rasul

dari setelah
Ali-Imran:172

ِشِعنَي لِـلَّـِه اَل يَْشتَُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل خَٰ
para yang menunduk kepada Allah tidak mereka menukar/membeli

dengan/kepada ayat-ayat Allah harga sedikit
Ali-Imran:199

ْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه  َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا مِّمَّ
dan siapakah lebih baik agama dari siapa dia sangat mematuhi

wajahnya kepada Allah
An-Nisa:125

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ َو
dan jika kalian mengingkari maka sesungguhnya milik Allah apa di

dalam langit dan tidak di dalam bumi
An-Nisa:131

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135

أَيَبْتَُغوَن ِعنَدُهُم ٱْلِعزَّةَ فَِإنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
apakah mereka mencari di sisi mereka keperkasaan / kemuliaan maka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan milik Allah semuanya
An-Nisa:139

ِبينًا أَتُِريُدوَن أَن تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا مُّ
apakah kalian inginkan bahwa mereka menjadikan bagi Allah atas

kalian kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:144

َوأَْخَلُصوا۟ ِدينَُهْم لِـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan mereka mengikhlaskan agama mereka kepada Allah maka itulah

mereka bersama orang-orang yang beriman
An-Nisa:146

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ فَـَٔاِمنُوا۟ َخيًْرا لَُّكْم َو
maka kalian hendaklah beriman kebaikan bagi kalian dan jika kalian

mengingkari maka sesungguhnya milik Allah segala apa di dalam
langit dan bumi

An-Nisa:170

 لَّن يَْستَنِكَف ٱمْلَِسيحُ أَن يَُكوَن َعبًْدا لِـلَّـِه
sekali-kali tidak dia memohon keengganan al masih bahwa adalah dia

hamba bagi Allah
An-Nisa:172
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما ِفيِهنَّ مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi/milik Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak tentang mereka

Al-Maidah:120

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

Al-An'aam:1

ُقل لِـلَّـِه َكتََب َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
kamu hendaklah mengatakan untuk Allah dia menuliskan /

menetapkan atas/terhadap dirinya sendiri kasih sayang
Al-An'aam:12

َلِمنَي َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Al-An'aam:45

 إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه
tidaklah hukum/penentuan kecuali dari Allah

Al-An'aam:57

۟ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء ٱْلجِنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخرَُقوا
dan mereka menjadikan Allah sekutu-sekutu jin-jin dan/padahal dia

menciptakan mereka dan mereka melubangi
Al-An'aam:100

مِ نَِصيبًا ا ذََرأَ ِمَن ٱْلَحرِْث َوٱأْلَنْعَٰ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ِممَّ
dan mereka menjadikan untuk Allah dari apa dia sebarkan dari ladang

dan binatang ternak bagian/sebagian besar
Al-An'aam:136

ذَا لُِشرََكآِئنَا ذَا لِـلَّـِه ِبزَْعِمِهْم َوهَٰ فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini untuk Allah menurut anggapan mereka

dan ini untuk sekutu kami
Al-An'aam:136

َوَما َكاَن لِـلَّـِه فَُهَو يَِصُل إَِلىٰ ُشرََكآِئِهْم َسآَء َما يَْحُكُموَن
dan tidak adalah dia untuk Allah maka Dia dia menyampaikan

kepada sekutu-sekutu (berhala-berhala) mereka amat buruk apa
mereka tetapkan

Al-An'aam:136

َلِمنَي َوَمَماِتى لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan waktu matiku untuk Allah Tuhan semesta alam

Al-An'aam:162

ذَا َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َهَدىٰنَا لِهَٰ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang dia menunjuki kami

kepada ini
Al-A'raaf:43

 َوٱْصِبُرٓوا۟ إِنَّ ٱأْلَرَْض لِـلَّـِه
dan bersabarlah sesungguhnya bumi milik Allah

Al-A'raaf:128

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَنفَاِل ُقِل ٱأْلَنفَاُل لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang kamu
hendaklah mengatakan harta rampasan perang kepunyaan Allah dan

rasul

Al-Anfaal:1
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَجِيبُوا۟ لِـلَّـِه َولِلرَُّسوِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk])

perkenankanlah bagi Allah dan untuk rasul
Al-Anfaal:24

 َويَُكوَن ٱلدِّيُن ُكلُُّهۥ لِـلَّـِه
dan adalah dia agama semuanya bagi Allah

Al-Anfaal:39

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َغِنْمتُم مِّن َشىٍْء فَأَنَّ لِـلَّـِه ُخُمَسُهۥ َولِلرَُّسوِل
dan kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya (kalian) merampas

dari sesuatu maka mengapa bagi/untuk Allah seperlimanya dan untuk
rasul

Al-Anfaal:41

إِذَا نََصُحوا۟ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َما َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل
apabila (mereka) memberi nasehat kepada Allah dan rasul-nya tidak

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dari jalan
At-Taubah:91

َ َلُهۥٓ أَنَُّهۥ َعُدوٌّ لِـلَّـِه ا تَبنَيَّ  َوَعَدَهآ إِيَّاهُ فََلمَّ
(ia) janjikannya hanya kepadanya maka tatkala ia menjadi jelas

baginya bahwasanya musuh bagi Allah
At-Taubah:114

َلِمنَي َوَءاِخُر َدْعَوىُٰهْم أَِن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan akhir/penutup doa mereka agar/hendalah segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam
Yunus:10

 فَُقْل إِنََّما ٱْلَغيُْب لِـلَّـِه
maka kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah yang

gaib kepunyaan Allah
Yunus:20

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa di dalam langit dan

bumi
Yunus:55

واََل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
dan jangan dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan kepunyaan Allah semuanya
Yunus:65

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َمن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah orang/apa di dalam langit

dan orang/apa di dalam bumi
Yunus:66

ذَا بََشًرا َش لِـلَّـِه َما هَٰ َوُقْلَن حَٰ
dan (mereka[pr]) berkata sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

bagi Allah bukanlah ini manusia
Yusuf:31

إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ
sesungguhnya hukum/penentuan kecuali/hanyalah bagi/milik Allah

dia menyuruh agar jangan menyembah kecuali/selain hanya
kepadanya

Yusuf:40

َش لِـلَّـِه َما َعلِْمنَا َعَليِْه ِمن ُسٓوٍء ُقْلَن حَٰ
dikatakan sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha) bagi Allah tidak

(kami) mengetahui atasnya dari jelek
Yusuf:51
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ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ ْلُت َوَعَليِْه فَْليَتَوَكَّ إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
jika hukum/penentuan hanyalah bagi/hak Allah atasnya (aku) supaya

bertawakkal dan atas-nya maka ia hendaklah bertawakkal orang-
orang yang berserah diri

Yusuf:67

ُت َوٱلنُّوُر أَْم َجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء أَْم َهْل تَْستَِوى ٱلظُُّلمَٰ
atau apakah sama gelap gulita dan cahaya/terang benderang atau

(mereka) menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu
Arraad:16

بَل لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر َجِميًعا أَفََلْم يَا۟يْـَِٔس
bahkan kepunyaan Allah perkata itu semuanya tidakkah mengetahui

Arraad:31

ِبَما َكَسبَْت َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء
dengan apa ia telah mengusahakan dan mereka menjadikan bagi

Allah sekutu-sekutu
Arraad:33

۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه َجِميًعا فََقاَل ٱلضُّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan kepada Allah semuanya lalu
ia mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian

mencari kesombongan diri

Ibrahim:21

َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلِِهۦ
dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk hendak

menyesatkan dari jalannya
Ibrahim:30

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39

اِر َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ibrahim:48

ًدا لِـلَّـِه َوُهْم دَِٰخُروَن َمآِئِل ُسجَّ يَتَفَيَّؤُا۟ ِظلَُٰلُهۥ َعِن ٱْليَِمنيِ َوٱلشَّ
menjadi membolak-balik bayangannya/naungannya dari sebelah
kanan dan kiri sujud kepada Allah dan mereka orang-orang yang

telah berendah diri

An-Nahl:48

نَُهۥ َوَلُهم مَّا يَْشتَُهوَن َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه ٱْلبَنَِٰت ُسبْحَٰ
dan menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan maha suci dia dan

bagi mereka apa inginkan
An-Nahl:57

َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه َما يَْكرَُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم ٱْلَكِذَب
dan menjadikan bagi Allah apa membenci dan (kamu) ucapkan lidah-

lidah mereka kedustaan / kebohongan
An-Nahl:62

فَاَل تَْضِربُوا۟ لِـلَّـِه ٱأْلَْمثَاَل إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka jangan membuat bagi Allah perumpamaan sesungguhnya Allah

dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui
An-Nahl:74

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
An-Nahl:75
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ًة َقاِنتًا لِـلَّـِه َحِنيفًا إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َكاَن أُمَّ
sesungguhnya Ibrahim adalah dia umat/seorang (ia[lk]) yang

mentaati bagi/kepada Allah lurus
An-Nahl:120

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا
dan katakanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak (ia[lk])

mengambil anak
Al-Isra:111

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَلىٰ َعبِْدِه ٱْلِكتََٰب
segala puji bagi Allah yang ia menurunkan atas/terhadap hambanya

kitab
Al-Kahfi:1

ُهنَالَِك ٱْلَولَٰيَُة لِـلَّـِه ٱْلَحقِّ
di sana perlindungan bagi Allah benar

Al-Kahfi:44

َما َكاَن لِـلَّـِه أَن يَتَِّخذَ ِمن َوَلٍد
tidak adalah dia bagi Allah bahwa dia mengambil dari anak

Maryam:35

ُحنَفَآَء لِـلَّـِه َغيَْر ُمْشرِِكنَي ِبِهۦ
lurus/ikhlas bagi/kepada Allah tidak / bukan / selain para yang

mempersekutukan dengannya
Al-Hajj:31

ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُهْم
kerajaan pada hari itu bagi/pada Allah ia memberi keputusan diantara

mereka
Al-Hajj:56

ىٰنَا ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى نَجَّ
maka katakan/ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatan

kami dari kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:28

ُروَن َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَذَكَّ
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam kalian ingat

Al-
Mu'minuun:85

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:87

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل فَأَنَّىٰ تُْسَحُروَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan

maka mengapa ditipu / disihir

Al-
Mu'minuun:89

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah apa di dalam langit dan

dibumi
An-Nuur:64

َن ِعْلًما َوَقااَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه  َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dan sulaiman

pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi
Allah

An-Naml:15

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أاَلَّ يَْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى يُْخِرُج ٱْلَخْبَء ِفى ٱلسَّ
agar tidak menyembah kepada Allah yang dia mengeluarkan yang

tersembunyi di dalam langit dan di bumi
An-Naml:25
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َلِمنَي َن لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوأَْسَلْمُت َمعَ ُسَليْمَٰ
dan (aku) berserah diri bersama sulaiman kepada Allah Tuhan

semesta alam
An-Naml:44

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َسيُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ
dan katakanlah segala puji bagi Allah akan memperhatikan kepada

kalian tanda-tanda-Nya
An-Naml:93

نَُكْم فََعلُِمٓوا۟ أَنَّ ٱْلَحقَّ لِـلَّـِه  فَُقْلنَا َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
maka kami katakan kalian kemukakanlah bukti-bukti kebenaran

kalian maka (mereka) mengetahui bahwasanya kebenaran
bagi/kepunyaan Allah

Al-Qashash:75

 َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan segala

puji bagi Allah
Al-Ankabuut:63

ِفى ِبْضعِ ِسِننَي لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر ِمن َقبُْل
di dalam beberapa beberapa tahun bagi Allah perkata itu dari sebelum

Ar-Ruum:4

َن ٱْلِحْكَمَة أَِن ٱْشُكْر لِـلَّـِه  َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُلْقمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi luqmân hikmah-hikmah

agar/hendalah (kamu) bersyukurlah kepada Allah
Luqman:12

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah bahkan

kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui
Luqman:25

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan dibumi

Luqman:26

لًِحا َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَْعَمْل صَٰ
dan siapa (ia[lk]) mentaati diantara (kalian[pr]) adalah Allah dan

rasul-nya dan mengerjakan/amal yang saleh
Al-Ahzab:31

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Saba':1

ُقْل إِنََّمآ أَِعظُُكم ِبوَِٰحَدٍة أَن تَُقوُموا۟ لِـلَّـِه َمثْنَىٰ َوفُرََٰدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah memberi

nasihat kepada kalian dengan satu bahwa kalian berdiri kepada Allah
dua dan sendiri-sendiri

Saba':46

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه فَاِطِر ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi

Faathir:1
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َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَذَْهَب َعنَّا ٱْلَحزََن
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang (ia) akhirnya

menghilangkan dari kami duka-cita
Faathir:34

َلِمنَي َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Ash-
Shaafaat:182

أاََل لِـلَّـِه ٱلدِّيُن ٱْلَخالُِص
ingatlah kepunyaan Allah agama (ia[lk]) yang ikhlas/suci

Az-Zumar:3

َوَجَعَل لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
dan dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sungguh dia

menyesatkan dari jalannya
Az-Zumar:8

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
Az-Zumar:29

فََٰعُة َجِميًعا ُقل لِـلَّـِه ٱلشَّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan Allah pertolongan (kb

abstrak/kt sifat) semuanya
Az-Zumar:44

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َصَدَقنَا َوْعَدهُۥ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang membenarkan kami

janji-nya
Az-Zumar:74

َلِمنَي َوِقيَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Az-Zumar:75

فَٱْلُحْكُم لِـلَّـِه ٱْلَعلِىِّ ٱْلَكِبيِر
maka hukum/keputusan bagi Allah sangat tinggi sangat besar

Ghafir:12

اِر َِن ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ ملِّ
kepunyaan siapa kerajaan hari ini kepunyaan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ghafir:16

َلِمنَي فَٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
maka sembahlah Dia pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Ghafir:65

ْمِس واََل لِْلَقَمِر َوٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَقُهنَّ اَل تَْسُجُدوا۟ لِلشَّ
tidak sujud kepada matahari dan jangan pada bulan dan bersujudlah

kepada Allah yang (ia) menciptakan mereka[pr]
Fush-Shilat:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْخُلُق َما يََشآُء مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi Allah kerajaan langit dan bumi dia menciptakan apa yang dia

kehendaki
Asy-Syuura:49

۟ فَٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه َوٱْعبُُدوا
maka (kalian[lk]) bersujudlah kepada Allah dan kalian hendaklah

menyembah
An-Najm:62
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

bumi
Al-Hadiid:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Al-Hasyr:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Ash-Shaff:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
Al-Jumu'ah:1

إِن زََعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِيَآُء لِـلَّـِه ِمن ُدوِن ٱلنَّاِس
jika kalian menyangka bahwa kamu pelindung-pelindung Allah dari

selain manusia
Al-Jumu'ah:6

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
At-Taghaabun:1

َدةَ لِـلَّـِه هَٰ  َوأَْشِهُدوا۟ ذََوْى َعْدٍل مِّنُكْم َوأَِقيُموا۟ ٱلشَّ
dan (kalian[lk]) persaksikanlah dua orang mempunyai keadilan

diantara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesakisan-kesaksian
karena Allah

Ath-Thalaaq:2

مَّا َلُكْم اَل تَرُْجوَن لِـلَّـِه َوَقاًرا
mengapa bagi kalian tidak mengharapkan bagi Allah kebesaran

Nuh:13

جَِد لِـلَّـِه فَاَل تَْدُعوا۟ َمعَ الـلَّـِه أََحًدا َوأَنَّ ٱمْلَسَٰ
dan bahwasannya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka jangan

mengharapkan/menyeru bersama Allah seseorang/siapapun
Al-Jinn:18

 يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19

ِفِريَن َوالـلَّـُه ُمِحيطٌۢ ِبٱْلكَٰ
dan Allah sangat meliputi dengan orang-orang kafir Al-Baqarah:19 َوالـلَّـُه

َوالـلَّـُه ُمْخِرٌج مَّا ُكنتُْم تَْكتُُموَن
dan Allah yang mengeluarkan apa adalah kalian kalian sembunyikan

Al-Baqarah:72

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-orang yang aniaya

Al-Baqarah:95

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat terhadap apa mereka mengerjakan

Al-Baqarah:96
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َوالـلَّـُه يَْختَصُّ ِبرَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia menentukan dengan rahmatnya orang/siapa dia

kehendaki
Al-Baqarah:105

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Baqarah:105

َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah amat cepat perhitungan

Al-Baqarah:202

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱْلفََساَد
dan Allah tidak dia menyukai kerusakan

Al-Baqarah:205

َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha penyantun dengan hamba

Al-Baqarah:207

فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orang dia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212

 ِفيِه ِمَن ٱْلَحقِّ ِبِإذِْنِهۦ َوالـلَّـُه
tentang (kebenaran) itu dari kebenaran dengan izinnya dan Allah

Al-Baqarah:213

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Al-Baqarah:216

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:218

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ٱمْلُفِْسَد ِمَن ٱمْلُْصلِحِ
dan Allah dia mengetahui orang yang melakukan kerusakan dari

orang yang melakukan perbaikan
Al-Baqarah:220

َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱْلَجنَِّة َوٱمْلَْغِفرَِة ِبِإذِْنِهۦ
dan Allah mereka menyeru kepada surga dan ampunan dengan

izinnya
Al-Baqarah:221

َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:224

َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dan Allah sangat mengampuni Maha Penyantun

Al-Baqarah:225

َولِلرَِّجاِل َعَليِْهنَّ َدرََجٌة َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan para lelaki/suami atas mereka derajat/satu tingkat kelebihan dan

Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Baqarah:228

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Al-Baqarah:232
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 ِفيَما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف َوالـلَّـُه
tentang apa mereka membuatkan di dalam / pada diri-diri mereka[pr]

menurut yang patut dan Allah
Al-Baqarah:234

ِمن مَّْعُروٍف َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dari yang dibaiki dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:240

إَِليِْه تُرَْجُعوَن ُط َو َوالـلَّـُه يَْقِبُض َويَبْصُۜ
dan Allah ia mengenggam dan dia meluaskan dan kepadaNya kalian

dikembalikan
Al-Baqarah:245

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-orang yang dzalim

Al-Baqarah:246

َوالـلَّـُه يُؤِْتى ُمْلَكُهۥ َمن يََشآُء
dan Allah dia diberikan yang menjadi kerajaannya orang/siapa dia

kehendaki
Al-Baqarah:247

َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:247

ِبِريَن َوالـلَّـُه َمعَ ٱلصَّٰ
dan Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Baqarah:249

اَل ٱنِفَصاَم َلَها َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
tidak putus baginya dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:256

فَبُِهَت ٱلَِّذى َكفََر َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia telah dihilangankan akal yang ia mengingkari dan Allah

tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi
Al-Baqarah:258

ِعُف مِلَن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم َوالـلَّـُه يُضَٰ
dan Allah dia melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan

Allah yang meluaskan sangat mengetahui
Al-Baqarah:261

ِعُف مِلَن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم َوالـلَّـُه يُضَٰ
dan Allah dia melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan

Allah yang meluaskan sangat mengetahui
Al-Baqarah:261

َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحلِيٌم
dan Allah sangat kaya Maha Penyantun

Al-Baqarah:263

ِفِريَن َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:264

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:265

نُْه َوفَْضاًل ْغِفرَةً مِّ َوالـلَّـُه يَِعُدُكم مَّ
dan Allah dia memberi pengajaran kepada kalian tempat / waktu

ampunan dari padanya dan karunia
Al-Baqarah:268
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َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:268

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah dengan/tentang apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-Baqarah:271

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَِثيمٍ
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sangat kafir

bergelimang dosa
Al-Baqarah:276

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan sangat mengetahui

Al-Baqarah:283

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:284

َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh hukuman

Ali-Imran:4

َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan Allah sangat keras/berat balasan

Ali-Imran:11

َوالـلَّـُه يَُؤيُِّد ِبنَْصرِِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia memperkuat dengan pertolongannya dari dia kehendaki

Ali-Imran:13

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha melihat dengan hamba

Ali-Imran:15

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha melihat dengan hamba

Ali-Imran:20

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:29

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan Allah maha penyantun dengan hamba
Ali-Imran:30

َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:31
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َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Ali-Imran:34

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَليَْس ٱلذََّكُر َكٱأْلُنثَىٰ
dan Allah paling mengetahui dengan apa dia melahirkan dan dia

bukanlah/tidaklah laki-laki seperti anak perempuan
Ali-Imran:36

َوَمَكُروا۟ َوَمَكَر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
dan mereka membuat tipu daya dan dia membuat tipu daya Allah dan

Allah sebaik-baik para pemakar
Ali-Imran:54

فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan Allah tidak dia

menyukai yang mendzalmi
Ali-Imran:57

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Ali-Imran:66

ذَا ٱلنَِّبىُّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُؤِْمِننَي َوهَٰ
dan ini nabi dan orang-orang yang mereka mengimani dan Allah

penolong/pelindung orang-orang yang beriman
Ali-Imran:68

يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dia berikan siapa/orang dia kehendaki dan Allah yang meluaskan

sangat mengetahui
Ali-Imran:73

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Ali-Imran:74

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ali-Imran:86

َوالـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما تَْعَمُلوَن
dan Allah sangat penyaksi atas/terhadap apa kalian melakukan

Ali-Imran:98

فََلن يُْكفَُروهُ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي
maka tidak (sekali-kali) mereka menghapuskannya /

menghilangkannya dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-
orang yang bertakwa

Ali-Imran:115

تُبَوِّئُ ٱمْلُؤِْمِننَي َمقَِٰعَد لِْلِقتَاِل َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
kamu menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat duduk

untuk perang dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
Ali-Imran:121

ت طَّآِئفَتَاِن ِمنُكْم أَن تَفَْشاَل َوالـلَّـُه َولِيُُّهَما إِذْ َهمَّ
ketika ia menginginkan dua golongan diantara kalian bahwa kalian

berdua takut/gentar dan Allah penolong / pelindung keduanya
Ali-Imran:122

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Ali-Imran:129

563

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan

Ali-Imran:134

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menyukai yang mendzalmi

Ali-Imran:140

ِبِريَن َوَما َضُعفُوا۟ َوَما ٱْستََكانُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱلصَّٰ
dan tidak mereka melemah dan tidak mereka tunduk/menyerah dan

Allah dia menyukai orang-orang yang sabar
Ali-Imran:146

َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan

Ali-Imran:148

َوَلَقْد َعفَا َعنُكْم َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf dari kalian dan Allah

mempunyai karunia atas/terhadap orang-orang yang beriman
Ali-Imran:152

بَُكْم َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن واََل َمآ أَصَٰ
dan tidak apa dia menimpa kalian dan Allah maha mengetahui

dengan/terhadap apa kalian melakukan
Ali-Imran:153

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

ِفى ُقُلوِبِهْم َوالـلَّـُه يُْحىِۦ َويُِميُت
di dalam hati mereka dan Allah ia menghidupkan dan dia mematikan

Ali-Imran:156

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan maha melihat

Ali-Imran:156

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat dengan/terhadap apa mereka mengerjakan

Ali-Imran:163

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يَْكتُُموَن
dan Allah paling mengetahui dengan/terhadap apa mereka

menyembunyikan
Ali-Imran:167

َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعِظيمٍ
dan Allah mempunyai karunia yang besar

Ali-Imran:174

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

Ali-Imran:180

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:189

َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱلثََّواِب
dan Allah di sisi-nya sebaik-baik pahala

Ali-Imran:195
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ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12

ِنُكم بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
dan Allah paling mengetahui dengan keimanan kalian sebagian kalian

dari bagian
An-Nisa:25

َوأَن تَْصِبُروا۟ َخيٌْر لَُّكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan jika kalian melakukan kesabaran kebaikan bagi kalian dan Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nisa:25

َويَتُوَب َعَليُْكْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan dia menerima taubat atas kalian dan Allah sangat mengetahui

Maha Bijaksana
An-Nisa:26

َوالـلَّـُه يُِريُد أَن يَتُوَب َعَليُْكْم
dan Allah dia menghendaki supaya dia menerima bertaubat atas

kalian
An-Nisa:27

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45

َغيَْر ٱلَِّذى تَُقوُل َوالـلَّـُه يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن
tidak / bukan / selain yang kalian mengatakan dan Allah menulis apa

mereka memutuskan
An-Nisa:81

َوالـلَّـُه أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكياًل
dan Allah paling keras/berat siksaan dan lebih kuat/keras keras

An-Nisa:84

۟ َوالـلَّـُه أَرَْكَسُهم ِبَما َكَسبُٓوا
dan Allah dia menjerumuskan mereka dengan sebab mereka telah

melakukan
An-Nisa:88

َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nisa:176

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:17

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:19

َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Maidah:38

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:40
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ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
itu karunia Allah dia berikan pada siapa dia kehendaki Allah yang

meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َكانُوا۟ يَْكتُُموَن
dan Allah paling mengetahui dengan/kepada apa adalah mereka

mereka menyembunyikan
Al-Maidah:61

َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan
dan Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerusakan

Al-Maidah:64

َوالـلَّـُه يَْعِصُمَك ِمَن ٱلنَّاِس
dan Allah melindungi kamu dari manusia

Al-Maidah:67

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat dengan/terhadap apa mereka mengerjakan

Al-Maidah:71

َويَْستَْغِفُرونَُهۥ َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka memohon ampun kepadanya dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:74

ِميعُ ٱْلَعلِيُم واََل نَفًْعا َوالـلَّـُه ُهَو ٱلسَّ
dan tidak kemanfaatan dan Allah dia yang maha mendengarkan yang

sangat mengetahui
Al-Maidah:76

ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93

َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم الـلَّـُه ِمنُْه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan barang siapa dia mengulangi maka dia akhirnya akan menyiksa
Allah dari padanya dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-

sungguh hukuman

Al-Maidah:95

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
dan Allah dia mengetahui apa kalian ungkapkan dan tidak kalian

sembunyikan
Al-Maidah:99

َعفَا الـلَّـُه َعنَْها َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dia telah memberi maaf Allah daripadanya dan Allah sangat

mengampuni Maha Penyantun
Al-Maidah:101

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْسَمُعوا۟ َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

dengarkanlah dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang
yang sewenang-wenang

Al-Maidah:108

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah paling mengetahui pada orang-orang yang zalim

Al-An'aam:58
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َوالـلَّـُه أََمرَنَا ِبَها ُقْل إِنَّ الـلَّـَه اَل يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء
dan Allah dia menyuruh kami dengannya kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia menyuruh dengan
perbuatan keji

Al-A'raaf:28

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Anfaal:29

أَْو يُْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
atau diusir kamu dan membuat tipu daya dan membuat tipu daya

Allah dan Allah sebaik-baik para pemakar
Al-Anfaal:30

يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوالـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan Allah dengan apa

mereka mengerjakan sangat meliputi
Al-Anfaal:47

إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya aku aku takut Allah dan Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Anfaal:48

ِبِريَن َوالـلَّـُه َمعَ ٱلصَّٰ
dan Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Anfaal:66

َوالـلَّـُه يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah dia menghendaki akhirat dan Allah sangat perkasa Maha

Bijaksana
Al-Anfaal:67

َوالـلَّـُه يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah dia menghendaki akhirat dan Allah sangat perkasa Maha

Bijaksana
Al-Anfaal:67

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Anfaal:70

فَأَْمَكَن ِمنُْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
maka/lalu (ia[lk]) mengakibatkan menjadikan dari mereka dan Allah

sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Anfaal:71

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72

َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:15

َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan Allah maha mengetahui dengan apa kalian melakukan

At-Taubah:16
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اَل يَْستَُوۥَن ِعنَد الـلَّـِه َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
tidak menyamakan disisi Allah dan Allah tidak dia menunjukkan

kaum yang mendzalmi
At-Taubah:19

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dam Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:24

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:27

ِفِريَن َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

At-Taubah:37

وهُ َشيْـًٔا َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر واََل تَُضرُّ
dan tidak memberi mudharat kepadanya sesuatu dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
At-Taubah:39

إاِلَّ تَنُصُروهُ فََقْد نََصرَهُ الـلَّـُه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
jika tidak menolongnya maka sesungguhnya telah (ia) menolongnya

Allah dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
At-Taubah:40

ِذبُوَن َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِنَُّهْم َلكَٰ
dan Allah dia mengetahui bahwasanya mereka sungguh orang-orang

yang telah mendustakan
At-Taubah:42

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي أَن يُجَٰ
bahwa/untuk semakin melakukan kesungguhan dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-

orang yang bertakwa

At-Taubah:44

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui pada orang-orang yang zalim

At-Taubah:47

َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui maha bijaksana

At-Taubah:60

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم لِيُرُْضوُكْم َوالـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أََحقُّ
mereka bersumpah dengan (nama) Allah bagi kalian untuk diridhakan

kalian[lk] (oleh mereka[lk]) dan Allah dan rasulnya lebih berhak
At-Taubah:62

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:80

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:91

َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:97

َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

At-Taubah:98
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َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

At-Taubah:103

إِمَّا يَتُوُب َعَليِْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َو
adapun/adakalanya sungguh-sungguh akan menyiksa mereka dan

adapun/adakalanya dia menerima bertaubat atas mereka dan Allah
sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:106

ِذبُوَن َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ
dan Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-

orang yang telah mendustakan
At-Taubah:107

ِريَن ُروا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُطَّهِّ أَن يَتَطَهَّ
bahwa menjadi sangat membersihkan diri dan Allah dia menyukai

orang-orang yang dalam kondisi bersih / suci
At-Taubah:108

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

At-Taubah:109

إآِلَّ أَن تََقطَّعَ ُقُلوبُُهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kecuali telah (ia) supaya menjadi putus hati mereka dan Allah sangat

mengetahui Maha Bijaksana
At-Taubah:110

لَٰمِ َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلىٰ َداِر ٱلسَّ
dan Allah mereka menyeru kepada rumah/tempat

keselamatan/kedamaian
Yunus:25

إِنََّمآ أَنَت نَِذيٌر َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara
Huud:12

فََصبٌْر َجِميٌل َوالـلَّـُه ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dan Allah
yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian)

sifatkan / ucapkan

Yusuf:18

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah sangat mengetahui dengan/terhadap apa mereka

mengerjakan
Yusuf:19

َولِنَُعلَِّمُهۥ ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث َوالـلَّـُه َغالٌِب َعَلىٰٓ أَْمرِِهۦ
dan karena hendak mengajarkannya dari tabir/pengertian kejadian-

kejadian/mimpi dan Allah (ia[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
urusan-nya

Yusuf:21

َقاَل أَنتُْم َشرٌّ مََّكانًا َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَِصفُوَن
dia mengatakan kalian keburukan tempat/kedudukan dan Allah

paling mengetahui daripada apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:77

َوالـلَّـُه يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِهۦ َوُهَو َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah ia memberi keputusan tidak orang yang membawa akibat

bagi ketetapan hukumNya dan dia amat cepat perhitungan
Arraad:41
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وَن َوَما تُْعلِنُوَن َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُِسرُّ
dan Allah dia mengetahui apa dirahasiakan dan tidak diungkapkan

An-Nahl:19

َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّىُٰكْم َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
dan Allah ia menciptakan kalian kemudian dia mewafatkan kalian
dan diantara kamu orang dia ditolak kepada melemah / hina umur

An-Nahl:70

زِْق َل بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱلرِّ َوالـلَّـُه فَضَّ
dan Allah dia melebihkan sebagian kalian atas/terhadap bagian di

dalam rezki
An-Nahl:71

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari diri/jenis-jenis kalian

berpasangan
An-Nahl:72

ِتُكْم اَل تَْعَلُموَن َشيْـًٔا هَٰ َوالـلَّـُه أَْخرََجُكم مِّۢن بُطُوِن أُمَّ
dan Allah (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kalian dari perut ibu-ibu

kamu tidak kalian mengetahui sesuatu
An-Nahl:78

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّۢن بُيُوِتُكْم َسَكنًا
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari rumah kalian tempat tinggal

An-Nahl:80

ا َخَلَق ِظلَٰاًل َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّمَّ
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari apa dia menciptakan

naungan/tempat berteduh
An-Nahl:81

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يُنَزُِّل
dan Allah paling mengetahui dengan/terhadap apa sungguh-sungguh

akan menurunkan
An-Nahl:101

ْحِر َوالـلَّـُه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ َوَمآ أَْكرَْهتَنَا َعَليِْه ِمَن ٱلسِّ
dan tidak (kamu) telah memaksa kepada kami atasnya dari sihir dan

Allah kebaikan dan lebih kekal
Thaahaa:73

ثُمَّ يُْحِكُم الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kemudian menyebabkan akan menghukum Allah ayat-ayat-Nya dan

Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Hajj:52

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan Allah untuk kalian ayat-

ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:18

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

An-Nuur:19

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يُزَكِّى َمن يََشآُء َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan Allah

maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:21
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أَن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
bahwa mengampuni Allah bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
An-Nuur:22

ُهَو أَزَْكىٰ َلُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم
dia lebih bersih/suci bagi kalian dan Allah dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui
An-Nuur:28

َمتَٰعٌ لَُّكْم َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
penambahan kesenangan bagi kalian dan Allah dia mengetahui apa

kalian ungkapkan dan tidak kalian sembunyikan
An-Nuur:29

َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

An-Nuur:32

َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35

َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan Allah dia memberi rezki orang/siapa dia kehendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
An-Nuur:38

َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39

َوتَْسِبيَحُهۥ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبَما يَفَْعُلوَن
dan (kamu) bertasbih kepadanya dan Allah sangat mengetahui

dengan/terhadap/apa mereka melakukan
An-Nuur:41

آٍء َوالـلَّـُه َخَلَق ُكلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّ
dan Allah dia menciptakan tiap-tiap binatang melata dari air

An-Nuur:45

َوالـلَّـُه يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan

orang yang lurus
An-Nuur:46

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:58

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayat-Nya dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:59

َوأَن يَْستَْعِففَْن َخيٌْر لَُّهنَّ َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan jika selalu memohon menjaga kehormatan (berlaku sopan)

kebaikan bagi mereka dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:60
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َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nuur:64

َن َعَلىَّ َوالـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فَاَل ُعْدوَٰ
maka tidak ada permusuhan atas dan Allah atas/terhadap apa yang

kami mengatakan pemelihara
Al-Qashash:28

َوَلِذْكُر الـلَّـِه أَْكبَُر َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْصنَُعوَن
dan sungguh mengingat Allah paling besar dan Allah dia mengetahui

apa membuat
Al-Ankabuut:45

ِبيَل ذَٰلُِكْم َقْوُلُكم ِبأَفْوَِٰهُكْم َوالـلَّـُه يَُقوُل ٱْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدى ٱلسَّ
yang demikian itu bagi kalian perkataan kalian dengan mulut-mulut

kalian dan Allah dia mengatakan benar dan dia dia menunjukkan
jalan

Al-Ahzab:4

َوتَْخَشى ٱلنَّاَس َوالـلَّـُه أََحقُّ أَن تَْخَشىُٰه
dan takut manusia dan Allah lebih berhak bahwa takuti-nya

Al-Ahzab:37

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ُقُلوِبُكْم وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحلِيًما
dan Allah dia mengetahui apa di dalam hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pandai Maha Penyantun
Al-Ahzab:51

فَيَْستَْحىِۦ ِمنُكْم َوالـلَّـُه اَل يَْستَْحىِۦ ِمَن ٱْلَحقِّ
lalu dia malu diantara kalian dan Allah tidak malu dari kebenaran

Al-Ahzab:53

يَٰحَ َوالـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan Allah yang (ia) mengutus angin

Faathir:9

َوالـلَّـُه َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة
dan Allah Dia menciptakan kalian dari tanah kemudian dari air mani

Faathir:11

َوالـلَّـُه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan Allah dia sangat kaya Maha Terpuji

Faathir:15

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم َوَما تَْعَمُلوَن
dan/padahal Allah ia menciptakan kalian dan tidak kalian melakukan

Ash-Shaafaat:96

َوالـلَّـُه يَْقِضى ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن
dan Allah memutuskan / menyempurnakan dengan hak/adil dan

orang-orang yang
Ghafir:20

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُتَِّقنَي َو
dan sesungguhnya kami orang-orang ynag zalim sebagian mereka
pelindung-pelindung bagian dan Allah penolong/pelindung orang-

orang yang bertakwa

Al-Jaatsiyah:19

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْوىُٰكْم
dan Allah dia mengetahui tempat berpindah kalian dan tempat-tempat

tinggal kalian
Muhammad:19
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َسنُِطيُعُكْم ِفى بَْعِض ٱأْلَْمِر َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِْسرَارَُهْم
akan mematuhi kalian di dalam sebagian urusan ini dan Allah dia

mengetahui rahasia mereka
Muhammad:26

َلُكْم َوَلتَْعرِفَنَُّهْم ِفى َلْحِن ٱْلَقْوِل َوالـلَّـُه يَْعَلُم أَْعمَٰ
dan sungguh (kamu) mengenal mereka di dalam lagu/tata bahasa

perkataan dan Allah dia mengetahui perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:30

َلُكْم َوالـلَّـُه َمَعُكْم َوَلن يَِترَُكْم أَْعمَٰ
dan Allah beserta kalian dan tidak akan mengurangi kalian

perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:35

فَِإنََّما يَبَْخُل َعن نَّفِْسِهۦ َوالـلَّـُه ٱْلَغِنىُّ َوأَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء
maka sesungguhnya hanyalah ia kikir dari dirinya sendiri dan Allah

sangat kaya dan kamu orang-orang yang memerlukan
Muhammad:38

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Hujuraat:5

فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َوِنْعَمًة َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
karunia dari Allah dan nikmat dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana
Al-Hujuraat:8

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dan Allah dia mengetahui apa yang ada di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Hujuraat:16

َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Hujuraat:16

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat terhadap apa kalian melakukan

Al-Hujuraat:18

َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما ُكنتُْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan dia beserta kalian dimana apa adalah kalian dan Allah dengan

apa-apa kalian melakukan maha melihat
Al-Hadiid:4

َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:21

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sombong

kebanggaan diri
Al-Hadiid:23

َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
Al-Hadiid:28
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َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:29

َوتَْشتَِكىٓ إَِلى الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْسَمعُ تََحاُورَُكَمآ
dan mengadukan kepada Allah dan Allah mendengar (kalian[berdua])

saling tanya jawab
Al-Mujaadilah:1

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-Mujaadilah:3

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Mujaadilah:6

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hasyr:6

ِذبُوَن إِن ُقوِتْلتُْم َلنَنُصرَنَُّكْم َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ َو
dan jika kalian telah dibunuh niscaya akan membantu kalian dan

Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Hasyr:11

يَفِْصُل بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
menjelaskan diantara kalian dan Allah terhadap apa kalian melakukan

maha melihat

Al-
Mumtahinah:3

َوالـلَّـُه َقِديٌر َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah yang menguasi dan Allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Mumtahinah:7

َوالـلَّـُه َقِديٌر َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah yang menguasi dan Allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Mumtahinah:7

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
Ash-Shaff:5
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َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
baginya tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ash-Shaff:7

ِفُروَن َوالـلَّـُه ُمِتمُّ نُورِِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan Allah disempurnakan cahaya-nya meskipun (ia) membenci para

pembangkan
Ash-Shaff:8

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Jumu'ah:4

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Jumu'ah:5

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui pada orang-orang yang zalim

Al-Jumu'ah:7

زِِقنَي َوالـلَّـُه َخيُْر ٱلرَّٰ
dan Allah sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Jumu'ah:11

إِنََّك َلرَُسوُل الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْعَلُم
sesungguhnya kamu benar-benar rasul Allah dan Allah dia

mengetahui

Al-
Munaafiquun:1

ِذبُوَن إِنََّك َلرَُسوُلُهۥ َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َلكَٰ
sesungguhnya kamu benar-benar rasul-nya dan Allah dia menjadi

saksi sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki sungguh orang-
orang yang telah mendustakan

Al-
Munaafiquun:1

إِذَا َجآَء أََجُلَها َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
apabila dia datang waktunya dan Allah maha mengetahui terhadap

apa kalian melakukan

Al-
Munaafiquun:11

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha melihat

At-Taghaabun:2

ُدوِر َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
dan Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati

At-Taghaabun:4

وَّٱْستَْغنَى الـلَّـُه َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan mencukupi/tidak memerlukan Allah dan Allah sangat kaya Maha

Terpuji
At-Taghaabun:6

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

At-Taghaabun:8

َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

إِنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anakmu cobaan-

cobaan dan Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-
Taghaabun:15
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َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َشُكوٌر َحلِيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri Maha Penyantun

At-
Taghaabun:17

تَبْتَِغى َمرَْضاَت أَزْوَِٰجَك َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
kamu mencari kesenangan isteri-isterimu dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
At-Tahriim:1

َوالـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
dan Allah perlindungan kalian dan dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana
At-Tahriim:2

َوالـلَّـُه أَنۢبَتَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض نَبَاتًا
dan Allah (ia) menyebabkan menumbuhkan kalian dari bumi

pertambahan pertumbuhan
Nuh:17

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِبَساطًا
dan Allah ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan

Nuh:19

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يُوُعوَن
dan Allah paling mengetahui terhadap apa dijaga

Al-Inshiqaaq:23

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Buruuj:9

َوالـلَّـُه ِمن َورَآِئِهم مُِّحيطٌۢ
dan Allah dari belakang mereka sangat meliputi

Al-Buruuj:20

إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ َوالـلَّـِه َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي
kecuali bahwa mereka berkata demi Allah tuhan kami tidak ada

adalah kami para yang mempersekutukan
Al-An'aam:23 َوالـلَّـِه

َوتَٱهللَِّ أَلَِكيَدنَّ أَْصنََٰمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا۟ ُمْدِبِريَن
dan demi Allah sungguh akan membuat tipu daya berhala-berhala

kalian sesudah bahwa mereka dipalingkan yang dibelakang
(mengatur)

Al-Anbiyaa':57
َوتَٱهللَِّ

َوهللَِِّ ٱمْلَْشِرُق َوٱمْلَْغرُِب
dan kepunyaan Allah timur dan barat Al-Baqarah:115 َوهللَِِّ

َوَمن َدَخَلُهۥ َكاَن َءاِمنًا َوهللَِِّ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ
dan barang siapa dia memasukinya adalah dia aman dan kepunyaan

Allah atas/terhadap manusia berhaji
Ali-Imran:97
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وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa/segala di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
Ali-Imran:109

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
Ali-Imran:129

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi

Ali-Imran:180

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Ali-Imran:189

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:126

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:131

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:132

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Maidah:17

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َو مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua dan kepadaNya tempat kembali
Al-Maidah:18

َوهللَِِّ ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ فَٱْدُعوهُ ِبَها
dan kepunyaan Allah nama-nama kebaikan maka berdoalah

kepadaNya dengannya
Al-A'raaf:180

إَِليِْه يُرَْجعُ ٱأْلَْمُر ُكلُُّهۥ وَِٰت َوٱأْلَرِْض َو مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi dan kepada-Nya

dikembalikan perkata itu semuanya
Huud:123

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ يَْسُجُد َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah siap/apa di dalam langit dan bumi

Arraad:15

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ يَْسُجُد َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
An-Nahl:49

َوهللَِِّ ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan kepunyaan Allah perumpamaan sangat tinggi dan dia maha

perkasa maha bijaksana
An-Nahl:60

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi

An-Nahl:77
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ِقبَُة ٱأْلُُموِر َوهللَِِّ عَٰ
dan kepunyaan Allah yang mengakibatkan segala urusan

Al-Hajj:41

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah

tempat kembali
An-Nuur:42

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Jaatsiyah:27

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْغِفُر مِلَن يََشآُء مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dia mengampuni

kepada siapa dia kehendaki
Al-Fath:14

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Najm:31

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi

Al-Hadiid:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وا۟ َوهللَِِّ َخزَآِئُن ٱلسَّ َحتَّىٰ يَنفَضُّ
sehingga menujulah (bercerai-berai) dan kepunyaan Allah

perbendaharaan langit dan bumi

Al-
Munaafiquun:7

َوهللَِِّ ٱْلِعزَّةُ َولِرَُسولِِهۦ َولِْلُمؤِْمِننَي َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَْعَلُموَن
dan kepunyaan Allah kemuliaan dan bagi rasul-nya dan bagi orang-
orang yang beriman akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak

mereka mengetahui

Al-
Munaafiquun:8

ذَٰلَِك َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوٱهللَُّ ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱمْلَـَٔاِب
itu kesenangan kehidupan dunia dan Allah di sisi-nya yang terbaik

tempat kembali
Ali-Imran:14 َوٱهللَُّ

َويَُعذُِّب َمن يََشآُء وََكاَن ٱهللَُّ َغفُورًا رَِّحيًما
dan dia sungguh-sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki dan ia

adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Fath:14 ٱهللَُّ

ُقل لَّن تَتَِّبُعونَا َكذَٰلُِكْم َقاَل ٱهللَُّ ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian mengikuti demikianlah dia

mengatakan Allah dari sebelum
Al-Fath:15
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لََّقْد رَِضىَ ٱهللَُّ َعِن ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya ridha Allah dari orang-orang yang beriman

Al-Fath:18

َلِمنَي َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء ٱهللَُّ رَبُّ ٱْلعَٰ
dan tidak kamu menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah

Tuhan/Pemelihara semesta alam
At-Takwiir:29

لَِك ٱمْلُْلِك تُؤِْتى ٱمْلُْلَك َمن تََشآُء ُقِل ٱللَُّهمَّ مَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai Tuhan yang merajai/menguasai

kerajaan kamu mendatangkan kerajaan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26 ٱللَُّهمَّ

َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم ٱللَُّهمَّ َربَّنَآ
dia mengatakan Isa putra Maryam ya Allah ya tuhan kami

Al-Maidah:114

إِذْ َقاُلوا۟ ٱللَُّهمَّ إِن َكاَن َو
dan ketika mereka berkata ya Allah jika adalah dia

Al-Anfaal:32

نََك ٱللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم َدْعَوىُٰهْم ِفيَها ُسبْحَٰ
doa mereka didalamnya maha suci engkau ya Allah dan

penghormatan mereka didalamnya kehormatan/kesejahteraan
Yunus:10

َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46

بَرَآَءةٌ مَِّن ٱهللَِّ َورَُسولِِهۦٓ
pemutusan perhubungan dari Allah dan rasul-nya At-Taubah:1 ٱهللَِّ
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م ل ا
Makna kata dasar :

آلٓم
Alif lam mim

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آلٓم
Alif lam mim Al-Baqarah:1 آلٓم

 آلٓم
Alif Lam Mim

Ali-Imran:1

 آلٓم
Alif laam miim

Al-Ankabuut:1

 آلٓم
Alif laam miim

Ar-Ruum:1

 آلٓم
Alif laam miim

Luqman:1

 آلٓم
Alif laam Miim

As-Sajdah:1
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ر م ل ا
Makna kata dasar :

امٓلٓر
Alif Lam Mim Ra

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

امٓلٓر
Alif Lam Mim Ra Arraad:1 امٓلٓر
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مص ل ا
Makna kata dasar :

امٓلٓٓص
Alif Lam Mim Shad

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

امٓلٓٓص
Alif Lam Mim Shad Al-A'raaf:1 امٓلٓٓص
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ه ل ا
Makna kata dasar :

َءالَِهتَُكْم َءالَِهٌة َءالَِهةًۢ َءالَِهًة َءأَٰلَِهتُنَا
tuhan-tuhan kalian tuhan-tuhan tuhan-tuhan tuhan-tuhan apakah tuhan kami

َءالَِهِتِهْم َءالَِهِتنَا َءالَِهِتُكْم َءالَِهتُُهُم َءالَِهتَُكْم
berhala-berhala

mereka
tuhan/sesembahan

kami tuhan-tuhan kamu tuhan-tuhan mereka tuhan-tuhan kalian

إِلٌَٰه إِلًَٰها أَِءلٌَٰه َءالَِهِتى َءالَِهِتِهْم
tuhan tuhan apakah ada tuhan tuhanku berhala-berhala

mereka

إِلََٰهَك إِلََٰه إِلَٰهٍۭ إِلٍَٰه إِلٌَٰه
tuhanmu tuhan tuhan tuhan tuhan

إِلَُٰهُكُم إِلََٰهنْيِ إِلََٰهُهۥ إِلََٰهُكْم إِلََٰهَك
tuhan kalian dua tuhan tuhannya tuhan kalian tuhanmu

الـلَّـِه إِلَِٰهَك إِلَِٰه إِلَُٰهُكْم إِلَُٰهُكُم
Tuhan (mereka) tuhanmu tuhan tuhan kalian tuhan kalian
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َوَءالَِهتََك فَِإلَُٰهُكْم ِبـَٔالَِهِتنَآ ِبـَٔالَِهِتنَا
dan tuhan-tuhanmu maka tuhan kalian dengan/terhadap tuhan-

tuhan kami
dengan/terhadap tuhan-

tuhan kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاُلٓوا۟ َءأَٰلَِهتُنَا َخيٌْر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ َلَك
dan mereka berkata apakah tuhan kami kebaikan atau dia tidak

(mereka) menjadikannya (kk lampau) bagimu
Az-Zukhruf:58 َءأَٰلَِهتُنَا

أَنَّ َمعَ الـلَّـِه َءالَِهًة أُْخَرٰى
bahwasanya bersama Allah tuhan-tuhan yang lain Al-An'aam:19 َءالَِهًة

 أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما َءالَِهًة
apakah kamu mengambil/jadikan berhala-berhala tuhan-tuhan

Al-An'aam:74

ؤآَُلِء َقْوُمنَا ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة  هَٰٓ
mereka ini kaum kami mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

tuhan-tuhan
Al-Kahfi:15

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لِّيَُكونُوا۟ َلُهْم ِعزًّا
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

supaya (mereka[lk]) adalah bagi mereka kemuliaan
Maryam:81

أَمِ ٱتََّخذُٓوا۟ َءالَِهًة مَِّن ٱأْلَرِْض ُهْم يُنِشُروَن
ataukah/apakah mereka mengambil/menjadikan tuhan-tuhan dari

bumi mereka (tuhan-tuhan) disebarkan
Al-Anbiyaa':21

نَُكْم أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
ataukah mereka mengambil/menjadikan dari selain dia tuhan-tuhan

kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti
kebenaran kalian

Al-Anbiyaa':24

ؤآَُلِء َءالَِهًة  َلْو َكاَن هَٰٓ
sekiranya adalah dia mereka itu tuhan-tuhan

Al-Anbiyaa':99

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة الَّ يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan mereka mengambil dari selain dia tuhan-tuhan tidak menciptakan

sesuatu dan mereka diciptakan
Al-Furqon:3

ُن ِبُضرٍّ َءأَتَِّخذُ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِْدِن ٱلرَّْحمَٰ
apakah (aku) akan mengambil/menyembah dari selain dia tuhan-

tuhan jika dikehendaki terhadapku pemurah dengan suatu bencana
YaaSiin:23

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

boleh jadi mereka mereka akan ditolong
YaaSiin:74

أَِئفًْكا َءالَِهًة ُدوَن الـلَّـِه تُِريُدوَن
apakah kebohongan tuhan-tuhan bukan Allah kalian menghendaki

Ash-Shaafaat:86
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ِن َءالَِهًة يُْعبَُدوَن أََجَعْلنَا ِمن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
adakah (kami) jadikan (kk tanya) dari selain pemurah tuhan-tuhan

disembah
Az-Zukhruf:45

فََلواَْل نََصرَُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُقْربَانًا َءالَِهةًۢ
maka mengapa tidak (ia) menolong mereka orang-orang yang mereka
mengambil/menjadikan dari selain Allah pendekatan diri tuhan-tuhan

Al-Ahqaaf:28 َءالَِهةًۢ
َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْجَعل لَّنَآ إِلًَٰها َكَما َلُهْم َءالَِهٌة

mereka berkata ya Musa kamu hendaklah menjadikan bagi kami
tuhan sebagaimana bagi mereka tuhan-tuhan

Al-A'raaf:138 َءالَِهٌة
ُقل لَّْو َكاَن َمَعُهۥٓ َءالَِهٌة َكَما يَُقوُلوَن

kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia bersama dia tuhan-
tuhan sebagaimana mereka mengatakan

Al-Isra:42

َلْو َكاَن ِفيِهَمآ َءالَِهٌة إاِلَّ الـلَّـُه َلفََسَدتَا
sekiranya adalah dia pada keduanya tuhan-tuhan selain Allah tentu

(keduanya) rusak binasa
Al-Anbiyaa':22

أَْم َلُهْم َءالَِهٌة تَْمنَُعُهم مِّن ُدوِننَا
ataukah bagi mereka tuhan-tuhan mencegah / melindungi mereka[lk]

dari selain kami
Al-Anbiyaa':43

ِفُروَن ِن ُهْم كَٰ ذَا ٱلَِّذى يَذُْكُر َءالَِهتَُكْم َوُهم ِبِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ أَهَٰ
inikah yang mengingat tuhan-tuhan kalian dan/sedang mereka dengan

mengingat pemurah mereka orang-orang yang telah kafir
Al-Anbiyaa':36 َءالَِهتَُكْم

َقاُلوا۟ َحرُِّقوهُ َوٱنُصُرٓوا۟ َءالَِهتَُكْم إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي
mereka berkata (kalian) membakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan

kalian jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':68

َوَقاُلوا۟ اَل تَذَُرنَّ َءالَِهتَُكْم واََل تَذَُرنَّ َودًّا
dan mereka berkata tidak (kamu) membiarkan tuhan-tuhan kalian dan

janganlah sekali-kali (kamu) membiarkan wadd
Nuh:23

فََمآ أَْغنَْت َعنُْهْم َءالَِهتُُهُم
maka tidak (ia[pr]) bermanfaat dari mereka tuhan-tuhan mereka Huud:101 َءالَِهتُُهُم

ذَا َلَشىٌْء يُرَاُد َوٱْصِبُروا۟ َعَلىٰٓ َءالَِهِتُكْم إِنَّ هَٰ
dan bersabarlah atasku/terhadapku tuhan-tuhan kamu sesungguhnya

ini benar-benar sesuatu dikehendaki
Shaad:6 َءالَِهِتُكْم

َقاُلوا۟ يَُٰهوُد َما ِجئْتَنَا ِببَيِّنٍَة َوَما نَْحُن ِبتَارِِكىٓ َءالَِهِتنَا
mereka berkata hai hud tidak kamu datang pada kami dengan bukti

yang nyata dan tidak kami dengan meninggalkanku
tuhan/sesembahan kami

Huud:53
َءالَِهِتنَا
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إِن نَُّقوُل إاِلَّ ٱْعتََرىَٰك بَْعُض َءالَِهِتنَا ِبُسٓوٍء
jika/tidak kami mengatakan melainkan menimpalah kepadamu

sebagian tuhan/sesembahan kami dengan kejahatan
Huud:54

 إِن َكاَد َليُِضلُّنَا َعْن َءالَِهِتنَا
sesungguhnya (ia) semakin mendekat sungguh hendak disesatkan

dari tuhan/sesembahan kami
Al-Furqon:42

َويَُقوُلوَن أَِئنَّا َلتَارُِكٓوا۟ َءالَِهِتنَا لَِشاِعٍر مَّْجنُونٍۭ
dan mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami)

sungguhmeninggikan tuhan/sesembahan kami karena (ia[lk]) yang
menyair (ia[lk]) yang digila-gilakan

Ash-Shaafaat:36

 َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَأِْفَكنَا َعْن َءالَِهِتنَا
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari tuhan/sesembahan kami
Al-Ahqaaf:22

فََراغَ إَِلىٰٓ َءالَِهِتِهْم فََقاَل أاََل تَأُْكُلوَن
maka dia pergi kepada berhala-berhala mereka lalu ia mengatakan

apakah tidak kalian makan
Ash-Shaafaat:91 َءالَِهِتِهْم

َقاَل أََراِغٌب أَنَت َعْن َءالَِهِتى
dia mengatakan adakah kesukaan/keinginan kamu dari tuhanku Maryam:46 َءالَِهِتى

عَ الـلَّـِه بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah bahkan mereka kaum mereka

mengadili
An-Naml:60 أَِءلٌَٰه

أَِءلٌَٰه مَّعَ
apakah ada tuhan bersama

An-Naml:61

ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62

عَ الـلَّـِه أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah

An-Naml:63

عَ الـلَّـِه َمآِء َوٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ َوَمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
dan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi apakah ada

tuhan bersama Allah
An-Naml:64

إِلًَٰها وَِٰحًدا َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن
tuhan yang satu dan kami baginya orang-orang yang mematuhi /

menyerahkan diri
Al-Baqarah:133 إِلًَٰها

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْجَعل لَّنَآ إِلًَٰها َكَما َلُهْم َءالَِهٌة
mereka berkata ya Musa kamu hendaklah menjadikan bagi kami

tuhan sebagaimana bagi mereka tuhan-tuhan
Al-A'raaf:138
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 َقاَل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغيُكْم إِلًَٰها
dia mengatakan apakah selain Allah aku akan mencarikan kalian

tuhan
Al-A'raaf:140

َوٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدٓوا۟ إِلًَٰها وَِٰحًدا
dan Al Masih anak Maryam dan tidak mereka diperintahkan

melainkan untuk menyembah tuhan yang satu
At-Taubah:31

ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96

الَّ تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
janganlah menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:22

واََل تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:39

 َلن نَّْدُعَوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ إِلًَٰها
tidak menyeru dari selain dia tuhan

Al-Kahfi:14

َوَمن يَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan barangsiapa mereka menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-
Mu'minuun:117

َوٱلَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan orang-orang yang tidak mereka memohon bersama Allah tuhan

yang lain
Al-Furqon:68

َقاَل َلِئِن ٱتََّخذَْت إِلًَٰها َغيِْرى أَلَْجَعَلنََّك ِمَن ٱمْلَْسُجوِننَي
dia mengatakan sungguh jika (kamu) menjadikan tuhan selain/tanpa

pasti (kami) akhinya menjadikan kamu dari yang dipenjara
Asy-Syu'araa':29

فَاَل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
maka jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Asy-
Syu'araa':213

واََل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-Qashash:88

أََجَعَل ٱْلَءالَِهَة إِلًَٰها وَِٰحًدا
apakah (ia[lk]) menjadikan (kt tanya) tuhan-tuhan tuhan yang satu

Shaad:5

ٱلَِّذى َجَعَل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
yang ia menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Qaaf:26

واََل تَْجَعُلوا۟ َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Adz-
Dzaariyaat:51

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد َو
dan tuhan kalian tuhan yang esa Al-Baqarah:163 إِلٌَٰه

587

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

نَُهۥٓ أَن يَُكوَن َلُهۥ َوَلٌد لَُّهۥ إِنََّما الـلَّـُه إِلٌَٰه وَِٰحٌد ُسبْحَٰ
sesungguhnya hanyalah Allah tuhan yang esa maha suci dia bahwa

adalah dia baginya anak laki-laki baginya
An-Nisa:171

َوَما ِمْن إِلٍَٰه إآِلَّ إِلٌَٰه وَِٰحٌد
dan tidak dari tuhan selain tuhan yang esa

Al-Maidah:73

ُقْل إِنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia tuhan yang

esa
Al-An'aam:19

َوَختََم َعَلىٰ ُقُلوِبُكم مَّْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِه
dan dia menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak /

selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َولِيَْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد َولِيَذَّكَّ
dan supaya mengetahui bahwasanya dia tuhan yang esa dan supaya

mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal
Ibrahim:52

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
tuhan kalian tuhan yang esa maka orang-orang yang tidak mereka

beriman dengan hari akhir
An-Nahl:22

إِنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَِإيَّٰىَ فَٱرَْهبُوِن
sesungguhnya hanyalah dia tuhan yang esa maka kepadaku

hendaknya kalian takut
An-Nahl:51

أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد
bahwa sesungguhnya hanyalah tuhan kalian tuhan yang esa

Al-Kahfi:110

َوَمن يَُقْل ِمنُْهْم إِنِّىٓ إِلٌَٰه مِّن ُدوِنِهۦ
dan barang siapa mengatakan dari mereka sesungguhnya aku tuhan

dari selain dia
Al-Anbiyaa':29

أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََهْل أَنتُم مُّْسلُِموَن
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian tuhan yang esa maka apakah

kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Al-Anbiyaa':108

ِر ٱمْلُْخِبِتنَي فَِإلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََلُهۥٓ أَْسلُِموا۟ َوبَشِّ
maka tuhan kalian tuhan yang esa maka kepada-Nya (kalian)

berserah dirilah dan beritakanlah orang-orang yang menundukan
diri/mematuhi

Al-Hajj:34

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِضيَآٍء أَفَاَل تَْسَمُعوَن
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan cahaya (sinar terang) ia membenam mendengar
Al-Qashash:71

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبَليٍْل
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan malam
Al-Qashash:72

أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد
bahwasanya tuhan kalian tuhan yang esa

Fush-Shilat:6
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َمآِء إِلٌَٰه َوِفى ٱأْلَرِْض َوُهَو ٱلَِّذى ِفى ٱلسَّ
dan dia yang di dalam langit tuhan dan di bumi

Az-Zukhruf:84

إِلٌَٰه َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَعلِيُم
tuhan dan dia maha bijaksana yang sangat mengetahui

Az-Zukhruf:84

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ أَْم َلُهْم إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه ُسبْحَٰ
ataukah bagi mereka tuhan tidak / selain Allah maha suci Allah dari

apa yang mereka persekutukan
Ath-Thuur:43

ذَا َلُهَو ٱْلَقَصُص ٱْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah ia kisah yang benar dan tidak dari tuhan

kecuali Allah
Ali-Imran:62 إِلٍَٰه

َوَما ِمْن إِلٍَٰه إآِلَّ إِلٌَٰه وَِٰحٌد
dan tidak dari tuhan selain tuhan yang esa

Al-Maidah:73

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak bagi kalian dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:59

َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-A'raaf:65

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:73

َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia

Al-A'raaf:85

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:50

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:61

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Huud:84

َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:23

َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:32

 َوَما َكاَن َمَعُهۥ ِمْن إِلٍَٰه
dan tidak adalah dia bersama dia dari tuhan

Al-
Mu'minuun:91
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َما َعلِْمُت َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيِْرى
aku tidak (aku) mengetahui bagi kalian dari tuhan selain/tanpa

Al-Qashash:38

اُر َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ
dan tidak dari tuhan kecuali Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Shaad:65

إِذًا لَّذََهَب ُكلُّ إِلَٰهٍۭ ِبَما َخَلَق
jika demikian tentu (ia) pergi/membawa tiap tuhan dengan apa dia

menciptakan

Al-
Mu'minuun:91

إِلَٰهٍۭ
ُن ٱلرَِّحيُم آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱلرَّْحمَٰ

tidak ada tuhan melainkan dia pemurah sangat penyayang Al-Baqarah:163 إِلََٰه
الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم

Allah tidak tuhan melainkan dia yang hidup yang berdiri sendiri
Al-Baqarah:255

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم
Allah tidak ada tuhan kecuali/melainkan dia yang hidup (kekal) yang

berdiri sendiri
Ali-Imran:2

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
tidak ada tuhan melainkan dia maha perkasa maha bijaksana

Ali-Imran:6

َشِهَد الـلَّـُه أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia menyaksikan Allah bahwasanya tidak ada tuhan melainkan dia

Ali-Imran:18

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
tidak ada tuhan melainkan dia maha perkasa maha bijaksana

Ali-Imran:18

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
Allah tidak ada tuhan kecuali/melainkan dia

An-Nisa:87

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
demikian itulah Allah tuhan kalian tidak ada tuhan selain dia

Al-An'aam:102

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوأَْعرِْض َعِن ٱمْلُْشرِِكنَي
tidak ada tuhan kecuali/selain dia dan kamu hendaklah memaling dari

orang-orang yang mempersekutukan
Al-An'aam:106

وَِٰت َوٱأْلَرِْض آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi tidak ada tuhan kecuali/selain

dia
Al-A'raaf:158

ا يُْشرُِكوَن نَُهۥ َعمَّ آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ُسبْحَٰ
tidak ada tuhan selain dia maha suci dia dari apa mereka

persekutukan
At-Taubah:31

ْلُت آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َعَليِْه تَوَكَّ
tidak ada tuhan selain/kecuali dia atasnya (aku) supaya bertawakkal

At-Taubah:129
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َقاَل َءاَمنُت أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) telah beriman bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan yang (ia) mempercayai dengannya
Yunus:90

َوأَن آلَّ إِلََٰه إاِلَّ
dan bahwa tidak ada tuhan selain

Huud:14

ُقْل ُهَو َربِّى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
kamu hendaklah mengatakan dia Tuhanku tidak ada tuhan selain dia

Arraad:30

أَْن أَنِذُرٓوا۟ أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠ فَٱتَُّقوِن
hendaklah (kalian[lk]) beri peringatanlah bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan Aku maka (kalian) bertakwalah kepadaku
An-Nahl:2

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ
Allah tidak ada tuhan kecuali dia baginya nama-nama kebaikan

Thaahaa:8

إِنَِّنىٓ أَنَا الـلَّـُه آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠
sesungguhnya Aku Aku Allah tidak ada tuhan melainkan Aku

Thaahaa:14

إِنََّمآ إِلَُٰهُكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian Allah yang tidak ada tuhan

melainkan dia
Thaahaa:98

إاِلَّ نُوِحىٓ إَِليِْه أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠ فَٱْعبُُدوِن
melainkan diwahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan Aku maka (kalian) sembahlah aku
Al-Anbiyaa':25

ِت أَن آلَّ إِلََٰه إآِلَّ أَنَت فَنَاَدٰى ِفى ٱلظُُّلمَٰ
lalu (dia) memanggil di dalam kegelapan bahwa tidak tuhan

melainkan Engkau
Al-Anbiyaa':87

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَكِريمِ
tidak ada tuhan melainkan dia tuhan 'arsy` sangat mulia / pemurah

Al-
Mu'minuun:116

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
Allah tidak ada tuhan kecuali dia

An-Naml:26

َوُهَو الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dan dia Allah tidak ada tuhan kecuali dia

Al-Qashash:70

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ُكلُّ َشىٍْء
tidak ada tuhan melainkan dia tiap sesuatu

Al-Qashash:88

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
tidak tuhan kecuali dia maka mengapa kalian dipalingkan

Faathir:3

آَل إِلََٰه إاِلَّ الـلَّـُه يَْستَْكِبُروَن
tidak ada tuhan kecuali Allah mereka hendak menyombongkan diri

Ash-Shaafaat:35
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َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

ِذى ٱلطَّْوِل آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو إَِليِْه ٱمْلَِصيُر
yang memiliki karunia tidak ada tuhan kecuali dia kepada-Nya

tempat kembali
Ghafir:3

آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
tidak ada tuhan kecuali dia maka mengapa kalian dipalingkan

Ghafir:62

ُهَو ٱْلَحىُّ آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia yang hidup tidak ada tuhan kecuali dia

Ghafir:65

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو يُْحىِۦ َويُِميُت
tidak ada tuhan kecuali dia ia menghidupkan dan dia mematikan

Ad-Dukhaan:8

فَٱْعَلْم أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ الـلَّـُه
maka ketahuilah bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah

Muhammad:19

ُهَو الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia Allah yang tidak tuhan kecuali dia

Al-Hasyr:22

ُهَو الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia Allah yang tidak tuhan kecuali dia

Al-Hasyr:23

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
Allah tidak tuhan kecuali dia dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman

At-
Taghaabun:13

رَّبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَٱتَِّخذْهُ وَِكياًل
tuhan timur dan barat tidak ada tuhan kecuali dia maka

ambillah/jadikan Dia penjaga/pemelihara

Al-
Muzzammil:9

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133 إِلََٰهَك

إِنَّ إِلََٰهُكْم َلوَِٰحٌد
sesungguhnya tuhan kalian benar-benar (ia[lk]) yang telah satu Ash-Shaafaat:4 إِلََٰهُكْم

أَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
apakah (kamu) lihat/pendapatmu orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Furqon:43 إِلََٰهُهۥ

أَفَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
Apakah kamu memperhatikan orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Jaatsiyah:23
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َءأَنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ٱتَِّخذُوِنى َوأُمِّىَ إِلََٰهنْيِ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
adakah kamu kamu mengatakan kepada manusia kalian hendaklah

mengambil aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah
Al-Maidah:116 إِلََٰهنْيِ

َوَقاَل الـلَّـُه اَل تَتَِّخذُٓوا۟ إِلََٰهنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dia mengucapkan Allah tidak kalian menjadikan dua tuhan dua

An-Nahl:51

إِنََّمآ إِلَُٰهُكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian Allah yang tidak ada tuhan

melainkan dia
Thaahaa:98 إِلَُٰهُكُم

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
tuhan kalian tuhan yang esa maka orang-orang yang tidak mereka

beriman dengan hari akhir
An-Nahl:22 إِلَُٰهُكْم

أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد
bahwa sesungguhnya hanyalah tuhan kalian tuhan yang esa

Al-Kahfi:110

إِلَُٰه ُموَسىٰ فَنَِسىَ ذَآ إِلَُٰهُكْم َو فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini tuhan kalian dan tuhan Musa maka

(dia) melupakan
Thaahaa:88

أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََهْل أَنتُم مُّْسلُِموَن
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian tuhan yang esa maka apakah

kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Al-Anbiyaa':108

أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد
bahwasanya tuhan kalian tuhan yang esa

Fush-Shilat:6

فَٱْجَعل لِّى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَطَّلِعُ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ
maka buatlah untukku istana agar / boleh jadi aku (aku) melihat

kepada tuhan Musa
Al-Qashash:38 إِلَِٰه

وَِٰت فَأَطَّلِعَ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ مَٰ أَْسبََٰب ٱلسَّ
pintu-pintu langit maka akan melihat kepada tuhan Musa

Ghafir:37

إِلَِٰه ٱلنَّاِس
tuhan manusia

An-Nas:3

َوٱنظُْر إَِلىٰٓ إِلَِٰهَك ٱلَِّذى ظَْلَت َعَليِْه َعاِكفًا لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ
dan lihatlah kepada tuhanmu yang (kamu[lk]) menaungi atasnya

(ia[lk]) yang menekuni sungguh akan dibakarnya
Thaahaa:97 إِلَِٰهَك

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Tuhan (mereka) kebohongan
Huud:18 الـلَّـِه
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ذَا ِبـَٔالَِهِتنَا يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َقاُلٓوا۟ َءأَنَت فََعْلَت هَٰ
mereka berkata apakah kamu (kamu) melakukan ini dengan/terhadap

tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim
Al-Anbiyaa':62 ِبـَٔالَِهِتنَا

ذَا ِبـَٔالَِهِتنَآ إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلظَّٰلِِمنَي َقاُلوا۟ َمن فََعَل هَٰ
mereka berkata siapa (dia) melakukan ini dengan/terhadap tuhan-

tuhan kami sesungguhnya dia sungguh termasuk orang-orang yang
zalim

Al-Anbiyaa':59
ِبـَٔالَِهِتنَآ

ِر ٱمْلُْخِبِتنَي فَِإلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََلُهۥٓ أَْسلُِموا۟ َوبَشِّ
maka tuhan kalian tuhan yang esa maka kepada-Nya (kalian)

berserah dirilah dan beritakanlah orang-orang yang menundukan
diri/mematuhi

Al-Hajj:34
فَِإلَُٰهُكْم

َويَذَرََك َوَءالَِهتََك َقاَل َسنَُقتُِّل أَبْنَآَءُهْم َونَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم
dan dia meninggalkan / membiarkan kalian dan tuhan-tuhanmu dia

mengatakan kelakkami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-A'raaf:127
َوَءالَِهتََك

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133 إِلََٰه َو

إِلَُٰه ُموَسىٰ فَنَِسىَ ذَآ إِلَُٰهُكْم َو فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini tuhan kalian dan tuhan Musa maka

(dia) melupakan
Thaahaa:88 إِلَُٰه َو

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد َو
dan tuhan kalian tuhan yang esa Al-Baqarah:163 إِلَُٰهُكْم َو
إِلَُٰهُكْم وَِٰحٌد َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن إِلَُٰهنَا َو َو

dan tuhan kami dan tuhan kalian yang esa dan kami baginya orang-
orang yang mematuhi / menyerahkan diri

Al-Ankabuut:46

إِلَُٰهُكْم وَِٰحٌد َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن إِلَُٰهنَا َو َو
dan tuhan kami dan tuhan kalian yang esa dan kami baginya orang-

orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Al-Ankabuut:46 إِلَُٰهنَا َو

أََجَعَل ٱْلَءالَِهَة إِلًَٰها وَِٰحًدا
apakah (ia[lk]) menjadikan (kt tanya) tuhan-tuhan tuhan yang satu Shaad:5 ٱْلَءالَِهَة
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و ل ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يُؤُْلوَن يَأُْلونَُكْم يَأْتَِل
di-ila (bersumpah tidak akan

mendekati)
mereka henti-hentinya kepada

kalian bersumpah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعِة واََل يَأْتَِل أُ۟وُلوا۟ ٱْلفَْضِل ِمنُكْم َوٱلسَّ
dan jangan bersumpah orang-orang yang mempunyai karunia

diantara kalian dan keluasan/kelapangan
An-Nuur:22 يَأْتَِل

اَل يَأُْلونَُكْم َخبَااًل َودُّوا۟ َما َعِنتُّْم
tidak mereka henti-hentinya kepada kalian yg menarik/menimbulkan

kemudharatan mereka ingin apa kalian menyusahkan kamu
Ali-Imran:118 يَأُْلونَُكْم

لِّلَِّذيَن يُؤُْلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر
bagi orang-orang yang di-ila (bersumpah tidak akan mendekati) dari

istri-istri mereka (ia) supaya menanti/diberi tangguh empat[pr] bulan-
bulan (kb jamak)

Al-Baqarah:226
يُؤُْلوَن
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ي ل ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ke, dengan, kepada, sampai,

pada, terhadap, bagi, hingga, atas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱهللَِّ إَِلىَّ َو إَِلىَّ َءاآَلِء َءاآَلَء
nikmat-nikmat dan kepada-ku kepadaku atas nikmat-nikmat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱذُْكُرٓوا۟ َءاآَلَء الـلَّـِه واََل
maka ingatlah kamu nikmat-nikmat Allah dan jangan Al-A'raaf:74 َءاآَلَء

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربَِّك تَتََماَرٰى
maka yang mana atas tuhanmu ragu-ragu An-Najm:55 َءاآَلِء

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:13

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:16

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:18

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:21

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:23

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:25
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فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:28

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:30

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:32

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:34

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:36

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:38

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:40

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:42

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:45

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:47

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:49

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:51

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:53

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:55

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:57
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فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:59

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:61

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:63

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:65

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:67

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:69

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:71

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:73

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:75

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:77

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسىٰٓ إِنِّى ُمتََوفِّيَك َورَاِفُعَك إَِلىَّ
ketika dia mengatakan Allah hai Isa sesungguhnya aku yang akan

mewafatkan kamu dan dia yang mengangkat kamu kepadaku
Ali-Imran:55 إَِلىَّ

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم
kemudian kepadaku tempat kembali kalian maka dia memutuskan

diantara kalian
Ali-Imran:55

َلِئۢن بََسطَت إَِلىَّ يََدَك لِتَْقتَُلِنى
sungguh jika kamu mengembangkan/mengayunkan kepadaku

tanganmu untuk membunuhku
Al-Maidah:28

ذَا ٱْلُقرَْءاُن َوأُوِحىَ إَِلىَّ هَٰ
dan dia mewahyukan kepadaku ini al-qur'an

Al-An'aam:19
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 إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
jika aku mengikuti kecuali apa diwahyukan/diilhamkan kepadaku

Al-An'aam:50

أَْو َقاَل أُوِحىَ إَِلىَّ َوَلْم يُوَح إَِليِْه َشىٌْء
atau dia mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku dan/padahal

tidak diwahyukan/diilhamkan kepadanya barang sesuatu
Al-An'aam:93

 ُقل آلَّ أَِجُد ِفى َمآ أُوِحىَ إَِلىَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mendapati di dalam apa aku

telah diwahyukan kepadaku
Al-An'aam:145

بِّى َلواَْل ٱْجتَبَيْتََها ُقْل إِنََّمآ أَتَِّبعُ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ِمن رَّ
mengapa tidak (kamu[lk]) memilihnya/membuat sendiri ia kamu

hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku mengikuti apa
diwahyukan/diilhamkan kepadaku dari Tuhanku

Al-A'raaf:203

 إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
tidaklah aku mengikuti kecuali apa diwahyukan/diilhamkan kepadaku

Yunus:15

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

ا يَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه ْجُن أََحبُّ إَِلىَّ ِممَّ َقاَل رَبِّ ٱلسِّ
dia mengatakan Tuhan penjara sukai kepadaku dari apa mereka

mengajakku kepadanya
Yusuf:33

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ  ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Kahfi:110

 ُقْل إِنََّما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah

diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Anbiyaa':108

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ إِنِّىٓ أُْلِقىَ إَِلىَّ ِكتٌَٰب َكِريٌم
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka sesungguhnya aku

dijatuhkan/lemparkan kepadaku catatan / ketetapan (ia[lk]) yang
sangat mulia

An-Naml:29

فََقاَل رَبِّ إِنِّى مِلَآ أَنزَْلَت إَِلىَّ ِمْن َخيٍْر فَِقيٌر
lalu ia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku terhadap apa kamu telah

menurunkan kepadaku dari kebajikan/kebaikan sangat memerlukan
Al-Qashash:24

فَاَل تُِطْعُهَمآ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
maka janganlah ditaati oleh keduanya kepadaku tempat kembali

kalian lalu akan ku-beritahukan kalian dengan/tentang apa adalah
kalian kalian melakukan

Al-Ankabuut:8
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ُلُهۥ ِفى َعاَمنْيِ أَِن ٱْشُكْر لِى َولِوَٰلَِديَْك إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر َوِفصَٰ
dan menyapihnya di dalam dua tahun agar/hendalah (kamu)

bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu kepadaku
tempat kembali

Luqman:14

 َوَصاِحبُْهَما ِفى ٱلدُّنْيَا َمْعُروفًا َوٱتَِّبعْ َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِلىَّ
dan (ia[lk]) yang mempergauli keduanya di dalam dunia yang benar-

benar baik dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku
Luqman:15

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaku tempat kembali kalian lalu akan ku-beritahukan

kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Luqman:15

إِِن ٱْهتََديُْت فَِبَما يُوِحىٓ إَِلىَّ َربِّىٓ َو
dan jika (aku) mendapat petunjuk maka dengan sebab dia

mewahyukan kepadaku Tuhanku
Saba':50

إِن يُوَحىٰٓ إَِلىَّ إآِلَّ أَنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak diwahyukan/diilhamkan kepadaku kecuali/melainkan bahwa

sesungguhnya hanyalah aku pemberi peringatan yang nyata
Shaad:70

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ  ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Fush-Shilat:6

أَْن أَدُّٓوا۟ إَِلىَّ ِعبَاَد الـلَّـِه
hendaklah (kalian[lk]) serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah

Ad-Dukhaan:18

 واََل ِبُكْم إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
dan tidak dengan/kepada kalian tidak aku mengikuti kecuali apa yang

diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Ahqaaf:9

ُقْل أُوِحىَ إَِلىَّ أَنَُّه ٱْستََمعَ نَفٌَر مَِّن ٱْلجِنِّ
kamu hendaklah mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku

bahwasanya (ia) mendengarkan sekumpulan dari jin-jin
Al-Jinn:1

إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر ثُمَّ أََخذْتَُها َو
kemudian (aku) ambilnya/azabnya dan kepada-ku tempat kembali Al-Hajj:48 إَِلىَّ َو

َءاآَلَء ٱهللَِّ الـلَّـِه تُفْلُِحوَن تُفْلُِحوَن
maka ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kalian beruntung kalian

beruntung
Al-A'raaf:69 ٱهللَِّ
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يس ل ا
Makna kata dasar :

إِْليَاَس َو إِْليَاَس إِْل يَاِسنَي
dan Ilyas Ilyas Ilyas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسلٌَٰم َعَلىٰٓ إِْل يَاِسنَي
kehormatan/kesejahteraan atasku/terhadapku Ilyas

Ash-
Shaafaat:130 إِْل يَاِسنَي

إِنَّ إِْليَاَس مَلَِن ٱمْلُرَْسلنَِي َو
dan sesungguhnya kami Ilyas benar-benar termasuk para yang diutus

/ para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:123

إِْليَاَس
لِِحنَي إِْليَاَس ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ َوزََكِريَّا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو

dan Zakaria dan menghidupkan dan 'isa dan Ilyas setiap termasuk
orang-orang yang soleh

Al-An'aam:85 إِْليَاَس َو
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م ي ل ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ke, dengan, kepada, menjadi,

ke dalam, atas, sampai, pada, terhadap, bagi, hingga, dalam, oleh,
sehingga, mendapatkan, kurang, sbg lawan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَلِيمٍ أَلِيمٌۢ أَلِيٌم ا أَلِيمًۢ أَلِيًما
pedih sangat pedih sangat pedih pedih pedih

ٱأْلَلِيمِ ٱأْلَلِيُم ٱأْلَلِيَم
pedih sangat pedih sangat pedih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما
itulah mereka kami telah menyediakan bagi mereka azab / siksa pedih An-Nisa:18 أَلِيًما

ِر ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِبأَنَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما  بَشِّ
kalian mengabarkan dengan sejelas-jelasnya orang-orang munafik

laki-laki bahwa kami bagi mereka azab / siksa pedih
An-Nisa:138

ِفِريَن ِمنُْهْم َعذَابًا أَلِيًما  َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir dari mereka azab

/ siksa pedih
An-Nisa:161

 َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْستَنَكفُوا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ فَيَُعذِّبُُهْم َعذَابًا أَلِيًما
dan adapun orang-orang yang mereka memohon keengganan dan

mereka menyombongkan diri maka dia akan sungguh-sungguh
menyiksa mereka azab / siksa pedih

An-Nisa:173

إاِلَّ تَنِفُروا۟ يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم
jika tidak berangkat diazab kalian azab / siksa pedih dan memohon

menggantikan kaum selain kalian
At-Taubah:39

إِن يَتََولَّْوا۟ يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه َعذَابًا أَلِيًما ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َو
dan jika sangat melindungi diazab mereka Allah azab / siksa pedih di

dalam dunia dan akhirat
At-Taubah:74
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 أَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما
kami telah menyediakan bagi mereka azab / siksa pedih

Al-Isra:10

 َوَجَعْلنَُٰهْم لِلنَّاِس َءايًَة َوأَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي َعذَابًا أَلِيًما
dan (kami) menjadikan mereka bagi manusia ayat/pelajaran dan kami

telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab / siksa pedih
Al-Furqon:37

ِفِريَن َعذَابًا أَلِيًما ِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكَٰ  لِّيَْسـََٔل ٱلصَّٰ
karena akan menanyakan orang-orang yang benar dari/tentang

kebenaran mereka dan dia sediakan bagi orang-orang kafir azab /
siksa pedih

Al-Ahzab:8

إِن تَتََولَّْوا۟ َكَما تََولَّيْتُم مِّن َقبُْل يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما  َو
dan jika memalingkan orang-orang yang dibebani (jamak) kalian

supaya memalingkan dari sebelum diazab kalian azab / siksa pedih
Al-Fath:16

 َوَمن يَتََولَّ يَُعذِّبُْه َعذَابًا أَلِيًما
dan barang siapa dia sangat melindungi diazabnya azab / siksa pedih

Al-Fath:17

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
 أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

ٍة َوَعذَابًا أَلِيًما  َوطََعاًما ذَا ُغصَّ
dan makanan mempunyai/yang ada kerongkongan dan siksa/azab

pedih

Al-
Muzzammil:13

ا َوٱلظَّٰلِِمنَي أََعدَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيمًۢ
dan orang-orang zalim dia telah menyediakan bagi mereka azab /

siksa pedih
Al-Insaan:31 ا أَلِيمًۢ

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوٱْسَمُعوا۟ َولِْلكَٰ
dan kalian dengarkanlah dan bagi orang-orang kafir siksaan sangat

pedih
Al-Baqarah:104 أَلِيٌم

يِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  واََل يُزَكِّ
dan tidak dia mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
Al-Baqarah:174

 فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Baqarah:178

يِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  واََل يُزَكِّ
dan tidak dia mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
Ali-Imran:77

 َوَلِو ٱفْتََدٰى ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
walaupun kamu menebus diri dengannya itulah mereka bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:91
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وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  َلن يَُضرُّ
tidak dapat mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:177

 َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan bagi mereka siksaan sangat pedih

Ali-Imran:188

 َما تُُقبَِّل ِمنُْهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
tidak dia menjadi diterima dari mereka dan bagi mereka siksaan

sangat pedih
Al-Maidah:36

نَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  َليََمسَّ
agar sungguh-sungguh ia akan menyentuhkan orang-orang yang

mereka mengingkari dari mereka siksaan sangat pedih
Al-Maidah:73

 فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Maidah:94

 َقاَل فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dia mengatakan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat pedih

Al-A'raaf:73

 َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن رَُسوَل الـلَّـِه َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan orang-orang yang disakiti utusan Allah bagi mereka siksaan

sangat pedih
At-Taubah:61

 َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan bagi mereka siksaan sangat pedih

At-Taubah:79

 َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka siksaan sangat pedih
At-Taubah:90

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم ُهم مِّ  َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُّ
dan ummat-ummat akan beri kesenangan mereka kemudian (ia) akan

menimpa mereka dari kami siksaan sangat pedih
Huud:48

إِنَّ أَْخذَهُۥٓ أَلِيٌم َشِديٌد
sesungguhnya keazabannya sangat pedih sangat keras/berat

Huud:102

 إآِلَّ أَن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَلِيٌم
selain bahwa dipenjara atau siksaan sangat pedih

Yusuf:25

 َوَما َكاَن لِىَ َعَليُْكم مِّن ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan tidak adalah dia bagiku atas kalian dari kekuasaan sesungguhnya

orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan sangat pedih
Ibrahim:22

 فَُهَو َولِيُُّهُم ٱْليَْوَم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka dia pemimpin /pelindung mereka hari itu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
An-Nahl:63
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 اَل يَْهِديِهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
tidak (dia) memberi petunjuk mereka Allah dan bagi mereka siksaan

sangat pedih
An-Nahl:104

 َمتَٰعٌ َقلِيٌل َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
penambahan kesenangan sedikit dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
An-Nahl:117

َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
bagi mereka siksaan sangat pedih di dalam dunia dan akhirat

An-Nuur:19

 أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
atau ditimpakan bencana kepada siksaan sangat pedih

An-Nuur:63

 يَِئُسوا۟ ِمن رَّْحَمِتى َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
putus asa dari rahmat dan mereka itu bagi mereka (mendapat) siksaan

sangat pedih
Al-Ankabuut:23

 َلُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيٌم
bagi mereka siksaan dari siksaan pedih

Saba':5

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم نَُّكم مِّ  َلِئن لَّْم تَنتَُهوا۟ َلنَرُْجَمنَُّكْم َوَليََمسَّ
sungguh jika tidak menghentikan niscaya lempari batu kalian[lk] dan

sungguh akan menimpa kamu dari kami siksaan sangat pedih
YaaSiin:18

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan

sangat pedih
Asy-Syuura:21

 أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
itulah mereka bagi mereka siksaan sangat pedih

Asy-Syuura:42

ذَا َعذَاٌب أَلِيٌم  يَْغَشى ٱلنَّاَس هَٰ
dia menutup manusia ini siksaan sangat pedih

Ad-Dukhaan:11

 َلُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيٌم
bagi mereka siksaan dari siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:11

 بَْل ُهَو َما ٱْستَْعَجْلتُم ِبِهۦ ِريحٌ ِفيَها َعذَاٌب أَلِيٌم
bahkan dia apa yang (kalian) mohon menyegerakan dengannya angin

didalamnya siksaan sangat pedih
Al-Ahqaaf:24

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم  َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َولِْلكَٰ
dan itulah(tunggal) batas/batas/hukum-hukum Allah dan bagi orang-

orang kafir siksaan sangat pedih
Al-Mujaadilah:4

 ذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
mereka merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka dan bagi

mereka siksaan sangat pedih
Al-Hasyr:15

 فَذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka (mereka) merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka

dan bagi mereka siksaan sangat pedih
At-Taghaabun:5
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 أَن يَأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
bahwa dia datang kepada mereka siksaan sangat pedih

Nuh:1

َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيمٌۢ
dan bagi mereka siksaan sangat pedih Al-Baqarah:10 أَلِيمٌۢ
َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن

tambahan minuman dari air panas sangat mendidih dan azab / siksa
sangat pedih disebabkan apa adalah mereka mereka mengingkari

Al-An'aam:70

َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
dan azab / siksa sangat pedih dengan apa/disebabkan adalah mereka

mereka mengingkari
Yunus:4

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih Ali-Imran:21 أَلِيمٍ

 أَِو ٱئِْتنَا ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ
atau kamu hendaklah medatangkan kepada kami dengan siksaan

pedih
Al-Anfaal:32

ِر ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ  َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

siksaan pedih
At-Taubah:3

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ  فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih

At-Taubah:34

 إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ أَلِيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari pedih

Huud:26

 َوَمن يُرِْد ِفيِه ِبِإْلَحادٍۭ ِبظُْلمٍ نُِّذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
dan barangsiapa dia menghendaki tentang (kebenaran) itu kejahatan

dengan/secara zalim dirasakan kepadanya dari azab / siksa pedih
Al-Hajj:25

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ  فَبَشِّ
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih
Luqman:7

 إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة َوذُو ِعَقاٍب أَلِيمٍ
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan dan

mempunyai akibat / kesudahan pedih
Fush-Shilat:43

 فََويٌْل لِّلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن َعذَاِب يَْومٍ أَلِيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menganiaya dari

azab hari pedih
Az-Zukhruf:65

606

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ  ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكِبًرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ
kemudian mereka meneruskan / menetapkan orang yang dalam

kondisi menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya[pr]
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:8

 يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُجِرُْكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan dilepaskan kalian

dari azab / siksa pedih
Al-Ahqaaf:31

 تُنجِيُكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
diselamatkan kalian[lk] dari azab / siksa pedih

Ash-Shaff:10

ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ  فََمن يُجِيُر ٱْلكَٰ
maka barang siapa (ia) didampingi para pembangkang / kafir dari

azab / siksa pedih
Al-Mulk:28

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ  فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih

Al-Inshiqaaq:24

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88
ٱأْلَلِيَم

 َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
sehingga mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:97

 اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
tidak mereka beriman dengannya sehingga mereka melihat azab /

siksa sangat pedih

Asy-
Syu'araa':201

 َوتَرَْكنَا ِفيَهآ َءايًَة لِّلَِّذيَن يََخافُوَن ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan (kami) meninggalkan didalamnya tanda-tanda bagi orang-orang

yang mereka takut azab / siksa sangat pedih

Adz-
Dzaariyaat:37

َوأَنَّ َعذَاِبى ُهَو ٱْلَعذَاُب ٱأْلَلِيُم
dan bahwasannya azab dia azab / siksa sangat pedih Al-Hijr:50 ٱأْلَلِيُم

إِنَُّكْم َلذَآِئُقوا۟ ٱْلَعذَاِب ٱأْلَلِيمِ
sesungguhnya kalian pasti (mereka) merasakan siksa pedih Ash-Shaafaat:38 ٱأْلَلِيمِ
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ت م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyalahkan,
mempersalahkan, mencela, menyesali, mengaibkan, mencacat, mencelakan

أَْمتًا
yang tinggi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

الَّ تََرٰى ِفيَها ِعَوًجا وآََل أَْمتًا
tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat didalamnya/padanya

kebengkokan dan tidak yang tinggi
Thaahaa:107 أَْمتًا
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د م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepanjangan, keawetan,

periode, masa, waktu, jangka, titik, jaman, babak, datang bulan, masa
haid, penggalan, batas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membatasi, memperketat,
memperbataskan, memperhinggakan, memperpicik, mempersempit,

menggunakan sbg batas

ٱأْلََمُد أََمدًۢا أََمًدا
masa panjang/lama panjang/lama

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12
أََمًدا

 أَْم يَْجَعُل َلُهۥ َربِّىٓ أََمًدا
atau dia menjadikan baginya Tuhanku panjang/lama

Al-Jinn:25

تََودُّ َلْو أَنَّ بَيْنََها َوبَيْنَُهۥٓ أََمدًۢا بَِعيًدا
dia menyukai sekiranya bahwasanya antara ia dan antara hari itu

panjang/lama benar-benar sangat jauhnya
Ali-Imran:30 أََمدًۢا

نُْهْم فَِٰسُقوَن فَطَاَل َعَليِْهُم ٱأْلََمُد فََقَسْت ُقُلوبُُهْم وََكِثيٌر مِّ
lalu panjang atas mereka masa maka (ia) mengeras hati mereka dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:16 ٱأْلََمُد
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ر م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna petugas, perwira, opsir, pak,

penjabat, pegawai negeri, benda, masalah, soal, makhluk, orang, peristiwa,
keadaan, mahluk, cerita, petunjuk, pengajaran, perintah, pelajaran, pesan,

pengajian, aturan, perguruan, tindak, pakaian, makanan, wujud, kata,
perkataan, janji, kabar, biaya, tuduhan, dakwaan, kelah, isi, ongkos,

beban, tuntutan, langsung, sebenarnya, tugas, urusan, harga, serangan,
serbuan, sehat, kuat, masuk akal, logis, nyenyak, segar, segar bugar,

bijaksana, yg dpt dipercaya, yg dpt diandalkan, cas, penguasaan, tanggung
jawab, komando, pimpinan, dakwa, hutang, sabda, resep, resep obat,
rekomendasi, resolusi, keputusan, titah, nasihat, cakap, kata sandi,

pepatah, tutur, kecap, penuturan, sembah, minuman, dekrit, suara, bunyi,
kesan, selat, persoalan, kekuasaan, aba-aba, hal, bahan, perkara, arah,

tujuan, haluan, hala, isyarat, pemberitahuan, maklumat, berita,
pernyataan, bimbingan, jurusan, tuju, abah, pengendalian, sudut, paran,
kiblah, pengemudian, bimbitan, peraturan, ordonansi, zat, unsur, barang,

ihwal, kebendaan, bicara, nanah, bab, sari, barang-barang, surat
keputusan, firman, surat ketetapan, pesanan, persetujuan, orde, susunan,

tertib, ketertiban, tata, tata tertib, ketenteraman, suruhan, golongan, jenis,
kerapian, medali, pangkat, rodi, antaran, bestel, tanda jasa, peraturan

rapat, acara, urut-urutan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memesan, menetapkan,

memperingatkan, mengingatkan, mengumumkan, menyiapkan,
mempersiapkan, mengarahkan, menjuruskan, memimpin, menyutradarai,

mengarah, mengatur, memerintah, menujukan, menunjukkan,
menepatkan, menauntukan, mempertauntukan, berbunyi, membunyikan,
mengucapkan, mengenai, menduga, memeriksa, mengunting, menyelam

dalam-dalam, mengisi, menyerang, memutuskan, memerintahkan,
mentakdirkan, menobatkan, mentahbiskan jadi pendeta, menentukan,

memberi resep, menyuruh, mengharuskan untuk memakai, menulis resep
obat, membebankan, menugaskan, menuduh, mendakwa, mendikte,

mendiktekan, mengimlakan, minta, mendakwakan, meliputi, membayar
nanti, mengebon, menyeterum, mengadukan, memperdakwakan,

memberikan petunjuk-petunjuk, menyusun kata, menginstruksikan,
berpesan, mengamanatkan, mengajar, mengajari, melatih, melarang,

berarti, bersabda, menitahkan, menguasai, menuntut, memiliki,
mempunyai, mewajibkan, memberi hak, membangkitkan, menyusun,

suruh, pesankan.

أََمرَنَا أََمرَُكُم أََمَر أَتَأُْمُروَن َءاُمرُهُۥ
dia menyuruh kami

(dia)
memerintahkan

kalian
dia menyuruh mengapa kalian

menyuruh
(aku) perintahkan

kepadanya
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أََمرْتَُهْم أََمرْتَِنى أََمرَهُۥ أََمرَُهْم أََمرَنَا
(kamu) menyuruh

mereka
kamu perintahkan

kepadaku
(dia) perintahkan

kepadanya
(dia) menyuruh
kepada mereka dia menyuruh kami

أَْمٌر أَْمًرا أََمرْنَا أََمرْتَُك أََمرْتَُهْم
perkara-perkara sesuatu (kami) perintahkan aku memerintahkan

kamu
(kamu) menyuruh

mereka

أَْمرَنَا أَْمرَُكْم أَْمَر أَْمٍر أَْمٌر
urusan/keputusan

kami
keputusan / urusan

kalian perintah suatu perkara/urusan perkara-perkara

أَْمُر أَْمرَُهْم أَْمرَُهم أَْمرََها أَْمرَنَا
ketetapan perkara mereka perkara mereka urusannya urusan/keputusan

kami

أَْمرُُهْم أَْمرُنَآ أَْمرُنَا أَْمرُُكْم أَْمُر
urusan-urusan

mereka urusan kami urusan kami perkara-perkara
kalian ketetapan

أَْمرُِكم أَْمِر أَْمرُهُۥٓ أَْمرُهُۥ أَْمرُُهْم
urusan kalian perintah urusan-urusannya urusan-urusannya urusan-urusan

mereka

أَْمرِِهۦ أَْمرِِهْم أَْمرَِها أَْمرِنَا أَْمرُِكم
urusan-nya perkara mereka urusannya/perbuatannya urusan kami urusan kalian

أَيَأُْمرُُكم أَْمِرٓى أَْمِرى أَْمرِِهۦٓ أَْمرِِهۦ
apakah ia menyuruh

kalian urusanku urusanku urusan-nya urusan-nya

إِْمًرا أُِمرُْت أُِمرَْت أُِمُرٓوا۟ أَيَأُْمرُُكم
mungkar aku diperintahkan (kamu)

diperintahkan
mereka

diperintahkan
apakah ia menyuruh

kalian
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ِبأَْمرِِهۦ ِبأَْمرِِهْم ِبأَْمرِنَا ِبأَْمِر إِْمرًا
dengan perintahnya

dengan
perkara/perbuatan

mereka
dengan perintah

kami dengan perintah mungkar

تَأُْمرُُهْم تَأُْمرُنَا تَأُْمرَُك ِبأَْمرِِهۦٓ ِبأَْمرِِهۦ
memerintahkan

mereka[lk]
kalian

memerintahkan menyuruhmu dengan perintahnya dengan perintahnya

تَأُْمِريَن تَأُْمُرٓونِّىٓ تَأُْمُرونَنَآ تَأُْمُروَن تَأُْمرُُهْم
akan perintahkan menyuruh aku menyuruh kami kalian

memerintahkan
memerintahkan

mereka[lk]

أِلَْمِر ۢ أَلَمَّارَةٌ تُؤَْمُروَن تُؤَْمُر تَأُْمِريَن
bagi/sampai
keputusan selalu menyuruh kalian diperintahkan diperintahkan akan perintahkan

َوأَْمرُهُۥٓ َوأَْمرُُهْم َوأََمرُّ َوأََمُروا۟ أِلَْمِر
dan urusannya dan urusan mereka dan lebih berurusan dan (mereka)

menyuruh
bagi/sampai
keputusan

َوَلَءاُمرَنَُّهْم َوأُْمْر َوأُِمرْنَا َوأُِمرُْت َوأَْمرُهُۥٓ
dan sungguh saya
akan menyuruh

mereka
dan kamu hendaklah

menyuruh dan diperintahkan dan (aku)
diperintahkan dan urusannya

يَأُْمرَُكْم َوٱأْلَْمُر
dia menyuruh kalian dan perintah/pengurusan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلِئن لَّْم يَفَْعْل َمآ َءاُمرُهُۥ
dan jika tidak dia melakukan apa (aku) perintahkan kepadanya Yusuf:32 َءاُمرُهُۥ

أَتَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلِبرِّ
mengapa kalian menyuruh manusia dengan (berbuat) kebaikan Al-Baqarah:44 أَتَأُْمُروَن
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َويَْقطَُعوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan memutuskan apa dia menyuruh Allah dengannya Al-Baqarah:27 أََمَر

إاِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف
kecuali orang dia menyuruh dengan sedekah atau yang dibaiki

An-Nisa:114

ُقْل أََمَر َربِّى ِبٱْلِقْسِط
kamu hendaklah mengatakan dia menyuruh Tuhanku dengan berbuat

keadilan
Al-A'raaf:29

إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ
sesungguhnya hukum/penentuan kecuali/hanyalah bagi/milik Allah

dia menyuruh agar jangan menyembah kecuali/selain hanya
kepadanya

Yusuf:40

َوٱلَِّذيَن يَِصُلوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan orang-orang yang mereka mengadakan hubungan apa dia

menyuruh Allah dengannya
Arraad:21

َويَْقطَُعوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan memutuskan apa dia menyuruh Allah dengannya

Arraad:25

أَْو أََمَر ِبٱلتَّْقَوىٰٓ
atau dia menyuruh dengan taqwa

Al-Alaq:12

ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أََمرَُكُم الـلَّـُه فَِإذَا تَطَهَّ
maka apabila (mereka) supaya mensucikan maka datangilah

mereka[pr] (oleh kalian) dari sekira/sebagaimana (dia)
memerintahkan kalian Allah

Al-Baqarah:222
أََمرَُكُم

َوالـلَّـُه أََمرَنَا ِبَها ُقْل إِنَّ الـلَّـَه اَل يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء
dan Allah dia menyuruh kami dengannya kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia menyuruh dengan
perbuatan keji

Al-A'raaf:28
أََمرَنَا

َا َدَخُلوا۟ ِمْن َحيُْث أََمرَُهْم أَبُوُهم َوملَّ
dan ketika mereka masuk dari arah (dia) menyuruh kepada mereka

ayah mereka
Yusuf:68 أََمرَُهْم

الَّ يَْعُصوَن الـلَّـَه َمآ أََمرَُهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
tidak mendurhakai Allah apa (dia) menyuruh kepada mereka dan

mengerjakan apa diperintahkan
At-Tahriim:6

َا يَْقِض َمآ أََمرَهُۥ َكالَّ ملَّ
sekali-kali tidak belum memutuskan / menyempurnakan apa (dia)

perintahkan kepadanya
Abasa:23 أََمرَهُۥ

َما ُقْلُت َلُهْم إاِلَّ َمآ أََمرْتَِنى ِبِهۦٓ
tidak aku mengatakan kepada mereka kecuali apa kamu perintahkan

kepadaku dengannya
Al-Maidah:117 أََمرْتَِنى
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ْعُروفٌَة َلِئْن أََمرْتَُهْم َليَْخرُُجنَّ ُقل الَّ تُْقِسُموا۟ طَاَعٌة مَّ
sungguh jika (kamu) menyuruh mereka agar sungguh-sungguh

keluar/pergi kamu hendaklah mengatakan jangan disumpah ketaatan
(ia[pr]) yang diperbaiki

An-Nuur:53
أََمرْتَُهْم

َقاَل َما َمنََعَك أاَلَّ تَْسُجَد إِذْ أََمرْتَُك
dia mengatakan apa dia mencegah / melindungi kamu untuk tidak

bersujud ketika aku memerintahkan kamu
Al-A'raaf:12 أََمرْتَُك

إِذَآ أَرَْدنَآ أَن نُّْهلَِك َقْريًَة أََمرْنَا ُمتْرَِفيَها َو
dan apabila kami menghendaki bahwa dibinasakan negeri (kami)

perintahkan orang-orang yang hidup mewah padanya (negeri)
Al-Isra:16 أََمرْنَا

إِذَا َقَضىٰٓ أَْمًرا َو
dan bila ia memutuskan sesuatu Al-Baqarah:117 أَْمًرا
إِذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن

apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya dia mengatakan
baginya jadilah maka mereka jadi

Ali-Imran:47

َولَِٰكن لِّيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا َكاَن َمفُْعواًل
akan tetapi agar hendak menetapkan Allah sesuatu adalah dia yang

dikerjai
Al-Anfaal:42

 َويَُقلُِّلُكْم ِفىٓ أَْعيُِنِهْم لِيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا
dan akan menjadikan kalian sungguh-sungguh sedikit di dalam / pada

mata-mata mereka agar hendak menetapkan Allah sesuatu
Al-Anfaal:44

 َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:18

 َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:83

 وآََل أَْعِصى َلَك أَْمًرا
dan tidak mendurhakai kepadamu sesuatu

Al-Kahfi:69

نَّا وََكاَن أَْمًرا مَّْقِضيًّا َولِنَْجَعَلُهۥٓ َءايًَة لِّلنَّاِس َورَْحَمًة مِّ
dan hendak jadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan

ia adalah sesuatu tempat/waktu putusan
Maryam:21

نَُهۥٓ إِذَا َقَضىٰٓ أَْمًرا  ُسبْحَٰ
maha suci dia apabila/tatkala ia memutuskan sesuatu

Maryam:35

َما ُكنُت َقاِطَعًة أَْمًرا َحتَّىٰ تَْشَهُدوِن
tidak ada adalah aku (ia[lk]) yang memotong sesuatu

sehingga/sebelum menyaksikan
An-Naml:32
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إِذَا َقَضى الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ ِمْن أَْمرِِهْم
apabila ia memutuskan Allah dan rasulnya sesuatu bahwa adalah dia

bagi mereka pilihan dari perkara mereka
Al-Ahzab:36

فَِإذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya hanyalah

dia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi
Ghafir:68

أَْم أَبْرَُمٓوا۟ أَْمرًا فَِإنَّا ُمبْرُِموَن
bahkan mereka menetapkan sesuatu maka sesungguhnya orang yang

sungguh-sungguh menetapkan
Az-Zukhruf:79

أَْمًرا مِّْن ِعنِدنَآ إِنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
sesuatu dari sisi Kami sesungguhnya kami adalah kami para rasul-

rasul
Ad-Dukhaan:5

ِت أَْمًرا مَٰ  فَٱمْلَُقسِّ
maka yang membagi sesuatu

Adz-
Dzaariyaat:4

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

 فَٱمْلَُدبِّرَِٰت أَْمًرا
dan yang mengatur sesuatu

An-Naziaat:5

إِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن ٱأْلَْمِن أَِو ٱْلَخْوِف أَذَاُعوا۟ ِبِهۦ َو
dan apabila ia datang kepada mereka perkara-perkara dari keamanan

atau ketakutan mereka menyiarkan dengannya
An-Nisa:83 أَْمٌر

فََعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتىَ ِبٱْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِهۦ
maka mudah-mudahan Allah agar ia menghadiri/mendatangi dengan

kemenangan atau suatu perkara/urusan dari sisiNya
Al-Maidah:52 أَْمٍر

إِذَا َكانُوا۟ َمَعُهۥ َعَلىٰٓ أَْمٍر  َو
dan apabila adalah mereka bersama dia atasku/terhadapku suatu

perkara/urusan
An-Nuur:62

ِفيَها يُفَْرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ
didalamnya dijelaskan tiap suatu perkara/urusan hikmah/bijaksana

Ad-Dukhaan:4

فَُهْم ِفىٓ أَْمٍر مَِّريجٍ
maka mereka di dalam / pada suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang

membingungkan
Qaaf:5

وََكذَّبُوا۟ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم وَُكلُّ أَْمٍر مُّْستَِقرٌّ
dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka dan tiap-

tiap suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:3
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رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12

وُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر  تَنَزَُّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menurunkan malaikat-malaikat dan roh/jibril padanya/pada malam

dengan seizin tuhan mereka dari setiap suatu perkara/urusan
Al-Qadr:4

أََعجِْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلَقى ٱأْلَْلَواَح
apakah kalian hendak mendahului perintah tuhan kalian dan kamu

lemparkanlah batu tulis
Al-A'raaf:150 أَْمَر

َوَعَصْوا۟ رُُسَلُهۥ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan (mereka) mendurhakai rasul-rasulnya dan mereka mengikuti

perintah setiap penguasa durhaka
Huud:59

يِ۟هۦ فَٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ِفْرَعْوَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka mereka mengikuti

perintah fir'aun
Huud:97

واََل تُِطيُعٓوا۟ أَْمَر ٱمْلُْسرِِفنَي
dan janganlah kalian mentaati perintah orang-orang yang berlebih-

lebihan

Asy-
Syu'araa':151

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

أَْمرَُكْم

إِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقوُلوا۟ َقْد أََخذْنَآ أَْمرَنَا ِمن َقبُْل َو
dan jika ditimpamu bencana dia mengatakan sungguh telah kami

telah mengambil urusan/keputusan kami dari sebelum
At-Taubah:50 أَْمرَنَا

َوأَْوَحىٰ ِفى ُكلِّ َسَمآٍء أَْمرََها
dan (dia) mewahyukan di dalam setiap langit urusannya Fush-Shilat:12 أَْمرََها

وا۟ ٱلنَّْجَوٰى فَتَنَٰزَُعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم َوأََسرُّ
maka saling membantah perkara mereka diantara mereka dan

menyembunyikan pembicaraan rahasia
Thaahaa:62 أَْمرَُهم

َوتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم ُكلٌّ إَِليْنَا رَِٰجُعوَن
dan (mereka) memotong perkara mereka diantara mereka setiap

kepada kami mereka yang telah kembali
Al-Anbiyaa':93

فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53
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َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ أَْجَمُعٓوا۟ أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمُكُروَن
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika (mereka) semuanya

perkara mereka dan mereka mereka membuat tipu dayakan
Yusuf:102 أَْمرَُهْم

إِذْ يَتَنَٰزَُعوَن بَيْنَُهْم أَْمرَُهْم فََقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َعَليِْهم بُنْيَٰنًا
ketika saling berbantah/berselisih diantara mereka perkara mereka

maka mereka mengatakan bangunkanlah/dirikanlah atas mereka
bangunan

Al-Kahfi:21

وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai An-Nisa:47 أَْمُر

رُِهوَن َحتَّىٰ َجآَء ٱْلَحقُّ َوظََهَر أَْمُر الـلَّـِه َوُهْم كَٰ
sehingga dia datang kebenaran dan menanglah ketetapan Allah dan

mereka orang-orang yang telah membenci
At-Taubah:48

ذَآ إِنَُّهۥ َقْد َجآَء أَْمُر َربَِّك يَِٰٓإبْرَِٰهيُم أَْعرِْض َعْن هَٰ
hai Ibrahim kamu hendaklah memalingkan dari ini sesungguhnya dia

sungguh telah dia datang ketetapan tuhanmu
Huud:76

َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبرَِشيٍد
dan tidak ketetapan fir'aun dengan petujuk paling benar

Huud:97

َّا َجآَء أَْمُر َربَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيَْر تَتِْبيٍب ملَّ
tatkala dia datang ketetapan tuhanmu dan tidak (ia) menambah

mereka tidak / bukan / selain kebinasaan total
Huud:101

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ أَتَىٰٓ أَْمُر الـلَّـِه فَاَل تَْستَْعجُِلوهُ ُسبْحَٰ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlah minta

menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa
mereka persekutukan

An-Nahl:1

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو يَأِْتىَ أَْمُر َربَِّك
apakah mereka melihat melainkan akan datang kepada mereka

malaikat-malaikat atau ia menghadiri/mendatangi ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33

اَعِة إاِلَّ َكَلْمحِ ٱْلبََصِر أَْو ُهَو أَْقرَُب َوَمآ أَْمُر ٱلسَّ
dan tidak ketetapan kiamat melainkan seperti sekejap penglihatan

mata atau dia paling/lebih dekat
An-Nahl:77

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37

ْقُدوًرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َقَدًرا مَّ
dan ia adalah ketetapan Allah ketetapan/keputusan yang ditetapkan

Al-Ahzab:38
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فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78

َحتَّىٰ َجآَء أَْمُر الـلَّـِه َوَغرَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
sehingga dia datang ketetapan Allah menipu kalian terhadap Allah

seorang penipu
Al-Hadiid:14

ذَٰلَِك أَْمُر الـلَّـِه أَنزََلُهۥٓ إَِليُْكْم
itu ketetapan Allah dia menurunkannya kepada kamu

Ath-Thalaaq:5

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

أَْمرُُكْم

أَنَُّهْم قَِٰدُروَن َعَليَْهآ أَتَىَٰهآ أَْمرُنَا َليْاًل أَْو نََهاًرا
sesungguhnya mereka (mereka[lk]) yang telah menguasai diatasnya
pendatangannya / pemberianya urusan kami malam hari atau sungai

Yunus:24 أَْمرُنَا
َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر

sehingga apabila dia datang urusan kami dan memancar air dapur
Huud:40

يْنَا ُهوًدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan setelah dia datang urusan kami (kami) selamatkan yahudi dan

orang-orang yang mereka mengimani bersama dia
Huud:58

لًِحا يْنَا صَٰ ا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan yang saleh

Huud:66

لِيََها َساِفَلَها ا َجآَء أَْمرُنَا َجَعْلنَا عَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami kami jadikan (ia[lk]) yang

diatasnya (ia[lk]) yang menjadi bawahnya
Huud:82

يْنَا ُشَعيْبًا َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan syuaib

Huud:94

فَِإذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر
maka apabila dia datang urusan kami dan memancar air tanur

Al-
Mu'minuun:27

َوَمآ أَْمرُنَآ إاِلَّ وَِٰحَدةٌ َكَلْمحٍۭ ِبٱْلبََصِر
dan tidak urusan kami kecuali (ia[pr]) yang satu seperti/secepat

kejapan dengan pandangan mata
Al-Qamar:50 أَْمرُنَآ
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إِنََّمآ أَْمرُُهْم إَِلى الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah urusan-urusan mereka kepada Allah Al-An'aam:159 أَْمرُُهْم

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه وََكاَن أَْمرُهُۥ فُرُطًا
dan dia mengikuti hawa nafsunya dan ia adalah urusan-urusannya

pelalaian
Al-Kahfi:28 أَْمرُهُۥ

إِنََّمآ أَْمرُهُۥٓ إِذَآ أَرَاَد َشيْـًٔا
sesungguhnya hanyalah urusan-urusannya apabila dia ingin sesuatu YaaSiin:82 أَْمرُهُۥٓ

فََعَقُروا۟ ٱلنَّاَقَة َوَعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم
maka mereka menyembelih unta betina dan mereka sombong /angkuh

dari perintah tuhan mereka
Al-A'raaf:77 أَْمِر

َقاَل اَل َعاِصَم ٱْليَْوَم ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
dia mengatakan tidak (ia[lk]) yang melindungi hari ini dari perintah

Allah
Huud:43

َقاُلٓوا۟ أَتَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر الـلَّـِه رَْحَمُت الـلَّـِه
mereka berkata apakah (kalian) merasa heran dari/tentang perintah

Allah rahmatku Allah
Huud:73

يَْحفَظُونَُهۥ ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
menjaganya dari/atas perintah Allah

Arraad:11

وُح ِمْن أَْمِر َربِّى َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلرُّوحِ ُقِل ٱلرُّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang roh kamu

hendaklah mengatakan ruhul / roh dari perintah Tuhanku
Al-Isra:85

فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّهۦٓ
maka (ia) mendurhakai dari perintah tuhannya

Al-Kahfi:50

فَقَِٰتُلوا۟ ٱلَِّتى تَبِْغى َحتَّىٰ تَِفىَٓء إَِلىٰٓ أَْمِر الـلَّـِه
maka mereka memerangi yang berbuat aniaya sehingga kembali

kepada perintah Allah
Al-Hujuraat:9

ِعَقُة َوُهْم يَنظُُروَن فََعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka (mereka) sombong / angkuh dari perintah tuhan mereka maka

dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dan mereka mereka melihat

Adz-
Dzaariyaat:44

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َورُُسلِِهۦ
dan berapa banyak dari negeri (ia) sombong dari perintah tuhannya

dan rasul-rasulnya
Ath-Thalaaq:8

َويَُهيِّئْ َلُكم مِّْن أَْمرُِكم مِّرْفًَقا
dan akan disediakan bagi kalian dari urusan kalian suatu yang

berguna / tempat istirahat
Al-Kahfi:16 أَْمرُِكم
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إِْسرَافَنَا ِفىٓ أَْمرِنَا َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َو
ya tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-

lebihanlah kami di dalam / pada urusan kami
Ali-Imran:147 أَْمرِنَا

َوَهيِّئْ َلنَا ِمْن أَْمرِنَا رََشًدا
dan (ia) sungguh-sungguh sediakanlah bagi kami dari/bagi urusan

kami petunjuk yang lurus
Al-Kahfi:10

فََلُهۥ َجزَآًء ٱْلُحْسنَىٰ َوَسنَُقوُل َلُهۥ ِمْن أَْمرِنَا يُْسًرا
maka baginya balasan kebaikan dan akan mengatakan baginya dari

urusan kami kemudahan
Al-Kahfi:88

ِعيِر َوَمن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعذَاِب ٱلسَّ
dan barang siapa (ia) berpalinglah/menyimpang dari mereka dari

urusan kami dirasakan kepadanya dari azab nyala api/neraka
Saba':12

 وََكذَٰلَِك أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ُروًحا مِّْن أَْمرِنَا
dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu roh dari urusan

kami
Asy-Syuura:52

ِقبَُة أَْمرَِها ُخْسًرا فَذَاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن عَٰ
maka (ia) merasakan kejahatan/akibat buruk urusannya/perbuatannya
dan ia adalah yang mengakibatkan urusannya/perbuatannya kerugian

Ath-Thalaaq:9 أَْمرَِها
ِقبَُة أَْمرَِها ُخْسًرا فَذَاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن عَٰ

maka (ia) merasakan kejahatan/akibat buruk urusannya/perbuatannya
dan ia adalah yang mengakibatkan urusannya/perbuatannya kerugian

Ath-Thalaaq:9

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguhtelah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21
أَْمرِِهْم

 إِذَا َقَضى الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ ِمْن أَْمرِِهْم
apabila ia memutuskan Allah dan rasulnya sesuatu bahwa adalah dia

bagi mereka pilihan dari perkara mereka
Al-Ahzab:36

ذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
mereka merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka dan bagi

mereka siksaan sangat pedih
Al-Hasyr:15

فَذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka (mereka) merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka

dan bagi mereka siksaan sangat pedih
At-Taghaabun:5

ا َسَلَف ذَٰلَِك ِصيَاًما لِّيَذُوَق َوبَاَل أَْمرِِهۦ َعفَا الـلَّـُه َعمَّ
itu berpuasa supaya merasakan kejahatan/akibat buruk urusan-nya dia

telah memberi maaf Allah tentang apa dia melalui
Al-Maidah:95 أَْمرِِهۦ
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 َولِنَُعلَِّمُهۥ ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث َوالـلَّـُه َغالٌِب َعَلىٰٓ أَْمرِِهۦ
dan karena hendak mengajarkannya dari tabir/pengertian kejadian-

kejadian/mimpi dan Allah (ia[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
urusan-nya

Yusuf:21

يُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ِبٱلرُّوحِ ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ
sungguh-sungguh akan menurunkan malaikat-malaikat dengan

ruh/wahyu dari urusan-nya atas/terhadap siapa dia kehendaki dari
hamba-hambanya

An-Nahl:2

وَح ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ يُْلِقى ٱلرُّ
dimasukkan roh/jibril dari urusan-nya atas/terhadap siapa yang dia

kehendaki dari hamba-hambanya
Ghafir:15

 إِنَّ الـلَّـَه بَٰلِغُ أَْمرِِهۦ
sesungguhnya Allah yang menyampaikan urusan-nya

Ath-Thalaaq:3

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ ِمْن أَْمرِِهۦ يُْسًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya dari urusan-nya kemudahan
Ath-Thalaaq:4

فَْليَْحذَِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمرِِهۦٓ أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة
maka hendaklah takut orang-orang yang semakin menyalahkan dari

urusan-nya akan ditimpa mereka[lk] cobaan-cobaan
An-Nuur:63 أَْمرِِهۦٓ

واََل تُرِْهْقِنى ِمْن أَْمِرى ُعْسًرا
dan jangan dibebani/ditimpakan aku dari urusanku kesulitan Al-Kahfi:73 أَْمِرى

َوَما فََعْلتُُهۥ َعْن أَْمِرى ذَٰلَِك تَأِْويُل
dan tidak (aku) melakukannya dari urusanku itu taXwil/maksud

kejadian
Al-Kahfi:82

ْر لِىٓ أَْمِرى  َويَسِّ
dan (kamu) benar-benar dapatlah kemudahan (kt seru/perintah)

untukku urusanku
Thaahaa:26

 َوأَْشرِْكُه ِفىٓ أَْمِرى
dan (kamu[lk]) jadikanlah dia sekutu di dalam / pada urusanku

Thaahaa:32

 فَٱتَِّبُعوِنى َوأَِطيُعٓوا۟ أَْمِرى
maka ikutilah aku dan kalian hendaklah mentaati urusanku

Thaahaa:90

 أاَلَّ تَتَِّبَعِن أَفََعَصيَْت أَْمِرى
bahwa tidak mengikuti aku apakah (kamu[lk]) mendurhakai urusanku

Thaahaa:93

 َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَفْتُوِنى ِفىٓ أَْمِرى
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di

dalam / pada urusanku
An-Naml:32

621

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فََستَذُْكُروَن َمآ أَُقوُل َلُكْم َوأُفَوُِّض أَْمِرٓى إَِلى الـلَّـِه
maka kelak kalian akan ingat apa yang aku mengatakan bagi kalian

dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah
Ghafir:44 أَْمِرٓى

أَيَأُْمرُُكم ِبٱْلُكفِْر بَْعَد إِذْ أَنتُم مُّْسلُِموَن
apakah ia menyuruh kalian dengan perbuatan kekafiran sesudah

ketika kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:80 أَيَأُْمرُُكم

يْطَُٰن َوَقْد أُِمُرٓوا۟ أَن يَْكفُُروا۟ ِبِهۦ َويُِريُد ٱلشَّ
dan sungguh mereka diperintahkan untuk mereka mengingkari

dengannya dan dia menghendaki syaitan
An-Nisa:60 ۟ أُِمُرٓوا

َوٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدٓوا۟ إِلًَٰها وَِٰحًدا
dan Al Masih anak Maryam dan tidak mereka diperintahkan

melainkan untuk menyembah tuhan yang satu
At-Taubah:31

َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dan tidak mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah

Al-Baiyinah:5

فَٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك
maka berlaku luruslah kamu sebagaimana (kamu) diperintahkan dan

orang dia bertaubat bersama kamu
Huud:112 أُِمرَْت

فَلِذَٰلَِك فَٱْدُع َوٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم
maka karena itu maka kamu mohonlah dan tetaplah sebagaimana

(kamu) diperintahkan dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka
Asy-Syuura:15

َل َمْن أَْسَلَم ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَُكوَن أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

supaya adalah aku paling pertama orang dia sangat mematuhi
Al-An'aam:14 أُِمرُْت

ُل ٱمْلُْسلِِمنَي أُِمرُْت َوأَنَا۠ أَوَّ
aku diperintahkan dan aku paling pertama-tama orang-orang yang

berserah diri / patuh
Al-An'aam:163

ُقْل إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku

diperintahkan untuk aku menyembah Allah
Arraad:36

ِذِه ٱْلبَْلَدِة إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد رَبَّ هَٰ
sesungguhnya hanyalah aku diperintahkan untuk aku menyembah

tuhan pemelihara ini negeri
An-Naml:91

ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

untuk/bahwa aku menyembah Allah orang yang mengikhlaskan diri
baginya ketaatan

Az-Zumar:11
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َلَقْد ِجئَْت َشيْـًٔا إِْمًرا
sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu mungkar Al-Kahfi:71 إِْمًرا

َوَما نَتَنَزَُّل إاِلَّ ِبأَْمِر َربَِّك
dan tidak supaya menurunkan kecuali dengan perintah tuhanmu Maryam:64 ِبأَْمِر

ُر ُكلَّ َشىْءٍۭ ِبأَْمِر َربَِّها تَُدمِّ
menghancurkan olehnya tiap-tiap sesuatu dengan perintah tuhannya

Al-Ahqaaf:25

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْهْم ِفْعَل ٱْلَخيْرَِٰت َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada
mereka perbuatan kebaikan

Al-Anbiyaa':73
ِبأَْمرِنَا

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا  َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم أَِئمَّ
dan kami menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami
As-Sajdah:24

َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْه َلتُنَبِّئَنَُّهم ِبأَْمرِِهْم
dan kami telah wahyukan kepadanya sungguh dikisahkan kepada

mereka dengan perkara/perbuatan mereka
Yusuf:15 ِبأَْمرِِهْم

َوِجَهاٍد ِفى َسِبيلِِهۦ فَتََربَُّصوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦ
dan kesungguhan di dalam jalannya maka menunggu sehingga ia

menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
At-Taubah:24 ِبأَْمرِِهۦ

َر َر َلُكُم ٱأْلَنْهَٰ لِتَْجِرَى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ َوَسخَّ
untuk berlayar/berjalan di dalam lautan dengan perintahnya dan (ia)

telah benar-benar memperjalankan untuk kalian sungai-sungai
Ibrahim:32

اَل يَْسِبُقونَُهۥ ِبٱْلَقْوِل َوُهم ِبأَْمرِِهۦ يَْعَمُلوَن
tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka dengan

perintahnya mereka mengerjakan
Al-Anbiyaa':27

 َوٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ
dan perahu dia mengalirkan di dalam lautan dengan perintahnya

Al-Hajj:65

َمآُء َوٱأْلَرُْض ِبأَْمرِِهۦ  َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن تَُقوَم ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa mendirikan langit dan bumi

dengan perintahnya
Ar-Ruum:25

َولِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِبأَْمرِِهۦ َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya berlayar perahu dengan perintahnya dan supaya mencari

dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih
Ar-Ruum:46
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يحَ تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦ رَُخآًء َحيُْث أََصاَب رْنَا َلُه ٱلرِّ فََسخَّ
maka (kami) menundukkan baginya angin dia mengalirkan dengan

perintahnya baik/lembut kemana saja semakin menimpa
Shaad:36

َر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِهۦ  الـلَّـُه ٱلَِّذى َسخَّ
Allah yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan untuk kalian lautan

untuk berlayar/berjalan perahu tentang (kebenaran) itu dengan
perintahnya

Al-Jaatsiyah:12

فَٱْعفُوا۟ َوٱْصفَُحوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦٓ
maka hendalah kalian maafkan dan hendaklah kalian berlapang dada

sehingga ia menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
Al-Baqarah:109 ِبأَْمرِِهۦٓ

رَٰتٍۭ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّ  َوٱلشَّ
dan matahari dan bulan dan bintang yang sangat

ditundukkan/dimudahkan dengan perintahnya
Al-A'raaf:54

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ  َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12

يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81

َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب أََصَلٰوتَُك تَأُْمرَُك أَن نَّتْرَُك َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَآ
mereka berkata hai SyuXaib apakah sholatmu menyuruhmu aga

meninggalkan apa dia menyembah bapak-bapak kami
Huud:87 تَأُْمرَُك

ُن أَنَْسُجُد مِلَا تَأُْمرُنَا َوزَاَدُهْم نُفُوًرا َقاُلوا۟ َوَما ٱلرَّْحمَٰ
mereka berkata dan tidak pemurah apakah kami bersujud kepada apa

kalian memerintahkan dan (ia) menambah mereka pelarian
Al-Furqon:60 تَأُْمرُنَا

ذَآ أَْم ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن أَْم تَأُْمرُُهْم أَْحلَُٰمُهم ِبهَٰ
ataukah memerintahkan mereka[lk] pikiran-pikiran mereka dengan

ini ataukah mereka kaum melampaui batas
Ath-Thuur:32 تَأُْمرُُهْم

تَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
kalian memerintahkan dengan/kepada kebaikan dan kalian melarang

dari pembuat kemungkaran
Ali-Imran:110 تَأُْمُروَن

 يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكْم فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian maka apa yang kalian memerintahkan
Al-A'raaf:110
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بَْل َمْكُر ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر إِذْ تَأُْمُرونَنَآ
bahkan tipu-daya malam dan siang hari ketika/tatkala menyuruh kami Saba':33 تَأُْمُرونَنَآ

ِهُلوَن ُقْل أَفََغيَْر الـلَّـِه تَأُْمُرٓونِّىٓ أَْعبُُد أَيَُّها ٱْلجَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka apakah selain Allah menyuruh

aku sembah manakah orang-orang yang bodoh
Az-Zumar:64 تَأُْمُرٓونِّىٓ

َوٱأْلَْمُر إَِليِْك فَٱنظُِرى َماذَا تَأُْمِريَن
dan perkara/keputusan kepadamu maka perhatikan/pertimbangkan

apa yang akan perintahkan
An-Naml:33 تَأُْمِريَن

فَٱْصَدْع ِبَما تُؤَْمُر َوأَْعرِْض َعِن ٱمْلُْشرِِكنَي
maka terus-teranglah dengan/segala apa diperintahkan dan kamu

hendaklah memaling dari orang-orang yang mempersekutukan
Al-Hijr:94 تُؤَْمُر

 َقاَل يَٰٓأَبَِت ٱفَْعْل َما تُؤَْمُر
dia mengatakan wahai bapakku (kamu) kerjakanlah apa

diperintahkan

Ash-
Shaafaat:102

فَٱفَْعُلوا۟ َما تُؤَْمُروَن
maka kalian kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan Al-Baqarah:68 تُؤَْمُروَن

 َوٱْمُضوا۟ َحيُْث تُؤَْمُروَن
dan teruskanlah sebagaimana kalian diperintahkan

Al-Hijr:65

ٓوِء َوَمآ أُبَرِّئُ نَفِْسىٓ إِنَّ ٱلنَّفَْس أَلَمَّارَةٌۢ ِبٱلسُّ
dan tidak aku membebaskan diriku sesungguhnya jiwa/diri selalu

menyuruh dengan/pada yang buruk
Yusuf:53 ۢ أَلَمَّارَةٌ

َوَءاَخُروَن ُمرَْجْوَن أِلَْمِر الـلَّـِه
dan orang-orang lain orang-orang yang segera ditangguhkan

bagi/sampai keputusan Allah
At-Taubah:106 أِلَْمِر

َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأََمُروا۟ ِبٱمْلَْعُروِف َونََهْوا۟ َعِن ٱمْلُنَكِر
dan mereka menunaikan zakat dan (mereka) menyuruh dengan

perbuatan baik dan (mereka) mencegah / melarang dari pembuat
kemungkaran

Al-Hajj:41
۟ َوأََمُروا

اَعُة أَْدَهىٰ َوأََمرُّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوٱلسَّ بَِل ٱلسَّ
bahkan kiamat waktu / tempat yang dijanjikan kepada mereka dan

kiamat lebih buruk/dahsyat dan lebih berurusan
Al-Qamar:46 َوأََمرُّ

َلٰوةَ َوأَْمرُُهْم َوٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang kalian memperkenankan kepada tuhan mereka

dan mereka mendirikan sholat dan urusan mereka
Asy-Syuura:38 َوأَْمرُُهْم
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َوأَْمرُهُۥٓ إَِلى الـلَّـِه َوَمْن َعاَد
dan urusannya kepada Allah dan barang siapa dia mengulangi Al-Baqarah:275 َوأَْمرُهُۥٓ

َوأُِمرُْت أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
dan (aku) diperintahkan agar adalah aku dari/termasuk orang-orang

yang berserah diri / patuh
Yunus:72 َوأُِمرُْت

 َولَِٰكْن أَْعبُُد الـلَّـَه ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكْم َوأُِمرُْت
akan tetapi sembah Allah yang dia mewafatkan kalian dan (aku)

diperintahkan
Yunus:104

َوأُِمرُْت أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
dan (aku) diperintahkan supaya adalah aku dari/termasuk orang-

orang yang berserah diri / patuh
An-Naml:91

َل ٱمْلُْسلِِمنَي َوأُِمرُْت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ
dan (aku) diperintahkan agar adalah aku paling pertama orang-orang

yang berserah diri / patuh
Az-Zumar:12

َلِمنَي َوأُِمرُْت أَْن أُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan (aku) diperintahkan supaya diserahakan kapada tuhan/pemelihara

semesta alam
Ghafir:66

َوأُِمرُْت أِلَْعِدَل بَيْنَُكُم
dan (aku) diperintahkan untuk berbuat adil lah diantara kalian

Asy-Syuura:15

َلِمنَي َوأُِمرْنَا لِنُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan diperintahkan agar kami menyerahkan diri kapada

tuhan/pemelihara semesta alam
Al-An'aam:71 َوأُِمرْنَا

َوأُْمْر َقْوَمَك يَأُْخذُوا۟ ِبأَْحَسِنَها َسأُ۟وِريُكْم َداَر ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kamu hendaklah menyuruh kaum kamu mereka mengambil

dengan kebaikan darinya aku akan perlihatkan kepada kalian
rumah/tempat orang-orang yang sewenang-wenang

Al-A'raaf:145
َوأُْمْر

ِهلنَِي ُخِذ ٱْلَعفَْو َوأُْمْر ِبٱْلُعْرِف َوأَْعرِْض َعِن ٱْلجَٰ
ambillah/berilah lebih dari keperluan dan kamu hendaklah menyuruh

dengan mengerjakan kebaikan dan kamu hendaklah memaling dari
orang-orang yang jahil

Al-A'raaf:199

َلٰوِة َوٱْصطَِبْر َعَليَْها َوأُْمْر أَْهَلَك ِبٱلصَّ
dan kamu hendaklah menyuruh keluarga kamu dengan sholat dan

berteguhlah/bersabarlah diatasnya
Thaahaa:132

َلٰوةَ َوأُْمْر ِبٱمْلَْعُروِف َوٱنَْه َعِن ٱمْلُنَكِر يَٰبُنَىَّ أَِقمِ ٱلصَّ
wahai anakku dirikanlah sholat dan kamu hendaklah menyuruh

dengan yang baik dan cegahlah dari pembuat kemungkaran
Luqman:17
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مِ وأََلُِضلَّنَُّهْم وأََلَُمنِّيَنَُّهْم َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليُبَتُِّكنَّ َءاذَاَن ٱأْلَنْعَٰ
dan sungguh saya akan menyesatkan mereka dan sungguh saya akan
membangkitkan angan-angan kosong mereka dan sungguh saya akan

menyuruh mereka dan sungguh mereka akan memotong telinga
binatang ternak

An-Nisa:119
َوَلَءاُمرَنَُّهْم

َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليَُغيُِّرنَّ َخْلَق الـلَّـِه
dan sungguh saya akan menyuruh mereka dan dia sungguh akan

dirubah/dilainkan ciptaan Allah
An-Nisa:119

يْطَُٰن يَِعُدُكُم ٱْلفَْقَر َويَأُْمرُُكم ِبٱْلفَْحَشآِء ٱلشَّ
syaitan dia menasehati kalian kemiskinan dan dia menyuruh kalian

dengan berbuat kejahatan
Al-Baqarah:268 َويَأُْمرُُكم

َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka menyuruh dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran dan mereka itulah mereka orang-orang
yang beruntung

Ali-Imran:104
َويَأُْمُروَن

يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia/orang lain dengan berbuat kikir
An-Nisa:37

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia dengan berbuat kikir
Al-Hadiid:24

َلِمنَي أاََل َلُه ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمُر تَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
ingatlah baginya ciptaan dan perintah/pengurusan dia memberikan

berkah yang silih berganti Allah tuhan semesta alam
Al-A'raaf:54 َوٱأْلَْمُر

َوٱأْلَْمُر إَِليِْك فَٱنظُِرى َماذَا تَأُْمِريَن
dan perkara/keputusan kepadamu maka perhatikan/pertimbangkan

apa yang akan perintahkan
An-Naml:33

يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19

واََل يَأُْمرَُكْم أَن تَتَِّخذُوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َوٱلنَِّبيِّۦَن أَْربَابًا
dan tidak dia menyuruh kalian bahwa kalian menjadikan malaikat-

malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan
Ali-Imran:80 يَأُْمرَُكْم
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َوالـلَّـُه أََمرَنَا ِبَها ُقْل إِنَّ الـلَّـَه اَل يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء
dan Allah dia menyuruh kami dengannya kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia menyuruh dengan
perbuatan keji

Al-A'raaf:28
يَأُْمُر

َهْل يَْستَِوى ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوُهَو َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
apakah dia sama dia dan orang dia menyuruh dengan adil dan dia

atas/terhadap jalan orang yang lurus
An-Nahl:76

ِن ْحسَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوٱإْلِ
sesungguhnya Allah dia menyuruh dengan keadilan dan kebaikan

An-Nahl:90

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة وََكاَن يَأُْمُر أَْهَلُهۥ ِبٱلصَّ
dan ia adalah dia menyuruh keluarganya dengan sholat dan zakat

Maryam:55

يْطَِٰن فَِإنَُّهۥ يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوَمن يَتَِّبعْ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan barangsiapa ikutilah langkah-langkah syaitan maka

sesungguhnya dia dia menyuruh dengan perbuatan keji dan mungkar
An-Nuur:21

نُُكْم ُقْل ِبئَْسَما يَأُْمرُُكم ِبِهۦٓ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan alangkah buruknya ia menyuruh kalian

dengannya iman kalian
Al-Baqarah:93 يَأُْمرُُكم

ٓوِء َوٱْلفَْحَشآِء إِنََّما يَأُْمرُُكم ِبٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah ia menyuruh kalian dengan/pada yang buruk

dan perbuatan keji
Al-Baqarah:169

إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمرُُكْم
sesungguhnya Allah ia menyuruh kalian Al-Baqarah:67 يَأُْمرُُكْم

نَِٰت إَِلىٰٓ أَْهلَِها إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمرُُكْم أَن تُؤَدُّوا۟ ٱأْلَمَٰ
sesungguhnya Allah ia menyuruh kalian untuk kalian menyampaikan

amanat kepada keluarganya
An-Nisa:58

نجِيِل يَأُْمرُُهم ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهىُٰهْم َعِن ٱمْلُنَكِر ِعنَدُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
disisi mereka di dalam taurat dan Injil (ia[lk]) menyuruh mereka[lk]

dengan yang maXruf dan melarang mereka[lk] dari pembuat
kemungkaran

Al-A'raaf:157
يَأُْمرُُهم

َويَْقتُُلوَن ٱلَِّذيَن يَأُْمُروَن ِبٱْلِقْسِط ِمَن ٱلنَّاِس
dan mereka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh dengan

keadilan dari manusia
Ali-Imran:21 يَأُْمُروَن

ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت بَْعُضُهم مِّۢن بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبٱمْلُنَكِر
orang-orang munafik dan orang-orang munafik perempuan sebagian

mereka dari bagian mereka menyuruh kepada kemungkaran
At-Taubah:67

يَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka menyuruh dengan berbuat kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran
At-Taubah:71
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يََخافُوَن َربَُّهم مِّن فَْوِقِهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
mereka takut tuhan dari atas mereka dan mengerjakan apa

diperintahkan
An-Nahl:50 يُؤَْمُروَن

 الَّ يَْعُصوَن الـلَّـَه َمآ أََمرَُهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
tidak mendurhakai Allah apa (dia) menyuruh kepada mereka dan

mengerjakan apa diperintahkan
At-Tahriim:6

جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112
ٱْلَءاِمُروَن

ُقْل إِنَّ ٱأْلَْمَر ُكلَُّهۥ لِـلَّـِه يُْخفُوَن ِفىٓ أَنفُِسِهم
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya perkara/urusan

semuanya bagi/di tangan Allah mereka menyembunyikan di dalam /
pada diri/jiwa-jiwa mereka

Ali-Imran:154
ٱأْلَْمَر

يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد إِذِْنِهۦ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan tidak dari

seorang pemberi syafa'at kecuali dari sesudah izinnya
Yunus:3

 َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر
dan menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
dan siapakah sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan

Yunus:31

ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalian usaha untuk diyakini

Arraad:2

 َوَقَضيْنَآ إَِليِْه ذَٰلَِك ٱأْلَْمَر
dan (kami) menyelesaikan kepadanya itu perkara/urusan

Al-Hijr:66

 إِذْ َقَضيْنَآ إَِلىٰ ُموَسى ٱأْلَْمَر
ketika (kami) menetapkan kepada Musa perkara/urusan

Al-Qashash:44

َمآِء إَِلى ٱأْلَرِْض ثُمَّ يَْعُرُج إَِليِْه يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر ِمَن ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan dari langit

sampai bumi kemudian menaiki kepada-Nya
As-Sajdah:5

َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan dia telah diselesaikan perkata itu dan kepada Allah dia

dikembalikan segala urusan
Al-Baqarah:210 ٱأْلَْمُر

َوَلْو أَنزَْلنَا َمَلًكا لَُّقِضىَ ٱأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُنظَُروَن
dan kalau kami telah menurunkan seorang malaikat tentu dia telah

diputuskan perkata itu kemudian tidak mereka diberi tangguh
Al-An'aam:8
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َلُقِضىَ ٱأْلَْمُر بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
tentu dia telah diputuskan perkata itu di antaraku dan antara kamu

Al-An'aam:58

 َويََٰسَمآُء أَْقلِِعى َوِغيَض ٱمْلَآُء َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan hai langit (kamu) berhentikanlah aku dan disurutkan air dan dia

telah diselesaikan perkata itu
Huud:44

إَِليِْه يُرَْجعُ ٱأْلَْمُر ُكلُُّهۥ وَِٰت َوٱأْلَرِْض َو مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi dan kepada-Nya

dikembalikan perkata itu semuanya
Huud:123

ُقِضىَ ٱأْلَْمُر ٱلَِّذى ِفيِه تَْستَفِْتيَاِن
(ia) telah diputuskan perkata itu yang tentang (kebenaran) itu mohon

menanyakan kepadaku
Yusuf:41

بَل لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر َجِميًعا أَفََلْم يَا۟يْـَِٔس
bahkan kepunyaan Allah perkata itu semuanya tidakkah mengetahui

Arraad:31

َا ُقِضىَ ٱأْلَْمُر مَّآ أَنَا۠ ِبُمْصرِِخُكْم َوَمآ أَنتُم ِبُمْصرِِخىَّ يْطَُٰن ملَّ َوَقاَل ٱلشَّ
dan dia mengucapkan syaitan tatkala (ia) telah diputuskan perkata itu

tidaklah aku dengan menolong kalian dan tidak kalian dengan
menolong aku

Ibrahim:22

 َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَحْسرَِة إِذْ ُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari penyesalan ketika

(ia) telah diputuskan perkata itu
Maryam:39

ِفى ِبْضعِ ِسِننَي لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر ِمن َقبُْل
di dalam beberapa beberapa tahun bagi Allah perkata itu dari sebelum

Ar-Ruum:4

 طَاَعٌة َوَقْوٌل مَّْعُروٌف فَِإذَا َعزََم ٱأْلَْمُر
ketaatan dan perkataan yang diperbaiki maka apabila (ia)

membulatkan tekad perkata itu
Muhammad:21

يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12

َليَْس َلَك ِمَن ٱأْلَْمِر َشىٌْء
bukankah bagimu dari urusan ini barang sesuatu Ali-Imran:128 ٱأْلَْمِر

ِفى ٱأْلَْمِر َوَعَصيْتُم مِّۢن بَْعِد َمآ أََرىُٰكم
di dalam urusan ini dan kalian telah mendurhakai dari sesudah apa

dia memandang kalian
Ali-Imran:152

ِهلِيَِّة يَُقوُلوَن َهل لَّنَا ِمَن ٱأْلَْمِر ِمن َشىٍْء ٱْلجَٰ
orang-orang jahiliyah mereka mengatakan apakah bagi kami dari

urusan ini dari sesuatu
Ali-Imran:154
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ُهنَا ِمَن ٱأْلَْمِر َشىٌْء مَّا ُقِتْلنَا هَٰ
dari urusan ini barang sesuatu tidak dibunuh di sini

Ali-Imran:154

 فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْستَْغِفْر َلُهْم َوَشاِورُْهْم ِفى ٱأْلَْمِر
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kalian hendaklah

mohon ampun bagi mereka dan kalian hendaklah musyawarah
dengan mereka di dalam urusan ini

Ali-Imran:159

َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوأُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُكْم
dan kalian hendaklah mentaati rasul dan ulil / orang yang mempunyai

urusan ini diantara kalian
An-Nisa:59

إَِلىٰٓ أُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُْهْم َوَلْو رَدُّوهُ إَِلى ٱلرَُّسوِل َو
dan jikalau mengembalikannya/menyerahkannya kepada rasul dan

kepada kaum urusan ini dari mereka
An-Nisa:83

 َوَلْو أََرىَٰكُهْم َكِثيًرا لَّفَِشْلتُْم َوَلتَنَٰزَْعتُْم ِفى ٱأْلَْمِر
dan sekiranya menampakkan mereka kepadamu sangat banyak

(kalian) menjadi gentar dan pasti (kalian) berbantah-bantahan di
dalam urusan ini

Al-Anfaal:43

فَاَل يُنَِٰزُعنََّك ِفى ٱأْلَْمِر َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك
maka janganlah semakin membantah kamu di dalam urusan ini dan

serulah kepada tuhanmu
Al-Hajj:67

 َوَءاتَيْنَُٰهم بَيِّنٍَٰت مَِّن ٱأْلَْمِر
dan kami telah memberikan kepada mereka bukti nyata dari urusan

ini
Al-Jaatsiyah:17

 ثُمَّ َجَعْلنََٰك َعَلىٰ َشِريَعٍة مَِّن ٱأْلَْمِر
kemudian kami menjadikan kamu atas/terhadap suatu syari'at /

peraturan dari urusan ini
Al-Jaatsiyah:18

َسنُِطيُعُكْم ِفى بَْعِض ٱأْلَْمِر َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِْسرَارَُهْم
akan mematuhi kalian di dalam sebagian urusan ini dan Allah dia

mengetahui rahasia mereka
Muhammad:26

َلْو يُِطيُعُكْم ِفى َكِثيٍر مَِّن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّْم
jika ditaati kalian di dalam sangat banyak dari urusan ini tentu

(kalian) menyusahkan
Al-Hujuraat:7

َلَقِد ٱبْتََغُوا۟ ٱْلِفتْنََة ِمن َقبُْل َوَقلَّبُوا۟ َلَك ٱأْلُُموَر
sesungguhnya (mereka) mencari-cari fitnah/kekacauan dari sebelum

(mereka) memutar balikkan untukmu urusan
At-Taubah:48 ٱأْلُُموَر

َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan dia telah diselesaikan perkata itu dan kepada Allah dia

dikembalikan segala urusan
Al-Baqarah:210 ٱأْلُُموُر

 َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Ali-Imran:109
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 َكاَن َمفُْعواًل َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
adalah dia yang dikerjai dan kepada Allah dia dikembalikan segala

urusan
Al-Anfaal:44

 َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Al-Hajj:76

 َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Faathir:4

 أآََل إَِلى الـلَّـِه تَِصيُر ٱأْلُُموُر
ingatlah kepada Allah kembali segala urusan

Asy-Syuura:53

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر مَٰ  لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah dia dikembalikan

segala urusan
Al-Hadiid:5

فَِإنَّ ذَٰلَِك ِمْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
maka sesungguhnya itu dari/termasuk teguh hati segala urusan Ali-Imran:186 ٱأْلُُموِر

ِقبَُة ٱأْلُُموِر  َوهللَِِّ عَٰ
dan kepunyaan Allah yang mengakibatkan segala urusan

Al-Hajj:41

 إِنَّ ذَٰلَِك ِمْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
sesungguhnya itu dari teguh hati segala urusan

Luqman:17

ِقبَُة ٱأْلُُموِر  فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ َوإَِلى الـلَّـِه عَٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan pada tali perjanjian yang

teguh/kokoh dan kepada Allah yang mengakibatkan segala urusan
Luqman:22

 َومَلَن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَٰلَِك مَلِْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
dan sungguh orang (ia) sabar dan (ia) memaafkan sesungguhnya itu

benar-benar termasuk teguh hati segala urusan
Asy-Syuura:43
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س م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemarin, tadi, sebelum hari

ini
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبٱأْلَْمِس
kemarin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجَعْلنََٰها َحِصيًدا َكأَن لَّْم تَْغَن ِبٱأْلَْمِس
kami jadikannya tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum

pernah tumbuh / menjadi kaya kemarin
Yunus:24 ِبٱأْلَْمِس

فَِإذَا ٱلَِّذى ٱْستَنَصرَهُۥ ِبٱأْلَْمِس يَْستَْصرُِخُهۥ
maka tiba-tiba yang (ia) memohon tolong kepadanya dengan kemarin

(ia) menjadi meneriakkan kepadanya
Al-Qashash:18

ا ِبٱأْلَْمِس  َكَما َقتَْلَت نَفْسًۢ
sebagaimana (kamu) membunuh seseorang dengan kemarin

Al-Qashash:19

 َوأَْصبَحَ ٱلَِّذيَن تََمنَّْوا۟ َمَكانَُهۥ ِبٱأْلَْمِس
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan orang-orang yang (mereka)

kemudian berangan-angan kedudukannya dengan kemarin
Al-Qashash:82
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ل م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna harap, asa, angan-angan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berharap, mengharapkan,
mengharap, memperharapkan, mengimpi

ٱأْلََمُل أََماًل
angan-angan harapan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46 أََماًل

ذَرُْهْم يَأُْكُلوا۟ َويَتََمتَُّعوا۟ َويُْلِهِهُم ٱأْلََمُل فََسْوَف يَْعَلُموَن
biarkanlah mereka makan dan sangat bersenang-senang dan

menyebabkan melalaikan mereka angan-angan maka kelak mereka
mengetahui

Al-Hijr:3
ٱأْلََمُل
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م م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mama, mami, induk, mak,

masyarakat, suku, rakyat, bangsa, suku bangsa, ummat, anak negeri,
sanak saudara, buta huruf, orang yg buta huruf, tuna aksara, orang-orang,

biang, bu, indung, biyung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melahirkan, mengasuh

أَُمٌم أَُمًما َة أَِئمَّ ًة أَِئمَّ َءآمِّنَي
ummat-ummat umat-umat pemimpin-

pemimpin
pemimpin-
pemimpin

orang-orang yang
mengunjungi

ٌة أُمَّ ًة أُمَّ أُمَّ أَُممٍ أَُمٌم
umat umat ummul ummat-ummat ummat-ummat

تُُكْم أُمَّهَٰ أُمَّتُُكْم ةٍۭ أُمَّ ٍة أُمَّ ٌة أُمَّ
ibu-ibumu umatmu/agamamu ummat ummat umat

أُمُّ ِتِهْم هَٰ أُمَّ ِتُكْم هَٰ أُمَّ تُُهْم أُمَّهَٰ تُُكْم أُمَّهَٰ
isi pokok ibu-ibu mereka ibu-ibu kamu ibu-ibu mereka ibu-ibumu

أُمَِّك أُمِّ ُهۥ أُمُّ ِك أُمُّ أُمُّ
ibumu ibu ibunya ibumu isi pokok

إَِماًما يُّوَن أُمِّ ِهۦ أُمِّ َها أُمِّ أُمَِّك
imam/pemimpin mereka buta huruf ibunya ibu (kota)nya ibumu
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َلِبِإَمامٍ ِه فَأِلُمِّ ُهۥ فَأُمُّ إَِمامٍ إَِماًما
sungguh dijalan maka bagi ibunya maka ibunya

(tempat kembalinya) Kitab imam/pemimpin

ُهۥ َوأُمَّ تُُكُم َوأُمَّهَٰ ُت َوأُمَّهَٰ َوأَُمٌم َلِبِإَمامٍ
dan ibunya dan ibu-ibumu dan ibu-ibu dan ummat-ummat sungguh dijalan

َوأُمِّىَ ِهۦ َوأُمِّ
dan ibuku dan ibunya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بِِّهْم َورِْضوَٰنًا وآََل َءآمِّنَي ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّن رَّ
dan jangan orang-orang yang mengunjungi rumah/baitullah Haram

mereka menginginkan karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan
Al-Maidah:2 َءآمِّنَي

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْهْم ِفْعَل ٱْلَخيْرَِٰت َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada
mereka perbuatan kebaikan

Al-Anbiyaa':73
ًة أَِئمَّ

رِِثنَي ًة َونَْجَعَلُهُم ٱْلوَٰ َونَْجَعَلُهْم أَِئمَّ
dan akan menjadikan mereka[lk] pemimpin dan akan menjadikan

mereka orang-orang yang mewarisi
Al-Qashash:5

ًة يَْدُعوَن إَِلى ٱلنَّاِر َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin mereka

memohon kepada api neraka
Al-Qashash:41

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم أَِئمَّ
dan kami menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami
As-Sajdah:24

َة ٱْلُكفِْر فَقَِٰتُلٓوا۟ أَِئمَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin kekafiran At-Taubah:12 َة أَِئمَّ

َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

أَُمًما
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لُِحوَن َوِمنُْهْم ُدوَن نُْهُم ٱلصَّٰ َوَقطَّْعنَُٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أَُمًما مِّ
dan (kami) membagi-bagi mereka di dalam bumi beberapa golongan
diantara mereka orang-orang yang saleh dan diantara mereka bukan

Al-A'raaf:168

واََل طَِٰٓئٍر يَِطيُر ِبَجنَاَحيِْه إآِلَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم
dan tidak burung-burung terbang dengan kedua sayapnya

kecuali/melainkan ummat-ummat seperti kalian
Al-An'aam:38 أَُمٌم

ٍة َقْد َخَلْت ِمن َقبْلَِهآ أَُمٌم  َكذَٰلَِك أَرَْسْلنََٰك ِفىٓ أُمَّ
seperti itulah kami mengutus kamu di dalam / pada suatu umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya beberapa umat
Arraad:30

إِن تَُكذِّبُوا۟ فََقْد َكذََّب أَُمٌم مِّن َقبْلُِكْم َو
dan jika didustakan maka sesungguhnya telah dia telah sungguh-

sungguh mendustakan ummat dari sebelum kalian
Al-Ankabuut:18

َوَلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰٓ أَُممٍ مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada ummat-ummat dari

sebelum kamu
Al-An'aam:42 أَُممٍ

َقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِفىٓ أَُممٍ َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكم
dia mengatakan kalian hendaklah masuk di dalam / pada umat-umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian
Al-A'raaf:38

َعَك ن مَّ ٍت َعَليَْك َوَعَلىٰٓ أَُممٍ مِّمَّ َوبَرَكَٰ
dan keberkatan atas kamu dan atas ummat-ummat dari siapa bersama

kamu
Huud:48

تَالـلَّـِه َلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰٓ أَُممٍ مِّن َقبْلَِك
demi Allah sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat

dari sebelum kamu
An-Nahl:63

 َوَحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
dan pasti atas mereka perkataan di dalam / pada umat-umat

Fush-Shilat:25

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
itulah mereka orang-orang yang telah pasti atas mereka perkataan di

dalam / pada ummat-ummat
Al-Ahqaaf:18

َولِتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan agar diberi peringatan ummul negeri dan orang-orang di

sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman dengan/kepada
akhirat

Al-An'aam:92 أُمَّ

 َقاَل ٱبَْن أُمَّ
dia mengatakan anak ibu

Al-A'raaf:150

لِّتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها
supaya dia memberikan peringatan ibu negeri dan orang yang

sekelilingnya
Asy-Syuura:7
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ًة مُّْسلَِمًة لََّك يَِّتنَآ أُمَّ َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan/anak cucu kami umat orang yang menyelamatkan

diri / tunduk / patuh pada Engkau
Al-Baqarah:128 ًة أُمَّ

ًة َوَسطًا وََكذَٰلَِك َجَعْلنَُٰكْم أُمَّ
dan demikian itu kami jadikan kalian umat pertengahan

Al-Baqarah:143

ًة وَِٰحَدةً َكاَن ٱلنَّاُس أُمَّ
adalah dia manusia umat yang melakukan penyatuan

Al-Baqarah:213

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan sekiranya ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu

ummat yang melakukan penyatuan
Al-Maidah:48

ًة وَِٰحَدةً َوَما َكاَن ٱلنَّاُس إآِلَّ أُمَّ
dan tidak adalah dia manusia kecuali umat yang melakukan

penyatuan
Yunus:19

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ
dan jikalau ia menghendaki tuhanmu tentu (ia [lk]) menjadikan

manusia ummat yang melakukan penyatuan
Huud:118

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan kalau ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu umat

yang melakukan penyatuan
An-Nahl:93

ًة َقاِنتًا لِـلَّـِه َحِنيفًا إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َكاَن أُمَّ
sesungguhnya Ibrahim adalah dia umat/seorang (ia[lk]) yang

mentaati bagi/kepada Allah lurus
An-Nahl:120

ًة وَِٰحَدةً تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini umatmu/agamamu ummat/agama yang melakukan

penyatuan
Al-Anbiyaa':92

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44

ًة وَِٰحَدةً َوأَنَا۠ َربُُّكْم فَٱتَُّقوِن تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ إِنَّ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami ini umatmu/agamamu ummat/agama yang

melakukan penyatuan dan aku tuhan kalian maka (kalian)
bertakwalah kepadaku

Al-
Mu'minuun:52

ًة مَِّن ٱلنَّاِس َوَجَد َعَليِْه أُمَّ
dia mendapatkan atasnya suatu ummat (sekumpulan) dari manusia

(orang)
Al-Qashash:23

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُهْم أُمَّ
dan jika ia menghendaki Allah tentu (ia) menjadikan mereka ummat

yang melakukan penyatuan
Asy-Syuura:8

ًة وَِٰحَدةً َوَلوآَْل أَن يَُكوَن ٱلنَّاُس أُمَّ
dan jika tidak bahwa adalah dia manusia ummat yang melakukan

penyatuan
Az-Zukhruf:33
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ٌة َقْد َخَلْت ِتْلَك أُمَّ
itu umat sungguh telah dia berlalu Al-Baqarah:134 ٌة أُمَّ

ٌة َقْد َخَلْت ِتْلَك أُمَّ
itu umat sungguh telah dia berlalu

Al-Baqarah:141

ٌة يَْدُعوَن إَِلى ٱْلَخيِْر َوْلتَُكن مِّنُكْم أُمَّ
dan jadilah/hendaklah ada diantara kalian ummat mereka memohon

kepada kebaikan
Ali-Imran:104

ٌة َقآِئَمٌة يَتُْلوَن َءايَِٰت الـلَّـِه َءانَآَء ٱلَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن أُمَّ
ummat yang menegakkan mereka membaca ayat-ayat Allah tengah

malam dan mereka mereka bersujud
Ali-Imran:113

نُْهْم َسآَء َما يَْعَمُلوَن ْقتَِصَدةٌ وََكِثيٌر مِّ ٌة مُّ نُْهْم أُمَّ مِّ
dari mereka umat/golongan yang dalam kondisi dipertengahan dan

sangat banyak dari mereka amat buruk apa mereka mengerjakan
Al-Maidah:66

ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن َوِمن َقْومِ ُموَسىٰٓ أُمَّ
dan dari kaum Musa ummat memberi petunjuk dengan hak dan

dengannya (hak) mereka mengadili
Al-A'raaf:159

نُْهْم ٌة مِّ إِذْ َقاَلْت أُمَّ َو
dan ketika dia mengatakan suatu ummat dari mereka

Al-A'raaf:164

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن ْن َخَلْقنَآ أُمَّ َوِممَّ
dan diantara orang (kami) menciptakan umat memberi petunjuk

dengan benar dan dengannya mereka mengadili
Al-A'raaf:181

ٍة ٌة ِهىَ أَْربَىٰ ِمْن أُمَّ أَن تَُكوَن أُمَّ
bahwa adalah kalian umat/golongan dia lebih banyak dari

umat/golongan
An-Nahl:92

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس ُكنتُْم َخيَْر أُمَّ
adalah kalian sebaik-baik ummat dia mengeluarkan/lahit bagi/untuk

manusia
Ali-Imran:110 ٍة أُمَّ

ٍة َعَمَلُهْم َكذَٰلَِك زَيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ
seperti itulah kami menghiasi bagi tiap-tiap ummat pekerjaan mereka

Al-An'aam:108

ٍة أََجٌل َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat waktu/umur

Al-A'raaf:34

ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul

mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil
Yunus:47
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ٍة أََجٌل إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه لُِكلِّ أُمَّ
melainkan apa ia menghendaki Allah bagi tiap-tiap umat waktu/umur

Yunus:49

ْعُدوَدٍة ٍة مَّ رْنَا َعنُْهُم ٱْلَعذَاَب إَِلىٰٓ أُمَّ َوَلِئْن أَخَّ
dan sesungguhnya jika (kami) undurkan dari mereka azab / siksa

kepada umat/waktu (ia[pr]) yang ditentukan
Huud:8

ٍة  َوَقاَل ٱلَِّذى نََجا ِمنُْهَما َوٱدََّكَر بَْعَد أُمَّ
dan dia mengucapkan yang selamat diantara keduanya dan teringat

sesudah ummat
Yusuf:45

ٍة َقْد َخَلْت ِمن َقبْلَِهآ أَُمٌم َكذَٰلَِك أَرَْسْلنََٰك ِفىٓ أُمَّ
seperti itulah kami mengutus kamu di dalam / pada suatu umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya beberapa umat
Arraad:30

ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن مَّا تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan
Al-Hijr:5

ٍة رَُّسواًل َوَلَقْد بََعثْنَا ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan sesungguhnya kami mengutus di dalam setiap umat seorang rasul

An-Nahl:36

ٍة َشِهيًدا َويَْوَم نَبَْعُث ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan dari setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan
An-Nahl:84

ٍة َشِهيًدا َعَليِْهم مِّْن أَنفُِسِهْم َويَْوَم نَبَْعُث ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan di dalam setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan atas mereka dari diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:89

ٍة ٌة ِهىَ أَْربَىٰ ِمْن أُمَّ  أَن تَُكوَن أُمَّ
bahwa adalah kalian umat/golongan dia lebih banyak dari

umat/golongan
An-Nahl:92

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِّيَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat supaya

mengingat/menyebut nama Allah
Al-Hajj:34

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ لُِّكلِّ أُمَّ
bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat mereka

(mereka[lk]) yang menyembahnya
Al-Hajj:67

ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن َما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan

Al-
Mu'minuun:43

ٍة  َويَْوَم نَْحُشُر ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari mengumpulkan dari setiap ummat

An-Naml:83

ٍة َشِهيًدا َونَزَْعنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan kami mencabut dari setiap ummat yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Qashash:75
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ٍة إاِلَّ َخاَل ِفيَها نَِذيٌر إِن مِّْن أُمَّ َو
dan tidak ada dari umat kecuali telah lewat (ada) di

dalamnya/padanya pemberi peringatan
Faathir:24

ٍة  بَْل َقاُلٓوا۟ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
bahkan mereka berkata sesungguhnya kami kami mendapati bapak /

nenek moyang kami atasku/terhadapku ummat
Az-Zukhruf:22

ٍة  إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
kecuali dia mengatakan orang-orang hidup mewah padanya (di negeri
itu) sesungguhnya kami kami mendapati bapak / nenek moyang kami

atasku/terhadapku ummat

Az-Zukhruf:23

ٍة ٍة َجاِثيًَة ُكلُّ أُمَّ َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ
dan kamu melihat tiap-tiap ummat (ia[pr]) yang menunduk / berlutut

tiap ummat
Al-Jaatsiyah:28

ٍة ٍة َجاِثيًَة ُكلُّ أُمَّ  َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ
dan kamu melihat tiap-tiap ummat (ia[pr]) yang menunduk / berlutut

tiap ummat
Al-Jaatsiyah:28

ةٍۭ ِبَشِهيٍد فََكيَْف إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
maka bagaimana jika/apabila kami datangkan dari setiap ummat

dengan seorang saksi
An-Nisa:41

ةٍۭ أُمَّ
ةٍۭ ِبرَُسولِِهْم لِيَأُْخذُوهُ ْت ُكلُّ أُمَّ َوَهمَّ

dan (ia) mengharapkan tiap ummat dengan rasul mereka untuk
mengambilnya

Ghafir:5

ًة وَِٰحَدةً تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini umatmu/agamamu ummat/agama yang melakukan

penyatuan
Al-Anbiyaa':92 تُُكْم أُمَّ

ًة وَِٰحَدةً َوأَنَا۠ َربُُّكْم فَٱتَُّقوِن تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ إِنَّ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami ini umatmu/agamamu ummat/agama yang

melakukan penyatuan dan aku tuhan kalian maka (kalian)
bertakwalah kepadaku

Al-
Mu'minuun:52

لَٰتُُكْم تُُكْم َوخَٰ تُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخوَٰتُُكْم َوَعمَّٰ ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّهَٰ
dia haram atas kalian ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan

saudara-saudara perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan
bapak kalian dan saudara-saudara perempuan ibu kalian

An-Nisa:23
تُُكْم أُمَّهَٰ

تُُهْم ٱلنَِّبىُّ أَْوَلىٰ ِبٱمْلُؤِْمِننَي ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَزْوَُٰجُهۥٓ أُمَّهَٰ
nabi lebih utama dengan orang-orang mukmin dari diri/jiwa-jiwa

mereka dan isteri-isterinya ibu-ibu mereka
Al-Ahzab:6 تُُهْم أُمَّهَٰ

تُُهْم إاِلَّ ٱلَّٰٓـِٔى َوَلْدنَُهْم إِْن أُمَّهَٰ
bahwa ibu mereka kecuali yang melahirkan mereka

Al-Mujaadilah:2
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ِتُكْم اَل تَْعَلُموَن َشيْـًٔا هَٰ َوالـلَّـُه أَْخرََجُكم مِّۢن بُطُوِن أُمَّ
dan Allah (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kalian dari perut ibu-ibu

kamu tidak kalian mengetahui sesuatu
An-Nahl:78 ِتُكْم هَٰ أُمَّ

ِتُكْم أَْو بُيُوِت إِْخوَِٰنُكْم هَٰ أَْو بُيُوِت أُمَّ
atau rumah-rumah ibu-ibu kamu atau rumah-rumah saudara laki-laki

kalian
An-Nuur:61

ِتُكْم هَٰ  َوَما َجَعَل أَزْوََٰجُكُم ٱلَّٰٓـِٔى تُظَِٰهُروَن ِمنُْهنَّ أُمَّ
dan tidak ia menjadikan isteri-isteri kalian yang kamu nyatakan

daripada mereka ibu-ibu kamu
Al-Ahzab:4

ِتُكْم َخْلًقا هَٰ يَْخُلُقُكْم ِفى بُطُوِن أُمَّ
(ia[lk]) menciptakan kalian[lk] di dalam perut ibu-ibu kamu

penciptaan
Az-Zumar:6

ِتُكْم هَٰ إِذْ أَنتُْم أَِجنٌَّة ِفى بُطُوِن أُمَّ  إِذْ أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َو
ketika dia telah menjadikan kalian dari bumi dan ketika kalian janin

di dalam perut ibu-ibu kamu
An-Najm:32

ِتِهْم هَٰ ٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّسآِئِهم مَّا ُهنَّ أُمَّ
orang-orang yang (mereka) menzihar diantara kalian dari istri-istri

mereka tidak mereka ibu-ibu mereka
Al-Mujaadilah:2 ِتِهْم هَٰ أُمَّ

ٌت ِبهَٰ ٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب َوأَُخُر ُمتَشَٰ ِمنُْه َءايٌَٰت مُّْحَكمَٰ
dari padanya ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kebijaksanaan

mereka isi pokok kitab dan yang lain yang melakukan mengupamaan
Ali-Imran:7 أُمُّ

َوِعنَدهُۥٓ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب
dan disisinya isi pokok kitab

Arraad:39

َوَما َكانَْت أُمُِّك بَِغيًّا
dan tidak adalah ia ibumu pelacur/jalang Maryam:28 أُمُِّك
ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ

dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya
mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan

Luqman:14 ُهۥ أُمُّ
يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ

dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya
perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian

/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di
dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ أُمِّ ُموَسىٰٓ أَْن أَرِْضِعيِه
dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa agar (kamu) susuilah dia Al-Qashash:7 أُمِّ

642

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوأَْصبَحَ فَُؤاُد أُمِّ ُموَسىٰ فَٰرًِغا
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan hati ibu Musa (ia[lk]) yang kosong

Al-Qashash:10

إِنَُّهۥ ِفىٓ أُمِّ ٱْلِكتَِٰب َلَديْنَا َلَعلِىٌّ َحِكيٌم َو
dan sesungguhnya ia/Al QurXan di dalam / pada induk kitab di sisi

kami benar-benar tinggi hikmah
Az-Zukhruf:4

إِذْ أَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ أُمَِّك َما يُوَحىٰٓ
ketika kami telah wahyukan kepada ibumu apa/sesuatu

diwahyukan/diilhamkan
Thaahaa:38 أُمَِّك

فَرََجْعنََٰك إَِلىٰٓ أُمَِّك َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) mengembalikan kamu kepada ibumu supaya (ia)

menjadi mendekat matanya
Thaahaa:40

َحتَّىٰ يَبَْعَث ِفىٓ أُمَِّها رَُسواًل يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
sehingga/sebelum mengirimkan di dalam / pada ibu (kota)nya

seorang rasul mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Kami
Al-Qashash:59 أُمَِّها

فَرََدْدنَُٰه إَِلىٰٓ أُمِِّهۦ َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) kembalikannya kepada ibunya supaya (ia) menjadi

mendekat matanya
Al-Qashash:13 أُمِِّهۦ

يُّوَن اَل يَْعَلُموَن ٱْلِكتََٰب إآِلَّ أََماِنىَّ َوِمنُْهْم أُمِّ
dan diantara mereka mereka buta huruf tidak mereka mengetahui

kitab kecuali angan-angan kosong
Al-Baqarah:78 يُّوَن أُمِّ

َقاَل إِنِّى َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما
dia mengatakan sesungguhnya aku yang menjadikan kamu bagi

manusia imam/pemimpin
Al-Baqarah:124 إَِماًما

نُْه َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة َويَتُْلوهُ َشاِهٌد مِّ
dan membacakannya sangat penyaksi dari padanya dan dari

sebelumnya kitab Musa pedoman dan rahmat
Huud:17

 َوٱْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما
dan kamu jadikanlah kami bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan pemuka/pemimpin
Al-Furqon:74

َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة
dan dari sebelumnya kitab Musa petunjuk dan rahmat

Al-Ahqaaf:12

أَْحَصيْنَُٰه ِفىٓ إَِمامٍ مُِّبنيٍ
Kami hitung/kumpulkan di dalam / pada Kitab yang nyata YaaSiin:12 إَِمامٍ

ُهۥ َهاِويٌَة فَأُمُّ
maka ibunya (tempat kembalinya) (ia[pr]) yang dalam/neraka

hawiyah
Al-Qaariah:9 ُهۥ فَأُمُّ
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ِه ٱلثُُّلُث َوَورِثَُهۥٓ أَبََواهُ فَأِلُمِّ
dan dia mewarisinya ibu-bapaknya maka bagi ibunya sepertiga An-Nisa:11 ِه فَأِلُمِّ

ُدُس ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِه ٱلسُّ فَِإن َكاَن َلُهۥٓ إِْخَوةٌ فَأِلُمِّ
maka jika adalah dia baginya persaudaraan maka bagi ibunya

seperenam dari sesudah wasiat
An-Nisa:11

إِنَُّهَما َلِبِإَمامٍ مُِّبنيٍ فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم َو
maka Kami siksa/binasakan dari mereka dan sesungguhnya keduanya

sungguh dijalan nyata
Al-Hijr:79 َلِبِإَمامٍ

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم ُهم مِّ َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُّ
dan ummat-ummat akan beri kesenangan mereka kemudian (ia) akan

menimpa mereka dari kami siksaan sangat pedih
Huud:48 َوأَُمٌم

ُت ِنَسآِئُكْم َعِة َوأُمَّهَٰ َوأََخوَٰتُُكم مَِّن ٱلرَّضَٰ
dan saudara-saudara perempuan kalian dari sepersusuan dan ibu-ibu

isteri-isteri kalian
An-Nisa:23 ُت َوأُمَّهَٰ

تُُكُم ٱلَِّٰتىٓ أَرَْضْعنَُكْم َوبَنَاُت ٱأْلَخِ َوبَنَاُت ٱأْلُْخِت َوأُمَّهَٰ
dan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak

perempuan saudara perempuan dan ibu-ibumu yang mereka
menyusuilah kalian

An-Nisa:23
تُُكُم َوأُمَّهَٰ

إِْن أَرَاَد أَن يُْهلَِك ٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوأُمَُّهۥ
jika dia ingin untuk dia membinasakan al masih anak Maryam dan

ibunya
Al-Maidah:17 ُهۥ َوأُمَّ

ُهۥٓ َءايًَة َوَجَعْلنَا ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
dan kami menjadikan anak Maryam dan ibunya bukti

Al-
Mu'minuun:50 ُهۥٓ َوأُمَّ

ُهۥ ِصدِّيَقٌة َكانَا يَأُْكاَلِن ٱلطََّعاَم َوأُمُّ
dan ibunya seorang wanita yang sangat benar adalah dia keduanya

memakan makanan
Al-Maidah:75 ُهۥ َوأُمُّ

َوأُمِِّهۦ َوأَِبيِه
dan ibunya dan bapaknya Abasa:35 َوأُمِِّهۦ

َءأَنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ٱتَِّخذُوِنى َوأُمِّىَ إِلََٰهنْيِ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
adakah kamu kamu mengatakan kepada manusia kalian hendaklah

mengambil aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah
Al-Maidah:116 َوأُمِّىَ

َوٱأْلُمِّيِّۦَن َءأَْسَلْمتُْم فَِإْن أَْسَلُموا۟ فََقِد ٱْهتََدوا۟
dan orang-orang ummi (buta huruf) apakah kalian sudah masuk islam

maka jika mereka masuk islam maka sungguh telah kalian
mendapatlah petunjuk

Ali-Imran:20
َوٱأْلُمِّيِّۦَن

644

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

لَّيَُكونُنَّ أَْهَدٰى ِمْن إِْحَدى ٱأْلَُممِ
agar sungguh (mereka[lk]) adalah lebih mendapat petunjuk dari salah

satu ummat-ummat
Faathir:42 ٱأْلَُممِ

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157 ٱأْلُمِّىَّ

يُْحىِۦ َويُِميُت فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِه ٱلنَِّبىِّ ٱأْلُمِّىِّ
ia menghidupkan dan dia mematikan maka kalian hendaklah beriman

kepada Allah dan rasul-nya nabi yang ummi
Al-A'raaf:158 ٱأْلُمِّىِّ

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َليَْس َعَليْنَا ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن َسِبيٌل
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bukankah atas kami

di dalam orang-orang ummi benar-benar jalan
Ali-Imran:75 ٱأْلُمِّيِّۦَن

ُهَو ٱلَِّذى بََعَث ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن رَُسواًل مِّنُْهْم
dia yang dia mengangkat di dalam yang buta huruf seorang rasul dari

mereka
Al-Jumu'ah:2
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ن م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesejahteraan, jaminan,

keselamatan, perlindungan, andalan, tanggungan, pelindung, gadai, jamin,
boreh, taruhan, gadaian, petaruh, kesentosaan, damai, perut, waduk,

wakil, pengawas, rasa, suasana, rabaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memastikan, menjamin,
mengasuransikan, menentukan, menanggung, mewalikan, merasa,

merasakan, berasa, terasa, pikir, meraba, kira, menjamah, menggagap,
mengganti rugi, memperjempuntukan, memperasakan, memperwalikan,

mempertanggungkan, jamin, percaya, tanggung, berhati-hatilah.

َءاَمنتُْم َءاَمنتُم َءاَمنُت َءأَِمنتُم يُؤِْمنُوَن
apakah kalian

beriman
apakah kalian

beriman (aku) telah beriman apakah (kalian)
merasa aman mereka beriman

۟ َءاَمنُوا َءاَمنُُكْم َءاَمنَْت َءاَمَن َءاَمنتُْم
mereka mengimani (aku) mempercayai

kalian (ia) mempercayai ia beriman apakah kalian
beriman

َءاِمنًَة َءاِمنًا َءاَمنَّا َءاَمنُٓوا۟ َءاَمنُوا۟
aman aman kami telah beriman mereka mengimani mereka mengimani

َءاِمْن َءاِمِننَي َءاِمنُوَن َءاِمنُوا۟ َءاِمنًَة
berimanlah keadaan aman mereka aman

sentosa
kalian hendaklah

mengimani /
mempercayai

aman

۟ أَفَأَِمنُٓوا أَفَأَِمنُوا۟ أَفَأَِمَن أَفَأَِمنتُْم َءاِمْن
apakah mereka
merasa aman

apakah mereka
merasa aman

apakah dia merasa
aman

apakah (kalian)
merasa aman berimanlah

نَِٰتُكْم أَمَٰ نَتَُهۥ أَمَٰ أََمنًَة أَفَتُؤِْمنُوَن أَفَأَِمنُٓوا۟
amanat-amanat

yang dipercayakan
kepadamu

mengamanatkannya ketentraman apakah kalian
beriman

apakah mereka
merasa aman
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أَِمَن أَِمنتُْم أَِمنتُم أَِمنتُُكْم نَِٰتُكْم أَمَٰ
dia mempercayai kalian telah aman kalian telah aman (aku) mempercayai

kalian
amanat-amanat yang

dipercayakan
kepadamu

أَنُؤِْمُن أَْمنًا أَِمنيٍ أَِمنٌي أَِمَن
apakah kami akan

beriman aman sentosa dipercaya kepercayaan dia mempercayai

نَُهم إِيمَٰ نَُكْم إِيمَٰ نًا إِيمَٰ أَْهُل أَنُؤِْمُن
iman mereka iman kalian keimanan dia mempercayai apakah kami akan

beriman

نَُهآ إِيمَٰ نَُها إِيمَٰ نُُكْم إِيمَٰ نَُهۥٓ إِيمَٰ نَُهم إِيمَٰ
imannya/seseorang imannya/seseorang iman kalian imannya iman mereka

ِنِهْم إِيمَٰ ِنَها إِيمَٰ ِنُكْم إِيمَٰ نُُهْم إِيمَٰ نَُهآ إِيمَٰ
iman mereka imannya iman kalian iman mereka imannya/seseorang

ِنِهْم ِبِإيمَٰ ِنُكم ِبِإيمَٰ ٍن ِبِإيمَٰ ِنِهۦٓ إِيمَٰ ِنِهْم إِيمَٰ
karena keimanan

mereka
dengan keimanan

kalian dalam keimanan imannya iman mereka

ِبٱأْلَْمِن ِبُمؤِْمِننَي ِبُمؤِْمٍن ِنِهنَّ ِبِإيمَٰ ِنِهْم ِبِإيمَٰ
dengan keamanan terhadap para yang

mempercayai dengan percaya tentang keimanan
mereka[pr]

karena keimanan
mereka

نَّا تَأْمَ۫ تَأَْمنُْه ِبٱمْلُؤِْمِننَي ِن يمَٰ ِبٱإْلِ ِبٱأْلَْمِن
menjadi cepat

mempercayai kami
kamu

mempercayakannya
dengan orang-orang

mukmin dengan iman dengan keamanan

تُؤِْمنُوَن تُؤِْمنُوا۟ تُؤِْمَن تُؤِْمن نَّا تَأْمَ۫
kalian beriman kalian beriman beriman dia beriman menjadi cepat

mempercayai kami
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۟ فَـَٔاَمنُوا فَـَٔاَمنَت فَـَٔاَمَن تُؤِْمنُٓوا۟ تُؤِْمنُوَن
lalu (mereka[lk])

beriman
maka (ia)

berimanlah lalu (dia) beriman kalian beriman kalian beriman

۟ فَيُؤِْمنُوا فَْليُؤِْمن فَـَٔاِمنُوا۟ فَـَٔاَمنَّا فَـَٔاَمنُوا۟
lalu beriman maka berimanlah maka kalian

hendaklah beriman
maka (kami)

beriman
lalu (mereka[lk])

beriman

َ َليُؤِْمننَّ َ َلنُؤِْمننَّ َ َلتُؤِْمننُّ َلَءاَمَن فَيُؤِْمنُوا۟
sungguh dia akan

mempercayai
sungguh akan

beriman
sungguh kamu akan

beriman tentulah beriman lalu beriman

لِْلُمؤِْمِننَي ِن يمَٰ لِإْلِ لِتُؤِْمنُوا۟ نَِٰتِهْم أِلَمَٰ َ َليُؤِْمننَّ
bagi para yang

beriman kepada keimanan supaya beriman bagi amanat mereka sungguh dia akan
mempercayai

َ لَّيُؤِْمننُّ لِيُؤِْمنُٓوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ مِلُؤِْمٍن لِْلُمؤِْمِننَي
tentu dia akan
mempercayai

agar mereka
beriman

agar mereka
beriman

bagi seorang
mukmin

bagi para yang
beriman

َمأَْمنَُهۥ لِّْلُمؤِْمِننَي لِّْلُمؤِْمنَِٰت لِّتُؤِْمنُوا۟ َ لَّيُؤِْمننُّ
tempat yang aman

baginya
bagi para yang

beriman
kepada wanita-

wanita yang
beriman

supaya beriman tentu dia akan
mempercayai

ُمؤِْمٍن ُمؤِْمٌن ُمؤِْمنًا َمأُْموٍن َمأَْمنَُهۥ
(ia[lk]) yang
bersungguh-

sungguh untuk
mempercayai

orang yang beriman yang sungguh-
sungguh beriman

(ia[lk]) yang
diamankan

tempat yang aman
baginya

ُمؤِْمنُوَن ُمؤِْمنٍَٰت ُمؤِْمننَْيِ ُمؤِْمنٍَة ُمؤِْمٍن
para yang

mempercayai yang beriman (mereka berdua)
yang mukmin yang beriman

(ia[lk]) yang
bersungguh-

sungguh untuk
mempercayai

مُّؤِْمنٌَة مُّؤِْمنًَة مُّؤِْمٌن ُمؤِْمِننَي ُمؤِْمنُوَن
perempuan yang

beriman
(ia[pr]) yang

beriman orang yang beriman para yang beriman para yang
mempercayai
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مُّؤِْمنُوَن مُّؤِْمنٍَٰت مُّؤِْمنٌَٰت مُّؤِْمنٍَة مُّؤِْمنٌَة
para yang

mempercayai yang beriman perempuan yang
beriman yang beriman perempuan yang

beriman

نُّؤِْمَن نُؤِْمُن نُؤِْمَن مُّؤِْمِننَي مُّؤِْمنُوَن
beriman kami beriman beriman para yang beriman para yang

mempercayai

َوَءاَمنَُهم َوَءاَمَن َوَءاَمنتُْم َوَءاَمنتُم نُّؤِْمَن
dan dia memberikan
keamanan mereka dan beriman dan kalian beriman dan kalian beriman beriman

َوأَْمنًا َوَءاِمنُوا۟ َوَءاَمنُٓوا۟ َوَءاَمنُوا۟ َوَءاَمنَُهم
dan tempat aman dan mereka

mempercayai
dan mereka

mempercayai
dan mereka

mempercayai
dan dia memberikan
keamanan mereka

۟ َوْليُؤِْمنُوا َولِْلُمؤِْمِننَي َوتُؤِْمنُوَن َوِبٱمْلُؤِْمِننَي َوأَْمنًا
dan hendaklah

beriman
dan bagi orang-

orang yang beriman dan kalian beriman dan dengan orang-
orang yang beriman dan tempat aman

َويُؤِْمۢن َويُؤِْمنُوَن َويُؤِْمُن َويَأَْمنُوا۟ َوْليُؤِْمنُوا۟
dan beriman dan beriman dan menyebabkan

mempercayai
dan mereka

mengamankan
dan hendaklah

beriman

َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱمْلُؤِْمنَُٰت َن يمَٰ َوٱإْلِ
dan orang-orang mukmin dan orang-orang beriman

perempuan
dan orang-orang beriman

perempuan dan keimanan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْكثَرُُهْم اَل يُؤِْمنُوَن يُؤِْمنُوَن
bahkan tidak mereka beriman mereka beriman Al-Baqarah:100 يُؤِْمنُوَن

َمآِء َءأَِمنتُم مَّن ِفى ٱلسَّ
apakah (kalian) merasa aman siapa (Allah) di dalam langit Al-Mulk:16 َءأَِمنتُم
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َقاَل َءاَمنُت أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) telah beriman bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan yang (ia) mempercayai dengannya
Yunus:90 َءاَمنُت

إِنِّىٓ َءاَمنُت ِبَربُِّكْم فَٱْسَمُعوِن
sesungguhnya aku (aku) telah beriman dengan/kepada tuhan kalian

maka (kalian) dengarkanlah aku
YaaSiin:25

َوُقْل َءاَمنُت ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمن ِكتٍَٰب
dan katakanlah (aku) telah beriman dengan apa yang ia menurunkan

Allah dari kitab
Asy-Syuura:15

فَِإْن َءاَمنُوا۟ ِبِمثِْل َمآ َءاَمنتُم ِبِهۦ
maka jika mereka mengimani dengan semisal/sebanding apa apakah

kalian beriman dengannya
Al-Baqarah:137 َءاَمنتُم

ِفُروَن إِنَّا ِبٱلَِّذٓى َءاَمنتُم ِبِهۦ كَٰ
sesungguhnya kami dengan yang apakah kalian beriman dengannya

orang-orang yang telah kafir
Al-A'raaf:76

َقاَل ِفْرَعْوُن َءاَمنتُم ِبِهۦ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan fir'aun apakah kalian beriman dengannya sebelum

sesungguhnya telinga bagi kalian
Al-A'raaf:123

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41

أَثُمَّ إِذَا َما َوَقعَ َءاَمنتُم ِبِهۦٓ
apakah kemudian apabila apa dia mendapatkan apakah kalian

beriman dengannya
Yunus:51

َوَقاَل ُموَسىٰ يََٰقْومِ إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه
dan dia mengucapkan Musa hai kaumku jika adalah kalian apakah

kalian beriman kepada Allah
Yunus:84

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Thaahaa:71 َءاَمنتُْم

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Asy-Syu'araa':49

َكَمآ َءاَمَن ٱلنَّاُس
sebagaimana ia beriman manusia Al-Baqarah:13 َءاَمَن

فََهآُء َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ
mereka berkata apakah kami akan beriman sebagaimana ia beriman

orang-orang bodoh
Al-Baqarah:13
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لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Baqarah:62

َوٱْرزُْق أَْهَلُهۥ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت َمْن َءاَمَن ِمنُْهم
dan kamu berilah rezki keluarganya dari buah-buahan orang ia

beriman dari mereka
Al-Baqarah:126

َولَِٰكنَّ ٱْلِبرَّ َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه
akan tetapi kebaikan/kebaktian orang ia beriman dengan/kepada

Allah
Al-Baqarah:177

 َولَِٰكِن ٱْختََلفُوا۟ فَِمنُْهم مَّْن َءاَمَن
akan tetapi mereka memperselisihkan maka diantara mereka orang ia

beriman
Al-Baqarah:253

بِِّهۦ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ِبَمآ أُنِزَل إَِليِْه ِمن رَّ
ia beriman mengetahui kepada apa dia menurunkan kepadanya dari

tuhannya
Al-Baqarah:285

َوٱمْلُؤِْمنُوَن ُكلٌّ َءاَمَن ِبالـلَّـِه
dan orang-orang mukmin setiap ia beriman kepada Allah

Al-Baqarah:285

َمْن َءاَمَن تَبُْغونََها ِعَوًجا َوأَنتُْم ُشَهَدآُء
orang ia beriman dia menghendakinya kebengkokan dan kalian saksi-

saksi
Ali-Imran:99

َوتُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوَلْو َءاَمَن أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
dan kalian beriman kepada Allah dan sekiranya ia beriman ahli kitab

Ali-Imran:110

فَِمنُْهم مَّْن َءاَمَن ِبِهۦ َوِمنُْهم مَّن َصدَّ َعنُْه
maka diantara mereka orang ia beriman dengannya dan diantara

mereka orang dia menghalangi daripadaNya
An-Nisa:55

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Maidah:69

فََمْن َءاَمَن َوأَْصَلحَ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka barang siapa ia beriman dan kamu memperbaiki maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-An'aam:48

لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ مِلَْن َءاَمَن ِمنُْهْم
bagi orang-orang yang mereka menindas bagi orang ia beriman dari

mereka
Al-A'raaf:75

َوتَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبِهۦ َوتَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang ia beriman dengannya

dan menginginkannya kebengkokan
Al-A'raaf:86

جَِد الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر إِنََّما يَْعُمُر َمسَٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyuruh masjid-masjid Allah orang ia

beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:18
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َكَمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
seperti orang ia beriman kepada Allah dan hari akhirat

At-Taubah:19

يٌَّة مِّن َقْوِمِهۦ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن فََمآ َءاَمَن مِلُوَسىٰٓ إاِلَّ ذُرِّ
maka tidak ada ia beriman kepada Musa kecuali keturunan dari

kaumnya atas/terhadap ketakutan dari fir'aun
Yunus:83

َقْد َءاَمَن فَاَل تَبْتَِئْس ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
sungguh telah ia beriman maka jangan berduka cita dengan apa

adalah mereka mereka melakukan
Huud:36

َوَمْن َءاَمَن َوَمآ َءاَمَن َمَعُهۥٓ إاِلَّ َقلِيٌل
dan orang ia beriman dan tidak ia beriman bersama dia kecuali

sedikit
Huud:40

َوَمْن َءاَمَن َوَمآ َءاَمَن َمَعُهۥٓ إاِلَّ َقلِيٌل
dan orang ia beriman dan tidak ia beriman bersama dia kecuali

sedikit
Huud:40

لًِحا َوأَمَّا َمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
dan adapun orang ia beriman dan ia melakukan yang saleh

Al-Kahfi:88

َْن َءاَمَن  َويَْلُكْم ثََواُب الـلَّـِه َخيٌْر ملِّ
kecelakaan kalian pahala Allah kebaikan bagi orang ia beriman

Al-Qashash:80

لًِحا إاِلَّ َمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
kecuali orang ia beriman dan ia melakukan yang saleh

Saba':37

 َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن
dan dia mengucapkan yang ia beriman

Ghafir:30

َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوِن
dan dia mengucapkan yang ia beriman hai kaumku (kalian[lk])

bersunguh-sungguhlah untuk mengikuti aku
Ghafir:38

َلْم تَُكْن َءاَمنَْت ِمن َقبُْل
tidak adalah (ia) mempercayai dari sebelum Al-An'aam:158 َءاَمنَْت

َقاَل َءاَمنُت أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) telah beriman bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan yang (ia) mempercayai dengannya
Yunus:90

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98

َمآ َءاَمنَْت َقبَْلُهم مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَفَُهْم يُؤِْمنُوَن
tidak ada (ia) mempercayai sebelum mereka dari negeri kami
membinasakanlah dia apakah maka mereka mereka beriman

Al-Anbiyaa':6
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َقاَل َهْل َءاَمنُُكْم َعَليِْه
dia mengatakan apakah (aku) mempercayai kalian atasnya Yusuf:64 َءاَمنُُكْم

ِدُعوَن الـلَّـَه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُخَٰ
mereka menipu Allah dan orang-orang yang mereka mengimani Al-Baqarah:9 ۟ َءاَمنُوا

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:14

ِت لِحَٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:25

۟  فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:26

۟  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:62

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:76

ِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:82

۟ َوَلْو أَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan kalau sesungguhnya mereka mereka mengimani dan mereka

bertakwa
Al-Baqarah:103

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقوُلوا۟ رَِٰعنَا َوُقوُلوا۟ ٱنظُرْنَا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengatakan

peliharalah dan kalian hendaklah mengatakan perhatikanlah kami
Al-Baqarah:104

فَِإْن َءاَمنُوا۟ ِبِمثِْل َمآ َءاَمنتُم ِبِهۦ
maka jika mereka mengimani dengan semisal/sebanding apa apakah

kalian beriman dengannya
Al-Baqarah:137

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

memohon pertolongan dengan sabar dan sholat
Al-Baqarah:153

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian makanlah dari

kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian
Al-Baqarah:172

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقَصاُص ِفى ٱْلَقتَْلى
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian hukum qishash di dalam pembunuhan
Al-Baqarah:178
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يَاُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱلصِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian puasa
Al-Baqarah:183

ْلمِ َكآفًَّة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْدُخُلوا۟ ِفى ٱلسِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah masuk

di dalam islam semuanya
Al-Baqarah:208

۟ َويَْسَخُروَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا
dan/sedang mereka memperolok-olok dari/kepada orang-orang yang

mereka mengimani dan orang-orang yang mereka bertakwa
Al-Baqarah:212

۟ فََهَدى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ مِلَا ٱْختََلفُوا
maka dia memberi petunjuk Allah orang-orang yang mereka

mengimani tentang apa mereka memperselisihkan
Al-Baqarah:213

َحتَّىٰ يَُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
sehingga ia mengatakan mengetahui dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:214

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah dan orang-orang

yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:218

ا َجاَوزَهُۥ ُهَو َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ فََلمَّ
maka tatkala dia menyeberanginya dia dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:249

۟  الـلَّـُه َولِىُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
Allah penolong/pelindung orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:257

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُبِْطُلوا۟ َصَدقَِٰتُكم ِبٱمْلَنِّ َوٱأْلَذَٰى
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian merusak

sedekah kalian dengan umpatan dan gunjingan
Al-Baqarah:264

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:277

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Baqarah:278

ِت لِحَٰ َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ali-Imran:57

ذَا ٱلنَِّبىُّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُؤِْمِننَي َوهَٰ
dan ini nabi dan orang-orang yang mereka mengimani dan Allah

penolong/pelindung orang-orang yang beriman
Ali-Imran:68
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۟  َءاِمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan yang dia

menurunkan atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani
Ali-Imran:72

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َحقَّ تَُقاِتِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah sebenar-benarnya ketaqwaan kepadanya
Ali-Imran:102

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

teman akrab dari selain kalian
Ali-Imran:118

َعفًَة فًا مُّضَٰ بَوٰٓا۟ أَْضعَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلوا۟ ٱلرِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

riba lipat ganda yang melipat-lipat gandakan
Ali-Imran:130

َولِيَْعَلَم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشَهَدآَء
dan karena dia hendak mengetahui Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia mengambil/menjadikan diantara kalian para
saksi-saksi

Ali-Imran:140

ِفِريَن َص الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَْمَحَق ٱْلكَٰ َولِيَُمحِّ
dan agar dia membersihkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia membinasakan para pembangkang / kafir
Ali-Imran:141

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:156

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْصِبُروا۟ َوَصاِبُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bersabar dan kalian bersabarlah
Ali-Imran:200

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَِحلُّ َلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dia halal bagi

kalian
An-Nisa:19

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

harta-harta kalian diantara kalian dengan jalan yang batil
An-Nisa:29

َوَماذَا َعَليِْهْم َلْو َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan apakah atas mereka sekiranya mereka mengimani kepada Allah

dan hari akhirat
An-Nisa:39

َرٰى َلٰوةَ َوأَنتُْم ُسكَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقَربُوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mendekati

sholat dan kalian mabuk
An-Nisa:43

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51
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ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:57

أَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
sesungguhnya mereka mereka mengimani dengan/kepada apa dia

menurunkan kepadamu dan tidak dia menurunkan dari sebelum kamu
An-Nisa:60

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengambil kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:71

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
An-Nisa:76

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:122

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani kemudian

mereka mengingkari
An-Nisa:137

ثُمَّ َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا۟ ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفًْرا
kemudian mereka mengimani kemudian mereka mengingkari

kemudian kalian menambahkan kekafiran
An-Nisa:137

ِفِريَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْلكَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

para pembangkang / kafir
An-Nisa:144

نُْهْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ َوَلْم يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ أََحٍد مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-

rasulnya dan tidak mereka membedakan antara seorang dari mereka
An-Nisa:152

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nisa:173

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْعتََصُموا۟ ِبِهۦ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan

mereka berpegang teguh dengannya
An-Nisa:175

ِئَر الـلَّـِه يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُِحلُّوا۟ َشعَٰٓ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian melanggar

syi'ar-syi'ar Allah
Al-Maidah:2
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Maidah:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Maidah:35

َرىٰٓ أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلنَّصَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:51

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمن يَرْتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani barang siapa dia

berkedip diantara kalian dari agamanya
Al-Maidah:54

۟  إِنََّما َولِيُُّكُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya hanyalah pemimpin kalian Allah dan rasulnya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:55

۟  َوَمن يَتََولَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan barang siapa dia sangat melindungi Allah dan rasul-nya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:56

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57

۟ َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan kalau bahwasanya ahlul/ahli kitab mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-Maidah:65

َرٰى ِبـُٔوَن َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang

yang orang-orang yahudi dan Shabi-in dan orang-orang nasrani
Al-Maidah:69

۟ َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82
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َرٰى َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُحرُِّموا۟ طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian diharamkan

kebaikan
Al-Maidah:87

ِت ُجنَاٌح لِحَٰ َليَْس َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dosa-dosa
Al-Maidah:93

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َليَبُْلَونَُّكُم الـلَّـُه ِبَشىٍْء
wahai orang-orang yang mereka mengimani sungguh dia akan

menguji kalian Allah dengan sesuatu apapun
Al-Maidah:94

يَْد َوأَنتُْم ُحرٌُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقتُُلوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian membunuh

binatang buruan dan kalian yang dihormati
Al-Maidah:95

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْسـَُٔلوا۟ َعْن أَْشيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian meminta

dari sesuatu/perkara
Al-Maidah:101

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَليُْكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُُّكم مَّن َضلَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani atas kalian diri-diri

kalian tidak dia memberi mudharat kepada kalian orang dia
menyesatkan

Al-Maidah:105

َدةُ بَيِْنُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َشهَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kesaksian diantara kamu

Al-Maidah:106

نَُهم ِبظُْلمٍ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَلْم يَْلِبُسٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan tidak mencampur adukkan

iman mereka dengan kezaliman
Al-An'aam:82

ُقْل ِهىَ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani di dalam kehidupan dunia
Al-A'raaf:32

ِت اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَهآ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan tidak kami membebani seseorang kecuali
kesanggupannya

Al-A'raaf:42

۟ َءاَمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُرِْسْلُت ِبِهۦ َوطَآِئفٌَة لَّْم يُؤِْمنُوا
mereka mengimani dengan yang diutus dengannya dan segolongan

tidak mereka mempercayai
Al-A'raaf:87

يَُٰشَعيُْب َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعَك ِمن َقْريَِتنَآ
hai Syuaib dan orang-orang yang mereka mengimani bersama kamu

dari negeri kami
Al-A'raaf:88
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۟ َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلُقَرىٰٓ َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan sekiranya bahwasanya ahlul/ahli negeri mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-A'raaf:96

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبِهۦ َوَعزَُّروهُ َونََصُروهُ َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلنُّوَر
maka orang-orang yang mereka mengimani dengannya dan (mereka)

memuliakannya dan (mereka) menolongnya dan mereka mengikuti
cahaya terang

Al-A'raaf:157

۟  أَنِّى َمَعُكْم فَثَبِّتُوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya Aku beserta kalian maka (kalian) teguhkanlah orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَجِيبُوا۟ لِـلَّـِه َولِلرَُّسوِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk])

perkenankanlah bagi Allah dan untuk rasul
Al-Anfaal:24

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُخونُوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak mengkhianati

Allah dan rasul
Al-Anfaal:27

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

۟  أُ۟ولَِٰٓئَك بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
itulah mereka sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:72

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

Al-Anfaal:74

َهُدوا۟ َمَعُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمۢن بَْعُد َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dari sesudah itu dan

(mereka[lk]) yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-
sungguh beserta kalian maka itulah mereka diantara kalian

Al-Anfaal:75

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

At-Taubah:20

إِْخوَٰنَُكْم أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُٓوا۟ َءابَآَءُكْم َو
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin

At-Taubah:23

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َما َلُكْم إِذَا ِقيَل َلُكُم
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa bagi kalian jika

dia dikatakan untuk kalian
At-Taubah:38
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َويُؤِْمُن لِْلُمؤِْمِننَي َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم
dan menyebabkan mempercayai bagi para yang beriman dan rahmat

bagi orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian
At-Taubah:61

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
At-Taubah:119

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن يَُلونَُكم مَِّن ٱْلُكفَّاِر
wahai orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang

memerangi orang-orang yang melindungi kalian dari orang-orang
kafir

At-Taubah:123

نًا َوُهْم يَْستَبِْشُروَن نًا فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ فَزَاَدتُْهْم إِيمَٰ ِذِهۦٓ إِيمَٰ هَٰ
ini keimanan maka adapun orang-orang yang mereka mengimani
maka (ia) menambah mereka keimanan dan mereka mereka kelak

akan bergembira

At-Taubah:124

۟  إِنَُّهۥ يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya dia Dia memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia karena hendak memberi balasan orang-orang
yang mereka mengimani

Yunus:4

ِنِهْم ِت يَْهِديِهْم َربُُّهم ِبِإيمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan dia memberi petunjuk tuhan mereka
karena keimanan mereka

Yunus:9

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
orang-orang yang mereka mengimani dan adalah mereka mereka

bertakwa
Yunus:63

َآ َءاَمنُوا۟ َوَمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ إاِلَّ َقْوَم يُونَُس ملَّ
melainkan kaum Yûnus tatkala mereka mengimani dan (kami)

memberi kesenangan mereka sampai waktu tertentu
Yunus:98

۟ ى رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا  ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan utusan-utusan kami dan orang-orang

yang mereka mengimani
Yunus:103

ِت َوأَْخبَتُٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan dan (mereka) merendahkan diri

kepada tuhan mereka

Huud:23

يْنَا ُهوًدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan setelah dia datang urusan kami (kami) selamatkan yahudi dan

orang-orang yang mereka mengimani bersama dia
Huud:58
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نَّا َوِمْن ِخزِْى يَْوِمِئٍذ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan dari kehinaan pada hari itu
Huud:66

نَّا َوأََخذَِت َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan (kamu[pr]) mengambil
Huud:94

وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan sungguh pahala akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dan adalah mereka mereka bertakwa
Yusuf:57

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوتَطَْمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani dan menentramkan hati mereka

dengan mengingat Allah
Arraad:28

ِت طُوبَىٰ َلُهْم َوُحْسُن َمـَٔاٍب لِحَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kebaikan bagi mereka dan baik tempat kembali
Arraad:29

ِت لِحَٰ َوأُْدِخَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan dia dimasukkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Ibrahim:23

يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27

َلٰوةَ ُقل لِِّعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُِقيُموا۟ ٱلصَّ
kamu hendaklah mengatakan kepada hamba-hambaku orang-orang

yang mereka mengimani didirikan sholat
Ibrahim:31

ُلوَن إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99

لِيُثَبَِّت ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
untuk diteguhkan (ia[pr]) orang-orang yang mereka mengimani dan

petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
An-Nahl:102

إِنَُّهْم ِفتْيٌَة َءاَمنُوا۟ ِبَربِِّهْم َوزِْدنَُٰهْم ُهًدى
sesungguhnya mereka pemuda-pemuda mereka mengimani kepada

tuhan mereka dan (kami) tambahkan mereka petunjuk
Al-Kahfi:13

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:30
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ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:107

ُن ُودًّا ِت َسيَْجَعُل َلُهُم ٱلرَّْحمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan kelak akan menjadikan bagi mereka
pemurah rasa kasih sayang

Maryam:96

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Hajj:14

َرٰى َوٱمْلَُجوَس ِبـِٔنَي َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yahudi dan orang-orang Shabi-in dan orang-orang

nasrani dan orang-orang Majusi

Al-Hajj:17

ِت َجنٍَّٰت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan surga
Al-Hajj:23

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ِت َلُهم مَّ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang

sangat mulia

Al-Hajj:50

ِت ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam surga kenikmatan
Al-Hajj:56

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱرَْكُعوا۟ َوٱْسُجُدوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) ruku'lah dan

sujudlah kamu
Al-Hajj:77

۟  إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيعَ ٱْلفَِٰحَشُة ِفى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya orang-orang yang disenangkan bahwa (kamu) tersiar
(ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji di dalam orang-orang yang

mereka mengimani

An-Nuur:19

يْطَِٰن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengikuti

langkah-langkah syaitan
An-Nuur:21

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر بُيُوِتُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak

memasuki rumah-rumah tidak / bukan / selain rumah kalian
An-Nuur:27

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nuur:55
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نُُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لِيَْستَـِْٔذنُكُم ٱلَِّذيَن َمَلَكْت أَيْمَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani hendaklah (ia) meminta

izin kepada kalian orang-orang yang dia menguasai tangan kanan
kalian

An-Nuur:58

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan

Asy-
Syu'araa':227

َوأَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
An-Naml:53

ِت َلنَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan sungguh akan ditutupi/dihapus dari mereka

kesalahan-kesalahan mereka

Al-Ankabuut:7

لِِحنَي ِت َلنُْدِخَلنَُّهْم ِفى ٱلصَّٰ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh (kami) akan masukkan mereka di
dalam orang-orang yang soleh

Al-Ankabuut:9

َوَليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي
dan sungguh mengetahui Allah orang-orang yang mereka mengimani

dan sungguh mengetahui orang-orang munafik laki-laki
Al-Ankabuut:11

۟  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ankabuut:12

ِسُروَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل وََكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada yang batil dan

(mereka) mengingkari kepada Allah itulah mereka mereka orang-
orang yang merugi

Al-Ankabuut:52

ِت َلنُبَوِّئَنَُّهم مَِّن ٱْلَجنَِّة ُغرَفًا لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh akan ditempatkan mereka dari/di dalam
surga tempat yang tinggi

Al-Ankabuut:58

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ar-Ruum:15

ِت ِمن فَْضلِِهۦٓ لِحَٰ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari
karunianya

Ar-Ruum:45
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ِت َلُهْم َجنَُّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka surga kenikmatan

Luqman:8

ِت لِحَٰ أَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
As-Sajdah:19

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Ahzab:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِذْكًرا َكِثيًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat Allah pelajaran/peringatan sangat banyak
Al-Ahzab:41

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َصلُّوا۟ َعَليِْه َوَسلُِّموا۟ تَْسلِيًما
wahai orang-orang yang mereka mengimani (mereka) mendoa

atasnya dan (mereka) sungguh-sungguh mohonkanlah keselamatan
segala kesejahteraan/penghormatan

Al-Ahzab:56

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َءاذَْوا۟ ُموَسىٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang (mereka) menyakiti Musa
Al-Ahzab:69

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70

ِت لِحَٰ لِّيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Saba':4

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ِت َلُهم مَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Faathir:7

ِت َوَقلِيٌل مَّا ُهْم لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan dan sangat sedikit apa mereka
Shaad:24

ِت لِحَٰ أَْم نَْجَعُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
atau jadikan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Shaad:28
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ُقْل يَِٰعبَاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
kamu hendaklah mengatakan hai hamba-hamba orang-orang yang

mereka mengimani kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian
Az-Zumar:10

۟  َويُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َويَْستَْغِفُروَن لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan beriman dengannya dan memohon ampun bagi orang-orang yang

mereka mengimani
Ghafir:7

َقاُلوا۟ ٱْقتُُلٓوا۟ أَبْنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
mereka berkata kalian hendaklah membunuh anak-anak lelaki orang-

orang yang mereka mengimani bersama dia
Ghafir:25

۟  أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:35

۟  إِنَّا َلنَنُصُر رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya kami benar-benar menolong utusan-utusan kami dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:51

۟  َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang melihat dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:58

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain
(ia[lk]) yang diputus-putus

Fush-Shilat:8

يْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن َونَجَّ
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
Fush-Shilat:18

ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُهًدى َوِشفَآٌء
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani petunjuk dan penyembuh/penawar
Fush-Shilat:44

۟  يَْستَْعجُِل ِبَها ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبَها َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
berubah menjadi menyegerakan dengannya(kiamat) orang-orang

yang tidak mereka beriman dengannya dan orang-orang yang mereka
mengimani

Asy-Syuura:18

ِت ِفى َرْوَضاِت ٱْلَجنَّاِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam taman-taman surga
Asy-Syuura:22

ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23
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ِت َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ لِحَٰ َويَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan memperkenankan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan menambah mereka dari
karunianya

Asy-Syuura:26

۟  َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal bagi orang-orang

yang mereka mengimani
Asy-Syuura:36

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا وََكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي
orang-orang yang mereka mengimani kepada ayat-ayat Kami dan

adalah mereka orang-orang yang berserah diri
Az-Zukhruf:69

ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14

ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Jaatsiyah:30

۟  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ahqaaf:11

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2

بِِّهْم َوأَنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلَحقَّ ِمن رَّ
dan bahwasannya orang-orang yang mereka mengimani mengikuti

yang benar dari Tuhan mereka
Muhammad:3

۟  ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َمْوَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
itu bahwa kami Allah pelindung orang-orang yang mereka

mengimani
Muhammad:11

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Muhammad:12

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َلواَْل نُزَِّلْت ُسورَةٌ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani mengapa tidak

benar-benar diturunkan suatu surat
Muhammad:20
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ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْجتَِنبُوا۟ َكِثيًرا مَِّن ٱلظَّنِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) bersunguh-

sungguhlah untuk menjauhi sangat banyak dari menyangka
Al-Hujuraat:12

ِدُقوَن إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang
mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka

orang-orang yang benar

Al-Hujuraat:15

يَّتَُهْم ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ يَّتُُهم ِبِإيمَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱتَّبََعتُْهْم ذُرِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mengikuti mereka

keturunan mereka dalam keimanan (kami) mempertemukan dengan
mereka keturunan mereka

Ath-Thuur:21

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوأَنفَُقوا۟ َلُهْم أَْجٌر َكِبيٌر
maka orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian dan

mereka menafkahkan bagi mereka pahala sangat besar
Al-Hadiid:7

۟  يَْوَم يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

munafik perempuan bagi orang-orang yang mereka mengimani
Al-Hadiid:13

دِّيُقوَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصِّ
dan orang-orang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-rasulnya

itulah mereka mereka orang-orang yang benar
Al-Hadiid:19

أُِعدَّْت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang mereka mengimani

kepada Allah dan rasul-rasulnya
Al-Hadiid:21
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نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوَءاِمنُوا۟ ِبرَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan mereka mempercayai kepada rasul-rasulnya
Al-Hadiid:28

لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10

ٍت يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ
meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11

۟  واََل تَْجَعْل ِفى ُقُلوِبنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak menjadikan di dalam hati kami kedengkian bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Hasyr:10

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Hasyr:18

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ َعُدوِّى َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

musuh-ku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin

Al-
Mumtahinah:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan

kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لَِم تَُقوُلوَن َما اَل تَفَْعُلوَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa kalian

mengatakan apa tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:2

رٍَة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ ِتجَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apakah (aku)

menunjukkan kepada kalian atas/terhadap perniagaan
Ash-Shaff:10

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14
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۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

۟ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا
itu karena sesungguhnya mereka mereka mengimani kemudian

mereka mengingkari

Al-
Munaafiquun:3

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُْلِهُكْم أَْموَُٰلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dilalaikan

kalian[lk] harta-harta kalian

Al-
Munaafiquun:9

۟  أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِت ِمَن ٱلظُُّلمَٰ لِحَٰ لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena akan dikeluarkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari kegelapan kepada
cahaya

Ath-Thalaaq:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُقٓوا۟ أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani peliharalah diri-diri

kalian dan keluargamu api
At-Tahriim:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

۟  يَْوَم اَل يُْخِزى الـلَّـُه ٱلنَِّبىَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari tidak dihinakannya Allah nabi dan orang-orang yang

mereka mengimani
At-Tahriim:8

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْمَرأََت ِفْرَعْوَن
dan (ia) membuat Allah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka

mengimani isteri fir'aun
At-Tahriim:11

إِنَّ ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َكانُوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْضَحُكوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka melanggar adalah mereka

dari orang-orang yang mereka mengimani mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:29

فَٱْليَْوَم ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمَن ٱْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن
maka pada hari orang-orang yang mereka mengimani dari orang-

orang kafir mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:34

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُونٍۭ لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk]) yang
diputus

Al-Inshiqaaq:25
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ِت َلُهْم َجنٌَّٰت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka kebun
Al-Buruuj:11

۟  ثُمَّ َكاَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kemudian adalah dia dari orang-orang yang mereka mengimani

Al-Balad:17

ِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan maka bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk])
yang diputus-putus

At-Tin:6

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baiyinah:7

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Asr:3

َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أََشدُّ ُحبًّا لِـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengimani paling keras/berat

kecintaan kepada Allah
Al-Baqarah:165 ۟ َءاَمنُٓوا

ا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِممَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada kalian dari sebelum
Al-Baqarah:254

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari kebaikan
Al-Baqarah:267

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إَِلىٰٓ أََجٍل
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila berhutang

piutang diantara kalian dengan hutang sampai waktu yang ditentukan
Al-Baqarah:282

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati

orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:149

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah
An-Nisa:59

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َضَربْتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mengadakan di dalam jalan Allah
An-Nisa:94
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan/kepada Allah dan rasul-nya
An-Nisa:136

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَْوفُوا۟ ِبٱْلُعُقوِد
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menyempurnakan dengan/akan janji-janji
Al-Maidah:1

َلٰوِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ُقْمتُْم إَِلى ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mendirikan kepada/untuk sholat
Al-Maidah:6

ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib
dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ زَْحفًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui orang-orang yang mereka mengingkari penyerangan
Al-Anfaal:15

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Anfaal:20

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَْجَعل لَُّكْم فُرَْقانًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian bertaqwa

Allah dia menjadikan bagi kalian furqan / pembeda
Al-Anfaal:29

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُْم ِفئًَة
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui golongan
Al-Anfaal:45

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱمْلُْشرُِكوَن نََجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

orang-orang musyrik najis
At-Taubah:28

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱأْلَْحبَاِر َوٱلرُّْهبَاِن
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya sangat

banyak dari ulama-ulama (Yahudi) dan rahib-rahib
At-Taubah:34

َما َكاَن لِلنَِّبىِّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن يَْستَْغِفُروا۟ لِْلُمْشرِِكنَي
tidak adalah dia bagi nabi dan orang-orang yang mereka mengimani

untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik
At-Taubah:113

۟ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا  َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani

Yunus:2
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۟  إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه َوَمآ أَنَا۠ ِبطَارِِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah dan tidak aku mengusir orang-

orang yang mereka mengimani
Huud:29

ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه َلَهَدى ٱلنَّاَس َجِميًعا
orang-orang yang mereka mengimani bahwa seandainya dia

kehendaki Allah tentu (dia) memberi petunjuk manusia semuanya
Arraad:31

۟  َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Maryam:73

۟  إِنَّ الـلَّـَه يُدَِٰفعُ َعِن ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
sesungguhnya Allah semakin membela dari orang-orang yang mereka

mengimani
Al-Hajj:38

إِنَّ الـلَّـَه َلَهاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh memimpin orang-orang yang

mereka mengimani kepada jalan orang yang lurus
Al-Hajj:54

يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ أَرِْضى وَِٰسَعٌة فَِإيَّٰىَ فَٱْعبُُدوِن
wahai hamba-hambaku orang-orang yang mereka mengimani

sesungguhnya bumi-Ku (ia[pr]) yang meluaskan maka kepadaku
maka (kalian) sembahlah aku

Al-Ankabuut:56

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََكْحتُُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (ia) mengawini

mereka(pr) perempuan-perempuan yang beriman
Al-Ahzab:49

۟  َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
YaaSiin:47

۟  يَنظُُروَن ِمن طَْرٍف َخِفىٍّ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
mereka melihat dari pandangan mata sangat tersembunyi dan dia

mengucapkan orang-orang yang mereka mengimani
Asy-Syuura:45

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati rasul
Muhammad:33

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن َجآَءُكْم فَاِسقٌۢ ِبنَبٍَإ
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika ia datang kepada

kalian (ia[lk]) yang fasik dengan berita
Al-Hujuraat:6

أََلْم يَأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن تَْخَشعَ ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر الـلَّـِه
apakah tidak datang bagi orang-orang yang mereka mengimani

bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16
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ثْمِ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تَنََٰجيْتُْم فَاَل تَتَنََٰجْوا۟ ِبٱإْلِ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

membicarakan secara rahasia maka jangan membicarakan secara
rahasia dengan berbuat dosa

Al-Mujaadilah:9

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

َلٰوِة ِمن يَْومِ ٱْلُجُمَعِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نُوِدَى لِلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila usaha untuk

dipanggil untuk menunaikan salat dari hari jum'at
Al-Jumu'ah:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ ِمْن أَزْوَِٰجُكْم َوأَْولَِٰدُكْم َعُدوًّا لَُّكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya dari isteri-

isteri kalian dan anak-anakmu musuh bagi kalian

At-
Taghaabun:14

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dari (sebagian) manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Baqarah:8 َءاَمنَّا

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا  َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:14

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا  َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:76

ُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل إَِليْنَا
dikatakan kami telah beriman kepada Allah dan tidak dia

menurunkan kepada kami
Al-Baqarah:136
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َوٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ يَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبِهۦ
dan orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan mereka

mengatakan kami telah beriman dengannya
Ali-Imran:7

 ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ إِنَّنَآ َءاَمنَّا
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami sesungguhnya

kami kami telah beriman
Ali-Imran:16

نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوٱْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
kami penolong-penolong Allah kami telah beriman kepada Allah dan

kamu hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang
mematuhi / menyerahkan diri

Ali-Imran:52

َربَّنَآ َءاَمنَّا ِبَمآ أَنزَْلَت
ya tuhan kami kami telah beriman kepada apa kamu telah

menurunkan
Ali-Imran:53

ُقْل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
kamu hendaklah mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

tidak dia menurunkan atas kami
Ali-Imran:84

إِذَا َلُقوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا  َو
dan apabila mereka menemui kalian mereka berkata kami telah

beriman
Ali-Imran:119

ِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبأَفْوَِٰهِهْم َوَلْم تُؤِْمن ُقُلوبُُهْم
dari orang-orang yang mereka berkata kami telah beriman dengan
mulut-mulut mereka dan/padahal belum dia beriman hati mereka

Al-Maidah:41

إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل إَِليْنَا
kecuali/lantaran bahwa kami telah beriman kepada Allah dan tidak

dia menurunkan kepada kami
Al-Maidah:59

إِذَا َجآُءوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوَقد دََّخُلوا۟ ِبٱْلُكفِْر َو
dan jika mereka datang kepada kalian mereka berkata kami telah

beriman dan sesungguhnya mereka masuk dengan perbuatan
kekafiran

Al-Maidah:61

ِهِديَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka catatlah

kami bersama para penyaksi
Al-Maidah:83

َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوٱْشَهْد ِبأَنَّنَا ُمْسلُِموَن
mereka berkata kami telah beriman dan kamu hendaklah

menyaksikan bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang mematuhi
/ menyerahkan diri

Al-Maidah:111

َلِمنَي َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam

Al-A'raaf:121

َا َجآَءتْنَا َوَما تَنِقُم ِمنَّآ إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا ملَّ
dan tidak kamu menghukum / membalas dendam dari kami kecuali

bahwa kami telah beriman dengan ayat-ayat tuhan kami
setelah/ketika dia datang kepada kami

Al-A'raaf:126
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ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir sujud mereka berkata kami telah

beriman dengan tuhan Harun dan Musa
Thaahaa:70

إِنَّآ َءاَمنَّا ِبَربِّنَا لِيَْغِفَر َلنَا َخطَٰيَٰنَا
sesungguhnya kami kami telah beriman dengan tuhan kami untuk dia

memberi ampunan bagi kami kesalahan-kesalahan kami
Thaahaa:73

يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْغِفْر َلنَا
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka kamu

hendaklah mengampuni bagi kami

Al-
Mu'minuun:109

َويَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوِبٱلرَُّسوِل َوأَطَْعنَا ثُمَّ
dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

kepada rasul dan kami taat kemudian
An-Nuur:47

َلِمنَي َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':47

إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦٓ َو
dan apabila dia membacakan atas mereka mereka berkata kami telah

beriman dengannya
Al-Qashash:53

أَن يَُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوُهْم اَل يُفْتَنُوَن
bahwa dia mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan

diuji
Al-Ankabuut:2

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dan diantara manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Ankabuut:10

َوُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليْنَا َوأُنِزَل إَِليُْكْم
dan kalian hendaklah mengatakan kami telah beriman dengan yang

dia menurunkan kepada kami dan diturunkan (ia) kepadamu
Al-Ankabuut:46

َوَقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦ َوأَنَّىٰ َلُهُم ٱلتَّنَاُوُش ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan mereka berkata kami telah beriman dengannya dan bahwasannya

bagi mereka pencapaian dari tempat yang jauh
Saba':52

ا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihat azab Kami mereka berkata kami telah

beriman kepada Allah sendirinya
Ghafir:84

۟ َقاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم تُؤِْمنُوا
kamu mengatakan orang-orang arab kami telah beriman kamu

hendaklah mengatakan belum kalian beriman
Al-Hujuraat:14

ُن َءاَمنَّا ِبِهۦ ُقْل ُهَو ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan dia pemurah kami telah beriman

dengannya
Al-Mulk:29

675

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َا َسِمْعنَا ٱْلُهَدىٰٓ َءاَمنَّا ِبِهۦ فََمن َوأَنَّا ملَّ
dan bahwasannya tatkala kami dengar yang menunjukkan tersebut

kami telah beriman dengannya maka barang siapa
Al-Jinn:13

ذَا بََلًدا َءاِمنًا رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ
Tuhan kamu hendaklah menjadikan ini negeri aman Al-Baqarah:126 َءاِمنًا

َوَمن َدَخَلُهۥ َكاَن َءاِمنًا َوهللَِِّ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ
dan barang siapa dia memasukinya adalah dia aman dan kepunyaan

Allah atas/terhadap manusia berhaji
Ali-Imran:97

ذَا ٱْلبََلَد َءاِمنًا إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ  َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahîm Tuhan kamu hendaklah

menjadikan ini negeri aman
Ibrahim:35

 نُتََخطَّْف ِمْن أَرِْضنَآ أََو َلْم نَُمكِّن لَُّهْم َحرًَما َءاِمنًا
disambarlah petir/diusir dari negeri kami atau setiap tidak kami

meneguhkan bagi/kepada mereka haram aman
Al-Qashash:57

 أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا َحرًَما َءاِمنًا
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

haram aman
Al-Ankabuut:67

أَم مَّن يَأِْتىٓ َءاِمنًا يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
ataukah orang ia mendatangkan / mengumpulkan aman pada hari

kiamat-kiamat
Fush-Shilat:40

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َقْريًَة َكانَْت َءاِمنًَة مُّطَْمِئنًَّة
dan (ia) membuat Allah perumpamaan negeri adalah ia aman

orang[pr] yang tenang dan tenteram
An-Nahl:112 َءاِمنًَة

إِذَا ِقيَل َلُهْم َءاِمنُوا۟ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

mengimani / mempercayai
Al-Baqarah:13 ۟ َءاِمنُوا

إِذَا ِقيَل َلُهْم َءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa (Al Quran) ia menurunkan
Allah

Al-Baqarah:91

۟ َءاِمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan yang dia

menurunkan atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani
Ali-Imran:72

أَْن َءاِمنُوا۟ ِبَربُِّكْم فَـَٔاَمنَّا
agar kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan/kepada

tuhan kalian maka (kami) beriman
Ali-Imran:193

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َءاِمنُوا۟ ِبَما نَزَّْلنَا
wahai orang-orang yang mereka diberi kitab kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa kami menurunkan
An-Nisa:47
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan/kepada Allah dan rasul-nya
An-Nisa:136

ۦَن أَْن َءاِمنُوا۟ ِبى َوِبرَُسولِى إِذْ أَْوَحيُْت إَِلى ٱْلَحَواِريِّ َو
dan ketika aku mewahyukan kepada pengikut yang setia (kb jamak)

hendaknya kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepadaKu
dan kepada rasulku

Al-Maidah:111

إِذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ أَْن َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َو
dan apabila diturunkan suatu surat hendaknya kalian hendaklah

mengimani / mempercayai kepada Allah
At-Taubah:86

۟ ُقْل َءاِمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَْو اَل تُؤِْمنُٓوا
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mengimani /

mempercayai dengannya atau tidak kalian beriman
Al-Isra:107

ا َجَعَلُكم مُّْستَْخَلِفنَي ِفيِه َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوأَنِفُقوا۟ ِممَّ
kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepada Allah dan rasul-

nya dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa dia menjadikan
kalian orang-orang yang dikuasai tentang (kebenaran) itu

Al-Hadiid:7

َوُهم مِّن فَزَعٍ يَْوَمِئٍذ َءاِمنُوَن
dan mereka dari kejutan pada hari itu mereka aman sentosa An-Naml:89 َءاِمنُوَن

 َوُهْم ِفى ٱْلُغرُفَِٰت َءاِمنُوَن
dan mereka di dalam tempat yang tinggi mereka aman sentosa

Saba':37

َوَقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِمْصَر إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
dan dia mengucapkan kalian hendaklah masuk negeri mesir jika ia

menghendaki Allah keadaan aman
Yusuf:99 َءاِمِننَي

 ٱْدُخُلوَها ِبَسلَٰمٍ َءاِمِننَي
(kalian) masuklah kedalamnya dengan damai keadaan aman

Al-Hijr:46

 وََكانُوا۟ يَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َءاِمِننَي
dan adalah mereka memahat dari gunung-gunung rumah-rumah

keadaan aman
Al-Hijr:82

ُهنَآ َءاِمِننَي  أَتُتْرَُكوَن ِفى َما هَٰ
apakah kalian akan dibiarkan (kt tanya) di dalam apa (disini) di sini

keadaan aman

Asy-
Syu'araa':146

يَْر ِسيُروا۟ ِفيَها َليَالِىَ َوأَيَّاًما َءاِمِننَي  َوَقدَّرْنَا ِفيَها ٱلسَّ
dan (kami) menetapkan di dalamnya (negeri itu) perjalanan kalian
hendaklah berjalan di dalamnya (negeri itu) pada malam hari dan

siang hari keadaan aman

Saba':18
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 يَْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ فَِٰكَهٍة َءاِمِننَي
mereka memohon di dalamnya dengan setiap (ia[pr]) yang bersuka

ria keadaan aman
Ad-Dukhaan:55

 َلتَْدُخُلنَّ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
sungguh memasuki masjid Haram jika ia menghendaki Allah keadaan

aman
Al-Fath:27

َويَْلَك َءاِمْن إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
celaka kamu berimanlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran Al-Ahqaaf:17 َءاِمْن

أَفَأَِمنتُْم أَن يَْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب ٱْلبَرِّ
apakah (kalian) merasa aman bahwa membenamkan dengan/kepada

kalian (ia[lk]) yang disisi/sebagian daratan
Al-Isra:68 أَفَأَِمنتُْم

أَفَأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا بَيَٰتًا َوُهْم نَآِئُموَن
apakah dia merasa aman ahli negeri jika dia datang kepada mereka

siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97 أَفَأَِمَن

يِّـَٔاِت أَن يَْخِسَف الـلَّـُه ِبِهُم ٱأْلَرَْض أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُروا۟ ٱلسَّ
apakah dia merasa aman orang-orang yang (mereka) membuat tipu

daya kesalahan-kesalahan bahwa akan membenamkan Allah
dengan/bersama mereka bumi

An-Nahl:45

أَفَأَِمنُوا۟ َمْكَر الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman rencana daya mereka Allah Al-A'raaf:99 ۟ أَفَأَِمنُوا

أَفَأَِمنُٓوا۟ أَن تَأِْتيَُهْم غَِٰشيٌَة مِّْن َعذَاِب الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman bahwa datang kepada mereka[pr]

(ia[pr]) yang menutup dari azab Allah
Yusuf:107 ۟ أَفَأَِمنُٓوا

أَفَتُؤِْمنُوَن ِببَْعِض ٱْلِكتَِٰب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض
apakah kalian beriman sebagian kitab dan kalian mengingkari dengan

sebagian
Al-Baqarah:85 أَفَتُؤِْمنُوَن

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154
أََمنًَة

يُكُم ٱلنَُّعاَس أََمنًَة مِّنُْه إِذْ يَُغشِّ
ketika ditutuplah kalian kantuk ketentraman dari padanya

Al-Anfaal:11

نَتَُهۥ فَْليُؤَدِّ ٱلَِّذى ٱؤْتُِمَن أَمَٰ
maka hendaklah disampaikan / dilaksanakan (oleh dia) yang

dipercayai mengamanatkannya
Al-Baqarah:283 نَتَُهۥ أَمَٰ
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نَِٰتُكْم َوأَنتُْم تَْعَلُموَن َوتَُخونُٓوا۟ أَمَٰ
dan mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu dan

kalian kalian mengetahui
Al-Anfaal:27 نَِٰتُكْم أَمَٰ

إاِلَّ َكَمآ أَِمنتُُكْم َعَلىٰٓ أَِخيِه ِمن َقبُْل
kecuali sebagaimana/seperti (aku) mempercayai kalian

atasku/terhadapku saudaranya dari sebelum
Yusuf:64 أَِمنتُُكْم

َمآِء أَْم أَِمنتُم مَّن ِفى ٱلسَّ
atau kalian telah aman siapa di dalam langit Al-Mulk:17 أَِمنتُم

فَِإذَآ أَِمنتُْم فََمن تََمتَّعَ ِبٱْلُعْمرَِة إَِلى ٱْلَحجِّ فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka apabila kalian telah aman maka barang siapa dia menjadi

tamattu/ingin dengan ibadah umrah kepada (sebelum) orang-orang
yang mengerjakan haji maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban

Al-Baqarah:196
أَِمنتُْم

فَِإذَآ أَِمنتُْم فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه
maka apabila kalian telah aman maka kalian hendaklah berdzikir

Allah
Al-Baqarah:239

أَْم أَِمنتُْم أَن يُِعيَدُكْم ِفيِه تَارَةً أُْخَرٰى
atau kalian telah aman bahwa mengembalikan kalian tentang

(kebenaran) itu sekali yang lain
Al-Isra:69

فَِإْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا
maka jika dia mempercayai sebagian kalian bagian Al-Baqarah:283 أَِمَن

َوأَنَا۠ َلُكْم نَاِصحٌ أَِمنٌي
dan aku bagi kalian yang menasehati kepercayaan Al-A'raaf:68 أَِمنٌي

ا َكلََّمُهۥ َقاَل إِنََّك ٱْليَْوَم َلَديْنَا َمِكنٌي أَِمنٌي  فََلمَّ
maka tatkala (ia[lk]) telah benar-benar bercakap-cakap dengannya dia

mengatakan sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami kuat / kokoh /
kedudukan tinggi kepercayaan

Yusuf:54

 إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':107

 إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':125

 إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':143

 إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':162
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 إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':178

إِنِّى َعَليِْه َلَقِوىٌّ أَِمنٌي  َو
dan sesungguhnya aku atasnya sungguh sangat kuat kepercayaan

An-Naml:39

 إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Ad-Dukhaan:18

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َمَقامٍ أَِمنيٍ
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam tambahan tempat

dipercaya
Ad-Dukhaan:51 أَِمنيٍ

 مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ
orang yang ditaati kemudian dipercaya

At-Takwiir:21

َوَليُبَدَِّلنَُّهم مِّۢن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا
dan sungguh Dia akan mengganti mereka dari sesudah takut mereka

aman sentosa
An-Nuur:55 أَْمنًا

فََهآُء َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ
mereka berkata apakah kami akan beriman sebagaimana ia beriman

orang-orang bodoh
Al-Baqarah:13 أَنُؤِْمُن

ِبُدوَن فََقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن لِبََشَريِْن ِمثْلِنَا َوَقْوُمُهَما َلنَا عَٰ
maka mereka mengatakan apakah kami akan beriman kepada kedua

manusia/orang seperti kami dan/sedang kaum keduanya bagi kami
orang-orang yang telah menyembah

Al-
Mu'minuun:47

َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َلَك َوٱتَّبََعَك ٱأْلَرْذَُلوَن
mereka berkata apakah kami akan beriman kepadamu dan mengikuti

kamu orang-orang yang hina

Asy-
Syu'araa':111

أََوأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن
atau setiap dia mempercayai ahli negeri Al-A'raaf:98 أَْهُل

نًا َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َوِنْعَم ٱْلوَِكيُل فَزَاَدُهْم إِيمَٰ
maka dia menambah mereka keimanan dan mereka berkata cukuplah

kami Allah dan sebaik-baik pelindung
Ali-Imran:173 نًا إِيمَٰ

نًا إِذَا تُلِيَْت َعَليِْهْم َءايَٰتُُهۥ زَاَدتُْهْم إِيمَٰ  َو
dan apabila telah dibacakan atas mereka ayat-ayatNya (ia)

menambahkan mereka keimanan
Al-Anfaal:2

نًا َوُهْم يَْستَبِْشُروَن نًا فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ فَزَاَدتُْهْم إِيمَٰ ِذِهۦٓ إِيمَٰ هَٰ
ini keimanan maka adapun orang-orang yang mereka mengimani
maka (ia) menambah mereka keimanan dan mereka mereka kelak

akan bergembira

At-Taubah:124
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نًا َوُهْم يَْستَبِْشُروَن نًا فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ فَزَاَدتُْهْم إِيمَٰ ِذِهۦٓ إِيمَٰ هَٰ
ini keimanan maka adapun orang-orang yang mereka mengimani
maka (ia) menambah mereka keimanan dan mereka mereka kelak

akan bergembira

At-Taubah:124

نًا َوتَْسلِيًما َوَصَدَق الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوَما زَاَدُهْم إآِلَّ إِيمَٰ
dan (ia) membenarkan Allah dan rasulnya dan tidak (ia) menambah

mereka kecuali keimanan dan (kalian) menyerahan diri
Al-Ahzab:22

ِنِهْم عَ إِيمَٰ نًا مَّ ٱمْلُؤِْمِننَي لِيَزَْداُدٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang beriman supaya mereka menambah keimanan

bersama iman mereka
Al-Fath:4

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

نَُكْم َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضيعَ إِيمَٰ
dan tidak adalah dia Allah agar dia menyia-nyiakan iman kalian Al-Baqarah:143 نَُكْم إِيمَٰ

نَُهم ِبظُْلمٍ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَلْم يَْلِبُسٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan tidak mencampur adukkan

iman mereka dengan kezaliman
Al-An'aam:82 نَُهم إِيمَٰ

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28
نَُهۥٓ إِيمَٰ

نُُكْم ُقْل ِبئَْسَما يَأُْمرُُكم ِبِهۦٓ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan alangkah buruknya ia menyuruh kalian

dengannya iman kalian
Al-Baqarah:93 نُُكْم إِيمَٰ

نَُها اَل يَنفَعُ نَفًْسا إِيمَٰ
tidak dia memberi manfaat seseorang imannya/seseorang Al-An'aam:158 نَُها إِيمَٰ

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98
نَُهآ إِيمَٰ

نُُهْم ُقْل يَْوَم ٱْلفَتْحِ اَل يَنفَعُ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan pada hari keputusan/kemenangan tidak

dia memberi manfaat orang-orang yang mereka mengingkari iman
mereka

As-Sajdah:29
نُُهْم إِيمَٰ
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َا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا نُُهْم ملَّ فََلْم يَُك يَنفَُعُهْم إِيمَٰ
maka tidak ada adalah ia memberi manfaat kepada mereka iman

mereka tatkala (mereka) melihat azab Kami
Ghafir:85

ِنُكْم ُكفَّاًرا َلْو يَرُدُّونَُكم مِّۢن بَْعِد إِيمَٰ
sekiranya mereka mengembalikan kalian dari sesudah iman kalian

kekafiran
Al-Baqarah:109 ِنُكْم إِيمَٰ

ِفِريَن ِنُكْم كَٰ يَرُدُّوُكم بَْعَد إِيمَٰ
mereka mengembalikan kalian sesudah iman kalian orang-orang kafir

Ali-Imran:100

ِنُكْم  فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka

mengapa kalian mengingkari sesudah iman kalian
Ali-Imran:106

ِنُكْم  اَل تَْعتَِذُروا۟ َقْد َكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
tidak mengemukakan udzur sungguh telah (kalian) mengingkari

sesudah iman kalian
At-Taubah:66

ِنَها َخيًْرا أَْو َكَسبَْت ِفىٓ إِيمَٰ
atau ia telah mengusahakan di dalam / pada imannya kebaikan Al-An'aam:158 ِنَها إِيمَٰ

ِنِهْم َكيَْف يَْهِدى الـلَّـُه َقْوًما َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
bagaimana menurut dia menunjukkan Allah kaum mereka

mengingkari sesudah iman mereka
Ali-Imran:86 ِنِهْم إِيمَٰ

ِنِهْم  إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sesudah iman

mereka
Ali-Imran:90

ِنِهْم عَ إِيمَٰ نًا مَّ  ٱمْلُؤِْمِننَي لِيَزَْداُدٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang beriman supaya mereka menambah keimanan

bersama iman mereka
Al-Fath:4

ِنِهۦٓ َمن َكفََر ِبالـلَّـِه ِمۢن بَْعِد إِيمَٰ
barang siapa ia mengingkari kepada Allah dari sesudah imannya An-Nahl:106 ِنِهۦٓ إِيمَٰ

يَّتَُهْم ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ يَّتُُهم ِبِإيمَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱتَّبََعتُْهْم ذُرِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mengikuti mereka

keturunan mereka dalam keimanan (kami) mempertemukan dengan
mereka keturunan mereka

Ath-Thuur:21
ٍن ِبِإيمَٰ

ِنُكم بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
dan Allah paling mengetahui dengan keimanan kalian sebagian kalian

dari bagian
An-Nisa:25 ِنُكم ِبِإيمَٰ

ِنِهْم ِت يَْهِديِهْم َربُُّهم ِبِإيمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan dia memberi petunjuk tuhan mereka
karena keimanan mereka

Yunus:9
ِنِهْم ِبِإيمَٰ
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۟ ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan aga
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

ِنِهنَّ ِبِإيمَٰ

ِدِقنَي فَأََكَلُه ٱلذِّئُْب َوَمآ أَنَت ِبُمؤِْمٍن لَّنَا َوَلْو ُكنَّا صَٰ
maka/lalu memakannya serigala dan tidak kamu dengan percaya bagi

kami walaupun adalah kami para yang membenarkan
Yusuf:17 ِبُمؤِْمٍن

َوِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَما ُهم ِبُمؤِْمِننَي
dan pada hari akhirat dan tidak mereka terhadap para yang

mempercayai
Al-Baqarah:8 ِبُمؤِْمِننَي

 لِّتَْسَحرَنَا ِبَها فََما نَْحُن َلَك ِبُمؤِْمِننَي
agar dia menyihir kami dengannya maka tidaklah kami kepadamu

terhadap para yang mempercayai
Al-A'raaf:132

ا َوَجْدنَا َعَليِْه َوَما نَْحُن َلُكَما ِبُمؤِْمِننَي  َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَْلِفتَنَا َعمَّ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari apa kami mendapati atasnya dan tidak kami
bagi kamu berdua terhadap para yang mempercayai

Yunus:78

 َعن َقْولَِك َوَما نَْحُن َلَك ِبُمؤِْمِننَي
dari/karena perkataanmu dan tidak kami bagimu terhadap para yang

mempercayai
Huud:53

 َوَمآ أَْكثَُر ٱلنَّاِس َوَلْو َحرَْصَت ِبُمؤِْمِننَي
dan tidak paling/lebih banyak manusia walaupun (kamu) sangat

menginginkan terhadap para yang mempercayai
Yusuf:103

 َكِذبًا َوَما نَْحُن َلُهۥ ِبُمؤِْمِننَي
kebohongan dan tidak kami baginya terhadap para yang mempercayai

Al-
Mu'minuun:38

فَأَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ أََحقُّ ِبٱأْلَْمِن إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
maka manakah pisahan dua golongan lebih berhak dengan keamanan

jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-An'aam:81 ِبٱأْلَْمِن

ِن يمَٰ َوَمن يَتَبَدَِّل ٱْلُكفَْر ِبٱإْلِ
dan barang siapa pengganti/penukar kekafiran dengan iman Al-Baqarah:108 ِن يمَٰ ِبٱإْلِ

ِن يمَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلُكفَْر ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekafiran dengan

iman
Ali-Imran:177

ِن فََقْد َحِبَط َعَمُلُهۥ يمَٰ َوَمن يَْكفُْر ِبٱإْلِ
dan barang siapa ia mengingkari dengan/sesudah beriman maka

sesungguhnya telah dia menghapus/menyia-nyiakan perbuatannya
Al-Maidah:5
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ِن يمَٰ  إاِلَّ َمْن أُْكرِهَ َوَقْلبُُهۥ ُمطَْمِئنٌّۢ ِبٱإْلِ
kecuali orang dipaksalahnya dan hatinya (ia[lk]) yang tenang dan

tenteram dengan iman
An-Nahl:106

ِن يمَٰ ْخوَِٰننَا ٱلَِّذيَن َسبَُقونَا ِبٱإْلِ  وإَِلِ
dan bagi saudara-saudara kami orang-orang yang (mereka)

mendahului kami dengan beriman
Al-Hasyr:10

ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian mereka memalingkan dari sesudah itu dan tidak itulah

mereka dengan orang-orang mukmin
Al-Maidah:43 ِبٱمْلُؤِْمِننَي

َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم
apa kalian menyusahkan kamu (ia[lk]) yang sangat menginginkan

atas kalian dengan/terhadap orang-orang mukmin maha penyantun
sangat penyayang

At-Taubah:128

 يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّنُْهم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia sangat melindungi segolongan dari mereka dari sesudah itu dan

tidak itulah mereka dengan orang-orang mukmin
An-Nuur:47

تُُهْم ٱلنَِّبىُّ أَْوَلىٰ ِبٱمْلُؤِْمِننَي ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَزْوَُٰجُهۥٓ أُمَّهَٰ
nabi lebih utama dengan orang-orang mukmin dari diri/jiwa-jiwa

mereka dan isteri-isterinya ibu-ibu mereka
Al-Ahzab:6

ِت إَِلى ٱلنُّوِر وََكاَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَِحيًما لِيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan ia

adalah kepada orang-orang mukmin maha penyayang
Al-Ahzab:43

َوُهْم َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي ُشُهوٌد
dan mereka atas/terhadap apa mereka melakukan terhadap orang-

orang yang beriman saksi-saksi
Al-Buruuj:7

َوِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب َمْن إِن تَأَْمنُْه ِبِقنطَاٍر يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك
dan dari/diantara penduduk kitab orang jika kamu

mempercayakannya dengan harta yang banyak dia menunaikannya
kepadamu

Ali-Imran:75
تَأَْمنُْه

َوِمنُْهم مَّْن إِن تَأَْمنُْه ِبِدينَاٍر الَّ يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك
dan diantara mereka orang jika kamu mempercayakannya dengan

satu dinar tidak dia menunaikannya kepadamu
Ali-Imran:75

نَّا َعَلىٰ يُوُسَف َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما َلَك اَل تَأْمَ۫
mereka berkata wahai bapak kami apa sebabnya kamu tidak menjadi

cepat mempercayai kami atas/terhadap yusuf
Yusuf:11 نَّا تَأْمَ۫

َقاَل أََوَلْم تُؤِْمن
dia mengatakan apakah tidak dia beriman Al-Baqarah:260 تُؤِْمن

684

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبأَفْوَِٰهِهْم َوَلْم تُؤِْمن ُقُلوبُُهْم
dari orang-orang yang mereka berkata kami telah beriman dengan
mulut-mulut mereka dan/padahal belum dia beriman hati mereka

Al-Maidah:41

َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تُؤِْمَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang untuk beriman kecuali dengan

seizin Allah
Yunus:100 تُؤِْمَن

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فََلُكْم أَْجٌر َعِظيٌم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri maka bagi kalian

pahala yang besar
Ali-Imran:179 ۟ تُؤِْمنُوا

إِن يُْشرَْك ِبِهۦ تُؤِْمنُوا۟  َو
dan jika dipersekutukan dengannya kalian beriman

Ghafir:12

إِن لَّْم تُؤِْمنُوا۟ لِى فَٱْعتَزُِلوِن َو
dan jika tidak kalian beriman kepadaku maka (kalian) tertariklah

untuk meninggalkan aku
Ad-Dukhaan:21

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ يُؤِْتُكْم أُُجورَُكْم واََل يَْسـَْٔلُكْم أَْموََٰلُكْم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri menyebabkan

akan memberikan kalian[lk] pahala kalian dan tidak meminta kepada
kalian harta-harta kalian

Muhammad:36

۟  َقاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم تُؤِْمنُوا
kamu mengatakan orang-orang arab kami telah beriman kamu

hendaklah mengatakan belum kalian beriman
Al-Hujuraat:14

إِيَّاُكْم أَن تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َربُِّكْم يُْخرُِجوَن ٱلرَُّسوَل َو
diusirlah rasul dan kepada kalian bahwa kalian beriman kepada Allah

tuhan kalian

Al-
Mumtahinah:1

َحتَّىٰ تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥٓ إاِلَّ َقْوَل إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه
hingga kalian beriman kepada Allah sendirinya kecuali perkataan

Ibrahim kepada bapaknya

Al-
Mumtahinah:4

إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat An-Nisa:59 تُؤِْمنُوَن

إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nuur:2

َوَما َلُكْم اَل تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلرَُّسوُل
dan tidak bagi kalian tidak kalian beriman kepada Allah dan rasul

Al-Hadiid:8

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ
kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di

dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian
Ash-Shaff:11
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 َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقلِياًل مَّا تُؤِْمنُوَن
dan tidak dia dengan perkataan (ia[lk]) yang menyihir sedikit tidak

kalian beriman
Al-Haaqqah:41

واََل تُؤِْمنُٓوا۟ إاِلَّ مِلَن تَِبعَ ِدينَُكْم
dan jangan kalian beriman melainkan kepada orang dia mengikuti

agama kalian
Ali-Imran:73 ۟ تُؤِْمنُٓوا

 ُقْل َءاِمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَْو اَل تُؤِْمنُٓوا۟
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mengimani /

mempercayai dengannya atau tidak kalian beriman
Al-Isra:107

فَـَٔاَمَن َلُهۥ ُلوٌط َوَقاَل
lalu (dia) beriman baginya Lut dan dia mengucapkan Al-Ankabuut:26 فَـَٔاَمَن

مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ ِمثْلِِهۦ فَـَٔاَمَن َوٱْستَْكبَرْتُْم
dari Bani Israil atas/terhadap semisalnya/yang menyamainya lalu

(dia) beriman dan kamu menyombongkan diri
Al-Ahqaaf:10

فَـَٔاَمنَت طَّآِئفٌَة مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل وََكفَرَت طَّآِئفٌَة
maka (ia) berimanlah segolongan dari bani Israil dan (ia)

mengingkari segolongan
Ash-Shaff:14 فَـَٔاَمنَت

فَـَٔاَمنُوا۟ فََمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ
lalu (mereka[lk]) beriman maka memberi kesenangan mereka

kepada/sampai waktu yang tertentu

Ash-
Shaafaat:148

۟ فَـَٔاَمنُوا
أَْن َءاِمنُوا۟ ِبَربُِّكْم فَـَٔاَمنَّا

agar kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan/kepada
tuhan kalian maka (kami) beriman

Ali-Imran:193 فَـَٔاَمنَّا
يَْهِدٓى إَِلى ٱلرُّْشِد فَـَٔاَمنَّا ِبِهۦ

dia menunjukkan kepada kebenaran maka (kami) beriman dengannya
Al-Jinn:2

َمن يََشآُء فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
siapa dia kehendaki maka kalian hendaklah beriman kepada Allah

dan rasul-rasulnya
Ali-Imran:179 ۟ فَـَٔاِمنُوا

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ فَـَٔاِمنُوا۟ َخيًْرا لَُّكْم َو
maka kalian hendaklah beriman kebaikan bagi kalian dan jika kalian

mengingkari maka sesungguhnya milik Allah segala apa di dalam
langit dan bumi

An-Nisa:170

نُْه فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ وََكلَِمتُُهۥٓ أَْلَقىَٰهآ إَِلىٰ َمْريََم َوُروٌح مِّ
dan kalimatnya dia melemparkan kepada mereka berdua kepada

Maryam dan roh dari padanya maka kalian hendaklah beriman
kepada Allah dan rasul-rasulnya

An-Nisa:171

يُْحىِۦ َويُِميُت فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِه ٱلنَِّبىِّ ٱأْلُمِّىِّ
ia menghidupkan dan dia mematikan maka kalian hendaklah beriman

kepada Allah dan rasul-nya nabi yang ummi
Al-A'raaf:158
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فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوٱلنُّوِر ٱلَِّذٓى أَنزَْلنَا
maka kalian hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-nya dan

cahaya yang kami telah menurunkan
At-Taghaabun:8

بُِّكْم فََمن َشآَء فَْليُؤِْمن َوُقِل ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan katakanlah kebenaran dari tuhan kalian maka barang siapa ia

menghendaki maka berimanlah
Al-Kahfi:29 فَْليُؤِْمن

فَيُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦ فَتُْخِبَت َلُهۥ ُقُلوبُُهْم
lalu beriman dengannya makaditundukkan baginya hati mereka Al-Hajj:54 ۟ فَيُؤِْمنُوا

َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَءاَمَن َمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan jika ia menghendaki tuhanmu tentulah beriman orang di dalam

bumi
Yunus:99 َلَءاَمَن

َ ِبِهۦ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ َقاَل َءأَْقَررْتُْم َوأََخذْتُْم َعَلىٰ ذَٰلُِكْم إِْصِرى َلتُؤِْمننُّ
sungguh kamu akan beriman dengannya dan kamu sungguh

menolongnya dia mengatakan kalian apakah mengakui dan kalian
apakah mengambil atas/terhadap yang demikian itu bagi kalian

bebanku / perjanjianku

Ali-Imran:81
َ َلتُؤِْمننُّ

َ َلَك َلِئن َكَشفَْت َعنَّا ٱلرِّْجزَ َلنُؤِْمننَّ
jika kamu telah menghilangkan dari kami azab sungguh akan

beriman kepadamu
Al-A'raaf:134 َ َلنُؤِْمننَّ

َ ِبِهۦ َقبَْل َمْوِتِهۦ إِن مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ َليُؤِْمننَّ َو
dan tidak dari penduduk kitab kecuali sungguh dia akan mempercayai

dengannya sebelum kematiannya
An-Nisa:159 َ َليُؤِْمننَّ

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Mu'minuun:8 نَِٰتِهْم أِلَمَٰ

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Ma'arij:32

يَْدُعوُكْم لِتُؤِْمنُوا۟ ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثََٰقُكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
mereka memanggil kalian supaya beriman dengan/kepada tuhan

kalian dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab janji (dari) kalian
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Hadiid:8
۟ لِتُؤِْمنُوا

فَِإطَْعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا ذَٰلَِك لِتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka (kamu) berilah makan enam puluh orang miskin itu supaya

beriman kepada Allah dan rasul-nya
Al-Mujaadilah:4
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ِن يمَٰ لَّٱتَّبَْعنَُٰكْم ُهْم لِْلُكفِْر يَْوَمِئٍذ أَْقرَُب ِمنُْهْم لِإْلِ
tentu kami mengikuti kamu mereka bagi/kepada kekafiran pada hari

itu paling/lebih dekat dari mereka kepada keimanan
Ali-Imran:167 ِن يمَٰ لِإْلِ

ِن يمَٰ بَّنَآ إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدى لِإْلِ  رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya kami kami dengar panggilan/seruan dia

memanggil kepada keimanan
Ali-Imran:193

ِدِقنَي ِن إِن ُكنتُْم صَٰ يمَٰ أَْن َهَدىُٰكْم لِإْلِ
bahwa dia telah memberi petunjuk kepada kalian kepada keimanan

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Hujuraat:17

َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
dan petunjuk dan kabar gembira bagi para yang beriman Al-Baqarah:97 لِْلُمؤِْمِننَي

إِذْ تَُقوُل لِْلُمؤِْمِننَي أََلن يَْكِفيَُكْم
ketika kalian mengatakan bagi para yang beriman apakah tidak ia

mencukupi bagi kalian
Ali-Imran:124

 لِتُنِذَر ِبِهۦ َوِذْكَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
supaya dia memberikan peringatan dengannya dan pelajaran bagi

para yang beriman
Al-A'raaf:2

َويُؤِْمُن لِْلُمؤِْمِننَي َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم
dan menyebabkan mempercayai bagi para yang beriman dan rahmat

bagi orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian
At-Taubah:61

 َوَمْوِعظٌَة َوِذْكَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
dan pelajaran dan pelajaran bagi para yang beriman

Huud:120

 واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم َوٱْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمؤِْمِننَي
dan jangan berduka cita atas mereka dan rendahkanlah sayapmu bagi

para yang beriman
Al-Hijr:88

 ُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
petunjuk dan kabar gembira bagi para yang beriman

An-Naml:2

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن أَن يَْقتَُل ُمؤِْمنًا إاِلَّ َخطَـًٔا
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin akan dia membunuh yang

sungguh-sungguh beriman kecuali kesalahan
An-Nisa:92 مِلُؤِْمٍن

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن واََل ُمؤِْمنٍَة
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin dan tidak yang beriman

Al-Ahzab:36

فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِمن َقبُْل
maka tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan/kepada apa

mereka telah mendustakan dari sebelum
Al-A'raaf:101 ۟ لِيُؤِْمنُوا
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َوَما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak adalah mereka agar mereka beriman seperti itulah kami

membalas kaum para yang melakukan dosa
Yunus:13

فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل
maka datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata maka
tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan apa/disebabkan

mereka telah mendustakan dengannya dari sebelum

Yunus:74

۟ َوَحَشرْنَا َعَليِْهْم ُكلَّ َشىٍْء ُقباًُل مَّا َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُٓوا
dan kami mengumpulkan atas mereka tiap-tiap sesuatu berhadap-

hadapan tidak adalah mereka agar merekaberiman
Al-An'aam:111 ۟ لِيُؤِْمنُٓوا

َ ِبَها َلِئن َجآَءتُْهْم َءايٌَة لَّيُؤِْمننُّ
sesungguhnya jika dia datang kepada mereka suatu mukjizat tentu dia

akan mempercayai dengannya/padanya
Al-An'aam:109 َ لَّيُؤِْمننُّ

لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9 ۟ لِّتُؤِْمنُوا
رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ

ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman

menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] danmenjaga kemaluan
mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

لِّْلُمؤِْمنَِٰت

ُدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي َا ِفى ٱلصُّ َوِشفَآٌء ملِّ
dan penyembuh/penawar bagi apa (penyakit) di dalam dada dan

petunjuk dan rahmat bagi para yang beriman
Yunus:57 لِّْلُمؤِْمِننَي

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi para yang

beriman
Al-Hijr:77

 َونُنَزُِّل ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َما ُهَو ِشفَآٌء َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي
dan diturunkan dari al-qur'an apa dia obat dan rahmat bagi para yang

beriman
Al-Isra:82

رِِهْم َويَْحفَظُوا۟ فُُروَجُهْم وا۟ ِمْن أَبْصَٰ ُقل لِّْلُمؤِْمِننَي يَُغضُّ
kamu hendaklah mengatakan bagi para yang beriman

menutup/menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga
kemaluan mereka

An-Nuur:30

إِنَُّهۥ َلُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي  َو
dan sesungguhnya ia benar-benar petunjuk dan rahmat bagi para yang

beriman
An-Naml:77

689

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi para yang

beriman
Al-Ankabuut:44

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لِّْلُمؤِْمِننَي مَٰ  إِنَّ ِفى ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi para yang beriman
Al-Jaatsiyah:3

َولِتَُكوَن َءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي َويَْهِديَُكْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan agar menjadi ayat/bukti bagi para yang beriman dan memberi

petunjuk kepada kalian jalan orang yang lurus
Al-Fath:20

ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمنَُهۥ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعَلُموَن
kemudian (kamu) sampaikanlah / antarkanlah dia tempat yang aman

baginya itu karena sesungguhnya kaum tidak mereka mengetahui
At-Taubah:6 َمأَْمنَُهۥ

إِنَّ َعذَاَب َربِِّهْم َغيُْر َمأُْموٍن
sesungguhnya siksa tuhan mereka tidak / selain (ia[lk]) yang

diamankan
Al-Ma'arij:28 َمأُْموٍن

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن أَن يَْقتَُل ُمؤِْمنًا إاِلَّ َخطَـًٔا
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin akan dia membunuh yang

sungguh-sungguh beriman kecuali kesalahan
An-Nisa:92 ُمؤِْمنًا

َوَمن َقتََل ُمؤِْمنًا َخطَـًٔا فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
dan barang siapa dia memerangi yang sungguh-sungguh beriman

kesalahan maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya
(orang yang menjaga rumah) yang beriman

An-Nisa:92

لًِدا ِفيَها ًدا فََجزَآؤُهُۥ َجَهنَُّم خَٰ َوَمن يَْقتُْل ُمؤِْمنًا مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuh yang sungguh-sungguh beriman

orang yang kemudian dengan sengaja maka balasannya neraka
jahanam yang kekal di dalamnya

An-Nisa:93

َلْسَت ُمؤِْمنًا تَبْتَُغوَن َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu bukankah yang sungguh-sungguh beriman mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nisa:94

ِت لِحَٰ َوَمن يَأِْتِهۦ ُمؤِْمنًا َقْد َعِمَل ٱلصَّٰ
dan barangsiapa datang kepada-nya yang sungguh-sungguh beriman

sungguh telah dia membuat kesalehan-kesalehan
Thaahaa:75

أَفََمن َكاَن ُمؤِْمنًا َكَمن َكاَن فَاِسًقا الَّ يَْستَُوۥَن
maka siapkah yang adalah dia yang sungguh-sungguh beriman seperti

orang adalah dia (ia[lk]) yang fasik tidak menyamakan
As-Sajdah:18

رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28
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فَِإن َكاَن ِمن َقْومٍ َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمؤِْمٌن
maka jika adalah dia dari kaum/orang-orang musuh bagi kalian dan

dia orang yang beriman
An-Nisa:92 ُمؤِْمٌن

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن نَِقيًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini dan tidak mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:124

َوُهَو ُمؤِْمٌن فََلنُْحِييَنَُّهۥ َحيَٰوةً طَيِّبًَة
dan dia orang yang beriman maka sungguh Kami akan

menghidupkan dia kehidupan kebaikan
An-Nahl:97

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َسْعيُُهم مَّْشُكوًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka adalah dia

usaha/perbuatan mereka yang disukuri
Al-Isra:19

ِت َوُهَو ُمؤِْمٌن لِحَٰ  َوَمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
dan barangsiapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dan dia

orang yang beriman
Thaahaa:112

ِت َوُهَو ُمؤِْمٌن لِحَٰ  فََمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
maka barang siapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dan dia

orang yang beriman
Al-Anbiyaa':94

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة يُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini mereka memperoleh rizki di dalamnya dengan tidak/tanpa
perhitungan

Ghafir:40

ًة اَل يَرُْقبُوَن ِفى ُمؤِْمٍن إاِلًّ واََل ِذمَّ
tidak memelihara di dalam (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh untuk

mempercayai kerabat dan tidak perjanjian
At-Taubah:10 ُمؤِْمٍن

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن واََل ُمؤِْمنٍَة
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin dan tidak yang beriman Al-Ahzab:36 ُمؤِْمنٍَة

َوأَمَّا ٱْلُغلَُٰم فََكاَن أَبََواهُ ُمؤِْمننَْيِ
dan adapun anak muda maka (ia) adalah ibu-bapaknya (mereka

berdua) yangmukmin
Al-Kahfi:80 ُمؤِْمننَْيِ

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

ُمؤِْمنٍَٰت

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai
Al-Maidah:88 ُمؤِْمنُوَن
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 َقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبَمآ أُرِْسَل ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
mereka berkata sesungguhnya kami dengan apa diutus/disampaikan

dengannya para yang mempercayai
Al-A'raaf:75

بَّنَا ٱْكِشْف َعنَّا ٱْلَعذَاَب إِنَّا ُمؤِْمنُوَن  رَّ
ya tuhan kami hilangkanlah dari kami azab / siksa sesungguhnya

kami para yang mempercayai
Ad-Dukhaan:12

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai

Al-
Mumtahinah:11

إِن ُكنتُم ِبـَٔايَِٰتِهۦ ُمؤِْمِننَي
jika adalah kalian kepada ayat-ayatNya para yang beriman Al-An'aam:118 ُمؤِْمِننَي

 َداِبَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوَما َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
yang meliputi orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan tidak adalah mereka para yang beriman
Al-A'raaf:72

 أَن يُرُْضوهُ إِن َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
bahwa diridhainya (oleh mereka) jika adalah mereka para yang

beriman
At-Taubah:62

 ُكلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت تُْكرِهُ ٱلنَّاَس َحتَّىٰ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
semua diantara mereka semuanya apakah kamu dipaksa manusia

sehingga adalah mereka para yang beriman
Yunus:99

 َلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك أاَلَّ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu sendiri

karena adalah mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':3

 فََقَرأَهُۥ َعَليِْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ ُمؤِْمِننَي
lalu (ia) membacakannya atas mereka tidak adalah mereka dengannya

para yang beriman

Asy-
Syu'araa':199

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َلوآَْل أَنتُْم َلُكنَّا ُمؤِْمِننَي  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن نُّؤِْمَن ِبهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak
beriman dengan/kepada ini al-qur'an kalau tidak kalian tentu kamu

menjadi para yang beriman

Saba':31

 َقاُلوا۟ بَل لَّْم تَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
mereka berkata bahkan tidak adalah kalian para yang beriman

Ash-Shaafaat:29

َوَلَعبٌْد مُّؤِْمٌن َخيٌْر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجبَُكْم
dan sungguh budak orang yang beriman kebaikan daripada mereka
yang melakukan kemusyrikan walaupun lebih menakjubkan kalian

Al-Baqarah:221 مُّؤِْمٌن
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نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28

 ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكْم فَِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّؤِْمٌن
dia yang ia menciptakan kalian maka diantara kamu pengingkar /

pembangkang dan antara kamu orang yang beriman
At-Taghaabun:2

ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50
مُّؤِْمنًَة

وأََلََمٌة مُّؤِْمنٌَة َخيٌْر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَتُْكْم
dan sungguh budak wanita perempuan yang beriman kebaikan

daripada perempuan yang musyrik walaupun lebih menakjubkan
kalian

Al-Baqarah:221
مُّؤِْمنٌَة

َوَمن َقتََل ُمؤِْمنًا َخطَـًٔا فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
dan barang siapa dia memerangi yang sungguh-sungguh beriman

kesalahan maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya
(orang yang menjaga rumah) yang beriman

An-Nisa:92
مُّؤِْمنٍَة

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

 مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َوتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
yang sangat ikhlas menyerahkan kepada keluarganya dan kamu

memerdekakan hamba sahaya (orang yang menjaga rumah) yang
beriman

An-Nisa:92

َوَلواَْل رَِجاٌل مُّؤِْمنُوَن َوِنَسآٌء مُّؤِْمنٌَٰت لَّْم تَْعَلُموُهْم
dan kalau tidak orang laki-laki para yang mempercayai dan orang-

orang perempuan perempuan yang beriman tidak mengetahui
mereka[lk]

Al-Fath:25
مُّؤِْمنٌَٰت

ٍت مُّؤِْمنٍَٰت قَِٰنتٍَٰت تَِٰٓئبٍَٰت َخيًْرا مِّنُكنَّ ُمْسلِمَٰ
kebaikan diantara (kalian[pr]) adalah (ia[pr]) yang muslim/patuh

yang beriman wanita-wanitayang taat orang-orang yang bertaubat
At-Tahriim:5 مُّؤِْمنٍَٰت

بَْل َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن ٱْلجِنَّ أَْكثَرُُهم ِبِهم مُّؤِْمنُوَن
bahkan adalah mereka menyembah jin-jin paling banyak diantara

mereka pada mereka (jin itu) para yang mempercayai
Saba':41 مُّؤِْمنُوَن
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َوَلواَْل رَِجاٌل مُّؤِْمنُوَن َوِنَسآٌء مُّؤِْمنٌَٰت لَّْم تَْعَلُموُهْم
dan kalau tidak orang laki-laki para yang mempercayai dan orang-

orang perempuan perempuan yang beriman tidak mengetahui
mereka[lk]

Al-Fath:25

إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
jika adalah kalian para yang beriman Al-Baqarah:91 مُّؤِْمِننَي

 إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Baqarah:93

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kalian jika

adalah kalian para yang beriman
Al-Baqarah:248

بَوٰٓا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي  َوذَُروا۟ َما بَِقىَ ِمَن ٱلرِّ
kalian hendaklah meninggalkan apa tersisa dari riba jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Baqarah:278

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kalian

jika adalah kalian para yang beriman
Ali-Imran:49

 َوأَنتُُم ٱأْلَْعَلْوَن إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan /padahal kamu lebih tinggi jika adalah kalian para yang beriman

Ali-Imran:139

 فَاَل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
maka janganlah (kalian[lk]) takut kepada mereka[lk] dan takutlah

kepadaKu jika adalah kalian para yang beriman
Ali-Imran:175

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي  َوَعَلى الـلَّـِه فَتَوَكَّ
dan atas Allah maka kalianhendaklah bertawakkal jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:23

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Maidah:57

 َقاَل ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia mengatakan kalian hendaklah bertawakal Allah jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:112

 إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
jika adalah kalian para yang beriman

Al-A'raaf:85

 َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Anfaal:1

 أَن تَْخَشْوهُ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
bahwa takutinya jika adalah kalian para yang beriman

At-Taubah:13
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 َويَْشِف ُصُدوَر َقْومٍ مُّؤِْمِننَي
dan akan mengobati/melegakan dada/hati kaum/orang-orang para

yang beriman
At-Taubah:14

 بَِقيَُّت الـلَّـِه َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sisa (kb abstrak/kt sifat) Allah kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

para yang beriman
Huud:86

 يَِعظُُكُم الـلَّـُه أَن تَُعوُدوا۟ مِلِثْلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia menasehati kalian Allah bahwa menjanjikan agar sepertinya

selama-lamanya jika adalah kalian para yang beriman
An-Nuur:17

 َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman
Asy-Syu'araa':8

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':67

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':103

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':121

 َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':139

 َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':158

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar bukti dan tidak adalah dia

paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':174

 َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':190

 يَْدُعوُكْم لِتُؤِْمنُوا۟ ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثََٰقُكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
mereka memanggil kalian supaya beriman dengan/kepada tuhan

kalian dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab janji (dari) kalian
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Hadiid:8

أاَلَّ نُؤِْمَن لِرَُسوٍل َحتَّىٰ يَأِْتيَنَا ِبُقْربَاٍن تَأُْكُلُه ٱلنَّاُر
supaya tidak beriman bagi seorang rasul sehingga dia datang kepada

kami dengan korban dia memakannya api
Ali-Imran:183 نُؤِْمَن
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َقاُلوا۟ نُؤِْمُن ِبَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
mereka berkata kami beriman dengan apa dia menurunkan atas kami Al-Baqarah:91 نُؤِْمُن

َويَُقوُلوَن نُؤِْمُن ِببَْعٍض َونَْكفُُر ِببَْعٍض
dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan

mengingkari dengan sebagian
An-Nisa:150

َوَما َلنَا اَل نُؤِْمُن ِبالـلَّـِه
dan tidak bagi kami tidak kami beriman kepada Allah

Al-Maidah:84

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نُّؤِْمَن َلَك َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak akan beriman kepadamu Al-Baqarah:55 نُّؤِْمَن

إِذَا َجآَءتُْهْم َءايٌَة َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْمَن  َو
dan apabila dia datang kepada mereka sesuatu ayat mereka berkata

tidak beriman
Al-An'aam:124

ُقل الَّ تَْعتَِذُروا۟ َلن نُّؤِْمَن َلُكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan mengemukakan udzur tidak

akan beriman bagi kalian
At-Taubah:94

َوَقاُلوا۟ َلن نُّؤِْمَن َلَك
dan mereka berkata tidak beriman kepadamu

Al-Isra:90

َوَلن نُّؤِْمَن لِرُِقيَِّك َحتَّىٰ تُنَزَِّل َعَليْنَا ِكتَٰبًا نَّْقَرؤُهُۥ
dan kami tidak beriman untuk dinaikkanmu sehingga dia menurunkan

atas kami suatu kewajiban membacanya
Al-Isra:93

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َلوآَْل أَنتُْم َلُكنَّا ُمؤِْمِننَي َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن نُّؤِْمَن ِبهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak
beriman dengan/kepada ini al-qur'an kalau tidak kalian tentu kamu

menjadi para yang beriman

Saba':31

َلٰوةَ َوَءاتَيْتُُم ٱلزََّكٰوةَ َوَءاَمنتُم ِبرُُسلِى َوَعزَّرْتُُموُهْم َلِئْن أََقْمتُُم ٱلصَّ
sungguh jika kalian mendirikan sholat dan kalian menunaikan zakat

dan kalian beriman kepada rasul-rasul-ku dan mereka membantu
mereka

Al-Maidah:12
َوَءاَمنتُم

إِن َشَكرْتُْم َوَءاَمنتُْم وََكاَن الـلَّـُه َشاِكًرا َعلِيًما
jika kalian mensyukuri dan kalian beriman dan ia adalah Allah yang

mensyukuri sangat pandai
An-Nisa:147 َوَءاَمنتُْم

لًِحا إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh Maryam:60 َوَءاَمَن

لًِحا ثُمَّ ٱْهتََدٰى َن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ إِنِّى َلَغفَّاٌر ملِّ َو
dan sesungguhnya Aku sungguh sangat pengampun bagi siapa dia

bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh kemudian
(ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:82
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لًِحا إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َعَماًل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan

pekerjaan/amal yang saleh
Al-Furqon:70

لًِحا فَأَمَّا َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
maka adapun orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang

saleh
Al-Qashash:67

ٱلَِّذٓى أَطَْعَمُهم مِّن ُجوعٍ َوَءاَمنَُهم مِّْن َخْوفٍۭ
yang (ia[lk]) menjadi memberi makan mereka dari perasaan lapar dan

dia memberikan keamanan mereka dari ketakutan
Quraish:4 َوَءاَمنَُهم

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2
۟ َوَءاَمنُوا

َوَءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mempercayai sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:153 ۟ َوَءاَمنُٓوا

َا َمَعُكْم َوَءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزَْلُت ُمَصدًِّقا ملِّ
dan mereka mempercayai dengan apa telah aku menurunkan yang

membenarkan bagi apa beserta kalian
Al-Baqarah:41 ۟ َوَءاِمنُوا

يََٰقْوَمنَآ أَِجيبُوا۟ َداِعىَ الـلَّـِه َوَءاِمنُوا۟ ِبِهۦ
wahai kaum kami penuhilah (mereka[lk]) (ia[lk]) yang menyeru

Allah dan mereka mempercayai dengannya
Al-Ahqaaf:31

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوَءاِمنُوا۟ ِبرَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan mereka mempercayai kepada rasul-rasulnya
Al-Hadiid:28

إِذْ َجَعْلنَا ٱْلبَيَْت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َو
dan ketika kami jadikan rumah/baitullah tempat ziarah/berkumpul

bagi manusia dan tempat aman
Al-Baqarah:125 َوأَْمنًا

ُهَو ٱلَِّذٓى أَيََّدَك ِبنَْصرِِهۦ َوِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:62 َوِبٱمْلُؤِْمِننَي

َوتُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوَلْو َءاَمَن أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
dan kalian beriman kepada Allah dan sekiranya ia beriman ahli kitab Ali-Imran:110 َوتُؤِْمنُوَن

أَنتُْم أُوآَ۟لِء تُِحبُّونَُهْم واََل يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبٱْلِكتَِٰب ُكلِِّهۦ هَٰٓ
kamu ini beginilah disukai mereka dan tidak mereka menyukaii

kalian dan kalian beriman dengan/kepada Kitab semuanya
Ali-Imran:119
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َربَّنَا ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َولِْلُمؤِْمِننَي يَْوَم يَُقوُم ٱْلِحَساُب
ya tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-

orang yang beriman pada hari dia mendirikan menghisab
Ibrahim:41 َولِْلُمؤِْمِننَي

َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan bagi orang-

orang yang beriman dan orang-orang perempuan beriman
Muhammad:19

َوهللَِِّ ٱْلِعزَّةُ َولِرَُسولِِهۦ َولِْلُمؤِْمِننَي َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَْعَلُموَن
dan kepunyaan Allah kemuliaan dan bagi rasul-nya dan bagi orang-
orang yang beriman akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak

mereka mengetahui

Al-
Munaafiquun:8

رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28

فَْليَْستَجِيبُوا۟ لِى َوْليُؤِْمنُوا۟ ِبى َلَعلَُّهْم يَرُْشُدوَن
maka hendaklah memenuhi bagiKu/kepadaKu dan hendaklah

beriman kepadaKu boleh jadi mereka mereka mendapat
petunjuk/kebenaran

Al-Baqarah:186
۟ َوْليُؤِْمنُوا

َستَجُِدوَن َءاَخِريَن يُِريُدوَن أَن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا۟ َقْوَمُهْم
kalian kelak akan dapati yang lain mereka mengharapkan bahwa

mereka aman dari kalian dan mereka mengamankan kaum mereka
An-Nisa:91 ۟ َويَأَْمنُوا

َويُؤِْمُن لِْلُمؤِْمِننَي َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم
dan menyebabkan mempercayai bagi para yang beriman dan rahmat

bagi orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian
At-Taubah:61 َويُؤِْمُن

َويُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َويَْستَْغِفُروَن لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
dan beriman dengannya danmemohon ampun bagi orang-orang yang

mereka mengimani
Ghafir:7 َويُؤِْمنُوَن

فََمن يَْكفُْر ِبٱلطَُّٰغوِت َويُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه
maka barang siapa ia mengingkari kepada taghut (berhala) dan

beriman kepada Allah
Al-Baqarah:256 َويُؤِْمۢن

َن يمَٰ َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوٱإْلِ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

dan keimanan
Ar-Ruum:56 َن يمَٰ َوٱإْلِ

َن ِمن َقبْلِِهْم يمَٰ َوٱلَِّذيَن تَبَوَُّءو ٱلدَّاَر َوٱإْلِ
dan orang-orang yang (mereka)menempati rumah/kampung dan

keimanan dari sebelum mereka
Al-Hasyr:9
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َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman

perempuan sebagian mereka pelindung-pelindung bagian
At-Taubah:71 َوٱمْلُؤِْمنَُٰت

لَّوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت ِبأَنفُِسِهْم َخيًْرا
mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya berpendapat orang-

orang yang beriman dan orang-orang muXminat dengan diri mereka
sendiri kebaikan

An-Nuur:12

ُر َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72
َوٱمْلُؤِْمنَِٰت

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35

۟ َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ِبَغيِْر َما ٱْكتََسبُوا
dan orang-orang yang disakiti orang-orang yang beriman orang-orang

perempuan beriman dengan tidak/tanpa apa mereka melakukan
Al-Ahzab:58

 َويَتُوَب الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan dia menerima taubat Allah atas/terhadap orang-orang yang

beriman orang beriman perempuan
Al-Ahzab:73

 َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan bagi orang-

orang yang beriman dan orang-orang perempuan beriman
Muhammad:19

ُر لِّيُْدِخَل ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
karena hendak dimasukkan (olehnya) orang-orang yang beriman dan

orang-orang mukmin perempuan surga dia mengalirkan dari
bawahnya sungai-sungai

Al-Fath:5

ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12

 رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28
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۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن فَتَنُوا۟ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ثُمَّ َلْم يَتُوبُوا
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) memfitnah orang-orang

yang beriman orang-orang muXmin (beriman) perempuan kemudian
tidak dia menerima bertaubat

Al-Buruuj:10

َوٱمْلُؤِْمنُوَن ُكلٌّ َءاَمَن ِبالـلَّـِه
dan orang-orang mukmin setiap ia beriman kepada Allah Al-Baqarah:285 َوٱمْلُؤِْمنُوَن

لَِّٰكِن ٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ ِمنُْهْم َوٱمْلُؤِْمنُوَن يُؤِْمنُوَن
tetapi orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan dari mereka

dan orang-orang mukmin mereka beriman
An-Nisa:162

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162

َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman

perempuan sebagian mereka pelindung-pelindung bagian
At-Taubah:71

 َوُقِل ٱْعَمُلوا۟ فََسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ َوٱمْلُؤِْمنُوَن
dan katakanlah bekerjalah kalian maka akan melihat Allah

pekerjaanmu dan rasulnya dan orang-orang mukmin
At-Taubah:105

ٱلرَُّسوُل َوٱمْلُؤِْمنُوَن إَِلىٰٓ أَْهلِيِهْم أَبًَدا
mengetahui dan orang-orang mukmin kepada keluarga mereka

selama-lamanya
Al-Fath:12

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidak dia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35
َوٱمْلُؤِْمِننَي

ِت لِحَٰ ِفيَما طَِعُمٓوا۟ إِذَا َما ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
tentang apa mereka memakan apabila/jika apa mereka bertakwa dan

mereka mempercayai dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:93 ۟ وََّءاَمنُوا

ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93
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ِسُروَن فَاَل يَأَْمُن َمْكَر الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلخَٰ
maka tidak dia aman rencana daya mereka Allah melainkan kaum

orang-orang yang merugi
Al-A'raaf:99 يَأَْمُن

َستَجُِدوَن َءاَخِريَن يُِريُدوَن أَن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا۟ َقْوَمُهْم
kalian kelak akan dapati yang lain mereka mengharapkan bahwa

mereka aman dari kalian dan mereka mengamankan kaum mereka
An-Nisa:91 يَأَْمنُوُكْم

أَنَُّهۥ َلن يُؤِْمَن ِمن َقْوِمَك إاِلَّ َمن
bahwasanya tidak akan menjadi beriman dari/diantara kaummu

kecuali orang
Huud:36 يُؤِْمَن

ذَٰلَِك يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن ِمنُكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
itu dinasehati dengannya orang adalah dia diantara kalian mereka

mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Al-Baqarah:232 يُؤِْمُن

واََل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:264

إِنَّ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب مَلَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َو
dan sesungguhnya kami dari penduduk kitab ada orang mereka

mempercayai dengan/kepada Allah
Ali-Imran:199

ِتِهۦ َوٱتَِّبُعوهُ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن ٱلَِّذى يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه وََكلِمَٰ
yang mereka mempercayai kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan

ikutilah dia agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Al-A'raaf:158

ُقْل أُذُُن َخيٍْر لَُّكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apa yang didengarnya

kebajikan/kebaikan bagi kalian mereka mempercayai kepada Allah
At-Taubah:61

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan diantara orang-orang arab orang mereka mempercayai kepada

Allah dan hari akhirat
At-Taubah:99

َوِمنُْهم مَّن يُؤِْمُن ِبِهۦ َوِمنُْهم
dan diantara mereka orang mereka mempercayai dengannya dan

diantara mereka
Yunus:40

مَّن الَّ يُؤِْمُن ِبِهۦ َوَربَُّك أَْعَلُم ِبٱمْلُفِْسِديَن
orang tidak mereka mempercayai dengannya dan tuhanmu paling

mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Yunus:40

َوَما يُؤِْمُن أَْكثَرُُهم ِبالـلَّـِه إاِلَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن
dan tidak mereka mempercayai paling banyak diantara mereka
kepada Allah kecuali/melainkan dan mereka orang-orang yang

breusaha untuk mempersekutukan

Yusuf:106

فَاَل يَُصدَّنََّك َعنَْها َمن الَّ يُؤِْمُن ِبَها
maka janganlah memalingkan kamu dari padanya orang tidak mereka

mempercayai dengannya/kepadanya
Thaahaa:16
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إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai kepada

ayat-ayat Kami maka/lalu mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

An-Naml:81

ؤآَُلِء َمن يُؤِْمُن ِبِهۦ َوِمْن هَٰٓ
dan dari antara mereka orang mereka mempercayai dengannya

Al-Ankabuut:47

إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai dengan

ayat-ayat Kami maka mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

Ar-Ruum:53

ًدا وا۟ ُسجَّ ُروا۟ ِبَها َخرُّ إِنََّما يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا ٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
sesungguhnya hanyalah mereka mempercayai dengan ayat-ayat Kami

orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengannya
menyungkur sujud

As-Sajdah:15

ْن ُهَو إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن يُؤِْمُن ِبٱأْلَِخرَِة ِممَّ
kecuali agar kami mengetahui siapa mereka mempercayai kepada

akhirat dari siapa dia
Saba':21

الَّ يُؤِْمُن ِبيَْومِ ٱْلِحَساِب
tidak mereka mempercayai kepada hari perhitungan

Ghafir:27

ذَٰلُِكْم يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
yang demikian itu bagi kalian dinasehati dengannya orang adalah dia

mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Ath-Thalaaq:2

إِنَُّهۥ َكاَن اَل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه ٱْلَعِظيمِ
sesungguhnya dia adalah dia tidak mereka mempercayai kepada

Allah maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:33

أَفَتَطَْمُعوَن أَن يُؤِْمنُوا۟ َلُكْم
apakah kalian mengharapkan bahwa mereka mempercayai bagi

kalian
Al-Baqarah:75 ۟ يُؤِْمنُوا

 واََل تُنِكُحوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َحتَّىٰ يُؤِْمنُوا۟
dan jangan kalian menikahi orang-orang yang mempersekutukan

sehingga mereka mempercayai
Al-Baqarah:221

إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat-ayat/tanda-tanda tidak

mereka mempercayai dengannya
Al-An'aam:25

َل َمرٍَّة رَُهْم َكَما َلْم يُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَوَّ َونَُقلُِّب أَفْـَِٔدتَُهْم َوأَبْصَٰ
dan kami putar balikkan hati mereka dan penglihatan mereka

sebagaimana tidak mereka mempercayai dengannya paling pertama
kali

Al-An'aam:110

۟  َءاَمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُرِْسْلُت ِبِهۦ َوطَآِئفٌَة لَّْم يُؤِْمنُوا
mereka mengimani dengan yang diutus dengannya dan segolongan

tidak mereka mempercayai
Al-A'raaf:87
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إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat tidak mereka

mempercayai kepadanya
Al-A'raaf:146

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88

ذَا ٱْلَحِديِث أََسفًا إِن لَّْم يُؤِْمنُوا۟ ِبهَٰ
jika tidak mereka mempercayai dengan/kepada ini pembicaraan

duka-cita / penyesalan
Al-Kahfi:6

َلُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يُؤِْمنُوا۟ فَأَْحبََط الـلَّـُه أَْعمَٰ
itulah mereka tidak mereka mempercayai maka (ia) menyebabkan

menghapus Allah perbuatan-perbuatan mereka
Al-Ahzab:19

َوَما نََقُموا۟ ِمنُْهْم إآِلَّ أَن يُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dan tidak (mereka) menghukum dari mereka kecuali bahwa mereka

mempercayai kepada Allah sangat perkasa Maha Terpuji
Al-Buruuj:8

ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱْلَغيِْب
orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib Al-Baqarah:3 يُؤِْمنُوَن

َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
orang-orang yang mereka beriman pada apa dia menurunkan

kepadamu
Al-Baqarah:4

 َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
apakah kamu beri peringatan mereka atau tidak memberi peringatan

tidak mereka beriman
Al-Baqarah:6

 فََقلِياًل مَّا يُؤِْمنُوَن
maka sedikit apa mereka beriman

Al-Baqarah:88

يَتُْلونَُهۥ َحقَّ ِتاَلَوِتِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
mereka membacanya benar bacaannya itulah mereka mereka beriman

dengannya
Al-Baqarah:121

يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114

واََل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka beriman kepada Allah dan tidak dengan/kepada hari

akhirat
An-Nisa:38

َولَِٰكن لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم فَاَل يُؤِْمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل
akan tetapi sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran

mereka maka tidak mereka beriman kecuali sedikit
An-Nisa:46

يُؤِْمنُوَن ِبٱْلجِبِْت َوٱلطَُّٰغوِت
mereka beriman dengan/kepada Jibti dan taghut

An-Nisa:51
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ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم فَاَل َوَربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن َحتَّىٰ يَُحكِّ
maka dan/demi tuhanmu tidak mereka beriman hingga mereka
menghakimi kamu terhadap apa/perkara dia memperselisihan

diantara mereka

An-Nisa:65

فَاَل يُؤِْمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل
maka tidak mereka beriman kecuali sedikit

An-Nisa:155

 لَِّٰكِن ٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ ِمنُْهْم َوٱمْلُؤِْمنُوَن يُؤِْمنُوَن
tetapi orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan dari mereka

dan orang-orang mukmin mereka beriman
An-Nisa:162

َوَلْو َكانُوا۟ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلنَِّبىِّ َوَمآ أُنِزَل إَِليِْه
dan sekiranya adalah mereka mereka beriman dengan/kepada Allah

dan nabi dan tidak dia menurunkan kepadanya
Al-Maidah:81

 ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka itu tidak mereka beriman
Al-An'aam:12

 ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka tidak mereka beriman
Al-An'aam:20

إِذَا َجآَءَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰتنَا َو
dan apabila ia telah datang kepadamu orang-orang yang mereka

beriman kepada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:54

َولِتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan agar diberi peringatan ummul negeri dan orang-orang di

sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman dengan/kepada
akhirat

Al-An'aam:92

يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
mereka beriman dengannya dan mereka atas/terhadap sholat mereka

semakin memelihara/menjaga
Al-An'aam:92

 إِنَّ ِفى ذَٰلُِكْم َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam yang demikian itu bagi kalian sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-An'aam:99

 َوَما يُْشِعرُُكْم أَنََّهآ إِذَا َجآَءْت اَل يُؤِْمنُوَن
dan tidak dia dipersekutukan kalian bahwa sesungguhnya apabila dia

datang tidak mereka beriman
Al-An'aam:109

َولِتَْصَغىٰٓ إَِليِْه أَفْـَِٔدةُ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan kamu supaya cenderung kepadanya (bisikan) hati orang-orang

yang tidak mereka beriman kepada hari akhirat
Al-An'aam:113

 َكذَٰلَِك يَْجَعُل الـلَّـُه ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن
seperti itulah dia menjadikan Allah kekejian atas/terhadap orang-

orang yang tidak mereka beriman
Al-An'aam:125
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َوٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat
Al-An'aam:150

 لََّعلَُّهم ِبلَِقآِء َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
boleh jadi mereka dengan pertemuan tuhan mereka mereka beriman

Al-An'aam:154

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن  إِنَّا َجَعْلنَا ٱلشَّ
sesungguhnya kami kami jadikan syaitan-syaitan pemimpin-

pemimpin bagi orang-orang yang tidak mereka beriman
Al-A'raaf:27

 ُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

Al-A'raaf:52

 َوٱلَِّذيَن ُهم ِبـَٔايَِٰتنَا يُؤِْمنُوَن
dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Kami mereka

beriman
Al-A'raaf:156

 فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman

Al-A'raaf:185

 إاِلَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
kecuali pemberi peringatan dan berita gembira besar bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:188

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن ذَا بََصآِئُر ِمن رَّ  هَٰ
ini pandangan/bukti nyata dari tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat

bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:203

 إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah orang-orang

yang mereka mengingkari maka mereka tidak mereka beriman
Al-Anfaal:55

قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
orang-orang yang memerangi orang-orang yang tidak mereka

beriman kepada Allah dan tidak dengan hari akhirat
At-Taubah:29

اَل يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
tidak kelak minta izin kepadamu orang-orang yang mereka beriman

kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:44

إِنََّما يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
sesungguhnya hanyalah kelak minta izin kepadamu orang-orang yang

tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:45

 َعَلى ٱلَِّذيَن فََسُقٓوا۟ أَنَُّهْم اَل يُؤِْمنُوَن
atas/terhadap orang-orang yang (mereka) berbuat fasik sesungguhnya

mereka tidak mereka beriman
Yunus:33

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُت َربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya orang-orang yang pasti atas mereka kalimat /

ketentuan tuhanmu tidak mereka beriman
Yunus:96
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 َوَما تُْغِنى ٱْلَءايَُٰت َوٱلنُّذُُر َعن َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan tidak dikayakan ayat-ayat/keterangan-keterangan dan ancaman /

peringatan dari kaum/orang-orang tidak mereka beriman
Yunus:101

أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوَمن يَْكفُْر ِبِهۦ ِمَن ٱأْلَْحزَاِب
itulah mereka mereka beriman dengannya dan barang siapa ia

mengingkari dengannya dari/diantara golongan-golongan
Huud:17

بَِّك َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن  إِنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya dia benar-benar dari tuhanmu akan tetapi kebanyakan

manusia tidak mereka beriman
Huud:17

ِمُلوَن َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم إِنَّا عَٰ
dan katakanlah bagi orang-orang yang tidak mereka beriman

bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian sesungguhnya kami
orang-orang yang telah bekerja

Huud:121

إِنِّى تَرَْكُت ِملََّة َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه
sesungguhnya aku (aku) meninggalkan agama kaum/orang-orang

tidak mereka beriman kepada Allah
Yusuf:37

 َوتَفِْصيَل ُكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan menjelaskan setiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Yusuf:111

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka beriman

Arraad:1

اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
tidak mereka beriman dengannya dan sesungguhnya dia berlalu

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Hijr:13

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
tuhan kalian tuhan yang esa maka orang-orang yang tidak mereka

beriman dengan hari akhir
An-Nahl:22

ْوِء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َمثَُل ٱلسَّ
bagi orang-orang yang tidak mereka beriman dengan akhirat

perumpamaan sangat buruk
An-Nahl:60

 َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

An-Nahl:64

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِت الـلَّـِه ُهْم يَْكفُُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik

apakah dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah
mereka mereka mengingkari

An-Nahl:72

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
An-Nahl:79
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إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-

ayat Allah
An-Nahl:104

إِنََّما يَفْتَِرى ٱْلَكِذَب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah mengada-adakan kedustaan / kebohongan

orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-ayat Allah
An-Nahl:105

َوأَنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan bahwasannya orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada hari akhirat
Al-Isra:10

َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِحَجابًا مَّْستُوًرا
dan antara orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat tabir/dinding yang ditutupi
Al-Isra:45

 َوُهْم ِفى َغفَْلٍة َوُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
dan mereka di dalam lalai/lengah dan mereka tidak mereka beriman

Maryam:39

 َمآ َءاَمنَْت َقبَْلُهم مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَفَُهْم يُؤِْمنُوَن
tidak ada (ia) mempercayai sebelum mereka dari negeri kami
membinasakanlah dia apakah maka mereka mereka beriman

Al-Anbiyaa':6

 َوَجَعْلنَا ِمَن ٱمْلَآِء ُكلَّ َشىٍْء َحىٍّ أَفَاَل يُؤِْمنُوَن
dan kami menjadikan dari air tiap-tiap sesuatu kehidupan ia

membenam mereka beriman
Al-Anbiyaa':30

 َوَجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث فَبُْعًدا لَِّقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan (kami) menjadikan mereka buah tutur/ceritera kebinasaan bagi

kaum/orang-orang mereka tidak mereka beriman

Al-
Mu'minuun:44

 َوٱلَِّذيَن ُهم ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
dan orang-orang yang mereka dengan/kepada ayat-ayat tuhan mereka

mereka beriman

Al-
Mu'minuun:58

رَِٰط َلنَِٰكبُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َعِن ٱلصِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada akhirat dari jalan sungguh mereka telah menyimpang

Al-
Mu'minuun:74

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu itulah mereka

orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
tidak mereka beriman dengannya sehingga mereka melihat azab /

siksa sangat pedih

Asy-
Syu'araa':201

إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman dengan

akhirat
An-Naml:4

707

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
An-Naml:86

 نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3

 ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلِِهۦ ُهم ِبِهۦ يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dari sebelumnya

mereka dengannya mereka beriman
Al-Qashash:52

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Al-Ankabuut:24

فَٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
maka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

beriman dengannya
Al-Ankabuut:47

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلرَْحَمًة َوِذْكَرٰى لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar rahmat dan pelajaran bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Ankabuut:51

َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Ar-Ruum:37

لَِٰل ٱْلبَِعيِد بَِل ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِفى ٱْلَعذَاِب َوٱلضَّ
bahkan/tetapi orang-orang yang tidak mereka beriman kepada akhirat

di dalam siksa dan kesesatan jauh
Saba':8

 َلَقْد َحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلىٰٓ أَْكثَرِِهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya pasti berlaku perkataan atasku/terhadapku kebanyakan

diantara mereka maka mereka tidak mereka beriman
YaaSiin:7

 َوَسَوآٌء َعَليِْهْم َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
dan sama saja atas mereka apakah kamu beri peringatan mereka atau

tidak memberi peringatan tidak mereka beriman
YaaSiin:10

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Az-Zumar:52
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 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka beriman

Ghafir:59

َوٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقٌر
dan orang-orang yang tidak mereka beriman di dalam / pada telinga

mereka sumbat
Fush-Shilat:44

۟ يَْستَْعجُِل ِبَها ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبَها َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
berubah menjadi menyegerakan dengannya(kiamat) orang-orang

yang tidak mereka beriman dengannya dan orang-orang yang mereka
mengimani

Asy-Syuura:18

ؤآَُلِء َقْوٌم الَّ يُؤِْمنُوَن  َوِقيلِِهۦ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓ
dan perkataannya ya tuhanku sesungguhnya mereka itu kaum tidak

mereka beriman
Az-Zukhruf:88

 فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَد الـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya mereka

beriman
Al-Jaatsiyah:6

 أَْم يَُقوُلوَن تََقوََّلُهۥ بَل الَّ يُؤِْمنُوَن
ataukah mereka mengatakan (ia) sengaja mengada-adakannya bahkan

tidak mereka beriman
Ath-Thuur:33

وَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة تَْسِميََة ٱأْلُنثَىٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َليَُسمُّ
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada

akhirat sungguh dinamakan malaikat-malaikat nama perempuan
An-Najm:27

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

 فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman

Al-Mursalaat:50

 فََما َلُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
maka mengapa bagi mereka tidak mereka beriman

Al-Inshiqaaq:20

َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدىٰٓ
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai tatkala datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Isra:94
۟ يُؤِْمنُٓوا

َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدٰى
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai ketika datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Kahfi:55

ِت َحتَّىٰ يُؤِْمنَّ واََل تَنِكُحوا۟ ٱمْلُْشرِكَٰ
dan jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga dia

beriman
Al-Baqarah:221 يُؤِْمنَّ
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إِن ُكنَّ يُؤِْمنَّ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kami dia beriman kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:228

وََكذَٰلَِك نَْجِزى َمْن أَْسَرَف َوَلْم يُؤِْمۢن ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ
dan demikianlah kami membalas orang (ia) mulai melampaui batas

dan dia tidak beriman dengan/kepada ayat-ayat tuhannya
Thaahaa:127 يُؤِْمۢن

َوَمن لَّْم يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan rasul-nya

Al-Fath:13

لًِحا يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya
At-Taghaabun:9

َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

لًِحا يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barang siapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dia masukkannya surga
Ath-Thalaaq:11

يُؤِْمۢن ِبَربِِّهۦ فَاَل يََخاُف بَْخًسا واََل رََهًقا
beriman kepada tuhannya maka tidak mereka takut pengurangan dan

tidak durhaka/sombong
Al-Jinn:13

ُن َويَْقِبْضَن َما يُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ ٱلرَّْحمَٰ
dan mengatupkan tidak ada diamankan mereka[pr] (olehnya) kecuali

pemurah
Al-Mulk:19 يُْمِسُكُهنَّ

فَْليُؤَدِّ ٱلَِّذى ٱؤْتُِمَن أَمَٰنَتَُهۥ
maka hendaklah disampaikan / dilaksanakan (oleh dia) yang

dipercayai mengamanatkannya
Al-Baqarah:283 ٱؤْتُِمَن

أَْقِبْل واََل تََخْف إِنََّك ِمَن ٱْلَءاِمِننَي
(kamu[lk]) datanglah kembali dan jangan takut sesungguhnya kamu

dari/termasuk orang-orang yang aman
Al-Qashash:31 ٱْلَءاِمِننَي

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْلجِبَاِل مَٰ إِنَّا َعرَْضنَا ٱأْلََمانََة َعَلى ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memalingkan amanat atas/terhadap langit

dan bumi dan gunung-gunung
Al-Ahzab:72 ٱأْلََمانََة

نَِٰت إَِلىٰٓ أَْهلَِها إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمرُُكْم أَن تُؤَدُّوا۟ ٱأْلَمَٰ
sesungguhnya Allah ia menyuruh kalian untuk kalian menyampaikan

amanat kepada keluarganya
An-Nisa:58 نَِٰت ٱأْلَمَٰ

وُح ٱأْلَِمنُي نَزََل ِبِه ٱلرُّ
(ia) menurunkan dengannya ruhul / roh amin

Asy-
Syu'araa':193 ٱأْلَِمنُي
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 إِنَّ َخيَْر َمِن ٱْستَـَْٔجرَْت ٱْلَقِوىُّ ٱأْلَِمنُي
sesungguhnya sebaik-baik orang (kamu) meminta upahan sangat kuat

amin
Al-Qashash:26

ذَا ٱْلبََلِد ٱأْلَِمنيِ َوهَٰ
dan ini negri aman At-Tin:3 ٱأْلَِمنيِ

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱأْلَْمُن َوُهم مُّْهتَُدوَن
itulah mereka bagi mereka keamanan dan mereka para yang

mendapat petunjuk
Al-An'aam:82 ٱأْلَْمُن

إِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن ٱأْلَْمِن أَِو ٱْلَخْوِف أَذَاُعوا۟ ِبِهۦ َو
dan apabila ia datang kepada mereka perkara-perkara dari keamanan

atau ketakutan mereka menyiarkan dengannya
An-Nisa:83 ٱأْلَْمِن

ْلَوٰى َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80
ٱأْلَيَْمَن

َن َوزَيَّنَُهۥ ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َحبََّب إَِليُْكُم ٱإْلِ
akan tetapi Allah sungguh-sungguh mencintai kepada kalian
keimanan dan (ia) menjadikannya indah di dalam hati kalian

Al-Hujuraat:7 َن يمَٰ ٱإْلِ
َن يمَٰ  أَْو َعِشيرَتَُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َكتََب ِفى ُقُلوِبِهُم ٱإْلِ

atau golongan / keluarga mereka itulah mereka dia menuliskan /
menetapkan di dalam hati mereka keimanan

Al-
Mujaadilah:22

ُن يمَٰ َما ُكنَت تَْدِرى َما ٱْلِكتَُٰب واََل ٱإْلِ
tidaklah adalah kamu mengetahui apakah kitab dan tidak iman Asy-Syuura:52 ُن يمَٰ ٱإْلِ

ُن ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َا يَْدُخِل ٱإْلِ َولَِٰكن ُقوُلٓوا۟ أَْسَلْمنَا َوملَّ
akan tetapi dikatakan (kami) telah menyerahkan diri dan belum

masuk iman di dalam hati kalian
Al-Hujuraat:14

ِن يمَٰ إِِن ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلُكفَْر َعَلى ٱإْلِ
jika menginginkan/menyukai kekafiran atas/terhadap keimanan At-Taubah:23 ِن يمَٰ ٱإْلِ

ِن فَتَْكفُُروَن يمَٰ إِذْ تُْدَعْوَن إَِلى ٱإْلِ
ketika/karena diseru/diajak kepada keimanan lalu mengingkari

Ghafir:10

ِن يمَٰ  واََل تَنَابَزُوا۟ ِبٱأْلَْلقَِٰب ِبئَْس ٱلِٱْسُم ٱْلفُُسوُق بَْعَد ٱإْلِ
dan jangan (kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah) dengan

julukan seburuk-buruk nama fasik sesudah keimanan
Al-Hujuraat:11
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جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

ٱمْلُؤِْمنَُٰت

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

أَن يَنِكحَ ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت
sesungguhnya dia menikah wanita-wanita yang merdeka perempuan-

perempuan yang beriman
An-Nisa:25 ٱمْلُؤِْمنَِٰت

نُُكم مِّن فَتَيَِٰتُكُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت  فَِمن مَّا َمَلَكْت أَيْمَٰ
maka dari apa dia menguasai tangan kanan kalian dari pemudi-

pemudi kalian perempuan-perempuan yang beriman
An-Nisa:25

 َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَُّهْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan makanan kalian dia halal bagi mereka dan wanita-wanita yang

menjaga kehormatan dari perempuan-perempuan yang beriman
Al-Maidah:5

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََكْحتُُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (ia) mengawini

mereka(pr) perempuan-perempuan yang beriman
Al-Ahzab:49

لَُٰم ٱمْلُؤِْمُن ٱمْلَُهيِْمُن ٱْلَعِزيزُ ٱمْلَلُِك ٱْلُقدُّوُس ٱلسَّ
raja sangat suci sejahtera (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

mengaruniai kemanan orang yang mengawal / menjaga maha perkasa
Al-Hasyr:23 ٱمْلُؤِْمُن

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي الَّ يَتَِّخِذ ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱْلكَٰ
jangan dia mengambil/menjadikan orang-orang yang beriman para
pembangkang / kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang

yang beriman

Ali-Imran:28
ٱمْلُؤِْمنُوَن

نُْهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َوأَْكثَرُُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن َلَكاَن َخيْرًا لَُّهم مِّ
tentulah itu kebaikan bagi mereka diantara mereka orang-orang yang

beriman dan kebanyakan dari mereka yang melakukan
kesembarangan

Ali-Imran:110
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ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن  َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:122

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن  َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:160

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن  َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Al-Maidah:11

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati mereka
Al-Anfaal:2

أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َحقًّا
itulah mereka mereka orang-orang yang beriman sebenar-benarnya

Al-Anfaal:4

َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َحقًّا
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman/perlindungan dan
(mereka) memberi pertolongan itulah mereka mereka orang-orang

yang beriman sebenar-benarnya

Al-Anfaal:74

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن  َلنَا ُهَو َمْوَلىٰنَا َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
bagi kami dia pelindung kami dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
At-Taubah:51

َوَما َكاَن ٱمْلُؤِْمنُوَن لِيَنِفُروا۟ َكآفًَّة
dan tidak adalah dia orang-orang yang beriman untuk pergi semuanya

At-Taubah:122

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن  إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
melainkan dengan seizin Allah dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
Ibrahim:11

 َقْد أَفَْلحَ ٱمْلُؤِْمنُوَن
sungguh telah (ia) sangat menguntungkan orang-orang yang beriman

Al-Mu'minuun:1

لَّوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت ِبأَنفُِسِهْم َخيًْرا
mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya berpendapat orang-

orang yang beriman dan orang-orang muXminat dengan diri mereka
sendiri kebaikan

An-Nuur:12

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62
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 َوِمۢن بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَفْرَُح ٱمْلُؤِْمنُوَن
dan dari sesudah dan pada hari itu mereka gembira orang-orang yang

beriman
Ar-Ruum:4

ُهنَالَِك ٱبْتُلِىَ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوزُْلزُِلوا۟ زِْلزَااًل َشِديًدا
disitulah diuji orang-orang mukmin dan mereka digoncangkan

goncangan sangat keras/berat
Al-Ahzab:11

۟ َا رََءا ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱأْلَْحزَاَب َقاُلوا َوملَّ
dan tatkala dia melihat orang-orang yang beriman golongan-golongan

mereka berkata
Al-Ahzab:22

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا۟ بَنْيَ أََخَويُْكْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman persaudaraan

maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) antara kedua saudara kalian
Al-Hujuraat:10

ِدُقوَن إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang
mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka

orang-orang yang benar

Al-Hujuraat:15

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن  َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman

Al-
Mujaadilah:10

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن  الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
Allah tidak tuhan kecuali dia dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman

At-
Taghaabun:13

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang beriman Al-Baqarah:223 ٱمْلُؤِْمِننَي

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي  الَّ يَتَِّخِذ ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱْلكَٰ
jangan dia mengambil/menjadikan orang-orang yang beriman para
pembangkang / kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang

yang beriman

Ali-Imran:28

ذَا ٱلنَِّبىُّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُؤِْمِننَي  َوهَٰ
dan ini nabi dan orang-orang yang mereka mengimani dan Allah

penolong/pelindung orang-orang yang beriman
Ali-Imran:68

تُبَوِّئُ ٱمْلُؤِْمِننَي َمقَِٰعَد لِْلِقتَاِل َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
kamu menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat duduk

untuk perang dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
Ali-Imran:121

 َوَلَقْد َعفَا َعنُكْم َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf dari kalian dan Allah

mempunyai karunia atas/terhadap orang-orang yang beriman
Ali-Imran:152

 َلَقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya memberi karunia Allah atas/terhadap orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:164
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 فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيَْعَلَم ٱمْلُؤِْمِننَي
maka dengan izin Allah dan karena dia hendak mengetahui orang-

orang yang beriman
Ali-Imran:166

 َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan bahwasannya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:171

مَّا َكاَن الـلَّـُه لِيَذََر ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلىٰ َمآ أَنتُْم َعَليِْه
tidak adalah dia Allah untuk dia membiarkan orang-orang yang

beriman atas/terhadap apa kalian atasnya
Ali-Imran:179

۟ َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84

َرِر الَّ يَْستَِوى ٱْلقَِٰعُدوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َغيُْر أُ۟ولِى ٱلضَّ
tidaklah dia sama orang-orang yang duduk dari/diantara orang-orang

yang beriman tidak / selain kaum uzur
An-Nisa:95

ْوُقوتًا َلٰوةَ َكانَْت َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي ِكتَٰبًا مَّ إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat adalah ia atas/terhadap orang-orang yang

beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktunya
An-Nisa:103

 َويَتَِّبعْ َغيَْر َسِبيِل ٱمْلُؤِْمِننَي
dan dia mengikuti tidak / bukan / selain jalan orang-orang yang

beriman
An-Nisa:115

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي  ٱلَِّذيَن يَتَِّخذُوَن ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan para pembangkang

/ kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman
An-Nisa:139

 َقاُلٓوا۟ أََلْم نَْستَْحوِذْ َعَليُْكْم َونَْمنَْعُكم مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
mereka berkata bukankah kami mohon kemenangan atas kalian dan
kami mencegah / melindungi kalian dari orang-orang yang beriman

An-Nisa:141

ِفِريَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َسِبياًل َوَلن يَْجَعَل الـلَّـُه لِْلكَٰ
dan tidak dia memberikan/menyediakan Allah bagi orang-orang kafir

atas/terhadap orang-orang yang beriman jalan
An-Nisa:141

 أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي
pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman

An-Nisa:144

 َوأَْخَلُصوا۟ ِدينَُهْم لِـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan mereka mengikhlaskan agama mereka kepada Allah maka itulah

mereka bersama orang-orang yang beriman
An-Nisa:146

َوَسْوَف يُؤِْت الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي أَْجًرا َعِظيًما
dan kelak dia diberikan Allah orang-orang yang beriman pahala

sangat berlipat ganda
An-Nisa:146
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 فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54

 َونَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan adalah dari orang-orang yang beriman

Al-An'aam:27

ُل ٱمْلُؤِْمِننَي  تُبُْت إَِليَْك َوأَنَا۠ أَوَّ
aku bertaubat kepada Engkau dan aku paling pertama-tama orang-

orang yang beriman
Al-A'raaf:143

رُِهوَن إِنَّ فَِريًقا مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami segolongan/sebagian dari orang-orang yang

beriman sungguh orang-orang yang telah membenci
Al-Anfaal:5

َولِيُبْلِىَ ٱمْلُؤِْمِننَي ِمنُْه بَآَلًء َحَسنًا
dan hendak dicoba / diuji orang-orang yang beriman dari padanya

cobaan kebaikan
Al-Anfaal:17

 َوَلْو َكثُرَْت َوأَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sekalipun (ia) memperbanyak dan bahwasannya Allah bersama

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:19

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحْسبَُك الـلَّـُه َوَمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
wahai nabi cukuplah bagimu Allah dan orang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:64

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلى ٱْلِقتَاِل
wahai nabi (kamu) mengobarkan semangat orang-orang yang

beriman atas/terhadap perang-perang
Al-Anfaal:65

واََل رَُسولِِهۦ واََل ٱمْلُؤِْمِننَي َولِيَجًة
dan tidak rasul-nya dan tidak orang-orang yang beriman teman yang

setia
At-Taubah:16

 ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26

ُر َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72

َدقَِٰت ٱلَِّذيَن يَْلِمزُوَن ٱمْلُطَّوِِّعنَي ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ِفى ٱلصَّ
orang-orang yang mencela orang-orang yang memberi dengan

sukarela dari orang-orang yang beriman di dalam sedekah
At-Taubah:79

 َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107
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إِنَّ الـلَّـَه ٱْشتََرٰى ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي أَنفَُسُهْم َوأَْموََٰلُهم
sesungguhnya Allah tukarlah dari orang-orang yang beriman diri-diri

mereka sendiri dan harta benda mereka
At-Taubah:111

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِفظُوَن لُِحُدوِد الـلَّـِه َوبَشِّ  َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوٱْلحَٰ
dan orang-orang yang mencegah dari pembuat kemungkaran dan

orang-orang yang memelihara bagi hukum-hukum Allah dan
beritakanlah orang-orang yang beriman

At-Taubah:112

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ  بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah

kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Yunus:87

 َكذَٰلَِك َحقًّا َعَليْنَا نُنجِ ٱمْلُؤِْمِننَي
seperti itulah sebenar-benarnya atas kami diselamatkan orang-orang

yang beriman
Yunus:103

 أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
supaya adalah aku dari orang-orang yang beriman

Yunus:104

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا لِحَٰ ُر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala sangat besar

Al-Isra:9

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا لِحَٰ َر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala kebaikan

Al-Kahfi:2

 وََكذَٰلَِك نُۨجِى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan demikianlah diselamatkan orang-orang yang beriman

Al-Anbiyaa':88

 َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما طَآِئفٌَة مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan hendaklah menyaksikan siksaan/hukuman keduanya segolongan

dari orang-orang yang beriman
An-Nuur:2

 َوُحرَِّم ذَٰلَِك َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sangat diharamkan itu atas/terhadap orang-orang yang beriman

An-Nuur:3

إِنََّما َكاَن َقْوَل ٱمْلُؤِْمِننَي إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah adalah dia perkataan orang-orang yang

beriman tatkala mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:51

َل ٱمْلُؤِْمِننَي  أَن ُكنَّآ أَوَّ
karena adalah kami paling pertama orang-orang yang beriman

Asy-Syu'araa':51

 فََلْو أَنَّ َلنَا َكرَّةً فَنَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
maka sekiranya bahwasanya bagi kami pengembalian / pengulangan

maka adalah/menjadi dari orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':102
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 َوَمآ أَنَا۠ ِبطَارِِد ٱمْلُؤِْمِننَي
dan tidak aku mengusir orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':114

ِنى َوَمن مَِّعىَ ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي  َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dan orang bersama aku dari

orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':118

 َوٱْخِفْض َجنَاَحَك مِلَِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan rendahkanlah sayapmu terhadap siapa yang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':215

َلنَا َعَلىٰ َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه ٱمْلُؤِْمِننَي  ٱلَِّذى فَضَّ
yang (ia) telah benar-benar melebihkan kami atas/terhadap sangat

banyak dari hamba-hambanya orang-orang yang beriman
An-Naml:15

بَطْنَا َعَلىٰ َقْلِبَها لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي  َلوآَْل أَن رَّ
jika tidak bahwa (kami) meneguhkan atas/terhadap hatinya agar

adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang beriman
Al-Qashash:10

 فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك َونَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dan adalah dari/termasuk

orang-orang yang beriman
Al-Qashash:47

 وََكاَن َحقًّا َعَليْنَا نَْصُر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan ia adalah sebenar-benarnya atas kami pertolongan orang-orang

yang beriman
Ar-Ruum:47

ْعُروفًا جِِريَن إآِلَّ أَن تَفَْعُلٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئُكم مَّ ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُهَٰ
dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin kecuali

bahwa mengerjakan/buat kepada penguasa-penguasa kalian yang
benar-benar baik

Al-Ahzab:6

َهُدوا۟ الـلَّـَه َعَليِْه مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا۟ َما عَٰ
dari orang-orang yang beriman orang laki-laki (mereka)

membenarkan apa perjanjian Allah atasnya
Al-Ahzab:23

وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِبأَنَّ َلُهم مَِّن الـلَّـِه فَْضاًل َكِبيًرا َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang beriman bahwa kami bagi mereka

dari Allah karunia sangat besar
Al-Ahzab:47
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يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
 ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

۟ َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ِبَغيِْر َما ٱْكتََسبُوا
dan orang-orang yang disakiti orang-orang yang beriman orang-orang

perempuan beriman dengan tidak/tanpa apa mereka melakukan
Al-Ahzab:58

َزْوَِٰجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسآِء ٱمْلُؤِْمِننَي  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu dan

anak-anak perempuanmu dan perempuan orang-orang yang beriman
Al-Ahzab:59

َويَتُوَب الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan dia menerima taubat Allah atas/terhadap orang-orang yang

beriman orang beriman perempuan
Al-Ahzab:73

 فَٱتَّبَُعوهُ إاِلَّ فَِريًقا مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
lalu mereka mengikutinya kecuali segolongan/sebagian dari orang-

orang yang beriman
Saba':20

 إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang beriman
Ash-Shaafaat:81

 إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang beriman

Ash-
Shaafaat:111

 إِنَُّهَما ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya (mereka berdua) dari/termasuk hamba-hamba kami

orang-orang yang beriman

Ash-
Shaafaat:122

 إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang beriman

Ash-
Shaafaat:132

ِنِهْم عَ إِيمَٰ نًا مَّ ٱمْلُؤِْمِننَي لِيَزَْداُدٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang beriman supaya mereka menambah keimanan

bersama iman mereka
Al-Fath:4

ُر لِّيُْدِخَل ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
karena hendak dimasukkan (olehnya) orang-orang yang beriman dan

orang-orang mukmin perempuan surga dia mengalirkan dari
bawahnya sungai-sungai

Al-Fath:5

 لََّقْد رَِضىَ ٱهللَُّ َعِن ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya ridha Allah dari orang-orang yang beriman

Al-Fath:18

 فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap

rasul-nya dan atas orang-orang yang beriman
Al-Fath:26
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۟ إِن طَآِئفَتَاِن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْقتَتَُلوا َو
dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman mereka

dibunuh
Al-Hujuraat:9

 فَأَْخرَْجنَا َمن َكاَن ِفيَها ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
lalu kami mengeluarkan orang yang adalah dia didalamnya dari

orang-orang yang beriman

Adz-
Dzaariyaat:35

ْر فَِإنَّ ٱلذِّْكَرٰى تَنفَعُ ٱمْلُؤِْمِننَي  َوذَكِّ
dan kamu hendaklah memperingtkan maka sesungguhnya peringatan

memberi manfaat orang-orang yang beriman

Adz-
Dzaariyaat:55

ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12

 َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي  َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13

لِحُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَْعَد ذَٰلَِك ظَِهيٌر َوِجبِْريُل َوصَٰ
dan Jibril dan (ia[lk]) yang baik orang-orang yang beriman dan

malaikat sesudah itu pembantu/penolong
At-Tahriim:4

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن فَتَنُوا۟ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ثُمَّ َلْم يَتُوبُوا
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) memfitnah orang-orang

yang beriman orang-orang muXmin (beriman) perempuan kemudian
tidak dia menerima bertaubat

Al-Buruuj:10
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و م ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna budak wanita, budak-budak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

وأََلََمٌة إَِمآِئُكْم َو
dan sungguh budak wanita dan budak-budak perempuan kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إَِمآِئُكْم لِِحنَي ِمْن ِعبَاِدُكْم َو َوأَنِكُحوا۟ ٱأْلَيََٰمىٰ ِمنُكْم َوٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-
budak perempuan kalian

An-Nuur:32
إَِمآِئُكْم َو

وأََلََمٌة مُّؤِْمنٌَة َخيٌْر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَتُْكْم
dan sungguh budak wanita perempuan yang beriman kebaikan

daripada perempuan yang musyrik walaupun lebih menakjubkan
kalian

Al-Baqarah:221
وأََلََمٌة
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ث ن ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wanita, betina, puteri,

berkenaan dgn perempuan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأُنثَىٰ َكٱأْلُنثَىٰ ِبٱأْلُنثَىٰ إِنَٰثًا أُنثَىٰ
dan perempuan seperti anak

perempuan dengan wanita orang-orang
perempuan seorang perempuan

ٱأْلُنثَىٰ َوٱأْلُنثَىٰٓ َوٱأْلُنثَىٰ إِنَٰثًا َو َوأُنثَىٰ
perempuan dan perempuan dan wanita dan perempuan dan perempuan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َوَضَعتَْها َقاَلْت رَبِّ إِنِّى َوَضْعتَُهآ أُنثَىٰ فََلمَّ
maka tatkala dia melahirkannya dia mengatakan Tuhan sesungguhnya

aku aku telah melahirkannya seorang perempuan
Ali-Imran:36 أُنثَىٰ

 مِّنُكم مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ
diantara kalian dari laki-laki atau seorang perempuan

Ali-Imran:195

ِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ لِحَٰ  َوَمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
dan barang siapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dari laki-

laki atau seorang perempuan
An-Nisa:124

الـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ َوَما تَِغيُض ٱأْلَرَْحاُم
Allah dia mengetahui apa yang dikandung tiap seorang perempuan

dan tidak kurang sempurna kandungan rahim
Arraad:8

لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ  َمْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
An-Nahl:97

 ثُمَّ َجَعَلُكْم أَزْوًَٰجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ
kemudian dia menjadikan kalian berpasangan dan tidak mengandung

dari seorang perempuan
Faathir:11

722

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4


KosakataAlQuran

لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ  َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
Ghafir:40

َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ
dan tidak mengandung dari seorang seorang perempuan dan tidak

kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya
Fush-Shilat:47

إِن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ إِنَٰثًا
tidak mereka memohon dari selain dia kecuali orang-orang

perempuan
An-Nisa:117 إِنَٰثًا

 أَفَأَْصفَىُٰكْم َربُُّكم ِبٱْلبَِننَي َوٱتََّخذَ ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة إِنَٰثًا
apakah mensifatkan/memilihkan kamu tuhan kalian dengan anak-
anak laki-laki dan dia mengambil dari/diantara malaikat-malaikat

orang-orang perempuan

Al-Isra:40

ِهُدوَن أَْم َخَلْقنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكَة إِنَٰثًا َوُهْم شَٰ
ataukah (kami) menciptakan malaikat-malaikat orang-orang

perempuan dan mereka orang-orang yang telah menyaksikan

Ash-
Shaafaat:150

يََهُب مِلَن يََشآُء إِنَٰثًا َويََهُب مِلَن يََشآُء ٱلذُُّكوَر
(dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki orang-orang

perempuan dan (dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki anak
laki-laki

Asy-Syuura:49

َدتُُهْم َويُْسـَُٔلوَن إِنَٰثًا أََشِهُدوا۟ َخْلَقُهْم َستُْكتَُب َشهَٰ
orang-orang perempuan apakah (kalian[lk]) menyaksikan penciptaan

mereka kelak akan ditulis (ia) persaksian mereka dan akan ditanya
Az-Zukhruf:19

ٱْلُحرُّ ِبٱْلُحرِّ َوٱْلَعبُْد ِبٱْلَعبِْد َوٱأْلُنثَىٰ ِبٱأْلُنثَىٰ
orang-orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya

dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita
Al-Baqarah:178 ِبٱأْلُنثَىٰ

َر أََحُدُهم ِبٱأْلُنثَىٰ ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan anak

perempuan jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang
menahan (marah / kesedihan)

An-Nahl:58

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَليَْس ٱلذََّكُر َكٱأْلُنثَىٰ
dan Allah paling mengetahui dengan apa dia melahirkan dan dia

bukanlah/tidaklah laki-laki seperti anak perempuan
Ali-Imran:36 َكٱأْلُنثَىٰ

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن ذََكٍر َوأُنثَىٰ
wahai manusia sesungguhnya kami kami menciptakan kalian dari

laki-laki dan perempuan
Al-Hujuraat:13 َوأُنثَىٰ
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إِنَٰثًا َويَْجَعُل َمن يََشآُء َعِقيًما أَْو يُزَوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َو
atau sungguh-sungguh akan menjodohkan mereka laki-laki dan

perempuan dan menjadikan/timpakan siapadia kehendaki mandul
Asy-Syuura:50 إِنَٰثًا َو

ٱْلُحرُّ ِبٱْلُحرِّ َوٱْلَعبُْد ِبٱْلَعبِْد َوٱأْلُنثَىٰ ِبٱأْلُنثَىٰ
orang-orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya

dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita
Al-Baqarah:178 َوٱأْلُنثَىٰ

 َوأَنَُّهۥ َخَلَق ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰ
dan bahwasanya ia dia menciptakan berpasangan laki-laki dan

perempuan
An-Najm:45

فََجَعَل ِمنُْه ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰٓ
maka (ia [lk]) menjadikan dari padanya berpasangan laki-laki dan

perempuan
Al-Qiyaamah:39 َوٱأْلُنثَىٰٓ

 َوَما َخَلَق ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰٓ
dan tidak dia menciptakan laki-laki dan perempuan

Al-Lail:3

أََلُكُم ٱلذََّكُر َوَلُه ٱأْلُنثَىٰ
apakah bagimu laki-laki dan bagi-Nya perempuan An-Najm:21 ٱأْلُنثَىٰ

وَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة تَْسِميََة ٱأْلُنثَىٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َليَُسمُّ
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada

akhirat sungguh dinamakan malaikat-malaikat nama perempuan
An-Najm:27

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11

ٱأْلُنثَيَنْيِ

 فَلِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ
maka bagi laki-laki seperti bagian dua yang perempuan

An-Nisa:176

 ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan
Al-An'aam:143

 أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ
atau dia kemudian mengandung / hamil atasnya paling/lebih

penyayang dua yang perempuan
Al-An'aam:143

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan atau dia
kemudian mengandung / hamil atasnya

Al-An'aam:144
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أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء
paling/lebih penyayang dua yang perempuan ataukah adalah kalian

para saksi-saksi
Al-An'aam:144

725

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

س ن ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebaikan, kebaikan hati,

keramahtamahan, jinak, lemah, penurut, lemah hati, menjemukan,
membosankan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mewujudkan, menjelmakan,
melambangkan, mempribadikan, menjinakkan, memperjinak, menjadi

jinak, membuat tdk menarik

أُنَاٌس أَنَّا َءانَْستُم َءانَْسُت َءانََس
manusia manusia kalian telah

menganggap/melihat aku melihat (dia) melihat

ٍن إِنسَٰ إِنٌس أُنَاسٍۭ أُنَاٍس أُنَاٌس
manusia manusia manusia manusia manusia

ُمْستَـِْٔنِسنَي ِن نسَٰ لِإْلِ تَْستَأِْنُسوا۟ إِنِسيًّا ٍن إِنسَٰ
orang yang dalam

kondisi cepat
beramah

tamah/asyik
bagi manusia meminta izin seorang manusia manusia

َن نسَٰ ٱإْلِ نِس َوٱإْلِ نَس َوٱإْلِ َوأَنَاِسىَّ ُمْستَـِْٔنِسنَي

manusia dan manusia dan manusia dan manusia
orang yang dalam

kondisi cepat
beramah

tamah/asyik

ٱإْلِنِس
manusia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َءانََس ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر نَاًرا
(dia) melihat dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur api Al-Qashash:29 َءانََس
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إِنِّىٓ َءانَْسُت نَارًا لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَقبٍَس
sesungguhnya aku aku melihat api agar / boleh jadi aku aku
mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan nyala api

Thaahaa:10 َءانَْسُت
إِذْ َقاَل ُموَسىٰ أِلَْهلِِهۦٓ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا

ketika dia mengatakan Musa kepada keluarganya sesungguhnya aku
aku melihat api

An-Naml:7

َقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا۟ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
dia mengatakan kepada keluarganya (kalian[lk]) tinggallah /

menetaplah sesungguhnya aku aku melihat api
Al-Qashash:29

نُْهْم رُْشًدا فَِإْن َءانَْستُم مِّ
maka jika kalian telah menganggap/melihat dari mereka

petunjuk/kebenaran
An-Nisa:6 َءانَْستُم

ُن أَنَّا نسَٰ أَواََل يَذُْكُر ٱإْلِ
atau setiap tidak mengingat manusia Maryam:67 أَنَّا

ُروَن إِنَُّهْم أُنَاٌس يَتَطَهَّ
sesungguhnya mereka manusia mereka mensucikan diri Al-A'raaf:82 أُنَاٌس

ُروَن إِنَُّهْم أُنَاٌس يَتَطَهَّ
sesungguhnya mereka manusia/orang-orang mereka mensucikan diri

An-Naml:56

َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
sungguh telah ia mengetahui tiap manusia tempat minum mereka Al-Baqarah:60 أُنَاٍس

فَٱنۢبََجَسْت ِمنُْه ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
maka memancar dari padanya dua belas mata air sungguh telah ia

mengetahui tiap manusia tempat minum mereka
Al-A'raaf:160

ِمِهْم يَْوَم نَْدُعوا۟ ُكلَّ أُنَاسٍۭ ِبِإمَٰ
pada hari kami menyeru/menyembah tiap-tiap manusia dengan

pemimpin mereka
Al-Isra:71 أُنَاسٍۭ

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يُْسـَُٔل َعن ذَنِۢبِهۦٓ إِنٌس واََل َجآنٌّ
maka pada hari itu tidak (ia) ditanya atas dosanya manusia dan tidak

ular
Ar-Rahman:39 إِنٌس

ِفيِهنَّ قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tentang mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan pandangan tidak

mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan tidak ular
Ar-Rahman:56

َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tidak/belum mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan

tidak ular
Ar-Rahman:74
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ٍن أَْلزَْمنَُٰه طَِٰٓئرَهُۥ ِفى ُعنُِقِهۦ وَُكلَّ إِنسَٰ
dan tiap-tiap manusia kami pastikan / tetapkan kalungnya di dalam

lehernya
Al-Isra:13 ٍن إِنسَٰ

فََلْن أَُكلَِّم ٱْليَْوَم إِنِسيًّا
maka tidak aku berbicara hari ini seorang manusia Maryam:26 إِنِسيًّا

َحتَّىٰ تَْستَأِْنُسوا۟ َوتَُسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَْهلَِها
sehingga meminta izin dan diberi salam atasku/terhadapku

keluarganya
An-Nuur:27 ۟ تَْستَأِْنُسوا

ِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي نسَٰ يْطََٰن لِإْلِ فَيَِكيُدوا۟ َلَك َكيًْدا إِنَّ ٱلشَّ
maka membuat tipu daya bagi kamu tipu-daya sesungguhnya syaitan

bagi manusia musuh yang nyata
Yusuf:5 ِن نسَٰ لِإْلِ

ِبينًا ِن َعُدوًّا مُّ نسَٰ يْطََٰن َكاَن لِإْلِ إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia bagi manusia musuh dengan nyata

Al-Isra:53

ِن َخذُواًل نسَٰ يْطَُٰن لِإْلِ وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan bagi manusia yang tidak menolong (penghina)

Al-Furqon:29

ِن َما تََمنَّىٰ نسَٰ أَْم لِإْلِ
ataukah bagi manusia apa yang (ia) supaya mengangan-angankan

An-Najm:24

ِن إاِلَّ َما َسَعىٰ نسَٰ َوأَن لَّيَْس لِإْلِ
dan bahwa bukankah bagi manusia kecuali apa yang ia berjalan

An-Najm:39

ِن ٱْكفُْر نسَٰ يْطَِٰن إِذْ َقاَل لِإْلِ َكَمثَِل ٱلشَّ
seperti perumpamaan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia

(kamu) membangkanglah
Al-Hasyr:16

واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku(olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53
ُمْستَـِْٔنِسنَي

ًما َوأَنَاِسىَّ َكِثيًرا ا َخَلْقنَآ أَنْعَٰ َونُْسِقيَُهۥ ِممَّ
dan diberi minum dengannya dari apa (kami) menciptakan binatang-

binatang ternak dan manusia sangat banyak
Al-Furqon:49 َوأَنَاِسىَّ

َوَما َخَلْقُت ٱْلجِنَّ َوٱإْلِنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن
dan tidak (aku) menciptakan jin-jin dan manusia kecuali supaya

menyembahku

Adz-
Dzaariyaat:56

َوٱإْلِنَس
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يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia apakah belum

mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Al-An'aam:130 َوٱإْلِنِس

ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38

 َوَلَقْد ذََرأْنَا لَِجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
dan sesungguhnya (kami) menyediakan untuk neraka jahanam sangat

banyak dari jin-jin dan manusia
Al-A'raaf:179

َن ُجنُوُدهُۥ ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس َوٱلطَّيِْر فَُهْم يُوزَُعوَن َوُحِشَر لُِسَليْمَٰ
dan telah dikumpulkan untuk sulaiman para bala tentaranya dari jin-

jin dan manusia dan burung-burung maka/lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:17

 َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Fush-Shilat:25

ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن ٱأْلَْسفَلنَِي
dari jin-jin dan manusia jadikan keduanya di bawah telapak-telapak

kaki kami supaya keduanya menjadi dari orang-orang yang hina
Fush-Shilat:29

 َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Al-Ahqaaf:18

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس إِِن ٱْستَطَْعتُْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia jika (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan
Ar-Rahman:33

رُّ َدَعانَا لَِجنِۢبِهۦٓ أَْو َقاِعًدا َن ٱلضُّ نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

dalam keadaan berbaring atau (ia[lk]) yang menduduki
Yunus:12 َن نسَٰ ٱإْلِ

َن ِمنَّا رَْحَمًة نسَٰ َوَلِئْن أَذَْقنَا ٱإْلِ
dan jika (kami) merasakan manusia dari kami rahmat

Huud:9

َن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh sangat zalim orang yang sangat

ingkar
Ibrahim:34

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari tanah liat yang

kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:26

َن ِمن نُّطْفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari air mani maka tiba-tiba dia musuh

bebuyutan yang nyata
An-Nahl:4
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َن َلَكفُوٌر نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh ingkar

Al-Hajj:66

َن ِمن ُسلََٰلٍة مِّن ِطنيٍ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari sari pati dari

tanah

Al-
Mu'minuun:12

َهَداَك لِتُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َن ِبوَٰلَِديِْه ُحْسنًا َو نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

kebaikan dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras
untukmu untuk mempersekutukan dengan-Ku

Al-Ankabuut:8

ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan
Luqman:14

َن ُضرٌّ َدَعا َربَُّهۥ ُمِنيبًا إَِليِْه نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya dia berdoa tuhannya orang

yang suka kembali kepada-Nya
Az-Zumar:8

َن ُضرٌّ َدَعانَا نسَٰ فَِإذَا َمسَّ ٱإْلِ
maka apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

Az-Zumar:49

َن ِمنَّا رَْحَمًة فَرَِح ِبَها نسَٰ إِنَّآ إِذَآ أَذَْقنَا ٱإْلِ َو
dan sesungguhnya kami apabila (kami) merasakan manusia dari kami

rahmat (ia) gembira karenanya
Asy-Syuura:48

َن َكفُوٌر نسَٰ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فَِإنَّ ٱإْلِ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka maka
sesungguhnya manusia keingkaran

Asy-Syuura:48

َن َلَكفُوٌر مُِّبنٌي نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh ingkar yang nyata

Az-Zukhruf:15

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

َن َونَْعَلُم َما تَُوْسوُِس ِبِهۦ نَفُْسُهۥ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dan mengetahui apa

yang dibisik-bisikkan dengannya jiwanya/hatinya
Qaaf:16

َن نسَٰ  َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia

Ar-Rahman:3

اِر ٍل َكٱْلفَخَّ َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar

Ar-Rahman:14
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َن ُخلَِق َهُلوًعا نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia (ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) keluh-

kesah/loba-kikir
Al-Ma'arij:19

َن ِمن نُّطْفٍَة أَْمَشاجٍ نسَٰ إِنَّا َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya kami (kami) menciptakan manusia dari setetes mani

campuran-campuran
Al-Insaan:2

َن ِفى َكبٍَد نسَٰ َلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya (kami) menciptakan manusia di dalam

kesusahan/kepayahan
Al-Balad:4

َن ِفىٓ أَْحَسِن تَْقِويمٍ نسَٰ َلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya (kami) menciptakan manusia di dalam / pada

memperbaiki terbentuk secara sempurna
At-Tin:4

َن ِمْن َعَلٍق نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari segumpal darah

Al-Alaq:2

َن َما َلْم يَْعَلْم نسَٰ َعلََّم ٱإْلِ
(ia) sering mengajarkan manusia apa tidak mengetahui

Al-Alaq:5

َن َليَطَْغىٰٓ نسَٰ َكآلَّ إِنَّ ٱإْلِ
sekali-kali tidak sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas

Al-Alaq:6

َن لَِربِِّهۦ َلَكنُوٌد نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia kepada tuhannya sungguh sangat ingkar

Al-Adiyaat:6

َن َلِفى ُخْسٍر نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia benar-benar dalam berbagai kerugian

Al-Asr:2

ُن َضِعيفًا نسَٰ َوُخلَِق ٱإْلِ
dan dia telah mewajibkan manusia lemah An-Nisa:28 ُن نسَٰ ٱإْلِ

ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ
dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk

kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa
Al-Isra:11

ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ
dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk

kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa
Al-Isra:11

ُن َكفُوًرا نسَٰ ىُٰكْم إَِلى ٱْلبَرِّ أَْعرَْضتُْم وََكاَن ٱإْلِ ا نَجَّ فََلمَّ
maka/tetapi manakala menyelamatkanmu ke daratan (kalian[lk])

memalingkan dan ia adalah manusia kekafiran / keingkaran
Al-Isra:67

ُن َقتُوًرا نسَٰ نفَاِق وََكاَن ٱإْلِ َْمَسْكتُْم َخْشيََة ٱإْلِ إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kalian) menahan takut membelanjakan dan ia

adalah manusia sangat kikir / miskin
Al-Isra:100
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ُن أَْكثََر َشىٍْء َجَداًل نسَٰ وََكاَن ٱإْلِ
dan ia adalah manusia kebanyakan sesuatu bantahan

Al-Kahfi:54

ُن أَِءذَا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َحيًّا نسَٰ َويَُقوُل ٱإْلِ
mengatakan manusia apakah apabila apa (aku) telah mati sungguh

kelak akan dikeluarkan kehidupan
Maryam:66

ُن ِمْن َعَجٍل َسأُ۟وِريُكْم َءايَِٰتى فَاَل تَْستَْعجُِلوِن نسَٰ ُخلَِق ٱإْلِ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) manusia dari tergesa-gesa aku

akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Ku maka janganlah
kalian minta menyegerakan

Al-Anbiyaa':37

ُن إِنَُّهۥ َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل نسَٰ َوَحَمَلَها ٱإْلِ
dan memikulnya manusia sesungguhnya dia adalah dia amat zalim

amat bodoh
Al-Ahzab:72

ُن أَنَّا َخَلْقنَُٰه ِمن نُّطْفٍَة نسَٰ أََو َلْم يََر ٱإْلِ
atau setiap tidak melihat manusia bahwasanya (kami) telah

menciptakannya dari air mani
YaaSiin:77

ُن ِمن ُدَعآِء ٱْلَخيِْر نسَٰ الَّ يَْسـَُٔم ٱإْلِ
tidak (dia) jemu-jemu manusia dari memohon kebaikan

Fush-Shilat:49

ُن أَلَّن نَّْجَمعَ ِعظَاَمُهۥ نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa tidak mengumpulkan tulang-

belulangnya
Al-Qiyaamah:3

ُن لِيَفُْجَر أََماَمُهۥ نسَٰ بَْل يُِريُد ٱإْلِ
bahkan dia menghendaki manusia untuk membuat durhaka di

hadapannya/di masa depan
Al-Qiyaamah:5

ُن يَْوَمِئٍذ أَيَْن ٱمْلَفَرُّ نسَٰ يَُقوُل ٱإْلِ
dia mengatakan manusia pada hari itu dimana tempat lari

Al-Qiyaamah:10

َر ُن يَْوَمِئذٍۭ ِبَما َقدََّم َوأَخَّ نسَٰ يُنَبَّؤُا۟ ٱإْلِ
diberitakanlah manusia pada hari itu tentang apa (ia) telah benar-

benar menyediakan/meneguhkan (dia) mengakhirkan
Al-Qiyaamah:13

ُن َعَلىٰ نَفِْسِهۦ بَِصيرَةٌ نسَٰ بَِل ٱإْلِ
bahkan manusia atas/terhadap dirinya sendiri melihat terang (menjadi

saksi)
Al-Qiyaamah:14

ُن أَن يُتْرََك ُسًدى نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa ditinggalkan begitu saja

Al-Qiyaamah:36

ُن َما َسَعىٰ نسَٰ ُر ٱإْلِ يَْوَم يَتَذَكَّ
pada hari menjadi mengingat/berfikir manusia apa ia berjalan

An-Naziaat:35

ُن َمآ أَْكفَرَهُۥ نسَٰ ُقِتَل ٱإْلِ
dia telah dibunuh manusia apa (ia[lk]) sangat membangkanginya

Abasa:17
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ُن إَِلىٰ طََعاِمِهۦٓ نسَٰ فَْليَنظُِر ٱإْلِ
maka hendaklah memperhatikan manusia kepada makanannya

Abasa:24

ُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱْلَكِريمِ نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia apa telah berkali-kali menipu kamu dengan tuhanmu

sangat mulia / pemurah
Al-Infitaar:6

ُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلىٰ َربَِّك َكْدًحا فَُملَِٰقيِه نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia sesungguhnya kamu (ia[lk]) yang bekerja keras

kepada tuhanmu sungguh-sungguh pekerjaan sulit maka orang yang
menemuinya

Al-Inshiqaaq:6

ُن ِممَّ ُخلَِق نسَٰ فَْليَنظُِر ٱإْلِ
maka hendaklah memperhatikan manusia dari apa (ia[lk]) telah

diciptakan (kk lampu)
At-Taariq:5

ُن إِذَا َما ٱبْتََلىُٰه َربُُّهۥ نسَٰ فَأَمَّا ٱإْلِ
maka adapun manusia apabila apa mengujinya tuhannya

Al-Fajr:15

ُن َوأَنَّىٰ َلُه ٱلذِّْكَرٰى نسَٰ ُر ٱإْلِ َوِجآ۟ىَء يَْوَمِئذٍۭ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَّ
dan didatangkan/diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam pada hari

itu menjadi mengingat/berfikir manusia dan bahwasannya baginya
peringatan

Al-Fajr:23

ُن َما َلَها نسَٰ َوَقاَل ٱإْلِ
dan dia mengucapkan manusia apa ia

Az-Zalzalah:3

ِن أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia Ia

memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya
Al-Isra:83 ِن نسَٰ ٱإْلِ

ِن ِمن ِطنيٍ نسَٰ َوبََدأَ َخْلَق ٱإْلِ
dan Dia memulai ciptaan manusia dari tanah

As-Sajdah:7

ِن نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ  َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia

Fush-Shilat:51

ِن ِحنٌي مَِّن ٱلدَّْهِر نسَٰ َهْل أَتَىٰ َعَلى ٱإْلِ
apakah/bukankah telah pasti datang atas/terhadap manusia waktu dari

masa
Al-Insaan:1

ُقل لَِّئِن ٱْجتََمَعِت ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya jika penyatuan /

perkumpulan manusia dan jin atasku/terhadapku
Al-Isra:88 ٱإْلِنُس

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَُقوَل ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
dan bahwasannya (kami) mengira bahwa tidak akan mengatakan

manusia dan jin atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Jinn:5
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وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا َشيَِٰطنَي ٱإْلِنِس َوٱْلجِنِّ
dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi musuh

syaitan-syaitan manusia dan jin
Al-An'aam:112 ٱإْلِنِس

 َقِد ٱْستَْكثَرْتُم مَِّن ٱإْلِنِس
sesungguhnya kalian memohon memperbanyak dari manusia

Al-An'aam:128

 َوَقاَل أَْولِيَآؤُُهم مَِّن ٱإْلِنِس
dan dia mengucapkan pelindung-pelindung mereka dari manusia

Al-An'aam:128

 َوأَنَُّهۥ َكاَن رَِجاٌل مَِّن ٱإْلِنِس
dan bahwasanya ia adalah dia orang laki-laki dari manusia

Al-Jinn:6
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ف ن ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hidung

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencium, menghirup,
menciumi

َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َءاِنفًا
dan hidung dengan hidung kemarin/tadi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َماذَا َقاَل َءاِنفًا
mereka berkata bagi orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

apa yang dia mengatakan kemarin/tadi
Muhammad:16 َءاِنفًا

نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ
dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi

dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)
Al-Maidah:45 ِبٱأْلَنِف

نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ
dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi

dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)
Al-Maidah:45 َوٱأْلَنَف
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م ن ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penambahan, pertambahan,

pembesaran, perbanyakan, pasang naik, memperlipatgandakannya,
memperluas, meluaskan, meluas, membentangkan, mengembangkan,

membesar, memperkembangkan, mengembang, memperluaskan,
membesarkan, melar, memperlapang, mengatakan dgn panjang lebar,
menjadi lebih ramah, berkembang, maju, berhasil, tumbuh dgn subur,

tunas, pucuk, taruk, kecambah, perburuan, sulur, saluran, cangkuk, taoge,
bunga, kembang, puspa, puspita, kudu, perkembangan, kesuma, golongan

yg terbaik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tumbuh, memelihara,

bertumbuh, bertambah, menjadi, menanam, menanamkan, semakin
meningkat, mengembangkan, memperkembangkan, membangun,

menghasilkan, terjadi, membina, membudayakan, timbul, memperkuat,
mencuci, meningkatkan, menambah, naik, menaikkan, memperbesar,

memperbanyak, menambahkan, membesarkan, membengkak,
memperbanyakkan, membubungkan, meningkat, mempertinggi,

memperluas, memperluaskan, membesar, mempertajam, memperhebat,
mempertebal, memperuncing, memperamat, memperhebatkan,

memperlipatkan, memperlipatgandakan, mempergandakan,
memperkalikan, memperamatkan, membanyakkan, membanyak,

mempertambah, memperlipat, memperamat-amatkan, berbesar-besar,
memperganda-gandakan, menembak, membuat, melepaskan, bermain,
mengarungi, melemparkan, mengajukan, membedil, mengumpulkan,

berkumpul, berkerumun, memungut, memetik, berkelompok, mengumpul,
menyimak, merangkul, merangkum, memeluk, menggerombol,

berkesimpulan, bergumpal, memperapat, mengkerut, mengira, merasa,
membuat lipatan, bernanah, menampung, berbunga, berkembang,

menjadi makmur, berhasil baik, menguntungkan, membuka,
membeberkan, membentangkan, terhampar, mengorak

لِأْلَنَامِ
untuk makhluk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱأْلَرَْض َوَضَعَها لِأْلَنَامِ
dan bumi (ia) meletakkan / hamparkannya untuk makhluk Ar-Rahman:10 لِأْلَنَامِ
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ي ن ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dan bahwasanya, maka,

mengapa, waktu, ketika, panas,
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأَنَّىٰ فَأَنَّىٰ إِنَىُٰه َءاِنيٍَة َءاٍن
dan bahwasannya maka mengapa waktu/ketika sangat

panas/mendidih sangat panas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَطُوفُوَن بَيْنََها َوبَنْيَ َحِميمٍ َءاٍن
berkeliling diantaranya dan antara air panas sangat mendidih sangat

panas
Ar-Rahman:44 َءاٍن

تُْسَقىٰ ِمْن َعنْيٍ َءاِنيٍَة
diberikan minuman dari mata sangat panas/mendidih Al-Ghaashiyah:5 َءاِنيٍَة

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwakalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53
إِنَىُٰه

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
demikian Allah maka mengapa kalian dipalingkan Al-An'aam:95 فَأَنَّىٰ

لَُٰل فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن فََماذَا بَْعَد ٱْلَحقِّ إاِلَّ ٱلضَّ
maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan maka

mengapa dipalingkan
Yunus:32

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
kemudian mengembalikan dia maka mengapa kalian dipalingkan

Yunus:34

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل فَأَنَّىٰ تُْسَحُروَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan

maka mengapa ditipu / disihir

Al-
Mu'minuun:89
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َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka berpaling

Al-Ankabuut:61

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
tidak tuhan kecuali dia maka mengapa kalian dipalingkan

Faathir:3

رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan

atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba
jalan maka mengapa mereka melihat

YaaSiin:66

َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
tidak ada tuhan kecuali dia maka mengapa kalian dipalingkan

Ghafir:62

َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa (ia) menciptakan

mereka tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka
berpaling

Az-Zukhruf:87

فََقْد َجآَء أَْشرَاطَُها فَأَنَّىٰ َلُهْم إِذَا َجآَءتُْهْم ِذْكَرىُٰهْم
maka sesungguhnya telah dia datang syarat-syaratnya maka mengapa

bagi mereka apabila dia datang kepada mereka mengingat mereka
Muhammad:18

َوَقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦ َوأَنَّىٰ َلُهُم ٱلتَّنَاُوُش ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan mereka berkata kami telah beriman dengannya dan bahwasannya

bagi mereka pencapaian dari tempat yang jauh
Saba':52 َوأَنَّىٰ
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ل ه ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keluarga, famili, rumpun,

suku, kaum, bangsa, pamili, baka, perkauman, perindukan, jiran,
dansanak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendiami, memenuhi syarat,
memberi sifat, menempatkan penduduk

أَْهَلُهۥ أَْهَلَها أَْهَلنَا أَْهَلَك أَْهَل
keluarganya penduduknya keluarga kami keluarga kamu ahlul/ahli

أَْهُلُهۥ أَْهُلَهآ أَْهُلَها أَْهُل أَْهَلُهۥ
keluarganya penduduknya penduduknya ahli keluarganya

أَْهلَِها أَْهلِنَا أَْهلَِك أَْهِل أَْهُلُهۥ
keluarganya keluarga kami keluargamu penduduk keluarganya

أَْهلِِهنَّ أَْهلِِهْم أَْهلِِهُم أَْهلَِهآ أَْهلَِها
ahli/tuan mereka keluarga mereka keluarga mereka keluarganya keluarganya

أَْهلِيُكْم أَْهلِى أَْهلِِهۦٓ أَْهلِِهۦ أَْهلِِهنَّ
keluargamu penduduk keluarganya keluarganya ahli/tuan mereka

ِبأَْهلِِهۦ ِبأَْهلُِكْم ِبأَْهلَِك أَْهلِيِهْم أَْهلِيُكْم
kepada ahlinya/yang

empunya dengan keluarga dengan keluargamu keluarga mereka keluargamu
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أِلَْهلِِهۦٓ أِلَْهلِِه أِلَْهِل ِبأَْهلِِهۦٓ ِبأَْهلِِهۦ
kepada keluarganya kepada keluarganya bagi penduduk kepada ahlinya/yang

empunya
kepada ahlinya/yang

empunya

َوأَْهَلُهۥ َوأَْهَلَها َوأَْهَلنَا َوأَْهَلَك أِلَْهلِِهۦٓ
dan keluarganya dan ahlinya dan keluarga kami dan keluargamu kepada keluarganya

َوأَْهُلونَا َوأَْهُلَها
dan keluarga kami dan penduduknya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan kalau bahwasanya ahlul/ahli kitab mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-Maidah:65 أَْهَل

َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلُقَرىٰٓ َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا۟
dan sekiranya bahwasanya ahlul/ahli negeri mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-A'raaf:96

تُُهۥ َعَليُْكْم أَْهَل ٱْلبَيِْت إِنَُّهۥ َحِميٌد مَّجِيٌد َوبَرَكَٰ
dan keberkatan-Nya atas kalian ahlul/ahli rumah/baitullah

sesungguhnya dia terpuji (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat mulia
Huud:73

فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر إِن ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka tanyakanlah ahlul/ahli peringatan jika adalah kalian tidak kalian

mengetahui
An-Nahl:43

فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَْهَل َقْريٍَة ٱْستَطَْعَمآ أَْهَلَها
maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya datang/sampai

ahlul/ahli negeri (mereka berdua) minta makan/dijamu penduduknya
Al-Kahfi:77

نُّوِحىٓ إَِليِْهْم فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر
diwahyukan kepada mereka maka tanyakan olehmu sekalian

ahlul/ahli peringatan
Al-Anbiyaa':7

ِدُلٓوا۟ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن واََل تُجَٰ
dan janganlah semakin mendebat ahlul/ahli kitab melainkan dengan

yang dia lebih baik
Al-Ankabuut:46
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رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33

َلٰوِة َوٱْصطَِبْر َعَليَْها َوأُْمْر أَْهَلَك ِبٱلصَّ
dan kamu hendaklah menyuruh keluarga kamu dengan sholat dan

berteguhlah/bersabarlah diatasnya
Thaahaa:132 أَْهَلَك

رُدَّْت إَِليْنَا َونَِميُر أَْهَلنَا َونَْحفَُظ أََخانَا
dikembalikanlah kepada kami makanan keluarga kami da

memelihara saudara kami
Yusuf:65 أَْهَلنَا

رَُّعوَن رَّآِء َلَعلَُّهْم يَضَّ إآِلَّ أََخذْنَآ أَْهَلَها ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
kecuali/melainkan kami telah mengambil penduduknya dengan

kesempitan dan penderitaan boleh jadi mereka mereka merendahkan
diri

Al-A'raaf:94
أَْهَلَها

لِتُْخرُِجوا۟ ِمنَْهآ أَْهَلَها فََسْوَف تَْعَلُموَن
untuk dikeluarkan dari padanya penduduknya maka kelak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:123

 َقاَل أََخرَْقتََها لِتُْغِرَق أَْهَلَها
dia mengatakan mengapa kamu melubanginya untuk ditenggelamkan

penduduknya
Al-Kahfi:71

 فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَْهَل َقْريٍَة ٱْستَطَْعَمآ أَْهَلَها
maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya datang/sampai

ahlul/ahli negeri (mereka berdua) minta makan/dijamu penduduknya
Al-Kahfi:77

إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفى ٱأْلَرِْض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا
sesungguhnya fir'aun atas/terhadap di dalam muka bumi dan dia

menjadikan penduduknya golongan-golongan
Al-Qashash:4

إِنَّ أَْهَلَها َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
sesungguhnya penduduknya adalah mereka orang-orang menindas

Al-Ankabuut:31

َوٱْرزُْق أَْهَلُهۥ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت َمْن َءاَمَن ِمنُْهم
dan kamu berilah rezki keluarganya dari buah-buahan orang ia

beriman dari mereka
Al-Baqarah:126 أَْهَلُهۥ

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة وََكاَن يَأُْمُر أَْهَلُهۥ ِبٱلصَّ
dan ia adalah dia menyuruh keluarganya dengan sholat dan zakat

Maryam:55

ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84
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نَّا َعُهْم رَْحَمًة مِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami memberikan baginya keluarganya dan serupa/sebanyak

mereka bersama mereka rahmat dari kami
Shaad:43

َوتُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوَلْو َءاَمَن أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
dan kalian beriman kepada Allah dan sekiranya ia beriman ahli kitab Ali-Imran:110 أَْهُل

َمآِء يَْسـَُٔلَك أَْهُل ٱْلِكتَِٰب أَن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِكتَٰبًا مَِّن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu ahli kitab bahwa dia menurunkan atas

mereka suatu kewajiban dari langit
An-Nisa:153

نجِيِل ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِفيِه َوْليَْحُكْم أَْهُل ٱإْلِ
dan dia hendaklah memutuskan ahli Injil dengan/menurut apa ia

menurunkan Allah tentang (kebenaran) itu
Al-Maidah:47

أَفَأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا بَيَٰتًا َوُهْم نَآِئُموَن
apakah dia merasa aman ahli negeri jika dia datang kepada mereka

siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97

َوَجآَء أَْهُل ٱمْلَِدينَِة يَْستَبِْشُروَن
dan dia datang ahli kota mereka kelak akan bergembira

Al-Hijr:67

لِّئاَلَّ يَْعَلَم أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
agar supaya mengetahui ahli kitab

Al-Hadiid:29

ُهَو أَْهُل ٱلتَّْقَوٰى َوأَْهُل ٱمْلَْغِفرَِة
dia ahli takwa dan berhak/patut ampunan

Al-
Muddaththir:56

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

أَْهُلَها

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذَِت ٱأْلَرُْض زُْخرُفََها َوٱزَّيَّنَْت َوظَنَّ أَْهُلَهآ
sehingga apabila pengambilan bumi keindahannya dan terhias ia dan

sungguh (ia[lk]) akan menyangka penduduknya
Yunus:24 أَْهُلَهآ

مِلَن لَّْم يَُكْن أَْهُلُهۥ َحاِضِرى ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bagi orang tidak adalah dia keluarganya yang menghadiri masjid

Haram
Al-Baqarah:196 أَْهُلُهۥ

مَّا يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari dari

penduduk kitab
Al-Baqarah:105 أَْهِل

َودَّ َكِثيٌر مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
ingin sangat banyak dari penduduk kitab

Al-Baqarah:109
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َودَّت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dia menginginkan segolongan dari penduduk kitab

Ali-Imran:69

َوَقاَلت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dan dia mengatakan segolongan dari penduduk kitab

Ali-Imran:72

َوِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب َمْن إِن تَأَْمنُْه ِبِقنطَاٍر يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك
dan dari/diantara penduduk kitab orang jika kamu

mempercayakannya dengan harta yang banyak dia menunaikannya
kepadamu

Ali-Imran:75

َليُْسوا۟ َسَوآًء مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
mereka tidaklah sama dari/diantara penduduk kitab

Ali-Imran:113

إِنَّ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب مَلَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َو
dan sesungguhnya kami dari penduduk kitab ada orang mereka

mempercayai dengan/kepada Allah
Ali-Imran:199

لَّيَْس ِبأََماِنيُِّكْم وآََل أََماِنىِّ أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
bukankah dengan angan-angan kosong kalian dan tidak angan-angan

kosong penduduk kitab
An-Nisa:123

َ ِبِهۦ َقبَْل َمْوِتِهۦ إِن مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ َليُؤِْمننَّ َو
dan tidak dari penduduk kitab kecuali sungguh dia akan mempercayai

dengannya sebelum kematiannya
An-Nisa:159

َوِمْن أَْهِل ٱمْلَِدينَِة َمرَُدوا۟ َعَلى ٱلنِّفَاِق اَل تَْعَلُمُهْم
dan dari penduduk kota (mereka) durhaka atas/terhadap kemunafikan

tidak mengetahui mereka[lk]
At-Taubah:101

مِّْن أَْهِل ٱْلُقَرىٰٓ أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dari/diantara penduduk negeri apakah tidak/tidakkah berjalan di

dalam bumi
Yusuf:109

َوفَتَنََّٰك فُتُونًا فََلِبثَْت ِسِننَي ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan (kami) memberikan cobaan kepadamu ujian-ujian maka (kamu)

menempati beberapa tahun di dalam / pada penduduk Madyan
Thaahaa:40

َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰٓ أَْهِل بَيٍْت
apakah/maukah (aku) menunjukkan kepada kalian atasku/terhadapku

penduduk rumah-tangga
Al-Qashash:12

َوَما ُكنَت ثَاِويًا ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan tidak adalah kamu (ia[lk]) yang menempati di dalam / pada

penduduk Madyan
Al-Qashash:45

ِذِه ٱْلَقْريَِة َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُمْهلُِكٓوا۟ أَْهِل هَٰ
mereka berkata sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang

membinasakan penduduk ini negeri
Al-Ankabuut:31

 إِنَّا ُمنزُِلوَن َعَلىٰٓ أَْهِل
sesungguhnya kami orang-orang yang sungguh-sungguh menurunkan

atasku/terhadapku penduduk
Al-Ankabuut:34
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َوأَنزََل ٱلَِّذيَن ظََٰهُروُهم مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب ِمن َصيَاِصيِهْم
dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari

penduduk kitab dari benteng-benteng mereka
Al-Ahzab:26

إِنَّ ذَٰلَِك َلَحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل ٱلنَّاِر
sesungguhnya itu sungguh kebenaran mempertengkarkan penduduk

api/neraka
Shaad:64

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

مَّآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمْن أَْهِل ٱْلُقَرٰى
apa (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari penduduk

negeri
Al-Hasyr:7

ْخوَِٰنِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب يَُقوُلوَن إِلِ
mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang

yang mereka mengingkari dari penduduk kitab
Al-Hasyr:11

َلْم يَُكِن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak adalah orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:1

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:6

إِذْ َغَدْوَت ِمْن أَْهلَِك َو
dan ketika kamu berangkat pada pagi hari dari keluargamu Ali-Imran:121 أَْهلَِك

 َقاَل يَٰنُوُح إِنَُّهۥ َليَْس ِمْن أَْهلَِك
dia mengatakan hai Nuh sesungguhnya dia bukankah dari/termasuk

keluargamu
Huud:46

َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا َقبُْل ِفىٓ أَْهلِنَا ُمْشِفِقنَي
mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami sebelum di dalam /

pada keluarga kami orang-orang yang takut
Ath-Thuur:26 أَْهلِنَا

نَِٰت إَِلىٰٓ أَْهلَِها إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمرُُكْم أَن تُؤَدُّوا۟ ٱأْلَمَٰ
sesungguhnya Allah ia menyuruh kalian untuk kalian menyampaikan

amanat kepada keluarganya
An-Nisa:58 أَْهلَِها

إِِذ ٱنتَبَذَْت ِمْن أَْهلَِها َمَكانًا َشرِْقيًّا
ketika (ia) kemudian melemparkan dari keluarganya

tempat/kedudukan sebelah timur
Maryam:16

 َحتَّىٰ تَْستَأِْنُسوا۟ َوتَُسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَْهلَِها
sehingga meminta izin dan diberi salam atasku/terhadapku

keluarganya
An-Nuur:27
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َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15

َوَحَكًما مِّْن أَْهلَِهآ إِن يُِريَدآ إِْصلًَٰحا
dan seorang pendamai keluarganya jika mereka berdua menghendaki

perwujudan ishlah/kebaikan
An-Nisa:35 أَْهلَِهآ

 أََو َلْم يَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد أَْهلَِهآ
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi orang-orang yang mereka

mewarisi bumi/negeri dari sesudah keluarganya
Al-A'raaf:100

َوَدتِْنى َعن نَّفِْسى َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ  َقاَل ِهىَ رَٰ
dia mengatakan dia (kamu) menggodaku dari diriku dan menyaksikan

sangat penyaksi dari keluarganya
Yusuf:26

َوَجَعُلٓوا۟ أَِعزَّةَ أَْهلَِهآ أَِذلًَّة وََكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
dan mereka menjadikan yang mulia keluarganya terhina dan

demikianlah mereka melakukan
An-Naml:34

إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهُم ٱنَقَلبُوا۟ فَِكِهنَي َو
dan apabila (mereka[lk]) kembali kepada keluarga mereka

(mereka[lk])kembali (mereka) bersuka ria dan gembira

Al-
Mutaffifiin:31

أَْهلِِهُم
َلَعلَُّهْم يَْعرِفُونََهآ إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن

boleh jadi mereka mengetahuinya[pr] apabila (mereka[lk]) kembali
kepada keluarga mereka boleh jadi mereka mereka kembali

Yusuf:62 أَْهلِِهْم
فَاَل يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيًَة وآََل إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم يَرِْجُعوَن

maka tidak mereka mentaati satu wasiat dan tidak kecuali keluarga
mereka mereka kembali

YaaSiin:50

فَٱنِكُحوُهنَّ ِبِإذِْن أَْهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
maka nikahilah mereka dengan seizin ahli/tuan mereka dan berilah

mereka maskawin mereka dengan/menurut yang patut
An-Nisa:25 أَْهلِِهنَّ

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217 أَْهلِِهۦ

إِْن ِخفْتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَٱبَْعثُوا۟ َحَكًما مِّْن أَْهلِِهۦ  َو
dan jika kalian takut perpecahan antara mereka berdua maka kalian

hendaklah mengutus hakim dari keluarganya
An-Nisa:35

مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َوتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
yang sangat ikhlas menyerahkan kepada keluarganya dan kamu

memerdekakan hamba sahaya (orang yang menjaga rumah) yang
beriman

An-Nisa:92

745

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ثُمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّهۦ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِهۦ َو
kemudian mengatakan kalian kepada warisnya kita tidak kami

menyaksikan tempat / waktu kebinasaan keluarganya dan
sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar

An-Naml:49

فََراغَ إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ فََجآَء ِبِعْجٍل َسِمنيٍ
lalu dia pergi diam-diam kepada keluarganya lalu dia

datang/membawa dengan daging anak sapi gemuk

Adz-
Dzaariyaat:26

ثُمَّ ذََهَب إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ يَتََمطَّىٰٓ
kemudian ia melenyapkan kepada keluarganya akan menjadi

menyombongkan diri
Al-Qiyaamah:33

َويَنَقلُِب إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َمْسُروًرا
dan akhirnya akan kembali kepada keluarganya yang bergembira

Al-Inshiqaaq:9

إِنَُّهۥ َكاَن ِفىٓ أَْهلِِهۦ َمْسُروًرا
sesungguhnya dia adalah dia di dalam / pada keluarganya yang

bergembira
Al-Inshiqaaq:13

۟ دَُّقوا َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦٓ إآِلَّ أَن يَصَّ
dan pembayaran diat / perganti-rugian yang sangat ikhlas

menyerahkan kepada keluarganya kecuali akan mereka memberikan
An-Nisa:92 أَْهلِِهۦٓ

إِنَّ ٱبِْنى ِمْن أَْهلِى
sesungguhnya anakku dari/termasuk penduduk Huud:45 أَْهلِى

 َوٱْجَعل لِّى َوِزيًرا مِّْن أَْهلِى
dan kamu hendaklah menjadikan untukku seorang pembantu dari

penduduk
Thaahaa:29

ِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم فََكفَّٰرَتُُهۥٓ إِطَْعاُم َعَشرَِة َمسَٰ
maka dendanya kalian hendaklah memberi makan sepuluh orang-

orang miskin dari dia masuk kedalam pertengahan/biasa apa kalian
memberi makan keluargamu

Al-Maidah:89
أَْهلِيُكْم

ٱلرَُّسوُل َوٱمْلُؤِْمنُوَن إَِلىٰٓ أَْهلِيِهْم أَبًَدا
mengetahui dan orang-orang mukmin kepada keluarga mereka

selama-lamanya
Al-Fath:12 أَْهلِيِهْم

فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل إاِلَّ ٱْمَرأَتََك
maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam

melainkan isterimu
Huud:81 ِبأَْهلَِك

َما َجزَآُء َمْن أَرَاَد ِبأَْهلَِك ُسٓوًءا
apa(kah) balasan orang dia ingin dengan keluargamu keburukan

Yusuf:25

فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل
maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam

Al-Hijr:65
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يَأِْت بَِصيًرا َوأْتُوِنى ِبأَْهلُِكْم أَْجَمِعنَي
ia mendatangkan / mengumpulkan maha melihat dan datanglah

kepadaku dengan keluarga mereka semuanya
Yusuf:93 ِبأَْهلُِكْم

يِّئُ إاِلَّ ِبأَْهلِِهۦ واََل يَِحيُق ٱمْلَْكُر ٱلسَّ
dan tidak sungguh menimpa rencana tipu daya jelek/jahat kecuali

kepada ahlinya/yang empunya
Faathir:43 ِبأَْهلِِهۦ

ا َقَضىٰ ُموَسى ٱأْلََجَل َوَساَر ِبأَْهلِِهۦٓ فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan Musa waktu (ia) berjalan kepada

ahlinya/yang empunya
Al-Qashash:29 ِبأَْهلِِهۦٓ

َما َكاَن أِلَْهِل ٱمْلَِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهم مَِّن ٱأْلَْعرَاِب
tidak adalah dia bagi penduduk kota dan orang-orang disekitar

mereka dari orang-orang arab
At-Taubah:120 أِلَْهِل

إِذْ رََءا نَاًرا فََقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا۟
tatkala dia melihat api lalu ia mengatakan kepada keluarganya

(kalian[lk]) tinggallah / menetaplah
Thaahaa:10 أِلَْهلِِه

َقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا۟ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
dia mengatakan kepada keluarganya (kalian[lk]) tinggallah /

menetaplah sesungguhnya aku aku melihat api
Al-Qashash:29

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ أِلَْهلِِهۦٓ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
ketika dia mengatakan Musa kepada keluarganya sesungguhnya aku

aku melihat api
An-Naml:7 أِلَْهلِِهۦٓ

َوأَْهَلَك إاِلَّ َمن َسبََق َعَليِْه ٱْلَقْوُل
dan keluargamu kecuali orang (ia) terdahulu atasnya perkataan Huud:40 َوأَْهَلَك

 فَٱْسُلْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ َوأَْهَلَك
maka masukkanlah didalamnya (perahu ini) dari tiap-tiap berpasang-

pasangan dua dan keluargamu

Al-
Mu'minuun:27

وَك َوأَْهَلَك إاِلَّ ٱْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن إِنَّا ُمنَجُّ
sesungguhnya kami menyelamatkan kamu dan keluargamu kecuali

isterimu adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:33

رُّ نَا َوأَْهَلنَا ٱلضُّ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ َمسَّ
wahai maha perkasa (mereka berdua) menimpa kami dan keluarga

kami bahaya
Yusuf:88 َوأَْهَلنَا

َوأَْلزََمُهْم َكلَِمَة ٱلتَّْقَوٰى وََكانُٓوا۟ أََحقَّ ِبَها َوأَْهَلَها
dan ditetapkanlah mereka kalimat / seruan takwa dan adalah mereka

lebih berhak dengannya dan ahlinya
Al-Fath:26 َوأَْهَلَها
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يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فَنَجَّ
maka Kami memperkenankan baginya maka/lalu (kami) selamatkan

dia dan keluarganya dari bencana maha besar/maha agung
Al-Anbiyaa':76 َوأَْهَلُهۥ

 َقاُلوا۟ تََقاَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َلنُبَيِّتَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥ
mereka berkata (kalian[lk]) saling menyumpahlah (kt perinah)

dengan Allah sungguh kita akan menyerangnya dimalam hari dan
keluarganya

An-Naml:49

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan keluarganya dari bencana maha

besar/maha agung
Ash-Shaafaat:76

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya adalah

ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-A'raaf:83 َوأَْهَلُهۥٓ

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ أَْجَمِعنَي فَنَجَّ
maka/lalu (kami) selamatkan dia dan keluarganya mereka semuanya

Asy-
Syu'araa':170

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنََٰها ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya (kami)

menentukannya dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
An-Naml:57

يَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن َلنُنَجِّ
sungguh akan diselamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya

adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:32

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ أَْجَمِعنَي إِذْ نَجَّ
ketika selamatkannya dan keluarganya mereka semuanya

Ash-
Shaafaat:134

ُهَو أَْهُل ٱلتَّْقَوٰى َوأَْهُل ٱمْلَْغِفرَِة
dia ahli takwa dan berhak/patut ampunan

Al-
Muddaththir:56 َوأَْهُل

ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها غَِٰفُلوَن
yang membinasakan negeri dengan aniaya dan penduduknya para

yang pelupa / pelamun
Al-An'aam:131 َوأَْهُلَها

َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها ُمْصلُِحوَن
dan tidak adalah dia tuhanmu untuk dibinasakan negeri dengan

aniaya dan penduduknya orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat
baik

Huud:117

َوَما ُكنَّا ُمْهلِِكى ٱْلُقَرىٰٓ إاِلَّ َوأَْهُلَها ظَٰلُِموَن
dan tidak adalah kami (ia) yang membinasakan negeri kecuali dan

penduduknya orang-orang yang dzalim
Al-Qashash:59

748

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َسيَُقوُل َلَك ٱمْلَُخلَّفُوَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َشَغَلتْنَآ أَْموَُٰلنَا َوأَْهُلونَا
dia nanti akan mengatakan kepadamu orang-orang jauh

tertinggal/mengantikan dari orang-orang arab (kami) menyibukkan
harta-harta kami dan keluarga kami

Al-Fath:11
َوأَْهُلونَا

ا يَْعَمُلوَن ِنى َوأَْهلِى ِممَّ رَبِّ نَجِّ
Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dan keluargaku dari

apa mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':169

َوأَْهلِى
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُقٓوا۟ أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا

wahai orang-orang yang mereka mengimani peliharalah diri-diri
kalian dan keluargamu api

At-Tahriim:6 َوأَْهلِيُكْم
ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ

kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-
orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga

mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15
َوأَْهلِيِهْم

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ ٱْلخَٰ
sesungguhnya para yang merugi orang-orang yang mereka merugikan
diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat-kiamat

Asy-Syuura:45

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64 يَٰٓأَْهَل

وَن ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُحآجُّ
hai ahli kitab mengapa kalian membantah di dalam / pada Ibrahim

Ali-Imran:65

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
hai ahli kitab mengapa kalian mengingkari pada ayat-ayat Allah dan

kalian kalian menyaksikan
Ali-Imran:70

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْلِبُسوَن ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
hai ahli kitab mengapa kalian mencampur adukkan yang haq (benar)

dengan yang bathil
Ali-Imran:71

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

mengingkari dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:98

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

menghalang-halangi dari jalan Allah
Ali-Imran:99

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم
hai ahli kitab tidak kalian melebih-lebihkan di dalam agama kalian

An-Nisa:171
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ُ َلُكْم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا يُبنَيِّ
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian
Al-Maidah:15

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami
Al-Maidah:19

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّآ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab apakah kalian membalas /

menghukum dari kami
Al-Maidah:59

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َلْستُْم َعَلىٰ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian bukankah

atas/terhadap sesuatu
Al-Maidah:68

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم َغيَْر ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab tidak kalian melebih-
lebihkan di dalam agama kalian tidak / bukan / selain kebenaran

Al-Maidah:77

نُْهْم يَٰٓأَْهَل يَثْرَِب إِذْ َقاَلت طَّآِئفٌَة مِّ َو
dan ketika dia mengatakan segolongan dari mereka hai ahli yasrib

Al-Ahzab:13

أََوأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن
atau setiap dia mempercayai ahli negeri Al-A'raaf:98 ٱْلُقَرىٰٓ
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د و ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , bobot, timbangan,

pengaruh, kepentingan, anak timbangan, keberatan, kelebatan, depresi,
kesialan, bera , lebat, tebal, padat, keras, kasar, parah, suram, gawat,

genting, penting, yg berpengaruh, hebat, sangat, kejam, serius, kritis, yg
menguatirkan, sulit, kuat, tabah, alot, sukar, keras tabiatnya, tdk datar,

sibuk, susah, yg perlu banyak tenaga, rumit, yg memberatkan, yg
memerlukan usaha, yg menjadi beban, dahsyat, menakuntukan, susah
dipakai, buruk, kesat, geradakan, besar dan kuat, kekar, kukuh, tegap,

kaku, ketat, pegal, tegar, keras kaku, yg menyusahkan, jelas, nyata, tegas,
pasti, bersifat menindas, bersifat menekan, yg menyesakkan nafas,

melelahkan, kolot, bosan, sukar dicerna, gemuk, tdk menarik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَـُٔوُدهُۥ
Dia merasa berat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل يَـُٔوُدهُۥ ِحفْظُُهَما َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَعِظيُم
dan tidak Dia merasa berat memelihara keduanya dan dia sangat

tinggi maha besar/maha agung
Al-Baqarah:255 يَـُٔوُدهُۥ
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ل و ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna utama, terpenting, induk,

kepala, ketua, hop, sep, bekas, eks, ex, sediakala, dongkol, yg terlebih
dahulu, yg tadi, pertama, perdana menteri, ke depan, terlebih dahulu,
terutama, terkemuka, terdepan, terdahulu, pertama-tama, mula-mula,
dulu, duluan, mulanya, semula, pd awalnya, huruf awal, awal, depan,
muka, di muka, bagian depan, paling terkenal, yg mutunya tertinggi,

persneling satu.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memaraf, menulis huruf awal

namanya.

أُوَلىُٰهَما ِل أَوَّ ُل أَوَّ َل أَوَّ اأْلَوَُّلوَن
yang pertama dari
(mereka berdua) paling pertama/awal paling pertama-tama paling pertama terdahulu

ِبتَأِْويلِِهۦٓ ِبتَأِْويلِِهۦ ِبتَأِْويِل أُوَلىُٰهْم أُوَلىُٰهَما
dengan tabirnya dengan tabirnya dengan ta'bir orang-orang

terdahulu
yang pertama dari
(mereka berdua)

تَأِْويُل تَأِْويَلُهۥٓ تَأِْويَلُهۥ تَأِْوياًل ِبتَأِْويلِِهۦٓ
tabir/pengertian penjelasannya kesudahan

kejadiannya kesudahan/akibatnya dengan tabirnya

ِل أِلَوَّ تَأِْويلِِهۦ تَأِْويِل تَأِْويُلُهۥ تَأِْويُل
pada yang pertama penjelasannya ta'wil/tabir kesudahan

kejadiannya tabir/pengertian

َوٱأْلُوَلىٰ َوٱأْلَوَّلِنَي َوَّلِنَا ألِّ أِلُوَلىُٰهْم ِل أِلَوَّ
dan kehidupan

dunia
dan orang-orang

terdahulu
bagi yang pertama

dari kami
kepada orang-orang
yang terdahulu dari

mereka
pada yang pertama
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ِل ٱأْلَوَّ ٱأْلَوَُّلوَن ُل ٱأْلَوَّ َوٱأْلُوَلىٰٓ
pertama terdahulu yang pertama dan dunia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََوَءابَآؤُنَا ٱأْلَوَُّلوَن اأْلَوَُّلوَن
atau setiap bapak-bapak kami terdahulu Ash-Shaafaat:17 اأْلَوَُّلوَن

 أََوَءابَآؤُنَا ٱأْلَوَُّلوَن اأْلَوَُّلوَن
atau setiap bapak-bapak kami terdahulu

Al-Waqi'a:48

َل َكاِفرٍۭ ِبِهۦ واََل تَُكونُٓوا۟ أَوَّ
dan jangan adalah kalian paling pertama pengingkari dengannya Al-Baqarah:41 َل أَوَّ

َة َل بَيٍْت ُوِضعَ لِلنَّاِس َللَِّذى ِببَكَّ إِنَّ أَوَّ
sesungguhnya paling pertama rumah-tangga telah diletakkan /

dibangun bagi manusia ialah rumah (Baitullah) di bakkah
Ali-Imran:96

َل َمْن أَْسَلَم ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَُكوَن أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

supaya adalah aku paling pertama orang dia sangat mematuhi
Al-An'aam:14

َل َمرٍَّة َوَلَقْد ِجئْتُُمونَا فُرََٰدٰى َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
dan sesungguhnya kalian datang kepada Kami sendiri-sendiri

seperti/sebagaimana kami menciptakan kalian paling pertama kali
Al-An'aam:94

َل َمرٍَّة رَُهْم َكَما َلْم يُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَوَّ َونَُقلُِّب أَفْـَِٔدتَُهْم َوأَبْصَٰ
dan kami putar balikkan hati mereka dan penglihatan mereka

sebagaimana tidak mereka mempercayai dengannya paling pertama
kali

Al-An'aam:110

َل َمرٍَّة وا۟ ِبِإْخَراجِ ٱلرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم أَوَّ َوَهمُّ
dan mengharapkan dengan mengusir rasul dan mereka memulai

(memerangi) kamu paling pertama kali
At-Taubah:13

لِِفنَي َل َمرٍَّة فَٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلخَٰ إِنَُّكْم رَِضيتُم ِبٱْلُقُعوِد أَوَّ
sesungguhnya kalian (kalian) merelakan dengan duduk/tinggal paling

pertama kali maka duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak
ikut perang

At-Taubah:83

َل َمرٍَّة َولِيَْدُخُلوا۟ ٱمْلَْسجَِد َكَما َدَخُلوهُ أَوَّ
dan agar masuk masjid sebagaimana (mereka) memasukinya paling

pertama kali
Al-Isra:7

َل َمرٍَّة فََسيَُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل ٱلَِّذى فَطَرَُكْم أَوَّ
maka (mereka) akan mengatakan siapa mengembalikan kami kamu

hendaklah mengatakan yang (ia) menciptakan kalian paling pertama
kali

Al-Isra:51

َل َمرَّةٍۭ لََّقْد ِجئْتُُمونَا َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
sesungguhnya kalian datang kepada Kami sebagaimana kami

menciptakan kalian pertama kali
Al-Kahfi:48

753

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21


KosakataAlQuran

َل َمْن أَْلَقىٰ إِمَّآ أَن نَُّكوَن أَوَّ َو
dan/atau apakah bahwa adalah kami paling pertama orang dia

melemparkan
Thaahaa:65

َل َخْلٍق نُِّعيُدهُۥ َوْعًدا َعَليْنَآ َكَما بََدأْنَآ أَوَّ
sebagaimana (kami) memulai paling pertama penciptaan/kejadian

diulanginya / dikembalikannya janji atas (kami)
Al-Anbiyaa':104

َل ٱمْلُؤِْمِننَي أَن ُكنَّآ أَوَّ
karena adalah kami paling pertama orang-orang yang beriman

Asy-Syu'araa':51

َل َمرٍَّة ُقْل يُْحِييَها ٱلَِّذٓى أَنَشأََهآ أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan menghidupkannya yang (ia) telah

menjadikannya paling pertama kali
YaaSiin:79

َل ٱمْلُْسلِِمنَي َوأُِمرُْت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ
dan (aku) diperintahkan agar adalah aku paling pertama orang-orang

yang berserah diri / patuh
Az-Zumar:12

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َل َمرٍَّة َو َوُهَو َخَلَقُكْم أَوَّ
dan dia ia menciptakan kalian paling pertama kali dan kepada-Nya

kalian dikembalikan
Fush-Shilat:21

ُل ٱمْلُْسلِِمنَي أُِمرُْت َوأَنَا۠ أَوَّ
aku diperintahkan dan aku paling pertama-tama orang-orang yang

berserah diri / patuh
Al-An'aam:163 ُل أَوَّ

ُل ٱمْلُؤِْمِننَي تُبُْت إَِليَْك َوأَنَا۠ أَوَّ
aku bertaubat kepada Engkau dan aku paling pertama-tama orang-

orang yang beriman
Al-A'raaf:143

ِبِديَن ُل ٱْلعَٰ ِن َوَلٌد فَأَنَا۠ أَوَّ ُقْل إِن َكاَن لِلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia kepada pemurah anak

laki-laki maka aku paling pertama-tama orang-orang yang
menyembah

Az-Zukhruf:81

ِل يَْومٍ أََحقُّ َس َعَلى ٱلتَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َْسجٌِد أُسِّ ملَّ
sungguh mesjid didirikan atas/terhadap takwa dari/sejak paling

pertama/awal hari lebih hak/patut
At-Taubah:108 ِل أَوَّ

فَِإذَا َجآَء َوْعُد أُوَلىُٰهَما
maka tatkala dia datang janji yang pertama dari (mereka berdua) Al-Isra:5 أُوَلىُٰهَما

َوَقاَلْت أُوَلىُٰهْم أِلُْخَرىُٰهْم فََما َكاَن َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضٍل
dan dia mengatakan orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang

terakhir maka tidak adalah dia bagi kalian atas kami dari karunia
Al-A'raaf:39 أُوَلىُٰهْم
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لِِمنَي َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍ َوَما نَْحُن ِبتَأِْويِل ٱأْلَْحلَٰمِ ِبعَٰ
mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi dan tidak kami

dengan taXbir mimpi dengan orang-orang yang mengetahui
Yusuf:44 ِبتَأِْويِل

َليِْه َصبًْرا َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما َلْم تَْستَِطع عَّ
akan beritahukan kepadamu taXwil/maksud kejadian apa yang tidak

minta kesanggupan atasnya kesabaran
Al-Kahfi:78

َقاَل اَل يَأِْتيُكَما طََعاٌم تُْرزََقاِنِهۦٓ إاِلَّ نَبَّأْتُُكَما ِبتَأِْويلِِهۦ
dia mengatakan tidak mendatangkan kalian berdua tambahan

makanan direzkikannya/diberikannya melainkan (aku) beritakan
kepada kamu berdua dengan tabirnya

Yusuf:37
ِبتَأِْويلِِهۦ

أَنَا۠ أُنَبِّئُُكم ِبتَأِْويلِِهۦ فَأَرِْسُلوِن
aku akan aku terangkanlah kepada kalian dengan taXbirnya maka

(kalian) utuslah aku
Yusuf:45

تَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمنُْه نَبِّئْنَا ِبتَأِْويلِِهۦٓ
kalian memakan burung-burung dari padanya (kamu) sungguh-

sungguh memberitakanlah kepada kami dengan tabirnya
Yusuf:36 ِبتَأِْويلِِهۦٓ

ذَٰلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل
itu kebaikan dan terbaik / sebaik-baik kesudahan/akibatnya An-Nisa:59 تَأِْوياًل

 ٱمْلُْستَِقيمِ ذَٰلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل
orang-orang yang lurus/benar itu kebaikan dan terbaik / sebaik-baik

kesudahan
Al-Isra:35

َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ تَأِْويَلُهۥ يَْوَم يَأِْتى تَأِْويُلُهۥ
apakah mereka melihat kecuali/hanya kesudahan kejadiannya pada

hari ia mendatangkan / mengumpulkan kesudahan kejadiannya
Al-A'raaf:53 تَأِْويَلُهۥ

َوٱبِْتَغآَء تَأِْويلِِهۦ َوَما يَْعَلُم تَأِْويَلُهۥٓ إاِلَّ الـلَّـُه
dan dia mengharapkan/mencari penjelasannya dan tidak dia

mengetahui penjelasannya melainkan Allah
Ali-Imran:7 تَأِْويَلُهۥٓ

ذَا تَأِْويُل رُْءيَٰىَ ِمن َقبُْل إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم َوَقاَل يَٰٓأَبَِت هَٰ
dan dia mengucapkan wahai bapakku ini tabir/pengertian mimpiku
dari sebelum sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana

Yusuf:100
تَأِْويُل

 َوَما فََعْلتُُهۥ َعْن أَْمِرى ذَٰلَِك تَأِْويُل
dan tidak (aku) melakukannya dari urusanku itu taXwil/maksud

kejadian
Al-Kahfi:82
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َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ تَأِْويَلُهۥ يَْوَم يَأِْتى تَأِْويُلُهۥ
apakah mereka melihat kecuali/hanya kesudahan kejadiannya pada

hari ia mendatangkan / mengumpulkan kesudahan kejadiannya
Al-A'raaf:53 تَأِْويُلُهۥ

َا يَأِْتِهْم تَأِْويُلُهۥ َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوملَّ
dan belum dia datang kepada mereka penjelasannya seperti itulah dia
telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka

Yunus:39

وََكذَٰلَِك يَْجتَِبيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan demikianlah (ia[lk]) memilih kamu tuhanmu dan sungguh-

sungguh akan mengajarkan kamu dari taXwil/tabir kejadian/mimpi
Yusuf:6 تَأِْويِل

َولِنَُعلَِّمُهۥ ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث َوالـلَّـُه َغالٌِب َعَلىٰٓ أَْمرِِهۦ
dan karena hendak mengajarkannya dari tabir/pengertian kejadian-

kejadian/mimpi dan Allah (ia[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
urusan-nya

Yusuf:21

َوَعلَّْمتَِنى ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan (kamu) mengajarkan kepadaku dari tabir/pengertian mimpi

Yusuf:101

َوٱبِْتَغآَء تَأِْويلِِهۦ َوَما يَْعَلُم تَأِْويَلُهۥٓ إاِلَّ الـلَّـُه
dan dia mengharapkan/mencari penjelasannya dan tidakdia

mengetahui penjelasannya melainkan Allah
Ali-Imran:7 تَأِْويلِِهۦ

ِل ٱْلَحْشِر َما ظَنَنتُْم أَن يَْخرُُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم أِلَوَّ
dari rumah/kampung halaman mereka pada yang pertama pengusiran

tidak menyangka bahwa mereka keluar
Al-Hasyr:2 ِل أِلَوَّ

َحتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَُكوا۟ ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت أُْخَرىُٰهْم أِلُوَلىُٰهْم
sehingga apabila kalian dapatkanlah/berkumpulah di dalamnya

semuanya dia mengatakan orang yang lain diantara mereka kepada
orang-orang yang terdahulu dari mereka

Al-A'raaf:38
أِلُوَلىُٰهْم

زِِقنَي َوَّلِنَا َوَءاِخرِنَا َوَءايًَة مِّنَك َوٱْرزُْقنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَّٰ ألِّ
bagi yang pertama dari kami dan yang kemudian dari kami dan

tanda-tanda kekuasaan daripadamu dan kamu hendaklah memberi
rizki kepada kami dan Engkau sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Maidah:114
َوَّلِنَا ألِّ

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل َجَمْعنَُٰكْم َوٱأْلَوَّلِنَي هَٰ
ini hari putusan (kami) mengumpulkan kamu dan orang-orang

terdahulu
Al-Mursalaat:38 َوٱأْلَوَّلِنَي

فَلِلَِّه ٱأْلَِخرَةُ َوٱأْلُوَلىٰ
maka kepunyaan Allah akhirat dan kehidupan dunia An-Najm:25 َوٱأْلُوَلىٰ
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إِنَّ َلنَا َلْلَءاِخرَةَ َوٱأْلُوَلىٰ  َو
dan sesungguhnya kami bagi kami api/neraka menyala-nyala

Al-Lail:13

فَأََخذَهُ الـلَّـُه نََكاَل ٱأْلَِخرَِة َوٱأْلُوَلىٰٓ
maka (ia) mengambil/menyiksanya Allah (ia[lk]) semakin menyiksa

akhirat dan dunia
An-Naziaat:25 َوٱأْلُوَلىٰٓ

ُل َوٱْلَءاِخُر َوٱلظَِّٰهُر َوٱْلبَاِطُن ُهَو ٱأْلَوَّ
dia yang pertama dan Yang Akhir dan Yang Zahir dan Yang Batin Al-Hadiid:3 ُل ٱأْلَوَّ

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر ِبُقوَن ٱأْلَوَُّلوَن ِمَن ٱمْلُهَٰ َوٱلسَّٰ
dan orang-orang yang terdahulu terdahulu dari/diantara orang-orang

yang berhijrah dan orang-orang anshor
At-Taubah:100 ٱأْلَوَُّلوَن

 إآِلَّ أَن َكذََّب ِبَها ٱأْلَوَُّلوَن
melainkan kalau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengannya

terdahulu
Al-Isra:59

 بَْل ُهَو َشاِعٌر فَْليَأِْتنَا ِبـَٔايٍَة َكَمآ أُرِْسَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan dia (ia[lk]) yang menyihir maka hendaknya dia

mendatangkan kepada kita dengan ayat/muXjizat sebagaimana
diutus/disampaikan terdahulu

Al-Anbiyaa':5

 بَْل َقاُلوا۟ ِمثَْل َما َقاَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan mereka berkata seperti apa dia mengatakan terdahulu

Al-
Mu'minuun:81

ِل أَفََعِيينَا ِبٱْلَخْلِق ٱأْلَوَّ
maka apakah (kami) lemah dengan penciptaan pertama Qaaf:15 ِل ٱأْلَوَّ

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ إِْن هَٰ
tidak lain ini kecuali dongengan yang pertama kali Al-An'aam:25 ٱأْلَوَّلِنَي

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ  إِْن هَٰ
jika ini kecuali/hanyalah dongengan yang pertama kali

Al-Anfaal:31

إِن يَُعوُدوا۟ فََقْد َمَضْت ُسنَُّت ٱأْلَوَّلِنَي  َو
dan jika kembali maka sesungguhnya telah (ia) melewati sunnah (kb

abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Anfaal:38

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى ِشيَعِ ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu di dalam

bangsa/umat-umat yang pertama kali
Al-Hijr:10

 اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
tidak mereka beriman dengannya dan sesungguhnya dia berlalu

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Hijr:13
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ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا ِقيَل َلُهم مَّاذَآ أَنزََل َربُُّكْم َقاُلٓوا۟ أَسَٰ  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka apa yang ia menurunkan

tuhan kalian mereka berkata dongengan yang pertama kali
An-Nahl:24

 َويَْستَْغِفُروا۟ َربَُّهْم إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهْم ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan mohon ampun tuhan kecuali akan datang kepada mereka[pr]

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Kahfi:55

ذَا ِفىٓ َءابَآِئنَا ٱأْلَوَّلِنَي  مَّا َسِمْعنَا ِبهَٰ
tidak/belum kami dengar dengan ini di dalam / pada bapak-bapak

kami yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:24

 مَّا َلْم يَأِْت َءابَآَءُهُم ٱأْلَوَّلِنَي
apa yang tidak ia mendatangkan / mengumpulkan bapak-bapak

mereka yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:68

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ  إِْن هَٰ
jika/tidak lain ini kecuali dongengan yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:83

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ٱْكتَتَبََها َوَقاُلٓوا۟ أَسَٰ
dan mereka berkata dongengan yang pertama kali sungguh-sungguh

menulis
Al-Furqon:5

 َقاَل َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
dia mengatakan tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang

pertama kali
Asy-Syu'araa':26

ذَآ إاِلَّ ُخُلُق ٱأْلَوَّلِنَي  إِْن هَٰ
tidak ini kecuali/hanyalah adat-adat kebiasaan yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':137

 َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱْلجِِبلََّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang ia menciptakan

kalian dan ummat-ummat yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':184

إِنَُّهۥ َلِفى زُبُِر ٱأْلَوَّلِنَي  َو
dan sesungguhnya ia (Al QurXan) benar-benar dalam kitab-kitab

yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':196

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ  إِْن هَٰ
tidak lain ini kecuali dongengan yang pertama kali

An-Naml:68

ذَا ِفىٓ َءابَآِئنَا ٱأْلَوَّلِنَي  َوَما َسِمْعنَا ِبهَٰ
dan tidak kami dengar dengan ini di dalam / pada bapak-bapak kami

yang pertama kali
Al-Qashash:36

 فََهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ُسنََّت ٱأْلَوَّلِنَي
maka tidakkah mereka melihat kecuali sunnah/peraturan yang

pertama kali
Faathir:43

 َوَلَقْد َضلَّ َقبَْلُهْم أَْكثَُر ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya dia menyesatkan sebelum mereka paling/lebih

banyak yang pertama kali
Ash-Shaafaat:71
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 الـلَّـَه َربَُّكْم َورَبَّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
Allah tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ash-
Shaafaat:126

 َلْو أَنَّ ِعنَدنَا ِذْكًرا مَِّن ٱأْلَوَّلِنَي
kalau bahwasanya disisi kami pelajaran/peringatan dari yang pertama

kali

Ash-
Shaafaat:168

 وََكْم أَرَْسْلنَا ِمن نَِّبىٍّ ِفى ٱأْلَوَّلِنَي
dan berapa banyak kami telah mengutus dari benar-benar nabi di

dalam yang pertama kali
Az-Zukhruf:6

 فَأَْهَلْكنَآ أََشدَّ ِمنُْهم بَطًْشا َوَمَضىٰ َمثَُل ٱأْلَوَّلِنَي
maka (kami) binasakan paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

telah melewati perumpamaan yang pertama kali
Az-Zukhruf:8

 َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ad-Dukhaan:8

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ  فَيَُقوُل َما هَٰ
lalu dia mengatakan tidaklah ini kecuali dongengan yang pertama

kali
Al-Ahqaaf:17

 ثُلٌَّة مَِّن ٱأْلَوَّلِنَي
rombongan/golongan besar dari yang pertama kali

Al-Waqi'a:13

 ثُلٌَّة مَِّن ٱأْلَوَّلِنَي
rombongan/golongan besar dari yang pertama kali

Al-Waqi'a:39

ُقْل إِنَّ ٱأْلَوَّلِنَي َوٱْلَءاِخِريَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang pertama kali dan

orang-orang yang kemudian
Al-Waqi'a:49

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي  إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali
Al-Qalam:15

 أََلْم نُْهلِِك ٱأْلَوَّلِنَي
tidaklah/bukanlah telah dibinasakan yang pertama kali

Al-Mursalaat:16

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي  إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali

Al-
Mutaffifiin:13

َدِتِهَما َدتُنَآ أََحقُّ ِمن َشهَٰ ِ فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه َلَشهَٰ ٱأْلَْوَلنيَٰ
dua orang pertama/lebih dekat maka mereka berdua disumpah dengan

(nama) Allah sesungguhnya kesaksian kami lebih berhak dari
kesaksian keduanya

Al-Maidah:107
ِ ٱأْلَْوَلنيَٰ

َقاَل ُخذَْها واََل تََخْف َسنُِعيُدَها ِسيرَتََها ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan ambillah ia dan jangan takut akan dikembalikan

perjalanannya pertama/dahulu
Thaahaa:21 ٱأْلُوَلىٰ
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 َقاَل فََما بَاُل ٱْلُقُروِن ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan maka bagaimanakah halnya kurun/umat-umat

pertama/dahulu
Thaahaa:51

ُحِف ٱأْلُوَلىٰ  أََو َلْم تَأِْتِهم بَيِّنَُة َما ِفى ٱلصُّ
atau setiap tidak kamu membawa mereka yang nyata apa yang di

dalam lembaran-lembaran pertama/dahulu
Thaahaa:133

ِمۢن بَْعِد َمآ أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ٱأْلُوَلىٰ بََصآِئَر لِلنَّاِس
dari sesudah apa kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

pertama/dahulu pandangan bagi manusia
Al-Qashash:43

َلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱأْلُوَلىٰ َوٱأْلَِخرَِة
baginya segala puji di dalam pertama/dahulu dan di akhirat

Al-Qashash:70

ِهلِيَِّة ٱأْلُوَلىٰ َج ٱْلجَٰ  َوَقْرَن ِفى بُيُوِتُكنَّ واََل تَبَرَّْجَن تَبَرُّ
dan hendaklah (perempuan) di dalam rumah (kalian[pr]) dan jangan

(mereka[pr]) menjadi menghiasi (ia) menjadi menghiasi orang-orang
jahiliyah pertama/dahulu

Al-Ahzab:33

إاِلَّ َمْوتَتَنَا ٱأْلُوَلىٰ َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
kecuali kematian kita/kami pertama/dahulu dan tidak kami orang-

orang yang disiksa berat
Ash-Shaafaat:59

إِْن ِهىَ إاِلَّ َمْوتَتُنَا ٱأْلُوَلىٰ َوَما نَْحُن ِبُمنَشِريَن
bahwa dia kecuali kematian kami pertama/dahulu dan tidak kami

dengan orang-orang yang dibangkitkan
Ad-Dukhaan:35

 اَل يَذُوُقوَن ِفيَها ٱمْلَْوَت إاِلَّ ٱمْلَْوتََة ٱأْلُوَلىٰ
tidak merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian

pertama/dahulu
Ad-Dukhaan:56

 َوأَنَُّهۥٓ أَْهَلَك َعاًدا ٱأْلُوَلىٰ
dan bahwasanya ia keluarga kamu kaum 'ad pertama/dahulu

An-Najm:50

ُروَن َوَلَقْد َعلِْمتُُم ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلُوَلىٰ فََلواَْل تَذَكَّ
dan sesungguhnya kalian telah mengetahui kejadian pertama/dahulu

maka mengapa tidak kalian ingat
Al-Waqi'a:62

ُحِف ٱأْلُوَلىٰ ذَا َلِفى ٱلصُّ  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar dalam lembaran-lembaran

pertama/dahulu
Al-Alaa:18

 َوَلآْلِخرَةُ َخيٌْر لََّك ِمَن ٱأْلُوَلىٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) kebaikan bagimu dari

pada pertama/dahulu
Ad-Duha:4

ذَا نَِذيٌر مَِّن ٱلنُّذُِر ٱأْلُوَلىٰٓ هَٰ
ini pemberi peringatan dari antara pemberi peringatan

pertama/dahulu
An-Najm:56 ٱأْلُوَلىٰٓ
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ي ل و ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna , tuan,

empunya, malik, penguasa, pemegang, tempat, empu, nakhoda, sarjana,
jagoan, jago, tukang, ndoro, malin, orang yg mempunyai kekuasaan,

pelukis ulung, lembaran induk, masyarakat, suku, rakyat, bangsa, suku
bangsa, ummat, anak negeri, sanak saudara, orang-orang

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna, menguasai,
mendiami, menempatkan penduduk

۟ أُ۟وُلوا أُ۟ولَِٰٓئُكْم أُ۟ولَِٰت أُوآَ۟لِء ؤآَُلِء أَهَٰٓ
orang-orang yang

mempunyai mereka itu mempunyai beginilah inikah

ُ۟ولِى ألِّ أِلُ۟ولِى أُ۟ولِىٓ أُ۟ولِى أُ۟وُلوا۟
bagi orang yang

mempunyai
bagi orang yang

mempunyai kaum kaum orang-orang yang
mempunyai

۟ َوأُ۟وُلوا َوأُ۟ولَِٰٓئُكْم َوأُ۟ولَُٰت ؤآَُلِء هَٰٓ ُ۟ولِى ألِّ
dan orang-orang
yang mempunyai dan mereka itu dan wanita yang

mempunyai ini semua bagi orang yang
mempunyai

يَٰٓأُ۟ولِى
hai golongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53
ؤآَُلِء أَهَٰٓ

ؤآَُلِء َمنَّ الـلَّـُه َعَليِْهم مِّۢن بَيِْننَآ لِّيَُقوُلٓوا۟ أَهَٰٓ
supaya mereka mengatakan inikah orang-orang yang memberi

karunia Allah atas mereka dari/di antara kita
Al-An'aam:53

761

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15


KosakataAlQuran

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَاُلُهُم الـلَّـُه ِبرَْحَمٍة أَهَٰٓ
inikah orang-orang yang kalian bersumpah tidak bertambah

menerima Allah dengan rahmat
Al-A'raaf:49

ؤآَُلِء إِيَّاُكْم َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن أَهَٰٓ
apakah mereka ini kepada kalian adalah mereka menyembah

Saba':40

أَنتُْم أُوآَ۟لِء تُِحبُّونَُهْم واََل يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبٱْلِكتَِٰب ُكلِِّهۦ هَٰٓ
kamu ini beginilah disukai mereka dan tidak mereka menyukaii

kalian dan kalianberiman dengan/kepada Kitab semuanya
Ali-Imran:119 أُوآَ۟لِء

َقاَل ُهْم أُوآَ۟لِء َعَلىٰٓ أَثَِرى َوَعجِْلُت إَِليَْك رَبِّ لِتَرَْضىٰ
dia mengatakan mereka itulah atasku/terhadapku bekas dan (aku)

menyegerakan kepada-Mu Tuhan agar meridhai
Thaahaa:84

إِن ُكنَّ أُ۟ولَِٰت َحْمٍل فَأَنِفُقوا۟ َعَليِْهنَّ َحتَّىٰ يََضْعَن َحْمَلُهنَّ َو
dan jika adalah kami mempunyai kandungan maka (kalian[lk]) beri

nafkah lah atas mereka sehingga (mereka) meletakkan/
menanggalkan kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:6
أُ۟ولَِٰت

أَُكفَّارُُكْم َخيٌْر مِّْن أُ۟ولَِٰٓئُكْم أَْم َلُكم بَرَآَءةٌ ِفى ٱلزُّبُِر
apakah orang-orang kafir diantara kalian kebaikan dari mereka itu

atau bagi kalian berlepas diri di dalam kitab-kitab / potongan-
potongan terdahulu

Al-Qamar:43
أُ۟ولَِٰٓئُكْم

ُر إآِلَّ أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َوَما يَذَّكَّ
dan tidak dia mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang

mempunyai berpengetahuan/berilmu
Al-Baqarah:269 ۟ أُ۟وُلوا

ُر إآِلَّ أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َوَما يَذَّكَّ
dan tidak dia mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang

mempunyai orang-orang yang berpengetahuan
Ali-Imran:7

ِكنُي إِذَا َحَضَر ٱْلِقْسَمَة أُ۟وُلوا۟ ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َو
dan apabila ia menghadiri pembagian / sumpah orang-orang yang

mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin

An-Nisa:8

ِهُدوا۟ َمعَ رَُسولِِه ٱْستَـْٔذَنََك أُ۟وُلوا۟ ٱلطَّْوِل ِمنُْهْم َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan bersama rasul-nya (kami)

memohon izin kepadamu orang-orang yang mempunyai karunia dari
mereka

At-Taubah:86

فََلواَْل َكاَن ِمَن ٱْلُقُروِن ِمن َقبْلُِكْم أُ۟وُلوا۟ بَِقيٍَّة
maka mengapa tidak adalah dia dari kurun/umat-umat dari sebelum

kalian orang-orang yang mempunyai peninggalan/sisa-sisa
Huud:116

ُر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َكَمْن ُهَو أَْعَمىٰٓ إِنََّما يَتَذَكَّ
seperti orang dia buta sesungguhnya hanyalah menjadi

mengingat/berfikir orang-orang yang mempunyai akal/berakal
Arraad:19
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َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َولِيَْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد َولِيَذَّكَّ
dan supaya mengetahui bahwasanya dia tuhan yang esa dan supaya

mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal
Ibrahim:52

َعِة واََل يَأْتَِل أُ۟وُلوا۟ ٱْلفَْضِل ِمنُكْم َوٱلسَّ
dan jangan bersumpah orang-orang yang mempunyai karunia

diantara kalian dan keluasan/kelapangan
An-Nuur:22

َقاُلوا۟ نَْحُن أُ۟وُلوا۟ ُقوٍَّة َوأُ۟وُلوا۟ بَأٍْس َشِديٍد
mereka berkata kami orang-orang yang mempunyai kekuatan dan

orang-orang yang mempunyai kekuatan sangat keras/berat
An-Naml:33

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin
diberkahi supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29

ُر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب إِنََّما يَتَذَكَّ
sesungguhnya hanyalah menjadi mengingat/berfikir orang-orang

yang mempunyai akal/pikiran
Az-Zumar:9

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدىُٰهُم الـلَّـُه َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب
itulah mereka orang-orang yang (dia) memberi petunjuk kepada

mereka Allah dan mereka itu mereka orang-orang yang mempunyai
akal/fikiran

Az-Zumar:18

فَٱْصِبْر َكَما َصبََر أُ۟وُلوا۟ ٱْلَعزْمِ ِمَن ٱلرُُّسِل
maka bersabarlah kamu sebagaimana (ia) sabar orang-orang yang

mempunyai keteguhan hati dari para rasul
Al-Ahqaaf:35

إَِلىٰٓ أُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُْهْم َوَلْو رَدُّوهُ إَِلى ٱلرَُّسوِل َو
dan jikalau mengembalikannya/menyerahkannya kepada rasul dan

kepada kaum urusan ini dari mereka
An-Nisa:83 أُ۟ولِى

َرِر الَّ يَْستَِوى ٱْلقَِٰعُدوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َغيُْر أُ۟ولِى ٱلضَّ
tidaklah dia sama orang-orang yang duduk dari/diantara orang-orang

yang beriman tidak / selain kaum uzur
An-Nisa:95

َ َلُهْم َوَلْو َكانُٓوا۟ أُ۟ولِى ُقْربَىٰ ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
walaupun adalah mereka kaum kerabat / dekat dari sesudah apa ia

menjadi jelas bagi mereka
At-Taubah:113

بََعثْنَا َعَليُْكْم ِعبَاًدا لَّنَآ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kami mengutus atas kalian hamba bagi kami kaum kekuatan sangat

keras/berat
Al-Isra:5

جِِريَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِكنَي َوٱمْلُهَٰ أَن يُؤْتُٓوا۟ أُ۟ولِى ٱْلُقْربَىٰ َوٱمْلَسَٰ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan

orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan
Allah

An-Nuur:22

763

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ْربَِة ِمَن ٱلرَِّجاِل أَِو ٱلتَِّٰبِعنَي َغيِْر أُ۟ولِى ٱإْلِ
atau orang-orang yang mengikuti/pelayan-pelayan selain/tanpa kaum

keinginan dari laki-laki
An-Nuur:31

َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُهۥ َلتَنُٓوأُ ِبٱْلُعْصبَِة أُ۟ولِى ٱْلُقوَِّة
apa (harta) sesungguhnya kuncinya sungguh berat dengan

golongan/sejumlah kaum kekuatan
Al-Qashash:76

ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45

ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16

ْلُهْم َقلِياًل َوذَرِْنى َوٱمْلَُكذِِّبنَي أُ۟ولِى ٱلنَّْعَمِة َوَمهِّ
biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan kaum

kenikmatan/kemewahan dan (kamu) sungguh-sungguh berilah tempo
mereka sedikit

Al-
Muzzammil:11

ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1 أُ۟ولِىٓ

َوِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
dan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran Shaad:43 أِلُ۟ولِى

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar peringatan bagi orang yang

mempunyai akal/fikiran
Az-Zumar:21

ُهًدى َوِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
petunjuk dan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran

Ghafir:54

ِر ُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ألِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang yang

mempunyai penglihatan
Ali-Imran:13 ُ۟ولِى ألِّ

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َلَءايٍَٰت ألِّ
dan silih berganti malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda bagi

orang yang mempunyai berakal
Ali-Imran:190

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَقْد َكاَن ِفى َقَصِصِهْم ِعبْرَةٌ ألِّ
sesungguhnya adalah dia di dalam kisah-kisah mereka pengajaran-

pengajaran bagi orang yang mempunyai akal
Yusuf:111

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ َمُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ ُكُلوا۟ َوٱْرَعْوا۟ أَنْعَٰ
kalian makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:54
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ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ ِكِنِهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
berjalan-jalan di dalam tempat tinggal mereka/ummat-ummat

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:128

ِر ُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ألِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang yang

mempunyai pemandangan
An-Nuur:44

ؤآَُلِء فََقاَل أَنِۢبـُٔوِنى ِبأَْسَمآِء هَٰٓ
lalu ia mengatakan terangkan kepadaku dengan nama-nama ini semua Al-Baqarah:31 ؤآَُلِء هَٰٓ

ؤآَُلِء تَْقتُُلوَن أَنفَُسُكْم ثُمَّ أَنتُْم هَٰٓ
kemudian kalian ini (Bani Israil) kalian membunuh diri-diri kalian

Al-Baqarah:85

َجْجتُْم ِفيَما َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم ؤآَُلِء حَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
beginilah kamu (kamu) ini kalian berbantahan tentang apa bagi kalian

dengannya pengetahuan
Ali-Imran:66

ؤآَُلِء َشِهيًدا َوِجئْنَا ِبَك َعَلىٰ هَٰٓ
dan kami mendatangkan dengan engkau atas/terhadap mereka itu

yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:41

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51

ؤآَُلِء ٱْلَقْومِ اَل يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َحِديثًا فََماِل هَٰٓ
maka harta mereka itu kaum tidak hampir-hampir mereka mengerti

pembicaraan
An-Nisa:78

َدْلتُْم َعنُْهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ؤآَُلِء جَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
itulah kamu adalah kalian telah memperdebatkan dari mereka di

dalam kehidupan dunia
An-Nisa:109

ؤآَُلِء ؤآَُلِء وآََل إَِلىٰ هَٰٓ مُّذَبْذَِبنَي بَنْيَ ذَٰلَِك آَل إَِلىٰ هَٰٓ
orang-orang yang dalam keadaan ragu-ragu antara itu tidak kepada

ini/itu dan tidak kepada ini/itu
An-Nisa:143

ؤآَُلِء ؤآَُلِء وآََل إَِلىٰ هَٰٓ  مُّذَبْذَِبنَي بَنْيَ ذَٰلَِك آَل إَِلىٰ هَٰٓ
orang-orang yang dalam keadaan ragu-ragu antara itu tidak kepada

ini/itu dan tidak kepada ini/itu
An-Nisa:143

ْلنَا ِبَها َقْوًما ؤآَُلِء فََقْد وَكَّ فَِإن يَْكفُْر ِبَها هَٰٓ
maka jika ia mengingkari padanya mereka ini maka sesungguhnya

telah kami menyerahkan padanya (perkara itu) kaum
Al-An'aam:89

ؤآَُلِء أََضلُّونَا فَـَٔاِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن ٱلنَّاِر َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka itulah mereka telah menyesatkan kami maka

datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38
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ؤآَُلِء ُمتَبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu yang dihancurkan leburkan apa mereka

tentang (kebenaran) itu
Al-A'raaf:139

ؤآَُلِء ِدينُُهْم َغرَّ هَٰٓ
menipu mereka ini agama mereka

Al-Anfaal:49

ؤُنَا ِعنَد الـلَّـِه ؤآَُلِء ُشفَعَٰٓ َويَُقوُلوَن هَٰٓ
dan mereka mengatakan mereka itu pemberi syafaat kepada kami

disisi Allah
Yunus:18

۟ ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا ُد هَٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan mereka mengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18

ؤآَُلِء بَنَاِتى ُهنَّ أَطَْهُر َلُكْم َقاَل يََٰقْومِ هَٰٓ
dia mengatakan hai kaumku inilah puteri-puteriku mereka

paling/lebih suci bagi kalian
Huud:78

ؤآَُلِء ا يَْعبُُد هَٰٓ  فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّمَّ
maka jangan adalah di dalam keraguan dari apa dia menyembah

mereka itu
Huud:109

ؤآَُلِء َمْقطُوٌع مُّْصِبِحنَي أَنَّ َداِبَر هَٰٓ
bahwasanya yang meliputi mereka itu (ia[lk]) yang

dipotong/ditumpas di pagi hari
Al-Hijr:66

ؤآَُلِء َضيِْفى فَاَل تَفَْضُحوِن َقاَل إِنَّ هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya mereka itu tamuku maka jangan

memalukan aku
Al-Hijr:68

ؤآَُلِء بَنَاِتىٓ إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي َقاَل هَٰٓ
dia mengatakan mereka ini puteri-puteriku jika adalah kalian orang-

orang yang mengerjakan
Al-Hijr:71

ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86

ؤآَُلِء  َوِجئْنَا ِبَك َشِهيًدا َعَلىٰ هَٰٓ
dan kami mendatangkan dengan kamu yang benar-benar sangat

menyaksikan atas/terhadap mereka itu
An-Nahl:89

ؤآَُلِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك ؤآَُلِء َوهَٰٓ ُكالًّ نُِّمدُّ هَٰٓ
setiap diberikan bantuan mereka ini (golongan ini) dan mereka itu

(golongan itu) dari pemberian/kemurahan tuhanmu
Al-Isra:20

ؤآَُلِء  َقاَل َلَقْد َعلِْمَت َمآ أَنزََل هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ia

menurunkan mereka itu (sembilan ayat)
Al-Isra:102

ؤآَُلِء َقْوُمنَا ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة هَٰٓ
mereka ini kaum kami mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

tuhan-tuhan
Al-Kahfi:15
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ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ طَاَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر بَْل َمتَّْعنَا هَٰٓ
bahkan (kami) memberi kesenangan mereka dan bapak-bapak mereka

sehingga panjang atas mereka umur
Al-Anbiyaa':44

ؤآَُلِء يَنِطُقوَن ثُمَّ نُِكُسوا۟ َعَلىٰ رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما هَٰٓ
kemudian ditundukkan atas/terhadap kepala mereka sesungguhnya

(kamu) telah mengetahui tidaklah mereka itu berbicara
Al-Anbiyaa':65

ؤآَُلِء َءالَِهًة َلْو َكاَن هَٰٓ
sekiranya adalah dia mereka itu tuhan-tuhan

Al-Anbiyaa':99

ؤآَُلِء  فَيَُقوُل َءأَنتُْم أَْضَلْلتُْم ِعبَاِدى هَٰٓ
lalu dia mengatakan apakah kamu apakah (kalian[lk]) menyesatkan

hamba-hamba mereka itu
Al-Furqon:17

ؤآَُلِء َلِشرِْذَمٌة َقلِيُلوَن إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu sungguh kelompok/golongan mereka

sedikit/kecil
Asy-Syu'araa':54

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْغَويْنَآ أَْغَويْنَُٰهْم َكَما َغَويْنَا تَبَرَّأْنَآ إَِليَْك َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka inilah orang-orang yang (kami) telah

menyesatkan (kami) telah menyesatkan mereka sebagaimana (kami)
menyesatkan (kami) menjadi berlepas diri kepada Engkau

Al-Qashash:63

ؤآَُلِء َمن يُؤِْمُن ِبِهۦ َوِمْن هَٰٓ
dan dari antara mereka orang mereka mempercayai dengannya

Al-Ankabuut:47

ؤآَُلِء إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً َوَما يَنظُُر هَٰٓ
dan tidak dia melihat mereka itu melainkan teriakan/suara keras yang

melakukan penyatuan
Shaad:15

ؤآَُلِء  فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن هَٰٓ
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan orang-orang yang mereka menganiaya
dari/diantara mereka itu

Az-Zumar:51

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َورَُسوٌل مُِّبنٌي بَْل َمتَّْعُت هَٰٓ
bahkan (aku) telah memberi kesenangan mereka itu dan bapak-bapak
mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang rasul

yang nyata

Az-Zukhruf:29

ؤآَُلِء َقْوٌم الَّ يُؤِْمنُوَن َوِقيلِِهۦ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓ
dan perkataannya ya tuhanku sesungguhnya mereka itu kaum tidak

mereka beriman
Az-Zukhruf:88

ؤآَُلِء َقْوٌم مُّْجرُِموَن فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنَّ هَٰٓ
maka (ia) berdo'a tuhannya bahwasanya mereka ini kaum orang-

orang yang sungguh-sungguh berdosa
Ad-Dukhaan:22

ؤآَُلِء َليَُقوُلوَن إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu benar-benar mengatakan

Ad-Dukhaan:34
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ؤآَُلِء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
ingatlah kamu mereka/orang-orang ini diseru/diajak untuk/agar diberi

nafkah di dalam jalan Allah
Muhammad:38

ؤآَُلِء يُِحبُّوَن ٱْلَعاِجَلَة إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu disenangkan (ia[pr]) yang cepat-cepat

Al-Insaan:27

ؤآَُلِء َلَضآلُّوَن إِذَا َرأَْوُهْم َقاُلٓوا۟ إِنَّ هَٰٓ َو
dan apabila (mereka) melihat mereka mereka berkata sesungguhnya

mereka itu (orang-orang beriman) benar-benar orang-orang yang
sesat

Al-
Mutaffifiin:32

َوٱلَّٰٓـِٔى َلْم يَِحْضَن َوأُ۟ولَُٰت ٱأْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ
yang tidak haid dan wanita yang mempunyai mengandung/hamil

waktu mereka[pr] bahwa (mereka) meletakkan/ menanggalkan
kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:4
َوأُ۟ولَُٰت

ِبينًا َوأُ۟ولَِٰٓئُكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا مُّ
dan mereka itu kami jadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan

dengan nyata
An-Nisa:91 َوأُ۟ولَِٰٓئُكْم

ا ِبٱْلِقْسِط َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوأُ۟وُلوا۟ ٱْلِعْلمِ َقآِئمًۢ
dan para Malaikat dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan

berdiri dengan keadilan
Ali-Imran:18 ۟ َوأُ۟وُلوا

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Anfaal:75

َقاُلوا۟ نَْحُن أُ۟وُلوا۟ ُقوٍَّة َوأُ۟وُلوا۟ بَأٍْس َشِديٍد
mereka berkata kami orang-orang yang mempunyai kekuatan dan

orang-orang yang mempunyai kekuatan sangat keras/berat
An-Naml:33

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Ahzab:6

َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوأُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُكْم
dan kalian hendaklah mentaati rasul dan ulil / orang yang mempunyai

urusan ini diantara kalian
An-Nisa:59 َوأُ۟ولِى

ؤآَُلِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك ؤآَُلِء َوهَٰٓ ُكالًّ نُِّمدُّ هَٰٓ
setiap diberikan bantuan mereka ini (golongan ini) dan mereka itu

(golongan itu) dari pemberian/kemurahan tuhanmu
Al-Isra:20 ؤآَُلِء َوهَٰٓ

َوَلُكْم ِفى ٱْلِقَصاِص َحيَٰوةٌ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan bagimu di dalam hukum qishash kehidupan hai golongan orang-

orang yang berpengatahuan agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:179 يَٰٓأُ۟ولِى
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َوٱتَُّقوِن يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
dan kalian hendaklah bertaqwa kepadaku hai golongan berakal

Al-Baqarah:197

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan akal agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:100

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10
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ه و ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lembut hati,penghiba

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَلَوَّٰهٌ أَوَّٰهٌ
lembut hati penghiba

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِنيٌب إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َلَحلِيٌم أَوَّٰهٌ مُّ
sesungguhnya Ibrahim sungguh penyantun (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) penghiba (ia[lk]) yang suka kembali
Huud:75 أَوَّٰهٌ

تَبَرَّأَ ِمنُْه إِنَّ إِبْرَِٰهيَم أَلَوَّٰهٌ َحلِيٌم
(ia) supaya berlepas diri dari padanya sesungguhnya Ibrahim lembut

hati penyantun
At-Taubah:114 أَلَوَّٰهٌ
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ي و ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tempat perlindungan,

lindungan, naungan, keteduhan, gubuk, pernaungan, naung, jambar,
surukan, deking, bumbun, jerumun, aling-aling, pelabuhan, bandar,
tempat yg aman, tempat berlindung, tempat tersembunyi, pondok,

penginapan, rumah kecil untuk sementara, perempat, tiga bulan, suku,
bagian, setali, ampun, setalen, ampunan, daerah kota

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlindung, bernaung,
melindungi, bersembunyi, menyembunyikan, memberi naungan, memberi
tempat, menginap, melindungkan, memperlindungkan, memperlindungi,
berlabuh, mengamankan, menaruh, mempunyai, mengandung, memberi

tumpangan kpd, menyimpan dlm hati, menaruhkan, menampung,
memuat, menyediakan, muat, menolong, mendamaikan,

memperdamaikan, memberi akomodasi, memberi penginapan,
melemaskan, mengajukan, memondok, menyewa, tersangkut,

memondokkan, meletakkan, menyimpan uang, menerima, mendapatkan,
mendapat, menyambut, beroleh, mendapati, memapak, siap menerima,

menjamu, mengizinkan masuk, menjawat, bersarang, mendekap,
menyarang, membaringkan diri, memperdekapkan, membagi empat,

memotong menjadi empat, memberi tempat tinggal, berpondok, memberi
jalan

َسـَٔاِوٓى تُـِْٔويِه إِى أََويْنَآ َءاَووا۟
(aku) akan mencari

perlindungan melindunginya ya/benar kita mencari
tempat berlindung

memberi tempat
kediaman/perlindungan

فََمأَْوىُٰهُم فَـَٔاَوىُٰكْم فَـَٔاَوٰى فَأُْوۥٓا۟ َسـَٔاِوٓى
maka tempat

kediaman mereka
maka (dia) memberi

tempat kalian
lalu (dia)

melindungi
maka carilah tempat

perlindungan
(aku) akan mencari

perlindungan

أَْوىُٰهْم مَّ َمأَْوىُٰهْم َمأَْوىُٰهُم َمأَْوىُٰكُم فََمأَْوىُٰهُم
tempat tinggal

mereka
tempat tinggal

mereka tempat mereka tempat tinggal
kalian

maka tempat
kediaman mereka

َوَمأَْوىُٰكُم َولِىَ إِيتَآِء َو َوَءاَويْنَُٰهَمآ أَْوىُٰهْم مَّ
dan tempat kembali

kalian bagiku mendatangkan
dan (kami)
melindungi
keduanya

tempat tinggal
mereka
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ٱمْلَأَْوٰى َوَمأَْوىُٰهْم
tempat tinggal dan tempat mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72
۟ َءاَووا

َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َحقًّا
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman/perlindungan dan
(mereka) memberi pertolongan itulah mereka mereka orang-orang

yang beriman sebenar-benarnya

Al-Anfaal:74

ْخرَِة َقاَل أَرََءيَْت إِذْ أََويْنَآ إَِلى ٱلصَّ
dia mengatakan apakah (kamu) lihat/pendapatmu tatkala kita mencari

tempat berlindung di/atas batu
Al-Kahfi:63 أََويْنَآ

َويَْستَنِۢبـُٔونََك أََحقٌّ ُهَو ُقْل إِى
dan memberitahukan kepadamu apakah benar dia kamu hendaklah

mengatakan ya/benar
Yunus:53 إِى

َوفَِصيَلِتِه ٱلَِّتى تُـِْٔويِه
dan keluarganya yang melindunginya Al-Ma'arij:13 تُـِْٔويِه

َقاَل َسـَٔاِوٓى إَِلىٰ َجبٍَل يَْعِصُمِنى ِمَن ٱمْلَآِء
dia mengatakan (aku) akan mencari perlindungan ke gunun

menjagaku/melindungiku dari air
Huud:43 َسـَٔاِوٓى

فَأُْوۥٓا۟ إَِلى ٱْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم َربُُّكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ
maka carilah tempat perlindungan kedalam gua

menyebarkan/melimpahkan bagi kalian tuhan kalian dari rahmat-nya
Al-Kahfi:16 ۟ فَأُْوۥٓا

أََلْم يَجِْدَك يَِتيًما فَـَٔاَوٰى
apakah tidak/bukanlah mendapatimu anak yatim lalu (dia)

melindungi
Ad-Duha:6 فَـَٔاَوٰى

تََخافُوَن أَن يَتََخطَّفَُكُم ٱلنَّاُس فَـَٔاَوىُٰكْم َوأَيََّدُكم ِبنَْصرِِهۦ
kalian takut bahwa/akan menjadi menyambar/menculik kalian

manusia/orang-orang maka (dia) memberi tempat kalian dan (dia)
menguatkan kalian dengan pertolongannya

Al-Anfaal:26
فَـَٔاَوىُٰكْم
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َوأَمَّا ٱلَِّذيَن فََسُقوا۟ فََمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر
dan adapun orang-orang yang (mereka) berbuat fasik maka tempat

kediaman mereka api/neraka
As-Sajdah:20 فََمأَْوىُٰهُم

واََل ِمَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر
dan tidak dari orang-orang yang mereka mengingkari tempat tinggal

kalian api/neraka
Al-Hadiid:15 َمأَْوىُٰكُم

أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
itulah mereka tempat mereka neraka dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka usahakan
Yunus:8 َمأَْوىُٰهُم

َمتَٰعٌ َقلِيٌل ثُمَّ َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
penambahan kesenangan sedikit kemudian tempat tinggal mereka

neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:197 َمأَْوىُٰهْم

فَتَُهاِجُروا۟ ِفيَها فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
maka kalian kesana-kemari di dalamnya maka itulah mereka tempat
tinggal mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

An-Nisa:97

أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم واََل يَجُِدوَن َعنَْها َمِحيًصا
itulah mereka tempat tinggal mereka neraka jahanam dan tidak

mereka mendapatkan daripadanya tempat lari
An-Nisa:121

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97
أَْوىُٰهْم مَّ

َوَءاَويْنَُٰهَمآ إَِلىٰ َربَْوٍة ذَاِت َقرَاٍر َوَمِعنيٍ
dan (kami) melindungi keduanya di tempat tinggi yang datar

mempunyai tambahan tempat menetap dan mata air

Al-
Mu'minuun:50

َوَءاَويْنَُٰهَمآ
إِيتَآِء ٱلزََّكٰوِة َلٰوِة َو إَِقامِ ٱلصَّ َو

dan dirikanlah sholat mendatangkan zakat An-Nuur:37 إِيتَآِء َو
َلُكْم ِدينُُكْم َولِىَ ِديِن

bagi kalian agama kalian bagiku agama Al-Kaafiruun:6 َولِىَ
َوَمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصِريَن

dan tempat kembali kalian api/neraka dan tidak bagi kalian dari para
penolong

Al-Ankabuut:25 َوَمأَْوىُٰكُم
ذَا َوَمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصِريَن هَٰ

ini dan tempat tinggal kalian neraka dan tidak bagi kalian dari para
penolong

Al-Jaatsiyah:34
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َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempatnya neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali Ali-Imran:162 َوَمأَْوىُٰه

َوَمأَْوىُٰه ٱلنَّاُر َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
dan tempatnya neraka dan tidak orang-orang yang dzalim dari para

penolong
Al-Maidah:72

فََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
maka sesungguhnya telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah

dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Anfaal:16

َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوِبئَْس َمثَْوى ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tempat kembali mereka neraka dan seburuk-buruk tempat-tempat

tinggal yang mendzalmi
Ali-Imran:151 َوَمأَْوىُٰهُم

َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوَلِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat kembali mereka api/neraka dan sungguh amat buruk

tempat kembali
An-Nuur:57

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Taubah:73 َوَمأَْوىُٰهْم

فَأَْعرُِضوا۟ َعنُْهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم
maka kalian hendaklah menanugerahkan dari mereka sesungguhnya

mereka kekejian dan tempat mereka neraka jahanam
At-Taubah:95

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan /

lapangan
Arraad:18

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Tahriim:9

فََلُهْم َجنَُّٰت ٱمْلَأَْوٰى نُزاُلًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka bagi mereka surga tempat tinggal anugerah-anugerah terhadap

apa adalah mereka mereka mengerjakan
As-Sajdah:19 ٱمْلَأَْوٰى

 فَِإنَّ ٱْلَجِحيَم ِهىَ ٱمْلَأَْوٰى
maka sesungguhnya neraka jahim dia tempat tinggal

An-Naziaat:39

 فَِإنَّ ٱْلَجنََّة ِهىَ ٱمْلَأَْوٰى
maka sesungguhnya surga ini dia tempat tinggal

An-Naziaat:41

ِعنَدَها َجنَُّة ٱمْلَأَْوىٰٓ
di sisinya surga tempat tinggal An-Najm:15 ٱمْلَأَْوىٰٓ
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د ي ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penunjang, sokongan,

pendukung, penyokong, tunjangan, tumpuan, pendukungan, sandaran,
bantalan, tiang, cagak, beking, jaminan penghidupan, ganjal, andukan,

pendatang, jagang, kebaikan, kebaikan hati, pernaungan, tolong,
kemurahan hati, berkat, hadiah, tanda mata, surat, detik, nomor dua,

sekon, piring kedua, barang bermutu rendah, persneling kedua, berlaku
berhati-hati, kedua, lain, ulang, ulangan, rendahan, serupa, tambahan,
penganjur, pengacara, pendorong, sisi, samping, sebelah, pihak, pinggir,
tepi, segi, lambung, rusuk, pinggang, hadap, seiris, lambungan, sesayat,
memajukan, juara, pembela, johan, jago, jagoan, mbah, yg mendapat

hadiah pertama, baik sekali, terbaik, wajah, air muka, persetujuan, roman
muka, ketenangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendukung, menyokong,
menyangga, membenarkan, membeking, menunjang, menggalang,

membantu, mengampu, menghidupi, memapah, menaruh, menyandari,
menumpu, memperkalang, membantu penghidupan, memberi sokongan,

memberi nafkah, menaruhkan, menyukai, mengataskan, berbaik hati,
bermurah hati, memperkenankan, menyerupai, mengaruniai,

memperkenan, menganjurkan, mengacukan, berlangganan, menganut,
menyetujui, menyumbang, menandatangani, berabonemen, berjanji akan

membayar, mengabonemenkan, menganuti, menegakkan, menjunjung
tinggi, menguatkan, berpihak, memihak, lebih lanjut, lebih jauh,

selanjutnya, lagi, membela, mempertahankan, merampok, menempelkan,
bertonjolan, berdiri, menonjol, mengabdi, mengesahkan, mensahkan,

memperjuangkan, menjagoi

َوأَيََّدُهم َوأَيََّدُكم فَأَيَّْدنَا أَيََّدَك أَيَّدتَُّك
dan (ia[lk])

menyebabkan
menguatkan mereka

dan (dia)
menguatkan kalian

maka (kami)
memberi kekuatan memperkuat kamu aku menguatkan

kamu

يَُؤيُِّد َوأَيَّْدنَُٰه َوأَيََّدهُۥ
dia memperkuat dan kami memperkuat dia dan (ia[lk]) menyebabkan

menguatkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱذُْكْر ِنْعَمِتى َعَليَْك َوَعَلىٰ وَٰلَِدِتَك أَيَّدتَُّك
kamu hendaklah ingat nikmatku atas kamu dan atas yang menjadi

ibumu aku menguatkan kamu
Al-Maidah:110 أَيَّدتَُّك
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ُهَو ٱلَِّذٓى أَيََّدَك ِبنَْصرِِهۦ َوِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:62 أَيََّدَك

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا۟
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

فَأَيَّْدنَا

تََخافُوَن أَن يَتََخطَّفَُكُم ٱلنَّاُس فَـَٔاَوىُٰكْم َوأَيََّدُكم ِبنَْصرِِهۦ
kalian takut bahwa/akan menjadi menyambar/menculik kalian

manusia/orang-orang maka (dia) memberi tempat kalian dan (dia)
menguatkan kalian dengan pertolongannya

Al-Anfaal:26
َوأَيََّدُكم

نُْه َويُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت َوأَيََّدُهم ِبُروحٍ مِّ
dan (ia[lk]) menyebabkan menguatkan mereka dengan roh

pertolongan dari padanya dan menyebabkan akan memasukkan
mereka surga

Al-
Mujaadilah:22

َوأَيََّدُهم

َوأَيََّدهُۥ ِبُجنُوٍد لَّْم تََرْوَها
dan (ia[lk]) menyebabkan menguatkannya dengan para bala tentara

tidak melihatnya
At-Taubah:40 َوأَيََّدهُۥ

ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
bukti-bukti kebenaran dan kami memperkuat dia dengan ruhul/roh

kudus/suci
Al-Baqarah:87 َوأَيَّْدنَُٰه

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

َوالـلَّـُه يَُؤيُِّد ِبنَْصرِِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia memperkuat dengan pertolongannya daridia kehendaki Ali-Imran:13 يَُؤيُِّد
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ك ي ا
Makna kata dasar :

ٱأْلَيَْكِة ْلـَٔيَْكِة
Aikah Aikah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُب ْلـَٔيَْكِة ٱمْلُرَْسلنَِي َكذََّب أَْصحَٰ
dia telah sungguh-sungguh mendustakan para penghuni Aikah para

yang diutus / para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':176

ْلـَٔيَْكِة
ُب ْلـَٔيَْكِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْحزَاُب َوثَُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوأَْصحَٰ

dan kaum tsamud dan kaum lut dan penduduk Aikah itulah mereka
golongan-golongan

Shaad:13

ُب ٱأْلَيَْكِة َلظَٰلِِمنَي إِن َكاَن أَْصحَٰ َو
dan sesungguhnya adalah dia para penghuni Aikah sungguh orang-

orang yang zalim
Al-Hijr:78 ٱأْلَيَْكِة

ُب ٱأْلَيَْكِة َوَقْوُم تُبَّعٍ َوأَْصحَٰ
dan penduduk Aikah dan kaum tubba'

Qaaf:14
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ل ي ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keluarga, bani, kaum,

kelompok, warga
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَءاَل ِبـَٔاِل َءاِل َءاُل َءاَل
dan keluarga dengan

keluarga/kaum keluarga/pengikut keluarga keluarga/pengikut

َوَءاُل
dan keluarga

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَنَجيْنَُٰكْم َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن َوأَنتُْم تَنظُُروَن
maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan

keluarga/pengikut fir'aun dan kalian kalian memperhatikan
Al-Baqarah:50 َءاَل

فََقْد َءاتَيْنَآ َءاَل إِبْرَِٰهيَم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
maka sesungguhnya telah mereka mendatangi keluarga Ibrahim kitab

dan Hikmah
An-Nisa:54

ِننَي َوَلَقْد أََخذْنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن ِبٱلسِّ
dan sesungguhnya kami telah mengambil keluarga/kaum fir'aun

dengan beberapa tahun
Al-A'raaf:130

َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan kami tenggelamkan keluarga/pengikut fir'aun dan semuanya

adalah mereka orang-orang menindas
Al-Anfaal:54

وُهْم أَْجَمِعنَي إآِلَّ َءاَل ُلوٍط إِنَّا مَلُنَجُّ
kecuali keluarga lut sesungguhnya kami sungguh kami akan

selamatkan mereka mereka semuanya
Al-Hijr:59

ا َجآَء َءاَل ُلوٍط ٱمْلُرَْسُلوَن فََلمَّ
maka tatkala dia datang keluarga lut para utusan

Al-Hijr:61

َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجٓوا۟ َءاَل ُلوٍط مِّن َقْريَِتُكْم
mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan keluarga lut dari

negeri kalian
An-Naml:56
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ُكوُر ٱْعَمُلٓوا۟ َءاَل َداُوۥَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَى ٱلشَّ
bekerjalah kalian hai keluarga daud syukur dan sangat sedikit dari

hamba-hamba-ku syukur
Saba':13

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46

يْنَُٰهم ِبَسَحٍر إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َحاِصبًا إآِلَّ َءاَل ُلوٍط نَّجَّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka (ia[lk]) yang

membatu kecuali atas lut selamatkan mereka[lk] diakhir
malam/sebelum fajar

Al-Qamar:34

َوَلَقْد َجآَء َءاَل ِفْرَعْوَن ٱلنُّذُُر
dan sesungguhnya dia datang keluarga/kaum fir'aun pemberian

peringatan/ancaman
Al-Qamar:41

ُروَن تَْحِمُلُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َءاُل ُموَسىٰ َوَءاُل هَٰ
keluarga Musa dan keluarga Harun dia membawanya malaikat-

malaikat
Al-Baqarah:248 َءاُل

فَٱْلتََقطَُهۥٓ َءاُل ِفْرَعْوَن لِيَُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحزَنًا
maka memungutnya keluarga fir'aun supaya keduanya menjadi bagi

mereka musuh dan kesedihan
Al-Qashash:8

يْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن إِذْ نَجَّ َو
dan ketika kami selamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun Al-Baqarah:49 َءاِل

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/kaum fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Ali-Imran:11

إِذْ أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب َو
dan ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum fir'aun mereka

menimpakan pada kalian buruk siksa
Al-A'raaf:141

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:52

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:54

َويُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َوَعَلىٰٓ َءاِل يَْعُقوَب
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan atas keluarga yaqub

Yusuf:6

إِذْ أَنَجىُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
ketika (dia) menyelamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun

mereka menimpakan pada kalian buruk siksa
Ibrahim:6
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يَرِثُِنى َويَرُِث ِمْن َءاِل يَْعُقوَب َوٱْجَعْلُه رَبِّ رَِضيًّا
(dia) yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi dari keluarga yaqub

dan jadikanlah ia Tuhan seorang yang diridhai
Maryam:6

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28

َوَحاَق ِبـَٔاِل ِفْرَعْوَن ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
dan meliputi/mengepung dengan keluarga/kaum fir'aun buruk siksa Ghafir:45 ِبـَٔاِل

َلِمنَي َن َعَلى ٱْلعَٰ َوَءاَل إِبْرَِٰهيَم َوَءاَل ِعْمرَٰ
dan keluarga Ibrahim dan keluarga imran atas/terhadap semesta alam Ali-Imran:33 َوَءاَل

َلِمنَي َن َعَلى ٱْلعَٰ َوَءاَل إِبْرَِٰهيَم َوَءاَل ِعْمرَٰ
dan keluarga Ibrahim dan keluarga imran atas/terhadap semesta alam

Ali-Imran:33

ُروَن تَْحِمُلُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َءاُل ُموَسىٰ َوَءاُل هَٰ
keluarga Musa dan keluarga Harun dia membawanya malaikat-

malaikat
Al-Baqarah:248 َوَءاُل
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م ي ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yang belum menikah, tak

bersuami, tak beristri, wadat, janda, balu, randa, duda
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَيََٰمىٰ
orang-orang yang sendirian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إَِمآِئُكْم لِِحنَي ِمْن ِعبَاِدُكْم َو َوأَنِكُحوا۟ ٱأْلَيََٰمىٰ ِمنُكْم َوٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-
budak perempuan kalian

An-Nuur:32
ٱأْلَيََٰمىٰ
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ن ي ا
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sekarang, saat ini

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلَءاَن وََكأَيِّن فَٱْلـََٰٔن فََكأَيِّن َءآْلـََٰٔن
sekarang dan berapa banyak maka sekarang maka berapa banyak apakah sekarang

ٱْلـََٰٔن
sekarang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َءآْلـََٰٔن َوَقْد ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن
apakah sekarang dan sungguh/padahal adalah kalian denganny

kalianminta menyegerakan
Yunus:51 َءآْلـََٰٔن

َءآْلـََٰٔن َوَقْد َعَصيَْت َقبُْل وَُكنَت ِمَن ٱمْلُفِْسِديَن
apakah sekarang dan/padahal sesungguhnya (kamu) mendurharkai

sebelum dan (kamu) adalah dari orang-orang yang membuat
kerusakan

Yunus:91

فََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰها َوِهىَ ظَامِلٌَة
maka berapa banyak dari negeri kami membinasakanlah dia dan ia

(penduduknya) keadaan zalim
Al-Hajj:45 فََكأَيِّن

فَٱْلـََٰٔن بَِٰشُروُهنَّ َوٱبْتَُغوا۟ َما َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
maka sekarang yang mencampuri mereka[pr] dan carilah olehmu apa

diamenuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Baqarah:187 فَٱْلـََٰٔن

وََكأَيِّن مِّن نَِّبىٍّ قَٰتََل َمَعُهۥ ِربِّيُّوَن َكِثيٌر
dan berapa banyak dari benar-benar nabi dia memerangi bersama dia

orang-orang yang bertuhan (bertakwa) sangat banyak
Ali-Imran:146 وََكأَيِّن

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وََكأَيِّن مِّْن َءايٍَة ِفى ٱلسَّ
dan banyak sekali dari tanda-tanda di dalam langit dan bumi

Yusuf:105
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وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْمَليُْت َلَها َوِهىَ ظَامِلٌَة
dan berapa banyak dari negeri (aku) tangguhkan padanya dan ia

(penduduknya) zalim
Al-Hajj:48

وََكأَيِّن مِّن َدآبٍَّة الَّ تَْحِمُل ِرزَْقَها الـلَّـُه
dan berapa banyak dari binatang melata tidak ia membawa/mengurus

rezekinya Allah
Al-Ankabuut:60

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة ِهىَ أََشدُّ ُقوَّةً مِّن َقْريَِتَك ٱلَِّتىٓ أَْخرََجتَْك
dan berapa banyak dari negeri dia paling keras/berat kekuatan dari

pada negerimu yang (ia[pr]) akhirnya menyuruh keluar kamu
Muhammad:13

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َورُُسلِِهۦ
dan berapa banyak dari negeri (ia) sombong dari perintah tuhannya

dan rasul-rasulnya
Ath-Thalaaq:8

فََمن يَْستَِمعِ ٱْلَءاَن يَجِْد َلُهۥ ِشَهابًا رََّصًدا
maka barang siapa mendengarkan sekarang dia mendapatkan baginya

suluh api yang menyala intaian
Al-Jinn:9 ٱْلَءاَن

َقاُلوا۟ ٱْلـََٰٔن ِجئَْت ِبٱْلَحقِّ
mereka berkata sekarang kamu mendatangkan dengan sebenarnya Al-Baqarah:71 ٱْلـََٰٔن

 َقاَل إِنِّى تُبُْت ٱْلـََٰٔن
dia mengatakan sesungguhnya aku aku bertaubat sekarang

An-Nisa:18

ٱْلـََٰٔن َخفََّف الـلَّـُه َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعفًا
sekarang (ia) telah benar-benar meringankan / mengilangkan beban

Allah dari kalian dan (ia) telah mengetahui bahwasanya kepada
kalian kelemahan

Al-Anfaal:66

َقاَلِت ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز ٱْلـََٰٔن َحْصَحَص ٱْلَحقُّ
kamu mengatakan isteri sangat perkasa sekarang jelaslah kebenaran

Yusuf:51
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س hء ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penderitaan, kesengsaraan,

sengsara, kesedihan, kemiskinan, kemelaratan, jentaka, keadaan yg buruk
sekali, keadaan yg menyedihkan, kepapaan, kefakiran, kejorokan,

kejembelan, kotoran, keadaan terlantar, ketidakbahagiaan, kekurangan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menderita, memiskinkan.

بَأَْسُكْم بَأَْس بَأٍْس بَأٌْس بَأًْسا
peperanganmu kekuatan kekuatan kekuatan siksaan

بَأُْسنَآ بَأُْسنَا بَأَْسنَآ بَأَْسنَا بَأَْسُكْم
siksaan kami siksaan Kami hukuman/azab kami siksaan Kami peperanganmu

بَأِْسُكْم بَأِْس بَأُْسُهۥ بَأُْسُهم بَأُْسنَآ
peperanganmu siksaan siksaNya kekuatan/permungsuhan

mereka siksaan kami

ِبٱْلبَأَْسآِء ِبئَْسَما ِبئَْس بَـِٔيسٍۭ بَأِْسُكْم
dengan

kesengsaraan alangkah buruknya seburuk-buruk buruk/keras peperanganmu

فََلِبئَْس فَِبئَْس ُضًحى تَبْتَِئْس ِبٱْلبَأَْسآِء
maka amat buruk maka alangkah

buruknya siksaan Kami berduka cita dengan
kesengsaraan
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ٱْلبَأَْس َوَلِبئَْس َوِبئَْس َلِبئَْس
peperangan dan sungguh buruk/jahat dan amat buruk sungguh amat buruk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوالـلَّـُه أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكياًل
dan Allah paling keras/berat siksaan dan lebih kuat/keras keras An-Nisa:84 بَأًْسا

َقيًِّما لِّيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا مِّن لَُّدنُْه
yang lurus supaya diberi peringatan siksaan sangat keras/berat dari

sisinya
Al-Kahfi:2

لِيَُقوَم ٱلنَّاُس ِبٱْلِقْسِط َوأَنزَْلنَا ٱْلَحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد
supaya menegakkan manusia dengan adil dan kami telah menurunkan

besi tentang (kebenaran) itu kekuatan sangat keras/berat
Al-Hadiid:25 بَأٌْس

بََعثْنَا َعَليُْكْم ِعبَاًدا لَّنَآ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kami mengutus atas kalian hamba bagi kami kaum kekuatan sangat

keras/berat
Al-Isra:5 بَأٍْس

َقاُلوا۟ نَْحُن أُ۟وُلوا۟ ُقوٍَّة َوأُ۟وُلوا۟ بَأٍْس َشِديٍد
mereka berkata kami orang-orang yang mempunyai kekuatan dan

orang-orang yang mempunyai kekuatan sangat keras/berat
An-Naml:33

ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16

۟ َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84
بَأَْس

أَْو يَْلِبَسُكْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض
atau dia mencampurkan kalian golongan-golongan dan dia

menimpakan sebagian kalian bencana/keganasan bagian
Al-An'aam:65

ِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم ِبيَل تَِقيُكُم ٱْلَحرَّ َوَسرَٰ َوَجَعَل َلُكْم َسرَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian pakaian sangat melindungi /

memelihara kalian panas dan pakaian sangat melindungi /
memelihara kalian peperanganmu

An-Nahl:81
بَأَْسُكْم

َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َحتَّىٰ ذَاُقوا۟ بَأَْسنَا
seperti itulah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang

yang dari sebelum mereka sehingga mereka merasakan siksaan Kami
Al-An'aam:148 بَأَْسنَا
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ا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihat azab Kami mereka berkata kami telah

beriman kepada Allah sendirinya
Ghafir:84

َا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا نُُهْم ملَّ  فََلْم يَُك يَنفَُعُهْم إِيمَٰ
maka tidak ada adalah ia memberi manfaat kepada mereka iman

mereka tatkala (mereka) melihat azab Kami
Ghafir:85

وا۟ بَأَْسنَآ إِذَا ُهم مِّنَْها يَرُْكُضوَن آ أََحسُّ فََلمَّ
maka setelah (mereka) merasakan hukuman/azab kami tatkala/tiba-

tiba mereka dari padanya lari tergesa-gesa
Al-Anbiyaa':12 بَأَْسنَآ

فََلوآَْل إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَا تََضرَُّعوا۟ َولَِٰكن َقَسْت ُقُلوبُُهْم
maka mengapa tidak ketika ia datang kepada mereka siksaan Kami

mereka menundukan hati akan tetapi ia telah menjadi keras hati
mereka

Al-An'aam:43
بَأُْسنَا

فََجآَءَها بَأُْسنَا بَيَٰتًا أَْو ُهْم َقآِئُلوَن
maka dia datang kepadanya siksaan Kami pada waktu malam atau

mereka mereka sedang istirahat
Al-A'raaf:4

أَفَأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا بَيَٰتًا َوُهْم نَآِئُموَن
apakah dia merasa aman ahli negeri jika dia datang kepada mereka

siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97

واََل يُرَدُّ بَأُْسنَا َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dia ditolak siksa Kami dari kaum para yang melakukan

dosa
Yusuf:110

فََما َكاَن َدْعَوىُٰهْم إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَآ
maka tidak adalah dia doa mereka ketika ia datang kepada mereka

siksaan kami
Al-A'raaf:5 بَأُْسنَآ

أَْو ِمن َورَآِء ُجُدرٍۭ بَأُْسُهم بَيْنَُهْم َشِديٌد
atau dari belakang tembok-tembok kekuatan/permungsuhan mereka

diantara mereka sangat keras/berat
Al-Hasyr:14 بَأُْسُهم

واََل يُرَدُّ بَأُْسُهۥ َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dapat dia ditolak siksaNya dari kaum para yang melakukan

dosa
Al-An'aam:147 بَأُْسُهۥ

فََمن يَنُصرُنَا ِمۢن بَأِْس الـلَّـِه
maka barang siapa menolong kami dari siksaan Allah Ghafir:29 بَأِْس

َوَعلَّْمنَُٰه َصنَْعَة َلبُوٍس لَُّكْم لِتُْحِصنَُكم مِّۢن بَأِْسُكْم
dan (kami) telah mengajarnya membuat pakaian bagi kalian untuk

melindungi kalian[lk] dari peperanganmu
Al-Anbiyaa':80 بَأِْسُكْم
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َوأََخذْنَا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِبَعذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dan mereka mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

dengan siksaan buruk/keras dengan apa/disebabkan adalah mereka
mereka berbuat fasik

Al-A'raaf:165
بَـِٔيسٍۭ

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِبئَْس ٱلرِّفُْد ٱمْلَرْفُوُد
dan pada hari kiamat-kiamat seburuk-buruk pemberian (ia[lk]) yang

diberi
Huud:99 ِبئَْس

رَاُب َوَسآَءْت ُمرْتَفًَقا يَْشِوى ٱْلُوُجوهَ ِبئَْس ٱلشَّ
menghanguskan wajah-wajah seburuk-buruk minuman dan seburuk-

buruk yang menjadi tempat istirahat
Al-Kahfi:29

َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّۢ ِبئَْس لِلظَّٰلِِمنَي بََداًل
dan mereka bagi kalian musuh seburuk-buruk bagi orang-orang yang

zalim pengganti
Al-Kahfi:50

ِن يمَٰ واََل تَنَابَزُوا۟ ِبٱأْلَْلقَِٰب ِبئَْس ٱلِٱْسُم ٱْلفُُسوُق بَْعَد ٱإْلِ
dan jangan (kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah) dengan

julukan seburuk-buruk nama fasik sesudah keimanan
Al-Hujuraat:11

ِبئَْس َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Allah
Al-Jumu'ah:5

ِبئَْسَما ٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم
alangkah buruknya mereka menukar dengannya diri-diri mereka

sendiri
Al-Baqarah:90 ِبئَْسَما

نُُكْم ُقْل ِبئَْسَما يَأُْمرُُكم ِبِهۦٓ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan alangkah buruknya ia menyuruh kalian

dengannya iman kalian
Al-Baqarah:93

َقاَل ِبئَْسَما َخَلفْتُُموِنى ِمۢن بَْعِدٓى
dia mengatakan alangkah buruknya kalian menggantiku dari

sesudahku
Al-A'raaf:150

رَّآِء َلَعلَُّهْم يَتََضرَُّعوَن فَأََخذْنَُٰهم ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
maka kami ambil/azab mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan

boleh jadi mereka mereka menjadi menunduk
Al-An'aam:42 ِبٱْلبَأَْسآِء

رَُّعوَن رَّآِء َلَعلَُّهْم يَضَّ إآِلَّ أََخذْنَآ أَْهَلَها ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
kecuali/melainkan kami telah mengambil penduduknya dengan

kesempitan dan penderitaan boleh jadi mereka mereka merendahkan
diri

Al-A'raaf:94

َقْد َءاَمَن فَاَل تَبْتَِئْس ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
sungguh telah ia beriman maka jangan berduka cita dengan apa

adalah mereka mereka melakukan
Huud:36 تَبْتَِئْس

فَاَل تَبْتَِئْس ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka jangan berduka cita terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Yusuf:69
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يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا ُضًحى َوُهْم يَْلَعبُوَن يَْلَعبُوَن
dia datang kepada mereka dia datang kepada mereka siksaan Kami

dan mereka dan mereka main-main
Al-A'raaf:98 ُضًحى

َوٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل فَِبئَْس َما يَْشتَُروَن
dan mereka menukar/membeli dengannya harga sedikit maka

alangkah buruknya apa/barang mereka menukar/membeli
Ali-Imran:187 فَِبئَْس

َجَهنََّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِهاُد
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] maka alangkah buruk

hamparan / lapangan
Shaad:56

أَنتُْم َقدَّْمتُُموهُ َلنَا فَِبئَْس ٱْلَقرَاُر
kalian (kalian) menyediakannya/membawanya bagi kami maka amat

buruk tempat ketetapan/kediaman
Shaad:60

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat

tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:72

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam orang-orang
yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal

orang-orang yang sombong

Ghafir:76

ٱمْلَْشرَِقنْيِ فَِبئَْس ٱْلَقِريُن
dua masyrik/barat dan timur maka sejahat-jahat umat-umat

Az-Zukhruf:38

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

لِِديَن ِفيَها فََلِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن فَٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam orang-orang yang kekal

didalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal orang-orang
yang sombong

An-Nahl:29
فََلِبئَْس

ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

mereka mengerjakan
Al-Maidah:62 َلِبئَْس

ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

kerjakan
Al-Maidah:63

َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
sungguh amat buruk apa adalah mereka mereka melakukan

Al-Maidah:79
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َلِبئَْس َما َقدََّمْت َلُهْم أَنفُُسُهْم
sungguh amat buruk apa ia menyediakan/meneguhkan bagi mereka

diri-diri mereka
Al-Maidah:80

َلِبئَْس ٱمْلَْوَلىٰ َوَلِبئَْس ٱْلَعِشيُر
sungguh sejahat-jahat pelindung dan sungguh sejahat-jahat kawan /

golongan
Al-Hajj:13

ثُمَّ أَْضطَرُّهُۥٓ إَِلىٰ َعذَاِب ٱلنَّاِر َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
kemudian aku paksa ia kepada azab neraka dan amat buruk tempat

kembali
Al-Baqarah:126 َوِبئَْس

َوتُْحَشُروَن إَِلىٰ َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
dan mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam dan seburuk-

buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:12

َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوِبئَْس َمثَْوى ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tempat kembali mereka neraka dan seburuk-buruk tempat-tempat

tinggal yang mendzalmi
Ali-Imran:151

َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempatnya neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

Ali-Imran:162

َمتَٰعٌ َقلِيٌل ثُمَّ َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
penambahan kesenangan sedikit kemudian tempat tinggal mereka

neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:197

فََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
maka sesungguhnya telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah

dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Anfaal:16

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Taubah:73

فَأَْورََدُهُم ٱلنَّاَر َوِبئَْس ٱْلِورُْد ٱمْلَْوُروُد
maka/lalu (ia[lk]) akhirnya mendatangi mereka neraka dan seburuk-

buruk kedatangan (ia[lk]) yang didatangi
Huud:98

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan /

lapangan
Arraad:18

َجَهنََّم يَْصَلْونََها َوِبئَْس ٱْلَقرَاُر
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] dan seburuk-buruk tempat

ketetapan/kediaman
Ibrahim:29

َوَعَدَها الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
(ia) janjikannya Allah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

seburuk-buruk tempat kembali
Al-Hajj:72

ِهىَ َمْوَلىُٰكْم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dia perlindungan kalian dan seburuk-buruk tempat kembali

Al-Hadiid:15
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لِِديَن ِفيَها َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan seburuk-buruk tempat

kembali

At-
Taghaabun:10

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Tahriim:9

َولِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan bagi orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan mereka

azab / siksa neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Mulk:6

َوَلِبئَْس َما َشَرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh buruk/jahat apa mereka menukar dengannya diri-diri

mereka sendiri kalau adalah mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:102 َوَلِبئَْس

فََحْسبُُهۥ َجَهنَُّم َوَلِبئَْس ٱمْلَِهاُد
maka dia mencukupinya neraka jahanam dan seburuk-buruk

hamparan / lapangan
Al-Baqarah:206

َلِبئَْس ٱمْلَْوَلىٰ َوَلِبئَْس ٱْلَعِشيُر
sungguh sejahat-jahat pelindung dan sungguh sejahat-jahat kawan /

golongan
Al-Hajj:13

َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوَلِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat kembali mereka api/neraka dan sungguh amat buruk

tempat kembali
An-Nuur:57

َهُلمَّ إَِليْنَا واََل يَأْتُوَن ٱْلبَأَْس إاِلَّ َقلِياًل
marilah kepada kami dan tidak mendatangkan / membuat peperangan

kecuali sedikit
Al-Ahzab:18 ٱْلبَأَْس

رَّآُء َوزُْلزُِلوا۟ تُْهُم ٱْلبَأَْسآُء َوٱلضَّ مَّسَّ
dia telah menimpa mereka malapetaka dan kesengsaraan dan mereka

digoncangkan
Al-Baqarah:214 ٱْلبَأَْسآُء

رَّآِء َوِحنَي ٱْلبَأِْس ِبِريَن ِفى ٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar di dalam kesempitan dan penderitaan dan

sewaktu perang
Al-Baqarah:177 ٱْلبَأَْسآِء

رَّآِء َوِحنَي ٱْلبَأِْس ِبِريَن ِفى ٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar di dalam kesempitan dan penderitaan dan

sewaktu perang
Al-Baqarah:177 ٱْلبَأِْس

فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلبَآِئَس ٱْلفَِقيَر
maka kalian hendaklah memakan dari padanya dan (mereka)

berikanlah makan orang-orang yang sengsara orang-orang yang
sangat fakir

Al-Hajj:28
ٱْلبَآِئَس
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ب ا ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rumah, kesempatan, lawang,

kori, bab
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَُها أَبْوَٰ أَبْوَُٰب أَبْوََٰب أَبْوٍَٰب بًا أَبْوَٰ
pintu-pintunya pintu-pintu pintu-pintu pintu-pintu pintu-pintu

بَاٍب بَابٌۢ بَابًا ِبَها أَبْوَٰ بَُها أَبْوَٰ
pintu pintu pintu-pintu pintu-pintunya pintu-pintunya

ٱْلبَاِب ٱْلبَاَب ٱأْلَبْوَُٰب
pintu pintu pintu-pintu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بًا َوُسُرًرا َعَليَْها يَتَِّكـُٔوَن َولِبُيُوِتِهْم أَبْوَٰ
dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu dan kegembiraan ria

diatasnya menyandarkan
Az-Zukhruf:34 بًا أَبْوَٰ

بًا َمآُء فََكانَْت أَبْوَٰ  َوفُِتَحِت ٱلسَّ
dan telah dibukakan langit maka (ia) adalah pintu-pintu

An-Naba:19

تَفَرَِّقٍة َوٱْدُخُلوا۟ ِمْن أَبْوٍَٰب مُّ
dan kalian masuklah dari pintu-pintu berlainan Yusuf:67 أَبْوٍَٰب

نُْهْم ُجزٌْء مَّْقُسوٌم َلَها َسبَْعُة أَبْوٍَٰب لُِّكلِّ بَاٍب مِّ
baginya tujuh pintu-pintu bagi tiap-tiap pintu dari mereka bagian-

bagian (ia[lk]) yang ditentukan
Al-Hijr:44

فَتَْحنَا َعَليِْهْم أَبْوََٰب ُكلِّ َشىٍْء
kami membukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu Al-An'aam:44 أَبْوََٰب
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لِِديَن ِفيَها فََلِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن فَٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam orang-orang yang kekal

didalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal orang-orang
yang sombong

An-Nahl:29

ِقيَل ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم
dia dikatakan kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam

Az-Zumar:72

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam orang-orang
yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal

orang-orang yang sombong

Ghafir:76

نَْهِمٍر َمآِء ِبَمآٍء مُّ فَفَتَْحنَآ أَبْوََٰب ٱلسَّ
maka (kami) membukakan pintu-pintu langit dengan air (ia[lk]) yang

akhirnya mencurahkan
Al-Qamar:11

َمآِء واََل يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة اَل تُفَتَّحُ َلُهْم أَبْوَُٰب ٱلسَّ
tidak dia membukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak

mereka masuk surga ini
Al-A'raaf:40 أَبْوَُٰب

بَُها َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَها فُِتَحْت أَبْوَٰ
sehingga apabila mereka sampai kepadanya telah dibukakan pintu-

pintunya
Az-Zumar:71 بَُها أَبْوَٰ

بَُها  َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحْت أَبْوَٰ
sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan telah dibuka pintu-

pintunya
Az-Zumar:73

ِبَها َوأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمْن أَبْوَٰ
dan (mereka[lk]) berilah rumah-rumah dari pintu-pintunya Al-Baqarah:189 ِبَها أَبْوَٰ

َمآِء فَظَلُّوا۟ ِفيِه يَْعرُُجوَن َوَلْو فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا مَِّن ٱلسَّ
dan seandainya kami membukakan atas mereka pintu-pintu dari

langit maka terus tentang (kebenaran) itu menaiki
Al-Hijr:14 بَابًا

 َحتَّىٰٓ إِذَا فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا
sehingga apabila kami membukakan atas mereka pintu-pintu

Al-
Mu'minuun:77

فَُضرَِب بَيْنَُهم ِبُسوٍر لَُّهۥ بَابٌۢ
lalu telah dijadikan/diadakan diantara mereka dengan dinding

baginya pintu
Al-Hadiid:13 بَابٌۢ

َوَقاَل يَٰبَِنىَّ اَل تَْدُخُلوا۟ ِمۢن بَاٍب وَِٰحٍد
dan dia mengucapkan hai anak-anakku tidak kalian kelak memasuki

dari pintu yang satu
Yusuf:67 بَاٍب

 َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْدُخُلوَن َعَليِْهم مِّن ُكلِّ بَاٍب
dan para malaikat mereka masuk atas mereka dari setiap pintu

Arraad:23
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نُْهْم ُجزٌْء مَّْقُسوٌم َلَها َسبَْعُة أَبْوٍَٰب لُِّكلِّ بَاٍب مِّ
baginya tujuh pintu-pintu bagi tiap-tiap pintu dari mereka bagian-

bagian (ia[lk]) yang ditentukan
Al-Hijr:44

َوَغلََّقِت ٱأْلَبْوََٰب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه
dan telah benar-benar menutup pintu-pintu dan dia mengatakan
kemarilah bagi kamu dia mengatakan tempat berlindung Allah

Yusuf:23 ٱأْلَبْوََٰب
فَتََّحًة لَُّهُم ٱأْلَبْوَُٰب َجنَِّٰت َعْدٍن مُّ

surga 'adn yang sangat terbuka bagi mereka pintu-pintu Shaad:50 ٱأْلَبْوَُٰب
ًدا َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ

dan kalian masuklah pintu sujud Al-Baqarah:58 ٱْلبَاَب
ًدا َوُقْلنَا َلُهُم ٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ

dan kami berkata kepada mereka kalian hendaklah masuk pintu sujud
An-Nisa:154

ٱْدُخُلوا۟ َعَليِْهُم ٱْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإنَُّكْم غَٰلِبُوَن
kalian hendaklah masuk atas mereka pintu maka jika kalian telah

memasukinya maka sesungguhnya kalian yang telah
mengalahkan/menang

Al-Maidah:23

ًدا نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud mengampuni bagi kalian kesalahan-
kesalahan kalian kelam akan kami tambah orang-orang yang berbuat

baik

Al-A'raaf:161

َوٱْستَبََقا ٱْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُهۥ ِمن ُدبٍُر
dan keduanya berlomba pintu dan (ia) menarik hingga koyak bajunya

dari belakang
Yusuf:25

َوأَْلفَيَا َسيَِّدَها َلَدا ٱْلبَاِب َقاَلْت
dan (keduanya) mendapati tuannya di sisi pintu dia mengatakan Yusuf:25 ٱْلبَاِب
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ل ب ا ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna Babilon, negeri Babilon

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِببَاِبَل
di negeri Babil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروَت َومَُٰروَت َوَمآ أُنِزَل َعَلى ٱمْلََلَكنْيِ ِببَاِبَل هَٰ
dan tidak dia menurunkan atas/terhadap dua malaikat di negeri Babil

harut dan marut
Al-Baqarah:102 ِببَاِبَل
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ر ا ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perigi, telaga, kebaikan, mata

air, sumber, lift, tambang minyak, sangat, benar, amat, jauh, sama sekali,
dgn baik, dlm kekayaan, baik, enak, sedap, sehat, kaya, beruntung, lubang,

liang, rongga, hole, kosong, lubuk, kelemahan, kekurangan, robekan,
rebak, gaung, kesalahan, fokus, pusat, titik api, buah bibir, buah, buah

mulut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat lubang,

memfokuskan, memusatkan, bertumpu, menyetel lensa, melihat dgn jelas

َوِبئٍْر
dan sumur/telaga

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها َوِبئٍْر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد
maka ia (rumah-rumah) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang atas/terhadap

atap-atapnya dan sumur/telaga wanita yang sangat kesepihan dan
istana tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Al-Hajj:45
َوِبئٍْر
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ل ط ا ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ganas, kejam, jahat, nakal,

keji, buruk, galak, hebat sekali, gusar, cacat, bercela, judas, cacad, palsu,
bersifat menipu, yg bukan-bukan, sia-sia, sesuatu yg tdk meletus, orang yg
tdk berbakat, jelek, busuk, salah, gawat, susah, malang, tdk enak, bapet,

tak berguna, berkaki telanjang, tawar, tdk cakap, tdk berharga, tdk
bernilai, usang, kuno, lapuk, yg ketinggalan jaman, tdk terpakai, yg

dibatalkan dan tdk berlaku, penderita cacat, invalide, penyandang cacat,
batal, sakit, tdk sah, mansuh, yg tdk berlaku, tak ada, kosong, kehampaan,

lowongan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membatalkan, membuat

invalide, menjadi invalide, buang air, berak.

۟ تُبِْطُلٓوا تُبِْطُلوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل بَِٰطاًل أَفَِبٱْلبَِٰطِل
kalian merusak kalian merusak dengan yang bathil yang sia-sia apakah dengan yang

batil

َوبَِٰطٌل َوبَطََل ُمبِْطُلوَن َسيُبِْطُلُهۥٓ تُبِْطُلٓوا۟
dan keburukan dan dia

melenyapkan
orang-orang yang
sungguh-sungguh

membuat kepalsuan
akan

membatalkannya kalian merusak

ٱْلبَِٰطُل ٱْلبَِٰطَل َوٱْلبَِٰطَل َويُبِْطَل َوبَِٰطٌل
(ia[lk]) yang
melakukan
kebathilan

(ia[lk]) yang
melakukan kebatilan dan bathil dan menyebabkan

akan membatalkan dan keburukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِت الـلَّـِه ُهْم يَْكفُُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik

apakah dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah
mereka mereka mengingkari

An-Nahl:72
أَفَِبٱْلبَِٰطِل

َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67
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ذَا بَِٰطاًل َربَّنَا َما َخَلْقَت هَٰ
ya tuhan kami tidak kamu telah ciptakan ini yang sia-sia Ali-Imran:191 بَِٰطاًل

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما بَِٰطاًل  َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua yang sia-sia
Shaad:27

واََل تَْلِبُسوا۟ ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
dan jangan kaliam mencampur-adukkan hak/kebenaran dengan yang

bathil
Al-Baqarah:42 ِبٱْلبَِٰطِل

 واََل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian

dengan batil
Al-Baqarah:188

 يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْلِبُسوَن ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
hai ahli kitab mengapa kalian mencampur adukkan yang haq (benar)

dengan yang bathil
Ali-Imran:71

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

harta-harta kalian diantara kalian dengan jalan yang batil
An-Nisa:29

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل  َوأَْكلِِهْم أَْموَٰ
dan makanan mereka harta-harta manusia/orang lain dengan jalan

bathil
An-Nisa:161

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َليَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sungguh memakan harta-harta manusia dengan batil dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
At-Taubah:34

ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َويُجَٰ
dan akan berusaha untuk membantah orang-orang yang mereka
mengingkari dengan bathil agar dilenyapkan (oleh mereka[lk])

dengannya hak/kebenaran

Al-Kahfi:56

ِسُروَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل وََكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada yang batil dan

(mereka) mengingkari kepada Allah itulah mereka mereka orang-
orang yang merugi

Al-Ankabuut:52

َدُلوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َوجَٰ
dan (mereka[lk]) membantah dengan yang batil agar dilenyapkan

(oleh mereka[lk]) dengannya kebenaran
Ghafir:5

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُبِْطُلوا۟ َصَدقَِٰتُكم ِبٱمْلَنِّ َوٱأْلَذَٰى
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian merusak

sedekah kalian dengan umpatan dan gunjingan
Al-Baqarah:264 ۟ تُبِْطُلوا

َلُكْم واََل تُبِْطُلٓوا۟ أَْعمَٰ
dan tidak kalian merusak perbuatan-perbuatan kamu Muhammad:33 ۟ تُبِْطُلٓوا
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إِنَّ الـلَّـَه َسيُبِْطُلُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْصلِحُ َعَمَل ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah akan membatalkannya sesungguhnya Allah tidak

menyebabkan memperbaiki dia berusaha/beramal/bekerja orang-
orang yang membuat kerusakan

Yunus:81
َسيُبِْطُلُهۥٓ

إِْن أَنتُْم إاِلَّ ُمبِْطُلوَن
tidaklah kalian kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh membuat

kepalsuan
Ar-Ruum:58 ُمبِْطُلوَن

فََوَقعَ ٱْلَحقُّ َوبَطََل َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka dia nyatalah yang benar dan dia melenyapkan apa adalah

mereka mereka mengerjakan
Al-A'raaf:118 َوبَطََل

َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan Al-A'raaf:139 َوبَِٰطٌل

َوَحِبَط َما َصنَُعوا۟ ِفيَها َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan lenyap apa (mereka) mengusahakan didalamnya/diakhirat dan

keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan
Huud:16

لِيُِحقَّ ٱْلَحقَّ َويُبِْطَل ٱْلبَِٰطَل
agar Dia membenarkan/menetapkan yang benar dan menyebabkan

akan membatalkan (ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Al-Anfaal:8 َويُبِْطَل

ثُْلُهۥ َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه ٱْلَحقَّ َوٱْلبَِٰطَل أَْو َمتَٰعٍ زَبٌَد مِّ
atau pelipatan kesenangan/alat-alat buih serupanya seperti itulah

mengadakan / menjadikan Allah benar dan bathil
Arraad:17 َوٱْلبَِٰطَل

لِيُِحقَّ ٱْلَحقَّ َويُبِْطَل ٱْلبَِٰطَل
agar Dia membenarkan/menetapkan yang benar dan menyebabkan

akan membatalkan (ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Al-Anfaal:8 ٱْلبَِٰطَل

إِنَّ ٱْلبَِٰطَل َكاَن زَُهوًقا
sesungguhnya (ia[lk]) yang melakukan kebatilan adalah dia lenyap

Al-Isra:81

ِتِهۦٓ َويَْمحُ الـلَّـُه ٱْلبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan menghapuskan Allah (ia[lk]) yang melakukan kebatilan dan

dibenarkan benar dengan kalimatnya
Asy-Syuura:24

 ذَٰلَِك ِبأَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلبَِٰطَل
itu bahwa kami orang-orang yang mereka mengingkari mengikuti

(ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Muhammad:3

َوُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوزََهَق ٱْلبَِٰطُل
dan katakanlah dia datang benar dan (ia) menghilang (ia[lk]) yang

melakukan kebathilan
Al-Isra:81 ٱْلبَِٰطُل
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 َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ُهَو ٱْلبَِٰطُل
dan bahwasannya apa mereka memohon dari selain dia dia (ia[lk])

yang melakukan kebathilan
Al-Hajj:62

 َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱْلبَِٰطُل
dan bahwasannya apa yang mereka memohon dari selain dia (ia[lk])

yang melakukan kebathilan
Luqman:30

ُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوَما يُبِْدئُ ٱْلبَِٰطُل َوَما يُِعيُد
kamu hendaklah mengatakan dia datang kebenaran dan tidak

memulai (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dan tidak
mengembalikan

Saba':49

الَّ يَأِْتيِه ٱْلبَِٰطُل ِمۢن بَنْيِ يََديِْه واََل ِمْن َخْلِفِهۦ
tidak datang kepada-nya (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dari

antara depannya dan tidak dari belakangnya
Fush-Shilat:42

بَْل نَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعَلى ٱْلبَِٰطِل فَيَْدَمُغُهۥ
bahkan melemparkan dengan yang hak atas/terhadap (ia[lk]) yang

melakukan kebatilan menghancurkannya
Al-Anbiyaa':18 ٱْلبَِٰطِل

يًَّة مِّۢن بَْعِدِهْم أَفَتُْهلُِكنَا ِبَما فََعَل ٱمْلُبِْطُلوَن وَُكنَّا ذُرِّ
dan (kami) adalah keturunan dari sesudahnya apakah akan

dibinasakan kami dengan apa (dia) melakukan orang-orang yang
sesat

Al-A'raaf:173
ٱمْلُبِْطُلوَن

 واََل تَُخطُُّهۥ ِبيَِميِنَك إِذًا لَّٱرْتَاَب ٱمْلُبِْطُلوَن
dan tidak menulisnya dengan tangan kananmu jika demikian tentu

ragu-ragulah orang-orang yang membatalkan/mengingkari
Al-Ankabuut:48

 فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَْخَسُر ٱمْلُبِْطُلوَن  َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu merugi orang-orang

yang mengerjakan kebathilan
Al-Jaatsiyah:27
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ر ت ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mutilasi, pemotongan, hal,

rasa hormat, perhatian, respek, kehormatan, takzim, ihwal, keseganan,
khidmat, alat pelicin pakaian, alat pemeras cucian, tunggul, puntung,

tonggak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengamputasi, memotong,

memancung, menghormati, menghargai, menyegani, mentakzimkan,
mengenai, berhubung dgn, respek, mematuhi, mengindahkan, mengurangi,

membatasi, memperpendek, mempersingkat, memuntungkan, merusak,
mengoyakkan, menyeterika, memotong-motong, merobek-robek,

mengoyak-ngoyakkan, menyebabkan cacat, menyebabkan cedera,
membingungkan, kesandung, berjalan kaki, membungkamkan, berjalan

dgn langkah berat

ٱأْلَبْتَُر
terputus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ َشاِنئََك ُهَو ٱأْلَبْتَُر
sesungguhnya (ia[lk]) yang membencimu dia terputus Al-Kauthar:3 ٱأْلَبْتَُر
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ك ت ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotong, pendekkan,
memutus, memutuskan, memisahkan, memenggal, mengerat,

memencilkan, menyayat, menyela, menebak, menghalang-halangi

فََليُبَتُِّكنَّ
dan sungguh mereka akan memotong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مِ وأََلُِضلَّنَُّهْم وأََلَُمنِّيَنَُّهْم َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليُبَتُِّكنَّ َءاذَاَن ٱأْلَنْعَٰ
dan sungguh saya akan menyesatkan mereka dan sungguh saya akan
membangkitkan angan-angan kosong mereka dan sungguh saya akan

menyuruh mereka dan sungguh mereka akan memotong telinga
binatang ternak

An-Nisa:119
فََليُبَتُِّكنَّ
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ل ت ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tumpukan, timbunan, busut,

onggokan, gundukan, anak bukit, tumpukan tanah kuburan, bukit kecil,
tanah tinggi, gerobak dorong, timbunan tanah, usungan, unggun,

longgokan, bumbun, sejumlah besar, susun, tanding, banyaknya, lambak,
ketinggian, peninggian, pengangkatan, tingginya, dataran tinggi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat timbunan, membuat
tumpukan, menguruk, menumpuk, menimbunkan, menghimpun,

melimpahkan, melonggokan, mencurahi

َوتَبَتَّْل تَبِْتياًل
dan (kamu) kemudian beribadatlah sungguh-sungguh beribadat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إَِليِْه تَبِْتياًل
dan sebutlah nama tuhanmu dan (kamu) kemudian beribadatlah

kepada-Nya sungguh-sungguh beribadat

Al-
Muzzammil:8

تَبِْتياًل
َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إَِليِْه تَبِْتياًل

dan sebutlah nama tuhanmu dan (kamu) kemudian beribadatlah
kepada-Nya sungguh-sungguh beribadat

Al-
Muzzammil:8

َوتَبَتَّْل

802

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ث ث ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pancaran, siaran radio,

perambatan, penyebaran, penyiaran, pembiakan, perkembang-biakan,
transmission, infection, contagion, transmittal, spread, deployment,
dissemination, dispersion, propagation, delivery, shipment, dispatch,

consignment, despatch, gear, shift, speed, drive, contagiontransmisi, siaran
televisi, heran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyiarkan,
memperdengarkan, menabur, menaburkan, mengirimkan, membawa,
menularkan, menyebarkan, meneruskan, mewariskan, mewasiatkan,

mengantar, menjangkitkan, menceritakan, menyiarkan melalui televisi,
menyebarluaskan, memperbanyak, memperbanyakkan,

memperkembangbiakkan, membiakkan, memperkembangtumbuhkan,
mengherankan

َوبَثَّ نۢبَثًّا مُّ َمبْثُوثٌَة بَثِّى بَثَّ
dan dia

mengembang biakan yang berterbangan (ia[pr]) yang
dihamparkan kesusahan bertebaran

ٱمْلَبْثُوِث يَبُثُّ
(ia[lk]) yang ditebarkan bertebaran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَثَّ ِفيِهَما ِمن َدآبٍَّة مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara tanda-tanda-Nya ciptaan langit dan bumi dan tidak

bertebaran pada keduanya dari binatang melata
Asy-Syuura:29 بَثَّ

َقاَل إِنََّمآ أَْشُكوا۟ بَثِّى َوُحزِْنىٓ إَِلى الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah (kalian[lk]) mengadukanlah

kesusahan dan kesedihanku kepada Allah
Yusuf:86 بَثِّى

َوزَرَاِبىُّ َمبْثُوثٌَة
dan permadani (ia[pr])yang dihamparkan

Al-
Ghaashiyah:16 َمبْثُوثٌَة
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نۢبَثًّا فََكانَْت َهبَآًء مُّ
maka (ia) adalah debu yang berterbangan Al-Waqi'a:6 نۢبَثًّا مُّ

َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة
dan dia mengembang biakan di dalamnya dari setiap binatang melata Al-Baqarah:164 َوبَثَّ

َوبَثَّ ِمنُْهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَسآًء
dan dia mengembang biakan diantara keduanya orang laki-laki sangat

banyak dan perempuan
An-Nisa:1

َمآِء َمآًء َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan dia mengembang biakan didalamnya dari setiap binatang melata

dan kami telah menurunkan dari langit air
Luqman:10

َوِفى َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمن َدآبٍَّة َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan pada penciptaan kalian dan tidak bertebaran dari binatang melata

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:4 يَبُثُّ

يَْوَم يَُكوُن ٱلنَّاُس َكٱْلفَرَاِش ٱمْلَبْثُوِث
pada hari adalah mereka manusia seperti anai-anai (ia[lk]) yang

ditebarkan
Al-Qaariah:4 ٱمْلَبْثُوِث
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س ج ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna aliran, arus, curahan,

tumpahan, rawa, iring-iringan, ledakan, letusan, rentetan, penumpahan,
pencurahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelidiki, menggali,
menjajaki, berpeluk-pelukan, mengalir, berhamburan, berlalu, membesut,
melinang, melambai, membanjir, meletus, meledak pecah, memecahkan,

merusakkan, membuka dgn keras, sangat penuh, menumpahkan,
mencurahkan, menuangkan

فَٱنۢبََجَسْت
maka memancar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱنۢبََجَسْت ِمنُْه ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
maka memancar dari padanya dua belas mata air sungguh telah ia

mengetahui tiap manusia tempat minum mereka
Al-A'raaf:160 فَٱنۢبََجَسْت
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ث ح ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pertimbangan, perhatian,

pemikiran, perhitungan, timbangan, kepentingan, upah, ganjaran, hadiah,
anggaran, ketenggangan, pembayaran, penelitian, penyelidikan, kajian,
pengajian, telaah, pembahasan, mata pelajaran, bahas, riset, studi, mata

kuliah, bahan pelajaran, kepatutan, banding, pengejaran, penggeledahan,
reserse, galian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencari, menggeledah,
memeriksa, belajar, mempelajari, memikirkan, memikir, mengilmukan,
menghafalkan, meneliti, menjelajah, mengedari, menyelidiki, mengusut,
mengecam, menyelisik, menjejaki, menjelujuri, menjurusi, menyuluhi,

mengadakan penyelidikan, mengumpulkan keterangan, menghafal,
menyorot dgn tajam, menyelusur, menyelidiki untuk mendapatkan

يَبَْحُث
dia menggali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَبََعَث الـلَّـُه ُغرَابًا يَبَْحُث ِفى ٱأْلَرِْض
maka dia mengutus Allah seekor burung gagak dia menggali di dalam

bumi
Al-Maidah:31 يَبَْحُث
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ر ح ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lautan, air laut, permukaan

laut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلبَْحِر َوٱْلبَْحُر بَْحٍر بَِحيرٍَة أَبُْحٍر
dan lautan dan laut laut bahirah (unta yang

dipotong telinganya) laut-laut

ٱْلبَْحُر ٱْلبَْحَريِْن ٱْلبَْحَراِن ٱْلبَْحَر َوٱْلبَْحِر
lautan dua lautan dua laut lautan dan lautan

ٱْلِبَحاُر
laut-laut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُت الـلَّـِه يَُمدُّهُۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َسبَْعُة أَبُْحٍر مَّا نَِفَدْت َكلِمَٰ
mennambahnya dari sesudahnya tujuh laut-laut tidak (ia) melenyap

kalimat / ketentuan Allah
Luqman:27 أَبُْحٍر

َما َجَعَل الـلَّـُه ِمۢن بَِحيرٍَة
tidak ia menjadikan Allah dari bahirah (unta yang dipotong

telinganya)
Al-Maidah:103 بَِحيرٍَة

ىٍّ ٍت ِفى بَْحٍر لُّجِّ أَْو َكظُُلمَٰ
atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam An-Nuur:40 بَْحٍر

َوَلْو أَنََّما ِفى ٱأْلَرِْض ِمن َشَجرٍَة أَْقلٌَٰم َوٱْلبَْحُر
dan seandainya apa yang di dalam bumi dari pohon pena-pena dan

laut
Luqman:27 َوٱْلبَْحُر

َويَْعَلُم َما ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan dia mengetahui apa di dalam daratan dan lautan Al-An'aam:59 َوٱْلبَْحِر
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ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر يُكم مِّن ظُُلمَٰ  ُقْل َمن يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan siapa dia menyelamatkan kalian dari

berbagai kegelapan darat dan laut
Al-An'aam:63

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر  لِتَْهتَُدوا۟ ِبَها ِفى ظُُلمَٰ
agar kalian mendapat petunjuk dengannya di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
Al-An'aam:97

 ُهَو ٱلَِّذى يَُسيِّرُُكْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dia yang (ia[lk]) sungguh-sungguh akan menjalankan kalian (kk

pasif) di dalam daratan dan lautan
Yunus:22

 َوَلَقْد َكرَّْمنَا بَِنىٓ َءاَدَم َوَحَمْلنَُٰهْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan sesungguhnya (kami) telah memuliakan anak Adam dan Kami

bawa/angkut mereka di dalam daratan dan lautan
Al-Isra:70

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر  أَمَّن يَْهِديُكْم ِفى ظُُلمَٰ
siapkah yang (dia[lk]) memberi petunjuk kalian[lk] di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
An-Naml:63

ظََهَر ٱْلفََساُد ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدى ٱلنَّاِس
telah nampak kerusakan di dalam darat dan di laut dengan apa/sebab

ia telah mengusahakan tangan-tangan manusia
Ar-Ruum:41

َوٱْلبَْحِر ٱمْلَْسُجوِر
dan laut (ia[lk]) yang dididihkan

Ath-Thuur:6

إِذْ فَرَْقنَا ِبُكُم ٱْلبَْحَر َو
dan ketika kami memisahkan dengan/untuk kalian lautan Al-Baqarah:50 ٱْلبَْحَر

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر  َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil lautan

Al-A'raaf:138

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil laut maka (ia[lk]) akhirnya

mengikuti mereka fir'aun
Yunus:90

َر ٱْلبَْحَر لِتَأُْكُلوا۟ ِمنُْه َلْحًما طَِريًّا َوُهَو ٱلَِّذى َسخَّ
dan dia yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan lautan supaya

memakan dari padanya daging benar-benar lembut/yang baru
An-Nahl:14

 فَأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلبَْحَر
maka (kami) mewahyukan kepada Musa agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu lautan
Asy-Syu'araa':63

َوٱتْرُِك ٱْلبَْحَر رَْهًوا إِنَُّهْم ُجنٌد مُّْغرَُقوَن
dan tinggalkan/biarkan laut ketenangan sesungguhnya mereka tentara

orang-orang yang dalam kondisi ditenggelamkan
Ad-Dukhaan:24
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َر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِهۦ الـلَّـُه ٱلَِّذى َسخَّ
Allah yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan untuk kalian lautan

untuk berlayar/berjalan perahu tentang (kebenaran) itu dengan
perintahnya

Al-Jaatsiyah:12

ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َسآِئغٌ َشرَابُُهۥ َوَما يَْستَِوى ٱْلبَْحَراِن هَٰ
dan tidak dia sama dua laut ini tawar tawar / segar mudah ditelan

minumannya
Faathir:12 ٱْلبَْحَراِن

َحتَّىٰٓ أَبُْلغَ َمْجَمعَ ٱْلبَْحَريِْن أَْو أَْمِضىَ ُحُقبًا
sehingga aku sampai pertemuan dua lautan atau berlalu/berjalan

bertahun-tahun
Al-Kahfi:60 ٱْلبَْحَريِْن

 َوُهَو ٱلَِّذى َمَرَج ٱْلبَْحَريِْن
dan dia yang (ia) mengalirkan dua laut

Al-Furqon:53

َوَجَعَل َلَها َروَِٰسىَ َوَجَعَل بَنْيَ ٱْلبَْحَريِْن َحاِجزًا
dan dia menjadikan untuknya gunung-gunung dan dia menjadikan

diantara dua laut (ia[lk]) yang memisahkan/membatasi
An-Naml:61

َمَرَج ٱْلبَْحَريِْن يَْلتَِقيَاِن
(ia) mengalirkan dua lautan menemui

Ar-Rahman:19

ِت َربِّى ُقل لَّْو َكاَن ٱْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلِمَٰ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah dia lautan tinta bagi

kalimat-kalimat Tuhanku
Al-Kahfi:109 ٱْلبَْحُر

ُت َربِّى َلنَِفَد ٱْلبَْحُر َقبَْل أَن تَنفََد َكلِمَٰ
tentu (ia) melenyap lautan sebelum akan melenyap kalimat /

ketentuan Tuhanku
Al-Kahfi:109

َوٱْلفُْلِك ٱلَِّتى تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
dan bahtera yang dia mengalirkan di dalam laut Al-Baqarah:164 ٱْلبَْحِر

أُِحلَّ َلُكْم َصيُْد ٱْلبَْحِر َوطََعاُمُهۥ َمتًَٰعا لَُّكْم
dia menghalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan memakannya

pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian
Al-Maidah:96

 َوْسـَْٔلُهْم َعِن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَْت َحاِضرَةَ ٱْلبَْحِر
dan tanyakan kepada mereka dari/tentang negeri yang adalah ia

(ia[pr]) yang hadir laut
Al-A'raaf:163

َر َر َلُكُم ٱأْلَنْهَٰ لِتَْجِرَى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ َوَسخَّ
untuk berlayar/berjalan di dalam lautan dengan perintahnya dan (ia)

telah benar-benar memperjalankan untuk kalian sungai-sungai
Ibrahim:32

بُُّكُم ٱلَِّذى يُزِْجى َلُكُم ٱْلفُْلَك ِفى ٱْلبَْحِر  رَّ
tuhan kalian yang menjalankan / mengarak untuk kalian perahu di

dalam laut
Al-Isra:66

رُّ ِفى ٱْلبَْحِر ُكُم ٱلضُّ إِذَا َمسَّ  َو
dan apabila benar-benar menimpa kalian bahaya di dalam lautan

Al-Isra:67
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فَٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َسَربًا
lalu ia (ikan) mengambil jalannya di dalam lautan lompat

Al-Kahfi:61

أَْن أَذُْكرَهُۥ َوٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َعَجبًا
untuk (aku) mengingatnya dan dia mengambil jalannya di dalam

lautan keheranan
Al-Kahfi:63

ِكنَي يَْعَمُلوَن ِفى ٱْلبَْحِر ِفينَُة فََكانَْت مِلَسَٰ  أَمَّا ٱلسَّ
adapun perahu maka (ia) adalah untuk orang-orang miskin mereka

mengerjakan di dalam laut
Al-Kahfi:79

فَٱْضرِْب َلُهْم طَِريًقا ِفى ٱْلبَْحِر يَبًَسا
maka buatlah untuk mereka benar-benar jalan di dalam laut

kekeringan
Thaahaa:77

َوٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ
dan perahu dia mengalirkan di dalam lautan dengan perintahnya

Al-Hajj:65

 أََلْم تََر أَنَّ ٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya perahu

dia mengalirkan di dalam laut
Luqman:31

َوِمْن َءايَِٰتِه ٱْلَجَواِر ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan dari tanda-tanda-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-

kapal) di dalam laut seperti gunung-gunung
Asy-Syuura:32

َوَلُه ٱْلَجَواِر ٱمْلُنَشـَٔاُت ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan bagi-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-kapal)

(ia[pr]) yang tumbuh di dalam lautan seperti gunung-gunung
Ar-Rahman:24

رَْت إِذَا ٱْلِبَحاُر ُسجِّ َو
dan apabila laut-laut benar-benar diluapkan At-Takwiir:6 ٱْلِبَحاُر

رَْت إِذَا ٱْلِبَحاُر فُجِّ َو
dan apabila laut-laut benar-benar diluapkan

Al-Infitaar:3
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س خ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persneling rendah, kuak,

dasar, murah, rendah, lirih, sedikit, pendek, hina, keji, kurang baik, sedih,
murung, tdk sempurna, kasar, tipis, layap, jahat, malu, dgn murah, secara

jahat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merendahkan, menurunkan,
memendekkan, mengurangi, memendekkan, menghinakan, menjadikan

murung, memperkasar, melenyapkan, mempermalukan, menjahati,
menipiskan

يُبَْخُسوَن يَبَْخْس تَبَْخُسوا۟ بَْخٍس بَْخًسا
dirugikan dia mengurangi merugikan murah pengurangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يُؤِْمۢن ِبَربِِّهۦ فَاَل يََخاُف بَْخًسا واََل رََهًقا
beriman kepada tuhannya maka tidak mereka takut pengurangan dan

tidak durhaka/sombong
Al-Jinn:13 بَْخًسا

َوَشَرْوهُ ِبثََمنٍۭ بَْخٍس َدرَِٰهَم َمْعُدوَدٍة
dan (mereka) menukarnya dengan harga[pr] murah beberapa dirham

(ia[pr]) yang ditentukan
Yusuf:20 بَْخٍس

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka Al-A'raaf:85 ۟ تَبَْخُسوا

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka dan jangan

kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan
Huud:85

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم
dan janganlah merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka

Asy-
Syu'araa':183

ى فَٱْكتُبُوهُ واََل يَبَْخْس ِمنُْه َشيْـًٔا مَُّسمًّ
yang telah sangat menentukan maka kalian hendaklah menuliskannya

dan janganlah dia mengurangi dari padanya sesuatu
Al-Baqarah:282 يَبَْخْس

811

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


KosakataAlQuran

َلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُبَْخُسوَن نَُوفِّ إَِليِْهْم أَْعمَٰ
dipenuhi/disempurnakan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka
didalamnya/didunia dan mereka didalamnya/didunia tidak dirugikan

Huud:15 يُبَْخُسوَن
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ع خ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembunuhan diri, orang yg

bunuh diri, bela
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bunuh diri, membunuh diri,

membela, bersedih, bersedih hati, berduka cita, menyedihkan, memilukan,
memuramkan

بَِٰخعٌ
(ia[lk]) yang merusak/membunuh diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu

sendiri atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka
Al-Kahfi:6 بَِٰخعٌ

َلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك أاَلَّ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu sendiri

karena adalah mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':3
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ل خ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna udang kecil, cebol, orang

kerdil, orang yg tak berarti, kecil, sederhana, miskin, sedikit sekali, tugas,
perbatasan, batasan, sedikit, kurang, sedikit kurang, tdk cukup, nyaris,
hampir tdk, senggang, terluang, serap, kurus, yg berhemat, kekikiran,

kebakhilan, kelokekan, kepelitan, ukuran kecil, sifat tak berharga, sifat tak
berarti, keburukan, kehinaan, kejahatan, kekejian, kepicikan,

kecendalaan, ketamakan, keserakahan, pencorot, orang yg terlambat,
orang yg ketinggalan, yg ketinggalan, yg terlambat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhemat, menghemat,
mengurangi anggaran, membatasi, berdikit-dikit, meluangkan,

menyelamatkan, menyayangkan, menghindarkan, mengecualikan,
berkecukupan tanpa

يَبَْخُل تَبَْخُلوا۟ ِبٱْلبُْخِل بَِخُلوا۟ بَِخَل
ia kirik akan kikir dengan berbuat kikir mereka kikirkan ia kikir

يَبَْخْل يَبَْخُلوَن
(ia[lk]) kikir mereka melakukan kekikiran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَمَّا َمۢن بَِخَل َوٱْستَْغنَىٰ
dan adapun orang ia kikir dan ia merasa cukup Al-Lail:8 بَِخَل

َسيُطَوَُّقوَن َما بَِخُلوا۟ ِبِهۦ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dia kelak akan mengalungi apa mereka kikirkan dengannya pada hari

kiamat-kiamat
Ali-Imran:180 ۟ بَِخُلوا

آ َءاتَىُٰهم مِّن فَْضلِِهۦ بَِخُلوا۟ ِبِهۦ فََلمَّ
maka setelah datang pada mereka dari karunianya mereka kikirkan

dengannya
At-Taubah:76

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia/orang lain dengan berbuat kikir
An-Nisa:37 ِبٱْلبُْخِل
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 ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia dengan berbuat kikir
Al-Hadiid:24

إِن يَْسـَْٔلُكُموَها فَيُْحِفُكْم تَبَْخُلوا۟ َويُْخِرْج أَْضغَٰنَُكْم
jika memintanya[pr] kepada kalian lalu menyebabkan mendesak

kalian[lk] akan kikir dan dikeluarkanlah/dinampakkanlah (olehnya)
kedengkian kalian

Muhammad:37
۟ تَبَْخُلوا

فَِمنُكم مَّن يَبَْخُل َوَمن يَبَْخْل
maka diantara kamu orang-orang ia kirik dan orang-orang (ia[lk])

kikir
Muhammad:38 يَبَْخُل

فَِإنََّما يَبَْخُل َعن نَّفِْسِهۦ َوالـلَّـُه ٱْلَغِنىُّ َوأَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء
maka sesungguhnya hanyalah ia kikir dari dirinya sendiri dan Allah

sangat kaya dan kamu orang-orang yang memerlukan
Muhammad:38

َ ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka melakukan kekikiran dengan apa (harta) dia memberikan
kepada mereka Allah dari karunianya

Ali-Imran:180
يَبَْخُلوَن

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia/orang lain dengan berbuat kikir
An-Nisa:37

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia dengan berbuat kikir
Al-Hadiid:24

فَِمنُكم مَّن يَبَْخُل َوَمن يَبَْخْل
maka diantara kamu orang-orang ia kirik dan orang-orang (ia[lk])

kikir
Muhammad:38 يَبَْخْل
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ا د ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna upacara pemberian ijazah,

serangan, serbuan, fajar, subuh, dini hari, rekah fajar, lahirnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyingsing, mulai jelas,

mulai terang

بََدا بََدأْنَآ بََدأَُكْم َ بََدأ بََدُءوُكْم
telah nyata (kami) memulai Dia mulai

menciptakan kamu
Dia memulai
menciptakan

memulai
(memerangi) kamu

َوبََدا َ َوبََدأ َ فَبََدأ بَِديعُ بََدا
dan nyata dan Dia memulai maka (Yusuf) mulai sangat

memahami/mengawali telah nyata

يُبِْدئُ
memulai menciptakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َل َمرٍَّة وا۟ ِبِإْخَراجِ ٱلرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم أَوَّ َوَهمُّ
dan mengharapkan dengan mengusir rasul dan mereka memulai

(memerangi) kamu paling pertama kali
At-Taubah:13 بََدُءوُكْم

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف بََدأَ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut Dia memulai menciptakan ciptaan

Al-Ankabuut:20
َ بََدأ

َوٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َكَما بََدأَُكْم تَُعوُدوَن
dan kalian hendaklah berdoa padaNya pa yang

mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama sebagaimana
Dia mulai menciptakan kamu kalian dikembalikan

Al-A'raaf:29
بََدأَُكْم
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َل َخْلٍق نُِّعيُدهُۥ َوْعًدا َعَليْنَآ َكَما بََدأْنَآ أَوَّ
sebagaimana (kami) memulai paling pertama penciptaan/kejadian

diulanginya / dikembalikannya janji atas (kami)
Al-Anbiyaa':104 بََدأْنَآ

بَْل بََدا َلُهم مَّا َكانُوا۟ يُْخفُوَن
bahkan telah nyata bagi mereka apa yang adalah mereka mereka

menyembunyikan
Al-An'aam:28 بََدا

ثُمَّ بََدا َلُهم مِّۢن بَْعِد َما
kemudian mulai/timbul bagi mereka dari sesudah apa

Yusuf:35

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi Al-Baqarah:117 بَِديعُ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَّىٰ يَُكوُن َلُهۥ َوَلٌد مَٰ بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi bahwasanya adalah

mereka baginya anak laki-laki
Al-An'aam:101

فَبََدأَ ِبأَْوِعيَِتِهْم َقبَْل وَِعآِء أَِخيِه
maka (Yusuf) mulai dengan karung-karung mereka sebelum

karung/wadah saudaranya
Yusuf:76 َ فَبََدأ

ِن ِمن ِطنيٍ نسَٰ َوبََدأَ َخْلَق ٱإْلِ
dan Dia memulai ciptaan manusia dari tanah As-Sajdah:7 َ َوبََدأ

َوبََدا َلُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا۟
dan nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan apa yang mereka

mengerjakan
Al-Jaatsiyah:33 َوبََدا

َكفَرْنَا ِبُكْم َوبََدا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةُ َوٱْلبَْغَضآُء أَبًَدا
(kami) mengingkari dengan/kepada kalian dan nyata antara kami dan

antara kamu permungsuhan (kb abstrak/kt sifat) dan kebencian
selama-lamanya

Al-
Mumtahinah:4

۟ إِنَُّهۥ يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya dia Dia memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia karena hendak memberi balasan orang-orang
yang mereka mengimani

Yunus:4
۟ يَبَْدؤُا

ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

memulai ciptaan
Yunus:34

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ُقِل الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kemudian mengembalikan dia kamu hendaklah mengatakan Allah

memulai ciptaan
Yunus:34

أَمَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ
siapkah yang memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia
An-Naml:64
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الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
Allah memulai menciptakan ciptaan kemudian mengembalikan dia

kemudian kepada-Nya kalian dikembalikan
Ar-Ruum:11

َوُهَو ٱلَِّذى يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
dan dia yang memulai penciptaan ciptaan

Ar-Ruum:27

أََو َلْم يََرْوا۟ َكيَْف يُبِْدئُ الـلَّـُه ٱْلَخْلَق
atau setiap tidak mereka memperhatikan bagaimana menurut

memulai menciptakan Allah ciptaan
Al-Ankabuut:19 يُبِْدئُ

ُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوَما يُبِْدئُ ٱْلبَِٰطُل َوَما يُِعيُد
kamu hendaklah mengatakan dia datang kebenaran dan tidak

memulai (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dan tidak
mengembalikan

Saba':49

إِنَُّهۥ ُهَو يُبِْدئُ َويُِعيُد
sesungguhnya dia dia Dia memulai menciptakan dan diulangi /

dikembalikan
Al-Buruuj:13
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ر د ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lengkap, kenyang, segah,

sarat, bernas, bunting, pepak, sepenuh, lebar, pleno, sebu, berawak, jebah,
puncak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوِبَداًرا ِببَْدٍر
dan ketergesa-gesaan dengan/dalam (perang) badar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِببَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلٌَّة
dan sesungguhnya ia menolong kalian Allah dengan/dalam (perang)

badar dan kalian lemah/hina
Ali-Imran:123 ِببَْدٍر

فَٱْدفَُعٓوا۟ إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم واََل تَأُْكُلوَهآ إِْسرَافًا َوِبَداًرا
maka kalian hendaklah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka dan jangan kalian memakannya kelebihan batas dan
ketergesa-gesaan

An-Nisa:6
َوِبَداًرا
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ل د ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna uang saku, kelonggaran,

upah, uang jajan, sara, harga, aposisi, keterangan tambahan, keterangan
pengganti, pembalasan, balas jasa, imbalan jasa, hukuman, pengganti rugi,

kompensasi, ganti rugi, saklar, tombol, perubahan, penggantian, kenop
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membalas jasa, membayar
ganti rugi, memberi hukuman, memberi imbalan, beralih, mengganti,

mengalihkan, menukar, bertukar, pindah, berganti

بَدََّل بََداًل إِنَّ أُبَدَِّلُهۥ أَتَْستَبِْدُلوَن
(ia) telah berkali-

kali mengubah pengganti mengubahnya aku menggantinya maukah kalian
mengganti

بَدَّْلنَآ بَدَّْلنَا بَدَُّلوا۟ بَدََّلُهۥ بَدََّل
kami mengganti kami mengganti (mereka) menukar (ia) telah berkali-

kali mengubahnya
(ia) telah berkali-

kali mengubah

تَبِْدياًل تَبَدََّل بَدِّْلُه بَدَّْلنَُٰهْم بَدَّْلنَآ
berubah total (ia) sengaja

mengganti
(kamu) gantilah ia

secara tuntas Kami ganti mereka kami mengganti

فَبَدََّل تُبَدَُّل تَتَبَدَُّلوا۟ تَبِْديَل تَبِْدياًل
maka ia telah sukses

mengganti diganti kalian menukar perubahan berubah total

َوَليُبَدَِّلنَُّهم َوبَدَّْلنَُٰهم نُّبَدَِّل ُمبَدَِّل فَبَدََّل
dan sungguh Dia
akan mengganti

mereka
dan Kami ganti

mereka diganti dia merubah maka ia telah sukses
mengganti

يُبَدَُّل يَْستَبِْدْل يَتَبَدَِّل َويَْستَبِْدْل َوَليُبَدَِّلنَُّهم
diganti/dirubah kelak akan

menggantikan pengganti/penukar dan memohon
menggantikan

dan sungguh Dia
akan mengganti

mereka
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يُبَدِّْل يُبَدُِّلوا۟ يُبَدُِّل
ia menukar sungguh-sungguh akan mengganti sungguh-sungguh akan mengganti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل أَتَْستَبِْدُلوَن
dia mengatakan maukah kalian mengganti Al-Baqarah:61 أَتَْستَبِْدُلوَن

ُقْل َما يَُكوُن لِىٓ أَْن أُبَدَِّلُهۥ ِمن ِتْلَقآِئ نَفِْسىٓ
kamu hendaklah mengatakan tidak ada adalah mereka bagiku untuk

aku menggantinya dari pelemparanku diriku
Yunus:15 أُبَدَِّلُهۥ

إِثُْمُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يُبَدُِّلونَُهۥٓ إِنَّ
maka sesungguhnya hanyalah dosanya atas/terhadap orang-orang

yang mengubahnya
Al-Baqarah:181 إِنَّ

َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّۢ ِبئَْس لِلظَّٰلِِمنَي بََداًل
dan mereka bagi kalian musuh seburuk-buruk bagi orang-orang yang

zalim pengganti
Al-Kahfi:50 بََداًل

إاِلَّ َمن ظََلَم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًۢا بَْعَد ُسٓوٍء
kecuali orang berlaku zalim kemudian (ia) telah berkali-kali

mengubah kebaikan sesudah jelek
An-Naml:11 بَدََّل

فََمۢن بَدََّلُهۥ بَْعَدَما َسِمَعُهۥ فَِإنََّمآ
maka barang siapa (ia) telah berkali-kali mengubahnya sesudah apa

(ia) mendengarnya
Al-Baqarah:181 بَدََّلُهۥ

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن بَدَُّلوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه ُكفًْرا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang (mereka) menukar nikmat Allah kekafiran
Ibrahim:28 ۟ بَدَُّلوا

َوِمنُْهم مَّن يَنتَِظُر َوَما بَدَُّلوا۟ تَبِْدياًل
dan diantara mereka orang (dia) menunggu dan tidak (mereka)

menukar berubah total
Al-Ahzab:23

يِّئَِة ٱْلَحَسنََة ثُمَّ بَدَّْلنَا َمَكاَن ٱلسَّ
kemudian kami mengganti tempat kesalahan-kesalahan yang baik Al-A'raaf:95 بَدَّْلنَا

إِذَا بَدَّْلنَآ َءايًَة مََّكاَن َءايٍَة َو
dan apabila kami mengganti suatu ayat tempat ayat An-Nahl:101 بَدَّْلنَآ
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إِذَا ِشئْنَا بَدَّْلنَآ أَْمثََٰلُهْم تَبِْدياًل َو
dan apabila (kami) menghendaki kami mengganti serupa mereka

berubah total
Al-Insaan:28

ُكلََّما نَِضَجْت ُجُلوُدُهم بَدَّْلنَُٰهْم ُجُلوًدا َغيْرََها
setiap apa dia membakar kulit-kulit mereka Kami ganti mereka kulit-

kulit lainnya
An-Nisa:56 بَدَّْلنَُٰهْم

ذَآ أَْو بَدِّْلُه ِبُقرَْءاٍن َغيِْر هَٰ
dengan al-qur'an selain/tanpa ini atau (kamu) gantilah ia secara tuntas Yunus:15 بَدِّْلُه

جٍ َوَلْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ وآََل أَن تَبَدََّل ِبِهنَّ ِمْن أَزْوَٰ
dan tidak bahwa (ia) sengaja mengganti dengan mereka dari

pasangan-pasangan walaupun dia lebih mengherankanmu
kebaikan/kecantikan mereka[pr]

Al-Ahzab:52
تَبَدََّل

َوِمنُْهم مَّن يَنتَِظُر َوَما بَدَُّلوا۟ تَبِْدياًل
dan diantara mereka orang (dia) menunggu dan tidak (mereka)

menukar berubah total
Al-Ahzab:23 تَبِْدياًل

 َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Al-Ahzab:62

 فََلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَبِْدياًل
maka tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Faathir:43

 َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Al-Fath:23

إِذَا ِشئْنَا بَدَّْلنَآ أَْمثََٰلُهْم تَبِْدياًل  َو
dan apabila (kami) menghendaki kami mengganti serupa mereka

berubah total
Al-Insaan:28

ِت الـلَّـِه اَل تَبِْديَل لَِكلِمَٰ
tidak perubahan bagi kalimat-kalimat Allah Yunus:64 تَبِْديَل

الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30

َوَءاتُوا۟ ٱْليَتََٰمىٰٓ أَْموََٰلُهْم واََل تَتَبَدَُّلوا۟ ٱْلَخِبيَث ِبٱلطَّيِِّب
dan kalian hendaklah memberikan anak-anak yatim harta-harta

mereka dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan kebaikan
An-Nisa:2 ۟ تَتَبَدَُّلوا

وَُٰت مَٰ يَْوَم تُبَدَُّل ٱأْلَرُْض َغيَْر ٱأْلَرِْض َوٱلسَّ
pada hari diganti bumi tidak / bukan / selain bumi dan langit Ibrahim:48 تُبَدَُّل
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فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya perkataan tidak / bukan / selain yang dia dikatakan
kepada mereka

Al-Baqarah:59
فَبَدََّل

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya dari mereka perkataan tidak / bukan / selain yang dia
dikatakan kepada mereka

Al-A'raaf:162

ِت الـلَّـِه واََل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
dan tidak dia merubah bagi kalimat-kalimat Allah Al-An'aam:34 ُمبَدَِّل

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ِتِهۦ َوُهَو ٱلسَّ الَّ ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dapat dia merubah untuk kalimatnya dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-An'aam:115

ِتِهۦ َوَلن تَجَِد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا اَل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dia merubah untuk kalimatnya dan tidak dia mendapatkan dari

selain dia orang yang dalam kondisi jahat
Al-Kahfi:27

َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل أَْمثََٰلُكْم َونُنِشئَُكْم ِفى َما اَل تَْعَلُموَن
atasku/terhadapku bahwa diganti serupa kalian danmenumbuhkan

kamu di dalam apa tidak kalian mengetahui
Al-Waqi'a:61 نُّبَدَِّل

نُْهْم َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل َخيًْرا مِّ
atasku/terhadapku untuk diganti kebaikan dari mereka dan tidak kami

dengan yang dikalahkan
Al-Ma'arij:41

َوبَدَّْلنَُٰهم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتنَْيِ ذََواتَىْ أُُكٍل َخْمٍط
dan Kami ganti mereka dengan kedua kebun mereka dua kebun

keduanya mempunyai makanan/buah kepahitan
Saba':16 َوبَدَّْلنَُٰهم

َوَليُبَدَِّلنَُّهم مِّۢن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا
dan sungguh Dia akan mengganti mereka dari sesudah takut mereka

aman sentosa
An-Nuur:55 َوَليُبَدَِّلنَُّهم

إاِلَّ تَنِفُروا۟ يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم
jika tidak berangkat diazab kalian azab / siksa pedih dan memohon

menggantikan kaum selain kalian
At-Taubah:39 َويَْستَبِْدْل

ِن يمَٰ َوَمن يَتَبَدَِّل ٱْلُكفَْر ِبٱإْلِ
dan barang siapa pengganti/penukar kekafiran dengan iman Al-Baqarah:108 يَتَبَدَِّل

إِن تَتََولَّْوا۟ يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُٓوا۟ أَْمثََٰلُكم َو
dan jika memalingkan kelak akan menggantikan kaum selain kalian

kemudian tidak adalah mereka seperti kamu
Muhammad:38 يَْستَبِْدْل
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َما يُبَدَُّل ٱْلَقْوُل َلَدىَّ
tidak akan diganti/dirubah perkataan di sisiku Qaaf:29 يُبَدَُّل

إِنِّىٓ أََخاُف أَن يُبَدَِّل ِدينَُكْم
sesungguhnya aku aku takut bahwa sungguh-sungguh akan menukar

agama kalian
Ghafir:26 يُبَدَِّل

فَأُ۟ولَِٰٓئَك يُبَدُِّل الـلَّـُه َسيِّـَٔاِتِهْم َحَسنٍَٰت
maka itulah mereka sungguh-sungguh akan mengganti Allah

kesalahan-kesalahan mereka kebaikan
Al-Furqon:70 يُبَدُِّل

لِتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَِّبْعُكْم يُِريُدوَن أَن يُبَدُِّلوا۟ َكلََٰم الـلَّـِه
untuk mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kalian[lk] mereka
mengharapkan bahwa sungguh-sungguh akan mengganti kalimat /

firman Allah

Al-Fath:15
۟ يُبَدُِّلوا

َوَمن يُبَدِّْل ِنْعَمَة الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْه
dan barang siapa ia menukar nikmat Allah dari sesudah apa datang

kepadanya
Al-Baqarah:211 يُبَدِّْل

َعَسىٰ َربُّنَآ أَن يُبِْدَلنَا َخيًْرا مِّنَْهآ
dia mudah-mudahan tuhan kami akan menyebabkan menggantikan

kami kebaikan daripadanya
Al-Qalam:32 يُبِْدَلنَا

نُْه زََكٰوةً َوأَْقرََب رُْحًما فَأَرَْدنَآ أَن يُبِْدَلُهَما َربُُّهَما َخيًْرا مِّ
maka (kami) menghendaki untuk menyebabkan akan mengganti
keduanya tuhan mereka berdua kebaikan dari padanya semakin

kesucian dan (ia[lk]) lebih mendekat kasih sayang

Al-Kahfi:81
يُبِْدَلُهَما

َعَسىٰ َربُُّهۥٓ إِن طَلََّقُكنَّ أَن يُبِْدَلُهۥٓ أَزْوًَٰجا
dia mudah-mudahan tuhannya jika (ia) telah benar-benar

menceraikan (kalian[pr]) bahwa menjadikan akan menggantikannya
berpasangan

At-Tahriim:5
يُبِْدَلُهۥٓ

إِْن أَرَدتُُّم ٱْسِتبَْداَل زَْوجٍ مََّكاَن زَْوجٍ َو
dan jika apakah kalian inginkan mengganti pasangan/jenis tempat

pasangan/jenis
An-Nisa:20 ٱْسِتبَْداَل
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ن د ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna badan, mayat, lembaga,

benda, isi, bagasi, batang, koper, batang pohon, bingkai, kerangka, rangka,
lis, kosen, konstitusi, susunan, bentuk, keadaan jasmani, keadaan

jasmaniah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلبُْدَن ِببََدِنَك
dan onta itu dengan badanmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَك ِببََدِنَك لِتَُكوَن مِلَْن َخْلفََك َءايًَة فَٱْليَْوَم نُنَجِّ
maka pada hari ini diselamatkan kamu dengan badanmu agar adalah

kalian bagi orang belakangmu ayat-ayat/pelajaran
Yunus:92 ِببََدِنَك

ِئِر الـلَّـِه َلُكْم ِفيَها َخيٌْر َوٱْلبُْدَن َجَعْلنََٰها َلُكم مِّن َشعَٰٓ
dan onta itu (kami) menjadikannya bagi kalian dari tanda-tanda/syi'ar

Allah bagi kalian padanya kebaikan
Al-Hajj:36 َوٱْلبُْدَن
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و د ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembina, penegak, tukang

cor, pencipta, kreator, utama, pokok, prinsipil, terpenting, kebuyutan, asli,
orisinil, sesuatu yg asli, orang yg aneh pikirannya, awal, permulaan,

pangkal, punca, mula
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat, menciptakan,
menimbulkan, memperbaharui , memperbaiki, merubah lebih baik,
meningkatkan, memperbanyak, melakukan inovasi, mewujudkan,

mencipta, menjadikan, menjelmakan, memperbuat, tenggelam, karam,
roboh, jatuh, gagal, terperosok

تُبَْد بََدْت بََدِت بَاِدَى بَاُدوَن
dia diterangkan dia menampakkan telah nyata (ia[lk]) yang

menyatakan mereka mengembara

تُبُْدوهُ تُبُْدونََها تُبُْدوَن تُبُْدوا۟ تُبَْد
kalian

melahirkannya diperlihatkannya[pr] kalian ungkapkan kalian
menampakkan dia diterangkan

ُمبِْديِه لِيُبِْدَى َلتُبِْدى فَبََدْت تُبُْدوهُ
menyatakannya agar dia

menampakkan ia menyatakan maka (ia)
menampakan

kalian
melahirkannya

يُبِْدَها يُبُْدوَن َوٱْلبَاِد َوبََدا ُمبِْديِه
menampakkannya mereka

menerangkan
dan datang
berkunjung dan nyata menyatakannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يََودُّوا۟ َلْو أَنَُّهم بَاُدوَن ِفى ٱأْلَْعرَاِب
ia menginginkan sekiranya sesungguhnya mereka mereka

mengembara di dalam orang-orang arab
Al-Ahzab:20 بَاُدوَن

ٱتَّبََعَك إاِلَّ ٱلَِّذيَن ُهْم أَرَاِذُلنَا بَاِدَى ٱلرَّأِْى
mengikuti kamu melainkan orang-orang yang mereka yang hina

diantara kami (ia[lk]) yang menyatakan pendapat/pikiran
Huud:27 بَاِدَى
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َقْد بََدِت ٱْلبَْغَضآُء ِمْن أَفْوَِٰهِهْم
sungguh telah telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka Ali-Imran:118 بََدِت

بََدْت َلُهَما َسْوءَٰتُُهَما
dia menampakkan terhadap keduanya keburukan keduanya Al-A'raaf:22 بََدْت

إِن تُبَْد َلُكْم تَُسؤُْكْم
jika dia diterangkan bagi kalian menyusahkan kalian Al-Maidah:101 تُبَْد

إِن تَْسـَُٔلوا۟ َعنَْها ِحنَي يُنَزَُّل ٱْلُقرَْءاُن تُبَْد َلُكْم َو
dan jika kalian meminta daripadanya ketika dia diturunkan al-qur'an

dia diterangkan bagi kalian
Al-Maidah:101

ا ِهىَ َدقَِٰت فَِنِعمَّ إِن تُبُْدوا۟ ٱلصَّ
jika kalian menampakkan sedekah maka nikmat dia Al-Baqarah:271 ۟ تُبُْدوا

إِن تُبُْدوا۟ َما ِفىٓ أَنفُِسُكْم َو
dan jika kalian menampakkan apa di dalam / pada diri/jenis-jenis

kalian
Al-Baqarah:284

إِن تُبُْدوا۟ َخيًْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا۟ َعن ُسٓوٍء
jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya

atau memaafkan dari jelek
An-Nisa:149

إِن تُبُْدوا۟ َشيْـًٔا أَْو تُْخفُوهُ
jika kalian menampakkan sesuatu atau kalian menyembunyikannya

Al-Ahzab:54

َوأَْعَلُم َما تُبُْدوَن
aku mengetahui apa kalian ungkapkan Al-Baqarah:33 تُبُْدوَن

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
dan Allah dia mengetahui apa kalian ungkapkan dan tidak kalian

sembunyikan
Al-Maidah:99

َمتَٰعٌ لَُّكْم َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
penambahan kesenangan bagi kalian dan Allah dia mengetahui apa

kalian ungkapkan dan tidak kalian sembunyikan
An-Nuur:29

َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعُلونَُهۥ َقرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخفُوَن َكِثيًرا
dan petunjuk bagi manusia jadikannya lembaran-lembaran kertas

diperlihatkannya[pr] dan disembunyikan sangat banyak
Al-An'aam:91 تُبُْدونََها

ُقْل إِن تُْخفُوا۟ َما ِفى ُصُدورُِكْم أَْو تُبُْدوهُ يَْعَلْمُه الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika kalian menyembunyikan apa di

dalam dada / hati kalian atau kalian melahirkannya dia
mengetahuinya Allah

Ali-Imran:29 تُبُْدوهُ
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فَأََكاَل ِمنَْها فَبََدْت َلُهَما َسْوءَٰتُُهَما
maka keduanya memakan dari padanya maka (ia) menampakan

terhadap keduanya keburukan keduanya
Thaahaa:121 فَبََدْت

إِن َكاَدْت َلتُبِْدى ِبِهۦ
sungguh (ia) semakin mendekat ia menyatakan dengannya Al-Qashash:10 َلتُبِْدى

لِيُبِْدَى َلُهَما َما ُوۥِرَى َعنُْهَما ِمن َسْوءَِٰتِهَما
agar dia menampakkan terhadap keduanya apa dia ditutupi dari

keduanya dari keburukan/aurat keduanya
Al-A'raaf:20 لِيُبِْدَى

َوٱتَِّق الـلَّـَه َوتُْخِفى ِفى نَفِْسَك َما الـلَّـُه ُمبِْديِه
dan bertakwalah Allah dan kamu menyembunyikan di dalam hati

kamu apa-apa Allah menyatakannya
Al-Ahzab:37 ُمبِْديِه

َوبََدا َلُهم مَِّن الـلَّـِه َما َلْم يَُكونُوا۟ يَْحتَِسبُوَن
dan nyata bagi mereka dari Allah apa tidak ada adalah mereka

mereka perkirakan
Az-Zumar:47 َوبََدا

َوبََدا َلُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟
dan nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan apa mereka telah

melakukan
Az-Zumar:48

ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25 َوٱْلبَاِد

مَّا اَل يُبُْدوَن َلَك يَُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَا
apa tidak mereka menerangkan bagimu/kepadamu mereka

mengatakan sekiranya adalah dia bagi kami
Ali-Imran:154 يُبُْدوَن

فَأََسرََّها يُوُسُف ِفى نَفِْسِهۦ َوَلْم يُبِْدَها َلُهْم
maka menyembunyikannya yusuf di dalam dirinya sendiri dan tidak

menampakkannya kepada mereka
Yusuf:77 يُبِْدَها

واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما ظََهَر ِمنَْها
dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka[pr] kecuali apa

yang nampak dari padanya
An-Nuur:31 يُبِْديَن

َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ
dan hendaklah membuat dengan kerudung mereka[pr] atas/terhadap

dada mereka[pr] dan jangan mereka menampakkan perhiasan
mereka[pr] kecuali kepada suami mereka[pr]

An-Nuur:31

ٱبْتََدُعوَها َما َكتَبْنََٰها َعَليِْهْم
(mereka) mengada-adakannya apa-apa (kami) mewajibkannya atas

mereka
Al-Hadiid:27 ٱبْتََدُعوَها
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ْجِن َوَجآَء ِبُكم مَِّن ٱْلبَْدِو إِذْ أَْخرََجِنى ِمَن ٱلسِّ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar aku dari penjara dan dia

datang dengan/kepada kalian dari dusun
Yusuf:100 ٱْلبَْدِو
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ر ذ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , penanaman, taburan,

penyebaran, pertebaran, penaburan, limbah, sampah, pemborosan,
pembuangan, ampas, kerugian, keborosan, keroyalan, hal berlebih-

lebihan, berlimpah-limpahnya, menghilangnya, penghamburan uang,
kejangakan, kecabulan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menabur, menaburkan,
menanam, menebarkan, menyebarkan, menanamkan, gerimis, menaburi,

memerciki, menyirami, menyebar, menghamburkan, bubar, tersebar,
meluas, menjalar, menyebarluaskan, membaur, memencarkan,

menyiarkan, memperdengarkan, mandi, menghujani, membombardir,
menebari, memercikkan, menceraiberaikan, melemparkan ke mana-mana,

menatah, menghamburkan, membual, menyombongkan, menyombong,
menyumbar, bersumbar, berlagak, berjalan dgn sikap sombong, berjalan
dgn angkuhnya, menggertak, mengamuk, berbicara dgn keras, marah-

marah

ٱمْلُبَذِِّريَن تُبَذِّْر تَبِْذيًرا
orang-orang yang boros kamu memboroskan boros

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبيِل واََل تُبَذِّْر تَبِْذيًرا َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan jangan kamu memboroskan boros Al-Isra:26 تَبِْذيًرا

ِبيِل واََل تُبَذِّْر تَبِْذيًرا َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan jangan kamu memboroskan boros Al-Isra:26 تُبَذِّْر

يَِٰطنيِ َن ٱلشَّ إِنَّ ٱمْلُبَذِِّريَن َكانُٓوا۟ إِْخوَٰ
sesungguhnya orang-orang yang boros adalah mereka teman syaitan-

syaitan
Al-Isra:27 ٱمْلُبَذِِّريَن
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hء ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna murni, bersih, yg tdk

bersalah, tdk berdosa, yg tdk merugikan, terus terang, jujur, tulus,
sederhana, tulus hati, tulus ikhlas, tanpa dosa, jelas, kosong, jernih, bening,
cerah, terang, tegas, gamblang, bebas, curai, tedas, lepas, encer, ketentuan,

bayan, benar, lurus, lurus hati, tanpa tedeng aling-aling, putih, pucat,
berkulit putih, beruban, warna putih, putih telur, orang bangsa kulit putih,

naif, bersahaja, yg bertingkah laku lurus, yg tak dibuat-buat, tak ada
salahnya, tdk berbahaya, seperti malaikat, suci, seperti bidadari, biasa,
mudah, gampang, tunggal, lugas, lugu, mutlak, sahaja, dungu, rakyat

jelata, orang miskin
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membersihkan,

membebaskan, mengosongkan, meninggalkan, membuka, menjauhi,
melewati, menjadi jernih, melunasi, menyiapkan, mengheningkan

بَِرٓىٌء بَرَآَءةٌ بَرَآٌء بَارِِئُكْم ئُ أُبَرِّ
berlepas diri pemutusan

perhubungan berlepas diri pencipta kalian aku membebaskan

۟ تَبَرَُّءوا ۟ بُرَءَٰٓؤُا بَِريٓـُٔوَن بَِريٓـًٔا بَِرٓىٌء
(mereka) menjadi
melepaskan diri berlepas diri berlepas diri orang yang tidak

bersalah berlepas diri

َ فَنَتَبَرَّأ فَبَرَّأَهُ تَبَرَّأْنَآ َ تَبَرَّأ تَبَرَُّءوا۟
maka berlepas diri maka

membebaskannya
(kami) menjadi

berlepas diri
(ia) supaya berlepas

diri
(mereka) menjadi
melepaskan diri

َوتُبِْرئُ َوأُبِْرئُ نَّبَْرأََهآ ُمبَرَُّءوَن
dan kamu

menyembuhkan dan aku menyembuhkan menciptakannya orang-orang yang terlepas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ٓوِء َوَمآ أُبَرِّئُ نَفِْسىٓ إِنَّ ٱلنَّفَْس أَلَمَّارَةٌۢ ِبٱلسُّ
dan tidak aku membebaskan diriku sesungguhnya jiwa/diri selalu

menyuruh dengan/pada yang buruk
Yusuf:53 ئُ أُبَرِّ

فَتُوبُٓوا۟ إَِلىٰ بَارِِئُكْم
maka kalian bertaubatlah kepada pencipta kalian Al-Baqarah:54 بَارِِئُكْم

 ِعنَد بَارِِئُكْم
disisi pencipta kalian

Al-Baqarah:54

ا تَْعبُُدوَن إِنَِّنى بَرَآٌء مِّمَّ
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian menyembah Az-Zukhruf:26 بَرَآٌء

بَرَآَءةٌ مَِّن ٱهللَِّ َورَُسولِِهۦٓ
pemutusan perhubungan dari Allah dan rasul-nya At-Taubah:1 بَرَآَءةٌ

أَُكفَّارُُكْم َخيٌْر مِّْن أُ۟ولَِٰٓئُكْم أَْم َلُكم بَرَآَءةٌ ِفى ٱلزُّبُِر
apakah orang-orang kafir diantara kalian kebaikan dari mereka itu

atau bagi kalian berlepas diri di dalam kitab-kitab / potongan-
potongan terdahulu

Al-Qamar:43

ا تُْشرُِكوَن إِنَِّنى بَِرٓىٌء مِّمَّ أِلُنِذرَُكم ِبِهۦ َو
supaya aku memberi peringatan kepada kalian dengannya dan

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian mempersekutukan
Al-An'aam:19 بَِرٓىٌء

ا تُْشرُِكوَن َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku berlepas diri dari apa

kalian mempersekutukan
Al-An'aam:78

َوَقاَل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّنُكْم إِنِّىٓ أََرٰى َما اَل تََرْوَن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku berlepas diri diantara kalian

sesungguhnya aku (aku) memandang apa tidak (kalian) melihat
Al-Anfaal:48

أَنَّ الـلَّـَه بَِرٓىٌء مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َورَُسوُلُهۥ
bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang yang

mempersekutukan dan rasulnya
At-Taubah:3

ا تَْعَمُلوَن آ أَْعَمُل َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ أَنتُم بَِريٓـُٔوَن ِممَّ
kalian berlepas diri dari apa amal dan aku berlepas diri dari apa

kalian melakukan
Yunus:41

ا تُْجرُِموَن فََعَلىَّ إِْجَراِمى َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ
maka atasku dosaku dan aku berlepas diri dari apa dilakukan

perbuatan dosa
Huud:35

ا تُْشرُِكوَن َوٱْشَهُدٓوا۟ أَنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
dan saksikanlah olehmu bahwasanya aku berlepas diri dari apa kalian

mempersekutukan
Huud:54
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ا تَْعَمُلوَن فَِإْن َعَصْوَك فَُقْل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
maka jika mereka mendurhakaimu maka kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian
melakukan

Asy-
Syu'araa':216

ا َكفََر َقاَل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّنَك فََلمَّ
maka tatkala ia mengingkari dia mengatakan sesungguhnya aku

berlepas diri daripadamu
Al-Hasyr:16

ثُمَّ يَرْمِ ِبِهۦ بَِريٓـًٔا
kemudian dia melemparkan/menuduhkan dengannya orang yang

tidak bersalah
An-Nisa:112 بَِريٓـًٔا

ا تَْعَمُلوَن آ أَْعَمُل َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ أَنتُم بَِريٓـُٔوَن ِممَّ
kalian berlepas diri dari apa amal dan aku berlepas diri dari apa

kalian melakukan
Yunus:41 بَِريٓـُٔوَن

ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ ِمنُكْم َوِممَّ
sesungguhnya kami berlepas diri diantara kalian dan dari apa kalian

menyembah dari selain Allah

Al-
Mumtahinah:4

۟ بُرَءَٰٓؤُا
فَنَتَبَرَّأَ ِمنُْهْم َكَما تَبَرَُّءوا۟ ِمنَّا

maka berlepas diri dari mereka sebagaimana (mereka) menjadi
melepaskan diri dari kami

Al-Baqarah:167 ۟ تَبَرَُّءوا
إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَِّذيَن ٱتُِّبُعوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا۟

ketika (ia) supaya berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-
orang yangmengikuti

Al-Baqarah:166 َ تَبَرَّأ
تَبَرَّأَ ِمنُْه إِنَّ إِبْرَِٰهيَم أَلَوَّٰهٌ َحلِيٌم

(ia) supaya berlepas diri dari padanya sesungguhnya Ibrahim lembut
hati penyantun

At-Taubah:114

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْغَويْنَآ أَْغَويْنَُٰهْم َكَما َغَويْنَا تَبَرَّأْنَآ إَِليَْك َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka inilah orang-orang yang (kami) telah

menyesatkan (kami) telah menyesatkan mereka sebagaimana (kami)
menyesatkan (kami) menjadi berlepas diri kepada Engkau

Al-Qashash:63
تَبَرَّأْنَآ

ا َقاُلوا۟ وََكاَن ِعنَد الـلَّـِه َوِجيًها فَبَرَّأَهُ الـلَّـُه ِممَّ
maka membebaskannya Allah dari apamereka berkata dan ia adalah

disisi Allah terhormat
Al-Ahzab:69 فَبَرَّأَهُ

فَنَتَبَرَّأَ ِمنُْهْم َكَما تَبَرَُّءوا۟ ِمنَّا
maka berlepas diri dari mereka sebagaimana (mereka) menjadi

melepaskan diri dari kami
Al-Baqarah:167 َ فَنَتَبَرَّأ

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ا يَُقوُلوَن َلُهم مَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ُمبَرَُّءوَن ِممَّ
itulah mereka orang-orang yang terlepas dari apa mereka mengatakan

bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
An-Nuur:26 ُمبَرَُّءوَن
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إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مِّن َقبِْل أَن نَّبَْرأََهآ
kecuali di dalam kitab dari sebelum bahwa menciptakannya Al-Hadiid:22 نَّبَْرأََهآ

َوأُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak dan

aku menghidupkan kematian dengan seizin Allah
Ali-Imran:49 َوأُبِْرئُ

فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110 َوتُبِْرئُ

ُر َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ لُِق ٱْلبَاِرئُ ٱمْلَُصوِّ ُهَو الـلَّـُه ٱْلخَٰ
dia Allah (ia[lk]) yang menciptakan Pencipta (ia[lk]) yang

membentuk rupa baginya nama-nama kebaikan
Al-Hasyr:24 ٱْلبَاِرئُ

أُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم َشرُّ ٱْلبَِريَِّة
itulah mereka mereka kejahatan makhluk Al-Baiyinah:6 ٱْلبَِريَِّة

 أُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم َخيُْر ٱْلبَِريَِّة
itulah mereka mereka sebaik-baik makhluk

Al-Baiyinah:7
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ج ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanda bintang, lintang,

asterisk, furuj, medali, dekorasi, berlian, mata bengkak, mata biru, bola,
orbit, bulatan, matahari, bulan, benda angkasa. menara, bidang,

lingkungan, dunia, nasib, takdir, untung, pinta, kematian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

تٍۭ ُمتَبَرِّجَٰ َج تَبَرُّ تَبَرَّْجَن بُُروجٍ بُُروًجا
penampakan (ia) menjadi

menghiasi
(mereka[pr])

menjadi menghiasi benteng gugusan bintang

ٱْلبُُروجِ
gugusan bintang-bintang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء بُُروًجا َوزَيَّنََّٰها لِلنَِّٰظِريَن َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفى ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami jadikan di dalam langit gugusan bintang dan

(kami) menghiasinya bagi yang yang melihat
Al-Hijr:16 بُُروًجا

َمآِء بُُروًجا  تَبَارََك ٱلَِّذى َجَعَل ِفى ٱلسَّ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang ia menjadikan di

dalam langit gugusan bintang
Al-Furqon:61

ُم ٱمْلَْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِفى بُُروجٍ مَُّشيََّدٍة أَيَْن َما تَُكونُوا۟ يُْدرِككُّ
dimana saja adalah kalian akan didapatkan kalian (olehnya) kematian
kendatipun adalah kalian di dalam benteng yang sangat tinggi kokoh

An-Nisa:78 بُُروجٍ
ِهلِيَِّة ٱأْلُوَلىٰ َج ٱْلجَٰ َوَقْرَن ِفى بُيُوِتُكنَّ واََل تَبَرَّْجَن تَبَرُّ

dan hendaklah (perempuan) di dalam rumah (kalian[pr]) dan jangan
(mereka[pr]) menjadi menghiasi (ia) menjadi menghiasi orang-orang

jahiliyah pertama/dahulu

Al-Ahzab:33
تَبَرَّْجَن
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ِهلِيَِّة ٱأْلُوَلىٰ َج ٱْلجَٰ َوَقْرَن ِفى بُيُوِتُكنَّ واََل تَبَرَّْجَن تَبَرُّ
dan hendaklah (perempuan) di dalam rumah (kalian[pr]) dan jangan

(mereka[pr]) menjadi menghiasi (ia) menjadi menghiasi orang-orang
jahiliyah pertama/dahulu

Al-Ahzab:33
َج تَبَرُّ

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60
تٍۭ ُمتَبَرِّجَٰ

َمآِء ذَاِت ٱْلبُُروجِ َوٱلسَّ
demi langit mempunyai gugusan bintang-bintang Al-Buruuj:1 ٱْلبُُروجِ
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ح ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembela, kubah, tanda,

isyarat, petanda, alamat, pertanda, gelagat, puncak, menara kecil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjulang, menandatangani,

teken, meneken, membubuhkan

نَّبْرََح أَبْرَُح أَبْرََح
selalu/tetap (aku) menghentikan (ia) meninggalkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمن َقبُْل َما فَرَّطتُْم ِفى يُوُسَف فََلْن أَبْرََح ٱأْلَرَْض
dan dari sebelum apa (kalian) melalaikan di dalam yusuf maka tidak

(ia) meninggalkan bumi/negeri
Yusuf:80 أَبْرََح

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لِفَتَىُٰه آَل أَبْرَُح َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada bujangnya tidak (aku)

menghentikan
Al-Kahfi:60 أَبْرَُح

ِكِفنَي َقاُلوا۟ َلن نَّبْرََح َعَليِْه عَٰ
mereka berkata kami akan selalu/tetap atasnya (mereka[lk]) yan

tekun
Thaahaa:91 نَّبْرََح
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د ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kedinginan, sejuk, pingsan,

obyektif, jauh, tipis, garing, yg mengagumkan, kaku, agak dingin, tanpa
perasaan, penuh es, licin karena es, tdk ramah, berhati dingin, yg tak

bersemangat, berkenaan dgn musim dingin, sebenarnya, belaka, bulat,
pahit, sengit, getir, tak enak, cepat, tajam, ramai, lincah, giat, keras seperti

batu, berbatu-batu, cekatan, lama, renggang, runcing, keras, jelas, jeli,
buruk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَرًْدا بَرٍَد بَارٍِد بَارٌِد
dingin salju/es (ia[lk]) yang

menyejukkan (ia[lk]) yang menyejukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا ُمْغتََسلٌۢ بَارٌِد َوَشرَاٌب ٱرُْكْض ِبرِْجلَِك هَٰ
(kamu) hentakkanlah dengan kakimu ini (ia[lk]) sesuatu yang

digunakan untuk mandi (ia[lk]) yang menyejukan dan minuman
Shaad:42 بَارٌِد

الَّ بَارٍِد واََل َكِريمٍ
tidak (ia[lk]) yang menyejukkan dan tidak (ia[lk]) yang sangat

mulia/indah
Al-Waqi'a:44 بَارٍِد

ِمۢن بَرٍَد فَيُِصيُب ِبِهۦ َمن
dari salju/es lalu ditimpakah (oleh nya) dengannya orang/siapa An-Nuur:43 بَرٍَد

ُقْلنَا يَٰنَاُر ُكوِنى بَرًْدا َوَسلًَٰما َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kami mengatakan hai api jadilah aku dingin dan selamat

atasku/terhadapku Ibrahim
Al-Anbiyaa':69 بَرًْدا

الَّ يَذُوُقوَن ِفيَها بَرًْدا واََل َشرَابًا
tidak merasakan di dalamnya dingin dan tidak tambahan minuman

An-Naba:24
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ر ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jaminan, surat tuntutan,

bukti, saman, garansi, alasan, dalih, helah, pernyataan maaf, pernyataan
menyesal, hak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membenarkan, memberikan
alasan, menyungguhkan, memberikan garis tepi, menjamin, memerlukan,

menanggung, memberi hak, mengampuni, membebaskan, memaafi,
merasionalisasikan, menguraikan dgn cara yg diterima, mencari-cari

alasan, mencari-cari dalih, mempertahankan, membersihkan nama baik,
membuktikan kebenaran, memperkuat, menyokong, mendalilkan,

membuktikan dgn fakta-fakta, menyucikan

لِّأْلَبْرَاِر وُهْم تَبَرُّ وا۟ تَبَرُّ ِبٱْلِبرِّ بََررٍَة
bagi orang-orang
yang berbuat baik

(mereka) berbuat
baik kepada mereka

(mereka) supaya
membuat kebajikan

dengan (berbuat)
kebaikan yang berbakti

ٱْلبَرُّ ٱأْلَبْرَاِر ٱأْلَبْرَاَر َوبَرًّۢا لِّأْلَبْرَاِر
Yang Melimpahkan

Kebaikan
orang-orang yang

baik yang berbuat baik dan kebaktian bagi orang-orang
yang berbuat baik

ٱْلِبرِّ ٱْلِبرُّ ٱْلِبرَّ
kebaikan kebaikan kebaikan/kebaktian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِكَرامٍۭ بََررٍَة
yang mulia yang berbakti Abasa:16 بََررٍَة

أَتَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلِبرِّ
mengapa kalian menyuruh manusia dengan (berbuat) kebaikan Al-Baqarah:44 ِبٱْلِبرِّ

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل َوتَنََٰجْوا۟ ِبٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى َوٱْلُعْدوَٰ
dan permungsuhan dan tempat / waktu mendurhakai rasul dan saling

berbicara rahasia dengan kebaikan dan ketakwaan
Al-Mujaadilah:9
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۟ وا ِنُكْم أَن تَبَرُّ َيْمَٰ واََل تَْجَعُلوا۟ الـلَّـَه ُعرَْضًة ألِّ
dan jangan mereka menjadikan Allah (sebagai) penghalang

bagi/dalam sumpahmu untuk (mereka) supaya membuat kebajikan
Al-Baqarah:224 ۟ وا تَبَرُّ

وُهْم َوتُْقِسطُٓوا۟ إَِليِْهْم َوَلْم يُْخرُِجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم أَن تَبَرُّ
dan tidak menyebabkan mengeluarkan kalian dari rumah/kampung

halaman kalian bahwa (mereka) berbuat baik kepada mereka dan
berlaku adil kepada mereka

Al-
Mumtahinah:8

وُهْم تَبَرُّ

َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر لِّأْلَبْرَاِر
dan tidak disisi Allah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik Ali-Imran:198 لِّأْلَبْرَاِر

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِديِْه َوَلْم يَُكن َجبَّاًرا َعِصيًّا
dan kebaktian kepada kedua orang tuanya dan tidak adalah dia orang

yang sombong orang yang durhaka
Maryam:14 َوبَرًّۢا

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِدِتى َوَلْم يَْجَعْلِنى َجبَّارًا َشِقيًّا
dan kebaktian dengan/kepada ibuku dan tidak Dia menjadikan aku

seorang yang sombong celaka/kecewa
Maryam:32

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمزَاُجَها َكافُوًرا
sesungguhnya yang berbuat baik minum dari piala/gelas adalah dia

campurannya kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:5 ٱأْلَبْرَاَر

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر َلِفى نَِعيمٍ
sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar dalam sangat

senang/nikmat
Al-Infitaar:13

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر َلِفى نَِعيمٍ
sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar dalam sangat

senang/nikmat

Al-
Mutaffifiin:22

وََكفِّْر َعنَّا َسيِّـَٔاِتنَا َوتََوفَّنَا َمعَ ٱأْلَبْرَاِر
dan kamu hendaklah menghapuskan dari kami kesalahan-kesalahan
kami dan kamu hendaklah mewafatkan kami bersama orang-orang

yang baik

Ali-Imran:193
ٱأْلَبْرَاِر

َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱأْلَبْرَاِر َلِفى ِعلِّيِّنَي
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang yang baik

benar-benar dalam illiyyin

Al-
Mutaffifiin:18

إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبُْل نَْدُعوهُ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلبَرُّ ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelum menyembah-nya

sesungguhnya dia dia Yang Melimpahkan Kebaikan sangat
penyayang

Ath-Thuur:28 ٱْلبَرُّ
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يَّارَِة َوُحرَِّم َعَليُْكْم َصيُْد ٱْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحرًُما َولِلسَّ
dan bagi orang yang dalam perjalanan dan sangat diharamkan atas

kalian binatang buruan darat apa (kalian) tetap/selama berihram
Al-Maidah:96 ٱْلبَرِّ

َويَْعَلُم َما ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan dia mengetahui apa di dalam daratan dan lautan

Al-An'aam:59

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر يُكم مِّن ظُُلمَٰ ُقْل َمن يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan siapa dia menyelamatkan kalian dari

berbagai kegelapan darat dan laut
Al-An'aam:63

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر لِتَْهتَُدوا۟ ِبَها ِفى ظُُلمَٰ
agar kalian mendapat petunjuk dengannya di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
Al-An'aam:97

ُهَو ٱلَِّذى يَُسيِّرُُكْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dia yang (ia[lk]) sungguh-sungguh akan menjalankan kalian (kk

pasif) di dalam daratan dan lautan
Yunus:22

ُن َكفُوًرا نسَٰ ىُٰكْم إَِلى ٱْلبَرِّ أَْعرَْضتُْم وََكاَن ٱإْلِ ا نَجَّ فََلمَّ
maka/tetapi manakala menyelamatkanmu ke daratan (kalian[lk])

memalingkan dan ia adalah manusia kekafiran / keingkaran
Al-Isra:67

 أَفَأَِمنتُْم أَن يَْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب ٱْلبَرِّ
apakah (kalian) merasa aman bahwa membenamkan dengan/kepada

kalian (ia[lk]) yang disisi/sebagian daratan
Al-Isra:68

َوَلَقْد َكرَّْمنَا بَِنىٓ َءاَدَم َوَحَمْلنَُٰهْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan sesungguhnya (kami) telah memuliakan anak Adam dan Kami

bawa/angkut mereka di dalam daratan dan lautan
Al-Isra:70

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر أَمَّن يَْهِديُكْم ِفى ظُُلمَٰ
siapkah yang (dia[lk]) memberi petunjuk kalian[lk] di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
An-Naml:63

ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ إِذَا ُهْم يُْشرُِكوَن ا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai darat tiba-tiba

mereka mereka persekutukan
Al-Ankabuut:65

ظََهَر ٱْلفََساُد ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدى ٱلنَّاِس
telah nampak kerusakan di dalam darat dan di laut dengan apa/sebab

ia telah mengusahakan tangan-tangan manusia
Ar-Ruum:41

ْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ فَِمنُْهم مُّ ا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai di daratan maka

diantara mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
dan tidak mengingkari pada ayat-ayat Kami

Luqman:32
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لَّيَْس ٱْلِبرَّ أَن تَُولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم ِقبََل ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب
bukankah kebaikan/kebaktian bahwa mereka dipalingkan wajah-

wajah kalian kearah timur dan barat
Al-Baqarah:177 ٱْلِبرَّ

َولَِٰكنَّ ٱْلِبرَّ َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه
akan tetapi kebaikan/kebaktian orang ia beriman dengan/kepada

Allah
Al-Baqarah:177

َولَِٰكنَّ ٱْلِبرَّ َمِن ٱتََّقىٰ
akan tetapi kebaikan/kebaktian siapa/orang dia bertaqwa

Al-Baqarah:189

ا تُِحبُّوَن َلن تَنَاُلوا۟ ٱْلِبرَّ َحتَّىٰ تُنِفُقوا۟ ِممَّ
belum kalian mencapai kebaikan/kebaktian sehingga (sebelum)

kalian menafkahkan dari apa kalian mencintai
Ali-Imran:92

َوَليَْس ٱْلِبرُّ ِبأَن تَأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمن ظُُهورَِها
dan dia bukanlah/tidaklah kebaikan bahwamemasuki / datang rumah-

rumah dari belakangnya
Al-Baqarah:189 ٱْلِبرُّ

أَن تَْعتَُدوا۟ َوتََعاَونُوا۟ َعَلى ٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى
bahwa kalian melampaui batas dan kalian hendaklah tolong

menolong atas/terhadap kebaikan dan ketakwaan
Al-Maidah:2 ٱْلِبرِّ
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ز ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemunculan, munculnya,

rupa, kehadiran, timbulnya, tampak, kelihatan, nampak, nyata,
terpandang, berandang, yg mudah dilihat, yg menarik perhatian, jelas, yg

dpt dilihat, yg dpt dimengerti, ke luar, sebelah luar, yg berhubung dgn
bagian luar, yg patut diperhatikan, yg dpt dilihat, kedatangan, tibanya,

ketibaan, pendatang baru, seorang yg baru datang, datangnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna muncul, tampak, tampil,
kelihatan, timbul, menghadap, bangun, tumbuh, berdiri, keluar, naik,

bangkit, terbit, bertambah, menyembul, menembus, menunjukkan,
memperlihatkan, tunjukkan, unjuk, menunjuk, mempergelarkan,

menaruhkan, membayang, datang, mendekat, menyala, maju,
membesarkan, tiba, mengeraskan, menaikkan, meloncat, melompat,

keturunan, menerkam, berasal dr

۟ َوبََرزُوا َلبََرزَ بَِٰرزُوَن بََرزُوا۟ بَاِرزَةً
dan (mereka)

menghadap/menampakkan
niscaya dia telah
menampakkan

(mereka[lk]) yang
telah keluar

mereka telah
nampak

(ia[pr]) yang
nyata/rata

زَِت َوبُرِّ
dan sering diperlihatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَاِرزَةً َوَحَشرْنَُٰهْم فََلْم نَُغاِدْر ِمنُْهْم أََحًدا
(ia[pr]) yang nyata/rata dan Kami kumpulkan mereka maka tida

meninggalkan dari mereka seseorang/siapapun
Al-Kahfi:47 بَاِرزَةً

َا بََرزُوا۟ لَِجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ َوملَّ
dan tatkala mereka telah nampak bagi/kepada jalut dan para bala

tentaranya
Al-Baqarah:250 ۟ بََرزُوا

َويَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإذَا بََرزُوا۟ ِمْن ِعنِدَك بَيََّت طَآِئفٌَة مِّنُْهْم
dan mereka mengatakan ketaatan maka apabila mereka telah nampak

dari sisimu dia mengambil keputusan segolongan dari mereka
An-Nisa:81
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يَْوَم ُهم بَِٰرزُوَن اَل يَْخفَىٰ َعَلى الـلَّـِه ِمنُْهْم َشىٌْء
pada hari mereka (mereka[lk]) yang telah keluar tidak dia sembunyi

atas/terhadap Allah dari mereka barang sesuatu
Ghafir:16 بَِٰرزُوَن

ُقل لَّْو ُكنتُْم ِفى بُيُوِتُكْم َلبََرزَ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah kalian di dalam rumah

kalian niscaya dia telah menampakkan
Ali-Imran:154 َلبََرزَ

َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟ َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه َجِميًعا فََقاَل ٱلضُّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan kepada Allah semuanya lalu
ia mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian

mencari kesombongan diri

Ibrahim:21
۟ َوبََرزُوا

اِر َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ibrahim:48

زَِت ٱْلَجِحيُم لِْلَغاِويَن َوبُرِّ
dan sering diperlihatkan neraka jahim kepada orang-orang yang sesat Asy-Syu'araa':91 زَِت َوبُرِّ

زَِت ٱْلَجِحيُم مِلَن يََرٰى َوبُرِّ
dan sering diperlihatkan neraka jahim bagi/kepada orang melihat

An-Naziaat:36
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خ ز ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tembok, pembagian, sekat,

penyekat, bagian, petak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَْرزٌَخ بَْرزًَخا
batas dinding

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجَعَل بَيْنَُهَما بَْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجوًرا
dan dia menjadikan diantara mereka berdua dinding dan batas yang

dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:53 بَْرزًَخا

َوِمن َورَآِئِهم بَْرزٌَخ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dan dari belakang mereka (dihadapan) batas sampai hari mereka

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:100

بَْرزٌَخ
بَيْنَُهَما بَْرزٌَخ الَّ يَبِْغيَاِن

diantara mereka berdua batas tidak keduanya melampui
Ar-Rahman:20
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ص ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kusta, lepra, penyakit kusta,

baras
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱأْلَبْرََص
dan orang berpenyakit sopak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak dan

aku menghidupkan kematian dengan seizin Allah
Ali-Imran:49 َوٱأْلَبْرََص

فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110
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ق ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kilat, halilintar, geledek,

keelokan semarak, kilau, cahaya gemerlap, cahaya yg berkilau-kilau,
cahaya redup, api, cahaya yg samar-samar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkilau, berkelip, berkelip-
kelip, berkelip redup

إِْستَبَْرٌق َو َوأَبَاِريَق بَرِْقِهۦ بَِرَق إِْستَبَْرٍق
dan sutera tebal dan cerek-cerek berkilatnya (awan) bingung/takut sutera

ٱْلبَْرُق ٱْلبَْرَق َوبَْرٌق إِْستَبَْرٍق َو
kilat kilat dan kilat dan sutra tebal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-

permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun
dekat

Ar-Rahman:54
إِْستَبَْرٍق

فَِإذَا بَِرَق ٱْلبََصُر
maka tatkala bingung/takut penglihatan Al-Qiyaamah:7 بَِرَق

ِر يََكاُد َسنَا بَرِْقِهۦ يَذَْهُب ِبٱأْلَبْصَٰ
semakin dekat cahaya berkilatnya (awan) pergi dengan penglihatan An-Nuur:43 بَرِْقِهۦ

ِبأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق وََكأٍْس مِّن مَِّعنيٍ
dengan cangkir-cangkir / gelas-gelas dan cerek-cerek dan piala-piala

dari mata air
Al-Waqi'a:18 َوأَبَاِريَق

إِْستَبَْرٌق لِيَُهْم ِثيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو عَٰ
(ia[lk]) yang diatas mereka pakaian sutera halus yang hijau dan sutera

tebal
Al-Insaan:21 إِْستَبَْرٌق َو
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إِْستَبَْرٍق َويَْلبَُسوَن ِثيَابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َو
dan mereka memakai pakaian kehijauan (yang hijau) dari sutra halus

dan sutra tebal
Al-Kahfi:31 إِْستَبَْرٍق َو

تَقَِٰبلنَِي إِْستَبَْرٍق مُّ يَْلبَُسوَن ِمن ُسنُدٍس َو
memakai dari kain sutera halus dan sutera tebal orang yang berhadap-

hadapan
Ad-Dukhaan:53

ٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق ِفيِه ظُُلمَٰ
tentang (kebenaran) itu gelap gulita dan guruh dan kilat Al-Baqarah:19 َوبَْرٌق

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12 ٱْلبَْرَق

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا
dan diantara ayat-ayatnya diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat

ketakutan dan harapan / keinginan
Ar-Ruum:24

رَُهْم يََكاُد ٱْلبَْرُق يَْخطَُف أَبْصَٰ
semakin dekat kilat ia menyambar mata-mata mereka Al-Baqarah:20 ٱْلبَْرُق
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ك ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna untung, keberkatan,

persetujuan, izin, penerimaan, pengabsahan, ijabah, telaga, balong, lautan,
laut, berkat, restu, untung, sempena, keberkatan, afwah, syafaat, kerelaan,
anugerah, keuntungan, rahmat, hadiah, kebaikan, hikmah, ramah, ramah
tamah, enak, yg menguntungkan, tambalan, tampal, tampung, potongan
kecil, tampalan, potong, belang, bidang kecil tanah, petak tanah yg kecil,

tangki, tank, waduk, teng, reservoar, belas kasihan, belas, ampun,
kemurahan hati, kerahiman, ridwan, kekasihan, wadah, bekas,

stopkontak, tempat menyimpan barang, belaka, yg tdk lebih dr, danau,
panci, wajan, penggorengan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberkati, merestui,
mendoakan, memberikan, menghadiahkan, membantu dgn pemberian,

menganugerahi, membentuk kolam, menempel, menampung, menampal,
tambalkan, mendulang, melimbang, melanda, ditunda, tertunda

تَبَٰرََك تَبَارََك بُورَِك بَٰرَْكنَا ٍت بَرَكَٰ
dia memberikan
berkah yang silih

berganti

dia memberikan
berkah yang silih

berganti
keinginan untuk

diberkati kami berkati keberkahan

ُمبَٰرٌَك ُمبَارٌَك ُمبَارًَكا فَتَبَارََك تَبَٰرََك
(ia[lk]) yang ingin

diberkahi
(ia[lk]) yang ingin

diberkahi
yang berusaha untuk

diberkati
maka (ia[lk])

menjadi sangat suci
dia memberikan
berkah yang silih

berganti

بَٰرًَكا مُّ مُّبَارٌَك مُّبَارًَكا ُمبَٰرََكًة ُمبَٰرٌَك
yang berusaha untuk

diberkati
(ia[lk]) yang ingin

diberkahi
yang berusaha untuk

diberkati
(ia[pr]) yang ingin

diberkati
(ia[lk]) yang ingin

diberkahi

َوبَٰرََك تُُهۥ َوبَرَكَٰ ٍت َوبَرَكَٰ بَٰرََكٍة مُّ بَٰرًَكا مُّ
dan Dia berkati dan keberkatan-Nya dan keberkatan (ia[pr]) yang ingin

keberkatan
yang berusaha untuk

diberkati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َمآِء َوٱأْلَرِْض ٍت مَِّن ٱلسَّ َلفَتَْحنَا َعَليِْهم بَرَكَٰ
pasti kami membukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi Al-A'raaf:96 ٍت بَرَكَٰ

ِرَق ٱأْلَرِْض َوَمغَِٰربََها ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َمشَٰ
bagian timur bumi dan bagian baratnya yang kami berkati padanya Al-A'raaf:137 بَٰرَْكنَا

مَِّن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إَِلى ٱمْلَْسجِِد ٱأْلَْقَصا ٱلَِّذى بَٰرَْكنَا َحْوَلُهۥ
dari masjid Al Haram ke masjid al aqsha yang kami berkati

sekelilingnya
Al-Isra:1

َلِمنَي يْنَُٰه َوُلوطًا إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها لِْلعَٰ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan Lut ke/ke sebuah bumi/negeri yang

kami berkati didalamnya hati mereka
Al-Anbiyaa':71

يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81

َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18

ا َجآَءَها نُوِدَى أَۢن بُورَِك فََلمَّ
maka tatkala dia tiba kepadanya usaha untuk dipanggil bahwa

keinginan untuk diberkati
An-Naml:8 بُورَِك

َلِمنَي أاََل َلُه ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمُر تَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
ingatlah baginya ciptaan dan perintah/pengurusan dia memberikan

berkah yang silih berganti Allah tuhan semesta alam
Al-A'raaf:54 تَبَارََك

تَبَارََك ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلفُرَْقاَن َعَلىٰ َعبِْدِهۦ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang Dia telah berangsur-

angsur menurunkan al furqan/pembeda atas/terhadap hambanya
Al-Furqon:1

تَبَارََك ٱلَِّذٓى إِن َشآَء َجَعَل َلَك َخيًْرا
dia memberikan berkah yang silih berganti yang jika ia menghendaki

ia menjadikan bagimu kebaikan
Al-Furqon:10

َمآِء بُُروًجا تَبَارََك ٱلَِّذى َجَعَل ِفى ٱلسَّ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang ia menjadikan di

dalam langit gugusan bintang
Al-Furqon:61

ْكَرامِ تَبَٰرََك ٱْسُم َربَِّك ِذى ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dia memberikan berkah yang silih berganti nama tuhanmu yang

memiliki Kebesaran dan kemuliaan
Ar-Rahman:78 تَبَٰرََك

تَبَٰرََك ٱلَِّذى ِبيَِدِه ٱمْلُْلُك
dia memberikan berkah yang silih berganti yang dengan tangannya

kerajaan
Al-Mulk:1
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لِِقنَي فَتَبَارََك الـلَّـُه أَْحَسُن ٱْلخَٰ
maka (ia[lk]) menjadi sangat suci Allah lebih baik para yang

menciptakan

Al-
Mu'minuun:14

فَتَبَارََك
َلِمنَي ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَتَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ

demikian itu Allah tuhan kalian maka (ia[lk]) menjadi sangat suci
Allah tuhan semesta alam

Ghafir:64

َلِمنَي ُمبَارًَكا َوُهًدى لِّْلعَٰ
yang berusaha untuk diberkati dan petunjuk untuk seluruh alam Ali-Imran:96 ُمبَارًَكا

 َوَجَعَلِنى ُمبَارًَكا
dan (ia) menjadikan aku yang berusaha untuk diberkati

Maryam:31

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك مَُّصدُِّق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi yang selalu membenarkan yang antara kedua tangannya

Al-An'aam:92 ُمبَارٌَك
ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك  َوهَٰ

dan inilah catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi

Al-An'aam:155

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin

diberkahi supayamemperhatikan ayat-ayatnya dan supayamendapat
pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29
ُمبَٰرٌَك

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61
ُمبَٰرََكًة

َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِنى ُمنزاًَل مُّبَارًَكا َوأَنَت َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) turunkanlah aku (ia[lk]) yang
menjadi tujuan tempat turun yang berusaha untuk diberkati dan

Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun

Al-
Mu'minuun:29

مُّبَارًَكا

ذَا ِذْكٌر مُّبَارٌَك أَنزَْلنَُٰه أَفَأَنتُْم َلُهۥ ُمنِكُروَن َوهَٰ
dan ini pelajaran/peringatan (ia[lk]) yang ingin diberkahi (kami)

turunkannya apakah maka kamu baginya orang-orang yang sungguh-
sungguh mengingkari

Al-Anbiyaa':50
مُّبَارٌَك

بَٰرًَكا َمآِء َمآًء مُّ َونَزَّْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan (kami) menurunkan dari langit air yang berusaha untuk diberkati Qaaf:9 بَٰرًَكا مُّ
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بَٰرََكٍة زَيْتُونٍَة ىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدرِّ
kaca itu (kb) seakan-akan bintang sangat berkilauan dinyalakan dari

pohon (ia[pr]) yang ingin keberkatan pohon zaitun
An-Nuur:35 بَٰرََكٍة مُّ

 إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ِفى َليَْلٍة مُّبَٰرََكٍة
sesungguhnya kami (kami) turunkannya di dalam malam hari (ia[pr])

yang ingin keberkatan
Ad-Dukhaan:3

َعَك ن مَّ ٍت َعَليَْك َوَعَلىٰٓ أَُممٍ مِّمَّ َوبَرَكَٰ
dan keberkatan atas kamu dan atas ummat-ummat dari siapa bersama

kamu
Huud:48 ٍت َوبَرَكَٰ

تُُهۥ َعَليُْكْم أَْهَل ٱْلبَيِْت إِنَُّهۥ َحِميٌد مَّجِيٌد َوبَرَكَٰ
dan keberkatan-Nya atas kalian ahlul/ahli rumah/baitullah

sesungguhnya dia terpuji (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat mulia
Huud:73 تُُهۥ َوبَرَكَٰ

َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ ِمن فَْوِقَها َوبَٰرََك ِفيَها
dan dia menjadikan didalamnya (bumi) gunung-gunung dari atasnya

dan Dia berkati didalamnya
Fush-Shilat:10 َوبَٰرََك

َق َوبَٰرَْكنَا َعَليِْه َوَعَلىٰٓ إِْسحَٰ
dan (kami) melimpahkan keberkatan atasnya dan atas ishak

Ash-
Shaafaat:113 َوبَٰرَْكنَا

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ َوتَبَارََك ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
dan (ia[lk]) menjadi sangat suci yang baginya kerajaan langit dan

bumi dan tidak diantara mereka berdua
Az-Zukhruf:85 َوتَبَارََك

َجرَِة ِفى ٱْلبُْقَعِة ٱمْلُبَٰرََكِة ِمَن ٱلشَّ
di dalam tempat ia[pr]) yang ingin diberkati dari pohon Al-Qashash:30 ٱمْلُبَٰرََكِة
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م ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ban, roda ban, pakaian,

kecemasan, kekuatiran, resah, urusan, kebimbangan, kesusahan,
kerisauan, kepusingan, awam, biasa, nyanyian, syair, tdk sabar, yg suka

mengeluh, yg bersungut, yg suka mengomel, yg bersungut-sungut,
kebosanan, rasa bosan, kejemuan, rasa jemu, lubang, kaliber, usaha yg

membosankan, orang yg membosankan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berputar, memutar,

memutarkan, melelahkan, meletihkan, membosankan, memenatkan,
menjadi letih, menjemukan, menjadi lelah, berlelah, memperlelah,

memayahkan, memperpayah, mencapaikan, memutihkan mata, menjadi
capai, kuatir, mencemaskan, menyusahkan, mempedulikan, memikirkan,
merasa cemas, merisaukan, mengganggu, menguatirkan, menggelisahkan,

menyelempangkan, merusuhi, memperusuh, memikir, memikiri,
meletakkan, memasang, menempatkan, memberikan, bertelur, membuat,
melemparkan, menelurkan, menutup, memikulkan, mengebor, menggali,

membor

ُمبْرُِموَن أَبْرَُمٓوا۟
orang yang sungguh-sungguh menetapkan mereka menetapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْم أَبْرَُمٓوا۟ أَْمرًا فَِإنَّا ُمبْرُِموَن
bahkan mereka menetapkan sesuatu maka sesungguhnya orang yang

sungguh-sungguh menetapkan
Az-Zukhruf:79 ۟ أَبْرَُمٓوا

أَْم أَبْرَُمٓوا۟ أَْمرًا فَِإنَّا ُمبْرُِموَن
bahkan mereka menetapkan sesuatu maka sesungguhnya orang yang

sungguh-sungguh menetapkan
Az-Zukhruf:79 ُمبْرُِموَن
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ه ر ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna contoh, kebenaran, alasan,

pruf, cetakan percobaan, takrir, borhan, tahan, tulen, sanggup, petunjuk,
tanda, kesaksian, keterangan, saksi, penyaksian, fakta-fakta, argumen,
penjelasan, perbedaan pendapat, percekcokan, uraian, penyanggahan,

surat keterangan, surat pujian, tanda penghargaan, yg bersifat pujian, yg
membuktikan, konfirmasi, penegasan, pengesahan, mengkonfirmasi,

penetapan, pembenaran, sidi, isbat, pemikiran, pertimbangan, jaminan,
boreh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menunjukkan

نَُكْم بُرْهَٰ نَاِن بُرْهَٰ َن بُرْهَٰ ٌن بُرْهَٰ
bukti-bukti kebenaran

kalian dua bukti (mukjizat) tanda-tanda bukti kebenaran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بُِّكْم ٌن مِّن رَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكم بُرْهَٰ
wahai manusia sungguh telah ia datang kepada kalian bukti

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:174 ٌن بُرْهَٰ

َن َربِِّهۦ َلوآَْل أَن رََّءا بُرْهَٰ
kalau tidak bahwa dia melihat tanda-tanda tuhannya Yusuf:24 َن بُرْهَٰ

َن َلُهۥ ِبِهۦ اَل بُرْهَٰ
tidak dalil/beralasan baginya dengannya

Al-
Mu'minuun:117

يِ۟هۦٓ بَِّك إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ نَاِن ِمن رَّ فَذَِٰنَك بُرْهَٰ
maka inilah/demikian itu dua bukti (mukjizat) dari tuhanmu kepada

fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-Qashash:32 نَاِن بُرْهَٰ

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Baqarah:111 نَُكْم بُرْهَٰ

نَُكْم  أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
ataukah mereka mengambil/menjadikan dari selain dia tuhan-tuhan

kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti
kebenaran kalian

Al-Anbiyaa':24
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ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
An-Naml:64

نَُكْم فََعلُِمٓوا۟ أَنَّ ٱْلَحقَّ لِـلَّـِه فَُقْلنَا َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
maka kami katakan kalian kemukakanlah bukti-bukti kebenaran

kalian maka (mereka) mengetahui bahwasanya kebenaran
bagi/kepunyaan Allah

Al-Qashash:75
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غ ز ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penambahan, naiknya,

ketinggian, tanjakan, penaikan, fajar, subuh, dini hari, permulaan, rekah
fajar, bukit kecil, peninggian, berkembangnya, reaksi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna naik, bangun, bertambah,
bangkit, terbit, berdiri, membubung, muncul, timbul, mengatasi,

menjulang, membubul, memberontak, mulai, menyingsing, mulai jelas,
mulai terang, membangun, mekar

بَاِزَغًة بَاِزًغا
yang terbit yang terbit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا َربِّى ا رََءا ٱْلَقَمَر بَاِزًغا َقاَل هَٰ فََلمَّ
maka ketika dia melihat bulan yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:77 بَاِزًغا

ذَا َربِّى ْمَس بَاِزَغًة َقاَل هَٰ ا رََءا ٱلشَّ فََلمَّ
maka ketika dia melihat matahari yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:78 بَاِزَغًة
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ر س ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kiat, sebab, kesembunyian,

tersembunyi, sulit, sembunyi, gelap, terpencil, samar, samar-samar,
terlindung, yg bersembunyi, bungkam, yg tak dpt dipahami, misteri,

kegaiban, buku penuh sensasi, cadangan, cagar alam, simpanan, syarat,
sikap tutup mulut, lingga alam, sikap diam, sifat terkendali, sikap hati-

hati, kelakuan hati-hati, nasihat, lembu jantan muda
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memesan, mencadangkan,

menyimpan, menyediakan, menunda, mengundurkan, membakikan,
menyetir, mengemudikan, memimpin, merugikan, menghilirkan,

menghalangi, mengganggu, merintangi

َوبََسَر بَاِسرَةٌ
dan dia merengut (ia[pr]) yang masam/muram

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُوُجوهٌ يَْوَمِئذٍۭ بَاِسرَةٌ
dan wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang masam/muram Al-Qiyaamah:24 بَاِسرَةٌ

ثُمَّ َعبََس َوبََسَر
kemudian (ia) memasamkan muka dan dia merengut

Al-
Muddaththir:22 َوبََسَر
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س س ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keras kepala, tegar hati

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna hancur, meremukkan,
ambruk, remuk, meremahkan, meremah, pecah bercerai, meremah-

remahkan

ِت َوبُسَّ ا بَسًّ
dan dihancurkan sehancur-hancurnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا ِت ٱْلجِبَاُل بَسًّ َوبُسَّ
dan dihancurkan gunung-gunung sehancur-hancurnya Al-Waqi'a:5 ا بَسًّ

ا ِت ٱْلجِبَاُل بَسًّ َوبُسَّ
dan dihancurkan gunung-gunung sehancur-hancurnya Al-Waqi'a:5 ِت َوبُسَّ
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ط س ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perpanjangan, perluasan,

tambahan, sambungan, lanjutan, ekstensien, perbentangan, kedang, dgn
baik, halus, afdal, bagus, indah, enak, latif, tipis, runcing, cerah, sangat

baik, bersih, tajam, lumat, yg menyenangkan, denda, penghabisan,
berkenaan dgn negara, negara, keadaan, negarabagian, kebesaran,

kemegahan, kekuasaan pemerintah, keadaan gelisah, kedudukan sosial,
keresmian, awam, biasa, nyanyian, syair, jangkauan, lingkungan,

tercapainya, daerah, uluran, kalangan, hal dpt mencapai, jengkauan,
dipan, ranjang, tempat tidur, kursi malas, sarang, tumbuh-tumbuhan liar,

penyebaran, tersebarnya, olesan, perbedaan, lebar, lebarnya, lumuran,
penjalaran, makan besar, pulasan, trayek, bidang, masa, potong.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperpanjang, mendenda,
memudahkan, mempermudah, menggampangkan, mempermudahkan,

meringankan, memperingan, menyederhanakan, memperingankan,
mempergampang, menggelembung, melembungkan, menjadi gembung,
membuka gulungan, membeberkan, beristirahat, melepaskan, mengaso,

membuka, menguraikan secara terperinci, menjelaskan secara terperinci,
menyatakan, menegaskan, menerangkan, memberitahukan, mengatakan,

mengucapkan, merumuskan, ujar, mengeluarkan, menguraikan,
mempertegas, menyebuntukan, menulis, meletakkan, memasang,
menempatkan, memberikan, bertelur, membuat, melemparkan,

menelurkan, menutup, memikulkan, mencapai, meraih, menjangkau,
sampai, menyentuh, menghubungi, menggapai, mengulurkan,

menyampaikan, memberi, membentang, membaringkan, menuliskan,
membungkuk, menundukkan kepala, berbaring sebentar, mengendap-

endap, memperluas, meluaskan, meluas, membentangkan,
mengembangkan, membesar, memperkembangkan, mengembang,

memperluaskan, membesarkan, melar, memperlapang, mengatakan dgn
panjang lebar, menjadi lebih ramah, menyebar, merembet, merambat,

tersebar, menular, terbentang, tersiar, melansir, merentangkan, berjangkit,
menjangkit, membabarkan, berjalaran, menyebarkan, menebarkan,

menaburkan, menabur, menjalar, mengoleskan, menghamparkan,
menyiarkan, mengirapkan, menanam, menanamkan, membaluri,

mempertebarkan, memekarkan, membeber, menyeluruh, mengolesi,
memindah, bercabul, berpindah-pindah, meregang, merentang,

melebarkan, menegangkan, melonggarkan, mempertegang,
mempertegangkan, memperlonggar, dpt regang, melebih-lebihkan,

mementang, mengulur, memperbesar, memperbanyak, memperbanyakkan,
menawarkan, menganjurkan, memperdalam, menghampar, menawari,

melanjuntukan, menggapaikan.

بَِٰسٌط بَْسطًَة بََسَط بََسطَت بَاِسطُٓوا۟
(ia[lk]) yang
mengulurkan keluasan/keunggulan (ia [lk])

melapangkan
kamu

mengembangkan/mengayunkan
yang mereka

mengembangkan/memukul
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فَيَبُْسطُُهۥ تَبُْسطَْها ِبَساطًا ِببَاِسٍط بَِٰسٌط
lalu

membentangkannya mengulurkannya hamparan mengembangkan/mengayunkan (ia[lk]) yang
mengulurkan

۟ َويَبُْسطُٓوا َمبُْسوطَتَاِن َكبَِٰسِط فَٱذُْكُرٓوا۟ فَيَبُْسطُُهۥ
dan dia meluaskan mereka berdua

dibuka
seperti orang yang

membuka tegap/kuat lalu
membentangkannya

ٱْلبَْسِط يَبُْسطُٓوا۟
uluran mereka memanjangkan/meluaskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93
۟ بَاِسطُٓوا

َلِئۢن بََسطَت إَِلىَّ يََدَك لِتَْقتَُلِنى
sungguh jika kamu mengembangkan/mengayunkan kepadaku

tanganmu untuk membunuhku
Al-Maidah:28 بََسطَت

زَْق لِِعبَاِدِهۦ َلبََغْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَلْو بََسَط الـلَّـُه ٱلرِّ
dan jika (ia [lk]) melapangkan Allah rizki bagi hamba-hambanya

tentu (mereka) akan melampaui batas di dalam bumi
Asy-Syuura:27 بََسَط

َوزَاَدهُۥ بَْسطًَة ِفى ٱْلِعْلمِ َوٱْلجِْسمِ
dan dia menambah/menganugerahinya keluasan/keunggulan di dalam

pengetahuan dan tubuh
Al-Baqarah:247 بَْسطًَة

وََكْلبُُهم بَِٰسٌط ِذَراَعيِْه ِبٱْلَوِصيِد
dan/sedang anjing mereka (ia[lk]) yang mengulurkan kedua

hasta/lengannya dihalaman (pintu gua)
Al-Kahfi:18 بَِٰسٌط

َمآ أَنَا۠ ِببَاِسٍط يَِدَى إَِليَْك أِلَْقتَُلَك
tidak aku mengembangkan/mengayunkan tanganku kepadamu untuk

membunuhmu
Al-Maidah:28 ِببَاِسٍط
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َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِبَساطًا
dan Allah ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan Nuh:19 ِبَساطًا

واََل تَبُْسطَْها ُكلَّ ٱْلبَْسِط فَتَْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا
dan jangan mengulurkannya tiap-tiap uluran makaduduk/menjadi

tempat / waktu tercela yang disesalkan
Al-Isra:29 تَبُْسطَْها

َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /

dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit
Ar-Ruum:48 فَيَبُْسطُُهۥ

طًَة فَٱذُْكُرٓوا۟ ِفى ٱْلَخْلِق بَصْۜ
di dalam (kalian) bertasbih kejadian/ciptaan tegap/kuat Al-A'raaf:69 ۟ فَٱذُْكُرٓوا

اَل يَْستَجِيبُوَن َلُهم ِبَشىٍْء إاِلَّ َكبَِٰسِط َكفَّيِْه إَِلى ٱمْلَآِء
tidak memperkenankan bagi mereka dengan sesuatu apapun

melainkan seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya
kedalam air

Arraad:14
َكبَِٰسِط

بَْل يََداهُ َمبُْسوطَتَاِن يُنِفُق َكيَْف يََشآُء
bahkan tangannya mereka berdua dibuka dia memberi nafkah

bagaimana menurutdia kehendaki
Al-Maidah:64 َمبُْسوطَتَاِن

ٓوِء َوَودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َويَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهم ِبٱلسُّ
dan dia meluaskan kepadamu tangan mereka dan lidah mereka

dengan/pada yang buruk dan menginginkan sekiranya/supaya kalian
mengingkari

Al-
Mumtahinah:2

۟ َويَبُْسطُٓوا

إَِليِْه تُرَْجُعوَن ُط َو َوالـلَّـُه يَْقِبُض َويَبْصُۜ
dan Allah ia mengenggam dan dia meluaskan dan kepadaNya kalian

dikembalikan
Al-Baqarah:245 ُط َويَبْصُۜ

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapadia

kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)
bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26
يَبُْسُط

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر إِنَّ َربََّك يَبُْسُط ٱلرِّ
sesungguhnya Tuhanmu mereka memanjangkan/meluaskan rizki
kepada siapa dia kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Isra:30

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82
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زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر َلُهۥٓ الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia

kehendaki dari pada hamba-hambanya dan (ia) menyempitkan /
menguasai baginya

Al-Ankabuut:62

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Ar-Ruum:37

زَْق مِلَن يََشآُء ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki
Saba':36

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya

Saba':39

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak dia mengetahui bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Az-Zumar:52

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَبُْسُط ٱلرِّ مَٰ َلُهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Asy-Syuura:12

إِذْ َهمَّ َقْوٌم أَن يَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم
ketika dia mencemaskan kaum untuk mereka

memanjangkan/meluaskan kepadamu tangan mereka
Al-Maidah:11 ۟ يَبُْسطُٓوا

واََل تَبُْسطَْها ُكلَّ ٱْلبَْسِط فَتَْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا
dan jangan mengulurkannya tiap-tiap uluran makaduduk/menjadi

tempat / waktu tercela yang disesalkan
Al-Isra:29 ٱْلبَْسِط
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ق س ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jangkung, lanjung, tdk

masuk akal, tidak wajar, yg suka berlagak, yg suka menyombong, dgn
sombong, langkah, kiprah, cara berjalan, cara berlari

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendahului, melebihi,
mendahulukan, mempelopori, mengawal, mengukur dgn langkah,
melangkah bolak-balik, berlari lebih cepat, lari, melanggar batas,

meninggalkan di belakang, melampaui, pre-empt

بَاِسقٍَٰت
(ia[pr]) yang tinggi menjulang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلنَّْخَل بَاِسقٍَٰت لََّها طَْلعٌ نَِّضيٌد
dan pohon kurma (ia[pr]) yang tinggi menjulang baginya mayang

bersusun-susun
Qaaf:10 بَاِسقٍَٰت
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ل س ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berani, gagah, perkasa,

perwira, kosen, sempurna, indah, tak kenal takut, tdk takut, yg tdk gentar,
pemberani

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menantang, memberanikan
diri

تُبَْسَل أُبِْسُلوا۟
dia dibinasakan/dijerumuskan mereka dibinasakan / dijerumuskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن أُبِْسُلوا۟ ِبَما َكَسبُوا
itulah mereka orang-orang yang mereka dibinasakan / dijerumuskan

disebabkan apa mereka telah melakukan
Al-An'aam:70 ۟ أُبِْسُلوا

أَن تُبَْسَل نَفْسٌۢ ِبَما َكَسبَْت
bahwa dia dibinasakan/dijerumuskan jiwa/seorang disebabkan apa ia

telah mengusahakan
Al-An'aam:70 تُبَْسَل
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م س ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna senyum, isa, pengaruh buruk,

ajaran buruk, bisa ular, kebencian, kedengkian, kesengitan, pori, lubang
kulit, kutukan, kutuk, uap, gas, kabut kelembaban, basah, lembab, kemal,

biak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meracuni, membaca dgn
rajin, mempelajari dgn teliti, memandang dgn teliti, melembabkan,

membasahi, menyedihkan, membasahkuyupi, mengurangi, memperkecil

َم فَتَبَسَّ
maka (ia) sengaja senyum

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َم َضاِحًكا مِّن َقْولَِها َوَقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ فَتَبَسَّ
maka (ia) sengaja senyum (ia[lk]) yang menertawakan dari

perkataannya dan dia mengucapkan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku
An-Naml:19 َم فَتَبَسَّ
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ر ش ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna orang, insan, pria, lelaki,

suami, wira, biji catur, laki-laki, laki-laki dewasa, pribadi, oknum, persona,
pelaku, kepala, kemampuan mengapung, kegembiraan, keriangan,

keriaan, daya pengapungan, tenaga apung, pemecahan, kerusakan, firasat
buruk, janji, ikrar, padan, harap, pertanda, ramalan, kukur, kikir,

keserakan, parut, cakar, kukuran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengawaki, melayani,

menujumkan, memperjanjikan, nubuat, ramalan, nujuman, berjanji,
menjanjikan, memberi harapan, sanggup, menyanggupkan, beralamat,

menandakan, menjadi tanda, menunjukkan sebelum waktunya, memberi
pertanda, memarut, mengukur, bersuara mengilukan, menusuk-nusuk

بََشٌر بََشًرا رْتُُموِنى أَبَشَّ أَبََشٌر أَبََشًرا
seorang manusia manusia

apakah kamu
memberi kabar

gembira kepadaku
apakah manusia apakah sesorang

manusia

بَِشيٍر بَِشيٌر بَِشيًرا بََشٍر بََشٌر
pembawa berita
gembira besar

pembawa berita
gembira besar

pembawa berita
gembira besar manusia seorang manusia

َر بُشِّ بَِٰشُروُهنَّ ِر بَشِّ رْنََٰك بَشَّ بَِشيٍر
diberi kabar

gembira
yang mencampuri

mereka[pr]
kalian mengabarkan

dengan sejelas-
jelasnya

kami membei kabar
gembira kepadamu

pembawa berita
gembira besar

ِبٱْلبُْشَرٰى بُْشَرىُٰكُم بُْشَرٰى بُْشرًۢا َر بُشِّ
dengan membawa

kabar gembira
berita gembira

untuk mu kabar gembira kabar gembira diberi kabar gembira

رْنَُٰه فَبَشَّ رْنََٰها فَبَشَّ تُبَِٰشُروُهنَّ ُروَن تُبَشِّ ِبٱْلبُْشَرٰى
maka Kami beri
kabar gembira

kepadanya

maka Kami
sampaikan kabar

gembira kepadanya

(kalian[lk]) semakin
mencampuri
mereka[pr]

kamu kabarkan dengan membawa
kabar gembira
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۟ فَٱْستَبِْشُروا رُْهم فَبَشِّ رْهُ فَبَشِّ ْر فَبَشِّ رْنَُٰه فَبَشَّ
maka bergembiralah

kamu

maka kamu
hendaklah

memberitakan
mereka

maka (kamu)
sungguh-sungguh

berilah kabar
gembira dia

maka (kamu)
sungguh-sungguh

sampaikanlah berita
gembira

maka Kami beri
kabar gembira

kepadanya

لِْلبََشِر َر لِتُبَشِّ لِبََشَريِْن لِبََشٍر فَٱْستَبِْشُروا۟
bagi manusia agar kamu memberi

kabar gembira
kepada kedua
manusia/orang

bagi seorang
manusia

maka bergembiralah
kamu

ِريَن ُمبَشِّ رٍَٰت ُمبَشِّ ًرا ُمبَشِّ لِّْلبََشِر لِْلبََشِر
para yang

menggembirakan
pembawa berita

gembira
(ia[lk]) yang

membawa kabar
gembira

bagi manusia bagi manusia

۟ َوأَبِْشُروا رَُك نُبَشِّ مُّْستَبِْشرَةٌ ِريَن مُّبَشِّ ِريَن ُمبَشِّ
dan (kalian[lk])
gembirakanlah

diberi kabar
gembira kepadamu

(ia[pr]) yang
mencari

kegembiraan
para yang

menggembirakan
para yang

menggembirakan

ِر َوبَشِّ رْنَُٰه َوبَشَّ ُروهُ َوبَشَّ َوبَِشيٌر َوأَبِْشُروا۟
dan beritakanlah dan Kami beri kabar

gembira dia
dan mereka

memberi kabar
gembira

dan berita gembira
besar

dan (kalian[lk])
gembirakanlah

َويَْستَبِْشُروَن رًۢا َوُمبَشِّ ًرا َوُمبَشِّ َوبُْشَرٰى ِر َوبَشِّ
dan mereka berubah
menjadi bergirang

hati

dan orang yang
selalu membawa
kabar gembira

dan orang yang
selalu membawa
kabar gembira

dan kabar gembira dan beritakanlah

يَٰبُْشَرٰى
oh berita gembira

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَّا وَِٰحًدا نَّتَِّبُعُهۥٓ فََقاُلٓوا۟ أَبََشًرا مِّ
maka mereka mengatakan apakah sesorang manusia dari kami yang

satumengikutinya
Al-Qamar:24 أَبََشًرا

فََقاُلٓوا۟ أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا۟ َوتََولَّوا۟
maka mereka mengatakan apakah manusia memberi petunjuk kepada

kami lalu (mereka) mengingkari dan memalingkan
At-Taghaabun:6 أَبََشٌر
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ُروَن ِنىَ ٱْلِكبَُر فَِبَم تُبَشِّ رْتُُموِنى َعَلىٰٓ أَن مَّسَّ َقاَل أَبَشَّ
dia mengatakan apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku

atasku/terhadapku bahwa benar-benar menimpaku besar/tua maka
dengan apa/bagaimana kamu kabarkan

Al-Hijr:54
رْتُُموِنى أَبَشَّ

ثَْلنَا َوَما نََرىَٰك َما نََرىَٰك إاِلَّ بََشًرا مِّ
tidak semakin melihatmu[lk] melainkan manusia seperti kami dan

tidaksemakin melihatmu[lk]
Huud:27 بََشًرا

ذَا بََشًرا َش لِـلَّـِه َما هَٰ  َوُقْلَن حَٰ
dan (mereka[pr]) berkata sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

bagi Allah bukanlah ini manusia
Yusuf:31

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن لِقٌۢ بََشًرا مِّن َصْلصَٰ إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah liat

yang kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:28

ُقْل ُسبَْحاَن َربِّى َهْل ُكنُت إاِلَّ بََشًرا رَُّسواًل
kamu hendaklah mengatakan maha suci Tuhanku bukankah adalah

aku kecuali/hanya manusia seorang rasul
Al-Isra:93

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَبََعَث الـلَّـُه بََشًرا رَُّسواًل
kecuali bahwa mereka berkata adakah mengutus Allah manusia

seorang rasul
Al-Isra:94

فَتََمثََّل َلَها بََشرًا َسِويًّا
maka (ia) menjadi menyerupai padanya/dihadapannya manusia sama

lurus
Maryam:17

ِسُروَن ثَْلُكْم إِنَُّكْم إِذًا لَّخَٰ َوَلِئْن أَطَْعتُم بََشًرا مِّ
dan jika mentaatilah (kalian) manusia seperti kalian sesungguhnya

kalian jika demikian sungguh orang-orang yang telah merugi

Al-
Mu'minuun:34

 َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ِمَن ٱمْلَآِء بََشًرا
dan dia yang dia menciptakan dari air manusia

Al-Furqon:54

لِقٌۢ بََشًرا مِّن ِطنيٍ إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah

Shaad:71

َوَلْم يَْمَسْسِنى بََشٌر
dan belum pernah dia menyentuh aku seorang manusia Ali-Imran:47 بََشٌر

ْن َخَلَق ُقْل فَلَِم يَُعذِّبُُكم ِبذُنُوِبُكم بَْل أَنتُم بََشٌر مِّمَّ
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa dia menyiksa kalian

dengan dosa-dosa kalian bahkan kalian seorang manusia dari siapa
dia menciptakan

Al-Maidah:18

ثُْلنَا َقاُلٓوا۟ إِْن أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر مِّ
mereka berkata tidak lain kalian hanyalah seorang manusia seperti

kami
Ibrahim:10
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ثُْلُكْم َقاَلْت َلُهْم رُُسُلُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ بََشٌر مِّ
dia mengatakan kepada mereka rasul-rasul mereka jika kami

hanyalah seorang manusia seperti kalian
Ibrahim:11

 َوَلَقْد نَْعَلُم أَنَُّهْم يَُقوُلوَن إِنََّما يَُعلُِّمُهۥ بََشٌر
dan sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya mereka mereka

mengatakan sesungguhnya hanyalah sungguh-sungguh akan
mengajarkannya seorang manusia

An-Nahl:103

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Kahfi:110

َوَلْم يَْمَسْسِنى بََشٌر َوَلْم أَُك بَِغيًّا
dan tidak dia menyentuh aku seorang manusia dan tidak/bukan aku

adalah seorang pelacur/jalang
Maryam:20

ْحَر َوأَنتُْم تُبِْصُروَن ثُْلُكْم أَفَتَأْتُوَن ٱلسِّ ذَآ إاِلَّ بََشٌر مِّ َهْل هَٰ
apakah/bukankah ini melainkan/hanyalah seorang manusia seperti

kalian apakah kamu datang / menerima sihir dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Anbiyaa':3

َل َعَليُْكْم ثُْلُكْم يُِريُد أَن يَتَفَضَّ إاِلَّ بََشٌر مِّ
melainkan seorang manusia seperti kalian dia menghendaki bahwa

menjadi melebihkan atas kalian

Al-
Mu'minuun:24

ثُْلُكْم ذَآ إاِلَّ بََشٌر مِّ َما هَٰ
tidaklah ini melainkan seorang manusia seperti kalian

Al-
Mu'minuun:33

ثُْلنَا َمآ أَنَت إاِلَّ بََشٌر مِّ
tidak lain kamu kecuali seorang manusia seperti kami

Asy-
Syu'araa':154

ثُْلنَا َوَمآ أَنَت إاِلَّ بََشٌر مِّ
dan tidak kamu kecuali/melainkan seorang manusia seperti kami

Asy-
Syu'araa':186

ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بََشٌر تَنتَِشُروَن
kemudian tiba-tiba kalian seorang manusia (kalian) mengembang

biak
Ar-Ruum:20

ثُْلنَا َقاُلوا۟ َمآ أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر مِّ
mereka berkata tidaklah kalian kecuali seorang manusia seperti kami

YaaSiin:15

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Fush-Shilat:6

إِذْ َقاُلوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ بََشٍر مِّن َشىٍْء
ketika mereka berkata tidak ia menurunkan Allah atas/terhadap

manusia dari sesuatu
Al-An'aam:91 بََشٍر
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إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Al-Baqarah:119 بَِشيًرا

َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ َكآفًَّة لِّلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا
dan tidak kami mengutus kamu kecuali semuanya untuk manusia

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Saba':28

إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan hak/kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Faathir:24

بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعرََض أَْكثَرُُهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
pembawa berita gembira besar dan peringatan besar maka (ia)

menyebabkan memalingkan kebanyakan dari mereka maka mereka
tidak mereka mendengar

Fush-Shilat:4

فََقْد َجآَءُكم بَِشيٌر َونَِذيٌر
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian pembawa berita

gembira besar dan peringatan besar
Al-Maidah:19 بَِشيٌر

أَن تَُقوُلوا۟ َما َجآَءنَا ِمۢن بَِشيٍر واََل نَِذيٍر
supaya kalian mengatakan tidak dia datang kepada kami dari

pembawa berita gembira besar dan tidak peringatan besar
Al-Maidah:19 بَِشيٍر

رْنََٰك ِبٱْلَحقِّ فَاَل تَُكن مَِّن ٱْلقَِٰنِطنَي َقاُلوا۟ بَشَّ
mereka berkata kami membei kabar gembira kepadamu dengan benar

maka janganlahadalah dari/termasuk orang-orang yang berputus asa
Al-Hijr:55 رْنََٰك بَشَّ

ِر ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِبأَنَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما بَشِّ
kalian mengabarkan dengan sejelas-jelasnya orang-orang munafik

laki-laki bahwa kami bagi mereka azab / siksa pedih
An-Nisa:138 ِر بَشِّ

فَٱْلـََٰٔن بَِٰشُروُهنَّ َوٱبْتَُغوا۟ َما َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
maka sekarang yang mencampuri mereka[pr] dan carilah olehmu apa

diamenuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Baqarah:187 بَِٰشُروُهنَّ

َر أََحُدُهم ِبٱأْلُنثَىٰ ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan anak

perempuan jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang
menahan (marah / kesedihan)

An-Nahl:58
َر بُشِّ

َر ِبِهۦٓ َرٰى ِمَن ٱْلَقْومِ ِمن ُسٓوِء َما بُشِّ يَتَوَٰ
menyembunyikan diri dari kaum dari buruk apa diberi kabar gembira

dengannya
An-Nahl:59
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ِن َمثاًَل َر أََحُدُهم ِبَما َضرََب لِلرَّْحمَٰ إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan apa

(ia[lk]) membuat (kk lampau) kepada pemurah perumpamaan
Az-Zukhruf:17

بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ
kabar gembira diantara hadapan rahmat-nya Al-A'raaf:57 بُْشرًۢا

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan dia yang (ia) mengutus angin kabar gembira antara hadapan

rahmat-nya
Al-Furqon:48

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦٓ َوَمن يُرِْسُل ٱلرِّ
dan siapa menyebabkab mengirimkan angin kabar gembira antara

hadapan/sebelum rahmat-nya
An-Naml:63

َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َلُكْم َولِتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُُكم ِبِهۦ
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali kabar gembira bagi kalian

dan dia agar menententramkan hati kalian dengannya
Ali-Imran:126 بُْشَرٰى

َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َولِتَطَْمِئنَّ ِبِهۦ ُقُلوبُُكْم
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali/melainkan kabar gembira

dan dia agar menententramkan dengannya hati kalian
Al-Anfaal:10

 يَْوَم يََرْوَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة اَل بُْشَرٰى
pada hari (mereka) melihat malaikat-malaikat tidak kabar gembira

Al-Furqon:22

ُر بُْشَرىُٰكُم ٱْليَْوَم َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
berita gembira untuk mu hari ini kebun dia mengalirkan dari

bawahnya sungai
Al-Hadiid:12 بُْشَرىُٰكُم

َوَلَقْد َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى
dan sesungguhnya dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan

membawa kabar gembira
Huud:69 ِبٱْلبُْشَرٰى

َا َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى  َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan kabar

gembira
Al-Ankabuut:31

ُروَن ِنىَ ٱْلِكبَُر فَِبَم تُبَشِّ رْتُُموِنى َعَلىٰٓ أَن مَّسَّ َقاَل أَبَشَّ
dia mengatakan apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku

atasku/terhadapku bahwa benar-benar menimpaku besar/tua maka
dengan apa/bagaimana kamu kabarkan

Al-Hijr:54
ُروَن تُبَشِّ

جِِد ِكفُوَن ِفى ٱمْلَسَٰ واََل تُبَِٰشُروُهنَّ َوأَنتُْم عَٰ
dan janganlah (kalian[lk]) semakin mencampuri mereka[pr] dan

kalian (mereka[lk]) yang telahi'tikaf / tekun di dalam tempat sujud
(masjid)

Al-Baqarah:187
تُبَِٰشُروُهنَّ
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َق رْنََٰها ِبِإْسحَٰ َوٱْمَرأَتُُهۥ َقآِئَمٌة فََضِحَكْت فَبَشَّ
dan isterinya yang menegakkan lalu (ia) tertawa/tersenyum maka

Kami sampaikan kabar gembira kepadanya dengan ishaq
Huud:71 رْنََٰها فَبَشَّ

رْنَُٰه ِبُغلَٰمٍ َحلِيمٍ فَبَشَّ
maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak

penyantun/berbudi

Ash-
Shaafaat:101

رْنَُٰه فَبَشَّ
ْر ِعبَاِد َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى فَبَشِّ

bagi mereka kabar gembira maka (kamu) sungguh-sungguh
sampaikanlah berita gembira hamba-hamba

Az-Zumar:17 ْر فَبَشِّ
رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ

maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan
siksaan pedih

Luqman:7 رْهُ فَبَشِّ
رْهُ ِبَمْغِفرٍَة َوأَْجٍر َكِريمٍ فَبَشِّ

maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan
pengampunan dan pahala (ia[lk]) yang sangat mulia/indah

YaaSiin:11

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكِبًرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ
kemudian mereka meneruskan / menetapkan orang yang dalam

kondisi menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya[pr]
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:8

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih Ali-Imran:21 رُْهم فَبَشِّ

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih

At-Taubah:34

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih

Al-Inshiqaaq:24

فَٱْستَبِْشُروا۟ ِببَيِْعُكُم ٱلَِّذى بَايَْعتُم ِبِهۦ
maka bergembiralah kamu dengan jual belimu yang telah (kalian)

jual belikan dengannya
At-Taubah:111 ۟ فَٱْستَبِْشُروا

َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُؤِْتيَُه الـلَّـُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa dia akan
memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian

Ali-Imran:79 لِبََشٍر
َْسُجَد لِبََشٍر  َقاَل َلْم أَُكن ألِّ

dia mengatakan tidak ada adalah aku untuk bersujud kepada manusia
Al-Hijr:33

َوَما َجَعْلنَا لِبََشٍر مِّن َقبْلَِك ٱْلُخْلَد
dan tidak kami jadikan bagi seorang manusia dari sebelum kamu

pengekalan
Al-Anbiyaa':34
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َوَما َكاَن لِبََشٍر أَن يَُكلَِّمُه الـلَّـُه
dan tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa sungguh-sungguh

akan berkata dengannya Allah
Asy-Syuura:51

ِبُدوَن فََقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن لِبََشَريِْن ِمثْلِنَا َوَقْوُمُهَما َلنَا عَٰ
maka mereka mengatakan apakah kami akan beriman kepada kedua

manusia/orang seperti kami dan/sedang kaum keduanya bagi kami
orang-orang yang telah menyembah

Al-
Mu'minuun:47

لِبََشَريِْن

َر ِبِه رْنَُٰه ِبلَِساِنَك لِتُبَشِّ فَِإنََّما يَسَّ
maka sesungguhnya hanyalah (dia) memudahkan kami tentangnya

dengan lisan/bahasamu agar kamu memberi kabar gembira
dengannya

Maryam:97
َر لِتُبَشِّ

ِفُروَن َوَما ِهىَ إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلبََشِر َولِيَُقوَل ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلكَٰ
dan hendaklah mengatakan orang-orang yang di dalam hati mereka

penyakit dan orang-orang kafir dan tidak dia kecuali sebutan bagi
manusia

Al-
Muddaththir:31

لِْلبََشِر

َلوَّاَحٌة لِّْلبََشِر
yang membakar bagi manusia

Al-
Muddaththir:29 لِّْلبََشِر

 نَِذيًرا لِّْلبََشِر
peringatan besar bagi manusia

Al-
Muddaththir:36

ًرا َونَِذيًرا َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan (ia[lk]) yang membawa

kabar gembira dan peringatan besar
Al-Isra:105 ًرا ُمبَشِّ

ًرا َونَِذيًرا َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan (ia[lk]) yang membawa

kabar gembira dan peringatan besar
Al-Furqon:56

رٍَٰت َولِيُِذيَقُكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ يَاَح ُمبَشِّ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن يُرِْسَل ٱلرِّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa menjadikan mengirimkan angin

pembawa berita gembira dan untuk dirasakan kepada kalian dari
rahmat-nya

Ar-Ruum:46
رٍَٰت ُمبَشِّ

ِريَن َوُمنِذِريَن فَبََعَث الـلَّـُه ٱلنَِّبيِّۦَن ُمبَشِّ
maka dia mengutus Allah para nabi para yang menggembirakan dan

para yang memperingatkan
Al-Baqarah:213 ِريَن ُمبَشِّ

ِريَن َوُمنِذِريَن َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-An'aam:48

ِريَن َوُمنِذِريَن َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-Kahfi:56
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ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس رُُّساًل مُّبَشِّ
para utusan para yang menggembirakan dan para yang
memperingatkan supaya tidak adalah dia bagi manusia

An-Nisa:165 ِريَن مُّبَشِّ
َضاِحَكٌة مُّْستَبِْشرَةٌ

(ia[pr]) yang menertawakan (ia[pr]) yang mencari kegembiraan Abasa:39 مُّْستَبِْشرَةٌ
رَُك ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ َقاُلوا۟ اَل تَْوَجْل إِنَّا نُبَشِّ

mereka berkata tidak gemetar ketakutan sesungguhnya kami diberi
kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki sangat

pandai

Al-Hijr:53
رَُك نُبَشِّ

رَُك ِبُغلَٰمٍ ٱْسُمُهۥ يَْحيَىٰ يَٰزََكِريَّآ إِنَّا نُبَشِّ
hai Zakariya sesungguhnya kami diberi kabar gembira kepadamu

dengan seorang anak laki-laki namanya hidup
Maryam:7

أاَلَّ تََخافُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟ َوأَبِْشُروا۟ ِبٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن
janganlah takut dan janganlah kalian bersedih hati dan (kalian[lk])

gembirakanlah dengan surga yang adalah kalian kalian diberi nasehat
Fush-Shilat:30 ۟ َوأَبِْشُروا

إاِلَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
kecuali pemberi peringatan dan berita gembira besar bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:188 َوبَِشيٌر

نُْه نَِذيٌر َوبَِشيٌر  إِنَِّنى َلُكم مِّ
sesungguhnya aku bagi kalian dari padanya pemberi peringatan dan

berita gembira besar
Huud:2

ُروهُ ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة َقاُلوا۟ اَل تََخْف َوبَشَّ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai dari mereka takut mereka berkata

tidak takut dan mereka memberi kabar gembira dengan seorang anak
sangat pandai

Adz-
Dzaariyaat:28

ُروهُ َوبَشَّ

لِِحنَي َق نَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ رْنَُٰه ِبِإْسحَٰ َوبَشَّ
dan Kami beri kabar gembira dia dengan ishaq benar-benar nabi

dari/termasuk orang-orang yang soleh

Ash-
Shaafaat:112

رْنَُٰه َوبَشَّ
ِت لِحَٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ َوبَشِّ

dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Al-Baqarah:25 ِر َوبَشِّ
ِبِريَن ِر ٱلصَّٰ َوبَشِّ

dan beritakanlah orang-orang yang sabar
Al-Baqarah:155

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang beriman

Al-Baqarah:223
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ِر ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

siksaan pedih
At-Taubah:3

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِفظُوَن لُِحُدوِد الـلَّـِه َوبَشِّ َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوٱْلحَٰ
dan orang-orang yang mencegah dari pembuat kemungkaran dan

orang-orang yang memelihara bagi hukum-hukum Allah dan
beritakanlah orang-orang yang beriman

At-Taubah:112

۟ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani

Yunus:2

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah

kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Yunus:87

ِر ٱمْلُْخِبِتنَي فَِإلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََلُهۥٓ أَْسلُِموا۟ َوبَشِّ
maka tuhan kalian tuhan yang esa maka kepada-Nya (kalian)

berserah dirilah dan beritakanlah orang-orang yang menundukan
diri/mematuhi

Al-Hajj:34

ِر ٱمْلُْحِسِننَي لِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم َوبَشِّ
supaya diagungkan Allah atas/terhadap apa dia telah memberi

petunjuk kepada kalian dan beritakanlah orang-orang yang berbuat
kebaikan

Al-Hajj:37

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِبأَنَّ َلُهم مَِّن الـلَّـِه فَْضاًل َكِبيًرا َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang beriman bahwa kami bagi mereka

dari Allah karunia sangat besar
Al-Ahzab:47

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13

َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
dan petunjuk dan kabar gembira bagi para yang beriman Al-Baqarah:97 َوبُْشَرٰى

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89

لِيُثَبَِّت ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
untuk diteguhkan (ia[pr]) orang-orang yang mereka mengimani dan

petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
An-Nahl:102

ُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
petunjuk dan kabar gembira bagi para yang beriman

An-Naml:2
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لِّيُنِذَر ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوبُْشَرٰى لِْلُمْحِسِننَي
supaya diberi peringatan orang-orang yang mereka menganiaya dan

kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik
Al-Ahqaaf:12

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
wahai nabi sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-
benar sangat menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar

gembira dan peringatan besar

Al-Ahzab:45
ًرا َوُمبَشِّ

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-benar sangat
menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar gembira dan

peringatan besar

Al-Fath:8

رًۢا ِبرَُسوٍل يَأِْتى ِمۢن بَْعِدى ٱْسُمُهۥٓ أَْحَمُد َوُمبَشِّ
dan orang yang selalu membawa kabar gembira dengan seorang rasul

ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudahku namanya ahmad
Ash-Shaff:6 رًۢا َوُمبَشِّ

َويَْستَبِْشُروَن ِبٱلَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا۟ ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم
dan mereka berubah menjadi bergirang hati dengan/terhadap orang-

orang yang tidak mereka menemui dengan mereka dari belakang
mereka

Ali-Imran:170
َويَْستَبِْشُروَن

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا لِحَٰ َر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala kebaikan

Al-Kahfi:2
َر َويُبَشِّ

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا لِحَٰ ُر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala sangat besar

Al-Isra:9
ُر َويُبَشِّ

يَْستَبِْشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
mereka kelak akan bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia Ali-Imran:171 يَْستَبِْشُروَن

نًا َوُهْم يَْستَبِْشُروَن نًا فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ فَزَاَدتُْهْم إِيمَٰ ِذِهۦٓ إِيمَٰ  هَٰ
ini keimanan maka adapun orang-orang yang mereka mengimani
maka (ia) menambah mereka keimanan dan mereka mereka kelak

akan bergembira

At-Taubah:124

 َوَجآَء أَْهُل ٱمْلَِدينَِة يَْستَبِْشُروَن
dan dia datang ahli kota mereka kelak akan bergembira

Al-Hijr:67

 فَِإذَآ أََصاَب ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن
maka apabila semakin menimpa dengannya siapa dia kehendaki
daripada hamba-hambanya tiba-tiba mereka mereka kelak akan

bergembira

Ar-Ruum:48
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إِذَا ذُِكَر ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن  َو
dan apabila telah disebut orang-orang yang dari selain dia tiba-tiba

mereka mereka kelak akan bergembira
Az-Zumar:45

َعًة وهُ ِبضَٰ ذَا ُغلٌَٰم َوأََسرُّ َقاَل يَٰبُْشَرٰى هَٰ
dia mengatakan oh berita gembira ini seorang anak muda da

merahasiakanlah barang dagangan
Yusuf:19 يَٰبُْشَرٰى

ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23
ُر يُبَشِّ

رَُك ِبيَْحيَىٰ ُمَصدِّقًۢا ِبَكلَِمٍة مَِّن الـلَّـِه أَنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
bahwasanya Allah dia memberikan kabar gembira kepadamu dengan

Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah
Ali-Imran:39 رَُك يُبَشِّ

رُِك ِبَكلَِمٍة مِّنُْه إِنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
sesungguhnya Allah dia menyampaikan kabar gembira kepadamu

dengan kalimat dari padanya
Ali-Imran:45 رُِك يُبَشِّ

ٍن نُْه َورِْضوَٰ رُُهْم َربُُّهم ِبرَْحَمٍة مِّ يُبَشِّ
sungguh-sungguh akan menggembirakan mereka tuhan mereka

dengan rahmat dari padanya dan keridhaan
At-Taubah:21 رُُهْم يُبَشِّ

فَِإمَّا تََرِينَّ ِمَن ٱْلبََشِر أََحًدا
maka adapun/jika sungguh melihat dari manusia seseorang/siapapun Maryam:26 ٱْلبََشِر

ذَآ إاِلَّ َقْوُل ٱْلبََشِر  إِْن هَٰ
tidaklah ini kecuali perkataan manusia

Al-
Muddaththir:25

آ أَن َجآَء ٱْلبَِشيُر أَْلَقىُٰه َعَلىٰ َوْجِهِهۦ فََلمَّ
maka tatkala telah dia datang pembawa kabar gembira

dilemparkanlah kepadanya atas/terhadap wajahnya
Yusuf:96 ٱْلبَِشيُر

َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam

akhirat itu dia keberuntungan maha besar/maha agung
Yunus:64 ٱْلبُْشَرٰى

ِدُلنَا ِفى َقْومِ ُلوٍط َوَجآَءتُْه ٱْلبُْشَرٰى يُجَٰ
dan datang kepadanya kabar gembira semakin membantah di dalam

kaum lut
Huud:74

ْر ِعبَاِد َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى فَبَشِّ
bagi mereka kabar gembira maka (kamu) sungguh-sungguh

sampaikanlah berita gembira hamba-hamba
Az-Zumar:17
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ر ص ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rupa, penglihatan, alat

pembidik, pendapat, daya lihat, bayangan, impian, wahyu, hantu, mata,
tilik, netra, pesosok.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melihat, mengunjungi,
berkunjung, lihat, menjumpai, berjumpa, menemui, mengerti, memeriksa,

membaca, pergi ke, bertemu dgn, menampak, memikirkan, memikir,
membicarakan, mengusahakan, memandang, mempertimbangkan,

menjaga.

رُُكْم أَبْصَٰ ُر أَبْصَٰ رَُهْم أَبْصَٰ أَبَْصرْنَا أَبَْصَر
penglihatan kalian pandangan/mata mata-mata mereka (kami) telah melihat dia melihat

رِِهْم أَبْصَٰ رُُهْم أَبْصَٰ رَُها أَبْصَٰ رُنَا أَبْصَٰ رُُكْم أَبْصَٰ
penglihatan mereka pandangan mereka pandangannya penglihatan kami penglihatan kalian

بََصآِئُر بََصآِئَر أَبِْصْر رِِهنَّ أَبْصَٰ رِِهْم أَبْصَٰ
beberapa

pandangan/keterangan terang/nyata (kamu) lihatlah pandangan
mereka[pr] penglihatan mereka

بَِصيًرا بَُصرُْت ِئُر بَصَٰٓ بََصرِِهۦ بََصآِئُر
maha melihat (aku) melihat pedoman penglihatannya beberapa

pandangan/keterangan

بَِصيرَةٌ بَِصيرٌۢ بَِصيٌر بَِصيرًۢا بَِصيًرا
melihat terang
(menjadi saksi) maha melihat maha melihat maha melihat maha melihat

ِبٱْلبََصِر ِر ِبٱأْلَبْصَٰ رِِهْم ِبأَبْصَٰ بَِصيرٍَة بَِصيرَةٌ
dengan pandangan

mata dengan penglihatan dengan pandangan
mereka

pandangan/hujjah
yang nyata

melihat terang
(menjadi saksi)
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فَبََصرَُك فَِإذَا تُبِْصُروَن تَبِْصرَةً ِبٱْلبََصِر
maka pandanganmu dan apabila celaan-

ku/kemurkaan-ku pemandangan dengan pandangan
mata

ُمبِْصرَةً ُمبِْصًرا فََستُبِْصُر فَبَُصرَْت فَبََصرَُك
(ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi
penerangan

(ia[lk]) yang
sungguh-sungguh

menerangi
maka kelak kamu

akan melihat maka (ia) melihat maka pandanganmu

رَُكْم َوأَبْصَٰ ًرا َوأَبْصَٰ مُّبِْصُروَن ُمْستَبِْصِريَن ُمبِْصرَةً
dan penglihatan

kalian dan penglihatan
orang-orang yang
sungguh-sungguh

menyadar akan
kembali

orang-orang yang
berpandangan tajam

(ia[pr]) yang
menjelaskan/memberi

penerangan

َوأَبِْصْر رِِهْم َوأَبْصَٰ رُُهْم َوأَبْصَٰ رَُهْم َوأَبْصَٰ رَُكْم َوأَبْصَٰ
dan (kamu[lk])

lihatlah
dan penglihatan

mereka
dan penglihatan

mereka
dan penglihatan

mereka
dan penglihatan

kalian

ُر َوٱأْلَبْصَٰ َر َوٱأْلَبْصَٰ َويُبِْصُروَن َوأَبِْصرُْهْم َوأَبِْصْر
dan penglihatan dan penglihatan orang-orang yang

beriman
dan (kamu[lk])

lihatlah/terangkanlah
mereka

dan (kamu[lk])
lihatlah

َوٱْلبَِصيِر َوٱْلبَِصيُر َوٱْلبََصَر ِر َوٱأْلَبْصَٰ ُر َوٱأْلَبْصَٰ
dan orang yang
dapat melihat

dan orang yang
melihat dan penglihatan dan pandangan/ilmu dan penglihatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََمْن أَبَْصَر فَلِنَفِْسِهۦ َوَمْن َعِمىَ فََعَليَْها
maka barang siapa dia melihat maka untuk dirinya sendiri dan barang

siapa dia buta maka atasnya
Al-An'aam:104 أَبَْصَر

لًِحا إِنَّا ُموِقنُوَن َربَّنَآ أَبَْصرْنَا َوَسِمْعنَا فَٱرِْجْعنَا نَْعَمْل صَٰ
ya tuhan kami (kami) telah melihat dan (kami) mendengar maka

(kamu) kembalikanlah kamiakan mengerjakan yang saleh
sesungguhnya kami orang-orang yang yakin

As-Sajdah:12
أَبَْصرْنَا

رَُهْم يََكاُد ٱْلبَْرُق يَْخطَُف أَبْصَٰ
semakin dekat kilat ia menyambar mata-mata mereka Al-Baqarah:20 رَُهْم أَبْصَٰ
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رَُهْم ُهْم َوأَْعَمىٰٓ أَبْصَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه فَأََصمَّ
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

lalu tulikan mereka dan butakanlah mata-mata mereka
Muhammad:23

ُر ِخَصٌة أَبْصَٰ َوٱْقتَرََب ٱْلَوْعُد ٱْلَحقُّ فَِإذَا ِهىَ شَٰ
dan telah dekat janji/ancaman benar maka tiba-tiba dia (ia[pr]) yang

membelalak pandangan/mata
Al-Anbiyaa':97 ُر أَبْصَٰ

رُُكْم واََل ُجُلوُدُكْم َسْمُعُكْم وآََل أَبْصَٰ
pendengaran kalian dan tidak penglihatan kalian dan tidak kulit-

kulitmu
Fush-Shilat:22 رُُكْم أَبْصَٰ

رُنَا رَْت أَبْصَٰ َلَقاُلٓوا۟ إِنََّما ُسكِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan sesungguhnya dimabukkan

penglihatan kami
Al-Hijr:15 رُنَا أَبْصَٰ

ِشَعٌة رَُها خَٰ أَبْصَٰ
pandangannya (ia[pr]) yang mendunduk An-Naziaat:9 رَُها أَبْصَٰ

ِب ٱلنَّاِر رُُهْم ِتْلَقآَء أَْصحَٰ إِذَا ُصرِفَْت أَبْصَٰ َو
dan apabila dia telah dipalingkan pandangan mereka pelemparan

kaum/golongan neraka
Al-A'raaf:47 رُُهْم أَبْصَٰ

رُُهْم  فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهْم َسْمُعُهْم وآََل أَبْصَٰ
tetapi tidak dia memberi manfaat bagi mereka pendengaran mereka

dan tidak pandangan mereka
Al-Ahqaaf:26

رُُهْم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجرَاٌد مُّنتَِشٌر ًعا أَبْصَٰ ُخشَّ
sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-

akan belalang (ia[lk]) yang dalam kondisi beterbaran
Al-Qamar:7

رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Qalam:43

رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Ma'arij:44

َوةٌ رِِهْم ِغشَٰ َوَعَلىٰ َسْمِعِهْم َوَعَلىٰٓ أَبْصَٰ
dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka tutupan /

tabir
Al-Baqarah:7 رِِهْم أَبْصَٰ

رِِهْم َويَْحفَظُوا۟ فُُروَجُهْم وا۟ ِمْن أَبْصَٰ ُقل لِّْلُمؤِْمِننَي يَُغضُّ
kamu hendaklah mengatakan bagi para yang beriman

menutup/menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga
kemaluan mereka

An-Nuur:30

880

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] danmenjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

رِِهنَّ أَبْصَٰ

أَبِْصْر ِبِهۦ َوأَْسِمعْ َما َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َولِىٍّ
(kamu) lihatlah dengannya dan (kamu[lk]) alangkah tajam

pendengaran tidak ada bagi mereka dari selain dia dari benar-benar
pelindung

Al-Kahfi:26
أَبِْصْر

وَِٰت َوٱأْلَرِْض بََصآِئَر مَٰ إاِلَّ رَبُّ ٱلسَّ
melainkan tuhan langit dan bumi terang/nyata Al-Isra:102 بََصآِئَر

ِمۢن بَْعِد َمآ أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ٱأْلُوَلىٰ بََصآِئَر لِلنَّاِس
dari sesudah apa kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

pertama/dahulu pandangan bagi manusia
Al-Qashash:43

بُِّكْم َقْد َجآَءُكم بََصآِئُر ِمن رَّ
sungguh telah ia datang kepada kalian beberapa

pandangan/keterangan dari tuhan kalian
Al-An'aam:104 بََصآِئُر

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن ذَا بََصآِئُر ِمن رَّ هَٰ
ini pandangan/bukti nyata dari tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat

bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:203

َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23 بََصرِِهۦ

ِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن ذَا بَصَٰٓ هَٰ
ini pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:20 ِئُر بَصَٰٓ

َقاَل بَُصرُْت ِبَما َلْم يَبُْصُروا۟ ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) melihat dengan apa yang tidak melihat

dengannya
Thaahaa:96 بَُصرُْت

ا بَِصيًرا إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َسِميعًۢ
sesungguhnya Allah adalah dia maha mendengar maha melihat An-Nisa:58 بَِصيًرا

ا بَِصيًرا  وََكاَن الـلَّـُه َسِميعًۢ
dan ia adalah Allah maha mendengar maha melihat

An-Nisa:134

يَأِْت بَِصيًرا َوأْتُوِنى ِبأَْهلُِكْم أَْجَمِعنَي
ia mendatangkan / mengumpulkan maha melihat dan datanglah

kepadaku dengan keluarga mereka semuanya
Yusuf:93

881

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فَٱرْتَدَّ بَِصيًرا َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكْم
lalu dia kembali maha melihat dia mengatakan tidaklah mengatakan

bagi kalian
Yusuf:96

 وََكفَىٰ ِبَربَِّك ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu dengan/terhadap dosa-dosa hamba-

hambanya maha mengetahui maha melihat
Al-Isra:17

 إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:30

 إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:96

 إِنََّك ُكنَت ِبنَا بَِصيًرا
sesungguhnya kamu adalah kamu pada kami maha melihat

Thaahaa:35

 َقاَل رَبِّ لَِم َحَشرْتَِنىٓ أَْعَمىٰ َوَقْد ُكنُت بَِصيًرا
dia mengatakan Tuhan mengapa engkau mengumpulkan aku buta

dan/padahal sesungguhnya adalah aku maha melihat
Thaahaa:125

 َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20

 وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
dan ia adalah Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Ahzab:9

 أَْن أَظْفَرَُكْم َعَليِْهْم وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
bahwa Dia memenangkan kamu atas mereka dan ia adalah Allah

dengan kalian melakukan maha melihat
Al-Fath:24

ا بَِصيًرا  نَّبْتَلِيِه فََجَعْلنَُٰه َسِميعًۢ
mengujinya lalu (kami) menjadikannya maha mendengar maha

melihat
Al-Insaan:2

 بََلىٰٓ إِنَّ َربَُّهۥ َكاَن ِبِهۦ بَِصيًرا
yang benar sesungguhnya tuhannya adalah dia dengannya maha

melihat
Al-Inshiqaaq:15

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ بَِصيرًۢا
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka maka sesungguhnya

Allah adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha melihat
Faathir:45 بَِصيرًۢا

إِنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat Al-Baqarah:110 بَِصيٌر

882

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan apa kalian
melakukan maha melihat

Al-Baqarah:233

 إِنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:237

 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:265

 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan maha melihat

Ali-Imran:156

 فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه ِبَما يَْعَمُلوَن بَِصيٌر
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

dengan /terhadap apa mereka mengerjakan maha melihat
Al-Anfaal:39

 َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72

 واََل تَطَْغْوا۟ إِنَُّهۥ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jangan melampui batas sesungguhnya dia dengan/terhadap apa

kalian melakukan maha melihat
Huud:112

 َوأَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
dan bahwasannya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Hajj:61

 إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Hajj:75

 إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Luqman:28

لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر  َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ
dan kerjakanlah/beramallah yang saleh sesungguhnya aku

dengan/tentang apa kalian melakukan maha melihat
Saba':11

 إِنَّ الـلَّـَه ِبِعبَاِدِهۦ َلَخِبيرٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan hamba-hamba-nya benar-benar

mengetahui (ks/kb[tunggal] sangat/maha) maha melihat
Faathir:31

 ٱْعَمُلوا۟ َما ِشئْتُْم إِنَُّهۥ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
bekerjalah kalian apa yang kalian telah menghendaki sesungguhnya

dia terhadap apa kalian melakukan maha melihat
Fush-Shilat:40

 إِنَُّهۥ ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya dia dengan hamba-hamba-nya maha mengetahui maha

melihat
Asy-Syuura:27
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 َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما ُكنتُْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan dia beserta kalian dimana apa adalah kalian dan Allah dengan

apa-apa kalian melakukan maha melihat
Al-Hadiid:4

 إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Mujaadilah:1

 يَفِْصُل بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
menjelaskan diantara kalian dan Allah terhadap apa kalian melakukan

maha melihat

Al-
Mumtahinah:3

 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha melihat

At-Taghaabun:2

 إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىْءٍۭ بَِصيٌر
sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu maha melihat

Al-Mulk:19

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat terhadap apa mereka mengerjakan Al-Baqarah:96 بَِصيرٌۢ

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha melihat dengan hamba

Ali-Imran:15

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha melihat dengan hamba

Ali-Imran:20

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat dengan/terhadap apa mereka mengerjakan

Ali-Imran:163

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat dengan/terhadap apa mereka mengerjakan

Al-Maidah:71

إِنَّ الـلَّـَه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
sesungguhnya Allah maha melihat dengan hamba

Ghafir:44

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat terhadap apa kalian melakukan

Al-Hujuraat:18

ُن َعَلىٰ نَفِْسِهۦ بَِصيرَةٌ نسَٰ بَِل ٱإْلِ
bahkan manusia atas/terhadap dirinya sendiri melihat terang (menjadi

saksi)
Al-Qiyaamah:14 بَِصيرَةٌ

ِذِهۦ َسِبيلِىٓ أَْدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َعَلىٰ بَِصيرٍَة أَنَا۠ ُقْل هَٰ
kamu hendaklah mengatakan ini jalan menyeru/menyembah kepada

Allah atas/terhadap pandangan/hujjah yang nyata aku
Yusuf:108 بَِصيرٍَة
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رِِهْم إِن يََكاُد ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َليُزْلُِقونََك ِبأَبْصَٰ َو
benar-benar sangat mengetahui semakin dekat orang-orang yang

mereka mengingkari benar-benar digelincirkan kamu (oleh
mereka[lk]) dengan pandangan mereka

Al-Qalam:51
رِِهْم ِبأَبْصَٰ

ِر يََكاُد َسنَا بَرِْقِهۦ يَذَْهُب ِبٱأْلَبْصَٰ
semakin dekat cahaya berkilatnya (awan) pergi dengan penglihatan An-Nuur:43 ِر ِبٱأْلَبْصَٰ

َوَمآ أَْمرُنَآ إاِلَّ وَِٰحَدةٌ َكَلْمحٍۭ ِبٱْلبََصِر
dan tidak urusan kami kecuali (ia[pr]) yang satu seperti/secepat

kejapan dengan pandangan mata
Al-Qamar:50 ِبٱْلبََصِر

ِنيٍب تَبِْصرَةً َوِذْكَرٰى لُِكلِّ َعبٍْد مُّ
pemandangan dan pelajaran bagi tiap-tiap hamba orang yang suka

kembali
Qaaf:8 تَبِْصرَةً

ْحَر َوأَنتُْم تُبِْصُروَن ثُْلُكْم أَفَتَأْتُوَن ٱلسِّ ذَآ إاِلَّ بََشٌر مِّ َهْل هَٰ
apakah/bukankah ini melainkan/hanyalah seorang manusia seperti

kalian apakah kamu datang / menerima sihir dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Anbiyaa':3
تُبِْصُروَن

 َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َوأَنتُْم تُبِْصُروَن
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

An-Naml:54

 تَْسُكنُوَن ِفيِه أَفَاَل تُبِْصُروَن
berdiam/beristirahat tentang (kebenaran) itu ia membenam celaan-

ku/kemurkaan-ku
Al-Qashash:72

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتىٓ أَفَاَل تُبِْصُروَن ِذِه ٱأْلَنْهَٰ  َوهَٰ
dan ini sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah ia membenam

celaan-ku/kemurkaan-ku
Az-Zukhruf:51

 َوِفىٓ أَنفُِسُكْم أَفَاَل تُبِْصُروَن
dan pada diri/jenis-jenis kalian ia membenam celaan-ku/kemurkaan-

ku

Adz-
Dzaariyaat:21

ذَآ أَْم أَنتُْم اَل تُبِْصُروَن  أَفَِسْحٌر هَٰ
maka apakah sihir ini atau kalian tidak celaan-ku/kemurkaan-ku

Ath-Thuur:15

 َونَْحُن أَْقرَُب إَِليِْه ِمنُكْم َولَِٰكن الَّ تُبِْصُروَن
dan kami paling/lebih dekat kepadanya diantara kalian akan tetapi

tidak celaan-ku/kemurkaan-ku
Al-Waqi'a:85

 فَآَل أُْقِسُم ِبَما تُبِْصُروَن
maka (aku) bersumpah dengan apa celaan-ku/kemurkaan-ku

Al-Haaqqah:38

 َوَما اَل تُبِْصُروَن
dan tidak tidak celaan-ku/kemurkaan-ku

Al-Haaqqah:39
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أَن يَْخِسَف ِبُكُم ٱأْلَرَْض فَِإذَا ِهىَ تَُموُر
bahwa membenamkan dengan/untuk kalian bumi dan apabila dia

bergoncang
Al-Mulk:16 فَِإذَا

فََكَشفْنَا َعنَك ِغطَآَءَك فَبََصرَُك ٱْليَْوَم َحِديٌد
lalu (kami) menghilangkan dari padamu tutup / tabir kamu maka

pandanganmu hari ini amat tajam
Qaaf:22 فَبََصرَُك

يِه فَبَُصرَْت ِبِهۦ َعن ُجنٍُب َوَقاَلْت أِلُْخِتِهۦ ُقصِّ
dan dia mengatakan kepada saudara perempuannya

selidikilah/ikutilah dia maka (ia) melihat dengannya dari jauh
Al-Qashash:11 فَبَُصرَْت

فََستُبِْصُر َويُبِْصُروَن
maka kelak kamu akan melihat orang-orang yang beriman Al-Qalam:5 فََستُبِْصُر

َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh menerangi sesungguhnya di

dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka
mendengar

Yunus:67
ُمبِْصًرا

 أََلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِيَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

malam agar istirahat tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang
sungguh-sungguh menerangi

An-Naml:86

 الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
Allah yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat

tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh
menerangi

Ghafir:61

بُِّكْم َوَجَعْلنَآ َءايََة ٱلنََّهاِر ُمبِْصرَةً لِّتَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
dan kami menjadikan tanda-tanda siang (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan supayamencari karunia dari tuhan
kalian

Al-Isra:12
ُمبِْصرَةً

َوَءاتَيْنَا ثَُموَد ٱلنَّاَقَة ُمبِْصرَةً فَظََلُموا۟ ِبَها
dan kami berikan kaum tsamud unta betina (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan lalu mereka mengingkari
dengannya

Al-Isra:59

ا َجآَءتُْهْم َءايَٰتُنَا ُمبِْصرَةً  فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka ayat/mukjizat Kami (ia[pr])

yang menjelaskan/memberi penerangan
An-Naml:13

ِبيِل وََكانُوا۟ ُمْستَبِْصِريَن فََصدَُّهْم َعِن ٱلسَّ
lalu telah benar-benar menghalangi mereka dari jalan dan adalah

mereka orang-orang yang berpandangan tajam
Al-Ankabuut:38 ُمْستَبِْصِريَن
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ُروا۟ فَِإذَا ُهم مُّبِْصُروَن تَذَكَّ
(mereka) mengingat maka tiba-tiba mereka orang-orang yang

sungguh-sungguh menyadar akan kembali
Al-A'raaf:201 مُّبِْصُروَن

ًرا َوأَفْـَِٔدةً َوَجَعْلنَا َلُهْم َسْمًعا َوأَبْصَٰ
dan kami menjadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan dan

hati
Al-Ahqaaf:26 ًرا َوأَبْصَٰ

رَُكْم ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أََخذَ الـلَّـُه َسْمَعُكْم َوأَبْصَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

mengambil/mengazab Allah pendengaran kalian dan penglihatan
kalian

Al-An'aam:46
رَُكْم َوأَبْصَٰ

َل َمرٍَّة رَُهْم َكَما َلْم يُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَوَّ َونَُقلُِّب أَفْـَِٔدتَُهْم َوأَبْصَٰ
dan kami putar balikkan hati mereka dan penglihatan mereka

sebagaimana tidak mereka mempercayai dengannya paling pertama
kali

Al-An'aam:110
رَُهْم َوأَبْصَٰ

رُُهْم َوُجُلوُدُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َسْمُعُهْم َوأَبْصَٰ
pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka

tentang apa adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:20 رُُهْم َوأَبْصَٰ

رِِهْم َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلذََهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
dan bila ia menghendaki Allah tentu ia menghilangkan dengan

pendengaran mereka dan penglihatan mereka
Al-Baqarah:20 رِِهْم َوأَبْصَٰ

رِِهْم  أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan
mereka

An-Nahl:108

أَْسِمعْ ِبِهْم َوأَبِْصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا
(kamu[lk]) dengarkanlah dengan mereka dan (kamu[lk]) lihatlah pada

hari datang kepada kami
Maryam:38 َوأَبِْصْر

َوأَبِْصْر فََسْوَف يُبِْصُروَن
dan (kamu[lk]) lihatlah maka kelak mereka melihat

Ash-
Shaafaat:179

َوأَبِْصرُْهْم فََسْوَف يُبِْصُروَن
dan (kamu[lk]) lihatlah/terangkanlah mereka maka kelak mereka

melihat

Ash-
Shaafaat:175

َوأَبِْصرُْهْم
فََستُبِْصُر َويُبِْصُروَن

maka kelak kamu akan melihat orang-orang yang beriman Al-Qalam:5 َويُبِْصُروَن
َر َوَمن يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ أَمَّن يَْملُِك ٱلسَّ

siapkah yang dia menguasai pendengaran dan penglihatan dan
siapakah dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati

Yunus:31 َر َوٱأْلَبْصَٰ
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َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati agar supaya kalian kalian berterima kasih
An-Nahl:78

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ٱلسَّ
pendengaran dan penglihatan dan hati sedikit apa-apa kalian

berterima kasih

Al-
Mu'minuun:78

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati sedikit apa kalian berterima kasih
As-Sajdah:9

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ُقْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan dia yang dia telah menjadikan kalian
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati

Al-Mulk:23

ُر يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه ٱْلُقُلوُب َوٱأْلَبْصَٰ
mereka takut hari membolak-balik/bergoncang tentang (kebenaran)

itu hati dan penglihatan
An-Nuur:37 ُر َوٱأْلَبْصَٰ

ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45 ِر َوٱأْلَبْصَٰ

ْمعَ َوٱْلبََصَر َوٱْلفَُؤاَد ُكلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َعنُْه َمْسـُٔواًل إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap itulah
mereka adalah dia dari padanya/tentang itu orang yang ditanya

Al-Isra:36 َوٱْلبََصَر
ُروَن ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر أَفَاَل تَتَفَكَّ

kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan
orang yang melihat ia membenam kalian memikirkan

Al-An'aam:50 َوٱْلبَِصيُر
 ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر

kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan
orang yang dapat melihat

Arraad:16

 َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat

Faathir:19

۟ َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang melihat dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:58

ِميعِ َمثَُل ٱْلفَِريَقنْيِ َكٱأْلَْعَمىٰ َوٱأْلََصمِّ َوٱْلبَِصيِر َوٱلسَّ
perumpamaan pisahan dua golongan seperti orang buta dan orang tuli

dan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar
Huud:24 َوٱْلبَِصيِر
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َقاَل بَُصرُْت ِبَما َلْم يَبُْصُروا۟ ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) melihat dengan apa yang tidak melihat

dengannya
Thaahaa:96 ۟ يَبُْصُروا

ُرونَُهْم يََودُّ ٱمْلُْجرُِم َلْو يَفْتَِدى ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئذٍۭ ِببَِنيِه يُبَصَّ
saling dilihat ia menginginkan orang yang berdosa sekirany

menebus dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya
Al-Ma'arij:11 ُرونَُهْم يُبَصَّ

اَل يَْسَمعُ واََل يُبِْصُر واََل يُْغِنى َعنَك َشيْـًٔا
tidak mendengar dan tidak menyebabkan akan melihat dan tidak dia

mengkayakan dari kamu sesuatu
Maryam:42 يُبِْصُر

ٍت الَّ يُبِْصُروَن َوتَرََكُهْم ِفى ظُُلمَٰ
dan ia membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak mereka melihat Al-Baqarah:17 يُبِْصُروَن

َوَلُهْم أَْعنُيٌ الَّ يُبِْصُروَن ِبَها
dan bagi mereka mata-mata tidak mereka melihat dengannya (tanda-

tanda)
Al-A'raaf:179

أَْم َلُهْم أَْعنُيٌ يُبِْصُروَن ِبَهآ
atau bagi mereka mempunyai mata-mata mereka melihat dengannya

Al-A'raaf:195

 َوتََرىُٰهْم يَنظُُروَن إَِليَْك َوُهْم اَل يُبِْصُروَن
dn melihat mereka mereka melihat kepadamu dan mereka tidak

mereka melihat
Al-A'raaf:198

 أَفَأَنَت تَْهِدى ٱْلُعْمىَ َوَلْو َكانُوا۟ اَل يُبِْصُروَن
apakah kamu memberi petunjuk buta walaupun adalah mereka tidak

mereka melihat
Yunus:43

ْمعَ َوَما َكانُوا۟ يُبِْصُروَن  َما َكانُوا۟ يَْستَِطيُعوَن ٱلسَّ
tidak adalah mereka mereka mentaati pendengaran dan tidak adalah

mereka mereka melihat
Huud:20

ُمُهْم َوأَنفُُسُهْم أَفَاَل يُبِْصُروَن  فَنُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا تَأُْكُل ِمنُْه أَنْعَٰ
lalu dikeluarkan oleh kami dengannya tanaman-tanaman kalian

memakan dari padanya binatang-binatang ternak mereka dan diri
mereka sendiri ia membenam mereka melihat

As-Sajdah:27

 َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْغَشيْنَُٰهْم فَُهْم اَل يُبِْصُروَن
dan dari belakang mereka tutup/dinding lalu (kami) menutup mereka

maka mereka tidak mereka melihat
YaaSiin:9

رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن  َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan

atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba
jalan maka mengapa mereka melihat

YaaSiin:66

 َوأَبِْصرُْهْم فََسْوَف يُبِْصُروَن
dan (kamu[lk]) lihatlah/terangkanlah mereka maka kelak mereka

melihat

Ash-
Shaafaat:175
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 َوأَبِْصْر فََسْوَف يُبِْصُروَن
dan (kamu[lk]) lihatlah maka kelak mereka melihat

Ash-
Shaafaat:179

َر َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر ُر َوُهَو يُْدرُِك ٱأْلَبْصَٰ الَّ تُْدرُِكُه ٱأْلَبْصَٰ
tidak dia dapat dicapainya penglihatan (mata) dan dia dia

menyebabkan dapat mencapai penglihatan/yang kelihatan dan dia
sangat halus maha pengungkap

Al-An'aam:103
َر ٱأْلَبْصَٰ

َر َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر ُر َوُهَو يُْدرُِك ٱأْلَبْصَٰ الَّ تُْدرُِكُه ٱأْلَبْصَٰ
tidak dia dapat dicapainya penglihatan (mata) dan dia dia

menyebabkan dapat mencapai penglihatan/yang kelihatan dan dia
sangat halus maha pengungkap

Al-An'aam:103
ُر ٱأْلَبْصَٰ

ُر رُُهْم لِيَْومٍ تَْشَخُص ِفيِه ٱأْلَبْصَٰ  إِنََّما يُؤَخِّ
sesungguhnya hanyalah ditangguhkan mereka pada hari membelalak

tentang (kebenaran) itu pandangan/mata
Ibrahim:42

ُر  يَْعِقُلوَن ِبَهآ أَْو َءاذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها فَِإنََّها اَل تَْعَمى ٱأْلَبْصَٰ
mereka menggunakan akal dengannya/dengan itu atau telinga mereka

mendengar dengannya/dengan itu maka sesungguhnya ia tidak
(kamu) buta pandangan/mata

Al-Hajj:46

ُر َوبََلَغِت ٱْلُقُلوُب ٱْلَحنَاِجَر إِذْ زَاَغِت ٱأْلَبْصَٰ َو
dan ketika memalingkan diri / berobah pandangan dan sampai hati

tenggorokkan
Al-Ahzab:10

ُر  أَتََّخذْنَُٰهْم ِسْخِريًّا أَْم زَاَغْت َعنُْهُم ٱأْلَبْصَٰ
apakah (kami) menjadikan mereka buah ejekan atau (ia)

memalingkan / suram / tidak melihat dari mereka penglihatan
Shaad:63

ِر ُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ألِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang yang

mempunyai penglihatan
Ali-Imran:13 ِر ٱأْلَبْصَٰ

ِر ُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ  إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ألِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang yang

mempunyai pemandangan
An-Nuur:44

ِر  ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

فَٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َهْل تََرٰى ِمن فُطُوٍر
maka kembalilah pandangan apakah kamu hendaklah

memperhatikan/melihat dari teratur/seimbang
Al-Mulk:3 ٱْلبََصَر

ثُمَّ ٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َكرَّتَنْيِ
kemudian kembalilah pandangan dua kali ulang

Al-Mulk:4
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َما زَاغَ ٱْلبََصُر َوَما طََغىٰ
tidak (ia) memalingkan penglihatan dan tidak (ia) melampaui batas An-Najm:17 ٱْلبََصُر

يَنَقلِْب إَِليَْك ٱْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيٌر
dia akhirnya berbalik/kembali kepadamu penglihatan yang

menghinakan dan dia lemah
Al-Mulk:4

 فَِإذَا بَِرَق ٱْلبََصُر
maka tatkala bingung/takut penglihatan

Al-Qiyaamah:7

اَعِة إاِلَّ َكَلْمحِ ٱْلبََصِر أَْو ُهَو أَْقرَُب َوَمآ أَْمُر ٱلسَّ
dan tidak ketetapan kiamat melainkan seperti sekejap penglihatan

mata atau dia paling/lebih dekat
An-Nahl:77 ٱْلبََصِر

ِميعُ ٱْلبَِصيُر لِنُِريَُهۥ ِمْن َءايَِٰتنَآ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
untuk diperlihatkannya sebagian dari tanda-tanda Kami

sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang maha melihat
Al-Isra:1 ٱْلبَِصيُر

ِميعُ ٱْلبَِصيُر  إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia yang maha mendengarkan yang maha

melihat
Ghafir:20

ِميعُ ٱْلبَِصيُر  فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Ghafir:56

ِميعُ ٱْلبَِصيُر  َليَْس َكِمثْلِِهۦ َشىٌْء َوُهَو ٱلسَّ
bukankah serupa dengan nya barang sesuatu dan dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Asy-Syuura:11
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ل ص ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bawang bombay, bakung

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوبََصلَِها
dan bawang merahnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمۢن بَْقلَِها َوِقثَّآِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها
dari sayur-mayurnya dan ketimunnya dan bawang putihnya dan

kacang adasnya dan bawang merahnya
Al-Baqarah:61 َوبََصلَِها
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ر ط ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pesta pora nomina sukaria,

kegembiraan, pesta pora, kesenangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَِطرَْت بَطًَرا
(ia[pr]) subur/bersenang-senang keangkuhan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم بَطًَرا َورِئَآَء ٱلنَّاِس
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang yang mereka

keluar/pergi dari rumah/kampung halaman mereka keangkuhan dan
riya manusia

Al-Anfaal:47
بَطًَرا

وََكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقْريَةٍۭ بَِطرَْت َمِعيَشتََها
dan berapa (banyak) kami membinasakan dari negeri (ia[pr])

subur/bersenang-senang penghidupannya
Al-Qashash:58 بَِطرَْت
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ش ط ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keganasan, kehebatan,

kekejaman, perkosaan, pengerasan, kekuatan, tenaga, gaya, angkatan,
pasukan, paksa, paksaan, perangkatan, serangan, penyerangan, gangguan,

makar, keberanian, kegagahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memaksa, mengeraskan,

mendaruratkan, memperkosa, mempercepat langkah, memau-maukan,
menyerang

بَطَْشتَنَا بَطَْش بَطًْشا بَطَْشتُْم بَطَْشتُم
balasan/azab Kami kekuatan (azab) kekuatan (kalian)

menampar/menyiksa
(kalian)

menampar/menyiksa

ٱْلبَطَْشَة يَبِْطُشوَن يَبِْطَش نَبِْطُش
hantaman/serangan memegang menyerang/memukul

dengan keras menghantam/menyerang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا بَطَْشتُم بَطَْشتُْم َجبَّاِريَن َو
dan apabila (kalian) menampar/menyiksa (kalian)

menampar/menyiksa orang-orang yang kejam/bengis

Asy-
Syu'araa':130

بَطَْشتُم
إِذَا بَطَْشتُم بَطَْشتُْم َجبَّاِريَن َو

dan apabila (kalian) menampar/menyiksa (kalian)
menampar/menyiksa orang-orang yang kejam/bengis

Asy-
Syu'araa':130

بَطَْشتُْم
فَأَْهَلْكنَآ أََشدَّ ِمنُْهم بَطًْشا َوَمَضىٰ َمثَُل ٱأْلَوَّلِنَي

maka (kami) binasakan paling keras/berat dari mereka kekuatan dan
telah melewati perumpamaan yang pertama kali

Az-Zukhruf:8 بَطًْشا
 وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطًْشا

dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat
mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan

Qaaf:36
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إِنَّ بَطَْش َربَِّك َلَشِديٌد
sesungguhnya kekuatan (azab) tuhanmu sungguh sangat keras/pedih Al-Buruuj:12 بَطَْش

َوَلَقْد أَنذَرَُهم بَطَْشتَنَا فَتََماَرْوا۟ ِبٱلنُّذُِر
dan sesungguhnya (ia[lk]) akhirnya memperingatkan mereka

balasan/azab Kami maka (mereka) telah saling membantah dengan
peringatan/ancaman

Al-Qamar:36
بَطَْشتَنَا

يَْوَم نَبِْطُش ٱْلبَطَْشَة ٱْلُكبَْرىٰٓ إِنَّا ُمنتَِقُموَن
pada hari menghantam/menyerang hantaman/serangan (ia[lk]) yang
besar sesungguhnya kami orang-orang yang dalam kondisi dihukum

Ad-Dukhaan:16 نَبِْطُش
آ أَْن أَرَاَد أَن يَبِْطَش ِبٱلَِّذى َوَما تُِريُد أَن تَُكوَن ِمَن ٱمْلُْصلِِحنَي فََلمَّ

maka tatkala dia dia ingin dia menyerang/memukul dengan keras
dengan/kepada orang yang dan tidak maksudkan bahwaadalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang mengadakan perdamaian

Al-Qashash:19
يَبِْطَش

أَْم َلُهْم أَيٍْد يَبِْطُشوَن ِبَهآ
atau bagi mereka mempunyai tangan-tangan memegang dengannya Al-A'raaf:195 يَبِْطُشوَن

يَْوَم نَبِْطُش ٱْلبَطَْشَة ٱْلُكبَْرىٰٓ إِنَّا ُمنتَِقُموَن
pada hari menghantam/menyerang hantaman/serangan (ia[lk]) yang
besar sesungguhnya kami orang-orang yang dalam kondisi dihukum

Ad-Dukhaan:16 ٱْلبَطَْشَة
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ع ط ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lesu, kelesuan, , penundaan,

penangguhan, tangguh, penggantungan, ketinggalan, larutan, keadaan
sudah jauh malam

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menunda, memperlambat,
melambatkan, mempertangguhkan, memintas, memperlambatkan,
mempelahankan, melambankan, ketinggalan, ketinggalan waktu

لَّيُبَطِّئَنَّ
sungguh dia sangat memperlambat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ ِمنُكْم مَلَن لَّيُبَطِّئَنَّ َو
dan sesungguhnya kami diantara kalian ada orang sungguh dia sangat

memperlambat
An-Nisa:72 لَّيُبَطِّئَنَّ
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ن ط ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna waduk, daerah perut, perut

dan isinya, ari-ari, selera, keinginan, kandung, kandungan, selimut kapas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membesar, menggembung,
menerima, menelan, memuakkan, memualkan, menahan, melapisi dgn

kapas

بَطِْنِهۦٓ بَطِْنِهۦ بَطََن بَطَآِئنَُها بَاِطنُُهۥ
perutnya (ikan) perutnya dia

menyembunyikan sebelah dalamnya (ia[pr]) yang
didalamnya/dibatinnya

بُطُوِنِهْم بُطُوِنَها بُطُوِن بَطِْنى بَطِْنِهۦٓ
mereka

meninggalkan perutnya perut perutku perutnya (ikan)

َوبَاِطنًَة ِبطَانًَة ِببَطِْن بُطُوِنِهۦ بُطُوِنِهْم
dan (ia[pr]) yang

tersembunyi / batin teman akrab di tengah perutnya mereka
meninggalkan

ٱْلبُطُوِن ٱْلبُطُوَن
perut perut-perut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَاِطنُُهۥ ِفيِه ٱلرَّْحَمُة َوظَِٰهرُهُۥ ِمن ِقبَلِِه ٱْلَعذَاُب
(ia[pr]) yang didalamnya/dibatinnya tentang (kebenaran) itu rahmat /

kasih sayang dan luarnya dari pihaknya/sisinya azab / siksa
Al-Hadiid:13 بَاِطنُُهۥ

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-

permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun
dekat

Ar-Rahman:54
بَطَآِئنَُها
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َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطََن
apa nampak daripadanya dan tidak dia menyembunyikan Al-An'aam:151 بَطََن

ثَْم َوٱْلبَْغىَ ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ َوَما بَطََن َوٱإْلِ
dan tidak dia menyembunyikan dan perbuatan dosa dan melanggar

hak dengan tidak/tanpa yang benar
Al-A'raaf:33

فَِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰ بَطِْنِهۦ
maka sebagian mereka orang/binatang dengannya atas/terhadap

perutnya
An-Nuur:45 بَطِْنِهۦ

َلَلِبَث ِفى بَطِْنِهۦٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
niscaya (ia) menetap di dalam perutnya (ikan) sampai hari mereka

dibangkitkan

Ash-
Shaafaat:144

بَطِْنِهۦٓ
ًرا فَتََقبَّْل ِمنِّىٓ َما ِفى بَطِْنى ُمَحرَّ

apa di dalam perutku menjadi hamba yang berhidmat maka
hendaklah kamu menerima dari padaku

Ali-Imran:35 بَطِْنى
مِ َخالَِصٌة لِّذُُكورِنَا ِذِه ٱأْلَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ َما ِفى بُطُوِن هَٰ

dan mereka berkata apa yang ada di dalam perut ini binatang ternak
yang menjernihkan untuk laki-laki kami

Al-An'aam:139 بُطُوِن
ِتُكْم اَل تَْعَلُموَن َشيْـًٔا هَٰ َوالـلَّـُه أَْخرََجُكم مِّۢن بُطُوِن أُمَّ

dan Allah (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kalian dari perut ibu-ibu
kamu tidak kalian mengetahui sesuatu

An-Nahl:78

ِتُكْم َخْلًقا هَٰ يَْخُلُقُكْم ِفى بُطُوِن أُمَّ
(ia[lk]) menciptakan kalian[lk] di dalam perut ibu-ibu kamu

penciptaan
Az-Zumar:6

ِتُكْم هَٰ إِذْ أَنتُْم أَِجنٌَّة ِفى بُطُوِن أُمَّ إِذْ أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َو
ketika dia telah menjadikan kalian dari bumi dan ketika kalian janin

di dalam perut ibu-ibu kamu
An-Najm:32

يَْخُرُج ِمۢن بُطُوِنَها َشرَاٌب مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ ِفيِه ِشفَآٌء لِّلنَّاِس
mereka keluar dari perutnya tambahan minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi berbeda-beda warnanya tentang (kebenaran) itu obat bagi
manusia

An-Nahl:69
بُطُوِنَها

ا ِفى بُطُوِنَها  نُّْسِقيُكم مِّمَّ
diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam perutnya

Al-
Mu'minuun:21

أُ۟ولَِٰٓئَك َما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم إاِلَّ ٱلنَّاَر
itulah mereka tidak mereka makan di dalam mereka meninggalkan

kecuali/melainkan api
Al-Baqarah:174 بُطُوِنِهْم

إِنََّما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم نَاًرا َوَسيَْصَلْوَن َسِعيًرا
sesungguhnya/hanyalah mereka makan di dalam mereka

meninggalkan api dan mereka kelak masuk api yang menyala-nyala
An-Nisa:10
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يُْصَهُر ِبِهۦ َما ِفى بُطُوِنِهْم َوٱْلُجُلوُد
dihancurluluhkan dengannya apa di dalam mereka meninggalkan dan

kulit-kulit
Al-Hajj:20

ا ِفى بُطُوِنِهۦ ِمۢن بَنْيِ فَرٍْث َوَدمٍ َلِعبْرَةً نُّْسِقيُكم مِّمَّ
sungguh pelajaran diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam

perutnya dari antara kotoran dan darah
An-Nahl:66 بُطُوِنِهۦ

َة ِمۢن بَْعِد َوأَيِْديَُكْم َعنُْهم ِببَطِْن َمكَّ
dan tangan kalian dari mereka di tengah mekkah dari sesudah Al-Fath:24 ِببَطِْن

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

teman akrab dari selain kalian
Ali-Imran:118 ِبطَانًَة

َوأَْسبَغَ َعَليُْكْم ِنَعَمُهۥ ظَِٰهرَةً َوبَاِطنًَة
dan (ia) akhirnya menyempurnakan atas kalian nikmat-nya lahir dan

(ia[pr]) yang tersembunyi / batin
Luqman:20 َوبَاِطنًَة

ثْمِ َوبَاِطنَُهۥٓ َوذَُروا۟ ظَِٰهَر ٱإْلِ
kalian hendaklah meninggalkan yang lahir/tampak dosa dan yang

tersembunyi
Al-An'aam:120 َوبَاِطنَُهۥٓ

ُل َوٱْلَءاِخُر َوٱلظَِّٰهُر َوٱْلبَاِطُن ُهَو ٱأْلَوَّ
dia yang pertama dan Yang Akhir dan Yang Zahir dan Yang Batin Al-Hadiid:3 َوٱْلبَاِطُن

فَِإنَُّهْم َلَءاِكُلوَن ِمنَْها فََمالِـُٔوَن ِمنَْها ٱْلبُطُوَن
maka sesungguhnya mereka benar-benar mereka memakan dari

padanya (buah pohon) maka (mereka[lk]) yang menjadi penuh dari
padanya (buah pohon) perut-perut

Ash-Shaafaat:66
ٱْلبُطُوَن

 فََمالِـُٔوَن ِمنَْها ٱْلبُطُوَن
maka (mereka[lk]) yang menjadi penuh dari padanya perut-perut

Al-Waqi'a:53

َكٱمْلُْهِل يَْغلِى ِفى ٱْلبُطُوِن
seperti minyak mendidih di dalam perut Ad-Dukhaan:45 ٱْلبُطُوِن
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ع ظ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suatu, sedikit, satu, setengah,

hebat, berlainan, tdk banyak, yg dpt dipisahkan, masing-masing, berbagai,
aneka, pelbagai, beraneka ragam, berjenis, tertentu, pasti, yakin, khusus,
tentu, muatan, barang dagangan, barang-barang, potensi, jualan, barang

perdagangan, kesanggupan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdagang, mendagangkan,

memperdagangkan

ِبْضعَ َعتُنَا ِبضَٰ َعتَُهْم ِبضَٰ َعًة ِبضَٰ َعٍة ِبِبضَٰ
sebagian/beberapa barang-barang kami barang-barang

mereka barang dagangan dengan barang-
barang

ِبْضعِ
beberapa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعٍة مُّزَْجىٍٰة فَأَْوِف َلنَا ٱْلَكيَْل َوِجئْنَا ِبِبضَٰ
dan kami mendatangkan dengan barang-barang yang tidak dihargai

maka sempurnakanlah bagi kami sukatan
Yusuf:88 َعٍة ِبِبضَٰ

َعًة وهُ ِبضَٰ ذَا ُغلٌَٰم َوأََسرُّ َقاَل يَٰبُْشَرٰى هَٰ
dia mengatakan oh berita gembira ini seorang anak muda dan

merahasiakanlah barang dagangan
Yusuf:19 َعًة ِبضَٰ

َعتَُهْم ِفى رَِحالِِهْم َوَقاَل لِِفتْيَِٰنِه ٱْجَعُلوا۟ ِبضَٰ
dan dia mengucapkan kepada bujang-bujangnya (mereka)

jadikanlah/masukkanlah barang-barang mereka di dalam karung-
karung mereka

Yusuf:62
َعتَُهْم ِبضَٰ

َعتَُهْم رُدَّْت إَِليِْهْم َا فَتَُحوا۟ َمتََٰعُهْم َوَجُدوا۟ ِبضَٰ َوملَّ
dan tatkala (mereka) membuka kesenangan mereka (mereka)

mendapatkan barang-barang mereka dikembalikanlah kepada mereka
Yusuf:65

َعتُنَا ِذِهۦ ِبضَٰ َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما نَبِْغى هَٰ
mereka berkata wahai bapak kami apa menginginkan ini barang-

barang kami
Yusuf:65 َعتُنَا ِبضَٰ
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ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42 ِبْضعَ

ِفى ِبْضعِ ِسِننَي لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر ِمن َقبُْل
di dalam beberapa beberapa tahun bagi Allah perkata itu dari sebelum Ar-Ruum:4 ِبْضعِ
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ث ع ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemulihan, kebangunan,

kembali, restorasi, perbaikan, pemugaran, pengembalian, gedung yg
diperbaikkan, kelahiran kembali, pembaruan, pembaruan jiwa, perbaikan
spirituil, kenaikan, penambahan, naiknya, ketinggian, tanjakan, penaikan,

bukit kecil, peninggian, berkembangnya, reaksi, misi, perutusan, tugas,
missi, pengiriman, kabar, berita tertulis, kiriman kilat, depan, muka, siap,

progresif, pemain depan, penyerang, selanjutnya, seterusnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengirim, mengirimkan,
kirimkan, mengutus, menyuruh, berkirim, menyampaikan, melempar,

membuat, menyuruh memanggil, menembakkan, memesankan,
menurunkan, menghidupkan kembali, membangkitkan lagi, mengeluarkan

lagi, menggunakan kembali, naik, bangun, bertambah, bangkit, terbit,
berdiri, muncul, timbul, mengatasi, menjulang, membubung, membubul,

memberontak, mulai, membangun, mekar, meragikan, mengatas,
memberangkatkan, menghabiskan, menyelesaikan, membunuh,

meneruskan, mendorong

بََعثَُهۥ بََعثَنَا بََعَث أُبَْعُث أَبََعَث
Dia

menghidupkannya
kembali

membangkitkan
kami dia mengangkat dibangkitkan adakah mengutus

بَْعثُُكْم بََعثْنَُٰهْم بََعثْنَُٰكم بََعثْنَا بََعثَُهۥ
kebangkitanmu Kami bangunkan

mereka
Kami bangkitkan

kamu kami mengutus
Dia

menghidupkannya
kembali

تُبَْعثُوَن ِبَمبُْعوِثنَي بُْعِثرَْت بُْعِثَر بَْعثُُكْم
akan dibangkitkan dengan para yang

dibangkitkan dibongkar dibangkitkan kebangkitanmu

َلبََعثْنَا فَٱبَْعثُٓوا۟ فَٱبَْعثُوا۟ فَبََعَث تُبَْعثُوَن
niscaya (kami)

mengutus maka suruhlah maka kalian
hendaklah mengutus maka dia mengutus akan dibangkitkan

902

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12


Kosakata Al-Quran

مَّبُْعوثُوَن َليَبَْعثَنَّ مَلَبُْعوثُوَن َلتُبَْعثُنَّ َلبََعثْنَا
yang dibangkitkan

agar sungguh-
sungguh akan

mengirim
pasti orang yang

akan dibangkitkan
sungguh akan
dibangkitkan
(kalian[pr])

niscaya (kami)
mengutus

َوٱبَْعْث َوبََعثْنَا نَبَْعُث نَبَْعَث مَّبُْعوثُوَن
dan kamu utuslah dan kami

mengangkat membangkitkan mengutus yang dibangkitkan

يَبَْعثُُكْم يَبَْعُث يَبَْعثََك يَبَْعَث َوٱبَْعْث
dia

membangunkan
kalian

membangkitkan membangkitkan/mengangkat
kamu mengirimkan dan kamu utuslah

يُبَْعثُوَن يُبَْعثُوا۟
mereka dibangkitkan dibangkitkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَبََعَث الـلَّـُه بََشًرا رَُّسواًل
kecuali bahwa mereka berkata adakah mengutus Allah manusia

seorang rasul
Al-Isra:94 أَبََعَث

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:33 أُبَْعُث

إِنَّ الـلَّـَه َقْد بََعَث َلُكْم طَاُلوَت َملًِكا
sesungguhnya Allah sungguh telah dia mengangkat bagi kalian talut

seorang raja
Al-Baqarah:247 بََعَث

إِذْ بََعَث ِفيِهْم رَُسواًل مِّْن أَنفُِسِهْم
ketika dia mengangkat pada/diantara mereka seorang rasul dari

diri/jiwa-jiwa mereka
Ali-Imran:164

ذَا ٱلَِّذى بََعَث الـلَّـُه رَُسواًل أَهَٰ
inikah yang dia mengangkat Allah seorang rasul

Al-Furqon:41

نُْهْم ُهَو ٱلَِّذى بََعَث ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن رَُسواًل مِّ
dia yang dia mengangkat di dalam yang buta huruf seorang rasul dari

mereka
Al-Jumu'ah:2
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َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا َمۢن بََعثَنَا ِمن مَّرَْقِدنَا
mereka berkata aduhai celaka kami siapakah membangkitkan kami

dari tempat tidur kami
YaaSiin:52 بََعثَنَا

فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259
بََعثَُهۥ

يِ۟هۦ ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka (rasul-rasul) Musa

dengan ayat-ayat Kami kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-A'raaf:103 بََعثْنَا

ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم
kemudian kami mengutus dari sesudahnya para utusan kepada kaum

mereka
Yunus:74

ُروَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ َوهَٰ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Musa dan Harun

kepada fir'aun
Yunus:75

ٍة رَُّسواًل َوَلَقْد بََعثْنَا ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan sesungguhnya kami mengutus di dalam setiap umat seorang rasul

An-Nahl:36

بََعثْنَا َعَليُْكْم ِعبَاًدا لَّنَآ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kami mengutus atas kalian hamba bagi kami kaum kekuatan sangat

keras/berat
Al-Isra:5

ثُمَّ بََعثْنَُٰكم مِّۢن بَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
kemudian Kami bangkitkan kamu dari sesudah kematian kalian agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Baqarah:56 بََعثْنَُٰكم

ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12
بََعثْنَُٰهْم

وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّنُْه
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19

مَّا َخْلُقُكْم واََل بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَفٍْس وَِٰحَدٍة
tidak menciptakan kalian dan tidak kebangkitanmu kecuali seperti

jiwa yang satu
Luqman:28 بَْعثُُكْم

أَفَاَل يَْعَلُم إِذَا بُْعِثَر َما ِفى ٱْلُقبُوِر
ia membenam dia mengetahui apabila dibangkitkan apa di dalam

kubur-kubur
Al-Adiyaat:9 بُْعِثَر

904

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِذَا ٱْلُقبُوُر بُْعِثرَْت َو
dan apabila kuburan-kuburan dibongkar Al-Infitaar:4 بُْعِثرَْت

َوَما نَْحُن ِبَمبُْعوِثنَي
dan tidak kami dengan para yang dibangkitkan Al-An'aam:29 ِبَمبُْعوِثنَي

 نَُموُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن ِبَمبُْعوِثنَي
mati dan hidup dan tidak kami dengan para yang dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:37

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تُبَْعثُوَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat akan

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:16

تُبَْعثُوَن
ِريَن َوُمنِذِريَن فَبََعَث الـلَّـُه ٱلنَِّبيِّۦَن ُمبَشِّ

maka dia mengutus Allah para nabi para yang menggembirakan dan
para yang memperingatkan

Al-Baqarah:213 فَبََعَث
فَبََعَث الـلَّـُه ُغرَابًا يَبَْحُث ِفى ٱأْلَرِْض

maka dia mengutus Allah seekor burung gagak dia menggali di dalam
bumi

Al-Maidah:31

إِْن ِخفْتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَٱبَْعثُوا۟ َحَكًما مِّْن أَْهلِِهۦ َو
dan jika kalian takut perpecahan antara mereka berdua maka kalian

hendaklah mengutus hakim dari keluarganya
An-Nisa:35 ۟ فَٱبَْعثُوا

ِذِهۦٓ إَِلى ٱمْلَِدينَِة فَٱبَْعثُٓوا۟ أََحَدُكم ِبَورِِقُكْم هَٰ
maka suruhlah salah seorang diantara kalian dengan uang perakmu

ini ke kota
Al-Kahfi:19 ۟ فَٱبَْعثُٓوا

َوَلْو ِشئْنَا َلبََعثْنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة نَِّذيًرا
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) mengutus di dalam

setiap negeri peringatan besar
Al-Furqon:51 َلبََعثْنَا

ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم
kamu hendaklah mengatakan bahkan/tidak demikian dan tuhan

sungguh akan dibangkitkan (kalian[pr]) kemudian sungguh akan
diberitahukan terhadap apa (kalian) kerjakan

At-Taghaabun:7
َلتُبَْعثُنَّ

أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

penciptaan baru
Al-Isra:49 مَلَبُْعوثُوَن

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
dan mereka berkata apakah bila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur apakah sesungguhnya (kami) pasti orang
yang akan dibangkitkan penciptaan baru

Al-Isra:98
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 َقاُلٓوا۟ أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
mereka berkata apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah

tanah dan tulang apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan
dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:82

 أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Ash-Shaafaat:16

 وََكانُوا۟ يَُقوُلوَن أَِئذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
dan adalah mereka mereka mengatakan apakah apabila (kami) telah

mati dan (kami) adalah tanah dan tulang apakah sesungguhnya
(kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Al-Waqi'a:47

إِذْ تَأَذََّن َربَُّك َليَبَْعثَنَّ َعَليِْهْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan ketika memaklumkan tuhanmu agar sungguh-sungguh akan

mengirim atas mereka sampai hari kiamat-kiamat
Al-A'raaf:167 َليَبَْعثَنَّ

َوَلِئن ُقْلَت إِنَُّكم مَّبُْعوثُوَن ِمۢن بَْعِد ٱمْلَْوِت
dan jika kamu mengatakan sesungguhnya kalian yang dibangkitkan

dari sesudah mati
Huud:7 مَّبُْعوثُوَن

 أاََل يَظُنُّ أُ۟ولَِٰٓئَك أَنَُّهم مَّبُْعوثُوَن
tidakkah sungguh menyangka itulah mereka sesungguhnya mereka

yang dibangkitkan
Al-Mutaffifiin:4

َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّىٰ نَبَْعَث رَُسواًل
dan tidak adalah kami (mereka) yang mendapat azab yang sangat

pedih sehingga/sebelum mengutus seorang rasul
Al-Isra:15 نَبَْعَث

ٍة َشِهيًدا َويَْوَم نَبَْعُث ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan dari setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan
An-Nahl:84 نَبَْعُث

ٍة َشِهيًدا َعَليِْهم مِّْن أَنفُِسِهْم َويَْوَم نَبَْعُث ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan di dalam setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan atas mereka dari diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:89

َوبََعثْنَا ِمنُْهُم ٱثْنَىْ َعَشَر نَِقيبًا
dan kami mengangkat diantara mereka dua belas pemimpin Al-Maidah:12 َوبََعثْنَا

َربَّنَا َوٱبَْعْث ِفيِهْم رَُسواًل مِّنُْهْم
ya tuhan kami dan kamu utuslah pada/untuk mereka seorang rasul

dari mereka
Al-Baqarah:129 َوٱبَْعْث

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوٱبَْعْث ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya

dan kamu utuslah di dalam kota-kota ini mereka berkumpul
Asy-Syu'araa':36
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ُقْل ُهَو ٱْلَقاِدُر َعَلىٰٓ أَن يَبَْعَث َعَليُْكْم َعذَابًا
kamu hendaklah mengatakan dia yang menguasai atasku/terhadapku

untuk mengirimkan atas kalian azab / siksa
Al-An'aam:65 يَبَْعَث

َحتَّىٰ يَبَْعَث ِفىٓ أُمَِّها رَُسواًل يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
sehingga/sebelum mengirimkan di dalam / pada ibu (kota)nya

seorang rasul mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Kami
Al-Qashash:59

َحتَّىٰٓ إِذَا َهَلَك ُقْلتُْم َلن يَبَْعَث الـلَّـُه ِمۢن بَْعِدِهۦ رَُسواًل
sehingga ketika dia membinasakan kalian mengatakan tidak akan

mengirimkan Allah dari sesudahnya seorang rasul
Ghafir:34

أَن لَّن يَبَْعَث الـلَّـُه أََحًدا
bahwa tidak akan mengirimkan Allah seseorang/siapapun

Al-Jinn:7

َعَسىٰٓ أَن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما مَّْحُموًدا
dia mudah-mudahan akan membangkitkan/mengangkat kamu

tuhanmu tempat yang dipuji
Al-Isra:79 يَبَْعثََك

ِنِهْم اَل يَبَْعُث الـلَّـُه َمن يَُموُت َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka tidak membangkitkan Allah orangmati
An-Nahl:38 يَبَْعُث

َوأَنَّ الـلَّـَه يَبَْعُث َمن ِفى ٱْلُقبُوِر
dan bahwasannya Allah Dia membangkitkan orang di dalam kubur-

kubur
Al-Hajj:7

ى ثُمَّ يَبَْعثُُكْم ِفيِه لِيُْقَضىٰٓ أََجٌل مَُّسمًّ
kemudian dia membangunkan kalian tentang (kebenaran) itu untuk

disempurnakan waktu/umur yang telah sangat menentukan
Al-An'aam:60 يَبَْعثُُكْم

َوٱمْلَْوتَىٰ يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه ثُمَّ إَِليِْه يُرَْجُعوَن
dan orang-orang mati dia akan membangkitkan mereka Allah

kemudian kepadaNya mereka dikembalikan
Al-An'aam:36 يَبَْعثُُهُم

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya

Al-Mujaadilah:6

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن َلُهۥ
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya lalu

menyumpah baginya

Al-
Mujaadilah:18

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada hari

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15 يُبَْعُث
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۟ زََعَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن لَّن يُبَْعثُوا
(ia) mengira orang-orang yang mereka mengingkari bahwa tidak

dibangkitkan
At-Taghaabun:7 ۟ يُبَْعثُوا

َقاَل أَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan kamu hendaklah memberi tangguh saya sampai hari

(waktu) mereka dibangkitkan
Al-A'raaf:14 يُبَْعثُوَن

 َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Al-Hijr:36

 أَْموٌَٰت َغيُْر أَْحيَآٍء َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
orang-orang mati tidak / selain hidup dan tidak mereka menyadari

kapan mereka dibangkitkan
An-Nahl:21

 َوِمن َورَآِئِهم بَْرزٌَخ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dan dari belakang mereka (dihadapan) batas sampai hari mereka

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:100

 واََل تُْخزِِنى يَْوَم يُبَْعثُوَن
dan janganlah menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan

Asy-Syu'araa':87

 َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
dan tidak mereka menyadari kapan mereka dibangkitkan

An-Naml:65

 َلَلِبَث ِفى بَطِْنِهۦٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
niscaya (ia) menetap di dalam perutnya (ikan) sampai hari mereka

dibangkitkan

Ash-
Shaafaat:144

 َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Shaad:79

لَُّهُم ٱبَْعْث َلنَا َملًِكا نُّقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
untuk mereka kamu angkatlah bagi kami seorang raja kami diperangi

di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:246 ٱبَْعْث

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agarsampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5
ٱْلبَْعِث

 َلَقْد َلِبثْتُْم ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إَِلىٰ يَْومِ ٱْلبَْعِث
sesungguhnya (kalian) menempati di dalam kitab Allah sampai hari

berbangkit
Ar-Ruum:56

ذَا يَْوُم ٱْلبَْعِث َولَِٰكنَُّكْم ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن فَهَٰ
maka ini hari berbangkit tetapi kalian adalah kalian tidak kalian

mengetahui
Ar-Ruum:56

إِِذ ٱنۢبََعَث أَْشَقىَٰها
ketika (ia) kemudian bangkit orang-orang yang lebih celaka

diantaranya
Ash-Shams:12 ٱنۢبََعَث
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َولَِٰكن َكرِهَ الـلَّـُه ٱنِۢبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم
akan tetapi (ia) membenci Allah keberangkatan mereka maka/karena

itu (ia) sukses menahan mereka[lk]
At-Taubah:46 ٱنِۢبَعاثَُهْم
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د ع ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sesudah itu, setelah itu,

setelah, sesudah, demi, sehabis, karena, menurut, lewat, mengikut, seperti,
lepas, meniru, oleh, sebab, lepas dari, sama dengan, oleh karena, lebih
rendah, punya, oleh sebab, tentang, mirip, berikutnya, berikut, depan,
sebelah, mendatang, lain, berdampingan, berdamping, di sebelah, di

samping, sesuatu yg ada di sebelah, kali lain, sekali lagi, terus, namun,
tetapi, tapi, sekalipun begitu, sekalipun demikian, lamun, masih, hingga

kini, pun, toh, sudah, sampai sekarang, pos, jabatan, tempat, tempat tugas,
tiang, tonggak, turus, surat, kotak pos, majalah, tempat semula, pusat,

tergesa-gesa, hampir, selanjutnya, setelah ini, sesudah ini, pd masa yg akan
datang, akhirat, alam baka, negeri baka, negeri kekal, yg tersebut di
bawah, pengikutan, pengiringan, jarak, kejauhan, dimensi, matra,

proporsi, bagian, perbandingan, ukuran, pengukur, tindakan, langkah,
kadar, takaran, rentak, irama lagu, undang-undang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasang, menempatkan,
mencatat, mencatatkan, membukukan, mengumumkan, mengirim melalui

pos, memberitahukan, menjauhi, membelakangi, mengukur, menilai,
ukurannya, berjangka, menandingi, mengadu

بَِعيٍد بَِعيٌد بَِعيًدا بَِعَدْت بَُعَدْت
yang jauh yang jauh benar-benar sangat

jauhnya (ia) jauh/binasa (ia) menjauhi

بَْعَدُهنَّ بَْعَدَها بَْعَدَما بَْعَد بَِعيٍد
sesudah mereka[pr] sesudahnya sesudah sesudah yang jauh

بَْعِدَك بَْعِد بَْعُد بَْعَدهُۥ بَْعَدُهنَّ
sebelum kamu sesudah sesudah sesudahnya sesudah mereka[pr]

بَْعِدِهْم بَْعِدِهم بَْعِدَها بَْعِدُكم بَْعِدَك
sesudah mereka sesudah mereka sesudahnya sesudah kamu sebelum kamu
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بَْعِدٓى بَْعِدى بَْعِدِهۦٓ بَْعِدِهۦ بَْعِدِهْم
sesudahku sesudah/sepeninggalku sesudahnya sesudahnya sesudah mereka

ِببَِعيٍد بُْعَد بُْعًدا بَِٰعْد بَْعِدٓى
dengan jauh sejauh kebinasaan jauhkanlah sesudahku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

قَُّة َوَسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلِو ٱْستَطَْعنَا َولَِٰكۢن بَُعَدْت َعَليِْهُم ٱلشُّ
akan tetapi (ia) menjauhi atas mereka jarak dan mereka akan

bersumpah dengan Allah kalau (kami) memohon kesanggupan
At-Taubah:42 بَُعَدْت

َْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد أاََل بُْعًدا ملِّ
ingatlah kebinasaan bagi Madyana sebagaimana (ia) jauh/binasa

kaum tsamud
Huud:95 بَِعَدْت

تََودُّ َلْو أَنَّ بَيْنََها َوبَيْنَُهۥٓ أََمدًۢا بَِعيًدا
dia menyukai sekiranya bahwasanya antara ia dan antara hari itu

panjang/lama benar-benar sangat jauhnya
Ali-Imran:30 بَِعيًدا

 أَن يُِضلَُّهْم َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
untuk dia menyesesatkan mereka kesesatan benar-benar sangat

jauhnya
An-Nisa:60

 َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
dan barang siapa dia mempersekutukan kepada Allah maka

sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar sangat
jauhnya

An-Nisa:116

 فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
maka sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar

sangat jauhnya
An-Nisa:136

 َقْد َضلُّوا۟ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
sungguh telah mereka telah sesat kesesatan benar-benar sangat

jauhnya
An-Nisa:167

 إِنَُّهْم يََرْونَُهۥ بَِعيًدا
sesungguhnya mereka memandangnya benar-benar sangat jauhnya

Al-Ma'arij:6

إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب أَم بَِعيٌد مَّا تُوَعُدوَن َو
dan aku (aku) mengetahui sangat dekat atau yang jauh apa kalian

diberi nasehat
Al-Anbiyaa':109 بَِعيٌد
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 أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا ذَٰلَِك رَْجعٌۢ بَِعيٌد
apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah itu

pengembalian yang jauh
Qaaf:3

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفى ٱْلِكتَِٰب َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

di dalam kitab tentu dalam perpecahan yang jauh
Al-Baqarah:176 بَِعيٍد

 أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد
itulah mereka di dalam tambahan kesesatan jauh

Ibrahim:3

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد  َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang zalim benar-benar dalam

perpecahan yang jauh
Al-Hajj:53

إِذَا َرأَتُْهم مِّن مََّكانٍۭ بَِعيٍد َسِمُعوا۟ َلَها تََغيُّظًا َوزَِفيًرا
apabila (ia) melihat mereka dari tempat yang jauh Maha mendengar

padanya kemarahan dan teriakan/suara bernyala-nyala
Al-Furqon:12

فََمَكَث َغيَْر بَِعيٍد فََقاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِهۦ
maka (ia) menetap tidak / bukan / selain yang jauh lalu ia mengatakan

(aku) telah meliputi/mengetahui dengan apa tidak diliputilah
dengannya

An-Naml:22

 َوَقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦ َوأَنَّىٰ َلُهُم ٱلتَّنَاُوُش ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan mereka berkata kami telah beriman dengannya dan bahwasannya

bagi mereka pencapaian dari tempat yang jauh
Saba':52

 َويَْقِذفُوَن ِبٱْلَغيِْب ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan melemparkan/menduga-dugakan dengan yang gaib dari tempat

yang jauh
Saba':53

 َوُهَو َعَليِْهْم َعًمى أُ۟ولَِٰٓئَك يُنَاَدْوَن ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan dia atas mereka tahun itulah mereka diseru dari tempat yang jauh

Fush-Shilat:44

ْن ُهَو ِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد  ِممَّ
dari siapa dia di dalam perpecahan jauh

Fush-Shilat:52

اَعِة َلِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد  أآََل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُماُروَن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang dibantah di dalam kiamat

benar-benar dalam tambahan kesesatan jauh
Asy-Syuura:18

 َولَِٰكن َكاَن ِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد
akan tetapi adalah dia di dalam tambahan kesesatan yang jauh

Qaaf:27

 َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيَْر بَِعيٍد
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

tidak / bukan / selain jauh
Qaaf:31
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َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah yang ia telah

datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:120 بَْعَد

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
maka/lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

Al-Baqarah:164

فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Baqarah:178

ِذِه الـلَّـُه بَْعَد َمْوِتَها َقاَل أَنَّىٰ يُْحىِۦ هَٰ
dia mengatakan bahwasanya ia menghidupkan ini Allah sesudah

kematiannya
Al-Baqarah:259

َربَّنَا اَل تُزِغْ ُقُلوبَنَا بَْعَد إِذْ َهَديْتَنَا
ya tuhan kami tidak kamu hendak memalingkan hati kami sesudah

tatkala kamu telah memberi petunjuk pada kami
Ali-Imran:8

أَيَأُْمرُُكم ِبٱْلُكفِْر بَْعَد إِذْ أَنتُم مُّْسلُِموَن
apakah ia menyuruh kalian dengan perbuatan kekafiran sesudah

ketika kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:80

فََمن تََولَّىٰ بَْعَد ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
maka barang siapa ia benar-benar memalingkan sesudah itu maka

itulah mereka mereka yang melakukan kesembarangan
Ali-Imran:82

ِنِهْم َكيَْف يَْهِدى الـلَّـُه َقْوًما َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
bagaimana menurut dia menunjukkan Allah kaum mereka

mengingkari sesudah iman mereka
Ali-Imran:86

ِنِهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sesudah iman

mereka
Ali-Imran:90

ِفِريَن ِنُكْم كَٰ يَرُدُّوُكم بَْعَد إِيمَٰ
mereka mengembalikan kalian sesudah iman kalian orang-orang kafir

Ali-Imran:100

ِنُكْم فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka

mengapa kalian mengingkari sesudah iman kalian
Ali-Imran:106

ةٌۢ بَْعَد ٱلرُُّسِل َعَلى الـلَّـِه ُحجَّ
atas/terhadap Allah alasan sesudah para rasul

An-Nisa:165

فََمن َكفََر بَْعَد ذَٰلَِك ِمنُكْم
maka barang siapa ia mengingkari sesudah itu diantara kalian

Al-Maidah:12

ثُمَّ إِنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم بَْعَد ذَٰلَِك ِفى ٱأْلَرِْض مَلُْسرِفُوَن
kemudian sesungguhnya sangat banyak dari mereka sesudah itu di
dalam bumi sungguh orang-orang yang berusaha melampaui batas

Al-Maidah:32
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فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Maidah:94

ِنِهْم نٌۢ بَْعَد أَيْمَٰ أَْو يََخافُٓوا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰ
atau mereka takut akan dikembalikan sumpah-sumpah sesudah

sumpah-sumpah mereka
Al-Maidah:108

بَْعَد ٱلذِّْكَرٰى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
sesudah peringatan bersama kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:68

َونُرَدُّ َعَلىٰٓ أَْعَقاِبنَا بَْعَد إِذْ َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan kami dikembalikan atasku/terhadapku tumit-tumit kami sesudah

ketika dia menunjuki kami Allah
Al-An'aam:71

واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها
dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia

Al-A'raaf:56

واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها
dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia

Al-A'raaf:85

ىٰنَا الـلَّـُه ِمنَْها إِْن ُعْدنَا ِفى ِملَِّتُكم بَْعَد إِذْ نَجَّ
jika dikembalikan di dalam agamamu sesudah ketika menyelamatan

kami Allah daripadanya
Al-A'raaf:89

ذَا فَاَل يَْقَربُوا۟ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم بَْعَد َعاِمِهْم هَٰ
maka janganlah mendekati masjid Haram sesudah tahun mereka ini

At-Taubah:28

ِنُكْم اَل تَْعتَِذُروا۟ َقْد َكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
tidak mengemukakan udzur sungguh telah (kalian) mengingkari

sesudah iman kalian
At-Taubah:66

۟ وا۟ ِبَما َلْم يَنَاُلوا وََكفَُروا۟ بَْعَد إِْسلَِٰمِهْم َوَهمُّ
dan (mereka) mengingkari sesudah islam mereka (berserah diri

mereka) dan mengharapkan kepada apa yang tidak memperoleh
At-Taubah:74

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضلَّ َقْومًۢا بَْعَد إِذْ َهَدىُٰهْم
dan tidak adalah dia Allah sungguh dia menyesatkan kaum sesudah

ketika (dia) memberi petunjuk mereka
At-Taubah:115

لَُٰل فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن فََماذَا بَْعَد ٱْلَحقِّ إاِلَّ ٱلضَّ
maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan maka

mengapa dipalingkan
Yunus:32

تُْه َوَلِئْن أَذَْقنَُٰه نَْعَمآَء بَْعَد َضرَّآَء َمسَّ
dan jika kami rasakan kepadanya kenikmatan sesudah kesusahan (ia)

menimpanya
Huud:10

ٍة َوَقاَل ٱلَِّذى نََجا ِمنُْهَما َوٱدََّكَر بَْعَد أُمَّ
dan dia mengucapkan yang selamat diantara keduanya dan teringat

sesudah ummat
Yusuf:45
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َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65

لَِكىْ اَل يَْعَلَم بَْعَد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
supaya/sehingga tidak mengetahui sesudah pengetahuan sesuatu

An-Nahl:70

َن بَْعَد تَوِْكيِدَها واََل تَنُقُضوا۟ ٱأْلَيْمَٰ
dan jangan merusak/melanggar sumpah-sumpah sesudah

meneguhkannya[pr]
An-Nahl:91

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya

diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah
teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94

َوتَٱهللَِّ أَلَِكيَدنَّ أَْصنََٰمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا۟ ُمْدِبِريَن
dan demi Allah sungguh akan membuat tipu daya berhala-berhala

kalian sesudah bahwa mereka dipalingkan yang dibelakang
(mengatur)

Al-Anbiyaa':57

ثُمَّ إِنَُّكم بَْعَد ذَٰلَِك مَلَيِّتُوَن
kemudian sesungguhnya kalian sesudah itu sungguh (kalian) pasti

mati (kt seru/perintah)

Al-
Mu'minuun:15

َوَمن َكفََر بَْعَد ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan barangsiapa ia mengingkari sesudah itu maka itulah mereka

mereka yang melakukan kesembarangan
An-Nuur:55

لََّقْد أََضلَِّنى َعِن ٱلذِّْكِر بَْعَد إِذْ َجآَءِنى
sesungguhnya (ia) telah menyesatkan aku dari peringatan sesudah

ketika dia datang kepadaku
Al-Furqon:29

إاِلَّ َمن ظََلَم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًۢا بَْعَد ُسٓوٍء
kecuali orang berlaku zalim kemudian (ia) telah berkali-kali

mengubah kebaikan sesudah jelek
An-Naml:11

واََل يَُصدُّنََّك َعْن َءايَِٰت الـلَّـِه بَْعَد إِذْ أُنزَِلْت إَِليَْك
dan jangan menghalang-halangimu dari ayat-ayat Allah sesudah

tatkala diturunkan kepadamu
Al-Qashash:87

َويُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها وََكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن
dan Dia menghidupkan bumi sesudah kematiannya dan seperti

demikian kalian dikeluarkan
Ar-Ruum:19

َمآِء َمآًء فَيُْحىِۦ ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit air lalu Dia

menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya
Ar-Ruum:24

َكيَْف يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ
bagaimana menurut ia menghidupkan bumi sesudah kematiannya

Ar-Ruum:50
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 أَنَْحُن َصَدْدنَُٰكْم َعِن ٱْلُهَدٰى بَْعَد
apakah kami (kami) menghalangi kamu dari yang menunjukkan

tersebut sesudah
Saba':32

فَأَْحيَيْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها َكذَٰلَِك ٱلنُُّشوُر
lalu (kami) menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

seperti itulah dibangkitkan kembali
Faathir:9

َوَلتَْعَلُمنَّ نَبَأَهُۥ بَْعَد ِحنيٍۭ
dan sungguh akan mengetahui beritanya sesudah waktu

Shaad:88

َومَلَِن ٱنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِهۦ
dan sungguh orang-orang (ia) kemudian menolong sesudah

teraniayanya
Asy-Syuura:41

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

Al-Jaatsiyah:5

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَد الـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya mereka

beriman
Al-Jaatsiyah:6

ِن يمَٰ واََل تَنَابَزُوا۟ ِبٱأْلَْلقَِٰب ِبئَْس ٱلِٱْسُم ٱْلفُُسوُق بَْعَد ٱإْلِ
dan jangan (kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah) dengan

julukan seburuk-buruk nama fasik sesudah keimanan
Al-Hujuraat:11

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah ia menghidupkan

bumi sesudah kematiannya
Al-Hadiid:17

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

َسيَْجَعُل الـلَّـُه بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا
kelak akan menjadikan Allah sesudah kesulitan kemudahan

Ath-Thalaaq:7

لِحُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَْعَد ذَٰلَِك ظَِهيٌر َوِجبِْريُل َوصَٰ
dan Jibril dan (ia[lk]) yang baik orang-orang yang beriman dan

malaikat sesudah itu pembantu/penolong
At-Tahriim:4

ۭ بَْعَد ذَٰلَِك زَِنيمٍ ُعتُلٍّ
kaku kasar sesudah itu dan orang-orang musyrik perempuan

Al-Qalam:13

َوٱأْلَرَْض بَْعَد ذَٰلَِك َدَحىَٰهآ
dan bumi sesudah itu (ia[lk]) haparkannya

An-Naziaat:30

فََمۢن بَدََّلُهۥ بَْعَدَما َسِمَعُهۥ فَِإنََّمآ
maka barang siapa (ia) telah berkali-kali mengubahnya sesudah apa

(ia) mendengarnya
Al-Baqarah:181 بَْعَدَما

916

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َ َكأَنََّما ِدُلونََك ِفى ٱْلَحقِّ بَْعَدَما تَبنَيَّ يُجَٰ
semakin membantahmu di dalam kebenaran sesudah ia menjadi jelas

ia menjadi jelas
Al-Anfaal:6

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَدَما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ َما
dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah apa ia

telah datang kepadamu dari pengetahuan
Arraad:37

َقاَل إِن َسأَْلتَُك َعن َشىْءٍۭ بَْعَدَها
dia mengatakan jika (aku) menanyakan kepadamu dari/tentang

sesuatu sesudahnya
Al-Kahfi:76 بَْعَدَها

َوأَنَشأْنَا بَْعَدَها َقْوًما َءاَخِريَن
dan kami telah menumbuhkan sesudahnya kaum yang lain

Al-Anbiyaa':11

واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58 بَْعَدُهنَّ

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman Al-A'raaf:185 بَْعَدهُۥ

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman

Al-Mursalaat:50

فَِإن طَلََّقَها فَاَل تَِحلُّ َلُهۥ ِمۢن بَْعُد
maka jika (ia[lk) telah benar-benar mentalaknya maka tidak halal

baginya dari sesudah
Al-Baqarah:230 بَْعُد

فََمن يَْكفُْر بَْعُد ِمنُكْم فَِإنِّىٓ أَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا
maka barang siapa ia mengingkari sesudah diantara kalian maka

sesungguhnya Aku dia akan menyiksanya azab / siksa
Al-Maidah:115

َهُدوا۟ َمَعُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمۢن بَْعُد َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dari sesudah itu dan

(mereka[lk]) yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-
sungguh beserta kalian maka itulah mereka diantara kalian

Al-Anfaal:75

ثُمَّ أَْغرَْقنَا بَْعُد ٱْلبَاِقنَي
kemudian (kami) telah menenggelamkan sesudah itu orang-orang

yang tinggal

Asy-
Syu'araa':120

َوِمۢن بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَفْرَُح ٱمْلُؤِْمنُوَن
dan dari sesudah dan pada hari itu mereka gembira orang-orang yang

beriman
Ar-Ruum:4

 الَّ يَِحلُّ َلَك ٱلنَِّسآُء ِمۢن بَْعُد
tidak dia halal bagimu wanita-wanita dari sesudah

Al-Ahzab:52
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إِمَّا ِفَدآًء َحتَّىٰ تََضعَ ٱْلَحرُْب أَْوزَارََها فَِإمَّا َمنًّۢا بَْعُد َو
maka adapun umpatan sesudah itu dan adapun tebusan-tebusan

sehingga (ia [lk]) meletakkan perang atau menerima tebusan-
tembusan

Muhammad:4

 َوقَٰتََل أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعظَُم َدرََجًة مَِّن ٱلَِّذيَن أَنفَُقوا۟ ِمۢن بَْعُد
dan dia membunuh itulah mereka paling/lebih tinggi derajat dari

orang-orang yang yang mereka belanjakan dari sebelum
Al-Hadiid:10

فََما يَُكذِّبَُك بَْعُد ِبٱلدِّيِن
maka apakah sungguh-sungguh akan mendustakan kamu sesudah hari

pembalasan/agama
At-Tin:7

ٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah meneguhkannya Al-Baqarah:27 بَْعِد

ثُمَّ َعفَْونَا َعنُكم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian kami memaafkan dari kalian dari sesudah itu

Al-Baqarah:52

ثُمَّ بََعثْنَُٰكم مِّۢن بَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
kemudian Kami bangkitkan kamu dari sesudah kematian kalian agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Baqarah:56

ثُمَّ تََولَّيْتُم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian kalian supaya memalingkan dari sesudah itu

Al-Baqarah:64

ثُمَّ َقَسْت ُقُلوبُُكم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian ia telah menjadi keras hati kalian dari setelah itu

Al-Baqarah:74

 ثُمَّ يَُحرِّفُونَُهۥ ِمۢن بَْعِد
kemudian dirubahnya oleh mereka dari sesudah

Al-Baqarah:75

ِنُكْم ُكفَّاًرا َلْو يَرُدُّونَُكم مِّۢن بَْعِد إِيمَٰ
sekiranya mereka mengembalikan kalian dari sesudah iman kalian

kekafiran
Al-Baqarah:109

َ َلُهُم ٱْلَحقُّ مِّۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dari sesudah apa ia menjadi jelas bagi mereka kebenaran

Al-Baqarah:109

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka dari sesudah

apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:145

ِمۢن بَْعِد َما بَيَّنَُّٰه لِلنَّاِس ِفى ٱْلِكتَِٰب
dari sesudah apa telah Kami terangkannya kepada manusia di dalam

kitab
Al-Baqarah:159

فَِإن زََلْلتُم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءتُْكُم ٱْلبَيِّنَُٰت
maka jika kaliah telah mengelincir / salah dari sesudah apa ia datang

kepadamu bukti-bukti (kebenaran)
Al-Baqarah:209
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َوَمن يُبَدِّْل ِنْعَمَة الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْه
dan barang siapa ia menukar nikmat Allah dari sesudah apa datang

kepadanya
Al-Baqarah:211

 َوَما ٱْختََلَف ِفيِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمۢن بَْعِد
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan tentang (kebenaran)

itu kecuali/melainkan orang-orang yang mereka diberinya dari
sesudah

Al-Baqarah:213

ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰٓ إِذْ َقاُلوا۟ لِنَِبىٍّ
dari sesudah Musa ketika mereka berkata bagi seorang nabi

Al-Baqarah:246

مِّۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dari sesudah apa dia datang kepada mereka keterangan-keterangan

Al-Baqarah:253

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
kecuali dari sesudah apa datang kepada mereka pengetahuan

kedengkian diantara mereka
Ali-Imran:19

َك ِفيِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ فََمْن َحآجَّ
maka barang siapa dia membantah kamu tentang (kebenaran) itu dari

sesudah apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Ali-Imran:61

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sesudah itu

Ali-Imran:89

فََمِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
maka barang siapa dia mengadakan atas/terhadap Allah kedustaan /

kebohongan dari sesudah itu
Ali-Imran:94

ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dari sesudah apa datang kepada mereka keterangan yang jelas dan

mereka itu bagi mereka siksaan yang besar
Ali-Imran:105

ِفى ٱأْلَْمِر َوَعَصيْتُم مِّۢن بَْعِد َمآ أََرىُٰكم
di dalam urusan ini dan kalian telah mendurhakai dari sesudah apa

dia memandang kalian
Ali-Imran:152

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

 ٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل ِمۢن بَْعِد
orang-orang yang kalian memperkenankan kepada Allah dan rasul

dari setelah
Ali-Imran:172

ُدُس ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِه ٱلسُّ فَِإن َكاَن َلُهۥٓ إِْخَوةٌ فَأِلُمِّ
maka jika adalah dia baginya persaudaraan maka bagi ibunya

seperenam dari sesudah wasiat
An-Nisa:11
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ا تَرَْكَن ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىٰ ِبَهآ أَْو َديٍْن ِممَّ
dari apa mereka tinggalkan dari sesudahnya wasiat dari sesudah

wasiat dia mewasiatkan dengannya atau hutang
An-Nisa:12

مِّۢن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَهآ
dari sesudah wasiat kalian mewasiatkan dengannya

An-Nisa:12

ا تَرَْكَن ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىٰ ِبَهآ أَْو َديٍْن ِممَّ
dari apa mereka tinggalkan dari sesudahnya wasiat dari sesudah

wasiat dia mewasiatkan dengannya atau hutang
An-Nisa:12

ِفيَما تَرََٰضيْتُم ِبِهۦ ِمۢن بَْعِد ٱْلفَِريَضِة
terhadap apa (sesuatu) saling merelakan dengannya dari sesudah

penentuan
An-Nisa:24

َ َلُه ٱْلُهَدٰى َوَمن يَُشاِقِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan barang siapa dia menentang rasul dari sesudah apa ia menjadi

jelas baginya yang menunjukkan tersebut
An-Nisa:115

ثُمَّ ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
kemudian mereka mengambil/menjadikan anak-anak lembu dari

sesudah apa dia datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata
An-Nisa:153

فََمن تَاَب ِمۢن بَْعِد ظُْلِمِهۦ َوأَْصَلحَ
maka barang siapa dia bertaubat dari sesudah kedzalimannya dan

kamu memperbaiki
Al-Maidah:39

َلْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم ِمۢن بَْعِد َمَواِضِعِهۦ
tidak mereka datang kepadamu mereka merubah perkataan dari

sesudah tempat-tempatnya
Al-Maidah:41

ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian mereka memalingkan dari sesudah itu dan tidak itulah

mereka dengan orang-orang mukmin
Al-Maidah:43

َلٰوِة بَتُْكم مُِّصيبَُة ٱمْلَْوِت تَْحِبُسونَُهَما ِمۢن بَْعِد ٱلصَّ فَأَصَٰ
maka/lalu dia menimpa kalian bencana mati kalian menahan

keduanya dari sesudah sholat
Al-Maidah:106

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ َجَعَلُكْم ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َعاٍد
dan ingatlah kamu ketika dia menjadikan kalian pengganti-pengganti

dari sesudah orang yang melampaui batas
Al-A'raaf:74

أََو َلْم يَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد أَْهلَِهآ
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi orang-orang yang mereka

mewarisi bumi/negeri dari sesudah keluarganya
Al-A'raaf:100

َوِمۢن بَْعِد َما ِجئْتَنَا
dan dari sesudah apa kamu datang pada kami

Al-A'raaf:129
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نَُهم مِّۢن بَْعِد َعْهِدِهْم إِن نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ َو
dan jika (mereka) melanggar janji sumpah-sumpah mereka dari

sesudah janji mereka
At-Taubah:12

ثُمَّ يَتُوُب الـلَّـُه ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعَلىٰ َمن يََشآُء
kemudian dia menerima bertaubat Allah dari sesudah itu

atas/terhadap orang dia kehendaki
At-Taubah:27

َ َلُهْم َوَلْو َكانُٓوا۟ أُ۟ولِى ُقْربَىٰ ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
walaupun adalah mereka kaum kerabat / dekat dari sesudah apa ia

menjadi jelas bagi mereka
At-Taubah:113

ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ ِفى َساَعِة ٱْلُعْسرَِة ِمۢن بَْعِد َما َكاَد
orang-orang yang mengikutinya di dalam waktu/masa kesulitan dari

sesudah apa (ia) semakin mendekat
At-Taubah:117

يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد إِذِْنِهۦ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan tidak dari

seorang pemberi syafa'at kecuali dari sesudah izinnya
Yunus:3

تُْهْم إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة مِّۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat dari sesudah

kesusahan (ia) menimpa mereka
Yunus:21

َوَلِئن ُقْلَت إِنَُّكم مَّبُْعوثُوَن ِمۢن بَْعِد ٱمْلَْوِت
dan jika kamu mengatakan sesungguhnya kalian yang dibangkitkan

dari sesudah mati
Huud:7

ثُمَّ بََدا َلُهم مِّۢن بَْعِد َما
kemudian mulai/timbul bagi mereka dari sesudah apa

Yusuf:35

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َسبْعٌ ِشَداٌد
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tujuh

amat kesulitan
Yusuf:48

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعاٌم ِفيِه
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tahun

tentang (kebenaran) itu
Yusuf:49

يْطَُٰن بَيِْنى َوبَنْيَ إِْخَوِتىٓ ِمۢن بَْعِد أَن نَّزَغَ ٱلشَّ
dari sesudah akan (ia) mengganggu syaitan antara aku dan antara

saudaraku
Yusuf:100

َوٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
dan orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah

meneguhkannya
Arraad:25

۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam Allah dari sesudah apa aniaya
An-Nahl:41

ثًا واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّتى نََقَضْت َغزَْلَها ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة أَنكَٰ
dan jangan adalah kalian seperti orang perempuan (ia)

merusak/mengurai benangnya dari sesudah kekuatan tenunan-
tenunan

An-Nahl:92
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ِنِهۦٓ َمن َكفََر ِبالـلَّـِه ِمۢن بَْعِد إِيمَٰ
barang siapa ia mengingkari kepada Allah dari sesudah imannya

An-Nahl:106

۟ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما فُِتنُوا
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang orang-

orang yang berhijrah/berpindah-pindah dari sesudah apa dicoba/diuji
An-Nahl:110

۟ ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوأَْصَلُحٓوا
kemudian mereka melakukan taubat dari sesudah itu dan mereka

mengadakan perbaikan
An-Nahl:119

وََكْم أَْهَلْكنَا ِمَن ٱْلُقُروِن ِمۢن بَْعِد نُوحٍ
dan berapa banyaknya kami membinasakan dari kurun/umat-umat

dari sesudah nuh
Al-Isra:17

َوَلَقْد َكتَبْنَا ِفى ٱلزَّبُوِر ِمۢن بَْعِد ٱلذِّْكِر
dan sesungguhnya kami mewajibkan di dalam zabur dari sesudah

peringatan
Al-Anbiyaa':105

ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة لَِكيْاَل يَْعَلَم ِمۢن بَْعِد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
kemudian dari segumpal darah agar supaya tidak mengetahui dari

sesudah pengetahuan sesuatu
Al-Hajj:5

 إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sesudah itu

An-Nuur:5

نَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ِمۢن بَْعِد إِْكرَِٰهِهنَّ َغفُوٌر رَِّحيٌم َوَمن يُْكرِههُّ
dan barangsiapa dipaksa mereka[lk] maka sesungguhnya Allah dari
sesudah paksalah mereka[pr] sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nuur:33

يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّنُْهم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia sangat melindungi segolongan dari mereka dari sesudah itu dan

tidak itulah mereka dengan orang-orang mukmin
An-Nuur:47

َوَليُبَدَِّلنَُّهم مِّۢن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا
dan sungguh Dia akan mengganti mereka dari sesudah takut mereka

aman sentosa
An-Nuur:55

َوِمۢن بَْعِد َصَلٰوِة ٱْلِعَشآِء ثَلَُٰث َعْورٍَٰت لَُّكْم َليَْس َعَليُْكْم
dan sesudah sholat 'isya' / petang tiga Xaurat bagi kalian bukankah

atas kalian
An-Nuur:58

۟ َوذََكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱنتََصُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan mereka mengingat Allah sangat banyak dan mereka mendapat

pertolongan dari sesudah apa aniaya

Asy-
Syu'araa':227

ِمۢن بَْعِد َمآ أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ٱأْلُوَلىٰ بََصآِئَر لِلنَّاِس
dari sesudah apa kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

pertama/dahulu pandangan bagi manusia
Al-Qashash:43

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد َمْوِتَها
lalu menghidupkan dengannya bumi dari sesudah kematiannya

Al-Ankabuut:63
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ِفىٓ أَْدنَى ٱأْلَرِْض َوُهم مِّۢن بَْعِد َغَلِبِهْم َسيَْغلِبُوَن
di dalam / pada lebih dekat bumi/negeri dan mereka dari sesudah

kekalahan mereka akan mengalahkan
Ar-Ruum:3

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّةً
kemudian ia menjadikan dari sesudah kelemahan kekuatan

Ar-Ruum:54

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشيْبًَة
kemudian ia menjadikan dari sesudah kekuatan kelemahan dan

beruban
Ar-Ruum:54

ٍت ثَلٍَٰث مِّۢن بَْعِد َخْلٍق ِفى ظُُلمَٰ
dari sesudah penciptaan/kejadian di dalam kegelapan tiga

Az-Zumar:6

تُْه ِمۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ
dari sesudah kesusahan (ia) menimpanya

Fush-Shilat:50

نُْه ُمِريٍب َوَما تَفَرَُّقٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َلِفى َشكٍّ مِّ
dan tidak kalian mencerai-beraikan kecuali dari sesudah benar-benar
dalam keraguan dari padanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan

Asy-Syuura:14

تُُهْم َداِحَضٌة وَن ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ٱْستُجِيَب َلُهۥ ُحجَّ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ
dan orang-orang yang dibantah di dalam Allah dari sesudah

apa(agama) diterima baginya bantahan mereka (ia[pr]) yang menyia-
nyiakan

Asy-Syuura:16

 َوُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل ٱْلَغيَْث ِمۢن بَْعِد
dan dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan hujan dari sesudah

Asy-Syuura:28

فََما ٱْختََلفُٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
maka tidak mereka memperselisihkan kecuali dari sesudah apa

datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara mereka
Al-Jaatsiyah:17

ُروَن فََمن يَْهِديِه ِمۢن بَْعِد الـلَّـِه أَفَاَل تَذَكَّ
maka barang siapa memberi petunjuk kepadanya dari sesudah Allah

ia membenam kalian ingat
Al-Jaatsiyah:23

َقاُلوا۟ يََٰقْوَمنَآ إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَٰبًا أُنِزَل ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰ
mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami kami dengar

suatu kewajiban dia menurunkan dari sesudah Musa
Al-Ahqaaf:30

َ َلُهُم ٱْلُهَدى مِّۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dari sesudah apa ia menjadi jelas bagi mereka yang menunjukkan

tersebut
Muhammad:25

َ َلُهُم ٱْلُهَدٰى َوَشآقُّوا۟ ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan menentang rasul dari sesudah apa-apa ia menjadi jelas bagi

mereka yang menunjukkan tersebut
Muhammad:32

َة ِمۢن بَْعِد  َوأَيِْديَُكْم َعنُْهم ِببَطِْن َمكَّ
dan tangan kalian dari mereka di tengah mekkah dari sesudah

Al-Fath:24
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إاِلَّ ِمۢن بَْعِد أَن يَأْذََن الـلَّـُه مِلَن يََشآُء َويَرَْضىٰٓ
kecuali dari sesudah bahwa memberi izin Allah bagi siapa dia

kehendaki dan ridhai
An-Najm:26

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُة
kecuali dari sebelum apa dia datang kepada mereka bukti nyata

Al-Baiyinah:4

اِمِرىُّ َقاَل فَِإنَّا َقْد فَتَنَّا َقْوَمَك ِمۢن بَْعِدَك َوأََضلَُّهُم ٱلسَّ
dia mengatakan maka sesungguhnya sungguh telah kami menguji

kaum kamu dari sebelum kamu dan (ia) menyesatkan mereka Samiri
Thaahaa:85 بَْعِدَك

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَْستَْخلِْف ِمۢن بَْعِدُكم مَّا يََشآُء
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan memohon

menggantikan dari sesudah kamu apa/siapadia kehendaki
Al-An'aam:133 بَْعِدُكم

يِّـَٔاِت ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِدَها َوٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-kesalahan

kemudian mereka melakukan taubat dari sesudahnya
Al-A'raaf:153 بَْعِدَها

َوَءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mempercayai sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:153

َهُدوا۟ َوَصبَُرٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ جَٰ
kemudian mereka berjihad/berkerja keras dan (mereka) bersabar

sesungguhnya Tuhanmu dari sesudah itu sungguh sangat pengampun
sangat penyayang

An-Nahl:110

إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya sungguh sangat pengampun

sangat penyayang
An-Nahl:119

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتََل ٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهم
dan jika ia menghendaki Allah tidak dia membunuh orang-orang

yang dari sesudah mereka
Al-Baqarah:253 بَْعِدِهم

يِ۟هۦ ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka (rasul-rasul) Musa

dengan ayat-ayat Kami kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-A'raaf:103

ُروَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ َوهَٰ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Musa dan Harun

kepada fir'aun
Yunus:75

فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم َوأَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
maka kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kami

telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat/kurun/generasi yang
lain

Al-An'aam:6
بَْعِدِهْم
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فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب يَأُْخذُوَن َعرََض
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

mewarisi kitab mengambil harta benda
Al-A'raaf:169

يًَّة مِّۢن بَْعِدِهْم أَفَتُْهلُِكنَا ِبَما فََعَل ٱمْلُبِْطُلوَن وَُكنَّا ذُرِّ
dan (kami) adalah keturunan dari sesudahnya apakah akan

dibinasakan kami dengan apa (dia) melakukan orang-orang yang
sesat

Al-A'raaf:173

بَْعِدِهْم لِنَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
sesudah mereka supaya memperhatikan bagaimana menurut kalian

melakukan
Yunus:14

َوَعاٍد َوثَُموَد َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم اَل يَْعَلُمُهْم إاِلَّ الـلَّـُه
dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan orang-orang yang dari sesudah

mereka tidak (ia[lk]) mengetahui mereka selain Allah
Ibrahim:9

َوَلنُْسِكنَنَُّكُم ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِدِهْم ذَٰلَِك
dan sungguh akan menempatkan kalian bumi/negeri dari sesudah

mereka itu
Ibrahim:14

َلٰوةَ فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا۟ ٱلصَّ
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

menyia-nyiakan sholat
Maryam:59

ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka

umat/kurun/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:31

ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم ُقُرونًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat-

umat/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:42

ِكنُُهْم َلْم تُْسَكن مِّۢن بَْعِدِهْم إاِلَّ َقلِياًل فَِتْلَك َمسَٰ
maka itulah(tunggal) tempat kediaman mereka tidak didiami

(kamu[pr]) dari sesudah mereka kecuali sedikit
Al-Qashash:58

 َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَْعِدِهْم
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan golongan yang bersekutu dari sesudah mereka
Ghafir:5

َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلِعبَاِد
dan orang-orang yang dari sesudah mereka dan tidak Allah dia

menghendaki berbuat zalim bagi hamba-hamba
Ghafir:31

إِنَّ ٱلَِّذيَن أُورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمۢن بَْعِدِهْم  َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang (mereka[lk]) diwarisi lah

kitab dari sesudah mereka
Asy-Syuura:14

َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا
dan orang-orang yang (mereka) datang dari sesudah mereka mereka

mengatakan ya tuhan kami ampunilah bagi kami
Al-Hasyr:10
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ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:51 بَْعِدِهۦ

َوَقفَّيْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ ِبٱلرُُّسِل
dan kami mengikuti dari sesudahnya dengan rasul-rasul

Al-Baqarah:87

ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:92

إِن يَْخذُْلُكْم فََمن ذَا ٱلَِّذى يَنُصرُُكم مِّۢن بَْعِدِهۦ  َو
dan jika dia membiarkan kalian maka barang siapa mempunyai/yang

ada yang menolong kalian dari sesudahnya
Ali-Imran:160

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوٱلنَِّبيِّۦَن ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan nabi-nabi dari sesudahnya/kemudiannya dan kami telah

wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq
An-Nisa:163

ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْصَلحَ فَأَنَُّهۥ َغفُوٌر رَِّحيٌم
kemudian dia bertaubat dari sesudahnya/itu dan kamu memperbaiki

mereka sesungguhnya dia sangat mengampuni sangat penyayang
Al-An'aam:54

 َوٱتََّخذَ َقْوُم ُموَسىٰ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan dia mengambil kaum Musa dari sesudahnya

Al-A'raaf:148

ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم
kemudian kami mengutus dari sesudahnya para utusan kepada kaum

mereka
Yunus:74

لِِحنَي َوتَُكونُوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ َقْوًما صَٰ
dan adalah dari sesudahnya kaum orang-orang yang saleh

Yusuf:9

َوُقْلنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ لِبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْسُكنُوا۟ ٱأْلَرَْض
dan kami berkata dari sesudahnya itu bagi Bani Israil (kalian)

berdiamlah bumi
Al-Isra:104

َوَلِئْن أَرَْسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّا لَّظَلُّوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ يَْكفُُروَن
dan sungguh jika kami telah mengutus angin maka (mereka)

melihatnya yang menjadi kuning niscaya tetap dari sesudahnya/itu
mereka mengingkari

Ar-Ruum:51

ُت الـلَّـِه يَُمدُّهُۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َسبَْعُة أَبُْحٍر مَّا نَِفَدْت َكلِمَٰ
mennambahnya dari sesudahnya tujuh laut-laut tidak (ia) melenyap

kalimat / ketentuan Allah
Luqman:27

فَاَل ُمرِْسَل َلُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
maka tidak ada (ia[lk]) yang menyampaikan/melepaskan baginya dari

sesudah itu dan dia maha perkasa maha bijaksana
Faathir:2
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 َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan tidak kami telah menurunkan atas/terhadap kaumnya dari

sesudahnya/dia
YaaSiin:28

َحتَّىٰٓ إِذَا َهَلَك ُقْلتُْم َلن يَبَْعَث الـلَّـُه ِمۢن بَْعِدِهۦ رَُسواًل
sehingga ketika dia membinasakan kalian mengatakan tidak akan

mengirimkan Allah dari sesudahnya seorang rasul
Ghafir:34

 َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن َولِىٍّ مِّۢن بَْعِدِهۦ
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak ada baginya dari

benar-benar pelindung dari sesudah itu
Asy-Syuura:44

نجِيُل إاِلَّ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن َوَمآ أُنزَِلِت ٱلتَّْوَرىُٰة َوٱإْلِ
dan tidak dia diturunkan taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya ia

membenam kalian menggunakan akal
Ali-Imran:65 بَْعِدِهۦٓ

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwa kalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53

 َوَلِئن زَاَلتَآ إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد مِّۢن بَْعِدِهۦٓ
dan jika (ia) senantiasa/tetap jika (ia[lk]) telah menyebabkan

menahan mereka berdua dari seorang dari sesudah-Nya/selain Dia
Faathir:41

إِذْ َقاَل لِبَِنيِه َما تَْعبُُدوَن ِمۢن بَْعِدى
ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya apa kalian menyembah

dari sesudah/sepeninggalku
Al-Baqarah:133 بَْعِدى

رًۢا ِبرَُسوٍل يَأِْتى ِمۢن بَْعِدى ٱْسُمُهۥٓ أَْحَمُد َوُمبَشِّ
dan orang yang selalu membawa kabar gembira dengan seorang rasul

ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudahku namanya ahmad
Ash-Shaff:6

َقاَل ِبئَْسَما َخَلفْتُُموِنى ِمۢن بَْعِدٓى
dia mengatakan alangkah buruknya kalian menggantiku dari

sesudahku
Al-A'raaf:150 بَْعِدٓى

اُب الَّ يَنۢبَِغى أِلََحٍد مِّۢن بَْعِدٓى إِنََّك أَنَت ٱْلَوهَّ
tidak patut bagi seorang dari sesudahku sesungguhnya kamu Engkau

maha pemberi
Shaad:35

فََقاُلوا۟ َربَّنَا بَِٰعْد بَنْيَ أَْسفَارِنَا َوظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
maka mereka mengatakan ya tuhan kami jauhkanlah antara

perjalanan-perjalanan kami dan mereka berbuat dzalim diri-diri
mereka sendiri

Saba':19
بَِٰعْد

َوٱْستََوْت َعَلى ٱْلُجوِدىِّ َوِقيَل بُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan berlabuh atas/terhadap bukit Judi dan dikatakan kebinasaan bagi

kaum yang mendzalmi
Huud:44 بُْعًدا
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أاََل بُْعًدا لَِّعاٍد َقْومِ ُهوٍد
ingatlah kebinasaan bagi kaum 'ad kaum hud

Huud:60

أآََل إِنَّ ثَُموَدا۟ َكفَُروا۟ َربَُّهْم أاََل بُْعًدا لِّثَُموَد
ingatlah sesungguhnya kaum tsamud mereka mengingkari tuhan

ingatlah kebinasaan bagi kaum tsamud
Huud:68

َْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد أاََل بُْعًدا ملِّ
ingatlah kebinasaan bagi Madyana sebagaimana (ia) jauh/binasa

kaum tsamud
Huud:95

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءنَا َقاَل يََٰليَْت بَيِْنى َوبَيْنََك بُْعَد
sehingga apabila dia datang kepada kami dia mengatakan amboi,

kiranya kamu antara aku dan antara kamu sejauh
Az-Zukhruf:38 بُْعَد

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك َوَما ِهىَ ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي ِببَِعيٍد
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu dan tidak dia dari orang-

orang yang dzalim dengan jauh
Huud:83 ِببَِعيٍد

 َوَما َقْوُم ُلوٍط مِّنُكم ِببَِعيٍد
dan tidak kaum lut diantara kalian dengan jauh

Huud:89

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

فَبُْعًدا

َوَجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث فَبُْعًدا لَِّقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan (kami) menjadikan mereka buah tutur/ceritera kebinasaan bagi

kaum/orang-orang mereka tidak mereka beriman

Al-
Mu'minuun:44

ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َقْومِ نُوحٍ َوزَاَدُكْم
dia menjadikan kalian pengganti-pengganti dari sesudah kaum nuh Al-A'raaf:69 َقْومِ

نَّا ٱْلُحْسنَىٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َعنَْها ُمبَْعُدوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن َسبََقْت َلُهم مِّ
sesungguhnya orang-orang yang (ia) mendahului bagi mereka dari

kami kebaikan itulah mereka dari padanya (mereka) yang cepa
dijauhkan

Al-Anbiyaa':101
ُمبَْعُدوَن

لَُٰل ٱْلبَِعيُد ذَٰلَِك ُهَو ٱلضَّ
itu dia kesesatan yang jauh Ibrahim:18 ٱْلبَِعيُد
لَُٰل ٱْلبَِعيُد  اَل يَنفَُعُهۥ ذَٰلَِك ُهَو ٱلضَّ

tidak memberi manfaat kepadanya itu dia kesesatan yang jauh
Al-Hajj:12
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لَِٰل ٱْلبَِعيِد بَِل ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِفى ٱْلَعذَاِب َوٱلضَّ
bahkan/tetapi orang-orang yang tidak mereka beriman kepada akhirat

di dalam siksa dan kesesatan jauh
Saba':8 ٱْلبَِعيِد
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ر ع ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna unta, binatang unta

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَِعيٍر
seekor unta

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونَزَْداُد َكيَْل بَِعيٍر ذَٰلَِك َكيٌْل يَِسيٌر
dan mendapat tambahan sukatan seekor unta itu sukatan sangat

mudah
Yusuf:65 بَِعيٍر

َومِلَن َجآَء ِبِهۦ ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا۠ ِبِهۦ زَِعيٌم
dan bagi orang dia datang dengannya beban seekor unta dan aku

dengannya jaminan / sangkaan
Yusuf:72
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ظ ع ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecil, dikit, picik, ketek,

beberapa, suatu, satu, setengah, hebat, setengah-setengah, agak, kurang
lebih, kira-kira

بَْعَضُكم بَْعَض بَْعٍض ا بَْعضًۢ بَْعًضا
sebagian kalian setengah bagian bagian bagian

بَْعَضُهْم بَْعَضُهم بَْعَضَها بَْعَضُكْم بَْعَضُكم
sebagian mereka sebagian mereka sebagian sebagian kalian sebagian kalian

بَْعُضُكْم بَْعُضُكم بَْعُض بَْعَضُهۥ بَْعَضُهْم
sebagian kalian sebagian kalian sebagian sebagiannya sebagian mereka

بَْعُضُهْم بَْعُضُهم بَْعُضَها بَْعُضنَا بَْعُضُكْم
sebagian mereka sebagian mereka sebagiannya sebagian kami sebagian kalian

ِببَْعٍض بَْعِضُكْم بَْعِضُكم بَْعِض بَْعُضُهْم
dengan sebagian sebagian kamu sebagian kamu sebagian sebagian mereka

لِبَْعٍض
bagi sebagian yang lain

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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فَِإْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا
maka jika dia mempercayai sebagian kalian bagian Al-Baqarah:283 بَْعًضا

واََل يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak dia mengambil sebagian kami bagian sebagai tuhan-tuhan

dari selain Allah
Ali-Imran:64

 َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهم بَْعًضا
(mereka) mendustakannya maka (kami) ikutkan sebagian mereka

bagian

Al-
Mu'minuun:44

 الَّ تَْجَعُلوا۟ ُدَعآَء ٱلرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدَعآِء بَْعِضُكم بَْعًضا
janganlah mereka menjadikan seruan/panggilan rasul diantara kalian

seperti seruan/panggilan sebagian kamu bagian
An-Nuur:63

 ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25

بَْل إِن يَِعُد ٱلظَّٰلُِموَن بَْعُضُهم بَْعًضا إاِلَّ ُغُروًرا
bahkan tidak menjanjikan orang-orang yang zalim sebagian mereka

bagian kecuali tipuan
Faathir:40

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32

 واََل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا
dan jangan (dia[lk]) mengumpat sebagian kalian bagian

Al-Hujuraat:12

ا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن وََكذَٰلَِك نَُولِّى بَْعَض ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعضًۢ
dan demikianlah dijadikan pemimpin sebagian orang-orang yang

zalim bagian dengan apa disebabkan adalah mereka mereka usahakan
Al-An'aam:129 ا بَْعضًۢ

إِذَا َخاَل بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض َقاُلٓوا۟ أَتَُحدِّثُونَُهم َو
dan bila berkumpul sebagian mereka kepada bagian mereka berkata

apakah kalian menceritakan kepada mereka
Al-Baqarah:76 بَْعٍض

 َوَما بَْعُضُهم ِبتَاِبعٍ ِقبَْلَة بَْعٍض
dan tidak sebagian mereka dengan kamu mengikuti kiblat bagian

Al-Baqarah:145

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض مِّنُْهم ِتْلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
itu para orang rasul kami telah lebihkan sebagian mereka

atas/terhadap bagian dari mereka
Al-Baqarah:253

يَّةًۢ بَْعُضَها ِمۢن بَْعٍض  ذُرِّ
keturunan sebagiannya dari bagian

Ali-Imran:34
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۟ بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض فَٱلَِّذيَن َهاَجُروا
sebagian kalian dari bagian maka orang-orang yang orang-orang yang

berhijrah/berpindah-pindah
Ali-Imran:195

 وََكيَْف تَأُْخذُونَُهۥ َوَقْد أَفَْضىٰ بَْعُضُكْم إَِلىٰ بَْعٍض
dan bagaimana kalian mengambilnya kembali dan sungguh kamu

telah bergauli sebagian kalian kepada bagian
An-Nisa:21

ِنُكم بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض  َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
dan Allah paling mengetahui dengan keimanan kalian sebagian kalian

dari bagian
An-Nisa:25

۟ ا ٱْكتََسبُوا بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
sebagian kalian atas/terhadap bagian bagi orang laki-laki pembagian

besar dari apa mereka melakukan
An-Nisa:32

َل الـلَّـُه بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض  ِبَما فَضَّ
dengan sebab dia melebihkan Allah sebagian mereka atas/terhadap

bagian
An-Nisa:34

بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّنُكْم فَِإنَُّهۥ ِمنُْهْم
sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan barang siapa dia

melindungi mereka diantara kalian maka sesungguhnya dia dari
mereka

Al-Maidah:51

 أَْو يَْلِبَسُكْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض
atau dia mencampurkan kalian golongan-golongan dan dia

menimpakan sebagian kalian bencana/keganasan bagian
Al-An'aam:65

يُوِحى بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض زُْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُروًرا
dia mewahyukan sebagian mereka kepada bagian perihiasan

perkataan tipuan
Al-An'aam:112

ٍت َورَفَعَ بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan dia meninggikan sebagian kalian di atas bagian beberapa derajat

Al-An'aam:165

 َويَْجَعَل ٱْلَخِبيَث بَْعَضُهۥ َعَلىٰ بَْعٍض
dan dia menjadikan yang buruk sebagiannya atas/terhadap bagian

Al-Anfaal:37

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
itulah mereka sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:72

 َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang yang mereka mengingkari sebagian mereka

pelindung-pelindung bagian
Al-Anfaal:73

ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت بَْعُضُهم مِّۢن بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبٱمْلُنَكِر
orang-orang munafik dan orang-orang munafik perempuan sebagian

mereka dari bagian mereka menyuruh kepada kemungkaran
At-Taubah:67
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 َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman

perempuan sebagian mereka pelindung-pelindung bagian
At-Taubah:71

إَِلىٰ بَْعٍض َهْل يََرىُٰكم مِّْن أََحٍد
kepada bagian apakah semakin melihat kalian dari seorang

At-Taubah:127

ُل بَْعَضَها َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱأْلُُكِل وَِٰحٍد َونُفَضِّ
yang satu dan dilebihkan sebagian atas/terhadap bagian di dalam rasa

Arraad:4

زِْق َل بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱلرِّ َوالـلَّـُه فَضَّ
dan Allah dia melebihkan sebagian kalian atas/terhadap bagian di

dalam rezki
An-Nahl:71

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض  ٱنظُْر َكيَْف فَضَّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami telah

lebihkan sebagian mereka atas/terhadap bagian
Al-Isra:21

ْلنَا بَْعَض ٱلنَِّبيِّۦَن َعَلىٰ بَْعٍض  َوَلَقْد فَضَّ
dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian para nabi

atas/terhadap bagian
Al-Isra:55

 َوتَرَْكنَا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ يَُموُج ِفى بَْعٍض
dan (kami) meninggalkan sebagian mereka pada hari itu

bergelombang/bercampur di dalam bagian
Al-Kahfi:99

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ َوَلَعاَل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ُسبْحَٰ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian

maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:91

تٌۢ بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض  مِّن فَْوِقِهۦ َسَحاٌب ظُُلمَٰ
dari atasnya awan gelap gulita sebagiannya di atas bagian

An-Nuur:40

 واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58

يَرِْجعُ بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض ٱْلَقْوَل
mengembalikan/memberikan sebagian mereka kepada bagian

perkataan
Saba':31

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:27

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:50

 َقاُلوا۟ اَل تََخْف َخْصَماِن بََغىٰ بَْعُضنَا َعَلىٰ بَْعٍض
mereka berkata tidak takut orang (keduanya) yang saling bertengkar

berbuat zalim sebagian kami atas/terhadap bagian
Shaad:22
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إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱْلُخَلطَآِء َليَبِْغى بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض  َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari percampuran/sepergaulan

sungguh berbuat zalim sebagian mereka atas/terhadap bagian
Shaad:24

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُتَِّقنَي َو
dan sesungguhnya kami orang-orang ynag zalim sebagian mereka
pelindung-pelindung bagian dan Allah penolong/pelindung orang-

orang yang bertakwa

Al-Jaatsiyah:19

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ath-Thuur:25

ذَا ا نَبَّأََها ِبِهۦ َقاَلْت َمْن أَنۢبَأََك هَٰ َوأَْعرََض َعۢن بَْعٍض فََلمَّ
dan (ia[lk]) lebih memalingkan dari bagian maka tatkala

memberitakan kepadanya dengannya dia mengatakan siapa (ia) telah
memberitakanlah kepadamu ini

At-Tahriim:3

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتَلََٰوُموَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian saling cela mencela
Al-Qalam:30

َقاَل َلِبثُْت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
dia mengatakan (aku) tinggal hari atau setengah hari Al-Baqarah:259 بَْعَض

وأَِلُِحلَّ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى ُحرَِّم َعَليُْكْم
dan untuk dia menghalalkan bagi kalian sebagian yang dia

mengharamkan atas kalian
Ali-Imran:50

ا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن وََكذَٰلَِك نَُولِّى بَْعَض ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعضًۢ
dan demikianlah dijadikan pemimpin sebagian orang-orang yang

zalim bagian dengan apa disebabkan adalah mereka mereka usahakan
Al-An'aam:129

إِمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو
dan adapun/jika telah diperlihatkan kepadamu sesudah yang
mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu

Yunus:46

فََلَعلََّك تَارِكٌۢ بَْعَض َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang meninggalkan sebagian apa

diwahyukan/diilhamkan kepadamu
Huud:12

إِن مَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو
dan jika apa telah diperlihatkan kepadamu sebagian yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu
Arraad:40
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ْلنَا بَْعَض ٱلنَِّبيِّۦَن َعَلىٰ بَْعٍض َوَلَقْد فَضَّ
dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian para nabi

atas/terhadap bagian
Al-Isra:55

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian hari

Al-Kahfi:19

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ فَْسـَِٔل ٱْلَعآدِّيَن
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian/setengah hari

maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung

Al-
Mu'minuun:113

لِيُِذيَقُهم بَْعَض ٱلَِّذى َعِمُلوا۟ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
untuk dirasakan kepada mereka sebagian yang mereka mengerjakan

boleh jadi mereka mereka kembali
Ar-Ruum:41

فَِإمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإَليْنَا يُرَْجُعوَن
maka adapun telah diperlihatkan kepadamu sebagai yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu maka
kepada (kami) mereka dikembalikan

Ghafir:77

َ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى تَْختَلِفُوَن ِفيِه فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن وأَِلُبَنيِّ
dan untuk aku jelaskan bagi kalian sebagian yang kalian

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu maka kalian hendaklah
takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Az-Zukhruf:63

۟ ُسوا إِنَّ بَْعَض ٱلظَّنِّ إِثٌْم واََل تََجسَّ
sesungguhnya sebagian menyangka dosa dan jangan (kalian) supaya

mencari kesalahan
Al-Hujuraat:12

َل َعَليْنَا بَْعَض ٱأْلََقاِويِل َوَلْو تََقوَّ
dan seandaiannya (ia) sengaja mengatakan atas kami sebagian

perkataan
Al-Haaqqah:44

أَْو يَْلِبَسُكْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض
atau dia mencampurkan kalian golongan-golongan dan dia

menimpakan sebagian kalian bencana/keganasan bagian
Al-An'aam:65 بَْعَضُكم

َولَِٰكن لِّيَبُْلَوا۟ بَْعَضُكم ِببَْعٍض
akan tetapi hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian

Muhammad:4

۟ ا ٱْكتََسبُوا بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
sebagian kalian atas/terhadap bagian bagi orang laki-laki pembagian

besar dari apa mereka melakukan
An-Nisa:32 بَْعَضُكْم

ٍت َورَفَعَ بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan dia meninggikan sebagian kalian di atas bagian beberapa derajat

Al-An'aam:165

زِْق َل بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱلرِّ َوالـلَّـُه فَضَّ
dan Allah dia melebihkan sebagian kalian atas/terhadap bagian di

dalam rezki
An-Nahl:71
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َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20

ُل بَْعَضَها َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱأْلُُكِل وَِٰحٍد َونُفَضِّ
yang satu dan dilebihkan sebagian atas/terhadap bagian di dalam rasa Arraad:4 بَْعَضَها

ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَّفََسَدِت ٱأْلَرُْض
manusia sebagian mereka dengan sebagian tentu rusaklah bumi Al-Baqarah:251 بَْعَضُهم

وََكذَٰلَِك فَتَنَّا بَْعَضُهم ِببَْعٍض
dan demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian

Al-An'aam:53

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40

َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهم بَْعًضا
(mereka) mendustakannya maka (kami) ikutkan sebagian mereka

bagian

Al-
Mu'minuun:44

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض مِّنُْهم ِتْلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
itu para orang rasul kami telah lebihkan sebagian mereka

atas/terhadap bagian dari mereka
Al-Baqarah:253 بَْعَضُهْم

ٍت مَّن َكلََّم الـلَّـُه َورَفَعَ بَْعَضُهْم َدرَجَٰ
orang dia benar-benar mengatakan Allah dan dia meninggikan

sebagian mereka beberapa derajat
Al-Baqarah:253

َل الـلَّـُه بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ِبَما فَضَّ
dengan sebab dia melebihkan Allah sebagian mereka atas/terhadap

bagian
An-Nisa:34

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ٱنظُْر َكيَْف فَضَّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami telah

lebihkan sebagian mereka atas/terhadap bagian
Al-Isra:21

َوتَرَْكنَا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ يَُموُج ِفى بَْعٍض
dan (kami) meninggalkan sebagian mereka pada hari itu

bergelombang/bercampur di dalam bagian
Al-Kahfi:99

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32

َويَْجَعَل ٱْلَخِبيَث بَْعَضُهۥ َعَلىٰ بَْعٍض
dan dia menjadikan yang buruk sebagiannya atas/terhadap bagian Al-Anfaal:37 بَْعَضُهۥ
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 َوِمَن ٱأْلَْحزَاِب َمن يُنِكُر بَْعَضُهۥ
dan dari/diantara golongan-golongan orang menyebabkan

mengingkari sebagiannya
Arraad:36

ا نَبَّأَْت ِبِهۦ َوأَظَْهرَهُ الـلَّـُه َعَليِْه َعرََّف بَْعَضُهۥ  فََلمَّ
maka tatkala (ia) memberitakan dengannya dan menyatakannya Allah

atasnya (ia) telah sukses memberitahukan sebagiannya
At-Tahriim:3

أَْو يَأِْتىَ َربَُّك أَْو يَأِْتىَ بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
atau ia menghadiri/mendatangi tuhanmu atau ia

menghadiri/mendatangi sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158 بَْعُض

يَْوَم يَأِْتى بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan sebagian ayat-ayat

tuhanmu
Al-An'aam:158

إِن نَُّقوُل إاِلَّ ٱْعتََرىَٰك بَْعُض َءالَِهِتنَا ِبُسٓوٍء
jika/tidak kami mengatakan melainkan menimpalah kepadamu

sebagian tuhan/sesembahan kami dengan kejahatan
Huud:54

يَّارَِة َوأَْلُقوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ يَْلتَِقطُْه بَْعُض ٱلسَّ
dan (kalian) lemparkanlah ia di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan

sumur (ia) menemuinya / memungutnya sebagian orang yang
berjalan/musafir

Yusuf:10

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن رَِدَف َلُكم بَْعُض ٱلَِّذى تَْستَْعجُِلوَن
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

(ia) hampir datang bagi kalian sebagian yang kalian minta
menyegerakan

An-Naml:72

إِن يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكم بَْعُض ٱلَِّذى يَِعُدُكْم َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) yang membenarkan ditimpa kalian[lk]

sebagian yang dia memberi pengajaran kepada kalian
Ghafir:28

فَِإْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا
maka jika dia mempercayai sebagian kalian bagian Al-Baqarah:283 بَْعُضُكم

بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض فَٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟
sebagian kalian dari bagian maka orang-orang yang orang-orang yang

berhijrah/berpindah-pindah
Ali-Imran:195

ِنُكم بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
dan Allah paling mengetahui dengan keimanan kalian sebagian kalian

dari bagian
An-Nisa:25

ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25
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ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25

َوُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dan kami berkata kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-Baqarah:36 بَْعُضُكْم

وََكيَْف تَأُْخذُونَُهۥ َوَقْد أَفَْضىٰ بَْعُضُكْم إَِلىٰ بَْعٍض
dan bagaimana kalian mengambilnya kembali dan sungguh kamu

telah bergauli sebagian kalian kepada bagian
An-Nisa:21

َقاَل ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dia mengatakan kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-A'raaf:24

ا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َقاَل ٱْهِبطَا ِمنَْها َجِميعًۢ
dia mengatakan turunlah (mereka berdua) berdua daripadanya

semuanya sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh
Thaahaa:123

واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58

فَٱْليَْوَم اَل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نَّفًْعا
maka pada hari ini tidak dia menguasai sebagian kalian bagi sebagian

yang lain kemanfaatan
Saba':42

واََل يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak dia mengambil sebagian kami bagian sebagai tuhan-tuhan

dari selain Allah
Ali-Imran:64 بَْعُضنَا

َربَّنَا ٱْستَْمتَعَ بَْعُضنَا ِببَْعٍض
ya tuhan kami dia lebih nikmat sebagian kami dengan sebagian

Al-An'aam:128

َقاُلوا۟ اَل تََخْف َخْصَماِن بََغىٰ بَْعُضنَا َعَلىٰ بَْعٍض
mereka berkata tidak takut orang (keduanya) yang saling bertengkar

berbuat zalim sebagian kami atas/terhadap bagian
Shaad:22

يَّةًۢ بَْعُضَها ِمۢن بَْعٍض ذُرِّ
keturunan sebagiannya dari bagian Ali-Imran:34 بَْعُضَها
تٌۢ بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض مِّن فَْوِقِهۦ َسَحاٌب ظُُلمَٰ

dari atasnya awan gelap gulita sebagiannya di atas bagian
An-Nuur:40

َوَما بَْعُضُهم ِبتَاِبعٍ ِقبَْلَة بَْعٍض
dan tidak sebagian mereka dengan kamu mengikuti kiblat bagian Al-Baqarah:145 بَْعُضُهم
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ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت بَْعُضُهم مِّۢن بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبٱمْلُنَكِر
orang-orang munafik dan orang-orang munafik perempuan sebagian

mereka dari bagian mereka menyuruh kepada kemungkaran
At-Taubah:67

بَْل إِن يَِعُد ٱلظَّٰلُِموَن بَْعُضُهم بَْعًضا إاِلَّ ُغُروًرا
bahkan tidak menjanjikan orang-orang yang zalim sebagian mereka

bagian kecuali tipuan
Faathir:40

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32

إِذَا َخاَل بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض َقاُلٓوا۟ أَتَُحدِّثُونَُهم َو
dan bila berkumpul sebagian mereka kepada bagianmereka berkata

apakah kalian menceritakan kepada mereka
Al-Baqarah:76 بَْعُضُهْم

بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّنُكْم فَِإنَُّهۥ ِمنُْهْم
sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan barang siapa dia

melindungi mereka diantara kalian maka sesungguhnya dia dari
mereka

Al-Maidah:51

يُوِحى بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض زُْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُروًرا
dia mewahyukan sebagian mereka kepada bagian perihiasan

perkataan tipuan
Al-An'aam:112

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
itulah mereka sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:72

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang yang mereka mengingkari sebagian mereka

pelindung-pelindung bagian
Al-Anfaal:73

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Anfaal:75

َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman

perempuan sebagian mereka pelindung-pelindung bagian
At-Taubah:71

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ نَّظََر بَْعُضُهْم  َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat (dia)

memperhatikan/memikirkan sebagian mereka
At-Taubah:127

َوَلْو َكاَن بَْعُضُهْم لِبَْعٍض ظَِهيًرا
walaupun adalah dia sebagian mereka bagi sebagian yang lain

penolong/pembantu
Al-Isra:88

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ َوَلَعاَل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ُسبْحَٰ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian

maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:91
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َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Ahzab:6

يَرِْجعُ بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض ٱْلَقْوَل
mengembalikan/memberikan sebagian mereka kepada bagian

perkataan
Saba':31

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:27

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:50

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱْلُخَلطَآِء َليَبِْغى بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari percampuran/sepergaulan

sungguh berbuat zalim sebagian mereka atas/terhadap bagian
Shaad:24

ُء يَْوَمِئذٍۭ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ ٱمْلُتَِّقنَي ٱأْلَِخآلَّ
sahabat-sahabat akrab pada hari itu sebagian mereka bagi sebagian

yang lain musuh kecuali orang-orang yang bertakwa
Az-Zukhruf:67

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُتَِّقنَي َو
dan sesungguhnya kami orang-orang ynag zalim sebagian mereka
pelindung-pelindung bagian dan Allah penolong/pelindung orang-

orang yang bertakwa

Al-Jaatsiyah:19

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ath-Thuur:25

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتَلََٰوُموَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian saling cela mencela
Al-Qalam:30

أَن يَفِْتنُوَك َعۢن بَْعِض َمآ أَنزََل الـلَّـُه إَِليَْك
bahwa/supaya mereka memalingkanmu dari sebagian apa ia

menurunkan Allah kepadamu
Al-Maidah:49 بَْعِض

َوَلْو نَزَّْلنَُٰه َعَلىٰ بَْعِض ٱأْلَْعَجِمنَي
dan kalau Kami menurunkannya atas/terhadap sebagian bahasa-

bahasa asing

Asy-
Syu'araa':198

َسنُِطيُعُكْم ِفى بَْعِض ٱأْلَْمِر َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِْسرَارَُهْم
akan mematuhi kalian di dalam sebagian urusan ini dan Allah dia

mengetahui rahasia mereka
Muhammad:26

إِذْ أََسرَّ ٱلنَِّبىُّ إَِلىٰ بَْعِض أَزْوَِٰجِهۦ َحِديثًا َو
dan ketika merahasiakan nabi kepada sebagian isteri-isterinya cerita-

cerita
At-Tahriim:3
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الَّ تَْجَعُلوا۟ ُدَعآَء ٱلرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدَعآِء بَْعِضُكم بَْعًضا
janganlah mereka menjadikan seruan/panggilan rasul diantara kalian

seperti seruan/panggilan sebagian kamu bagian
An-Nuur:63 بَْعِضُكم

واََل تَْجَهُروا۟ َلُهۥ ِبٱْلَقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض
dan jangan mengeraskan baginya dengan perkataan seperti keras

sebagian kamu bagi sebagian yang lain
Al-Hujuraat:2 بَْعِضُكْم

أَفَتُؤِْمنُوَن ِببَْعِض ٱْلِكتَِٰب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض
apakah kalian beriman sebagian kitab dan kalian mengingkari dengan

sebagian
Al-Baqarah:85 ِببَْعٍض

ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَّفََسَدِت ٱأْلَرُْض
manusia sebagian mereka dengan sebagian tentu rusaklah bumi

Al-Baqarah:251

َويَُقوُلوَن نُؤِْمُن ِببَْعٍض َونَْكفُُر ِببَْعٍض
dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan

mengingkari dengan sebagian
An-Nisa:150

 َويَُقوُلوَن نُؤِْمُن ِببَْعٍض َونَْكفُُر ِببَْعٍض
dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan

mengingkari dengan sebagian
An-Nisa:150

 وََكذَٰلَِك فَتَنَّا بَْعَضُهم ِببَْعٍض
dan demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian

Al-An'aam:53

 َربَّنَا ٱْستَْمتَعَ بَْعُضنَا ِببَْعٍض
ya tuhan kami dia lebih nikmat sebagian kami dengan sebagian

Al-An'aam:128

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Anfaal:75

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40

ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Ahzab:6

 َولَِٰكن لِّيَبُْلَوا۟ بَْعَضُكم ِببَْعٍض
akan tetapi hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian

Muhammad:4
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أَفَتُؤِْمنُوَن ِببَْعِض ٱْلِكتَِٰب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض
apakah kalian beriman sebagian kitab dan kalian mengingkari dengan

sebagian
Al-Baqarah:85 ِببَْعِض

يْطَُٰن ِببَْعِض َما َكَسبُوا۟ إِنََّما ٱْستَزَلَُّهُم ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah kelak dia akan menggelincirkan mereka

syaitan dengan sebagian/disebabkan apa mereka telah melakukan
Ali-Imran:155

واََل تَْعُضُلوُهنَّ لِتَذَْهبُوا۟ ِببَْعِض َمآ َءاتَيْتُُموُهنَّ
dan jangan kalian menghalangi mereka agar kalian

melenyapkan/mengambil kembali sebagian apa kamu telah
memberikan kepada mereka

An-Nisa:19

فَِإن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلْم أَنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ذُنُوِبِهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka ketahuilah bahwasanya dia

menghendaki Allah agar ditimpakan bencana kepada dengan
sebagian dosa-dosa mereka

Al-Maidah:49

فَُقْلنَا ٱْضِربُوهُ ِببَْعِضَها
maka kami katakan kalian pukullah ia dengan sebagiannya Al-Baqarah:73 ِببَْعِضَها

واََل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا
dan jangan (dia[lk]) mengumpat sebagian kalian bagian Al-Hujuraat:12 بَّْعُضُكم

َوُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dan kami berkata kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-Baqarah:36 لِبَْعٍض

َقاَل ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dia mengatakan kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-A'raaf:24

َوَلْو َكاَن بَْعُضُهْم لِبَْعٍض ظَِهيًرا
walaupun adalah dia sebagian mereka bagi sebagian yang lain

penolong/pembantu
Al-Isra:88

ا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َقاَل ٱْهِبطَا ِمنَْها َجِميعًۢ
dia mengatakan turunlah (mereka berdua) berdua daripadanya

semuanya sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh
Thaahaa:123

َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20

فَٱْليَْوَم اَل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نَّفًْعا
maka pada hari ini tidak dia menguasai sebagian kalian bagi sebagian

yang lain kemanfaatan
Saba':42

ُء يَْوَمِئذٍۭ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ ٱمْلُتَِّقنَي ٱأْلَِخآلَّ
sahabat-sahabat akrab pada hari itu sebagian mereka bagi sebagian

yang lain musuh kecuali orang-orang yang bertakwa
Az-Zukhruf:67
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 واََل تَْجَهُروا۟ َلُهۥ ِبٱْلَقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض
dan jangan mengeraskan baginya dengan perkataan seperti keras

sebagian kamu bagi sebagian yang lain
Al-Hujuraat:2

َن ِشئَْت ِمنُْهْم فَِإذَا ٱْستَـْٔذَنُوَك لِبَْعِض َشأِْنِهْم فَأْذَن ملِّ
maka apabila (mereka) minta izin kepadamu karena sebagian

keperluan mereka maka izinkanlah kepada siapa (kamu)
menghendaki dari mereka

An-Nuur:62
لِبَْعِض
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ل ع ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pap, suami, laki, rodong

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhemat, mengurus dgn
cermat, mengusahakan, menghematkan, memakai dgn hati-hati

لِبُُعوَلِتِهنَّ بُُعوَلِتِهنَّ بَْعلِى بَْعلَِها بَْعاًل
kepada suami

mereka[pr] suami mereka[pr] suamiku suaminya ba'l

َوبُُعوَلتُُهنَّ
dan suami-suami mereka[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِقنَي أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتَذَُروَن أَْحَسَن ٱْلخَٰ
apakah (kalian) menyeru/menyembah ba'l dan (kalian) membiarkan

memperbaiki para yang menciptakan

Ash-
Shaafaat:125

بَْعاًل
إِِن ٱْمَرأَةٌ َخافَْت ِمۢن بَْعلَِها نُُشوزًا أَْو إِْعَراًضا َو

dan jika seorang wanita dia takut/khawatir dari suaminya
nusyuz/membuat kesalahan atau penciptaan dalam perpalingan

An-Nisa:128 بَْعلَِها
ذَا َلَشىٌْء َعجِيٌب ذَا بَْعلِى َشيًْخا إِنَّ هَٰ َوهَٰ

dan ini suamiku tua sesungguhnya ini benar-benar sesuatu keajaiban /
keanehan / keganjilan

Huud:72 بَْعلِى
أَْو َءابَآِئِهنَّ أَْو َءابَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو أَبْنَآِئِهنَّ

atau bapak-bapak mereka[pr] atau ayah-ayah suami mereka[pr] atau
anak-anak laki mereka[pr]

An-Nuur:31 بُُعوَلِتِهنَّ
أَْو أَبْنَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو إِْخوَِٰنِهنَّ أَْو بَِنىٓ إِْخوَِٰنِهنَّ

atau anak-anak suami mereka[pr] atau saudara laki-laki mereka[pr]
atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka[pr]

An-Nuur:31
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َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ
dan hendaklah membuat dengan kerudung mereka[pr] atas/terhadap

dada mereka[pr] dan jangan mereka menampakkan perhiasan
mereka[pr] kecuali kepada suami mereka[pr]

An-Nuur:31
لِبُُعوَلِتِهنَّ

َوبُُعوَلتُُهنَّ أََحقُّ ِبرَدِِّهنَّ ِفى ذَٰلَِك
dan suami-suami mereka[pr] lebih berhak kembali/merujuki

mereka[pr] di dalam itu
Al-Baqarah:228 َوبُُعوَلتُُهنَّ
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ظ و بع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nyamuk, nyamuk-nyamuk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَُعوَضًة
nyamuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن يَْضرَِب َمثاًَل مَّا بَُعوَضًة فََما فَْوَقَها
untuk membuat perumpamaan apa-apa nyamuk maka apa yang

atasnya
Al-Baqarah:26 بَُعوَضًة
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ت غ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanpa peringatan, dgn tak

diduga-duga
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَْغتًَة
dengan tiba-tiba

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَعُة بَْغتًَة َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءتُْهُم ٱلسَّ
sehingga jika dia datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba Al-An'aam:31 بَْغتًَة

بَْغتًَة فَِإذَا ُهم مُّبْلُِسوَن
dengan tiba-tiba maka ketika itu mereka orang-orang sungguh-

sungguh berputus asa
Al-An'aam:44

ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه بَْغتًَة أَْو َجْهرَةً
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba atau nyata
Al-An'aam:47

فَأََخذْنَُٰهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
maka kami ambil/azab mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Al-A'raaf:95

اَل تَأِْتيُكْم إاِلَّ بَْغتًَة يَْسـَُٔلونََك َكأَنََّك َحِفىٌّ َعنَْها
tidak datang kepada kalian[lk] melainkan dengan tiba-tiba mereka

menanyakan kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui
daripadanya

Al-A'raaf:187

اَعُة بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن أَْو تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
atau datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Yusuf:107

بَْل تَأِْتيِهم بَْغتًَة فَتَبَْهتُُهْم فَاَل يَْستَِطيُعوَن
bahkan kamu membawa mereka dengan tiba-tiba lalu

membingungkan mereka[lk] maka tidak mereka mentaati
Al-Anbiyaa':40
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اَعُة بَْغتًَة أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْومٍ َعِقيمٍ َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba atau dia

datang kepada mereka azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan
apa-apa

Al-Hajj:55

فَيَأِْتيَُهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
maka datang kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari

Asy-
Syu'araa':202

َوَليَأِْتيَنَُّهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan sungguh akan datang kepada mereka tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Al-Ankabuut:53

أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب بَْغتًَة َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa tiba-tiba dan kalian

tidak kalian menyadari
Az-Zumar:55

أَن تَأِْتيَُهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
bahwa datang kepada mereka[pr] dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Az-Zukhruf:66

اَعَة أَن تَأِْتيَُهم بَْغتًَة  فََهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ٱلسَّ
maka tidaklah mereka melihat kecuali kiamat bahwa datang kepada

mereka[pr] tiba-tiba
Muhammad:18
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ظ غ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebencian, benci, keseganan,

rasa jijik, rasa benci, keganasan, kebuasan, kegalakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلبَْغَضآُء َوٱْلبَْغَضآُء َوٱْلبَْغَضآَء
kebencian dan kebencian dan kebencian/kemarahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعَداَوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
maka kami menimbulkan di antara mereka permusuhan dan

kebencian/kemarahan sampai hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:14 َوٱْلبَْغَضآَء

طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64

يْطَُٰن أَن يُوِقعَ بَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء  إِنََّما يُِريُد ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah dia menghendaki syaitan hendak dia

berusaha menimbulkan diantara kamu permusuhan dan kebencian
Al-Maidah:91

َكفَرْنَا ِبُكْم َوبََدا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةُ َوٱْلبَْغَضآُء أَبًَدا
(kami) mengingkari dengan/kepada kalian dan nyata antara kami dan

antara kamu permungsuhan (kb abstrak/kt sifat) dan kebencian
selama-lamanya

Al-
Mumtahinah:4

َوٱْلبَْغَضآُء

َقْد بََدِت ٱْلبَْغَضآُء ِمْن أَفْوَِٰهِهْم
sungguh telah telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka Ali-Imran:118 ٱْلبَْغَضآُء
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Kosakata AlQuran

ل غ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna anak kuda, keledai

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلِبَغاَل
dan baghal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱْلَخيَْل َوٱْلِبَغاَل َوٱْلَحِميَر لِتَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخُلُق َما اَل تَْعَلُموَن
dan kuda dan baghal dan keledai agarmenungganginya dan perhiasan

dan menciptakan apa tidak kalian mengetahui
An-Nahl:8 َوٱْلِبَغاَل
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Kosakata AlQuran

ي غ ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seorang yg tak

berpengalaman, seorang yg tak berarti, tdk enak badan, dara, pelacur,
betina, perempuan jalang, gadis nakal, perempuan tuna susila, perempuan

cabul, perempuan jorok, gadis, wanita jorok, wanita jalang, wanita
pelacur, wanita p, ahli, pemain bayaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bercabul

بَاغٍ أَيَبْتَُغوَن أَبِْغيُكْم أَبِْغى أَبْتَِغى
kesengajaan apakah mereka

mencari
aku akan

mencarikan kalian aku mencari aku mencari

بَْغيًا بَِغيًّا بََغىٰ بََغْت بَاغٍ
kedengkian seorang

pelacur/jalang berbuat zalim (ia) menganiaya kesengajaan

ِببَْغِيِهْم بُِغىَ بَْغيُُكْم بَْغيًۢا بَْغيًا
dengan sebab
kedurhakaan

mereka
telah dianiaya pelampauan

batasmu/kezalimanmu kedengkian kedengkian

تَبْتَِغىَ تَبْتَِغى تَبْتَُغوَن تَبْتَُغوا۟ ِببَْغِيِهْم
kamu

mencari/membuat kamu mencari mencari kalian mencari dengan sebab
kedurhakaan mereka

تَبِْغى تَبْغِ تَبُْغونََها تَبُْغوا۟ تَبْتَِغىَ
berbuat aniaya kamu

mencari/berbuat dia menghendakinya kalian mencari-cari kamu
mencari/membuat

َليَبِْغى َلبََغْوا۟ فَٱبْتَُغوا۟ فَبََغىٰ تَبِْغى
sungguh berbuat

zalim
tentu (mereka) akan

melampaui batas maka carilah lalu dia berbuat
aniaya berbuat aniaya
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Kosakata Al-Quran

نَبْتَِغى لِّتَبْتَُغوا۟ لَّٱبْتََغْوا۟ لِتَبْتَُغوا۟ َليَبِْغى
menginginkan supaya mencari tentu (tuhan-tuhan

itu) mencari supaya mencari sungguh berbuat
zalim

۟ َولِتَبْتَُغوا َوتَبُْغونََها نَبِْغى نَبْغِ نَبْتَِغى
dan supaya mencari dan

menginginkannya menginginkan menginginkan menginginkan

۟ َوٱبْتَُغٓوا َوٱبْتَُغوا۟ َويَبُْغونََها َويَبُْغوَن َولِتَبْتَُغوا۟
dan kalian

hendaklah cari dan carilah olehmu dan dia
menghendaki

dan melampaui
batas dan supaya mencari

َوٱْلبَْغىَ َوٱبِْتَغآؤُُكم َوٱبِْتَغآَء َوٱبْتَغِ َوٱبْتَُغٓوا۟
dan melanggar hak dan usaha

pencarianmu
dan dia

mengharapkan/mencari dan carilah olehmu dan kalian
hendaklah cari

يَبُْغوَن يَبْتَغِ يَبْتَُغوَن َوٱْلبَْغىِ َوٱْلبَْغىَ
mereka

mengharapkan dia mencari mereka
menginginkan dan kedurhakaan dan melanggar hak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفََغيَْر الـلَّـِه أَبْتَِغى َحَكًما
maka apakah selain Allah aku mencari hakim Al-An'aam:114 أَبْتَِغى

ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغى َربًّا
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku mencari tuhan Al-An'aam:164 أَبِْغى

َقاَل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغيُكْم إِلًَٰها
dia mengatakan apakah selain Allah aku akan mencarikan kalian

tuhan
Al-A'raaf:140 أَبِْغيُكْم

أَيَبْتَُغوَن ِعنَدُهُم ٱْلِعزَّةَ فَِإنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
apakah mereka mencari di sisi mereka keperkasaan / kemuliaan maka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan milik Allah semuanya
An-Nisa:139 أَيَبْتَُغوَن
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KosakataAlQuran

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan

maka tidak orang yang melampaui batas maka tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:173 بَاغٍ

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan dan

tidak orang yang melampaui batas
Al-An'aam:145

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka/tetapi barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain

kesengajaan dan tidak orang yang melampaui batas maka
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nahl:115

فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما فَِإۢن بََغْت إِْحَدىُٰهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى
maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) diantara mereka berdua

maka jika (ia) menganiaya salah seorang dari keduanya atas/terhadap
yang lain

Al-Hujuraat:9
بََغْت

َقاُلوا۟ اَل تََخْف َخْصَماِن بََغىٰ بَْعُضنَا َعَلىٰ بَْعٍض
mereka berkata tidak takut orang (keduanya) yang saling bertengkar

berbuat zalim sebagian kami atas/terhadap bagian
Shaad:22 بََغىٰ

َوَلْم يَْمَسْسِنى بََشٌر َوَلْم أَُك بَِغيًّا
dan tidak dia menyentuh aku seorang manusia dan tidak/bukan aku

adalah seorang pelacur/jalang
Maryam:20 بَِغيًّا

 َوَما َكانَْت أُمُِّك بَِغيًّا
dan tidak adalah ia ibumu pelacur/jalang

Maryam:28

أَن يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه بَْغيًا
bahwa mereka mengingkari dengan apa ia menurunkan Allah

kedengkian
Al-Baqarah:90 بَْغيًا

َوُجنُوُدهُۥ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَْدرََكُه ٱْلَغَرُق
dan para bala tentaranya kedengkian dan permungsuhan sehingga

apabila (ia[lk]) akhirnya mencapainya tenggelam
Yunus:90

َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa dia datang kepada mereka keterangan-keterangan kedengkian

diantara mereka
Al-Baqarah:213 بَْغيًۢا

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
kecuali dari sesudah apa datang kepada mereka pengetahuan

kedengkian diantara mereka
Ali-Imran:19

َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa yang datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara

mereka
Asy-Syuura:14
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KosakataAlQuran

فََما ٱْختََلفُٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
maka tidak mereka memperselisihkan kecuali dari sesudah apa

datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara mereka
Al-Jaatsiyah:17

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23
بَْغيُُكْم

ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60 بُِغىَ

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ذَٰلَِك َجزَيْنَُٰهم ِببَْغِيِهْم َو
itu kami memberi balasan kepada mereka dengan sebab kedurhakaan

mereka dan sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah
benar

Al-An'aam:146
ِببَْغِيِهْم

بُِّكْم َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
bukankah atas kalian dosa-dosa untuk kalian mencari karunia dari

tuhan kalian
Al-Baqarah:198 ۟ تَبْتَُغوا

ِفِحنَي أَن تَبْتَُغوا۟ ِبأَْموَٰلُِكم مُّْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
bahwa kalian mencari dengan harta kalian wanita-wanita yang

dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
An-Nisa:24

َلْسَت ُمؤِْمنًا تَبْتَُغوَن َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu bukankah yang sungguh-sungguh beriman mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nisa:94 تَبْتَُغوَن

تَبْتَِغى َمرَْضاَت أَزْوَِٰجَك َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
kamu mencari kesenangan isteri-isterimu dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
At-Tahriim:1 تَبْتَِغى

فَِإِن ٱْستَطَْعَت أَن تَبْتَِغىَ نَفًَقا ِفى ٱأْلَرِْض
maka jika kamu memohon kesanggupan bahwa kamu

mencari/membuat lubang di dalam bumi
Al-An'aam:35 تَبْتَِغىَ

فَِإْن أَطَْعنَُكْم فَاَل تَبُْغوا۟ َعَليِْهنَّ َسِبياًل
maka jika mereka mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-

cari atas mereka jalan
An-Nisa:34 ۟ تَبُْغوا

َمْن َءاَمَن تَبُْغونََها ِعَوًجا َوأَنتُْم ُشَهَدآُء
orang ia beriman dia menghendakinya kebengkokan dan kalian saksi-

saksi
Ali-Imran:99 تَبُْغونََها

واََل تَبْغِ ٱْلفََساَد ِفى ٱأْلَرِْض
dan janganlah kamu mencari/berbuat kerusakan di dalam muka bumi Al-Qashash:77 تَبْغِ

955

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فَقَِٰتُلوا۟ ٱلَِّتى تَبِْغى َحتَّىٰ تَِفىَٓء إَِلىٰٓ أَْمِر الـلَّـِه
maka mereka memerangi yang berbuat aniaya sehinggakembali

kepada perintah Allah
Al-Hujuraat:9 تَبِْغى

فَبََغىٰ َعَليِْهْم َوَءاتَيْنَُٰه ِمَن ٱْلُكنُوِز
lalu dia berbuat aniaya atas mereka dan kami telah memberinya dari

simpanan / perbendaharaan
Al-Qashash:76 فَبََغىٰ

زَْق اَل يَْملُِكوَن َلُكْم ِرزًْقا فَٱبْتَُغوا۟ ِعنَد الـلَّـِه ٱلرِّ
tidak menguasai bagi kalian rizki maka carilah disisi Allah rizki Al-Ankabuut:17 ۟ فَٱبْتَُغوا

زَْق لِِعبَاِدِهۦ َلبََغْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَلْو بََسَط الـلَّـُه ٱلرِّ
dan jika (ia [lk]) melapangkan Allah rizki bagi hamba-hambanya

tentu (mereka) akan melampaui batas di dalam bumi
Asy-Syuura:27 ۟ َلبََغْوا

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱْلُخَلطَآِء َليَبِْغى بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari percampuran/sepergaulan

sungguh berbuat zalim sebagian mereka atas/terhadap bagian
Shaad:24 َليَبِْغى

لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
supaya mencari dari/sebagian karunianya sesungguhnya dia adalah

dia dengan/kepada kalian maha penyayang
Al-Isra:66 ۟ لِتَبْتَُغوا

لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian

berterima kasih
Faathir:12

إِذًا لَّٱبْتََغْوا۟ إَِلىٰ ِذى ٱْلَعرِْش َسِبياًل
jika demikian tentu (tuhan-tuhan itu) mencari kepada yang memiliki

'arsy` jalan
Al-Isra:42 ۟ لَّٱبْتََغْوا

بُِّكْم َوَجَعْلنَآ َءايََة ٱلنََّهاِر ُمبِْصرَةً لِّتَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
dan kami menjadikan tanda-tanda siang (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan supaya mencari karunia dari tuhan
kalian

Al-Isra:12
۟ لِّتَبْتَُغوا

نًا لِّتَبْتَُغوا۟ َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِْن أَرَْدَن تََحصُّ
jika kami menghendaki proses kesucian supaya mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nuur:33

ِهلنَِي َسلٌَٰم َعَليُْكْم اَل نَبْتَِغى ٱْلجَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas kalian tidak menginginkan orang-

orang yang jahil
Al-Qashash:55 نَبْتَِغى

َقاَل ذَٰلَِك َما ُكنَّا نَبْغِ
dia mengatakan itu apa yang adalah kami menginginkan Al-Kahfi:64 نَبْغِ
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َعتُنَا ِذِهۦ ِبضَٰ َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما نَبِْغى هَٰ
mereka berkata wahai bapak kami apa menginginkan ini barang-

barang kami
Yusuf:65 نَبِْغى

َوتَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبِهۦ َوتَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang ia beriman dengannya

dan menginginkannya kebengkokan
Al-A'raaf:86 َوتَبُْغونََها

َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
An-Nahl:14 ۟ َولِتَبْتَُغوا

لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya istirahat tentang (kebenaran) itu dan supaya mencari dari
karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih

Al-Qashash:73

َولِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِبأَْمرِِهۦ َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya berlayar perahu dengan perintahnya dan supaya mencari

dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih
Ar-Ruum:46

َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
Al-Jaatsiyah:12

َويَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan melampaui batas di dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran Asy-Syuura:42 َويَبُْغوَن

ِفُروَن َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan/pada akhirat

orang-orang yang telah kafir
Al-A'raaf:45 َويَبُْغونََها

ِفُروَن َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan hari akhirat

mereka orang-orang yang telah kafir
Huud:19

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َويَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan dia menghendaki

kebengkokan
Ibrahim:3

فَٱْلـََٰٔن بَِٰشُروُهنَّ َوٱبْتَُغوا۟ َما َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
maka sekarang yang mencampuri mereka[pr] dan carilah olehmu apa

diamenuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Baqarah:187 ۟ َوٱبْتَُغوا

َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10
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ِهُدوا۟ ِفى َسِبيلِِهۦ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن َوٱبْتَُغٓوا۟ إَِليِْه ٱْلَوِسيَلَة َوجَٰ
dan kalian hendaklah cari kepadaNya jalan yang mendekatkan dan

yang melakukan kesungguhan di dalam jalannya agar supaya kalian
kalian beruntung

Al-Maidah:35
۟ َوٱبْتَُغٓوا

َوٱبْتَغِ بَنْيَ ذَٰلَِك َسِبياًل
dan carilah olehmu antara itu jalan Al-Isra:110 َوٱبْتَغِ

َوٱبْتَغِ ِفيَمآ َءاتَىَٰك الـلَّـُه ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ
dan carilah pada apa sampai kepadamu Allah rumah/kampung akhirat

Al-Qashash:77

َوٱبِْتَغآَء تَأِْويلِِهۦ َوَما يَْعَلُم تَأِْويَلُهۥٓ إاِلَّ الـلَّـُه
dan dia mengharapkan/mencari penjelasannya dan tidakdia

mengetahui penjelasannya melainkan Allah
Ali-Imran:7 َوٱبِْتَغآَء

وَن إَِليِْهم ِبٱمْلََودَِّة َوٱبِْتَغآَء َمرَْضاِتى تُِسرُّ
dan dia mengharapkan/mencari keridhaanKU dirahasiakan kepada

mereka dengan kasih sayang

Al-
Mumtahinah:1

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َمنَاُمُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوٱبِْتَغآؤُُكم مِّن فَْضلِِهۦٓ
dan diantara ayat-ayat-Nya tidur kalian diwaktu malam dan siang hari

dan usaha pencarianmu dari/sebagian karunianya
Ar-Ruum:23 َوٱبِْتَغآؤُُكم

ثَْم َوٱْلبَْغىَ ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ َوَما بَطََن َوٱإْلِ
dan tidak dia menyembunyikan dan perbuatan dosa dan melanggar

hak dengan tidak/tanpa yang benar
Al-A'raaf:33 َوٱْلبَْغىَ

إِيتَآِئ ِذى ٱْلُقْربَىٰ َويَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوٱْلبَْغىِ َو
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan melarang

dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90 َوٱْلبَْغىِ

بِِّهْم َورِْضوَٰنًا وآََل َءآمِّنَي ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّن رَّ
dan jangan orang-orang yang mengunjungi rumah/baitullah Haram

mereka menginginkan karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan
Al-Maidah:2 يَبْتَُغوَن

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إَِلىٰ َربِِّهُم ٱْلَوِسيَلَة
itulah mereka orang-orang yang mereka memohon mereka

menginginkan kepada tuhan mereka jalan yang mendekatkan
Al-Isra:57

نُُكْم ا َمَلَكْت أَيْمَٰ َوٱلَِّذيَن يَبْتَُغوَن ٱْلِكتََٰب ِممَّ
dan orang-orang yang mereka menginginkan kitab dari apa dia

menguasai tangan kanan kalian
An-Nuur:33

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29
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َوأَْموَٰلِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا
dan harta mereka mereka menginginkan karunia dari Allah dan

keridhaan
Al-Hasyr:8

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

ْسلَٰمِ ِدينًا َوَمن يَبْتَغِ َغيَْر ٱإْلِ
dan barang siapa dia mencari tidak / bukan / selain islam agama Ali-Imran:85 يَبْتَغِ

أَفََغيَْر ِديِن الـلَّـِه يَبُْغوَن َوَلُهۥٓ
maka apakah selain agama Allah mereka mengharapkan dan

kepadaNya
Ali-Imran:83 يَبُْغوَن

ِهلِيَِّة يَبُْغوَن  أَفَُحْكَم ٱْلجَٰ
apakah hukum orang-orang jahiliyah mereka mengharapkan

Al-Maidah:50

آ أَنَجىُٰهْم إِذَا ُهْم يَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ فََلمَّ
maka setelah (kami) menyelamatkan mereka tiba-tiba mereka mereka

mengharapkan di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar/hak
Yunus:23

لِِديَن ِفيَها اَل يَبُْغوَن َعنَْها ِحواًَل خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya tidak mereka mengharapkan

daripadanya pindah
Al-Kahfi:108

ُعوَن َلُهْم وأََلَْوَضُعوا۟ ِخلََٰلُكْم يَبُْغونَُكُم ٱْلِفتْنََة َوِفيُكْم َسمَّٰ
dan tentu bergegas maju sela-sela kalian menghendaki kamu
fitnah/kekacauan dan diantara kalian orang-orang yang suka

mendengar pada mereka

At-Taubah:47
يَبُْغونَُكُم

بَيْنَُهَما بَْرزٌَخ الَّ يَبِْغيَاِن
diantara mereka berdua batas tidak keduanya melampui Ar-Rahman:20 يَبِْغيَاِن

ِن أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا َوَما يَنۢبَِغى لِلرَّْحمَٰ
dan tidak layak/patut kepada pemurah bahwa dia mengambil anak Maryam:92 يَنۢبَِغى

نََك َما َكاَن يَنۢبَِغى َلنَآ َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau tidak adalah dia patut bagi kami

Al-Furqon:18

َوَما يَنۢبَِغى َلُهْم َوَما يَْستَِطيُعوَن
dan tidak patut bagi mereka dan tidak mereka mentaati

Asy-
Syu'araa':211

ْمُس يَنۢبَِغى َلَهآ أَن تُْدرَِك ٱْلَقَمَر اَل ٱلشَّ
tidak matahari patut/mungkin baginya bahwa didapatkan/dikejar

bulan
YaaSiin:40

959

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ْعَر َوَما يَنۢبَِغى َلُهۥٓ َوَما َعلَّْمنَُٰه ٱلشِّ
dan tidak telah mengajarkannya syair dan tidak layak baginya

YaaSiin:69

اُب الَّ يَنۢبَِغى أِلََحٍد مِّۢن بَْعِدٓى إِنََّك أَنَت ٱْلَوهَّ
tidak patut bagi seorang dari sesudahku sesungguhnya kamu Engkau

maha pemberi
Shaad:35

َلَقِد ٱبْتََغُوا۟ ٱْلِفتْنََة ِمن َقبُْل َوَقلَّبُوا۟ َلَك ٱأْلُُموَر
sesungguhnya (mereka) mencari-cari fitnah/kekacauan dari sebelum

(mereka) memutar balikkan untukmu urusan
At-Taubah:48 ۟ ٱبْتََغُوا

فََمِن ٱبْتََغىٰ َورَآَء ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَعاُدوَن
maka barangsiapa ia mencari di belakang itu maka itulah mereka

mereka melampaui batas
Al-Mu'minuun:7 ٱبْتََغىٰ

فََمِن ٱبْتََغىٰ َورَآَء ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَعاُدوَن
maka barang siapa ia mencari di belakang itu maka itulah mereka

mereka melampaui batas
Al-Ma'arij:31

ْن َعزَْلَت فَاَل ُجنَاَح َعَليَْك َوَمِن ٱبْتََغيَْت ِممَّ
dan siapa (kamu) menginginkan dari siapa (kamu) lepaskan/ceraikan

maka tidak dosa-dosa atas kamu
Al-Ahzab:51 ٱبْتََغيَْت

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشِرى نَفَْسُه ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan dari manusia orang dia menukar dirinya dia hendaklah mencari

keridhaan Allah
Al-Baqarah:207 ٱبِْتَغآَء

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهُم ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-

harta mereka dia hendaklah mencari keridhaan Allah
Al-Baqarah:265

َوَما تُنِفُقوَن إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه الـلَّـِه
dan tidak kalian menafkahkan kecuali/melainkan dia hendaklah

mencari wajah Allah
Al-Baqarah:272

بََه ِمنُْه ٱبِْتَغآَء ٱْلِفتْنَِة فَيَتَِّبُعوَن َما تَشَٰ
lalu mereka mengikuti apa (ayat-ayat) dia pura-pura menyamainya

dari padanya dia hendaklah mencari fitnah
Ali-Imran:7

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan barang siapa dia melakukan itu dia hendaklah mencari keridhaan

Allah
An-Nisa:114

ا يُوِقُدوَن َعَليِْه ِفى ٱلنَّاِر ٱبِْتَغآَء ِحْليٍَة َوِممَّ
dan dari apa dibakar atasnya di dalam api dia hendaklah mencari

perhiasan
Arraad:17

َلٰوةَ َوٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang mereka sabar dia hendaklah mencari wajah

tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat
Arraad:22

960

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

بَِّك إِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم ٱبِْتَغآَء رَْحَمٍة مِّن رَّ َو
dan jika memalingkan dari mereka dia hendaklah mencari rahmat

dari tuhanmu
Al-Isra:28

ِن الـلَّـِه إاِلَّ ٱبِْتَغآَء رِْضوَٰ
kecuali dia hendaklah mencari keridaan Allah

Al-Hadiid:27

إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّه ٱأْلَْعَلىٰ
kecuali dia hendaklah mencari wajah tuhannya sangat tinggi

Al-Lail:20

واََل تَِهنُوا۟ ِفى ٱبِْتَغآِء ٱْلَقْومِ إِن تَُكونُوا۟ تَأمَْلُوَن
dan janganlah kalian merasa lemah di dalam mencari/mengejar kaum

bahwaadalah kalian kalian mengetahui
An-Nisa:104 ٱبِْتَغآِء

َوٱلَِّذيَن إِذَآ أََصابَُهُم ٱْلبَْغىُ ُهْم يَنتَِصُروَن
dan orang-orang yang apabila dia menimpa mereka kezaliman

merekaakhirnya membela diri
Asy-Syuura:39 ٱْلبَْغىُ

واََل تُْكرُِهوا۟ فَتَيَِٰتُكْم َعَلى ٱْلِبَغآِء
dan jangan dipaksa pemudi-pemudi kalian atas/terhadap pelacuran-

pelacuran
An-Nuur:33 ٱْلِبَغآِء
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Kosakata AlQuran

ر ق ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sapi betina, sapi, lembu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلبََقِر ٱْلبََقَر بََقرٍَٰت بََقرَةٌ بََقرَةً
sapi sapi betina sapi betina sapi betina sapi betina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن تَذْبَُحوا۟ بََقرَةً
untuk kalian menyembelih sapi betina Al-Baqarah:67 بََقرَةً

َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل إِنََّها بََقرَةٌ
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan bahwasanya ia

sapi betina
Al-Baqarah:68 بََقرَةٌ

إِنََّها بََقرَةٌ َصفْرَآُء فَاِقعٌ لَّْونَُها تَُسرُّ ٱلنَِّٰظِريَن
bahwasanya ia sapi betina kuning yang sangat kuning warnanya dia

menarik hati orang-orang yang memandang
Al-Baqarah:69

 َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل إِنََّها بََقرَةٌ
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan bahwasanya ia

sapi betina
Al-Baqarah:71

َسبْعَ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus Yusuf:43 بََقرٍَٰت

ِفى َسبْعِ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
di dalam tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus

Yusuf:46

بََه َعَليْنَا إِنَّ ٱْلبََقَر تَشَٰ
sesungguhnya sapi betina dia pura-pura menyamainya atas kami Al-Baqarah:70 ٱْلبََقَر

ِبِل ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱْلبََقِر ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱإْلِ
dan dari unta dua dan dari sapi dua Al-An'aam:144 ٱْلبََقِر
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KosakataAlQuran

َوِمَن ٱْلبََقِر َوٱْلَغنَمِ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم ُشُحوَمُهَمآ
dan dari sapi dan kambing kami telah haramkan atas mereka lemak

dari kedua-duanya
Al-An'aam:146
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Kosakata AlQuran

ع ق ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hujan rintik-rintik, percik,

renjis, jumlah sedikit, guyuran, cemplungan, debur, cepuk, cebur, recik,
cepung, jipratan, kegemparan, cebar-cebur, noda, selekeh, pewarna, zat

warna, conteng, calit, celekeh, karah, belu, bintik, rintik, kelihatan seperti
bintik, becak, kurik, percikan, memerciki, noda kecil, belang, kelipik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memerciki, menjepret,

memercik, berhamburan, merenjis, menyembur, merepet, memercikkan,
berkecimpung, bepercikan, membarburkan, memboroskan, menodai,

mewarnai, melumuri, melumurkan, mengotorkan, mencemari,
mencemarkan, menjadi kotor, membuat berbintik-bintik, membuat

berbelu-belu, menjadi berbelu-belu

ٱْلبُْقَعِة
tempat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َجرَِة ِفى ٱْلبُْقَعِة ٱمْلُبَٰرََكِة ِمَن ٱلشَّ
di dalam tempat ia[pr]) yang ingin diberkati dari pohon Al-Qashash:30 ٱْلبُْقَعِة
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Kosakata AlQuran

ل ق ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , nabati, tdk menarik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَْقلَِها
sayur-mayurnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمۢن بَْقلَِها َوِقثَّآِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها
dari sayur-mayurnya dan ketimunnya dan bawang putihnya dan

kacang adasnya dan bawang merahnya
Al-Baqarah:61 بَْقلَِها

965

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ي ق ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penundaan, penopang,

penyokong, jahitan penguat pd pakaian, bubutan, karang, sisa, istirahat,
ketenangan, keheningan, sandaran, tidur, rihat, mati, tumpuan, saat
berhenti, baringan, dana cadangan, lain-lain, tinggal, bersemayam,
berumah, bertempat tinggal, terletak, adalah ciri khas, ada, hidup,

berwujud, terjumpa, uang muka, persekot, panjar, jabatan, pekerjaan, hal
pas, kelambatan, menjadi, berada

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tinggal, bersisa, adalah tetap,
menginap, menumpang, berdiam, menunda, menangguhkan, diopname,

mukim, menghentikan, mencegah, terus, meneruskan, teruskan,
melestarikan, lanjut, masih terus, melanjut, berjalan terus, sambung,

menyambung, mempertalikan, mengalir terus, melanjuntukan,
keterusterangan, membentang terus, beristirahat, mengistirahatkan, jeda,

bersandar, berbaring, menyandarkan, terletak, bertumpu, meletakkan,
menenteramkan, mengaso, adalah tenang, merebah, menggalangkan,

mengalaskan, adalah tenteram, tetap tdk berubah, menunggu dekat, tak ke
mana-mana, ada, hidup, berwujud, terjumpa, mendapat nafkah dr, duduk,

menduduki, bersemayam, bertengger, mendudukkan, bersidang,
mengerami, merahasiakan, mempelajari, belajar, pas, menegur,

mengundurkan, berjabatan, mewakili, merawati, sesuai,
memperbicarakan, menimbang-nimbang, diam, tunduk, patuh, tahan,

menanggung, menahan, menderita, memikul, bersabar, betah, menelan,
menanggungderitakan, bersabar hati, menopang, menyokong, menyangga,
mengalami, membenarkan, memperpanjang, memungkinkan, menunggu,

melambatkan, melambankan, berlambat-lambat

بَِقىَ بَاِقيٍَة بَاِقيًَة بَاٍق أَبَْقىٰ
tersisa (ia[lk]) yang

tertinggal/tersisa
(ia[pr]) yang

mengkekalkan (ia[lk]) yang kekal Dia tertinggal

َوأَبَْقىٰ تُبِْقى بَِقيَُّت بَِقيٍَّة بَِقىَ
dan kekal ia meninggalkan sisa (kb abstrak/kt

sifat)
peninggalan/sisa-

sisa tersisa
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Kosakata Al-Quran

َوٱْلبَِٰقيَُٰت َويَبَْقىٰ َوبَِقيٌَّة َوأَبَْقىٰٓ
dan yang tetap/kekal dan tetap/kekal dan sisa dan lebih kekal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوثَُموَدا۟ فََمآ أَبَْقىٰ
dan kaum tsamud maka tidak Dia tertinggal An-Najm:51 أَبَْقىٰ

َما ِعنَدُكْم يَنفَُد َوَما ِعنَد الـلَّـِه بَاٍق
apa kamu mempunyai melenyap dan tidak disisi Allah (ia[lk]) yang

kekal
An-Nahl:96 بَاٍق

َوَجَعَلَها َكلَِمةًۢ بَاِقيًَة ِفى َعِقِبِهۦ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan(ia) menjadikannya satu kalimat (ia[pr]) yang mengkekalkan di

dalam akibatnya boleh jadi mereka mereka kembali
Az-Zukhruf:28 بَاِقيًَة

فََهْل تََرٰى َلُهم مِّۢن بَاِقيٍَة
maka adakah kamu hendaklah memperhatikan/melihat diantara

mereka dari (ia[lk]) yang tertinggal/tersisa
Al-Haaqqah:8 بَاِقيٍَة

بَوٰٓا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوذَُروا۟ َما بَِقىَ ِمَن ٱلرِّ
kalian hendaklah meninggalkan apa tersisa dari riba jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Baqarah:278 بَِقىَ

فََلواَْل َكاَن ِمَن ٱْلُقُروِن ِمن َقبْلُِكْم أُ۟وُلوا۟ بَِقيٍَّة
maka mengapa tidak adalah dia dari kurun/umat-umat dari sebelum

kalian orang-orang yang mempunyai peninggalan/sisa-sisa
Huud:116 بَِقيٍَّة

بَِقيَُّت الـلَّـِه َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sisa (kb abstrak/kt sifat) Allah kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

para yang beriman
Huud:86 بَِقيَُّت

اَل تُبِْقى واََل تَذَُر
tidak ia meninggalkan dan tidak (kamu) membiarkan

Al-
Muddaththir:28 تُبِْقى

َوَلتَْعَلُمنَّ أَيُّنَآ أََشدُّ َعذَابًا َوأَبَْقىٰ
dan sungguh akan mengetahui siapa diantara kami paling keras/berat

azab / siksa dan kekal
Thaahaa:71 َوأَبَْقىٰ

 َوِرزُْق َربَِّك َخيٌْر َوأَبَْقىٰ
dan/sedang rezki/karunia tuhanmu kebaikan dan lebih kekal

Thaahaa:131

۟ َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal bagi orang-orang

yang mereka mengimani
Asy-Syuura:36

967

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9


KosakataAlQuran

ْحِر َوالـلَّـُه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ َوَمآ أَْكرَْهتَنَا َعَليِْه ِمَن ٱلسِّ
dan tidak (kamu) telah memaksa kepada kami atasnya dari sihir dan

Allah kebaikan dan lebih kekal
Thaahaa:73 َوأَبَْقىٰٓ

 َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشدُّ َوأَبَْقىٰٓ
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling keras/berat dan lebih kekal

Thaahaa:127

َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal ia membenam kalian

menggunakan akal
Al-Qashash:60

 َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ
dan akherat kebaikan dan lebih kekal

Al-Alaa:17

ا تَرََك َوبَِقيٌَّة مِّمَّ
dan sisa dari apa dia meninggalkan Al-Baqarah:248 َوبَِقيٌَّة

ْكَرامِ َويَبَْقىٰ َوْجُه َربَِّك ذُو ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dan tetap/kekal wajah/zat tuhanmu mempunyai kebesaran dan

kemuliaan
Ar-Rahman:27 َويَبَْقىٰ

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46 َوٱْلبَِٰقيَُٰت

 َويَِزيُد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ ُهًدى َوٱْلبَِٰقيَُٰت
dan menambah Allah orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk

petunjuk dan yang kekal
Maryam:76

ثُمَّ أَْغرَْقنَا بَْعُد ٱْلبَاِقنَي
kemudian (kami) telah menenggelamkan sesudah itu orang-orang

yang tinggal

Asy-
Syu'araa':120

ٱْلبَاِقنَي
يَّتَُهۥ ُهُم ٱْلبَاِقنَي  َوَجَعْلنَا ذُرِّ

dan kami menjadikan anak cucunya/keturunannya mereka orang-
orang yang tetap

Ash-Shaafaat:77
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Kosakata AlQuran

ر ك ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dara, anak dara, gadis, anak

gadis, perawan tua, berkenaan dgn perawan, pertama, yg belum menikah,
yg belum kawin, utuh, lengkap, tdk sombong, rendah hati, seperti pantas

bertindak gadis, dgn tdk sombong, dgn rendah hati
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِر بْكَٰ َوٱإْلِ َوأَبَْكاًرا ِبْكٌر بُْكرَةً أَبَْكاًرا
dan pagi hari dan perawan muda diwaktu pagi gadis-gadis perawan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجَعْلنَُٰهنَّ أَبَْكاًرا
maka (kami) jadikan mereka[pr] gadis-gadis perawan Al-Waqi'a:36 أَبَْكاًرا

فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم أَن َسبُِّحوا۟ بُْكرَةً َوَعِشيًّا
maka (kamu) wahyukanlah kepada mereka supaya (kalian[lk]) telah

memuji diwaktu pagi dan petang
Maryam:11 بُْكرَةً

َوَلُهْم ِرزُْقُهْم ِفيَها بُْكرَةً َوَعِشيًّا
dan bagi mereka rezki mereka didalamnya (surga) pagi dan petang

Maryam:62

فَِهىَ تُْمَلىٰ َعَليِْه بُْكرَةً َوأَِصياًل
maka ia dibacakan atasnya diwaktu pagi dan petang

Al-Furqon:5

َوَسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
dan (kalian) perbanyak bertashbihlah kepadanya diwaktu pagi dan

petang
Al-Ahzab:42

لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9

َوَلَقْد َصبََّحُهم بُْكرَةً َعذَاٌب مُّْستَِقرٌّ
dan sesungguhnya (ia) benar-benar menjadi / menimpa mereka pagi

hari siksaan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:38
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KosakataAlQuran

َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك بُْكرَةً َوأَِصياًل
dan ingatlah/sebutlah nama tuhanmu di waktu pagi dan petang

Al-Insaan:25

الَّ فَارٌِض واََل ِبْكٌر
tidak yang tua dan tidak muda Al-Baqarah:68 ِبْكٌر

ٍت ثَيِّبٍَٰت َوأَبَْكاًرا ِئحَٰ ِبدٍَٰت سَٰٓ عَٰ
(ia[pr]) yang beribadat orang yang mengembara / berpuasa orang-

orang[pr] yang janda dan perawan
At-Tahriim:5 َوأَبَْكاًرا

ِر بْكَٰ بََّك َكِثيًرا َوَسبِّحْ ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu sangat banyak dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih diwaktu petang dan pagi hari
Ali-Imran:41 ِر بْكَٰ َوٱإْلِ

ِر بْكَٰ  َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu di waktu
pagi dan petang

Ghafir:55
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Kosakata AlQuran

ك ك ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bagi, selama, ke, karena,

melalui, lewat, melewati, sampai, sepanjang, di seluruh, terus, sebab, atas,
dgn bantuan, dari, terhadap, akan, demi, buat, guna, dengan, bersama,

pada, sama, serta, bareng, pakai, punya, meski, bersama dgn, walau,
walaupun, meskipun, bersama-sama dgn, seluruh, tembus, siap, selesai,

sampai selesai, menyambung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َة ِببَكَّ
di bakkah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َة َل بَيٍْت ُوِضعَ لِلنَّاِس َللَِّذى ِببَكَّ إِنَّ أَوَّ
sesungguhnya paling pertama rumah-tangga telah diletakkan /

dibangun bagi manusia ialah rumah (Baitullah) di bakkah
Ali-Imran:96 َة ِببَكَّ
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Kosakata AlQuran

م ك ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelu, mati, tuna wicara, diam,

sunyi, senyap, bungkam, sengap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلبُْكُم َوبُْكٌم َوبُْكًما بُْكٌم أَبَْكُم
bisu bisu bisu bisu paling/lebih bisu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidakmenguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76
أَبَْكُم

ُصمٌّۢ بُْكٌم ُعْمىٌ
pekak/tuli bisu buta Al-Baqarah:18 بُْكٌم

ُصمٌّۢ بُْكٌم ُعْمىٌ فَُهْم اَل يَْعِقُلوَن
pekak/tuli bisu buta maka mereka tidak mereka menggunakan akal

Al-Baqarah:171

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97
َوبُْكًما

ِت َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم ِفى ٱلظُُّلمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami pekak/tuli bisu di dalam kegelapan
Al-An'aam:39 َوبُْكٌم

مُّ ٱْلبُْكُم ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن ٱلصُّ
tuli bisu orang-orang yang tidak mereka menggunakan akal Al-Anfaal:22 ٱْلبُْكُم
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Kosakata AlQuran

ي ك ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tangisan, tangis, ratap,

ratapan, teriakan, jeritan, teriak, pekik, ruangan, ruang, rengekan, isakan,
isak, sedu, sedu sedan, sedan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna rewel, mengukir, memahat,
menjengkelkan, mengauskan, mengesalkan, merasa kuatir, cerewet,
menangis, mencucurkan air mata, meratapi, berteriak, menuntut,

meminta, merengek, memeking, mendengking, tersedan-sedan, tersedu,
tersedu-sedu, terisak-isak, menyambut, menyapa, menegur, bersalam,
bersedih, bersaluir, bersedih hati, berangkat, memulai, memulakan,

meledakkan, memasang, menyebabkan, membunyikan, mempercantik,
mengganti rugi, membawa, mengeluarkan, menghasilkan, menerbitkan,

memunculkan, menunjukkan, melayan

۟ َوْليَبُْكوا َوبُِكيًّا َوأَبَْكىٰ تَبُْكوَن بََكْت
dan (mereka[lk])
akan menangis dan tangisan dan menjadikan ia

menangis menangis (ia) menangis

يَبُْكوَن
menangis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآُء َوٱأْلَرُْض َوَما َكانُوا۟ ُمنظَِريَن فََما بََكْت َعَليِْهُم ٱلسَّ
maka tidaklah (ia) menangis atas mereka langit dan bumi dan tidak

adalah mereka orang-orang yang diberi tangguh
Ad-Dukhaan:29 بََكْت

َوتَْضَحُكوَن واََل تَبُْكوَن
dan mentertawakan dan tidak menangis An-Najm:60 تَبُْكوَن

َوأَنَُّهۥ ُهَو أَْضَحَك َوأَبَْكىٰ
dan bahwasanya ia dia (ia) menjadikan tertawa dan menjadikan ia

menangis
An-Najm:43 َوأَبَْكىٰ

ًدا َوبُِكيًّا وا۟ ُسجَّ ِن َخرُّ إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَُٰت ٱلرَّْحمَٰ
tatkala/apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat pemurah

menyungkur sujud dan tangisan
Maryam:58 َوبُِكيًّا
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KosakataAlQuran

فَْليَْضَحُكوا۟ َقلِياًل َوْليَبُْكوا۟ َكِثيًرا
maka akan tertawa sedikit dan (mereka[lk]) akan menangis sangat

banyak
At-Taubah:82 ۟ َوْليَبُْكوا

َوَجآُءٓو أَبَاُهْم ِعَشآًء يَبُْكوَن
dan mereka datang enggan di waktu petang menangis Yusuf:16 يَبُْكوَن

وَن لِأْلَذَْقاِن يَبُْكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوًعا َويَِخرُّ
dan menyungkur bagi/atas/dagu/muka menangis dan menambah

mereka khusyu
Al-Isra:109
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Kosakata AlQuran

د ل ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pedesaan, pedusunan,

negara, negeri, tanah air, rakyat, desa, luar kota, dusun, benua, tanah
tumpah darah, bidang, lahan, darat, daratan, bumi, kotoran, noda,

sampah, lumur.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengotori, mendarat,
mendaratkan, masuk, menjatuhkan, menyuburkan, mencemari,

mencemarkan, menajiskan, melumurkan, menjadi kotor, menodai nama
baik.

لِبََلٍد بَْلَدةٌ بَْلَدةً بََلٍد بََلًدا
ke negeri/tanah negeri negeri (tanah) suatu negeri negeri

ٱْلبَْلَدِة ٱْلبََلِد ٱْلبََلَد َوٱْلبََلُد لِبََلٍد
negeri negri negeri dan negeri/tanah ke negeri/tanah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا بََلًدا َءاِمنًا رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ
Tuhan kamu hendaklah menjadikan ini negeri aman Al-Baqarah:126 بََلًدا

َوتَْحِمُل أَثَْقاَلُكْم إَِلىٰ بََلٍد لَّْم تَُكونُوا۟ بَٰلِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ ٱأْلَنفُِس
dan ia membawa/mengangkat beban-beban berat kalian[lk] sampai

suatu negeri tidakadalah kalian (ia[lk]) yang sampai kepadanya
melainkan dengan menyusahkan diri

An-Nahl:7
بََلٍد

يٍِّت فَتُِثيُر َسَحابًا فَُسْقنَُٰه إَِلىٰ بََلٍد مَّ
lalu (ia[lk]) dihalau / dibuang awan maka (kami) menggiringnya

kepada suatu negeri kematian
Faathir:9

يْتًا لِّنُحْۦَِى ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ
untuk dihidupkan dengannya negeri (tanah) orang yang mati Al-Furqon:49 بَْلَدةً

يْتًا َكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن فَأَنَشرْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ
lalu (kami) kembang biakkan dengannya negeri orang yang mati

seperti itulah kalian dikeluarkan
Az-Zukhruf:11
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KosakataAlQuran

يْتًا َكذَٰلَِك ٱْلُخُروُج زًْقا لِّْلِعبَاِد َوأَْحيَيْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ رِّ
rizki bagi hamba-hamba dan (kami) hidupkan dengannya

negeri/tanah orang yang mati seperti itulah keluaran
Qaaf:11

َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥ بَْلَدةٌ طَيِّبٌَة َورَبٌّ َغفُوٌر
dan kalian hendaklah bersyukur baginya negeri kebaikan dan tuhan

sangat mengampuni
Saba':15 بَْلَدةٌ

يٍِّت َحتَّىٰٓ إِذَآ أََقلَّْت َسَحابًا ِثَقااًل ُسْقنَُٰه لِبََلٍد مَّ
sehingga apabila dia membawa awan beban kami halau dia ke

negeri/tanah kematian
Al-A'raaf:57 لِبََلٍد

َوٱْلبََلُد ٱلطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُهۥ ِبِإذِْن َربِِّهۦ
dan negeri/tanah kebaikan mereka keluar tanaman/tanamannya

dengan seizin tuhannya
Al-A'raaf:58 َوٱْلبََلُد

ذَا ٱْلبََلَد َءاِمنًا إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahîm Tuhan kamu hendaklah

menjadikan ini negeri aman
Ibrahim:35 ٱْلبََلَد

ذَا ٱْلبََلِد آَل أُْقِسُم ِبهَٰ
sungguh (aku) bersumpah dengan ini negri Al-Balad:1 ٱْلبََلِد

ذَا ٱْلبََلِد  َوأَنَت ِحلٌّۢ ِبهَٰ
dan kamu dia halal dengan ini negri

Al-Balad:2

ذَا ٱْلبََلِد ٱأْلَِمنيِ َوهَٰ
dan ini negri aman

At-Tin:3

ِذِه ٱْلبَْلَدِة إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد رَبَّ هَٰ
sesungguhnya hanyalah aku diperintahkan untuk aku menyembah

tuhan pemelihara ini negeri
An-Naml:91 ٱْلبَْلَدِة

اَل يَُغرَّنََّك تََقلُُّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
tidak dia menipu kamu dia membuat hilir mudik orang-orang yang

mereka mengingkari di dalam negeri
Ali-Imran:196 ٱْلِبلَِٰد

 فَاَل يَْغُررَْك تََقلُّبُُهْم ِفى ٱْلِبلَِٰد
maka janganlah menipu kamu (ia) membuat mereka mondar mandir

di dalam negeri
Ghafir:4

فَنَقَّبُوا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد َهْل ِمن مَِّحيٍص
maka (mereka) membuat lubang di dalam negeri apakah dari tempat

lari
Qaaf:36

 ٱلَِّتى َلْم يُْخَلْق ِمثُْلَها ِفى ٱْلِبلَِٰد
yang tidak/belum diciptakan serupa dengannya di dalam negeri

Al-Fajr:8

 ٱلَِّذيَن طََغْوا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
orang-orang yang (mereka) melampui batas di dalam negeri

Al-Fajr:11
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Kosakata AlQuran

س ل ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tambah, tanda tambah, iblis

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

مُّبْلُِسوَن ُمبْلُِسوَن مَلُبْلِِسنَي إِبْلِيُس إِبْلِيَس
orang-orang

sungguh-sungguh
berputus asa

orang-orang
sungguh-sungguh

berputus asa
benar-benar
berputus asa iblis iblis

يُبْلُِس يَِٰٓإبْلِيُس
menyebabkan akan berputus asa hai iblis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس
maka mereka menyungkur kecuali iblis Al-Baqarah:34 إِبْلِيَس

جِِديَن فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َلْم يَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka mereka menyungkur kecuali iblis tidak adalah dia

dari/termasuk para yang bersujud
Al-A'raaf:11

جِِديَن إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰٓ أَن يَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
kecuali iblis enggan bahwa adalah dia bersama para yang bersujud

Al-Hijr:31

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َقاَل َءأَْسُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطينًا
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia mengatakan apakah aku

akan bersujud kepada orang (yang) kamu telah ciptakan tanah
Al-Isra:61

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َكاَن ِمَن ٱْلجِنِّ
maka mereka menyungkur kecuali iblis adalah dia dari jin-jin

Al-Kahfi:50

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰ
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia enggan

Thaahaa:116

َوُجنُوُد إِبْلِيَس أَْجَمُعوَن
dan para bala tentara iblis (mereka) semuanya

Asy-Syu'araa':95
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ِفِريَن إآِلَّ إِبْلِيَس ٱْستَْكبََر وََكاَن ِمَن ٱْلكَٰ
kecuali iblis dan (ia) mencari kesombongan diri dan ia adalah dari

para pembangkang / kafir
Shaad:74

َوَلَقْد َصدََّق َعَليِْهْم إِبْلِيُس ظَنَُّهۥ
dan sesungguhnya (ia) telah sukses membenarkan atas mereka iblis

sangkaannya
Saba':20 إِبْلِيُس

أَن يُنَزََّل َعَليِْهم مِّن َقبْلِِهۦ مَلُبْلِِسنَي
bahwa ia diturunkan atas mereka dari sebelumnya benar-benar

berputus asa
Ar-Ruum:49 مَلُبْلِِسنَي

ذَا َعذَاٍب َشِديٍد إِذَا ُهْم ِفيِه ُمبْلُِسوَن
mempunyai/yang ada azab / siksa sangat keras/berat tiba-tiba mereka

tentang (kebenaran) itu orang-orang sungguh-sungguh berputus asa

Al-
Mu'minuun:77

ُمبْلُِسوَن
 اَل يُفَتَُّر َعنُْهْم َوُهْم ِفيِه ُمبْلُِسوَن

tidak diberhentikan dari mereka dan mereka tentang (kebenaran) itu
orang-orang sungguh-sungguh berputus asa

Az-Zukhruf:75

بَْغتًَة فَِإذَا ُهم مُّبْلُِسوَن
dengan tiba-tiba maka ketika itu mereka orang-orang sungguh-

sungguh berputus asa
Al-An'aam:44 مُّبْلُِسوَن

جِِديَن َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َلَك أاَلَّ تَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
dia mengatakan hai iblis apa sebab kamu bahwa tidakadalah kalian

bersama para yang bersujud
Al-Hijr:32 يَِٰٓإبْلِيُس

َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبيََدىَّ
dia mengatakan hai iblis apa dia mencegah / melindungi kamu untuk

bersujud pada apa (aku) menciptakan dengan tangan-Ku
Shaad:75

اَعُة يُبْلُِس ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menyebabkan akan berputus asa

orang-orang yang berdosa
Ar-Ruum:12 يُبْلُِس
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Kosakata AlQuran

ع ل ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teguk, ceguk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meneguk, menelan dgn lahap,
menahan, menghabiskan, menyelesaikan, menghajar, mengalahkan

ٱبَْلِعى
telanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِقيَل يَٰٓأَرُْض ٱبَْلِعى َمآَءِك
dan dikatakan hai bumi telanlah air kamu[pr] Huud:44 ٱبَْلِعى
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غ ل ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bilangan, jumlahnya,

banyaknya, kuantitas, penuh, cacah, istirahat, putusnya, pemutusan,
kesempatan, nasib, untung, patahan, perubahan, keretakan, selaan, tempo,

jangkauan, lingkungan, tercapainya, daerah, uluran, kalangan, hal dpt
mencapai, jengkauan, kompas, pedoman, jangka, batas, dom, yg

berhubung dgn kompas, semikeliling, penemuan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjumlah, sama dengan,
menjadi seseorang yg berarti, memecahkan, mematahkan, memecah,

memutuskan, menghentikan, merusakkan, melanggar, membobol, mulai,
memungkiri, menukarkan, meneruskan, menguraikan isi kode, mencapai,

meraih, menjangkau, sampai, menyentuh, menghubungi, menggapai,
mengulurkan, menyampaikan, memberi, membentang, mendapatkan,

memperoleh, mendapat, dapat, mendapati, berhasil melakukan,
memprestasikan, menyelesaikan, menyempurnakan, mengerjakan,

melingkungi, merencanakan, mengerti, menemukan, merasa, melihat,
menjumpai, mengetahui, merasakan, mengetemukan, mengenai, datang,

tiba, mendatang, menimpa, terdapat.

أَبُْلغُ أَبُْلغَ أَبَْلْغتُُكْم أَبَْلْغتُُكم أَبَْلُغوا۟
aku sampai aku sampai

aku telah
menyampaikan
kepada kalian

aku telah
menyampaikan
kepada kalian

mereka telah
menyampaikan

بََلَغا بََلغَ أُبَلُِّغُكْم أَبْلِْغُه أَبُْلغُ
ia telah sampai ia telah sampai aku menyampaikan

kepadamu
(kamu)

sampaikanlah /
antarkanlah dia

aku sampai

بََلْغَت بََلُغوا۟ بََلَغِنىَ بََلَغِت بََلَغا
(kamu) telah
sampai/cukup

mereka
sampai/cukup umur aku telah sampai telah sampai ia telah sampai

بَلَٰغٌ بَلًَٰغا بََلْغَن بََلْغُت بََلْغَت
tambahan
penjelasan

tambahan
penyampaian (mereka) sampai (aku) mencapai (kamu) telah

sampai/cukup
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بَٰلِغَ بَلِّغْ بَلَّْغَت بَلِيًغا بَلَٰغٌ
yang menyampaikan

kamu hendaklah
sampaikanlah secara

tuntas
kamu

menyampaikan berbekas tambahan penjelasan

بَٰلِِغيِه بَٰلُِغوهُ بَٰلِغُ بَٰلَِغٌة بَٰلِغَ
(ia[lk]) yang sampai

kepadanya
mereka telah

memperolehnya yang menyampaikan (ia[pr]) yang
meneguhkan yang menyampaikan

فَبََلْغَن تَبُْلغَ ِببَٰلِِغيِه ِببَٰلِِغِهۦ بَٰلِِغيِه
maka/lalu (mereka)

sampai sampai mencapainya sampai
kepadanya/mulutnya

(ia[lk]) yang sampai
kepadanya

َمبَْلُغُهم لِيَبُْلغَ لِتَبُْلُغٓوا۟ َلبَلًَٰغا فَبََلْغَن
kesudahan mereka supaya sampai agar sampai adalah

penyampaian/penjelasan
maka/lalu (mereka)

sampai

َوبََلْغنَآ َوبََلَغِت َوبََلغَ َوأُبَلُِّغُكم َمبَْلُغُهم
dan kami mencapai dan sampai dan (ia [lk])

mencapai
dan aku

menyampaikan
kepadamu

kesudahan mereka

يَبُْلَغآ
sampai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لَِٰت َربِِّهْم لِّيَْعَلَم أَن َقْد أَبَْلُغوا۟ رِسَٰ
agar dia mengetahui bahwa sungguh telah mereka telah

menyampaikan risalah tuhan mereka
Al-Jinn:28 ۟ أَبَْلُغوا

فَِإن تََولَّْوا۟ فََقْد أَبَْلْغتُُكم مَّآ أُرِْسْلُت ِبِهۦٓ إَِليُْكْم
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya telah aku

telah menyampaikan kepada kalian apa diutus dengannya kepadamu
Huud:57 أَبَْلْغتُُكم

فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رَِساَلَة َربِّى
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:79
أَبَْلْغتُُكْم
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لَِٰت َربِّى فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رِسَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:93

َحتَّىٰٓ أَبُْلغَ َمْجَمعَ ٱْلبَْحَريِْن أَْو أَْمِضىَ ُحُقبًا
sehingga aku sampai pertemuan dua lautan atau berlalu/berjalan

bertahun-tahun
Al-Kahfi:60 أَبُْلغَ

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36 أَبُْلغُ

ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمنَُهۥ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعَلُموَن
kemudian (kamu) sampaikanlah / antarkanlah dia tempat yang aman

baginya itu karena sesungguhnya kaum tidak mereka mengetahui
At-Taubah:6 أَبْلِْغُه

لَِٰت َربِّى َوأَنَصحُ َلُكْم أُبَلُِّغُكْم رِسَٰ
aku menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku dan aku menasehati

bagi kalian
Al-A'raaf:62 أُبَلُِّغُكْم

لَِٰت َربِّى أُبَلُِّغُكْم رِسَٰ
aku menyampaikan risalah Tuhanku

Al-A'raaf:68

َوَمۢن بََلغَ أَِئنَُّكْم َلتَْشَهُدوَن
dan siapa/orang ia telah sampai apakah sesungguhnya kamu sungguh

kalian mengakui
Al-An'aam:19 بََلغَ

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥٓ َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya kami telah memberikannya

hikmah dan ilmu
Yusuf:22

ْمِس َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمْغرَِب ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat / waktu terbenam matahari

Al-Kahfi:86

ْمِس َوَجَدَها تَطُْلعُ َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمطْلِعَ ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat /waktu terbit matahari

mendapatkannya terbit atas/terhadap kaum/orang-orang
Al-Kahfi:90

دَّيِْن َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ بَنْيَ ٱلسَّ
sehingga tatkala ia telah sampai diantara dua tutup/ dua gunung

Al-Kahfi:93

إِذَا بََلغَ ٱأْلَطْفَُٰل ِمنُكُم ٱْلُحُلَم َو
dan apabila ia telah sampai anak-anak dari kamu orang yang meminta

izin
An-Nuur:59

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوٱْستََوىٰٓ َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya dan dia telah sempurna

Al-Qashash:14
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ْعىَ ا بََلغَ َمَعُه ٱلسَّ فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai bersama dia usaha

Ash-
Shaafaat:102

َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوبََلغَ أَْربَِعنَي َسنًَة
sehingga apabila ia telah sampai dewasanya dan (ia [lk]) mencapai

empat puluh tahun
Al-Ahqaaf:15

ا بََلَغا َمْجَمعَ بَيِْنِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai pertemuan antara mereka berdua (ia)

lupa ikan (mereka berdua)
Al-Kahfi:61 بََلَغا

فََلوآَْل إِذَا بََلَغِت ٱْلُحْلُقوَم
mengapa tidak tatkala telah sampai kerongkongan Al-Waqi'a:83 بََلَغِت

َكآلَّ إِذَا بََلَغِت ٱلتَّرَاِقىَ
sekali-kali tidak apabila ia telah sampai kerongkongan

Al-Qiyaamah:26

َوَقْد بََلَغِنىَ ٱْلِكبَُر َوٱْمَرأَِتى َعاِقٌر
dan sungguh aku telah sampai besar/tua dan isteriku yang mandul Ali-Imran:40 بََلَغِنىَ

َوٱبْتَُلوا۟ ٱْليَتََٰمىٰ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلُغوا۟ ٱلنَِّكاَح
dan kalian hendaklah memeriksa/menguji anak-anak yatim sehingga

jika mereka sampai/cukup umur nikah/kawin
An-Nisa:6 ۟ بََلُغوا

وََكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما بََلُغوا۟ ِمْعَشاَر
dan dia benar-benar mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka dan tidak mereka sampai/cukup umur sepersepuluh
Saba':45

ِحبِْنى َقْد بََلْغَت ِمن لَُّدنِّى ُعذًْرا فَاَل تُصَٰ
maka janganlah semakin menjadikan aku sahabat sungguh telah

(kamu) telah sampai/cukup dari sisiku alasan
Al-Kahfi:76 بََلْغَت

وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َوَقْد بََلْغُت ِمَن ٱْلِكبَِر ِعِتيًّا
dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang mandul dan sesungguhnya (aku)

mencapai dari masa tuaku kesombongan
Maryam:8 بََلْغُت

فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka tidak dosa-

dosa atas kalian
Al-Baqarah:234 بََلْغَن

فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka kalian

hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau
(mereka) yang menceraikan mereka[pr] dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki

Ath-Thalaaq:2

983

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

لَِٰتِهۦ إاِلَّ بَلًَٰغا مَِّن الـلَّـِه َورِسَٰ
kecuali tambahan penyampaian dari Allah dan risalat-nya Al-Jinn:23 بَلًَٰغا

ذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاِس َولِيُنذَُروا۟ ِبِهۦ هَٰ
ini tambahan penjelasan bagi manusia dan untuk diberi peringatan

dengannya
Ibrahim:52 بَلَٰغٌ

 َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مِّن نََّهارٍۭ بَلَٰغٌ
tidak menempati kecuali saat dari siang hari tambahan penjelasan

Al-Ahqaaf:35

َوِعظُْهْم َوُقل لَُّهْم ِفىٓ أَنفُِسِهْم َقواْلًۢ بَلِيًغا
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan katakanlah
kepada mereka di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka perkataan

berbekas

An-Nisa:63
بَلِيًغا

إِن لَّْم تَفَْعْل فََما بَلَّْغَت رَِساَلتَُهۥ َو
dan jika tidak kamu mengerjakan maka tidak kamu menyampaikan

kerasulannya
Al-Maidah:67 بَلَّْغَت

بَِّك يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل بَلِّغْ َمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
wahai mengetahui kamu hendaklah sampaikanlah secara tuntas apa

dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:67 بَلِّغْ

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah ataudenda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95
بَٰلِغَ

ِحْكَمةٌۢ بَٰلَِغٌة فََما تُْغِن ٱلنُّذُُر
itulah suatu hikmat (ia[pr]) yang meneguhkan maka apa-apa

dikayakan pemberian peringatan/ancaman
Al-Qamar:5 بَٰلَِغٌة

ٌن َعَليْنَا بَٰلَِغٌة إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة أَْم َلُكْم أَيْمَٰ
atau bagi kalian sumpah-sumpah atas kami (ia[pr]) yang meneguhkan

sampai hari kiamat-kiamat
Al-Qalam:39

إِنَّ الـلَّـَه بَٰلِغُ أَْمرِِهۦ
sesungguhnya Allah yang menyampaikan urusan-nya Ath-Thalaaq:3 بَٰلِغُ

ُهم بَٰلُِغوهُ إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن
mereka mereka telah memperolehnya tiba-tiba mereka mereka

melanggar janji
Al-A'raaf:135 بَٰلُِغوهُ
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َوتَْحِمُل أَثَْقاَلُكْم إَِلىٰ بََلٍد لَّْم تَُكونُوا۟ بَٰلِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ ٱأْلَنفُِس
dan ia membawa/mengangkat beban-beban berat kalian[lk] sampai

suatu negeri tidak adalah kalian (ia[lk]) yang sampai kepadanya
melainkan dengan menyusahkan diri

An-Nahl:7
بَٰلِِغيِه

لِيَبُْلغَ فَاهُ َوَما ُهَو ِببَٰلِِغِهۦ
supaya sampai mulutnya dan tidak dia sampai kepadanya/mulutnya Arraad:14 ِببَٰلِِغِهۦ

أَتَىُٰهْم إِن ِفى ُصُدورِِهْم إاِلَّ ِكبٌْر مَّا ُهم ِببَٰلِِغيِه
datang pada mereka tidak ada di dalam dada mereka kecuali

kebesaran tidaklah mereka mencapainya
Ghafir:56 ِببَٰلِِغيِه

إِنََّك َلن تَْخِرَق ٱأْلَرَْض َوَلن تَبُْلغَ ٱْلجِبَاَل طُواًل
sesungguhnya kamu kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu

tidak akan sampai gunung-gunung panjang/tinggi
Al-Isra:37 تَبُْلغَ

إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:231 فَبََلْغَن

إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:232

ِبِديَن ذَا َلبَلًَٰغا لَِّقْومٍ عَٰ إِنَّ ِفى هَٰ
sesungguhnya di dalam ini adalah penyampaian/penjelasan bagi

kaum/orang-orang orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':106 َلبَلًَٰغا

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5
۟ لِتَبُْلُغٓوا

ثُمَّ يُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
kemudian menyebabkan mengeluarkan kalian anak kecil kemudian

agar sampai kedewasaan kalian[lk]
Ghafir:67

لِيَبُْلغَ فَاهُ َوَما ُهَو ِببَٰلِِغِهۦ
supaya sampai mulutnya dan tidak dia sampai kepadanya/mulutnya Arraad:14 لِيَبُْلغَ

ذَٰلَِك َمبَْلُغُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ
itu kesudahan mereka dari pengetahuan An-Najm:30 َمبَْلُغُهم
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َوأُبَلُِّغُكم مَّآ أُرِْسْلُت ِبِهۦ
dan aku menyampaikan kepadamu apa yang diutus dengannya Al-Ahqaaf:23 َوأُبَلُِّغُكم

َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوبََلغَ أَْربَِعنَي َسنًَة
sehingga apabila ia telah sampai dewasanya dan (ia [lk]) mencapai

empat puluh tahun
Al-Ahqaaf:15 َوبََلغَ

ُر َوبََلَغِت ٱْلُقُلوُب ٱْلَحنَاِجَر إِذْ زَاَغِت ٱأْلَبْصَٰ َو
dan ketika memalingkan diri / berobah pandangan dan sampai hati

tenggorokkan
Al-Ahzab:10 َوبََلَغِت

ْلَت َلنَا َوبََلْغنَآ أََجَلنَا ٱلَِّذٓى أَجَّ
dan kami mencapai ajal/waktu kami yang kamu tentukan waktunya

bagi kami
Al-An'aam:128 َوبََلْغنَآ

َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َولِتَبُْلُغوا۟ َعَليَْها َحاَجًة ِفى ُصُدورُِكْم
dan untuk kamu padanya beberapa kemanfaatan dan supaya

mencapai diatasnya hajat/keinginan di dalam dada / hati kalian
Ghafir:80 ۟ َولِتَبُْلُغوا

ى َوَلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن َولِتَبُْلُغٓوا۟ أََجاًل مَُّسمًّ
dan supaya mencapai waktu yang telah sangat menentukan dan

supaya / boleh jadi kalian kalian menggunakan akal
Ghafir:67 ۟ َولِتَبُْلُغٓوا

واََل تَْحلُِقوا۟ رُُءوَسُكْم َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلَهْدُى َمِحلَُّهۥ
dan jangan kalian mencukur kepala kalian sehingga/sebelum sampai

binatang kurban tempat penyembelihannya
Al-Baqarah:196 يَبُْلغَ

واََل تَْعزُِموا۟ ُعْقَدةَ ٱلنَِّكاحِ َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلِكتَُٰب أََجَلُهۥ
dan jangan bertetap hati berakad / berikatan nikah sehingga sampai

kitab waktunya
Al-Baqarah:235

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ
sehingga sampai dewasanya

Al-An'aam:152

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ َوأَْوفُوا۟ ِبٱْلَعْهِد إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َمْسـُٔواًل
sehingga sampai dewasanya dan kalian sempurnakanlah janji

sesungguhnya janji adalah dia orang yang ditanya
Al-Isra:34

َوٱْلَهْدَى َمْعُكوفًا أَن يَبُْلغَ َمِحلَُّهۥ
dan hewan kurban (ia[lk]) yang ditekuni bahwa sampai tempatnya

Al-Fath:25

فَأَرَاَد َربَُّك أَن يَبُْلَغآ أَُشدَُّهَما
maka (aku) semakin menghendaki tuhanmu agar sampai dewasa

keduanya
Al-Kahfi:82 يَبُْلَغآ

إِمَّا يَبُْلَغنَّ ِعنَدَك ٱْلِكبََر أََحُدُهَمآ أَْو ِكاَلُهَما
adapun/jika sungguh akan dewasa disisimu besar/tua salah satu dari

keduanya atau kedua-duanya
Al-Isra:23 يَبُْلَغنَّ
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َوٱلَِّذيَن َلْم يَبُْلُغوا۟ ٱْلُحُلَم ِمنُكْم ثَلََٰث َمرٍَّٰت
dan orang-orang yang (mereka) belum mencapai dewasa orang yang

meminta izin diantara kalian tiga kali
An-Nuur:58 ۟ يَبُْلُغوا

لَِٰت الـلَّـِه َويَْخَشْونَُهۥ ٱلَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رِسَٰ
orang-orang yang disampaikan risalah Allah dan takut kepada-nya Al-Ahzab:39 يُبَلُِّغوَن

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ وَّ
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya hanyalah atas

kamu menyampaikan
Ali-Imran:20 ٱْلبَلَٰغُ

فَِإن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya atas/terhadap rasul kami penyampaian yang
nyata

Al-Maidah:92

 مَّا َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ
tidak atas/terhadap rasul kecuali penyampaian

Al-Maidah:99

فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ َوَعَليْنَا ٱْلِحَساُب
maka sesungguhnya hanyalah atas kamu menyampaikan dan atas

(kami) menghisab
Arraad:40

فََهْل َعَلى ٱلرُُّسِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka apakah atas/terhadap para rasul melainkan penyampaian nyata

An-Nahl:35

فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya hanyalah

atas kamu penyampaian nyata
An-Nahl:82

إِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا۟ َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي َو
dan jika ditaatinya mereka telah mendapat petunjuk dan tidak

atas/terhadap rasul kecuali penyampaian nyata/terang
An-Nuur:54

َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
dan tidak atas/terhadap rasul kecuali penyampaian yang nyata

Al-Ankabuut:18

َوَما َعَليْنَآ إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
dan tidak atas (kami) kecuali penyampaian yang nyata

YaaSiin:17

 إِْن َعَليَْك إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ
tidaklah atas kamu kecuali penyampaian

Asy-Syuura:48

فَِإن تََولَّيْتُْم فَِإنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya hanyalah kalian supaya memalingkan maka

sesungguhnya hanyalah atas/terhadap rasul kami penyampaian
terang/nyata

At-
Taghaabun:12
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ُة ٱْلبَٰلَِغُة ُقْل فَلِلَِّه ٱْلُحجَّ
kamu hendaklah mengatakan maka bagi Allah hujjah/alasan (kb

abstrak/kt sifat) yang menjelaskan lagi kuat
Al-An'aam:149 ٱْلبَٰلَِغُة
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و ل ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemalangan, malapetaka,

mala, sesungguhnya, bahwasanya, betul-betul, sungguh-sungguh, pasti,
memang, tentunya, tentu saja, penderitaan, kesusahan, derita,

kesengsaraan, godaan, kesukaran besar, kesulitan besar, kemakmuran,
kesejahteraan, kerezekian, kesuburan, kemampuan, kesulitan, kesukaran,
tes, ujian, uji, cobaan, pemeriksaan, pengujian, sidik, kir, keuring, tafahus,

eksamen, ceking, cek up, pengadilan, pemeriksaan pengadilan,
eksperimen, usaha.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencoba, menguji,
membenarkan secara resmi, mengadakan percobaan, memeriksa, coba,

berusaha, mengusahakan, mencari akal, mengadili, mencicipi, melelahkan,
memperusahakan, memugar, mengganggu, menyakitkan.

۟ بَلَٰٓؤٌا بََلْونَُٰهْم بََلْونَآ بَآَلٌء بَآَلًء
percobaan/ujian Kami telah menguji

mereka (kami) menguji cobaan cobaan

مَلُبْتَلنَِي َلتُبَْلُونَّ تُبَْلى تَبُْلوا۟ ۟ بَلَٰٓؤٌا
sungguh

menguji/menimpakan
azab

sungguh kalian
akan diuji dibuka/dinampakkan merasakan percobaan/ujian

لِيَبُْلوَُكْم لِيَبْتَلِيَُكْم لِنَبُْلَوُهْم َليَبُْلَونَُّكُم مَلُبْتَلنَِي
karena hendak

mengujimu
agar dia menguji

kamu
hendak menguji

mereka[lk]
sungguh dia akan

menguji kalian
sungguh

menguji/menimpakan
azab

ُمبْتَلِيُكم لِّيَبُْلوَُكْم لِّيَبُْلَوا۟ لِيَبُْلَوِنىٓ لِيَبُْلوَُكْم
yang melakukan
pengujian kepada

kalian
karena hendak

mengujimu hendak menguji untuk mengujiku karena hendak
mengujimu

َوَلنَبُْلَونَُّكم َوبََلْونَُٰهم نَّبْتَلِيِه نَبُْلوُهم ُمبْتَلِيُكم
dan kami sungguh

akan memberi
cobaan

dan Kami coba
mereka mengujinya mencoba mereka[lk]

yang melakukan
pengujian kepada

kalian
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َونَبُْلوُكم َولِيُبْلِىَ َولِيَبْتَلِىَ َوَلنَبُْلَونَُّكْم َوَلنَبُْلَونَُّكم
dan menguji

kalian[lk]
dan hendak dicoba /

diuji
dan karena dia

hendak mencoba
dan kami sungguh

akan memberi
cobaan

dan kami sungguh
akan memberi

cobaan

ٱبْتََلىُٰه يَبُْلوُكُم
mengujinya mengujimu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولِيُبْلِىَ ٱمْلُؤِْمِننَي ِمنُْه بَآَلًء َحَسنًا
dan hendak dicoba / diuji orang-orang yang beriman dari padanya

cobaan kebaikan
Al-Anfaal:17 بَآَلًء

بُِّكْم َعِظيٌم َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Al-Baqarah:49 بَآَلٌء

بُِّكْم َعِظيٌم َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Al-A'raaf:141

بُِّكْم َعِظيٌم َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Ibrahim:6

َب ٱْلَجنَِّة إِنَّا بََلْونَُٰهْم َكَما بََلْونَآ أَْصحَٰ
sesungguhnya kami Kami telah menguji mereka sebagaimana (kami)

menguji penghuni surga
Al-Qalam:17 بََلْونَآ

َب ٱْلَجنَِّة إِنَّا بََلْونَُٰهْم َكَما بََلْونَآ أَْصحَٰ
sesungguhnya kami Kami telah menguji mereka sebagaimana (kami)

menguji penghuni surga
Al-Qalam:17 بََلْونَُٰهْم

َوَءاتَيْنَُٰهم مَِّن ٱْلَءايَِٰت َما ِفيِه بَلَٰٓؤٌا۟ مُِّبنٌي
dan kami telah memberikan kepada mereka dari tanda-tanda apa yang

tentang (kebenaran) itu percobaan/ujian yang nyata
Ad-Dukhaan:33 ۟ بَلَٰٓؤٌا

ُهنَالَِك تَبُْلوا۟ ُكلُّ نَفٍْس مَّآ أَْسَلفَْت
disanalah merasakan tiap jiwa/orang apa (ia[pr]) telah lewat Yunus:30 ۟ تَبُْلوا

رَآِئُر يَْوَم تُبَْلى ٱلسَّ
pada hari dibuka/dinampakkan rahasia-rahasia At-Taariq:9 تُبَْلى
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َلتُبَْلُونَّ ِفىٓ أَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم
sungguh kalian akan diuji di dalam / pada harta-harta kalian dan diri

kalian
Ali-Imran:186 َلتُبَْلُونَّ

إِن ُكنَّا مَلُبْتَلنَِي إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت َو
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda dan sesungguhnya

adalah kami sungguh menguji/menimpakan azab

Al-
Mu'minuun:30

مَلُبْتَلنَِي
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َليَبُْلَونَُّكُم الـلَّـُه ِبَشىٍْء

wahai orang-orang yang mereka mengimani sungguh dia akan
menguji kalian Allah dengan sesuatu apapun

Al-Maidah:94 َليَبُْلَونَُّكُم
لِنَبُْلَوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل

hendak menguji mereka[lk] siapa diantara mereka lebih baik
pekerjaan/amal

Al-Kahfi:7 لِنَبُْلَوُهْم
ثُمَّ َصرَفَُكْم َعنُْهْم لِيَبْتَلِيَُكْم

kemudian dia memalingkan kalian dari mereka agar dia menguji
kamu

Ali-Imran:152 لِيَبْتَلِيَُكْم
وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل

dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak
mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal

Huud:7 لِيَبُْلوَُكْم
ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل

yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak
mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal

Al-Mulk:2

لِيَبُْلَوِنىٓ َءأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر
untuk mengujiku apakah (aku) bersyukur (kt tanya) atau mengingkari An-Naml:40 لِيَبُْلَوِنىٓ

َولَِٰكن لِّيَبُْلَوا۟ بَْعَضُكم ِببَْعٍض
akan tetapi hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian Muhammad:4 ۟ لِّيَبُْلَوا

َولَِٰكن لِّيَبُْلوَُكْم ِفى َمآ َءاتَىُٰكْم
akan tetapi karena hendak mengujimu di dalam apa dia datang

kepada kalian
Al-Maidah:48 لِّيَبُْلوَُكْم

لِّيَبُْلوَُكْم ِفى َمآ َءاتَىُٰكْم
karena hendak mengujimu di dalam apa dia datang kepada kalian

Al-An'aam:165

ا فََصَل طَاُلوُت ِبٱْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ُمبْتَلِيُكم ِبنََهٍر فََلمَّ
maka tatkala ia menjelaskan/keluar talut dengan tentaranya dia

mengatakan sesungguhnya Allah yang melakukan pengujian kepada
kalian dengan sungai

Al-Baqarah:249
ُمبْتَلِيُكم
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َكذَٰلَِك نَبُْلوُهم ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
seperti itulah mencoba mereka[lk] dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka berbuat fasik
Al-A'raaf:163 نَبُْلوُهم

ا بَِصيًرا نَّبْتَلِيِه فََجَعْلنَُٰه َسِميعًۢ
mengujinya lalu (kami) menjadikannya maha mendengar maha

melihat
Al-Insaan:2 نَّبْتَلِيِه

يِّـَٔاِت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن ذَٰلَِك َوبََلْونَُٰهم ِبٱْلَحَسنَِٰت َوٱلسَّ
itu dan Kami coba mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-

buruk boleh jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:168 َوبََلْونَُٰهم

َوَلنَبُْلَونَُّكم ِبَشىٍْء مَِّن ٱْلَخْوِف َوٱْلُجوعِ
dan kami sungguh akan memberi cobaan dengan sesuatu apapun dari

ketakutan dan kelaparan
Al-Baqarah:155 َوَلنَبُْلَونَُّكم

ِبِريَن َونَبُْلَوا۟ أَْخبَارَُكْم ِهِديَن ِمنُكْم َوٱلصَّٰ َوَلنَبُْلَونَُّكْم َحتَّىٰ نَْعَلَم ٱمْلُجَٰ
dan kami sungguh akan memberi cobaan hinggamengetahui orang-
orang yang berjihad/bersungguh-sungguh diantara kalian dan laki-

laki yang sabar danakan menguji berita-berita kalian

Muhammad:31
َوَلنَبُْلَونَُّكْم

َص َما ِفى ُقُلوِبُكْم َولِيَبْتَلِىَ الـلَّـُه َما ِفى ُصُدورُِكْم َولِيَُمحِّ
dan karena dia hendak mencoba Allah apa di dalam dada / hati kalian

dan agar dia membersihkan apa di dalam hati kalian
Ali-Imran:154 َولِيَبْتَلِىَ

َولِيُبْلِىَ ٱمْلُؤِْمِننَي ِمنُْه بَآَلًء َحَسنًا
dan hendak dicoba / diuji orang-orang yang beriman dari padanya

cobaan kebaikan
Al-Anfaal:17 َولِيُبْلِىَ

إَِليْنَا تُرَْجُعوَن رِّ َوٱْلَخيِْر ِفتْنًَة َو َونَبُْلوُكم ِبٱلشَّ
dan menguji kalian[lk] dengan/untuk kejahatan dan kebaikan

cobaan/fitnah dan kepada (kami) kalian dikembalikan
Al-Anbiyaa':35 َونَبُْلوُكم

ِبِريَن َونَبُْلَوا۟ أَْخبَارَُكْم ِهِديَن ِمنُكْم َوٱلصَّٰ َوَلنَبُْلَونَُّكْم َحتَّىٰ نَْعَلَم ٱمْلُجَٰ
dan kami sungguh akan memberi cobaan hingga mengetahui orang-
orang yang berjihad/bersungguh-sungguh diantara kalian dan laki-

laki yang sabar dan akan menguji berita-berita kalian

Muhammad:31
۟ َونَبُْلَوا

َوٱبْتَُلوا۟ ٱْليَتََٰمىٰ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلُغوا۟ ٱلنَِّكاَح
dan kalian hendaklah memeriksa/menguji anak-anak yatim sehingga

jika mereka sampai/cukup umur nikah/kawin
An-Nisa:6 ۟ َوٱبْتَُلوا

إِنََّما يَبُْلوُكُم الـلَّـُه ِبِهۦ
sesungguhnya hanyalah mengujimu Allah dengannya An-Nahl:92 يَبُْلوُكُم
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ُن إِذَا َما ٱبْتََلىُٰه َربُُّهۥ نسَٰ فَأَمَّا ٱإْلِ
maka adapun manusia apabila apa mengujinya tuhannya Al-Fajr:15 ٱبْتََلىُٰه

َوأَمَّآ إِذَا َما ٱبْتََلىُٰه فََقَدَر َعَليِْه ِرزَْقُهۥ
dan adapun/tetapi apabila apa mengujinya lalu (ia)

menentukan/menyempitkan atasnya rezkinya
Al-Fajr:16

ُهنَّ ٍت فَأَتَمَّ إِِذ ٱبْتََلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َربُُّهۥ ِبَكلِمَٰ َو
dan ketika ia menguji Ibrahim tuhannya dengan kalimat maka mereka

menunaikannya/menyempurnakannya
Al-Baqarah:124 ٱبْتََلىٰٓ

ُهنَالَِك ٱبْتُلِىَ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوزُْلزُِلوا۟ زِْلزَااًل َشِديًدا
disitulah diuji orang-orang mukmin dan mereka digoncangkan

goncangan sangat keras/berat
Al-Ahzab:11 ٱبْتُلِىَ

ذَا َلُهَو ٱْلبَلَٰٓؤُا۟ ٱمْلُِبنُي إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar ia suatu ujian yang nyata

Ash-
Shaafaat:106 ۟ ٱْلبَلَٰٓؤُا
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ي ل ب
Makna kata dasar :

يَبَْلىٰ َوُهَو بََلىٰٓ بََلىٰ
binasa dan dia yang benar ya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

طَْت ِبِهۦ َخِطيٓـَٔتُُهۥ بََلىٰ َمن َكَسَب َسيِّئًَة َوأَحَٰ
ya barang siapa mereka berdua mengerjakan mereka berdua buruk

dan ia meliputi dengannya kesalahannya/dosanya
Al-Baqarah:81 بََلىٰ

بََلىٰ َمْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه
bahkan barang siapa dia sangat mematuhi wajahnya kepada Allah

Al-Baqarah:112

َقاَل بََلىٰ َولَِٰكن لِّيَطَْمِئنَّ َقْلِبى
dia mengatakan ya akan tetapi agar dia menentramkan hatiku

Al-Baqarah:260

بََلىٰ َمْن أَْوفَىٰ ِبَعْهِدِهۦ
ya/benar siapa/orang dia menepati janjinya

Ali-Imran:76

َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30

َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ
dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku

diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalian
mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172

بََلىٰ َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا
ya/bahkan janji atasnya sebenar-benarnya

An-Nahl:38

لِمِ ٱْلَغيِْب ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتَأِْتيَنَُّكْم عَٰ
kamu hendaklah mengatakan ya dan tuhan pasti akan datang kepada

kalian (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib
Saba':3

994

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


KosakataAlQuran

بََلىٰ َقْد َجآَءتَْك َءايَِٰتى
bahkan/sebenarnya sungguh telah telah datang kepadamu keterangan-

keterangan-Ku
Az-Zumar:59

ِفِريَن َقاُلوا۟ بََلىٰ َولَِٰكْن َحقَّْت َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata benar akan tetapi pasti kalimat / ketentuan siksa

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Az-Zumar:71

۟ َقاُلوا۟ بََلىٰ َقاُلوا۟ فَٱْدُعوا
mereka berkata ya benar mereka berkata maka berdoXalah

Ghafir:50

بََلىٰ َورُُسُلنَا َلَديِْهْم يَْكتُبُوَن
ya/sebenarnya dan utusan-utusan kami di sisi mereka mereka menulis

Az-Zukhruf:80

ذَا ِبٱْلَحقِّ َقاُلوا۟ بََلىٰ  أََليَْس هَٰ
bukankah ini dengan benar mereka berkata ya/benar

Al-Ahqaaf:34

َعُكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ  يُنَاُدونَُهْم أََلْم نَُكن مَّ
dipanggil mereka 0 tidaklah adalah beserta kalian mereka berkata ya

benar
Al-Hadiid:14

ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم
kamu hendaklah mengatakan bahkan/tidak demikian dan tuhan

sungguh akan dibangkitkan (kalian[pr]) kemudian sungguh akan
diberitahukan terhadap apa (kalian) kerjakan

At-Taghaabun:7

َقاُلوا۟ بََلىٰ َقْد َجآَءنَا نَِذيٌر
mereka berkata ya benar sungguh telah dia datang kepada kami

pemberi peringatan
Al-Mulk:9

َى بَنَانَُهۥ بََلىٰ قَِٰدِريَن َعَلىٰٓ أَن نَُّسوِّ
yang benar/bahkan (mereka[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku

dari disempurnakan jari-jemarinya
Al-Qiyaamah:4

بََلىٰٓ إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ َويَأْتُوُكم مِّن فَْورِِهْم
yang benar jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara

diri dan mereka mendatangi / menyerang kalian dari/dengan
semangat membara mereka

Ali-Imran:125
بََلىٰٓ

بََلىٰٓ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
ya/benar sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
An-Nahl:28

بََلىٰٓ إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
ya/benar sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

menguasi
Al-Ahqaaf:33

بََلىٰٓ إِنَّ َربَُّهۥ َكاَن ِبِهۦ بَِصيًرا
yang benar sesungguhnya tuhannya adalah dia dengannya maha

melihat
Al-Inshiqaaq:15

995

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهم بََلىٰ َوُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم اْلَعلِيُم
atasku/terhadapku atas/terhadap bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa
mereka dan dia dan dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

sangat mengetahui

YaaSiin:81 َوُهَو

َعَلىٰ َشَجرَِة ٱْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَبَْلىٰ
atas/terhadap pohon pengekalan kerajaan tidak binasa Thaahaa:120 يَبَْلىٰ
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ن ن ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ujung jari, ujung jari-jemari

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَنَانَُهۥ بَنَاٍن
jari-jemarinya ujung jari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱْضِربُوا۟ فَْوَق ٱأْلَْعنَاِق َوٱْضِربُوا۟ ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن
maka pukullah/penggallah di atas leher/tengkuk dan
pukullah/potonglah dari mereka tiap-tiap ujung jari

Al-Anfaal:12 بَنَاٍن
َى بَنَانَُهۥ بََلىٰ قَِٰدِريَن َعَلىٰٓ أَن نَُّسوِّ

yang benar/bahkan (mereka[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
dari disempurnakan jari-jemarinya

Al-Qiyaamah:4 بَنَانَُهۥ
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و ن ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gagasan, struktur, susunan,

kerangka, bangunan, gedung, bangun, tegak, lurus, kestrukturan,
konsepsi, konsep

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membangun, membuat,
mendirikan, membina, membangunkan, mendasarkan, membikin,

memperbuat, menyusun, menciptakan, mencipta, menegakkan,
memperdirikan

بَنَّآٍء بَنَيْنََٰها بَنَىَٰها بَنَْوا۟ أَتَبْنُوَن
ahli bangunan diantaranya Dia telah

membinanya mereka bangun mengapa kamu
membangun

بُنْيَٰنَُهۥ بُنْيَٰنَُهم ٌ بُننْيَٰ بُنْيَٰنًا بَنَّآٍء
bangunannya bangunan-bangunan

mereka bangunan bangunan ahli bangunan

َوبَنَيْنَا بِْنيٌَّة مَّ ِبنَآًء بُنْيَٰنُُهُم بُنْيَٰنَُهۥ
dan (kami)
membina bangunan/dibangun bangunan/atap bangunan-bangunan

mereka bangunannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَبْنُوَن ِبُكلِّ ِريعٍ َءايًَة تَْعبَثُوَن
mengapa kamu membangun dengan setiap tempat yang sangat tinggi

suatu tanda melakukan perbuatan sia-sia

Asy-
Syu'araa':128

أَتَبْنُوَن
اَل يَزَاُل بُنْيَٰنُُهُم ٱلَِّذى بَنَْوا۟ ِريبًَة ِفى ُقُلوِبِهْم

tidak senantiasa bangunan-bangunan mereka yang mereka bangun
keraguan di dalam hati mereka

At-Taubah:110 ۟ بَنَْوا
َمآُء بَنَىَٰها َءأَنتُْم أََشدُّ َخْلًقا أَمِ ٱلسَّ

apakah kamu paling keras/berat penciptaan atau langit Dia telah
membinanya

An-Naziaat:27 بَنَىَٰها
َمآِء َوَما بَنَىَٰها  َوٱلسَّ

demi langit dan tidak pembinaannya
Ash-Shams:5
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َكيَْف بَنَيْنََٰها َوزَيَّنََّٰها َوَما َلَها ِمن فُُروجٍ
bagaimana menurut diantaranya dan (kami) menghiasinya dan tidak

baginya dari retak-retak
Qaaf:6 بَنَيْنََٰها

إِنَّا مَلُوِسُعوَن َمآَء بَنَيْنََٰها ِبأَيْيٍ۟د َو َوٱلسَّ
dan langit Kami bangun ia dengan kekuasaan dan sesungguhnya

kami benar-benar luas

Adz-
Dzaariyaat:47

يَِٰطنَي ُكلَّ بَنَّآٍء َوَغوَّاٍص َوٱلشَّ
dan syaitan-syaitan tiap-tiap ahli bangunan dan orang yang menyelam

(penyelam)
Shaad:37 بَنَّآٍء

إِذْ يَتَنَٰزَُعوَن بَيْنَُهْم أَْمرَُهْم فََقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َعَليِْهم بُنْيَٰنًا
ketika saling berbantah/berselisih diantara mereka perkara mereka

maka mereka mengatakan bangunkanlah/dirikanlah atas mereka
bangunan

Al-Kahfi:21
بُنْيَٰنًا

َقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َلُهۥ بُنْيَٰنًا فَأَْلُقوهُ ِفى ٱْلَجِحيمِ
mereka berkata bangunkanlah/dirikanlah baginya suatu bangunan lalu

lemparkanlah ia di dalam api yang menyala
Ash-Shaafaat:97

ٌ مَّرُْصوٌص َصفًّا َكأَنَُّهم بُننْيَٰ
barisan seakan-akan bangunan (ia[lk]) yang disusun Ash-Shaff:4 ٌ بُننْيَٰ

َقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَأَتَى الـلَّـُه بُنْيَٰنَُهم مَِّن ٱْلَقَواِعِد
sungguh telah (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari

sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari
dasar-dasar/pokok-pokok

An-Nahl:26
بُنْيَٰنَُهم

ٍن َخيٌْر َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ تَْقَوٰى ِمَن الـلَّـِه َورِْضوَٰ أَفََمْن أَسَّ
maka siapkah yang (ia) menjadi mendirikan bangunannya

atas/terhadap takwa dari/pada Allah dan keridhaan kebaikan
At-Taubah:109 بُنْيَٰنَُهۥ

َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ َشفَا ُجُرٍف َهاٍر أَم مَّْن أَسَّ
ataukah orang (ia) menjadi mendirikan bangunannya atas/terhadap

pinggir jurang-jurang reruntuhan
At-Taubah:109

اَل يَزَاُل بُنْيَٰنُُهُم ٱلَِّذى بَنَْوا۟ ِريبًَة ِفى ُقُلوِبِهْم
tidak senantiasa bangunan-bangunan mereka yang mereka bangun

keraguan di dalam hati mereka
At-Taubah:110 بُنْيَٰنُُهُم

َمآَء ِبنَآًء ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِفرًَٰشا َوٱلسَّ
yang ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan dan langit

bangunan/atap
Al-Baqarah:22 ِبنَآًء

َمآَء ِبنَآًء  الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوٱلسَّ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian bumi tambahan tempat

menetap dan langit atap
Ghafir:64
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بِْنيٌَّة َلُهْم ُغَرٌف مِّن فَْوِقَها ُغَرٌف مَّ
bagi mereka tempat yang tinggi dari atasnya tempat yang tinggi

bangunan/dibangun
Az-Zumar:20 بِْنيٌَّة مَّ

َوبَنَيْنَا فَْوَقُكْم َسبًْعا ِشَداًدا
dan (kami) membina di atas kalian tujuh kuat/kokoh An-Naba:12 َوبَنَيْنَا

إِذْ يَتَنَٰزَُعوَن بَيْنَُهْم أَْمرَُهْم فََقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َعَليِْهم بُنْيَٰنًا
ketika saling berbantah/berselisih diantara mereka perkara mereka

maka mereka mengatakan bangunkanlah/dirikanlah atas mereka
bangunan

Al-Kahfi:21
۟ ٱبْنُوا

َقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َلُهۥ بُنْيَٰنًا فَأَْلُقوهُ ِفى ٱْلَجِحيمِ
mereka berkata bangunkanlah/dirikanlah baginya suatu bangunan lalu

lemparkanlah ia di dalam api yang menyala
Ash-Shaafaat:97

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36 ٱبِْن

إِذْ َقاَلْت رَبِّ ٱبِْن لِى ِعنَدَك بَيْتًا ِفى ٱْلَجنَِّة
ketika dia mengatakan Tuhan bangunlah untukku disisimu rumah di

dalam surga
At-Tahriim:11
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ي ن ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gagasan, konsepsi, konsep,

struktur, susunan, kerangka, bangunan, gedung, bangun, kestrukturan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membangun, membuat,
mendirikan, membina, membangunkan, mendasarkan, membikin,
memperbuat, memperdirikan, menyusun, menciptakan, mencipta,

menjadikan, melakukan, memproduksi, buat, menjadi, bikin,
mendapatkan, memperoleh, mendapat, mengadakan, menegakkan,

mencacakkan

أَبْنَآَءُهْم أَبْنَآَءُهُم أَبْنَآَءنَا أَبْنَآَءُكْم أَبْنَآَء
anak-anak mereka anak-anak mereka anak-anak kami anak laki-laki anak-anak lelaki

۟ أَبْنَٰٓؤُا أَبْنَآِئِهنَّ أَبْنَآِئُكُم أَبْنَآِء أَبْنَآَءُهْم
anak-anak anak-anak laki

mereka[pr] anak-anakmu anak-anak anak-anak mereka

بَنَاِتىٓ بَنَاِتى بَنَاِتَك بَنَاٍت ۟ أَبْنَٰٓؤُا
puteri-puteriku puteri-puteriku puteri-puterimu anak perempuan anak-anak

بَِننَي بَِنىٓ بَنُٓوا۟ بَنُوَن بَنَاِتىٓ
anak-anak Bani bani anak-anak laki-laki puteri-puteriku

ِبٱْلبَِننَي ِببَِنيِه ِببَِنىٓ بَِنيِه بَِننَي
dengan anak-anak

laki-laki
dengan anak-

anaknya Bani anak-anaknya anak-anak

لِّبَِنىٓ لِٱبِْنِهۦ لِبَِنيِه لِبَِنىٓ ِبٱْلبَِننَي
bagi Bani kepada anaknya kepada anak-

anaknya bagi Bani dengan anak-anak
laki-laki
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َوبَنَاُت َوأَبْنَآِئنَا َوأَبْنَآؤُُكْم َوأَبْنَآَءُكْم لِّبَِنىٓ
dan anak-anak

perempuan dan anak-anak kami dan anak-anak
kalian

dan anak-anak
kalian bagi Bani

َوبَنَٰتٍۭ َوبَنَاِتَك َوبَنَاِت َوبَنَاتُُكْم َوبَنَاُت
dan anak perempuan dan anak-anak

perempuanmu
dan anak-anak
perempuanmu

dan anak-anak
perempuanmu

dan anak-anak
perempuan

َوٱبَْن َوبَِنيِه َوبَِننَي َوبَِنىَّ َوبَنَٰتٍۭ
dan orang dan anak-anaknya anak-anak dan anak-anakku dan anak perempuan

َوٱْلبَِننَي َوٱْلبَنُوَن َوٱبِْن َوٱبْنََهآ َوٱبَْن
dan anak-anak dan anak-anak dan orang-orang

yang dan anaknya dan orang

يَٰبُنَىَّ يَٰبَِنىٓ يَٰبَِنىَّ يَبْنَؤُمَّ َوٱْلبَِننَي
hai anakku wahai Bani wahai anak-anakku hai anak ibuku dan anak-anak

ٱبْنََك ٱبْنَتَىَّ ٱبْنََت ٱبَْن يَٰبُنَىَّ
anakmu kedua anak

perempuanku puteri anak hai anakku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ ٱْقتُُلٓوا۟ أَبْنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
mereka berkata kalian hendaklah membunuh anak-anak lelaki orang-

orang yang mereka mengimani bersama dia
Ghafir:25 أَبْنَآَء

يُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
disembelih anak laki-laki dan mereka membiarkan hidup anak-anak

perempuan kalian
Al-Baqarah:49 أَبْنَآَءُكْم

يَُقتُِّلوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
dibunuh anak-anak lelakimu dan mereka membiarkan hidup anak-

anak perempuan kalian
Al-A'raaf:141
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َويُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
dan disembelih anak-anak laki-lakimu dan mereka membiarkan hidup

anak-anak perempuan kalian
Ibrahim:6

 َوَما َجَعَل أَْدِعيَآَءُكْم أَبْنَآَءُكْم
dan tidak ia menjadikan anak angkat kalian anak-anakmu

Al-Ahzab:4

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
أَبْنَآَءنَا

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهُم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka
Al-An'aam:20 أَبْنَآَءُهُم

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهْم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana/seperti mereka mengenal anak-anak
mereka

Al-Baqarah:146 أَبْنَآَءُهْم

َويَذَرََك َوَءالَِهتََك َقاَل َسنَُقتُِّل أَبْنَآَءُهْم َونَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم
dan dia meninggalkan / membiarkan kalian dan tuhan-tuhanmu dia

mengatakan kelak kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-A'raaf:127

نُْهْم يُذَبِّحُ أَبْنَآَءُهْم َويَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم يَْستَْضِعُف طَآِئفًَة مِّ
kelak akan melemahkan/menindas segolongan dari mereka sungguh-

sungguh akan menyembelih anak laki-laki mereka dan dia
membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-Qashash:4

َوَلْو َكانُٓوا۟ َءابَآَءُهْم أَْو أَبْنَآَءُهْم أَْو إِْخوَٰنَُهْم أآََل إِنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
walaupun adalah mereka bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka

atau saudara-saudara mereka ketahuilah sesungguhnya golongan
Allah mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mujaadilah:22

أَْو أَبْنَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو إِْخوَِٰنِهنَّ أَْو بَِنىٓ إِْخوَِٰنِهنَّ
atau anak-anak suami mereka[pr] atau saudara laki-laki mereka[pr]

atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka[pr]
An-Nuur:31 أَبْنَآِء

وآََل إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء أََخوَِٰتِهنَّ
dan tidak saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak-anak laki-laki

mereka saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak laki-laki saudara
wanita mereka[pr]

Al-Ahzab:55
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وآََل إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء إِْخوَِٰنِهنَّ وآََل أَبْنَآِء أََخوَِٰتِهنَّ
dan tidak saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak-anak laki-laki

mereka saudara laki-laki mereka[pr] dan tidak anak laki-laki saudara
wanita mereka[pr]

Al-Ahzab:55

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم َوَحلَِٰٓئُل أَبْنَآِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمْن أَْصلَِٰبُكْم
maka tidak dosa-dosa atas kalian dan isteri-isteri anak-anakmu orang-

orang yang dari tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung
kalian

An-Nisa:23 أَبْنَآِئُكُم

أَْو َءابَآِئِهنَّ أَْو َءابَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو أَبْنَآِئِهنَّ
atau bapak-bapak mereka[pr] atau ayah-ayah suami mereka[pr] atau

anak-anak laki mereka[pr]
An-Nuur:31 أَبْنَآِئِهنَّ

 الَّ ُجنَاَح َعَليِْهنَّ ِفىٓ َءابَآِئِهنَّ وآََل أَبْنَآِئِهنَّ
tidak dosa-dosa atas mereka di dalam / pada bapak-bapak mereka[pr]

dan tidak anak-anak laki mereka[pr]
Al-Ahzab:55

َرٰى نَْحُن أَبْنَٰٓؤُا۟ الـلَّـِه َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َوٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani

kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya
Al-Maidah:18 ۟ أَبْنَٰٓؤُا

ا يَْخُلُق بَنَاٍت َوأَْصفَىُٰكم ِبٱْلبَِننَي أَمِ ٱتََّخذَ ِممَّ
atau ia telah mengambil dari apa dia menciptakan anak perempuan

dan memilih kalian dengan anak laki-laki
Az-Zukhruf:16 بَنَاٍت

َقاُلوا۟ َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا ِفى بَنَاِتَك ِمْن َحقٍّ
mereka berkata sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ada

bagi kami di dalam puteri-puterimu dari kebenaran
Huud:79 بَنَاِتَك

ؤآَُلِء بَنَاِتى ُهنَّ أَطَْهُر َلُكْم َقاَل يََٰقْومِ هَٰٓ
dia mengatakan hai kaumku inilah puteri-puteriku mereka

paling/lebih suci bagi kalian
Huud:78 بَنَاِتى

ؤآَُلِء بَنَاِتىٓ إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي َقاَل هَٰٓ
dia mengatakan mereka ini puteri-puteriku jika adalah kalian orang-

orang yang mengerjakan
Al-Hijr:71 بَنَاِتىٓ

يَْوَم اَل يَنفَعُ َماٌل واََل بَنُوَن
pada hari tidak dia memberi manfaat harta dan tidak anak-anak laki-

laki
Asy-Syu'araa':88 بَنُوَن

بَنُٓوا۟ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَنَا۠ ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
bani Israil dan aku dari orang-orang yang berserah diri / patuh Yunus:90 ۟ بَنُٓوا
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إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َو
dan ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israil Al-Baqarah:83 بَِنىٓ

َسْل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َكْم َءاتَيْنَُٰهم مِّْن َءايَةٍۭ بَيِّنٍَة
kamu tanyakanlah bani Israil berapa banyak kami telah

mendatangkan kepada mereka dari ayat/tanda-tanda bukti nyata
Al-Baqarah:211

أََلْم تََر إَِلى ٱمْلإََلِ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada pemuka-

pemuka dari Bani Israil
Al-Baqarah:246

َورَُسواًل إَِلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan seorang rasul kepada Bani Israil

Ali-Imran:49

َوَلَقْد أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab Allah perjanjian Bani

Israil
Al-Maidah:12

ِمْن أَْجِل ذَٰلَِك َكتَبْنَا َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dari sebab/oleh karena itu kami mewajibkan atas/terhadap Bani Israil

Al-Maidah:32

َلَقْد أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم رُُساًل
sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian Bani Israil dan kami

telah utus/meniup kepada mereka para utusan
Al-Maidah:70

ُلِعَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ لَِساِن
dikutuk oleh dia orang-orang yang mereka mengingkari dari Bani

Israil atas/terhadap lisan
Al-Maidah:78

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110

فَأَرِْسْل َمِعىَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka kamu hendaklah mengutus bersama aku orang-orang Israil

Al-A'raaf:105

َوَلنُرِْسَلنَّ َمَعَك بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami sungguh diutus bersama kamu Bani Israil

Al-A'raaf:134

۟ ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137

يَّتَُهْم إِذْ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَِنىٓ َءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِّ َو
dan ketika ia mengambil/mengazab tuhanmu dari anak-anak Adam

dari punggung mereka keturunan mereka
Al-A'raaf:172

َوَلَقْد بَوَّأْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ُمبَوَّأَ ِصْدٍق
dan sesungguhnya (kami) tempatkan Bani Israil di tempat kebenaran

Yunus:93
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َوَقَضيْنَآ إَِلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِفى ٱْلِكتَِٰب
dan (kami) menyelesaikan kepada/terhadap Bani Israil di dalam kitab

Al-Isra:4

َوَلَقْد َكرَّْمنَا بَِنىٓ َءاَدَم َوَحَمْلنَُٰهْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan sesungguhnya (kami) telah memuliakan anak Adam dan Kami

bawa/angkut mereka di dalam daratan dan lautan
Al-Isra:70

فَْسـَْٔل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِذْ َجآَءُهْم فََقاَل َلُهۥ ِفْرَعْوُن
maka tanyakanlah Bani Israil tatkala ia datang kepada mereka lalu ia

mengatakan baginya fir'aun
Al-Isra:101

فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47

إِنِّى َخِشيُت أَن تَُقوَل فَرَّْقَت بَنْيَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir bahwa mengatakan (kamu)

membuat perpecahan diantara Bani Israil
Thaahaa:94

أَْو أَبْنَآِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو إِْخوَِٰنِهنَّ أَْو بَِنىٓ إِْخوَِٰنِهنَّ
atau anak-anak suami mereka[pr] atau saudara laki-laki mereka[pr]

atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka[pr]
An-Nuur:31

نُُهنَّ أَْو بَِنىٓ أََخوَِٰتِهنَّ أَْو ِنَسآِئِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau anak laki-laki saudara wanita mereka[pr] atau wanita-wanita

mereka atau apa dia menguasai budak-budak mereka[pr]
An-Nuur:31

أَْن أَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
bahwa (kalian) lepaskanlah / utuslah bersama kami Bani Israil

Asy-Syu'araa':17

َوِتْلَك ِنْعَمٌة تَُمنَُّها َعَلىَّ أَْن َعبَّدتَّ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan itulah(tunggal) nikmat-nikmat kamu limpahkannya atas bahwa

(kamu) memperhambakan Bani Israil
Asy-Syu'araa':22

َكذَٰلَِك َوأَْورَثْنََٰها بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
seperti itulah dan (kami) wariskannya Bani Israil

Asy-Syu'araa':59

ؤُا۟ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل أَن يَْعَلَمُهۥ ُعَلمَٰٓ
bahwa mengetahuinya para ulama Bani Israil

Asy-
Syu'araa':197

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَُقصُّ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia mengkisahkan atas/terhadap Bani Israil

An-Naml:76

َوأَْورَثْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب
dan (kami) telah mewariskan Bani Israil kitab

Ghafir:53

يْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِمَن ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ َوَلَقْد نَجَّ
dan sesungguhya (kami) selamatkan Bani Israil dari siksa orang-

orang yang hina
Ad-Dukhaan:30
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َوَلَقْد َءاتَيْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Bani Israil kitab dan hukkum-

hukum dan kenabian
Al-Jaatsiyah:16

مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ ِمثْلِِهۦ فَـَٔاَمَن َوٱْستَْكبَرْتُْم
dari Bani Israil atas/terhadap semisalnya/yang menyamainya lalu

(dia) beriman dan kamu menyombongkan diri
Al-Ahqaaf:10

فَـَٔاَمنَت طَّآِئفٌَة مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل وََكفَرَت طَّآِئفٌَة
maka (ia) berimanlah segolongan dari bani Israil dan (ia)

mengingkari segolongan
Ash-Shaff:14

َلُهۥ بَِننَي َوبَنَٰتٍۭ ِبَغيِْر ِعْلمٍ
baginya anak-anak dan anak perempuan dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:100 بَِننَي

َوَجَعَل َلُكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم بَِننَي َوَحفََدةً
dan dia menjadikan bagi kalian dari isteri-isteri kalian anak-anak dan

cucu
An-Nahl:72

ىٰ ِبَهآ إِبْرَِٰهيُم بَِنيِه َويَْعُقوُب َوَوصَّ
dan ia telah mewasiatkan dengannya Ibrahim anak-anaknya dan

yaqub
Al-Baqarah:132 بَِنيِه

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil lautan Al-A'raaf:138 ِببَِنىٓ

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil laut maka (ia[lk]) akhirnya

mengikuti mereka fir'aun
Yunus:90

ُرونَُهْم يََودُّ ٱمْلُْجرُِم َلْو يَفْتَِدى ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئذٍۭ ِببَِنيِه يُبَصَّ
saling dilihat ia menginginkan orang yang berdosa sekiranya

menebus dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya
Al-Ma'arij:11 ِببَِنيِه

أَفَأَْصفَىُٰكْم َربُُّكم ِبٱْلبَِننَي َوٱتََّخذَ ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة إِنَٰثًا
apakah mensifatkan/memilihkan kamu tuhan kalian dengan anak-
anak laki-laki dan dia mengambil dari/diantara malaikat-malaikat

orang-orang perempuan

Al-Isra:40
ِبٱْلبَِننَي

ا يَْخُلُق بَنَاٍت َوأَْصفَىُٰكم ِبٱْلبَِننَي  أَمِ ٱتََّخذَ ِممَّ
atau ia telah mengambil dari apa dia menciptakan anak perempuan

dan memilih kalian dengan anak laki-laki
Az-Zukhruf:16

َوُقْلنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ لِبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْسُكنُوا۟ ٱأْلَرَْض
dan kami berkata dari sesudahnya itu bagi Bani Israil (kalian)

berdiamlah bumi
Al-Isra:104 لِبَِنىٓ

إِذْ َقاَل لِبَِنيِه َما تَْعبُُدوَن ِمۢن بَْعِدى
ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya apa kalian menyembah

dari sesudah/sepeninggalku
Al-Baqarah:133 لِبَِنيِه
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ُن لِٱبِْنِهۦ َوُهَو يَِعظُُهۥ إِذْ َقاَل ُلْقمَٰ َو
dan ketika dia mengatakan luqmân kepada anaknya dan diamemberi

pelajaran kepadanya
Luqman:13 لِٱبِْنِهۦ

ُكلُّ ٱلطََّعامِ َكاَن ِحالًّ لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tiap makanan adalah dia halal bagi Bani Israil Ali-Imran:93 لِّبَِنىٓ

َوَءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi

Bani Israil
Al-Isra:2

َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya petunjuk bagi Bani Israil

As-Sajdah:23

َوَجَعْلنَُٰه َمثاًَل لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya perumpamaan bagi Bani Israil

Az-Zukhruf:59

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
َوأَبْنَآَءُكْم

يُوِصى ِبَهآ أَْو َديٍْن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم اَل تَْدُروَن
diwasiatkan kepadaku baginya atau hutang bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian tidakmengetahui
An-Nisa:11 َوأَبْنَآؤُُكْم

إِْخوَٰنُُكْم َوأَزْوَُٰجُكْم ُقْل إِن َكاَن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم َو
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan isteri-isteri kalian
At-Taubah:24

نُْهْم َوأَبْنَآِئنَا تََولَّْوا۟ إاِلَّ َقلِياًل مِّ
dan anak-anak kami kalian telah memalingkan kecuali sedikit dari

mereka
Al-Baqarah:246 َوأَبْنَآِئنَا

تُُكُم ٱلَِّٰتىٓ أَرَْضْعنَُكْم َوبَنَاُت ٱأْلَخِ َوبَنَاُت ٱأْلُْخِت َوأُمَّهَٰ
dan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak

perempuan saudara perempuan dan ibu-ibumu yang mereka
menyusuilah kalian

An-Nisa:23
َوبَنَاُت

تُُكُم ٱلَِّٰتىٓ أَرَْضْعنَُكْم َوبَنَاُت ٱأْلَخِ َوبَنَاُت ٱأْلُْخِت َوأُمَّهَٰ
dan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak

perempuan saudara perempuan dan ibu-ibumu yang mereka
menyusuilah kalian

An-Nisa:23

لَٰتُُكْم تُُكْم َوخَٰ تُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخوَٰتُُكْم َوَعمَّٰ ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّهَٰ
dia haram atas kalian ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan

saudara-saudara perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan
bapak kalian dan saudara-saudara perempuan ibu kalian

An-Nisa:23 َوبَنَاتُُكْم

1008

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

َوبَنَاِت

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

َزْوَِٰجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسآِء ٱمْلُؤِْمِننَي يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu dan

anak-anak perempuanmu dan perempuan orang-orang yang beriman
Al-Ahzab:59 َوبَنَاِتَك

َلُهۥ بَِننَي َوبَنَٰتٍۭ ِبَغيِْر ِعْلمٍ
baginya anak-anak dan anak perempuan dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:100 َوبَنَٰتٍۭ

َوٱْجنُبِْنى َوبَِنىَّ أَن نَّْعبَُد ٱأْلَْصنَاَم
dan jauhkan aku dan anak-anakku bahwa kami menyembah berhala Ibrahim:35 َوبَِنىَّ

ٍل َوبَِننَي َوَجَعْلنَُٰكْم أَْكثََر نَِفيًرا َوأَْمَدْدنَُٰكم ِبأَْموَٰ
dan apakah (kami) membantu kalian dengan harta anak-anak dan

(kami) menjadikan kalian kebanyakan kelompok
Al-Isra:6 َوبَِننَي

 أَيَْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم ِبِهۦ ِمن مَّاٍل َوبَِننَي
apakah mereka mengira bahwasanya hanyalah dipanjangkan mereka

dengannya dari (ia[lk]) yang harta anak-anak

Al-
Mu'minuun:55
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مٍ َوبَِننَي  أََمدَُّكم ِبأَنْعَٰ
dia telah memanjangkan/menganugerahkan kepadamu dengan

binatang ternak anak-anak

Asy-
Syu'araa':133

 أَن َكاَن ذَا َماٍل َوبَِننَي
karena adalah dia mempunyai/yang ada (ia[lk]) yang harta anak-anak

Al-Qalam:14

ًرا ٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنٍَّٰت َويَْجَعل لَُّكْم أَنْهَٰ َويُْمِدْدُكم ِبأَْموَٰ
dan dipanjangkan kalian dengan harta anak-anak dan menjadikan

bagi kalian surga dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai
Nuh:12

َوبَِننَي ُشُهوًدا
anak-anak saksi-saksi

Al-
Muddaththir:13

ِحبَِتِهۦ َوبَِنيِه َوصَٰ
dan (ia[pr]) yang menjadi temannya / istrinya dan anak-anaknya Abasa:36 َوبَِنيِه

آِئلنَِي َوِفى ٱلرَِّقاِب ِبيِل َوٱلسَّ َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan orang yang minta-minta dan didalam

memerdekakan hamba sahaya
Al-Baqarah:177 َوٱبَْن

ِبيِل واََل تُبَذِّْر تَبِْذيًرا َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan jangan kamu memboroskan boros

Al-Isra:26

ِبيِل فَـَٔاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي َوٱبَْن ٱلسَّ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan
telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan

orang-orang jalan

Ar-Ruum:38

َلِمنَي َوَجَعْلنََٰها َوٱبْنََهآ َءايًَة لِّْلعَٰ
dan (kami) menjadikannya dan anaknya tanda-tanda untuk seluruh

alam
Al-Anbiyaa':91 َوٱبْنََهآ

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk kedua orang tua dan kaum kerabat dan anak-anak yatim

dan orang-orang miskin dan orang-orang yang jalan
Al-Baqarah:215 َوٱبِْن

نُُكْم ِبيِل َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ َوٱبِْن ٱلسَّ
dan ibnu (orang) jalan dan tidak dia menguasai tangan kanan kalian

An-Nisa:36

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan untuk yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak

yatim dan orang-orang miskin dan Ibnu jalan
Al-Anfaal:41

ِبيِل فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه َوٱبِْن ٱلسَّ
dan orang-orang jalan ketentuan/mahar dari Allah

At-Taubah:60
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ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7

ٱمْلَاُل َوٱْلبَنُوَن ِزينَُة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia Al-Kahfi:46 َوٱْلبَنُوَن

ِة ِمَن ٱلنَِّسآِء َوٱْلبَِننَي َوٱْلَقنَِٰطيِر ٱمْلَُقنطَرَِة ِمَن ٱلذََّهِب َوٱْلِفضَّ
dari isteri-isteri dan anak-anak dan harta wanita-wanita yang pilihan

dari emas dan perak
Ali-Imran:14 َوٱْلبَِننَي

َقاَل يَبْنَؤُمَّ اَل تَأُْخذْ ِبلِْحيَِتى واََل ِبَرأِْسىٓ
dia mengatakan hai anak ibuku tidakmengambil dengan janggutku

dan jangan kepalaku
Thaahaa:94 يَبْنَؤُمَّ

يَٰبَِنىَّ إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰ َلُكُم ٱلدِّيَن
wahai anak-anakku sesungguhnya Allah dia memilih untuk kalian

ketaatan/agama
Al-Baqarah:132 يَٰبَِنىَّ

َوَقاَل يَٰبَِنىَّ اَل تَْدُخُلوا۟ ِمۢن بَاٍب وَِٰحٍد
dan dia mengucapkan hai anak-anakku tidak kalian kelak memasuki

dari pintu yang satu
Yusuf:67

ُسوا۟ ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه يَٰبَِنىَّ ٱذَْهبُوا۟ فَتََحسَّ
hai anak-anakku (kalian) pergilah maka carilah/selidikilah

dari/tentang yusuf dan saudaranya
Yusuf:87

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمِتىَ
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat nikmatku Al-Baqarah:40 يَٰبَِنىٓ

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا۟
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat

Al-Baqarah:47

۟ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat

Al-Baqarah:122

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhan kalian
Al-Maidah:72

ِرى َسْوءَِٰتُكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم َقْد أَنزَْلنَا َعَليُْكْم لِبَاًسا يُوَٰ
hai anak Adam sungguh telah kami telah menurunkan atas kalian

pakaian dia menutupi/mengubur keburukan/aurat kalian
Al-A'raaf:26

يْطَُٰن يَٰبَِنىٓ َءاَدَم اَل يَفِْتنَنَُّكُم ٱلشَّ
hai anak Adam tidak dia dapat menipu kalian syaitan

Al-A'raaf:27

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم ُخذُوا۟ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
hai anak Adam kalian hendaklah mengambil perhiasan kalian disisi

setiap masjid
Al-A'raaf:31
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يَٰبَِنىٓ َءاَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَُّكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai anak Adam adapun/jika sungguh ia datang kepadamu rasul-rasul

diantara kalian
Al-A'raaf:35

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َقْد أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َعُدوُِّكْم
hai Bani Israil sungguh telah kami menyelamatkan kalian dari musuh

kalian
Thaahaa:80

أََلْم أَْعَهْد إَِليُْكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم
tidaklah (aku) peringatkan/memerintahkan kepadamu wahai anak

Adam
YaaSiin:60

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكم
wahai bani Israil sesungguhnya aku rasul/utusan Allah kepadamu

Ash-Shaff:6

ِفِريَن عَ ٱْلكَٰ َعنَا واََل تَُكن مَّ يَٰبُنَىَّ ٱرَْكب مَّ
hai anakku (kamu) naiklah bersama kami dan janganlahadalah

bersama para pembangkang / kafir
Huud:42 يَٰبُنَىَّ

َقاَل يَٰبُنَىَّ اَل تَْقُصْص رُْءيَاَك َعَلىٰٓ إِْخَوِتَك
dia mengatakan hai anakku tidak kisahkan mimpimu

atasku/terhadapku saudara-saudaramu
Yusuf:5

رَْك َلظُْلٌم َعِظيٌم يَٰبُنَىَّ اَل تُْشرِْك ِبالـلَّـِه إِنَّ ٱلشِّ
wahai anakku tidak dipersekutukan dengan Allah sesungguhnya

mempersekutukan benar-benar kezaliman yang besar
Luqman:13

يَٰبُنَىَّ إِنََّهآ إِن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل
wahai anakku sesungguhnya jika adalah seberat/sebesar biji dari sawi

Luqman:16

َلٰوةَ َوأُْمْر ِبٱمْلَْعُروِف َوٱنَْه َعِن ٱمْلُنَكِر يَٰبُنَىَّ أَِقمِ ٱلصَّ
wahai anakku dirikanlah sholat dan kamu hendaklah menyuruh

dengan yang baik dan cegahlah dari pembuat kemungkaran
Luqman:17

َقاَل يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أََرٰى ِفى ٱمْلَنَامِ
dia mengatakan wahai anakku sesungguhnya aku (aku) memandang

di dalam tidurku

Ash-
Shaafaat:102

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم
dan kami berikan Isa anak Maryam Al-Baqarah:87 ٱبَْن

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157

ُهۥ إِْن أَرَاَد أَن يُْهلَِك ٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
jika dia ingin untuk dia membinasakan al masih anak Maryam dan

ibunya
Al-Maidah:17
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إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:110

إِذْ َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia hai Isa anak

Maryam
Al-Maidah:112

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم َو
dan ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:116

َقاَل ٱبَْن أُمَّ
dia mengatakan anak ibu

Al-A'raaf:150

َوٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدٓوا۟ إِلًَٰها وَِٰحًدا
dan Al Masih anak Maryam dan tidak mereka diperintahkan

melainkan untuk menyembah tuhan yang satu
At-Taubah:31

ُهۥٓ َءايًَة َوَجَعْلنَا ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
dan kami menjadikan anak Maryam dan ibunya bukti

Al-
Mu'minuun:50

َن ٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها َوَمْريََم ٱبْنََت ِعْمرَٰ
dan Maryam puteri imran yangsangat memelihara kemaluannya At-Tahriim:12 ٱبْنََت

تنَْيِ َقاَل إِنِّىٓ أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى ٱبْنَتَىَّ هَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berkehendak untuk

dinikahkan kepada kamu salah satu kedua anak perempuanku ini
Al-Qashash:27 ٱبْنَتَىَّ

يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَآ إاِلَّ ِبَما َعلِْمنَا
wahai bapak kami sesungguhnya anakmu (ia)mencuri dan tidak kami

menyaksikan selain/kecuali dengan apa (kami) mengetahui
Yusuf:81 ٱبْنََك

َونَاَدٰى نُوٌح ٱبْنَُهۥ وََكاَن ِفى َمْعِزٍل
dan dia menyeru Nuh anaknya dan ia adalah di dalam tempat

terpencil / yang jauh
Huud:42 ٱبْنَُهۥ

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱبْنَىْ َءاَدَم ِبٱْلَحقِّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah dua orang anak

Adam dengan sebenarnya
Al-Maidah:27 ٱبْنَىْ

ٱْسُمُه ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم
namanya al masih Isa putra maryam Ali-Imran:45 ٱبُْن

إِنََّما ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم رَُسوُل الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah al masih Isa putra Maryam rasul/utusan

Allah
An-Nisa:171

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:17
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إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:72

مَّا ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم إاِلَّ رَُسوٌل
bukanlah al masih putra Maryam melainkan seorang rasul

Al-Maidah:75

َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم ٱللَُّهمَّ َربَّنَآ
dia mengatakan Isa putra Maryam ya Allah ya tuhan kami

Al-Maidah:114

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد ُعزَيٌْر ٱبُْن الـلَّـِه
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi uzair putra Allah

At-Taubah:30

َرى ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن الـلَّـِه َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani al masih putra Allah

At-Taubah:30

ذَٰلَِك ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َقْوَل ٱْلَحقِّ ٱلَِّذى ِفيِه يَْمتَُروَن
itu Isa putra Maryam perkataan benar yang tentang (kebenaran) itu

saling meragukan / memperselisihkan
Maryam:34

َا ُضرَِب ٱبُْن َمْريََم َمثاًَل َوملَّ
dan tatkala (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) putra Maryam

perumpamaan
Az-Zukhruf:57

إِذْ َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َو
dan apabila dia mengatakan Isa putra Maryam

Ash-Shaff:6

ۦَن َكَما َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم لِْلَحَواِريِّ
sebagaimana dia mengatakan Isa putra Maryam kepada pengikut-

pengikut setia
Ash-Shaff:14

َوَقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
dan kami mengikuti atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

dengan Isa putera Maryam
Al-Maidah:46 ٱبِْن

َداُوۥَد َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
daud dan 'isa putera Maryam

Al-Maidah:78

إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َو
dan Ibrahim dan Musa dan 'isa putra Maryam

Al-Ahzab:7

نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

إِنَّ ٱبِْنى ِمْن أَْهلِى
sesungguhnya anakku dari/termasuk penduduk Huud:45 ٱبِْنى
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فَٱْستَفِْتِهْم أَلَِربَِّك ٱْلبَنَاُت َوَلُهُم ٱْلبَنُوَن
maka tanyakan pada mereka apakah untuk tuhanmu anak-anak

perempuan dan untuk mereka anak laki-laki

Ash-
Shaafaat:149

ٱْلبَنَاُت
أَْصطَفَى ٱْلبَنَاِت َعَلى ٱْلبَِننَي

apakah (ia) memilih anak-anak perempuan atas/terhadap anak laki-
laki

Ash-
Shaafaat:153 ٱْلبَنَاِت

أَْم َلُه ٱْلبَنَُٰت َوَلُكُم ٱْلبَنُوَن
ataukah baginya anak-anak perempuan dan bagimu anak-anak laki-

laki
Ath-Thuur:39 ٱْلبَنَُٰت

نَُهۥ َوَلُهم مَّا يَْشتَُهوَن َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه ٱْلبَنَِٰت ُسبْحَٰ
dan menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan maha suci dia dan

bagi mereka apa inginkan
An-Nahl:57 ٱْلبَنَِٰت

فَٱْستَفِْتِهْم أَلَِربَِّك ٱْلبَنَاُت َوَلُهُم ٱْلبَنُوَن
maka tanyakan pada mereka apakah untuk tuhanmu anak-anak

perempuan dan untuk mereka anak laki-laki

Ash-
Shaafaat:149

ٱْلبَنُوَن
 أَْم َلُه ٱْلبَنَُٰت َوَلُكُم ٱْلبَنُوَن

ataukah baginya anak-anak perempuan dan bagimu anak-anak laki-
laki

Ath-Thuur:39

أَْصطَفَى ٱْلبَنَاِت َعَلى ٱْلبَِننَي
apakah (ia) memilih anak-anak perempuan atas/terhadap anak laki-

laki

Ash-
Shaafaat:153

ٱْلبَِننَي
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ت ه ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lemah, redup, kusam, pusing,

redam, kemalu-maluan, keadaan pingsan, suram, kabur, kelam, samar-
samar, rabun, samar, saru, kurang terang, kecil cahayanya, taram, pudar,

yg berasap, pucat, muda, putih, kucam, batas, patokan, kegagalan, seorang
yg tak lulus ujian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna luntur, melunturkan,
memudarkan, menjadi pudar, mengalum, menjadi layu, muntah,

menghilang secara perlahan, jatuh pingsan, menjadi lemah, menjadi
kusam, rebah pingsan, redup, mengecilkan, mengurangkan, mengedim,

menyuram, memucat, menjadi pucat, gagal, membiarkan, urung, kandas,
melalaikan, kalah, rusak, lupa, meninggalkan, bangkrut, runtuh, kurang,

kekurangan, berkurang, mangkir, menjatuhkan, tdk meluluskan, tdk lulus,
kebentur, mudarat

فَتَبَْهتُُهْم فَبُِهَت ٍ ِببُْهنتَٰ ٌ بُْهنتَٰ بُْهتَٰنًا
lalu

membingungkan
mereka[lk]

maka dia telah
dihilangankan akal dengan dusta dusta dengan cara dusta

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبينًا إِثًْما مُّ أَتَأُْخذُونَُهۥ بُْهتَٰنًا َو
apakah kalian mengambil kembali milik)nya dengan cara dusta dan

dosa dengan nyata
An-Nisa:20 بُْهتَٰنًا

ِبينًا إِثًْما مُّ فََقِد ٱْحتََمَل بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah dia menanggung kebohongan dan dosa dengan

nyata
An-Nisa:112

َوِبُكفْرِِهْم َوَقْولِِهْم َعَلىٰ َمْريََم بُْهتَٰنًا َعِظيًما
dan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka atas/terhadap

Maryam kedustaan sangat berlipat ganda
An-Nisa:156

ِبينًا إِثًْما مُّ فََقِد ٱْحتََمُلوا۟ بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah (mereka) membawa/memikul kebohongan dan

dosa dengan nyata
Al-Ahzab:58

ٌ َعِظيٌم ذَا بُْهنتَٰ نََك هَٰ ذَا ُسبْحَٰ أَن نَّتََكلََّم ِبهَٰ
untuk supaya membicarakan dengan ini maha suci engkau ini dusta

yang besar
An-Nuur:16 ٌ بُْهنتَٰ
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ٍ أَْولََٰدُهنَّ واََل يَأِْتنَي ِببُْهنتَٰ
anak-anak mereka[pr] dan tidak datang kepada kami dengan dusta

Al-
Mumtahinah:12

ٍ ِببُْهنتَٰ
فَبُِهَت ٱلَِّذى َكفََر َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي

maka dia telah dihilangankan akal yang ia mengingkari dan Allah
tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Baqarah:258 فَبُِهَت
بَْل تَأِْتيِهم بَْغتًَة فَتَبَْهتُُهْم فَاَل يَْستَِطيُعوَن

bahkan kamu membawa mereka dengan tiba-tiba lalu
membingungkan mereka[lk] maka tidak mereka mentaati

Al-Anbiyaa':40 فَتَبَْهتُُهْم
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ج ه ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesukaan, sukaria

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyenangkan,
menggembirakan, senang, meriangkan, bersuka cita, gembira, girang,
menerangi, menyinari, menyerikan, menyemarakkan, menjadi terang,
menjadikan terang, menjadi gembira, menggirangkan, membuat ria,

mempersenangkan, gemar

بَْهَجٍة بَِهيجٍ
pemandangan indah indah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5
بَِهيجٍ

 َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya dari setiap

pasangan/jenis indah/bagus
Qaaf:7

فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َحَدآِئَق ذَاَت بَْهَجٍة
lalu (kami) menumbuhkan dengannya kebun-kebun sebelah

pemandangan indah
An-Naml:60 بَْهَجٍة

1018

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ل ه ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdoa, memohon, meminta,
mendoakan, bersembahyang, memohonkan, mengharap

نَبْتَِهْل
kami mohon dengan sungguh-sungguh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِذِبنَي ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعل لَّْعنََت الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
kemudian kami mohon dengan sungguh-sungguh makajadikan

kutukan Allah atas/terhadap para yang mendustakan
Ali-Imran:61 نَبْتَِهْل
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م ه ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jahanam, bangsat, hewan,

berahi, kasar, orang tanpa perikemanusiaan, orang yg kejam dan kasar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

بَِهيَمِة بَِهيَمُة
binatang binatang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مِ إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم أُِحلَّْت َلُكم بَِهيَمُة ٱأْلَنْعَٰ
dia menghalalkan bagi kalian binatang binatang ternak kecuali apa

dia membacakan atas kalian
Al-Maidah:1 بَِهيَمُة

مِ َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ
atas/terhadap apa (rezeki) (ia) memberi rezeki kepada mereka dari

binatang binatang ternak
Al-Hajj:28 بَِهيَمِة

مِ َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ
atas/terhadap apa (ia) memberi rezeki kepada mereka dari binatang

binatang ternak
Al-Hajj:34
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ا و ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kembali, perubahan, ganti,

penggantian, ubahan, pertukaran, kembali, lagi, sekali lagi, pula
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kembali, pulang,

mengembalikan, balik, membalas, membalikkan, ingat, menjadi seperti
semula, mundur, mengingat, tdk memenuhi, tdk setia, terulang, berulang,
terjadi lagi, lagi-lagi timbul, menerima kembali, membalas dendam, pulih,

berbalik, memutarbalikkan, mengusir, mengemudiankan, bersandar,
percaya, menggunakan

ئُ تُبَوِّ َ تَبُٓوأ تَبَوَُّءو بَوَّأْنَا بَآَء
kamu menempatkan kalian kembali (mereka)menempati (kami) tempatkan dia kembali

َ ُمبَوَّأ َلنُبَوِّئَنَُّهْم َلنُبَوِّئَنَُّهم فَبَآُءو ئُ تُبَوِّ
di tempat sungguh akan

ditempatkan mereka
sungguh akan

ditempatkan mereka
maka mereka

kembali kamu menempatkan

َوبَوَّأَُكْم َوبَآُءو
dan Dia menempatkan kalian dan mereka kembali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن الـلَّـِه َكَمۢن بَآَء ِبَسَخٍط مَِّن الـلَّـِه أَفََمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰ
apakah orang yang dia sungguh-sungguh mengikuti keridhaan Allah

sama seperti orang dia kembali dengan kemurkaan/kemarahan dari
Allah

Ali-Imran:162
بَآَء

فََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
maka sesungguhnya telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah

dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Anfaal:16

َوَلَقْد بَوَّأْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ُمبَوَّأَ ِصْدٍق
dan sesungguhnya (kami) tempatkan Bani Israil di tempat kebenaran Yunus:93 بَوَّأْنَا
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بْرَِٰهيَم َمَكاَن ٱْلبَيِْت إِذْ بَوَّأْنَا إِلِ َو
dan ketika (kami) tempatkan kepada Ibrahim tempat rumah/baitullah

Al-Hajj:26

َن ِمن َقبْلِِهْم يمَٰ َوٱلَِّذيَن تَبَوَُّءو ٱلدَّاَر َوٱإْلِ
dan orang-orang yang (mereka)menempati rumah/kampung dan

keimanan dari sebelum mereka
Al-Hasyr:9 تَبَوَُّءو

إِثِْمَك إِنِّىٓ أُِريُد أَن تَبُٓوأَ ِبِإثِْمى َو
sesungguhnya aku aku berkehendak agar kalian kembali dengan

dosaku dan dosa kamu
Al-Maidah:29 َ تَبُٓوأ

تُبَوِّئُ ٱمْلُؤِْمِننَي َمقَِٰعَد لِْلِقتَاِل َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
kamu menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat duduk

untuk perang dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
Ali-Imran:121 ئُ تُبَوِّ

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي فَبَآُءو ِبَغَضٍب َعَلىٰ َغَضٍب َولِْلكَٰ
maka mereka kembali dengan kemurkaan atas/terhadap kemurkaan

dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan
Al-Baqarah:90 فَبَآُءو

ِت َلنُبَوِّئَنَُّهم مَِّن ٱْلَجنَِّة ُغرَفًا لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh akan ditempatkan mereka dari/di dalam
surga tempat yang tinggi

Al-Ankabuut:58
َلنُبَوِّئَنَُّهم

َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41 َلنُبَوِّئَنَُّهْم

َوَلَقْد بَوَّأْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ُمبَوَّأَ ِصْدٍق
dan sesungguhnya (kami) tempatkan Bani Israil di tempat kebenaran Yunus:93 َ ُمبَوَّأ

َوأَْورَثَنَا ٱأْلَرَْض نَتَبَوَّأُ ِمَن ٱْلَجنَِّة َحيُْث نََشآُء
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kami bumi/negeri (kami)

supaya meninggalkan/menempati dari/di surga dimana saja dia
menghendaki

Az-Zumar:74
ُ نَتَبَوَّأ

َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة َوٱمْلَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه
dan dia telah ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan dan

mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah
Al-Baqarah:61 َوبَآُءو

َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱمْلَْسَكنَُة
dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan dia telah

ditimpakan atas mereka kelemahan / kemiskinan
Ali-Imran:112
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َوبَوَّأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض تَتَِّخذُوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصوًرا
dan Dia menempatkan kalian di dalam bumimenjadikan dari tanah

datarnya istana-istana
Al-A'raaf:74 َوبَوَّأَُكْم
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ر و ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keruntuhan, kemusnahan,

ketewasan, penderitaan abadi, liar, buas, gila, binal, ribut, ramai,
sembarangan, biadab, edan, sembrono, tdk teratur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلبََواِر يَبُوُر تَبُوَر بُوًرا
kebinasaan akan hancur merugi binasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَّْعتَُهْم َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ نَُسوا۟ ٱلذِّْكَر وََكانُوا۟ َقْومًۢا بُوًرا َولَِٰكن مَّ
akan tetapi (ia) memberi kenikmatan hidup mereka dan bapak-bapak

mereka sehingga mereka lupa peringatan dan adalah mereka kaum
binasa

Al-Furqon:18
بُوًرا

ْوِء وَُكنتُْم َقْومًۢا بُوًرا  ظَنَّ ٱلسَّ
berpendapat sangat buruk dan kalian adalah kaum binasa

Al-Fath:12

رَةً لَّن تَبُوَر يَرُْجوَن ِتجَٰ
mereka mengharapkan perniagaan tidak akan merugi Faathir:29 تَبُوَر

َوَمْكُر أُ۟ولَِٰٓئَك ُهَو يَبُوُر
dan tipu-daya itulah mereka dia akan hancur Faathir:10 يَبُوُر

َوأََحلُّوا۟ َقْوَمُهْم َداَر ٱْلبََواِر
dan mereka menempatkan kaum mereka rumah/tempat kebinasaan Ibrahim:28 ٱْلبََواِر
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ل و ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna air kencing, kencing, kemih,

air kecil, kuyuh, pengencingan, pengungsian, pengosongan, penyingkiran,
kecil sekali, amat kecil, jumlah sedikit, berkencing, berurusan remeh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengungsi, mengungsikan,
menyingkir, mengosongkan, menyingkirkan, kencing, berkencing

بَاُل بَاَلُهْم
halnya keadaan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكفََّر َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم َوأَْصَلحَ بَاَلُهْم
(ia) telah benar-benar menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan

mereka dan kamu memperbaiki keadaan mereka
Muhammad:2 بَاَلُهْم

 َسيَْهِديِهْم َويُْصلِحُ بَاَلُهْم
(ia) akan memberi petunjuk mereka dan menyebakan akan membuat

kebaikan keadaan mereka
Muhammad:5

فَْسـَْٔلُه َما بَاُل ٱلنِّْسَوِة ٱلَِّٰتى َقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ
maka tanyakan padanya apa/bagaimana halnya wanita-wanita yang

(mereka) memotong tangan mereka[pr]
Yusuf:50 بَاُل

َقاَل فََما بَاُل ٱْلُقُروِن ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan maka bagaimanakah halnya kurun/umat-umat

pertama/dahulu
Thaahaa:51
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ت ي ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kediaman, tempat kediaman,

hidup perkawinan, tempat duduk di muka perapian, perapian, tungku,
rumah tangga, perbaraan, dasar perapian, batu dasar, tempat tinggal,

panti, waktu tinggal, gedung, keluarga, majelis, kandang, kampung
halaman, tanah air, tanah tumpah darah, negeri sendiri, wisma, panti

asuhan, suaka, dlm negeri, sekandung, tempat perlindungan, naungan,
tempat diam, pautan, tempat sembunyi, naung, keturunan raja, para

penonton.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyediakan rumah,

memondokkan, memberi rumah, memasukkan di rumah, menaruh,
menempatkan, menyimpan, menaruhkan, mengasramakan.

بَيِْتَك بَيٍْت بَيٌْت بَيْتًا بَيَٰتًا
rumahmu rumah-tangga sebuah rumah rumah pada waktu malam

بُيُوتًا بَيِْتىَ بَيِْتِهۦ بَيِْتَها بَيِْتَك
rumah-rumah rumahKu rumahnya rumahnya rumahmu

بُيُوتَنَا بُيُوتَُكْم بُيُوَت بُيُوٍت بُيُوتًا
rumah-rumah kami beberapa rumah rumah rumah-rumah rumah-rumah

بُيُوِتُكْم بُيُوِت بُيُوتُُهْم بُيُوتَُهم بُيُوتَنَا
rumah kalian rumah-rumah rumah-rumah

mereka
rumah-rumah

mereka rumah-rumah kami

َلبَيُْت ِبٱْلبَيِْت بُيُوِتِهنَّ بُيُوِتُكنَّ بُيُوِتُكْم
sungguh rumah

(aku) di rumah rumah-rumah
mereka[pr] rumah (kalian[pr]) rumah kalian
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يَِبيتُوَن َوٱْلبَيِْت َولِبُيُوِتِهْم لِبُيُوِتِهْم
bermalam dan rumah dan bagi rumah-rumah

mereka
bagi rumah-rumah

mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجآَءَها بَأُْسنَا بَيَٰتًا أَْو ُهْم َقآِئُلوَن
maka dia datang kepadanya siksaan Kami pada waktu malam atau

mereka mereka sedang istirahat
Al-A'raaf:4 بَيَٰتًا

أَفَأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا بَيَٰتًا َوُهْم نَآِئُموَن
apakah dia merasa aman ahli negeri jika dia datang kepada mereka

siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97

 ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَابُُهۥ بَيَٰتًا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika dia datang

kepada kalian siksaannya pada waktu malam
Yunus:50

إِنَّ أَْوَهَن ٱْلبُيُوِت َلبَيُْت ٱْلَعنَكبُوِت ٱتََّخذَْت بَيْتًا َو
(ia) sungguh-sungguh mengambil/membuat rumah dan sesungguhnya

kami paling lemah rumah-rumah sungguh rumah (aku) laba-laba
Al-Ankabuut:41 بَيْتًا

إِذْ َقاَلْت رَبِّ ٱبِْن لِى ِعنَدَك بَيْتًا ِفى ٱْلَجنَِّة
ketika dia mengatakan Tuhan bangunlah untukku disisimu rumah di

dalam surga
At-Tahriim:11

َمآِء أَْو يَُكوَن َلَك بَيٌْت مِّن زُْخُرٍف أَْو تَرَْقىٰ ِفى ٱلسَّ
atau adalah dia bagimu sebuah rumah dari perhiasan (emas) ataunaik

di dalam langit
Al-Isra:93 بَيٌْت

َة َل بَيٍْت ُوِضعَ لِلنَّاِس َللَِّذى ِببَكَّ إِنَّ أَوَّ
sesungguhnya paling pertama rumah-tangga telah diletakkan /

dibangun bagi manusia ialah rumah (Baitullah) di bakkah
Ali-Imran:96 بَيٍْت

 َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰٓ أَْهِل بَيٍْت
apakah/maukah (aku) menunjukkan kepada kalian atasku/terhadapku

penduduk rumah-tangga
Al-Qashash:12

فََما َوَجْدنَا ِفيَها َغيَْر بَيٍْت مَِّن ٱمْلُْسلِِمنَي
maka tidak kami mendapati didalamnya tidak / bukan / selain rumah-

tangga dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Adz-
Dzaariyaat:36

َكَمآ أَْخرََجَك َربَُّك ِمۢن بَيِْتَك ِبٱْلَحقِّ
sebagaimana (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kamu tuhanmu dari

rumahmu dengan kebenaran
Al-Anfaal:5 بَيِْتَك
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َلٰوةَ ِعنَد بَيِْتَك ٱمْلَُحرَّمِ َربَّنَا لِيُِقيُموا۟ ٱلصَّ
disisi rumah Engkau orang yang sangat dihormati ya tuhan kami agar

didirikan sholat
Ibrahim:37

َوَدتُْه ٱلَِّتى ُهَو ِفى بَيِْتَها َعن نَّفِْسِهۦ َورَٰ
dan ia mendatanginya/menggodanya yang dia di dalam rumahnya

dari dirinya sendiri
Yusuf:23 بَيِْتَها

َوَمن يَْخُرْج ِمۢن بَيِْتِهۦ ُمَهاِجًرا إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa dia menyuruh keluar dari rumahnya orang yang
berusaha untuk berpindah / berhijrah kepada Allah dan rasul-nya

An-Nisa:100 بَيِْتِهۦ
ُجوِد عِ ٱلسُّ ِكِفنَي َوٱلرُّكَّ رَا بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلعَٰ أَن طَهِّ

bahwa ia mensucikan sampai bersih rumahKu bagi orang-orang yang
tawaf dan orang-orang yang iXtikaf dan orang-orang yang ruku'

sujud

Al-Baqarah:125
بَيِْتىَ

ُجوِد عِ ٱلسُّ ْر بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلَقآِئِمنَي َوٱلرُّكَّ َوطَهِّ
dan (kamu) sucikanlah sampai bersih rumah-Ku bagi orang-orang

yang tawaf dan orang-orang yang berdiri/beribadat dan orang-orang
yang ruku' sujud

Al-Hajj:26

رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28

َوتَنِْحتُوَن ٱْلجِبَاَل بُيُوتًا
dan memahat gunung-gunung rumah-rumah Al-A'raaf:74 بُيُوتًا
ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ

beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah
kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman

Yunus:87

وََكانُوا۟ يَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َءاِمِننَي
dan adalah mereka memahat dari gunung-gunung rumah-rumah

keadaan aman
Al-Hijr:82

ا يَْعرُِشوَن َجِر َوِممَّ أَِن ٱتَِّخِذى ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َوِمَن ٱلشَّ
agar/hendalah (kamu) tertariklah untuk mengambil dari gunung-

gunung rumah/sarang-sarang dan dari pohon dan dari apa mereka
membangun singgasana

An-Nahl:68

مِ بُيُوتًا  َوَجَعَل َلُكم مِّن ُجُلوِد ٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit binatang ternak

rumah-rumah
An-Nahl:80

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر بُيُوِتُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak

memasuki rumah-rumah tidak / bukan / selain rumah kalian
An-Nuur:27
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لَّيَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر َمْسُكونٍَة ِفيَها
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian kelak memasuki

rumah-rumah tidak / bukan / selain (ia[pr]) yang ditempati
didalamnya

An-Nuur:29

فَِإذَا َدَخْلتُم بُيُوتًا فََسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم
maka apabila kalian telah masuki/campuri rumah-rumah maka
(kalian[lk]) sering-sering memberilah salam atasku/terhadapku

diri/jenis-jenis kalian

An-Nuur:61

َوتَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا فَٰرِِهنَي
dan memahat dari gunung-gunung rumah-rumah orang-orang yang

rajin

Asy-
Syu'araa':149

ِفى بُيُوٍت أَِذَن الـلَّـُه أَن تُرْفَعَ َويُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ
di dalam rumah-rumah memberi izin Allah untukditinggikan dan

disebut didalamnya namanya
An-Nuur:36 بُيُوٍت

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

بُيُوَت

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah

kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Yunus:87 بُيُوتَُكْم

ٱلنَِّبىَّ يَُقوُلوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْورَةٌ َوَما ِهىَ ِبَعْورٍَة
nabi mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka

dan tidak dia dengan terbuka
Al-Ahzab:13 بُيُوتَنَا

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2
بُيُوتَُهم

فَِتْلَك بُيُوتُُهْم َخاِويَةًۢ ِبَما ظََلُمٓوا۟
maka itulah(tunggal) rumah-rumah mereka (ia[pr]) yang

roboh/runtuh dengan apa/sebab mereka menganiaya
An-Naml:52 بُيُوتُُهْم

أَن تَأُْكُلوا۟ ِمۢن بُيُوِتُكْم أَْو بُيُوِت َءابَآِئُكْم
bahwa kalian memakan dari/di rumah kalian atau rumah-rumah

bapak-bapak kamu
An-Nuur:61 بُيُوِت

ِتُكْم أَْو بُيُوِت إِْخوَِٰنُكْم هَٰ أَْو بُيُوِت أُمَّ
atau rumah-rumah ibu-ibu kamu atau rumah-rumah saudara laki-laki

kalian
An-Nuur:61
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ِتُكْم أَْو بُيُوِت إِْخوَِٰنُكْم هَٰ أَْو بُيُوِت أُمَّ
atau rumah-rumah ibu-ibu kamu atau rumah-rumah saudara laki-laki

kalian
An-Nuur:61

ِمُكْم أَْو بُيُوِت أََخوَِٰتُكْم أَْو بُيُوِت أَْعمَٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan kalian atau rumah-rumah

saudara-saudara laki-laki bapak kalian
An-Nuur:61

ِمُكْم أَْو بُيُوِت أََخوَِٰتُكْم أَْو بُيُوِت أَْعمَٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan kalian atau rumah-rumah

saudara-saudara laki-laki bapak kalian
An-Nuur:61

لَِٰتُكْم ِتُكْم أَْو بُيُوِت أَْخوَٰلُِكْم أَْو بُيُوِت خَٰ أَْو بُيُوِت َعمَّٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan bapak kalian atau rumah-

rumah saudara laki-laki ibu kalian atau rumah-rumah saudara
perempuan ibu kalian

An-Nuur:61

لَِٰتُكْم ِتُكْم أَْو بُيُوِت أَْخوَٰلُِكْم أَْو بُيُوِت خَٰ أَْو بُيُوِت َعمَّٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan bapak kalian atau rumah-

rumah saudara laki-laki ibu kalian atau rumah-rumah saudara
perempuan ibu kalian

An-Nuur:61

لَِٰتُكْم ِتُكْم أَْو بُيُوِت أَْخوَٰلُِكْم أَْو بُيُوِت خَٰ أَْو بُيُوِت َعمَّٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan bapak kalian atau rumah-

rumah saudara laki-laki ibu kalian atau rumah-rumah saudara
perempuan ibu kalian

An-Nuur:61

َوأُنَبِّئُُكم ِبَما تَأُْكُلوَن َوَما تَدَِّخُروَن ِفى بُيُوِتُكْم
dan aku kabarkan kepada kalian dengan apa kalian makan dan tidak

kalian merendahkan diri di dalam rumah kalian
Ali-Imran:49 بُيُوِتُكْم

ُقل لَّْو ُكنتُْم ِفى بُيُوِتُكْم َلبََرزَ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah kalian di dalam rumah

kalian niscaya dia telah menampakkan
Ali-Imran:154

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّۢن بُيُوِتُكْم َسَكنًا
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari rumah kalian tempat tinggal

An-Nahl:80

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر بُيُوِتُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak

memasuki rumah-rumah tidak / bukan / selain rumah kalian
An-Nuur:27

أَن تَأُْكُلوا۟ ِمۢن بُيُوِتُكْم أَْو بُيُوِت َءابَآِئُكْم
bahwa kalian memakan dari/di rumah kalian atau rumah-rumah

bapak-bapak kamu
An-Nuur:61

ِهلِيَِّة ٱأْلُوَلىٰ َج ٱْلجَٰ َوَقْرَن ِفى بُيُوِتُكنَّ واََل تَبَرَّْجَن تَبَرُّ
dan hendaklah (perempuan) di dalam rumah (kalian[pr]) dan jangan

(mereka[pr]) menjadi menghiasi (ia) menjadi menghiasi orang-orang
jahiliyah pertama/dahulu

Al-Ahzab:33
بُيُوِتُكنَّ
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َوٱذُْكْرَن َما يُتَْلىٰ ِفى بُيُوِتُكنَّ ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َوٱْلِحْكَمِة
dan ingatlah apa dia membacakan di dalam rumah (kalian[pr]) dari

ayat-ayat Allah dan hikmah/kebijaksanaan
Al-Ahzab:34

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َربَُّكْم اَل تُْخرُِجوُهنَّ ِمۢن بُيُوِتِهنَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah tuhan kalian

tidak dikeluarkan mereka[pr] dari rumah-rumah mereka[pr]
Ath-Thalaaq:1 بُيُوِتِهنَّ

ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklah bertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29
ِبٱْلبَيِْت

إِنَّ أَْوَهَن ٱْلبُيُوِت َلبَيُْت ٱْلَعنَكبُوِت ٱتََّخذَْت بَيْتًا َو
(ia) sungguh-sungguh mengambil/membuat rumah dan sesungguhnya

kami paling lemah rumah-rumah sungguh rumah (aku) laba-laba
Al-Ankabuut:41 َلبَيُْت

ِن لِبُيُوِتِهْم لََّجَعْلنَا مِلَن يَْكفُُر ِبٱلرَّْحمَٰ
tentu (kami) menjadikan bagi orang mereka mengingkari pemurah

bagi rumah-rumah mereka
Az-Zukhruf:33 لِبُيُوِتِهْم

بًا َوُسُرًرا َعَليَْها يَتَِّكـُٔوَن َولِبُيُوِتِهْم أَبْوَٰ
dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu dan kegembiraan ria

diatasnya menyandarkan
Az-Zukhruf:34 َولِبُيُوِتِهْم

َوٱْلبَيِْت ٱمْلَْعُموِر
dan rumah (ia[lk]) yang dimakmurkan Ath-Thuur:4 َوٱْلبَيِْت

ًدا َوِقيًَٰما َوٱلَِّذيَن يَِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
dan orang-orang yang bermalam kepada tuhan mereka sujud dan

berdiri
Al-Furqon:64 يَِبيتُوَن

إِذْ َجَعْلنَا ٱْلبَيَْت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َو
dan ketika kami jadikan rumah/baitullah tempat ziarah/berkumpul

bagi manusia dan tempat aman
Al-Baqarah:125 ٱْلبَيَْت

فََمْن َحجَّ ٱْلبَيَْت أَِو ٱْعتََمَر
maka barang siapa dia berhaji rumah/baitullah atau dia berumrah

Al-Baqarah:158

بِِّهْم َورِْضوَٰنًا وآََل َءآمِّنَي ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّن رَّ
dan jangan orang-orang yang mengunjungi rumah/baitullah Haram

mereka menginginkan karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan
Al-Maidah:2

َجَعَل الـلَّـُه ٱْلَكْعبََة ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم ِقيًَٰما لِّلنَّاِس
ia menjadikan Allah KaXbah rumah/baitullah suci berdiri bagi

manusia
Al-Maidah:97
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ِعيُل إِْسمَٰ ٱْلَقَواِعَد ِمَن ٱْلبَيِْت َو
dasar-dasar dari rumah/baitullah dan Ismail Al-Baqarah:127 ٱْلبَيِْت

ٱْلبَيِْت َمِن ٱْستَطَاَع إَِليِْه َسِبياًل
rumah/baitullah siapa/orang dia memohon kesanggupan kepadanya

(Baitullah) jalan
Ali-Imran:97

َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعنَد ٱْلبَيِْت إاِلَّ ُمَكآًء َوتَْصِديًَة
dan tidak adalah dia sholat mereka disisi rumah/baitullah

kecuali/hanyalah siulan dan tepuk tangan
Al-Anfaal:35

تُُهۥ َعَليُْكْم أَْهَل ٱْلبَيِْت إِنَُّهۥ َحِميٌد مَّجِيٌد َوبَرَكَٰ
dan keberkatan-Nya atas kalian ahlul/ahli rumah/baitullah

sesungguhnya dia terpuji (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat mulia
Huud:73

بْرَِٰهيَم َمَكاَن ٱْلبَيِْت إِذْ بَوَّأْنَا إِلِ  َو
dan ketika (kami) tempatkan kepada Ibrahim tempat rumah/baitullah

Al-Hajj:26

ثُمَّ َمِحلَُّهآ إَِلى ٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian tempatnya sampai (sekitar) rumah/baitullah kuno/tua

Al-Hajj:33

رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33

ذَا ٱْلبَيِْت  فَْليَْعبُُدوا۟ رَبَّ هَٰ
maka hendaklah (mereka[lk]) menyembah tuhan pemelihara ini

rumah
Quraish:3

َوَليَْس ٱْلِبرُّ ِبأَن تَأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمن ظُُهورَِها
dan dia bukanlah/tidaklah kebaikan bahwa memasuki / datang rumah-

rumah dari belakangnya
Al-Baqarah:189 ٱْلبُيُوَت

ِبَها َوأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمْن أَبْوَٰ
dan (mereka[lk]) berilah rumah-rumah dari pintu-pintunya

Al-Baqarah:189

فَِإن َشِهُدوا۟ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِفى ٱْلبُيُوِت َحتَّىٰ يَتََوفَّىُٰهنَّ ٱمْلَْوُت
maka jika mereka mempersaksikan maka kalian hendaklah menahan

mereka di dalam rumah-rumah sehingga/sampai dia mewafatkan
mereka kematian

An-Nisa:15 ٱْلبُيُوِت

إِنَّ أَْوَهَن ٱْلبُيُوِت َلبَيُْت ٱْلَعنَكبُوِت ٱتََّخذَْت بَيْتًا َو
(ia) sungguh-sungguh mengambil/membuat rumah dan sesungguhnya

kami paling lemah rumah-rumah sungguh rumah (aku) laba-laba
Al-Ankabuut:41
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ظ ي ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemutih, obat kelantang,

obat pengelantang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melumas dgn telur, pemutih,
obat kelantang, obat pengelantang, memutihkan, mengelantang, memutih,

membuat putih, memucat, menjadi pucat, membuat pucat

تَبْيَضُّ ِبيٌض بَيَْضآُء بَيَْضآَء بَيٌْض
dia menjadi putih

(berseri) putih putih (bercahaya) putih telor

ٱأْلَبْيَُض ْت ٱبْيَضَّ ْت َوٱبْيَضَّ
putih dia menjadi putih (berseri) dan menjadi putih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكأَنَُّهنَّ بَيٌْض مَّْكنُوٌن
seakan-akan mereka[pr] telor (ia[lk]) yang disimpan Ash-Shaafaat:49 بَيٌْض

َوٱْضُمْم يََدَك إَِلىٰ َجنَاِحَك تَْخُرْج بَيَْضآَء
dan kepitkanlah tanganmu kepada sayapmu (kamu[lk]) keluarlah

putih
Thaahaa:22 بَيَْضآَء

تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu[lk]) keluarlah putih dari selain/tanpa jelek

An-Naml:12

ٱْسُلْك يََدَك ِفى َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu (kamu[lk])

keluarlah putih dari selain/tanpa jelek
Al-Qashash:32

ِرِبنَي بَيَْضآَء َلذٍَّة لِّلشَّٰ
putih sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum

Ash-Shaafaat:46

َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih (bercahaya) bagi

yang yang melihat
Al-A'raaf:108 بَيَْضآُء
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َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih bagi yang yang

melihat
Asy-Syu'araa':33

َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد
dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])

yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam
Faathir:27 ِبيٌض

يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ
pada hari dia menjadi putih (berseri) wajah-wajah dan dia menjadi

hitam (muram) wajah-wajah
Ali-Imran:106 تَبْيَضُّ

ْت َعيْنَاهُ ِمَن ٱْلُحزِْن فَُهَو َكِظيٌم َوٱبْيَضَّ
dan menjadi putih kedua matanya dari/karena kesedihan maka/akan

tetapi ia orang yang menahan (marah / kesedihan)
Yusuf:84 ْت َوٱبْيَضَّ

ْت ُوُجوُهُهْم َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱبْيَضَّ
dan adapun orang-orang yang dia menjadi putih (berseri) wajah

mereka
Ali-Imran:107 ْت ٱبْيَضَّ

ٱْلَخيُْط ٱأْلَبْيَُض ِمَن ٱْلَخيِْط ٱأْلَْسَوِد ِمَن ٱْلفَْجِر
benang putih dari benang hitam dari fajar Al-Baqarah:187 ٱأْلَبْيَُض
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ع ي ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jual, obral, diobral, lelang,

lelangan, pekerjaan sbg penjual, dagang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjual, mengobral,

melelang, melakukan jual beli, berdagang

فَبَاِيْعُهنَّ تَبَايَْعتُْم ِببَيِْعُكُم بَيْعٌ بَايَْعتُم
maka (ia[lk]) yang

menerima janji setia
mereka[pr]

(kalian) menjadi
berjual beli dengan jual belimu jual beli /

perdagangan
telah (kalian) jual

belikan

يُبَاِيُعونََك يُبَاِيُعوَن ُ يَتَبَوَّأ َوِبيَعٌ فَبَاِيْعُهنَّ
semakin berjanji
setia kepadamu

semakin berjanji
setia

menjadi pergi
menuju dan gereja-gereja

maka (ia[lk]) yang
menerima janji setia

mereka[pr]

ٱْلبَيْعُ ٱْلبَيْعَ
jual beli jual beli

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱْستَبِْشُروا۟ ِببَيِْعُكُم ٱلَِّذى بَايَْعتُم ِبِهۦ
maka bergembiralah kamu dengan jual belimu yang telah (kalian)

jual belikan dengannya
At-Taubah:111 بَايَْعتُم

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ بَيْعٌ ِفيِه
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak jual beli / perdagangan

tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:254 بَيْعٌ

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ بَيْعٌ ِفيِه واََل ِخلٌَٰل
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak jual beli / perdagangan

tentang (kebenaran) itu dan tidak persahabatan
Ibrahim:31

رَةٌ واََل بَيْعٌ َعن ِذْكِر الـلَّـِه رَِجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتجَٰ
orang laki-laki tidak dilalaikan mereka[lk] perniagaan dan tidak jual

beli / perdagangan dari peringatan Allah
An-Nuur:37
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فَٱْستَبِْشُروا۟ ِببَيِْعُكُم ٱلَِّذى بَايَْعتُم ِبِهۦ
maka bergembiralah kamu dengan jual belimu yang telah (kalian)

jual belikan dengannya
At-Taubah:111 ِببَيِْعُكُم

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

تَبَايَْعتُْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

فَبَاِيْعُهنَّ

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40
َوِبيَعٌ

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض يَتَبَوَّأُ ِمنَْها َحيُْث يََشآُء وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam

bumi/negeri ini menjadi pergi menuju daripadanya kemana sajadia
kehendaki

Yusuf:56
ُ يَتَبَوَّأ

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُبَاِيُعونََك إِنََّما يُبَاِيُعوَن الـلَّـَه
sesungguhnya orang-orang yang semakin berjanji setia kepadamu

sesungguhnya hanyalah semakin berjanji setia Allah
Al-Fath:10 يُبَاِيُعوَن

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُبَاِيُعونََك إِنََّما يُبَاِيُعوَن الـلَّـَه
sesungguhnya orang-orang yang semakin berjanji setia kepadamu

sesungguhnya hanyalah semakin berjanji setia Allah
Al-Fath:10 يُبَاِيُعونََك

َجرَِة فََعلَِم َما ِفى ُقُلوِبِهْم إِذْ يُبَاِيُعونََك تَْحَت ٱلشَّ
ketika semakin berjanji setia kepadamu di bawah orang-orang yang

soleh maka (ia) mengetahui apa yang di dalam hati mereka
Al-Fath:18

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

يُبَاِيْعنََك
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۟ بَٰوا َوأََحلَّ الـلَّـُه ٱْلبَيْعَ َوَحرََّم ٱلرِّ
dan dia menghalalkan Allah jual beli dan dia telah mengharamkan

riba
Al-Baqarah:275 ٱْلبَيْعَ

 فَٱْسَعْوا۟ إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه َوذَُروا۟ ٱْلبَيْعَ
maka berjalanlah kamu kepada/untuk peringatan Allah kalian

hendaklah meninggalkan jual beli/perdagangan
Al-Jumu'ah:9

۟ بَٰوا ِمَن ٱمْلَسِّ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلٓوا۟ إِنََّما ٱْلبَيْعُ ِمثُْل ٱلرِّ
dari sentuhan itu dengan sebab mereka mereka berkata sesungguhnya

hanyalah jual beli seperti riba
Al-Baqarah:275 ٱْلبَيْعُ
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ن ي ب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna diantara, dikalangan,

ditengah-tengah, antara lain, antara, tengah, melalui, melewati, sampai,
sepanjang, tembus, terus, antara, di antara, di tengah-tengah, di

antaranya, di kalangan, melalui, lewat, melewati, sampai, karena,
sepanjang, selama, di seluruh, terus, sebab, atas, dgn bantuan, dari,
seluruh, tembus, siap, selesai, sampai selesai, pertunjukan, pameran,
tontonan, film, sandiwara, bioskop, terusan, menyambung, pandai

berbicara, pandai mengeluarkan pikirannya, galir, berbeda, jelas, nyata,
terang, bayan, terpisah, tedas, lain, istimewa, berbeda-beda, curai,

terbukti, wanita, gadis, luas, besar, lebar, umum, global, kasar, pampang,
kentara, ternyata, dimengerti, yg mudah dilihat, yg mudah dimengerti,
eksplisit, tegas, gamblang, lahiriah saja, tdk tulus, pura-pura, terbuka,

lahir, terang-terangan, terbukti sendiri, sudah jelas, tdk perlu bukti lagi,
kereta api kilat, ekspres, cepat, kilat, tepat, jebah, antara lain, tengah-

tengah.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menunjukkan, menandakan,

mengusulkan, menyatakan, menerangkan, menunjuk, beralamat,
memperlihatkan, tunjukkan, mempertunjukkan, menonjolkan,

mempersembahkan, mempergelarkan, muncul, unjuk, memunculkan,
mempertontonkan, menuntun, terbayang, membayang, kelihatan, nampak,

menaruh, menaruhkan, mengantarkan, mengantar, berangkat,
mengetengahkan, mengajukan, memamerkan, mencetak, menghiasi,

menghias, bersambung, menyoroti, mengucapkan dgn jelas, menjelaskan,
menguraikan, membentangkan, mengekspresikan, mengucapkan,

mengungkap, menyampaikan, mencurahkan, membahasakan,
mengirimkan dgn ekspres, memperbahasakan, mengemukakan,

mengutarakan, menyuarakan, mengalamatkan.

بَيََّت بَيَانَُهۥ بَيَاٌن مُِّبنيٍ ُمِبنيٍ
dia mengambil

keputusan penjelasannya tambahan
penerangan yang nyata nyata

بَيِّنًَة ٍ بَنيِّ بَيَّنَُّٰه بَيَّنَّا بَيََّت
yang nyata kejelasan/kenyataan telah Kami

terangkannya
kami telah

menerangkan
dia mengambil

keputusan
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بَيِّنٍَت بَيِّنَُة بَيِّنٍَة بَيِّنٌَة بَيِّنًَة
bukti nyata yang nyata bukti nyata bukti nyata yang nyata

بَيْنََك بَنْيَ بَيِّنٍَٰت بَيِّنٌَٰت بَيِّنٍَت
antara kamu diantara bukti nyata bukti nyata bukti nyata

بَيْنَنَا بَيْنَُكْم بَيْنَُكُم بَيْنَُكم بَيْنََك
antara kami diantara kalian diantara kamu diantara kalian antara kamu

بَيْنَُهَما بَيْنَُهَمآ بَيْنَُهم بَيْنََها بَيْنَنَا
diantara mereka

berdua
diantara mereka

berdua diantara mereka antara ia antara kami

بَيْنَُهنَّ بَيْنَُهْم بَيْنَُهُم بَيْنَُهَمآ بَيْنَُهَما
diantara

mereka[pr]/diantaranya diantara mereka di antara mereka diantara mereka
berdua

diantara mereka
berdua

بَيِْننَا بَيِْنُكْم بَنْيِ بَيْنَُهۥ بَيْنَُهنَّ
antara kita diantara kamu antara diantaranya diantara

mereka[pr]/diantaranya

بَيِْنى بَيِْنِهْم بَيِْنِهَما بَيِْننَآ بَيِْننَا
antara aku antara mereka antara mereka

berdua antara kita antara kita

َ تَبنَيَّ بَّيْنَُكْم ِبٱْلبَيِّنَِٰت ِببَيِّنٍَة بَيِْنى
ia menjadi jelas diantara kalian dengan bukti-bukti dengan bukti-bukti

nyata antara aku

۟ فَتَبَيَّنُٓوا فَتَبَيَّنُوا۟ َ تَّبنَيَّ تَبَيَّنَِت َ تَبنَيَّ
maka kalian

hendaklah teliti
maka kalian

hendaklah teliti ia menjadi jelas (kamu) menjadi
jelas/nyata ia menjadi jelas
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َ لِتُبنَيِّ َُّهۥ َلنُبَيِّتَن َُّهۥ َلتُبَيِّنُن َكأَنََّما فَتَبَيَّنُٓوا۟
agar kamu

menerangkan
sungguh kita akan

menyerangnya
dimalam hari

untuk kamu
menerangkannya ia menjadi jelas maka kalian

hendaklah teliti

ُمبَيِّنٍَٰت َ لِّنُبنَيِّ َ لِيُبنَيِّ ِبنَي لِأْلَوَّٰ َ لِتُبنَيِّ
penjelas (yang
menjelaskan)

karena hendak
dijelaskannya

untuk Dia
menerangkan

bagi orang-orang
bertaubat

agar kamu
menerangkan

ِبينًا مُّ بَيِّنٍَٰت مُّ بَيِّنٍَة مُّ ُمِبنٌي ُمبَيِّنٍَٰت
dengan nyata penjelas (yang

menjelaskan)
penjelas (yang
menjelaskan) yang nyata penjelas (yang

menjelaskan)

۟ َوبَيَّنُوا ُ نُبنَيِّ مُِّبنيٍ ِبنٌي مُّ ِبينًا مُّ
dan mereka

menerangkan dia dijelaskan yang nyata yang nyata dengan nyata

َوبَيْنَُكُم َوبَيْنََك َوبَنْيَ َوبَيِّنٍَٰت َوبَيَّنُوا۟
dan diantara kamu dan antara kamu dan antara dan penjelasan-

penjelasan
dan mereka

menerangkan

َوبَيْنَُهْم َوبَيْنَُهَما َوبَيْنَُهم َوبَيْنَُكْم َوبَيْنَُكُم
dan antara mereka dan diantara

keduanya dan antara mereka dan antara kamu dan diantara kamu

َ َوتَبنَيَّ َوبَيِْنَك َوبَيْنَُهۥٓ َوبَيْنَُهۥ َوبَيْنَُهْم
dan (ia) menjadi
telah jelas/nyata dan diantara kamu dan antara hari itu dan antara ia dan antara mereka

َولِنُبَيِّنَُهۥ
dan agar kami menjelaskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِفى ٱْلِخَصامِ َغيُْر ُمِبنيٍ ُمِبنيٍ

dan dia (kalian) bertasbih penentang tidak / selain nyata Az-Zukhruf:18 ُمِبنيٍ
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َقاَل أََوَلْو ِجئْتَُك ِبَشىٍْء مُِّبنيٍ مُِّبنيٍ
dia mengatakan atau setiap jika aku datangkan kepadamu dengan

sesuatu apapun yang nyata
Asy-Syu'araa':30 مُِّبنيٍ

ذَا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتَِّقنَي هَٰ
ini tambahan penerangan bagi manusia dan petunjuk dan pelajaran

bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:138 بَيَاٌن

ثُمَّ إِنَّ َعَليْنَا بَيَانَُهۥ
kemudian sesungguhnya atas kami penjelasannya Al-Qiyaamah:19 بَيَانَُهۥ

َويَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإذَا بََرزُوا۟ ِمْن ِعنِدَك بَيََّت طَآِئفٌَة مِّنُْهْم
dan mereka mengatakan ketaatan maka apabila mereka telah nampak

dari sisimu dia mengambil keputusan segolongan dari mereka
An-Nisa:81 بَيََّت

َقْد بَيَّنَّا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يُوِقنُوَن
sungguh telah kami telah menerangkan tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka meyakini
Al-Baqarah:118 بَيَّنَّا

َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian ayat-ayat jika

adalah kalian kalian menggunakan akal
Ali-Imran:118

َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian keterangan-

keterangan agar supaya kalian kalian menggunakan akal
Al-Hadiid:17

ِمۢن بَْعِد َما بَيَّنَُّٰه لِلنَّاِس ِفى ٱْلِكتَِٰب
dari sesudah apa telah Kami terangkannya kepada manusia di dalam

kitab
Al-Baqarah:159 بَيَّنَُّٰه

ٍ لَّواَْل يَأْتُوَن َعَليِْهم ِبُسْلطَٰنٍۭ بَنيِّ
mengapa tidak mendatangkan / membuat atas mereka dengan alasan

kejelasan/kenyataan
Al-Kahfi:15 ٍ بَنيِّ

َوَلَقد تَّرَْكنَا ِمنَْهآ َءايَةًۢ بَيِّنًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya mereka tinggalkan dari padanya suatu ayat/bukti

yang nyata bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan akal
Al-Ankabuut:35 بَيِّنًَة

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة فََقْد َجآَءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian bukti nyata dari

tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat
Al-An'aam:157 بَيِّنٌَة

بُِّكْم َقْد َجآَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian bukti nyata dari tuhan

kalian
Al-A'raaf:73
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بُِّكْم َقْد َجآَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian bukti nyata dari tuhan

kalian
Al-A'raaf:85

َسْل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َكْم َءاتَيْنَُٰهم مِّْن َءايَةٍۭ بَيِّنٍَة
kamu tanyakanlah bani Israil berapa banyak kami telah

mendatangkan kepada mereka dari ayat/tanda-tanda bukti nyata
Al-Baqarah:211 بَيِّنٍَة

بِّى ُقْل إِنِّى َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku atas/terhadap bukti

nyata dari Tuhanku
Al-An'aam:57

 لِّيَْهلَِك َمْن َهَلَك َعۢن بَيِّنٍَة
agar binasalah orang dia membinasakan dari/dengan bukti nyata

Al-Anfaal:42

 َويَْحيَىٰ َمْن َحىَّ َعۢن بَيِّنٍَة
dan menghidupkan orang hidup dari/dengan bukti nyata

Al-Anfaal:42

بِِّهۦ أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Huud:17

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:28

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:63

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:88

بِِّهۦ أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Muhammad:14

ُحِف ٱأْلُوَلىٰ أََو َلْم تَأِْتِهم بَيِّنَُة َما ِفى ٱلصُّ
atau setiap tidak kamu membawa mereka yang nyata apa yang di

dalam lembaran-lembaran pertama/dahulu
Thaahaa:133 بَيِّنَُة

فَُهْم َعَلىٰ بَيِّنٍَت مِّنُْه
lalu mereka atas/terhadap bukti nyata dari padanya Faathir:40 بَيِّنٍَت

َقاُم إِبْرَِٰهيَم ِفيِه َءايَٰتٌۢ بَيِّنٌَٰت مَّ
tentang (kebenaran) itu tanda-tanda bukti nyata makam Ibrahim Ali-Imran:97 بَيِّنٌَٰت
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بَْل ُهَو َءايَٰتٌۢ بَيِّنٌَٰت ِفى ُصُدوِر
bahkan dia ayat-ayat bukti nyata di dalam dada

Al-Ankabuut:49

َوَلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليَْك َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat bukti

nyata
Al-Baqarah:99 بَيِّنٍَٰت

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَاتُنَا بَيِّنٍَٰت  َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Yunus:15

 َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ ِتْسعَ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa sembilan ayat-ayat

bukti nyata
Al-Isra:101

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت  َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Maryam:73

 وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan demikianlah (kami) turunkannya ayat-ayat/keterangan bukti

nyata
Al-Hajj:16

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت تَْعرُِف ِفى ُوُجوِه َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

mengenal / melihat di dalam wajahnya
Al-Hajj:72

ُروَن ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1

ا َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا بَيِّنٍَٰت  فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka Musa dengan ayat/mukjizat

Kami bukti nyata
Al-Qashash:36

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت إِْن هَٰ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Saba':43

َوَءاتَيْنَُٰهم بَيِّنٍَٰت مَِّن ٱأْلَْمِر
dan kami telah memberikan kepada mereka bukti nyata dari urusan

ini
Al-Jaatsiyah:17

تَُهْم إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت مَّا َكاَن ُحجَّ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidak adalah dia bantahan mereka
Al-Jaatsiyah:25

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت  َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Al-Ahqaaf:7

 ُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل َعَلىٰ َعبِْدِهۦٓ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan atas/terhadap

hambanya ayat-ayat bukti nyata
Al-Hadiid:9
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 ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَقْد أَنزَْلنَآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
orang-orang yang dari sebelum mereka dan sesungguhnya kami telah

menurunkan ayat-ayat bukti nyata
Al-Mujaadilah:5

َا بَنْيَ يََديَْها اًل ملِّ فََجَعْلنََٰها نَكَٰ
kami jadikannya peringatan bagi apa diantara dua tangannya Al-Baqarah:66 بَنْيَ

َعَوانٌۢ بَنْيَ ذَٰلَِك
pertengahan / saling menolong diantara itu

Al-Baqarah:68

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan pada apa antara kedua tangannya

Al-Baqarah:97

فَاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َما يُفَرُِّقوَن ِبِهۦ بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوزَْوِجِهۦ
maka jangan kamu kafir maka mereka mengetahui diantara keduanya

apa mereka diceraikan dengannya antara seseorang dan istrinya
Al-Baqarah:102

نُْهْم ُق بَنْيَ أََحٍد مِّ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan di antara seorang dari mereka

Al-Baqarah:136

َمآِء َوٱأْلَرِْض ِر بَنْيَ ٱلسَّ َحاِب ٱمْلَُسخَّ يَٰحِ َوٱلسَّ َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin dan awan yang paling mengendalikan antara

langit dan bumi
Al-Baqarah:164

لِيَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِفيَما ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه
agar dia menghukum diantara manusia tentang apa mereka

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:213

َوتَتَُّقوا۟ َوتُْصلُِحوا۟ بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan kalian memelihara diri dan diakurkan (oleh kalian) diantara

manusia
Al-Baqarah:224

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم
dia mengetahui apa diantara tangan-tangan mereka

Al-Baqarah:255

ُق بَنْيَ أََحٍد مِّن رُُّسلِِهۦ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan diantara seorang dari rasul-rasulnya

Al-Baqarah:285

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa (kitab) antara dua tangannya

Ali-Imran:3

َا بَنْيَ يََدىَّ ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa antara

hadapanku/sebelumku dari taurat
Ali-Imran:50

نُْهْم َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن ُق بَنْيَ أََحٍد مِّ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan antara seorang dari mereka dan kami

baginya orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:84
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فَأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِهۦٓ إِْخوَٰنًا
maka dia menjinakkan antara hati kalian maka/lalu kalian memulai

dengan nikmatnya penciptaan dalam persaudaraan
Ali-Imran:103

َوِتْلَك ٱأْلَيَّاُم نَُداوُِلَها بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan itulah(tunggal) hari/masa kami mempergilirkannya diantara

manusia
Ali-Imran:140

َوأَن تَْجَمُعوا۟ بَنْيَ ٱأْلُْختنَْيِ إاِلَّ َما َقْد َسَلَف
dan bahwa kalian menghimpun antara dua perempuan bersaudara

kecuali apa sungguh telah dia melalui
An-Nisa:23

إِذَا َحَكْمتُم بَنْيَ ٱلنَّاِس أَن تَْحُكُموا۟ ِبٱْلَعْدِل َو
dan apabila kalian telah menetapkan hukum diantara manusia supaya

kalian menetapkan hukum dengan adil
An-Nisa:58

لِتَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبَمآ أََرىَٰك الـلَّـُه
supaya kamu mengadili diantara manusia dengan apa dia

memperlihatkan kepadamu Allah
An-Nisa:105

أَْو إِْصلَٰحٍۭ بَنْيَ ٱلنَّاِس
atau perwujudan perdamaian antara manusia

An-Nisa:114

َوَلن تَْستَِطيُعٓوا۟ أَن تَْعِدُلوا۟ بَنْيَ ٱلنَِّسآِء
dan tidak kalian dapat akan kalian melakukan keadilan diantara isteri-

isteri
An-Nisa:129

ؤآَُلِء ؤآَُلِء وآََل إَِلىٰ هَٰٓ مُّذَبْذَِبنَي بَنْيَ ذَٰلَِك آَل إَِلىٰ هَٰٓ
orang-orang yang dalam keadaan ragu-ragu antara itu tidak kepada

ini/itu dan tidak kepada ini/itu
An-Nisa:143

َويُِريُدوَن أَن يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ الـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dan mereka menghendaki untuk mereka membedakan antara Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

َويُِريُدوَن أَن يَتَِّخذُوا۟ بَنْيَ ذَٰلَِك َسِبياًل
dan mereka menghendaki untuk mereka mengambil antara itu jalan

An-Nisa:150

نُْهْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ َوَلْم يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ أََحٍد مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-

rasulnya dan tidak mereka membedakan antara seorang dari mereka
An-Nisa:152

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa (Kitab) antara dua

tangannya/sebelumnya dari taurat
Al-Maidah:46

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa (Kitab)
antara dua tangannya/sebelumnya dari taurat dan petunjuk dan

pelajaran bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Maidah:46
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َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱْلِكتَِٰب ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara dua tangan/sebelumnya dari

kitab
Al-Maidah:48

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك مَُّصدُِّق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi yang selalu membenarkan yang antara kedua tangannya

Al-An'aam:92

بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ
kabar gembira diantara hadapan rahmat-nya

Al-A'raaf:57

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَُحوُل بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوَقْلِبِهۦ
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah membatasi

antara seseorang dan hatinya
Al-Anfaal:24

َوأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو أَنفَْقَت َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan (ia) lebih menjinakkan / mempersatukan antara hati mereka

walaupun (kamu[lk]) membelanjakan apa di dalam bumi semuanya
Al-Anfaal:63

مَّآ أَلَّفَْت بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه أَلََّف بَيْنَُهْم
tidak dapat (kamu[lk]) menjinakkan/mempersatukan antara hati

mereka akan tetapi Allah (ia) akhirnya telah
menjinakkan/mempersatukan diantara mereka

Al-Anfaal:63

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107

َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوتَفِْصيَل ٱْلِكتَِٰب
akan tetapi membenarkan yang diantara kedua tangannya dan

menjelaskan kitab
Yunus:37

َما َكاَن َحِديثًا يُفْتََرٰى َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه
tidak adalah dia cerita-cerita dibuat-buat akan tetapi membenarkan

yang diantara (petunjuk) tangannya (sebelumnya)(
Yusuf:111

َوٱبْتَغِ بَنْيَ ذَٰلَِك َسِبياًل
dan carilah olehmu antara itu jalan

Al-Isra:110

دَّيِْن َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ بَنْيَ ٱلسَّ
sehingga tatkala ia telah sampai diantara dua tutup/ dua gunung

Al-Kahfi:93

َدفَنْيِ َءاتُوِنى زُبََر ٱْلَحِديِد َحتَّىٰٓ إِذَا َساَوٰى بَنْيَ ٱلصَّ
datangkan / berikan kepadaku dipotong-potong besi sehingga apabila

sama antara ia kedua pinggir/puncak
Al-Kahfi:96

َلُهۥ َما بَنْيَ أَيِْدينَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَنْيَ ذَٰلَِك
baginya apa antara tangan-tangan kami dan tidak belakang kami dan

tidak diantara itu
Maryam:64
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َلُهۥ َما بَنْيَ أَيِْدينَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَنْيَ ذَٰلَِك
baginya apa antara tangan-tangan kami dan tidak belakang kami dan

tidak diantara itu
Maryam:64

إِنِّى َخِشيُت أَن تَُقوَل فَرَّْقَت بَنْيَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir bahwa mengatakan (kamu)

membuat perpecahan diantara Bani Israil
Thaahaa:94

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Thaahaa:110

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa-apa diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Anbiyaa':28

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Hajj:76

َب ٱلرَّسِّ َوُقُرونًۢا بَنْيَ ذَٰلَِك َكِثيًرا َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوأَْصحَٰ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan penduduk

Rass dan kurun-kurun diantara itu sangat banyak
Al-Furqon:38

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan dia yang (ia) mengutus angin kabar gembira antara hadapan

rahmat-nya
Al-Furqon:48

وََكاَن بَنْيَ ذَٰلَِك َقَواًما
dan ia adalah antara itu berdiri

Al-Furqon:67

َوَجَعَل َلَها َروَِٰسىَ َوَجَعَل بَنْيَ ٱْلبَْحَريِْن َحاِجزًا
dan dia menjadikan untuknya gunung-gunung dan dia menjadikan

diantara dua laut (ia[lk]) yang memisahkan/membatasi
An-Naml:61

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦٓ َوَمن يُرِْسُل ٱلرِّ
dan siapa menyebabkab mengirimkan angin kabar gembira antara

hadapan/sebelum rahmat-nya
An-Naml:63

أَفََلْم يََرْوا۟ إَِلىٰ َما بَنْيَ أَيِْديِهْم
apakah maka tidak mereka memperhatikan pada apa diantara tangan-

tangan mereka
Saba':9

َمن يَْعَمُل بَنْيَ يََديِْه ِبِإذِْن َربِِّهۦ
orang/jin mengerjakan diantara hadapannya dengan seizin tuhannya

Saba':12

فََقاُلوا۟ َربَّنَا بَِٰعْد بَنْيَ أَْسفَارِنَا َوظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
maka mereka mengatakan ya tuhan kami jauhkanlah antara

perjalanan-perjalanan kami dan mereka berbuat dzalim diri-diri
mereka sendiri

Saba':19

واََل ِبٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوَلْو تََرىٰٓ
dan tidak dengan yang (Kitab) antara dihadapannya/sebelumnya dan

kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat
Saba':31
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إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذيٌر لَُّكم بَنْيَ يََدْى َعذَاٍب َشِديٍد
tak lain dia kecuali pemberi peringatan bagi kalian diantara

dihadapannya/sebelumnya azab / siksa sangat keras/berat
Saba':46

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap antara yang dihadapannya/sebelumnya

Faathir:31

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَُّقوا۟ َما بَنْيَ أَيِْديُكْم َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bertawakal apa yang diantara tangan-tangan kalian
YaaSiin:45

فَٱْحُكم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعِ ٱْلَهَوٰى
maka kamu hendaklah putuskan diantara manusia dengan benar dan

tidak mengikuti hawa nafsu
Shaad:26

أَنَت تَْحُكُم بَنْيَ ِعبَاِدَك ِفى َما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
Engkau kalian menetapkan hukum diantara hamba-hamba-mu di

dalam apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka
memperselisihkan

Az-Zumar:46

إِنَّ الـلَّـَه َقْد َحَكَم بَنْيَ ٱْلِعبَاِد
sesungguhnya Allah sungguh telah (ia [lk]) memutuskan diantara

hamba-hamba
Ghafir:48

َوَقيَّْضنَا َلُهْم ُقرَنَآَء فَزَيَّنُوا۟ َلُهم مَّا بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dan (kami) menetapkan bagi mereka teman-teman maka (mereka)

menjadikan memandang baik bagi mereka apa yang diantara tangan-
tangan mereka dan tidak belakang mereka

Fush-Shilat:25

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara sebelumnya

Al-Ahqaaf:30

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا۟ بَنْيَ أََخَويُْكْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman persaudaraan

maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) antara kedua saudara kalian
Al-Hujuraat:10

ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12
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َءأَْشفَْقتُْم أَن تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى نَْجَوىُٰكْم َصَدقٍَٰت
apakah (kalian[lk]) takut bahwa kalian didahulukan diantara hadapan

(sebelum) membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah

Al-
Mujaadilah:13

َكىْ اَل يَُكوَن ُدوَلةًۢ بَنْيَ ٱأْلَْغِنيَآِء ِمنُكْم
supaya tidak adalah dia beredar diantara orang-orang kaya diantara

kalian
Al-Hasyr:7

يَفْتَِرينَُهۥ بَنْيَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ واََل يَْعِصينََك ِفى َمْعُروٍف
mengada-adakannya antara tangan-tangan mereka[pr] dan kaki-kaki

mereka[pr] dan tidak mendurhakaimu di dalam yang dibaiki

Al-
Mumtahinah:12

َا بَنْيَ يََدىَّ ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة مَُّصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara hadapanku/sebelumku dari

taurat
Ash-Shaff:6

ِنِهْم َمَعُهۥ نُورُُهْم يَْسَعىٰ بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
bersama dia cahaya mereka (ia) berusaha (kt sedang/akan) diantara

tangan-tangan mereka dan disebelah kanan mereka
At-Tahriim:8

إِذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن َجَعْلنَا بَيْنََك َو
dan apabila (kamu) membaca al quran kami jadikan antara kamu Al-Isra:45 بَيْنََك

فَِإذَا ٱلَِّذى بَيْنََك َوبَيْنَُهۥ َعدََٰوةٌ َكأَنَُّهۥ َولِىٌّ َحِميٌم
maka tiba-tiba yang diantaramu dan antara dia permusuhan seakan-

akan benar-benar penolong / pelindung teman
Fush-Shilat:34

واََل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian

dengan batil
Al-Baqarah:188 بَيْنَُكم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

harta-harta kalian diantara kalian dengan jalan yang batil
An-Nisa:29

لِّتَْسُكنُٓوا۟ إَِليَْها َوَجَعَل بَيْنَُكم مََّودَّةً َورَْحَمًة
supaya istirahat kepadanya dan dia menjadikan diantara kalian rasa

kasih dan rahmat
Ar-Ruum:21

فَِإْن أَرَْضْعَن َلُكْم فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأْتَِمُروا۟ بَيْنَُكم ِبَمْعُروٍف
maka jika (mereka[pr]) menyusukan bagi kalian maka berilah mereka
maskawin mereka dan (kalian[lk]) musyawarahkanlah diantara kalian

dengan (ia[lk]) yang diperbaiki

Ath-Thalaaq:6

يْطَُٰن أَن يُوِقعَ بَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إِنََّما يُِريُد ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah dia menghendaki syaitan hendak dia

berusaha menimbulkan diantara kamu permusuhan dan kebencian
Al-Maidah:91 بَيْنَُكُم
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 َوأُِمرُْت أِلَْعِدَل بَيْنَُكُم
dan (aku) diperintahkan untuk berbuat adil lah diantara kalian

Asy-Syuura:15

نَْحُن َقدَّرْنَا بَيْنَُكُم ٱمْلَْوَت َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي
kami (kami) menentukan diantara kamu kematian dan tidak kami

dengan yang dikalahkan
Al-Waqi'a:60

واََل تَنَسُوا۟ ٱْلفَْضَل بَيْنَُكْم
dan jangan melupakan karunia diantara kalian Al-Baqarah:237 بَيْنَُكْم

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم  َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282

 ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم
kemudian kepadaku tempat kembali kalian maka dia memutuskan

diantara kalian
Ali-Imran:55

َليَُقوَلنَّ َكأَن لَّْم تَُكۢن بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهۥ َمَودَّةٌ
tentu dia mengatakan seakan-akan tidak adalah diantara kalian dan

antara ia kasih sayang
An-Nisa:73

إاِلَّ ٱلَِّذيَن يَِصُلوَن إَِلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق
kecuali orang-orang yang mereka mengadakan hubungan kepada

kaum/orang-orang diantara kalian dan antara mereka perjanjian
An-Nisa:90

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-

kiamat
An-Nisa:141

ؤُا۟ َلَقد تََّقطَّعَ بَيْنَُكْم  أَنَُّهْم ِفيُكْم ُشرَكَٰٓ
sesungguhnya mereka kepada kalian berserikat sungguh (ia) supaya

menjadi putus diantara kalian
Al-An'aam:94

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم  تَتَِّخذُوَن أَيْمَٰ
menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya diantara kalian

An-Nahl:92
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نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya

diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah
teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94

فَأَِعينُوِنى ِبُقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم رَْدًما
maka (kalian) tolonglah/bantulah aku dengan kekuatan (aku) akan

menjadikan/membuat diantara kalian dan antara mereka
batas/dinding

Al-Kahfi:95

الـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-kiamat

dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian
memperselisihkan

Al-Hajj:69

الَّ تَْجَعُلوا۟ ُدَعآَء ٱلرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدَعآِء بَْعِضُكم بَْعًضا
janganlah mereka menjadikan seruan/panggilan rasul diantara kalian

seperti seruan/panggilan sebagian kamu bagian
An-Nuur:63

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوِزينٌَة َوتَفَاُخرٌۢ بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan perhiasan dan saling bermegah-megahan diantara kalian dan

saling berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak-anak
Al-Hadiid:20

يَفِْصُل بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
menjelaskan diantara kalian dan Allah terhadap apa kalian melakukan

maha melihat

Al-
Mumtahinah:3

 َعَسى الـلَّـُه أَن يَْجَعَل بَيْنَُكْم
dia mudah-mudahan Allah bahwa dia memberikan/menyediakan

diantara kalian

Al-
Mumtahinah:7

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64 بَيْنَنَا

فَٱفُْرْق بَيْنَنَا َوبَنْيَ ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka kamu hendaknya memisahkan antara kami dan antara kaum

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Maidah:25

ِكِمنَي فَٱْصِبُروا۟ َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه بَيْنَنَا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
maka bersabarlah kamu sehingga memberi keputusan Allah diantara

kita dan dia sebaik-baik Penghukum/Hakim
Al-A'raaf:87
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َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89

فََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
maka cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

antara kami dan antara kamu
Yunus:29

أَن تَْجَعَل بَيْنَنَا َوبَيْنَُهْم َسدًّا
bahwa menjadikan/membuat antara kami dan antara mereka

tutup/dinding
Al-Kahfi:94

ثْلِِهۦ فَٱْجَعْل بَيْنَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا فََلنَأِْتيَنََّك ِبِسْحٍر مِّ
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir

semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami
dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan

Thaahaa:58

ُقْل يَْجَمعُ بَيْنَنَا َربُّنَا
kamu hendaklah mengatakan dia mengumpulkan diantara kita tuhan

kami
Saba':26

ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ َوُهَو ٱْلفَتَّاُح ٱْلَعلِيُم
kemudian memberi keputusan diantara kita dengan benar dan dia

maha pemberi keputusan yang sangat mengetahui
Saba':26

رَِٰط فَٱْحُكم بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ واََل تُْشِطْط َوٱْهِدنَآ إَِلىٰ َسَوآِء ٱلصِّ
maka kamu hendaklah putuskan di antara kami dengan benar dan
tidak dilewatkan batas/disimpangkan dan tunjukilah kami kepada

tengah jalan

Shaad:22

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر َة بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم الـلَّـُه يَْجَمعُ بَيْنَنَا َو اَل ُحجَّ
tidak pertengkaran diantara kami dan diantara kamu Allah dia

mengumpulkan diantara kami dan kepada-Nya tempat kembali
Asy-Syuura:15

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر َة بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم الـلَّـُه يَْجَمعُ بَيْنَنَا َو اَل ُحجَّ
tidak pertengkaran diantara kami dan diantara kamu Allah dia

mengumpulkan diantara kami dan kepada-Nya tempat kembali
Asy-Syuura:15

َكفَرْنَا ِبُكْم َوبََدا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةُ َوٱْلبَْغَضآُء أَبًَدا
(kami) mengingkari dengan/kepada kalian dan nyata antara kami dan

antara kamu permungsuhan (kb abstrak/kt sifat) dan kebencian
selama-lamanya

Al-
Mumtahinah:4

تََودُّ َلْو أَنَّ بَيْنََها َوبَيْنَُهۥٓ أََمدًۢا بَِعيًدا
dia menyukai sekiranya bahwasanya antara ia dan antara hari itu

panjang/lama benar-benar sangat jauhnya
Ali-Imran:30 بَيْنََها

يَطُوفُوَن بَيْنََها َوبَنْيَ َحِميمٍ َءاٍن
berkeliling diantaranya dan antara air panas sangat mendidih sangat

panas
Ar-Rahman:44
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إِذَا تَرََٰضْوا۟ بَيْنَُهم ِبٱمْلَْعُروِف
apabila saling merelakan diantara mereka dengan cara yang baik Al-Baqarah:232 بَيْنَُهم

إِْن َحَكْمَت فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َو
dan jika kamu memutuskan maka kamu hendaklah putuskan diantara

mereka dengan adil
Al-Maidah:42

َوُمَهيِْمنًا َعَليِْه فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan orang yang menjaga atasnya maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:48

َوأَِن ٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan hendaklah kalian memberi keputusan diantara mereka

dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:49

ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul

mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil
Yunus:47

َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah diselesaikan diantara mereka dengan adil dan mereka

tidak mereka dianiaya
Yunus:54

ْوِبًقا َوَجَعْلنَا بَيْنَُهم مَّ
dan kami menjadikan diantara mereka tempat kebinasaan

Al-Kahfi:52

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهم ِبُحْكِمِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka dengan hukum-Nya
An-Naml:78

َهَدآِء َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َوِجآ۟ىَء ِبٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلشُّ
dan didatangkan para nabi dan para syuhada dan dia telah

diselesaikan diantara mereka dengan benar/adil dan mereka tidak
mereka dianiaya

Az-Zumar:69

يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ
bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan dia telah diselesaikan

diantara mereka dengan benar/adil
Az-Zumar:75

َقَسْمنَا بَيْنَُهم مَِّعيَشتَُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
(kami) membagi-bagi diantara mereka penghidupan mereka di dalam

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:32

فَُضرَِب بَيْنَُهم ِبُسوٍر لَُّهۥ بَابٌۢ
lalu telah dijadikan/diadakan diantara mereka dengan dinding

baginya pintu
Al-Hadiid:13

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ مَٰ مَّا َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
tidak dia menciptakan Allah langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua
Ar-Ruum:8 بَيْنَُهَمآ
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فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ أَن يُْصلَِحا بَيْنَُهَما ُصْلًحا
maka tidak dosa-dosa atas keduanya akan mereka berdua

memperbaiki diantara mereka berdua perdamaian
An-Nisa:128 بَيْنَُهَما

َوَما بَيْنَُهَما يَْخُلُق َما يََشآُء
dan tidak diantara mereka berdua dia menciptakan apa dia kehendaki

Al-Maidah:17

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َو مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua dan kepadaNya tempat kembali
Al-Maidah:18

إاِلَّ َمن رَِّحَم َوَحاَل بَيْنَُهَما ٱمْلَْوُج
selain orang merahmati dan menghalangi/memisahkan diantara

mereka berdua gelombang
Huud:43

َوَحفَفْنَُٰهَما ِبنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَيْنَُهَما زَْرًعا
dan (kami) mengelilingi keduanya dengan pohon kurma dan kami

menjadikan diantara mereka berdua tanaman-tanaman
Al-Kahfi:32

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ  رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

Maryam:65

َوَما بَيْنَُهَما َوَما تَْحَت ٱلثََّرٰى
dan tidak diantara mereka berdua dan tidak di bawah tanah

Thaahaa:6

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Al-Anbiyaa':16

َوَجَعَل بَيْنَُهَما بَْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجوًرا
dan dia menjadikan diantara mereka berdua dinding dan batas yang

dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:53

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
yang dia menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua di dalam enam hari
Al-Furqon:59

َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
dan tidak diantara mereka berdua di dalam enam hari kemudian

mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`
As-Sajdah:4

ِرِق وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َورَبُّ ٱمْلَشَٰ مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua dan tuhan

tempat-tempat terbit matahari
Ash-Shaafaat:5

َوَما بَيْنَُهَما فَْليَرْتَُقوا۟ ِفى ٱأْلَْسبَِٰب
dan tidak diantara mereka berdua maka hendaklah (mereka) menaiki

di dalam jalan/pintu-pintu
Shaad:10
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َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما بَِٰطاًل َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua yang sia-sia
Shaad:27

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر مَٰ رَبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua maha

perkasa sangat pengampun
Shaad:66

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ  َوتَبَارََك ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
dan (ia[lk]) menjadi sangat suci yang baginya kerajaan langit dan

bumi dan tidak diantara mereka berdua
Az-Zukhruf:85

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Ad-Dukhaan:38

فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما فَِإۢن بََغْت إِْحَدىُٰهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى
maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) diantara mereka berdua

maka jika (ia) menganiaya salah seorang dari keduanya atas/terhadap
yang lain

Al-Hujuraat:9

فَِإن فَآَءْت فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما ِبٱْلَعْدِل
maka jika (ia) kembali maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk])

diantara mereka berdua dengan adil
Al-Hujuraat:9

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak

diantara mereka berdua di dalam enam hari
Qaaf:38

بَيْنَُهَما بَْرزٌَخ الَّ يَبِْغيَاِن
diantara mereka berdua batas tidak keduanya melampui

Ar-Rahman:20

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ  رَّبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

An-Naba:37

يَُوفِِّق الـلَّـُه بَيْنَُهَمآ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا
dia akan memberi taufik Allah diantara mereka berdua sesungguhnya

Allah adalah dia sangat pandai maha mengetahui
An-Nisa:35 بَيْنَُهَمآ

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua melainkan dengan kebenaran
Al-Hijr:85

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ َقاَل رَبُّ ٱلسَّ
dia mengatakan tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian orang-orang yang meyakini
Asy-Syu'araa':24

َقاَل رَبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
dia mengatakan tuhan timur dan barat dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian kalian menggunakan akal
Asy-Syu'araa':28
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ رَبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua jika adalah

kalian orang-orang yang meyakini
Ad-Dukhaan:7

ى وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ مَٰ َما َخَلْقنَا ٱلسَّ
tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua kecuali dengan benar dan waktu yang telah sangat
menentukan

Al-Ahqaaf:3

فَأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعَداَوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
maka kami menimbulkan di antara mereka permusuhan dan

kebencian/kemarahan sampai hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:14 بَيْنَُهُم

طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat-

kiamat
Al-Baqarah:113 بَيْنَُهْم

فَأَْصَلحَ بَيْنَُهْم فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka (ia[lk]) akhirnya mendamaikan diantara mereka maka tidak ada

berdosa atasnya
Al-Baqarah:182

 َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa dia datang kepada mereka keterangan-keterangan kedengkian

diantara mereka
Al-Baqarah:213

 إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
kecuali dari sesudah apa datang kepada mereka pengetahuan

kedengkian diantara mereka
Ali-Imran:19

 يُْدَعْوَن إَِلىٰ ِكتَِٰب الـلَّـِه لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم
mereka diseru/dipanggil kepada kitab Allah agar dia menghukum

diantara mereka
Ali-Imran:23

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم  فَاَل َوَربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن َحتَّىٰ يَُحكِّ
maka dan/demi tuhanmu tidak mereka beriman hingga mereka
menghakimi kamu terhadap apa/perkara dia memperselisihan

diantara mereka

An-Nisa:65

 فَِإن َجآُءوَك فَٱْحُكم بَيْنَُهْم
maka jika mereka datang kepadamu maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka
Al-Maidah:42

 َقاُلوا۟ نََعْم فَأَذََّن ُمؤَذِّنٌۢ بَيْنَُهْم
mereka berkata ya maka dia akhirnya menyeru yang menyeru /

meminta izin diantara mereka
Al-A'raaf:44
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 مَّآ أَلَّفَْت بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه أَلََّف بَيْنَُهْم
tidak dapat (kamu[lk]) menjinakkan/mempersatukan antara hati

mereka akan tetapi Allah (ia) akhirnya telah
menjinakkan/mempersatukan diantara mereka

Al-Anfaal:63

َلُقِضىَ بَيْنَُهْم ِفيَما ِفيِه يَْختَلِفُوَن
tentu dia telah diputuskan diantara mereka dalam/tentang apa tentang

(kebenaran) itu mereka memperselisihkan
Yunus:19

َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن
dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28

يَتََعارَفُوَن بَيْنَُهْم َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
saling berkenalan diantara mereka sungguh telah ia telah merugi
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan pertemuan

Allah

Yunus:45

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka mereka memperselisihkan
Yunus:93

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم  َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Huud:110

إِنَّ َربََّك َليَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh akan memutuskan

diantara mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka
tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan

An-Nahl:124

يْطََٰن يَنزَغُ بَيْنَُهْم  إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan mengganggu diantara mereka

Al-Isra:53

نُْه وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّ
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19

إِذْ يَتَنَٰزَُعوَن بَيْنَُهْم أَْمرَُهْم فََقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َعَليِْهم بُنْيَٰنًا
ketika saling berbantah/berselisih diantara mereka perkara mereka

maka mereka mengatakan bangunkanlah/dirikanlah atas mereka
bangunan

Al-Kahfi:21

وا۟ ٱلنَّْجَوٰى فَتَنَٰزَُعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم َوأََسرُّ
maka saling membantah perkara mereka diantara mereka dan

menyembunyikan pembicaraan rahasia
Thaahaa:62

فَتُوَن بَيْنَُهْم إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َعْشًرا يَتَخَٰ
saling membisikan diantara mereka tidaklah (kalian) menempati

melainkan sepuluh
Thaahaa:103
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َوتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم ُكلٌّ إَِليْنَا رَِٰجُعوَن
dan (mereka) memotong perkara mereka diantara mereka setiap

kepada kami mereka yang telah kembali
Al-Anbiyaa':93

َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan orang-orang yang kalian menyekutukan sesungguhnya Allah

menjelaskan diantara mereka pada hari kiamat-kiamat
Al-Hajj:17

 ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُهْم
kerajaan pada hari itu bagi/pada Allah ia memberi keputusan diantara

mereka
Al-Hajj:56

فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53

فَآَل أَنَساَب بَيْنَُهْم يَْوَمِئٍذ واََل يَتََسآَءُلوَن
maka tidak pertalian diantara mereka pada hari itu dan tidak

bertanya-tanya

Al-
Mu'minuun:101

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم إِذَا فَِريٌق مِّنُْهم مُّْعرُِضوَن
agar dia menghukum diantara mereka tiba-tiba segolongan dari

mereka orang-orang yang memalingkan
An-Nuur:48

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم أَن يَُقوُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
agar dia menghukum diantara mereka bahwa dia mengatakan kami

dengar dan kami taat dan mereka itu mereka orang-orang yang
beruntung

An-Nuur:51

۟ ُروا َوَلَقْد َصرَّفْنَُٰه بَيْنَُهْم لِيَذَّكَّ
dan sesungguhnya (kami) telah mempergilirkannya diantara mereka

supaya mengingat
Al-Furqon:50

إِنَّ َربََّك ُهَو يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
sesungguhnya Tuhanmu dia menjelaskan diantara mereka pada hari

kiamat-kiamat
As-Sajdah:25

َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18

َوِحيَل بَيْنَُهْم َوبَنْيَ َما يَْشتَُهوَن
dan dihalangi diantara mereka dan antara apa inginkan

Saba':54

إِنَّ الـلَّـَه يَْحُكُم بَيْنَُهْم ِفى َما ُهْم ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Allah ia memberi keputusan diantara mereka di dalam

apa mereka tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan
Az-Zumar:3

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم  َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Fush-Shilat:45
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 َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa yang datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara

mereka
Asy-Syuura:14

ى لَُّقِضىَ بَيْنَُهْم  إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
sampai pada waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

tentu dia telah diputuskan diantara mereka
Asy-Syuura:14

 َوَلواَْل َكلَِمُة ٱْلفَْصِل َلُقِضىَ بَيْنَُهْم
dan jika tidak kalimat / ketentuan putusan tentu dia telah diputuskan

diantara mereka
Asy-Syuura:21

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن ُشوَرٰى بَيْنَُهْم َوِممَّ
musyawarah diantara mereka dan sebagian apa kami rizqikan kepada

mereka mereka menafkahkan
Asy-Syuura:38

 فََما ٱْختََلفُٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
maka tidak mereka memperselisihkan kecuali dari sesudah apa

datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara mereka
Al-Jaatsiyah:17

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka tentang
(kebenaran) itu mereka memperselisihkan

Al-Jaatsiyah:17

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29

َونَبِّئُْهْم أَنَّ ٱمْلَآَء ِقْسَمةٌۢ بَيْنَُهْم ُكلُّ ِشرٍْب مُّْحتََضٌر
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] bahwasanya

air pembagian diantara mereka tiap minuman (ia[lk]) yang dalam
kondisi dihadirkan

Al-Qamar:28

أَْو ِمن َورَآِء ُجُدرٍۭ بَأُْسُهم بَيْنَُهْم َشِديٌد
atau dari belakang tembok-tembok kekuatan/permungsuhan mereka

diantara mereka sangat keras/berat
Al-Hasyr:14

يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supayakalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12
بَيْنَُهنَّ

ثُمَّ يُؤَلُِّف بَيْنَُهۥ ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ رَُكاًما
kemudian dikumpulkan (olehnya) diantaranya kemudian (mereka)

menjadikannya/memasukkannya bertindih-tindih
An-Nuur:43 بَيْنَُهۥ

َِّة نََسبًا َوَجَعُلوا۟ بَيْنَُهۥ َوبَنْيَ ٱْلجِن
dan mereka menjadikan antara Dia dan antara jin-jin nasab/hubungan

Ash-
Shaafaat:158
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ثُمَّ َلَءاِتيَنَُّهم مِّۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
kemudian sungguh saya akan mendatanginya mereka dari antara

tangan-tangan mereka dan dari belakang mereka
Al-A'raaf:17 بَنْيِ

َلُهۥ ُمَعقِّبٌَٰت مِّۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ
baginya (ia[pr]) yang membawa akibat dari antara dua

tangannya/depannya dan dari belakangnya
Arraad:11

ا ِفى بُطُوِنِهۦ ِمۢن بَنْيِ فَرٍْث َوَدمٍ َلِعبْرَةً نُّْسِقيُكم مِّمَّ
sungguh pelajaran diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam

perutnya dari antara kotoran dan darah
An-Nahl:66

َوَجَعْلنَا ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َسدًّا
dan kami menjadikan dari antara tangan-tangan mereka tutup/dinding

YaaSiin:9

إِذْ َجآَءتُْهُم ٱلرُُّسُل ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
ketika dia datang kepada mereka para orang rasul dari antara tangan-

tangan mereka dan dari belakang mereka
Fush-Shilat:14

الَّ يَأِْتيِه ٱْلبَِٰطُل ِمۢن بَنْيِ يََديِْه واََل ِمْن َخْلِفِهۦ
tidak datang kepada-nya (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dari

antara depannya dan tidak dari belakangnya
Fush-Shilat:42

َوَقْد َخَلِت ٱلنُّذُُر ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦٓ
dan sesungguhnya telah berlalu pemberian peringatan dari antara

hadapannya dan dari belakangnya
Al-Ahqaaf:21

فَِإنَُّهۥ يَْسُلُك ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ رََصًدا
maka sesungguhnya dia menjalankan/mengadakan dari antara kedua

tangannya/hadapannya dan dari belakangnya intaian
Al-Jinn:27

ْلِب َوٱلتَّرَآِئِب يَْخُرُج ِمۢن بَنْيِ ٱلصُّ
mereka keluar dari antara tulang belakang dan tulang dada

At-Taariq:7

َدةُ بَيِْنُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َشهَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kesaksian diantara kamu Al-Maidah:106 بَيِْنُكْم

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَْصلُِحوا۟ ذَاَت بَيِْنُكْم
maka kalian hendaklah takut Allah dan (kalian[lk]) perbaikilah

sebelah diantara kamu
Al-Anfaal:1

أَْوثَٰنًا مََّودَّةَ بَيِْنُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
berhala-berhala kasih sayang diantara kamu di dalam kehidupan

dunia
Al-Ankabuut:25

أَُءنِزَل َعَليِْه ٱلذِّْكُر ِمۢن بَيِْننَا
apakah diturunkan atasnya peringatan dari antara kita Shaad:8 بَيِْننَا
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َوِفىٓ َءاذَاِننَا َوْقٌر َوِمۢن بَيِْننَا َوبَيِْنَك ِحَجاٌب
dan dalam telinga kami sumbat dan dari antara kami dan antara kamu

dinding
Fush-Shilat:5

 أَُءْلِقىَ ٱلذِّْكُر َعَليِْه ِمۢن بَيِْننَا
apakah ditemukan peringatan atasnya dari antara kita

Al-Qamar:25

ؤآَُلِء َمنَّ الـلَّـُه َعَليِْهم مِّۢن بَيِْننَآ لِّيَُقوُلٓوا۟ أَهَٰٓ
supaya mereka mengatakan inikah orang-orang yang memberi

karunia Allah atas mereka dari/di antara kita
Al-An'aam:53 بَيِْننَآ

إِْن ِخفْتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَٱبَْعثُوا۟ َحَكًما مِّْن أَْهلِِهۦ َو
dan jika kalian takut perpecahan antara mereka berdua maka kalian

hendaklah mengutus hakim dari keluarganya
An-Nisa:35 بَيِْنِهَما

ا بََلَغا َمْجَمعَ بَيِْنِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai pertemuan antara mereka berdua (ia)

lupa ikan (mereka berdua)
Al-Kahfi:61

فَٱْختََلَف ٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَيِْنِهْم
maka berselisihlah golongan-golongan dari antara mereka Maryam:37 بَيِْنِهْم

 فَٱْختََلَف ٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَيِْنِهْم
maka berselisih golongan-golongan dari antara mereka

Az-Zukhruf:65

ُقِل الـلَّـُه َشِهيدٌۢ بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah sangat penyaksi antara aku dan

antara kamu
Al-An'aam:19 بَيِْنى

َلُقِضىَ ٱأْلَْمُر بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
tentu dia telah diputuskan perkata itu di antaraku dan antara kamu

Al-An'aam:58

يْطَُٰن بَيِْنى َوبَنْيَ إِْخَوِتىٓ ِمۢن بَْعِد أَن نَّزَغَ ٱلشَّ
dari sesudah akan (ia) mengganggu syaitan antara aku dan antara

saudaraku
Yusuf:100

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Arraad:43

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Al-Isra:96

ذَا ِفَراُق بَيِْنى َوبَيِْنَك َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini perpisahan diantaraku dan diantara kamu

Al-Kahfi:78
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فَٱفْتَحْ بَيِْنى َوبَيْنَُهْم فَتًْحا
maka bukakan/putuskanlah antaraku dan antara mereka kemenangan

Asy-
Syu'araa':118

َقاَل ذَٰلَِك بَيِْنى َوبَيْنََك أَيََّما ٱأْلََجَلنْيِ َقَضيُْت
dia mengatakan itu antara aku dan antara kamu yang mana saja dua

waktu (aku) menyempurnakan / menyelesaikan
Al-Qashash:28

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َشِهيًدا
kamu hendaklah mengatakan cukuplah kepada Allah diantara aku dan

diantara kamu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ankabuut:52

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءنَا َقاَل يََٰليَْت بَيِْنى َوبَيْنََك بُْعَد
sehingga apabila dia datang kepada kami dia mengatakan amboi,

kiranya kamu antara aku dan antara kamu sejauh
Az-Zukhruf:38

َكفَىٰ ِبِهۦ َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
cukuplah dengannya yang benar-benar sangat menyaksikan antaraku

dan antara kamu dan dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Ahqaaf:8

بُِّكْم َقْد ِجئْتُُكم ِببَيِّنٍَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti

nyata dari tuhan kalian
Al-A'raaf:105 ِببَيِّنٍَة

َقاُلوا۟ يَُٰهوُد َما ِجئْتَنَا ِببَيِّنٍَة َوَما نَْحُن ِبتَارِِكىٓ َءالَِهِتنَا
mereka berkata hai hud tidak kamu datang pada kami dengan bukti

yang nyata dan tidak kami dengan meninggalkanku
tuhan/sesembahan kami

Huud:53

َوَلَقْد َجآَءُكم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian Musa dengan bukti-bukti Al-Baqarah:92 ِبٱْلبَيِّنَِٰت

ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلَِّذى ُقْلتُْم فَلَِم َقتَْلتُُموُهْم
dengan keterangan-keterangan yang nyata dan dengan yang kalian

mengatakan maka mengapa kalian membunuh mereka
Ali-Imran:183

َجآُءو ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata dan kitab-

kitab dan Kitab yang memberikan cahaya
Ali-Imran:184

 َوَلَقْد َجآَءتُْهْم رُُسُلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya dia datang kepada mereka utusan-utusan kami

dengan keterangan-keterangan
Al-Maidah:32

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو  َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110
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 َوَلَقْد َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka

dengan bukti-bukti
Al-A'raaf:101

أَتَتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan

nyata maka tidak adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
At-Taubah:70

َا ظََلُموا۟ َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت  ملَّ
ketika mereka menganiaya dan/padahal telah datang kepada mereka

rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan nyata
Yunus:13

فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل
maka datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata maka
tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan apa/disebabkan

mereka telah mendustakan dengannya dari sebelum

Yunus:74

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرَدُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم ِفىٓ أَفْوَِٰهِهْم
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti

nyata lalu menutupkan tangan mereka di dalam / pada mulut-mulut
mereka

Ibrahim:9

ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوأَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱلذِّْكَر
dengan keterangan-keterangan dan kitab-kitab dan kami telah

menurunkan kepadamu peringatan
An-Nahl:44

َن َوَلَقْد َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت مَٰ  َوقَُٰروَن َوِفْرَعْوَن َوهَٰ
dan karun dan fir'aun dan Haman dan sesungguhnya ia datang kepada

mereka Musa dengan keterangan yang nyata
Al-Ankabuut:39

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت  َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9

۟ فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَٱنتََقْمنَا ِمَن ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا
maka (Rasul) datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan

lalu Kami menyiksa dari orang-orang yang mereka melanggar
Ar-Ruum:47

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلزُّبُِر َوِبٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan-
penjelasan dan dengan zubur dan dengan kitab bercahaya/terang

Faathir:25

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya mereka adalah ia kamu membawa mereka

rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata
Ghafir:22

بُِّكْم َوَقْد َجآَءُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت ِمن رَّ
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian dengan keterangan yang

nyata dari tuhan kalian
Ghafir:28
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 َوَلَقْد َجآَءُكْم يُوُسُف ِمن َقبُْل ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian yusuf dari sebelum

dengan keterangan yang nyata
Ghafir:34

 َقاُلٓوا۟ أََو َلْم تَُك تَأِْتيُكْم رُُسُلُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
mereka berkata atau setiap tidak adalah datang kepada kalian[lk]

rasul-rasul kalian dengan keterangan yang nyata
Ghafir:50

ا َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرُِحوا۟ ِبَما ِعنَدُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan
keterangan yang nyata mereka gembira dengan apa disisi mereka

daripada pengetahuan

Ghafir:83

َا َجآَء ِعيَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاَل َقْد ِجئْتُُكم ِبٱْلِحْكَمِة َوملَّ
dan tatkala dia datang XIsa dengan keterangan dia mengatakan

sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan hikmah
Az-Zukhruf:63

َلَقْد أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَنزَْلنَا َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱمْلِيزَاَن
sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan

keterangan-keterangan nyata dan kami telah menurunkan bersama
mereka kitab dan timbangan

Al-Hadiid:25

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي ا َجآَءُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاُلوا۟ هَٰ فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas

mereka berkata ini sihir yang nyata
Ash-Shaff:6

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهۥ َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya adalah ia kamu membawa mereka rasul-

rasul mereka dengan keterangan-keterangan
At-Taghaabun:6

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangankalian jemu

bahwa/untukkalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

بَّيْنَُكْم

َ َلُهُم ٱْلَحقُّ مِّۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dari sesudah apa ia menjadi jelas bagi mereka kebenaran Al-Baqarah:109 َ تَبنَيَّ

َ َلُهۥ ا تَبنَيَّ َخاِويٌَة ثُمَّ نَْكُسوَها َلْحًما فََلمَّ
(ia[pr]) yang melapuk/tumbang kemudian membungkusnya daging

maka tatkala ia menjadi jelas baginya
Al-Baqarah:259

َ َلُه ٱْلُهَدٰى َوَمن يَُشاِقِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan barang siapa dia menentang rasul dari sesudah apa ia menjadi

jelas baginya yang menunjukkan tersebut
An-Nisa:115

َ َلُهْم َوَلْو َكانُٓوا۟ أُ۟ولِى ُقْربَىٰ ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
walaupun adalah mereka kaum kerabat / dekat dari sesudah apa ia

menjadi jelas bagi mereka
At-Taubah:113
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َ َلُهۥٓ أَنَُّهۥ َعُدوٌّ لِـلَّـِه ا تَبنَيَّ َوَعَدَهآ إِيَّاهُ فََلمَّ
(ia) janjikannya hanya kepadanya maka tatkala ia menjadi jelas

baginya bahwasanya musuh bagi Allah
At-Taubah:114

َ َلُهُم ٱْلُهَدى مِّۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dari sesudah apa ia menjadi jelas bagi mereka yang menunjukkan

tersebut
Muhammad:25

َ َلُهُم ٱْلُهَدٰى َوَشآقُّوا۟ ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan menentang rasul dari sesudah apa-apa ia menjadi jelas bagi

mereka yang menunjukkan tersebut
Muhammad:32

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت ٱْلجِنُّ أَن لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن ٱْلَغيَْب فََلمَّ
maka tatkala menyungkur (kamu) menjadi jelas/nyata jin-jin bahwa

sekiranya adalah mereka mereka mengetahui yang gaib
Saba':14 تَبَيَّنَِت

َ ٱلرُّْشُد ِمَن ٱْلَغىِّ َقد تَّبنَيَّ
sungguh telah ia menjadi jelas yang benar dari sesat Al-Baqarah:256 َ تَّبنَيَّ

ِكِنِهْم َ َلُكم مِّن مَّسَٰ َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوَقد تَّبنَيَّ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan sungguh ia
menjadi jelas bagi kalian dari tempat tinggal mereka/ummat-ummat

Al-Ankabuut:38

لََٰم فَتَبَيَّنُوا۟ واََل تَُقوُلوا۟ مِلَْن أَْلَقىٰٓ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka kalian hendaklah teliti dan jangankalian mengatakan kepada

orang yang dia melemparkan kepada kalian penyerahan/tunduk
An-Nisa:94 ۟ فَتَبَيَّنُوا

فََمنَّ الـلَّـُه َعَليُْكْم فَتَبَيَّنُٓوا۟
maka memberi karunia Allah atas kalian maka kalian hendaklah teliti An-Nisa:94 ۟ فَتَبَيَّنُٓوا

َلٍة فَتَبَيَّنُٓوا۟ أَن تُِصيبُوا۟ َقْومًۢا ِبَجهَٰ
maka kalian hendaklah teliti agar ditimpakan kaum dengan

kejahilan/kebodohan
Al-Hujuraat:6

َ َكأَنََّما ِدُلونََك ِفى ٱْلَحقِّ بَْعَدَما تَبنَيَّ يُجَٰ
semakin membantahmu di dalam kebenaran sesudah ia menjadi jelas

ia menjadi jelas
Al-Anfaal:6 َكأَنََّما

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َلتُبَيِّنُنَُّهۥ لِلنَّاِس
orang-orang yang mereka diberi kitab untuk kamu menerangkannya

kepada manusia
Ali-Imran:187 َلتُبَيِّنُنَُّهۥ

َقاُلوا۟ تََقاَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َلنُبَيِّتَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥ
mereka berkata (kalian[lk]) saling menyumpahlah (kt perinah)

dengan Allah sungguh kita akan menyerangnya dimalam hari dan
keluarganya

An-Naml:49
َلنُبَيِّتَنَُّهۥ
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ُروَن َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ لِتُبنَيِّ
agar kamu menerangkan kepada manusia apa benar-benar diturunkan
kepada mereka dan supaya / boleh jadi mereka menjadi memikirkan

An-Nahl:44 َ لِتُبنَيِّ
َ َلُهُم ٱلَِّذى ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب إاِلَّ لِتُبنَيِّ

dan tidak kami telah menurunkan atas kamu kitab melainkan agar
kamu menerangkan kepada mereka yang mereka memperselisihkan

tentang (kebenaran) itu

An-Nahl:64

ِبنَي َغفُوًرا لِِحنَي فَِإنَُّهۥ َكاَن لِأْلَوَّٰ إِن تَُكونُوا۟ صَٰ
jika adalah kalian orang-orang yang saleh maka sesungguhnya dia

adalah dia bagi orang-orang bertaubat sangat pengampun
Al-Isra:25 ِبنَي لِأْلَوَّٰ

َ َلُكْم يُِريُد الـلَّـُه لِيُبنَيِّ
dia menghendaki Allah untuk Dia menerangkan bagi kalian An-Nisa:26 َ لِيُبنَيِّ

َ َلُهْم فَيُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء لِيُبنَيِّ
agar ia menjelaskan kepada mereka maka/lalu disesatkan (ia) Allah

siapa dia kehendaki
Ibrahim:4

َ َلُهُم ٱلَِّذى يَْختَلِفُوَن ِفيِه لِيُبنَيِّ
karena Dia hendak menjelaskan kepada mereka yang mereka

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:39

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5
َ لِّنُبنَيِّ

رَُّسواًل يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُمبَيِّنٍَٰت
seorang rasul mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Allah

penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:11 ُمبَيِّنٍَٰت

يَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ ُمِبنٌي َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan keduanya yang melakukan kebaikan dan berbuat

zalim untuk diri sendiri yang nyata

Ash-
Shaafaat:113

ُمِبنٌي
بَيِّنٍَة إآِلَّ أَن يَأِْتنَي ِبفَِٰحَشٍة مُّ

kecuali bahwa datang kepada kami dengan orang yang keji penjelas
(yang menjelaskan)

An-Nisa:19 بَيِّنٍَة مُّ
َعْف بَيِّنٍَة يُضَٰ يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبفَِٰحَشٍة مُّ

hai istri-istri nabi siapa ia mendatangkan / mengumpulkan diantara
(kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang

menjelaskan) dilipat gandakan

Al-Ahzab:30
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بَيِّنٍَة  واََل يَْخرُْجَن إآِلَّ أَن يَأِْتنَي ِبفَِٰحَشٍة مُّ
dan tidak/jangan keluar kecuali bahwa datang kepada kami dengan

orang yang keji penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:1

بَيِّنٍَٰت َوَلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليُْكْم َءايٍَٰت مُّ
dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat

penjelas (yang menjelaskan)
An-Nuur:34 بَيِّنٍَٰت مُّ

بَيِّنٍَٰت  لََّقْد أَنزَْلنَآ َءايٍَٰت مُّ
sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat penjelas (yang

menjelaskan)
An-Nuur:46

ِبينًا إِثًْما مُّ أَتَأُْخذُونَُهۥ بُْهتَٰنًا َو
apakah kalian mengambil kembali milik)nya dengan cara dusta dan

dosa dengan nyata
An-Nisa:20 ِبينًا مُّ

ِبينًا  وََكفَىٰ ِبِهۦٓ إِثًْما مُّ
dan cukuplah dengannya dosa dengan nyata

An-Nisa:50

ِبينًا  َوأُ۟ولَِٰٓئُكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا مُّ
dan mereka itu kami jadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan

dengan nyata
An-Nisa:91

ِبينًا ِفِريَن َكانُوا۟ َلُكْم َعُدوًّا مُّ  ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِنَّ ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari sesungguhnya para

pembangkang / kafir adalah mereka bagi kalian musuh dengan nyata
An-Nisa:101

ِبينًا إِثًْما مُّ  فََقِد ٱْحتََمَل بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah dia menanggung kebohongan dan dosa dengan

nyata
An-Nisa:112

ِبينًا  فََقْد َخِسَر ُخْسرَانًا مُّ
maka sesungguhnya telah ia telah merugi kerugian dengan nyata

An-Nisa:119

ِبينًا  أَتُِريُدوَن أَن تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا مُّ
apakah kalian inginkan bahwa mereka menjadikan bagi Allah atas

kalian kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:144

ِبينًا  فََعفَْونَا َعن ذَٰلَِك َوَءاتَيْنَا ُموَسىٰ ُسْلطَٰنًا مُّ
maka kami telah memaafkan dari itu dan kami berikan Musa

kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:153

ِبينًا  َوأَنزَْلنَآ إَِليُْكْم نُوًرا مُّ
dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya dengan nyata

An-Nisa:174

ِبينًا ِن َعُدوًّا مُّ نسَٰ يْطََٰن َكاَن لِإْلِ  إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia bagi manusia musuh dengan nyata

Al-Isra:53

ِبينًا  َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد َضلَّ َضلَٰاًل مُّ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka
sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan dengan nyata

Al-Ahzab:36
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ِبينًا إِثًْما مُّ  فََقِد ٱْحتََمُلوا۟ بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah (mereka) membawa/memikul kebohongan dan

dosa dengan nyata
Al-Ahzab:58

ِبينًا  إِنَّا فَتَْحنَا َلَك فَتًْحا مُّ
sesungguhnya kami kami membukakan bagi kamu kemenangan

dengan nyata
Al-Fath:1

إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata Al-Baqarah:168 مُِّبنٌي

 إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata

Al-Baqarah:208

 َقْد َجآَءُكم مَِّن الـلَّـِه نُوٌر وَِكتٌَٰب مُِّبنٌي
sungguh telah ia datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab

yang nyata
Al-Maidah:15

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي  فََقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Al-Maidah:110

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي  َلَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentulah ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari

jika/tidak lain ini kecuali/hanyalah sihir yang nyata
Al-An'aam:7

 إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata

Al-An'aam:142

يْطََٰن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبنٌي  َوأَُقل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ
dan aku telah mengatakan bagi kamu berdua sesungguhnya syaitan

bagi kamu berdua musuh yang nyata
Al-A'raaf:22

 فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata

Al-A'raaf:107

 إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak lain dia kecuali/hanyalah pemberi peringatan yang nyata

Al-A'raaf:184

ِحٌر مُِّبنٌي ذَا َلسَٰ ِفُروَن إِنَّ هَٰ  َقاَل ٱْلكَٰ
dia mengatakan para pembangkan sesungguhnya ini sungguh

penyihir yang nyata
Yunus:2

ذَا َلِسْحٌر مُِّبنٌي  َقاُلٓوا۟ إِنَّ هَٰ
mereka berkata sesungguhnya ini benar-benar sihir yang nyata

Yunus:76

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي  َليَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentu dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

lain ini hanyalah sihir yang nyata
Huud:7
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 إِنِّى َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata

Huud:25

ِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي نسَٰ يْطََٰن لِإْلِ  فَيَِكيُدوا۟ َلَك َكيًْدا إِنَّ ٱلشَّ
maka membuat tipu daya bagi kamu tipu-daya sesungguhnya syaitan

bagi manusia musuh yang nyata
Yusuf:5

ْمعَ فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب مُِّبنٌي  إاِلَّ َمِن ٱْستََرَق ٱلسَّ
melainkan orang/siapa (ia) kemudian menjadi mencuri pendengaran

lalu (ia[lk]) akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api yang
nyata

Al-Hijr:18

َن ِمن نُّطْفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي نسَٰ  َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari air mani maka tiba-tiba dia musuh

bebuyutan yang nyata
An-Nahl:4

ذَا لَِساٌن َعَرِبىٌّ مُِّبنٌي  َوهَٰ
dan/sedang ini (Al Quran) lisan/bahasa arab yang nyata

An-Nahl:103

 ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أَنَا۠ َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya hanyalah

aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata
Al-Hajj:49

ذَآ إِفٌْك مُِّبنٌي  َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini perpalingan / kebohongan yang nyata

An-Nuur:12

 فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata

Asy-Syu'araa':32

 إِْن أَنَا۠ إاِلَّ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak lain aku kecuali/hanyalah pemberi peringatan yang nyata

Asy-
Syu'araa':115

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي  َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini sihir yang nyata

An-Naml:13

 َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15

 َقاَل َلُهۥ ُموَسىٰٓ إِنََّك َلَغِوىٌّ مُِّبنٌي
dia mengatakan baginya Musa sesungguhnya kamu benar-benar

orang sesat yang nyata
Al-Qashash:18

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي  ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه َو
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah ayat-ayat

(mukjizat) disisi Allah dan sesungguhnya hanyalah aku pemberi
peringatan yang nyata

Al-Ankabuut:50

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت إِْن هَٰ  َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Saba':43
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 إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata

YaaSiin:60

 إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقرَْءاٌن مُِّبنٌي
tidak dia kecuali pelajaran/peringatan dan al-quran yang nyata

YaaSiin:69

 فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي
maka tiba-tiba dia musuh bebuyutan yang nyata

YaaSiin:77

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي  َوَقاُلٓوا۟ إِْن هَٰ
dan mereka berkata tidak ini kecuali sihir yang nyata

Ash-Shaafaat:15

 أَْم َلُكْم ُسْلطٌَٰن مُِّبنٌي
ataukah bagi kalian kekuasaan yang nyata

Ash-
Shaafaat:156

 إِن يُوَحىٰٓ إَِلىَّ إآِلَّ أَنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak diwahyukan/diilhamkan kepadaku kecuali/melainkan bahwa

sesungguhnya hanyalah aku pemberi peringatan yang nyata
Shaad:70

َن َلَكفُوٌر مُِّبنٌي نسَٰ  إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh ingkar yang nyata

Az-Zukhruf:15

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َورَُسوٌل مُِّبنٌي  بَْل َمتَّْعُت هَٰٓ
bahkan (aku) telah memberi kesenangan mereka itu dan bapak-bapak
mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang rasul

yang nyata

Az-Zukhruf:29

يْطَُٰن إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي  واََل يَُصدَّنَُّكُم ٱلشَّ
dan jangan memalingkan kalian syaitan sesungguhnya dia bagi kalian

musuh yang nyata
Az-Zukhruf:62

 أَنَّىٰ َلُهُم ٱلذِّْكَرٰى َوَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مُِّبنٌي
bahwasanya bagi mereka peringatan dan sungguh ia datang kepada

mereka seorang rasul yang nyata
Ad-Dukhaan:13

 َوَءاتَيْنَُٰهم مَِّن ٱْلَءايَِٰت َما ِفيِه بَلَٰٓؤٌا۟ مُِّبنٌي
dan kami telah memberikan kepada mereka dari tanda-tanda apa yang

tentang (kebenaran) itu percobaan/ujian yang nyata
Ad-Dukhaan:33

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي َا َجآَءُهْم هَٰ  ملَّ
ketika ia datang kepada mereka ini sihir yang nyata

Al-Ahqaaf:7

 َوَمآ أَنَا۠ إاِلَّ نَِذيٌر مُِّبنٌي
dan tidak aku kecuali pemberi peringatan yang nyata

Al-Ahqaaf:9

نُْه نَِذيٌر مُِّبنٌي ٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه إِنِّى َلُكم مِّ  فَِفرُّ
maka segera kepada Allah sesungguhnya aku bagi kalian dari

padanya pemberi peringatan yang nyata

Adz-
Dzaariyaat:50
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نُْه نَِذيٌر مُِّبنٌي  إِنِّى َلُكم مِّ
sesungguhnya aku bagi kalian dari padanya pemberi peringatan yang

nyata

Adz-
Dzaariyaat:51

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي ا َجآَءُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاُلوا۟ هَٰ  فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas

mereka berkata ini sihir yang nyata
Ash-Shaff:6

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي  َو
dan sesungguhnya Aku pemberi peringatan yang nyata

Al-Mulk:26

 َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku bagi kalian pemberi

peringatan yang nyata
Nuh:2

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َو
dan sedangkan adalah mereka dari sebelum sungguh dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Ali-Imran:164 مُِّبنيٍ

 إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
melainkan di dalam kitab yang nyata

Al-An'aam:59

 إِنِّىٓ أََرىَٰك َوَقْوَمَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku dia memperlihatkan kepadamu dan kaummu di

dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-An'aam:74

 إِنَّا َلنََرىَٰك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya kami sungguh kami melihatmu di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Al-A'raaf:60

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
 أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

 َويَْعَلُم ُمْستََقرََّها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan dia mengetahui yang menjadi tempat berdiamnya dan yang

menjadi tempat penyimpanannya setiap di dalam kitab nyata
Huud:6

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan nyata
Huud:96

 َونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّ أَبَانَا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan kami golongan sesungguhnya enggan sungguh dalam tambahan

kesesatan nyata
Yusuf:8

 إِنَّا َلنََرىَٰها ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya kami sungguh memandangnya di dalam tambahan

kesesatan nyata
Yusuf:30
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 فَأْتُونَا ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
karena itu datangkan kepada kami dengan alasan yang nyata

Ibrahim:10

 آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوُقرَْءاٍن مُِّبنيٍ
Alif Laam Raa itu ayat-ayat kitab dan al qur'an yang nyata

Al-Hijr:1

إِنَُّهَما َلِبِإَمامٍ مُِّبنيٍ  فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم َو
maka Kami siksa/binasakan dari mereka dan sesungguhnya keduanya

sungguh dijalan nyata
Al-Hijr:79

 لَِٰكِن ٱلظَّٰلُِموَن ٱْليَْوَم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Maryam:38

 َقاَل َلَقْد ُكنتُْم أَنتُْم َوَءابَآؤُُكْم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dia mengatakan sesungguhnya adalah kalian kalian dan bapak-bapak

kalian di dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-Anbiyaa':54

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ  ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

 تَالـلَّـِه إِن ُكنَّا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
demi Allah sesungguhnya adalah kami dalam tambahan kesesatan

yang nyata
Asy-Syu'araa':97

 ِبلَِساٍن َعَرِبىٍّ مُِّبنيٍ
dengan lisan/bahasa arab yang nyata

Asy-
Syu'araa':195

 طٓس ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلُقرَْءاِن وَِكتَاٍب مُِّبنيٍ
tha siin itu ayat-ayat al-qur'an dan kitab nyata/jelas

An-Naml:1

 أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ أَْو َليَأِْتيَنِّى ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat atau
sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya atau benar-benar ia

datang kepadaku dengan alasan nyata/terang

An-Naml:21

 إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
melainkan di dalam kitab yang nyata

An-Naml:75

 َوَمْن ُهَو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan orang dia di dalam tambahan kesesatan yang nyata

Al-Qashash:85

 بَِل ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
bahkan orang-orang yang zalim di dalam tambahan kesesatan yang

nyata
Luqman:11

 وآََل أَْصَغُر ِمن ذَٰلَِك وآََل أَْكبَُر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan tidak paling/lebih kecil dari itu dan tidak paling besar kecuali di

dalam kitab yang nyata
Saba':3
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 أَْو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
atau di dalam tambahan kesesatan yang nyata

Saba':24

 أَْحَصيْنَُٰه ِفىٓ إَِمامٍ مُِّبنيٍ
Kami hitung/kumpulkan di dalam / pada Kitab yang nyata

YaaSiin:12

 إِنِّىٓ إِذًا لَِّفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku jika demikian sungguh/pasti dalam tambahan

kesesatan yang nyata
YaaSiin:24

 إِْن أَنتُْم إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
tidaklah kalian kecuali di dalam tambahan kesesatan nyata

YaaSiin:47

 أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
itulah mereka di dalam tambahan kesesatan nyata

Az-Zumar:22

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan yang nyata
Ghafir:23

 َوَمن َكاَن ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan orang adalah dia di dalam tambahan kesesatan nyata

Az-Zukhruf:40

َمآُء ِبُدَخاٍن مُِّبنيٍ  فَٱرْتَِقْب يَْوَم تَأِْتى ٱلسَّ
maka tunggulah pada hari datang langit dengan asap/kabut nyata

Ad-Dukhaan:10

 إِنِّىٓ َءاِتيُكم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku aku mendatangkan kepada kalian dengan alasan

nyata
Ad-Dukhaan:19

 أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
itulah mereka di dalam tambahan kesesatan nyata

Al-Ahqaaf:32

 َوِفى ُموَسىٰٓ إِذْ أَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan pada Musa ketika kami mengutusnya kepada fir'aun dengan

alasan nyata

Adz-
Dzaariyaat:38

 أَْم َلُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمُعوَن ِفيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمُعُهم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
ataukah bagi mereka tangga mendengarkan tentang (kebenaran) itu
maka hendaklah mendatangkan (kt seru) orang yang mendengarkan

diantara mereka dengan alasan nyata

Ath-Thuur:38

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ  َو
dan sungguh adalah mereka dari sebelum benar-benar dalam

tambahan kesesatan nyata
Al-Jumu'ah:2

ْلنَا فََستَْعَلُموَن َمْن ُهَو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ  َوَعَليِْه تَوَكَّ
dan atas-nya (kami) supaya bertawakal maka kelak (kalian) akan

mengetahuinya siapa dia di dalam tambahan kesesatan nyata
Al-Mulk:29
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ُ َلُهُم ٱْلَءايَِٰت ٱنظُْر َكيَْف نُبنَيِّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut dia dijelaskan

bagi/kepada mereka keterangan-keterangan
Al-Maidah:75 ُ نُبنَيِّ

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوبَيَّنُوا۟
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka menerangkan
Al-Baqarah:160 ۟ َوبَيَّنُوا

ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنٍَٰت مَِّن ٱْلُهَدٰى َوٱْلفُرَْقاِن
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari yang

menunjukkan tersebut dan Furqan (pembeda)
Al-Baqarah:185 َوبَيِّنٍَٰت

فَٱفُْرْق بَيْنَنَا َوبَنْيَ ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka kamu hendaknya memisahkan antara kami dan antara kaum

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Maidah:25 َوبَنْيَ

َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89

يْطَُٰن بَيِْنى َوبَنْيَ إِْخَوِتىٓ ِمۢن بَْعِد أَن نَّزَغَ ٱلشَّ
dari sesudah akan (ia) mengganggu syaitan antara aku dan antara

saudaraku
Yusuf:100

َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِحَجابًا مَّْستُوًرا
dan antara orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat tabir/dinding yang ditutupi
Al-Isra:45

َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18

َوِحيَل بَيْنَُهْم َوبَنْيَ َما يَْشتَُهوَن
dan dihalangi diantara mereka dan antara apa inginkan

Saba':54

َِّة نََسبًا َوَجَعُلوا۟ بَيْنَُهۥ َوبَنْيَ ٱْلجِن
dan mereka menjadikan antara Dia dan antara jin-jin nasab/hubungan

Ash-
Shaafaat:158

يَطُوفُوَن بَيْنََها َوبَنْيَ َحِميمٍ َءاٍن
berkeliling diantaranya dan antara air panas sangat mendidih sangat

panas
Ar-Rahman:44

َودَّةً َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن َعاَديْتُم مِّنُْهم مَّ
dan antara orang-orang yang (kalian) semakin memungsuhi dari

mereka rasa kasih

Al-
Mumtahinah:7
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ثْلِِهۦ فَٱْجَعْل بَيْنَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا فََلنَأِْتيَنََّك ِبِسْحٍر مِّ
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir

semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami
dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan

Thaahaa:58
َوبَيْنََك

َقاَل ذَٰلَِك بَيِْنى َوبَيْنََك أَيََّما ٱأْلََجَلنْيِ َقَضيُْت
dia mengatakan itu antara aku dan antara kamu yang mana saja dua

waktu (aku) menyempurnakan / menyelesaikan
Al-Qashash:28

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءنَا َقاَل يََٰليَْت بَيِْنى َوبَيْنََك بُْعَد
sehingga apabila dia datang kepada kami dia mengatakan amboi,

kiranya kamu antara aku dan antara kamu sejauh
Az-Zukhruf:38

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر َة بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم الـلَّـُه يَْجَمعُ بَيْنَنَا َو اَل ُحجَّ
tidak pertengkaran diantara kami dan diantara kamu Allah dia

mengumpulkan diantara kami dan kepada-Nya tempat kembali
Asy-Syuura:15 َوبَيْنَُكُم

َكفَرْنَا ِبُكْم َوبََدا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةُ َوٱْلبَْغَضآُء أَبًَدا
(kami) mengingkari dengan/kepada kalian dan nyata antara kami dan

antara kamu permungsuhan (kb abstrak/kt sifat) dan kebencian
selama-lamanya

Al-
Mumtahinah:4

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64 َوبَيْنَُكْم

 ُقِل الـلَّـُه َشِهيدٌۢ بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah sangat penyaksi antara aku dan

antara kamu
Al-An'aam:19

 َلُقِضىَ ٱأْلَْمُر بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
tentu dia telah diputuskan perkata itu di antaraku dan antara kamu

Al-An'aam:58

 فََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
maka cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

antara kami dan antara kamu
Yunus:29

 ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Arraad:43

 ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Al-Isra:96

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َشِهيًدا
kamu hendaklah mengatakan cukuplah kepada Allah diantara aku dan

diantara kamu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ankabuut:52
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َكفَىٰ ِبِهۦ َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
cukuplah dengannya yang benar-benar sangat menyaksikan antaraku

dan antara kamu dan dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Ahqaaf:8

إاِلَّ ٱلَِّذيَن يَِصُلوَن إَِلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق
kecuali orang-orang yang mereka mengadakan hubungan kepada

kaum/orang-orang diantara kalian dan antara mereka perjanjian
An-Nisa:90 َوبَيْنَُهم

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46 َوبَيْنَُهَما

أَن تَْجَعَل بَيْنَنَا َوبَيْنَُهْم َسدًّا
bahwa menjadikan/membuat antara kami dan antara mereka

tutup/dinding
Al-Kahfi:94 َوبَيْنَُهْم

فَأَِعينُوِنى ِبُقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم رَْدًما
maka (kalian) tolonglah/bantulah aku dengan kekuatan (aku) akan

menjadikan/membuat diantara kalian dan antara mereka
batas/dinding

Al-Kahfi:95

فَٱفْتَحْ بَيِْنى َوبَيْنَُهْم فَتًْحا
maka bukakan/putuskanlah antaraku dan antara mereka kemenangan

Asy-
Syu'araa':118

َليَُقوَلنَّ َكأَن لَّْم تَُكۢن بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهۥ َمَودَّةٌ
tentu dia mengatakan seakan-akan tidak adalah diantara kalian dan

antara ia kasih sayang
An-Nisa:73 َوبَيْنَُهۥ

فَِإذَا ٱلَِّذى بَيْنََك َوبَيْنَُهۥ َعدََٰوةٌ َكأَنَُّهۥ َولِىٌّ َحِميٌم
maka tiba-tiba yang diantaramu dan antara dia permusuhan seakan-

akan benar-benar penolong / pelindung teman
Fush-Shilat:34

تََودُّ َلْو أَنَّ بَيْنََها َوبَيْنَُهۥٓ أََمدًۢا بَِعيًدا
dia menyukai sekiranya bahwasanya antara ia dan antara hari itu

panjang/lama benar-benar sangat jauhnya
Ali-Imran:30 َوبَيْنَُهۥٓ
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ذَا ِفَراُق بَيِْنى َوبَيِْنَك َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini perpisahan diantaraku dan diantara kamu Al-Kahfi:78 َوبَيِْنَك

َوِفىٓ َءاذَاِننَا َوْقٌر َوِمۢن بَيِْننَا َوبَيِْنَك ِحَجاٌب
dan dalam telinga kami sumbat dan dari antara kami dan antara kamu

dinding
Fush-Shilat:5

َ َلُكْم ِكِن ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوتَبنَيَّ َوَسَكنتُْم ِفى َمسَٰ
dan (kalian) telah mendiami di dalam kediaman orang-orang yang
mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri dan (ia) menjadi telah

jelas/nyata bagi kalian

Ibrahim:45 َ َوتَبنَيَّ

َ َلُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن َوَليُبَيِّننَّ
dan sungguh akan menjelaskan bagi kalian pada hari kiamat-kiamat
apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan

An-Nahl:92 َ َوَليُبَيِّننَّ
َ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى تَْختَلِفُوَن ِفيِه فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن وأَِلُبَنيِّ

dan untuk aku jelaskan bagi kalian sebagian yang kalian
memperselisihkan tentang (kebenaran) itu maka kalian hendaklah

takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Az-Zukhruf:63 َ وأَِلُبَنيِّ

ُل ٱْلَءايَِٰت َولِتَْستَِبنَي َسِبيُل ٱمْلُْجرِِمنَي وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar menjadi jelas

benar-benar jalan para yang melakukan dosa
Al-An'aam:55 َولِتَْستَِبنَي

وََكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َولِيَُقوُلوا۟ َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُهۥ لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan demikianlah kami ulang-ulang ayat-ayat dan hendaklah

mengatakan kamu mempelajari dan agar kami menjelaskan bagi
kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-An'aam:105
َولِنُبَيِّنَُهۥ

ُروَن ُ َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayatNya kepada

manusia boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Baqarah:221 ُ َويُبنَيِّ

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan Allah untuk kalian ayat-

ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:18

َ َلُكُم وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah sehingga

menjadi menjelaskan untuk kalian
Al-Baqarah:187 َ يَتَبنَيَّ

ِذِبنَي َ َلَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوتَْعَلَم ٱْلكَٰ َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
sehingga menjadi menjelaskan bagimu orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan mengetahui para yang mendustakan
At-Taubah:43
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َ َلُهْم أَنَُّه ٱْلَحقُّ أََو َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
sehingga menjadi menjelaskan bagi mereka bahwasanya hak/benar

atau setiap
Fush-Shilat:53

َغيَْر ٱلَِّذى تَُقوُل َوالـلَّـُه يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن
tidak / bukan / selain yang kalian mengatakan dan Allah menulis apa

mereka memutuskan
An-Nisa:81 يُبَيِّتُوَن

َوُهَو َمَعُهْم إِذْ يُبَيِّتُوَن َما اَل يَرَْضىٰ ِمَن ٱْلَقْوِل
dan dia bersama mereka ketika mereka memutuskan apa tidak

meridhai dari perkataan
An-Nisa:108

يُبنَيِّ لَّنَا َما ِهىَ
agar dia menerangkan bagi kami apa dia Al-Baqarah:68 يُبنَيِّ

يُبنَيِّ لَّنَا َما َلْونَُها
agar dia menerangkan bagi kami apa warnanya

Al-Baqarah:69

يُبنَيِّ لَّنَا َما ِهىَ
agar dia menerangkan bagi kami apa dia

Al-Baqarah:70

َ َلُهم مَّا يَتَُّقوَن َحتَّىٰ يُبنَيِّ
sehingga sungguh-sungguh akan menjelaskan bagi mereka apa

mereka bertakwa
At-Taubah:115 َ يُبنَيِّ

ُ الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن ِتْلَك َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
itu seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah ayat-

ayatNya kepada manusia boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-Baqarah:187 ُ يُبنَيِّ

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat agar supaya kalian kalian memikirkan
Al-Baqarah:219

ُ الـلَّـُه َلُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian
Al-Baqarah:242

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ فَٱْحتَرََقْت َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
maka dia membakar seperti itulah dia sungguh-sungguh akan

menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat(Nya) agar supaya kalian
kalian memikirkan

Al-Baqarah:266

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayatNya agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Ali-Imran:103

۟ ُ الـلَّـُه َلُكْم أَن تَِضلُّوا يُبنَيِّ
dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian supaya

tidak kalian menyesat
An-Nisa:176

1078

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُ َلُكْم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا يُبنَيِّ
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian
Al-Maidah:15

ُ َلُكْم َعَلىٰ فَتْرٍَة مَِّن ٱلرُُّسِل يُبنَيِّ
dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian atas/terhadap

terhenti dari para rasul
Al-Maidah:19

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن نَُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ َوٱْحفَظُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan kalian hendaklah menjaga sumpah-sumpah kalian seperti itulah

dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian ayat-
ayatNya agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Maidah:89

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:58

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayat-Nya dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:59

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه يُبَيِّنَُها لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan itulah(tunggal) hukum-hukum Allah sungguh-sungguh akan

menerangkannya bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-Baqarah:230 يُبَيِّنَُها

َعلََّمُه ٱْلبَيَاَن
dia telah berkali-kali mengajarkannya jelas/terang Ar-Rahman:4 ٱْلبَيَاَن

نَي َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱْلبَيِّنَُة َوٱمْلُْشرِِكنَي ُمنفَكِّ
dan orang-orang musyrik orang-orang yang

melepaskan/meninggalkan sehingga datang kepada mereka bukti
nyata

Al-Baiyinah:1
ٱْلبَيِّنَُة

 إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُة
kecuali dari sebelum apa dia datang kepada mereka bukti nyata

Al-Baiyinah:4

فَِإن زََلْلتُم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءتُْكُم ٱْلبَيِّنَُٰت
maka jika kaliah telah mengelincir / salah dari sesudah apa ia datang

kepadamu bukti-bukti (kebenaran)
Al-Baqarah:209 ٱْلبَيِّنَُٰت
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َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa dia datang kepada mereka keterangan-keterangan kedengkian

diantara mereka
Al-Baqarah:213

 مِّۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dari sesudah apa dia datang kepada mereka keterangan-keterangan

Al-Baqarah:253

 َوَشِهُدٓوا۟ أَنَّ ٱلرَُّسوَل َحقٌّ َوَجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dan mereka mengakui bahwasanya rasul hak/kebenaran dan dia telah

mendatangkan kepada mereka keterangan-keterangan
Ali-Imran:86

ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dari sesudah apa datang kepada mereka keterangan yang jelas dan

mereka itu bagi mereka siksaan yang besar
Ali-Imran:105

 ثُمَّ ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
kemudian mereka mengambil/menjadikan anak-anak lembu dari

sesudah apa dia datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata
An-Nisa:153

بِّى َا َجآَءِنىَ ٱْلبَيِّنَُٰت ِمن رَّ ملَّ
setelah datang kepadaku keterangan yang nyata dari Tuhanku

Ghafir:66

ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
bukti-bukti kebenaran dan kami memperkuat dia dengan ruhul/roh

kudus/suci
Al-Baqarah:87 ٱْلبَيِّنَِٰت

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزَْلنَا ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱْلُهَدٰى
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa kami

telah menurunkan dari keterangan/keterangan dan petunjuk
Al-Baqarah:159

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلَِّذى فَطَرَنَا
dari bukti-bukti yang nyata dan yang (ia[lk]) menciptakan kami

Thaahaa:72

فَِإن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya atas/terhadap rasul kami penyampaian yang
nyata

Al-Maidah:92
ٱمْلُِبنُي

 فََقْد رَِحَمُهۥ َوذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya telah dia telah merahmatinya dan

demikian/itulah keberuntungan nyata
Al-An'aam:16

 َوُقْل إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَِّذيُر ٱمْلُِبنُي
dan katakanlah sesungguhnya aku aku pemberian peringatan nyata

Al-Hijr:89
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 فََهْل َعَلى ٱلرُُّسِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka apakah atas/terhadap para rasul melainkan penyampaian nyata

An-Nahl:35

 فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya hanyalah

atas kamu penyampaian nyata
An-Nahl:82

 ذَٰلَِك ُهَو ٱْلُخْسَراُن ٱمْلُِبنُي
itu dia kerugian yang nyata

Al-Hajj:11

 َويَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ ٱمْلُِبنُي
dan mengetahui bahwasanya Allah dia yang benar yang menjelaskan

An-Nuur:25

إِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا۟ َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي  َو
dan jika ditaatinya mereka telah mendapat petunjuk dan tidak

atas/terhadap rasul kecuali penyampaian nyata/terang
An-Nuur:54

ذَا َلُهَو ٱْلفَْضُل ٱمْلُِبنُي  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar ia karunia yang nyata

An-Naml:16

 َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
dan tidak atas/terhadap rasul kecuali penyampaian yang nyata

Al-Ankabuut:18

 َوَما َعَليْنَآ إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
dan tidak atas (kami) kecuali penyampaian yang nyata

YaaSiin:17

ذَا َلُهَو ٱْلبَلَٰٓؤُا۟ ٱمْلُِبنُي  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar ia suatu ujian yang nyata

Ash-
Shaafaat:106

 أاََل ذَٰلَِك ُهَو ٱْلُخْسَراُن ٱمْلُِبنُي
ingatlah itu dia kerugian nyata

Az-Zumar:15

 فَيُْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفى رَْحَمِتِهۦ ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka menyebabkan masukkan mereka tuhan mereka di dalam

rahmat-nya itu dia keberuntungan nyata
Al-Jaatsiyah:30

 فَِإن تََولَّيْتُْم فَِإنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya hanyalah kalian supaya memalingkan maka

sesungguhnya hanyalah atas/terhadap rasul kami penyampaian
terang/nyata

At-
Taghaabun:12

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab yang nyata Yusuf:1 ٱمْلُِبنيِ

 ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab nyata/menjelaskan

Asy-Syu'araa':2

 إِنََّك َعَلى ٱْلَحقِّ ٱمْلُِبنيِ
sesungguhnya kamu atas/terhadap kebenaran yang nyata

An-Naml:79
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 ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab yang nyata

Al-Qashash:2

 َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
demi kitab yang nyata

Az-Zukhruf:2

 َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
demi kitab yang jelas

Ad-Dukhaan:2

 َوَلَقْد رََءاهُ ِبٱأْلُفُِق ٱمْلُِبنيِ
dan sesungguhnya melihatnya di tepi langit/di ufuk nyata/terang

At-Takwiir:23

َوَءاتَيْنَُٰهَما ٱْلِكتََٰب ٱمْلُْستَِبنَي
dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas

Ash-
Shaafaat:117 ٱمْلُْستَِبنَي
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ب ب ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna binasa, mati, hancur, tewas,
membusuk, menghancurkan, memusnahkan, membinasakan, membunuh,

melenyapkan, menumpas, merusakkan, membobolkan, melumatkan,
makan, mengobrak-abrik, mengubrak-abrik, melebur, mempertiadakan,

memotong, pendekkan, memutus, memutuskan, memisahkan, memenggal,
mengerat, memencilkan, menyayat, menyela, menebak, menghalang-

halangi

َوتَبَّ تَتِْبيٍب تَبَّْت تَبَاٍب
dan (ia[lk]) binasa kebinasaan total (ia[pr]) binasa pelipatan

kerugian/kebinasaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما َكيُْد ِفْرَعْوَن إاِلَّ ِفى تَبَاٍب
dan tidak tipu daya fir'aun kecuali di dalam pelipatan

kerugian/kebinasaan
Ghafir:37 تَبَاٍب

تَبَّْت يََدآ أَِبى َلَهٍب َوتَبَّ
(ia[pr]) binasa kedua tangan bapakku Lahab dan (ia[lk]) binasa Al-Masad:1 تَبَّْت

َّا َجآَء أَْمُر َربَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيَْر تَتِْبيٍب ملَّ
tatkala dia datang ketetapan tuhanmu dan tidak (ia) menambah

mereka tidak / bukan / selain kebinasaan total
Huud:101 تَتِْبيٍب

تَبَّْت يََدآ أَِبى َلَهٍب َوتَبَّ
(ia[pr]) binasa kedua tangan bapakku Lahab dan (ia[lk]) binasa Al-Masad:1 َوتَبَّ
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ر ب ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembinasaan,

pembongkaran, neraka, penumpasan, peniadaan, pekerjaan merusak,
pekerjaan menghancurkan, pekerjaan membinasakan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurkan,
memusnahkan, membinasakan, membunuh, melenyapkan, menumpas,
merusakkan, membobolkan, melumatkan, makan, mengobrak-abrik,
mengubrak-abrik, melebur, mempertiadakan, bubar, menghentikan,
berakhir, selesai, bercerai, memisah, kehilangan tenaga, kehilangan

kesehatannya

۟ َولِيُتَبُِّروا ُمتَبٌَّر تَتِْبيًرا تَبَّرْنَا تَبَارًۢا
dan bagi

dibinasakan
yang dihancurkan

leburkan
penguasaan
sepenuhnya

kami telah
membinasakan kebinasaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَزِِد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ تَبَارًۢا
dan jangan tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan Nuh:28 تَبَارًۢا

وَُكالًّ َضَربْنَا َلُه ٱأْلَْمثََٰل وَُكالًّ تَبَّرْنَا تَتِْبيًرا
dan tiap-tiap (kami) menjadikan (kk lampau) baginya perumpamaan

dan tiap-tiap kami telah membinasakan penguasaan sepenuhnya
Al-Furqon:39 تَبَّرْنَا

َولِيُتَبُِّروا۟ َما َعَلْوا۟ تَتِْبيًرا
dan bagi dibinasakan apa yang mereka dapati penguasaan

sepenuhnya
Al-Isra:7 تَتِْبيًرا

 وَُكالًّ َضَربْنَا َلُه ٱأْلَْمثََٰل وَُكالًّ تَبَّرْنَا تَتِْبيًرا
dan tiap-tiap (kami) menjadikan (kk lampau) baginya perumpamaan

dan tiap-tiap kami telah membinasakan penguasaan sepenuhnya
Al-Furqon:39

ؤآَُلِء ُمتَبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu yang dihancurkan leburkan apa mereka

tentang (kebenaran) itu
Al-A'raaf:139 ُمتَبٌَّر

َولِيُتَبُِّروا۟ َما َعَلْوا۟ تَتِْبيًرا
dan bagi dibinasakan apa yang mereka dapati penguasaan

sepenuhnya
Al-Isra:7 ۟ َولِيُتَبُِّروا
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ع ب ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna telapak, langkah, jejak, anak

tangga, cara langkah, bunyi langkah, langsung, sebenarnya, telapakan,
tepat.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengikuti, menyusul, ikut,
menuruti, menganut, mengejar, mengekori, mengikut, terjadi, terdapat,

menurut, mengekor, memahami, buntuti, mempan, mengiringkan,
memperturuntukan, melihat dgn teliti, menganuti, mempergantungi,
berhasil, menjadi, menggantikan, mengganti, mewarisi, menyokong,

menaruh perhatian, mencari, menjuntai, berjuntai, membayang-
bayangkan, menjurai, teruntai, rebeh, menguntai, berjurai, terjurai,

menguntil, berjela-jela, kontal-kantil, melangkah, bertapak, memijak,
menjejaki, menginjak, berjejak, berdansa, menempuh, menginjak-injak,

menindas, mengarahkan, menjuruskan, memimpin, menyutradarai,
mengarah, mengatur, memerintah, menujukan, menunjukkan,

menepatkan, menauntukan, mempertauntukan, datang setelah, kontang-
kanting, bekerja dlm bidang tertentu, menginjak tumit.

ِبتَاِبعٍ أَتْبَعَ أَتَِّبْعُه أَتَِّبُعَك أَتَِّبعُ
dengan kamu

mengikuti
(ia) mulai

mengikuti/menempuh (aku) mengikutinya mengikuti kamu aku mengikuti

تَِبَعَك تَِبعَ تَبَوََّءا تَبًَعا ِبتَاِبعٍ
dia mengikuti kamu dia mengikuti (mereka berdua)

supaya membuat pengikut dengan kamu
mengikuti

تَتَِّبعَ تَِبيًعا تَِبُعوا۟ تَِبَعِنى تَِبَعَك
mengikuti orang-orang yang

mengikuti kalian mengikuti (dia[lk]) mengikuti
aku dia mengikuti kamu

تَتَِّبُعوَن تَتَِّبُعوا۟ تَتَِّبَعِن تَتَِّبَعآنِّ تَتَِّبعَ
kalian mengikuti kalian mengikuti mengikuti aku mengikuti mengikuti
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تَتَِّبعْ تَتَِّبعِ تَتَِّبُعٓوا۟ تَتَِّبُعونَا تَتَِّبُعوَن
mengikuti mengikuti kalian mengikuti kalian mengikuti kalian mengikuti

فَأَتْبََعُه فَأَتْبَعَ تُبَّعٍ تَتْبَُعَها تَتَِّبعْ
lalu (ia[lk])

akhirnya
mengikutinya /
mengejarnya

maka (ia) akhirnya
mengikuti tubba' mengikutinya[pr] mengikuti

فَأَتْبَْعنَا فَأَتْبَُعوُهم فَأَتْبََعُهۥ فَأَتْبََعُهْم فَأَتْبََعُه
maka (kami)

ikutkan
maka dapat

menyusullah mereka

lalu (ia[lk])
akhirnya

mengikutinya /
mengejarnya

maka (ia[lk])
akhirnya mengikuti

mereka

lalu (ia[lk]) akhirnya
mengikutinya /
mengejarnya

۟ فَٱتَّبَُعٓوا فَٱتَّبَُعوهُ فَيَتَِّبُعوَن فَنَتَِّبعَ فَأَتْبَْعنَا
maka mereka

mengikuti
lalu mereka

mengikutinya
lalu mereka
mengikuti

maka akan
mengikuti maka (kami) ikutkan

فَٱتَِّبعْ فَٱتَِّبُعوهُ فَٱتَِّبُعوِنى فَٱتَِّبُعوا۟ فَٱتَّبَُعٓوا۟
maka ikutilah maka ikutilah dia maka ikutilah aku

maka kalian
hendaklah
mengikuti

maka mereka
mengikuti

َلٱتَّبَْعتُُم فَٱتِّبَاعٌۢ فَٱتَِّبْعَها فَٱتَِّبْعِنىٓ فَٱتَِّبعْ
tentu kamu
mengikuti

maka hendaklah
mengikuti maka ikutilah ia maka ikutilah aku maka ikutilah

تَّبَُعوَن مُّ ُمتَتَاِبَعنْيِ لَّٱتَّبَْعنَُٰكْم لَّٱتَّبَُعوَك َلٱتَّبَْعتُُم
orang-orang yang

menarik untuk
diikuti / dikejar

berturut-turut (yang
saling mengikuti)

tentu kami
mengikuti kamu

tentu mereka
mengikutimu

tentu kamu
mengikuti

نَّتَِّبُعُهۥٓ نُتِْبُعُهُم نَتَِّبْعُكْم نَتَِّبعُ تَّبَُعوَن مُّ
mengikutinya diikutkan/diiringi

mereka mengikuti kalian[lk] mengikuti
orang-orang yang

menarik untuk
diikuti / dikejar

َونَتَِّبعِ َوأُتِْبُعوا۟ َوأَتْبَْعنَُٰهْم نَّتَِّبعِ نَّتَِّبُعُهۥٓ
dan akan mengikuti dan diikutilah

dan (kami)
ikutkan/iringkan

mereka
mengikuti mengikutinya
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َوٱتَّبََعتُْهْم َوٱتَّبَعَ َويَتَِّبعْ َويَتَِّبعُ َونَتَِّبعِ
dan mengikuti

mereka dan dia mengikuti dan dia mengikuti dan mengikuti dan akan mengikuti

َوٱتَّبَْعُت َوٱتَّبَُعٓوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َوٱتَّبََعَك َوٱتَّبََعتُْهْم
dan aku mengikuti dan mereka

mengikuti
dan mereka
mengikuti dan mengikuti kamu dan mengikuti

mereka

۟ َوٱتَِّبُعٓوا َوٱتَِّبُعوهُ َوٱتَِّبُعوِن َوٱتَّبَْعنَا َوٱتَّبَْعُت
dan ikutilah dan ikutilah dia dan ikutilah Aku dan kami telah

mengikuti dan aku mengikuti

يَتَِّبُعوُكْم يَتَِّبُعُهُم يَتَِّبعُ َوٱتَِّبعْ َوٱتَِّبُعٓوا۟
(mereka[lk])

mengikuti kalian mengikuti mereka dia mengikuti dan ikutilah dan ikutilah

يُتَّبَعَ يَتْبَُعَهآ يَتَِّبعْ يَتَِّبُعوَن يَتَِّبُعوُكْم
sungguh-sungguh

diikuti
mereka berdua
mengiringinya ikutilah mereka mengikuti (mereka[lk])

mengikuti kalian

ٱتَّبََعُكَما ٱتَّبََعَك
(ia) sungguh-sungguh mengikuti kamu berdua mengikuti kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
jika aku mengikuti kecuali apa diwahyukan/diilhamkan kepadaku Al-An'aam:50 أَتَِّبعُ

ُقل آلَّ أَتَِّبعُ أَْهَوآَءُكْم َقْد َضَلْلُت
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengikuti hawa nafsumu

sungguh telah aku menyesatkan
Al-An'aam:56

بِّى َلواَْل ٱْجتَبَيْتََها ُقْل إِنََّمآ أَتَِّبعُ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ِمن رَّ
mengapa tidak (kamu[lk]) memilihnya/membuat sendiri ia kamu

hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku mengikuti apa
diwahyukan/diilhamkan kepadaku dari Tuhanku

Al-A'raaf:203
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إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
tidaklah aku mengikuti kecuali apa diwahyukan/diilhamkan kepadaku

Yunus:15

واََل ِبُكْم إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
dan tidak dengan/kepada kalian tidak aku mengikuti kecuali apa yang

diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Ahqaaf:9

َقاَل َلُهۥ ُموَسىٰ َهْل أَتَِّبُعَك
dia mengatakan baginya Musa apakah mengikuti kamu Al-Kahfi:66 أَتَِّبُعَك

ِدِقنَي ُهَو أَْهَدٰى ِمنُْهَمآ أَتَِّبْعُه إِن ُكنتُْم صَٰ
dia lebih mendapat petunjuk diantara keduanya (aku) mengikutinya

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Qashash:49 أَتَِّبْعُه

ثُمَّ أَتْبَعَ َسبَبًا
kemudian (ia) mulai mengikuti/menempuh jalan / pintu Al-Kahfi:89 أَتْبَعَ

ثُمَّ أَتْبَعَ َسبَبًا
kemudian (ia) mulai mengikuti/menempuh jalan / pintu

Al-Kahfi:92

مَّا تَِبُعوا۟ ِقبَْلتََك َوَمآ أَنَت ِبتَاِبعٍ ِقبَْلتَُهْم
tidak kalian mengikuti kiblatmu dan tidak kamu dengan kamu

mengikuti kiblat mereka
Al-Baqarah:145 ِبتَاِبعٍ

َوَما بَْعُضُهم ِبتَاِبعٍ ِقبَْلَة بَْعٍض
dan tidak sebagian mereka dengan kamu mengikuti kiblat bagian

Al-Baqarah:145

ْغنُوَن َعنَّا إِنَّا ُكنَّا َلُكْم تَبًَعا فََهْل أَنتُم مُّ
sesungguhnya kami adalah kami bagi kalian pengikut maka apakah

kalian orang-orang yang kaya dari kami
Ibrahim:21 تَبًَعا

 إِنَّا ُكنَّا َلُكْم تَبًَعا
sesungguhnya kami adalah kami bagi kalian pengikut

Ghafir:47

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰ َوأَِخيِه أَن تَبَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِبِمْصَر
dan kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya hendaknya

(mereka berdua) supaya membuat bagi kaum kalian berdua di mesir
Yunus:87 تَبَوََّءا

فََمن تَِبعَ ُهَداَى
maka barang siapa dia mengikuti petunjuk-ku Al-Baqarah:38 تَِبعَ

واََل تُؤِْمنُٓوا۟ إاِلَّ مِلَن تَِبعَ ِدينَُكْم
dan jangan kalian beriman melainkan kepada orang dia mengikuti

agama kalian
Ali-Imran:73
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َن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم أَْجَمِعنَي ملَّ
sesungguhnya siapa dia mengikuti kamu dari mereka sungguh aku
akan memenuhi neraka jahanam diantara kalian mereka semuanya

Al-A'raaf:18 تَِبَعَك
َقاَل ٱذَْهْب فََمن تَِبَعَك ِمنُْهْم

dia mengatakan (kamu) pergilah maka barang siapa dia mengikuti
kamu dari mereka

Al-Isra:63

ن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّ
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam daripadamu dan

diantara orang dia mengikuti kamu dari mereka mereka semuanya
Shaad:85

فََمن تَِبَعِنى فَِإنَُّهۥ ِمنِّى
maka barang siapa (dia[lk]) mengikuti aku maka sesungguhnya dia

dariku
Ibrahim:36 تَِبَعِنى

مَّا تَِبُعوا۟ ِقبَْلتََك َوَمآ أَنَت ِبتَاِبعٍ ِقبَْلتَُهْم
tidak kalian mengikuti kiblatmu dan tidak kamu dengan kamu

mengikuti kiblat mereka
Al-Baqarah:145 ۟ تَِبُعوا

ثُمَّ اَل تَجُِدوا۟ َلُكْم َعَليْنَا ِبِهۦ تَِبيًعا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagi kalian atas kami dengannya

orang-orang yang mengikuti
Al-Isra:69 تَِبيًعا

َرٰى َحتَّىٰ تَتَِّبعَ ِملَّتَُهْم َوَلن تَرَْضىٰ َعنَك ٱْليَُهوُد واََل ٱلنَّصَٰ
dan tidak ia rela/senang padamu orang-orang Yahudi dan tidak orang-

orang nasrani sehingga mengikuti agama mereka
Al-Baqarah:120 تَتَِّبعَ

واََل تَتَِّبَعآنِّ َسِبيَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui
Yunus:89 تَتَِّبَعآنِّ

أاَلَّ تَتَِّبَعِن أَفََعَصيَْت أَْمِرى
bahwa tidak mengikuti aku apakah (kamu[lk]) mendurhakai urusanku Thaahaa:93 تَتَِّبَعِن

يْطَِٰن واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Al-Baqarah:168 ۟ تَتَِّبُعوا

يْطَِٰن واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan

Al-Baqarah:208

۟ فَالـلَّـُه أَْوَلىٰ ِبِهَما فَاَل تَتَِّبُعوا۟ ٱْلَهَوىٰٓ أَن تَْعِدُلوا
maka Allah lebih utama kepada mereka berdua maka janganlah

kalian mengikuti hawa nafsu agar kalian melakukan keadilan
An-Nisa:135

يْطَِٰن واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan

Al-An'aam:142
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بَُل واََل تَتَِّبُعوا۟ ٱلسُّ
dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan

Al-An'aam:153

واََل تَتَِّبُعوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
dan jangan kalian mengikuti dari selain dia pemimpin-pemimpin

Al-A'raaf:3

يْطَِٰن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengikuti

langkah-langkah syaitan
An-Nuur:21

إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ
jika kalian mengikuti kecuali sangkaan Al-An'aam:148 تَتَِّبُعوَن
إِذْ يَُقوُل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا

tatkala dia mengatakan orang-orang yang zalim tidaklah kalian
mengikuti melainkan/hanyalah orang laki-laki yang disihir

Al-Isra:47

يَأُْكُل ِمنَْها َوَقاَل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
makan daripadanya dan dia mengucapkan orang-orang yang zalim

tidak lain kalian mengikuti hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Furqon:8

ُقل لَّن تَتَِّبُعونَا َكذَٰلُِكْم َقاَل ٱهللَُّ ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian mengikuti demikianlah dia

mengatakan Allah dari sebelum
Al-Fath:15 تَتَِّبُعونَا

واََل تَتَِّبُعٓوا۟ أَْهَوآَء َقْومٍ َقْد َضلُّوا۟ ِمن َقبُْل
dan janganlah kalian mengikuti keinginan kaum/orang-orang

sungguh telah mereka telah sesat dari sebelum
Al-Maidah:77 ۟ تَتَِّبُعٓوا

فَٱْحُكم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعِ ٱْلَهَوٰى
maka kamu hendaklah putuskan diantara manusia dengan benar dan

tidak mengikuti hawa nafsu
Shaad:26 تَتَِّبعِ

ا َجآَءَك ِمَن ٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم َعمَّ
dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dari apa ia telah datang

kepadamu dari kebenaran
Al-Maidah:48 تَتَِّبعْ

واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم َوٱْحذَرُْهْم
dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka dan hati-hatilah terhadap

mereka
Al-Maidah:49

واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-An'aam:150

واََل تَتَِّبعْ َسِبيَل ٱمْلُفِْسِديَن
dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:142
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فَلِذَٰلَِك فَٱْدُع َوٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم
maka karena itu maka kamu mohonlah dan tetaplah sebagaimana

(kamu) diperintahkan dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka
Asy-Syuura:15

فَٱتَِّبْعَها واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
maka ikutilah ia dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang

tidak mereka mengetahui
Al-Jaatsiyah:18

تَتْبَُعَها ٱلرَّاِدفَُة
mengikutinya[pr] yang mengiringi An-Naziaat:7 تَتْبَُعَها

أَُهْم َخيٌْر أَْم َقْوُم تُبَّعٍ
apakah mereka kebaikan atau kaum tubba' Ad-Dukhaan:37 تُبَّعٍ

ُب ٱأْلَيَْكِة َوَقْوُم تُبَّعٍ  َوأَْصحَٰ
dan penduduk Aikah dan kaum tubba'

Qaaf:14

فَأَتْبَعَ َسبَبًا
maka (ia) akhirnya mengikuti jalan / pintu Al-Kahfi:85 فَأَتْبَعَ

يْطَُٰن فََكاَن ِمَن ٱْلَغاِويَن فَٱنَسَلخَ ِمنَْها فَأَتْبََعُه ٱلشَّ
maka dia melepaskan diri daripadanya (ayat-ayat) lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya syaitan maka (ia) adalah dari
orang-orang yang sesat

Al-A'raaf:175
فَأَتْبََعُه

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil laut maka (ia[lk]) akhirnya

mengikuti mereka fir'aun
Yunus:90 فَأَتْبََعُهْم

فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجنُوِدِهۦ فََغِشيَُهم مَِّن ٱْليَمِّ َما َغِشيَُهْم
maka (ia[lk]) akhirnya mengikuti mereka fir'aun dengan para bala

tentaranya lalu (ia) menutup mereka dari laut apa yang (ia) menimpa
/ menutup mereka

Thaahaa:78

ْمعَ فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب مُِّبنٌي إاِلَّ َمِن ٱْستََرَق ٱلسَّ
melainkan orang/siapa (ia) kemudian menjadi mencuri pendengaran

lalu (ia[lk]) akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api yang
nyata

Al-Hijr:18
فَأَتْبََعُهۥ

إاِلَّ َمْن َخِطَف ٱْلَخطْفََة فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب ثَاِقٌب
kecuali siapa (syaitan) menyambar/mencuri sambaran lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api (ia[lk]) yang
memancarkan api / cemerlang

Ash-Shaafaat:10

فَأَتْبَُعوُهم مُّْشرِِقنَي
maka dapat menyusullah mereka pada waktu matahari terbit Asy-Syu'araa':60 فَأَتْبَُعوُهم
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َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهم بَْعًضا
(mereka) mendustakannya maka (kami) ikutkan sebagian mereka

bagian

Al-
Mu'minuun:44

فَأَتْبَْعنَا
فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك ِمن َقبِْل أَن نَِّذلَّ َونَْخزَٰى

maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dari sebelum bahwahina da
menghina

Thaahaa:134 فَنَتَِّبعَ
فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك َونَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي

maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dan adalah dari/termasuk
orang-orang yang beriman

Al-Qashash:47

بََه ِمنُْه ٱبِْتَغآَء ٱْلِفتْنَِة فَيَتَِّبُعوَن َما تَشَٰ
lalu mereka mengikuti apa (ayat-ayat) dia pura-pura menyamainya

dari padanya dia hendaklah mencari fitnah
Ali-Imran:7 فَيَتَِّبُعوَن

ٱلَِّذيَن يَْستَِمُعوَن ٱْلَقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَُهۥٓ
orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti

(ia[lk]) lebih memperbaikinya
Az-Zumar:18

فَٱتَّبَُعوهُ إاِلَّ فَِريًقا مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
lalu mereka mengikutinya kecuali segolongan/sebagian dari orang-

orang yang beriman
Saba':20 فَٱتَّبَُعوهُ

يِ۟هۦ فَٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ِفْرَعْوَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka mereka mengikuti

perintah fir'aun
Huud:97 ۟ فَٱتَّبَُعٓوا

ُقْل َصَدَق الـلَّـُه فَٱتَِّبُعوا۟ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan dia membenarkan Allah maka kalian

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
Ali-Imran:95 ۟ فَٱتَِّبُعوا

ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الـلَّـَه فَٱتَِّبُعوِنى يُْحِببُْكُم الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika adalah kalian kalian mencintai

Allah maka ikutilah aku dia mencintai kamu Allah
Ali-Imran:31 فَٱتَِّبُعوِنى

فَٱتَِّبُعوِنى َوأَِطيُعٓوا۟ أَْمِرى
maka ikutilah aku dan kalian hendaklah mentaati urusanku

Thaahaa:90

ذَا ِصرَِٰطى ُمْستَِقيًما فَٱتَِّبُعوهُ َوأَنَّ هَٰ
dan bahwasannya ini jalanKU orang yang lurus maka ikutilah dia Al-An'aam:153 فَٱتَِّبُعوهُ

فَٱتَِّبُعوهُ َوٱتَُّقوا۟ َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
maka ikutilah dia dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada

agar supaya kalian kalian mendapat rahmat
Al-An'aam:155
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فَِإذَا َقَرأْنَُٰه فَٱتَِّبعْ ُقرَْءانَُهۥ
maka apabila telah membacakannya maka ikutilah bacaannya Al-Qiyaamah:18 فَٱتَِّبعْ

َما َلْم يَأِْتَك فَٱتَِّبْعِنىٓ أَْهِدَك ِصرَٰطًا َسِويًّا
apa tidak (ia[lk])datang kepadamu maka ikutilah aku akan

menunjukkan kepadamu jalan sama lurus
Maryam:43 فَٱتَِّبْعِنىٓ

فَٱتَِّبْعَها واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
maka ikutilah ia dan janganmengikuti keinginan orang-orang yang

tidak mereka mengetahui
Al-Jaatsiyah:18 فَٱتَِّبْعَها

ٍن فَٱتِّبَاعٌۢ ِبٱمْلَْعُروِف َوأََدآٌء إَِليِْه ِبِإْحسَٰ
maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan pembayaran

diyat kepadanya dengan kebaikan
Al-Baqarah:178 فَٱتِّبَاعٌۢ

يْطََٰن إاِلَّ َقلِياًل َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َلٱتَّبَْعتُُم ٱلشَّ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tentu kamu

mengikuti syaitan kecuali sedikit
An-Nisa:83 َلٱتَّبَْعتُُم

َلْو َكاَن َعرًَضا َقِريبًا َوَسفَرًا َقاِصًدا لَّٱتَّبَُعوَك
kalau adalah dia harta/keuntungan (ia[lk]) yang sangat dekat dan

perjalanan (ia[lk]) yang menengahi tentu mereka mengikutimu
At-Taubah:42 لَّٱتَّبَُعوَك

ِن يمَٰ لَّٱتَّبَْعنَُٰكْم ُهْم لِْلُكفِْر يَْوَمِئٍذ أَْقرَُب ِمنُْهْم لِإْلِ
tentu kami mengikuti kamu mereka bagi/kepada kekafiran pada hari

itu paling/lebih dekat dari mereka kepada keimanan
Ali-Imran:167 لَّٱتَّبَْعنَُٰكْم

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti)
An-Nisa:92 ُمتَتَاِبَعنْيِ

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ ِمن َقبِْل
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti) dari sebelum
Al-Mujaadilah:4

تَّبَُعوَن َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدٓى إِنَُّكم مُّ
dan kami telah wahyukan kepada Musa agar berjalanlah dengan

hamba-hamba-ku sesungguhnya kalian orang-orang yang menarik
untuk diikuti / dikejar

Asy-Syu'araa':52
تَّبَُعوَن مُّ

تَّبَُعوَن  فَأَْسِر ِبِعبَاِدى َليْاًل إِنَُّكم مُّ
maka berjalanlah dengan hamba-hamba-ku malam hari sesungguhnya

kalian orang-orang yang menarik untuk diikuti / dikejar
Ad-Dukhaan:23
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َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َمآ أَْلفَيْنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
mereka berkata bahkan mengikuti apa (kami) mendapatkan atasnya

bapak / nenek moyang kami
Al-Baqarah:170 نَتَِّبعُ

َحرَةَ إِن َكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي َلَعلَّنَا نَتَِّبعُ ٱلسَّ
boleh jadi / semoga kami mengikuti ahli-ahli sihir sesungguhnya

adalah mereka mereka para pemenang
Asy-Syu'araa':40

َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ أََوَلْو
mereka berkata bahkan mengikuti apa yang kami mendapati atasnya

bapak / nenek moyang kami atau setiap
Luqman:21

لِتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَِّبْعُكْم يُِريُدوَن أَن يُبَدُِّلوا۟ َكلََٰم الـلَّـِه
untuk mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kalian[lk] mereka

mengharapkan bahwa sungguh-sungguh akanmengganti kalimat /
firman Allah

Al-Fath:15 نَتَِّبْعُكْم

ثُمَّ نُتِْبُعُهُم ٱْلَءاِخِريَن
kemudian diikutkan/diiringi mereka orang-orang kemudian Al-Mursalaat:17 نُتِْبُعُهُم

نَّا وَِٰحًدا نَّتَِّبُعُهۥٓ فََقاُلٓوا۟ أَبََشًرا مِّ
maka mereka mengatakan apakah sesorang manusia dari kami yang

satu mengikutinya
Al-Qamar:24 نَّتَِّبُعُهۥٓ

َوَقاُلٓوا۟ إِن نَّتَِّبعِ ٱْلُهَدٰى َمَعَك
dan mereka berkata jika mengikuti yang menunjukkan tersebut

bersama kamu
Al-Qashash:57 نَّتَِّبعِ

ِذِه ٱلدُّنْيَا َلْعنًَة َوأَتْبَْعنَُٰهْم ِفى هَٰ
dan (kami) ikutkan/iringkan mereka di dalam ini dunia kutukan Al-Qashash:42 َوأَتْبَْعنَُٰهْم

ِذِه ٱلدُّنْيَا َلْعنًَة َوأُتِْبُعوا۟ ِفى هَٰ
dan diikutilah di dalam ini dunia kutukan Huud:60 ۟ َوأُتِْبُعوا

ِذِهۦ َلْعنًَة َوأُتِْبُعوا۟ ِفى هَٰ
dan diikutilah di dalam ini kutukan

Huud:99

نُّجِْب َدْعَوتََك َونَتَِّبعِ ٱلرُُّسَل أََو
akan dipatuhi seruanmu dan akan mengikuti para rasul atau setiap Ibrahim:44 َونَتَِّبعِ

َويَتَِّبعُ ُكلَّ َشيْطٍَٰن مَِّريٍد
dan mengikuti tiap-tiap syaitan (ia[lk]) yang sangat durhaka Al-Hajj:3 َويَتَِّبعُ

َويَتَِّبعْ َغيَْر َسِبيِل ٱمْلُؤِْمِننَي
dan dia mengikuti tidak / bukan / selain jalan orang-orang yang

beriman
An-Nisa:115 َويَتَِّبعْ
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َوُهَو ُمْحِسٌن َوٱتَّبَعَ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
dan dia yang melakukan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim

lurus
An-Nisa:125 َوٱتَّبَعَ

َولَِٰكنَُّهۥٓ أَْخَلَد إَِلى ٱأْلَرِْض َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه
tetapi dia (ia) mengekalkan kepada bumi dan dia mengikuti hawa

nafsunya
Al-A'raaf:176

۟ ْن أَنَجيْنَا ِمنُْهْم َوٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا مِّمَّ
dari siapa (kami) selamatkan (kt peritah) dari mereka dan dia

mengikuti orang-orang yang mereka menganiaya
Huud:116

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه وََكاَن أَْمرُهُۥ فُرُطًا
dan dia mengikuti hawa nafsunya dan ia adalah urusan-urusannya

pelalaian
Al-Kahfi:28

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه فَتَرَْدٰى
dan dia mengikuti hawa nafsunya maka akan binasa

Thaahaa:16

يَّتَُهْم ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ يَّتُُهم ِبِإيمَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱتَّبََعتُْهْم ذُرِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mengikuti mereka

keturunan mereka dalam keimanan (kami) mempertemukan dengan
mereka keturunan mereka

Ath-Thuur:21 َوٱتَّبََعتُْهْم

َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َلَك َوٱتَّبََعَك ٱأْلَرْذَُلوَن
mereka berkata apakah kami akan beriman kepadamu dan mengikuti

kamu orang-orang yang hina

Asy-
Syu'araa':111

َوٱتَّبََعَك
َن يَِٰطنُي َعَلىٰ ُمْلِك ُسَليْمَٰ َوٱتَّبَُعوا۟ َما تَتُْلوا۟ ٱلشَّ

dan mereka mengikuti apa mereka membaca syaitan-syaitan
atas/terhadap kerajaan sulaiman

Al-Baqarah:102 ۟ َوٱتَّبَُعوا
َن الـلَّـِه لَّْم يَْمَسْسُهْم ُسٓوٌء َوٱتَّبَُعوا۟ رِْضوَٰ

tidak dia menyentuh mereka keburukan (bencana) dan mereka
mengikuti keridhaan Allah

Ali-Imran:174

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبِهۦ َوَعزَُّروهُ َونََصُروهُ َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلنُّوَر
maka orang-orang yang mereka mengimani dengannya dan (mereka)

memuliakannya dan (mereka) menolongnya dan mereka mengikuti
cahaya terang

Al-A'raaf:157

َهوَِٰت فََسْوَف يَْلَقْوَن َغيًّا َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti syahwat / hawa nafsu maka kelak menemui

kesesatan/kebinasaan
Maryam:59

فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7

َوٱتَّبَُعوا۟ َمن لَّْم يَزِْدهُ َماُلُهۥ َوَوَلُدهُۥٓ إاِلَّ َخَساًرا
dan mereka mengikuti orang tidak menambah kepadanya hartanya

dan anak-anaknya kecuali kerugian
Nuh:21
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َوَعَصْوا۟ رُُسَلُهۥ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan (mereka) mendurhakai rasul-rasulnya dan mereka mengikuti

perintah setiap penguasa durhaka
Huud:59 ۟ َوٱتَّبَُعٓوا

َكَمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهم
seperti dia dihiasi baginya buruk perbuatannya dan mereka mengikuti

hawa nafsu mereka
Muhammad:14

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Muhammad:16

وََكذَّبُوا۟ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم وَُكلُّ أَْمٍر مُّْستَِقرٌّ
dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka dan tiap-

tiap suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:3

َق َويَْعُقوَب َوٱتَّبَْعُت ِملََّة َءابَآِءٓى إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan aku mengikuti agama ayah-ayah Ibrahim dan ishaq dan yaqub Yusuf:38 َوٱتَّبَْعُت

ِهِديَن َوٱتَّبَْعنَا ٱلرَُّسوَل فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
dan kami telah mengikuti rasul maka catatlah kami bersama para

penyaksi
Ali-Imran:53 َوٱتَّبَْعنَا

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم َوٱتَِّبُعوِن هَٰ
dan ikutilah Aku ini jalan yang sangat lurus Az-Zukhruf:61 َوٱتَِّبُعوِن

ِتِهۦ َوٱتَِّبُعوهُ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن ٱلَِّذى يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه وََكلِمَٰ
yang mereka mempercayai kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan

ikutilah dia agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Al-A'raaf:158 َوٱتَِّبُعوهُ

بُِّكم مِّن َقبِْل َوٱتَِّبُعٓوا۟ أَْحَسَن َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ
dan ikutilah memperbaiki apa dia menurunkan kepadamu dari tuhan

kalian dari sebelum
Az-Zumar:55 ۟ َوٱتَِّبُعٓوا

َوٱتَِّبعْ َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك َوٱْصِبْر
dan ikutilah apa diwahyukan/diilhamkan kepadamu dan bersabarlah Yunus:109 َوٱتَِّبعْ

َوٱتَِّبعْ أَْدبَٰرَُهْم واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد
dan ikutilah belakang mereka dan jangan memalingkan diantara

kalian seorang
Al-Hijr:65

َوَصاِحبُْهَما ِفى ٱلدُّنْيَا َمْعُروفًا َوٱتَِّبعْ َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِلىَّ
dan (ia[lk]) yang mempergauli keduanya di dalam dunia yang benar-

benar baik dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku
Luqman:15

بَِّك َوٱتَِّبعْ َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك ِمن رَّ
dan ikutilah apa yang diwahyukan/diilhamkan kepadamu dari

tuhanmu
Al-Ahzab:2

1096

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن يَتَِّبعُ ٱلرَُّسوَل
kecuali/melainkan agar kami mengetahui orang/siapa dia mengikuti

rasul
Al-Baqarah:143 يَتَِّبعُ

َوَما يَتَِّبعُ أَْكثَرُُهْم إاِلَّ ظَنًّا
dan tidak dia mengikuti kebanyakan dari mereka kecuali persangkaan

Yunus:36

َوَما يَتَِّبعُ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشرََكآَء
dan tidak dia mengikuti orang-orang yang mereka memohon dari

selain Allah sekutu-sekutu
Yunus:66

َعرَآُء يَتَِّبُعُهُم ٱْلَغاُوۥَن َوٱلشُّ
dan penyair-penyair mengikuti mereka yang sesat

Asy-
Syu'araa':224 يَتَِّبُعُهُم

إِن تَْدُعوُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى اَل يَتَِّبُعوُكْم َو
dan jika menyeru mereka kepada yang menunjukkan tersebut tidak

(mereka[lk]) mengikuti kalian
Al-A'raaf:193 يَتَِّبُعوُكْم

َهوَِٰت َويُِريُد ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلشَّ
dan dia menghendaki orang-orang yang mereka mengikuti syahwat /

hawa nafsu
An-Nisa:27 يَتَِّبُعوَن

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َو
tidaklah mereka mengikuti kecuali/hanyalah sangkaan dan tidaklah

mereka kecuali/hanyalah mereka mengecoh
Al-An'aam:116

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َو
jika/tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan dan jika/tidaklah

mereka kecuali mereka mengecoh
Yunus:66

يَْوَمِئٍذ يَتَِّبُعوَن ٱلدَّاِعىَ اَل ِعَوَج َلُهۥ
pada hari itu mereka mengikuti penyeru tidak bengkok baginya

Thaahaa:108

فَِإن لَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلَك فَٱْعَلْم أَنََّما يَتَِّبُعوَن أَْهَوآَءُهْم
maka jika tidak dia memperkenankan kepadamu maka ketahuilah

bahwasanya hanyalah mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Al-Qashash:50

إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َوَما تَْهَوى ٱأْلَنفُُس
tidak lain mereka mengikuti kecuali sangkaan dan tidak

menginginkan jiwa/manusia
An-Najm:23

إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ
tidak lain mereka mengikuti kecuali sangkaan

An-Najm:28
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يْطَِٰن فَِإنَُّهۥ يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوَمن يَتَِّبعْ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan barangsiapa ikutilah langkah-langkah syaitan maka

sesungguhnya dia dia menyuruh dengan perbuatan keji dan mungkar
An-Nuur:21 يَتَِّبعْ

َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
perkataan yang diperbaiki dan tempat/waktu ampunan kebaikan

daripada sedekah mereka berdua mengiringinya gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:263 يَتْبَُعَهآ

أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ يَِهدِّٓى إآِلَّ أَن يُْهَدٰى
bahwa sungguh-sungguh diikuti siapkah yang tidakmemberi

petunjuk aku kecuali agar diberi petunjuk
Yunus:35 يُتَّبَعَ

ثُمَّ اَل يُتِْبُعوَن َمآ أَنفَُقوا۟ َمنًّا
kemudian tidak mereka diiringi apa yang mereka belanjakan umpatan Al-Baqarah:262 يُتِْبُعوَن

َن الـلَّـِه َكَمۢن بَآَء ِبَسَخٍط مَِّن الـلَّـِه أَفََمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰ
apakah orang yang dia sungguh-sungguh mengikuti keridhaan Allah

sama seperti orang dia kembali dengan kemurkaan/kemarahan dari
Allah

Ali-Imran:162
ٱتَّبَعَ

لَٰمِ يَْهِدى ِبِه الـلَّـُه َمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰنَُهۥ ُسبَُل ٱلسَّ
dia menunjukkan dengannya Allah orang dia sungguh-sungguh

mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan/kedamaian
Al-Maidah:16

لَُٰم َعَلىٰ َمِن ٱتَّبَعَ ٱْلُهَدىٰٓ َوٱلسَّ
dan keselamatan atas/terhadap orang dia sungguh-sungguh mengikuti

yang menunjukkan tersebut
Thaahaa:47

فََمِن ٱتَّبَعَ ُهَداَى فَاَل يَِضلُّ واََل يَْشَقىٰ
maka barangsiapa dia sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-ku maka

dia tidak akan menyesesatkan dan dia tidak mencelakakan
Thaahaa:123

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ َوَلِو ٱتَّبَعَ ٱْلَحقُّ أَْهَوآَءُهْم َلفََسَدِت ٱلسَّ
dan sekiranya dia sungguh-sungguh mengikuti kebenaran hawa nafsu

mereka tentu rusaklah langit dan bumi

Al-
Mu'minuun:71

ِن ٱتَّبَعَ َهَوىُٰه ِبَغيِْر ُهًدى مَِّن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapakah lebih sesat daripada siapa dia sungguh-sungguh

mengikuti hawa nafsunya dengan tidak/tanpa petunjuk dari Allah
Al-Qashash:50

بَِل ٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَْهَوآَءُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
bahkan/tetapi dia sungguh-sungguh mengikuti orang-orang yang

mereka menganiaya hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Ar-Ruum:29
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َن ِبٱْلَغيِْب إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبَعَ ٱلذِّْكَر َوَخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

dia sungguh-sungguh mengikuti peringatan dan (ia[lk]) takut
pemurah dengan yang ghaib/tidak kelihatan

YaaSiin:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحْسبَُك الـلَّـُه َوَمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
wahai nabi cukuplah bagimu Allah dan orang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:64 ٱتَّبََعَك

ٱتَّبََعَك إاِلَّ ٱلَِّذيَن ُهْم أَرَاِذُلنَا بَاِدَى ٱلرَّأِْى
mengikuti kamu melainkan orang-orang yang mereka yang hina

diantara kami (ia[lk]) yang menyatakan pendapat/pikiran
Huud:27

إاِلَّ َمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱْلَغاِويَن
kecuali orang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat

Al-Hijr:42

َوٱْخِفْض َجنَاَحَك مِلَِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan rendahkanlah sayapmu terhadap siapa yang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':215

َوَمِن ٱتَّبََعُكَما ٱْلغَٰلِبُوَن
dan orang yang (ia) sungguh-sungguh mengikuti kamu berdua orang-

orang yang mengalahkan/menang
Al-Qashash:35 ٱتَّبََعُكَما

َوَمِن ٱتَّبََعِن َوُقل لِّلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan orang yang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan katakanlah

bagi orang-orang yang mereka diberi kitab
Ali-Imran:20 ٱتَّبََعِن

َن الـلَّـِه َوَمِن ٱتَّبََعِنى َوُسبْحَٰ
dan orang-orang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan maha suci

Allah
Yusuf:108 ٱتَّبََعِنى

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَِّذيَن ٱتُِّبُعوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا۟
ketika (ia) supaya berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-

orang yang mengikuti
Al-Baqarah:166 ۟ ٱتَّبَُعوا

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا۟ َلْو أَنَّ َلنَا َكرَّةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mengikuti seandainya

bahwasanya bagi kami pengembalian / pengulangan
Al-Baqarah:167

ذَٰلَِك ِبأَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلبَِٰطَل
itu bahwa kami orang-orang yang mereka mengingkari mengikuti

(ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Muhammad:3

بِِّهْم َوأَنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلَحقَّ ِمن رَّ
dan bahwasannya orang-orang yang mereka mengimani mengikuti

yang benar dari Tuhan mereka
Muhammad:3

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱتَّبَُعوا۟ َمآ أَْسَخَط الـلَّـَه
itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa-apa (ia[lk])

menjadikan murka Allah
Muhammad:28
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َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55
ٱتَّبَُعوَك

إِنَّ أَْوَلى ٱلنَّاِس ِبِإبْرَِٰهيَم َللَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ
sesungguhnya lebih utama manusia/orang dengan Ibrahim bagi

orang-orang yang mengikutinya
Ali-Imran:68 ٱتَّبَُعوهُ

ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ ِفى َساَعِة ٱْلُعْسرَِة ِمۢن بَْعِد َما َكاَد
orang-orang yang mengikutinya di dalam waktu/masa kesulitan dari

sesudah apa (ia) semakin mendekat
At-Taubah:117

َوَجَعْلنَا ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ َرأْفًَة َورَْحَمًة َورَْهبَاِنيًَّة
dan kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang

mengikutinya rasa satun dan rahmat dan rahbaniyah/kependetaan
Al-Hadiid:27

ٍن رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه َوٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوُهم ِبِإْحسَٰ
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ridha

Allah dari/kepada mereka dan mereka ridha dari/kepadaNya
At-Taubah:100 ٱتَّبَُعوُهم

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah yang ia telah

datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:120 ٱتَّبَْعَت

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka dari sesudah

apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:145

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَدَما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ َما
dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah apa ia

telah datang kepadamu dari pengetahuan
Arraad:37

َقاَل فَِإِن ٱتَّبَْعتَِنى فَاَل تَْسـَْٔلِنى َعن َشىٍْء
dia mengatakan maka jika keikut-ikutanku maka janganlah tanyakan

kepada-ku dari sesuatu
Al-Kahfi:70 ٱتَّبَْعتَِنى

ِسُروَن َلِئِن ٱتَّبَْعتُْم ُشَعيْبًا إِنَُّكْم إِذًا لَّخَٰ
sungguh jika kalian mengikuti syuaib sesungguhnya kalian jika

demikian sungguh orang-orang yang telah merugi
Al-A'raaf:90 ٱتَّبَْعتُْم

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
bersungguh-sungguh mengikuti apa ia menurunkan Allah

Al-Baqarah:170 ۟ ٱتَِّبُعوا
بُِّكْم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ

kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti apa dia
menurunkan kepadamu dari tuhan kalian

Al-A'raaf:3
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ٱتَِّبُعوا۟ َسِبيَلنَا َوْلنَْحِمْل َخطَٰيَُٰكْم
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti jalan kami dan

kami akan membawa/memikul kesalahan-kesalahanmu
Al-Ankabuut:12

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bersungguh-sungguh mengikuti apa yang ia menurunkan Allah
Luqman:21

َقاَل يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوا۟ ٱمْلُرَْسلنَِي
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah bersungguh-sungguh

mengikuti para yang diutus / para rasul / utusan
YaaSiin:20

ْهتَُدوَن ٱتَِّبُعوا۟ َمن الَّ يَْسـَُٔلُكْم أَْجًرا َوُهم مُّ
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti orang tidak ia
minta kepada pahala dan mereka para yang mendapat petunjuk

YaaSiin:21

َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوِن
dan dia mengucapkan yang ia beriman hai kaumku (kalian[lk])

bersunguh-sungguhlah untuk mengikuti aku
Ghafir:38 ٱتَِّبُعوِن

بَِّك ٱتَِّبعْ َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمن رَّ
kamu hendaklah mengikuti apa aku telah diwahyukan kepadamu dari

tuhanmu
Al-An'aam:106 ٱتَِّبعْ

ثُمَّ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك أَِن ٱتَِّبعْ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kemudian kami telah wahyukan kepadamu agar/hendalah kamu

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
An-Nahl:123

۟ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَِّذيَن ٱتُِّبُعوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا
ketika (ia) supaya berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-

orang yangmengikuti
Al-Baqarah:166 ۟ ٱتُِّبُعوا

ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ إاِلَّ ٱتِّبَاَع ٱلظَّنِّ َوَما َقتَُلوهُ يَِقينًۢا
dengannya dari pengetahuan kecuali ikut-ikutan menyangka dan

tidak mereka membunuhnyameyakini
An-Nisa:157 ٱتِّبَاَع

ْربَِة ِمَن ٱلرَِّجاِل أَِو ٱلتَِّٰبِعنَي َغيِْر أُ۟ولِى ٱإْلِ
atau orang-orang yang mengikuti/pelayan-pelayan selain/tanpa kaum

keinginan dari laki-laki
An-Nuur:31 ٱلتَِّٰبِعنَي
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ت و تب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teko, teko teh, ceret teh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلتَّابُوِت ٱلتَّابُوُت
peti tabut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بُِّكْم أَن يَأِْتيَُكُم ٱلتَّابُوُت ِفيِه َسِكينٌَة مِّن رَّ
bahwa dia akan datang kepada kalian tabut tentang (kebenaran) itu

ketenangan dari tuhan kalian
Al-Baqarah:248 ٱلتَّابُوُت

أَِن ٱْقِذِفيِه ِفى ٱلتَّابُوِت فَٱْقِذِفيِه ِفى ٱْليَمِّ
agar/hendalah lemparkanlah dia di dalam peti maka lemparkan dia di

dalam laut
Thaahaa:39 ٱلتَّابُوِت
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د ي تب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memusnahkan,
membinasakan, mempertiadakan, membasmi, memberantas

تَِبيَد
akan binasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِذِهۦٓ أَبًَدا َقاَل َمآ أَظُنُّ أَن تَِبيَد هَٰ
dia mengatakan tidak sungguh aku mengira bahwa akan binasa ini

selama-lamanya
Al-Kahfi:35 تَِبيَد
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ر ج ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belian, belanjaan,

pengungkil, titik galang, titik pikul, titik tumpuan, titik penunjang,
penahan, tarikan, isapan, pengerem, seorang yg membosankan, jejak,
denai, jalan kecil, bekas, kesan, bakat, gaun panjang, gandengan, tali
penyeret, kabel penyeret, eretan, daya tarik, hirupan, renggutan, tali,
penghelaan, perjalanan dgn kapal, pengaruh, untung, daya penarik,

telinga, penyeretan, pengangkatan, pembawaan, kereta api, rangkaian,
rentetan, jalan, deretan, barisan, banjar, pancung, sepur, pengiring,

gerombolan, deret, akibat, sumbu peledak, iring-iringan, getar, getaran
suara, bunyi bergetar, bunyi getar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membeli, memperoleh,
mengungkil, mengungkit, menyeret, menarik, menghela, ngebut, terseret,
menjemukan, mempertarikkan, menjajarkan, menyelip, memaksa pergi,
melarat, mengeruk, menjaring, berlarut-larut, membuntuti, mengikuti
jejak, mengikuti, mengekori, menjejaki, ketinggalan, berjalan dgn lesu,
berjalan dgn susah payah, menjalar, menunda, diseret, tarik, mencemat,

mencabut, menggait, memakai, memasang, menyentakkan, memetik,
menyentak, mencabuntukan, membawa, mengangkat, memasukkan, naik
kereta api, melatih, mendidik, mengajar, mengasuh, berlatih, mengajari,
belajar, bergaul, mengursus, memimpin, mengarahkan, membidikkan,

mengatur, meragam dgn suara getar, menyanyi dgn suara getar, bernyanyi
dgn suara getar, memutar, memutarkan, bercucuran, mendapatkan

kembali, mendapat kembali, menyelamatkan, memiliki kembali,
memungut kembali, mengingat, menolong, memulihkan sbg semula,

membetulkan, mencari keterangan

رَةٌ َوِتجَٰ رَتُُهْم تِّجَٰ رٍَة ِتجَٰ رَةٌ ِتجَٰ رَةً ِتجَٰ
dan perniagaan perniagaan mereka perniagaan perniagaan perniagaan

رَِة ٱلتِّجَٰ
perniagaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282
رَةً ِتجَٰ

رَةً َعن تََراٍض مِّنُكْم إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
kecuali bahwa adalah kalian perniagaan saling tambah dalam

kerelaan diantara kalian
An-Nisa:29

رَةً لَّن تَبُوَر يَرُْجوَن ِتجَٰ
mereka mengharapkan perniagaan tidak akan merugi

Faathir:29

ٓوا۟ إَِليَْها َوتَرَُكوَك َقآِئًما رَةً أَْو َلْهًوا ٱنفَضُّ إِذَا َرأَْوا۟ ِتجَٰ َو
dan apabila (mereka) melihat perniagaan atau guyonan/permainan

berbagai tujuan kepadanya dan (kalian) meninggalkanmu berdiri
Al-Jumu'ah:11

رَةٌ واََل بَيْعٌ َعن ِذْكِر الـلَّـِه رَِجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتجَٰ
orang laki-laki tidak dilalaikan mereka[lk] perniagaan dan tidak jual

beli / perdagangan dari peringatan Allah
An-Nuur:37 رَةٌ ِتجَٰ

رٍَة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ ِتجَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apakah (aku)

menunjukkan kepada kalian atas/terhadap perniagaan
Ash-Shaff:10 رٍَة ِتجَٰ

رَتُُهْم فََما َرِبَحت تِّجَٰ
maka tidak beruntung perniagaan mereka Al-Baqarah:16 رَتُُهْم تِّجَٰ

رَةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها ٌل ٱْقتَرَفْتُُموَها َوِتجَٰ َوَعِشيرَتُُكْم َوأَْموَٰ
dan keluarga / golongan kalian dan harta kekayaan (kalian)

usahakannya lah dan perniagaan takut/khawatir kerugiannya
At-Taubah:24 رَةٌ َوِتجَٰ

رَِة ُقْل َما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر مَِّن ٱللَّْهِو َوِمَن ٱلتِّجَٰ
kamu hendaklah mengatakan apa disisi Allah kebaikan dari

permainan dan dari perniagaan
Al-Jumu'ah:11 رَِة ٱلتِّجَٰ
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ت ح ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda memberikan makna bawah, di dalam, di

bawah, pada, turun, tenggelam
kata dasar ini sebagai kata kerja memberikan makna menurunkan,

menjatuhkan, meletakkan, menundukkan

تَْحِت تَْحتَُهۥ تَْحتََها تَْحتَِك تَْحَت
bawah di bawahnya di bawahnya bagian bawahmu di bawah

تَْحِتِهْم تَْحِتِهُم تَْحِتَهآ تَْحِتَها تَْحِت
bawah mereka bawah mereka bawahnya bawahnya bawah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما بَيْنَُهَما َوَما تَْحَت ٱلثََّرٰى
dan tidak diantara mereka berdua dan tidak di bawah tanah Thaahaa:6 تَْحَت

ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن ٱأْلَْسفَلنَِي
dari jin-jin dan manusia jadikan keduanya di bawah telapak-telapak

kaki kami supaya keduanya menjadi dari orang-orang yang hina
Fush-Shilat:29

َجرَِة فََعلَِم َما ِفى ُقُلوِبِهْم إِذْ يُبَاِيُعونََك تَْحَت ٱلشَّ
ketika semakin berjanji setia kepadamu di bawah orang-orang yang

soleh maka (ia) mengetahui apa yang di dalam hati mereka
Al-Fath:18

لَِحنْيِ َكانَتَا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا صَٰ
(ia) adalah di bawah dua orang hamba dari hamba-hamba kami (dua

orang[lk] ) yang sholeh
At-Tahriim:10

َقْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِريًّا
sungguh telah ia menjadikan tuhanmu bagian bawahmu aliran / anak

sungai
Maryam:24 تَْحتَِك

ُر َوأََعدَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى تَْحتََها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia sediakan bagi mereka surga dia mengalirkan di bawahnya

sungai-sungai
At-Taubah:100 تَْحتََها
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لًِحا وََكاَن تَْحتَُهۥ َكنزٌ لَُّهَما وََكاَن أَبُوُهَما صَٰ
dan ia adalah di bawahnya harta simpanan terhadap keduanya dan ia

adalah ayah keduanya yang saleh
Al-Kahfi:82 تَْحتَُهۥ

أَلََكُلوا۟ ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهم
niscaya mereka makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki

mereka
Al-Maidah:66 تَْحِت

مِّن فَْوِقُكْم أَْو ِمن تَْحِت أَرُْجلُِكْم
dari atas kalian atau dari bawah kaki-kaki kalian

Al-An'aam:65

يَْوَم يَْغَشىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهْم
pada hari (ia) menutupi/meliputi mereka azab / siksa dari atas mereka

dan dari bawah kaki-kaki mereka
Al-Ankabuut:55

ُر أَنَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
bahwasanya bagi mereka surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
Al-Baqarah:25 تَْحِتَها

ُر َلُهۥ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai baginya

Al-Baqarah:266

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ali-Imran:15

ُر َوَجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Ali-Imran:136

ُر وأََلُْدِخَلنَُّهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan tentu aku masukkan mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
Ali-Imran:195

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya
Ali-Imran:198

ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
An-Nisa:13

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:57

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:122

ُر وأََلُْدِخَلنَُّكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan sungguh aku akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:12
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ُر فَأَثَٰبَُهُم الـلَّـُه ِبَما َقاُلوا۟ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
maka dia memberi pahala mereka Allah dengan apa mereka berkata

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:85

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal didalamnya selama-lamanya
Al-Maidah:119

ُر َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72

ُر أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
At-Taubah:89

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ibrahim:23

ُر َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai bagi mereka
An-Nahl:31

ُر َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Thaahaa:76

ُر َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Hajj:14

ُر يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai diberi perhiasan

didalamnya dari gelang-gelang
Al-Hajj:23

ُر مِّن ذَٰلَِك َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dari itu surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Furqon:10

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Ankabuut:58

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Az-Zumar:20

ُر َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Muhammad:12
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ُر لِّيُْدِخَل ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
karena hendak dimasukkan (olehnya) orang-orang yang beriman dan

orang-orang mukmin perempuan surga dia mengalirkan dari
bawahnya sungai-sungai

Al-Fath:5

ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
Al-Fath:17

ُر بُْشَرىُٰكُم ٱْليَْوَم َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
berita gembira untuk mu hari ini kebun dia mengalirkan dari

bawahnya sungai
Al-Hadiid:12

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

ُر يَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan dimasukkan kalian

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Ash-Shaff:12

ُر َويُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia akan memasukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
At-Taghaabun:9

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
Ath-Thalaaq:11

ُر َويُْدِخَلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan menyebabkan akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
At-Tahriim:8

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai

Al-Buruuj:11

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai

Al-Baiyinah:8

فَنَاَدىَٰها ِمن تَْحِتَهآ أاَلَّ تَْحزَِنى
maka (dia) memanggilnya dari bawahnya janganlah kamu bersedih

hati
Maryam:24 تَْحِتَهآ

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai Al-A'raaf:43 تَْحِتِهُم

ُر ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai di dalam surga

kenikmatan
Yunus:9

ُر أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
itulah mereka bagi mereka surga 'adn dia mengalirkan dari bawah

mereka sungai-sungai
Al-Kahfi:31
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َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6 تَْحِتِهْم

َلُهم مِّن فَْوِقِهْم ظَُلٌل مَِّن ٱلنَّاِر َوِمن تَْحِتِهْم ظَُلٌل
bagi mereka dari atas mereka naungan/lapisan dari api dan dari

bawah mereka naungan/lapisan
Az-Zumar:16

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتىٓ أَفَاَل تُبِْصُروَن ِذِه ٱأْلَنْهَٰ َوهَٰ
dan ini sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah ia membenam

celaan-ku/kemurkaan-ku
Az-Zukhruf:51 تَْحِتىٓ
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ب ر ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bumi, lahan, kotoran, noda,

negeri, sampah, lumur, dunia, keriangan, keriaan, lagu, nyanyian untuk
paduan suara, kegairahan, penculikan, kegirangan, rasa gembira, rasa

terpesona, perasaan, kesukaan, ujung karang yg tajam, keinginan,
kesibukan, pesta mabuk-mabukan, pesta minum-minum, penuh, asyik, yg

diculik, gembira, riang, riang gembira
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengotori, menyuburkan,
mencemari, mencemarkan, menajiskan, melumurkan, menjadi kotor,

menodai nama baik, memasukkan ke dlm tanah, menimbuni, membuat
berigi-rigi, memotong-motong

تُرَاٍب تُرَاٌب تُرَابًا أَتْرَاٌب أَتْرَابًا
tanah tanah/debu tanah sebaya sebaya

َوٱلتَّرَآِئِب َمتَْربٍَة بًۢا تُرَٰ بًا تُرَٰ تُرَاٍب
dan tulang dada sangat

payah/melarat tanah tanah tanah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُعُربًا أَتْرَابًا
penuh cinta sebaya Al-Waqi'a:37 أَتْرَابًا

 وََكَواِعَب أَتْرَابًا
dan gadis-gadis sebaya

An-Naba:33

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف أَتْرَاٌب
dan disisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan maka/pandangan

sebaya
Shaad:52 أَتْرَاٌب

أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم وَُكنتُْم تُرَابًا َوِعظًَٰما أَنَُّكم مُّْخرَُجوَن
apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa kamu apabila

(kalian[lk]) telah mati dan kalian adalah tanah dan tulang bahwa
kamu orang-orang yang dalam kondisi dikeluarkan

Al-
Mu'minuun:35

تُرَابًا
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َقاُلٓوا۟ أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
mereka berkata apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah

tanah dan tulang apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan
dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:82

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Ash-Shaafaat:16

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَِدينُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang

apakah sesungguhnya (kami) sungguh diberi pembalasan
Ash-Shaafaat:53

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا ذَٰلَِك رَْجعٌۢ بَِعيٌد
apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah itu

pengembalian yang jauh
Qaaf:3

وََكانُوا۟ يَُقوُلوَن أَِئذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
dan adalah mereka mereka mengatakan apakah apabila (kami) telah

mati dan (kami) adalah tanah dan tulang apakah sesungguhnya
(kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Al-Waqi'a:47

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل َصفَْواٍن َعَليِْه تُرَاٌب
maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin atasnya

tanah/debu
Al-Baqarah:264 تُرَاٌب

َخَلَقُهۥ ِمن تُرَاٍب ثُمَّ َقاَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
dia menciptakannya dari tanah kemudian dia mengatakan baginya

jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:59 تُرَاٍب

 أََكفَرَْت ِبٱلَِّذى َخَلَقَك ِمن تُرَاٍب
apakah/mengapa (kamu) kafir / mengingkari dengan yang (ia)

menciptakan kamu dari tanah
Al-Kahfi:37

فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5

 َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَْن َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa Dia menciptakan kalian dari tanah

Ar-Ruum:20

َوالـلَّـُه َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة
dan Allah Dia menciptakan kalian dari tanah kemudian dari air mani

Faathir:11

 ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب
dia yang Dia menciptakan kalian dari tanah

Ghafir:67
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بًا إِن تَْعَجْب فََعَجٌب َقْوُلُهْم أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ َو
dan jika herankan maka yang mengherankan ucapan/perkataan

mereka apakah apabila adalah kami tanah
Arraad:5 بًا تُرَٰ

بًا  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari apakah

telah adalah kami tanah
An-Naml:67

بًۢا َويَُقوُل ٱْلَكاِفُر يََٰليْتَِنى ُكنُت تُرَٰ
mengatakan (ia[lk]) yang membangkang/kafir amboi, kiranya aku

adalah aku tanah
An-Naba:40 بًۢا تُرَٰ

أَْو ِمْسِكينًا ذَا َمتَْربٍَة
atau orang miskin mempunyai/yang ada sangat payah/melarat Al-Balad:16 َمتَْربٍَة

ْلِب َوٱلتَّرَآِئِب يَْخُرُج ِمۢن بَنْيِ ٱلصُّ
mereka keluar dari antara tulang belakang dan tulang dada At-Taariq:7 َوٱلتَّرَآِئِب

ُهۥ ِفى ٱلتُّرَاِب أَيُْمِسُكُهۥ َعَلىٰ ُهوٍن أَْم يَُدسُّ
apakah ia akan menahannya atas/terhadap kehinaan atau ia

menguburkan di dalam tanah
An-Nahl:59 ٱلتُّرَاِب
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ف ر ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kementerengan, barang

mewah, kenyamanan, kemakmuran, kekayaan, hal berlimpah-limpah,
kesempurnaan, rasa lemak pd makanan, banyaknya lemak dlm makanan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُمتْرَِفيَها ُمتْرَِفنَي ُمتْرَفُوَهآ أُتْرِفْتُْم أُتْرِفُوا۟
orang-orang yang

hidup mewah
padanya (negeri)

orang-orang yang dalam
kesenangan/kemewahan

orang-orang hidup
mewah padanya (di

negeri itu)
dirasakan disebabkan

bersenang-senang

َوأَتْرَفْنَُٰهْم ُمتْرَِفيِهم
dan (kami) mewahkanlah mereka hidup mewah diantara mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآ أُتْرِفُوا۟ ِفيِه وََكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
apa disebabkan bersenang-senang tentang (kebenaran) itu dan adalah

mereka orang-orang yang berbuat dosa
Huud:116 ۟ أُتْرِفُوا

اَل تَرُْكُضوا۟ َوٱرِْجُعٓوا۟ إَِلىٰ َمآ أُتْرِفْتُْم ِفيِه
tidak lari tergesa-gesa dan kembalilah kepada apa dirasakan tentang

(kebenaran) itu
Al-Anbiyaa':13 أُتْرِفْتُْم

ِفُروَن إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
kecuali/melainkan dia mengatakan orang-orang hidup mewah

padanya (di negeri itu) sesungguhnya kami dengan/tentang apa diutus
dengannya orang-orang yang telah kafir

Saba':34
ُمتْرَفُوَهآ

إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمٍَّة
kecuali dia mengatakan orang-orang hidup mewah padanya (di negeri
itu) sesungguhnya kami kami mendapati bapak / nenek moyang kami

atasku/terhadapku ummat

Az-Zukhruf:23

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمتْرَِفنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-orang yang

dalam kesenangan/kemewahan
Al-Waqi'a:45 ُمتْرَِفنَي
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إِذَآ أَرَْدنَآ أَن نُّْهلَِك َقْريًَة أََمرْنَا ُمتْرَِفيَها َو
dan apabila kami menghendaki bahwa dibinasakan negeri (kami)

perintahkan orang-orang yang hidup mewah padanya (negeri)
Al-Isra:16 ُمتْرَِفيَها

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذْنَا ُمتْرَِفيِهم ِبٱْلَعذَاِب إِذَا ُهْم يَْجـَُٔروَن
sehingga apabila kami telah mengambil hidup mewah diantara

mereka dengan azab tiba-tiba mereka mereka memekik

Al-
Mu'minuun:64

ُمتْرَِفيِهم
وََكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َوأَتْرَفْنَُٰهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا

dan mereka mendustakan dengan pertemuan akhirat dan (kami)
mewahkanlah mereka di dalam kehidupan dunia

Al-
Mu'minuun:33 َوأَتْرَفْنَُٰهْم
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ك ر ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna libur, liburan, izin,

penurunan, jeblok, titik, titisan, titis, rintik, keadaan menurun, ketes, ketel,
pengabaian, kelalaian, kealpaan, istirahat, putusnya, pemutusan,

kesempatan, nasib, untung, patahan, perubahan, keretakan, selaan, tempo,
penyia-nyiaan, keadaan jatuh, gula-gula, pemecatan, parit, saluran,

selokan, kondang, bandar, lepas, bebas, untai, helai, urat, pantai, helaian,
kawat, ketukan, hukuman, damprat, dampratan, kesalahan, ketokan,
pujian, jumlah sedikit, unting, pasak, baji, sangkutan, taraf, penjepit,

sumbat, semat, kaki, gigi, minuman keras, pengunduran diri, kepasrahan,
tawakkal, penyerahan diri, permintaan berhenti, sikap menerima nasib,

kesadrahan, tepi pesisir, perlop.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meninggalkan, pergi,

menyingkirkan, membuang, melenyapkan, mendaratkan di atas air,
membiarkan, mewariskan, mewasiatkan, berangkat, bertolak,

menyerahkan, menjatuhkan, turun, menurunkan, luruh, meluruh,
memperturunkan, menunda, kandas, terdampar, mengandaskan,

mendamparkan, terlantar, menjalinkan, menjalin, berhenti,
menghentikan, membayar, mengabaikan, melalaikan, melengahkan,

meneledorkan, lalai, mengebelakangkan, membengkalaikan, tak
memelihara, keluar, melepaskan, menderita, memikul, tahan, mendapat,
mendapatkan, mendapati, sengsara, mengidapkan, mengundurkan diri,

meletakkan jabatan, menolak, menyerah, mematuhi, menunduk,
menyerahkan diri, menandatangani lagi, mematuh, menerima nasibnya,

memecahkan, mematahkan, memecah, memutuskan, merusakkan,
melanggar, membobol, mulai, memungkiri, menukarkan, meneruskan,

mengesampingkan, menyisihkan, menabung, menyimpan, menabungkan,
mendermakan, mengetuk, mengecam, memukul, memperbincangkan,
memukulkan, mengetok, catuk, mengkritik, merebut, memenjarakan,
mengerti, memukul-mukul, memaku, menetapkan, memancangkan,

melemparkan, menguraikan isi kode, cabut.

تَرََك تَتْرُْكُه تَارِكٌۢ ِبتَارِِكىٓ أَتُتْرَُكوَن
dia meninggalkan (kamu)

membiarkannya
(ia[lk]) yang

meninggalkan
dengan

meninggalkanku
apakah kalian akan
dibiarkan (kt tanya)

تَرَْكتُُموَها تَرَْكتُم تَرَْكُت تَرَُكوا۟ تَرََك
meninggalkannya (kalian) tinggalkan (aku) meninggalkan kalian

pergi/meninggalkan dia meninggalkan
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تَّرَْكنَا تُتْرَُكوا۟ تَرَْكَن تَرَْكتُْم تَرَْكتُُموَها
mereka tinggalkan dibiarkan mereka tinggalkan (kalian) tinggalkan meninggalkannya

نَّتْرَُك َلتَارُِكٓوا۟ فَتَرََكُهۥ تَّرَْكنََٰهآ تَّرَْكنَا
meninggalkan sungguhmeninggikan maka ia

meninggalkannya
kami telah
jadikannya mereka tinggalkan

َوتَرَْكنَا َوتَرَْكتُم َوتَرَُكوَك َوتَرََكُهْم
dan (kami) meninggalkan dan kalian tinggalkan dan (kalian)

meninggalkanmu
dan ia membiarkan

mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهنَآ َءاِمِننَي أَتُتْرَُكوَن ِفى َما هَٰ
apakah kalian akan dibiarkan (kt tanya) di dalam apa (disini) di sini

keadaan aman

Asy-
Syu'araa':146

أَتُتْرَُكوَن
َقاُلوا۟ يَُٰهوُد َما ِجئْتَنَا ِببَيِّنٍَة َوَما نَْحُن ِبتَارِِكىٓ َءالَِهِتنَا

mereka berkata hai hud tidak kamu datang pada kami dengan bukti
yang nyata dan tidak kami dengan meninggalkanku

tuhan/sesembahan kami

Huud:53
ِبتَارِِكىٓ

فََلَعلََّك تَارِكٌۢ بَْعَض َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang meninggalkan sebagian apa

diwahyukan/diilhamkan kepadamu
Huud:12 تَارِكٌۢ

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jika kamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176
تَتْرُْكُه

إِن تَرََك َخيًْرا ٱْلَوِصيَُّة لِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي ِبٱمْلَْعُروِف
jika dia meninggalkan kebaikan wasiat (kb abstrak/kt sifat ) untuk

kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik
Al-Baqarah:180 تَرََك

ا تَرََك  َوبَِقيٌَّة مِّمَّ
dan sisa dari apa dia meninggalkan

Al-Baqarah:248

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
bagi orang laki-laki pembagian besar dari apa dia meninggalkan

kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7
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ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7

 فََلُهنَّ ثُُلثَا َما تَرََك
maka bagi mereka dua pertiga apa dia meninggalkan

An-Nisa:11

ا تَرََك ُدُس ِممَّ  وأَِلَبََويِْه لُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
dan untuk dua ibu-bapaknya bagi tiap-tiap yang satu diantara

keduanya seperenam dari apa dia meninggalkan
An-Nisa:11

إِن َكاَن رَُجٌل يُورَُث َكلََٰلًة َوَلُكْم ِنْصُف َما تَرََك أَزْوَُٰجُكْم َو
dan bagi kamu separuh apa/harta dia meninggalkan isteri-isteri kalian

dan jika adalah dia seorang laki-laki dia mewarisinya tidak punya
ibu-bapak dan anak

An-Nisa:12

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َموَٰلِىَ ِممَّ
dan bagi tiap-tiap kami jadikan pewaris-pewaris dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:33

فََلَها ِنْصُف َما تَرََك َوُهَو يَرِثَُهآ
maka baginya seperdua apa (harta) dia meninggalkan dan dia dia

mewarisinya
An-Nisa:176

إِن َكانُٓوا۟ إِْخَوةً رَِّجااًل َوِنَسآًء ا تَرََك َو فََلُهَما ٱلثُُّلثَاِن ِممَّ
maka bagi keduanya dua pertiga dari apa dia meninggalkan dan jika

adalah mereka beberapa saudara orang laki-laki dan perempuan
An-Nisa:176

َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَرََك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة
dan jikalau diambil (oleh dia) Allah manusia karena kelaziman
mereka tidak dia meninggalkan diatasnya dari binatang melata

An-Nahl:61

َما تَرََك َعَلىٰ ظَْهرَِها ِمن َدآبٍَّة
tidak dia meninggalkan atas/terhadap permukaannya/bumi dari

binatang melata
Faathir:45

فًا يًَّة ِضعَٰ َوْليَْخَش ٱلَِّذيَن َلْو تَرَُكوا۟ ِمْن َخْلِفِهْم ذُرِّ
dan dia hendaklah takut orang-orang yang seandainya kalian

pergi/meninggalkan dari belakang mereka keturunan kelemahan
An-Nisa:9 ۟ تَرَُكوا

َكْم تَرَُكوا۟ ِمن َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
berapa banyak kalian pergi/meninggalkan dari surga dan mata air

Ad-Dukhaan:25

إِنِّى تَرَْكُت ِملََّة َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه
sesungguhnya aku (aku) meninggalkan agama kaum/orang-orang

tidak mereka beriman kepada Allah
Yusuf:37 تَرَْكُت

لًِحا ِفيَما تَرَْكُت  َلَعلِّىٓ أَْعَمُل صَٰ
agar / boleh jadi aku amal yang saleh dalam apa/dalam hal (aku)

meninggalkan

Al-
Mu'minuun:100
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ا تَرَْكتُم فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فََلُهنَّ ٱلثُُّمُن ِممَّ
maka jika adalah dia bagi kalian anak laki-laki maka bagi mereka

seperdelapan dari apa (kalian) tinggalkan
An-Nisa:12 تَرَْكتُم

َما َقطَْعتُم مِّن لِّينٍَة أَْو تَرَْكتُُموَها َقآِئَمًة َعَلىٰٓ أُُصولَِها
apa-apa (kalian) memotong/menebang dari pohon kurma atau

meninggalkannya berdiri/akan datang atasku/terhadapku
pokoknya/batangnya

Al-Hasyr:5
تَرَْكتُُموَها

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12
تَرَْكتُْم

ا تَرَْكَن ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىٰ ِبَهآ أَْو َديٍْن ِممَّ
dari apa mereka tinggalkan dari sesudahnya wasiat dari sesudah

wasiat dia mewasiatkan dengannya atau hutang
An-Nisa:12 تَرَْكَن

َا يَْعَلمِ الـلَّـُه أَْم َحِسبْتُْم أَن تُتْرَُكوا۟ َوملَّ
apakah kalian mengira bahwa dibiarkan dan/sedang belum dia

mengetahui Allah
At-Taubah:16 ۟ تُتْرَُكوا

َوَلَقد تَّرَْكنَا ِمنَْهآ َءايَةًۢ بَيِّنًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya mereka tinggalkan dari padanya suatu ayat/bukti

yang nyata bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan akal
Al-Ankabuut:35 تَّرَْكنَا

َوَلَقد تَّرَْكنََٰهآ َءايًَة فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
dan sesungguhnya kami telah jadikannya pelajaran maka adakah dari

orang yang dalam kondisi mengambil pelajaran
Al-Qamar:15 تَّرَْكنََٰهآ

فَأََصابَُهۥ َواِبٌل فَتَرََكُهۥ َصْلًدا
kemudian dia menimpakannya hujan lebat maka ia meninggalkannya

kebersihan
Al-Baqarah:264 فَتَرََكُهۥ

َويَُقوُلوَن أَِئنَّا َلتَارُِكٓوا۟ َءالَِهِتنَا لَِشاِعٍر مَّْجنُونٍۭ
dan mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami)

sungguhmeninggikan tuhan/sesembahan kami karena (ia[lk]) yang
menyair (ia[lk]) yang digila-gilakan

Ash-Shaafaat:36
۟ َلتَارُِكٓوا

َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب أََصَلٰوتَُك تَأُْمرَُك أَن نَّتْرَُك َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَآ
mereka berkata hai SyuXaib apakah sholatmu menyuruhmu agar

meninggalkan apa dia menyembah bapak-bapak kami
Huud:87 نَّتْرَُك

ٍت الَّ يُبِْصُروَن َوتَرََكُهْم ِفى ظُُلمَٰ
dan ia membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak mereka melihat Al-Baqarah:17 َوتَرََكُهْم
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ٓوا۟ إَِليَْها َوتَرَُكوَك َقآِئًما رَةً أَْو َلْهًوا ٱنفَضُّ إِذَا َرأَْوا۟ ِتجَٰ َو
dan apabila (mereka) melihat perniagaan atau guyonan/permainan

berbagai tujuan kepadanya dan (kalian) meninggalkanmu berdiri
Al-Jumu'ah:11 َوتَرَُكوَك

َوتَرَْكتُم مَّا َخوَّْلنَُٰكْم َورَآَء ظُُهورُِكْم
dan kalian tinggalkan apa kami karuniakan kepada kalian di belakang

punggung kalian
Al-An'aam:94 َوتَرَْكتُم

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) pergi

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17
َوتَرَْكنَا

َوتَرَْكنَا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ يَُموُج ِفى بَْعٍض
dan (kami) meninggalkan sebagian mereka pada hari itu

bergelombang/bercampur di dalam bagian
Al-Kahfi:99

َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-Shaafaat:78

َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-
Shaafaat:108

َوتَرَْكنَا َعَليِْهَما ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atas keduanya di dalam orang-orang

kemudian

Ash-
Shaafaat:119

َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-
Shaafaat:129

َوتَرَْكنَا ِفيَهآ َءايًَة لِّلَِّذيَن يََخافُوَن ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan (kami) meninggalkan didalamnya tanda-tanda bagi orang-orang

yang mereka takut azab / siksa sangat pedih

Adz-
Dzaariyaat:37

َوٱتْرُِك ٱْلبَْحَر رَْهًوا إِنَُّهْم ُجنٌد مُّْغرَُقوَن
dan tinggalkan/biarkan laut ketenangan sesungguhnya mereka tentara

orang-orang yang dalam kondisiditenggelamkan
Ad-Dukhaan:24 َوٱتْرُِك

ُن أَن يُتْرََك ُسًدى نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa ditinggalkan begitu saja Al-Qiyaamah:36 يُتْرََك

أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن يُتْرَُكٓوا۟
apakah mengira manusia bahwa ditinggalkan/dibiarkan Al-Ankabuut:2 ۟ يُتْرَُكٓوا
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ع س ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sembilan, kesembilan,

persembilan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِتْسَعُة ِتْسَعَة ِتْسعَ ِتْسعٌ ِتْسًعا
sembilan[lk] sembilan[lk] sembilan sembilan sembilan

َوِتْسُعوَن ِتْسعِ
dan sembilan puluh sembilan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلِبثُوا۟ ِفى َكْهِفِهْم ثَلََٰث ِما۟ئٍَة ِسِننَي َوٱزَْداُدوا۟ ِتْسًعا
(mereka) menempati di dalam gua mereka tiga ratus beberapa tahun

dan mereka menambahkan sembilan
Al-Kahfi:25 ِتْسًعا

ذَآ أَِخى َلُهۥ ِتْسعٌ َوِتْسُعوَن نَْعَجًة َولِىَ نَْعَجٌة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini saudaraku baginya sembilan dan sembilan puluh

kambing betina dan bagiku kambing betina
Shaad:23 ِتْسعٌ

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ ِتْسعَ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa sembilan ayat-ayat

bukti nyata
Al-Isra:101 ِتْسعَ

َعَليَْها ِتْسَعَة َعَشَر
diatasnya sembilan[lk] belas

Al-
Muddaththir:30 ِتْسَعَة

وََكاَن ِفى ٱمْلَِدينَِة ِتْسَعُة رَْهٍط
dan ia adalah di dalam kota sembilan[lk] kaum/keluarga An-Naml:48 ِتْسَعُة

ِفى ِتْسعِ َءايٍَٰت إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِهۦٓ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
di dalam sembilan ayat-ayat kepada fir'aun dan kaumnya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
An-Naml:12 ِتْسعِ

1121

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5


KosakataAlQuran

ذَآ أَِخى َلُهۥ ِتْسعٌ َوِتْسُعوَن نَْعَجًة َولِىَ نَْعَجٌة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini saudaraku baginya sembilan dan sembilan puluh

kambing betina dan bagiku kambing betina
Shaad:23 َوِتْسُعوَن
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ق س ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna langkah, kiprah, cara

berjalan, cara berlari, kalau diizinkan, presisi, teliti
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendahului, melebihi,

mendahulukan, mempelopori, mengawal, hidup tanpa, terjadi lebih dulu,
tdk jadi melakukan, mengukur dgn langkah, melangkah bolak-balik,
berlari lebih cepat, lari, melanggar batas, meninggalkan di belakang,

melampaui

ٱتََّسَق
(ia) menjadi sempurna terang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱْلَقَمِر إِذَا ٱتََّسَق
dan bulan apabila (ia) menjadi sempurna terang Al-Inshiqaaq:18 ٱتََّسَق
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س ع ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna miskin, yg menyedihkan, tdk

senang, tak bermutu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَتَْعًسا
maka kesengsaraan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلُهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَتَْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari maka kesengsaraan bagi

mereka dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:8
فَتَْعًسا
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ث ف ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna menjalankan ritual

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membersihkan, menyucikan,
mencuci, memurnikan, menjernihkan, mencuci perut

تَفَثَُهْم
kotoran mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklahbertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29 تَفَثَُهْم
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ن ق ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sepenuhnya, lengkap, benar-

benar, paripurna, kamil, utuh, sepenuh, yg sudah dilakukan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyempurnakan,

menyelesaikan

أَتَْقَن
(ia) menyempurnakan/mengkokohkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُصنْعَ الـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَتَْقَن ُكلَّ َشىٍْء
perbuatan Allah yang (ia) menyempurnakan/mengkokohkan tiap-tiap

sesuatu
An-Naml:88 أَتَْقَن
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ك ل ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda memberikan makna kata petunjuk itu.

فَِتْلَك تِّْلَك ِتْلُكُم ِتْلُكَما ِتْلَك
maka

itulah(tunggal) itu[tg.pr] itulah itulah(ganda) itu

َوِتْلَك
dan itulah(tunggal)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِتْلَك أََماِنيُُّهْم
itu angan-angan mereka Al-Baqarah:111 ِتْلَك

ٌة َقْد َخَلْت ِتْلَك أُمَّ
itu umat sungguh telah dia berlalu

Al-Baqarah:134

ٌة َقْد َخَلْت ِتْلَك أُمَّ
itu umat sungguh telah dia berlalu

Al-Baqarah:141

ُ الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن ِتْلَك َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
itu seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah ayat-

ayatNya kepada manusia boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-Baqarah:187

َوَسبَْعٍة إِذَا رََجْعتُْم ِتْلَك َعَشرَةٌ َكاِمَلٌة ذَٰلَِك
dan tujuh apabila kalian kembali itu sepuluh yang menyempurnakan

itu
Al-Baqarah:196

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه فَاَل تَْعتَُدوَها
itu hukum-hukum Allah maka jangan melanggarnya[pr]

Al-Baqarah:229

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Baqarah:252

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض مِّنُْهم ِتْلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
itu para orang rasul kami telah lebihkan sebagian mereka

atas/terhadap bagian dari mereka
Al-Baqarah:253

1127

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5


KosakataAlQuran

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Ali-Imran:108

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu ketentuan-ketentuan Allah dan barang siapa dia mentaati Allah

dan rasul-nya
An-Nisa:13

ِتْلَك ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِئَها
itu negeri kami mengisahkan atas kamu dari beritanya

Al-A'raaf:101

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab hikmah

Yunus:1

ِتْلَك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيَهآ إَِليَْك
itu dari sebagian berita semua yang gaib diwahyukannya kepadamu

Huud:49

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab yang nyata

Yusuf:1

بَِّك ٱْلَحقُّ ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
itu ayat-ayat kitab dan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

benar
Arraad:1

ِفِريَن ٱلنَّاُر ِتْلَك ُعْقبَى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَُّعْقبَى ٱْلكَٰ
itu akibat / kesudahan orang-orang yang mereka bertakwa dan

kesudahan para pembangkang / kafir neraka
Arraad:35

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوُقرَْءاٍن مُِّبنيٍ
Alif Laam Raa itu ayat-ayat kitab dan al qur'an yang nyata

Al-Hijr:1

ِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتى نُورُِث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا
itu surga yang diwariskan dari hamba-hamba kami orang adalah dia

orang yang bertakwa
Maryam:63

َوَما ِتْلَك ِبيَِميِنَك يَُٰموَسىٰ
dan tidak itu dengan tangan kananmu ya Musa

Thaahaa:17

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab nyata/menjelaskan

Asy-Syu'araa':2

طٓس ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلُقرَْءاِن وَِكتَاٍب مُِّبنيٍ
tha siin itu ayat-ayat al-qur'an dan kitab nyata/jelas

An-Naml:1

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab yang nyata

Al-Qashash:2

ِتْلَك ٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ
itu rumah/kampung akhirat

Al-Qashash:83

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
itu ayat-ayat kitab mengandung hikmah

Luqman:2
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ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Jaatsiyah:6

ِتْلَك إِذًا ِقْسَمٌة ِضيزَىٰٓ
itu jika demikian pembagian tidak adil

An-Najm:22

َقاُلوا۟ ِتْلَك إِذًا َكرَّةٌ َخاِسرَةٌ
mereka berkata itu jika demikian pengembalian / pengulangan

(ia[pr]) yang merugi
An-Naziaat:12

َجرَِة َونَاَدىُٰهَما َربُُّهَمآ أََلْم أَنَْهُكَما َعن ِتْلُكَما ٱلشَّ
dan dia memanggil keduanya tuhan mereka berdua bukankah aku

melarang kalian berdua dari itulah(ganda) pohon
Al-A'raaf:22 ِتْلُكَما

أَن ِتْلُكُم ٱْلَجنَُّة أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
bahwa itulah surga diwariskannya dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-A'raaf:43 ِتْلُكُم

ِمِديَن فََما زَاَلت تِّْلَك َدْعَوىُٰهْم َحتَّىٰ َجَعْلنَُٰهْم َحِصيًدا خَٰ
maka (ia) senantiasa/tetap itu[tg.pr] doa mereka sehingga (kami)

jadikan mereka tanaman yang sudah disabit orang-orang yang
padam/tak dapat hidup lagi

Al-Anbiyaa':15
تِّْلَك

فَِتْلَك بُيُوتُُهْم َخاِويَةًۢ ِبَما ظََلُمٓوا۟
maka itulah(tunggal) rumah-rumah mereka (ia[pr]) yang

roboh/runtuh dengan apa/sebab mereka menganiaya
An-Naml:52 فَِتْلَك

ِكنُُهْم َلْم تُْسَكن مِّۢن بَْعِدِهْم إاِلَّ َقلِياًل فَِتْلَك َمسَٰ
maka itulah(tunggal) tempat kediaman mereka tidak didiami

(kamu[pr]) dari sesudah mereka kecuali sedikit
Al-Qashash:58

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه يُبَيِّنَُها لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan itulah(tunggal) hukum-hukum Allah sungguh-sungguh akan

menerangkannya bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-Baqarah:230 َوِتْلَك

َوِتْلَك ٱأْلَيَّاُم نَُداوُِلَها بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan itulah(tunggal) hari/masa kami mempergilirkannya diantara

manusia
Ali-Imran:140

تُنَآ َءاتَيْنََٰهآ إِبْرَِٰهيَم َعَلىٰ َقْوِمِهۦ َوِتْلَك ُحجَّ
dan itulah(tunggal) alasan/hujjah Kami kami berikannya Ibrahim

atas/terhadap kaumnya
Al-An'aam:83

َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم
dan itulah(tunggal) kaum ad (kalian) mengingkari dengan ayat-ayat

tuhan mereka
Huud:59
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ْوِعًدا َا ظََلُموا۟ َوَجَعْلنَا مِلَْهلِِكِهم مَّ َوِتْلَك ٱْلُقَرىٰٓ أَْهَلْكنَُٰهْم ملَّ
dan itulah(tunggal) negeri kami membinasakanlah mereka karena apa

mereka menganiaya dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka
tempat / waktu yang dijanjikan

Al-Kahfi:59

َوِتْلَك ِنْعَمٌة تَُمنَُّها َعَلىَّ أَْن َعبَّدتَّ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan itulah(tunggal) nikmat-nikmat kamu limpahkannya atas bahwa

(kamu) memperhambakan Bani Israil
Asy-Syu'araa':22

َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia
Al-Ankabuut:43

َوِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتىٓ أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan itulah(tunggal) surga yang diwariskannya sebab adalah kalian

kalian melakukan
Az-Zukhruf:72

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َولِْلكَٰ
dan itulah(tunggal) batas/batas/hukum-hukum Allah dan bagi orang-

orang kafir siksaan sangat pedih
Al-Mujaadilah:4

ُروَن َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia boleh jadi mereka menjadi memikirkan
Al-Hasyr:21

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1

1130

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ل ل ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوتَلَُّهۥ
dan telah benar-benar membaringkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
آ أَْسَلَما َوتَلَُّهۥ لِْلَجِبنيِ فََلمَّ

maka tatkala dia sangat mematuhi dan telah benar-benar
membaringkannya untuk/di atas kening

Ash-
Shaafaat:103

َوتَلَُّهۥ
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و ل ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna setelah, sesudah, demi,

sehabis, karena, menurut, lewat, mengikut, seperti, lepas, meniru, oleh,
sebab, lepas dari, sama dengan, oleh karena, lebih rendah, punya, oleh

sebab, tentang, kemudian, sesudah itu, setelah itu, mirip, geliang-geliut.,
cerita, pengucapan, , pembacaan, pengajian, hafalan, deklamasi, cerita,

waktu kuliah, bacaan, interpretasi, tafsiran, kuliah, ceramah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengucapkan, membaca,

menghafalkan, mendeklarasikan, mengisahkan, membacakan, melakukan
ceramah, menggeliat-geliut, bergeliang, bergeliut, bergeliang-geliut.

تََلْوتُُهۥ تَتُْلوَن تَتُْلوا۟ أَتُْلَوا۟ أَتُْل
kubacakan ia/ayat membaca mereka membaca membacakan kamu hendaklah

membacakan

ِتاَلَوِتِهۦٓ تُلِيَْت تُتَْلىٰ تََلىَٰها تََلْوتُُهۥ
bacaannya telah dibacakan kamu membaca mengiringinya kubacakan ia/ayat

۟ لِّتَتُْلَوا فَٱلتَّٰلِيَِٰت فَٱتُْلوَهآ َسأَتُْلوا۟ ِتاَلَوِتِهۦٓ
supaya membacakan maka orang yang

membacakan maka/lalu bacalah ia akan bacakan bacaannya

َويَتُْلوهُ نَتُْلوهُ نَتُْلوَها نَتُْلوا۟ لِّتَتُْلَوا۟
dan

membacakannya
kami

membacakannya
kami

membacakannya membacakan supaya membacakan

يَتُْلونَُهۥ يَتُْلوَن يَتُْلوا۟
mereka membacanya mereka membaca mereka membacakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ُقْل تََعاَلْوا۟ أَتُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kamu

hendaklah membacakan apa dia telah benar-benar mengharamkan
tuhan kalian atas kalian

Al-An'aam:151
أَتُْل

َوأَْن أَتُْلَوا۟ ٱْلُقرَْءاَن فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
dan supaya membacakan al quran maka barangsiapa (ia[lk])

mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya (dia) mendapat petunjuk
untuk diri sendiri

An-Naml:92
۟ أَتُْلَوا

َن يَِٰطنُي َعَلىٰ ُمْلِك ُسَليْمَٰ َوٱتَّبَُعوا۟ َما تَتُْلوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti apa mereka membaca syaitan-syaitan

atas/terhadap kerajaan sulaiman
Al-Baqarah:102 ۟ تَتُْلوا

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

تَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا َولَِٰكنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
mereka membaca atas mereka ayat-ayat Kami akan tetapi adalah

kami para rasul-rasul
Al-Qashash:45

َوَما ُكنَت تَتُْلوا۟ ِمن َقبْلِِهۦ ِمن ِكتٍَٰب
dan tidak adalah kamu mereka membaca dari sebelumnya dari kitab

Al-Ankabuut:48

َوأَنتُْم تَتُْلوَن ٱْلِكتََٰب
dan kalian membaca kitab Al-Baqarah:44 تَتُْلوَن
َما تََلْوتُُهۥ َعَليُْكْم وآََل أَْدَرىُٰكم ِبِهۦ

tidak kubacakan ia/ayat atas kalian dan tidak memberitahukan kalian
dengannya

Yunus:16 تََلْوتُُهۥ
َوٱْلَقَمِر إِذَا تََلىَٰها

dan bulan apabila mengiringinya Ash-Shams:2 تََلىَٰها
وََكيَْف تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُتَْلىٰ َعَليُْكْم َءايَُٰت الـلَّـِه

dan bagaimana kalian mengingkari dan kalian kamu membaca atas
kalian ayat-ayat Allah

Ali-Imran:101 تُتَْلىٰ
إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا َقاُلوا۟ َقْد َسِمْعنَا َو

dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami mereka
berkata sungguh telah kami dengar

Al-Anfaal:31

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَاتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Yunus:15

ًدا َوبُِكيًّا وا۟ ُسجَّ ِن َخرُّ إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَُٰت ٱلرَّْحمَٰ
tatkala/apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat pemurah

menyungkur sujud dan tangisan
Maryam:58
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إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Maryam:73

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت تَْعرُِف ِفى ُوُجوِه َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

mengenal / melihat di dalam wajahnya
Al-Hajj:72

َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن
sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian

maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian
membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

أََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
apakah adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian maka (kalian)

adalah dengannya didustakan

Al-
Mu'minuun:105

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َولَّىٰ ُمْستَْكِبًرا َو
dan apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami memalingkan

orang yang dalam kondisi menyombongkan diri
Luqman:7

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت إِْن هَٰ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Saba':43

يَْسَمعُ َءايَِٰت الـلَّـِه تُتَْلىٰ َعَليِْه
mendengar ayat-ayat Allah kamu membaca atasnya

Al-Jaatsiyah:8

تَُهْم إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت مَّا َكاَن ُحجَّ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidak adalah dia bantahan mereka
Al-Jaatsiyah:25

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَفََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari apakah

belum/tidak adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian
Al-Jaatsiyah:31

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Al-Ahqaaf:7

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali
Al-Qalam:15

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali

Al-
Mutaffifiin:13

نًا إِذَا تُلِيَْت َعَليِْهْم َءايَٰتُُهۥ زَاَدتُْهْم إِيمَٰ َو
dan apabila telah dibacakan atas mereka ayat-ayatNya (ia)

menambahkan mereka keimanan
Al-Anfaal:2 تُلِيَْت
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يَتُْلونَُهۥ َحقَّ ِتاَلَوِتِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
mereka membacanya benar bacaannya itulah mereka mereka beriman

dengannya
Al-Baqarah:121 ِتاَلَوِتِهۦٓ

نُْه ِذْكًرا َويَْسـَُٔلونََك َعن ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ ُقْل َسأَتُْلوا۟ َعَليُْكم مِّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang zulqarnain

kamu hendaklah mengatakan akan bacakan atas kalian dari padanya
pelajaran/peringatan

Al-Kahfi:83
۟ َسأَتُْلوا

ِدِقنَي فَٱتُْلوَهآ إِن ُكنتُْم صَٰ
maka/lalu bacalah ia jika adalah kalian para yang membenarkan Ali-Imran:93 فَٱتُْلوَهآ

فَٱلتَّٰلِيَِٰت ِذْكًرا
maka orang yang membacakan pelajaran/peringatan Ash-Shaafaat:3 فَٱلتَّٰلِيَِٰت

ِن لِّتَتُْلَوا۟ َعَليِْهُم ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوُهْم يَْكفُُروَن ِبٱلرَّْحمَٰ
supaya membacakan atas mereka yang kami telah wahyukan

kepadamu dan mereka mereka mengingkari pemurah
Arraad:30 ۟ لِّتَتُْلَوا

نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3 ۟ نَتُْلوا

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar Al-Baqarah:252 نَتُْلوَها

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Ali-Imran:108

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Jaatsiyah:6

ذَٰلَِك نَتُْلوهُ َعَليَْك ِمَن ٱْلَءايَِٰت َوٱلذِّْكِر ٱْلَحِكيمِ
itu kami membacakannya atas kamu dari ayat-ayat/bukti-bukti dan

peringatan itu yang penuh hikmah
Ali-Imran:58 نَتُْلوهُ

نُْه َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة َويَتُْلوهُ َشاِهٌد مِّ
dan membacakannya sangat penyaksi dari padanya dan dari

sebelumnya kitab Musa pedoman dan rahmat
Huud:17 َويَتُْلوهُ

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱبْنَىْ َءاَدَم ِبٱْلَحقِّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah dua orang anak

Adam dengan sebenarnya
Al-Maidah:27 َوٱتُْل
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َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱلَِّذٓى َءاتَيْنَُٰه َءايَِٰتنَا
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah yang kami telah

memberikannya ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:175

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

َوٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمن ِكتَاِب َربَِّك
dan kamu hendaklah membacakan apa aku telah diwahyukan

kepadamu dari kitab tuhanmu
Al-Kahfi:27

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ إِبْرَِٰهيَم
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah Ibrahim

Asy-Syu'araa':69

يِهْم يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتَك َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan dia ajarkan

mereka kitab dan hikmat dan dia bersihkan mereka
Al-Baqarah:129 ۟ يَتُْلوا

يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰتنَا
mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Kami

Al-Baqarah:151

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayatNya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan Hikmah
Ali-Imran:164

َحتَّىٰ يَبَْعَث ِفىٓ أُمَِّها رَُسواًل يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
sehingga/sebelum mengirimkan di dalam / pada ibu (kota)nya

seorang rasul mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Kami
Al-Qashash:59

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan hikmah
Al-Jumu'ah:2

رَُّسواًل يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُمبَيِّنٍَٰت
seorang rasul mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Allah

penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:11

رَةً رَُسوٌل مَِّن الـلَّـِه يَتُْلوا۟ ُصُحفًا مُّطَهَّ
seorang rasul dari Allah mereka membacakan lembaran-lembaran

wanita yang sangat suci
Al-Baiyinah:2

َوُهْم يَتُْلوَن ٱْلِكتََٰب
dan mereka mereka membaca kitab Al-Baqarah:113 يَتُْلوَن

ٌة َقآِئَمٌة يَتُْلوَن َءايَِٰت الـلَّـِه َءانَآَء ٱلَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن أُمَّ
ummat yang menegakkan mereka membaca ayat-ayat Allah tengah

malam dan mereka mereka bersujud
Ali-Imran:113
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ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَتُْلوَن ِكتََٰب الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab/catatan

Allah
Faathir:29

ذَا يَتُْلوَن َعَليُْكْم َءايَِٰت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
mereka membaca atas kalian ayat-ayat tuhan kalian dan mereka

memberi peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Az-Zumar:71

يَتُْلونَُهۥ َحقَّ ِتاَلَوِتِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
mereka membacanya benar bacaannya itulah mereka mereka beriman

dengannya
Al-Baqarah:121 يَتُْلونَُهۥ

َوَما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم ِفى ٱْلِكتَِٰب ِفى يَتََٰمى
dan tidak dia membacakan atas kalian di dalam kitab di dalam anak-

anak yatim
An-Nisa:127 يُتَْلىٰ

مِ إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم أُِحلَّْت َلُكم بَِهيَمُة ٱأْلَنْعَٰ
dia menghalalkan bagi kalian binatang binatang ternak kecuali apa

dia membacakan atas kalian
Al-Maidah:1

ًدا وَن لِأْلَذَْقاِن ُسجَّ إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم يَِخرُّ
apabila dia membacakan atas mereka menyungkur

bagi/atas/dagu/muka sujud
Al-Isra:107

ُم إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم َوأُِحلَّْت َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
dan dihalalkan untuk kalian binatang ternak kecuali apa yang dia

membacakan atas kalian
Al-Hajj:30

إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦٓ َو
dan apabila dia membacakan atas mereka mereka berkata kami telah

beriman dengannya
Al-Qashash:53

أََو َلْم يَْكِفِهْم أَنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب يُتَْلىٰ َعَليِْهْم
atau setiap tidak (ia) mencukupi bagi mereka bahwasanya kami telah

menurunkan atas kamu kitab dia membacakan atas mereka
Al-Ankabuut:51

َوٱذُْكْرَن َما يُتَْلىٰ ِفى بُيُوِتُكنَّ ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َوٱْلِحْكَمِة
dan ingatlah apa dia membacakan di dalam rumah (kalian[pr]) dari

ayat-ayat Allah dan hikmah/kebijaksanaan
Al-Ahzab:34

َلٰوةَ ٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوأَِقمِ ٱلصَّ
(kamu) bacalah apa aku telah diwahyukan kepadamu dari kitab dan

dirikanlah sholat
Al-Ankabuut:45 ٱتُْل

1137

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

م م ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lengkap, penuh, komplet,

tuntas, pepak, sempurna, paripurna, menyeluruh, rampung, genap, cukup,
bulat, purna, pol, komplemen, imbangan, imbang, awak kapal yg lengkap.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelesaikan, melengkapi,
menyempurnakan, menambah, menambahkan, mengimbangi, mengisi,

menamatkan, melengkapkan, mencapai, membulatkan, mempersudahkan,
meperlengkapi.

تََماًما أَتِْمْم أَتَْمْمَت وا۟ أَِتمُّ َها أَتَمَّ
tambah

kesempurnaan
(kamu[lk])

sempurnakanlah
(kamu[lk])

menyempurnakan sempurnakanlah
(dia)

menyempurnakannya
lah

ُمِتمُّ فَتَمَّ ٓوا۟ فَأَِتمُّ ُهنَّ فَأَتَمَّ تََماًما
disempurnakan maka dia

sempurnakan
maka (kalian)

sempurnakanlah
maka mereka

menunaikannya/menyempurnakannya
tambah

kesempurnaan

ْت َوتَمَّ َوأَتَْمْمنََٰها َوأَتَْمْمُت وا۟ َوأَِتمُّ ُمِتمُّ
dan dia sempurna dan kami telah

menyempurnakannya
dan aku telah
mencukupkan

dan kalian
hendaklah

menyempurnakan
disempurnakan

َويُِتمُّ َويُِتمَّ َولِيُِتمَّ وأَِلُِتمَّ
dan disempurnakan dan disempurnakan dan dia menyempurnakan dan agar aku

sempurnakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َق َها َعَلىٰٓ أَبََويَْك ِمن َقبُْل إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ َكَمآ أَتَمَّ
sebagaimana (dia) menyempurnakannya lah atasku/terhadapku kedua

ibu-bapakmu dari sebelum Ibrahim dan ishaq
Yusuf:6 َها أَتَمَّ

يَاَم إَِلى ٱلَّيِْل وا۟ ٱلصِّ ثُمَّ أَِتمُّ
kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam Al-Baqarah:187 ۟ وا أَِتمُّ
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فَِإْن أَتَْمْمَت َعْشرًا فَِمْن ِعنِدَك
maka jika (kamu[lk]) menyempurnakan sepuluh maka itu dari

sisimu/kemauanmu
Al-Qashash:27 أَتَْمْمَت

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8 أَتِْمْم

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154 تََماًما

ُهنَّ ٍت فَأَتَمَّ إِِذ ٱبْتََلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َربُُّهۥ ِبَكلِمَٰ َو
dan ketika ia menguji Ibrahim tuhannya dengan kalimat maka mereka

menunaikannya/menyempurnakannya
Al-Baqarah:124 ُهنَّ فَأَتَمَّ

ٓوا۟ إَِليِْهْم َعْهَدُهْم إَِلىٰ ُمدَِّتِهْم فَأَِتمُّ
maka (kalian) sempurnakanlah kepada/terhadap mereka janji mereka

sampai yang dalam kondisi dipanjangkan waktu mereka
At-Taubah:4 ۟ ٓوا فَأَِتمُّ

فَتَمَّ ِميقَُٰت َربِِّهۦٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة
maka dia sempurnakan waktu yang ditentukan tuhannya empat puluh

malam
Al-A'raaf:142 فَتَمَّ

ِفُروَن َوالـلَّـُه ُمِتمُّ نُورِِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan Allah disempurnakan cahaya-nya meskipun (ia) membenci para

pembangkan
Ash-Shaff:8 ُمِتمُّ

وا۟ ٱْلَحجَّ َوٱْلُعْمرَةَ لِـلَّـِه َوأَِتمُّ
dan kalian hendaklah menyempurnakan ibadah haji dan umrah karena

Allah
Al-Baqarah:196 ۟ وا َوأَِتمُّ

ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتى
pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku

telah mencukupkan atas kalian nikmatku
Al-Maidah:3 َوأَتَْمْمُت

َووََٰعْدنَا ُموَسىٰ ثَلَِٰثنَي َليَْلًة َوأَتَْمْمنََٰها ِبَعْشٍر
dan kami menjanjikan Musa tiga puluh malam dan kami telah

menyempurnakannya dengan sepuluh
Al-A'raaf:142 َوأَتَْمْمنََٰها

ْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebenaran dan

keadilan
Al-An'aam:115 ْت َوتَمَّ

ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا۟ َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137
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ْت َكلَِمُة َربَِّك إاِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َولِذَٰلَِك َخَلَقُهْم َوتَمَّ
kecuali orang merahmati tuhanmu dan untuk itulah (ia) menciptakan

mereka dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu
Huud:119

وأَِلُِتمَّ ِنْعَمِتى َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya / boleh

jadi kalian mereka mendapat petunjuk
Al-Baqarah:150 وأَِلُِتمَّ

رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َولَِٰكن يُِريُد لِيُطَهِّ
akan tetapi dia menghendaki agar dia membersihkan kalian dan dia
menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih

Al-Maidah:6 َولِيُِتمَّ

َويُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َويَْهِديََك ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan memberi petunjuk

kepadamu jalan orang yang lurus
Al-Fath:2 َويُِتمَّ

َويُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َوَعَلىٰٓ َءاِل يَْعُقوَب
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan atas keluarga yaqub Yusuf:6 َويُِتمُّ

َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233 يُِتمَّ

ِفُروَن َويَأْبَى الـلَّـُه إآِلَّ أَن يُِتمَّ نُورَهُۥ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan enggan/tidak menghendaki Allah selain bahwa disempurnakan

cahayanya walaupun (ia) membenci para pembangkan
At-Taubah:32

َكذَٰلَِك يُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تُْسلُِموَن
seperti itulah disempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya

kalian berserah diri
An-Nahl:81 يُِتمُّ
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ر ن ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tukang samak kulit, oven,

tungku, kompor, perapian, tanur, tungku pembakaran, prapen, tempat
pembakaran, tempat pengeringan, alat penbakaran, alat pengeringan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membakar, mengering

ٱلتَّنُّوُر
dapur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر
sehingga apabila dia datang urusan kami dan memancar air dapur Huud:40 ٱلتَّنُّوُر

 فَِإذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر
maka apabila dia datang urusan kami dan memancar air tanur

Al-
Mu'minuun:27
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وش تن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َونَُسوُق
dan akan menghalau

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونَُسوُق ٱمْلُْجرِِمنَي إَِلىٰ َجَهنََّم ِورًْدا
dan akan menghalau para yang melakukan dosa ke neraka jahanam

keadaan dahaga
Maryam:86 َونَُسوُق
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ب و ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyesalan, kesedihan,

kesusahan, sesalan, belas kasihan, belas, orang berdosa yg menyesal,
penebusan dosa, pertapaan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bertobat, menyesali,
menyatakan penyesalan, menyesalkan, mengeluh, menyedihkan.

تَتُوبَآ تَابُوا۟ تَابَا تَاَب أَتُوُب
bertaubat mereka melakukan

taubat dia bertaubat dia bertaubat dia menerima taubat

تَْوبًَة تَوَّاٌب تَوَّابًۢا تَوَّابًا تَتُوبَآ
taubat

penerima taubat
(ks/kb[tunggal]
sangat/maha)

penerima taubat penerima taubat bertaubat

تُبْتُْم تُبُْت تَِٰٓئبٍَٰت تَْوبَتُُهْم تَْوبًَة
kalian bertaubat aku bertaubat orang-orang yang

bertaubat taubat mereka taubat

۟ فَتُوبُٓوا فَتَاَب تَّاَب تُوبُٓوا۟ تُبْتُْم
maka kalian
bertaubatlah

maka ia menerima
taubat dia bertaubat bertaubatlah

(kalian[lk]) kalian bertaubat

َوتَاَب َمتَاِب َمتَابًا لِيَتُوبُٓوا۟ فَتُوبُٓوا۟
dan (ia) menerima

taubat tempat bertaubat tempat taubat agar (mereka)
bertaubat

maka kalian
bertaubatlah

َويَتُوَب واََل َوتُوبُٓوا۟ َوتُْب َوتَاَب
dan dia menerima

taubat mereka bertaubat dan (mereka)
bertaubatlah

dan kamu terimalah
taubat

dan (ia) menerima
taubat
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يَتُوُب يَتُوَب يَتُْب َويَتُوُب َويَتُوَب
dia menerima

bertaubat
dia menerima

bertaubat (ia) bertaubat dan menerima
taubat

dan dia menerima
taubat

ِبنَي ٱلتَّوَّٰ ٱلتَّوَّاُب
orang-orang yang bertaubat maha penerima taubat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَتُوُب َعَليِْهْم
maka itulah mereka dia menerima taubat atas mereka Al-Baqarah:160 أَتُوُب

فََمن تَاَب ِمۢن بَْعِد ظُْلِمِهۦ َوأَْصَلحَ
maka barang siapa dia bertaubat dari sesudah kedzalimannya dan

kamu memperbaiki
Al-Maidah:39 تَاَب

ثُمَّ تَاَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian dia bertaubat Allah atas mereka

Al-Maidah:71

ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْصَلحَ فَأَنَُّهۥ َغفُوٌر رَِّحيٌم
kemudian dia bertaubat dari sesudahnya/itu dan kamu memperbaiki

mereka sesungguhnya dia sangat mengampuni sangat penyayang
Al-An'aam:54

نُْهْم ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم يَِزيغُ ُقُلوُب فَِريٍق مِّ
sangat membangkang hati segolongan dari mereka kemudian dia

bertaubat atas mereka
At-Taubah:117

۟ ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم لِيَتُوبُٓوا
kemudian dia bertaubat atas mereka agar (mereka) bertaubat

At-Taubah:118

فَٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك
maka berlaku luruslah kamu sebagaimana (kamu) diperintahkan dan

orang dia bertaubat bersama kamu
Huud:112

لًِحا إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh

Maryam:60

لًِحا ثُمَّ ٱْهتََدٰى َن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ إِنِّى َلَغفَّاٌر ملِّ َو
dan sesungguhnya Aku sungguh sangat pengampun bagi siapa dia

bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh kemudian
(ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:82
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لًِحا إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َعَماًل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan

pekerjaan/amal yang saleh
Al-Furqon:70

لًِحا َوَمن تَاَب َوَعِمَل صَٰ
dan barangsiapa dia bertaubat dan ia melakukan yang saleh

Al-Furqon:71

لًِحا فَأَمَّا َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
maka adapun orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang

saleh
Al-Qashash:67

فَِإن تَابَا َوأَْصَلَحا فَأَْعرُِضوا۟ َعنُْهَمآ
maka jika dia bertaubat dan kamu memperbaiki maka kalian

hendaklah menanugerahkan dari keduanya
An-Nisa:16 تَابَا

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوبَيَّنُوا۟
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka menerangkan
Al-Baqarah:160 ۟ تَابُوا

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sesudah itu

Ali-Imran:89

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوٱْعتََصُموا۟ ِبالـلَّـِه
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka berpegang teguh kepada Allah
An-Nisa:146

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمن َقبِْل أَن تَْقِدُروا۟ َعَليِْهْم
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sebelum

bahwa mereka menguasai atas mereka
Al-Maidah:34

يِّـَٔاِت ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِدَها َوٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-kesalahan

kemudian mereka melakukan taubat dari sesudahnya
Al-A'raaf:153

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فََخلُّوا۟ َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan
jalan mereka

At-Taubah:5

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian di dalam
agama

At-Taubah:11

۟ ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوأَْصَلُحٓوا
kemudian mereka melakukan taubat dari sesudah itu dan mereka

mengadakan perbaikan
An-Nahl:119

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sesudah itu

An-Nuur:5
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فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7

إِن تَتُوبَآ إَِلى الـلَّـِه فََقْد َصَغْت ُقُلوبُُكَما
jika bertaubat kepada Allah maka sesungguhnya telah (ia)

condong/cenderung hati kalian berdua
At-Tahriim:4 تَتُوبَآ

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن تَوَّابًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia penerima taubat maha penyayang An-Nisa:16 تَوَّابًا

َلَوَجُدوا۟ الـلَّـَه تَوَّابًا رَِّحيًما
tentu mereka mendapati Allah penerima taubat maha penyayang

An-Nisa:64

فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك َوٱْستَْغِفرْهُ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابًۢا
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu
dan mohonlah ampun sesungguhnya dia adalah dia penerima taubat

An-Nasr:3 تَوَّابًۢا
َوأَنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب َحِكيٌم

dan bahwasannya Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal]
sangat/maha) Maha Bijaksana

An-Nuur:10 تَوَّاٌب
َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب رَِّحيٌم

dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya
Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat

penyayang

Al-Hujuraat:12

تَْوبًَة مَِّن الـلَّـِه وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
taubat dari Allah dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar

sangat mengetahui
An-Nisa:92 تَْوبًَة

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

آلُّوَن تَْوبَتُُهْم َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلضَّ
taubat mereka dan mereka itu mereka orang-orang yang sesat Ali-Imran:90 تَْوبَتُُهْم

ٍت مُّؤِْمنٍَٰت قَِٰنتٍَٰت تَِٰٓئبٍَٰت َخيًْرا مِّنُكنَّ ُمْسلِمَٰ
kebaikan diantara (kalian[pr]) adalah (ia[pr]) yang muslim/patuh

yang beriman wanita-wanita yang taat orang-orang yang bertaubat
At-Tahriim:5 تَِٰٓئبٍَٰت

َقاَل إِنِّى تُبُْت ٱْلـََٰٔن
dia mengatakan sesungguhnya aku aku bertaubat sekarang An-Nisa:18 تُبُْت
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ُل ٱمْلُؤِْمِننَي تُبُْت إَِليَْك َوأَنَا۠ أَوَّ
aku bertaubat kepada Engkau dan aku paling pertama-tama orang-

orang yang beriman
Al-A'raaf:143

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

إِن تُبْتُْم فََلُكْم رُُءوُس أَْموَٰلُِكْم َو
dan jika kalian bertaubat maka bagi kalian (modal) pokok harta-harta

kalian
Al-Baqarah:279 تُبْتُْم

فَِإن تُبْتُْم فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم
maka jika kalian bertaubat maka itu kebaikan bagi kalian

At-Taubah:3

َوأَِن ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hendaklah (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:3 ۟ تُوبُٓوا

َويََٰقْومِ ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hai kaumku (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:52

فَٱْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه إِنَّ َربِّى َقِريٌب مُّجِيٌب
maka mohonlah ampun kepada-Nya kemudian bertaubatlah

(kalian[lk]) kepadaNya sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (ia[lk])
yang berkenaan

Huud:61

َوٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan kalian hendaklah mohon ampun tuhan kalian kemudian

bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:90

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر لََّقد تَّاَب الـلَّـُه َعَلى ٱلنَِّبىِّ َوٱمْلُهَٰ
sesungguhnya dia bertaubat Allah atas/terhadap nabi danorang-orang

Muhajirin dan orang-orang Anshor
At-Taubah:117 تَّاَب

فَتَاَب َعَليِْه
maka ia menerima taubat atasnya Al-Baqarah:37 فَتَاَب

فَتَاَب َعَليُْكْم
maka ia menerima taubat atas kalian

Al-Baqarah:54
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َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187

ثُمَّ ٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فَتَاَب َعَليِْه َوَهَدٰى
kemudian (dia) memilihnya tuhannya maka ia menerima taubat

atasnya dan (dia) memberi petunjuk
Thaahaa:122

أَن لَّن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعَليُْكْم
bahwa tidak dapat menentukannya maka ia menerima taubat atas

kalian

Al-
Muzzammil:20

فَتُوبُٓوا۟ إَِلىٰ بَارِِئُكْم
maka kalian bertaubatlah kepada pencipta kalian Al-Baqarah:54 ۟ فَتُوبُٓوا

ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم لِيَتُوبُٓوا۟
kemudian dia bertaubat atas mereka agar (mereka) bertaubat At-Taubah:118 ۟ لِيَتُوبُٓوا

فَِإنَُّهۥ يَتُوُب إَِلى الـلَّـِه َمتَابًا
maka sesungguhnya dia dia menerima bertaubat kepada Allah tempat

taubat
Al-Furqon:71 َمتَابًا

إَِليِْه َمتَاِب ْلُت َو َعَليِْه تَوَكَّ
atasnya (aku) supaya bertawakkal dan kepadaNya tempat bertaubat Arraad:30 َمتَاِب

فَِإذْ َلْم تَفَْعُلوا۟ َوتَاَب الـلَّـُه َعَليُْكْم َورَُسوَلُهۥ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat dan (ia) menerima taubat

Allah atas kalian dan rasul-nya

Al-
Mujaadilah:13 َوتَاَب

َوأَرِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَليْنَآ
dan ia menunjukkan pada kami cara beribadah haji kami dan kamu

terimalah taubat atas (kami)
Al-Baqarah:128 َوتُْب

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

۟ َوتُوبُٓوا

ُروَن ُروَن يَذَّكَّ َمرَّتَنْيِ ثُمَّ اَل يَتُوبُوَن واََل ُهْم يَذَّكَّ
(mereka) mengetahui dua kali tidak mereka bertaubat mereka

bertaubat dan tidak mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
At-Taubah:126 واََل

َويَتُوَب َعَليُْكْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan dia menerima taubat atas kalian dan Allah sangat mengetahui

Maha Bijaksana
An-Nisa:26 َويَتُوَب
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َويَتُوَب الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan dia menerima taubat Allah atas/terhadap orang-orang yang

beriman orang beriman perempuan
Al-Ahzab:73

َويَتُوُب الـلَّـُه َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan menerima taubat Allah atas/terhadap orangdia kehendaki At-Taubah:15 َويَتُوُب

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11 يَتُْب

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم أَْو يَُعذِّبَُهْم فَِإنَُّهْم ظَٰلُِموَن
atau dia menerima bertaubat atas mereka atau dia mengazab mereka

maka sesungguhnya mereka orang-orang yang dzalim
Ali-Imran:128 يَتُوَب

َوالـلَّـُه يُِريُد أَن يَتُوَب َعَليُْكْم
dan Allah dia menghendaki supaya dia menerima bertaubat atas

kalian
An-Nisa:27

َعَسى الـلَّـُه أَن يَتُوَب َعَليِْهْم
dia mudah-mudahan Allah akan dia menerima bertaubat atas mereka

At-Taubah:102

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
atau dia menerima bertaubat atas mereka sesungguhnya Allah adalah

dia sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:24

ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن َقِريٍب فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَتُوُب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian mereka bertaubat dari yang sangat dekat maka itulah

mereka dia menerima bertaubat Allah atas mereka
An-Nisa:17 يَتُوُب

فَِإنَّ الـلَّـَه يَتُوُب َعَليِْه
maka sesungguhnya Allah dia menerima bertaubat atasnya

Al-Maidah:39

ثُمَّ يَتُوُب الـلَّـُه ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعَلىٰ َمن يََشآُء
kemudian dia menerima bertaubat Allah dari sesudah itu

atas/terhadap orang dia kehendaki
At-Taubah:27

إِمَّا يَتُوُب َعَليِْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َو
adapun/adakalanya sungguh-sungguh akan menyiksa mereka dan

adapun/adakalanya dia menerima bertaubat atas mereka dan Allah
sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:106

فَِإنَُّهۥ يَتُوُب إَِلى الـلَّـِه َمتَابًا
maka sesungguhnya dia dia menerima bertaubat kepada Allah tempat

taubat
Al-Furqon:71
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فَِإن يَتُوبُوا۟ يَُك َخيًْرا لَُّهْم
maka jika dia menerima bertaubat adalah kebaikan bagi mereka At-Taubah:74 ۟ يَتُوبُوا

 إِنَّ ٱلَِّذيَن فَتَنُوا۟ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ثُمَّ َلْم يَتُوبُوا۟
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) memfitnah orang-orang

yang beriman orang-orang muXmin (beriman) perempuan kemudian
tidak dia menerima bertaubat

Al-Buruuj:10

ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن َقِريٍب فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَتُوُب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian mereka bertaubat dari yang sangat dekat maka itulah

mereka dia menerima bertaubat Allah atas mereka
An-Nisa:17 يَتُوبُوَن

أَفَاَل يَتُوبُوَن إَِلى الـلَّـِه
ia membenam mereka bertaubat kepada Allah

Al-Maidah:74

إِنَُّهۥ ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya dia dia maha penerima taubat sangat penyayang Al-Baqarah:37 ٱلتَّوَّاُب

إِنَُّهۥ ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya dia dia maha penerima taubat sangat penyayang

Al-Baqarah:54

إِنََّك أَنَت ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya kamu Engkau maha penerima taubat sangat penyayang

Al-Baqarah:128

َوأَنَا ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
dan Aku maha penerima taubat sangat penyayang

Al-Baqarah:160

َدقَِٰت َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم َويَأُْخذُ ٱلصَّ
dan akan mengambil sedekah dan bahwasannya Allah dia maha

penerima taubat sangat penyayang
At-Taubah:104

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia maha penerima taubat sangat penyayang

At-Taubah:118

ِريَن ِبنَي َويُِحبُّ ٱمْلُتَطَهِّ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertaubat dan

disukai orang-orang yang mensucikan diri
Al-Baqarah:222 ِبنَي ٱلتَّوَّٰ

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ُهَو يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
apakah tidak dia mengetahui bahwasanya Allah dia menerima taubat

dari hamba-hambanya
At-Taubah:104 ٱلتَّْوبََة

َوُهَو ٱلَِّذى يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya

Asy-Syuura:25
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َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ إِنََّما ٱلتَّْوبَُة َعَلى الـلَّـِه لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah taubatnya atas/terhadap Allah bagi orang-

orang yang mereka mengerjakan kejahatan dengan
kejahilan/kebodohan

An-Nisa:17
ٱلتَّْوبَُة

يِّـَٔاِت َوَليَْسِت ٱلتَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan dia bukanlah taubatnya bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kesalahan-kesalahan
An-Nisa:18

َغاِفِر ٱلذَّنِۢب َوَقاِبِل ٱلتَّْوِب َشِديِد ٱْلِعَقاِب
(ia[lk]) yang mengampuni dosa dan (ia[lk]) yang menerima taubat

sangat keras/berat balasan
Ghafir:3 ٱلتَّْوِب

جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112
ٱلتَِّٰٓئبُوَن
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ر و ت
Makna kata dasar :

ٱلتَّْوَرىُٰة ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱلتَّْوَرىَٰة تَارَةً ِبٱلتَّْوَرىِٰة
taurat taurat dan taurat sekali dengan taurat

ٱلتَّْوَرىِٰة
taurat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن تُنَزََّل ٱلتَّْوَرىُٰة ُقْل فَأْتُوا۟ ِبٱلتَّْوَرىِٰة
bahwa dia menurunkan taurat kamu hendaklah mengatakan maka

kalian hendaklah mendatangkan dengan taurat
Ali-Imran:93 ِبٱلتَّْوَرىِٰة

أَْم أَِمنتُْم أَن يُِعيَدُكْم ِفيِه تَارَةً أُْخَرٰى
atau kalian telah aman bahwa mengembalikan kalian tentang

(kebenaran) itu sekali yang lain
Al-Isra:69 تَارَةً

َوِمنَْها نُْخرُِجُكْم تَارَةً أُْخَرٰى
dan dari padanya dikeluarkan kalian[lk] sekali yang lain

Thaahaa:55

نجِيَل َويَُعلُِّمُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan dia mengajarkannya kitab dan Hikmah dan taurat dan Injil Ali-Imran:48 َوٱلتَّْوَرىَٰة

إِذْ َعلَّْمتَُك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِنجِيَل َو
dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan Hikmat dan taurat dan

Injil
Al-Maidah:110

نجِيَل َوأَنزََل ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan Dia menurunkan taurat dan Injil Ali-Imran:3 ٱلتَّْوَرىَٰة

إِنَّآ أَنزَْلنَا ٱلتَّْوَرىَٰة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر
sesungguhnya kami kami telah menurunkan taurat di dalamnya

petunjuk dan cahaya
Al-Maidah:44
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نجِيَل َوَلْو أَنَُّهْم أََقاُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan kalau sesungguhnya mereka mereka menegakkan taurat dan Injil

Al-Maidah:66

بُِّكْم نجِيَل َوَمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ َحتَّىٰ تُِقيُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
sehingga kalian menegakkan taurat dan Injil dan tidak dia

menurunkan kepadamu dari tuhan kalian
Al-Maidah:68

ُلوا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة ثُمَّ َلْم يَْحِمُلوَها َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحمِّ
perumpamaan orang-orang yang dipikulkan taurat kemudian tidak

memikulnya[pr]
Al-Jumu'ah:5

نجِيُل إاِلَّ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن َوَمآ أُنزَِلِت ٱلتَّْوَرىُٰة َوٱإْلِ
dan tidak dia diturunkan taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya ia

membenam kalian menggunakan akal
Ali-Imran:65 ٱلتَّْوَرىُٰة

أَن تُنَزََّل ٱلتَّْوَرىُٰة ُقْل فَأْتُوا۟ ِبٱلتَّْوَرىِٰة
bahwa dia menurunkan taurat kamu hendaklah mengatakan maka

kalian hendaklah mendatangkan dengan taurat
Ali-Imran:93

ُمونََك َوِعنَدُهُم ٱلتَّْوَرىُٰة ِفيَها ُحْكُم الـلَّـِه وََكيَْف يَُحكِّ
dan bagaimana merekai menghakimi kamu dan disisi mereka taurat

di dalamnya hukum-hukum Allah
Al-Maidah:43

َا بَنْيَ يََدىَّ ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa antara

hadapanku/sebelumku dari taurat
Ali-Imran:50 ٱلتَّْوَرىِٰة

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة  ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa (Kitab) antara dua

tangannya/sebelumnya dari taurat
Al-Maidah:46

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa (Kitab)
antara dua tangannya/sebelumnya dari taurat dan petunjuk dan

pelajaran bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Maidah:46

نجِيِل يَأُْمرُُهم ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهىُٰهْم َعِن ٱمْلُنَكِر ِعنَدُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
disisi mereka di dalam taurat dan Injil (ia[lk]) menyuruh mereka[lk]

dengan yang maXruf dan melarang mereka[lk] dari pembuat
kemungkaran

Al-A'raaf:157

نجِيِل فَيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
maka/lalu membunuh dan dibunuh janji atasnya sebenar-benarnya di

dalam taurat dan Injil
At-Taubah:111

نجِيِل ذَٰلَِك َمثَُلُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوَمثَُلُهْم ِفى ٱإْلِ
itu perumpamaan mereka di dalam taurat dan perumpamaan mereka

di dalam injil
Al-Fath:29

َا بَنْيَ يََدىَّ ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة  مَُّصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara hadapanku/sebelumku dari

taurat
Ash-Shaff:6
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ن ي ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanah liat, lumpur, cairan,

lumpur, kotoran, lendir
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berminyak, kulit, lendir

َوٱلتِّنيِ
demi tin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلتِّنيِ َوٱلزَّيْتُوِن
demi tin dan zaitun At-Tin:1 َوٱلتِّنيِ
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ه ي ت
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cara berjalan dgn berlagak,

labirin, sesuatu susunan yg membingungkan, kebanggaan, rasa bangga,
kesombongan, keangkuhan, rasa harga diri, kegagahan, marwah,

kecongkakan, kelantaman, kekibiran, kejemawaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyombongkan, berlagak,

berjalan dgn sikap sombong, berjalan dgn angkuhnya

يَِتيُهوَن
mereka mengembara kebingungan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْربَِعنَي َسنًَة يَِتيُهوَن ِفى ٱأْلَرِْض
empat puluh tahun mereka mengembara kebingungan di dalam bumi Al-Maidah:26 يَِتيُهوَن
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ت ب ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perbatasan, lompatan,

loncatan, lambungan, loncat, lambung, terikat, pasti, berjilid, wajib, siap,
siap-sedia, terpaksa, yg berhubung, yg menuju, terlibat, lantunan,
pantulan, musim semi, musim bunga, pegas, mata air, sumber, per,
lonjakan, perigi, keturunan, bocoran, kekenyalan, kegiatan, muda,
berkenaan dgn musim semi, berkenaan dgn musim bunga, lompat,

langkah, halangan, kubah, kolong, ruang besi, jelas, kosong, jernih, bersih,
bening, cerah, terang, curai, tegas, tedas, gamblang, bebas, lepas, encer,

ketentuan, bayan, sama sekali, dgn terang, tari, tarian, lari, dansa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melompat, meloncat,

membatasi, mengelilingi, memperhubungkan, melambung, memantul,
menganjal, melantun, membingkas, mengambul, muncul, menerkam,
memegas, timbul, keturunan, melepaskan, membocorkan, menutup,
berasal dr, membiayakan, mengeluarkan, mencipta, menciptakan,

berpercikan, disebabkan, membuka, bangun tiba-tiba, melompat-lompat,
melompati, berjingkrak, meloncati, berjingklak, menghamilkan,

berlompat-lompat, meloncat-loncat, melengkungi, meloncat dgn galah,
membersihkan, membebaskan, mengosongkan, meninggalkan, menjauhi,

melewati, menjadi jernih, melunasi, menyiapkan, mengheningkan,
melewatkan, melampaui, bolos, melarikan diri, melangkahi, mangkir,

meluncurkan, menari, berdansa, menarikan, bertari, menari-nari,
memulai, memulakan

ثُبُوِتَها ثُبَاٍت ثَبَّتْنََٰك ثَاِبٌت تَثِْبيتًا
teguhnya/tegaknya berkelompok-

kelompok
kami teguhkan

kamu
(ia[lk]) yang

mengkokohkan sangat kuat/teguh

لِيُثَبَِّت لِنُثَبَِّت فَٱثْبُتُوا۟ فَثَبِّتُوا۟ ثُبُوِتَها
untuk diteguhkan

(ia[pr])
karena hendak

diteguhkan
maka berteguh
hatilah kamu

maka (kalian)
teguhkanlah teguhnya/tegaknya

َوتَثِْبيتًا نُثَبُِّت َمثَابًَة لِيُثِْبتُوَك لِيُثَبَِّت
dan untuk

keteguhan besar diteguhkan tempat
ziarah/berkumpul untuk menahanmu untuk diteguhkan

(ia[pr])
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َويُثِْبُت َويُثَبِّْت َويُثَبَِّت َوثَبِّْت
dan menyebabkan akan

meneguhkan dan akan diteguhkan dan benar-benar akan
memperteguh

dan kamu hendaklah
mengkokohkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم َوأََشدَّ تَثِْبيتًا
tentulah ia/demikian itu kebaikan bagi mereka dan lebih kuat/keras

sangat kuat/teguh
An-Nisa:66 تَثِْبيتًا

َمآِء َكَشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصُلَها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفى ٱلسَّ
seperti pohon kebaikan akarnya (ia[lk]) yang mengkokohkan dan

cabangnya di dalam langit
Ibrahim:24 ثَاِبٌت

َوَلوآَْل أَن ثَبَّتْنََٰك َلَقْد ِكدتَّ تَرَْكُن إَِليِْهْم َشيْـًٔا َقلِياًل
dan kalau tidak bahwa kami teguhkan kamu sesungguhnya (kamu

semakin mendekatcenderung kepada mereka sesuatu sedikit
Al-Isra:74 ثَبَّتْنََٰك

فَٱنِفُروا۟ ثُبَاٍت أَِو ٱنِفُروا۟ َجِميًعا
maka kalian hendaklah pergi berkelompok-kelompok atau kalian

hendaklah pergi semuanya
An-Nisa:71 ثُبَاٍت

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya

diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah
teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94
ثُبُوِتَها

أَنِّى َمَعُكْم فَثَبِّتُوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
sesungguhnya Aku beserta kalian maka (kalian) teguhkanlah orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:12 ۟ فَثَبِّتُوا

فَٱثْبُتُوا۟ َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka berteguh hatilah kamu dan kalian hendaklah ingat Allah sangat

banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Anfaal:45 ۟ فَٱثْبُتُوا

َكذَٰلَِك لِنُثَبَِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َورَتَّْلنَُٰه تَرِْتياًل
seperti itulah karena hendak diteguhkan dengannya hatimu dan

(kami) membacakannya bacaan yang baik
Al-Furqon:32 لِنُثَبَِّت

لِيُثَبَِّت ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
untuk diteguhkan (ia[pr]) orang-orang yang mereka mengimani dan

petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
An-Nahl:102 لِيُثَبَِّت
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KosakataAlQuran

إِذْ يَْمُكُر ِبَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِيُثِْبتُوَك أَْو يَْقتُُلوَك َو
dan ketika (ia[lk]) merencanakan tipu daya (kk lsedang/akan)
terhadap kamu orang-orang yang mereka mengingkari untuk

menahanmu atau (mereka[lk]) membunuhmu

Al-Anfaal:30
لِيُثِْبتُوَك

إِذْ َجَعْلنَا ٱْلبَيَْت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َو
dan ketika kami jadikan rumah/baitullah tempat ziarah/berkumpul

bagi manusia dan tempat aman
Al-Baqarah:125 َمثَابًَة

ِذِه ٱْلَحقُّ َما نُثَبُِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َوَجآَءَك ِفى هَٰ
apa diteguhkan dengannya hatimu dan telah datang kepadamu di

dalam ini kebenaran
Huud:120 نُثَبُِّت

َوتَثِْبيتًا مِّْن أَنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنَّةٍۭ ِبَربَْوٍة
dan untuk keteguhan besar dari diri/jiwa-jiwa mereka seperti

perumpamaan surga didataran tinggi
Al-Baqarah:265 َوتَثِْبيتًا

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Al-Baqarah:250
َوثَبِّْت

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Ali-Imran:147

َويُثَبَِّت ِبِه ٱأْلَْقَداَم
dan benar-benar akan memperteguh dengannya telapak-kaki /

pendirian
Al-Anfaal:11 َويُثَبَِّت

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7 َويُثَبِّْت

يَْمُحوا۟ الـلَّـُه َما يََشآُء َويُثِْبُت
menghapus Allah apa dia kehendaki dan menyebabkan akan

meneguhkan
Arraad:39 َويُثِْبُت

يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27 يُثَبُِّت

يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27 ٱلثَّاِبِت
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Kosakata AlQuran

ر ب ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembinasaan,

pembongkaran, neraka, penumpasan, peniadaan, pekerjaan merusak,
pekerjaan menghancurkan, pekerjaan membinasakan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kehilangan, kalah, hilang,
terlambat, tewas, binasa, mati, hancur, membusuk

َمثْبُوًرا ثُبُوًرا
yang dibinasakan kebinasaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقرَِّننَي َدَعْوا۟ ُهنَالَِك ثُبُوًرا مُّ
orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama mereka

berseru/mengharapkan disana kebinasaan
Al-Furqon:13 ثُبُوًرا

الَّ تَْدُعوا۟ ٱْليَْوَم ثُبُوًرا وَِٰحًدا َوٱْدُعوا۟ ثُبُوًرا َكِثيًرا
jangan mengharapkan/menyeru hari ini kebinasaan yang satu dan

harapkanlah kebinasaan sangat banyak
Al-Furqon:14

الَّ تَْدُعوا۟ ٱْليَْوَم ثُبُوًرا وَِٰحًدا َوٱْدُعوا۟ ثُبُوًرا َكِثيًرا
jangan mengharapkan/menyeru hari ini kebinasaan yang satu dan

harapkanlah kebinasaan sangat banyak
Al-Furqon:14

 فََسْوَف يَْدُعوا۟ ثُبُوًرا
maka kelak mereka menyeru kebinasaan

Al-Inshiqaaq:11

إِنِّى أَلَظُنَُّك يَِٰفْرَعْوُن َمثْبُوًرا َو
dan sesungguhnya aku sungguh aku menyangka kamu hai fir'aun

yang dibinasakan
Al-Isra:102 َمثْبُوًرا
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Kosakata AlQuran

ط ب ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna larangan, halangan,

kekangan, keinginan yg tertahan, sifat menahan diri, kecewa, gagal,
kedinginan, udara dingin, gigil, hal masuk angin, dingin, tanpa perasaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghalangi, mencegah,
merintangi, melarang, mengurangi, memperkecil, melembabkan,

membasahi, menyedihkan, menjadi basah, menjadi lembab,
menggagalkan, mengecewakan, mengandaskan, mengalahkan,

menyalahkan, mengacaukan, menurunkan moral, menghilangkan
semangat, mendinginkan, merasa kedinginan, menawarkan hati, mengusir,

menolak, mengingkari, menangkis, mengelakkan, memukul mundur,
menjijikkan

فَثَبَّطَُهْم
maka/karena itu (ia) sukses menahan mereka[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولَِٰكن َكرِهَ الـلَّـُه ٱنِۢبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم
akan tetapi (ia) membenci Allah keberangkatan mereka maka/karena

itu (ia) sukses menahan mereka[lk]
At-Taubah:46 فَثَبَّطَُهْم
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Kosakata AlQuran

ج ج ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bilasan, aliran, arus,

curahan, penuangan, tumpahan, rawa, iring-iringan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalir, menuangkan,
berhamburan, berlalu, membesut, melinang, melambai, membanjir

اًجا ثَجَّ
tercurah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اًجا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱمْلُْعِصرَِٰت َمآًء ثَجَّ
dan kami telah menurunkan dari awan air tercurah An-Naba:14 اًجا ثَجَّ
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Kosakata AlQuran

ن خ ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengentalkan, menebalkan,
mempertebal, menjadi rumit

يُثِْخَن أَثَْخنتُُموُهْم
menjadikan melumpuhkan (kalian) kalahkanlah mereka (kt seru)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َحتَّىٰٓ إِذَآ أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا۟ ٱْلَوثَاَق
sehingga apabila (kalian) kalahkanlah mereka (kt seru) maka

mengeraskan ikatan perjanjian
Muhammad:4 أَثَْخنتُُموُهْم

َحتَّىٰ يُثِْخَن ِفى ٱأْلَرِْض تُِريُدوَن َعرََض ٱلدُّنْيَا
sehingga menjadikan melumpuhkan di dalam bumi kalian

menghendaki harta benda duniawi
Al-Anfaal:67 يُثِْخَن
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Kosakata AlQuran

ب ر ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecaman, celaan, cercaan,

cerca, kemarahan, comelan, umpat, umpatan, kehinaan, keaiban, teguran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyalahkan,

mempersalahkan, mencela, menyesali, mengaibkan, mencacat,
mencelakan, mengecam, mengkritik, tdk setuju, menegur, memarahi,

mencomeli, menyesalkan

تَثِْريَب
mencerca

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل اَل تَثِْريَب َعَليُْكُم ٱْليَْوَم
dia mengatakan tidak mencerca atas kalian hari ini Yusuf:92 تَثِْريَب
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Kosakata AlQuran

ي ر ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bumi, tanah, dunia, kaya,

kandel, subur, gemuk, penuh, berharga, beraneka ragam, yg
menggemukkan, lucu, lahan, kotoran, noda, negeri, sampah, lumur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasukkan ke dlm tanah,
menimbuni

ٱلثََّرٰى
tanah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما بَيْنَُهَما َوَما تَْحَت ٱلثََّرٰى
dan tidak diantara mereka berdua dan tidak di bawah tanah Thaahaa:6 ٱلثََّرٰى
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Kosakata AlQuran

ب ع ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bedebah, orang yg nista,

bangsat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjalar, berbelok-belok

ثُْعبَاٌن
ular

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata Al-A'raaf:107 ثُْعبَاٌن

فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata

Asy-Syu'araa':32
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Kosakata AlQuran

ب ق ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna semarak, bersinar, berseri,

gembira, berseri-seri, berkilau, gemerlap, gemilang, luar biasa, gilap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلثَّاِقُب ثَاِقٌب
orang-orang (sesuatu) yang cemerlang/menembus (ia[lk]) yang memancarkan api / cemerlang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ َمْن َخِطَف ٱْلَخطْفََة فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب ثَاِقٌب
kecuali siapa (syaitan) menyambar/mencuri sambaran lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api (ia[lk]) yang
memancarkan api / cemerlang

Ash-Shaafaat:10 ثَاِقٌب

ٱلنَّْجُم ٱلثَّاِقُب
bintang orang-orang (sesuatu) yang cemerlang/menembus At-Taariq:3 ٱلثَّاِقُب
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Kosakata AlQuran

ف ق ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendidik, mengasuh,
membudayakan, memperadabkan, memberi peradaban, menyopankan,

memperbaiki akhlak, memperbaiki pendidikan, memajukan pendidikan,
menginstruksikan, memerintahkan, berpesan, mengamanatkan, mengajar,

mengajari, melatih, memesan

يَثَْقفُوُكْم ثُِقفُٓوا۟ ثَِقفْتُُموُهْم تَثَْقفَنَُّهْم
(mereka[lk]) menangkap

kalian kalian menjumpai kalian jumpai mereka menemui mereka[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإمَّا تَثَْقفَنَُّهْم ِفى ٱْلَحرِْب
maka jika menemui mereka[lk] di dalam peperangan Al-Anfaal:57 تَثَْقفَنَُّهْم

َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم َوأَْخرُِجوُهم مِّْن َحيُْث أَْخرَُجوُكْم
dan kalian hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai

mereka dan (kalian) usirlah mereka dari mana saja (mereka)
menyuruh keluar kalian

Al-Baqarah:191 ثَِقفْتُُموُهْم

 فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم
maka kalian hendaklah mengambil/menawan mereka dan kalian

hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai mereka
An-Nisa:91

۟ ُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة أَيَْن َما ثُِقفُٓوا
dia telah menimpakan atas mereka kehinaan dimana apa/saja kalian

menjumpai
Ali-Imran:112 ۟ ثُِقفُٓوا

ْلُعوِننَي أَيَْن َما ثُِقفُٓوا۟ أُِخذُوا۟ َوُقتُِّلوا۟ تَْقِتياًل مَّ
yang dikutuk dimana saja kalian menjumpai ditangkap dan sering

dibunuh pembunuhan
Al-Ahzab:61

إِن يَثَْقفُوُكْم يَُكونُوا۟ َلُكْم أَْعَدآًء
jika (mereka[lk]) menangkap kalian adalah mereka bagimu

bermusuh-musuhan

Al-
Mumtahinah:2 يَثَْقفُوُكْم
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Kosakata AlQuran

ل ق ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bobot, timbangan, pengaruh,

kepentingan, anak timbangan, timpaan, batu ladung, anting-anting, gaya
berat, kegawatan, keberatan, kelebatan, depresi, kesialan, kemalangan,
kekakuan, kelembaman, indolensi, pentingnya, pemberat, tolak bara,

balas, bara bahara, bagasi, barang, kopor-kopor, koper-koper, makna, arti.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberatkan,

mempengaruhi, membalas, mengartikan, memaknai, menimbang,
menguatkan, melebatkan.

أَثَْقَلت أَثَْقالِِهْم أَثَْقاَلُهْم أَثَْقاَلَها أَثَْقاَلُكْم
(ia[pr]) merasa

sangat berat beban-beban mereka beban-beban berat
mereka

beban-beban
beratnya

beban-beban berat
kalian[lk]

ُمثَْقَلٌة ِثَقااًل ثَِقياًل ثَُقَلْت أَثَْقَلت
(ia[pr]) yang diberi

beban beban beban dia memberatkan (ia[pr]) merasa
sangat berat

مِّثَْقاِل ثَْقُلوَن مُّ ِمثَْقاُل ِمثَْقاَل ُمثَْقَلٌة
seberat orang-orang yang

cepat dibebani seberat seberat/sebesar (ia[pr]) yang diberi
beban

ٱلثََّقاَلِن ٱثَّاَقْلتُْم َوِثَقااًل
kedua (orang/sesuatu) yang

dibebani apakah (kalian) merasa berat dan keberatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَْحِمُل أَثَْقاَلُكْم إَِلىٰ بََلٍد لَّْم تَُكونُوا۟ بَٰلِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ ٱأْلَنفُِس
dan ia membawa/mengangkat beban-beban berat kalian[lk] sampai

suatu negeri tidakadalah kalian (ia[lk]) yang sampai kepadanya
melainkan dengan menyusahkan diri

An-Nahl:7 أَثَْقاَلُكْم
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َوأَْخرََجِت ٱأْلَرُْض أَثَْقاَلَها
dan (ia[pr]) akhirnya mengeluarkan bumi beban-beban beratnya Az-Zalzalah:2 أَثَْقاَلَها

عَ أَثَْقالِِهْم َوَليَْحِمُلنَّ أَثَْقاَلُهْم َوأَثَْقااًل مَّ
dan sungguh akan memikul beban-beban berat mereka dan beban-

beban bersama beban-beban mereka
Al-Ankabuut:13 أَثَْقاَلُهْم

عَ أَثَْقالِِهْم َوَليَْحِمُلنَّ أَثَْقاَلُهْم َوأَثَْقااًل مَّ
dan sungguh akan memikul beban-beban berat mereka dan beban-

beban bersama beban-beban mereka
Al-Ankabuut:13 أَثَْقالِِهْم

آ أَثَْقَلت دََّعَوا الـلَّـَه فََمرَّْت ِبِهۦ فََلمَّ
maka (ia[pr]) melewati dengannya maka setelah (ia[pr]) merasa

sangat berat mereka berseru/mengharapkan Allah
Al-A'raaf:189 أَثَْقَلت

ِزينُُهۥ فََمن ثَُقَلْت َموَٰ
maka barang siapa dia memberatkan timbangannya Al-A'raaf:8 ثَُقَلْت

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَُجلِّيَها لَِوْقِتَهآ إاِلَّ ُهَو ثَُقَلْت ِفى ٱلسَّ
tidak diungkapkannya bagi waktunya kecuali dia dia memberatkan di

dalam langit dan bumi
Al-A'raaf:187

ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن فََمن ثَُقَلْت َموَٰ
maka barang siapa dia memberatkan timbangannya maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mu'minuun:102

ِزينُُهۥ فَأَمَّا َمن ثَُقَلْت َموَٰ
maka adapun siapa/orang dia memberatkan timbangannya

Al-Qaariah:6

إِنَّا َسنُْلِقى َعَليَْك َقواًْل ثَِقياًل
sesungguhnya kami akan melemparkan atas kamu perkataan beban

Al-
Muzzammil:5 ثَِقياًل

 َويَذَُروَن َورَآَءُهْم يَْوًما ثَِقياًل
dan (mereka) meninggalkan di belakang mereka hari beban

Al-Insaan:27

يٍِّت َحتَّىٰٓ إِذَآ أََقلَّْت َسَحابًا ِثَقااًل ُسْقنَُٰه لِبََلٍد مَّ
sehingga apabila dia membawa awan beban kami halau dia ke

negeri/tanah kematian
Al-A'raaf:57 ِثَقااًل

إِن تَْدُع ُمثَْقَلٌة إَِلىٰ ِحْملَِها اَل يُْحَمْل ِمنُْه َشىٌْء َو
dan jika mengharapkan/menyeru (ia[pr]) yang diberi beban untuk

memikulnya tidak dipikul dari padanya barang sesuatu
Faathir:18 ُمثَْقَلٌة

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ِمثَْقاَل ذَرٍَّة
sesungguhnya Allah tidak Dia menganiaya seberat/sebesar zarrah/biji

sangat kecil
An-Nisa:40 ِمثَْقاَل
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إِن َكاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل َو
dan adalah dia seberat/sebesar biji dari sawi

Al-Anbiyaa':47

يَٰبُنَىَّ إِنََّهآ إِن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل
wahai anakku sesungguhnya jika adalah seberat/sebesar biji dari sawi

Luqman:16

وَِٰت مَٰ اَل يَْملُِكوَن ِمثَْقاَل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak menguasai seberat/sebesar zarrah/biji sangat kecil di dalam

langit
Saba':22

فََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َخيْرًا يَرَهُۥ
maka barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kebaikan melihatnya
Az-Zalzalah:7

َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َشرًّا يَرَهُۥ
dan barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kejahatan melihatnya
Az-Zalzalah:8

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَْعزُُب َعنُْه ِمثَْقاُل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak luput / menyembunyikan dari pada-Nya seberat zarrah/biji

sangat kecil di dalam langit dan tidak di dalam bumi
Saba':3 ِمثَْقاُل

أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّثَْقُلوَن
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala maka mereka dari

hutang orang-orang yang cepat dibebani
Ath-Thuur:40 ثَْقُلوَن مُّ

 أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّثَْقُلوَن
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala lalu mereka dari hutang

orang-orang yang cepat dibebani
Al-Qalam:46

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

مِّثَْقاِل

عَ أَثَْقالِِهْم َوَليَْحِمُلنَّ أَثَْقاَلُهْم َوأَثَْقااًل مَّ
dan sungguh akan memikul beban-beban berat mereka dan beban-

beban bersama beban-beban mereka
Al-Ankabuut:13 َوأَثَْقااًل

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41
َوِثَقااًل

ٱنِفُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱثَّاَقْلتُْم إَِلى ٱأْلَرِْض
kalian hendaklah pergi di dalam jalan Allah apakah (kalian) merasa

berat kepada bumi
At-Taubah:38 ٱثَّاَقْلتُْم
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َسنَفْرُغُ َلُكْم أَيَُّه ٱلثََّقاَلِن
akan berurusan/bertindak bagi kalian manakah kedua (orang/sesuatu)

yang dibebani
Ar-Rahman:31 ٱلثََّقاَلِن

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12 ٱلثَِّقاَل
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ث ل ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tiga, ketiga, bermutu rendah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ثَلََٰث ثَلٍَٰث ثَالُِث ِبثَلَٰثَِة ِبثَالٍِث
tiga tiga yang tiga dengan tiga dengan yang ketiga

ثَلَٰثََة ثَلَٰثٍَة ثَلَٰثٌَة ثَلَٰثًَة ثَلََٰث
tiga[lk] ketiga bertiga/tiga

orang[pr] tiga[lk] tiga

ثَلَٰثُوَن ثَلَُٰث ثَلَٰثَِة ثَلَٰثَُة ثَلَٰثََة
tiga puluh tiga tiga bertiga/tiga

orang[lk] tiga[lk]

ثُُلثَىِ ثُُلثَا ثَلَِٰثنَي ثَلَِٰث ثَلَٰثُوَن
dua pertiga dua pertiga tiga puluh tiga tiga puluh

ٱلثَّلَٰثَِة ٱلثَّالِثََة َوثُُلثَُهۥ َوثُلََٰث
tiga[lk] yang ketiga[lk] dan/atau sepertiganya dan bertiga

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهُم ٱثْننَْيِ فََكذَّبُوُهَما فََعزَّزْنَا ِبثَالٍِث
ketika kami telah mengutus kepada mereka dua lalu (mereka)

mendustakan keduanya maka menguatkan dengan yang ketiga
YaaSiin:14 ِبثَالٍِث

أَن يُِمدَُّكْم َربُُّكم ِبثَلَٰثَِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمنزَلِنَي
bahwa dia menolong kalian tuhan kalian dengan tiga ribu dari

malaikat-malaikat yang diturunkan
Ali-Imran:124 ِبثَلَٰثَِة
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لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه ثَالُِث ثَلَٰثٍَة
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

sesungguhnya Allah yang tiga ketiga
Al-Maidah:73 ثَالُِث

ٍت ثَلٍَٰث مِّۢن بَْعِد َخْلٍق ِفى ظُُلمَٰ
dari sesudah penciptaan/kejadian di dalam kegelapan tiga Az-Zumar:6 ثَلٍَٰث

َوَلِبثُوا۟ ِفى َكْهِفِهْم ثَلََٰث ِما۟ئٍَة ِسِننَي َوٱزَْداُدوا۟ ِتْسًعا
(mereka) menempati di dalam gua mereka tiga ratus beberapa tahun

dan mereka menambahkan sembilan
Al-Kahfi:25 ثَلََٰث

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلََٰث َليَاٍل َسِويًّا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu bercakap-cakap

manusia tiga malam sama lurus
Maryam:10

َوٱلَِّذيَن َلْم يَبُْلُغوا۟ ٱْلُحُلَم ِمنُكْم ثَلََٰث َمرٍَّٰت
dan orang-orang yang (mereka) belum mencapai dewasa orang yang

meminta izin diantara kalian tiga kali
An-Nuur:58

وَُكنتُْم أَزْوًَٰجا ثَلَٰثًَة
dan kalian adalah berpasangan tiga[lk] Al-Waqi'a:7 ثَلَٰثًَة

واََل تَُقوُلوا۟ ثَلَٰثٌَة ٱنتَُهوا۟ َخيًْرا لَُّكْم
dan jangan kalian mengatakan bertiga/tiga orang[pr] kalian

hendaklah menghentikan kebaikan bagi kalian
An-Nisa:171 ثَلَٰثٌَة

َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22

لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه ثَالُِث ثَلَٰثٍَة
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

sesungguhnya Allah yang tiga ketiga
Al-Maidah:73 ثَلَٰثٍَة

َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7

َوٱمْلُطَلَّقَُٰت يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ ثَلَٰثََة ُقُرٓوٍء
dan wanita-wanita yang ditalak menjadi sangat menahan dengan diri

mereka[pr] tiga[lk] suci (dari haid)
Al-Baqarah:228 ثَلَٰثََة
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َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰثََة أَيَّامٍ إاِلَّ رَْمزًا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu berkata-kata

manusia tiga[lk] hari kecuali isyarat / tanda
Ali-Imran:41

فََعَقُروَها فََقاَل تََمتَُّعوا۟ ِفى َدارُِكْم ثَلَٰثََة أَيَّامٍ
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) lalu ia mengatakan

(kalian) bersenang-senang di dalam rumah kalian[lk] tiga[lk] hari
Huud:65

إِِن ٱرْتَبْتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثَلَٰثَُة أَْشُهٍر
jika kalian ragu-ragu maka iddah / hitungan mereka[pr] bertiga/tiga

orang[lk] bulan-bulan (kb jamak)
Ath-Thalaaq:4 ثَلَٰثَُة

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ ِفى ٱْلَحجِّ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari di

dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:196 ثَلَٰثَِة

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari

Al-Maidah:89

َوِمۢن بَْعِد َصَلٰوِة ٱْلِعَشآِء ثَلَُٰث َعْورٍَٰت لَُّكْم َليَْس َعَليُْكْم
dan sesudah sholat 'isya' / petang tiga Xaurat bagi kalian bukankah

atas kalian
An-Nuur:58 ثَلَُٰث

إِنِّى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي ُلُهۥ ثَلَٰثُوَن َشْهًرا َو َوَوَضَعتُْه ُكرًْها َوَحْمُلُهۥ َوِفصَٰ
dan (ia) melahirkannya kebencian / susah payah dan mengandungnya

dan menyapihnya tiga puluh bulan dan sesungguhnya aku
termasuk/dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Al-Ahqaaf:15
ثَلَٰثُوَن

ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ ِظلٍّ ِذى ثَلَِٰث ُشَعٍب
(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada naungan yang

memiliki tiga cabang
Al-Mursalaat:30 ثَلَِٰث

َووََٰعْدنَا ُموَسىٰ ثَلَِٰثنَي َليَْلًة َوأَتَْمْمنََٰها ِبَعْشٍر
dan kami menjanjikan Musa tiga puluh malam dan kami telah

menyempurnakannya dengan sepuluh
Al-A'raaf:142 ثَلَِٰثنَي

فََلُهنَّ ثُُلثَا َما تَرََك
maka bagi mereka dua pertiga apa dia meninggalkan An-Nisa:11 ثُُلثَا

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikankalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

ثُُلثَىِ
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َمثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ تَْعِدُلوا۟ فَوَِٰحَدةً
dua dan bertiga dan berempat maka jika kalian takut bahwa tidak

kalian melakukan keadilan maka (ia[lk]) yang satu
An-Nisa:3 َوثُلََٰث

ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َوثُُلثَُهۥ

َوَمنَٰوةَ ٱلثَّالِثََة ٱأْلُْخَرىٰٓ
dan manah yang ketiga[lk] yang lain An-Najm:20 ٱلثَّالِثََة

َوَعَلى ٱلثَّلَٰثَِة ٱلَِّذيَن ُخلِّفُوا۟
dan atas tiga[lk] orang-orang yang sangat ditinggalkan At-Taubah:118 ٱلثَّلَٰثَِة

إِن َكانُٓوا۟ إِْخَوةً رَِّجااًل َوِنَسآًء ا تَرََك َو فََلُهَما ٱلثُُّلثَاِن ِممَّ
maka bagi keduanya dua pertiga dari apa dia meninggalkan dan jika

adalah mereka beberapa saudara orang laki-laki dan perempuan
An-Nisa:176 ٱلثُُّلثَاِن

ِه ٱلثُُّلُث َوَورِثَُهۥٓ أَبََواهُ فَأِلُمِّ
dan dia mewarisinya ibu-bapaknya maka bagi ibunya sepertiga An-Nisa:11 ٱلثُُّلُث

بُعُ فَِإن َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمن ذَٰلَِك فَُهْم ُشرََكآُء ِفى ٱلثُُّلِث فََلُكُم ٱلرُّ
maka bagimu seperempat maka jika adalah mereka kebanyakan dari

itu maka bagi mereka berserikat di dalam dalam sepertiga
An-Nisa:12 ٱلثُُّلِث
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ل ل ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gerombolan, grup, golongan,

gugus, rombongan, gugusan, regu, pasukan, bangsa, pengikut, bondong,
tandan, rangkai, rumpun, gabung, kekelompokan, perkauman, sekawan,
kumpulan, orang banyak, kelomlok, segerombolan manusia, kawanan,

jumlah besar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelompokkan,

menggolongkan, mengelompok, mengumpulkan, berkumpul, mengumpul,
tinggal berkumpul-kumpulan, berkerumun, mengeriap, mengerumuni,

berkeriapan, memanjat, berkeliaran, bertualang

َوثُلٌَّة ثُلٌَّة
dan rombongan/golongan besar rombongan/golongan besar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُلٌَّة مَِّن ٱأْلَوَّلِنَي
rombongan/golongan besar dari yang pertama kali Al-Waqi'a:13 ثُلٌَّة

ثُلٌَّة مَِّن ٱأْلَوَّلِنَي
rombongan/golongan besar dari yang pertama kali

Al-Waqi'a:39

َوثُلٌَّة مَِّن ٱْلَءاِخِريَن
dan rombongan/golongan besar dari orang-orang kemudian Al-Waqi'a:40 َوثُلٌَّة
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ر م ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hasil, panen buah-buahan,

buah-buahan, efek, pengaruh, konsekuensi, kepentingan, buntut,
kekonsekuenan, kesimpulan, produk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghasilkan,
mengakibatkan, membuahkan, diakibatkan, berkesudahan, berakhir dgn,

berakibat dgn, berakhirkan, menyebabkan, menjalankan, mengadakan

ثََمرٍَٰت ثََمرٍَة ثََمٌر ِبثََمرِِهۦ أَثَْمَر
buah-buahan buah-buahan buah dengan

buahnya(kekayaanya)
dia menjadi

berbuah

ثََمرِِهۦٓ ثََمرِِهۦ ثََمرَِٰت ثََمرَُٰت ثََمرٍَٰت
buahnya buahnya buah-buahan buah-buahan buah-buahan

ٱلثََّمرَِٰت
buah-buahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَآ أَثَْمَر َويَنِْعِهۦٓ
ketika dia menjadi berbuah dan kematangannya Al-An'aam:99 أَثَْمَر

ُكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦٓ إِذَآ أَثَْمَر واََل تُْسرِفُٓوا۟
kalian makanlah dari buahnya apabila dia menjadi berbuah dan

jangan kalian berlebih-lebihan
Al-An'aam:141

َوأُِحيَط ِبثََمرِِهۦ فَأَْصبَحَ يَُقلُِّب َكفَّيِْه
dan diliputi(dibinasakan) dengan buahnya(kekayaanya) maka dia

akhirnya menjadikan sungguh-sungguh akan membolak-balik kedua
tapak tangannya

Al-Kahfi:42
ِبثََمرِِهۦ
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ِحِبِهۦ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ وََكاَن َلُهۥ ثََمٌر فََقاَل لِصَٰ
dan ia adalah baginya buah lalu ia mengatakan kepada (ia[lk]) yang

menjadi sahabatnya dan diabercakap-cakap dengannya
Al-Kahfi:34 ثََمٌر

زًْقا ُكلََّما ُرزُِقوا۟ ِمنَْها ِمن ثََمرٍَة رِّ
setiap apa diberi rezki dari padanya dari buah-buahan rizki Al-Baqarah:25 ثََمرٍَة

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ثََمرٍَٰت مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنَُها
lalu kami mengeluarkan dengannya buah-buahan yang sungguh-

sungguh dalam kondisiberbeda-beda warnanya
Faathir:27 ثََمرٍَٰت

َوَما تَْخُرُج ِمن ثََمرٍَٰت مِّْن أَْكَماِمَها
dan tidak keluar dari buah-buahan dari kelopaknya

Fush-Shilat:47

زًْقا مِّن لَُّدنَّا يُْجبَىٰٓ إَِليِْه ثََمرَُٰت ُكلِّ َشىٍْء رِّ
dipungut (tidak didatangkan) kepadanya/tempat itu buah-buahan

setiap sesuatu rizki dari sisi kami
Al-Qashash:57 ثََمرَُٰت

َوِمن ثََمرَِٰت ٱلنَِّخيِل َوٱأْلَْعنَِٰب تَتَِّخذُوَن ِمنُْه َسَكًرا َوِرزًْقا َحَسنًا
dan dari buah-buahan kurma dan anggurmenjadikan dari padanya

memabukkan dan rezki kebaikan
An-Nahl:67 ثََمرَِٰت

لِيَأُْكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦ َوَما َعِمَلتُْه أَيِْديِهْم أَفَاَل يَْشُكُروَن
supaya makan dari buahnya dan tidak (ia[pr]) mengusahakannya

tangan-tangan mereka ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:35 ثََمرِِهۦ

ِبٍه ٱنظُُرٓوا۟ إَِلىٰ ثََمرِِهۦٓ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمْشتَِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang menjadi serupa dan tidak yang saling

serupa kalian hendaklah memperhatikan kepada buahnya
Al-An'aam:99 ثََمرِِهۦٓ

ُكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦٓ إِذَآ أَثَْمَر واََل تُْسرِفُٓوا۟
kalian makanlah dari buahnya apabila dia menjadi berbuah dan

jangan kalian berlebih-lebihan
Al-An'aam:141

ِل َوٱأْلَنفُِس َوٱلثََّمرَِٰت َونَْقٍص مَِّن ٱأْلَْموَٰ
dan kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan Al-Baqarah:155 َوٱلثََّمرَِٰت

فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian Al-Baqarah:22 ٱلثََّمرَِٰت

َوٱْرزُْق أَْهَلُهۥ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت َمْن َءاَمَن ِمنُْهم
dan kamu berilah rezki keluarganya dari buah-buahan orang ia

beriman dari mereka
Al-Baqarah:126
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 ِفيَها ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت
didalamnya dari setiap buah-buahan

Al-Baqarah:266

 فَأَنزَْلنَا ِبِه ٱمْلَآَء فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت
lalu kami menurunkanlah dengannya air lalu kami mengeluarkan

dengannya dari setiap buah-buahan
Al-A'raaf:57

ُروَن َونَْقٍص مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
dan kekurangan dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:130

َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َجَعَل ِفيَها زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dari setiap buah-buahan ia menjadikan padanya berpasang-

pasangan dua
Arraad:3

َر َلُكُم ٱْلفُْلَك فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم َوَسخَّ
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian

dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian perahu
Ibrahim:32

َوٱْرزُْقُهم مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَْشُكُروَن
dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

menyukuri
Ibrahim:37

ُروَن َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dan dari setiap buah-buahan sesungguhnya di dalam itu sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
An-Nahl:11

ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69

بِِّهْم َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َوَمْغِفرَةٌ مِّن رَّ
dan bagi mereka didalamnya dari setiap buah-buahan dan

tempat/waktu ampunan dari Tuhan mereka
Muhammad:15
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م م ث
Makna kata dasar :

اَل فَثَمَّ ثُمَّ ثَمَّ أَثُمَّ
tidak maka kemudian kemudian kemudian apakah kemudian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَثُمَّ إِذَا َما َوَقعَ َءاَمنتُم ِبِهۦٓ
apakah kemudian apabila apa dia mendapatkan apakah kalian

beriman dengannya
Yunus:51 أَثُمَّ

َوأَزَْلفْنَا ثَمَّ ٱْلَءاَخِريَن
dan (kami) dekatkan kemudian yang lain Asy-Syu'araa':64 ثَمَّ

إِذَا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا َو
dan apabila kamu melihat kemudian kamu melihat kenikmatan

kerajaan sangat besar
Al-Insaan:20

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ
orang yang ditaati kemudian dipercaya

At-Takwiir:21

ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu Al-Baqarah:28 ثُمَّ

ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Al-Baqarah:28

ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
kemudian kepada Allah kalian dikembalikan

Al-Baqarah:28

َمآِء ثُمَّ ٱْستََوىٰٓ إَِلى ٱلسَّ
kemudian mereka berkuasa kepada langit

Al-Baqarah:29

ثُمَّ َعرََضُهْم َعَلى ٱمْلَلَِٰٓئَكِة
kemudian ia mengemukakan mereka atas/terhadap malaikat-malaikat

Al-Baqarah:31
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ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:51

ثُمَّ َعفَْونَا َعنُكم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian kami memaafkan dari kalian dari sesudah itu

Al-Baqarah:52

ثُمَّ بََعثْنَُٰكم مِّۢن بَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
kemudian Kami bangkitkan kamu dari sesudah kematian kalian agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Baqarah:56

ثُمَّ تََولَّيْتُم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian kalian supaya memalingkan dari sesudah itu

Al-Baqarah:64

ثُمَّ َقَسْت ُقُلوبُُكم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian ia telah menjadi keras hati kalian dari setelah itu

Al-Baqarah:74

ثُمَّ يَُحرِّفُونَُهۥ ِمۢن بَْعِد
kemudian dirubahnya oleh mereka dari sesudah

Al-Baqarah:75

ذَا ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ثُمَّ يَُقوُلوَن هَٰ
kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah

Al-Baqarah:79

ثُمَّ تََولَّيْتُْم إاِلَّ َقلِياًل مِّنُكْم َوأَنتُم مُّْعرُِضوَن
kemudian kalian supaya memalingkan kecuali sedikit diantara kalian

dan kalian orang-orang yang memalingkan
Al-Baqarah:83

ثُمَّ أَْقَررْتُْم َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
kemudian kalian berikrar / mengakui dan kalian kalian menyaksikan

Al-Baqarah:84

ؤآَُلِء تَْقتُُلوَن أَنفَُسُكْم ثُمَّ أَنتُْم هَٰٓ
kemudian kalian ini (Bani Israil) kalian membunuh diri-diri kalian

Al-Baqarah:85

ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:92

ثُمَّ أَْضطَرُّهُۥٓ إَِلىٰ َعذَاِب ٱلنَّاِر َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
kemudian aku paksa ia kepada azab neraka dan amat buruk tempat

kembali
Al-Baqarah:126

يَاَم إَِلى ٱلَّيِْل وا۟ ٱلصِّ ثُمَّ أَِتمُّ
kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam

Al-Baqarah:187

ثُمَّ أَِفيُضوا۟ ِمْن َحيُْث أَفَاَض ٱلنَّاُس
kemudian kalian hendaklah menuju / bertolak dari tempat dia telah

bertolak manusia/orang-orang
Al-Baqarah:199

ثُمَّ أَْحيَُٰهْم إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kemudian dia menghidupkan mereka sesungguhnya Allah benar-

benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Al-Baqarah:243
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فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259

َ َلُهۥ ا تَبنَيَّ َخاِويٌَة ثُمَّ نَْكُسوَها َلْحًما فََلمَّ
(ia[pr]) yang melapuk/tumbang kemudian membungkusnya daging

maka tatkala ia menjadi jelas baginya
Al-Baqarah:259

فَُصرُْهنَّ إَِليَْك ثُمَّ ٱْجَعْل َعَلىٰ ُكلِّ َجبٍَل
lalu mereka dijinakkan kepadamu kemudian kamu hendaklah

menjadikan atas/terhadap setiap gunung
Al-Baqarah:260

مِّنُْهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ ٱْدُعُهنَّ
daripada mereka bagian-bagian kemudian kamu hendaklah

memanggil mereka
Al-Baqarah:260

ثُمَّ اَل يُتِْبُعوَن َمآ أَنفَُقوا۟ َمنًّا
kemudian tidak mereka diiringi apa yang mereka belanjakan umpatan

Al-Baqarah:262

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Al-Baqarah:281

نُْهْم َوُهم مُّْعرُِضوَن ثُمَّ يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّ
kemudian dia sangat melindungi segolongan dari mereka dan mereka

orang-orang yang memalingkan
Ali-Imran:23

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم
kemudian kepadaku tempat kembali kalian maka dia memutuskan

diantara kalian
Ali-Imran:55

َخَلَقُهۥ ِمن تُرَاٍب ثُمَّ َقاَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
dia menciptakannya dari tanah kemudian dia mengatakan baginya

jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:59

ِذِبنَي ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعل لَّْعنََت الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
kemudian kami mohon dengan sungguh-sungguh maka jadikan

kutukan Allah atas/terhadap para yang mendustakan
Ali-Imran:61

ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا۟ ِعبَاًدا لِّى ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kemudian ia mengatakan kepada manusia adalah mereka hamba

bagiku dari selain Allah
Ali-Imran:79

َا َمَعُكْم ثُمَّ َجآَءُكْم رَُسوٌل مَُّصدٌِّق ملِّ
kemudian ia datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan

terhadap apa beserta kalian
Ali-Imran:81

ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفْرًا لَّن تُْقبََل
kemudian kalian menambahkan kekafiran tidak akan diterima

Ali-Imran:90
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إِن يُقَِٰتُلوُكْم يَُولُّوُكُم ٱأْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن َو
dan sekiranya mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian

mereka memalingkan kalian belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Ali-Imran:111

ثُمَّ َصرَفَُكْم َعنُْهْم لِيَبْتَلِيَُكْم
kemudian dia memalingkan kalian dari mereka agar dia menguji

kamu
Ali-Imran:152

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ali-Imran:161

َمتَٰعٌ َقلِيٌل ثُمَّ َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
penambahan kesenangan sedikit kemudian tempat tinggal mereka

neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:197

ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن َقِريٍب فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَتُوُب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian mereka bertaubat dari yang sangat dekat maka itulah

mereka dia menerima bertaubat Allah atas mereka
An-Nisa:17

ثُمَّ َجآُءوَك يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه
kemudian mereka datang kepadamu mereka bersumpah dengan/demi

Allah
An-Nisa:62

ثُمَّ اَل يَجُِدوا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َحرًَجا
kemudian tidak mereka mendapatkan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa

mereka kesukaran/kesempitan
An-Nisa:65

ثُمَّ يُْدرِْكُه ٱمْلَْوُت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
kemudian dia menemuinya kematian maka sesungguhnya telah dia

mendapatkan pahalanya atas/terhadap Allah
An-Nisa:100

ثُمَّ يَْستَْغِفِر الـلَّـَه يَجِِد الـلَّـَه َغفُورًا رَِّحيًما
kemudian mereka memohon ampun Allah dia mendapati Allah sangat

pengampun maha penyayang
An-Nisa:110

ثُمَّ يَرْمِ ِبِهۦ بَِريٓـًٔا
kemudian dia melemparkan/menuduhkan dengannya orang yang

tidak bersalah
An-Nisa:112

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani kemudian

mereka mengingkari
An-Nisa:137

ثُمَّ َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا۟ ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفًْرا
kemudian mereka mengimani kemudian mereka mengingkari

kemudian kalian menambahkan kekafiran
An-Nisa:137
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ثُمَّ َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا۟ ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفًْرا
kemudian mereka mengimani kemudian mereka mengingkari

kemudian kalian menambahkan kekafiran
An-Nisa:137

ثُمَّ َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا۟ ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفًْرا
kemudian mereka mengimani kemudian mereka mengingkari

kemudian kalian menambahkan kekafiran
An-Nisa:137

ثُمَّ ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
kemudian mereka mengambil/menjadikan anak-anak lembu dari

sesudah apa dia datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata
An-Nisa:153

ثُمَّ إِنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم بَْعَد ذَٰلَِك ِفى ٱأْلَرِْض مَلُْسرِفُوَن
kemudian sesungguhnya sangat banyak dari mereka sesudah itu di
dalam bumi sungguh orang-orang yang berusaha melampaui batas

Al-Maidah:32

ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian mereka memalingkan dari sesudah itu dan tidak itulah

mereka dengan orang-orang mukmin
Al-Maidah:43

ثُمَّ تَاَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian dia bertaubat Allah atas mereka

Al-Maidah:71

نُْهْم وا۟ َكِثيٌر مِّ ثُمَّ َعُموا۟ َوَصمُّ
kemudian mereka buta dan mereka tuli sangat banyak dari mereka

Al-Maidah:71

ثُمَّ ٱنظُْر أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
kemudian kamu hendaklah memperhatikan bahwasanya mereka

berpaling
Al-Maidah:75

ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93

ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93

ِفِريَن َقْد َسأََلَها َقْوٌم مِّن َقبْلُِكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا۟ ِبَها كَٰ
sungguh telah dia telah menanyakannya kaum dari sebelum kalian

kemudian mereka jadilah dengannya orang-orang kafir
Al-Maidah:102

ثُمَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم يَْعِدُلوَن
kemudian orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka mereka mengadili
Al-An'aam:1

ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2
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ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2

َوَلْو أَنزَْلنَا َمَلًكا لَُّقِضىَ ٱأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُنظَُروَن
dan kalau kami telah menurunkan seorang malaikat tentu dia telah

diputuskan perkata itu kemudian tidak mereka diberi tangguh
Al-An'aam:8

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي ثُمَّ ٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kemudian kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut
adalah dia yang mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Al-An'aam:11

۟ ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا
kemudian kami mengatakan bagi orang-orang yang kalian

menyekutukan
Al-An'aam:22

ثُمَّ َلْم تَُكن ِفتْنَتُُهْم
kemudian tidak adalah fitnah mereka

Al-An'aam:23

َوٱمْلَْوتَىٰ يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه ثُمَّ إَِليِْه يُرَْجُعوَن
dan orang-orang mati dia akan membangkitkan mereka Allah

kemudian kepadaNya mereka dikembalikan
Al-An'aam:36

ثُمَّ إَِلىٰ َربِِّهْم يُْحَشُروَن
kemudian kepada tuhan mereka mereka dikumpulkan

Al-An'aam:38

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang tanda-tanda(kebesaran) kemudian mereka mereka
memalingkan

Al-An'aam:46

ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْصَلحَ فَأَنَُّهۥ َغفُوٌر رَِّحيٌم
kemudian dia bertaubat dari sesudahnya/itu dan kamu memperbaiki

mereka sesungguhnya dia sangat mengampuni sangat penyayang
Al-An'aam:54

ى ثُمَّ يَبَْعثُُكْم ِفيِه لِيُْقَضىٰٓ أََجٌل مَُّسمًّ
kemudian dia membangunkan kalian tentang (kebenaran) itu untuk

disempurnakan waktu/umur yang telah sangat menentukan
Al-An'aam:60

ثُمَّ إَِليِْه َمرِْجُعُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaNya tempat kembali kalian kemudian diterangkan

kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Al-An'aam:60

ثُمَّ إَِليِْه َمرِْجُعُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaNya tempat kembali kalian kemudian diterangkan

kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Al-An'aam:60

ثُمَّ رُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ
kemudian mereka kembali kepada Allah pelindung mereka

sebenarnya
Al-An'aam:62
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ثُمَّ أَنتُْم تُْشرُِكوَن
kemudian kalian kalian mempersekutukan

Al-An'aam:64

ثُمَّ ذَرُْهْم ِفى َخْوِضِهْم يَْلَعبُوَن
kemudian biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka main-main

Al-An'aam:91

ثُمَّ إَِلىٰ َربِِّهم مَّرِْجُعُهْم
kemudian kepada tuhan mereka tempat kembali mereka

Al-An'aam:108

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154

ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
kemudian dia memberitahukan kepada mereka dengan apa adalah

mereka mereka melakukan
Al-An'aam:159

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian

Al-An'aam:164

رْنَُٰكْم َوَلَقْد َخَلْقنَُٰكْم ثُمَّ َصوَّ
dan sesungguhnya kami menciptakan kalian kemudian kami

membentuk rupa kalian
Al-A'raaf:11

ثُمَّ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم
kemudian kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-A'raaf:11

ثُمَّ َلَءاِتيَنَُّهم مِّۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
kemudian sungguh saya akan mendatanginya mereka dari antara

tangan-tangan mereka dan dari belakang mereka
Al-A'raaf:17

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54

يِّئَِة ٱْلَحَسنََة ثُمَّ بَدَّْلنَا َمَكاَن ٱلسَّ
kemudian kami mengganti tempat kesalahan-kesalahan yang baik

Al-A'raaf:95

يِ۟هۦ ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka (rasul-rasul) Musa

dengan ayat-ayat Kami kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-A'raaf:103

ثُمَّ أَلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
kemudian sungguh aku akan menyalib kalian mereka semuanya

Al-A'raaf:124

يِّـَٔاِت ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِدَها َوٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-kesalahan

kemudian mereka melakukan taubat dari sesudahnya
Al-A'raaf:153
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ُقِل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَاَل تُنِظُروِن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-
sekutu kalian kemudian lakukan tipu daya untukku maka jangan

memberi tangguh padaku

Al-A'raaf:195

إِْخوَٰنُُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفى ٱْلَغىِّ ثُمَّ اَل يُْقِصُروَن َو
dan saudara-saudara mereka membantu (mereka) di dalam sesat

kemudian tidak dihenti-hentinya
Al-A'raaf:202

فََسيُنِفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن َعَليِْهْم َحْسرَةً
maka kelak dinafkahkannya kemudian adalah kalian atas mereka

sesalan
Al-Anfaal:36

ثُمَّ يُْغَلبُوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم يُْحَشُروَن
kemudian akan dikalahkan dan orang-orang yang mereka

mengingkari ke dalam neraka jahanam mereka dikumpulkan
Al-Anfaal:36

َهدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفى ُكلِّ َمرٍَّة ٱلَِّذيَن عَٰ
orang-orang yang (kamu) semakin menjanjikan dari mereka

kemudian merusak janji mereka di dalam setiap kali
Al-Anfaal:56

ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشيْـًٔا
kemudian tidak (mereka[lk]) mengurangi kalian sesuatu

At-Taubah:4

ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمنَُهۥ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعَلُموَن
kemudian (kamu) sampaikanlah / antarkanlah dia tempat yang aman

baginya itu karena sesungguhnya kaum tidak mereka mengetahui
At-Taubah:6

ْدِبِريَن ثُمَّ َولَّيْتُم مُّ
kemudian memalingkan diri yang dibelakang (mengatur)

At-Taubah:25

ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26

ثُمَّ يَتُوُب الـلَّـُه ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعَلىٰ َمن يََشآُء
kemudian dia menerima bertaubat Allah dari sesudah itu

atas/terhadap orang dia kehendaki
At-Taubah:27

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
kemudian akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua

yang gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:94

نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنَُعذِّبُُهم مَّرَّتَنْيِ ثُمَّ يُرَدُّوَن إَِلىٰ َعذَاٍب َعِظيمٍ
kami mengetahui mereka[lk] akan siksa mereka dua kali kemudian

dikembalikan kepada azab / siksa yang besar
At-Taubah:101

نُْهْم ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم يَِزيغُ ُقُلوُب فَِريٍق مِّ
sangat membangkang hati segolongan dari mereka kemudian dia

bertaubat atas mereka
At-Taubah:117
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۟ ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم لِيَتُوبُٓوا
kemudian dia bertaubat atas mereka agar (mereka) bertaubat

At-Taubah:118

ثُمَّ ٱنَصرَفُوا۟ َصَرَف الـلَّـُه ُقُلوبَُهم
kemudian palingkanlah (oleh mereka) (ia) memalingkan Allah hati

mereka
At-Taubah:127

ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
di dalam enam hari kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Yunus:3

۟ إِنَُّهۥ يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya dia Dia memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia karena hendak memberi balasan orang-orang
yang mereka mengimani

Yunus:4

ثُمَّ َجَعْلنَُٰكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض ِمۢن
kemudian kami jadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi dari
Yunus:14

ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُكْم فَنُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada kami tempat kembali kalian maka/lalu dijelaskan

kepada kalian[lk] dengan/tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Yunus:23

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ُقِل الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kemudian mengembalikan dia kamu hendaklah mengatakan Allah

memulai ciptaan
Yunus:34

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
kemudian mengembalikan dia maka mengapa kalian dipalingkan

Yunus:34

فَِإَليْنَا َمرِْجُعُهْم ثُمَّ الـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن
maka kepada (kami) tempat kembali mereka kemudian Allah sangat

penyaksi atas/terhadap apa mereka melakukan
Yunus:46

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد
kemudian dia dikatakan bagi orang-orang yang mereka menganiaya

kalian hendaklah merasakan siksa pengekalan
Yunus:52

َمتَٰعٌ ِفى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
penambahan kesenangan di dalam dunia kemudian kepada kami

tempat kembali mereka
Yunus:70

ِديَد ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ثُمَّ نُِذيُقُهُم ٱْلَعذَاَب ٱلشَّ
kemudian dirasakan kepada mereka azab / siksa keras/berat dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mengingkari
Yunus:70
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إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم
kemudian kami mengutus dari sesudahnya para utusan kepada kaum

mereka
Yunus:74

ُروَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ َوهَٰ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Musa dan Harun

kepada fir'aun
Yunus:75

۟ ى رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan utusan-utusan kami dan orang-orang

yang mereka mengimani
Yunus:103

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َخِبيٍر ثُمَّ فُصِّ
kemudian benar-benar dijelaskan dari sisi hikmah/bijaksana maha

mengetahui
Huud:1

َوأَِن ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hendaklah (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:3

ثُمَّ نَزَْعنََٰها ِمنُْه إِنَُّهۥ َليَـُٔوٌس َكفُوٌر
kemudian cabutnya dari padanya sesungguhnya dia menjadi putus asa

keingkaran
Huud:9

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم ُهم مِّ َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُّ
dan ummat-ummat akan beri kesenangan mereka kemudian (ia) akan

menimpa mereka dari kami siksaan sangat pedih
Huud:48

َويََٰقْومِ ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hai kaumku (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:52

ِمن ُدوِنِهۦ فَِكيُدوِنى َجِميًعا ثُمَّ اَل تُنِظُروِن
dari selain dia maka tipu dayalah aku semuanya kemudian tidak

memberi tangguh padaku
Huud:55

فَٱْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه إِنَّ َربِّى َقِريٌب مُّجِيٌب
maka mohonlah ampun kepada-Nya kemudian bertaubatlah

(kalian[lk]) kepadaNya sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (ia[lk])
yang berkenaan

Huud:61
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َوٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan kalian hendaklah mohon ampun tuhan kalian kemudian

bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:90

ثُمَّ اَل تُنَصُروَن
kemudian tidak (kalian[k]) ditolong

Huud:113

ثُمَّ بََدا َلُهم مِّۢن بَْعِد َما
kemudian mulai/timbul bagi mereka dari sesudah apa

Yusuf:35

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َسبْعٌ ِشَداٌد
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tujuh

amat kesulitan
Yusuf:48

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعاٌم ِفيِه
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tahun

tentang (kebenaran) itu
Yusuf:49

رُِقوَن ثُمَّ أَذََّن ُمؤَذٌِّن أَيَّتَُها ٱْلِعيُر إِنَُّكْم َلسَٰ
kemudian (ia) akhirnya memanggil yang menyeru / meminta izin hai

kafilah sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah
mencuri

Yusuf:70

ثُمَّ ٱْستَْخرََجَها ِمن وَِعآِء أَِخيِه
kemudian (ia) mohon keluar daripadanya dari karung/wadah

saudaranya
Yusuf:76

ْمَس َر ٱلشَّ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش َوَسخَّ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dan (ia) telah benar-

benar memperjalankan matahari
Arraad:2

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27

رُّ فَِإَليِْه تَْجـَُٔروَن ُكُم ٱلضُّ ثُمَّ إِذَا َمسَّ
kemudian apabila benar-benar menimpa kalian bahaya maka

kepadanya kamu berteriak/minta tolong
An-Nahl:53

رَّ َعنُكْم إِذَا فَِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن ثُمَّ إِذَا َكَشَف ٱلضُّ
kemudian apabila (ia) menghilangkan bahaya dari kalian apabila/tiba-

tiba segolongan diantara kalian kepada tuhan mereka mereka
persekutukan

An-Nahl:54

ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69
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َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّىُٰكْم َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
dan Allah ia menciptakan kalian kemudian dia mewafatkan kalian
dan diantara kamu orang dia ditolak kepada melemah / hina umur

An-Nahl:70

ِفُروَن يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت الـلَّـِه ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَرُُهُم ٱْلكَٰ
mereka mengenal nikmat Allah kemudian diingkarinya dan

kebanyakan dari mereka para pembangkan
An-Nahl:83

ثُمَّ اَل يُؤْذَُن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

dan tidak mereka mohon untuk dikasihani
An-Nahl:84

۟ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما فُِتنُوا
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang orang-

orang yang berhijrah/berpindah-pindah dari sesudah apa dicoba/diuji
An-Nahl:110

َهُدوا۟ َوَصبَُرٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ جَٰ
kemudian mereka berjihad/berkerja keras dan (mereka) bersabar

sesungguhnya Tuhanmu dari sesudah itu sungguh sangat pengampun
sangat penyayang

An-Nahl:110

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسُّ
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kejahatan dengan kejahilan/kebodohan
An-Nahl:119

۟ ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوأَْصَلُحٓوا
kemudian mereka melakukan taubat dari sesudah itu dan mereka

mengadakan perbaikan
An-Nahl:119

ثُمَّ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك أَِن ٱتَِّبعْ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kemudian kami telah wahyukan kepadamu agar/hendalah kamu

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
An-Nahl:123

ثُمَّ رََدْدنَا َلُكُم ٱْلَكرَّةَ َعَليِْهْم
kemudian (kami) kembalikan untuk kalian giliran / ulangan atas

mereka
Al-Isra:6

ثُمَّ َجَعْلنَا َلُهۥ َجَهنََّم يَْصَلىَٰها َمذُْموًما مَّْدُحوًرا
kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam masuk

kedalamnya[pr] (ia[lk]) yang dicela orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:18

 أَْو يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا ثُمَّ
atau menjadikan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang membatu

kemudian
Al-Isra:68

ثُمَّ اَل تَجُِدوا۟ َلُكْم َعَليْنَا ِبِهۦ تَِبيًعا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagi kalian atas kami dengannya

orang-orang yang mengikuti
Al-Isra:69

ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك َعَليْنَا نَِصيًرا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu atas kami yang sangat

menolong
Al-Isra:75
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ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك ِبِهۦ َعَليْنَا وَِكياًل
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu dengannya atas kami

penjaga/pemelihara
Al-Isra:86

ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12

ىَٰك رَُجاًل َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan dia

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37

ىَٰك رَُجاًل َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan dia

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37

ثُمَّ يُرَدُّ إَِلىٰ َربِِّهۦ فَيَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا نُّْكًرا
kemudian dia ditolak kepada tuhannya maka akan sungguh-sungguh

menyiksanya azab / siksa sangat keras
Al-Kahfi:87

ثُمَّ أَتْبَعَ َسبَبًا
kemudian (ia) mulai mengikuti/menempuh jalan / pintu

Al-Kahfi:89

ثُمَّ أَتْبَعَ َسبَبًا
kemudian (ia) mulai mengikuti/menempuh jalan / pintu

Al-Kahfi:92

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68

ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69

ثُمَّ َلنَْحُن أَْعَلُم ِبٱلَِّذيَن ُهْم أَْوَلىٰ ِبَها ِصلِيًّا
kemudian pasti (kami) paling mengetahui kepada orang-orang yang

mereka lebih utama dengannya masuk
Maryam:70

ى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّنَذَُر ٱلظَّٰلِِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan orang-orang yang mereka bertakwa dan

(ia) memperingatkan orang-orang yang zalim didalamnya berlutut
Maryam:72

ثُمَّ ِجئَْت َعَلىٰ َقَدٍر يَُٰموَسىٰ
kemudian kamu mendatangkan atas/terhadap ketetapan/keputusan ya

Musa
Thaahaa:40
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َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50

فَتََولَّىٰ ِفْرَعْوُن فََجَمعَ َكيَْدهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan fir'aun lalu (ia)

mengumpulkan tipu dayanya kemudian telah pasti datang
Thaahaa:60

فَأَْجِمُعوا۟ َكيَْدُكْم ثُمَّ ٱئْتُوا۟ َصفًّا
maka (kalian[lk]) kumpulkanlah tipu daya kalian kemudian

(kalian[lk]) datangkanlah barisan
Thaahaa:64

لًِحا ثُمَّ ٱْهتََدٰى َن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ إِنِّى َلَغفَّاٌر ملِّ َو
dan sesungguhnya Aku sungguh sangat pengampun bagi siapa dia

bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh kemudian
(ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:82

ثُمَّ َلنَنِسفَنَُّهۥ ِفى ٱْليَمِّ نَْسفًا
kemudian sungguh akan menghancurkannya di dalam laut hancuran-

hancuran
Thaahaa:97

ثُمَّ ٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فَتَاَب َعَليِْه َوَهَدٰى
kemudian (dia) memilihnya tuhannya maka ia menerima taubat

atasnya dan (dia) memberi petunjuk
Thaahaa:122

ثُمَّ َصَدْقنَُٰهُم ٱْلَوْعَد فَأَنَجيْنَُٰهْم
kemudian benarkan/tepati mereka janji/ancaman maka (kami)

selamatkan mereka
Al-Anbiyaa':9

ؤآَُلِء يَنِطُقوَن ثُمَّ نُِكُسوا۟ َعَلىٰ رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما هَٰٓ
kemudian ditundukkan atas/terhadap kepala mereka sesungguhnya

(kamu) telah mengetahui tidaklah mereka itu berbicara
Al-Anbiyaa':65

فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5

ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة لَِكيْاَل يَْعَلَم ِمۢن بَْعِد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
kemudian dari segumpal darah agar supaya tidak mengetahui dari

sesudah pengetahuan sesuatu
Al-Hajj:5

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5
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يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5

َ َكيُْدهُۥ َما يَِغيُظ ثُمَّ ْليَْقطَعْ فَْليَنظُْر َهْل يُذِْهنبَّ
kemudian hendaklah melalui maka hendaklah memperhatikan apakah

sungguh menyebakan akan menghilangkan tipu dayanya apa yang
menjengkelkan

Al-Hajj:15

ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklah bertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29

ثُمَّ َمِحلَُّهآ إَِلى ٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian tempatnya sampai (sekitar) rumah/baitullah kuno/tua

Al-Hajj:33

ِفِريَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر فَأَْمَليُْت لِْلكَٰ
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang kafir kemudian (aku)

mengambil mereka maka bagaimana adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Al-Hajj:44

إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر ثُمَّ أََخذْتَُها َو
kemudian (aku) ambilnya/azabnya dan kepada-ku tempat kembali

Al-Hajj:48

ثُمَّ يُْحِكُم الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kemudian menyebabkan akan menghukum Allah ayat-ayat-Nya dan

Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Hajj:52

ثُمَّ ُقِتُلٓوا۟ أَْو َماتُوا۟ َليَْرزَُقنَُّهُم الـلَّـُه ِرزًْقا َحَسنًا
kemudian mereka telah dibunuh atau orang-orang yang mati pasti (ia)

akan memberi rezeki kepada mereka Allah rizki kebaikan
Al-Hajj:58

ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
dan dia yang menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kalian

kemudian dihidupkan kamu
Al-Hajj:66

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
dan dia yang menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kalian

kemudian dihidupkan kamu
Al-Hajj:66
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ثُمَّ َجَعْلنَُٰه نُطْفًَة ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ
kemudian telah kami jadikannya air mani di dalam tambahan tempat

menetap kuat / kokoh / kedudukan tinggi

Al-
Mu'minuun:13

ثُمَّ َخَلْقنَا ٱلنُّطْفََة َعَلَقًة
kemudian (kami) menciptakan air mani segumpal darah

Al-
Mu'minuun:14

فََكَسْونَا ٱْلِعظََٰم َلْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَُٰه َخْلًقا َءاَخَر
lalu (kami) membungkus tulang-tulang daging kemudian (kami)

tumbuhkanlah (ia) penciptaan yang lain

Al-
Mu'minuun:14

ثُمَّ إِنَُّكم بَْعَد ذَٰلَِك مَلَيِّتُوَن
kemudian sesungguhnya kalian sesudah itu sungguh (kalian) pasti

mati (kt seru/perintah)

Al-
Mu'minuun:15

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تُبَْعثُوَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat akan

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:16

ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka

umat/kurun/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:31

ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم ُقُرونًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat-

umat/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:42

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا۟ ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang

merdeka kemudian mereka tidak mereka datang dengan empat para
saksi-saksi

An-Nuur:4

ثُمَّ يُؤَلُِّف بَيْنَُهۥ ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ رَُكاًما
kemudian dikumpulkan (olehnya) diantaranya kemudian (mereka)

menjadikannya/memasukkannya bertindih-tindih
An-Nuur:43

ثُمَّ يُؤَلُِّف بَيْنَُهۥ ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ رَُكاًما
kemudian dikumpulkan (olehnya) diantaranya kemudian (mereka)

menjadikannya/memasukkannya bertindih-tindih
An-Nuur:43

 َويَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوِبٱلرَُّسوِل َوأَطَْعنَا ثُمَّ
dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

kepada rasul dan kami taat kemudian
An-Nuur:47
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ْمَس َعَليِْه َدلِياًل ثُمَّ َجَعْلنَا ٱلشَّ
kemudian kami jadikan matahari atasnya sangat teduh

Al-Furqon:45

ثُمَّ َقبَْضنَُٰه إَِليْنَا َقبًْضا يَِسيًرا
kemudian (kami) menggenggam/menariknya kepada kami

genggaman/tarikan sangat mudah
Al-Furqon:46

ُن فَْسـَْٔل ِبِهۦ َخِبيًرا ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش ٱلرَّْحمَٰ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` pemurah maka

tanyakanlah dengannya maha mengetahui
Al-Furqon:59

ثُمَّ أَْغرَْقنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menenggelamkan yang lain

Asy-Syu'araa':66

َوٱلَِّذى يُِميتُِنى ثُمَّ يُْحِينيِ
dan yang dimatikan aku (olehnya) kemudian Dia menghidupkan aku

Asy-Syu'araa':81

ثُمَّ أَْغرَْقنَا بَْعُد ٱْلبَاِقنَي
kemudian (kami) telah menenggelamkan sesudah itu orang-orang

yang tinggal

Asy-
Syu'araa':120

ثُمَّ َدمَّرْنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) binasakan yang lain

Asy-
Syu'araa':172

ثُمَّ َجآَءُهم مَّا َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
kemudian ia datang kepada mereka apa (azab) adalah mereka mereka

diberikan nasehat

Asy-
Syu'araa':206

إاِلَّ َمن ظََلَم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًۢا بَْعَد ُسٓوٍء
kecuali orang berlaku zalim kemudian (ia) telah berkali-kali

mengubah kebaikan sesudah jelek
An-Naml:11

ثُمَّ تََولَّ َعنُْهْم فَٱنظُْر َماذَا يَرِْجُعوَن
kemudian ia benar-benar memalingkan dari mereka maka kamu

hendaklah memperhatikan apa yang mereka kembali
An-Naml:28

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ثُمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّهۦ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِهۦ َو
kemudian mengatakan kalian kepada warisnya kita tidak kami

menyaksikan tempat / waktu kebinasaan keluarganya dan
sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar

An-Naml:49

أَمَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ
siapkah yang memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia
An-Naml:64

فََسَقىٰ َلُهَما ثُمَّ تََولَّىٰٓ إَِلى ٱلظِّلِّ
maka memberi minum terhadap keduanya kemudian ia benar-benar

memalingkan kepada/ke tempat yang teduh
Al-Qashash:24

َمتَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ُهَو يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
kesenangan kehidupan duniawi kemudian dia pada hari kiamat-

kiamat dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Al-Qashash:61
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ثُمَّ يُِعيُدهُۥٓ إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
kemudian mengembalikan dia sesungguhnya itu atas/terhadap Allah

sangat mudah
Al-Ankabuut:19

ثُمَّ الـلَّـُه يُنِشئُ ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلَِخرَةَ
kemudian Allah ditumbuhkan kejadian akhirat

Al-Ankabuut:20

ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت ثُمَّ إَِليْنَا تُرَْجُعوَن
tiap jiwa/orang rasakan mati kemudian kepada kami kalian

dikembalikan
Al-Ankabuut:57

ٓوأَىٰٓ ـُٔوا۟ ٱلسُّ ِقبََة ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ ثُمَّ َكاَن عَٰ
kemudian adalah dia (ia[pr]) yang mengakibatkan / mengakibatkan

orang-orang yang kejahatan-kejahatan (mereka) kejahatan
Ar-Ruum:10

الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
Allah memulai menciptakan ciptaan kemudian mengembalikan dia

kemudian kepada-Nya kalian dikembalikan
Ar-Ruum:11

الـلَّـُه يَبَْدُؤا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
Allah memulai menciptakan ciptaan kemudian mengembalikan dia

kemudian kepada-Nya kalian dikembalikan
Ar-Ruum:11

ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بََشٌر تَنتَِشُروَن
kemudian tiba-tiba kalian seorang manusia (kalian) mengembang

biak
Ar-Ruum:20

ثُمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً مَِّن ٱأْلَرِْض إِذَآ أَنتُْم تَْخرُُجوَن
kemudian apabila memanggil kalian panggilan/permintaan dari bumi

apabila/seketika itu kalian kalian keluar
Ar-Ruum:25

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ َوُهَو أَْهَوُن َعَليِْه
kemudian mengembalikan dia dan dia paling/lebih hina atasnya

Ar-Ruum:27

نُْه رَْحَمًة ثُمَّ إِذَآ أَذَاَقُهم مِّ
kemudian apabila dia merasakan kepada mereka dari padanya rahmat

Ar-Ruum:33

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40
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ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّةً
kemudian ia menjadikan dari sesudah kelemahan kekuatan

Ar-Ruum:54

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشيْبًَة
kemudian ia menjadikan dari sesudah kekuatan kelemahan dan

beruban
Ar-Ruum:54

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaku tempat kembali kalian lalu akan ku-beritahukan

kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Luqman:15

نَُمتُِّعُهْم َقلِياًل ثُمَّ نَْضطَرُُّهْم إَِلىٰ َعذَاٍب َغلِيٍظ
disenangkan mereka sedikit kemudian akhirnya memaksa mereka

kepada azab / siksa keras/berat
Luqman:24

َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
dan tidak diantara mereka berdua di dalam enam hari kemudian

mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`
As-Sajdah:4

َمآِء إَِلى ٱأْلَرِْض ثُمَّ يَْعُرُج إَِليِْه يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر ِمَن ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan dari langit

sampai bumi kemudian menaiki kepada-Nya
As-Sajdah:5

آٍء مَِّهنيٍ ثُمَّ َجَعَل نَْسَلُهۥ ِمن ُسلََٰلٍة مِّن مَّ
kemudian ia menjadikan keturunannya dari sari pati dari air sangat

hina
As-Sajdah:8

وِحِهۦ ىُٰه َونَفَخَ ِفيِه ِمن رُّ ثُمَّ َسوَّ
kemudian (ia) menyempurnakannya dan (ia) meniupkan tentang

(kebenaran) itu dari ruhnya
As-Sajdah:9

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
kemudian kepada tuhan kalian kalian dikembalikan

As-Sajdah:11

ثُمَّ أَْعرََض َعنَْهآ إِنَّا ِمَن ٱمْلُْجرِِمنَي ُمنتَِقُموَن
kemudian Ia memalingkan dari padanya sesungguhnya kami dari para

yang melakukan dosa orang-orang yang dalam kondisi dihukum
As-Sajdah:22

ثُمَّ ُسِئُلوا۟ ٱْلِفتْنََة َلَءاتَْوَها
kemudian diminta fitnah/kekacauan niscaya mereka mengerjakan

Al-Ahzab:14

وُهنَّ ثُمَّ طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أَن تََمسُّ
kemudian (mereka) menceraikan mereka[pr] dari sebelum bahwa (ia)

agar supaya menyentuh mereka[pr]
Al-Ahzab:49

ثُمَّ اَل يَُجاِوُرونََك ِفيَهآ إاِلَّ َقلِياًل
kemudian tidak menjadikan tetanggamu didalamnya kecuali sedikit

Al-Ahzab:60

ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ َوُهَو ٱْلفَتَّاُح ٱْلَعلِيُم
kemudian memberi keputusan diantara kita dengan benar dan dia

maha pemberi keputusan yang sangat mengetahui
Saba':26
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َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ يَُقوُل لِْلَملَِٰٓئَكِة
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya kemudian dia

mengatakan kepada para malaikat
Saba':40

ُروا۟ َما ِبَصاِحِبُكم مِّن ِجنٍَّة ثُمَّ تَتَفَكَّ
kemudian menjadi memikirkan tidaklah dengan kawan kalian dari

penyakit gila
Saba':46

َوالـلَّـُه َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة
dan Allah Dia menciptakan kalian dari tanah kemudian dari air mani

Faathir:11

ثُمَّ َجَعَلُكْم أَزْوًَٰجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ
kemudian dia menjadikan kalian berpasangan dan tidak mengandung

dari seorang perempuan
Faathir:11

ثُمَّ أََخذُْت ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
kemudian (aku) ambil/azab orang-orang yang mereka mengingkari

maka bagaimana adalah dia kemurkaan-ku/hukuman-ku
Faathir:26

ثُمَّ أَْورَثْنَا ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا
kemudian (kami) wariskan kitab orang-orang yang (kami) memilih

dari hamba-hamba kami
Faathir:32

ثُمَّ إِنَّ َلُهْم َعَليَْها َلَشْوبًا مِّْن َحِميمٍ
kemudian sesungguhnya bagi mereka diatasnya pasti yang

dipakaikan / dicampurkan dari air panas sangat mendidih
Ash-Shaafaat:67

ثُمَّ إِنَّ َمرِْجَعُهْم إَلَِلى ٱْلَجِحيمِ
kemudian sesungguhnya kembali mereka benar-benar kepada neraka

Ash-Shaafaat:68

ثُمَّ أَْغرَْقنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menenggelamkan yang lain

Ash-Shaafaat:82

ثُمَّ َدمَّرْنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) binasakan yang lain

Ash-
Shaafaat:136

َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah

melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat
Shaad:34

َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian lalu dia

merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian kalian
melakukan

Az-Zumar:7

نُْه نَِسىَ ثُمَّ إِذَا َخوََّلُهۥ ِنْعَمًة مِّ
kemudian apabila (ia) telah memberi semuanya kepadanya nikmat-

nikmat dari padanya (ia) lupa
Az-Zumar:8

1199

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ثُمَّ يُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥ
kemudian dia mengeluarkan dengannya tanaman-tanaman yang

sungguh-sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Az-Zumar:21

ثُمَّ يَِهيجُ فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ ُحطًَٰما
kemudian menjadi sangat kering maka melihatnya yang menjadi

kuning kemudian (mereka) menjadikannya/memasukkannya hancur
Az-Zumar:21

ثُمَّ يَِهيجُ فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ ُحطًَٰما
kemudian menjadi sangat kering maka melihatnya yang menjadi

kuning kemudian (mereka) menjadikannya/memasukkannya hancur
Az-Zumar:21

ثُمَّ تَلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه
kemudian (ia) menjadi lembut/tenang kulit-kulit mereka dan hati

mereka kepada peringatan Allah
Az-Zumar:23

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِعنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat disisi tuhan

kalian bertengkar
Az-Zumar:31

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi kemudian kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zumar:44

نَّا ثُمَّ إِذَا َخوَّْلنَُٰه ِنْعَمًة مِّ
kemudian apabila (kami) memberikan kepadanya nikmat-nikmat dari

kami
Az-Zumar:49

أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب ثُمَّ اَل تُنَصُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa kemudian tidak

(kalian[k]) ditolong
Az-Zumar:54

ثُمَّ نُِفخَ ِفيِه أُْخَرٰى فَِإذَا ُهْم ِقيَاٌم يَنظُُروَن
kemudian (dia[lk]) telah ditiup tentang (kebenaran) itu yang lain

maka tiba-tiba mereka berdiri mereka melihat
Az-Zumar:68

ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة
kemudian dari setetes mani kemudian dari segumpal darah

Ghafir:67

ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة
kemudian dari setetes mani kemudian dari segumpal darah

Ghafir:67

ثُمَّ يُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
kemudian menyebabkan mengeluarkan kalian anak kecil kemudian

agar sampai kedewasaan kalian[lk]
Ghafir:67

ثُمَّ يُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
kemudian menyebabkan mengeluarkan kalian anak kecil kemudian

agar sampai kedewasaan kalian[lk]
Ghafir:67
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ثُمَّ لِتَُكونُوا۟ ُشيُوًخا َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ ِمن َقبُْل
kemudian agar kalian menjadi tua dan diantara kamu orang

diwafatkan dari sebelum
Ghafir:67

ِفى ٱْلَحِميمِ ثُمَّ ِفى ٱلنَّاِر يُْسَجُروَن
di dalam air yang sangat panas kemudian di dalam api dibakar /

dididihkah
Ghafir:72

ثُمَّ ِقيَل َلُهْم أَيَْن َما ُكنتُْم تُْشرُِكوَن
kemudian dia dikatakan kepada mereka dimana apa (berhala) adalah

kalian kalian mempersekutukan
Ghafir:73

َمآِء َوِهىَ ُدَخاٌن ثُمَّ ٱْستََوىٰٓ إَِلى ٱلسَّ
kemudian mereka berkuasa kepada langit dan ia/langit asap

Fush-Shilat:11

ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ تَتَنَزَُّل َعَليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian akan menurunkan atas

mereka malaikat-malaikat
Fush-Shilat:30

ثُمَّ َكفَرْتُم ِبِهۦ َمْن أََضلُّ
kemudian (kalian) mengingkari dengannya siapakah lebih sesat

Fush-Shilat:52

لِتَْستَُوۥا۟ َعَلىٰ ظُُهورِِهۦ ثُمَّ تَذُْكُروا۟ ِنْعَمَة َربُِّكْم
supaya menyamakan atas/terhadap punggungnya kemudian

mengingat nikmat tuhan kalian
Az-Zukhruf:13

ثُمَّ تََولَّْوا۟ َعنُْه َوَقاُلوا۟ ُمَعلٌَّم مَّْجنُوٌن
kemudian kalian telah memalingkan dari padanya dan mereka berkata

[ia[lk]) yang mengajar (ia[lk]) yang digila-gilakan
Ad-Dukhaan:14

ثُمَّ ُصبُّوا۟ فَْوَق َرأِْسِهۦ ِمْن َعذَاِب ٱْلَحِميمِ
kemudian dituangkan (oleh mereka[lk]) di atas kepalanya dari azab

air yang sangat panas
Ad-Dukhaan:48

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكِبًرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ
kemudian mereka meneruskan / menetapkan orang yang dalam

kondisi menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya[pr]
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:8

َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya kemudian kepada tuhan

kalian kalian dikembalikan
Al-Jaatsiyah:15

ثُمَّ َجَعْلنََٰك َعَلىٰ َشِريَعٍة مَِّن ٱأْلَْمِر
kemudian kami menjadikan kamu atas/terhadap suatu syari'at /

peraturan dari urusan ini
Al-Jaatsiyah:18

ُقِل الـلَّـُه يُْحِييُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah dihidupkan kamu kemudian dia

mematikan kalian
Al-Jaatsiyah:26

ثُمَّ يَْجَمُعُكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kemudian (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] pada hari kiamat-kiamat

Al-Jaatsiyah:26
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ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-Ahqaaf:13

ثُمَّ َماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
kemudian orang-orang yang mati dan mereka sangat membangkang

Muhammad:34

إِن تَتََولَّْوا۟ يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُٓوا۟ أَْمثََٰلُكم َو
dan jika memalingkan kelak akan menggantikan kaum selain kalian

kemudian tidak adalah mereka seperti kamu
Muhammad:38

ثُمَّ اَل يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا
kemudian tidak mereka mendapatkan sebenar-benar pelindung dan

tidak yang sangat menolong
Al-Fath:22

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا۟ َوجَٰ
kemudian tidak ragu-ragu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh

dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah
Al-Hujuraat:15

ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّىٰ
kemudian dia mendekat lalu dia akan turun

An-Najm:8

ثُمَّ يُْجزَىُٰه ٱْلَجزَآَء ٱأْلَْوفَىٰ
kemudian (ia) diberi balasan kepadanya balasan cukup/sempurna

An-Najm:41

آلُّوَن ٱمْلَُكذِّبُوَن ثُمَّ إِنَُّكْم أَيَُّها ٱلضَّ
kemudian sesungguhnya kalian manakah orang-orang yang sesat

orang-orang yang mendustakan
Al-Waqi'a:51

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Al-Hadiid:4

َكَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب ٱْلُكفَّاَر نَبَاتُُهۥ ثُمَّ يَِهيجُ
seperti perumpamaan hujan (ia) mengherankan orang-orang kafir

tanaman/tanamannya kemudian menjadi sangat kering
Al-Hadiid:20

فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَُكوُن ُحطًَٰما
maka melihatnya yang menjadi kuning kemudian adalah mereka

hancur
Al-Hadiid:20

ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27

َوٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمن نَِّسآِئِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا
dan orang-orang yang (mereka) menzhihar dari istri-istri mereka

kemudian kembali terhadap apa-apa
Al-Mujaadilah:3
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ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
kemudian dia memberitahukan kepada mereka tentang apa-apa

mereka mengerjakan pada hari kiamat-kiamat
Al-Mujaadilah:7

ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا نُُهوا۟ َعنُْه
kemudian kembali kepada apa mereka melarang dari padanya

Al-Mujaadilah:8

َوَلِئن نََّصُروُهْم َليَُولُّنَّ ٱأْلَْدبََٰر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن
dan sungguh jika (mereka) menolong mereka sungguh akan

dipalingkan mereka[pr] belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Al-Hasyr:12

ُلوا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة ثُمَّ َلْم يَْحِمُلوَها َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحمِّ
perumpamaan orang-orang yang dipikulkan taurat kemudian tidak

memikulnya[pr]
Al-Jumu'ah:5

لِمِ ٱْلَغيِْب فَِإنَُّهۥ ُملَِٰقيُكْم ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
maka sesungguhnya dia orang-orang yang menemui kalian kemudian
akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib

Al-Jumu'ah:8

۟ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا
itu karena sesungguhnya mereka mereka mengimani kemudian

mereka mengingkari

Al-
Munaafiquun:3

ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم
kamu hendaklah mengatakan bahkan/tidak demikian dan tuhan

sungguh akan dibangkitkan (kalian[pr]) kemudian sungguh akan
diberitahukan terhadap apa (kalian) kerjakan

At-Taghaabun:7

ثُمَّ ٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َكرَّتَنْيِ
kemudian kembalilah pandangan dua kali ulang

Al-Mulk:4

ثُمَّ ٱْلَجِحيَم َصلُّوهُ
kemudian neraka jahim masukkanlah ia

Al-Haaqqah:31

ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسبُْعوَن ِذَراًعا فَٱْسُلُكوهُ
kemudian di dalam rantai hastanya/panjangnya tujuh puluh hasta

maka (mereka) masukkannya lah
Al-Haaqqah:32

ثُمَّ َلَقطَْعنَا ِمنُْه ٱْلَوِتنَي
kemudian pasti (kami) memotong dari padanya wajahnya

Al-Haaqqah:46

َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا ثُمَّ يُنجِيِه
dan orang di dalam bumi semuanya kemudian diselematkannya

Al-Ma'arij:14

ثُمَّ إِنِّى َدَعْوتُُهْم ِجَهاًرا
kemudian sesungguhnya aku (aku) telah menyeru mereka terang-

terangan
Nuh:8

ثُمَّ إِنِّىٓ أَْعَلنُت َلُهْم َوأَْسَررُْت َلُهْم إِْسرَاًرا
kemudian sesungguhnya aku (aku) telah nyatakan/terang-terangan

kepada mereka dan (aku) merahasiakan kepada mereka rahasia/diam-
diam

Nuh:9
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ثُمَّ يُِعيُدُكْم ِفيَها َويُْخرُِجُكْم إِْخَراًجا
kemudian mengembalikan kalian kedalamnya dan menyebabkan

mengeluarkan kalian pengeluaran
Nuh:18

ثُمَّ يَطَْمعُ أَْن أَِزيَد
kemudian ingin sekali bahwa/supaya menambah

Al-
Muddaththir:15

ثُمَّ ُقِتَل َكيَْف َقدََّر
kemudian dia telah dibunuh bagaimana menurut (ia) telah sukses

menetapkan

Al-
Muddaththir:20

ثُمَّ نَظََر
kemudian (dia) memperhatikan/memikirkan

Al-
Muddaththir:21

ثُمَّ َعبََس َوبََسَر
kemudian (ia) memasamkan muka dan dia merengut

Al-
Muddaththir:22

ثُمَّ أَْدبََر َوٱْستَْكبََر
kemudian (ia) akhirnya memalingkan dan (ia[lk]) berubah menjadi

sombong

Al-
Muddaththir:23

ثُمَّ إِنَّ َعَليْنَا بَيَانَُهۥ
kemudian sesungguhnya atas kami penjelasannya

Al-Qiyaamah:19

ثُمَّ ذََهَب إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ يَتََمطَّىٰٓ
kemudian ia melenyapkan kepada keluarganya akan menjadi

menyombongkan diri
Al-Qiyaamah:33

ثُمَّ أَْوَلىٰ َلَك فَأَْوَلىٰٓ
kemudian lebih utama bagimu maka lebih utama/kecelakaan

Al-Qiyaamah:35

ٰى ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة فََخَلَق فََسوَّ
kemudian adalah dia segumpal darah lalu (ia) menciptakan lalu (ia)

sempurnakan
Al-Qiyaamah:38

ثُمَّ نُتِْبُعُهُم ٱْلَءاِخِريَن
kemudian diikutkan/diiringi mereka orang-orang kemudian

Al-Mursalaat:17

ثُمَّ َكالَّ َسيَْعَلُموَن
kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui

An-Naba:5

ثُمَّ أَْدبََر يَْسَعىٰ
kemudian (ia) akhirnya memalingkan (ia) berusaha (kt sedang/akan)

An-Naziaat:22

رَهُۥ ِبيَل يَسَّ ثُمَّ ٱلسَّ
kemudian jalan (dia) memudahkannya

Abasa:20

ثُمَّ أََماتَُهۥ فَأَْقبَرَهُۥ
kemudian semakin mematikannya lalu (ia[lk]) akhirnya

menguburkannya
Abasa:21

ثُمَّ إِذَا َشآَء أَنَشرَهُۥ
kemudian apabila ia menghendaki (ia) menyebabkan membangkitkan

Abasa:22

1204

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ثُمَّ َشَقْقنَا ٱأْلَرَْض َشقًّا
kemudian (kami) membelah bumi belahan (sebaik-baiknya)

Abasa:26

ثُمَّ َمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱلدِّيِن
kemudian apakah memberitahukan kamu apa hari pembalasan

Al-Infitaar:18

ثُمَّ إِنَُّهْم َلَصاُلوا۟ ٱْلَجِحيمِ
kemudian sesungguhnya mereka benar-benar (mereka[lk]) masuk

neraka

Al-
Mutaffifiin:16

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن ثُمَّ يَُقاُل هَٰ
kemudian dikatakan ini yang adalah kalian dengannya didustakan

Al-
Mutaffifiin:17

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن فَتَنُوا۟ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ثُمَّ َلْم يَتُوبُوا
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) memfitnah orang-orang

yang beriman orang-orang muXmin (beriman) perempuan kemudian
tidak dia menerima bertaubat

Al-Buruuj:10

ثُمَّ اَل يَُموُت ِفيَها واََل يَْحيَىٰ
kemudian tidak mati di dalamnya dan tidak hidup

Al-Alaa:13

ثُمَّ إِنَّ َعَليْنَا ِحَسابَُهم
kemudian sesungguhnya atas kami perhitungan mereka

Al-
Ghaashiyah:26

۟ ثُمَّ َكاَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kemudian adalah dia dari orang-orang yang mereka mengimani

Al-Balad:17

ِفلنَِي ثُمَّ رََدْدنَُٰه أَْسفََل سَٰ
kemudian (kami) kembalikannya (ia[lk]) paling dibawah

rendah/bawah
At-Tin:5

ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
kemudian sekali-kali tidak kelak/bakal kalian mengetahui

At-Takaathur:4

ثُمَّ َلتََرُونََّها َعنْيَ ٱْليَِقنيِ
kemudian sungguh akan melihatnya sumber/mata air keyakinan

At-Takaathur:7

ثُمَّ َلتُْسـَُٔلنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن ٱلنَِّعيمِ
kemudian sungguh akan ditanya pada hari itu dari/tetang kenikmatan

At-Takaathur:8

فَأَيْنََما تَُولُّوا۟ فَثَمَّ َوْجُه الـلَّـِه
maka dimana saja mereka dipalingkan maka kemudian wajah/zat

Allah
Al-Baqarah:115 فَثَمَّ

ُروَن ُروَن يَذَّكَّ َمرَّتَنْيِ ثُمَّ اَل يَتُوبُوَن واََل ُهْم يَذَّكَّ
(mereka) mengetahui dua kali tidak mereka bertaubat mereka

bertaubat dan tidak mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
At-Taubah:126 اَل
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ن م ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna harganya, kimat, hadiah,

kerusakan, kerugian, rugi, biaya, ongkos, bea, biaya sidang, korban,
kedelapan, seperdelapan, tuduhan, dakwaan, kelah, isi, beban, tuntutan,
tugas, urusan, serangan, serbuan, cas, perintah, penguasaan, tanggung

jawab, komando, pimpinan, dakwa, hutang, nilai, kadar, arti, menghargai,
menghormati, menganggap, menjulang, perkiraan, taksiran, anggaran,

kalkulasi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menetapkan harga,

menanyakan harga, memberi harga pd, merusakkan, mendapat cedera,
membejatkan, mencacati, mencacatkan, berharga, mengisi, menyerang,

membebankan, menugaskan, menuduh, mendakwa, minta,
memerintahkan, menyuruh, mendakwakan, meliputi, membayar nanti,
mengebon, menyeterum, mengadukan, memperdakwakan, memberikan
petunjuk-petunjuk, menghargai, menilai, penghargaan, penghormatan,

takzim, memperkirakan, menaksir, mengira, mengira-ngira, duga,
menawari

ِننَي ثَمَٰ ِنىَ ثَمَٰ ثََمنًا ِبثََمنٍۭ أَنتُْم
delapan puluh delapan harga dengan harga[pr] kalian

ِنيََة َوثَمَٰ َوثَاِمنُُهْم ِنيََة ثَمَٰ ِنيٌَة ثَمَٰ ِننَي ثَمَٰ
dan delapan[lk] dan (ia[lk]) yang

kedelapan mereka delapan delapan[lk] delapan puluh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِْن أَنتُْم إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َكِبيٍر
tidaklah kalian kecuali di dalam tambahan kesesatan sangat besar Al-Mulk:9 أَنتُْم

َوَشَرْوهُ ِبثََمنٍۭ بَْخٍس َدرَِٰهَم َمْعُدوَدٍة
dan (mereka) menukarnya dengan harga[pr] murah beberapa dirham

(ia[pr]) yang ditentukan
Yusuf:20 ِبثََمنٍۭ

واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit Al-Baqarah:41 ثََمنًا
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لِيَْشتَُروا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل
agar mereka menukar dengannya harga sedikit

Al-Baqarah:79

َويَْشتَُروَن ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل
dan menukar dengannya harga sedikit

Al-Baqarah:174

ِنِهْم ثََمنًا َقلِياًل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْشتَُروَن ِبَعْهِد الـلَّـِه َوأَيْمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar/membeli dengan

janji Allah dan sumpah mereka harga sedikit
Ali-Imran:77

َوٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل فَِبئَْس َما يَْشتَُروَن
dan mereka menukar/membeli dengannya harga sedikit maka

alangkah buruknya apa/barang mereka menukar/membeli
Ali-Imran:187

ِشِعنَي لِـلَّـِه اَل يَْشتَُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل خَٰ
para yang menunduk kepada Allah tidak mereka menukar/membeli

dengan/kepada ayat-ayat Allah harga sedikit
Ali-Imran:199

واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit

Al-Maidah:44

 فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه إِِن ٱرْتَبْتُْم اَل نَْشتَِرى ِبِهۦ ثََمنًا
maka mereka berdua disumpah dengan (nama) Allah jika kalian ragu-

ragu tidak kami membeli dengannya harga
Al-Maidah:106

ٱْشتََرْوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
mereka menukar dengan ayat-ayat Allah harga sedikit

At-Taubah:9

واََل تَْشتَُروا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan janji Allah harga sedikit

An-Nahl:95

ِنىَ ِحَججٍ َعَلىٰٓ أَن تَأُْجرَِنى ثَمَٰ
atasku/terhadapku bahwa kamu mengambil upah/bekerja padaku

delapan tahun
Al-Qashash:27 ِنىَ ثَمَٰ

َدةً أَبًَدا ِننَي َجْلَدةً واََل تَْقبَُلوا۟ َلُهْم َشهَٰ فَٱْجلُِدوُهْم ثَمَٰ
maka deralah mereka delapan puluh deraan dan janganmenerima

bagi mereka kesaksian selama-lamanya
An-Nuur:4 ِننَي ثَمَٰ

ِنيٌَة َربَِّك فَْوَقُهْم يَْوَمِئٍذ ثَمَٰ
mendidih di atas mereka pada hari itu delapan[lk] Al-Haaqqah:17 ِنيٌَة ثَمَٰ

أِْن ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱمْلَْعِز ٱثْننَْيِ جٍ مَِّن ٱلضَّ ِنيََة أَزْوَٰ ثَمَٰ
delapan pasangan-pasangan dari domba dua dan dari kambing dua Al-An'aam:143 ِنيََة ثَمَٰ

جٍ ِنيََة أَزْوَٰ مِ ثَمَٰ َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱأْلَنْعَٰ
dan Dia menurunkan bagi kalian dari binatang ternak delapan

pasangan-pasangan
Az-Zumar:6
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ا ِبٱْلَغيِْب َويَُقوُلوَن َسبَْعٌة َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم رَْجمًۢ
terkaan dengan/terhadap yang gaib dan mereka mengatakan tujuh dan

(ia[lk]) yang kedelapan mereka anjing mereka
Al-Kahfi:22 َوثَاِمنُُهْم

ِنيََة أَيَّامٍ ُحُسوًما رََها َعَليِْهْم َسبْعَ َليَاٍل َوثَمَٰ َسخَّ
(ia) telah berkali-kali menundukkannya atas mereka tujuh malam dan

delapan[lk] hari terus menerus
Al-Haaqqah:7 ِنيََة َوثَمَٰ

ا تَرَْكتُم فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فََلُهنَّ ٱلثُُّمُن ِممَّ
maka jika adalah dia bagi kalian anak laki-laki maka bagi mereka

seperdelapan dari apa (kalian) tinggalkan
An-Nisa:12 ٱلثُُّمُن

1208

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

د و م ث
Makna kata dasar :

َوثَُموَد لِّثَُموَد ثَُموُد ثَُموَدا۟ ثَُموَد
dan kaum tsamud bagi kaum tsamud kaum tsamud kaum tsamud kaum tsamud

َوثَُموُد َوثَُموَدا۟
dan kaum tsamud dan kaum tsamud

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لًِحا إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ َو
dan kepada kaum tsamud saudara mereka yang saleh Al-A'raaf:73 ثَُموَد

لًِحا إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ َو
dan kepada kaum tsamud saudara mereka yang saleh

Huud:61

َوَءاتَيْنَا ثَُموَد ٱلنَّاَقَة ُمبِْصرَةً فَظََلُموا۟ ِبَها
dan kami berikan kaum tsamud unta betina (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan lalu mereka mengingkari
dengannya

Al-Isra:59

لًِحا َوَلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum tsamud saudara

mereka yang saleh
An-Naml:45

َوِفى ثَُموَد إِذْ ِقيَل َلُهْم تََمتَُّعوا۟ َحتَّىٰ ِحنيٍ
dan pada kaum tsamud ketika dia dikatakan kepada mereka (kalian)

bersenang-senang sehingga suatu waktu

Adz-
Dzaariyaat:43

أآََل إِنَّ ثَُموَدا۟ َكفَُروا۟ َربَُّهْم أاََل بُْعًدا لِّثَُموَد
ingatlah sesungguhnya kaum tsamud mereka mengingkari tuhan

ingatlah kebinasaan bagi kaum tsamud
Huud:68 ۟ ثَُموَدا

َْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد أاََل بُْعًدا ملِّ
ingatlah kebinasaan bagi Madyana sebagaimana (ia) jauh/binasa

kaum tsamud
Huud:95 ثَُموُد
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َكذَّبَْت ثَُموُد ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud para yang

diutus / para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':141

َوأَمَّا ثَُموُد فََهَديْنَُٰهْم فَٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَعَمىٰ َعَلى ٱْلُهَدٰى
dan adapun kaum tsamud maka (kami) beri petunjuk mereka maka

(tetapi) mereka menyukai buta atas/terhadap yang menunjukkan
tersebut

Fush-Shilat:17

َكذَّبَْت ثَُموُد ِبٱلنُّذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dengan

peringatan/ancaman
Al-Qamar:23

َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعادٌۢ ِبٱْلَقارَِعِة
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dan kaum 'ad

dengan yang mengejutkan / membuat bencana / hari kiamat
Al-Haaqqah:4

فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهلُِكوا۟ ِبٱلطَّاِغيَِة
maka adapun kaum tsamud maka dibinasakanlah dengan melampui

batas
Al-Haaqqah:5

َكذَّبَْت ثَُموُد ِبطَْغَوىَٰهآ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dengan

melampui batasannya
Ash-Shams:11

أآََل إِنَّ ثَُموَدا۟ َكفَُروا۟ َربَُّهْم أاََل بُْعًدا لِّثَُموَد
ingatlah sesungguhnya kaum tsamud mereka mengingkari tuhan

ingatlah kebinasaan bagi kaum tsamud
Huud:68 لِّثَُموَد

ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70 َوثَُموَد

َوَعاٍد َوثَُموَد َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم اَل يَْعَلُمُهْم إاِلَّ الـلَّـُه
dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan orang-orang yang dari sesudah

mereka tidak (ia[lk]) mengetahui mereka selain Allah
Ibrahim:9

 ِمثَْل َدأِْب َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد
seperti keadaan kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Ghafir:31

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ  فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13

 ِفْرَعْوَن َوثَُموَد
fir'aun dan kaum tsamud

Al-Buruuj:18

ْخَر ِبٱْلَواِد َوثَُموَد ٱلَِّذيَن َجابُوا۟ ٱلصَّ
dan kaum tsamud orang-orang yang (mereka) memotong batu di

lembah
Al-Fajr:9
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َب ٱلرَّسِّ َوُقُرونًۢا بَنْيَ ذَٰلَِك َكِثيًرا َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوأَْصحَٰ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan penduduk

Rass dan kurun-kurun diantara itu sangat banyak
Al-Furqon:38 ۟ َوثَُموَدا

ِكِنِهْم َ َلُكم مِّن مَّسَٰ َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوَقد تَّبنَيَّ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan sungguh ia
menjadi jelas bagi kalian dari tempat tinggal mereka/ummat-ummat

Al-Ankabuut:38

َوثَُموَدا۟ فََمآ أَبَْقىٰ
dan kaum tsamud maka tidak Dia tertinggal

An-Najm:51

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan
sebelum mereka kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Al-Hajj:42
َوثَُموُد

ُب ْلـَٔيَْكِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْحزَاُب َوثَُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوأَْصحَٰ
dan kaum tsamud dan kaum lut dan penduduk Aikah itulah mereka

golongan-golongan
Shaad:13

ُب ٱلرَّسِّ َوثَُموُد  َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوأَْصحَٰ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan penduduk Rass dan kaum tsamud
Qaaf:12
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ي ن ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebajikan, perbuatan baik,

kemurahan hati, perbuatan amal, melipat, wiru, lipatan, kabel yg lentur,
lengkung, akhiran.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melipat, muncul, timbul,
datang, tiba, membesarkan, mengeraskan, menaikkan, ketemu, ternyata,

menemukan, memendekkan, melenturkan, melendung.

يَثْنُوَن مَّثْنَىٰ مَّثَاِنىَ َمثْنَىٰ ثَاِنىَ
membusungkan dua (ia) yang

dua/berulang-ulang dua (ia[lk]) yang mendua
(bengkok/palingkan)

ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ ٱثْنَاِن ٱثْنَا_َعَشَر يَْستَثْنُوَن يَثْنُوَن
dua belas dua dua belas menyisihkan membusungkan

ٱثْنَىْ ٱثْنَتنَْيِ ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ ٱثْنَتَاَعْشرَةَ ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ
dua dua orang

perempuan dua belas dua belas dua belas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
إِذْ أَْخرََجُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثَاِنىَ ٱثْننَْيِ

ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar ia orang-orang yang mereka
mengingkari (ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) dua

At-Taubah:40 ثَاِنىَ
ثَاِنىَ ِعطِْفِهۦ لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه

(ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) lambungnya sungguh dia
menyesatkan dari jalan Allah

Al-Hajj:9

َمثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ تَْعِدُلوا۟ فَوَِٰحَدةً
dua dan bertiga dan berempat maka jika kalian takut bahwa tidak

kalian melakukan keadilan maka (ia[lk]) yang satu
An-Nisa:3 َمثْنَىٰ
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ُقْل إِنََّمآ أَِعظُُكم ِبوَِٰحَدٍة أَن تَُقوُموا۟ لِـلَّـِه َمثْنَىٰ َوفُرََٰدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah memberi

nasihat kepada kalian dengan satu bahwa kalian berdiri kepada Allah
dua dan sendiri-sendiri

Saba':46

ِبًها مَّثَاِنىَ الـلَّـُه نَزََّل أَْحَسَن ٱْلَحِديِث ِكتَٰبًا مُّتَشَٰ
Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan memperbaiki

pembicaraan suatu kewajiban (ia[lk]) yang saling serupa (ia) yang
dua/berulang-ulang

Az-Zumar:23
مَّثَاِنىَ

ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1 ثْنَىٰ مَّ

أآََل إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصُدورَُهْم لِيَْستَْخفُوا۟ ِمنُْه
ingatlah sesungguhnya mereka membusungkan dada mereka untu

menyembunyikan diri dari padanya
Huud:5 يَثْنُوَن

واََل يَْستَثْنُوَن
dan tidak menyisihkan Al-Qalam:18 يَْستَثْنُوَن

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36 ٱثْنَا_َعَشَر

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106 ٱثْنَاِن

فَٱنۢبََجَسْت ِمنُْه ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
maka memancar dari padanya dua belas mata air sungguh telah ia

mengetahui tiap manusia tempat minum mereka
Al-A'raaf:160 ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ

فَٱنفََجرَْت ِمنُْه ٱثْنَتَاَعْشرَةَ َعيْنًا
maka ia memancrkan dari padanya dua belas mata air Al-Baqarah:60 ٱثْنَتَاَعْشرَةَ

َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku
umat-umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak
mereka menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri

mereka sendiri mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ

فَِإن ُكنَّ ِنَسآًء فَْوَق ٱثْنَتنَْيِ
maka jika adalah kami perempuan di atas dua orang perempuan An-Nisa:11 ٱثْنَتنَْيِ

 إِن لَّْم يَُكن لََّها َوَلٌد فَِإن َكانَتَا ٱثْنَتنَْيِ
jika tidak adalah dia baginya/mempunyai anak laki-laki maka jika

(ia) adalah dua orang perempuan
An-Nisa:176
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َقاُلوا۟ َربَّنَآ أََمتَّنَا ٱثْنَتنَْيِ َوأَْحيَيْتَنَا ٱثْنَتنَْيِ
mereka berkata ya tuhan kami (kamu) mematikan kami dua orang

perempuan dan Engkau menghidupkan kami dua orang perempuan
Ghafir:11

 َقاُلوا۟ َربَّنَآ أََمتَّنَا ٱثْنَتنَْيِ َوأَْحيَيْتَنَا ٱثْنَتنَْيِ
mereka berkata ya tuhan kami (kamu) mematikan kami dua orang

perempuan dan Engkau menghidupkan kami dua orang perempuan
Ghafir:11

َوبََعثْنَا ِمنُْهُم ٱثْنَىْ َعَشَر نَِقيبًا
dan kami mengangkat diantara mereka dua belas pemimpin Al-Maidah:12 ٱثْنَىْ

أِْن ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱمْلَْعِز ٱثْننَْيِ جٍ مَِّن ٱلضَّ ِنيََة أَزْوَٰ ثَمَٰ
delapan pasangan-pasangan dari domba dua dan dari kambing dua Al-An'aam:143 ٱثْننَْيِ

أِْن ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱمْلَْعِز ٱثْننَْيِ جٍ مَِّن ٱلضَّ ِنيََة أَزْوَٰ  ثَمَٰ
delapan pasangan-pasangan dari domba dua dan dari kambing dua

Al-An'aam:143

ِبِل ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱْلبََقِر ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱإْلِ
dan dari unta dua dan dari sapi dua

Al-An'aam:144

ِبِل ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱْلبََقِر ٱثْننَْيِ  َوِمَن ٱإْلِ
dan dari unta dua dan dari sapi dua

Al-An'aam:144

 إِذْ أَْخرََجُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثَاِنىَ ٱثْننَْيِ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar ia orang-orang yang mereka

mengingkari (ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) dua
At-Taubah:40

 ُقْلنَا ٱْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
kami mengatakan bawalah/muatkanlah didalamnya dari tiap-tiap

berpasang-pasangan dua
Huud:40

 َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َجَعَل ِفيَها زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dari setiap buah-buahan ia menjadikan padanya berpasang-

pasangan dua
Arraad:3

 َوَقاَل الـلَّـُه اَل تَتَِّخذُٓوا۟ إِلََٰهنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dia mengucapkan Allah tidak kalian menjadikan dua tuhan dua

An-Nahl:51

فَٱْسُلْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ َوأَْهَلَك
maka masukkanlah didalamnya (perahu ini) dari tiap-tiap berpasang-

pasangan dua dan keluargamu

Al-
Mu'minuun:27

إِذْ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهُم ٱثْننَْيِ فََكذَّبُوُهَما فََعزَّزْنَا ِبثَالٍِث
ketika kami telah mengutus kepada mereka dua lalu (mereka)

mendustakan keduanya maka menguatkan dengan yang ketiga
YaaSiin:14
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َوَلَقْد َءاتَيْنََٰك َسبًْعا مَِّن ٱمْلَثَاِنى َوٱْلُقرَْءاَن ٱْلَعِظيَم
dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu tujuh dari (ia)

yang dua/berulang-ulang dan Al Quran maha besar/maha agung
Al-Hijr:87 ٱمْلَثَاِنى
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ب و ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg terbuat dr kain, yg terbuat

dr cita, bahan, model, contoh, teladan, peragawati, merek, peraga,
potongan, bangun, umpama, rompi, pakaian, kutang, jubah, pakaian

kegerejaan, pakan, kain, baju kerja, baju pelapis, jubah pekerja, materiil,
jasmani, jasmaniah, kebendaan, lahiriah, lahir, bendawi, utama,

bendawiah, pokok, material, cita, alat-alat, lap, katun, encit, toga, pakaian
wanita, penutup badan, rok.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berpakaian, berdandan,
mencontoh, memperagakan, memamerkan, bekerja sbg peragawati,
memberi, mengenakan, membalut, menghiasi, menghias, membebat,

membumbui, merempahi, membarut, mengincah.

ثُوَِّب ثََواِب ثََواُب ثََواَب ثََوابًا
diberi banyak

ganjaran/balasan pahala pahala pahala pelipatan pahala

ِثيَابَُهْم ِثيَابَُكم ِثيَاٌب ِثيَابًا ثُوَِّب
baju mereka pakaian kamu pakaian pakaian diberi banyak

ganjaran/balasan

فَأَثَٰبَُهُم فَأَثَٰبَُكْم ِثيَاُب ِثيَابَُهنَّ ِثيَابَُهْم
maka dia memberi

pahala mereka
maka dia

menimpakan
padamu

pakaian pakaian mereka[pr] baju mereka

َوِثيَابََك َوأَثَٰبَُهْم َمثُوبًَة مَلَثُوبٌَة
dan pakaianmu dan memberi pahala

kepada mereka yang dibalas sungguh ia yang diberi
pahala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثََوابًا مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
pelipatan pahala dari sisi Allah Ali-Imran:195 ثََوابًا

ُهَو َخيٌْر ثََوابًا َوَخيٌْر ُعْقبًا
dia kebaikan pelipatan pahala dan kebaikan balasan

Al-Kahfi:44
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ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر مَّرَدًّا لِحَٰ ٱلصَّٰ
kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu pelipatan pahala dan

kebaikan kesudahan
Maryam:76

اًل َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها ِكتَٰبًا مُّؤَجَّ
suatu kewajiban waktu tertentu dan barang siapa dia menghendaki

pahala dunia kami mendatangkan kepadanya daripadanya
Ali-Imran:145 ثََواَب

ِكِريَن َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱأْلَِخرَِة نُؤِْتِهۦ ِمنَْها َوَسنَْجِزى ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia menghendaki pahala akhirat kami

mendatangkan kepadanya daripadanya dan kelak kami akan memberi
balasan para yang bersyukur

Ali-Imran:145

فَـَٔاتَىُٰهُم الـلَّـُه ثََواَب ٱلدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب ٱأْلَِخرَِة
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah pahala dunia dan amat

baik pahala akhirat
Ali-Imran:148

مَّن َكاَن يُِريُد ثََواَب ٱلدُّنْيَا
barang siapa adalah dia dia menghendaki pahala dunia

An-Nisa:134

فَِعنَد الـلَّـِه ثََواُب ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat An-Nisa:134 ثََواُب

َْن َءاَمَن َويَْلُكْم ثََواُب الـلَّـِه َخيٌْر ملِّ
kecelakaan kalian pahala Allah kebaikan bagi orang ia beriman

Al-Qashash:80

فَـَٔاتَىُٰهُم الـلَّـُه ثََواَب ٱلدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب ٱأْلَِخرَِة
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah pahala dunia dan amat

baik pahala akhirat
Ali-Imran:148 ثََواِب

َهْل ثُوَِّب ٱْلُكفَّاُر َما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
apakah diberi banyak ganjaran/balasan orang-orang kafir apa adalah

mereka mereka melakukan

Al-
Mutaffifiin:36 ثُوَِّب

إِْستَبَْرٍق َويَْلبَُسوَن ِثيَابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َو
dan mereka memakai pakaian kehijauan (yang hijau) dari sutra halus

dan sutra tebal
Al-Kahfi:31 ِثيَابًا

فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُقطَِّعْت َلُهْم ِثيَاٌب مِّن نَّاٍر
maka orang-orang yang mereka mengingkari dipotong-potong untuk

mereka pakaian dari api neraka
Al-Hajj:19 ِثيَاٌب

مِّن َقبِْل َصَلٰوِة ٱْلفَْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثيَابَُكم مَِّن ٱلظَِّهيرَِة
dari sebelum sholat fajar dan sewaktu meletakkan pakaian kamu dari

yang tampak (luar)
An-Nuur:58 ِثيَابَُكم
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وَن َوَما يُْعلِنُوَن أاََل ِحنَي يَْستَْغُشوَن ِثيَابَُهْم يَْعَلُم َما يُِسرُّ
ingatlah di waktu menyelimuti diri baju mereka dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Huud:5 ِثيَابَُهْم

وا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ ٱْسِتْكبَاًرا َوٱْستَْغَشْوا۟ ِثيَابَُهْم َوأََصرُّ
dan mereka menutup baju mereka dan (kalian[lk]) berkekalanlah /

tetaplah dan mereka menyombongkan diri sangat sombong
Nuh:7

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60
ِثيَابَُهنَّ

إِْستَبَْرٌق لِيَُهْم ِثيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو عَٰ
(ia[lk]) yang diatas mereka pakaian sutera halus yang hijau dan sutera

tebal
Al-Insaan:21 ِثيَاُب

ا ِبَغمٍّ لَِّكيْاَل تَْحزَنُوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم فَأَثَٰبَُكْم َغمًّۢ
maka dia menimpakan padamu kesedihan dengan/atas kesedihan agar

supaya tidak kalian bersedih hati atas/terhadap apa dia melepaskan
kalian

Ali-Imran:153 فَأَثَٰبَُكْم

ُر فَأَثَٰبَُهُم الـلَّـُه ِبَما َقاُلوا۟ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
maka dia memberi pahala mereka Allah dengan apamereka berkata

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:85 فَأَثَٰبَُهُم

مَلَثُوبٌَة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َخيٌْر
sungguh ia yang diberi pahala dari sisi Allah kebaikan Al-Baqarah:103 مَلَثُوبٌَة

مِّن ذَٰلَِك َمثُوبًَة ِعنَد الـلَّـِه َمن لََّعنَُه الـلَّـُه َوَغِضَب َعَليِْه
dari itu yang dibalas disisi Allah orang dia mengutukinya Allah dan

diamemurkai atasnya
Al-Maidah:60 َمثُوبًَة

ِكينََة َعَليِْهْم َوأَثَٰبَُهْم فَتًْحا َقِريبًا فَأَنزََل ٱلسَّ
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan ketenteraman atas mereka dan

memberi pahala kepada mereka kemenangan dekat
Al-Fath:18 َوأَثَٰبَُهْم

ْر َوِثيَابََك فَطَهِّ
dan pakaianmu maka (kamu) bersihkanlah

Al-
Muddaththir:4 َوِثيَابََك

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ِنْعَم ٱلثََّواُب َوَحُسنَْت ُمرْتَفًَقا مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap kursi panjang yang

indah sebaik-baik pahala dan (ia[pr]) bagus/indah yang menjadi
tempat istirahat

Al-Kahfi:31 ٱلثََّواُب
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َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱلثََّواِب
dan Allah di sisi-nya sebaik-baik pahala Ali-Imran:195 ٱلثََّواِب
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ر و ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan meragi, lembu, sapi

jantan, jawi, banteng, lembu jantan, omong kosong, hewan besar jantan,
pengumuman dr paus, nasihat, lembu jantan muda, termasuk keluarga

sapi, pemberontak, pendurhaka, yg suka melawan, yg suka menentang, yg
suka memberontak, kenaikan, penambahan, naiknya, ketinggian,

tanjakan, penaikan, bukit kecil, peninggian, berkembangnya, reaksi,
pemberontakan, protes, rasa jijik, amuk, lereng, lerengan, tanah landai,
jalur yg melandai, jalan melandai, kemarahan, penipuan, badai, angin

topan, ribut, angin ribut, keributan, semburan, menyerang, menggempur,
membabi buta, beribut, meribut, membadai, panas, kepanasan, tekanan,
bara, babak, perasaan yg meluap, bagian dr balapan, masa kelamin, api,

kebakaran, semangat, tungku, gejolak, dapur, demam, sebelumnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergejolak, meragi,

memfermentasikan, beragi, masuk dgn kekerasan, lewat dgn mendesak,
menyetir, mengemudikan, memimpin, merugikan, menghilirkan,

menghalangi, mengganggu, merintangi, merevolusionerkan, merombak
keadaan, mengubah dgn cepat, memberontak, melawan, menentang,

membangkang, membangkangi, naik, bangun, bertambah, bangkit, terbit,
berdiri, membubung, muncul, timbul, mengatasi, menjulang, membubul,
mulai, membangun, mekar, meragikan, empoh, mengatas, memuakkan,

memualkan, menjijikkan, berevolusi, merasa jijik, merasa ngeri,
mengamuk, meluap, melereng, menjalar, berdiri pd kaki belakang,

mengadu-dombakan, memanaskan, menghangatkan, memanasi, panaskan,
menjadi panas, mendiang, berdiang, memijarkan, memijar,

memperhangat, memecat, melepaskan, membakar, menyalakan,
merangsang, membedil, memetik, melemparkan

۟ َوأَثَاُروا فَتُِثيُر فَأَثَْرَن تُِثيُر
dan (mereka[lk])

meninggalkan
bekas/mengolah

lalu (ia[lk]) dihalau /
dibuang

lalu (mereka)
menerbangkan ia membajak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

الَّ ذَُلوٌل تُِثيُر ٱأْلَرَْض
tidak belum dipakai ia membajak bumi/tanah Al-Baqarah:71 تُِثيُر
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KosakataAlQuran

فَأَثَْرَن ِبِهۦ نَْقًعا
lalu (mereka) menerbangkan dengannya debu Al-Adiyaat:4 فَأَثَْرَن
َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ

Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /
dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit

Ar-Ruum:48 فَتُِثيُر
فَتُِثيُر َسَحابًا فَُسْقنَُٰه إَِلىٰ بََلٍد مَّيٍِّت

lalu (ia[lk]) dihalau / dibuang awan maka (kami) menggiringnya
kepada suatu negeri kematian

Faathir:9

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9
۟ َوأَثَاُروا
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Kosakata AlQuran

ي و ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penginapan, pondokan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َمثَْوىُٰكْم َمثَْوى َمثَْواَى َمثًْوى ثَاِويًا
tempat-tempat
tinggal kalian

tempat-tempat
tinggal

tempat-tempat
tinggalku tempat tinggal (ia[lk]) yang

menempati

َوَمثَْوىُٰكْم َمثَْوىُٰه
dan tempat-tempat tinggal kalian tempat-tempat tinggalnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما ُكنَت ثَاِويًا ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan tidak adalah kamu (ia[lk]) yang menempati di dalam / pada

penduduk Madyan
Al-Qashash:45 ثَاِويًا

ِفِريَن أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ
bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang

kafir
Al-Ankabuut:68 َمثًْوى

ِفِريَن ْدِق إِذْ َجآَءهُۥٓ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ وََكذََّب ِبٱلصِّ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran ketika dia telah
sampai padanya bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal

bagi orang-orang kafir

Az-Zumar:32

ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلُمتََكبِِّريَن
wajah mereka (ia[pr]) yang menjadi hitam bukankah di dalam neraka

jahanam tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:60

فَِإن يَْصِبُروا۟ فَٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم
maka jika bersabar maka neraka tempat tinggal bagi mereka

Fush-Shilat:24

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

dan memakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12
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KosakataAlQuran

إِنَُّهۥ َربِّىٓ أَْحَسَن َمثَْواَى
sesungguhnya dia Tuhanku memperbaiki tempat-tempat tinggalku Yusuf:23 َمثَْواَى

َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوِبئَْس َمثَْوى ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tempat kembali mereka neraka dan seburuk-buruk tempat-tempat

tinggal yang mendzalmi
Ali-Imran:151 َمثَْوى

لِِديَن ِفيَها فََلِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن فَٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam orang-orang yang kekal

didalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal orang-orang
yang sombong

An-Nahl:29

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat

tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:72

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam orang-orang
yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal

orang-orang yang sombong

Ghafir:76

لِِديَن ِفيَهآ َقاَل ٱلنَّاُر َمثَْوىُٰكْم خَٰ
dia mengatakan neraka tempat-tempat tinggal kalian orang-orang

yang kekal di dalamnya
Al-An'aam:128 َمثَْوىُٰكْم

أَْكرِِمى َمثَْوىُٰه َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا
(kamu) muliakan aku tempat-tempat tinggalnya dia mudah-mudahan
bahwamemberi manfaat kepada kami atau (kami) ambil/pungut (dia)

anak

Yusuf:21
َمثَْوىُٰه

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْوىُٰكْم
dan Allah dia mengetahui tempat berpindah kalian dan tempat-tempat

tinggal kalian
Muhammad:19 َوَمثَْوىُٰكْم

1223

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ب ي ث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna janda, randa, balu, orang yg

diceraikan, orang yg bercerai, ibu asrama, wanita tak bersuami
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ثَيِّبٍَٰت
orang-orang[pr] yang janda

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍت ثَيِّبٍَٰت َوأَبَْكاًرا ِئحَٰ ِبدٍَٰت سَٰٓ عَٰ
(ia[pr]) yang beribadat orang yang mengembara / berpuasa orang-

orang[pr] yang janda dan perawan
At-Tahriim:5 ثَيِّبٍَٰت
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Kosakata AlQuran

ر ا ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rintihan, kesah, kertak,

kertak-kertuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memohon, meminta,

memohonkan, mengerang, merintih, mengaduh, berkeluh keberatan,
berkertak

يَْجـَُٔروَن تَْجـَُٔروَن تَْجـَُٔروا۟
mereka memekik kamu berteriak/minta tolong memekik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَّا اَل تُنَصُروَن اَل تَْجـَُٔروا۟ ٱْليَْوَم إِنَُّكم مِّ
tidak memekik hari ini sesungguhnya kalian dari kami tidak

(kalian[k]) ditolong

Al-
Mu'minuun:65

۟ تَْجـَُٔروا
رُّ فَِإَليِْه تَْجـَُٔروَن ُكُم ٱلضُّ ثُمَّ إِذَا َمسَّ

kemudian apabila benar-benar menimpa kalian bahaya maka
kepadanya kamu berteriak/minta tolong

An-Nahl:53 تَْجـَُٔروَن
َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذْنَا ُمتْرَِفيِهم ِبٱْلَعذَاِب إِذَا ُهْم يَْجـَُٔروَن

sehingga apabila kami telah mengambil hidup mewah diantara
mereka dengan azab tiba-tiba mereka mereka memekik

Al-
Mu'minuun:64

يَْجـَُٔروَن
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Kosakata AlQuran

ب ب ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sumur, kebaikan, perigi,

telaga, mata air
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلُجبِّ
sumur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَّارَِة َوأَْلُقوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ يَْلتَِقطُْه بَْعُض ٱلسَّ
dan (kalian) lemparkanlah ia di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan

sumur (ia) menemuinya / memungutnya sebagian orang yang
berjalan/musafir

Yusuf:10 ٱْلُجبِّ

ا ذََهبُوا۟ ِبِهۦ َوأَْجَمُعٓوا۟ أَن يَْجَعُلوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ  فََلمَّ
maka tatkala (mereka) pergi dengannya dan (mereka[lk])

berkumpul/sepakat bahwa (mereka) menjadikannya/memasukkannya
di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan sumur

Yusuf:15
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Kosakata AlQuran

ت ب ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berhala, pujaan, dewa,

Tuhan, ketuhanan, kedewaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبٱْلجِبِْت
dengan/kepada Jibti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يُؤِْمنُوَن ِبٱْلجِبِْت َوٱلطَُّٰغوِت
mereka beriman dengan/kepada Jibti dan taghut An-Nisa:51 ِبٱْلجِبِْت
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Kosakata AlQuran

ر ب ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenyamanan, hiburan,

kesenangan, kenikmatan, kepuasan, nikmat, komfort, lipur, keenakan,
bersifat mendamaikan, penyayang, yg murah hati, kebanggaan, rasa

bangga, kesombongan, keangkuhan, rasa harga diri, kegagahan, marwah,
kecongkakan, kekibiran, kelantaman, paksaan, keharusan, tekanan,
pengerasan, penyelesaian, penyempurnaan, penamatan, mahakuasa,

penguasa, raja, tuan, berdaulat, merdeka, tak terbatas, istimewa, berkuasa
penuh, mujarab, sombong, congkak, daya, kekuatan, tenaga, dgn baik hati,

dgn rela, kiranya, sayang, kuasa, kekuasaan, kemampuan, wewenang,
pangkat, kodrat, kesanggupan, keperkasaan, negara besar, kekayaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghibur, melipur,
menawarkan hati, menetapkan, menentukan, memutuskan, bersabda,

menitahkan, menggerakkan, menyelesaikan, mengisi, menyempurnakan,
menamatkan, melengkapi, melengkapkan, mencapai, membulatkan,

mempersudahkan, meperlengkapi

ٱْلَجبَّاُر َجبَّاِريَن َجبَّاٍر َجبَّاًرا ِبَجبَّاٍر
kuasa

(ks/kb[tunggal]
sangat/maha)

gagah perkasa penguasa orang yang
sombong dengan memaksa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبَجبَّاٍر
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan dan tidak

kamu atas mereka dengan memaksa
Qaaf:45 ِبَجبَّاٍر

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِديِْه َوَلْم يَُكن َجبَّاًرا َعِصيًّا
dan kebaktian kepada kedua orang tuanya dan tidak adalah dia orang

yang sombong orang yang durhaka
Maryam:14 َجبَّاًرا

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِدِتى َوَلْم يَْجَعْلِنى َجبَّارًا َشِقيًّا
dan kebaktian dengan/kepada ibuku dan tidak Dia menjadikan aku

seorang yang sombong celaka/kecewa
Maryam:32

 إِن تُِريُد إآِلَّ أَن تَُكوَن َجبَّاًرا
kamu tidak maksudkan melainkan bahwa adalah kalian sewenang-

wenang
Al-Qashash:19
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KosakataAlQuran

َوَعَصْوا۟ رُُسَلُهۥ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan (mereka) mendurhakai rasul-rasulnya dan mereka mengikuti

perintah setiap penguasa durhaka
Huud:59 َجبَّاٍر

َوٱْستَفْتَُحوا۟ َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan mereka mohon kemenangan dan orang yang binasa/rugi tiap

orang yang sewenang-wenang keras kepala
Ibrahim:15

 َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َقْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap setiap hatiku orang

yang kemudian menyombongkan diri sewenang-wenang
Ghafir:35

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن
mereka berkata ya Musa sesungguhnya di dalamnya kaum gagah

perkasa
Al-Maidah:22 َجبَّاِريَن

إِذَا بَطَْشتُم بَطَْشتُْم َجبَّاِريَن  َو
dan apabila (kalian) menampar/menyiksa (kalian)

menampar/menyiksa orang-orang yang kejam/bengis

Asy-
Syu'araa':130

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ ٱْلَجبَّاُر ٱمْلُتََكبُِّر ُسبْحَٰ
kuasa (ks/kb[tunggal] sangat/maha) orang yang sombong maha suci

Allah dari apa mereka persekutukan
Al-Hasyr:23 ٱْلَجبَّاُر
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Kosakata AlQuran

ل ر ب ج
Makna kata dasar :

َوِجبِْريُل َوِجبِْريَل لِّجِبِْريَل
dan Jibril dan Jibril bagi Jibril

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا لِّجِبِْريَل
kamu hendaklah mengatakan barang siapa adalah dia musuh bagi

Jibril
Al-Baqarah:97 لِّجِبِْريَل

َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ َورُُسلِِهۦ َوِجبِْريَل َوِميَكىَٰل
dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan mikail Al-Baqarah:98 َوِجبِْريَل

لِحُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَْعَد ذَٰلَِك ظَِهيٌر َوِجبِْريُل َوصَٰ
dan Jibril dan (ia[lk]) yang baik orang-orang yang beriman dan

malaikat sesudah itu pembantu/penolong
At-Tahriim:4 َوِجبِْريُل
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ل ب ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jabal, dolok, banyaknya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

لِْلَجبَِل َكٱْلجِبَاِل ِجِبالًّ ِجبَاٍل َجبٍَل
pada bukit seperti gunung sejumlah/sebagian gunung gunung

َوٱْلجِِبلََّة َوٱْلجِبَاِل َوٱْلجِبَاُل َوٱْلجِبَاَل لِْلَجبَِل
dan ummat-ummat dan gunung-gunung dan gunung-gunung dan gunung-gunung pada bukit

ٱْلجِبَاَل ٱْلَجبَِل ٱْلَجبََل يَٰجِبَاُل َوٱْلجِِبلََّة
gunung-gunung bukit gunung hai gunung-gunung dan ummat-ummat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَُصرُْهنَّ إَِليَْك ثُمَّ ٱْجَعْل َعَلىٰ ُكلِّ َجبٍَل
lalu mereka dijinakkan kepadamu kemudian kamu hendaklah

menjadikan atas/terhadap setiap gunung
Al-Baqarah:260 َجبٍَل

َقاَل َسـَٔاِوٓى إَِلىٰ َجبٍَل يَْعِصُمِنى ِمَن ٱمْلَآِء
dia mengatakan (aku) akan mencari perlindungan ke gunung

menjagaku/melindungiku dari air
Huud:43

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َعَلىٰ َجبٍَل  َلْو أَنزَْلنَا هَٰ
sekiranya kami telah menurunkan ini al quran atas/terhadap gunung

Al-Hasyr:21

َمآِء ِمن ِجبَاٍل ِفيَها َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit dari gunung

didalamnya
An-Nuur:43 ِجبَاٍل

َوَلَقْد أََضلَّ ِمنُكْم ِجِبالًّ َكِثيًرا أَفََلْم تَُكونُوا۟ تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya menyesatkan diantara kalian sejumlah/sebagian

sangat banyak maka apakah tidakadalah kalian kalian menggunakan
akal

YaaSiin:62
ِجِبالًّ
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َوِهىَ تَْجِرى ِبِهْم ِفى َمْوجٍ َكٱْلجِبَاِل
dan dia dia mengalirkan dengan mereka di dalam gelombang seperti

gunung
Huud:42 َكٱْلجِبَاِل

ا تََجلَّىٰ َربُُّهۥ لِْلَجبَِل فََلمَّ
maka ketika dia menampakkan tuhannya pada bukit Al-A'raaf:143 لِْلَجبَِل

َوٱْلجِبَاَل أَْوتَاًدا
dan gunung-gunung pancang/pasak An-Naba:7 َوٱْلجِبَاَل

َوٱْلجِبَاَل أَرَْسىَٰها
dan gunung-gunung (aku) pancangkannya

An-Naziaat:32

َجُر ْمُس َوٱْلَقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱْلجِبَاُل َوٱلشَّ َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َوٱلشَّ
dan orang/apa di dalam bumi dan matahari dan bulan dan bintang-

bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon
Al-Hajj:18 َوٱْلجِبَاُل

ًة وَِٰحَدةً تَا َدكَّ َوُحِمَلِت ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل فَُدكَّ
dan telah diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dihancurkan

keduanya (olehnya) kehancuran yang melakukan penyatuan
Al-Haaqqah:14

يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْلجِبَاِل مَٰ إِنَّا َعرَْضنَا ٱأْلََمانََة َعَلى ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memalingkan amanat atas/terhadap langit

dan bumi dan gunung-gunung
Al-Ahzab:72 َوٱْلجِبَاِل

َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱْلجِِبلََّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang ia menciptakan

kalian dan ummat-ummat yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':184

َوٱْلجِِبلََّة
ِبى َمَعُهۥ َوٱلطَّيَْر َوأََلنَّا َلُه ٱْلَحِديَد يَٰجِبَاُل أَوِّ

hai gunung-gunung (kamu) kembalilah/bertaubatlah kepada-ku
bersama dia dan burung-burung dan (kami) melunakkan baginya besi

Saba':10 يَٰجِبَاُل
إِذْ نَتَْقنَا ٱْلَجبََل فَْوَقُهْم َكأَنَُّهۥ ظُلٌَّة َو

dan ketika (kami) menggoncangkan gunung di atas mereka seakan-
akan naungan

Al-A'raaf:171 ٱْلَجبََل
َقاَل َلن تََرىِٰنى َولَِٰكِن ٱنظُْر إَِلى ٱْلَجبَِل

dia mengatakan tidak akan kamu melihat aku akan tetapi kamu
hendaklah memperhatikan ke bukit

Al-A'raaf:143 ٱْلَجبَِل
َوتَنِْحتُوَن ٱْلجِبَاَل بُيُوتًا

dan memahat gunung-gunung rumah-rumah Al-A'raaf:74 ٱْلجِبَاَل
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إِنََّك َلن تَْخِرَق ٱأْلَرَْض َوَلن تَبُْلغَ ٱْلجِبَاَل طُواًل
sesungguhnya kamu kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu

tidak akan sampai gunung-gunung panjang/tinggi
Al-Isra:37

َويَْوَم نَُسيُِّر ٱْلجِبَاَل َوتََرى ٱأْلَرَْض
dan pada hari dijalankan gunung-gunung dan kamu melihat bumi

Al-Kahfi:47

رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79

َحاِب َوتََرى ٱْلجِبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهىَ تَُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
dan kamu melihat gunung-gunung mengiranya (ia[pr]) yang

membeku/tidak bergerak dan/padahal dia melewati melewati awan
An-Naml:88

ْشَراِق رْنَا ٱْلجِبَاَل َمَعُهۥ يَُسبِّْحَن ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ إِنَّا َسخَّ
sesungguhnya kami (kami) menundukkan gunung-gunung bersama

dia (ia) bertasbih diwaktu petang dan pagi
Shaad:18

َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31
ٱْلجِبَاُل

إِن َكاَن َمْكرُُهْم لِتَزُوَل ِمنُْه ٱْلجِبَاُل  َو
dan meskipun adalah dia tipu daya mereka melenyapkan dari

padanya gunung-gunung
Ibrahim:46

َوتَِخرُّ ٱْلجِبَاُل َهدًّا
dan (kamu[lk]) menyungkur gunung-gunung reruntuhan

Maryam:90

َوتَِسيُر ٱْلجِبَاُل َسيًْرا
dan benar-benar berjalan gunung-gunung perjalanan

Ath-Thuur:10

ا ِت ٱْلجِبَاُل بَسًّ َوبُسَّ
dan dihancurkan gunung-gunung sehancur-hancurnya

Al-Waqi'a:5

َوتَُكوُن ٱْلجِبَاُل َكٱْلِعْهِن
dan adalah gunung-gunung seperti bulu

Al-Ma'arij:9

يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

إِذَا ٱْلجِبَاُل نُِسفَْت َو
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan

Al-Mursalaat:10
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َوُسيِّرَِت ٱْلجِبَاُل فََكانَْت َسرَابًا
dan telah sering dijalankan/dihapuskan (kamu[pr]) gunung-gunung

maka (ia) adalah fatamorgana
An-Naba:20

إِذَا ٱْلجِبَاُل ُسيِّرَْت َو
dan apabila gunung-gunung digoncangkan

At-Takwiir:3

َوتَُكوُن ٱْلجِبَاُل َكٱْلِعْهِن ٱمْلَنفُوِش
dan adalah gunung-gunung seperti bulu (ia[lk]) yang dihambur-

hamburkan
Al-Qaariah:5

وََكانُوا۟ يَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َءاِمِننَي
dan adalah mereka memahat dari gunung-gunung rumah-rumah

keadaan aman
Al-Hijr:82 ٱْلجِبَاِل

ا يَْعرُِشوَن َجِر َوِممَّ أَِن ٱتَِّخِذى ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َوِمَن ٱلشَّ
agar/hendalah (kamu) tertariklah untuk mengambil dari gunung-

gunung rumah/sarang-sarang dan dari pohon dan dari apa mereka
membangun singgasana

An-Nahl:68

َوَجَعَل َلُكم مَِّن ٱْلجِبَاِل أَْكنَٰنًا
dan dia menjadikan bagi kalian dari gunung-gunung tempat tinggal

An-Nahl:81

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلجِبَاِل فَُقْل يَنِسفَُها َربِّى نَْسفًا
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang gunung-

gunung maka kamu hendaklah mengatakan menghancurkannya[pr]
Tuhanku hancuran-hancuran

Thaahaa:105

َوتَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا فَٰرِِهنَي
dan memahat dari gunung-gunung rumah-rumah orang-orang yang

rajin

Asy-
Syu'araa':149

َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد
dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])

yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam
Faathir:27

َوإَِلى ٱْلجِبَاِل َكيَْف نُِصبَْت
dan kepada gunung-gunung bagaimana menurut telah ditegakkan

Al-
Ghaashiyah:19

1234

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ن ب ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penguburan, mati, wafat,

kuburan, makam, pekuburan, perkuburan, pusara, pengebumian, kubur,
keadaan takut, penakut

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna gemetar, takut, hilang
semangat

لِْلَجِبنيِ
untuk/di atas kening

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
آ أَْسَلَما َوتَلَُّهۥ لِْلَجِبنيِ فََلمَّ

maka tatkala dia sangat mematuhi dan telah benar-benar
membaringkannya untuk/di atas kening

Ash-
Shaafaat:103

لِْلَجِبنيِ
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ه ب ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jidat, bagian depan, mantel,

jubah, makanan, santapan, jamu, kebutuhan, keperluan, kemestian,
butuh, keadaan terpaksa, paksa, kemiskinan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِجبَاُهُهْم
dahi mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتُْكَوٰى ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم
maka/lalu dibakarlah (olehnya) dengannya dahi mereka dan

lambung-lambung mereka dan punggung mereka
At-Taubah:35 ِجبَاُهُهْم
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ي ب ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketetapan, pelihan, ketentuan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memilih, memutuskan,
menentukan, menetapkan, memastikan, memutuskan, mematok,

mempertetap, mengambil keputusan, mempertimbangkan, bertekad,
mengambil kesimpulan, memperinciskan, merincis, memberikan,

menugaskan, menempatkan, menyerahkan, mengatur, menyetel, terbenam,
menyusun, memperbaiki, membetulkan, memasang, mendirikan,

membentuk, membuat, menegakkan, meletakkan, menaruh, menidurkan,
memberi resep, menyuruh, mengharuskan untuk memakai, menulis resep

obat, memaksakan, mengenakan, menjatuhkan, membebankan,
mengadakan, memerintah, menguasai, mengendalikan, mempengaruhi,

mengemudikan, mengacu, menyesuaikan, menuntut, menunjuk,
mengangkat, membenum, menetap, menyelesaikan, mengendap, melunasi,

membayar, menjamin, mengasuransikan, mempertanggungkan,
membuang, menjual, mengalahkan, bersabda, menitahkan, memisahkan,

berpisah

يَْجتَِبىٓ يَْجتَِبى َوٱْجتَبَيْنَُٰهْم َوٱْجتَبَيْنَآ فَٱْجتَبَُٰه
Dia memilih Dia memilih dan Kami telah

memilih mereka dan Kami telah pilih lalu memilihnya

ٱْجتَبَىُٰه ٱْجتَبَىُٰكْم يُْجبَىٰٓ يَْجتَِبيَك يَْجتَِبىٓ
(dia) memilihnya memilih kamu dipungut (tidak

didatangkan)
(ia[lk]) memilih

kamu Dia memilih

ٱْجتَبَُٰه
(dia) memilihnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِحنَي فَٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعَلُهۥ ِمَن ٱلصَّٰ
lalu memilihnya tuhannya maka (ia) menjadikannya dari/termasuk

orang-orang yang soleh
Al-Qalam:50 فَٱْجتَبَُٰه
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ْن َهَديْنَا َوٱْجتَبَيْنَآ إِْسرَِٰٓءيَل َوِممَّ يَِّة إِبْرَِٰهيَم َو َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan diantara orang kami

memberikan petunjuk dan Kami telah pilih
Maryam:58 َوٱْجتَبَيْنَآ

َوٱْجتَبَيْنَُٰهْم َوَهَديْنَُٰهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Kami telah memilih mereka dan kami memberi petunjuk

keduanya kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:87 َوٱْجتَبَيْنَُٰهْم

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْجتَِبى ِمن رُُّسلِِهۦ
akan tetapi Allah Dia memilih dari rasul-rasulnya Ali-Imran:179 يَْجتَِبى

يَْجتَِبىٓ إَِليِْه َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمن يُِنيُب
Dia memilih kepadanya siapa yangdia kehendaki dan memberi

petunjuk kepadanya siapa dikembalikanlah (olehnya)
Asy-Syuura:13 يَْجتَِبىٓ

وََكذَٰلَِك يَْجتَِبيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan demikianlah (ia[lk]) memilih kamu tuhanmu dan sungguh-

sungguh akan mengajarkan kamu dari taXwil/tabir kejadian/mimpi
Yusuf:6 يَْجتَِبيَك

زًْقا مِّن لَُّدنَّا يُْجبَىٰٓ إَِليِْه ثََمرَُٰت ُكلِّ َشىٍْء رِّ
dipungut (tidak didatangkan) kepadanya/tempat itu buah-buahan

setiap sesuatu rizki dari sisi kami
Al-Qashash:57 يُْجبَىٰٓ

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78 ٱْجتَبَىُٰكْم

َنُْعِمِه ٱْجتَبَىُٰه َوَهَدىُٰه إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َشاِكًرا ألِّ
yang mensyukuri untuk nikmatnya (dia) memilihnya dan (dia)

memberi petunjuk kepadanya kepada jalan orang yang lurus
An-Nahl:121 ٱْجتَبَىُٰه

بِّى َلواَْل ٱْجتَبَيْتََها ُقْل إِنََّمآ أَتَِّبعُ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ِمن رَّ
mengapa tidak (kamu[lk]) memilihnya/membuat sendiri ia kamu

hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku mengikuti apa
diwahyukan/diilhamkan kepadaku dari Tuhanku

Al-A'raaf:203
ٱْجتَبَيْتََها

ثُمَّ ٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فَتَاَب َعَليِْه َوَهَدٰى
kemudian (dia) memilihnya tuhannya maka ia menerima taubat

atasnya dan (dia) memberi petunjuk
Thaahaa:122 ٱْجتَبَُٰه
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ا ث ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sujud, bungkuk, tiarap

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlutut, bersujud,
menyungkur, tunduk, membungkuk, menunduk, membungkukkan,

merunduk

ِجِثيًّا َجاِثيًَة
berlutut (ia[pr]) yang menunduk / berlutut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍة ٍة َجاِثيًَة ُكلُّ أُمَّ َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ
dan kamu melihat tiap-tiap ummat (ia[pr]) yang menunduk / berlutut

tiap ummat
Al-Jaatsiyah:28 َجاِثيًَة

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68
ِجِثيًّا

ى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّنَذَُر ٱلظَّٰلِِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا  ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan orang-orang yang mereka bertakwa dan

(ia) memperingatkan orang-orang yang zalim didalamnya berlutut
Maryam:72
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ث ث ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna potongan, putusan,

pemisahan, pemenggalan, penarikan, tarikan, sobekan, penyobekan,
pencabutan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, memotong, pendekkan,
memutus, memutuskan, memisahkan, memenggal, mengerat,

memencilkan, menyayat, menyela, menebak, obscure, cut off, clog ,
mencabut, membatalkan, menarik kembali, menarik, menghapuskan,

meniadakan, menghapus, menidakkan, mempertidakkan, mengangkat,
angkat, mencopet, mencuri, mengumpil, memansuhkan, mempertarikkan,

mencabuntukan, tarik, memakai, memasang, menyentakkan,
mengeluarkan, menarik diri, keluar, mengundurkan diri, undur,

mengambil, membawa, ambil, melakukan, memakan waktu,
menghilangkan, melepaskan, membebaskan, menghentikan,

menanggalkan pakaian, memasukkan kembali, menggambar,
mendapatkan, mendapat, membeli, membersitkan, batalkan, memarang,

menyadap, menyuling, mengambil sari, memeras, menggali,
menangguhkan, menunda, menskors, menggantung, mengusir, meluncur,

menyobekkan, mencobek, cabut, menghunus, mencabut , membasmi,
memberantas, memusnahkan, menghancurkan, mengurangi,

mengurangkan, merampas, memperkurangkan, membongkar, mencari,
mengumpulkan, mengorek, mengulur, memperlamakan, mengoperasi,

merampok, menculik

ٱْجتُثَّْت
(ia) dicabut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26 ٱْجتُثَّْت
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Kosakata AlQuran

م ث ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tengkurep, terkapar

gelimpangan, ketinggian, ikan kakap putih, tempat yg agak tinggi,
kedudukan tinggi, ukuran jarak lima meter, tempat tidur, tenggeram,
tempat ayam bertengger, kamar tidur, hal mendekam, kekar, rendah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergelimpangan,
menggelimpang, meniarap, mengkaparkan hinggap, bertengger,

meletakkan agak tinggi

ِثِمنَي جَٰ
mayat-mayat yang bergelimpangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:78 ِثِمنَي جَٰ

ِثِمنَي  فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:91

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ  َوأََخذَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
dan dia mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

teriakan/suara keras maka mereka mejadi di dalam rumah/kampung
halaman mereka mati bergelimpangan

Huud:67

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ  ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
orang-orang yang mereka menganiaya teriakan/suara keras maka

mereka mejadi di dalam rumah/kampung halaman mereka mati
bergelimpangan

Huud:94

ِثِمنَي  فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka mereka mendustakannya maka dia mengambil mereka

goncangan/gempa maka mereka mejadi di dalam rumah mereka
mayat-mayat bergelimpangan

Al-Ankabuut:37
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Kosakata AlQuran

د ح ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyangkalan, penolakan,

pengingkaran, kejijikan, kehinaan, keaiban
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyangkal, menolak,
mengingkari, membantah, meniadakan, memungkiri, menyalahkan,

mempersalahkan, mungkir, menidakkan, mempertiadakan, mempertidak,
mempertidakkan, membukankan, menanggalkan, menangkis, tdk

mengakui, menyangsikan, tdk percaya

يَْجَحُدوَن يَْجَحُد َوَجَحُدوا۟ َجَحُدوا۟
mereka menyangkal mengingkari/membantah dan (mereka)

mengingkari (kalian) mengingkari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم
dan itulah(tunggal) kaum ad (kalian) mengingkari dengan ayat-ayat

tuhan mereka
Huud:59 ۟ َجَحُدوا

َوَجَحُدوا۟ ِبَها َوٱْستَيَْقنَتَْهآ أَنفُُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا
dan (mereka) mengingkari dengannya dan meyakininya diri-diri

mereka kezaliman dan kesombongan
An-Naml:14 ۟ َوَجَحُدوا

ِفُروَن َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱْلكَٰ
dan tidak mengingkari/membantah dengan ayat-ayat kami kecuali

para pembangkan
Al-Ankabuut:47 يَْجَحُد

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱلظَّٰلُِموَن
orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dan tidak

mengingkari/membantah pada ayat-ayat Kami kecuali para yang
mendzalimi

Al-Ankabuut:49

ْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ فَِمنُْهم مُّ ا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai di daratan maka

diantara mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
dan tidak mengingkari pada ayat-ayat Kami

Luqman:32

َولَِٰكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
akan tetapi orang-orang yang dzalim pada ayat-ayat Allah mereka

menyangkal
Al-An'aam:33 يَْجَحُدوَن
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KosakataAlQuran

 َوَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dan tidak adalah mereka dengan ayat-ayat Kami mereka menyangkal

Al-A'raaf:51

 فَُهْم ِفيِه َسَوآٌء أَفَِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
maka mereka tentang (kebenaran) itu sama saja maka apakah dengan

nikmat Allah mereka menyangkal
An-Nahl:71

 َكذَٰلَِك يُؤْفَُك ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
seperti itulah dipalingkan orang-orang yang adalah mereka dengan

ayat-ayat Allah mereka menyangkal
Ghafir:63

 ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّةً وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dia paling keras/berat dari mereka kekuatan dan adalah mereka

terhadap tanda-tanda Kami mereka menyangkal
Fush-Shilat:15

 َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
balasan dengan apa adalah mereka terhadap ayat-ayat Kami mereka

menyangkal
Fush-Shilat:28

وآََل أَفْـَِٔدتُُهم مِّن َشىٍْء إِذْ َكانُوا۟ يَْجَحُدوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan tidak hati mereka dari sesuatu ketika adalah mereka mereka

menyangkal terhadap ayat-ayat Allah
Al-Ahqaaf:26
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Kosakata AlQuran

م ح ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jahanam, laut api

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلَجِحيمِ ٱْلَجِحيُم ٱْلَجِحيَم َوَجِحيًما َجِحيمٍ
neraka neraka jahim neraka jahim dan api yang

menyala-nyala neraka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَْصلِيَُة َجِحيمٍ
dan masukkan neraka Al-Waqi'a:94 َجِحيمٍ

اَر َلِفى َجِحيمٍ إِنَّ ٱْلفُجَّ  َو
dan sesungguhnya kami orang-orang durhaka dalam neraka

Al-Infitaar:14

إِنَّ َلَديْنَآ أَنَكااًل َوَجِحيًما
sesungguhnya di sisi kami belenggu-belenggu dan api yang menyala-

nyala

Al-
Muzzammil:12

َوَجِحيًما

ثُمَّ ٱْلَجِحيَم َصلُّوهُ
kemudian neraka jahim masukkanlah ia Al-Haaqqah:31 ٱْلَجِحيَم

فَِإنَّ ٱْلَجِحيَم ِهىَ ٱمْلَأَْوٰى
maka sesungguhnya neraka jahim dia tempat tinggal

An-Naziaat:39

 َلتََرُونَّ ٱْلَجِحيَم
sungguh akan melihat neraka Jahim

At-Takaathur:6

زَِت ٱْلَجِحيُم لِْلَغاِويَن َوبُرِّ
dan sering diperlihatkan neraka jahim kepada orang-orang yang sesat Asy-Syu'araa':91 ٱْلَجِحيُم

زَِت ٱْلَجِحيُم مِلَن يََرٰى َوبُرِّ
dan sering diperlihatkan neraka jahim bagi/kepada orang melihat

An-Naziaat:36

رَْت إِذَا ٱْلَجِحيُم ُسعِّ َو
dan apabila neraka jahim dibakar

At-Takwiir:12
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ِب ٱْلَجِحيمِ واََل تُْسـَُٔل َعْن أَْصحَٰ
dan tidak ia ditanya dari kaum/golongan neraka Al-Baqarah:119 ٱْلَجِحيمِ

ُب ٱْلَجِحيمِ  ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka

Al-Maidah:10

ُب ٱْلَجِحيمِ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka

Al-Maidah:86

ُب ٱْلَجِحيمِ  أَنَُّهْم أَْصحَٰ
sesungguhnya mereka para penghuni neraka

At-Taubah:113

ُب ٱْلَجِحيمِ جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ  َوٱلَِّذيَن َسَعْوا۟ ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka para
penghuni neraka jahim

Al-Hajj:51

 ِمن ُدوِن الـلَّـِه فَٱْهُدوُهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَجِحيمِ
dari selain Allah maka tunjukkan mereka kepada jalan jahim/naraka

Ash-Shaafaat:23

 فَٱطََّلعَ فَرََءاهُ ِفى َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
maka ia melihat/menjenguk lalu melihat/menganggapnya di dalam

tengah neraka yang menyala-nyala
Ash-Shaafaat:55

 إِنََّها َشَجرَةٌ تَْخُرُج ِفىٓ أَْصِل ٱْلَجِحيمِ
sesungguhnya ia pohon keluar di dalam / pada asal/dasar neraka yang

menyala
Ash-Shaafaat:64

 ثُمَّ إِنَّ َمرِْجَعُهْم إَلَِلى ٱْلَجِحيمِ
kemudian sesungguhnya kembali mereka benar-benar kepada neraka

Ash-Shaafaat:68

 َقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َلُهۥ بُنْيَٰنًا فَأَْلُقوهُ ِفى ٱْلَجِحيمِ
mereka berkata bangunkanlah/dirikanlah baginya suatu bangunan lalu

lemparkanlah ia di dalam api yang menyala
Ash-Shaafaat:97

 إاِلَّ َمْن ُهَو َصاِل ٱْلَجِحيمِ
kecuali orang dia sampai/masuk neraka yang menyala

Ash-
Shaafaat:163

 فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7

 ُخذُوهُ فَٱْعِتُلوهُ إَِلىٰ َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
tangkaplah dia lalu seretlah dia sampai tengah neraka jahim

Ad-Dukhaan:47

 َوَوَقىُٰهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
pemeliharaan mereka siksa neraka jahim

Ad-Dukhaan:56
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 فَِٰكِهنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم َوَوَقىُٰهْم َربُُّهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada
mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa

neraka jahanam

Ath-Thuur:18

ُب ٱْلَجِحيمِ  َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka
Al-Hadiid:19

 ثُمَّ إِنَُّهْم َلَصاُلوا۟ ٱْلَجِحيمِ
kemudian sesungguhnya mereka benar-benar (mereka[lk]) masuk

neraka

Al-
Mutaffifiin:16
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ث د ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kubur, kematian, berat,

parah, penting, suram, gawat, genting, seram, sederhana, lambat laun,
sungguh-sungguh, makam, jirat, nisan, mesan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengubur, menguburkan,
memakamkan

ٱأْلَْجَداِث
kubur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وِر فَِإذَا ُهم مَِّن ٱأْلَْجَداِث إَِلىٰ َربِِّهْم يَنِسُلوَن َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka tiba-tiba mereka dari

kubur kepada tuhan mereka mengalir/turun dengan cepat
YaaSiin:51 ٱأْلَْجَداِث

رُُهْم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجرَاٌد مُّنتَِشٌر ًعا أَبْصَٰ ُخشَّ
sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-

akan belalang (ia[lk]) yang dalam kondisi beterbaran
Al-Qamar:7

يَْوَم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث ِسَراًعا
pada hari keluar dari kubur kecepatan

Al-Ma'arij:43
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د د ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna opa, embah lelaki, eyang

lelaki, aki, industri, perindustrian, kerajinan, ketekunan, sifat suka
bekerja keras, leluhur, nenek moyang, karuhun, bebet, datuk, keseriusan,

kesungguhan, kegentingan, pendahulu, orang yg disebut lebih dulu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menahan diri, bersabar,

bersabar hati, mengelak

ُجَددٌۢ َجدُّ َجِديدٍۭ َجِديٍد َجِديًدا
garis-garis kebesaran baru baru baru

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

penciptaan baru
Al-Isra:49 َجِديًدا

 َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
dan mereka berkata apakah bila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur apakah sesungguhnya (kami) pasti orang
yang akan dibangkitkan penciptaan baru

Al-Isra:98

أَِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديٍد أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم
apakah sesungguhnya (kami) sungguh dalam penciptaan/kejadian
baru itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari kepada

tuhan mereka

Arraad:5 َجِديٍد

 إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk yang baru
Ibrahim:19

 إِذَا ُمزِّْقتُْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق إِنَُّكْم َلِفى َخْلٍق َجِديٍد
apabila (kalian) dihancurkan tiap-tiap orang yang dihancur leburkan

sesungguhnya kalian sungguh dalam penciptaan/kejadian baru
Saba':7

 إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk baru
Faathir:16
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 بَْل ُهْم ِفى َلبٍْس مِّْن َخْلٍق َجِديٍد
bahkan mereka di dalam keragu-raguan tentang penciptaan/kejadian

yang baru
Qaaf:15

أَِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديدٍۭ
apakah sesungguhnya (kami) sungguh dalam penciptaan/kejadian

baru
As-Sajdah:10 َجِديدٍۭ

َلىٰ َجدُّ َربِّنَا َوأَنَُّهۥ تَعَٰ
dan bahwasanya ia kamu meninggi kebesaran tuhan kami Al-Jinn:3 َجدُّ

َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد
dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])

yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam
Faathir:27 ُجَددٌۢ
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ر د ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembatas, tembok,

pembagian, sekat, penyekat, bagian, petak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membatasi, membentengi,

membatasi diri

ٱْلجَِداُر َوأَْجَدُر ِجَداًرا ُجُدرٍۭ
dinding/tembok dan (ia[lk]) lebih wajar dinding tembok-tembok

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو ِمن َورَآِء ُجُدرٍۭ بَأُْسُهم بَيْنَُهْم َشِديٌد
atau dari belakang tembok-tembok kekuatan/permungsuhan mereka

diantara mereka sangat keras/berat
Al-Hasyr:14 ُجُدرٍۭ

فَأَبَْوا۟ أَن يَُضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا
maka mereka menolak untuk menjamu keduanya (mereka) maka

(dia) mendapatkan didalamnya dinding
Al-Kahfi:77 ِجَداًرا

ٱأْلَْعرَاُب أََشدُّ ُكفًْرا َوِنفَاًقا َوأَْجَدُر
orang-orang arab paling keras/berat kekafiran dan kemunafikan dan

(ia[lk]) lebih wajar
At-Taubah:97 َوأَْجَدُر

َليِْه َصبًْرا َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ
dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda

keduanya yatim di dalam kota apa tidakdapat atasnya kesabaran
Al-Kahfi:82 ٱْلجَِداُر
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ل د ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna percekcokan, kontestasi,

tengkar, putaran, pelintir, lilitan, simpul, tikungan, gulungan, salah urat,
lilit, corak nada, keseleo, anyaman, kepang, kepangan, sakit hati, geliang-

geliut, menggeliat-geliut, jalinan pita, kelabang, kelabangan, selampit,
tikar, lapik, gelaran, matras, keset, tatakan, kesetan, pengesat kaki, kelasa,

berwarna kusam, berwarna redup, berwarna pudar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membelitkan, membelit,

melingkari, merangkul, merangkum, membantah, bertengkar, menentang,
memperdebatkan, mendebat, menyangsikan, mempertikaikan,

memperselisihkan, mempersengketakan, mendebatkan, menengkarkan,
memperbantahkan, mencegah, menjalin, mengepang rambut,

memperjalin, memutar, memuntir, memilin, memulas, memintal, berliku-
liku, memutarbalikkan, menggeliat, melembarkan, memperselukkan,

memutarkan, mengikatkan, berbelok-belok, mengalir berliku-liku,
memperjalin , intertwine, be tied together, inte, menganyam, mengepang,

mengelabang, menyelampit, menutupi dgn tikar, membikin kusut,
membuat berwarna redup

ِدْل تُجَٰ ِدُلٓوا۟ تُجَٰ ِدُلَك تُجَٰ ِدُل تُجَٰ ِدُلونَِنى أَتُجَٰ
kamu semakin

mendebat semakin mendebat
semakin

mengajukan gugatan
kepadamu

semakin mendebat apakah kamu akan
mendebatku

َدْلتَنَا جَٰ َدُلوَك جَٰ َجَدالًۢ َجَداًل ِدْل تُجَٰ
(kamu) berbantahan

dengan kami
(mereka) semakin
membantah kamu bantahan bantahan kamu semakin

mendebat

ِدُلوُكْم لِيُجَٰ ِجدََٰلنَا ِجَداَل َدْلتُْم جَٰ َدْلتَنَا جَٰ
agar kalian dibantah perbantahan

terhadap kami bertengkar kalian telah
memperdebatkan

(kamu) berbantahan
dengan kami
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ِدُل يُجَٰ ِدُل َويُجَٰ ِدْلُهم َوجَٰ َدُلوا۟ َوجَٰ ِدُلوُكْم لِيُجَٰ
semakin membantah dan akan berusaha

untuk membantah
dan (ia[lk]) yang

membantah mereka
dan (mereka[lk])

membantah agar kalian dibantah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم ِدُلونَِنى ِفىٓ أَْسَمآٍء َسمَّ أَتُجَٰ
apakah kamu akan mendebatku di dalam / pada nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Al-A'raaf:71 ِدُلونَِنى أَتُجَٰ

ِدُل َعن نَّفِْسَها يَْوَم تَأِْتى ُكلُّ نَفٍْس تُجَٰ
pada hari datang tiap jiwa/orang semakin mendebat dari dirinya An-Nahl:111 ِدُل تُجَٰ

ِدُلَك ِفى زَْوِجَها َقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّتى تُجَٰ
sungguh telah dia telah mendengar Allah perkataan yang semakin
mengajukan gugatan kepadamu di dalam suaminya/pasangannya

Al-Mujaadilah:1 ِدُلَك تُجَٰ
ِدُلٓوا۟ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن واََل تُجَٰ

dan janganlah semakin mendebat ahlul/ahli kitab melainkan dengan
yang dia lebih baik

Al-Ankabuut:46 ۟ ِدُلٓوا تُجَٰ
ِدْل َعِن ٱلَِّذيَن يَْختَانُوَن أَنفَُسُهْم واََل تُجَٰ

dan janganlah kamu semakin mendebat dari orang-orang yang
mereka mengkhianati diri-diri mereka sendiri

An-Nisa:107 ِدْل تُجَٰ
ُن أَْكثََر َشىٍْء َجَداًل نسَٰ وََكاَن ٱإْلِ

dan ia adalah manusia kebanyakan sesuatu bantahan Al-Kahfi:54 َجَداًل
إاِلَّ َجَدالًۢ بَْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن

kecuali bantahan bahkan mereka kaum (mereka) bertengkar Az-Zukhruf:58 َجَدالًۢ
َدُلوَك فَُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن إِن جَٰ َو

dan jika (mereka) semakin membantah kamu maka
katakan/ucapkanlah Allah paling mengetahui dengan/tentang apa

kalian melakukan

Al-Hajj:68
َدُلوَك جَٰ

َدْلتَنَا فَأَْكثَرَْت ِجدََٰلنَا َقاُلوا۟ يَٰنُوُح َقْد جَٰ
mereka berkata hai Nuh sungguh telah (kamu) berbantahan dengan

kami maka (kamu) memperbanyaklah perbantahan terhadap kami
Huud:32 َدْلتَنَا جَٰ

َدْلتُْم َعنُْهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ؤآَُلِء جَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
itulah kamu adalah kalian telah memperdebatkan dari mereka di

dalam kehidupan dunia
An-Nisa:109 َدْلتُْم جَٰ
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KosakataAlQuran

فَاَل رَفََث واََل فُُسوَق واََل ِجَداَل ِفى ٱْلَحجِّ
maka tidak boleh ia menggauli dan tidak boleh berbuat fasik dan

tidak boleh bertengkar di dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:197 ِجَداَل

َدْلتَنَا فَأَْكثَرَْت ِجدََٰلنَا َقاُلوا۟ يَٰنُوُح َقْد جَٰ
mereka berkata hai Nuh sungguh telah (kamu) berbantahan dengan

kami maka (kamu) memperbanyaklah perbantahan terhadap kami
Huud:32 ِجدََٰلنَا

ِدُلوُكْم يَِٰطنَي َليُوُحوَن إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئِهْم لِيُجَٰ إِنَّ ٱلشَّ إِنَُّهۥ َلِفْسٌق َو َو
dan sesungguhnya (perbuatan) itu kefasikan/kejahatan dan

sesungguhnya kami syaitan-syaitan diwahyukan kepada pelindung-
pelindung mereka agar kalian dibantah

Al-An'aam:121 ِدُلوُكْم لِيُجَٰ

َدُلوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َوجَٰ
dan (mereka[lk]) membantah dengan yang batil agar dilenyapkan

(olehmereka[lk]) dengannya kebenaran
Ghafir:5 ۟ َدُلوا َوجَٰ

ِدْلُهم ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن َوجَٰ
dan (ia[lk]) yang membantah mereka dengan (cara) yang dia lebih

baik
An-Nahl:125 ِدْلُهم َوجَٰ

ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َويُجَٰ
dan akan berusaha untuk membantah orang-orang yang mereka
mengingkari dengan bathil agar dilenyapkan (olehmereka[lk])

dengannya hak/kebenaran

Al-Kahfi:56
ِدُل َويُجَٰ

ِدُل الـلَّـَه َعنُْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فََمن يُجَٰ
maka barang siapa semakin membantah Allah dari mereka pada hari

kiamat-kiamat
An-Nisa:109 ِدُل يُجَٰ

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:3

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:8

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Luqman:20

۟ ِدُل ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا َما يُجَٰ
tidak ada semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

kecuali orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:4

ِدُلنَا ِفى َقْومِ ُلوٍط َوَجآَءتُْه ٱْلبُْشَرٰى يُجَٰ
dan datang kepadanya kabar gembira semakin membantah di dalam

kaum lut
Huud:74 ِدُلنَا يُجَٰ
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ِدُلوَن ِفى الـلَّـِه َوُهَو َشِديُد ٱمْلَِحاِل َوُهْم يُجَٰ
dan mereka semakin membantah di dalam Allah dan dia sangat

keras/berat siksa
Arraad:13 ِدُلوَن يُجَٰ

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن ٱلَِّذيَن يُجَٰ
orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat

Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:35

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلَِّذيَن يُجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada

ayat-ayat Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:56

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه أَنَّىٰ يُْصرَفُوَن أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُجَٰ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

bahwasanya dipalingkan

Ghafir:69

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا َويَْعَلَم ٱلَِّذيَن يُجَٰ
dan dia mengetahui orang-orang yang semakin membantah di dalam /

pada ayat-ayat Kami
Asy-Syuura:35

۟ ِدُلونََك يَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَك يُجَٰ
sehingga apabila mereka datang kepadamu semakin membantahmu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-An'aam:25 ِدُلونََك يُجَٰ

َ َكأَنََّما ِدُلونََك ِفى ٱْلَحقِّ بَْعَدَما تَبنَيَّ يُجَٰ
semakin membantahmu di dalam kebenaran sesudah ia menjadi jelas

ia menjadi jelas
Al-Anfaal:6
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ذ ذ ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna patah, pecah, hancur, sempal,

putus-putus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempercepat, bergegas,

mencepatkan, tergesa-gesa, bersegera, menyegerakan, mempercepatkan,
mempersegerakan, mempersegera, memperlekas, memperkencangkan,
pergi tergesa-gesa, pergi terburu-buru, bergegas-gegas, tergopoh-gopoh

َمْجذُوٍذ ُجذَٰذًا
(ia[lk]) yang diputus hancur berpotong-potong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجَعَلُهْم ُجذَٰذًا إاِلَّ َكِبيًرا لَُّهْم َلَعلَُّهْم إَِليِْه يَرِْجُعوَن
maka (ia) menjadikan mereka hancur berpotong-potong kecuali
sangat besar bagi mereka boleh jadi mereka kepadanya mereka

kembali

Al-Anbiyaa':58
ُجذَٰذًا

إاِلَّ َما َشآَء َربَُّك َعطَآًء َغيَْر َمْجذُوٍذ
kecuali apa ia menghendaki tuhanmu pemberian tidak / bukan / selain

(ia[lk]) yang diputus
Huud:108 َمْجذُوٍذ
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ع ذ ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna puntung, tonggak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membingungkan, kesandung,
berjalan kaki, membungkamkan, berjalan dgn langkah berat

ِجذْعِ ُجذُوعِ ِبجِذْعِ
batang/pangkal batang dengan batang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِقْط َعَليِْك رُطَبًا َجِنيًّا َوُهزِّٓى إَِليِْك ِبجِذْعِ ٱلنَّْخَلِة تُسَٰ
dan digoyangkan kepadamu/kearahmu dengan batang pohon kurma
semakin menggugurkan atas kamu[pr] biji yang basah/masak buah

Maryam:25 ِبجِذْعِ
فَأَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم ِفى ُجذُوعِ ٱلنَّْخِل

maka sungguh (aku) akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki
kalian dari kelainan / pergantian dan sungguh akan menyalib kalian

di dalam batang pohon korma

Thaahaa:71
ُجذُوعِ

فَأََجآَءَها ٱمْلََخاُض إَِلىٰ ِجذْعِ ٱلنَّْخَلِة َقاَلْت
maka mendatangkan/memaksakan perasaan sakit akan melahirkan

kepada batang/pangkal pohon kurma dia mengatakan
Maryam:23 ِجذْعِ
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و ذ ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kios, kedai, warung,

pendirian, tribun, pangkalan, perhentian, cantelan, sangkutan, bidang,
tegas, keras, ketat, kuat, teguh, kukuh, tetap, erat, rapat, tangguh, tegap,

tandas, kejat, jejek, tetap hati, tetap tabah, dgn kuat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdiri, bertahan, ada, tahan,

berlaku, berada, menahan, mempertahankan, berpegang, berpijak,
berpihak, berarti, menandakan, betah, membiarkan, membolehkan,

menempatkan, menuntut, membiayai, menunjukkan, menuju, menjamu,
mentraktir, terhenti, menjadi calon, ditulis, mengeratkan, membeku

َجذَْوٍة
bara/nyala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو َجذَْوٍة مَِّن ٱلنَّاِر َلَعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
atau bara/nyala dari api agar supaya kalian kalian memanaskan badan Al-Qashash:29 َجذَْوٍة
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ح ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sakit hati, rebak, jejas,

cedera, kerusakan, potongan, bagian, galian, gunting, tersayat, koreng,
borok, puru, tatu, berluka, yg tersinggung perasaannya, umpatan,
fitnahan, umpat, kecemaran, gunjing, jujat, usaha keras, ikhtiar,

pekerjaan, cabang, anggota tubuh, anggota badan, anggota, sayap,liar,
buas, gila, binal, ribut, sembarangan, biadab, ganas, kejam, bengis,

garang, galak, berkenaan dgn perampokan, berkenaan dgn perampasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melukai, dirugikan, berdarah,

mengeluarkan darah, berkorban, mengambil darah, menghapuskan,
membuat tdk berlaku, menyangkal, menyanggah, membuktikan bahwa

salah, membantah, mempertidak, mempertidakkan, memfitnah,
mencemarkan, mencemari, mencela, mengumpat, mempergunjingkan,
mempergunjing, mencelakan, memperburukkan, memutihkan mata,

memburukkan, membusukkan, memburuk-burukkan, berusaha keras,
memperusahakan, memugar

ٱْلَجَوارِحِ ٱْجتَرَُحوا۟ َوٱْلُجُروَح َجرَْحتُم
binatang buas (mereka) menyangka dan luka-luka kalian mengerjakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُهَو ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكم ِبٱلَّيِْل َويَْعَلُم َما َجرَْحتُم ِبٱلنََّهاِر
dan dia yang dia mewafatkan kalian di malam hari dan dia

mengetahui apa kalian mengerjakan pada siang hari
Al-An'aam:60 َجرَْحتُم

نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ
dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi

dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)
Al-Maidah:45 َوٱْلُجُروَح

يِّـَٔاِت أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ٱْجتَرَُحوا۟ ٱلسَّ
ataukah mengira orang-orang yang (mereka) menyangka kesalahan-

kesalahan
Al-Jaatsiyah:21 ۟ ٱْجتَرَُحوا

ا َعلََّمُكُم الـلَّـُه مَِّن ٱْلَجَوارِحِ ُمَكلِِّبنَي تَُعلُِّمونَُهنَّ ِممَّ
dari binatang buas yang memburu kalian mengajari mereka dari apa

dia mengajari kalian Allah
Al-Maidah:4 ٱْلَجَوارِحِ
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د ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna uir-uir, belalang, inventaris,

inventarisasi, kaus, kaus kaki, kaos kaki, stoking, kaos, bilah, kepingan,
keping, potongan, lajur, bidang, landasan, carik, cabik, kosong, hampa,

lowong, kelompang, luang, prei, kropok, keropok, hana, perai, perei,
gabug, barang kosong, gerbong kosong, botol kosong, parasit, alat

pengisap, orang tolol, kembang gula yg keras, orang yg mudah kena tipu,
pencukuran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menginventarisir,
menginventarisasikan, mengupas, menguliti, melucuti, menelanjangi,
menggunduli, menggundulkan, mengupaskan, mencopot, mencopoti,

membuka pakaian, merampok, mencuri, mengosongkan, mematahkan,
melepaskan, membebaskan, membuang, mencabut, menghentikan,

menanggalkan pakaian, mencabuntukan, mengusir, mencabut hak milik
harta, merampas, memaksa menyerahkan, melengangkan, bermuara,

mengalir, menuangkan, mempertunggang, mempertunggangkan, memecat,
mengeluarkan, mendaulat, memperdaya, menipu, memperdayakan,

mencukur, menggunting, memotong

َوٱْلَجرَاَد َجرَاٌد
dan belalang belalang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رُُهْم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجرَاٌد مُّنتَِشٌر ًعا أَبْصَٰ ُخشَّ
sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-

akan belalang (ia[lk]) yang dalam kondisi beterbaran
Al-Qamar:7 َجرَاٌد

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلطُّوفَاَن َوٱْلَجرَاَد
maka kirimkanlah kami atas mereka taufan dan belalang Al-A'raaf:133 َوٱْلَجرَاَد
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ر ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seret, tarikan, sentakan,

hentakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyeret, menarik, ngebut,

terseret, menjemukan, mempertarikkan, mengangkut, menghela,
membawa, mengangkat, memasukkan, menyentakkan, merentak, bekerja

keras, menunda, diseret, menyelip, menggambar, mengambil,
mendapatkan, mendapat, mengocok kartu, menyelundupkan, berjalan dgn

menyeret kaki, berjalan dgn kaki terseret, mengesot, membuntuti,
mengikuti jejak, mengikuti, ketinggalan, berjalan pelan-pelan, mengikuti

jalan, melatih, berlatih, naik kereta api, mendidik, mengajar

يَُجرُّهُۥٓ
dia menariknya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأََخذَ ِبَرأِْس أَِخيِه يَُجرُّهُۥٓ إَِليِْه
dan dia mengambil kepalaku saudaranya dia menariknya kepadanya Al-A'raaf:150 يَُجرُّهُۥٓ
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ز ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berani, tabah, yg berpasir,

kering, kemarau, gersang, kersang, membosankan, haus, tohor, seret,
ringkai, kekeringan, kekersangan, hawa kering, telanjang, kosong, gundul,

terang, nyata, yg paling sederhana, yg tak bersepatu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotong, pendekkan,

memutus, memutuskan, memisahkan, memenggal, mengerat,
memencilkan, menyayat, menyela, menebak, menghalang-halangi,

mengusap

ٱْلُجُرِز ُجُرزًا
tandus tandus/gersang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِعُلوَن َما َعَليَْها َصِعيًدا ُجُرزًا إِنَّا َلجَٰ َو
dan sesungguhnya kami sungguh (mereka[lk]) yang telah menjadikan

apa diatasnya debu/tanah tandus/gersang
Al-Kahfi:8 ُجُرزًا

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَُسوُق ٱمْلَآَء إَِلى ٱأْلَرِْض ٱْلُجُرِز
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya mencurahkan

air ke bumi tandus
As-Sajdah:27 ٱْلُجُرِز
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ع ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sesapan, , pengisapan,

sedotan, embusan, tiupan, hembusan, gumpal, penahan, tarikan,
pengerem, seorang yg membosankan, daya tarik, hirupan, renggutan, tali

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyesap, minum sedikit-
sedikit, bernafas, menghirup, meniupkan, berhembus, mengatakan,
menafaskan, menarik nafas, menyedot, meminum, mengisap udara,
mencium, mendengus, berdengus, menduga, melalaikan, mengisap,

mengulum, menelan, menetek, mencucup, mati, memotong ujung sumbu,
membunuh, mencium tembakau, memeriksa dgn mencium, sengau,

menciumi

يَتََجرَُّعُهۥ
menjadi menghirupnya/menelannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَتََجرَُّعُهۥ واََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأِْتيِه ٱمْلَْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat

ditelannya (oleh nya) dan datang kepadanya kematian dari setiap
tempat

Ibrahim:17
يَتََجرَُّعُهۥ
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ف ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna karang terjal, tebing curam,

lereng curam, tebing gunung yg curam, ngarai, tubir, keadaan berbahaya,
pagar kayu runcing, embarau, luas, besar, cepat, hal menyapu, sekop,

skop, sodok, singkup, sungkur, cuci, pencucian, cucian, mandi, sibak air,
penahan, tarikan, isapan, pengerem, seorang yg membosankan, angkutan,

pengangkutan, transpor, kendaraan, mobil, kapal pengangkut, kapal
terbang pengangkut, kapal udara pengangkut

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melayang, lepas, melintas,
mampir, singgah , membajak, menenggala, menjajar, mengeruk,

menyeruduk, menubruk, meluku, mengarungi, menyeberang, meneliti,
menjajaki, berjalan terus dgn susah payah, bertimbun, mengeluyur,

berhanyut-hanyut, menghapuskan, membentang, memanjang,
menghanyuntukan, membujur, menyekop, menyodok, mencuci,

membasuh, memandikan, mendulang, dicuci, mengeluarkan, berlaga,
melimbang, membawa hanyut, menyeret, menarik, menghela, ngebut,
terseret, menjemukan, menyelip, melarat, memaksa pergi, menjaring,

berlarut-larut, mengangkut, membawa, membuat sangat gembira,
mengasingkan

ُجُرٍف
jurang-jurang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ َشفَا ُجُرٍف َهاٍر أَم مَّْن أَسَّ
ataukah orang (ia) menjadi mendirikan bangunannya atas/terhadap

pinggir jurang-jurang reruntuhan
At-Taubah:109 ُجُرٍف
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م ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesalahan, dosa, kejahatan,

sakit hati, delik, penghinaan, penyerang, kepasikan, persetubuhan tanpa
perkawinan, cacat, kekurangan, cacad, perasaan bersalah, kekeliruan,

error, salah, kesesatan, ralat, kesilapan, patahan, cela, retak, celah,
kerusakan, sifat buruk, khilaf, keliru, tdk adil, silap, dgn tdk adil,

ketidakadilan, keburukan, kebusukan, kenakalan, kerugian, kemalangan,
celaka, kebencian, dendam, kemarahan, kesebalan, kedendaman, luka,

luka perasaan, caci maki, nista, cemooh, cercaan, cerca
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdosa, melanggar, salah,

mempersama-samakan, menyalahkan, bersalah, melukai hati,
memperlakukan secara tdk adil, memburukkan tanpa alasan,

membahayakan, merugikan, menyakiti, merusak, mencelakakan, melukai,
mengganggu, menjahati, membejatkan, menyinggung, menyinggung

perasaan, menghina, mencerca, mencercai, menista, memperhina,
memperhinakan, memperkejikan

تُْجرُِموَن ِبٱمْلُْجرِِمنَي إِْجَراِمى أَْجرَْمنَا أَْجرَُموا۟
dilakukan perbuatan

dosa
terhadap/dengan

orang-orang berdosa dosaku dosa (kami) mereka melanggar

ُمْجرًِما لِّْلُمْجرِِمنَي َكٱمْلُْجرِِمنَي َجرََم تُْجرُِموَن
orang yang

sungguh-sungguh
berbuat dosa

bagi orang-orang
yang berdosa melakukan (ia) merasa ragu-

ragu/berdosa
dilakukan perbuatan

dosa

مُّْجرِِمنَي مُّْجرُِموَن ُمْجرِِميَها ُمْجرِِمنَي ُمْجرًِما
orang-orang yang

berbuat dosa
orang-orang yang
sungguh-sungguh

berdosa

orang-orang yang
berdosa/jahat

kepadanya
orang-orang yang

berbuat dosa
orang yang

sungguh-sungguh
berbuat dosa

ٱمْلُْجرِِمنَي ٱمْلُْجرُِموَن
para yang melakukan dosa orang-orang yang berdosa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َصَغاٌر ِعنَد الـلَّـِه
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka melanggar

semakin kecil / kehinaan disisi Allah
Al-An'aam:124 ۟ أَْجرَُموا

 فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَٱنتََقْمنَا ِمَن ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟
maka (Rasul) datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan

lalu Kami menyiksa dari orang-orang yang mereka melanggar
Ar-Ruum:47

إِنَّ ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َكانُوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْضَحُكوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka melanggar adalah mereka

dari orang-orang yang mereka mengimani mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:29

آ أَْجرَْمنَا ُقل الَّ تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian ditanya dari/tentang apa

dosa (kami)
Saba':25 أَْجرَْمنَا

ا تُْجرُِموَن فََعَلىَّ إِْجَراِمى َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ
maka atasku dosaku dan aku berlepas diri dari apa dilakukan

perbuatan dosa
Huud:35 إِْجَراِمى

إِنَّا َكذَٰلَِك نَفَْعُل ِبٱمْلُْجرِِمنَي
sesungguhnya kami seperti itulah melakukan terhadap/dengan orang-

orang berdosa
Ash-Shaafaat:34 ِبٱمْلُْجرِِمنَي

 َكذَٰلَِك نَفَْعُل ِبٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah melakukan terhadap/dengan orang-orang berdosa

Al-Mursalaat:18

ا تُْجرُِموَن فََعَلىَّ إِْجَراِمى َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ
maka atasku dosaku dan aku berlepas diri dari apa dilakukan

perbuatan dosa
Huud:35 تُْجرُِموَن

اَل َجرََم أَنَُّهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱأْلَْخَسُروَن
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa sesungguhnya mereka di dalam

akhirat mereka orang-orang yang paling rugi
Huud:22 َجرََم

وَن َوَما يُْعلِنُوَن اَل َجرََم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa bahwasanya Allah dia

mengetahui apa dirahasiakan dan tidak menyatakan
An-Nahl:23

أَنَّ َلُهُم ٱْلُحْسنَىٰ اَل َجرََم أَنَّ َلُهُم ٱلنَّاَر َوأَنَُّهم مُّفْرَطُوَن
bahwasanya bagi mereka kebaikan tidak (ia) merasa ragu-

ragu/berdosa bahwasanya bagi mereka neraka dan sesungguhnya
mereka orang-orang yang menjadi cepat melaikan

An-Nahl:62

ِسُروَن اَل َجرََم أَنَُّهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱْلخَٰ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa sesungguhnya mereka di dalam

akhirat mereka orang-orang yang merugi
An-Nahl:109
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اَل َجرََم أَنََّما تَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa bahwasanya menyeru aku

kepadanya
Ghafir:43

أَفَنَْجَعُل ٱمْلُْسلِِمنَي َكٱمْلُْجرِِمنَي
maka apakah (kami) menjadikan (kt tanya) orang-orang yang

berserah diri / patuh melakukan
Al-Qalam:35 َكٱمْلُْجرِِمنَي

يَْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِمنَي َويَُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجوًرا
pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa dan mereka mengatakan

larangan/halangan yang dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:22 لِّْلُمْجرِِمنَي

 فََلْن أَُكوَن ظَِهيًرا لِّْلُمْجرِِمنَي
maka aku tidak adalah aku penolong bagi orang-orang yang berdosa

Al-Qashash:17

إِنَُّهۥ َمن يَأِْت َربَُّهۥ ُمْجرًِما فَِإنَّ َلُهۥ َجَهنََّم
sesungguhnya dia barangsiapa ia mendatangkan / mengumpulkan

tuhannya orang yang sungguh-sungguh berbuat dosa maka
sesungguhnya baginya neraka jahanam

Thaahaa:74
ُمْجرًِما

نَُعذِّْب طَآِئفَةًۢ ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
akan diazab segolongan karena sesungguhnya mereka adalah mereka

orang-orang yang berbuat dosa
At-Taubah:66 ُمْجرِِمنَي

 واََل تَتََولَّْوا۟ ُمْجرِِمنَي
dan jangan memalingkan orang-orang yang berbuat dosa

Huud:52

 َمآ أُتْرِفُوا۟ ِفيِه وََكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
apa disebabkan bersenang-senang tentang (kebenaran) itu dan adalah

mereka orang-orang yang berbuat dosa
Huud:116

 َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم أَْهَلْكنَُٰهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
dan orang-orang yang dari sebelum mereka kami membinasakanlah

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
berbuat dosa

Ad-Dukhaan:37

ِبَر ُمْجرِِميَها لِيَْمُكُروا۟ ِفيَها وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة أَكَٰ
dan demikianlah kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-

pembesar orang-orang yang berdosa/jahat kepadanya agar mereka
mengadakan tipu daya didalamnya (negeri itu)

Al-An'aam:123
ُمْجرِِميَها

ؤآَُلِء َقْوٌم مُّْجرُِموَن فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنَّ هَٰٓ
maka (ia) berdo'a tuhannya bahwasanya mereka ini kaum orang-

orang yang sungguh-sungguh berdosa
Ad-Dukhaan:22 مُّْجرُِموَن

 ُكُلوا۟ َوتََمتَُّعوا۟ َقلِياًل إِنَُّكم مُّْجرُِموَن
kalian makanlah dan (kalian[lk]) bersenang-senanglah (kalian[lk])

sedikit sesungguhnya kalian orang-orang yang sungguh-sungguh
berdosa

Al-Mursalaat:46
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فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي
maka mereka menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-

orang yang berbuat dosa
Al-A'raaf:133 مُّْجرِِمنَي

يِ۟هۦ ِبـَٔايَِٰتنَا فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي  َوَمإَلِ
dan pemuka-pemukanya dengan ayat-ayat Kami maka mereka

menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-orang yang
berbuat dosa

Yunus:75

 َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa
Al-Hijr:58

 إِذْ َجآَءُكم بَْل ُكنتُم مُّْجرِِمنَي
ketika/tatkala ia datang kepada kalian bahkan adalah kalian orang-

orang yang berbuat dosa
Saba':32

 فَٱْستَْكبَرْتُْم وَُكنتُْم َقْوًما مُّْجرِِمنَي
lalu kamu menyombngkan diri dan kalian adalah kaum orang-orang

yang berbuat dosa
Al-Jaatsiyah:31

 َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa

Adz-
Dzaariyaat:32

إِذَا َحَلْلتُْم فَٱْصطَاُدوا۟ واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َو
dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka kalian
hendaklah baru berburu dan jangan dia membuat kalian berdosa

kebencian kaum/orang-orang

Al-Maidah:2 يَْجرَِمنَُّكْم

واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َعَلىٰٓ أاَلَّ تَْعِدُلوا۟
dan jangan dia membuat kalian berdosa kebencian kaum/orang-orang

atasku/terhadapku untuk tidak kalian melakukan keadilan
Al-Maidah:8

َويََٰقْومِ اَل يَْجرَِمنَُّكْم ِشَقاِقىٓ
dan hai kaumku tidak dia membuat kalian berdosa perselisihanku

Huud:89

ُرونَُهْم يََودُّ ٱمْلُْجرُِم َلْو يَفْتَِدى ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئذٍۭ ِببَِنيِه يُبَصَّ
saling dilihat ia menginginkan orang yang berdosa sekirany

menebus dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya
Al-Ma'arij:11 ٱمْلُْجرُِم

َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن
walaupun (ia) membenci orang-orang yang berdosa Al-Anfaal:8 ٱمْلُْجرُِموَن

 أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱمْلُْجرُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung orang-orang yang
berdosa

Yunus:17
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 أَْو نََهاًرا مَّاذَا يَْستَْعجُِل ِمنُْه ٱمْلُْجرُِموَن
atau sungai apa yang berubah menjadi menyegerakan dari padanya

orang-orang yang berdosa
Yunus:50

ِتِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن  َويُِحقُّ الـلَّـُه ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dibenarkan Allah yang benar dengan kalimatnya walaupun (ia)

membenci orang-orang yang berdosa
Yunus:82

۟ َورََءا ٱمْلُْجرُِموَن ٱلنَّاَر فَظَنُّٓوا
dan melihat orang-orang yang berdosa neraka maka

menyangka/yakin
Al-Kahfi:53

 َوَمآ أََضلَّنَآ إاِلَّ ٱمْلُْجرُِموَن
dan tidak menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa

Asy-Syu'araa':99

 واََل يُْسـَُٔل َعن ذُنُوِبِهُم ٱمْلُْجرُِموَن
dan tidak (ia) ditanya dari/tentang dosa-dosa mereka orang-orang

yang berdosa
Al-Qashash:78

اَعُة يُبْلُِس ٱمْلُْجرُِموَن  َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menyebabkan akan berputus asa

orang-orang yang berdosa
Ar-Ruum:12

اَعُة يُْقِسُم ٱمْلُْجرُِموَن  َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menjadikan menyumpah orang-

orang yang berdosa
Ar-Ruum:55

َوَلْو تََرىٰٓ إِِذ ٱمْلُْجرُِموَن نَاِكُسوا۟ رُُءوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika orang-

orang yang berdosa yang menundukkan kepala mereka disisi tuhan
mereka

As-Sajdah:12

 َوٱْمتَٰزُوا۟ ٱْليَْوَم أَيَُّها ٱمْلُْجرُِموَن
dan berpisahlah kamu hari ini manakah orang-orang yang berdosa

YaaSiin:59

ُهْم فَيُؤَْخذُ ِبٱلنَّوَِٰصى َوٱأْلَْقَدامِ يُْعَرُف ٱمْلُْجرُِموَن ِبِسيمَٰ
diketahui / dikenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda
mereka lalu dipegang/diambil dengan umbun-umbun dan telapak-

telapak kaki

Ar-Rahman:41

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى يَُكذُِّب ِبَها ٱمْلُْجرُِموَن  هَٰ
ini neraka jahanam yang sungguh-sungguh akan mendustakan

dengannya/padanya orang-orang yang berdosa
Ar-Rahman:43

ُل ٱْلَءايَِٰت َولِتَْستَِبنَي َسِبيُل ٱمْلُْجرِِمنَي وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar menjadi jelas

benar-benar jalan para yang melakukan dosa
Al-An'aam:55 ٱمْلُْجرِِمنَي

 واََل يُرَدُّ بَأُْسُهۥ َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dapat dia ditolak siksaNya dari kaum para yang melakukan

dosa
Al-An'aam:147
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 َحتَّىٰ يَلِجَ ٱْلَجَمُل ِفى َسمِّ ٱْلِخيَاِط وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْجرِِمنَي
sehingga dia masukkan unta di dalam lubang jarum dan demikianlah

kami membalas para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:40

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي  فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:84

 َوَما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak adalah mereka agar mereka beriman seperti itulah kami

membalas kaum para yang melakukan dosa
Yunus:13

 واََل يُرَدُّ بَأُْسنَا َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dia ditolak siksa Kami dari kaum para yang melakukan

dosa
Yusuf:110

َقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد َوتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ مُّ
dan kamu melihat para yang melakukan dosa pada hari itu orang-

orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di dalam belenggu
Ibrahim:49

 َكذَٰلَِك نَْسُلُكُهۥ ِفى ُقُلوِب ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah memasukkannya di dalam hati-hati para yang

melakukan dosa
Al-Hijr:12

ا ِفيِه َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب فَتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
dan telah diletakkan kitab maka kamu lihat para yang melakukan

dosa orang-orang yang takut dari apa tentang (kebenaran) itu
Al-Kahfi:49

َونَُسوُق ٱمْلُْجرِِمنَي إَِلىٰ َجَهنََّم ِورًْدا
dan akan menghalau para yang melakukan dosa ke neraka jahanam

keadaan dahaga
Maryam:86

َونَْحُشُر ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ زُرًْقا
dan akan mengumpulkan para yang melakukan dosa pada hari itu

mata kelabu
Thaahaa:102

 وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا مَِّن ٱمْلُْجرِِمنَي
dan seperti demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi

musuh dari para yang melakukan dosa
Al-Furqon:31

 َكذَٰلَِك َسَلْكنَُٰه ِفى ُقُلوِب ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah kami masukkannya di dalam hati-hati para yang

melakukan dosa

Asy-
Syu'araa':200

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي  فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah

dia yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
An-Naml:69

ثُمَّ أَْعرََض َعنَْهآ إِنَّا ِمَن ٱمْلُْجرِِمنَي ُمنتَِقُموَن
kemudian Ia memalingkan dari padanya sesungguhnya kami dari para

yang melakukan dosa orang-orang yang dalam kondisi dihukum
As-Sajdah:22
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لُِدوَن إِنَّ ٱمْلُْجرِِمنَي ِفى َعذَاِب َجَهنََّم خَٰ
sesungguhnya para yang melakukan dosa di dalam azab neraka

jahanam orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:74

 َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah kami membalas kaum para yang melakukan dosa

Al-Ahqaaf:25

إِنَّ ٱمْلُْجرِِمنَي ِفى َضلٍَٰل َوُسُعٍر
sesungguhnya para yang melakukan dosa di dalam tambahan

kesesatan dan siksaan-siksaan
Al-Qamar:47

 َعِن ٱمْلُْجرِِمنَي
dari/tentang para yang melakukan dosa

Al-
Muddaththir:41
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ي ر ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna aliran aliran, menjalankan,

melarikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalir, mengalirkan,
menjalankan, berjalan, berlari, melarikan, memimpin, menembus,
melaksanakan, melakukan, menghukum mati, menyelenggarakan,

membuat, mengerjakan, mempertunjukkan, mulai, memulai, berangkat,
menghidupkan, memulakan, membawa, mengadakan, beroperasi,
mengoperasi, membedah, mengusahakan, bekerja, menyelesaikan,

mengolah, menggunakan, bergerak badan, berlatih, mempraktekkan,
melatih, berpraktek, berusaha, memperusahakan, meneruskan,

mengamati, melihat, memperhatikan, mematuhi, mengawasi, melayani,
menjadi, menyajikan, bertindak, mengabdi, mengelola, mengurus,

memberikan, melepaskan, membebaskan, keluar, mengalirkan, berbuat,
menyerahkan, memasukkan, mempercayakan, menggerakkan,

mendorong, menyebabkan, mengakibatkan, mengarungi, menghujani,
memberi, melayari, mengayunkan, berayun, mengayun, melenggang,

menggoyang, menjalankan , memasak, terjadi, merencanakan

لِتَْجِرَى ِريَِٰت فَٱْلجَٰ َجاِريٌَة تَْجِريَاِن تَْجِرى
untuk

berlayar/berjalan maka yang berlayar (ia/sesuatu[pr]) yang
mengalir (kapal) mengalir dia mengalirkan

يَْجِرى َولِتَْجِرَى َوَجَريَْن َمْج۪رىَٰها لِتَْجِرَى
mengalir/meluncur dan supaya berlayar dan (mereka[pr])

meluncur/melaju waktu berlayarnya untuk
berlayar/berjalan

ٱْلَجَواِر ٱْلَجاِريَِة
(ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-kapal) (ia[pr]) yang mengalir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُر أَنَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
bahwasanya bagi mereka surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
Al-Baqarah:25 تَْجِرى
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َوٱْلفُْلِك ٱلَِّتى تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
dan bahtera yang dia mengalirkan di dalam laut

Al-Baqarah:164

ُر َلُهۥ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai baginya

Al-Baqarah:266

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ali-Imran:15

ُر َوَجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Ali-Imran:136

ُر وأََلُْدِخَلنَُّهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan tentu aku masukkan mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
Ali-Imran:195

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya
Ali-Imran:198

ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
An-Nisa:13

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:57

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:122

ُر وأََلُْدِخَلنَُّكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan sungguh aku akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:12

ُر فَأَثَٰبَُهُم الـلَّـُه ِبَما َقاُلوا۟ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
maka dia memberi pahala mereka Allah dengan apa mereka berkata

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:85

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal didalamnya selama-lamanya
Al-Maidah:119

َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai

Al-A'raaf:43
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ُر َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72

ُر أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
At-Taubah:89

ُر َوأََعدَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى تَْحتََها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia sediakan bagi mereka surga dia mengalirkan di bawahnya

sungai-sungai
At-Taubah:100

ُر ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai di dalam surga

kenikmatan
Yunus:9

َوِهىَ تَْجِرى ِبِهْم ِفى َمْوجٍ َكٱْلجِبَاِل
dan dia dia mengalirkan dengan mereka di dalam gelombang seperti

gunung
Huud:42

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ibrahim:23

ُر َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai bagi mereka
An-Nahl:31

ُر أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
itulah mereka bagi mereka surga 'adn dia mengalirkan dari bawah

mereka sungai-sungai
Al-Kahfi:31

ُر َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Thaahaa:76

يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81

ُر َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Hajj:14

ُر يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai diberi perhiasan

didalamnya dari gelang-gelang
Al-Hajj:23

َوٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ
dan perahu dia mengalirkan di dalam lautan dengan perintahnya

Al-Hajj:65
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ُر مِّن ذَٰلَِك َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dari itu surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Furqon:10

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Ankabuut:58

أََلْم تََر أَنَّ ٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya perahu

dia mengalirkan di dalam laut
Luqman:31

ْمُس تَْجِرى مِلُْستََقرٍّ لََّها ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َوٱلشَّ
dan matahari dia mengalirkan bagi yang menjadi tempat

ketetapan/peredaran baginya itu mereka menguasai sangat perkasa
yang sangat mengetahui

YaaSiin:38

يحَ تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦ رَُخآًء َحيُْث أََصاَب رْنَا َلُه ٱلرِّ فََسخَّ
maka (kami) menundukkan baginya angin dia mengalirkan dengan

perintahnya baik/lembut kemana saja semakin menimpa
Shaad:36

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Az-Zumar:20

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتىٓ أَفَاَل تُبِْصُروَن ِذِه ٱأْلَنْهَٰ َوهَٰ
dan ini sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah ia membenam

celaan-ku/kemurkaan-ku
Az-Zukhruf:51

ُر َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Muhammad:12

ُر لِّيُْدِخَل ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
karena hendak dimasukkan (olehnya) orang-orang yang beriman dan

orang-orang mukmin perempuan surga dia mengalirkan dari
bawahnya sungai-sungai

Al-Fath:5

ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
Al-Fath:17

َن َكاَن ُكِفَر تَْجِرى ِبأَْعيُِننَا َجزَآًء ملِّ
dia mengalirkan dengan penghilatan kami balasan bagi orang-orang

adalah dia telah diingkari
Al-Qamar:14

ُر بُْشَرىُٰكُم ٱْليَْوَم َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
berita gembira untuk mu hari ini kebun dia mengalirkan dari

bawahnya sungai
Al-Hadiid:12

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22
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ُر يَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan dimasukkan kalian

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Ash-Shaff:12

ُر َويُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia akan memasukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
At-Taghaabun:9

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
Ath-Thalaaq:11

ُر َويُْدِخَلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan menyebabkan akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
At-Tahriim:8

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai

Al-Buruuj:11

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai

Al-Baiyinah:8

ِفيِهَما َعيْنَاِن تَْجِريَاِن
pada keduanya dua mata air mengalir Ar-Rahman:50 تَْجِريَاِن

ِفيَها َعنْيٌ َجاِريٌَة
di dalamnya mata air (ia/sesuatu[pr]) yang mengalir (kapal)

Al-
Ghaashiyah:12 َجاِريٌَة

ِريَِٰت يُْسًرا فَٱْلجَٰ
maka yang berlayar kemudahan

Adz-
Dzaariyaat:3 ِريَِٰت فَٱْلجَٰ

َر َر َلُكُم ٱأْلَنْهَٰ لِتَْجِرَى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ َوَسخَّ
untuk berlayar/berjalan di dalam lautan dengan perintahnya dan (ia)

telah benar-benar memperjalankan untuk kalian sungai-sungai
Ibrahim:32 لِتَْجِرَى

َر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِهۦ الـلَّـُه ٱلَِّذى َسخَّ
Allah yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan untuk kalian lautan

untuk berlayar/berjalan perahu tentang (kebenaran) itu dengan
perintahnya

Al-Jaatsiyah:12

َوَقاَل ٱرَْكبُوا۟ ِفيَها ِبْسمِ الـلَّـِه َمْج۪رىَٰها َوُمرَْسىَٰهآ
dan dia mengucapkan naiklah (kalian[lk]) didalamnya dengan/atas

nama Allah waktu berlayarnya dan berlabuhnya
Huud:41 َمْج۪رىَٰها

َحتَّىٰٓ إِذَا ُكنتُْم ِفى ٱْلفُْلِك َوَجَريَْن ِبِهم
sehingga apabila adalah kalian di dalam perahu dan (mereka[pr])

meluncur/melaju dengan mereka
Yunus:22 َوَجَريَْن
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َولِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِبأَْمرِِهۦ َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya berlayar perahu dengan perintahnya dan supayamencari

dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih
Ar-Ruum:46 َولِتَْجِرَى

ى َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ
dan bulan setiap mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat

menentukan
Arraad:2 يَْجِرى

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Faathir:13

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Az-Zumar:5

ى ُكلٌّ يَْجِرٓى إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
setiap mengalir/meluncur sampai waktu yang ditentukan yang telah

sangat menentukan
Luqman:29 يَْجِرٓى

َا طََغا ٱمْلَآُء َحَمْلنَُٰكْم ِفى ٱْلَجاِريَِة إِنَّا ملَّ
sesungguhnya kami tatkala (ia) melampaui batas air kami bawa kamu

di dalam (ia[pr]) yang mengalir
Al-Haaqqah:11 ٱْلَجاِريَِة

َوِمْن َءايَِٰتِه ٱْلَجَواِر ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan dari tanda-tanda-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-

kapal) di dalam laut seperti gunung-gunung
Asy-Syuura:32 ٱْلَجَواِر

َوَلُه ٱْلَجَواِر ٱمْلُنَشـَٔاُت ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan bagi-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-kapal)

(ia[pr]) yang tumbuh di dalam lautan seperti gunung-gunung
Ar-Rahman:24

ٱْلَجَواِر ٱْلُكنَِّس
(ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-kapal)

berlindung/terbenam
At-Takwiir:16
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hء ز ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bagian, dengan, menurut,

dari, karena, demi, untuk, ke, kepada, sampai, oleh karena, atas, oleh
sebab, gara-gara, setelah, sesudah, sehabis, substitusi, penggantian, tukar

ganti, cukup, pada, mampu, mencukupi, sedang, banyak, luas, lebih dr
cukup, adil, wajar, jujur, baik, cukup memuaskan, cukup memuaskan,
moderat, lunak, layak, cukupan, enak, senang, sreg, nikmat, lumayan,

kaya, berada, lengkap, penuh, sempurna, menyeluruh, komplet, nyenyak,
benar-benar, agak, sebaliknya, lebih baik, sebetulnya, juga, dgn luas, dgn

lebar, persis, tepat, sebenarnya, justru
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُجزٌْء ُجزًْءا
bagian-bagian bagian-bagian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مِّنُْهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ ٱْدُعُهنَّ
daripada mereka bagian-bagian kemudian kamu hendaklah

memanggil mereka
Al-Baqarah:260 ُجزًْءا

 َوَجَعُلوا۟ َلُهۥ ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُجزًْءا
dan mereka menjadikan baginya sebagian dari hamba-hambanya

bagian-bagian
Az-Zukhruf:15

نُْهْم ُجزٌْء مَّْقُسوٌم َلَها َسبَْعُة أَبْوٍَٰب لُِّكلِّ بَاٍب مِّ
baginya tujuh pintu-pintu bagi tiap-tiap pintu dari mereka bagian-

bagian (ia[lk]) yang ditentukan
Al-Hijr:44 ُجزٌْء
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ع ز ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keranjingan, kegila-gilaan,

kesedihan, kemurungan, keputusasaan, kepatahan, kepatahan semangat,
kepatahan hati, kegelisahan, keinginan, waswas, kemasygulan,

kemasgulan, tdk sabar, cemas, tertib, yg kuatir, yg berhasrat, putus asa,
sangat sedih, remuk hati, gundah gulana, gandum, butir, biji, urat,

kemauan, buku, derai, kembang kayu, kehendak, bukur, ira, biji padi-
padian, padi-padian, barik-barik, pembuluh darah, nada, lapisan, urat
darah halus, bakat, keadaan pikiran, perangai, penderita, orang sakit,

sabar, telaten, panjang usus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggila, mempergilakan,

menjadi gila, menggilakan, lewat, mengabaikan, mendiamkan,
memperdiarkan, membelakangkan, melampaui, lalu, memaafkan,

memperdiamkan

َجزُوًعا أََجِزْعنَآ
keluh-kesah apakah (kami) mengeluh (kt tanya)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََجِزْعنَآ أَْم َصبَرْنَا َما َلنَا ِمن مَِّحيٍص
apakah (kami) mengeluh (kt tanya) atau (kami) bersabar tidak ada

bagi kami dari tempat berlari
Ibrahim:21 أََجِزْعنَآ

رُّ َجزُوًعا ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ
apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan keluh-kesah
Al-Ma'arij:20 َجزُوًعا
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ي ز ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna balas jasa, imbalan jasa,

hukuman, pengganti rugi, hadiah, ganjaran, upah, pahala, pituas,
kepuasan, pelunasan, keyakinan, kegembiraan, penebusan dosa, retribusi,

ganti rugi, hukuman setimpal, kisas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memuaskan, memenuhi,

memadai, memadakan, menghilangkan, menggembirakan, meyakinkan,
membayar, mengganti rugi, menebus, membalas jasa, membayar ganti
rugi, memberi hukuman, memberi imbalan, menghargai, membalas,

memberikan penghargaan, menghadiahi, mengganjar, menghadiahkan,
mengganjarkan, memberkati, merestui, mendoakan

َجاٍز تُْجزَىٰٓ تُْجزَٰى تُْجزَْوَن تَْجِزى
(ia[lk]) yang

menolong patut dibalas patut dibalas kalian diberi balasan kamu dapat
membela

َجزَآؤُُكْم َجزَآُء َجزَآءًۢ َجزَآًء َجاٍز
balasan kalian[lk] balasan balasan balasan (ia[lk]) yang

menolong

َجزَيْنَُٰهم َجزَيْتُُهُم َجزَآؤُُهْم َجزَآؤُُهم َجزَآؤُُكْم
kami memberi
balasan kepada

mereka
(aku) memberi
balasan mereka balasan mereka balasan mereka balasan kalian[lk]

َسنَْجِزى َجزَٰٓؤُهُۥٓ َجزَٰٓؤُهُۥ َجزَُٰٓؤا۟ َجزَيْنَُٰهم
kelak (kami) kelak

akan memberi
balasan (kk akan)

balasannya balasannya balasan
kami memberi
balasan kepada

mereka

فََجزَآٌء َسيُْجزَْوَن َسيَْجِزيِهْم َسيَْجِزيِهم َسنَْجِزى
maka balasan kelak akan diberi

balasan
kelak dia akan

membalas mereka
kelak dia akan

membalas mereka
kelak (kami) kelak

akan memberi
balasan (kk akan)

لِيَْجِزيََك لِيَْجِزَى لِتُْجزَٰى فََجزَآؤُهُۥ فََجزَآٌء
untuk memberi

balasan kepadamu
karena hendak

memberi balasan untuk dibalas maka balasannya maka balasan
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نَْجِزيِه نَْجِزى لِّيَْجِزَى لِيَْجِزيَُهُم لِيَْجِزيََك
membalasnya kami membalas karena hendak

memberi balasan
karena hendak

memberi balasan
mereka

untuk memberi
balasan kepadamu

َوَسنَْجِزى َوَجزَُٰٓؤا۟ َوَجزَىُٰهم ِزٓى نُجَٰ نَْجِزيِه
dan kelak kami akan

memberi balasan dan balasan
dan memberi
balasan pada

mereka
diberi balasan membalasnya

َولِتُْجزَٰى َوَلنَْجِزيَنَُّهْم َوَلنَْجِزيَنَّ َوَسيَْجِزى َوَسنَْجِزى
dan untuk diberi

balasan
dan sungguh akan
memberi balasan

mereka
dan sungguh akan
memberi balasan

dan dia akan
memberi balasan

dan kelak kami akan
memberi balasan

يُْجزَ يَْجِزى
dia membalas memberi balasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak kamu dapat

membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:48 تَْجِزى

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak dapat kamu

dapat membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:123

ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93 تُْجزَْوَن

َهْل تُْجزَْوَن إاِلَّ ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
apakah kalian diberi balasan kecuali dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Yunus:52

َهْل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
apakah/tidakkah kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian

kalian melakukan
An-Naml:90

واََل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan tidak kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian kalian

melakukan
YaaSiin:54
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َوَما تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan tidak kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian kalian

melakukan
Ash-Shaafaat:39

تُْدَعىٰٓ إَِلىٰ ِكتَِٰبَها ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dipanggil kepada kitabnya/catatannya pada hari kalian diberi balasan

apa yang adalah kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:28

فَٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن
maka pada hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang

menghinakan
Al-Ahqaaf:20

إِنََّما تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya hanyalah kalian diberi balasan apa yang adalah kalian

kalian melakukan
Ath-Thuur:16

إِنََّما تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya hanyalah kalian diberi balasan apa adalah kalian kalian

melakukan
At-Tahriim:7

ٱْليَْوَم تُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت
pada hari patut dibalas tiap jiwa/orang dengan menurut ia telah

mengusahakan
Ghafir:17 تُْجزَٰى

َوَما أِلََحٍد ِعنَدهُۥ ِمن نِّْعَمٍة تُْجزَىٰٓ
dan tidak bagi seorang di sisi-nya dari nikmat-nikmat patut dibalas Al-Lail:19 تُْجزَىٰٓ

َوالٌِد َعن َوَلِدِهۦ واََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِهۦ َشيْـًٔا
(ia[lk]) yang menjadi bapak dari anaknya dan tidak (ia[lk]) yang
dilahirkan dia (ia[lk]) yang menolong dari (ia[lk]) yang menjadi

bapaknya sesuatu

Luqman:33 َجاٍز

فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَآؤُُكْم َجزَآًء مَّْوفُوًرا
maka sesungguhnya neraka jahanam balasan kalian[lk] balasan yang

dicukupkan/dipenuhi
Al-Isra:63 َجزَآًء

فََلُهۥ َجزَآًء ٱْلُحْسنَىٰ َوَسنَُقوُل َلُهۥ ِمْن أَْمرِنَا يُْسًرا
maka baginya balasan kebaikan dan akan mengatakan baginya dari

urusan kami kemudahan
Al-Kahfi:88

ٱمْلُتَُّقوَن َكانَْت َلُهْم َجزَآًء َوَمِصيًرا
orang-orang yang bertakwa adalah ia bagi mereka balasan dan tempat

kembali
Al-Furqon:15

َن َكاَن ُكِفَر تَْجِرى ِبأَْعيُِننَا َجزَآًء ملِّ
dia mengalirkan dengan penghilatan kami balasan bagi orang-orang

adalah dia telah diingkari
Al-Qamar:14

اَل نُِريُد ِمنُكْم َجزَآًء واََل ُشُكوًرا
tidak diharapkan oleh kami diantara kalian balasan dan tidak syukur

Al-Insaan:9
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ذَا َكاَن َلُكْم َجزَآًء وََكاَن َسْعيُُكم مَّْشُكوًرا إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah dia bagi kalian balasan dan ia adalah usaha

kalian yang disukuri
Al-Insaan:22

َجزَآًء وِفَاًقا
balasan setimpal

An-Naba:26

بَِّك َعطَآًء ِحَسابًا َجزَآًء مِّن رَّ
balasan dari tuhanmu pemberian perhitungan/pemeriksaan

An-Naba:36

اًل مَِّن الـلَّـِه َجزَآءًۢ ِبَما َكَسبَا نَكَٰ
balasan dengan/bagi apa mereka berdua mengerjakan mereka berdua

peringatan dari Allah
Al-Maidah:38 َجزَآءًۢ

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
balasan dengan/bagi apa adalah mereka mereka usahakan

At-Taubah:82

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
balasan dengan/terhadap apa adalah mereka mereka usahakan

At-Taubah:95

أَْعنُيٍ َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
mata-mata (kb jamak) balasan terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
As-Sajdah:17

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
balasan dengan apa adalah mereka terhadap ayat-ayat Kami mereka

menyangkal
Fush-Shilat:28

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
balasan terhadap apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Ahqaaf:14

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
balasan bagi apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Waqi'a:24

فََما َجزَآُء َمن يَفَْعُل ذَٰلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخزٌْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka tidak balasan orang mereka melakukan itu diantara kalian

kecuali hinaan di dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:85 َجزَآُء

ِفِريَن فَِإن قَٰتَُلوُكْم فَٱْقتُُلوُهْم َكذَٰلَِك َجزَآُء ٱْلكَٰ
maka jika (mereka) semakin memerangi kalian maka bunuhlah

mereka seperti itulah balasan para pembangkang / kafir
Al-Baqarah:191

لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan itulah balasan orang-orang

yang berbuat kebaikan
Al-Maidah:85

ِفِريَن َوذَٰلَِك َجزَآُء ٱْلكَٰ
dan demikian itu balasan para pembangkang / kafir

At-Taubah:26

يِّـَٔاِت َجزَآُء َسيِّئَةٍۭ ِبِمثْلَِها َوٱلَِّذيَن َكَسبُوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan

balasan kejelekan/bencana dengan sebandingnya
Yunus:27
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َما َجزَآُء َمْن أَرَاَد ِبأَْهلَِك ُسٓوًءا
apa(kah) balasan orang dia ingin dengan keluargamu keburukan

Yusuf:25

ىٰ لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَآُء َمن تَزَكَّ خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan itulah balasan orang (kamu)

sucikanlah
Thaahaa:76

۟ ْعِف ِبَما َعِمُلوا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجزَآُء ٱلضِّ
maka itulah mereka bagi mereka balasan lipat ganda dengan

apa/sebab mereka mengerjakan
Saba':37

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم ذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي
bagi mereka apa kehendaki disisi tuhan mereka itu balasan orang-

orang yang berbuat baik
Az-Zumar:34

ذَٰلَِك َجزَآُء أَْعَدآِء الـلَّـِه ٱلنَّاُر
itu balasan musuh-musuh Allah neraka

Fush-Shilat:28

ُن ْحسَٰ ِن إاِلَّ ٱإْلِ ْحسَٰ َهْل َجزَآُء ٱإْلِ
bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan

Ar-Rahman:60

فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَآؤُُكْم َجزَآًء مَّْوفُوًرا
maka sesungguhnya neraka jahanam balasan kalian[lk] balasan yang

dicukupkan/dipenuhi
Al-Isra:63 َجزَآؤُُكْم

بِِّهْم ْغِفرَةٌ مِّن رَّ أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهم مَّ
itulah mereka balasan mereka ampunan dari Tuhan mereka Ali-Imran:136 َجزَآؤُُهم

ذَٰلَِك َجزَآؤُُهم ِبأَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu balasan mereka karena sesungguhnya mereka mereka

mengingkari dengan ayat-ayat kami
Al-Isra:98

أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهْم أَنَّ َعَليِْهْم َلْعنََة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka balasan mereka bahwasanya atas mereka kutukan Allah

dan para Malaikat dan manusia mereka semuanya
Ali-Imran:87 َجزَآؤُُهْم

ذَٰلَِك َجزَآؤُُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكفَُروا۟
itu balasan mereka neraka jahanam dengan apa/sebab mereka

mengingkari
Al-Kahfi:106

َجزَآؤُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَُّٰت َعْدٍن
balasan mereka disisi tuhan mereka surga 'adn

Al-Baiyinah:8

إِنِّى َجزَيْتُُهُم ٱْليَْوَم ِبَما َصبَُرٓوا۟ أَنَُّهْم ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن
sesungguhnya aku (aku) memberi balasan mereka hari ini dengan

apa/karena mereka sabar sesungguhnya mereka mereka orang-orang
yang mendapat kemenangan

Al-
Mu'minuun:111

َجزَيْتُُهُم
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ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ذَٰلَِك َجزَيْنَُٰهم ِببَْغِيِهْم َو
itu kami memberi balasan kepada mereka dengan sebab kedurhakaan

mereka dan sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah
benar

Al-An'aam:146
َجزَيْنَُٰهم

ِزٓى إاِلَّ ٱْلَكفُوَر ذَٰلَِك َجزَيْنَُٰهم ِبَما َكفَُروا۟ َوَهْل نُجَٰ
itu kami memberi balasan kepada mereka dengan apa/dengan sebab

mereka mengingkari dan apakah/dan tidaklah diberi balasan
melainkan/kecuali orang-orang yang sangat kafir

Saba':17

ِب ٱلنَّاِر َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي فَتَُكوَن ِمْن أَْصحَٰ
maka adalah kalian dari kaum/golongan neraka dan yang demikian

itu balasan yang mendzalmi
Al-Maidah:29 ۟ َجزَٰٓؤُا

إِنََّما َجزَٰٓؤُا۟ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yang mereka

memerangi Allah dan rasul-nya
Al-Maidah:33

لَِديِْن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي خَٰ
(mereka berdua[lk]) yang kekal di dalamnya dan demikian itu

balasan yang mendzalmi
Al-Hasyr:17

َقاُلوا۟ َجزَٰٓؤُهُۥ َمن ُوِجَد ِفى رَْحلِِهۦ
mereka berkata balasannya siapa telah didapatkan di dalam

karungnya
Yusuf:75 َجزَٰٓؤُهُۥ

فَُهَو َجزَٰٓؤُهُۥ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia balasannya seperti itulah kami membalas yang mendzalmi

Yusuf:75

ِذِبنَي َقاُلوا۟ فََما َجزَٰٓؤُهُۥٓ إِن ُكنتُْم كَٰ
mereka berkata maka apa balasannya jika adalah kalian orang-orang

yang mendustakan
Yusuf:74 َجزَٰٓؤُهُۥٓ

َسنَْجِزى ٱلَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن َءايَِٰتنَا ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
kelak (kami) kelak akan memberi balasan (kk akan) orang-orang

yang mereka memalingkan dari ayat-ayat Kami buruk siksa
Al-An'aam:157 َسنَْجِزى

ٱفِْترَآًء َعَليِْه َسيَْجِزيِهم ِبَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
pengada-adaan atasnya kelak dia akan membalas mereka

dengan/terhadap apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-An'aam:138 َسيَْجِزيِهم

فَُهْم ِفيِه ُشرََكآُء َسيَْجِزيِهْم َوْصفَُهْم
maka mereka tentang (kebenaran) itu berserikat kelak dia akan

membalas mereka ketetapan mereka
Al-An'aam:139 َسيَْجِزيِهْم

ثَْم َسيُْجزَْوَن ِبَما َكانُوا۟ يَْقتَرِفُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكِسبُوَن ٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka usahakan dosa/bohong kelak

akan diberi balasan dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka
mengusahakan

Al-An'aam:120
َسيُْجزَْوَن
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َسيُْجزَْوَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
kelak akan diberi balasan apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-A'raaf:180

ثُْل َما َقتََل ِمَن ٱلنََّعمِ ًدا فََجزَآٌء مِّ َوَمن َقتََلُهۥ ِمنُكم مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuhnya diantara kalian orang yang

kemudian dengan sengaja maka balasan seperti apa dia memerangi
dari binatang ternak

Al-Maidah:95
فََجزَآٌء

لًِدا ِفيَها ًدا فََجزَآؤُهُۥ َجَهنَُّم خَٰ َوَمن يَْقتُْل ُمؤِْمنًا مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuh yang sungguh-sungguh beriman

orang yang kemudian dengan sengaja maka balasannya neraka
jahanam yang kekal di dalamnya

An-Nisa:93
فََجزَآؤُهُۥ

لِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما تَْسَعىٰ
untuk dibalas tiap jiwa/orang dengan apamerayap Thaahaa:15 لِتُْجزَٰى

إِنَُّهۥ يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
sesungguhnya dia Dia memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia karena hendak memberi balasan orang-orang
yang mereka mengimani

Yunus:4 لِيَْجِزَى

لِيَْجِزَى الـلَّـُه ُكلَّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
karena hendak memberi balasan Allah tiap-tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ibrahim:51

ِت ِمن فَْضلِِهۦٓ لِحَٰ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari
karunianya

Ar-Ruum:45

لِيَْجِزَى َقْومًۢا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
karena hendak memberi balasan kaum terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan
Al-Jaatsiyah:14

۟ ـُٔوا۟ ِبَما َعِمُلوا لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang kejahatan-

kejahatan (mereka) terhadap apa mereka mengerjakan
An-Najm:31

لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َسَقيَْت َلنَا
untuk memberi balasan kepadamu pahala apa (kamu)memberi

minum bagi kami
Al-Qashash:25 لِيَْجِزيََك

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

adalah mereka mereka mengerjakan
At-Taubah:121 لِيَْجِزيَُهُم

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َعِمُلوا۟ َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

mereka mengerjakan dan (ia) menambah mereka dari karunianya
An-Nuur:38
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ِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي إِن َشآَء لِّيَْجِزَى الـلَّـُه ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan Allah orang-orang yang benar

dengan kebenaran mereka dan sungguh-sungguh akan menyiksa
orang-orang munafik laki-laki jika ia menghendaki

Al-Ahzab:24 لِّيَْجِزَى

ِت لِحَٰ لِّيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Saba':4

ُروَن وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰ َوهَٰ
dan Ayub dan yusuf dan Musa dan Harun dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-An'aam:84 نَْجِزى

َحتَّىٰ يَلِجَ ٱْلَجَمُل ِفى َسمِّ ٱْلِخيَاِط وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْجرِِمنَي
sehingga dia masukkan unta di dalam lubang jarum dan demikianlah

kami membalas para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:40

وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
dan demikianlah kami membalas yang mendzalmi

Al-A'raaf:41

َوِذلٌَّة ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُفْتَِريَن
dan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan demikian itu kami

membalas orang-orang yang membuat kebohongan
Al-A'raaf:152

َوَما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak adalah mereka agar mereka beriman seperti itulah kami

membalas kaum para yang melakukan dosa
Yunus:13

وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Yusuf:22

فَُهَو َجزَٰٓؤُهُۥ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia balasannya seperti itulah kami membalas yang mendzalmi

Yusuf:75

وََكذَٰلَِك نَْجِزى َمْن أَْسَرَف َوَلْم يُؤِْمۢن ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ
dan demikianlah kami membalas orang (ia) mulai melampaui batas

dan dia tidak beriman dengan/kepada ayat-ayat tuhannya
Thaahaa:127

فَذَٰلَِك نَْجِزيِه َجَهنََّم َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
maka demikian itu membalasnya neraka jahanam seperti itulah kami

membalas yang mendzalmi
Al-Anbiyaa':29

َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
kami telah memberikannya hikmah dan ilmu dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-Qashash:14

َكذَٰلَِك نَْجِزى ُكلَّ َكفُوٍر
seperti itulah kami membalas tiap-tiap keingkaran

Faathir:36
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إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik
Ash-Shaafaat:80

َقْد َصدَّْقَت ٱلرُّْءيَآ إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sungguh telah (kamu) membenarkan mimpi sesungguhnya kami

seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Ash-
Shaafaat:105

َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Ash-
Shaafaat:110

إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik

Ash-
Shaafaat:121

إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik

Ash-
Shaafaat:131

َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah kami membalas kaum para yang melakukan dosa

Al-Ahqaaf:25

نِّْعَمًة مِّْن ِعنِدنَا َكذَٰلَِك نَْجِزى َمن َشَكَر
nikmat-nikmat dari sisi Kami seperti itulah kami membalas orang (ia)

mensyukuri
Al-Qamar:35

إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik
Al-Mursalaat:44

فَذَٰلَِك نَْجِزيِه َجَهنََّم َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
maka demikian itu membalasnya neraka jahanam seperti itulah kami

membalas yang mendzalmi
Al-Anbiyaa':29 نَْجِزيِه

ِزٓى إاِلَّ ٱْلَكفُوَر ذَٰلَِك َجزَيْنَُٰهم ِبَما َكفَُروا۟ َوَهْل نُجَٰ
itu kami memberi balasan kepada mereka dengan apa/dengan sebab

mereka mengingkari dan apakah/dan tidaklah diberi balasan
melainkan/kecuali orang-orang yang sangat kafir

Saba':17 ِزٓى نُجَٰ

َوَجزَىُٰهم ِبَما َصبَُروا۟ َجنًَّة َوَحِريًرا
dan memberi balasan pada mereka dengan apa/sebab mereka sabar

surga dan sutera
Al-Insaan:12 َوَجزَىُٰهم

َوَجزَُٰٓؤا۟ َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِّثُْلَها
dan balasan kejelekan/bencana kejahatan/bencana serupa dengannya Asy-Syuura:40 ۟ َوَجزَٰٓؤُا

ِكِريَن َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱأْلَِخرَِة نُؤِْتِهۦ ِمنَْها َوَسنَْجِزى ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia menghendaki pahala akhirat kami

mendatangkan kepadanya daripadanya dan kelak kami akan memberi
balasan para yang bersyukur

Ali-Imran:145
َوَسنَْجِزى
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ِكِريَن َوَمن يَنَقلِْب َعَلىٰ َعِقبَيِْه َوَسيَْجِزى الـلَّـُه ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia akhirnya berbalik/kembali atas/terhadap kedua
tumitnya dan dia akan memberi balasan Allah para yang bersyukur

Ali-Imran:144 َوَسيَْجِزى
َوَلنَْجِزيَنَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرٓوا۟ أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن

dan sungguh akan memberi balasan orang-orang yang mereka sabar
pahala mereka dengan yang lebih baik apa adalah mereka mereka

mengerjakan

An-Nahl:96
َوَلنَْجِزيَنَّ

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka pahala mereka dengan

yang lebih baik apa adalah mereka mereka mengerjakan
An-Nahl:97 َوَلنَْجِزيَنَُّهْم

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka memperbaiki yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-Ankabuut:7

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka paling buruk / jahat yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:27

َولِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan untuk diberi balasan tiap jiwa/orang dengan apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Al-Jaatsiyah:22 َولِتُْجزَٰى

َويَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِبٱْلُحْسنَى
dan akan memberi balasan orang-orang yang lebih baik denganyang

lebih baik
An-Najm:31 َويَْجِزَى

َويَْجِزيَُهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan memberi balasan kepada pahala mereka dengan yang lebih baik

yang adalah mereka mereka mengerjakan
Az-Zumar:35 َويَْجِزيَُهْم

َوتََصدَّْق َعَليْنَآ إِنَّ الـلَّـَه يَْجِزى ٱمْلُتََصدِِّقنَي
dan (kamu[lk]) kemudian berilah sedekah atas (kami) sesungguhnya

Allah memberi balasan orang-orang yang bersedekah
Yusuf:88 يَْجِزى

ِفيَها َما يََشآُءوَن َكذَٰلَِك يَْجِزى الـلَّـُه ٱمْلُتَِّقنَي
didalamnya apa kehendaki seperti itulah memberi balasan Allah

orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:31

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم َوٱْخَشْوا۟ يَْوًما الَّ يَْجِزى
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian dan takutlah

hari tidak memberi balasan
Luqman:33

َمن يَْعَمْل ُسٓوًءا يُْجزَ ِبِهۦ
barang siapa dia mengerjakan keburukan dia membalas dengannya An-Nisa:123 يُْجزَ

1288

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
apakah mereka diberi balasan kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-A'raaf:147 يُْجزَْوَن

أُ۟ولَِٰٓئَك يُْجزَْوَن ٱْلُغرْفََة ِبَما َصبَُروا۟
itulah mereka mereka diberi balasan tempat yang tinggi dengan

apa/sebab mereka sabar
Al-Furqon:75

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

يِّـَٔاِت يِّئَِة فَاَل يُْجزَى ٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Al-Qashash:84
يُْجزَى

ثُمَّ يُْجزَىُٰه ٱْلَجزَآَء ٱأْلَْوفَىٰ
kemudian (ia) diberi balasan kepadanya balasan cukup/sempurna An-Najm:41 يُْجزَىُٰه

يِّئَِة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barang siapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas kecuali/melainkan serupa/seimbang dengannya
Al-An'aam:160 يُْجزَىٰٓ

َمْن َعِمَل َسيِّئًَة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها
barang siapa dia membuat buruk maka tidak dia membalas kecuali

serupa/seimbang dengannya
Ghafir:40

ثُمَّ يُْجزَىُٰه ٱْلَجزَآَء ٱأْلَْوفَىٰ
kemudian (ia) diberi balasan kepadanya balasan cukup/sempurna An-Najm:41 ٱْلَجزَآَء

ِغُروَن َحتَّىٰ يُْعطُوا۟ ٱْلجِزْيََة َعن يٍَد َوُهْم صَٰ
sehingga diberi/dibayar upeti-upeti dari tangan/dengan patuh dan

mereka orang-orang yang telah kecil / hina
At-Taubah:29 ٱْلجِزْيََة
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د س ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , badan, mayat, lembaga,

benda, isi, bagasi, batang, koper, batang pohon, bingkai, kerangka, rangka,
lis, kosen, konstitusi, susunan, bentuk, keadaan jasmani, keadaan

jasmaniah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َجَسًدا
jasad

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
dari perhiasan-perhiasan mereka anak-anak lembu jasad baginya

suara
Al-A'raaf:148 َجَسًدا

فَأَْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
maka ia mengeluarkan untuk mereka anak-anak lembu jasad baginya

bersuara
Thaahaa:88

َوَما َجَعْلنَُٰهْم َجَسًدا الَّ يَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم
dan tidak (kami) jadikan mereka jasad mereka tidak mereka makan

makanan
Al-Anbiyaa':8

َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah

melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat
Shaad:34
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س س ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suasana, rabaan,

penyelidikan, pemeriksaan, satelit, roket riset, sentuhan, hubungan, kaitan,
peraba, goresan, gores, tekanan, gaya, pengetahuan, coretan, cakar,
tangan, kaki hewan, timangan, kesayangan, binatang kesayangan,

kemarahan mendadak, lapis, lapisan, sehelai benang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meraba, merasa, merasakan,
berasa, terasa, pikir, kira, menjamah, menggagap, memperasakan, rasa,
suasana, rabaan, menyelidiki, menggali, menjajaki, menyentuh, sentuh,
bersentuhan, menyinggung, memegang, mengusik, mendekati, mengais,
mencakar, menggaruk, membelai, mengelus-elus, menimang, bercumbu-

cumbuan, mengarungi, menjelajah, menjalankan, melakukan,
menghujani, memberi, melayari

۟ ُسوا تََجسَّ
(kalian) supaya mencari kesalahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ ُسوا إِنَّ بَْعَض ٱلظَّنِّ إِثٌْم واََل تََجسَّ
sesungguhnya sebagian menyangka dosa dan jangan (kalian) supaya

mencari kesalahan
Al-Hujuraat:12 ۟ ُسوا تََجسَّ
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م س ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tubuh besar, penjelmaam,

proyek, pembangunan, rencana, rancangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meringankan, membantu,

menolong, menghilangkan, membebaskan, mengurangi, melegakan,
melapangkan, mengganti, mencopot, mencopoti, menyolok, mencopet,
merampas, menegaskan, menyolok mata, menjelmakan, mewujudkan,

mempribadikan

َوٱْلجِْسمِ أَْجَساُمُهْم
dan tubuh tubuh-tubuh mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا َرأَيْتَُهْم تُْعجِبَُك أَْجَساُمُهْم َو
dan apabila (kamu) melihat mereka ditarik hatimu tubuh-tubuh

mereka

Al-
Munaafiquun:4 أَْجَساُمُهْم

َوزَاَدهُۥ بَْسطًَة ِفى ٱْلِعْلمِ َوٱْلجِْسمِ
dan dia menambah/menganugerahinya keluasan/keunggulan di dalam

pengetahuan dan tubuh
Al-Baqarah:247 َوٱْلجِْسمِ
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ل ع ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buatan, kejadian, perbuatan,

kelakuan, ciptaan, hasil, pembinaan, wujud, produksi, karya, olahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat, menjadikan,

melakukan, buat, menjadi, bikin, menciptakan, menimbulkan,
mewujudkan, mencipta, menghasilkan, memproduksi, membuahkan,
membangun, mendirikan, membina, membangunkan, mendasarkan,
menetapkan, membentuk, menentukan, menegakkan, menyebabkan,
membawa, mendatangkan, kasi, dilakukan, berbuat, mengerjakan,

mempersiapkan, menyiapkan, menyediakan, mengolah, mempersediakan,
memalsukan, menirukan, mengarang-ngarang, memotong, mengurangi,

memangkas, menggunting, melukai, menurunkan, memperkecil,
berkurang, mengurangkan, mengecilkan, memerankan, memainkan,
melemparkan, melempar, mengadakan, menjatuhkan, melontarkan,

mengirim, mengirimkan, kirimkan, mengutus, menyuruh, turun, memulai,
berangkat, dilepaskan, dibebaskan, mengisi, memenuhi, diisi, terisi,

dipenuhi, memasak, menjalankan, terjadi, merencanakan, melaksanakan,
menginap, mencalonkan diri, menaikkan, menembak, melepaskan,

bermain, mengarungi, meletakkan, memberikan, bertelur, memasang,
menempatkan, mereka-reka, terkena, memikul, berputar, memutar,

memintal, memusingkan, memutarkan, menghukum mati,
menyelenggarakan

أَْجَعْل أََجَعْلنَا أََجَعْلتُْم أََجَعَل أَتَْجَعُل
(aku) akan

menjadikan/membuat
adakah (kami)

jadikan (kk tanya)
apakah (kalian)

menjadikan
apakah (ia[lk])
menjadikan (kt

tanya)
apakah engkau

jadikan

تَْجَعُلونَُهۥ تَْجَعُلوا۟ تَْجَعَل أَفَنَْجَعُل أَْجَعْل
jadikannya mereka

menjadikan menjadikan/membuat
maka apakah

(kami) menjadikan
(kt tanya)

(aku) akan
menjadikan/membuat

َجاِعٌل تَْجَعْلِنى تَْجَعْلنَا تَْجَعْل تَْجَعُلونَُهۥ
pembuat jadikan aku jadikan kami menjadikan jadikannya
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َجَعاَل َجَعَل َجاِعِل َجاِعُلَك َجاِعٌل
(mereka berdua)

menjadikan ia menjadikan yang menjadikan yang menjadikan
kamu pembuat

َجَعَلَها َجَعَلُكْم َجَعَلُكم َجَعَلتُْه َجَعاَل
(ia) menjadikannya dia menjadikan

kalian
dia menjadikan

kalian (ia) menjadikannya (mereka berdua)
menjadikan

۟ َجَعُلٓوا َجَعُلوا۟ َجَعَلُهۥ َجَعَلُه َجَعَلَها
(mereka)

menjadikan
(mereka)

menjadikan dia menjadikannya dia menjadikannya (ia) menjadikannya

َجَعْلنََٰك َجَعْلنَآ َجَعْلنَا َجَعْلتُُم َجَعُلٓوا۟
kami menjadikan

kamu kami jadikan kami jadikan (kamu) telah
menjadikan

(mereka)
menjadikan

َجَعْلنَُٰهْم َجَعْلنَُٰه َجَعْلنََٰها َجَعْلنَُٰكْم َجَعْلنََٰك
(kami) jadikan

mereka
telah kami
jadikannya

(kami)
menjadikannya kami jadikan kalian kami menjadikan

kamu

فََجَعَل َسيَْجَعُل ُخَلفَآَء ُجِعَل َجَعْلنَُٰهْم
maka (ia [lk])
menjadikan

kelak akan
menjadikan

dia menjadikan
kalian telah dijadikan (kami) jadikan

mereka

فََجَعْلنَا فََجَعْلتُم فََجَعَلُهۥ فََجَعَلُهْم فََجَعَل
maka (kami)
menjadikan

maka/lalu (kalian)
jadikan

maka (ia)
menjadikannya

maka (ia)
menjadikan mereka

maka (ia [lk])
menjadikan

فََجَعْلنَُٰهْم فََجَعْلنَُٰهُم فََجَعْلنَُٰه فََجَعْلنََٰها فََجَعْلنَا
maka (kami)

menjadikan mereka
lalu (kami)
menjadikan
mereka[lk]

lalu (kami)
menjadikannya kami jadikannya maka (kami)

menjadikan

فَٱْجَعل فَيَْجَعَلُهۥ فَنَْجَعل فََجَعْلنَُٰهنَّ فََجَعْلنَُٰهْم
maka buatlah

maka (ia[lk])
menjadikannya (kt

sedang/akan)
maka jadikan maka (kami) jadikan

mereka[pr]
maka (kami)

menjadikan mereka
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َلَجَعَلُكْم َلَجَعَل أَلَْجَعَلنََّك فَٱْجَعْل فَٱْجَعل
niscaya (ia)

menjadikan kamu
tentu (ia [lk])
menjadikan

pasti (kami) akhinya
menjadikan kamu maka jadikanlah maka buatlah

َلَجَعْلنَُٰه َلَجَعْلنَا َلَجَعَلُهۥ َلَجَعَلُهْم َلَجَعَلُكْم
niscaya kami

menjadikannya
tentu (kami)
menjadikan

niscaya (ia)
menjadikannya

tentu (ia)
menjadikan mereka

niscaya (ia)
menjadikan kamu

لِيَْجَعَل لِنَْجَعَلَها َلُهۥ ِعُلوَن َلجَٰ َلَجَعْلنَُٰه
untuk dia

menjadikan
karena akan

menjadikannya
dan kami

menjadikan
sungguh

(mereka[lk]) yang
telah menjadikan

niscaya kami
menjadikannya

نَْجَعل لِّيَْجَعَل لََّجَعْلنَُٰه لََّجَعْلنَا لِيَْجَعَل
jadikan untuk dia

menjadikan
niscaya kami

menjadikannya
tentu (kami)
menjadikan

untuk dia
menjadikan

نَْجَعْلُهَما نَْجَعِل نَْجَعُلَها نَْجَعُل نَْجَعل
jadikan keduanya menjadikan jadikannya jadikan jadikan

َوَجاِعُل َوتَْجَعُلوَن نَّْجَعَلُهْم نَّْجَعَل نَْجَعْلُهَما
dan yang

menjadikan dan menjadikan menjadikan
mereka[lk] jadikan jadikan keduanya

َوَجَعَلِنى َوَجَعَلُكم َوَجَعَل َوَجاِعُلوهُ َوَجاِعُل
dan (ia) menjadikan

aku
dan (ia) menjadikan

kalian dan dia menjadikan dan yang
menjadikannya

dan yang
menjadikan

َوَجَعْلُت َوَجَعُلٓوا۟ َوَجَعُلوا۟ َوَجَعَلَها َوَجَعَلِنى
dan (aku)

menjadikan
dan mereka
menjadikan

dan mereka
menjadikan

dan(ia)
menjadikannya

dan (ia) menjadikan
aku

َوَجَعْلنََٰها َوَجَعْلنَُٰكْم َوَجَعْلنَآ َوَجَعْلنَا َوَجَعْلُت
dan (kami)

menjadikannya
dan (kami)

menjadikan kalian
dan kami

menjadikan
dan kami

menjadikan
dan (aku)

menjadikan
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َولِنَْجَعَلَك َوَجَعْلنَُٰهْم َوَجَعْلنَُٰه َوَجَعْلنََٰهآ َوَجَعْلنََٰها
dan menjadikan

kamu
dan (kami)

menjadikan mereka
dan (kami)
jadikannya

dan (kami)
menjadikannya

dan (kami)
menjadikannya

َونَْجَعَلُهْم َونَْجَعَلُهُم َونَْجَعَل َولِنَْجَعَلُهۥٓ َولِنَْجَعَلَك
dan akan

menjadikan
mereka[lk]

dan akan
menjadikan mereka

dan kami
menjadikan

dan hendak
jadikannya

dan menjadikan
kamu

َويَْجَعُل َويَْجَعَل َويَْجَعل َونَْجَعُل
dan menjadikan/timpakan dan dia menjadikan dan menjadikan dan menjadikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلٓوا۟ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُفِْسُد ِفيَها َويَْسِفُك ٱلدَِّمآَء
mereka berkata apakah engkau jadikan di dalamnya orangmerusak

didalamnya danmenumpahkan darah
Al-Baqarah:30 أَتَْجَعُل

أََجَعَل ٱْلَءالَِهَة إِلًَٰها وَِٰحًدا
apakah (ia[lk]) menjadikan (kt tanya) tuhan-tuhan tuhan yang satu Shaad:5 أََجَعَل

أََجَعْلتُْم ِسَقايََة ٱْلَحآجِّ َوِعَمارَةَ ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
apakah (kalian) menjadikan pemberi minum orang-orang yang

mengerjakan haji dan pengurus masjid Haram
At-Taubah:19 أََجَعْلتُْم

ِن َءالَِهًة يُْعبَُدوَن أََجَعْلنَا ِمن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
adakah (kami) jadikan (kk tanya) dari selain pemurah tuhan-tuhan

disembah
Az-Zukhruf:45 أََجَعْلنَا

فَأَِعينُوِنى ِبُقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم رَْدًما
maka (kalian) tolonglah/bantulah aku dengan kekuatan (aku) akan

menjadikan/membuat diantara kalian dan antara mereka
batas/dinding

Al-Kahfi:95
أَْجَعْل

أَفَنَْجَعُل ٱمْلُْسلِِمنَي َكٱمْلُْجرِِمنَي
maka apakah (kami) menjadikan (kt tanya) orang-orang yang

berserah diri / patuh melakukan
Al-Qalam:35 أَفَنَْجَعُل

أَن تَْجَعَل بَيْنَنَا َوبَيْنَُهْم َسدًّا
bahwa menjadikan/membuat antara kami dan antara mereka

tutup/dinding
Al-Kahfi:94 تَْجَعَل
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فَاَل تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
maka jangan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dan kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:22 ۟ تَْجَعُلوا

وا۟ ِنُكْم أَن تَبَرُّ َيْمَٰ واََل تَْجَعُلوا۟ الـلَّـَه ُعرَْضًة ألِّ
dan jangan mereka menjadikan Allah (sebagai) penghalang

bagi/dalam sumpahmu untuk (mereka) supaya membuat kebajikan
Al-Baqarah:224

ِبينًا أَتُِريُدوَن أَن تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا مُّ
apakah kalian inginkan bahwa mereka menjadikan bagi Allah atas

kalian kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:144

الَّ تَْجَعُلوا۟ ُدَعآَء ٱلرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدَعآِء بَْعِضُكم بَْعًضا
janganlah mereka menjadikan seruan/panggilan rasul diantara kalian

seperti seruan/panggilan sebagian kamu bagian
An-Nuur:63

واََل تَْجَعُلوا۟ َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Adz-
Dzaariyaat:51

َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعُلونَُهۥ َقرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخفُوَن َكِثيًرا
dan petunjuk bagi manusia jadikannya lembaran-lembaran kertas

diperlihatkannya[pr] dan disembunyikan sangat banyak
Al-An'aam:91 تَْجَعُلونَُهۥ

الَّ تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
janganlah menjadikan bersama Allah tuhan yang lain Al-Isra:22 تَْجَعْل

واََل تَْجَعْل يََدَك َمْغُلوَلًة إَِلىٰ ُعنُِقَك
dan jangan menjadikan tanganmu (ia[pr]) yang dibelenggu kepada

lehermu
Al-Isra:29

واََل تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:39

۟ واََل تَْجَعْل ِفى ُقُلوِبنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak menjadikan di dalam hati kami kedengkian bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Hasyr:10

َقاُلوا۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
mereka berkata ya tuhan kami tidak jadikan kami bersama kaum yang

mendzalmi
Al-A'raaf:47 تَْجَعْلنَا

َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi kaum yang

mendzalmi
Yunus:85

۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mumtahinah:5
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واََل تَْجَعْلِنى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan jangan jadikan aku bersama kaum yang mendzalmi Al-A'raaf:150 تَْجَعْلِنى

رَبِّ فَاَل تَْجَعْلِنى ِفى ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
Tuhan maka janganlah jadikan aku di dalam kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:94

إِنِّى َجاِعٌل ِفى ٱأْلَرِْض َخلِيفًَة
sesungguhnya aku pembuat di dalam bumi

khalifah/penguasa/pengganti
Al-Baqarah:30 َجاِعٌل

َقاَل إِنِّى َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما
dia mengatakan sesungguhnya aku yang menjadikan kamu bagi

manusia imam/pemimpin
Al-Baqarah:124 َجاِعُلَك

ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1 َجاِعِل

َمآَء ِبنَآًء ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِفرًَٰشا َوٱلسَّ
yang ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan dan langit

bangunan/atap
Al-Baqarah:22 َجَعَل

فََهآَء أَْموََٰلُكُم ٱلَِّتى َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم ِقيًَٰما واََل تُؤْتُوا۟ ٱلسُّ
dan jangan kalian menyerahkan orang-orang bodoh/belum sempurna

akalnya harta-harta kalian yang ia menjadikan Allah bagi kalian
berdiri

An-Nisa:5

فََما َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم َعَليِْهْم َسِبياًل
maka tidak ia menjadikan Allah bagi kalian atas mereka jalan

An-Nisa:90

ُلوًكا إِذْ َجَعَل ِفيُكْم أَنِۢبيَآَء َوَجَعَلُكم مُّ
ketika ia menjadikan kepada kalian para nabi dan (ia) menjadikan

kalian penguasa-penguasa
Al-Maidah:20

َجَعَل الـلَّـُه ٱْلَكْعبََة ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم ِقيًَٰما لِّلنَّاِس
ia menjadikan Allah KaXbah rumah/baitullah suci berdiri bagi

manusia
Al-Maidah:97

َما َجَعَل الـلَّـُه ِمۢن بَِحيرٍَة
tidak ia menjadikan Allah dari bahirah (unta yang dipotong

telinganya)
Al-Maidah:103

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلنُُّجوَم
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian bintang-bintang

Al-An'aam:97

ْمَس ِضيَآًء َوٱْلَقَمَر نُوًرا ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلشَّ
dia yang ia menjadikan matahari bersinar dan bulan cahaya

Yunus:5

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه
dia yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat tentang

(kebenaran) itu
Yunus:67
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َقايََة ِفى رَْحِل أَِخيِه زَُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل ٱلسِّ ا َجهَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka ia menjadikan piala/tempat minum di dalam karung
saudaranya

Yusuf:70

َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َجَعَل ِفيَها زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dari setiap buah-buahan ia menjadikan padanya berpasang-

pasangan dua
Arraad:3

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari diri/jenis-jenis kalian

berpasangan
An-Nahl:72

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّۢن بُيُوِتُكْم َسَكنًا
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari rumah kalian tempat tinggal

An-Nahl:80

ا َخَلَق ِظلَٰاًل َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّمَّ
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari apa dia menciptakan

naungan/tempat berteduh
An-Nahl:81

َقْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِريًّا
sungguh telah ia menjadikan tuhanmu bagian bawahmu aliran / anak

sungai
Maryam:24

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسباًُل
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap dan (ia)

memasuki bagi kalian di dalamnya (di bumi) jalan-jalan
Thaahaa:53

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

تَبَارََك ٱلَِّذٓى إِن َشآَء َجَعَل َلَك َخيًْرا
dia memberikan berkah yang silih berganti yang jika ia menghendaki

ia menjadikan bagimu kebaikan
Al-Furqon:10

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِبَاًسا َوٱلنَّْوَم ُسبَاتًا
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian malam pakaian dan tidur

istirahat
Al-Furqon:47

َمآِء بُُروًجا تَبَارََك ٱلَِّذى َجَعَل ِفى ٱلسَّ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang ia menjadikan di

dalam langit gugusan bintang
Al-Furqon:61

َْن أَرَاَد َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر ِخْلفًَة ملِّ
dan dia yang ia menjadikan malam dan siang berlainan/silih berganti

bagi orang dia ingin
Al-Furqon:62

ًرا أَمَّن َجَعَل ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوَجَعَل ِخلََٰلَهآ أَنْهَٰ
siapkah yang ia menjadikan bumi tambahan tempat menetap dan dia

menjadikan celah-celahnya sungai-sungai
An-Naml:61
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ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:71

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:72

َوِمن رَّْحَمِتِهۦ َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر
dan dari/karena rahmat-nya ia menjadikan untuk kalian malam dan

siang
Al-Qashash:73

فَِإذَآ أُوِذَى ِفى الـلَّـِه َجَعَل ِفتْنََة ٱلنَّاِس َكَعذَاِب الـلَّـِه
maka apabila (dia) disakiti di dalam Allah ia menjadikan fitnah

manusia seperti azab Allah
Al-Ankabuut:10

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّةً
kemudian ia menjadikan dari sesudah kelemahan kekuatan

Ar-Ruum:54

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشيْبًَة
kemudian ia menjadikan dari sesudah kekuatan kelemahan dan

beruban
Ar-Ruum:54

آٍء مَِّهنيٍ ثُمَّ َجَعَل نَْسَلُهۥ ِمن ُسلََٰلٍة مِّن مَّ
kemudian ia menjadikan keturunannya dari sari pati dari air sangat

hina
As-Sajdah:8

مَّا َجَعَل الـلَّـُه لِرَُجٍل مِّن َقْلبنَْيِ ِفى َجْوِفِهۦ
tidak ia menjadikan Allah bagi seorang laki-laki dari dua hati di

dalam lambungnya
Al-Ahzab:4

ِتُكْم هَٰ َوَما َجَعَل أَزْوََٰجُكُم ٱلَّٰٓـِٔى تُظَِٰهُروَن ِمنُْهنَّ أُمَّ
dan tidak ia menjadikan isteri-isteri kalian yang kamu nyatakan

daripada mereka ibu-ibu kamu
Al-Ahzab:4

َوَما َجَعَل أَْدِعيَآَءُكْم أَبْنَآَءُكْم
dan tidak ia menjadikan anak angkat kalian anak-anakmu

Al-Ahzab:4

َجِر ٱأْلَْخَضِر نَاًرا ٱلَِّذى َجَعَل َلُكم مَِّن ٱلشَّ
yang ia menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau api

YaaSiin:80

َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
Allah yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat

tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh
menerangi

Ghafir:61

َمآَء ِبنَآًء الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوٱلسَّ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian bumi tambahan tempat

menetap dan langit atap
Ghafir:64
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َم لِتَرَْكبُوا۟ ِمنَْها َوِمنَْها تَأُْكُلوَن الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian binatang ternak untuk

kendarai sebagiannya dan sebagiannya kalian makan
Ghafir:79

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا مَٰ فَاِطُر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi ia menjadikan bagi kalian

dari diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Asy-Syuura:11

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap

Az-Zukhruf:10

ِهلِيَِّة إِذْ َجَعَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلَحِميََّة َحِميََّة ٱْلجَٰ
tatkala ia menjadikan orang-orang yang mereka mengingkari di

dalam hati mereka kesombongan kesombongan orang-orang jahiliyah
Al-Fath:26

ٱلَِّذى َجَعَل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
yang ia menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Qaaf:26

َقْد َجَعَل الـلَّـُه لُِكلِّ َشىٍْء َقْدًرا
sungguh telah ia menjadikan Allah bagi tiap-tiap sesuatu

ketentuan/ukuran
Ath-Thalaaq:3

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ذَُلواًل
dia yang ia menjadikan untuk kalian bumi mudah dipergunakan

Al-Mulk:15

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِبَساطًا
dan Allah ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan

Nuh:19

َجَعاَل َلُهۥ ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَىُٰهَما
(mereka berdua) menjadikan baginya sekutu-sekutu terhadap apa dia

berikan kepada (mereka berdua)
Al-A'raaf:190 َجَعاَل

َما تَذَُر ِمن َشىٍْء أَتَْت َعَليِْه إاِلَّ َجَعَلتُْه َكٱلرَِّميمِ
tidak (kamu) membiarkan dari sesuatu (ia) datang atasnya kecuali (ia)

menjadikannya seperti abu/hancur

Adz-
Dzaariyaat:42

َجَعَلتُْه
ا َجَعَلُكم مُّْستَْخَلِفنَي ِفيِه َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوأَنِفُقوا۟ ِممَّ

kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepada Allah dan rasul-
nya dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa dia menjadikan

kalian orang-orang yang dikuasai tentang (kebenaran) itu

Al-Hadiid:7
َجَعَلُكم

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ٱأْلَرِْض
dan dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti

bumi
Al-An'aam:165 َجَعَلُكْم
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َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ َجَعَلُكْم ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َعاٍد
dan ingatlah kamu ketika dia menjadikan kalian pengganti-pengganti

dari sesudah orang yang melampaui batas
Al-A'raaf:74

ثُمَّ َجَعَلُكْم أَزْوًَٰجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ
kemudian dia menjadikan kalian berpasangan dan tidak mengandung

dari seorang perempuan
Faathir:11

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض
dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi
Faathir:39

َقْد َجَعَلَها َربِّى َحقًّا َوَقْد أَْحَسَن ِبىٓ
sungguh telah (ia) menjadikannya Tuhanku sebenar-benarnya dan

sesungguhnya memperbaiki padaku
Yusuf:100 َجَعَلَها

َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َلُكْم َولِتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُُكم ِبِهۦ
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali kabar gembira bagi kalian

dan dia agar menententramkan hati kalian dengannya
Ali-Imran:126 َجَعَلُه

َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َولِتَطَْمِئنَّ ِبِهۦ ُقُلوبُُكْم
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali/melainkan kabar gembira

dan dia agar menententramkan dengannya hati kalian
Al-Anfaal:10

ا َوَخرَّ ُموَسىٰ َصِعًقا َجَعَلُهۥ َدكًّ
dia menjadikannya goncangan dan jatuh Musa pingsan Al-A'raaf:143 َجَعَلُهۥ

َقاَل ٱنفُُخوا۟ َحتَّىٰٓ إِذَا َجَعَلُهۥ نَاًرا
dia mengatakan (kalian[lk]) tiuplah sehingga apabila dia

menjadikannya api
Al-Kahfi:96

آَء فَِإذَا َجآَء َوْعُد َربِّى َجَعَلُهۥ َدكَّ
maka apabila dia datang janji Tuhanku dia menjadikannya

hancur/rata
Al-Kahfi:98

ُت َوٱلنُّوُر أَْم َجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء أَْم َهْل تَْستَِوى ٱلظُُّلمَٰ
atau apakah sama gelap gulita dan cahaya/terang benderang atau

(mereka) menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu
Arraad:16 ۟ َجَعُلوا

ٱلَِّذيَن َجَعُلوا۟ ٱْلُقرَْءاَن ِعِضنَي
orang-orang yang (mereka) menjadikan al quran terbagi-bagi

Al-Hijr:91

ِبَعُهْم ِفىٓ َءاذَاِنِهْم َجَعُلٓوا۟ أَصَٰ
(mereka) menjadikan jari-jari mereka di dalam / pada telinga mereka Nuh:7 ۟ َجَعُلٓوا

َوَقْد َجَعْلتُُم الـلَّـَه َعَليُْكْم َكِفياًل
dan sesungguhnya (kamu) telah menjadikan Allah atas kalian

jaminan/saksi
An-Nahl:91 َجَعْلتُُم
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إِذْ َجَعْلنَا ٱْلبَيَْت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َو
dan ketika kami jadikan rumah/baitullah tempat ziarah/berkumpul

bagi manusia dan tempat aman
Al-Baqarah:125 َجَعْلنَا

َوَما َجَعْلنَا ٱْلِقبَْلَة ٱلَِّتى ُكنَت َعَليَْهآ
dan tidak kami jadikan kiblat-kiblat yang adalah kamu diatasnya

Al-Baqarah:143

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َموَٰلِىَ ِممَّ
dan bagi tiap-tiap kami jadikan pewaris-pewaris dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:33

ِبينًا َوأُ۟ولَِٰٓئُكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا مُّ
dan mereka itu kami jadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan

dengan nyata
An-Nisa:91

لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا
bagi tiap-tiap kami jadikan diantara kalian peraturan-peraturan dan

jalan yang terang
Al-Maidah:48

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا َشيَِٰطنَي ٱإْلِنِس َوٱْلجِنِّ
dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi musuh

syaitan-syaitan manusia dan jin
Al-An'aam:112

ِبَر ُمْجرِِميَها لِيَْمُكُروا۟ ِفيَها وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة أَكَٰ
dan demikianlah kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-

pembesar orang-orang yang berdosa/jahat kepadanya agar mereka
mengadakan tipu daya didalamnya (negeri itu)

Al-An'aam:123

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن إِنَّا َجَعْلنَا ٱلشَّ
sesungguhnya kami kami jadikan syaitan-syaitan pemimpin-

pemimpin bagi orang-orang yang tidak mereka beriman
Al-A'raaf:27

لِيََها َساِفَلَها ا َجآَء أَْمرُنَا َجَعْلنَا عَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami kami jadikan (ia[lk]) yang

diatasnya (ia[lk]) yang menjadi bawahnya
Huud:82

َمآِء بُُروًجا َوزَيَّنََّٰها لِلنَِّٰظِريَن َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفى ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami jadikan di dalam langit gugusan bintang dan

(kami) menghiasinya bagi yang yang melihat
Al-Hijr:16

ثُمَّ َجَعْلنَا َلُهۥ َجَهنََّم يَْصَلىَٰها َمذُْموًما مَّْدُحوًرا
kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam masuk

kedalamnya[pr] (ia[lk]) yang dicela orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:18

َوَمن ُقِتَل َمظُْلوًما فََقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّهۦ ُسْلطَٰنًا
dan barangsiapa dia telah dibunuh teraniaya/zalim maka

sesungguhnya telah kami jadikan kepada warisnya kekuasaan
Al-Isra:33

إِذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن َجَعْلنَا بَيْنََك َو
dan apabila (kamu) membaca al quran kami jadikan antara kamu

Al-Isra:45
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َوَما َجَعْلنَا ٱلرُّْءيَا ٱلَِّتىٓ أََريْنََٰك إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس
dan tidak kami jadikan mimpi yang (kami) perlihatkan kepadamu

melainkan cobaan/fitnah bagi manusia
Al-Isra:60

إِنَّا َجَعْلنَا َما َعَلى ٱأْلَرِْض ِزينًَة لََّها
sesungguhnya kami kami jadikan apa atas/terhadap bumi perhiasan

baginya
Al-Kahfi:7

َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل رَُّجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتنَْيِ ِمْن أَْعنٍَٰب
dan buatlah bagi mereka perumpamaan dua orang laki-laki kami
jadikan bagi seorang diantara keduanya dua kebun dari anggur-

anggur

Al-Kahfi:32

إِنَّا َجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ
sesungguhnya kami kami jadikan atas/terhadap hati mereka

penyimpanan / tutupan akan mereka memahaminya
Al-Kahfi:57

َق َويَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلنَا نَِبيًّا َوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
(kami) memberikan baginya ishak dan yaqub dan tiap-tiap kami

jadikan seorang nabi
Maryam:49

َوَما َجَعْلنَا لِبََشٍر مِّن َقبْلَِك ٱْلُخْلَد
dan tidak kami jadikan bagi seorang manusia dari sebelum kamu

pengekalan
Al-Anbiyaa':34

لِِحنَي َق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا صَٰ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub (ia[pr]) yang

menjalankan salat sunnat dan tiap-tiap kami jadikan orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':72

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِّيَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat supaya

mengingat/menyebut nama Allah
Al-Hajj:34

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ لُِّكلِّ أُمَّ
bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat mereka

(mereka[lk]) yang menyembahnya
Al-Hajj:67

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا مَِّن ٱمْلُْجرِِمنَي
dan seperti demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi

musuh dari para yang melakukan dosa
Al-Furqon:31

ْمَس َعَليِْه َدلِياًل ثُمَّ َجَعْلنَا ٱلشَّ
kemudian kami jadikan matahari atasnya sangat teduh

Al-Furqon:45

أََلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِيَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

malam agar istirahat tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang
sungguh-sungguh menerangi

An-Naml:86

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا َحرًَما َءاِمنًا
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

haram aman
Al-Ankabuut:67
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إِنَّا َجَعْلنَا ِفىٓ أَْعنَِٰقِهْم أَْغلَٰاًل
sesungguhnya kami kami jadikan di dalam / pada leher-leher mereka

belenggu
YaaSiin:8

َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

ذَا َمثاًَل َب ٱلنَّاِر إاِلَّ َملَِٰٓئَكًة َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ َوَما َجَعْلنَآ أَْصحَٰ
dan tidak kami jadikan penghuni neraka kecuali malaikat-malaikat

apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-
Muddaththir:31

َجَعْلنَآ
َوَما َجَعْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا

dan tidak kami menjadikan kamu atas mereka penjaga Al-An'aam:107 َجَعْلنََٰك
يََٰداُوۥُد إِنَّا َجَعْلنََٰك َخلِيفًَة ِفى ٱأْلَرِْض

Wahai Daud sesungguhnya kami kami menjadikan kamu
khalifah/penguasa/pengganti di dalam bumi

Shaad:26

ثُمَّ َجَعْلنََٰك َعَلىٰ َشِريَعٍة مَِّن ٱأْلَْمِر
kemudian kami menjadikan kamu atas/terhadap suatu syari'at /

peraturan dari urusan ini
Al-Jaatsiyah:18

ًة َوَسطًا وََكذَٰلَِك َجَعْلنَُٰكْم أُمَّ
dan demikian itu kami jadikan kalian umat pertengahan Al-Baqarah:143 َجَعْلنَُٰكْم

ثُمَّ َجَعْلنَُٰكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض ِمۢن
kemudian kami jadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi dari
Yunus:14

ِئِر الـلَّـِه َلُكْم ِفيَها َخيٌْر َوٱْلبُْدَن َجَعْلنََٰها َلُكم مِّن َشعَٰٓ
dan onta itu (kami) menjadikannya bagi kalian dari tanda-tanda/syi'ar

Allah bagi kalian padanya kebaikan
Al-Hajj:36 َجَعْلنََٰها

إِنَّا َجَعْلنََٰها ِفتْنًَة لِّلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya kami (kami) menjadikannya cobaan/fitnah bagi orang-

orang yang zalim
Ash-Shaafaat:63

نَْحُن َجَعْلنََٰها تَذِْكرَةً َوَمتًَٰعا لِّْلُمْقِويَن
kami (kami) menjadikannya peringatan/pengajaran dan kesenangan

bagi orang-orang yang kuat / musafir
Al-Waqi'a:73

َوَلْو َجَعْلنَُٰه َمَلًكا لََّجَعْلنَُٰه رَُجاًل
dan jika telah kami jadikannya seorang malaikat niscaya kami

menjadikannya orang laki-laki
Al-An'aam:9 َجَعْلنَُٰه
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ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25

ثُمَّ َجَعْلنَُٰه نُطْفًَة ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ
kemudian telah kami jadikannya air mani di dalam tambahan tempat

menetap kuat / kokoh / kedudukan tinggi

Al-
Mu'minuun:13

َوَلْو َجَعْلنَُٰه ُقرَْءانًا أَْعَجِميًّا
dan jika telah kami jadikannya bacaan bahasa asing/selain bahasa

arab
Fush-Shilat:44

َولَِٰكن َجَعْلنَُٰه نُورًا نَّْهِدى ِبِهۦ َمن نََّشآُء ِمْن ِعبَاِدنَا
akan tetapi telah kami jadikannya cahaya memberi petunjuk
dengannya siapa dia menghendaki dari hamba-hamba kami

Asy-Syuura:52

إِنَّا َجَعْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah kami jadikannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Az-Zukhruf:3

َلْو نََشآُء َجَعْلنَُٰه أَُجاًجا فََلواَْل تَْشُكُروَن
jika dia menghendaki telah kami jadikannya asin / pahit maka

mengapa tidak kalian berterima kasih
Al-Waqi'a:70

َوَما َجَعْلنَُٰهْم َجَسًدا الَّ يَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم
dan tidak (kami) jadikan mereka jasad mereka tidak mereka makan

makanan
Al-Anbiyaa':8 َجَعْلنَُٰهْم

ِمِديَن فََما زَاَلت تِّْلَك َدْعَوىُٰهْم َحتَّىٰ َجَعْلنَُٰهْم َحِصيًدا خَٰ
maka (ia) senantiasa/tetap itu[tg.pr] doa mereka sehingga (kami)

jadikan mereka tanaman yang sudah disabit orang-orang yang
padam/tak dapat hidup lagi

Al-Anbiyaa':15

بُْت َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه إِنََّما ُجِعَل ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah telah dijadikan hari sabtu atas/terhadap

orang-orang yangmereka memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:124 ُجِعَل

ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َقْومِ نُوحٍ َوزَاَدُكْم
dia menjadikan kalian pengganti-pengganti dari sesudah kaum nuh Al-A'raaf:69 ُخَلفَآَء

ُن ُودًّا ِت َسيَْجَعُل َلُهُم ٱلرَّْحمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan kelak akan menjadikan bagi mereka
pemurah rasa kasih sayang

Maryam:96
َسيَْجَعُل

َسيَْجَعُل الـلَّـُه بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا
kelak akan menjadikan Allah sesudah kesulitan kemudahan

Ath-Thalaaq:7
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فََجَعَل ِمن ُدوِن ذَٰلَِك فَتًْحا َقِريبًا
maka (ia [lk]) menjadikan dari selain itu kemenangan dekat Al-Fath:27 فََجَعَل

فََجَعَل ِمنُْه ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰٓ
maka (ia [lk]) menjadikan dari padanya berpasangan laki-laki dan

perempuan
Al-Qiyaamah:39

فََجَعَلُهْم ُجذَٰذًا إاِلَّ َكِبيًرا لَُّهْم َلَعلَُّهْم إَِليِْه يَرِْجُعوَن
maka (ia) menjadikan mereka hancur berpotong-potong kecuali
sangat besar bagi mereka boleh jadi mereka kepadanya mereka

kembali

Al-Anbiyaa':58 فََجَعَلُهْم

فََجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّأُْكولٍۭ
maka (ia) menjadikan mereka seperti yang kencang (ia[lk]) yang

tempat makan
Al-Fiil:5

فََجَعَلُهۥ نََسبًا َوِصْهًرا وََكاَن َربَُّك َقِديًرا
maka (ia) menjadikannya nasab/hubungan dan hubungan perkawinan

dan ia adalah tuhanmu maha kuasa
Al-Furqon:54 فََجَعَلُهۥ

لِِحنَي فَٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعَلُهۥ ِمَن ٱلصَّٰ
lalu memilihnya tuhannya maka (ia) menjadikannya dari/termasuk

orang-orang yang soleh
Al-Qalam:50

فََجَعَلُهۥ ُغثَآًء أَْحَوٰى
maka (ia) menjadikannya kering kehitam-hitaman

Al-Alaa:5

نُْه َحَراًما َوَحلَٰاًل فََجَعْلتُم مِّ
maka/lalu (kalian) jadikan dari padanya haram dan halal Yunus:59 فََجَعْلتُم

يٍل لِيََها َساِفَلَها َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ فََجَعْلنَا عَٰ
maka (kami) menjadikan (ia[lk]) yang diatasnya (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya dan kami telah menghujani atas mereka batu-batu
dari tanah yang keras

Al-Hijr:74
فََجَعْلنَا

َا بَنْيَ يََديَْها اًل ملِّ فََجَعْلنََٰها نَكَٰ
kami jadikannya peringatan bagi apa diantara dua tangannya Al-Baqarah:66 فََجَعْلنََٰها

فََجَعْلنََٰها َحِصيًدا َكأَن لَّْم تَْغَن ِبٱأْلَْمِس
kami jadikannya tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum

pernah tumbuh / menjadi kaya kemarin
Yunus:24

فََجَعْلنَُٰه َهبَآًء مَّنثُوًرا
lalu (kami) menjadikannya debu yang dihamburkan Al-Furqon:23 فََجَعْلنَُٰه

ا بَِصيًرا نَّبْتَلِيِه فََجَعْلنَُٰه َسِميعًۢ
mengujinya lalu (kami) menjadikannya maha mendengar maha

melihat
Al-Insaan:2
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فََجَعْلنَُٰه ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ
lalu (kami) menjadikannya di dalam tambahan tempat menetap kuat /

kokoh / kedudukan tinggi
Al-Mursalaat:21

َوأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْخَسِريَن
dan (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu (kami)

menjadikan mereka[lk] orang-orang yang merugi
Al-Anbiyaa':70 فََجَعْلنَُٰهُم

فَأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْسفَلنَِي
maka apakah (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu

(kami) menjadikan mereka[lk] orang-orang yang hina
Ash-Shaafaat:98

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

فََجَعْلنَُٰهْم

فََجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث َوَمزَّْقنَُٰهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق
maka (kami) menjadikan mereka percakapan/buah mulut dan (kami)

menghancurkan mereka tiap-tiap orang yang dihancur leburkan
Saba':19

فََجَعْلنَُٰهْم َسَلفًا َوَمثاًَل لِّْلَءاِخِريَن
maka (kami) menjadikan mereka pendahuluan dan perumpamaan

bagi orang-orang yang kemudian
Az-Zukhruf:56

فََجَعْلنَُٰهنَّ أَبَْكاًرا
maka (kami) jadikan mereka[pr] gadis-gadis perawan Al-Waqi'a:36 فََجَعْلنَُٰهنَّ

ِذِبنَي ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعل لَّْعنََت الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
kemudian kami mohon dengan sungguh-sungguh maka jadikan

kutukan Allah atas/terhadap para yang mendustakan
Ali-Imran:61 فَنَْجَعل

ِسُروَن فَيَرُْكَمُهۥ َجِميًعا فَيَْجَعَلُهۥ ِفى َجَهنََّم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
maka/lalu menumpukkannya semuanya maka (ia[lk]) menjadikannya

(kt sedang/akan) di dalam neraka jahanam itulah mereka mereka
orang-orang yang merugi

Al-Anfaal:37
فَيَْجَعَلُهۥ

فَٱْجَعل لِّى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَطَّلِعُ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ
maka buatlah untukku istana agar / boleh jadi aku (aku) melihat

kepada tuhan Musa
Al-Qashash:38 فَٱْجَعل

فَٱْجَعْل أَفْـَِٔدةً مَِّن ٱلنَّاِس تَْهِوٓى إَِليِْهْم
maka jadikanlah hati dari manusia menginginkan kepada mereka Ibrahim:37 فَٱْجَعْل

ثْلِِهۦ فَٱْجَعْل بَيْنَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا فََلنَأِْتيَنََّك ِبِسْحٍر مِّ
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir

semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami
dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan

Thaahaa:58
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َقاَل َلِئِن ٱتََّخذَْت إِلًَٰها َغيِْرى أَلَْجَعَلنََّك ِمَن ٱمْلَْسُجوِننَي
dia mengatakan sungguh jika (kamu) menjadikan tuhan selain/tanpa

pasti (kami) akhinya menjadikan kamu dari yang dipenjara
Asy-Syu'araa':29 أَلَْجَعَلنََّك

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ
dan jikalau ia menghendaki tuhanmu tentu (ia [lk]) menjadikan

manusia ummat yang melakukan penyatuan
Huud:118 َلَجَعَل

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan sekiranya ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu

ummat yang melakukan penyatuan
Al-Maidah:48 َلَجَعَلُكْم

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan kalau ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu umat

yang melakukan penyatuan
An-Nahl:93

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُهْم أُمَّ
dan jika ia menghendaki Allah tentu (ia) menjadikan mereka ummat

yang melakukan penyatuan
Asy-Syuura:8 َلَجَعَلُهْم

َوَلْو َشآَء َلَجَعَلُهۥ َساِكنًا
dan jika ia menghendaki niscaya (ia) menjadikannya (ia[lk]) yang

menetapkan
Al-Furqon:45 َلَجَعَلُهۥ

لَِٰٓئَكًة ِفى ٱأْلَرِْض يَْخُلفُوَن َوَلْو نََشآُء َلَجَعْلنَا ِمنُكم مَّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menjadikan diantara kalian

malaikat-malaikat di dalam bumi menggantikan
Az-Zukhruf:60 َلَجَعْلنَا

ُهوَن َلْو نََشآُء َلَجَعْلنَُٰه ُحطًَٰما فَظَْلتُْم تَفَكَّ
jika dia menghendaki niscaya kami menjadikannya hancur/kering

maka (kalian) menjadi (mereka) menjadi tercengang
Al-Waqi'a:65 َلَجَعْلنَُٰه

ِعُلوَن َما َعَليَْها َصِعيًدا ُجُرزًا إِنَّا َلجَٰ َو
dan sesungguhnya kami sungguh (mereka[lk]) yang telah menjadikan

apa diatasnya debu/tanah tandus/gersang
Al-Kahfi:8 ِعُلوَن َلجَٰ

َلُهۥ نُورًا يَْمِشى ِبِهۦ ِفى ٱلنَّاِس
dan kami menjadikan baginya cahaya yang terang dengannya

dengannya (kalian) bertasbih
Al-An'aam:122 َلُهۥ

لِنَْجَعَلَها َلُكْم تَذِْكرَةً َوتَِعيََهآ أُذٌُن وَِٰعيٌَة
karena akan menjadikannya bagi kalian peringatan/pengajaran dan

menjaganya / memperhatikannya apa yang didengarnya (ia[lk]) yang
menjaga/memperhatikan

Al-Haaqqah:12
لِنَْجَعَلَها
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لِيَْجَعَل الـلَّـُه ذَٰلَِك َحْسرَةً
untuk dia menjadikan Allah itu kerugian/penyesalan Ali-Imran:156 لِيَْجَعَل

َما يُِريُد الـلَّـُه لِيَْجَعَل َعَليُْكم مِّْن َحَرجٍ
tidak dia menghendaki Allah untuk dia menjadikan atas kalian dari

kesukaran/kesempitan
Al-Maidah:6

ِن لِبُيُوِتِهْم لََّجَعْلنَا مِلَن يَْكفُُر ِبٱلرَّْحمَٰ
tentu (kami) menjadikan bagi orang mereka mengingkari pemurah

bagi rumah-rumah mereka
Az-Zukhruf:33 لََّجَعْلنَا

َوَلْو َجَعْلنَُٰه َمَلًكا لََّجَعْلنَُٰه رَُجاًل
dan jika telah kami jadikannya seorang malaikat niscaya kami

menjadikannya orang laki-laki
Al-An'aam:9 لََّجَعْلنَُٰه

يْطَُٰن ِفتْنًَة لِّيَْجَعَل َما يُْلِقى ٱلشَّ
untuk dia menjadikan apa yang dimasukkan syaitan cobaan/fitnah Al-Hajj:53 لِّيَْجَعَل

لَّْم نَْجَعل لَُّهم مِّن ُدوِنَها ِستًْرا
tidak jadikan bagi mereka dari selain ia tututupan/perlindungan Al-Kahfi:90 نَْجَعل

َلْم نَْجَعل لَُّهۥ ِمن َقبُْل َسِميًّا
tidak jadikan baginya dari sebelum nama

Maryam:7

أََلْم نَْجَعل لَُّهۥ َعيْننَْيِ
bukankah jadikan baginya dua buah mata

Al-Balad:8

فََهْل نَْجَعُل َلَك َخرًْجا َعَلىٰٓ
maka apakah jadikan kepadamu ganti rugi/upah atasku/terhadapku Al-Kahfi:94 نَْجَعُل

ِت لِحَٰ أَْم نَْجَعُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
atau jadikan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Shaad:28

اِر َكٱمْلُفِْسِديَن ِفى ٱأْلَرِْض أَْم نَْجَعُل ٱمْلُتَِّقنَي َكٱْلفُجَّ
seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam bumi atau

jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka
Shaad:28

نَْجَعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعُلوًّا ِفى ٱأْلَرِْض
jadikannya bagi orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

ketinggian di dalam muka bumi
Al-Qashash:83 نَْجَعُلَها

أََلْم نَْجَعِل ٱأْلَرَْض ِكفَاتًا
tidakkah/bukankah menjadikan bumi tempat berkumpul Al-Mursalaat:25 نَْجَعِل

ًدا أََلْم نَْجَعِل ٱأْلَرَْض ِمهَٰ
tidaklah/bukanlah menjadikan bumi hamparan

An-Naba:6
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ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن ٱأْلَْسفَلنَِي
dari jin-jin dan manusia jadikan keduanya di bawah telapak-telapak

kaki kami supaya keduanya menjadi dari orang-orang yang hina
Fush-Shilat:29 نَْجَعْلُهَما

ْوِعًدا بَْل زََعْمتُْم أَلَّن نَّْجَعَل َلُكم مَّ
bahkan kalian menyangka bahwa tidak jadikan bagi kalian perjanjian Al-Kahfi:48 نَّْجَعَل

ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21 نَّْجَعَلُهْم

َلِمنَي َوتَْجَعُلوَن َلُهۥٓ أَنَداًدا ذَٰلَِك رَبُّ ٱْلعَٰ
dan menjadikan baginya sekutu-sekutu itu tuhan semesta alam Fush-Shilat:9 َوتَْجَعُلوَن

َوتَْجَعُلوَن ِرزَْقُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّبُوَن
dan menjadikan rezki kalian bahwa kamu didustakan

Al-Waqi'a:82

َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55
َوَجاِعُل

إِنَّا رَآدُّوهُ إَِليِْك َوَجاِعُلوهُ ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
sesungguhnya kami mengembalikannya/menyerahkannya kepadamu

dan yang menjadikannya dari/termasuk para yang diutus / para rasul /
utusan

Al-Qashash:7 َوَجاِعُلوهُ

َوَجَعَل ِمنُْهُم ٱْلِقرََدةَ َوٱْلَخنَاِزيَر َوَعبََد ٱلطَُّٰغوَت
dan dia menjadikan diantara mereka kera-kera dan babi dan dia

menyembah taghut (berhala)
Al-Maidah:60 َوَجَعَل

ِت َوٱلنُّوَر َوَجَعَل ٱلظُُّلمَٰ
dan dia menjadikan gelap dan cahaya/terang

Al-An'aam:1

ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ
yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam

tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan
Al-An'aam:96

َوَجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها لِيَْسُكَن إَِليَْها
dan dia menjadikan daripadanya pasangannya/isterinya agar merasa

senang kepadanya
Al-A'raaf:189

فَْلىٰ َوَجَعَل َكلَِمَة ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلسُّ
dan dia menjadikan kalimat / seruan orang-orang yang mereka

mengingkari rendah
At-Taubah:40
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ًرا َوُهَو ٱلَِّذى َمدَّ ٱأْلَرَْض َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ َوأَنْهَٰ
dan dia yang dia memanjangkan bumi dan dia menjadikan padanya

gunung-gunung dan sungai-sungai
Arraad:3

َوَجَعَل َلُكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم بَِننَي َوَحفََدةً
dan dia menjadikan bagi kalian dari isteri-isteri kalian anak-anak dan

cucu
An-Nahl:72

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati agar supaya kalian kalian berterima kasih
An-Nahl:78

مِ بُيُوتًا َوَجَعَل َلُكم مِّن ُجُلوِد ٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit binatang ternak

rumah-rumah
An-Nahl:80

َوَجَعَل َلُكم مَِّن ٱْلجِبَاِل أَْكنَٰنًا
dan dia menjadikan bagi kalian dari gunung-gunung tempat tinggal

An-Nahl:81

ِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم ِبيَل تَِقيُكُم ٱْلَحرَّ َوَسرَٰ َوَجَعَل َلُكْم َسرَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian pakaian sangat melindungi /

memelihara kalian panas dan pakaian sangat melindungi /
memelihara kalian peperanganmu

An-Nahl:81

َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهْم َوَجَعَل َلُهْم أََجاًل
yang menguasi atasku/terhadapku bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa

mereka dan dia menjadikan bagi mereka waktu
Al-Isra:99

َوَجَعَل ٱلنََّهاَر نُُشوًرا
dan dia menjadikan siang kebangkitan

Al-Furqon:47

َوَجَعَل بَيْنَُهَما بَْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجوًرا
dan dia menjadikan diantara mereka berdua dinding dan batas yang

dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:53

ِنيًرا َوَجَعَل ِفيَها ِسرًَٰجا َوَقَمًرا مُّ
dan dia menjadikan padanya pelita dan bulan bercahaya

Al-Furqon:61

ًرا أَمَّن َجَعَل ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوَجَعَل ِخلََٰلَهآ أَنْهَٰ
siapkah yang ia menjadikan bumi tambahan tempat menetap dan dia

menjadikan celah-celahnya sungai-sungai
An-Naml:61

َوَجَعَل َلَها َروَِٰسىَ َوَجَعَل بَنْيَ ٱْلبَْحَريِْن َحاِجزًا
dan dia menjadikan untuknya gunung-gunung dan dia menjadikan

diantara dua laut (ia[lk]) yang memisahkan/membatasi
An-Naml:61

َوَجَعَل َلَها َروَِٰسىَ َوَجَعَل بَنْيَ ٱْلبَْحَريِْن َحاِجزًا
dan dia menjadikan untuknya gunung-gunung dan dia menjadikan

diantara dua laut (ia[lk]) yang memisahkan/membatasi
An-Naml:61

إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفى ٱأْلَرِْض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا
sesungguhnya fir'aun atas/terhadap di dalam muka bumi dan dia

menjadikan penduduknya golongan-golongan
Al-Qashash:4
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لِّتَْسُكنُٓوا۟ إَِليَْها َوَجَعَل بَيْنَُكم مََّودَّةً َورَْحَمًة
supaya istirahat kepadanya dan dia menjadikan diantara kalian rasa

kasih dan rahmat
Ar-Ruum:21

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati sedikit apa kalian berterima kasih
As-Sajdah:9

َوَجَعَل لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
dan dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sungguh dia

menyesatkan dari jalannya
Az-Zumar:8

َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ ِمن فَْوِقَها َوبَٰرََك ِفيَها
dan dia menjadikan didalamnya (bumi) gunung-gunung dari atasnya

dan Dia berkati didalamnya
Fush-Shilat:10

َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan dia menjadikan bagi kalian diatasnya jalan-jalan agar supaya

kalian mereka mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:10

مِ َما تَرَْكبُوَن َوَجَعَل َلُكم مَِّن ٱْلفُْلِك َوٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari perahu dan binatang ternak apa

yang menaiki / mengendarai
Az-Zukhruf:12

َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ُقْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan dia yang dia telah menjadikan kalian
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati

Al-Mulk:23

ْمَس ِسَراًجا َوَجَعَل ٱْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل ٱلشَّ
dan dia menjadikan bulan tentang mereka cahaya dan dia menjadikan

matahari pelita
Nuh:16

ْمَس ِسَراًجا َوَجَعَل ٱْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل ٱلشَّ
dan dia menjadikan bulan tentang mereka cahaya dan dia menjadikan

matahari pelita
Nuh:16

ُلوًكا إِذْ َجَعَل ِفيُكْم أَنِۢبيَآَء َوَجَعَلُكم مُّ
ketika ia menjadikan kepada kalian para nabi dan (ia) menjadikan

kalian penguasa-penguasa
Al-Maidah:20 َوَجَعَلُكم

َقاَل إِنِّى َعبُْد الـلَّـِه َءاتَىِٰنىَ ٱْلِكتََٰب َوَجَعَلِنى نَِبيًّا
dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan

kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30 َوَجَعَلِنى

َوَجَعَلِنى ُمبَارًَكا
dan (ia) menjadikan aku yang berusaha untuk diberkati

Maryam:31
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فََوَهَب لِى َربِّى ُحْكًما َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
lalu (ia) memberikan kepadaku Tuhanku hikmah dan (ia) menjadikan

aku dari/di antara para yang diutus / para rasul / utusan
Asy-Syu'araa':21

ِبَما َغفََر لِى َربِّى َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُْكرَِمنَي
dengan apa/sebab (ia) memberi ampun padaku Tuhanku dan (ia)
menjadikan aku dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi

dimuliakan

YaaSiin:27

َوَجَعَلَها َكلَِمةًۢ بَاِقيًَة ِفى َعِقِبِهۦ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan(ia) menjadikannya satu kalimat (ia[pr]) yang mengkekalkan di

dalam akibatnya boleh jadi mereka mereka kembali
Az-Zukhruf:28 َوَجَعَلَها

َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء ٱْلجِنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخرَُقوا۟
dan mereka menjadikan Allah sekutu-sekutu jin-jin dan/padahal dia

menciptakan mereka dan mereka melubangi
Al-An'aam:100 ۟ َوَجَعُلوا

مِ نَِصيبًا ا ذََرأَ ِمَن ٱْلَحرِْث َوٱأْلَنْعَٰ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ِممَّ
dan mereka menjadikan untuk Allah dari apa dia sebarkan dari ladang

dan binatang ternak bagian/sebagian besar
Al-An'aam:136

ِبَما َكَسبَْت َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء
dengan apa ia telah mengusahakan dan mereka menjadikan bagi

Allah sekutu-sekutu
Arraad:33

َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلِِهۦ
dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk hendak

menyesatkan dari jalannya
Ibrahim:30

َِّة نََسبًا َوَجَعُلوا۟ بَيْنَُهۥ َوبَنْيَ ٱْلجِن
dan mereka menjadikan antara Dia dan antara jin-jin nasab/hubungan

Ash-
Shaafaat:158

َوَجَعُلوا۟ َلُهۥ ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُجزًْءا
dan mereka menjadikan baginya sebagian dari hamba-hambanya

bagian-bagian
Az-Zukhruf:15

ِن َوَجَعُلوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ٱلَِّذيَن ُهْم ِعبَُٰد ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka menjadikan malaikat-malaikat orang-orang yang mereka

itu hamba-hamba pemurah
Az-Zukhruf:19

َوَجَعُلٓوا۟ أَِعزَّةَ أَْهلَِهآ أَِذلًَّة وََكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
dan mereka menjadikan yang mulia keluarganya terhina dan

demikianlah mereka melakukan
An-Naml:34 ۟ َوَجَعُلٓوا

َوَجَعْلُت َلُهۥ َمااًل مَّْمُدوًدا
dan (aku) menjadikan baginya harta yang dipanjangkan / diperbanyak

Al-
Muddaththir:12 َوَجَعْلُت
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فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم َلَعنَُّٰهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوبَُهْم قَِٰسيًَة
maka dengan sebab mereka merusak perjanjian mereka kami

mengutuk mereka dan kami menjadikan hati mereka yang membatu
Al-Maidah:13 َوَجَعْلنَا

َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /

tutupan
Al-An'aam:25

ِيَش َوَجَعْلنَا َلُكْم ِفيَها َمعَٰ
dan kami menjadikan bagi kalian didalamnya tempat penghidupan

Al-A'raaf:10

يًَّة َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك َوَجَعْلنَا َلُهْم أَزْوًَٰجا َوذُرِّ
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dan kami menjadikan kepada mereka berpasangan dan
keturunan

Arraad:38

ِيَش َوَجَعْلنَا َلُكْم ِفيَها َمعَٰ
dan kami menjadikan bagi kalian didalamnya/padanya tempat

penghidupan
Al-Hijr:20

ِفِريَن َحِصيًرا إِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ َو
dan jika (kalian) kembali dikembalikan dan kami menjadikan neraka

jahanam bagi orang-orang kafir tempat berkumpul/penjara
Al-Isra:8

َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َءايَتنَْيِ فََمَحْونَآ َءايََة ٱلَّيِْل
dan kami menjadikan malam dan siang dua tanda maka/lalu (kami)

menghapuskan tanda-tanda malam
Al-Isra:12

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /
tutupan mereka (tidak) dapat mereka memahaminya dan dalam

telinga mereka sumbat

Al-Isra:46

َوَحفَفْنَُٰهَما ِبنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَيْنَُهَما زَْرًعا
dan (kami) mengelilingi keduanya dengan pohon kurma dan kami

menjadikan diantara mereka berdua tanaman-tanaman
Al-Kahfi:32

ْوِبًقا َوَجَعْلنَا بَيْنَُهم مَّ
dan kami menjadikan diantara mereka tempat kebinasaan

Al-Kahfi:52

ْوِعًدا َا ظََلُموا۟ َوَجَعْلنَا مِلَْهلِِكِهم مَّ َوِتْلَك ٱْلُقَرىٰٓ أَْهَلْكنَُٰهْم ملَّ
dan itulah(tunggal) negeri kami membinasakanlah mereka karena apa

mereka menganiaya dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka
tempat / waktu yang dijanjikan

Al-Kahfi:59

َوَوَهبْنَا َلُهم مِّن رَّْحَمِتنَا َوَجَعْلنَا َلُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا
dan kami memberikan kepada mereka dari rahmat kami dan kami
menjadikan bagi mereka lisan/buah tutur kebenaran sangat tinggi

Maryam:50
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َوَجَعْلنَا ِمَن ٱمْلَآِء ُكلَّ َشىٍْء َحىٍّ أَفَاَل يُؤِْمنُوَن
dan kami menjadikan dari air tiap-tiap sesuatu kehidupan ia

membenam mereka beriman
Al-Anbiyaa':30

َوَجَعْلنَا ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبِهْم
dan kami menjadikan di dalam bumi gunung-gunung bahwa/supaya

bergoncang dengan mereka
Al-Anbiyaa':31

َوَجَعْلنَا ِفيَها ِفَجاًجا ُسباًُل لََّعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan kami menjadikan didalamnya (bumi) beberapa jurusan jalan-

jalan boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Anbiyaa':31

َمآَء َسْقفًا مَّْحفُوظًا َوُهْم َعْن َءايَِٰتَها ُمْعرُِضوَن َوَجَعْلنَا ٱلسَّ
dan kami menjadikan langit atap yang dijaga / dipelihara dan mereka

dari tanda-tanda padanya orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':32

ُهۥٓ َءايًَة َوَجَعْلنَا ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
dan kami menjadikan anak Maryam dan ibunya bukti

Al-
Mu'minuun:50

َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20

ُروَن َوِزيًرا َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

يَِّتِه ٱلنُّبُوَّةَ َق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub dan kami menjadikan

di dalam keturunannya kenabian
Al-Ankabuut:27

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم أَِئمَّ
dan kami menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami
As-Sajdah:24

َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18

۟ َوَجَعْلنَا ٱأْلَْغلََٰل ِفىٓ أَْعنَاِق ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kami menjadikan belenggu-belenggu di dalam / pada leher /

tengkuk orang-orang yang mereka mengingkari
Saba':33

َوَجَعْلنَا ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َسدًّا
dan kami menjadikan dari antara tangan-tangan mereka tutup/dinding

YaaSiin:9

َوَجَعْلنَا ِفيَها َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب
dan kami menjadikan di dalamnya/padanya surga dari korma dan

anggur-anggur
YaaSiin:34
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يَّتَُهۥ ُهُم ٱْلبَاِقنَي َوَجَعْلنَا ذُرِّ
dan kami menjadikan anak cucunya/keturunannya mereka orang-

orang yang tetap
Ash-Shaafaat:77

ًرا َوأَفْـَِٔدةً َوَجَعْلنَا َلُهْم َسْمًعا َوأَبْصَٰ
dan kami menjadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan dan

hati
Al-Ahqaaf:26

يَِّتِهَما ٱلنُّبُوَّةَ َوٱْلِكتََٰب إِبْرَِٰهيَم َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا َو
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami

menjadikan di dalam keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab
Al-Hadiid:26

َوَجَعْلنَا ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ َرأْفًَة َورَْحَمًة َورَْهبَاِنيًَّة
dan kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang

mengikutinya rasa satun dan rahmat dan rahbaniyah/kependetaan
Al-Hadiid:27

آًء فُرَاتًا ٍت َوأَْسَقيْنَُٰكم مَّ ِمخَٰ َوَجَعْلنَا ِفيَها َروَِٰسىَ شَٰ
dan kami menjadikan padanya gunung-gunung (ia[pr]) yang tinggi

dan (kami) beri minum kalian air tawar / segar
Al-Mursalaat:27

َوَجَعْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا
dan kami menjadikan tidur kalian[lk] istirahat

An-Naba:9

َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِبَاًسا
dan kami menjadikan malam pakaian

An-Naba:10

َوَجَعْلنَا ٱلنََّهاَر َمَعاًشا
dan kami menjadikan siang penghidupan

An-Naba:11

اًجا َوَجَعْلنَا ِسَراًجا َوهَّ
dan kami menjadikan pelita sangat terang

An-Naba:13

بُِّكْم َوَجَعْلنَآ َءايََة ٱلنََّهاِر ُمبِْصرَةً لِّتَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
dan kami menjadikan tanda-tanda siang (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan supayamencari karunia dari tuhan
kalian

Al-Isra:12
َوَجَعْلنَآ

ٍل َوبَِننَي َوَجَعْلنَُٰكْم أَْكثََر نَِفيًرا َوأَْمَدْدنَُٰكم ِبأَْموَٰ
dan apakah (kami) membantu kalian dengan harta anak-anak dan

(kami) menjadikan kalian kebanyakan kelompok
Al-Isra:6 َوَجَعْلنَُٰكْم

َوَجَعْلنَُٰكْم ُشُعوبًا َوَقبَآِئَل لِتََعارَفُٓوا۟
dan (kami) menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya saling mengenal
Al-Hujuraat:13

َلِمنَي َوَجَعْلنََٰها َوٱبْنََهآ َءايًَة لِّْلعَٰ
dan (kami) menjadikannya dan anaknya tanda-tanda untuk seluruh

alam
Al-Anbiyaa':91 َوَجَعْلنََٰها
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يَِٰطنيِ ِبيحَ َوَجَعْلنََٰها رُُجوًما لِّلشَّ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوَلَقْد زَيَّنَّا ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-

bintang dan (kami) menjadikannya pelempar bagi syaitan-syaitan
Al-Mulk:5

َلِمنَي ِفينَِة َوَجَعْلنََٰهآ َءايًَة لِّْلعَٰ َب ٱلسَّ فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْصحَٰ
maka kami selamatkan dia dan penduduk perahu dan (kami)

menjadikannya tanda-tanda (pelajaran) untuk seluruh alam
Al-Ankabuut:15 َوَجَعْلنََٰهآ

َوَءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi

Bani Israil
Al-Isra:2 َوَجَعْلنَُٰه

َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya petunjuk bagi Bani Israil

As-Sajdah:23

َوَجَعْلنَُٰه َمثاًَل لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya perumpamaan bagi Bani Israil

Az-Zukhruf:59

َوَجَعْلنَُٰهْم َخلَِٰٓئَف َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan (kami) menjadikan mereka khalifah/penguasa/pengganti dan
kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami

Yunus:73 َوَجَعْلنَُٰهْم

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْهْم ِفْعَل ٱْلَخيْرَِٰت َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada
mereka perbuatan kebaikan

Al-Anbiyaa':73

َوَجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث فَبُْعًدا لَِّقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan (kami) menjadikan mereka buah tutur/ceritera kebinasaan bagi

kaum/orang-orang mereka tidak mereka beriman

Al-
Mu'minuun:44

َوَجَعْلنَُٰهْم لِلنَّاِس َءايًَة َوأَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي َعذَابًا أَلِيًما
dan (kami) menjadikan mereka bagi manusia ayat/pelajaran dan kami

telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab / siksa pedih
Al-Furqon:37

ًة يَْدُعوَن إَِلى ٱلنَّاِر َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin mereka

memohon kepada api neraka
Al-Qashash:41

َلْم يَتََسنَّْه َوٱنظُْر إَِلىٰ ِحَمارَِك َولِنَْجَعَلَك َءايًَة لِّلنَّاِس
tidak menjadi merubah dan lihatlah kepada keledai kamu dan

menjadikan kamu tanda/kekuasaan bagi manusia
Al-Baqarah:259 َولِنَْجَعَلَك

نَّا وََكاَن أَْمًرا مَّْقِضيًّا َولِنَْجَعَلُهۥٓ َءايًَة لِّلنَّاِس َورَْحَمًة مِّ
dan hendak jadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan

ia adalah sesuatu tempat/waktu putusan
Maryam:21 َولِنَْجَعَلُهۥٓ
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أَن نَّْكفَُر ِبالـلَّـِه َونَْجَعَل َلُهۥٓ أَنَداًدا
bahwa kafir kepada Allah dan kami menjadikan baginya sekutu-

sekutu
Saba':33 َونَْجَعَل

رِِثنَي ًة َونَْجَعَلُهُم ٱْلوَٰ َونَْجَعَلُهْم أَِئمَّ
dan akan menjadikan mereka[lk] pemimpin dan akan menjadikan

mereka orang-orang yang mewarisi
Al-Qashash:5 َونَْجَعَلُهُم

رِِثنَي ًة َونَْجَعَلُهُم ٱْلوَٰ َونَْجَعَلُهْم أَِئمَّ
dan akan menjadikan mereka[lk] pemimpin dan akan menjadikan

mereka orang-orang yang mewarisi
Al-Qashash:5 َونَْجَعَلُهْم

َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك َونَْجَعُل َلُكَما ُسْلطَٰنًا
dia mengatakan akan meneguhkan/menguatkan lenganmu dengan

saudaramu dan menjadikan bagi kamu berdua kekuasaan
Al-Qashash:35 َونَْجَعُل

َويَْجَعل لََّك ُقُصورًۢا
dan menjadikan untukmu istana-istana Al-Furqon:10 َويَْجَعل

يُؤِْتُكْم ِكفَْلنْيِ ِمن رَّْحَمِتِهۦ َويَْجَعل لَُّكْم نُورًا تَْمُشوَن ِبِهۦ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] dua bagian dari rahmat-

nya dan menjadikan bagi kalian cahaya berjalan dengannya
Al-Hadiid:28

ًرا ٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنٍَّٰت َويَْجَعل لَُّكْم أَنْهَٰ َويُْمِدْدُكم ِبأَْموَٰ
dan dipanjangkan kalian dengan harta anak-anak dan menjadikan

bagi kalian surga dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai
Nuh:12

ًرا ٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنٍَّٰت َويَْجَعل لَُّكْم أَنْهَٰ َويُْمِدْدُكم ِبأَْموَٰ
dan dipanjangkan kalian dengan harta anak-anak dan menjadikan

bagi kalian surga dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai
Nuh:12

َويَْجَعَل الـلَّـُه ِفيِه َخيًْرا َكِثيًرا
dan dia menjadikan Allah tentang (kebenaran) itu kebaikan sangat

banyak
An-Nisa:19 َويَْجَعَل

َويَْجَعَل ٱْلَخِبيَث بَْعَضُهۥ َعَلىٰ بَْعٍض
dan dia menjadikan yang buruk sebagiannya atas/terhadap bagian

Al-Anfaal:37

َويَْجَعُل ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن
dan menjadikan/timpakan kekejian atas/terhadap orang-orang yang

tidak mereka menggunakan akal
Yunus:100 َويَْجَعُل

إِنَٰثًا َويَْجَعُل َمن يََشآُء َعِقيًما أَْو يُزَوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َو
atau sungguh-sungguh akan menjodohkan mereka laki-laki dan

perempuan dan menjadikan/timpakan siapa dia kehendaki mandul
Asy-Syuura:50
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ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62 َويَْجَعُلُكْم

َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48
َويَْجَعُلُهۥ

ا َرزَْقنَُٰهْم َويَْجَعُلوَن مِلَا اَل يَْعَلُموَن نَِصيبًا مِّمَّ
dan menjadikan untuk apa tidak mereka mengetahui bagian/sebagian

besar dari apa kami rizqikan kepada mereka
An-Nahl:56 َويَْجَعُلوَن

نَُهۥ َوَلُهم مَّا يَْشتَُهوَن َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه ٱْلبَنَِٰت ُسبْحَٰ
dan menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan maha suci dia dan

bagi mereka apa inginkan
An-Nahl:57

َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه َما يَْكرَُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم ٱْلَكِذَب
dan menjadikan bagi Allah apa membenci dan (kamu) ucapkan lidah-

lidah mereka kedustaan / kebohongan
An-Nahl:62

َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
dan orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-

anak dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu
sebenar-benar pelindung

An-Nisa:75
َوٱْجَعل

َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا
dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu yang

sangat menolong
An-Nisa:75

َوٱْجَعل لِّى ِمن لَُّدنَك ُسْلطَٰنًا نَِّصيًرا
dan kamu hendaklah menjadikan bagiku dari sisi kamu kekuasaan

yang sangat menolong
Al-Isra:80

َوٱْجَعل لِّى َوِزيًرا مِّْن أَْهلِى
dan kamu hendaklah menjadikan untukku seorang pembantu dari

penduduk
Thaahaa:29

َوٱْجَعل لِّى لَِساَن ِصْدٍق ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan kamu hendaklah menjadikan bagiku/aku lisan/buah tutur

kebenaran di dalam orang-orang kemudian
Asy-Syu'araa':84

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah

kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Yunus:87 ۟ َوٱْجَعُلوا

َربَّنَا َوٱْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَك
ya tuhan kami dan kamu jadikanlah kami dua orang yang

tunduk/patuh pada Engkau
Al-Baqarah:128 َوٱْجَعْلنَا
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َوٱْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما
dan kamu jadikanlah kami bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan pemuka/pemimpin
Al-Furqon:74

َوٱْجَعْلِنى ِمن َورَثَِة َجنَِّة ٱلنَِّعيمِ
dan jadikanlah aku dari/termasuk yang mewarisi surga kenikmatan Asy-Syu'araa':85 َوٱْجَعْلِنى

يَرِثُِنى َويَرُِث ِمْن َءاِل يَْعُقوَب َوٱْجَعْلُه رَبِّ رَِضيًّا
(dia) yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi dari keluarga yaqub

dan jadikanlah ia Tuhan seorang yang diridhai
Maryam:6 َوٱْجَعْلُه

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَْجَعل لَُّكْم فُرَْقانًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian bertaqwa

Allah dia menjadikan bagi kalian furqan / pembeda
Al-Anfaal:29 يَْجَعل

َوَلْم يَْجَعل لَُّهۥ ِعَوَجا
dan tidak dia menjadikan baginya kebengkokan

Al-Kahfi:1

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ َمْخرًَجا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya jalan/tempat keluar
Ath-Thalaaq:2

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ ِمْن أَْمرِِهۦ يُْسًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya dari urusan-nya kemudahan
Ath-Thalaaq:4

أاَلَّ يَْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفى ٱأْلَِخرَِة
bahwa tidak dia memberikan/menyediakan kepada mereka (sesuatu)

bagian di dalam akhirat
Ali-Imran:176 يَْجَعَل

أَْو يَْجَعَل الـلَّـُه َلُهنَّ َسِبياًل
atau dia memberikan/menyediakan Allah bagi mereka jalan

An-Nisa:15

ِفِريَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َسِبياًل َوَلن يَْجَعَل الـلَّـُه لِْلكَٰ
dan tidak dia memberikan/menyediakan Allah bagi orang-orang kafir

atas/terhadap orang-orang yang beriman jalan
An-Nisa:141

َعَسى الـلَّـُه أَن يَْجَعَل بَيْنَُكْم
dia mudah-mudahan Allah bahwa dia memberikan/menyediakan

diantara kalian

Al-
Mumtahinah:7

الـلَّـُه أَْعَلُم َحيُْث يَْجَعُل رَِساَلتَُهۥ
Allah paling mengetahui di mana dia menjadikan kerasulannya Al-An'aam:124 يَْجَعُل

َكذَٰلَِك يَْجَعُل الـلَّـُه ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن
seperti itulah dia menjadikan Allah kekejian atas/terhadap orang-

orang yang tidak mereka beriman
Al-An'aam:125
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أَْم يَْجَعُل َلُهۥ َربِّىٓ أََمًدا
atau dia menjadikan baginya Tuhanku panjang/lama

Al-Jinn:25

فََكيَْف تَتَُّقوَن إِن َكفَرْتُْم يَْوًما يَْجَعُل ٱْلوِْلدََٰن ِشيبًا
maka bagaimana bertakwa jika (kalian) mengingkari hari dia

menjadikan anak-anak muda beruban

Al-
Muzzammil:17

ثُمَّ يُؤَلُِّف بَيْنَُهۥ ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ رَُكاًما
kemudian dikumpulkan (olehnya) diantaranya kemudian (mereka)

menjadikannya/memasukkannya bertindih-tindih
An-Nuur:43 يَْجَعُلُهۥ

ثُمَّ يَِهيجُ فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ ُحطًَٰما
kemudian menjadi sangat kering maka melihatnya yang menjadi

kuning kemudian (mereka) menjadikannya/memasukkannya hancur
Az-Zumar:21

ِبَعُهْم ِفىٓ َءاذَاِنِهم يَْجَعُلوَن أَصَٰ
mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam / pada telinga mereka Al-Baqarah:19 يَْجَعُلوَن

ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96

ا ذََهبُوا۟ ِبِهۦ َوأَْجَمُعٓوا۟ أَن يَْجَعُلوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) pergi dengannya dan (mereka[lk])

berkumpul/sepakat bahwa (mereka) menjadikannya/memasukkannya
di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan sumur

Yusuf:15 يَْجَعُلوهُ

َوَمن لَّْم يَْجَعِل الـلَّـُه َلُهۥ نُوًرا
dan barangsiapa tidak menjadikan Allah baginya cahaya An-Nuur:40 يَْجَعِل

َوَمن يُرِْد أَن يُِضلَُّهۥ يَْجَعْل َصْدرَهُۥ َضيًِّقا َحرًَجا
dan barang siapa dia menghendaki bahwa dia menyesatkannya dia

menjadikan dadanya kesempitan kesukaran/kesempitan
Al-An'aam:125 يَْجَعْل

أََلْم يَْجَعْل َكيَْدُهْم ِفى تَْضلِيٍل
apakah tidak dia menjadikan tipu daya mereka di dalam benar-benar

kesesatan/sia-sia yang terang
Al-Fiil:2

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِدِتى َوَلْم يَْجَعْلِنى َجبَّارًا َشِقيًّا
dan kebaktian dengan/kepada ibuku dan tidak Dia menjadikan aku

seorang yang sombong celaka/kecewa
Maryam:32 يَْجَعْلِنى

َوَمن يََشأْ يَْجَعْلُه َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan barang siapa dia menghendaki Dia akan menjadikannya

atas/terhadap jalan orang yang lurus
Al-An'aam:39 يَْجَعْلُه
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َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda-

tanda
Ali-Imran:41 ٱْجَعل

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْجَعل لَّنَآ إِلًَٰها َكَما َلُهْم َءالَِهٌة
mereka berkata ya Musa kamu hendaklah menjadikan bagi kami

tuhan sebagaimana bagi mereka tuhan-tuhan
Al-A'raaf:138

َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda

Maryam:10

َعتَُهْم ِفى رَِحالِِهْم َوَقاَل لِِفتْيَِٰنِه ٱْجَعُلوا۟ ِبضَٰ
dan dia mengucapkan kepada bujang-bujangnya (mereka)

jadikanlah/masukkanlah barang-barang mereka di dalam karung-
karung mereka

Yusuf:62
۟ ٱْجَعُلوا

ذَا بََلًدا َءاِمنًا رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ
Tuhan kamu hendaklah menjadikan ini negeri aman Al-Baqarah:126 ٱْجَعْل

فَُصرُْهنَّ إَِليَْك ثُمَّ ٱْجَعْل َعَلىٰ ُكلِّ َجبٍَل
lalu mereka dijinakkan kepadamu kemudian kamu hendaklah

menjadikan atas/terhadap setiap gunung
Al-Baqarah:260

ذَا ٱْلبََلَد َءاِمنًا إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahîm Tuhan kamu hendaklah

menjadikan ini negeri aman
Ibrahim:35

َقاَل ٱْجَعْلِنى َعَلىٰ َخزَآِئِن ٱأْلَرِْض إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم
dia mengatakan jadikanlah aku atas/terhadap bendaharawan

bumi/negeri ini sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menjaga sangat
mengetahui

Yusuf:55
ٱْجَعْلِنى

يَِّتى َلٰوِة َوِمن ذُرِّ رَبِّ ٱْجَعْلِنى ُمِقيَم ٱلصَّ
Tuhan jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan dari

keturunanku
Ibrahim:40
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ا ف ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenikmatan, dgn keras, dgn

kasar, dgn tajam, dgn kejam, dgn parau, dgn lalim, dgn bengis
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperlakukan, melakukan

kekasaran, mengobati, merawat, menganggap, mentraktir, membicarakan,
merundingkan, menghilangkan, traktir, menyenangkan, menafsirkan,

menyinggung, berkenaan, memasak, membayar

ُجفَآًء
tak berharga (murah)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَمَّا ٱلزَّبَُد فَيَذَْهُب ُجفَآًء َوأَمَّا َما يَنفَعُ ٱلنَّاَس
maka adapun buih maka akan hilang tak berharga (murah) dan

adapun apadia memberi manfaat manusia
Arraad:17 ُجفَآًء
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Kosakata AlQuran

ن ف ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mangkok, basi, pasu,

jambang, jambangan, cangkir, piala, jeluk, minuman keras, muka, orang
bodoh, mulut, porsi, penempuh, kesulitan yg tdk diduga, kesukaran yg tdk
diduga, mangkok, piring, pelat, plat, piringan, pinggan, gambar, hidangan,

sajian, masakan, makanan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوِجفَاٍن
dan piring-piring

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِثيَل َوِجفَاٍن َكٱْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَّاِسيٍَٰت َوتَمَٰ
dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk

(ia[pr]) yang tidak bergerak
Saba':13 َوِجفَاٍن
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Kosakata AlQuran

و ف ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna busa, omong kosong, jauh,

paling ujung, pas, operan, kartu tanda masuk, pas jalan, jalan kecil di
dalam, nilai sedang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbuih, berbusa, beromong
kosong, beromong, lulus, berlalu, meluluskan, lalu, melewati, lewat,
menyampaikan, memberikan, berakhir, melalui, melintas, hilang,

mengabaikan, pas, disahkan, diterima, menyuguhkan, bertukar, berubah,
melampau, mengulurkan, menang, menikmati, tdk mempedulikan,

dipandang sbg

تَتََجافَىٰ
menjauh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَتََجافَىٰ ُجنُوبُُهْم َعِن ٱمْلََضاِجعِ
menjauh lambung mereka dari tempat tidur As-Sajdah:16 تَتََجافَىٰ
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Kosakata AlQuran

ا ل ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nyata, jelas, terang, wujud,

ejawantah, cuci, pencucian, cucian, mandi, sibak air, semir, poles, kilap,
obat penggosok upaman, pelituran, budi bahasa, kilat, kilau, semarak,
simpati, keriuhan, keributan, penggosokan, bahan penggosok, semak

belukar, semak, belukar, sikat, pemain pengganti, kesulitan, kesukaran,
halangan, rintangan, ejekan kasar, panci, wajan, penggorengan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengungkapkan,
mengungkap, menyatakan, memperlihatkan, menyingkapkan,
membeberkan, menyingkap, menampakkan, memberitahukan,

membukakan, membeber, menunjukkan, mengumumkan, membuktikan,
mendaftarkan, menaruh, menaruhkan, mencuci, membasuh, memandikan,
mendulang, dicuci, mengincah, dpt dicuci, menghanyuntukan, membawa

hanyut, mengeluarkan, berlaga, melimbang, memoles, menggosok,
menyemir, mengupam, mengkilapkan, mengasah, menyempurnakan,
memperbaiki, menggosok mengkilap, bersinar, bercahaya, menyorot,

berseri-seri, mengkilap, mengkilat, memancar, berseri, menggilap,
mengkilatkan, berkilat, bergemerlapan, menyenter, menggosokkan,
menyorotkan, bergemilang, berkaca-kaca, berapi-api, memeriksa,

menjelajah, mengampelas, membersihkan, memberi obat pencahar,
mencari ke segala tempat, lari dgn cepat, menggesek, membarut,

melupakan, membuang, menghapuskan, bergesek, menggeser, mengusap,
menyapu, memijat, bergosok, menggeserkan, bergeser, melucuti,

mempergosokkan, memijat-mijat, melanda, memecahkan, menguraikan,
mengungsi, mengungsikan, menyingkir, mengosongkan, menyingkirkan,

diungsikan

ٱْلَجآَلَء يَُجلِّيَها َجلَّىَٰها تََجلَّىٰ
pengusiran-pengusiran diungkapkannya menampakkannya dia menampakkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا تََجلَّىٰ َربُُّهۥ لِْلَجبَِل فََلمَّ
maka ketika dia menampakkan tuhannya pada bukit Al-A'raaf:143 تََجلَّىٰ

 َوٱلنََّهاِر إِذَا تََجلَّىٰ
dan siang apabila dia menampakkan

Al-Lail:2

َوٱلنََّهاِر إِذَا َجلَّىَٰها
dan siang apabila menampakkannya Ash-Shams:3 َجلَّىَٰها
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KosakataAlQuran

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَُجلِّيَها لَِوْقِتَهآ إاِلَّ ُهَو ثَُقَلْت ِفى ٱلسَّ
tidak diungkapkannya bagi waktunya kecuali dia dia memberatkan di

dalam langit dan bumi
Al-A'raaf:187 يَُجلِّيَها

َوَلوآَْل أَن َكتََب الـلَّـُه َعَليِْهُم ٱْلَجآَلَء
dan jika tidak bahwa dia menuliskan / menetapkan Allah atas mereka

pengusiran-pengusiran
Al-Hasyr:3 ٱْلَجآَلَء
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Kosakata AlQuran

ب ل ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pakaian, penutup, pakaian

besar, jilbab, kerudung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memakai, mengenakan,

memasang, melekatkan, bertambah, mengadakan, menyiapkan,
menyediakan, memamerkan, menyajikan, belagu, tampang,

mengantarkan, mempermainkan, membawa, bawa, membawakan,
mengantar, mengambilkan, mengambil, menarik, mengeluarkan,

menjemput, mendapatkan, memperoleh, mendapat, mendapati, mencapai,
mempesonakan, mempesona, menerima, beroleh, dapat, menangkap,

menjadi, mengerti, memahami, membeli, jadi, menghubungi, membalas,
memanggil, membalas dendam, memperdapat, menangkapi, menggelikan

hati, membukakan, mengangkat

َوأَْجلِْب َجلَِٰبيِبِهنَّ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah baju panjang mereka[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يُْدِننَي َعَليِْهنَّ ِمن َجلَِٰبيِبِهنَّ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يُْعرَفَْن
ditutupi atas mereka dari baju panjang mereka[pr] itu lebih dekat

bahwa (mereka[pr]) dikenal
Al-Ahzab:59 َجلَِٰبيِبِهنَّ

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوأَْجلِْب َعَليِْهم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِْكُهْم ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah atas mereka dengan pasukan kudamu dan

pasukanmu yang berjalan kaki dan (ia) yang bersekutu dengan
mereka di dalam harta dan anak-anak

Al-Isra:64 َوأَْجلِْب
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Kosakata AlQuran

ت ل ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jalan-jalan, tamasya,

berputar-putar, traveling

لَِجاُلوَت َجاُلوَت ِبَجاُلوَت
bagi/kepada jalut jalut dengan jalut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ اَل طَاَقَة َلنَا ٱْليَْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ
mereka berkata tidak yang melakukan penyanggupan bagi kami hari

dengan jalut dan para bala tentaranya
Al-Baqarah:249 ِبَجاُلوَت

َوَقتََل َداُوۥُد َجاُلوَت َوَءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك َوٱْلِحْكَمَة
dan dia membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah

kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251 َجاُلوَت

َا بََرزُوا۟ لَِجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ َوملَّ
dan tatkala mereka telah nampak bagi/kepada jalut dan para bala

tentaranya
Al-Baqarah:250 لَِجاُلوَت
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Kosakata AlQuran

د ل ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cemeti, pecut, tokoh politik

penggerak, cemeti, pecut, tokoh politik penggerak, momok, bencana,
penyebab penderitaan, saklar, tombol, perubahan, penggantian, kenop,

sambuk, tali kulit, sandal jepit, cambuk, bulu mata, cambukan, pukulan,
lecutan, kibasan, tak, goresan, sambaran, coretan, nasihat, desakan,

peringatan, dorongan, khotbah, cambukan, serangan, tamparan,
gebrakan, tumbukan, kemalangan, sukses, ketulan, hasil baik, tindakan yg

mengenai sasaran, kayuhan, kekalahan, hajaran, gebukan, bantingan,
tebahan, ketukan, ketokan, bunyi ketukan, sentakan, kegoncangan, gugat,

goncangan, cak, tempeleng, kecup, ciuman, manset, orang kikir yg tua,
laki-laki yg tua sekali, penggerak, gerakan, kampanye, jalan mobil,

persneling, daulat, pukulan , sambuk, 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencambuk, menyabet,
mendera, mencemeti, memecut, mengocok, mengalahkan, membanat,

memukul dgn cemeti, melecuntukan, membedal, melambai-lambaikan,
bergerak dgn tiba-tiba, merebut, menyabet, berebut, mengambil,

merenggut, merampas, mencambuk, mengocok, mendera, mengalahkan,
mencemeti

ُجُلوُدُكْم ُجُلوُد ُجُلوًدا َجْلَدٍة َجْلَدةً
kulit-kulitmu kulit-kulit kulit-kulit deraan deraan

۟ فَٱْجلُِدوا ُجُلوِد ُجُلوُدُهْم ُجُلوُدُهم ُجُلوُدُكْم
maka deralah kulit-kulit kulit-kulit mereka kulit-kulit mereka kulit-kulitmu

َوٱْلُجُلوُد َوُجُلوُدُهم لُِجُلوِدِهْم
dan kulit-kulit dan kulit-kulit mereka kepada kulit-kulit mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َدةً أَبًَدا ِننَي َجْلَدةً واََل تَْقبَُلوا۟ َلُهْم َشهَٰ فَٱْجلُِدوُهْم ثَمَٰ
maka deralah mereka delapan puluh deraan dan janganmenerima

bagi mereka kesaksian selama-lamanya
An-Nuur:4 َجْلَدةً
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KosakataAlQuran

ٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى فَٱْجلُِدوا۟ ُكلَّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ِما۟ئََة َجْلَدٍة
pezina perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seratus deraan
An-Nuur:2 َجْلَدٍة

ُكلََّما نَِضَجْت ُجُلوُدُهم بَدَّْلنَُٰهْم ُجُلوًدا َغيْرََها
setiap apa dia membakar kulit-kulit mereka Kami ganti mereka kulit-

kulit lainnya
An-Nisa:56 ُجُلوًدا

تَْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم
gemetar dari padanya kulit-kulit orang-orang yang mereka takut

tuhan
Az-Zumar:23 ُجُلوُد

رُُكْم واََل ُجُلوُدُكْم َسْمُعُكْم وآََل أَبْصَٰ
pendengaran kalian dan tidak penglihatan kalian dan tidak kulit-

kulitmu
Fush-Shilat:22 ُجُلوُدُكْم

ُكلََّما نَِضَجْت ُجُلوُدُهم بَدَّْلنَُٰهْم ُجُلوًدا َغيْرََها
setiap apa dia membakar kulit-kulit mereka Kami ganti mereka kulit-

kulit lainnya
An-Nisa:56 ُجُلوُدُهم

ثُمَّ تَلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه
kemudian (ia) menjadi lembut/tenang kulit-kulit mereka dan hati

mereka kepada peringatan Allah
Az-Zumar:23 ُجُلوُدُهْم

مِ بُيُوتًا َوَجَعَل َلُكم مِّن ُجُلوِد ٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit binatang ternak

rumah-rumah
An-Nahl:80 ُجُلوِد

ٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى فَٱْجلُِدوا۟ ُكلَّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ِما۟ئََة َجْلَدٍة
pezina perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seratus deraan
An-Nuur:2 ۟ فَٱْجلُِدوا

َدةً أَبًَدا ِننَي َجْلَدةً واََل تَْقبَُلوا۟ َلُهْم َشهَٰ فَٱْجلُِدوُهْم ثَمَٰ
maka deralah mereka delapan puluh deraan dan janganmenerima

bagi mereka kesaksian selama-lamanya
An-Nuur:4 فَٱْجلُِدوُهْم

َوَقاُلوا۟ لُِجُلوِدِهْم لَِم َشِهدتُّْم َعَليْنَا
dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka mengapa (kalian)

menyaksikan atas kami
Fush-Shilat:21 لُِجُلوِدِهْم

رُُهْم َوُجُلوُدُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َسْمُعُهْم َوأَبْصَٰ
pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka

tentang apa adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:20 َوُجُلوُدُهم

يُْصَهُر ِبِهۦ َما ِفى بُطُوِنِهْم َوٱْلُجُلوُد
dihancurluluhkan dengannya apa di dalam mereka meninggalkan dan

kulit-kulit
Al-Hajj:20 َوٱْلُجُلوُد
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Kosakata AlQuran

س ل ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tempat tinggal, kedudukan,

lokal, wewenang, bagian, ruang, angkasa, spasi, ruangan, jarak, bintik,
noda, restoran, becak, titik, hal, angka, pokok, maksud, daerah, bidang,
lahan, luasnya, lapangan, wilayah, kawasan, letak, situasi, kamar, bilik,

selesa, adegan, pemandangan, panggung, suasana, layar , majelis,
pertemuan, sidang, pemasangan, kumpulan, rapat, forum, mimbar,

musyawarah, gelanggang, para pendengar, rumah, gedung, rumah tangga,
kediaman, keluarga, dewan, badan, dewan kotapraja, perundingan, papan,
papan tulis, karton, tubuh, mayat, lembaga, benda, pembahasan, kursus,

pertemuan untuk tujuan tertentu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna duduk, menduduki,

bertengger, mendudukkan, bersidang, bersemayam, tahan, menerima,
menerima dgn sabar, duduk tegak, berjaga, menolong duduk, menetap,

menyelesaikan, mengendap, melunasi, membayar, tenang, berumah
tangga, menenangkan, menjadi tenang, menjadi tenteram, merosot,

menumpuk, menumpukkan, mengumpulkan, jatuh keras, menempati,
menduduki, mengisi, memenuhi, menyibukkan, menghuni, mengambil,
membawa, ambil, melakukan, memakan waktu, diisi, terisi, dipenuhi,

menetap, menyelesaikan, mengendap, melunasi, membayar, merundung,
mengerumuni, meletakkan, menempatkan, terletak

لِِس ٱمْلَجَٰ
majlis-majlis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

لِِس ٱمْلَجَٰ
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Kosakata AlQuran

ل ل ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mustahak, agung,

berkedudukan penting, berkuasa, berarti, yg menunjukkan, tanda, mulia,
megah, luhur, jaya, berjaya, meriah, terkenal, masyhur, egah, kuat, sangat

berkuasa, besar sekali, sangat, dengan hebat, indah, sangat bagus,
kelihatan penting, kejayaan, kemenangan, keagungan, keindahan,

kecemerlangan, kebanggaan, cahaya kemuliaan, angkuh, sombong, tinggi
sekali, mahamulia, mengagungkan, memuliakan, memuji, memuji-muji,
meninggikan derajat, maha, tertinggi, teratas, congkak, keluhuran, yg

mahamulia, tua, yg patut dimuliakan, yg patut dihormati, yg patut
disegani

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membanggakan, merasa
bangga, menghaluskan, menghargai, menaikkan derajat, memuliakan

ٱْلَجلَِٰل
kebesaran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْكَرامِ َويَبَْقىٰ َوْجُه َربَِّك ذُو ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dan tetap/kekal wajah/zat tuhanmu mempunyai kebesaran dan

kemuliaan
Ar-Rahman:27 ٱْلَجلَِٰل

ْكَرامِ تَبَٰرََك ٱْسُم َربَِّك ِذى ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dia memberikan berkah yang silih berganti nama tuhanmu yang

memiliki Kebesaran dan kemuliaan
Ar-Rahman:78
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Kosakata AlQuran

ح م ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tahan panas, keras kepala,

degil, yg sulit diatasi, yg sulit disembuhkan, ketegangan, tekanan, kejang,
alunan, keturunan, lagu, keseleo, musik, nada, kecenderungan, gaya

bicara, suku, suku bangsa, bunyi, sajak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyiksa, memaksakan,

menegang, menegangkan, menyaring, berusaha keras, mengencangkan,
bersusah payah, mengencangi, memeluk, mempertegang,

mempertegangkan, menapis, bersusah-susah

يَْجَمُحوَن
mereka lari secepat-cepatnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لََّولَّْوا۟ إَِليِْه َوُهْم يَْجَمُحوَن
pasti (mereka) memalingkan kepadanya dan mereka mereka lari

secepat-cepatnya
At-Taubah:57 يَْجَمُحوَن
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Kosakata AlQuran

د م ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg tak bergerak, kokoh, dgn

kuat, rapat-rapat, pembekuan, penyetopan, udara yg sangat dingin, embun
beku, kedinginan, kegagalan, set, kumpulan, perangkat, setel, pasangan,

setelan, silam, perlengkapan, tempat, buku, letak rambut, sisiran, orang yg
berkepentingan sama, bidang, pesawat, selengkap, siap, tetap, yg
ditentukan, keras kepala, degil, blok, balok, rintangan, halangan,

penghalang, kompleks, kayu, berkas, cetakan, potongan besar kayu, pukal
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membekukan, membeku,

kedinginan, mendinginkan, memblokir, mendingin, ketakutan, menjadi tdk
berdaya, melumpuhkan, menghentikan, melapisi, menutup dgn embun

beku, mengentalkan, mengatur, terbenam, turun, menetapkan, memasang,
mengeset, menyetel, menentukan, menyusun, menarik, menyediakan,

menaruh, memberi, mengental, mengeras, menyebabkan, mengatupkan,
mempertajam, merias, menghasut, memperkatupkan, masuk,

mempersediakan, menaruhkan, memadatkan, mengeraskan, menjadi
keras, membuat keras, menggalang, menghadang, merintangi,

menghalang, memalangi, mengadang, memegat, membangun kembali

َجاِمَدةً
(ia[pr]) yang membeku/tidak bergerak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َحاِب َوتََرى ٱْلجِبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهىَ تَُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ

dan kamu melihat gunung-gunung mengiranya (ia[pr]) yang
membeku/tidak bergerak dan/padahal diamelewati melewati awan

An-Naml:88 َجاِمَدةً

1336

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ع م ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengumpulan, kumpulan,

pungutan, pemungutan, inkaso, rangkaian, bundel, bendel, pertemuan,
rapat, penampungan, kumpulan orang, simakan, jamiah, begadrung,
kombinasi, gabungan, persatuan, doa pendek, kenaikan, dana, modal,

simpanan, persediaan, pura
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengumpulkan, memungut,

berkumpul, berkerumun, menghimpunkan, berkelompok, mengambil,
mengangkat, menagih, menampung, terkumpul, menarik, membendel,

memetik, mengumpul, menyimak, merangkul, merangkum,
menggerombol, berkesimpulan, memasang, berhimpun, mengerahkan,

menaikkan, mengajukan, membangkitkan, menimbulkan, membesarkan,
memelihara, angkat, meninggikan, membangun, membiayai, memfinansir,

menyusun, menghimpun

َجاِمعٍ تَْجَمُعوا۟ أَْجَمِعنَي أَْجَمُعٓوا۟ أَْجَمُعوَن
(ia[lk]) yang

mengumpulkan kalian menghimpun mereka semuanya (mereka) semuanya (mereka) semuanya

َجَمْعنَُٰكْم َجَمُعوا۟ َجَمعَ َجاِمعُ َجاِمعٍ
(kami)

mengumpulkan
kamu

mereka mengumpul (ia [lk])
mengumpulkan

yang
mengumpulkan

(ia[lk]) yang
mengumpulkan

َجِميعٌ ا َجِميعًۢ َجِميًعا َجَمْعنَُٰهْم َجَمْعنَُٰكْم
keseluruhan

(ks/kb[tunggal]
sangat/maha)

semuanya semuanya
kami

mengumpulkan
mereka

(kami)
mengumpulkan

kamu

َجْمِعِهْم َجْمُعُكْم َجْمَعُهۥ َجْمًعا َجِميعٌ
kumpulkanlah oleh

mereka
kumpulkanlah oleh

kamu mengumpulkannya pengumpulan
keseluruhan

(ks/kb[tunggal]
sangat/maha)

فََجَمْعنَُٰهْم فََجَمعَ فَأَْجِمُعٓوا۟ فَأَْجِمُعوا۟ َجْمِعِهْم
maka/lalu (kami)
mengumpulkan

mereka
lalu (ia)

mengumpulkan
maka (kalian[lk])

kumpulkanlah
maka (kalian[lk])

kumpulkanlah
kumpulkanlah oleh

mereka
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Kosakata Al-Quran

مَلَْجُموُعوَن َلَجِميعٌ َلَجَمَعُهْم فَُجِمعَ فََجَمْعنَُٰهْم
sungguh mereka

orang yang
dikumpulkan

benar-benar semua
tentu dia

menghimpun
mereka

maka telah
dikumpulkan

maka/lalu (kami)
mengumpulkan

mereka

مُّْجتَِمُعوَن مَّْجُموٌع َمْجَمعَ َليَْجَمَعنَُّكْم مَلَْجُموُعوَن
orang-orang yang

akhirnya berkumpul yang dikumpulkan pertemuan
dia sungguh akan
mengumpulkan

kalian

sungguh mereka
orang yang

dikumpulkan

َوُجِمعَ َوَجَمعَ َوأَْجَمُعٓوا۟ نَّْجَمعَ مُّْجتَِمُعوَن
dan telah

dikumpulkan
dan (ia)

mengumpulkan
dan (mereka[lk])

berkumpul/sepakat mengumpulkan orang-orang yang
akhirnya berkumpul

ٱْجتََمَعِت يَْجَمُعوَن
penyatuan / perkumpulan mereka kumpulkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Al-Hijr:30 أَْجَمُعوَن

 َوُجنُوُد إِبْلِيَس أَْجَمُعوَن
dan para bala tentara iblis (mereka) semuanya

Asy-Syu'araa':95

 فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Shaad:73

َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ أَْجَمُعٓوا۟ أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمُكُروَن
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika (mereka) semuanya

perkara mereka dan mereka mereka membuat tipu dayakan
Yusuf:102 ۟ أَْجَمُعٓوا

أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َلْعنَُة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka atas mereka kutukan/laknat Allah dan para Malaikat

manusia mereka semuanya
Al-Baqarah:161 أَْجَمِعنَي

 أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهْم أَنَّ َعَليِْهْم َلْعنََة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka balasan mereka bahwasanya atas mereka kutukan Allah

dan para Malaikat dan manusia mereka semuanya
Ali-Imran:87
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KosakataAlQuran

 فََلْو َشآَء َلَهَدىُٰكْم أَْجَمِعنَي
maka jika ia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kalian

mereka semuanya
Al-An'aam:149

َن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم أَْجَمِعنَي  ملَّ
sesungguhnya siapa dia mengikuti kamu dari mereka sungguh aku
akan memenuhi neraka jahanam diantara kalian mereka semuanya

Al-A'raaf:18

 ثُمَّ أَلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
kemudian sungguh aku akan menyalib kalian mereka semuanya

Al-A'raaf:124

َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي  أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari/dengan jin-jin dan

manusia mereka semuanya
Huud:119

 يَأِْت بَِصيًرا َوأْتُوِنى ِبأَْهلُِكْم أَْجَمِعنَي
ia mendatangkan / mengumpulkan maha melihat dan datanglah

kepadaku dengan keluarga mereka semuanya
Yusuf:93

َ َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض وأََلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي  أَلُزَيِّننَّ
sungguh akan menghiasi kepada mereka di dalam bumi dan sungguh

(aku) akan sesatkanlah mereka mereka semuanya
Al-Hijr:39

إِنَّ َجَهنََّم مَلَْوِعُدُهْم أَْجَمِعنَي  َو
dan sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh orang yang

mejanjikan kepada mereka mereka semuanya
Al-Hijr:43

وُهْم أَْجَمِعنَي  إآِلَّ َءاَل ُلوٍط إِنَّا مَلُنَجُّ
kecuali keluarga lut sesungguhnya kami sungguh kami akan

selamatkan mereka mereka semuanya
Al-Hijr:59

 فََوَربَِّك َلنَْسـََٔلنَُّهْم أَْجَمِعنَي
demi tuhanmu sungguh akan menanyai mereka mereka semuanya

Al-Hijr:92

 َوَلْو َشآَء َلَهَدىُٰكْم أَْجَمِعنَي
dan jika ia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kalian

mereka semuanya
An-Nahl:9

 إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat maka kami

tenggelamkan mereka mereka semuanya
Al-Anbiyaa':77

 فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49

َعُهۥٓ أَْجَمِعنَي  َوأَنَجيْنَا ُموَسىٰ َوَمن مَّ
dan (kami) selamatkan Musa dan orang-orang bersama dia mereka

semuanya
Asy-Syu'araa':65
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يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ أَْجَمِعنَي  فَنَجَّ
maka/lalu (kami) selamatkan dia dan keluarganya mereka semuanya

Asy-
Syu'araa':170

 أَنَّا َدمَّرْنَُٰهْم َوَقْوَمُهْم أَْجَمِعنَي
bahwasanya (kami) binasakan mereka dan kaum mereka mereka

semuanya
An-Naml:51

َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي  أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari jin-jin dan

manusia mereka semuanya
As-Sajdah:13

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ أَْجَمِعنَي  إِذْ نَجَّ
ketika selamatkannya dan keluarganya mereka semuanya

Ash-
Shaafaat:134

 َقاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي
dia mengatakan maka demi kemuliaan kamu sungguh disesatkan

mereka mereka semuanya
Shaad:82

ن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعنَي  أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّ
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam daripadamu dan

diantara orang dia mengikuti kamu dari mereka mereka semuanya
Shaad:85

آ َءاَسفُونَا ٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي  فََلمَّ
maka tatkala (mereka) membuat kami dukacita (kami) menghukum

dari mereka maka kami tenggelamkan mereka mereka semuanya
Az-Zukhruf:55

 إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل ِميقَٰتُُهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya pada hari putusan waktu mereka mereka semuanya

Ad-Dukhaan:40

َوأَن تَْجَمُعوا۟ بَنْيَ ٱأْلُْختنَْيِ إاِلَّ َما َقْد َسَلَف
dan bahwa kalian menghimpun antara dua perempuan bersaudara

kecuali apa sungguh telah dia melalui
An-Nisa:23 ۟ تَْجَمُعوا

َجاِمعٍ لَّْم يَذَْهبُوا۟ َحتَّىٰ يَْستَـِْٔذنُوهُ
(ia[lk]) yang mengumpulkan mereka tidak pergi sehingga minta izin

kepadanya
An-Nuur:62 َجاِمعٍ

َربَّنَآ إِنََّك َجاِمعُ ٱلنَّاِس لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
ya tuhan kami sesungguhnya kamu yang mengumpulkan manusia

pada hari tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:9 َجاِمعُ

ِفِريَن ِفى َجَهنََّم َجِميًعا إِنَّ الـلَّـَه َجاِمعُ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik laki-

laki dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya
An-Nisa:140

ٱلَِّذى َجَمعَ َمااًل َوَعدََّدهُۥ
yang (ia [lk]) mengumpulkan harta dan telah benar-benar

menghitungnya
Al-Humazah:2 َجَمعَ
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إِنَّ ٱلنَّاَس َقْد َجَمُعوا۟ َلُكْم فَٱْخَشْوُهْم
sesungguhnya manusia sungguh telah mereka mengumpul bagi kalian

maka takutlah kepada mereka
Ali-Imran:173 ۟ َجَمُعوا

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل َجَمْعنَُٰكْم َوٱأْلَوَّلِنَي هَٰ
ini hari putusan (kami) mengumpulkan kamu dan orang-orang

terdahulu
Al-Mursalaat:38 َجَمْعنَُٰكْم

فََكيَْف إِذَا َجَمْعنَُٰهْم لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
maka bagaimana apabila kami mengumpulkan mereka pada hari tidak

keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:25 َجَمْعنَُٰهْم

مَّا ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
apa di dalam bumi semuanya Al-Baqarah:29 َجِميًعا

 ُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ ِمنَْها َجِميًعا
kami mengatakan kalian pergilah daripadanya (surga) semuanya

Al-Baqarah:38

 يَأِْت ِبُكُم الـلَّـُه َجِميًعا
ia mendatangkan / mengumpulkan dengan/untuk kalian Allah

semuanya
Al-Baqarah:148

 أَنَّ ٱْلُقوَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
bahwasanya kekuatan milik Allah semuanya

Al-Baqarah:165

۟ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبَحبِْل الـلَّـِه َجِميًعا واََل تَفَرَُّقوا
dan kalian hendaklah memegang teguh dengan/kepada tali Allah

semuanya dan jangan kalian mencerai-beraikan
Ali-Imran:103

 فَٱنِفُروا۟ ثُبَاٍت أَِو ٱنِفُروا۟ َجِميًعا
maka kalian hendaklah pergi berkelompok-kelompok atau kalian

hendaklah pergi semuanya
An-Nisa:71

 أَيَبْتَُغوَن ِعنَدُهُم ٱْلِعزَّةَ فَِإنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
apakah mereka mencari di sisi mereka keperkasaan / kemuliaan maka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan milik Allah semuanya
An-Nisa:139

ِفِريَن ِفى َجَهنََّم َجِميًعا  إِنَّ الـلَّـَه َجاِمعُ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik laki-

laki dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya
An-Nisa:140

 فََسيَْحُشرُُهْم إَِليِْه َجِميًعا
maka Dia/Allah akan mengumpulkan mereka kepadaNya semuanya

An-Nisa:172

 َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan siapa/orang di dalam bumi semuanya

Al-Maidah:17

 أَْو فََساٍد ِفى ٱأْلَرِْض فََكأَنََّما َقتََل ٱلنَّاَس َجِميًعا
atau kerusakan di dalam bumi maka seakan-akan dia memerangi

manusia semuanya
Al-Maidah:32
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 َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّمآ أَْحيَا ٱلنَّاَس َجِميًعا
dan barang siapa dia menghidupkannya maka seakan-akan ia

menghidupkan manusia semuanya
Al-Maidah:32

 أَنَّ َلُهم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
bahwasanya bagi mereka/mereka mempunyai apa-apa di dalam bumi

semuanya
Al-Maidah:36

 فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan kepada Allah tempat

kembali kalian semuanya
Al-Maidah:48

 إِذَا ٱْهتََديْتُْم إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
apabila kalian mendapat petunjuk kepada Allah tempat kembali

kalian semuanya
Al-Maidah:105

 َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya

Al-An'aam:22

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya hai golongan /

kelompok jin-jin
Al-An'aam:128

َحتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَُكوا۟ ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت أُْخَرىُٰهْم أِلُوَلىُٰهْم
sehingga apabila kalian dapatkanlah/berkumpulah di dalamnya

semuanya dia mengatakan orang yang lain diantara mereka kepada
orang-orang yang terdahulu dari mereka

Al-A'raaf:38

 ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم َجِميًعا
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya aku

rasul/utusan Allah kepadamu semuanya
Al-A'raaf:158

ِسُروَن فَيَرُْكَمُهۥ َجِميًعا فَيَْجَعَلُهۥ ِفى َجَهنََّم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
maka/lalu menumpukkannya semuanya maka (ia[lk]) menjadikannya

(kt sedang/akan) di dalam neraka jahanam itulah mereka mereka
orang-orang yang merugi

Al-Anfaal:37

 َوأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو أَنفَْقَت َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan (ia) lebih menjinakkan / mempersatukan antara hati mereka

walaupun (kamu[lk]) membelanjakan apa di dalam bumi semuanya
Al-Anfaal:63

إَِليِْه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا
kepadaNya tempat kembali kalian semuanya janji Allah sebenar-

benarnya
Yunus:4

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28

 واََل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
dan jangan dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan kepunyaan Allah semuanya
Yunus:65
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ُكلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت تُْكرِهُ ٱلنَّاَس َحتَّىٰ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
semua diantara mereka semuanya apakah kamu dipaksa manusia

sehingga adalah mereka para yang beriman
Yunus:99

ِمن ُدوِنِهۦ فَِكيُدوِنى َجِميًعا ثُمَّ اَل تُنِظُروِن
dari selain dia maka tipu dayalah aku semuanya kemudian tidak

memberi tangguh padaku
Huud:55

 فََصبٌْر َجِميٌل َعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتيَِنى ِبِهْم َجِميًعا
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dia mudah-

mudahan Allah agar mendatangkan kepadaku dengan mereka
semuanya

Yusuf:83

 َلْو أَنَّ َلُهم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
jikalau bahwasanya bagi mereka apa di dalam bumi semuanya

Arraad:18

بَل لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر َجِميًعا أَفََلْم يَا۟يْـَِٔس
bahkan kepunyaan Allah perkata itu semuanya tidakkah mengetahui

Arraad:31

 ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه َلَهَدى ٱلنَّاَس َجِميًعا
orang-orang yang mereka mengimani bahwa seandainya dia

kehendaki Allah tentu (dia) memberi petunjuk manusia semuanya
Arraad:31

 َوَقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَلِلَِّه ٱمْلَْكُر َجِميًعا
dan sungguh (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka maka bagi Allah rencana tipu daya semuanya

Arraad:42

 َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِن تَْكفُُرٓوا۟ أَنتُْم َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan dia mengucapkan Musa jika kalian mengingkari kalian dan orang

di dalam bumi semuanya
Ibrahim:8

۟ َعفَُٰٓؤا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه َجِميًعا فََقاَل ٱلضُّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan kepada Allah semuanya lalu
ia mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian

mencari kesombongan diri

Ibrahim:21

َعُهۥ َجِميًعا  فَأَرَاَد أَن يَْستَِفزَُّهم مَِّن ٱأْلَرِْض فَأَْغرَْقنَُٰه َوَمن مَّ
maka (aku) semakin menghendaki bahwa (ia[lk]) akan mengusir

mereka[lk] dari bumi ini maka (kami) tenggelamkan dia dan orang
bersama dia semuanya

Al-Isra:103

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَأُْكُلوا۟ َجِميًعا أَْو أَْشتَاتًا
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian memakan semuanya

atau bermacam-macam
An-Nuur:61
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َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ يَُقوُل لِْلَملَِٰٓئَكِة
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya kemudian dia

mengatakan kepada para malaikat
Saba':40

 َمن َكاَن يُِريُد ٱْلِعزَّةَ فَلِلَِّه ٱْلِعزَّةُ َجِميًعا
barang siapa adalah dia dia menghendaki keperkasaan / kemuliaan

maka bagi Allah kemuliaan semuanya
Faathir:10

فََٰعُة َجِميًعا  ُقل لِـلَّـِه ٱلشَّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan Allah pertolongan (kb

abstrak/kt sifat) semuanya
Az-Zumar:44

 َوَلْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan jika bahwasanya bagi orang-orang yang mereka menganiaya apa

yang ada di dalam bumi semuanya
Az-Zumar:47

إِنَّ الـلَّـَه يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa itu semuanya

sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Az-Zumar:53

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦ َوٱأْلَرُْض َجِميًعا َقبَْضتُُهۥ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya dan

bumi semuanya genggaman-nya
Az-Zumar:67

نُْه وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا مِّ مَٰ َر َلُكم مَّا ِفى ٱلسَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan bagi kalian apa yang di

dalam langit dan tidak di dalam bumi semuanya dari padanya
Al-Jaatsiyah:13

 يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya

Al-Mujaadilah:6

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن َلُهۥ
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya lalu

menyumpah baginya

Al-
Mujaadilah:18

نٍَة اَل يُقَِٰتُلونَُكْم َجِميًعا إاِلَّ ِفى ُقًرى مَُّحصَّ
tidak mereka membunuh kalian semuanya kecuali di dalam beberapa

negeri yang berbenteng kuat
Al-Hasyr:14

تَْحَسبُُهْم َجِميًعا َوُقُلوبُُهْم َشتَّىٰ
mengira semuanya dan hati mereka bermacam-macam

Al-Hasyr:14

َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا ثُمَّ يُنجِيِه
dan orang di dalam bumi semuanya kemudian diselematkannya

Al-Ma'arij:14

ا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َقاَل ٱْهِبطَا ِمنَْها َجِميعًۢ
dia mengatakan turunlah (mereka berdua) berdua daripadanya

semuanya sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh
Thaahaa:123 ا َجِميعًۢ
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َّا َجِميعٌ لََّديْنَا ُمْحَضُروَن إِن ُكلٌّ ملَّ َو
dan tidak lain setiap melainkan keseluruhan (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) di sisi kami (mereka) yang dalam kondisi cepa
menghadap

YaaSiin:32
َجِميعٌ

فَِإذَا ُهْم َجِميعٌ لََّديْنَا ُمْحَضُروَن
maka tiba-tiba mereka keseluruhan (ks/kb[tunggal] sangat/maha) di

sisi kami (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap
YaaSiin:53

أَْم يَُقوُلوَن نَْحُن َجِميعٌ مُّنتَِصٌر
atau mereka mengatakan kami keseluruhan (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) (ia[lk]) yang dalam kondisi ditolong
Al-Qamar:44

وِر فََجَمْعنَُٰهْم َجْمًعا َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka/lalu (kami)

mengumpulkan mereka pengumpulan
Al-Kahfi:99 َجْمًعا

 ِمَن ٱْلُقُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمنُْه ُقوَّةً َوأَْكثَُر َجْمًعا
dari kurun/umat-umat orang dia paling keras/berat dari padanya

kekuatan dan (ia[lk]) lebih banyak pengumpulan
Al-Qashash:78

 فََوَسطَْن ِبِهۦ َجْمًعا
maka (mereka[pr]) menyerbu ketengah dengannya pengumpulan

Al-Adiyaat:5

إِنَّ َعَليْنَا َجْمَعُهۥ َوُقرَْءانَُهۥ
sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dan bacaannya Al-Qiyaamah:17 َجْمَعُهۥ

َقاُلوا۟ َمآ أَْغنَىٰ َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن
mereka berkata tidak dia memberi manfaat dari kalian kumpulkanlah
oleh kamu dan tidak adalah kalian kalian akan menyombongkan diri

Al-A'raaf:48 َجْمُعُكْم
َوُهَو َعَلىٰ َجْمِعِهْم إِذَا يََشآُء َقِديٌر

dan dia atas/terhadap kumpulkanlah oleh mereka apabiladia
kehendaki yang menguasi

Asy-Syuura:29 َجْمِعِهْم
فَأَْجِمُعوا۟ َكيَْدُكْم ثُمَّ ٱئْتُوا۟ َصفًّا

maka (kalian[lk]) kumpulkanlah tipu daya kalian kemudian
(kalian[lk]) datangkanlah barisan

Thaahaa:64 ۟ فَأَْجِمُعوا
إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن

ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ
ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia

terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah
keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak

adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

۟ فَأَْجِمُعٓوا
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فَتََولَّىٰ ِفْرَعْوُن فََجَمعَ َكيَْدهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan fir'aun lalu (ia)

mengumpulkan tipu dayanya kemudian telah pasti datang
Thaahaa:60 فََجَمعَ

وِر فََجَمْعنَُٰهْم َجْمًعا َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka/lalu (kami)

mengumpulkan mereka pengumpulan
Al-Kahfi:99 فََجَمْعنَُٰهْم

ْعُلومٍ َحرَةُ مِلِيقَِٰت يَْومٍ مَّ فَُجِمعَ ٱلسَّ
maka telah dikumpulkan para penyihir pada waktu-waktu hari (ia[lk]

yang diketahui
Asy-Syu'araa':38 فَُجِمعَ

ِهلنَِي َلَجَمَعُهْم َعَلى ٱْلُهَدٰى فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱْلجَٰ
tentu dia menghimpun mereka atas/terhadap yang menunjukkan

tersebut maka jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang
jahil

Al-An'aam:35 َلَجَمَعُهْم

ِذُروَن إِنَّا َلَجِميعٌ حَٰ َو
dan sesungguhnya kami benar-benar semua berjaga-jaga Asy-Syu'araa':56 َلَجِميعٌ

ْعُلومٍ مَلَْجُموُعوَن إَِلىٰ ِميقَِٰت يَْومٍ مَّ
sungguh mereka orang yang dikumpulkan atas waktu-waktu tertentu

hari (ia[lk])yang diketahui
Al-Waqi'a:50 مَلَْجُموُعوَن

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian kepada/sampai hari kiamat-

kiamat tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
An-Nisa:87 َليَْجَمَعنَُّكْم

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat-kiamat

tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
Al-An'aam:12

َحتَّىٰٓ أَبُْلغَ َمْجَمعَ ٱْلبَْحَريِْن أَْو أَْمِضىَ ُحُقبًا
sehingga aku sampai pertemuan dua lautan atau berlalu/berjalan

bertahun-tahun
Al-Kahfi:60 َمْجَمعَ

ا بََلَغا َمْجَمعَ بَيِْنِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai pertemuan antara mereka berdua (ia)

lupa ikan (mereka berdua)
Al-Kahfi:61

ذَٰلَِك يَْوٌم مَّْجُموٌع لَُّه ٱلنَّاُس
itu hari yang dikumpulkan baginya manusia Huud:103 مَّْجُموٌع

َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنتُم مُّْجتَِمُعوَن
dan dikatakan kepada manusia (orang banyak) apakah kalian orang-

orang yang akhirnya berkumpul
Asy-Syu'araa':39 مُّْجتَِمُعوَن
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ُن أَلَّن نَّْجَمعَ ِعظَاَمُهۥ نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa tidak mengumpulkan tulang-

belulangnya
Al-Qiyaamah:3 نَّْجَمعَ

ا ذََهبُوا۟ ِبِهۦ َوأَْجَمُعٓوا۟ أَن يَْجَعُلوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) pergi dengannya dan (mereka[lk])

berkumpul/sepakat bahwa (mereka) menjadikannya/memasukkannya
di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan sumur

Yusuf:15
۟ َوأَْجَمُعٓوا

َوَجَمعَ فَأَْوَعىٰٓ
dan (ia) mengumpulkan lalu (dia) jagalah Al-Ma'arij:18 َوَجَمعَ

ْمُس َوٱْلَقَمُر َوُجِمعَ ٱلشَّ
dan telah dikumpulkan matahari dan bulan Al-Qiyaamah:9 َوُجِمعَ

يَْوَم يَْجَمعُ الـلَّـُه ٱلرُُّسَل فَيَُقوُل َماذَآ أُِجبْتُْم
pada hari dia mengumpulkan Allah para rasul lalu dia mengatakan

apa yang kalian jawab
Al-Maidah:109 يَْجَمعُ

ُقْل يَْجَمعُ بَيْنَنَا َربُّنَا
kamu hendaklah mengatakan dia mengumpulkan diantara kita tuhan

kami
Saba':26

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر َة بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم الـلَّـُه يَْجَمعُ بَيْنَنَا َو اَل ُحجَّ
tidak pertengkaran diantara kami dan diantara kamu Allah dia

mengumpulkan diantara kami dan kepada-Nya tempat kembali
Asy-Syuura:15

ثُمَّ يَْجَمُعُكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kemudian (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] pada hari kiamat-kiamat Al-Jaatsiyah:26 يَْجَمُعُكْم

يَْوَم يَْجَمُعُكْم لِيَْومِ ٱْلَجْمعِ ذَٰلَِك يَْوُم ٱلتََّغابُِن
pada hari (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] di hari kumpulan itu hari

penampakkan kesalahan-kesalahan
At-Taghaabun:9

ا يَْجَمُعوَن مَلَْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورَْحَمٌة َخيٌْر مِّمَّ
sungguh/tentulah pengampunan dari Allah dan rahmat kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Ali-Imran:157 يَْجَمُعوَن

ا يَْجَمُعوَن  فَِبذَٰلَِك فَْليَفْرَُحوا۟ ُهَو َخيٌْر مِّمَّ
maka dengan demikian maka hendaklah bergembira dia kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Yunus:58

ا يَْجَمُعوَن  َورَْحَمُت َربَِّك َخيٌْر مِّمَّ
dan rahmatku tuhanmu kebaikan dari apa mereka kumpulkan

Az-Zukhruf:32

ُقل لَِّئِن ٱْجتََمَعِت ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya jika penyatuan /

perkumpulan manusia dan jin atasku/terhadapku
Al-Isra:88 ٱْجتََمَعِت
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َلن يَْخُلُقوا۟ ذُبَابًا َوَلِو ٱْجتََمُعوا۟ َلُهۥ
mereka tidak dia menciptakan seekor lalat walaupun (mereka)

menyatu baginya
Al-Hajj:73 ۟ ٱْجتََمُعوا

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََولَّْوا۟ ِمنُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن
sesungguhnya orang-orang yang kalian telah memalingkan diantara

kalian pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan
Ali-Imran:155 ٱْلَجْمَعاِن

بَُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن  َوَمآ أَصَٰ
dan tidak dia menimpa kalian pada hari ditemukanlah kedua

kumpulan/golongan
Ali-Imran:166

يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41

ُب ُموَسىٰٓ إِنَّا مَلُْدرَُكوَن ا تَرََٰٓءا ٱْلَجْمَعاِن َقاَل أَْصحَٰ فََلمَّ
maka setelah saling melihat kedua kumpulan/golongan dia

mengatakan para penghuni Musa sesungguhnya kami pasti orang-
orang yang cepat tersusul

Asy-Syu'araa':61

َسيُْهزَُم ٱْلَجْمعُ َويَُولُّوَن ٱلدُّبَُر
kelak akan dihacurkan/dikalahkan semua/golongan dipalingkan

belakang
Al-Qamar:45 ٱْلَجْمعُ

َوتُنِذَر يَْوَم ٱْلَجْمعِ اَل َريَْب ِفيِه
dan diberi peringatan pada hari kumpulan tidak keraguan tentang

(kebenaran) itu
Asy-Syuura:7 ٱْلَجْمعِ

يَْوَم يَْجَمُعُكْم لِيَْومِ ٱْلَجْمعِ ذَٰلَِك يَْوُم ٱلتََّغابُِن
pada hari (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] di hari kumpulan itu hari

penampakkan kesalahan-kesalahan
At-Taghaabun:9

َلٰوِة ِمن يَْومِ ٱْلُجُمَعِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نُوِدَى لِلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila usaha untuk

dipanggil untuk menunaikan salat dari hari jum'at
Al-Jumu'ah:9 ٱْلُجُمَعِة
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ل م ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hiasan, indah, bagus, elok

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghias, menghiasi,
menjumlahkan, membumbui, memperindah, menyemarakkan,

membubuhi, memperindahkan, menambah-nambah cerita, mempercantik,
memperelok, memperbagus, memperbaguskan, mengelokkan,

membaguskan, merapikan, bersemangat, mendandani, mendandan,
berpakaian baik, berdandan, menambah, memperbesar, menambahkan,

memperbanyak, memperbanyakkan, mempertinggi, meninggikan,
menyaring, membesut, menyuling, membersihkan, menghaluskan,

melemaskan, memperhalus, memperhaluskan, memurnikan, menjadi
murni, menyimpulkan, mengakhiri, menutup, menarik kesimpulan,
berakhir, memutuskan, menandatangani, berpendapat, menjadikan,

membuhul, menyelesaikan, membereskan, mematangkan, menyetujui

َلٌت ِجمَٰ ُجْمَلًة َجِميٌل َجِمياًل َجَماٌل
unta-unta jumlah

bagus/baik
(ks/kb[tunggal]
sangat/maha)

kebaikan tambah bagus/indah

ٱْلَجِميَل ٱْلَجَمُل
yang baik unta

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي تُِريُحوَن َوِحنَي تَْسرَُحوَن
dan bagimu didalamnya/padanya tambah bagus/indah ketika dibawa

pulang / kabur dan sewaktu melepaskan keluar
An-Nahl:6 َجَماٌل

فَتََعاَلنْيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل
maka menaiklah akan berikan mut'ah kepada (kalian[pr]) dan

ceraikanlah kalian[pr] percerai beraian kebaikan
Al-Ahzab:28 َجِمياًل

 تَْعتَدُّونََها فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َجِمياًل
menjadi cepat menghitungnya[pr] maka (kalian) benar-benar

berikanlah mereka[pr] mut'ah dan (mereka[lk]) sungguh-sungguh
lepaskanlah/ceraikanlah mereka[pr] percerai beraian kebaikan

Al-Ahzab:49
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 فَٱْصِبْر َصبًْرا َجِمياًل
maka bersabarlah kesabaran kebaikan

Al-Ma'arij:5

 َوٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوٱْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمياًل
dan bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan dan

pindahlah/jauhilah mereka perpindahan kebaikan

Al-
Muzzammil:10

فََصبٌْر َجِميٌل َوالـلَّـُه ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dan Allah
yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian)

sifatkan / ucapkan

Yusuf:18
َجِميٌل

فََصبٌْر َجِميٌل َعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتيَِنى ِبِهْم َجِميًعا
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dia mudah-

mudahan Allah agar mendatangkan kepadaku dengan mereka
semuanya

Yusuf:83

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32
ُجْمَلًة

َلٌت ُصفٌْر َكأَنَُّهۥ ِجمَٰ
seolah-olah ia unta-unta yang kuning Al-Mursalaat:33 َلٌت ِجمَٰ

َحتَّىٰ يَلِجَ ٱْلَجَمُل ِفى َسمِّ ٱْلِخيَاِط وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْجرِِمنَي
sehingga dia masukkan unta di dalam lubang jarum dan demikianlah

kami membalas para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:40 ٱْلَجَمُل

فْحَ ٱْلَجِميَل اَعَة َلَءاِتيٌَة فَٱْصفَحِ ٱلصَّ إِنَّ ٱلسَّ َو
dan sesungguhnya kami kiamat pasti akan datang maka maafkanlah

maaf yang baik
Al-Hijr:85 ٱْلَجِميَل
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م م ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jauh, sekali, kurang lebih,

kira-kira, banyak, limpah, berlimpah-limpah, jerah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memenuhi, melakukan hingga

berlimpah-limpah

ا َجمًّ
kelebihan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َوتُِحبُّوَن ٱمْلَاَل ُحبًّا َجمًّ
dan dicintai harta kecintaan kelebihan Al-Fajr:20 ا َجمًّ
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ب ن ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna samping, sebelah, pihak,

pinggir, tepi, segi, lambung, rusuk, pinggang, hadap, seiris, lambungan,
sesayat, najis, kotor, tdk murni, janabah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berpihak, memihak, berbelok,
membelok, membelokkan, membengkok, berolak, mengubah, berubah,

bertukar, mengisarkan, berbalik, membalik, memutar, menikung,
memutarkan, memulas, berputar, memalingkan, membalikkan, berkisar,

memengkol, mengarahkan, menyerang, merubah, menukarkan,
bergantung, tergantung, mengolah, mengalihkan, menunjukkan,

menginjak, mengelok, berliku, mengolak, memperedarkan, mengedarkan,
memikirkan, menguangkan, memasamkan, menjadi asam, menauntukan,

mempertauntukan, mengenakan, memikir, berpendar, menghindari,
menghindarkan, menjauhi, mengelak, mencegah, menyingkiri, tarak

َجاِنٍب تَْجتَِنبُوا۟ ِبٱْلَجنِۢب ِبَجاِنِبِهۦ ِبَجاِنِب
(ia[lk]) yang
menepikan kalian menjauhi sejawat dengan sampingnya dengan sebelah

ُجنُبًا َجنِۢب َجاِنِب َجاِنَب َجاِنٍب
berjunub sisi (ia[lk]) yang

disisi/dipinggir
(ia[lk]) yang

disisi/sebagian
(ia[lk]) yang
menepikan

ُجنُوِبُكْم ُجنُوبُُهْم ُجنُوبَُها ُجنٍُب ُجنُبًا
berbaring kalian lambung mereka lambungnya jauh berjunub

لَِجنِۢبِهۦٓ فَٱْجتَِنبُوهُ فَٱْجتَِنبُوا۟ ُجنُوِبِهْم ُجنُوِبُكْم
dalam keadaan

berbaring
maka kalian

hendaklah menjauhi maka jauhilah pembaringan
mereka berbaring kalian

۟ َوٱْجتَِنبُوا َويَتََجنَّبَُها َوَسيَُجنَّبَُها َوُجنُوبُُهْم لَِجنِۢبِهۦٓ
dan jauhilah

dan menjadi bagian
yang akan

menjauhinya
dan akan (ia[lk])

dijauhkan-dia
dan lambung-

lambung mereka
dalam keadaan

berbaring
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۟ ٱْجتَِنبُوا
(kalian[lk]) bersunguh-sungguhlah untuk menjauhi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب ٱْلَغْرِبىِّ
dan tidak adalah kamu dengan sebelah barat Al-Qashash:44 ِبَجاِنِب

َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب ٱلطُّوِر
dan tidak adalah kamu dengan sebelah gunung tur

Al-Qashash:46

ِن أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia Ia

memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya
Al-Isra:83 ِبَجاِنِبِهۦ

 أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ
Ia memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya

Fush-Shilat:51

اِحِب ِبٱْلَجنِۢب َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصَّ
dan tetangga yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan tetangga

yang dijauhkan dan teman sejawat
An-Nisa:36 ِبٱْلَجنِۢب

إِن تَْجتَِنبُوا۟ َكبَآِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه
jika kalian menjauhi besar apa kalian dilarang daripadanya An-Nisa:31 ۟ تَْجتَِنبُوا

ُعوَن إَِلى ٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰ َويُْقذَفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب مَّ الَّ يَسَّ
tidak mendengarkan kepada pemuka-pemuka sangat tinggi dan

dilempari dari setiap (ia[lk]) yang menepikan
Ash-Shaafaat:8 َجاِنٍب

أَفَأَِمنتُْم أَن يَْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب ٱْلبَرِّ
apakah (kalian) merasa aman bahwa membenamkan dengan/kepada

kalian (ia[lk]) yang disisi/sebagian daratan
Al-Isra:68 َجاِنَب

ْلَوٰى َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80
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بْنَُٰه نَجِيًّا َونََٰديْنَُٰه ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمِن َوَقرَّ
dan kami panggilnya dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur

sebelah kanan dantelah mendekatkannya berbisik
Maryam:52 َجاِنِب

َءانََس ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر نَاًرا
(dia) melihat dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur api

Al-Qashash:29

أَن تَُقوَل نَفٌْس يََٰحْسرَتَىٰ َعَلىٰ َما فَرَّطُت ِفى َجنِۢب الـلَّـِه
bahwa mengatakan jiwa/seorang aduhai penyesalanku atas/terhadap

apa (aku) telah melalaikan di dalam sisi Allah
Az-Zumar:56 َجنِۢب

واََل ُجنُبًا إاِلَّ َعاِبِرى َسِبيٍل َحتَّىٰ تَْغتَِسُلوا۟
dan janganlah berjunub kecuali sesuatu yang menjadi pelajaran jalan

sehingga kalian mandi
An-Nisa:43 ُجنُبًا

ُروا۟ إِن ُكنتُْم ُجنُبًا فَٱطَّهَّ َو
dan jika adalah kalian berjunub maka kalian hendaklah mencuci

Al-Maidah:6

يِه فَبَُصرَْت ِبِهۦ َعن ُجنٍُب َوَقاَلْت أِلُْخِتِهۦ ُقصِّ
dan dia mengatakan kepada saudara perempuannya

selidikilah/ikutilah dia maka (ia) melihat dengannya dari jauh
Al-Qashash:11 ُجنٍُب

فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلَقاِنعَ َوٱمْلُْعتَرَّ
maka apabila (ia) merobohkan lambungnya maka kalian hendaklah

memakan daripadanya dan (mereka) berikanlah makan (ia[lk]) yang
rela dan orang yang meminta

Al-Hajj:36
ُجنُوبَُها

تَتََجافَىٰ ُجنُوبُُهْم َعِن ٱمْلََضاِجعِ
menjauh lambung mereka dari tempat tidur As-Sajdah:16 ُجنُوبُُهْم

َلٰوةَ َوَعَلىٰ ُجنُوِبُكْم فَِإذَا ٱطَْمأْنَنتُْم فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan atas berbaring kalian maka apabila kalian telah merasa aman

maka kalian hendaklah mendirikan sholat
An-Nisa:103 ُجنُوِبُكْم

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُروَن ِفى َخْلِق ٱلسَّ َوَعَلىٰ ُجنُوِبِهْم َويَتَفَكَّ
dan atas pembaringan mereka dan mereka memikirkan di dalam

penciptaan langit dan bumi
Ali-Imran:191 ُجنُوِبِهْم

فَٱْجتَِنبُوا۟ ٱلرِّْجَس ِمَن ٱأْلَْوثَِٰن َوٱْجتَِنبُوا۟ َقْوَل ٱلزُّوِر
maka jauhilah kekejian dari berhala-berhala dan jauhilah perkataan

dusta
Al-Hajj:30 ۟ فَٱْجتَِنبُوا

يْطَِٰن فَٱْجتَِنبُوهُ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن مِّْن َعَمِل ٱلشَّ
dari perbuatan syaitan maka kalian hendaklah menjauhi agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:90 فَٱْجتَِنبُوهُ
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رُّ َدَعانَا لَِجنِۢبِهۦٓ أَْو َقاِعًدا َن ٱلضُّ نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

dalam keadaan berbaring atau (ia[lk]) yang menduduki
Yunus:12 لَِجنِۢبِهۦٓ

فَتُْكَوٰى ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم
maka/lalu dibakarlah (olehnya) dengannya dahi mereka dan

lambung-lambung mereka dan punggung mereka
At-Taubah:35 َوُجنُوبُُهْم

َوَسيَُجنَّبَُها ٱأْلَتَْقى
dan akan (ia[lk]) dijauhkan-dia berbakti Al-Lail:17 َوَسيَُجنَّبَُها

َويَتََجنَّبَُها ٱأْلَْشَقى
dan menjadi bagian yang akan menjauhinya orang yang celaka Al-Alaa:11 َويَتََجنَّبَُها

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱْجتَِنبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan jauhilah

taghut
An-Nahl:36 ۟ َوٱْجتَِنبُوا

فَٱْجتَِنبُوا۟ ٱلرِّْجَس ِمَن ٱأْلَْوثَِٰن َوٱْجتَِنبُوا۟ َقْوَل ٱلزُّوِر
maka jauhilah kekejian dari berhala-berhala dan jauhilah perkataan

dusta
Al-Hajj:30

َوٱْجنُبِْنى َوبَِنىَّ أَن نَّْعبَُد ٱأْلَْصنَاَم
dan jauhkan aku dan anak-anakku bahwa kami menyembah berhala Ibrahim:35 َوٱْجنُبِْنى

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش َوٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
dan orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji Asy-Syuura:37 يَْجتَِنبُوَن

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش إاِلَّ ٱللََّمَم ٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji kecuali

teringat sepintas lalu
An-Najm:32

َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت أَن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه
dan orang-orang yang (mereka) menjauhi taghut bahwa

menyembahnya[pr] dan (mereka[lk]) kembali kepada Allah
Az-Zumar:17 ۟ ٱْجتَنَبُوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْجتَِنبُوا۟ َكِثيًرا مَِّن ٱلظَّنِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) bersunguh-

sungguhlah untuk menjauhi sangat banyak dari menyangka
Al-Hujuraat:12 ۟ ٱْجتَِنبُوا

اِحِب ِبٱْلَجنِۢب َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصَّ
dan tetangga yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan tetangga

yang dijauhkan dan teman sejawat
An-Nisa:36 ٱْلُجنُِب
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ح ن ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pidana enteng, pelanggaran

hukum yg ringan, tindak pidana yg tergolong ringan, sayap, kepak, layar,
sisi panggung, tumit, hak, tumit sepatu, susuh, segi, bangsat, bedebah,
tempat tumit di kaus kaki, tempat tumit di kaos kaki, lereng, lerengan,

pendakian, dakian, tempat yg mendaki, dosa, kesalahan, kepasikan,
persetubuhan tanpa perkawinan, cacat, kekurangan, cacad

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna terbang dgn cepat sekali,
mengenai sayap

َجنَاِحَك َجنَاَحَك َجنَاَح ِبَجنَاَحيِْه أَْجِنَحٍة
sayapmu sayapmu sayap (dirimu) dengan kedua

sayapnya sayap-sayap

ُجنَاَح ُجنَاحٌۢ ُجنَاٌح َجنَُحوا۟ َجنَاِحَك
dosa-dosa dosa-dosa dosa-dosa (mereka) condong sayapmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1 أَْجِنَحٍة

واََل طَِٰٓئٍر يَِطيُر ِبَجنَاَحيِْه إآِلَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم
dan tidak burung-burung terbang dengan kedua sayapnya

kecuali/melainkan ummat-ummat seperti kalian
Al-An'aam:38 ِبَجنَاَحيِْه

َوٱْخِفْض َلُهَما َجنَاَح ٱلذُّلِّ ِمَن ٱلرَّْحَمِة
dan turunkan/rendahkan terhadap keduanya sayap (dirimu) kehinaan

dari/dengan kasih-sayang
Al-Isra:24 َجنَاَح

واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم َوٱْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمؤِْمِننَي
dan jangan berduka cita atas mereka dan rendahkanlah sayapmu bagi

para yang beriman
Al-Hijr:88 َجنَاَحَك
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َوٱْخِفْض َجنَاَحَك مِلَِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan rendahkanlah sayapmu terhadap siapa yang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':215

َوٱْضُمْم إَِليَْك َجنَاَحَك ِمَن ٱلرَّْهِب
dan dekapkanlah kepadamu sayapmu dari ketakutan / bergetar

Al-Qashash:32

َوٱْضُمْم يََدَك إَِلىٰ َجنَاِحَك تَْخُرْج بَيَْضآَء
dan kepitkanlah tanganmu kepada sayapmu (kamu[lk]) keluarlah

putih
Thaahaa:22 َجنَاِحَك

ْلمِ فَٱْجنَحْ َلَها إِن َجنَُحوا۟ لِلسَّ َو
dan jika (mereka) condong untuk/kepada perdamaian maka

hendaklah kamu condong kepadanya
Al-Anfaal:61 ۟ َجنَُحوا

بُِّكْم َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
bukankah atas kalian dosa-dosa untukkalian mencari karunia dari

tuhan kalian
Al-Baqarah:198 ُجنَاٌح

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

إِذَا َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض فََليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح  َو
dan apabila kalian mengadakan di dalam muka bumi maka bukankah

atas kalian dosa-dosa
An-Nisa:101

ِت ُجنَاٌح لِحَٰ  َليَْس َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dosa-dosa
Al-Maidah:93

لَّيَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر َمْسُكونٍَة ِفيَها
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian kelak memasuki

rumah-rumah tidak / bukan / selain (ia[pr]) yang ditempati
didalamnya

An-Nuur:29

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60

َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَأُْكُلوا۟ َجِميًعا أَْو أَْشتَاتًا
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian memakan semuanya

atau bermacam-macam
An-Nuur:61

َوَليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح ِفيَمآ أَْخطَأْتُم ِبِهۦ
dan dia bukanlah/tidaklah atas kalian dosa-dosa dalam hal

(kalian[lk]) membuat kesalahan dengannya
Al-Ahzab:5
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واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58 ُجنَاحٌۢ

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْه أَن يَطَّوََّف ِبِهَما
maka/mengapa tidak dosa-dosa atasnya untuk dia mengerjakan tawaf

/ mengerjakan sai kepada mereka berdua
Al-Baqarah:158 ُجنَاَح

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما ِفيَما ٱفْتََدْت ِبِهۦ
maka tidak dosa-dosa atas keduanya tentang apa (ia) membayar

tebusan dengannya
Al-Baqarah:229

فَِإن طَلََّقَها فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ
maka/kemudian jika (ia[lk) telah benar-benar mentalaknya maka

tidak dosa-dosa atas keduanya
Al-Baqarah:230

إِْن أَرَدتُّْم أَن تَْستَرِْضُعٓوا۟ أَْولََٰدُكْم فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما َو
maka tidak dosa-dosa atas keduanya dan jika apakah (kalian)

kehendaki untuk mohon menyusu anak-anak kalian
Al-Baqarah:233

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِذَا َسلَّْمتُم مَّآ َءاتَيْتُم ِبٱمْلَْعُروِف
maka tidak dosa-dosa atas kalian apabila (kalian) menyerahkan apa

yang (kalian) berikan dengan patut
Al-Baqarah:233

فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka tidak dosa-

dosa atas kalian
Al-Baqarah:234

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم ِفيَما َعرَّْضتُم ِبِهۦ
dan tidak dosa-dosa atas kalian tentang apa (kalian) menyindir

dengannya
Al-Baqarah:235

الَّ ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء
tidak dosa-dosa atas kalian jika (kalian) mentalak wanita-wanita

Al-Baqarah:236

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم ِفى َما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ
maka tidak dosa-dosa atas kalian di dalam apa mereka membuatkan

di dalam / pada diri-diri mereka[pr]
Al-Baqarah:240

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم َوَحلَِٰٓئُل أَبْنَآِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمْن أَْصلَِٰبُكْم
maka tidak dosa-dosa atas kalian dan isteri-isteri anak-anakmu orang-

orang yang dari tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung
kalian

An-Nisa:23

فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka berilah mereka maskawin mereka ketentuan/mahar dan tidak

dosa-dosa atas kalian
An-Nisa:24

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن َكاَن ِبُكْم أَذًى مِّن مَّطٍَر
dan tidak dosa-dosa atas kalian jika adalah dia dengan/kepada kalian

gangguan (penyakit) dari hujan
An-Nisa:102
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فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ أَن يُْصلَِحا بَيْنَُهَما ُصْلًحا
maka tidak dosa-dosa atas keduanya akan mereka berdua

memperbaiki diantara mereka berdua perdamaian
An-Nisa:128

ْن َعزَْلَت فَاَل ُجنَاَح َعَليَْك َوَمِن ٱبْتََغيَْت ِممَّ
dan siapa (kamu) menginginkan dari siapa (kamu) lepaskan/ceraikan

maka tidak dosa-dosa atas kamu
Al-Ahzab:51

الَّ ُجنَاَح َعَليِْهنَّ ِفىٓ َءابَآِئِهنَّ وآََل أَبْنَآِئِهنَّ
tidak dosa-dosa atas mereka di dalam / pada bapak-bapak mereka[pr]

dan tidak anak-anak laki mereka[pr]
Al-Ahzab:55

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

ْلمِ فَٱْجنَحْ َلَها إِن َجنَُحوا۟ لِلسَّ َو
dan jika (mereka) condong untuk/kepada perdamaian maka

hendaklah kamu condong kepadanya
Al-Anfaal:61 فَٱْجنَحْ
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د ن ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perkemahan, kemah, kam,

dinas militer, keserdaduan, kaum serdadu, konsep, draf, aliran udara,
wesel, wajib militer, bagan, konsepsi, daya muat, sarat muat, naskah isi,

teguk, surat wesel, anggitan, angin jujut, skema, rang, skets, rekrut,
anggota baru, calon, caper, orang yg belum berpengalaman

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melantik, memasukkan,
berkemah, berkedudukan tdk tetap, membuat bagan, memanggil wajib

militer, memilisikan, mengisi dokumen, menganggit, mengerahkan,
mencukupi, mencukupkan, memperkuat, memulihkan, mendapatkan,

memperoleh, mendapat, mendapati, masuk tentara, tekan serdadu,
menyita

ُجنٌد ُجنًدا ِبٱْلُجنُوِد ِبُجنُوِدِهۦ ِبُجنُوٍد
tentara tentara dengan tentaranya dengan para bala

tentaranya
dengan para bala

tentara

ُجنُوٌد ُجنُوًدا ُجنَدنَا ُجنٍد ُجنٌد
para bala tentara para bala tentara tentara Kami tentara tentara

َوُجنُوًدا ُجنُوُدهُۥ ُجنُوُد ُجنُوَد ُجنُوٌد
dan para bala tentara para bala tentaranya sangat hina para bala tentara para bala tentara

َوُجنُوُدهُۥ َوُجنُوُد َوُجنُوَدهُۥ َوُجنُوَدُهَما
dan para bala tentaranya dan para bala tentara dan para bala tentaranya dan para bala tentara

keduanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَيََّدهُۥ ِبُجنُوٍد لَّْم تََرْوَها
dan (ia[lk]) menyebabkan menguatkannya dengan para bala tentara

tidak melihatnya
At-Taubah:40 ِبُجنُوٍد
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ٱرِْجعْ إَِليِْهْم فََلنَأِْتيَنَُّهم ِبُجنُوٍد الَّ ِقبََل َلُهم ِبَها
kembalilah kepada mereka maka sungguh kami akan mendatangi
mereka dengan para bala tentara tidak kuasa kearah bagi mereka

dengannya

An-Naml:37

فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجنُوِدِهۦ فََغِشيَُهم مَِّن ٱْليَمِّ َما َغِشيَُهْم
maka (ia[lk]) akhirnya mengikuti mereka fir'aun dengan para bala

tentaranya lalu (ia) menutup mereka dari laut apa yang (ia) menimpa
/ menutup mereka

Thaahaa:78
ِبُجنُوِدِهۦ

ا فََصَل طَاُلوُت ِبٱْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ُمبْتَلِيُكم ِبنََهٍر فََلمَّ
maka tatkala ia menjelaskan/keluar talut dengan tentaranya dia

mengatakan sesungguhnya Allah yangmelakukan pengujian kepada
kalian dengan sungai

Al-Baqarah:249 ِبٱْلُجنُوِد

فََسيَْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ مََّكانًا َوأَْضَعُف ُجنًدا
maka akan mengetahui orang/siapa dia keburukan tempat/kedudukan

dan (ia[lk]) lebih melemah tentara
Maryam:75 ُجنًدا

اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُهْم َوُهْم َلُهْم ُجنٌد مُّْحَضُروَن
tidak mereka mentaati menolong mereka[lk] dan mereka untuk
mereka tentara (mereka) yang dalam kondisi cepatmenghadap

YaaSiin:75 ُجنٌد
ُجنٌد مَّا ُهنَالَِك َمْهزُوٌم مَِّن ٱأْلَْحزَاِب

tentara apa ada disana yang dibinasakan/dikalahkan dari golongan-
golongan

Shaad:11

َوٱتْرُِك ٱْلبَْحَر رَْهًوا إِنَُّهْم ُجنٌد مُّْغرَُقوَن
dan tinggalkan/biarkan laut ketenangan sesungguhnya mereka tentara

orang-orang yang dalam kondisi ditenggelamkan
Ad-Dukhaan:24

ذَا ٱلَِّذى ُهَو ُجنٌد لَُّكْم أَمَّْن هَٰ
siapkah yang ini yang dia tentara bagi kalian

Al-Mulk:20

َمآِء َوَما ُكنَّا ُمنزِلِنَي ِمن ُجنٍد مَِّن ٱلسَّ
dari tentara dari langit dan tidak adalah kami orang-orang yang

menurunkan
YaaSiin:28 ُجنٍد

إِنَّ ُجنَدنَا َلُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن َو
dan sesungguhnya kami tentara Kami bagi mereka orang-orang yang

mengalahkan/menang

Ash-
Shaafaat:173

ُجنَدنَا
َوأَنزََل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوَعذََّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟

dan Dia menurunkan para bala tentara tidak melihatnya dan (ia)telah
benar-benar mengazab orang-orang yang mereka mengingkari

At-Taubah:26 ُجنُوًدا
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إِذْ َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها
jika dia telah datang kepada kalian para bala tentara maka

kirimkanlah kami atas mereka angin dan para bala tentara tidak
melihatnya

Al-Ahzab:9
ُجنُوٌد

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidak dia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

ُجنُوَد

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4 ُجنُوُد

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7

َن ُجنُوُدهُۥ ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس َوٱلطَّيِْر فَُهْم يُوزَُعوَن َوُحِشَر لُِسَليْمَٰ
dan telah dikumpulkan untuk sulaiman para bala tentaranya dari jin-

jin dan manusia dan burung-burung maka/lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:17 ُجنُوُدهُۥ

إِذْ َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها
jika dia telah datang kepada kalian para bala tentara maka

kirimkanlah kami atas mereka angin dan para bala tentara tidak
melihatnya

Al-Ahzab:9
َوُجنُوًدا

َوُجنُوَدُهَما ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْحذَُروَن
dan para bala tentara keduanya dari mereka apa yang adalah mereka

mereka khawatirkan
Al-Qashash:6 َوُجنُوَدُهَما

ِطـِٔنَي َن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا۟ خَٰ مَٰ إِنَّ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
sesungguhnya fir'aun dan Haman dan para bala tentara keduanya

adalah mereka orang-orang yang bersalah
Al-Qashash:8

فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut
Al-Qashash:40 َوُجنُوَدهُۥ

فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ َوُهَو ُملِيٌم
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut dan dia (ia[lk]) yang sangat
tercela

Adz-
Dzaariyaat:40

َوُجنُوُد إِبْلِيَس أَْجَمُعوَن
dan para bala tentara iblis (mereka) semuanya Asy-Syu'araa':95 َوُجنُوُد
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َوُجنُوُدهُۥ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَْدرََكُه ٱْلَغَرُق
dan para bala tentaranya kedengkian dan permungsuhan sehingga

apabila (ia[lk]) akhirnya mencapainya tenggelam
Yunus:90 َوُجنُوُدهُۥ

ُن َوُجنُوُدهُۥ َوُهْم اَل يَْشُعُروَن اَل يَْحِطَمنَُّكْم ُسَليْمَٰ
tidak menginjak kamu sulaiman dan para bala tentaranya dan mereka

tidak mereka menyadari
An-Naml:18

َوٱْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُۥ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan berlaku sombonglah dia dan para bala tentaranya di dalam bumi

dengan tidak/tanpa hak
Al-Qashash:39

َقاُلوا۟ اَل طَاَقَة َلنَا ٱْليَْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ
mereka berkata tidak yang melakukan penyanggupan bagi kami hari

dengan jalut dan para bala tentaranya
Al-Baqarah:249 َوُجنُوِدِهۦ

َا بََرزُوا۟ لَِجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ  َوملَّ
dan tatkala mereka telah nampak bagi/kepada jalut dan para bala

tentaranya
Al-Baqarah:250

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ٱْلُجنُوِد
apakah sampai kepadamu kisah nyata para bala tentara Al-Buruuj:17 ٱْلُجنُوِد
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ف ن ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sesat, tersesat, kesasar,

kemunduran, kemerosotan, keturunan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ketidakadilan, aniaya, hal yg

tdk adil, mengelak, membelokkan, melencong, membanting, menurun,
mengecil, mundur, menolak, menampik, merosot, meleset, mentasrifkan,
condong, memungkiri, menanggalkan, menyimpang, menyeleweng, sesat,

berselisih, menyebal

ُمتََجاِنٍف َجنَفًا
yang menyeleweng berat sebelah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَفًا أَْو إِثًْما
maka barang siapa (ia) takut dari orang yang berwasiat berat sebelah

atau dosa
Al-Baqarah:182 َجنَفًا

ثْمٍ ِ فََمِن ٱْضطُرَّ ِفى َمْخَمَصٍة َغيَْر ُمتََجاِنٍف إلِّ
maka barang siapa dia terpaksa di dalam kelaparan tidak / bukan /

selain yang menyeleweng untuk dosa
Al-Maidah:3 ُمتََجاِنٍف
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ن ن ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna marah, edan, sakit akal, yg

gemar sekali, jin, hantu, jembalang, جن, setan, iblis, tuyul, sampul, sarung,
tutup, perlindungan, kedok, selimut, tudung, kulit, kain penutup, ulas,

selongsong, kelumun, pelupuk, perkulitan, deking, ular, naga, pengkhianat
licin, kegilaan, penyakit gila, taman, kebun, kebon, firdaus, sorga, janat,

penyakit jiwa, kerasukan, kesurupan, kemasukan, kemasukan setan,
kesetanan, selap, majenun, janin, embrio, kandungan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi gila, menggila,
menjadi rusak, menjadi kusut, menutupi, mencakup, menutup, meliputi,

melindungi, menakuti, mengerikan, menyeramkan, mengejuntukan,
mendahsyatkan, menakuntukan, melingkupi, menempuh, melapisi,

membukut, meliput, menyungkup, mengulas, mengulasi, memperlarikan,
menyamak, menabiri, memperlindungkan, memperlindungi,

menangkupkan, mengalasi, mengalas

َجآنٌّ ِبٱْلَجنَِّة ِبَمْجنُوٍن ِبَجنَّتَيِْهْم أَِجنٌَّة
ular dengan surga dengan (ia[lk]) yang

digilai
dengan kedua kebun

mereka janin

َجنٍَّة َجنٌَّة َجنًَّة َجنَّ َجآنٌّ
surga kebun surga telah gelap ular

َجنَِّة َجنَُّة َجنََّة َجنَّةٍۭ َجنٍَّة
surga surga surga surga surga

َجنَّتنَْيِ َجنَّتَُهۥ َجنَّتََك َجنَّتَاِن َجنَِّة
dua kebun kebunnya kebunmu dua surga surga

َجنٍَّٰت َجنٌَّٰت َجنَِّتى َجنَِّتَك َجنَّتنَْيِ
surga kebun surga-ku kebunmu dua kebun
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ِجنٌَّة ُجنًَّة َجنَِّٰت َجنَُّٰت َجنٍَّٰت
penyakit gila tameng/perisai surga surga surga

َمْجنُوٌن مَلَْجنُوٌن ِجنٍَّة ِجنَّةٌۢ ِجنٌَّة
(ia[lk]) yang digila-

gilakan
benar-benar (ia[lk])

yang gila penyakit gila penyakit gila penyakit gila

َوَجنٍَّة مَّْجنُونٍۭ مَّْجنُوٌن َمْجنُوٍن َمْجنُوٌن
dan surga (ia[lk]) yang digila-

gilakan
(ia[lk]) yang digila-

gilakan
(ia[lk]) yang digila-

gilakan
(ia[lk]) yang digila-

gilakan

َوٱْلَجآنَّ َوَجنٍَّٰت َوَجنٌَّٰت َوَجنَُّت َوَجنٍَّة
dan jin dan surga dan surga dan surga dan surga

ٱْلَجنَّاِت ٱْلَجآنَّ َوٱْلجِنِّ َوٱْلجِنُّ َوٱْلَجآنَّ
surga jin-jin dan jin dan jin dan jin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِتُكْم هَٰ إِذْ أَنتُْم أَِجنٌَّة ِفى بُطُوِن أُمَّ إِذْ أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َو
ketika dia telah menjadikan kalian dari bumi dan ketika kalian janin

di dalam perut ibu-ibu kamu
An-Najm:32 أَِجنٌَّة

َوبَدَّْلنَُٰهم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتنَْيِ ذََواتَىْ أُُكٍل َخْمٍط
dan Kami ganti mereka dengan kedua kebun mereka dua kebun

keduanya mempunyai makanan/buah kepahitan
Saba':16 ِبَجنَّتَيِْهْم

َمآ أَنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجنُوٍن
tidakkah kamu dengan ni'mat tuhanmu dengan (ia[lk]) yang digilai Al-Qalam:2 ِبَمْجنُوٍن

 َوَما َصاِحبُُكم ِبَمْجنُوٍن
dan tidak (ia[lk]) yang menjadi teman kalian dengan (ia[lk]) yang

digilai
At-Takwiir:22
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أاَلَّ تََخافُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟ َوأَبِْشُروا۟ ِبٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن
janganlah takut dan janganlah kalian bersedih hati dan (kalian[lk])

gembirakanlah dengan surga yang adalah kalian kalian diberi nasehat
Fush-Shilat:30 ِبٱْلَجنَِّة

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan lemparkanlah tongkatmu maka tatkala melihat menjadi cepat

menggerakkan seakan-akan ia seperti ular
An-Naml:10 َجآنٌّ

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ  َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan kamu hendaklah melemparkan tongkatmu maka tatkala melihat

menjadi cepat menggerakkan seakan-akan ia ular
Al-Qashash:31

 فَيَْوَمِئٍذ الَّ يُْسـَُٔل َعن ذَنِۢبِهۦٓ إِنٌس واََل َجآنٌّ
maka pada hari itu tidak (ia) ditanya atas dosanya manusia dan tidak

ular
Ar-Rahman:39

 ِفيِهنَّ قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tentang mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan pandangan tidak

mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan tidak ular
Ar-Rahman:56

 َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tidak/belum mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan

tidak ular
Ar-Rahman:74

ا َجنَّ َعَليِْه ٱلَّيُْل رََءا َكوَْكبًا فََلمَّ
maka ketika telah gelap atasnya malam dia melihat bintang Al-An'aam:76 َجنَّ

َوَجزَىُٰهم ِبَما َصبَُروا۟ َجنًَّة َوَحِريًرا
dan memberi balasan pada mereka dengan apa/sebab mereka sabar

surga dan sutera
Al-Insaan:12 َجنًَّة

أَيََودُّ أََحُدُكْم أَن تَُكوَن َلُهۥ َجنٌَّة
apakah ingin seorang diantara kalian bahwa adalah kalian baginya

kebun
Al-Baqarah:266 َجنٌَّة

أَْو تَُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعنٍَب
atau adalah kalian bagimu kebun dari korma dan anggur

Al-Isra:91

 أَْو يُْلَقىٰٓ إَِليِْه َكنزٌ أَْو تَُكوُن َلُهۥ َجنٌَّة
atau dilemparkan (olehnya) kepadanya harta simpanan atau adalah

kalian baginya kebun
Al-Furqon:8

ِفى َجنٍَّة َعالِيٍَة
di dalam surga (ia[pr]) yang membanggakan Al-Haaqqah:22 َجنٍَّة

ِفى َجنٍَّة َعالِيٍَة
di dalam surga (ia[pr]) yang membanggakan

Al-
Ghaashiyah:10
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َوتَثِْبيتًا مِّْن أَنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنَّةٍۭ ِبَربَْوٍة
dan untuk keteguhan besar dari diri/jiwa-jiwa mereka seperti

perumpamaan surga didataran tinggi
Al-Baqarah:265

َجنَّةٍۭ
نُْهْم أَن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ أَيَطَْمعُ ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ

apakah ingin tiap seseorang dari mereka akan dimasuk surga sangat
senang/nikmat

Al-Ma'arij:38 َجنََّة
ُقْل أَذَٰلَِك َخيٌْر أَْم َجنَُّة ٱْلُخْلِد ٱلَِّتى ُوِعَد

kamu hendaklah mengatakan apakah yang demikian itu kebaikan atau
surga pengekalan yang telah dijanjikan

Al-Furqon:15 َجنَُّة
ِعنَدَها َجنَُّة ٱمْلَأَْوىٰٓ

di sisinya surga tempat tinggal
An-Najm:15

َوٱْجَعْلِنى ِمن َورَثَِة َجنَِّة ٱلنَِّعيمِ
dan jadikanlah aku dari/termasuk yang mewarisi surga kenikmatan Asy-Syu'araa':85 َجنَِّة

َلَقْد َكاَن لَِسبٍَإ ِفى َمْسَكِنِهْم َءايٌَة َجنَّتَاِن َعن يَِمنيٍ َوِشَماٍل
sesungguhnya adalah dia bagi kaum Saba di dalam tempat kediaman

mereka tanda-tanda dua surga dari sebelah kanan dan sebelah kiri
Saba':15 َجنَّتَاِن

 َومِلَْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َجنَّتَاِن
dan bagi orang (ia) takut makam tuhannya dua surga

Ar-Rahman:46

 َوِمن ُدوِنِهَما َجنَّتَاِن
dan dari selain keduanya dua surga

Ar-Rahman:62

َوَلوآَْل إِذْ َدَخْلَت َجنَّتََك ُقْلَت
dan mengapa tidak ketika (kamu) memasuki kebunmu kamu

mengatakan
Al-Kahfi:39 َجنَّتََك

َوَدَخَل َجنَّتَُهۥ َوُهَو ظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ
dan (ia [lk]) masuk kebunnya dan dia zalim untuk diri sendiri Al-Kahfi:35 َجنَّتَُهۥ

َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل رَُّجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتنَْيِ ِمْن أَْعنٍَٰب
dan buatlah bagi mereka perumpamaan dua orang laki-laki kami
jadikan bagi seorang diantara keduanya dua kebun dari anggur-

anggur

Al-Kahfi:32
َجنَّتنَْيِ

َوبَدَّْلنَُٰهم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتنَْيِ ذََواتَىْ أُُكٍل َخْمٍط
dan Kami ganti mereka dengan kedua kebun mereka dua kebun

keduanya mempunyai makanan/buah kepahitan
Saba':16

فََعَسىٰ َربِّىٓ أَن يُؤِْتنَيِ َخيًْرا مِّن َجنَِّتَك
maka mudah-mudahan Tuhanku akan menyebabkan akan

memberikan kepadaku kebaikan dari kebunmu
Al-Kahfi:40 َجنَِّتَك
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َوٱْدُخلِى َجنَِّتى
dan (ia[pr]) masuklah surga-ku Al-Fajr:30 َجنَِّتى

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ali-Imran:15 َجنٌَّٰت

 لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم َلُهْم َجنٌَّٰت
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan bagi mereka kebun

Ali-Imran:198

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal didalamnya selama-lamanya
Al-Maidah:119

ُر بُْشَرىُٰكُم ٱْليَْوَم َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
berita gembira untuk mu hari ini kebun dia mengalirkan dari

bawahnya sungai
Al-Hadiid:12

ِت َلُهْم َجنٌَّٰت لِحَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka kebun
Al-Buruuj:11

ُر أَنَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
bahwasanya bagi mereka surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
Al-Baqarah:25 َجنٍَّٰت

ُر وأََلُْدِخَلنَُّهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan tentu aku masukkan mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
Ali-Imran:195

ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
An-Nisa:13

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:57

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:122

ُر وأََلُْدِخَلنَُّكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan sungguh aku akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:12

ُر فَأَثَٰبَُهُم الـلَّـُه ِبَما َقاُلوا۟ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
maka dia memberi pahala mereka Allah dengan apa mereka berkata

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:85

ٍت ٍت َوَغيَْر َمْعُروشَٰ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َجنٍَّٰت مَّْعُروشَٰ
dan dia yang menumbuhkan surga yang dijunjung dan tidak yang

dijunjung
Al-An'aam:141
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ُر َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72

ُر أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
At-Taubah:89

ُر َوأََعدَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى تَْحتََها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia sediakan bagi mereka surga dia mengalirkan di bawahnya

sungai-sungai
At-Taubah:100

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ibrahim:23

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan mata

air
Al-Hijr:45

ُر َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Hajj:14

ِت َجنٍَّٰت لِحَٰ  إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan surga
Al-Hajj:23

فَأَنَشأْنَا َلُكم ِبِهۦ َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب لَُّكْم
maka (kami) menumbuhkan bagi kalian dengannya surga dari korma

dan anggur-anggur bagi kalian

Al-
Mu'minuun:19

ُر مِّن ذَٰلَِك َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dari itu surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Furqon:10

فَأَْخرَْجنَُٰهم مِّن َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
maka (kami) suruh keluar mereka dari surga dan mata air

Asy-Syu'araa':57

ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
di dalam surga dan mata air

Asy-
Syu'araa':147

َوَجَعْلنَا ِفيَها َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب
dan kami menjadikan di dalamnya/padanya surga dari korma dan

anggur-anggur
YaaSiin:34

َكْم تَرَُكوا۟ ِمن َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
berapa banyak kalian pergi/meninggalkan dari surga dan mata air

Ad-Dukhaan:25

ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
di dalam surga dan mata air

Ad-Dukhaan:52

ُر َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Muhammad:12
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ُر لِّيُْدِخَل ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
karena hendak dimasukkan (olehnya) orang-orang yang beriman dan

orang-orang mukmin perempuan surga dia mengalirkan dari
bawahnya sungai-sungai

Al-Fath:5

ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
Al-Fath:17

فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َجنٍَّٰت َوَحبَّ ٱْلَحِصيِد
lalu (kami) menumbuhkan dengannya surga dan biji-biji diketam

Qaaf:9

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan mata

air

Adz-
Dzaariyaat:15

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َونَِعيمٍ
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan

kenikmatan
Ath-Thuur:17

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َونََهٍر
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan sungai-

sungai
Al-Qamar:54

نُْه َويُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت  َوأَيََّدُهم ِبُروحٍ مِّ
dan (ia[lk]) menyebabkan menguatkan mereka dengan roh

pertolongan dari padanya dan menyebabkan akan memasukkan
mereka surga

Al-
Mujaadilah:22

ُر يَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan dimasukkan kalian

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Ash-Shaff:12

ُر َويُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia akan memasukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
At-Taghaabun:9

لًِحا يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت  َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barang siapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dia masukkannya surga
Ath-Thalaaq:11

ُر َويُْدِخَلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan menyebabkan akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
At-Tahriim:8

أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َجنٍَّٰت مُّْكرَُموَن
itulah mereka di dalam surga orang-orang yang sangat dimuliakan

Al-Ma'arij:35

ًرا ٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنٍَّٰت َويَْجَعل لَُّكْم أَنْهَٰ َويُْمِدْدُكم ِبأَْموَٰ
dan dipanjangkan kalian dengan harta anak-anak dan menjadikan

bagi kalian surga dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai
Nuh:12

ِفى َجنٍَّٰت يَتََسآَءُلوَن
di dalam surga bertanya-tanya

Al-
Muddaththir:40
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يَِّٰتِهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dan orang (ia) melakukan

perbuatan baik/saleh dari bapak-bapak mereka dan isteri-isteri
mereka dan keturunan mereka

Arraad:23
َجنَُّٰت

ُر َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai bagi mereka
An-Nahl:31

ُر أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
itulah mereka bagi mereka surga 'adn dia mengalirkan dari bawah

mereka sungai-sungai
Al-Kahfi:31

َكانَْت َلُهْم َجنَُّٰت ٱْلِفرَْدْوِس نُزاًُل
adalah ia bagi mereka surga surga firdaus anugerah-anugerah

Al-Kahfi:107

ُر َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Thaahaa:76

ِت َلُهْم َجنَُّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka surga kenikmatan

Luqman:8

فََلُهْم َجنَُّٰت ٱمْلَأَْوٰى نُزاُلًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka bagi mereka surga tempat tinggal anugerah-anugerah terhadap

apa adalah mereka mereka mengerjakan
As-Sajdah:19

َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها يَُحلَّْوَن ِفيَها
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya diberi perhiasan di

dalamnya
Faathir:33

َجزَآؤُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَُّٰت َعْدٍن
balasan mereka disisi tuhan mereka surga 'adn

Al-Baiyinah:8

َلَكفَّرْنَا َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم وأََلَْدَخْلنَُٰهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
tentu kami menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka

dan tentu kami memasukkan mereka surga kenikmatan
Al-Maidah:65 َجنَِّٰت

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن لِِديَن ِفيَها َوَمسَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan tempat-tempat tinggal

kebaikan di dalam surga 'adn
At-Taubah:72

ُر ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai di dalam surga

kenikmatan
Yunus:9

ُن ِعبَاَدهُۥ ِبٱْلَغيِْب َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ
surga 'adn yang Ia menjanjikan pemurah hamba-hambanya dengan

yang gaib/tidak nampak
Maryam:61
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ِت ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam surga kenikmatan
Al-Hajj:56

ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
di dalam surga kenikmatan

Ash-Shaafaat:43

فَتََّحًة لَُّهُم ٱأْلَبْوَُٰب َجنَِّٰت َعْدٍن مُّ
surga 'adn yang sangat terbuka bagi mereka pintu-pintu

Shaad:50

َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعدتَُّهْم
ya tuhan kami dan (kamu[lk]) masukkanlah mereka surga 'adn yang

kamu janjikan kepada mereka
Ghafir:8

ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
di dalam surga kenikmatan

Al-Waqi'a:12

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم َوَمسَٰ
dan tempat-tempat tinggal kebaikan di dalam surga 'adn itu

keberuntungan maha besar/maha agung
Ash-Shaff:12

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد َربِِّهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan disisi

tuhan mereka surga kenikmatan
Al-Qalam:34

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Mujaadilah:16

ُجنًَّة
نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ

mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka
tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Munaafiquun:2

إِْن ُهَو إاِلَّ رَُجلٌۢ ِبِهۦ ِجنٌَّة
jika dia kecuali/hanyalah seorang laki-laki dengannya penyakit gila

Al-
Mu'minuun:25 ِجنٌَّة

أَْم يَُقوُلوَن ِبِهۦ ِجنَّةٌۢ
atau mereka mengatakan dengannya penyakit gila

Al-
Mu'minuun:70 ِجنَّةٌۢ

 أَفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا أَم ِبِهۦ ِجنَّةٌۢ
apakah dia mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan ataukah

dengannya penyakit gila
Saba':8

ُروا۟ َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍَّة أََو َلْم يَتَفَكَّ
atau setiap tidak menjadi memikirkan apa dengan teman mereka dari

penyakit gila
Al-A'raaf:184 ِجنٍَّة

ُروا۟ َما ِبَصاِحِبُكم مِّن ِجنٍَّة  ثُمَّ تَتَفَكَّ
kemudian menjadi memikirkan tidaklah dengan kawan kalian dari

penyakit gila
Saba':46
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َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذى نُزَِّل َعَليِْه ٱلذِّْكُر إِنََّك مَلَْجنُوٌن
dan mereka berkata wahai yang benar-benar diturunkan atasnya

peringatan sesungguhnya kamu benar-benar (ia[lk])yang gila
Al-Hijr:6 مَلَْجنُوٌن

 َقاَل إِنَّ رَُسوَلُكُم ٱلَِّذٓى أُرِْسَل إَِليُْكْم مَلَْجنُوٌن
dia mengatakan sesungguhnya kerasulan kalian yang

diutus/disampaikan kepada kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Asy-Syu'araa':27

َا َسِمُعوا۟ ٱلذِّْكَر َويَُقوُلوَن إِنَُّهۥ مَلَْجنُوٌن  ملَّ
tatkala Maha mendengar peringatan dan mereka mengatakan

sesungguhnya dia benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Qalam:51

ِحٌر أَْو َمْجنُوٌن فَتََولَّىٰ ِبرُْكِنِهۦ َوَقاَل سَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dengan

kekuatannya dan dia mengucapkan (ia[lk]) yang menyihir atau
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:39

َمْجنُوٌن

 إاِلَّ َقاُلوا۟ َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن
kecuali mereka berkata (ia[lk]) yang menyihir atau (ia[lk]) yang

digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:52

فََكذَّبُوا۟ َعبَْدنَا َوَقاُلوا۟ َمْجنُوٌن َوٱزُْدِجَر
(mereka) mendustakan hamba kami dan mereka berkata (ia[lk]) yang

digila-gilakan ancaman
Al-Qamar:9

ْر فََمآ أَنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن واََل َمْجنُوٍن فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah maka tidaklah

kamu dengan nikmat tuhanmu dengan dukun/tukang tenung dan tidak
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Ath-Thuur:29
َمْجنُوٍن

ثُمَّ تََولَّْوا۟ َعنُْه َوَقاُلوا۟ ُمَعلٌَّم مَّْجنُوٌن
kemudian kalian telah memalingkan dari padanya dan mereka berkata

[ia[lk]) yang mengajar (ia[lk]) yang digila-gilakan
Ad-Dukhaan:14 مَّْجنُوٌن

َويَُقوُلوَن أَِئنَّا َلتَارُِكٓوا۟ َءالَِهِتنَا لَِشاِعٍر مَّْجنُونٍۭ
dan mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami)

sungguhmeninggikan tuhan/sesembahan kami karena (ia[lk]) yang
menyair (ia[lk]) yang digila-gilakan

Ash-Shaafaat:36
مَّْجنُونٍۭ

بُِّكْم َوَجنٍَّة َوَسارُِعٓوا۟ إَِلىٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّ
dan kalian hendaklah menyegerakan kepada ampunan dari tuhan

kalian dan surga
Ali-Imran:133 َوَجنٍَّة

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَجنٍَّة َعرُْضَها َكَعرِْض ٱلسَّ
dan surga luasnya seperti luas langit dan bumi

Al-Hadiid:21

فََرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ
maka kesenangan/ketentraman dan kepuasan dan surga sangat

senang/nikmat
Al-Waqi'a:89 َوَجنَُّت
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ُر َوَجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai Ali-Imran:136 َوَجنٌَّٰت

ِورٌَٰت َوَجنٌَّٰت مِّْن أَْعنٍَٰب َوِفى ٱأْلَرِْض ِقطَعٌ مُّتَجَٰ
dan di bumi potongan pendamping dan surga dari anggur-anggur

Arraad:4

َوِمَن ٱلنَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنَْواٌن َداِنيٌَة َوَجنٍَّٰت مِّْن أَْعنَاٍب
dan dari pohon korma dari mayangnya tangkai-tangkai bumi dan

surga dari anggur-anggur
Al-An'aam:99 َوَجنٍَّٰت

َوَجنٍَّٰت لَُّهْم ِفيَها نَِعيٌم مُِّقيٌم
dan surga bagi mereka didalamnya sangat senang/nikmat tetap/kekal

At-Taubah:21

َوَجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
dan surga dan mata air

Asy-
Syu'araa':134

َوَجنٍَّٰت أَْلفَافًا
dan surga lebat

An-Naba:16

ُمومِ َوٱْلَجآنَّ َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل ِمن نَّاِر ٱلسَّ
dan jin (kami) telah menciptakannya dari sebelum dari neraka yang

sangat panas itu
Al-Hijr:27 َوٱْلَجآنَّ

ُقل لَِّئِن ٱْجتََمَعِت ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya jika penyatuan /

perkumpulan manusia dan jin atasku/terhadapku
Al-Isra:88 َوٱْلجِنُّ

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَُقوَل ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
dan bahwasannya (kami) mengira bahwa tidak akan mengatakan

manusia dan jin atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Jinn:5

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا َشيَِٰطنَي ٱإْلِنِس َوٱْلجِنِّ
dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi musuh

syaitan-syaitan manusia dan jin
Al-An'aam:112 َوٱْلجِنِّ

َوَخَلَق ٱْلَجآنَّ ِمن مَّاِرجٍ مِّن نَّاٍر
dan Dia menciptakan jin-jin dari (ia[lk]) yang membingungkan dari

api neraka
Ar-Rahman:15 ٱْلَجآنَّ

ِت ِفى َرْوَضاِت ٱْلَجنَّاِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam taman-taman surga
Asy-Syuura:22 ٱْلَجنَّاِت

ٱْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك ٱْلَجنََّة
kamu hendaklah tinggal kamu dan isterimu surga ini Al-Baqarah:35 ٱْلَجنََّة
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 َوَقاُلوا۟ َلن يَْدُخَل ٱْلَجنََّة
dan mereka berkata tidak ia akan masuk surga ini

Al-Baqarah:111

 أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة
apakah kalian mengira bahwa kalian kelak memasuki surga ini

Al-Baqarah:214

 أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة
apakah kalian mengira bahwa kalian kelak memasuki surga ini

Ali-Imran:142

 فََمن زُْحزَِح َعِن ٱلنَّاِر َوأُْدِخَل ٱْلَجنََّة
maka barang siapa dia dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan

surga ini
Ali-Imran:185

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن نَِقيًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini dan tidak mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:124

 إِنَُّهۥ َمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َحرََّم الـلَّـُه َعَليِْه ٱْلَجنََّة
sesungguhnya dia barang siapa dia mempersekutukan dengan/kepada
Allah maka sesungguhnya telah dia telah benar-benar mengharamkan

Allah atasnya surga ini

Al-Maidah:72

 َويَٰٓـَٔاَدُم ٱْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك ٱْلَجنََّة
dan hai Adam kamu hendaklah tinggal kamu dan isterimu surga ini

Al-A'raaf:19

َمآِء واََل يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة  اَل تُفَتَّحُ َلُهْم أَبْوَُٰب ٱلسَّ
tidak dia membukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak

mereka masuk surga ini
Al-A'raaf:40

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة اَل َخْوٌف َعَليُْكْم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
kalian hendaklah masuk surga ini tidak kekhawatiran atas kalian dan

tidaklah kalian kalian merasa sedih
Al-A'raaf:49

ِبأَنَّ َلُهُم ٱْلَجنََّة يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bahwa kami untuk mereka surga ini mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
At-Taubah:111

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian hendaklah masuk surga ini dengan apa/disebabkan adalah

kalian kalian melakukan
An-Nahl:32

فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن َشيْـًٔا
maka itulah mereka mereka masuk surga ini dan tidak mereka

dianiaya sesuatu
Maryam:60

ِقيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنََّة َقاَل يََٰليَْت َقْوِمى يَْعَلُموَن
dia dikatakan (kamu) masuklah surga ini dia mengatakan amboi,

kiranya kamu kaum mereka mengetahui
YaaSiin:26

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة يُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini mereka memperoleh rizki di dalamnya dengan tidak/tanpa
perhitungan

Ghafir:40
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ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة أَنتُْم َوأَزْوَُٰجُكْم تُْحبَُروَن
kalian hendaklah masuk surga ini kalian dan isteri-isteri kalian

digembirakan
Az-Zukhruf:70

َويُْدِخُلُهُم ٱْلَجنََّة َعرَّفََها َلُهْم
dan menyebabkan akan memasukkan mereka surga ini telah (ia) telah

benar-benar memperkenalkannya bagi mereka
Muhammad:6

فَِإنَّ ٱْلَجنََّة ِهىَ ٱمْلَأَْوٰى
maka sesungguhnya surga ini dia tempat tinggal

An-Naziaat:41

أَن ِتْلُكُم ٱْلَجنَُّة أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
bahwa itulah surga diwariskannya dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-A'raaf:43 ٱْلَجنَُّة

ِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتى نُورُِث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا
itu surga yang diwariskan dari hamba-hamba kami orang adalah dia

orang yang bertakwa
Maryam:63

َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Asy-Syu'araa':90

َوِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتىٓ أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan itulah(tunggal) surga yang diwariskannya sebab adalah kalian

kalian melakukan
Az-Zukhruf:72

َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيَْر بَِعيٍد
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

tidak / bukan / selain jauh
Qaaf:31

إِذَا ٱْلَجنَُّة أُزْلِفَْت َو
dan apabila surga didekatkan

At-Takwiir:13

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Baqarah:82 ٱْلَجنَِّة

َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱْلَجنَِّة َوٱمْلَْغِفرَِة ِبِإذِْنِهۦ
dan Allah mereka menyeru kepada surga dan ampunan dengan

izinnya
Al-Baqarah:221

 َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Al-A'raaf:22

 َكَمآ أَْخَرَج أَبََويُْكم مَِّن ٱْلَجنَِّة
sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu-bapak kalian dari

surga
Al-A'raaf:27

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-A'raaf:42

َب ٱلنَّاِر ُب ٱْلَجنَِّة أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni surga penghuni neraka

Al-A'raaf:44
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َب ٱْلَجنَِّة أَن َسلٌَٰم َعَليُْكْم َونَاَدْوا۟ أَْصحَٰ
dan mereka menyeru penghuni surga bahwa

kehormatan/kesejahteraan atas kalian
Al-A'raaf:46

َب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر أَْصحَٰ  َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni neraka penghuni surga

Al-A'raaf:50

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Yunus:26

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Huud:23

 َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ُسِعُدوا۟ فَِفى ٱْلَجنَِّة
dan adapun orang-orang yang berbahagia maka didalam surga

Huud:108

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35

فَاَل يُْخرَِجنَُّكَما ِمَن ٱْلَجنَِّة فَتَْشَقىٰٓ
maka janganlah menyebabkan mengeluarkan kamu berdua dari surga

maka menjadi celaka
Thaahaa:117

 َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Thaahaa:121

ُب ٱْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخيٌْر مُّْستََقرًّا َوأَْحَسُن َمِقياًل أَْصحَٰ
para penghuni surga pada hari itu kebaikan yang menjadi tempat

menetap dan terbaik / sebaik-baik tempat istirahat
Al-Furqon:24

ِت َلنُبَوِّئَنَُّهم مَِّن ٱْلَجنَِّة ُغرَفًا لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh akan ditempatkan mereka dari/di dalam
surga tempat yang tinggi

Al-Ankabuut:58

َب ٱْلَجنَِّة ٱْليَْوَم ِفى ُشُغٍل فَِٰكُهوَن إِنَّ أَْصحَٰ
sesungguhnya penghuni surga pada hari itu di dalam kesibukan-

kesibukan orang-orang yang telah bersuka ria
YaaSiin:55

َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم إَِلى ٱْلَجنَِّة زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka bertakwa tuhan ke

surga berbondong-bondong
Az-Zumar:73

َوأَْورَثَنَا ٱأْلَرَْض نَتَبَوَّأُ ِمَن ٱْلَجنَِّة َحيُْث نََشآُء
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kami bumi/negeri (kami)

supaya meninggalkan/menempati dari/di surga dimana saja dia
menghendaki

Az-Zumar:74
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ِعيِر فَِريٌق ِفى ٱْلَجنَِّة َوفَِريٌق ِفى ٱلسَّ
segolongan di dalam surga dan segolongan di dalam nyala api/neraka

Asy-Syuura:7

لِِديَن ِفيَها ُب ٱْلَجنَِّة خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga orang-orang yang kekal

didalamnya
Al-Ahqaaf:14

ِب ٱْلَجنَِّة  َونَتََجاَوزُ َعن َسيِّـَٔاِتِهْم ِفىٓ أَْصحَٰ
dan (kami) menghapus dari kesalahan-kesalahan mereka di dalam /

pada kaum/golongan surga
Al-Ahqaaf:16

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15

ُب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر َوأَْصحَٰ  اَل يَْستَِوٓى أَْصحَٰ
tidak dia sama para penghuni api/neraka dan penduduk surga

Al-Hasyr:20

ُب ٱْلَجنَِّة ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن أَْصحَٰ
para penghuni surga mereka orang-orang yang mendapat

kemenangan
Al-Hasyr:20

 إِذْ َقاَلْت رَبِّ ٱبِْن لِى ِعنَدَك بَيْتًا ِفى ٱْلَجنَِّة
ketika dia mengatakan Tuhan bangunlah untukku disisimu rumah di

dalam surga
At-Tahriim:11

َب ٱْلَجنَِّة  إِنَّا بََلْونَُٰهْم َكَما بََلْونَآ أَْصحَٰ
sesungguhnya kami Kami telah menguji mereka sebagaimana (kami)

menguji penghuni surga
Al-Qalam:17

نُْه َشيْـًٔا ِكْلتَا ٱْلَجنَّتنَْيِ َءاتَْت أُُكَلَها َوَلْم تَظْلِم مِّ
kedua kedua kebun (ia) datang makanan-makanannya dan tidak

aniaya/berkurang dari padanya sesuatu
Al-Kahfi:33 ٱْلَجنَّتنَْيِ

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-

permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun
dekat

Ar-Rahman:54

۟ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء ٱْلجِنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخرَُقوا
dan mereka menjadikan Allah sekutu-sekutu jin-jin dan/padahal dia

menciptakan mereka dan mereka melubangi
Al-An'aam:100 ٱْلجِنَّ

بَْل َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن ٱْلجِنَّ أَْكثَرُُهم ِبِهم مُّؤِْمنُوَن
bahkan adalah mereka menyembah jin-jin paling banyak diantara

mereka pada mereka (jin itu) para yang mempercayai
Saba':41

َوَما َخَلْقُت ٱْلجِنَّ َوٱإْلِنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن
dan tidak (aku) menciptakan jin-jin dan manusia kecuali supaya

menyembahku

Adz-
Dzaariyaat:56
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َُّة إِنَُّهْم مَلُْحَضُروَن َوَلَقْد َعلَِمِت ٱْلجِن
dan sesungguhnya (ia) mengetahui (lampau) jin-jin sesungguhnya

mereka sungguh (mereka) cepat dihadapkan

Ash-
Shaafaat:158

َُّة ٱْلجِن
َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن

sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari/dengan jin-jin dan
manusia mereka semuanya

Huud:119 َِّة ٱْلجِن
َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن

sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari jin-jin dan
manusia mereka semuanya

As-Sajdah:13

َِّة نََسبًا َوَجَعُلوا۟ بَيْنَُهۥ َوبَنْيَ ٱْلجِن
dan mereka menjadikan antara Dia dan antara jin-jin nasab/hubungan

Ash-
Shaafaat:158

َِّة َوٱلنَّاِس ِمَن ٱْلجِن
dari jin-jin manusia

An-Nas:6

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت ٱْلجِنُّ أَن لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن ٱْلَغيَْب فََلمَّ
maka tatkala menyungkur (kamu) menjadi jelas/nyata jin-jin bahwa

sekiranya adalah mereka mereka mengetahui yang gaib
Saba':14 ٱْلجِنُّ

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya hai golongan /

kelompok jin-jin
Al-An'aam:128 ٱْلجِنِّ

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia apakah belum

mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Al-An'aam:130

ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38

َوَلَقْد ذََرأْنَا لَِجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
dan sesungguhnya (kami) menyediakan untuk neraka jahanam sangat

banyak dari jin-jin dan manusia
Al-A'raaf:179

 فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َكاَن ِمَن ٱْلجِنِّ
maka mereka menyungkur kecuali iblis adalah dia dari jin-jin

Al-Kahfi:50

َن ُجنُوُدهُۥ ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس َوٱلطَّيِْر فَُهْم يُوزَُعوَن َوُحِشَر لُِسَليْمَٰ
dan telah dikumpulkan untuk sulaiman para bala tentaranya dari jin-

jin dan manusia dan burung-burung maka/lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:17

 َقاَل ِعفِْريٌت مَِّن ٱْلجِنِّ
dia mengatakan ifrit dari jin-jin

An-Naml:39
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 َوأََسْلنَا َلُهۥ َعنْيَ ٱْلِقطِْر َوِمَن ٱْلجِنِّ
dan (kami) alirkan baginya sumber/mata air leburan-leburan tembaga

dan dari sebagian jin-jin
Saba':12

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Fush-Shilat:25

ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن ٱأْلَْسفَلنَِي
dari jin-jin dan manusia jadikan keduanya di bawah telapak-telapak

kaki kami supaya keduanya menjadi dari orang-orang yang hina
Fush-Shilat:29

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Al-Ahqaaf:18

إِذْ َصرَفْنَآ إَِليَْك نَفًَرا مَِّن ٱْلجِنِّ يَْستَِمُعوَن ٱْلُقرَْءاَن َو
dan ketika (kami) ulang-ulang kepadamu golongan/rombongan dari

jin-jin mendengarkan al quran
Al-Ahqaaf:29

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس إِِن ٱْستَطَْعتُْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia jika (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan
Ar-Rahman:33

 ُقْل أُوِحىَ إَِلىَّ أَنَُّه ٱْستََمعَ نَفٌَر مَِّن ٱْلجِنِّ
kamu hendaklah mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku

bahwasanya (ia) mendengarkan sekumpulan dari jin-jin
Al-Jinn:1

يَُعوذُوَن ِبرَِجاٍل مَِّن ٱْلجِنِّ فَزَاُدوُهْم رََهًقا
minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin-jin maka

(mereka) menjadikan bertambah mereka durhaka/sombong
Al-Jinn:6
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ي ن ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berkas panen

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menuai, mendapat,
memungut, memotong, mengetam, mendapatkan, memperoleh, mendapati,

mendapat bayaran, mendapat gaji, mengumpulkan, berkumpul,
berkerumun, memetik, berkelompok, mengumpul, menyimak, merangkul,

merangkum, memeluk, menggerombol, berkesimpulan, bergumpal,
memperapat, mengkerut, mengira, merasa, membuat lipatan, bernanah,

menampung

َوَجنَى َجِنيًّا
dan memetik buah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِقْط َعَليِْك رُطَبًا َجِنيًّا َوُهزِّٓى إَِليِْك ِبجِذْعِ ٱلنَّْخَلِة تُسَٰ
dan digoyangkan kepadamu/kearahmu dengan batang pohon kurma
semakin menggugurkan atas kamu[pr] biji yang basah/masak buah

Maryam:25 َجِنيًّا
ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن

mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-
permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun

dekat

Ar-Rahman:54
َوَجنَى
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د ه ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna usaha, karya, penguasahaan,

ijtihad, tenggang, potensi, kemungkinan, kekuatan, tenaga, kesanggupan,
mungkin, tersembunyi, terpendam, ketegangan, tegangan, tekanan, tensi,

kekencangan, kekakuan, tenaga kerja, kerja, tugas, buruh, persalinan,
tenaga buruh, kejang, alunan, keturunan, lagu, keseleo, musik, nada,
kecenderungan, gaya bicara, suku, suku bangsa, bunyi, sajak, tekan,

desakan, paksa, penekanan, tekanan udara, pemerasan, keadaan yg sulit,
semangat, roh, hantu, jin, jiwa, arwah, suasana, batin, alkohol, minuman

keras, gairah, sukma, peri, keberanian, api, pengartian, maksud yg
sebenarnya, tendensi, menyemangati, rasa sakit, sakit, kesakitan,

penderitaan, rasa nyeri, kepedihan, perasaan sakit, hukuman, kecemasan,
kekuatiran, resah, urusan, kebimbangan, kesusahan, kerisauan,

kepusingan, beban yg terlalu berat, tegangan yg berlebihan, terlalu banyak
pekerjaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menekankan, menitik
beratkan, memberatkan, memberi tekanan, bekerja, berusaha, menderita,

bekerja dgn susah payah, mendapat kesulitan, menyiksa, memaksakan,
menegang, menegangkan, menyaring, berusaha keras, mengencangkan,

bersusah payah, mengencangi, memeluk, mempertegang,
mempertegangkan, menapis, bersusah-susah, menyakitkan, ngilu,

menyedihkan

ِهِد جَٰ َهُدوا۟ جَٰ َهَداَك جَٰ َهَد جَٰ َجْهَد
(ia[lk]) yang
bersungguh-

sungguh

mereka
berjihad/berkerja

keras

(mereka berdua)
semakin

berjihad/berkeja
keras untukmu

(ia) semakin
berjihad/berjuang sungguh-sungguh

ًدا ِجهَٰ ِجَهاِدِهۦ ِجَهاًدا ُجْهَدُهْم ِهِد جَٰ
kesungguhan kesungguhannya kesungguhan kesungguhan

mereka
(ia[lk]) yang
bersungguh-

sungguh

۟ ِهُدوا َوجَٰ َهُدوا۟ َوجَٰ َهَد َوجَٰ ِهُدوَن َوتُجَٰ ًدا ِجهَٰ
dan yang melakukan

kesungguhan
dan orang-orang

yang bersungguh-
sungguh

dan bersungguh-
sungguh

dan
berjihad/berjuang kesungguhan
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ِهُد يُجَٰ ِهُدوَن َوٱمْلُجَٰ َوِجَهاٍد ِهْدُهم َوجَٰ ِهُدوا۟ َوجَٰ
semakin melakukan

kesungguhan
dan orang-orang

yang berjihad dan kesungguhan
dan (ia[lk]) yang

bersungguh
terhadap mereka

dan yang melakukan
kesungguhan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53
َجْهَد

ِنِهْم َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
Al-An'aam:109

ِنِهْم اَل يَبَْعُث الـلَّـُه َمن يَُموُت َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka tidak membangkitkan Allah orang mati
An-Nahl:38

ِنِهْم َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
An-Nuur:53

ِنِهْم َلِئن َجآَءُهْم نَِذيٌر َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka bahwa jika ia datang kepada mereka pemberi
peringatan

Faathir:42

ِهُد لِنَفِْسِهۦٓ َهَد فَِإنََّما يُجَٰ َوَمن جَٰ
dan barangsiapa (ia) semakin berjihad/berjuang maka sesungguhnya

hanyalahsemakin melakukan kesungguhan untuk diri sendiri
Al-Ankabuut:6 َهَد جَٰ

َهَداَك لِتُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َن ِبوَٰلَِديِْه ُحْسنًا َو نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

kebaikan dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras
untukmu untuk mempersekutukan dengan-Ku

Al-Ankabuut:8
َهَداَك جَٰ

َهَداَك َعَلىٰٓ أَن تُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َو
dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras untukmu

atasku/terhadapku bahwa dipersekutukan dengan Aku
Luqman:15

ِبِريَن َهُدوا۟ ِمنُكْم َويَْعَلَم ٱلصَّٰ َا يَْعَلمِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن جَٰ َوملَّ
dan belum dia mengetahui Allah orang-orang yang mereka

berjihad/berkerja keras diantara kalian dan dia mengetahui orang-
orang yang sabar

Ali-Imran:142
۟ َهُدوا جَٰ

َهُدوا۟ ِمنُكْم َوَلْم يَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ٱلَِّذيَن جَٰ
orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras diantara kalian dan

tidak mereka mengambil dari selain Allah
At-Taubah:16
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َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

َهُدوا۟ َوَصبَُرٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ جَٰ
kemudian mereka berjihad/berkerja keras dan (mereka) bersabar

sesungguhnya Tuhanmu dari sesudah itu sungguh sangat pengampun
sangat penyayang

An-Nahl:110

َهُدوا۟ ِفينَا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا َوٱلَِّذيَن جَٰ
dan orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras dalam Kami

sungguh akan menunjukkan mereka jalan-jalan kami
Al-Ankabuut:69

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Taubah:73 ِهِد جَٰ

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Tahriim:9

َوٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم
dan orang-orang yang tidak mereka mendapatkan selain kesungguhan

mereka
At-Taubah:79 ُجْهَدُهْم

ِهْدُهم ِبِهۦ ِجَهاًدا َكِبيًرا ِفِريَن َوجَٰ فَاَل تُِطعِ ٱْلكَٰ
maka janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan (ia[lk]) yang

bersungguh terhadap mereka dengannya kesungguhan sangat besar
Al-Furqon:52 ِجَهاًدا

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat da
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78
ِجَهاِدِهۦ

ًدا ِفى َسِبيلِى إِن ُكنتُْم َخرَْجتُْم ِجهَٰ
jika adalah kalian kalian mengeluarkan kesungguhan di dalam

jalanku

Al-
Mumtahinah:1

ًدا ِجهَٰ
ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ

kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di
dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian

Ash-Shaff:11 ِهُدوَن َوتُجَٰ
َهَد ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوجَٰ

dan bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah At-Taubah:19 َهَد َوجَٰ
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َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah dan orang-orang

yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:218
۟ َهُدوا َوجَٰ

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

Al-Anfaal:74

َهُدوا۟ َمَعُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمۢن بَْعُد َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dari sesudah itu dan

(mereka[lk]) yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-
sungguh beserta kalian maka itulah mereka diantara kalian

Al-Anfaal:75

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

At-Taubah:20

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا۟ َوجَٰ
kemudian tidak ragu-ragu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh

dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah
Al-Hujuraat:15

ِهُدوا۟ ِفى َسِبيلِِهۦ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن َوٱبْتَُغٓوا۟ إَِليِْه ٱْلَوِسيَلَة َوجَٰ
dan kalian hendaklah cari kepadaNya jalan yang mendekatkan dan

yang melakukan kesungguhan di dalam jalannya agar supaya kalian
kalian beruntung

Al-Maidah:35
۟ ِهُدوا َوجَٰ

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41

ِهُدوا۟ َمعَ رَُسولِِه ٱْستَـْٔذَنََك أُ۟وُلوا۟ ٱلطَّْوِل ِمنُْهْم َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan bersama rasul-nya (kami)

memohon izin kepadamu orang-orang yang mempunyai karunia dari
mereka

At-Taubah:86

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78
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ِهْدُهم ِبِهۦ ِجَهاًدا َكِبيًرا ِفِريَن َوجَٰ فَاَل تُِطعِ ٱْلكَٰ
maka janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan (ia[lk]) yang

bersungguh terhadap mereka dengannya kesungguhan sangat besar
Al-Furqon:52 ِهْدُهم َوجَٰ

َوِجَهاٍد ِفى َسِبيلِِهۦ فَتََربَُّصوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦ
dan kesungguhan di dalam jalannya makamenunggu sehingga ia

menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
At-Taubah:24 َوِجَهاٍد

َل الـلَّـُه ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم فَضَّ َوٱمْلُجَٰ
dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan Allah dengan harta

mereka dan jiwa / diri mereka dia melebihkan Allah
An-Nisa:95 ِهُدوَن َوٱمْلُجَٰ

ِهُد لِنَفِْسِهۦٓ َهَد فَِإنََّما يُجَٰ َوَمن جَٰ
dan barangsiapa (ia) semakin berjihad/berjuang maka sesungguhnya

hanyalah semakin melakukan kesungguhan untuk diri sendiri
Al-Ankabuut:6 ِهُد يُجَٰ

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي أَن يُجَٰ
bahwa/untuk semakin melakukan kesungguhan dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-

orang yang bertakwa

At-Taubah:44
۟ ِهُدوا يُجَٰ

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه وََكرُِهٓوا۟ أَن يُجَٰ
dan (mereka) membenci untuk semakin melakukan kesungguhan
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah

At-Taubah:81

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِفِريَن يُجَٰ أَِعزٍَّة َعَلى ٱْلكَٰ
keras / hormat atas/terhadap para pembangkang / kafir mereka

bersunguh-sungguh/berjihad di dalam jalan Allah
Al-Maidah:54 ِهُدوَن يُجَٰ

ِهِديَن ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن َدرََجًة ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka atas/terhadap orang-orang yang duduk/tinggal

satu derajat

An-Nisa:95
ِهِديَن ٱمْلُجَٰ

ِهِديَن َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن أَْجًرا َعِظيًما ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh atas/terhadap orang-

orang yang duduk/tinggal pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:95

ِبِريَن َونَبُْلَوا۟ أَْخبَارَُكْم ِهِديَن ِمنُكْم َوٱلصَّٰ َوَلنَبُْلَونَُّكْم َحتَّىٰ نَْعَلَم ٱمْلُجَٰ
dan kami sungguh akan memberi cobaan hingga mengetahui orang-
orang yang berjihad/bersungguh-sungguh diantara kalian dan laki-

laki yang sabar dan akan menguji berita-berita kalian

Muhammad:31
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ر ه ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna intisari, teras, inti, sari, esens,

pokok, permata, ratna, jauhar, sesuatu yg sangat berharga, pati, bagian
tengah, biji, mata, efek, akibat, hasil, pengaruh, isi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeluarkan bagian yg
keras, menyebabkan, mengakibatkan, menjalankan, mengadakan,

membasmi, menyapu bersih, mendukung, memakukan, mencari, menjagoi

ِجَهاًرا َجْهرَةً َجَهَر تَْجَهْر تَْجَهُروا۟
terang-terangan nyata (ia [lk])

menampakkan/menjelaskan mengeraskan mengeraskan

۟ ٱْجَهُروا َوَجْهرَُكْم َوَجْهًرا َكَجْهِر ِجَهاًرا
(kalian[lk])
keraskanlah dan ungkapan kalian dan keterus-

terangan seperti keras terang-terangan

ٱْلَجْهِر
keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْجَهُروا۟ َلُهۥ ِبٱْلَقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض
dan jangan mengeraskan baginya dengan perkataan seperti keras

sebagian kamu bagi sebagian yang lain
Al-Hujuraat:2 ۟ تَْجَهُروا

فََلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ واََل تَْجَهْر ِبَصاَلِتَك واََل تَُخاِفْت ِبَها
maka bagi-Nya nama-nama kebaikan dan jangan mengeraskan

dengan sholatmu dan jangan merendahkan dengannya
Al-Isra:110 تَْجَهْر

رَّ َوأَْخفَى إِن تَْجَهْر ِبٱْلَقْوِل فَِإنَُّهۥ يَْعَلُم ٱلسِّ َو
dan jika mengeraskan dengan perkataan maka sesungguhnya dia dia

mengetahui rahasia dan yang tersembunyi
Thaahaa:7
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َسَوآٌء مِّنُكم مَّْن أََسرَّ ٱْلَقْوَل َوَمن َجَهَر ِبِهۦ
sama saja diantara kalian siapa yang (aku) merahasiakan (kt

sedang/akan) perkataan dan siapa (ia [lk])
menampakkan/menjelaskan dengannya

Arraad:10
َجَهَر

َحتَّىٰ نََرى الـلَّـَه َجْهرَةً
sehingga kami melihat Allah nyata Al-Baqarah:55 َجْهرَةً

ِعَقُة ِبظُْلِمِهْم فََقاُلٓوا۟ أَرِنَا الـلَّـَه َجْهرَةً فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka mereka mengatakan perlihatkan kepada kami Allah nyata maka
dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dengan/karena kedzaliman

mereka

An-Nisa:153

 ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه بَْغتًَة أَْو َجْهرَةً
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba atau nyata
Al-An'aam:47

ثُمَّ إِنِّى َدَعْوتُُهْم ِجَهاًرا
kemudian sesungguhnya aku (aku) telah menyeru mereka terang-

terangan
Nuh:8 ِجَهاًرا

واََل تَْجَهُروا۟ َلُهۥ ِبٱْلَقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض
dan jangan mengeraskan baginya dengan perkataan seperti keras

sebagian kamu bagi sebagian yang lain
Al-Hujuraat:2 َكَجْهِر

زَْقنَُٰه ِمنَّا ِرزًْقا َحَسنًا فَُهَو يُنِفُق ِمنُْه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل يَْستَُوۥَن َوَمن رَّ
dan orang (kami) beri rezkinya dari kami rizki kebaikan maka/lalu

dia dia memberi nafkah dari padanya tersembunyi dan keterus-
terangan apakah menyamakan

An-Nahl:75
َوَجْهًرا

يَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَْعَلُم َما تَْكِسبُوَن
dia mengetahui rahasia kalian dan ungkapan kalian dan dia

mengetahui apa kalian melakukan
Al-An'aam:3 َوَجْهرَُكْم

وا۟ َقْوَلُكْم أَِو ٱْجَهُروا۟ ِبِهۦٓ َوأَِسرُّ
dan (kalian[lk]) rahasiakanlah perkataan kalian atau (kalian[lk])

keraskanlah dengannya
Al-Mulk:13 ۟ ٱْجَهُروا

ٓوِء ِمَن ٱْلَقْوِل الَّ يُِحبُّ الـلَّـُه ٱْلَجْهَر ِبٱلسُّ
tidak dia menyukai Allah keterus terangan dengan/pada yang buruk

dari perkataan
An-Nisa:148 ٱْلَجْهَر

إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر ِمَن ٱْلَقْوِل َويَْعَلُم َما تَْكتُُموَن
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dari perkataan dan

dia mengetahui apa kalian sembunyikan
Al-Anbiyaa':110

إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر َوَما يَْخفَىٰ
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dan tidak dia

sembunyi
Al-Alaa:7
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َوُدوَن ٱْلَجْهِر ِمَن ٱْلَقْوِل ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
dan tidak keras dari perkataan diwaktu pagi dan petang Al-A'raaf:205 ٱْلَجْهِر
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ز ه ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna preparat, pengolahan,

persediaan, buatan, bikinan, pengaturan, susunan, aransemen, rencana,
aturan, kedahuluan, perlengkapan, stok, persiapan , saham, efek, modal,

kaldu, toko, kedai, gudang, simpanan, warung, dana, pura, cadangan,
ketentuan, ketetapan, bekal, syarat, pasal, anggaran belanja, neraca

keuangan, alokasi, pembagian, jatah, peruntukan, pemberian,
keterbelakangan, watak, sifat, penempatan, fitrah, persediaan , bagian,

tanah sewa untuk tani
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempersiapkan, menyiapkan,

membuat, menyediakan, mengolah, mempersediakan, mendirikan,
mengadakan, mulai, menyebabkan, mentraktir, mengatur, mengorganisir,
menyelenggarakan, mengorganisasi, mengorganisasikan, bangun, berdiri,
naik, mendaki, memacu, mengeluarkan, merencanakan, membabarkan,

menyusun, cocok, pas, menyesuaikan, mencocokkan, memasang,
memelihara, mempersyaratkan, berakhir, mengakhiri, menghentikan,
menutup, menyudahi, selesai, menyelesaikan, tamat, menghabiskan,

memperingatkan, mengingatkan, mengumumkan, memberikan,
menyajikan, menetapkan

زَُهم َجهَّ ِبَجَهازِِهْم
(ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

زَُهم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ٱئْتُوِنى ِبأَخٍ لَُّكم مِّْن أَِبيُكْم َا َجهَّ َوملَّ
dan setelah (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka dia mengatakan datangkanlah / bawalah kepadaku saudara
bagi kalian dari ayahmu

Yusuf:59 ِبَجَهازِِهْم

َقايََة ِفى رَْحِل أَِخيِه زَُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل ٱلسِّ ا َجهَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka ia menjadikan piala/tempat minum di dalam karung
saudaranya

Yusuf:70

زَُهم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ٱئْتُوِنى ِبأَخٍ لَُّكم مِّْن أَِبيُكْم َا َجهَّ َوملَّ
dan setelah (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka dia mengatakan datangkanlah / bawalah kepadaku saudara
bagi kalian dari ayahmu

Yusuf:59
زَُهم َجهَّ
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َقايََة ِفى رَْحِل أَِخيِه زَُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل ٱلسِّ ا َجهَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka ia menjadikan piala/tempat minum di dalam karung
saudaranya

Yusuf:70
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ل ه ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebodohan, kejahilan,

kedunguan, ketidaksadaran, ketidaktahuan, ketololan, kegoblokan,
kegilaan, kebebalan, kekonyolan, kepandiran, perbuatan bodoh,

perbuatan kurang bijaksana, orang-orang bodoh, mati suri, ketumpulan,
kelambanan, kesederhanaan, kemudahan, kesahajaan, ketulusan,

ketulusan hati, hal berair, tenaga, perasaan malu, perasaan tersipu-sipu,
ketebalan, tebalnya, kekentalan, kepekatan, lapis tebal, cara, muslihat,

kiat, tipu, permainan, kebodohan, kesintingan, kedunguan, ketidaksadaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna lulus, berlalu, meluluskan,
lalu, melewati, lewat, menyampaikan, memberikan, berakhir, melalui,

melintas, hilang, mengabaikan, pas, disahkan, diterima, menyuguhkan,
bertukar, berubah, melampau, mengulurkan, menang, menikmati, tdk

mempedulikan, dipandang sbg

يَْجَهُلوَن ِهُلوَن جَٰ َجُهواًل تَْجَهُلوَن َلٍة ِبَجهَٰ
mereka

membodohi/tidak
mengetahui

orang-orang yang
telah tidak
mangetahui

amat bodoh kalian melakukan
kebodohan

dengan
kejahilan/kebodohan

ِهلِيَِّة ٱْلجَٰ ِهلنَِي ٱْلجَٰ ِهُلوَن ٱْلجَٰ ٱْلَجاِهُل
orang-orang jahiliyah orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh yang bodoh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ إِنََّما ٱلتَّْوبَُة َعَلى الـلَّـِه لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah taubatnya atas/terhadap Allah bagi orang-

orang yang mereka mengerjakan kejahatan dengan
kejahilan/kebodohan

An-Nisa:17
َلٍة ِبَجهَٰ

َلٍة  أَنَُّهۥ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسٓوءًۢا ِبَجهَٰ
bahwasanya barang siapa dia membuat diantara kalian keburukan

dengan kejahilan/kebodohan
Al-An'aam:54

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ  ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسُّ
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kejahatan dengan kejahilan/kebodohan
An-Nahl:119
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َلٍة  فَتَبَيَّنُٓوا۟ أَن تُِصيبُوا۟ َقْومًۢا ِبَجهَٰ
maka kalian hendaklah teliti agar ditimpakan kaum dengan

kejahilan/kebodohan
Al-Hujuraat:6

َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم تَْجَهُلوَن
dia mengatakan sesungguhnya kalian kaum kalian melakukan

kebodohan
Al-A'raaf:138 تَْجَهُلوَن

لَُٰقوا۟ َربِِّهْم َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن  إِنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka orang-orang yang menemuinya tuhan mereka

akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan
kebodohan

Huud:29

 بَْل أَنتُْم َقْوٌم تَْجَهُلوَن
bahkan kalian kaum kalian melakukan kebodohan

An-Naml:55

 َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن
akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan

kebodohan
Al-Ahqaaf:23

ُن إِنَُّهۥ َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل نسَٰ َوَحَمَلَها ٱإْلِ
dan memikulnya manusia sesungguhnya dia adalah dia amat zalim

amat bodoh
Al-Ahzab:72 َجُهواًل

ِهُلوَن ِبيُوُسَف َوأَِخيِه إِذْ أَنتُْم جَٰ
terhadap yusuf dan saudaranya ketika kalian orang-orang yang telah

tidak mangetahui
Yusuf:89 ِهُلوَن جَٰ

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم يَْجَهُلوَن
kecuali jika dia menghendaki Allah akan tetapi kebanyakan mereka

mereka membodohi/tidak mengetahui
Al-An'aam:111 يَْجَهُلوَن

يَْحَسبُُهُم ٱْلَجاِهُل أَْغِنيَآَء ِمَن ٱلتََّعفُِّف
dia menyangka mereka yang bodoh orang-orang kaya dari

kehormatan
Al-Baqarah:273 ٱْلَجاِهُل

ِهُلوَن َقاُلوا۟ َسلًَٰما إِذَا َخاطَبَُهُم ٱْلجَٰ َو
dan apabila (ia) mengajak omong-omong mereka orang-orang yang

bodoh mereka berkata keselamatan
Al-Furqon:63 ِهُلوَن ٱْلجَٰ

ِهُلوَن  ُقْل أَفََغيَْر الـلَّـِه تَأُْمُرٓونِّىٓ أَْعبُُد أَيَُّها ٱْلجَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka apakah selain Allah menyuruh

aku sembah manakah orang-orang yang bodoh
Az-Zumar:64

ِهلنَِي أَْن أَُكوَن ِمَن ٱْلجَٰ
bahwa adalah aku dari orang-orang yang jahil Al-Baqarah:67 ِهلنَِي ٱْلجَٰ

ِهلنَِي  َلَجَمَعُهْم َعَلى ٱْلُهَدٰى فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱْلجَٰ
tentu dia menghimpun mereka atas/terhadap yang menunjukkan

tersebut maka jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang
jahil

Al-An'aam:35

1394

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِهلنَِي  ُخِذ ٱْلَعفَْو َوأُْمْر ِبٱْلُعْرِف َوأَْعرِْض َعِن ٱْلجَٰ
ambillah/berilah lebih dari keperluan dan kamu hendaklah menyuruh

dengan mengerjakan kebaikan dan kamu hendaklah memaling dari
orang-orang yang jahil

Al-A'raaf:199

ِهلنَِي  إِنِّىٓ أَِعظَُك أَن تَُكوَن ِمَن ٱْلجَٰ
sesungguhnya aku memberi nasehat kepadamu bahwa adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang jahil
Huud:46

ِهلنَِي إاِلَّ تَْصرِْف َعنِّى َكيَْدُهنَّ أَْصُب إَِليِْهنَّ َوأَُكن مَِّن ٱْلجَٰ  َو
dan jika tidak memalingkan dariku tipu daya mereka[pr] cenderung

kepada mereka[pr] dan (aku) menjadi dari/termasuk orang-orang
yang jahil

Yusuf:33

ِهلنَِي  َسلٌَٰم َعَليُْكْم اَل نَبْتَِغى ٱْلجَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas kalian tidak menginginkan orang-

orang yang jahil
Al-Qashash:55

ِهلِيَِّة يَُقوُلوَن َهل لَّنَا ِمَن ٱأْلَْمِر ِمن َشىٍْء ٱْلجَٰ
orang-orang jahiliyah mereka mengatakan apakah bagi kami dari

urusan ini dari sesuatu
Ali-Imran:154 ِهلِيَِّة ٱْلجَٰ

ِهلِيَِّة يَبُْغوَن أَفَُحْكَم ٱْلجَٰ
apakah hukum orang-orang jahiliyah mereka mengharapkan

Al-Maidah:50

ِهلِيَِّة ٱأْلُوَلىٰ َج ٱْلجَٰ َوَقْرَن ِفى بُيُوِتُكنَّ واََل تَبَرَّْجَن تَبَرُّ
dan hendaklah (perempuan) di dalam rumah (kalian[pr]) dan jangan

(mereka[pr]) menjadi menghiasi (ia) menjadi menghiasi orang-orang
jahiliyah pertama/dahulu

Al-Ahzab:33

ِهلِيَِّة  إِذْ َجَعَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلَحِميََّة َحِميََّة ٱْلجَٰ
tatkala ia menjadikan orang-orang yang mereka mengingkari di

dalam hati mereka kesombongan kesombongan orang-orang jahiliyah
Al-Fath:26
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م ن ه ج
Makna kata dasar :

لَِجَهنََّم َجَهنَُّم َجَهنََّم ِبَجَهنََّم
untuk neraka jahanam neraka jahanam neraka jahanam neraka jahanam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكفَىٰ ِبَجَهنََّم َسِعيًرا
dan cukuplah neraka jahanam api yang menyala-nyala An-Nisa:55 ِبَجَهنََّم

ُن َوأَنَّىٰ َلُه ٱلذِّْكَرٰى نسَٰ ُر ٱإْلِ َوِجآ۟ىَء يَْوَمِئذٍۭ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَّ
dan didatangkan/diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam pada hari

itu menjadi mengingat/berfikir manusia dan bahwasannya baginya
peringatan

Al-Fajr:23

َوتُْحَشُروَن إَِلىٰ َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
dan mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam dan seburuk-

buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:12 َجَهنََّم

نَُولِِّهۦ َما تََولَّىٰ َونُْصلِِهۦ َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dipalingkan dia apa ia benar-benar memalingkan dan kami masukkan

dia neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali
An-Nisa:115

ِفِريَن ِفى َجَهنََّم َجِميًعا إِنَّ الـلَّـَه َجاِمعُ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik laki-

laki dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya
An-Nisa:140

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا إاِلَّ طَِريَق َجَهنََّم خَٰ
kecuali jalan neraka jahanam orang-orang yang kekal di dalamnya

selama-lamanya
An-Nisa:169

َن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم أَْجَمِعنَي ملَّ
sesungguhnya siapa dia mengikuti kamu dari mereka sungguh aku
akan memenuhi neraka jahanam diantara kalian mereka semuanya

Al-A'raaf:18

َلُهم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَْوِقِهْم َغَواٍش
bagi mereka dari neraka jahanam tempat tidur / hamparan dan dari

atas mereka penambahan tutup / selimut
Al-A'raaf:41
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ثُمَّ يُْغَلبُوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم يُْحَشُروَن
kemudian akan dikalahkan dan orang-orang yang mereka

mengingkari ke dalam neraka jahanam mereka dikumpulkan
Al-Anfaal:36

ِسُروَن فَيَرُْكَمُهۥ َجِميًعا فَيَْجَعَلُهۥ ِفى َجَهنََّم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
maka/lalu menumpukkannya semuanya maka (ia[lk]) menjadikannya

(kt sedang/akan) di dalam neraka jahanam itulah mereka mereka
orang-orang yang merugi

Al-Anfaal:37

 يَْوَم يُْحَمىٰ َعَليَْها ِفى نَاِر َجَهنََّم
pada hari dipanaskan diatasnya di dalam neraka neraka jahanam

At-Taubah:35

ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan

orang-orang kafir
At-Taubah:49

لًِدا ِفيَها فَأَنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم خَٰ
maka mengapa baginya kami melihat neraka jahanam yang kekal

didalamnya
At-Taubah:63

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68

ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا۟ يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah mengatakan api/neraka neraka jahanam paling

keras/berat panas jika adalah mereka mereka mengerti
At-Taubah:81

 فَٱنَْهاَر ِبِهۦ ِفى نَاِر َجَهنََّم
maka/lalu runtuh dengannya di dalam neraka neraka jahanam

At-Taubah:109

َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari/dengan jin-jin dan

manusia mereka semuanya
Huud:119

َجَهنََّم يَْصَلْونََها َوِبئَْس ٱْلَقرَاُر
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] dan seburuk-buruk tempat

ketetapan/kediaman
Ibrahim:29

إِنَّ َجَهنََّم مَلَْوِعُدُهْم أَْجَمِعنَي َو
dan sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh orang yang

mejanjikan kepada mereka mereka semuanya
Al-Hijr:43

لِِديَن ِفيَها فََلِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن فَٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam orang-orang yang kekal

didalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal orang-orang
yang sombong

An-Nahl:29

ِفِريَن َحِصيًرا إِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ َو
dan jika (kalian) kembali dikembalikan dan kami menjadikan neraka

jahanam bagi orang-orang kafir tempat berkumpul/penjara
Al-Isra:8
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ثُمَّ َجَعْلنَا َلُهۥ َجَهنََّم يَْصَلىَٰها َمذُْموًما مَّْدُحوًرا
kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam masuk

kedalamnya[pr] (ia[lk]) yang dicela orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:18

فَتُْلَقىٰ ِفى َجَهنََّم َمُلوًما مَّْدُحوًرا
maka dilemparkan di dalam neraka jahanam tempat / waktu tercela

orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:39

فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَآؤُُكْم َجزَآًء مَّْوفُوًرا
maka sesungguhnya neraka jahanam balasan kalian[lk] balasan yang

dicukupkan/dipenuhi
Al-Isra:63

ِفِريَن َعرًْضا َوَعرَْضنَا َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِّْلكَٰ
dan (kami) memalingkan neraka jahanam pada hari itu bagi orang-

orang kafir perpalingan
Al-Kahfi:100

ِفِريَن نُزاًُل إِنَّآ أَْعتَْدنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan neraka jahanam bagi

orang-orang kafir anugerah-anugerah
Al-Kahfi:102

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68

َونَُسوُق ٱمْلُْجرِِمنَي إَِلىٰ َجَهنََّم ِورًْدا
dan akan menghalau para yang melakukan dosa ke neraka jahanam

keadaan dahaga
Maryam:86

 إِنَُّهۥ َمن يَأِْت َربَُّهۥ ُمْجرًِما فَِإنَّ َلُهۥ َجَهنََّم
sesungguhnya dia barangsiapa ia mendatangkan / mengumpulkan

tuhannya orang yang sungguh-sungguh berbuat dosa maka
sesungguhnya baginya neraka jahanam

Thaahaa:74

فَذَٰلَِك نَْجِزيِه َجَهنََّم َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
maka demikian itu membalasnya neraka jahanam seperti itulah kami

membalas yang mendzalmi
Al-Anbiyaa':29

رُِدوَن َحَصُب َجَهنََّم أَنتُْم َلَها وَٰ
kayu bakar/umpan neraka jahanam kalian padanya (kedalam) orang-

orang yang telah mendatangi
Al-Anbiyaa':98

لُِدوَن ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم ِفى َجَهنََّم خَٰ َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan barangsiapa dia ringan timbangannya maka itulah mereka orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri di dalam
neraka jahanam orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:103

 ٱلَِّذيَن يُْحَشُروَن َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم إَِلىٰ َجَهنََّم
orang-orang yang mereka dikumpulkan atas/terhadap muka-muka

mereka ke neraka jahanam
Al-Furqon:34
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 َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami
palingkanlah / jauhkanlah dari kami siksa neraka jahanam

Al-Furqon:65

ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ يَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َو
(mereka[lk]) mohon menyegerakan kepadamu dengan azab dan

sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan orang-
orang kafir

Al-Ankabuut:54

ِفِريَن أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ
bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang

kafir
Al-Ankabuut:68

َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari jin-jin dan

manusia mereka semuanya
As-Sajdah:13

 َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم نَاُر َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka api/neraka

neraka jahanam
Faathir:36

َجَهنََّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِهاُد
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] maka alangkah buruk

hamparan / lapangan
Shaad:56

ن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّ
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam daripadamu dan

diantara orang dia mengikuti kamu dari mereka mereka semuanya
Shaad:85

ِفِريَن ْدِق إِذْ َجآَءهُۥٓ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ وََكذََّب ِبٱلصِّ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran ketika dia telah
sampai padanya bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal

bagi orang-orang kafir

Az-Zumar:32

ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلُمتََكبِِّريَن
wajah mereka (ia[pr]) yang menjadi hitam bukankah di dalam neraka

jahanam tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:60

َوِسيَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka mengingkari kepada

neraka jahanam berbondong-bondong
Az-Zumar:71

 ِقيَل ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم
dia dikatakan kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam

Az-Zumar:72

 َوَقاَل ٱلَِّذيَن ِفى ٱلنَّاِر لَِخزَنَِة َجَهنََّم
dan dia mengucapkan orang-orang yang di dalam neraka kepada

penjaga neraka jahanam
Ghafir:49

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتى َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka hendak menyombongkan
diri dari hamba-hambaku akan dimasukkan (oleh mereka) neraka

jahanam orang-orang yang berendahkan diri

Ghafir:60
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لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam orang-orang
yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal

orang-orang yang sombong

Ghafir:76

لُِدوَن إِنَّ ٱمْلُْجرِِمنَي ِفى َعذَاِب َجَهنََّم خَٰ
sesungguhnya para yang melakukan dosa di dalam azab neraka

jahanam orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:74

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6

أَْلِقيَا ِفى َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد
lemparkanlah di dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang sangat

kafir keras kepala
Qaaf:24

ا وَن إَِلىٰ نَاِر َجَهنََّم َدعًّ يَْوَم يَُدعُّ
pada hari didorong kepada neraka neraka jahanam sungguh-sungguh

di dorong
Ath-Thuur:13

َولِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan bagi orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan mereka

azab / siksa neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Mulk:6

 َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم
dan barangsiapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya baginya kami melihat neraka jahanam
Al-Jinn:23

إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمرَْصاًدا
sesungguhnya neraka jahanam adalah ia tempat penantian/disediakan

An-Naba:21

فََلُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعذَاُب ٱْلَحِريِق
maka mereka azab / siksa neraka jahanam dan bagi mereka azab /

siksa membakar
Al-Buruuj:10

لِِديَن ِفيَهآ َوٱمْلُْشرِِكنَي ِفى نَاِر َجَهنََّم خَٰ
dan orang-orang musyrik di dalam neraka neraka jahanam orang-

orang yang kekal di dalammnya
Al-Baiyinah:6

فََحْسبُُهۥ َجَهنَُّم َوَلِبئَْس ٱمْلَِهاُد
maka dia mencukupinya neraka jahanam dan seburuk-buruk

hamparan / lapangan
Al-Baqarah:206 َجَهنَُّم

َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempatnya neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

Ali-Imran:162

َمتَٰعٌ َقلِيٌل ثُمَّ َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
penambahan kesenangan sedikit kemudian tempat tinggal mereka

neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:197
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لًِدا ِفيَها ًدا فََجزَآؤُهُۥ َجَهنَُّم خَٰ َوَمن يَْقتُْل ُمؤِْمنًا مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuh yang sungguh-sungguh beriman

orang yang kemudian dengan sengaja maka balasannya neraka
jahanam yang kekal di dalamnya

An-Nisa:93

فَتَُهاِجُروا۟ ِفيَها فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
maka kalian kesana-kemari di dalamnya maka itulah mereka tempat
tinggal mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

An-Nisa:97

أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم واََل يَجُِدوَن َعنَْها َمِحيًصا
itulah mereka tempat tinggal mereka neraka jahanam dan tidak

mereka mendapatkan daripadanya tempat lari
An-Nisa:121

فََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
maka sesungguhnya telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah

dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Anfaal:16

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Taubah:73

 فَأَْعرُِضوا۟ َعنُْهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم
maka kalian hendaklah menanugerahkan dari mereka sesungguhnya

mereka kekejian dan tempat mereka neraka jahanam
At-Taubah:95

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan /

lapangan
Arraad:18

آٍء َصِديٍد مِّن َورَآِئِهۦ َجَهنَُّم َويُْسَقىٰ ِمن مَّ
dari belakangnya neraka jahanam dan akan diberi minum (olehnya)

dari/dengan air nanah
Ibrahim:16

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ  َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97

۟ ذَٰلَِك َجزَآؤُُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكفَُروا
itu balasan mereka neraka jahanam dengan apa/sebab mereka

mengingkari
Al-Kahfi:106

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن هَٰ
ini neraka jahanam yang adalah kalian kalian diberi nasehat

YaaSiin:63

مِّن َورَآِئِهْم َجَهنَُّم واََل يُْغِنى َعنُْهم مَّا َكَسبُوا۟ َشيْـًٔا
dari belakang mereka neraka jahanam dan tidak dia mengkayakan

dari mereka apa-apa mereka telah melakukan sesuatu
Al-Jaatsiyah:10

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى يَُكذُِّب ِبَها ٱمْلُْجرُِموَن هَٰ
ini neraka jahanam yang sungguh-sungguh akan mendustakan

dengannya/padanya orang-orang yang berdosa
Ar-Rahman:43
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أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Tahriim:9

َوَلَقْد ذََرأْنَا لَِجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
dan sesungguhnya (kami) menyediakan untuk neraka jahanam sangat

banyak dari jin-jin dan manusia
Al-A'raaf:179 لَِجَهنََّم

يَْوَم نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل ٱْمتأََلِْت َوتَُقوُل َهْل ِمن مَِّزيٍد
pada hari kami mengatakan untuk neraka jahanam apakah apakah

kamu[pr] telah penuh dan mengucapkan apakah dari tambahan
Qaaf:30

َوأَمَّا ٱْلقَِٰسطُوَن فََكانُوا۟ لَِجَهنََّم َحطَبًا
dan adapun orang-orang yang sesat/menyimpang dari kebenaran (kb

jamak[lk]) maka adalah untuk neraka jahanam kayu bakar
Al-Jinn:15
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ب و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna permohonan, seruan, selawat,

pendengaran, pemeriksaan, pendengar, harus, seharusnya, sebaiknya,
akan, semestinya, patut

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menanggapi, menjawab,
membalas, memberi reaksi, sahut, menyahut, berbalas, berjawab,

berbunyi, mudah dikendalikan, membuka, bertanggung jawab,
mengabulkan, memenuhi, menanggung, meningkah, cocok, sesuai, dipakai

أُِجيبَت أُِجبْتُْم أَْستَجِْب أَِجيبُوا۟ أََجبْتُُم
diperkenankan kalian jawab akan (aku)

memperkenankan
penuhilah

(mereka[lk]) jawabanmu

فَتَْستَجِيبُوَن َجَواَب َجابُوا۟ أُِجيُب أُِجيبَت
maka/lalu mematuhi jawaban (mereka) memotong dikabulkan diperkenankan

فَٱْستََجبْنَا فَٱْستََجبْتُْم فَٱْستََجاَب فَْليَْستَجِيبُوا۟ فَتَْستَجِيبُوَن
maka Kami

memperkenankan
lalu kamu

memperkenankan
maka dia

memperkenankan
maka hendaklah

memenuhi maka/lalu mematuhi

َويَْستَجِيُب نُّجِْب مُّجِيٌب َكٱْلَجَواِب فَٱْستََجبْنَا
dan

memperkenankan akan dipatuhi (ia[lk]) yang
berkenaan seperti kolam maka Kami

memperkenankan

يُجِْب يَْستَجِيبُوَن يَْستَجِيبُوا۟ يَْستَجِيُب َويَْستَجِيُب
dipenuhi memperkenankan dia

memperkenankan
dia

memperkenankan
dan

memperkenankan
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ٱْستُجِيَب
diterima

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل َماذَآ أََجبْتُُم ٱمْلُرَْسلنَِي
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan apa

yang jawabanmu para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Qashash:65 أََجبْتُُم

يََٰقْوَمنَآ أَِجيبُوا۟ َداِعىَ الـلَّـِه َوَءاِمنُوا۟ ِبِهۦ
wahai kaum kami penuhilah (mereka[lk]) (ia[lk]) yangmenyeru

Allah dan mereka mempercayai dengannya
Al-Ahqaaf:31 ۟ أَِجيبُوا

َوَقاَل َربُُّكُم ٱْدُعوِنىٓ أَْستَجِْب َلُكْم
dan dia mengucapkan tuhan kalian berdo'alah kepada-ku (oleh

kalian) akan (aku) memperkenankan bagi kalian
Ghafir:60 أَْستَجِْب

يَْوَم يَْجَمعُ الـلَّـُه ٱلرُُّسَل فَيَُقوُل َماذَآ أُِجبْتُْم
pada hari dia mengumpulkan Allah para rasul lalu dia mengatakan

apa yang kalian jawab
Al-Maidah:109 أُِجبْتُْم

َقاَل َقْد أُِجيبَت دَّْعَوتُُكَما فَٱْستَِقيَما
dia mengatakan sungguh telah diperkenankan permohonan kamu

berdua maka tetapkanlah kamu berdua
Yunus:89 أُِجيبَت

أُِجيُب َدْعَوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا َدَعاِن
dikabulkan permohonan penyeru apabila ia berdoa kepadaku Al-Baqarah:186 أُِجيُب

ْخَر ِبٱْلَواِد َوثَُموَد ٱلَِّذيَن َجابُوا۟ ٱلصَّ
dan kaum tsamud orang-orang yang (mereka) memotong batu di

lembah
Al-Fajr:9 ۟ َجابُوا

َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ
dan tidak adalah dia jawaban kaumnya Al-A'raaf:82 َجَواَب

فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ أَن
maka tidak adalah dia jawaban kaumnya kecuali bahwa

An-Naml:56

۟ فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ أَن َقاُلوا
maka adalah dia jawaban kaumnya kecuali bahwa mereka berkata

Al-Ankabuut:24

فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ
maka tidak adalah dia jawaban kaumnya kecuali

Al-Ankabuut:29
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يَْوَم يَْدُعوُكْم فَتَْستَجِيبُوَن ِبَحْمِدِهۦ
pada hari mereka memanggil kalian maka/lalu mematuhi dengan

memuji-nya
Al-Isra:52 فَتَْستَجِيبُوَن

فَْليَْستَجِيبُوا۟ لِى َوْليُؤِْمنُوا۟ ِبى َلَعلَُّهْم يَرُْشُدوَن
maka hendaklah memenuhi bagiKu/kepadaKu dan hendakla

beriman kepadaKu boleh jadi mereka mereka mendapat
petunjuk/kebenaran

Al-Baqarah:186
۟ فَْليَْستَجِيبُوا

ِدِقنَي فَٱْدُعوُهْم فَْليَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka serulah merka maka hendaklah memenuhi bagi kalian jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-A'raaf:194

فَٱْستََجاَب َلُهْم َربُُّهْم
maka dia memperkenankan bagi mereka tuhan mereka Ali-Imran:195 فَٱْستََجاَب

إِذْ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَٱْستََجاَب َلُكْم
ketika mohon pertolongan tuhan kalian maka dia memperkenankan

bagi kalian
Al-Anfaal:9

فَٱْستََجاَب َلُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعنُْه َكيَْدُهنَّ
maka dia memperkenankan baginya tuhannya maka (ia [lk])

palingkan daripadanya (Yusuf) tipu daya mereka[pr]
Yusuf:34

إآِلَّ أَن َدَعْوتُُكْم فَٱْستََجبْتُْم لِى
melainkan akan (aku) menyeru kalian lalu kamu memperkenankan

bagiku
Ibrahim:22 فَٱْستََجبْتُْم

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فَنَجَّ
maka Kami memperkenankan baginya maka/lalu (kami) selamatkan

dia dan keluarganya dari bencana maha besar/maha agung
Al-Anbiyaa':76 فَٱْستََجبْنَا

فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فََكَشفْنَا َما ِبِهۦ ِمن ُضرٍّ
maka Kami perkenankan baginya lalu (kami) menghilangkan apa

yang ada dengannya dari bahaya
Al-Anbiyaa':84

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَغمِّ فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َونَجَّ
maka Kami perkenankan baginya dan telah menyelamatkannya dari

kesedihan
Al-Anbiyaa':88

فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َوَوَهبْنَا َلُهۥ يَْحيَىٰ َوأَْصَلْحنَا َلُهۥ زَْوَجُهۥٓ
maka Kami perkenankan baginya dan kami memberikan baginya

hidup dan (kami) memperbaiki baginya isterinya
Al-Anbiyaa':90

ِثيَل َوِجفَاٍن َكٱْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَّاِسيٍَٰت َوتَمَٰ
dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk

(ia[pr]) yang tidak bergerak
Saba':13 َكٱْلَجَواِب
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فَٱْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه إِنَّ َربِّى َقِريٌب مُّجِيٌب
maka mohonlah ampun kepada-Nya kemudian bertaubatlah

(kalian[lk]) kepadaNya sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (ia[lk])
yang berkenaan

Huud:61 مُّجِيٌب

نُّجِْب َدْعَوتََك َونَتَِّبعِ ٱلرُُّسَل أََو
akan dipatuhi seruanmu dan akan mengikuti para rasul atau setiap Ibrahim:44 نُّجِْب

ِت َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ لِحَٰ َويَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan memperkenankan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan menambah mereka dari
karunianya

Asy-Syuura:26 َويَْستَجِيُب

إِنََّما يَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن يَْسَمُعوَن
sesungguhnya hanyalah dia memperkenankan orang-orang yang

mereka mendengar
Al-An'aam:36 يَْستَجِيُب

َمن الَّ يَْستَجِيُب َلُهۥٓ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
orang/sesembahan tidak dia memperkenankan baginya sampai hari

kiamat-kiamat
Al-Ahqaaf:5

فَِإلَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أُنِزَل ِبِعْلمِ الـلَّـِه
maka jika tidak dia memperkenankan bagi kalian maka kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya dia menurunkan dengan
pengetahuan / ilmu Allah

Huud:14
۟ يَْستَجِيبُوا

لِلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهُم ٱْلُحْسنَىٰ َوٱلَِّذيَن َلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهۥ
bagi orang-orang yang kalian memperkenankan bagi tuhan mereka

kebaikan dan orang-orang tidak dia memperkenankan baginya
Arraad:18

فََدَعْوُهْم فََلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهْم
maka (mereka) menyerunya maka/tetapi tidak dia memperkenankan

bagi mereka
Al-Kahfi:52

فَِإن لَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلَك فَٱْعَلْم أَنََّما يَتَِّبُعوَن أَْهَوآَءُهْم
maka jika tidak dia memperkenankan kepadamu maka ketahuilah

bahwasanya hanyalah mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Al-Qashash:50

َوِقيَل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم فََدَعْوُهْم فََلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهْم
dan dikatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-sekutu kalian maka

(mereka) menyerunya maka tidak dia memperkenankan kepada
mereka

Al-Qashash:64

اَل يَْستَجِيبُوَن َلُهم ِبَشىٍْء إاِلَّ َكبَِٰسِط َكفَّيِْه إَِلى ٱمْلَآِء
tidak memperkenankan bagi mereka dengan sesuatu apapun

melainkan seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya
kedalam air

Arraad:14
يَْستَجِيبُوَن

َوَمن الَّ يُجِْب َداِعىَ الـلَّـِه
dan barang siapa tidak dipenuhi (ia[lk]) yangmenyeru Allah Al-Ahqaaf:32 يُجِْب
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ٓوَء أَمَّن يُجِيُب ٱمْلُْضطَرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف ٱلسُّ
siapkah yang diperkenankan orang dalam kesulitan tatkala (ia)

berdo'a kepada-nya danmenghilangkan kejahatan
An-Naml:62 يُجِيُب

ٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل ِمۢن بَْعِد
orang-orang yang kalian memperkenankan kepada Allah dan rasul

dari setelah
Ali-Imran:172 ۟ ٱْستََجابُوا

لِلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهُم ٱْلُحْسنَىٰ َوٱلَِّذيَن َلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهۥ
bagi orang-orang yang kalian memperkenankan bagi tuhan mereka

kebaikan dan orang-orang tidak dia memperkenankan baginya
Arraad:18

َوَلْو َسِمُعوا۟ َما ٱْستََجابُوا۟ َلُكْم
dan kalau Maha mendengar tidak kalian memperkenankan bagi

kalian
Faathir:14

َلٰوةَ َوأَْمرُُهْم َوٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang kalian memperkenankan kepada tuhan mereka

dan mereka mendirikan sholat dan urusan mereka
Asy-Syuura:38

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَجِيبُوا۟ لِـلَّـِه َولِلرَُّسوِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk])

perkenankanlah bagi Allah dan untuk rasul
Al-Anfaal:24 ۟ ٱْستَجِيبُوا

ٱْستَجِيبُوا۟ لَِربُِّكم مِّن َقبِْل
(kalian[lk]) perkenankanlah bagi tuhanmu dari sebelum

Asy-Syuura:47

تُُهْم َداِحَضٌة وَن ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ٱْستُجِيَب َلُهۥ ُحجَّ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ
dan orang-orang yang dibantah di dalam Allah dari sesudah

apa(agama) diterima baginya bantahan mereka (ia[pr]) yang menyia-
nyiakan

Asy-Syuura:16 ٱْستُجِيَب

َوَلَقْد نَاَدىٰنَا نُوٌح فََلِنْعَم ٱمْلُجِيبُوَن
dan sesungguhnya (dia) menyeru kami Nuh maka sebaik-baik nikmat

yang memperkenankan
Ash-Shaafaat:75 ٱمْلُجِيبُوَن
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د و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sempurna, sepenuhnya,

lengkap, benar-benar, paripurna, kamil, utuh, sepenuh, yg sudah
dilakukan, semir, poles, kilap, obat penggosok upaman, pelituran, budi
bahasa, kilat, mewah, boros, leluasa, royal, yg berlebihan, berlimpah-
limpah, yg berlebih-lebihan, kemurahan hati, sifat luas pandangan,

ketoleranan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyempurnakan,

menyelesaikan, memodulasi, mengatur, memoles, menggosok, menyemir,
mengupam, mengkilapkan, mengasah, memperbaiki, menggosok

mengkilap, mencurahi, menghamburkan, memperbarui, membaiki,
membaik, bertambah baik, membesut, mempertajam, meningkat hasilnya

ٱْلجِيَاُد ٱْلُجوِدىِّ
yang cepat berlari bukit Judi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱْستََوْت َعَلى ٱْلُجوِدىِّ َوِقيَل بُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan berlabuh atas/terhadap bukit Judi dan dikatakan kebinasaan bagi

kaum yang mendzalmi
Huud:44 ٱْلُجوِدىِّ

ِفنَُٰت ٱْلجِيَاُد إِذْ ُعرَِض َعَليِْه ِبٱْلَعِشىِّ ٱلصَّٰ
ketika telah dipertunjukkan atasnya pada waktu sore yang diam

waktu berhenti yang cepat berlari
Shaad:31 ٱْلجِيَاُد
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ر و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna aniaya, hal yg tdk adil,

kelaliman, kebengisan, perbuatan salah, ketidaksusilaan, penindasan,
tekanan, penekanan, tindasan, kezaliman, tindihan, perasaan tertekan,
kekejaman, kesewenang-wenangan, kewenang-wenangan, salah, khilaf,
keliru, tdk adil, silap, dgn tdk adil, gua besar, goa besar, lubang besar di

dlm tanah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menganiaya, menindas,

mendzalimi, menekan, menindih, buat sewenang-wenang, melindungi,
menjaga, membela, menyentosakan, memelihara, memperlindungi,

melindungkan, memperlindungkan

َويُجِرُْكم ِورٌَٰت مُّتَجَٰ فَأَِجرْهُ َجآِئٌر َجاٌر
dan dilepaskan

kalian pendamping maka lindungilah ia bengkok pelindung

يُجِيرَِنى يَُجاِوُرونََك يَُجاُر َوٱْلَجاِر َويُجِرُْكم
dilindungiku menjadikan

tetanggamu dilindungi dan tetangga dan dilepaskan
kalian

ٱْستََجارََك
minta perlindunganmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا تَرَآَءِت ٱْلِفئَتَاِن نََكَص َعَلىٰ َعِقبَيِْه إِنِّى َجاٌر لَُّكْم فََلمَّ َو
dan sesungguhnya saya pelindung bagi kalian maka tatkala (kamu)

saling melihat kedua golongan/pasukan (ia)membalikan
atas/terhadap kedua tumitnya

Al-Anfaal:48
َجاٌر

ِبيِل َوِمنَْها َجآِئٌر َوَعَلى الـلَّـِه َقْصُد ٱلسَّ
dan atas Allah menuju/menunjukkan jalan dan

daripadanya/diantaranya bengkok
An-Nahl:9 َجآِئٌر
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إِْن أََحٌد مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي ٱْستََجارََك فَأَِجرْهُ َو
dan jika seorang dari orang-orang yang mempersekutukan minta

perlindunganmu maka lindungilah ia
At-Taubah:6 فَأَِجرْهُ

ِورٌَٰت َوَجنٌَّٰت مِّْن أَْعنٍَٰب َوِفى ٱأْلَرِْض ِقطَعٌ مُّتَجَٰ
dan di bumi potongan pendamping dan surga dari anggur-anggur Arraad:4 ِورٌَٰت مُّتَجَٰ

يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُجِرُْكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan dilepaskan kalian

dari azab / siksa pedih
Al-Ahqaaf:31 َويُجِرُْكم

اِحِب ِبٱْلَجنِۢب َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصَّ
dan tetangga yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan tetangga

yang dijauhkan dan teman sejawat
An-Nisa:36 َوٱْلَجاِر

اِحِب ِبٱْلَجنِۢب َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصَّ
dan tetangga yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan tetangga

yang dijauhkan dan teman sejawat
An-Nisa:36

َوُهَو يُجِيُر واََل يَُجاُر َعَليِْه إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan dia (ia) didampingi dan tidak dilindungi atasnya jika adalah

kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:88

يَُجاُر
ثُمَّ اَل يَُجاِوُرونََك ِفيَهآ إاِلَّ َقلِياًل

kemudian tidak menjadikan tetanggamu didalamnya kecuali sedikit Al-Ahzab:60 يَُجاِوُرونََك
ُقْل إِنِّى َلن يُجِيرَِنى ِمَن الـلَّـِه أََحٌد

kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak dapat
dilindungiku dari Allah seorang

Al-Jinn:22 يُجِيرَِنى
َوُهَو يُجِيُر واََل يَُجاُر َعَليِْه إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن

dan dia (ia) didampingi dan tidak dilindungi atasnya jika adalah
kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:88

يُجِيُر
ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ فََمن يُجِيُر ٱْلكَٰ

maka barang siapa (ia) didampingi para pembangkang / kafir dari
azab / siksa pedih

Al-Mulk:28

إِْن أََحٌد مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي ٱْستََجارََك فَأَِجرْهُ َو
dan jika seorang dari orang-orang yang mempersekutukan minta

perlindunganmu maka lindungilah ia
At-Taubah:6 ٱْستََجارََك
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Kosakata AlQuran

ز و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengesahkan, mengabsahkan,
menyetujui, menyokong, menguasakan, menuliskan nama, setuju, asese,

mengizinkan, membenarkan, memperkenankan, memperkenan,
memperkukuh, memperkukuhkan, memperkuat, mensahkan, memberi
kuasa, memberi hak, membiarkan, memperbolehkan, membolehkan,
meluluskan, menyediakan, merelakan, membebaskan, memberikan,

mempertimbangkan, memperhitungkan, menghargai, mengakui,
mengaku, menerima, memasukkan, masih dapat, mengenal, berlaku,

mengizinkan masuk, memuat, melegalisasikan, memperakui,
melegitimasikan

َونَتََجاَوزُ َوزْنَا َوجَٰ َجاَوزَهُۥ َجاَوزَا
dan (kami) menghapus dan kami seberangkan dia menyeberanginya (mereka berdua) melewati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َجاَوزَا َقاَل لِفَتَىُٰه َءاِتنَا َغَدآَءنَا فََلمَّ
maka tatkala (mereka berdua) melewati dia mengatakan kepada

bujangnya berilah kami makanan kami
Al-Kahfi:62 َجاَوزَا

ا َجاَوزَهُۥ ُهَو َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ فََلمَّ
maka tatkala dia menyeberanginya dia dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:249 َجاَوزَهُۥ

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil lautan Al-A'raaf:138 َوزْنَا َوجَٰ

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil laut maka (ia[lk]) akhirnya

mengikuti mereka fir'aun
Yunus:90

ِب ٱْلَجنَِّة َونَتََجاَوزُ َعن َسيِّـَٔاِتِهْم ِفىٓ أَْصحَٰ
dan (kami) menghapus dari kesalahan-kesalahan mereka di dalam /

pada kaum/golongan surga
Al-Ahqaaf:16 َونَتََجاَوزُ
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Kosakata AlQuran

س و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencarian, penggeledahan,

pemeriksaan, sorotan, penyelusuran, penyelidikan, peredaran, penelitian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencari, menggeledah,

memeriksa, menyorot dgn tajam, menyelusur, menyelidiki untuk
mendapatkan, menjelajah, mengedari, menyelidiki, mengadakan

penyelidikan

۟ فََجاُسوا
lalu (mereka[lk]) merajalela

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجاُسوا۟ ِخلََٰل ٱلدِّيَاِر وََكاَن َوْعًدا مَّفُْعواًل
lalu (mereka[lk]) merajalela celah-celah rumah-rumah (kampung)

dan ia adalah janji yang dikerjai
Al-Isra:5 ۟ فََجاُسوا
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Kosakata AlQuran

ع و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lapar, rasa lapar, keinginan,

hajat, mati kelaparan, penderitaan kelaparan, kelemahan karena kurang
makan, kekosongan, kehampaan, kelapangan, kelancungan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merindukan, mendambakan,
berhajat, menginginkan, mengingini, mengharapkan, berlapar

ٱْلُجوعِ َوٱْلُجوعِ ُجوعٍ تَُجوَع
kelaparan dan kelaparan perasaan lapar kelaparan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ َلَك أاَلَّ تَُجوَع ِفيَها واََل تَْعَرٰى
sesungguhnya bagimu bahwa tidak kelaparan didalamnya dan kamu

tidaktelanjang
Thaahaa:118 تَُجوَع

الَّ يُْسِمُن واََل يُْغِنى ِمن ُجوعٍ
tidak menjadikan menggemukkan dan tidak dia mengkayakan dari

perasaan lapar
Al-Ghaashiyah:7 ُجوعٍ

ٱلَِّذٓى أَطَْعَمُهم مِّن ُجوعٍ َوَءاَمنَُهم مِّْن َخْوفٍۭ
yang (ia[lk]) menjadi memberi makan mereka dari perasaan lapar dan

dia memberikan keamanan mereka dari ketakutan
Quraish:4

َوَلنَبُْلَونَُّكم ِبَشىٍْء مَِّن ٱْلَخْوِف َوٱْلُجوعِ
dan kami sungguh akan memberi cobaan dengan sesuatu apapun dari

ketakutan dan kelaparan
Al-Baqarah:155 َوٱْلُجوعِ

فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112
ٱْلُجوعِ
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Kosakata AlQuran

ف و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna goa, kahaf, daerah perut,

perut dan isinya, ari-ari, sendok, gayung, keduk, sekop, sauk, berita
pertama, pencedok, harta milik, barang-barang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mematuk, menyendok,
mengaut, menggali, mencedok, menyekop, mengeduk, memuat berita dulu

َجْوِفِهۦ
lambungnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مَّا َجَعَل الـلَّـُه لِرَُجٍل مِّن َقْلبنَْيِ ِفى َجْوِفِهۦ
tidak ia menjadikan Allah bagi seorang laki-laki dari dua hati di

dalam lambungnya
Al-Ahzab:4 َجْوِفِهۦ
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Kosakata AlQuran

و و ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna atmosfir, udara, angkasa,

wan, awang-awang, angin, hawa, melodi, lagu, berhawa, suasana hati,
modus, keadaan jiwa, keadaan pikiran, keadaan hati, ragam gramatikal,

cuaca, cuaca jelek, daerah cuaca
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyiarkan, membiarkan

angin masuk, mengangini, menganginkan, memperanginkan,
memperdengarkan, membawa berjalan-jalan, melalui, dpt bertahan,

menyelesaikan

َجوِّ
awan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء رٍَٰت ِفى َجوِّ ٱلسَّ أََلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر ُمَسخَّ
tidaklah mereka memperhatikan kepada burung-burung yang sangat

ditundukkan/dimudahkan di dalam awan langit
An-Nahl:79 َجوِّ
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Kosakata AlQuran

ا ي ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kedatangan, ketibaan,

pengantar, pencapaian, pengambilan, timpa, pembawaan. 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna datang, tiba, sampai,

mendatang, menimpa, terdapat, mencapai, mengambil, membawa, bawa,
membawakan, mengantar, mengambilkan, menjadi terkenal.

َجآَءِت َجآَء ِبَشىٍْء ِبأَْهَدٰى أَِجئْتَنَا
telah datang dia datang aku datangkan

kepadamu
dia telah datang
kepada kalian

apakah kamu datang
kepada kami

َجآَءتُْكُم َجآَءتُْكم َجآَءتَْك َجآَءْت َجآَءِت
ia datang kepadamu dia telah datang

kepada kalian
telah datang
kepadamu dia datang telah datang

َجآَءتُْه َجآَءتَْها َجآَءتْنَا َجآَءتُْكْم َجآَءتُْكُم
datang kepadanya datang kepadanya dia datang kepada

kami
dia telah datang
kepada kalian ia datang kepadamu

َجآَءُكم َجآَءَك َجآَءتُْهْم َجآَءتُْهُم َجآَءتُْه
ia datang kepada

kalian
ia telah datang

kepadamu
dia datang kepada

mereka
dia datang kepada

mereka datang kepadanya

َجآَءِنى َجآَءنَا َجآَءُكْم َجآَءُكُم َجآَءُكم
telah datang

kepadaku
dia datang kepada

kami
ia datang kepada

kalian dia telah datang ia datang kepada
kalian

َجآَءُهم َجآَءهُ َجآَءَها َجآَءِنىَ َجآَءِنى
ia datang kepada

mereka
dia telah sampai

padanya dia tiba kepadanya datang kepadaku telah datang
kepadaku
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Kosakata Al-Quran

َجآَءهُۥٓ َجآَءهُۥ َجآَءُهْم َجآَءُهُم َجآَءُهم
dia telah sampai

padanya
dia telah sampai

padanya
ia datang kepada

mereka
datang kepada

mereka
ia datang kepada

mereka

َجآُءوُكْم َجآُءوُكم َجآُءوَك َجآُءو َجآَءهُۥٓ
mereka datang
kepada kalian

mereka datang
kepada kalian

mereka datang
kepadamu mereka datang dia telah sampai

padanya

ِجئْتَُهم ِجئْتَنَا ِجئَْت َجآُءوَها َجآُءوُكْم
kamu datang pada

mereka
kamu datang pada

kami kamu mendatangkan mereka sampai
kepadanya

mereka datang
kepada kalian

ِجئْتُْم ِجئْتُُمونَا ِجئْتُم ِجئْتُُكم ِجئْتَُهم
(kalian)

mendatangkan
kalian datang
kepada Kami

(kalian)
mendatangkan

dia telah datang
kepada kalian

kamu datang pada
mereka

ِجئْنَُٰكم ِجئْنََٰك ِجئْنَا ِجئِْت ِجئْتُْم
Kami datang

kepadamu
kami datang
kepadamu kami datangkan (kamu)

datang/melakukan
(kalian)

mendatangkan

فََجآَء فَأََجآَءَها ِذْكٌر ِجئْنَُٰهم ِجئْنَُٰكم
lalu dia

datang/membawa
maka

mendatangkan/memaksakan
ia datang kepada

kalian
telah Kami

datangkan kepada
mereka

Kami datang
kepadamu

لََّجآَءُهُم فََجآُءوُهم فََجآَءَها فََجآَءتُْه فََجآَء
pasti datang kepada

mereka
maka datang kepada

mereka
maka dia datang

kepadanya
maka datanglah

kepadanya (Musa)
lalu dia

datang/membawa

َوَجآَءتُْه َوَجآَءْت َوَجآَء ِمَن
dan datang kepadanya dan datanglah dan dia datang ia telah datang kepadamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِنَْعبَُد الـلَّـَه َوْحَدهُۥ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami agarmenyembah

Allah sendirinya
Al-A'raaf:70 أَِجئْتَنَا
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KosakataAlQuran

ا َوَجْدنَا َعَليِْه َوَما نَْحُن َلُكَما ِبُمؤِْمِننَي َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَْلِفتَنَا َعمَّ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari apa kami mendapati atasnya dan tidak kami
bagi kamu berdua terhadap para yang mempercayai

Yunus:78

َقاَل أَِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا ِمْن أَرِْضنَا ِبِسْحرَِك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan adakah kamu datang kepada kami untuk

diusir/dikeluarkan kami (oleh ia[lk]) dari negeri kami dengan sihirmu
ya Musa

Thaahaa:57

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا ِبٱْلَحقِّ أَْم أَنَت ِمَن ٱللَِّٰعِبنَي
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami dengan

benar/sungguh-sungguh ataukah kamu dari/termasuk orang-orang
yang bermain-main

Al-Anbiyaa':55

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَأِْفَكنَا َعْن َءالَِهِتنَا
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari tuhan/sesembahan kami
Al-Ahqaaf:22

ا قََٰل أََوَلْو ِجئْتُُكم ِبأَْهَدٰى ِممَّ
dia mengatakan atau setiap dia telah datang kepada kalian dia telah

datang kepada kalian dengan petunjuk
Az-Zukhruf:24 ِبأَْهَدٰى

َقاَل أََوَلْو ِجئْتَُك ِبَشىٍْء مُِّبنيٍ مُِّبنيٍ
dia mengatakan atau setiap jika aku datangkan kepadamu dengan

sesuatu apapun yang nyata
Asy-Syu'araa':30 ِبَشىٍْء

أَْو َجآَء أََحٌد مِّنُكم مَِّن ٱْلَغآِئِط
atau dia datang seorang diantara kalian dari tempat buang air An-Nisa:43 َجآَء

أَْو َجآَء أََحٌد مِّنُكم مَِّن ٱْلَغآِئِط
atau dia datang seorang diantara kalian dari tempat buang air

Al-Maidah:6

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
sehingga apabila dia datang salah satu dari kalian kematian

Al-An'aam:61

ُقْل َمْن أَنزََل ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذى َجآَء ِبِهۦ ُموَسىٰ نُوًرا
kamu hendaklah mengatakan siapa ia menurunkan kitab yang dia

datang dengannya Musa cahaya
Al-An'aam:91

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َعْشُر أَْمثَالَِها
barang siapa dia datang dengan kebaikan maka baginya sepuluh

serupanya/kali lipat amalnya
Al-An'aam:160

يِّئَِة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barang siapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas kecuali/melainkan serupa/seimbang dengannya
Al-An'aam:160
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فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَأِْخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka jika dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
Al-A'raaf:34

َا َجآَء ُموَسىٰ مِلِيقَِٰتنَا وََكلََّمُهۥ َربُُّهۥ َوملَّ
dan tatkala dia datang Musa pada waktu yang Kami tentukan dan dia

telah benar-benar berfirman kepadanya tuhannya
Al-A'raaf:143

رُِهوَن َحتَّىٰ َجآَء ٱْلَحقُّ َوظََهَر أَْمُر الـلَّـِه َوُهْم كَٰ
sehingga dia datang kebenaran dan menanglah ketetapan Allah dan

mereka orang-orang yang telah membenci
At-Taubah:48

ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul

mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil
Yunus:47

إِذَا َجآَء أََجُلُهْم فَاَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
apabila dia datang ajal/waktu mereka maka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
Yunus:49

َحرَةُ َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka setelah dia datang para penyihir dia mengatakan kepada mereka

Musa
Yunus:80

أَْو َجآَء َمَعُهۥ َمَلٌك
atau dia datang bersama dia malaikat

Huud:12

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر
sehingga apabila dia datang urusan kami dan memancar air dapur

Huud:40

يْنَا ُهوًدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan setelah dia datang urusan kami (kami) selamatkan yahudi dan

orang-orang yang mereka mengimani bersama dia
Huud:58

لًِحا يْنَا صَٰ ا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan yang saleh

Huud:66

أَن َجآَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ
bahwa dia datang dengan daging anak sapi dipanggang

Huud:69

ذَآ إِنَُّهۥ َقْد َجآَء أَْمُر َربَِّك يَِٰٓإبْرَِٰهيُم أَْعرِْض َعْن هَٰ
hai Ibrahim kamu hendaklah memalingkan dari ini sesungguhnya dia

sungguh telah dia datang ketetapan tuhanmu
Huud:76

لِيََها َساِفَلَها ا َجآَء أَْمرُنَا َجَعْلنَا عَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami kami jadikan (ia[lk]) yang

diatasnya (ia[lk]) yang menjadi bawahnya
Huud:82

يْنَا ُشَعيْبًا َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan syuaib

Huud:94
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َّا َجآَء أَْمُر َربَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيَْر تَتِْبيٍب ملَّ
tatkala dia datang ketetapan tuhanmu dan tidak (ia) menambah

mereka tidak / bukan / selain kebinasaan total
Huud:101

َومِلَن َجآَء ِبِهۦ ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا۠ ِبِهۦ زَِعيٌم
dan bagi orang dia datang dengannya beban seekor unta dan aku

dengannya jaminan / sangkaan
Yusuf:72

آ أَن َجآَء ٱْلبَِشيُر أَْلَقىُٰه َعَلىٰ َوْجِهِهۦ فََلمَّ
maka tatkala telah dia datang pembawa kabar gembira

dilemparkanlah kepadanya atas/terhadap wajahnya
Yusuf:96

ا َجآَء َءاَل ُلوٍط ٱمْلُرَْسُلوَن فََلمَّ
maka tatkala dia datang keluarga lut para utusan

Al-Hijr:61

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
An-Nahl:61

فَِإذَا َجآَء َوْعُد أُوَلىُٰهَما
maka tatkala dia datang janji yang pertama dari (mereka berdua)

Al-Isra:5

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة لِيَُسۥٓـُٔوا۟ ُوُجوَهُكْم
maka ketika dia datang janji akhirat agar (mereka) memburukkan

wajah-wajah kalian
Al-Isra:7

َوُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوزََهَق ٱْلبَِٰطُل
dan katakanlah dia datang benar dan (ia) menghilang (ia[lk]) yang

melakukan kebathilan
Al-Isra:81

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة ِجئْنَا ِبُكْم َلِفيفًا
maka apabila dia datang janji akhirat kami datangkan dengan/kepada

kalian bercampur baur
Al-Isra:104

آَء فَِإذَا َجآَء َوْعُد َربِّى َجَعَلُهۥ َدكَّ
maka apabila dia datang janji Tuhanku dia menjadikannya

hancur/rata
Al-Kahfi:98

فَِإذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر
maka apabila dia datang urusan kami dan memancar air tanur

Al-
Mu'minuun:27

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت َقاَل رَبِّ ٱرِْجُعوِن
sehingga apabila dia datang seseorang dari mereka kematian dia

mengatakan Tuhan (kalian) kembalikanlah

Al-
Mu'minuun:99

َحرَةُ َقاُلوا۟ لِِفْرَعْوَن ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka tatkala dia datang para penyihir mereka berkata kepada fir'aun

Asy-Syu'araa':41
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َن َقاَل أَتُِمدُّونَِن ِبَماٍل ا َجآَء ُسَليْمَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang sulaiman dia mengatakan apakah (kalian)

menolongku dengan harta
An-Naml:36

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َخيٌْر مِّنَْها
barangsiapa dia datang dengan kebaikan maka baginya kebaikan dari

padanya
An-Naml:89

يِّئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka dijerumuskan /

diterlungkupkan wajah mereka di dalam api/neraka
An-Naml:90

َوَقاَل ُموَسىٰ َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ِمْن ِعنِدِهۦ
dan dia mengucapkan Musa Tuhanku paling mengetahui

dengan/kepada siapa dia datang dengan petunjuk dari sisi-Nya
Al-Qashash:37

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َخيٌْر مِّنَْها
barangsiapa dia datang dengan kebaikan maka baginya kebaikan dari

padanya
Al-Qashash:84

يِّـَٔاِت يِّئَِة فَاَل يُْجزَى ٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Al-Qashash:84

بِّىٓ أَْعَلُم َمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui orang dia

datang dengan petunjuk
Al-Qashash:85

بَِّك َليَُقوُلنَّ َوَلِئن َجآَء نَْصٌر مِّن رَّ
dan jika dia datang pertolongan dari tuhanmu tentu akan mengatakan

Al-Ankabuut:10

ًة َعَليُْكْم فَِإذَا َجآَء ٱْلَخْوُف َرأَيْتَُهْم أَِشحَّ
kikir atas kalian maka apabila dia datang ketakutan (kamu) melihat

mereka
Al-Ahzab:19

ُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوَما يُبِْدئُ ٱْلبَِٰطُل َوَما يُِعيُد
kamu hendaklah mengatakan dia datang kebenaran dan tidak

memulai (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dan tidak
mengembalikan

Saba':49

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ بَِصيرًۢا
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka maka sesungguhnya

Allah adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha melihat
Faathir:45

بَْل َجآَء ِبٱْلَحقِّ َوَصدََّق ٱمْلُرَْسلنَِي
bahkan dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses

membenarkan para yang diutus / para rasul / utusan
Ash-Shaafaat:37

إِذْ َجآَء َربَُّهۥ ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
ketika dia datang tuhannya dengan hati selamat / bersih / berserah diri

Ash-Shaafaat:84
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ْدِق َوَصدََّق ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن َوٱلَِّذى َجآَء ِبٱلصِّ
dan yang/orang dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses
membenarkan dengannya itulah mereka mereka orang-orang yang

bertakwa

Az-Zumar:33

فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78

أَْو َجآَء َمَعُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُمْقتَرِِننَي
atau dia datang bersama dia malaikat-malaikat orang-orang yang

cekatan menyertai
Az-Zukhruf:53

َا َجآَء ِعيَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاَل َقْد ِجئْتُُكم ِبٱْلِحْكَمِة َوملَّ
dan tatkala dia datang XIsa dengan keterangan dia mengatakan

sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan hikmah
Az-Zukhruf:63

فََقْد َجآَء أَْشرَاطَُها فَأَنَّىٰ َلُهْم إِذَا َجآَءتُْهْم ِذْكَرىُٰهْم
maka sesungguhnya telah dia datang syarat-syaratnya maka mengapa

bagi mereka apabila dia datang kepada mereka mengingat mereka
Muhammad:18

َوَلَقْد َجآَء َءاَل ِفْرَعْوَن ٱلنُّذُُر
dan sesungguhnya dia datang keluarga/kaum fir'aun pemberian

peringatan/ancaman
Al-Qamar:41

َحتَّىٰ َجآَء أَْمُر الـلَّـِه َوَغرَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
sehingga dia datang ketetapan Allah menipu kalian terhadap Allah

seorang penipu
Al-Hadiid:14

إِذَا َجآَء أََجُلَها َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
apabila dia datang waktunya dan Allah maha mengetahui terhadap

apa kalian melakukan

Al-
Munaafiquun:11

ُر إِنَّ أََجَل الـلَّـِه إِذَا َجآَء اَل يُؤَخَّ
sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah apabila dia

datang tidak ditangguhkan (oleh dia)
Nuh:4

إِذَا َجآَء نَْصُر الـلَّـِه َوٱْلفَتْحُ
apabila dia datang pertolongan Allah dan kemenangan

An-Nasr:1

ُة ٱْلُكبَْرٰى فَِإذَا َجآَءِت ٱلطَّآمَّ
maka apabila telah datang keributan/malapetaka (kb abstrak/kt sifat)

(ia[lk]) yang besar
An-Naziaat:34 َجآَءِت

ُة آخَّ فَِإذَا َجآَءِت ٱلصَّ
maka apabila telah datang yang memekak

Abasa:33

َوَما يُْشِعرُُكْم أَنََّهآ إِذَا َجآَءْت اَل يُؤِْمنُوَن
dan tidak dia dipersekutukan kalian bahwa sesungguhnya apabila dia

datang tidak mereka beriman
Al-An'aam:109 َجآَءْت
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۟ َلَقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ َونُوُدٓوا
sesungguhnya dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan

kebenaran dan kalian diseru
Al-A'raaf:43

َقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ
sungguh telah dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan kebenaran

Al-A'raaf:53

َوَلَقْد َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى
dan sesungguhnya dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan

membawa kabar gembira
Huud:69

َا َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Luth buruk dengan mereka

Huud:77

َكذَا َعرُْشِك ا َجآَءْت ِقيَل أَهَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang dia dikatakan apakah demikian

singgasanamu
An-Naml:42

َا َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan kabar

gembira
Al-Ankabuut:31

َآ أَن َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala bahwa dia datang utusan-utusan kami Lut buruk dengan

mereka
Al-Ankabuut:33

بََلىٰ َقْد َجآَءتَْك َءايَِٰتى
bahkan/sebenarnya sungguh telah telah datang kepadamu keterangan-

keterangan-Ku
Az-Zumar:59 َجآَءتَْك

بُِّكْم َقْد َجآَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian bukti nyata dari tuhan

kalian
Al-A'raaf:73 َجآَءتُْكم

بُِّكْم َقْد َجآَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian bukti nyata dari tuhan

kalian
Al-A'raaf:85

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءتُْكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang kepada kalian nasehat /

pelajaran dari tuhan kalian
Yunus:57

فَِإن زََلْلتُم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءتُْكُم ٱْلبَيِّنَُٰت
maka jika kaliah telah mengelincir / salah dari sesudah apa ia datang

kepadamu bukti-bukti (kebenaran)
Al-Baqarah:209 َجآَءتُْكُم

إِذْ َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها
jika dia telah datang kepada kalian para bala tentara maka

kirimkanlah kami atas mereka angin dan para bala tentara tidak
melihatnya

Al-Ahzab:9 َجآَءتُْكْم
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َا َجآَءتْنَا َوَما تَنِقُم ِمنَّآ إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا ملَّ
dan tidak kamu menghukum / membalas dendam dari kami kecuali

bahwa kami telah beriman dengan ayat-ayat tuhan kami
setelah/ketika dia datang kepada kami

Al-A'raaf:126
َجآَءتْنَا

ِبِريحٍ طَيِّبٍَة َوفَرُِحوا۟ ِبَها َجآَءتَْها ِريحٌ َعاِصٌف
dengan angin kebaikan dan (mereka) bergembira

dengannya/karenanya datang kepadanya angin (ia[lk]) yang kencang
Yunus:22 َجآَءتَْها

َوَمن يُبَدِّْل ِنْعَمَة الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْه
dan barang siapa ia menukar nikmat Allah dari sesudah apa datang

kepadanya
Al-Baqarah:211 َجآَءتُْه

َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa dia datang kepada mereka keterangan-keterangan kedengkian

diantara mereka
Al-Baqarah:213 َجآَءتُْهُم

مِّۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dari sesudah apa dia datang kepada mereka keterangan-keterangan

Al-Baqarah:253

ثُمَّ ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
kemudian mereka mengambil/menjadikan anak-anak lembu dari

sesudah apa dia datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata
An-Nisa:153

اَعُة بَْغتًَة َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءتُْهُم ٱلسَّ
sehingga jika dia datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba

Al-An'aam:31

ِذِهۦ فَِإذَا َجآَءتُْهُم ٱْلَحَسنَُة َقاُلوا۟ َلنَا هَٰ
maka apabila dia datang kepada mereka kebaikan mereka berkata

bagi kami ini
Al-A'raaf:131

إِذْ َجآَءتُْهُم ٱلرُُّسُل ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
ketika dia datang kepada mereka para orang rasul dari antara tangan-

tangan mereka dan dari belakang mereka
Fush-Shilat:14

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُة
kecuali dari sebelum apa dia datang kepada mereka bukti nyata

Al-Baiyinah:4

َوَلَقْد َجآَءتُْهْم رُُسُلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya dia datang kepada mereka utusan-utusan kami

dengan keterangan-keterangan
Al-Maidah:32 َجآَءتُْهْم

َ ِبَها َلِئن َجآَءتُْهْم َءايٌَة لَّيُؤِْمننُّ
sesungguhnya jika dia datang kepada mereka suatu mukjizat tentu dia

akan mempercayai dengannya/padanya
Al-An'aam:109

إِذَا َجآَءتُْهْم َءايٌَة َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْمَن َو
dan apabila dia datang kepada mereka sesuatu ayat mereka berkata

tidak beriman
Al-An'aam:124
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َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءتُْهْم رُُسُلنَا يَتََوفَّْونَُهْم
sehingga apabila dia datang kepada mereka utusan-utusan kami

menjadi mewafatkan mereka
Al-A'raaf:37

َوَلَقْد َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka

dengan bukti-bukti
Al-A'raaf:101

َوَلْو َجآَءتُْهْم ُكلُّ َءايٍَة
walaupun dia datang kepada mereka tiap ayat/keterangan

Yunus:97

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرَدُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم ِفىٓ أَفْوَِٰهِهْم
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti

nyata lalu menutupkan tangan mereka di dalam / pada mulut-mulut
mereka

Ibrahim:9

ا َجآَءتُْهْم َءايَٰتُنَا ُمبِْصرَةً فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka ayat/mukjizat Kami (ia[pr])

yang menjelaskan/memberi penerangan
An-Naml:13

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلزُّبُِر َوِبٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan-
penjelasan dan dengan zubur dan dengan kitab bercahaya/terang

Faathir:25

ا َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرُِحوا۟ ِبَما ِعنَدُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan
keterangan yang nyata mereka gembira dengan apa disisi mereka

daripada pengetahuan

Ghafir:83

فََقْد َجآَء أَْشرَاطَُها فَأَنَّىٰ َلُهْم إِذَا َجآَءتُْهْم ِذْكَرىُٰهْم
maka sesungguhnya telah dia datang syarat-syaratnya maka mengapa

bagi mereka apabila dia datang kepada mereka mengingat mereka
Muhammad:18

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah yang ia telah

datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:120 َجآَءَك

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka dari sesudah

apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:145

َك ِفيِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ فََمْن َحآجَّ
maka barang siapa dia membantah kamu tentang (kebenaran) itu dari

sesudah apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Ali-Imran:61

ا َجآَءَك ِمَن ٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم َعمَّ
dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dari apa ia telah datang

kepadamu dari kebenaran
Al-Maidah:48
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َوَلَقْد َجآَءَك ِمن نَّبَِإ۟ى ٱمْلُرَْسلنَِي
dan sesungguhnya ia telah datang kepadamu dari sebagian berita para

yang diutus / para rasul / utusan
Al-An'aam:34

إِذَا َجآَءَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰتنَا َو
dan apabila ia telah datang kepadamu orang-orang yang mereka

beriman kepada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:54

بَِّك َلَقْد َجآَءَك ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya ia telah datang kepadamu kebenaran dari/termasuk

tuhanmu
Yunus:94

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

إِذَا َجآَءَك ٱمْلُنَِٰفُقوَن َقاُلوا۟ نَْشَهُد
apabila/tatkala ia telah datang kepadamu orang-orang munafik

mereka berkata menyaksikan

Al-
Munaafiquun:1

َوأَمَّا َمن َجآَءَك يَْسَعىٰ
dan adapun siapa/orang ia telah datang kepadamu (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
Abasa:8

َوَلَقْد َجآَءُكم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian Musa dengan bukti-bukti Al-Baqarah:92 َجآَءُكم

بُِّكْم ٌن مِّن رَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكم بُرْهَٰ
wahai manusia sungguh telah ia datang kepada kalian bukti

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:174

َقْد َجآَءُكم مَِّن الـلَّـِه نُوٌر وَِكتٌَٰب مُِّبنٌي
sungguh telah ia datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab

yang nyata
Al-Maidah:15

فََقْد َجآَءُكم بَِشيٌر َونَِذيٌر
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian pembawa berita

gembira besar dan peringatan besar
Al-Maidah:19

بُِّكْم َقْد َجآَءُكم بََصآِئُر ِمن رَّ
sungguh telah ia datang kepada kalian beberapa

pandangan/keterangan dari tuhan kalian
Al-An'aam:104

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة فََقْد َجآَءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian bukti nyata dari

tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat
Al-An'aam:157

إِذْ َجآَءُكم بَْل ُكنتُم مُّْجرِِمنَي
ketika/tatkala ia datang kepada kalian bahkan adalah kalian orang-

orang yang berbuat dosa
Saba':32
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بُِّكْم َوَقْد َجآَءُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت ِمن رَّ
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian dengan keterangan yang

nyata dari tuhan kalian
Ghafir:28

ا َجآَءُكم ِبِهۦ فََما زِْلتُْم ِفى َشكٍّ مِّمَّ
maka tidak (kalian) senantiasa di dalam keraguan dari apa ia datang

kepada kalian dengannya
Ghafir:34

َوَقْد َكفَُروا۟ ِبَما َجآَءُكم مَِّن ٱْلَحقِّ
dan sesungguhnya mereka mengingkari terhadap apa ia datang

kepada kalian dari kebenaran

Al-
Mumtahinah:1

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱلرَُّسوُل ِبٱْلَحقِّ ِمن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang mengetahui dengan

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:170 َجآَءُكُم

إِن تَْستَفِْتُحوا۟ فََقْد َجآَءُكُم ٱْلفَتْحُ
jika mohon keputusan maka sesungguhnya telah dia telah datang

keputusan/kemenangan
Al-Anfaal:19

بُِّكْم ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sungguh telah dia telah

datang kebenaran dari tuhan kalian
Yunus:108

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

أَفَُكلََّما َجآَءُكْم رَُسولٌۢ
apakah setiap ia datang kepada kalian seorang rasul Al-Baqarah:87 َجآَءُكْم

َا َمَعُكْم ثُمَّ َجآَءُكْم رَُسوٌل مَُّصدٌِّق ملِّ
kemudian ia datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan

terhadap apa beserta kalian
Ali-Imran:81

ُقْل َقْد َجآَءُكْم رُُسٌل مِّن َقبْلِى
kamu hendaklah mengatakan sungguh telah ia datang kepada kalian

rasul-rasul dari sebelum
Ali-Imran:183

ُ َلُكْم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا يُبنَيِّ
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian
Al-Maidah:15

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami
Al-Maidah:19

َلَقْد َجآَءُكْم رَُسوٌل مِّْن أَنفُِسُكْم َعِزيزٌ َعَليِْه
sesungguhnya ia datang kepada kalian seorang rasul dari diri/jenis-

jenis kalian sangat perkasa atasnya
At-Taubah:128
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ذَا َا َجآَءُكْم أَِسْحٌر هَٰ َقاَل ُموَسىٰٓ أَتَُقوُلوَن لِْلَحقِّ ملَّ
dia mengatakan Musa apakah (kalian) mengatakan terhadap

kebenaran tatkala ia datang kepada kalian sihir ini
Yunus:77

َوَلَقْد َجآَءُكْم يُوُسُف ِمن َقبُْل ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian yusuf dari sebelum

dengan keterangan yang nyata
Ghafir:34

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن َجآَءُكْم فَاِسقٌۢ ِبنَبٍَإ
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika ia datang kepada

kalian (ia[lk]) yang fasik dengan berita
Al-Hujuraat:6

أَن تَُقوُلوا۟ َما َجآَءنَا ِمۢن بَِشيٍر واََل نَِذيٍر
supaya kalian mengatakan tidak dia datang kepada kami dari

pembawa berita gembira besar dan tidak peringatan besar
Al-Maidah:19 َجآَءنَا

َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱْلَحقِّ
dan tidak dia datang kepada kami dari kebenaran

Al-Maidah:84

 َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْثرََك َعَلىٰ َما َجآَءنَا
mereka berkata kami tidak akan dijejaki kamu atas/terhadap apa dia

datang kepada kami
Thaahaa:72

إِن َجآَءنَا َقاَل ِفْرَعْوُن َمآ أُِريُكْم إاِلَّ َمآ أََرٰى
jika dia datang kepada kami dia mengatakan fir'aun tidak (aku)
kemukakan kepada kalian kecuali apa yang (aku) memandang

Ghafir:29

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءنَا َقاَل يََٰليَْت بَيِْنى َوبَيْنََك بُْعَد
sehingga apabila dia datang kepada kami dia mengatakan amboi,

kiranya kamu antara aku dan antara kamu sejauh
Az-Zukhruf:38

َقاُلوا۟ بََلىٰ َقْد َجآَءنَا نَِذيٌر
mereka berkata ya benar sungguh telah dia datang kepada kami

pemberi peringatan
Al-Mulk:9

يَٰٓأَبَِت إِنِّى َقْد َجآَءِنى ِمَن ٱْلِعْلمِ
wahai bapakku sesungguhnya aku sungguh telah telah datang

kepadaku dari/sebagian pengetahuan
Maryam:43 َجآَءِنى

 لََّقْد أََضلَِّنى َعِن ٱلذِّْكِر بَْعَد إِذْ َجآَءِنى
sesungguhnya (ia) telah menyesatkan aku dari peringatan sesudah

ketika dia datang kepadaku
Al-Furqon:29

بِّى َا َجآَءِنىَ ٱْلبَيِّنَُٰت ِمن رَّ ملَّ
setelah datang kepadaku keterangan yang nyata dari Tuhanku Ghafir:66 َجآَءِنىَ

ا َجآَءَها نُوِدَى أَۢن بُورَِك فََلمَّ
maka tatkala dia tiba kepadanya usaha untuk dipanggil bahwa

keinginan untuk diberkati
An-Naml:8 َجآَءَها
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َب ٱْلَقْريَِة إِذْ َجآَءَها ٱمْلُرَْسُلوَن َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل أَْصحَٰ
dan buatlah bagi mereka perumpamaan penghuni negeri ketika

datang kepada mereka para utusan
YaaSiin:13

ا َجآَءهُ ٱلرَُّسوُل َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦ فََلمَّ
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya maka tatkala dia telah sampai padanya mengetahui
Yusuf:50 َجآَءهُ

أَن َجآَءهُ ٱأْلَْعَمىٰ
sesungguhnya dia telah sampai padanya orang yang buta

Abasa:2

ا َجآَءُهم مَّا َعرَفُوا۟ َكفَُروا۟ ِبِهۦ فََلمَّ
maka setelah ia datang kepada mereka apa mereka mengetahui

mereka mengingkari dengannya
Al-Baqarah:89 َجآَءُهم

فََلوآَْل إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَا تََضرَُّعوا۟ َولَِٰكن َقَسْت ُقُلوبُُهْم
maka mengapa tidak ketika ia datang kepada mereka siksaan Kami

mereka menundukan hati akan tetapi ia telah menjadi keras hati
mereka

Al-An'aam:43

فََما َكاَن َدْعَوىُٰهْم إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَآ
maka tidak adalah dia doa mereka ketika ia datang kepada mereka

siksaan kami
Al-A'raaf:5

 أَفََلْم يَدَّبَُّروا۟ ٱْلَقْوَل أَْم َجآَءُهم
apakah maka tidak memperhatikan perkataan atau ia datang kepada

mereka

Al-
Mu'minuun:68

رُِهوَن بَْل َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ َوأَْكثَرُُهْم لِْلَحقِّ كَٰ
bahkan ia datang kepada mereka dengan kebenaran dan kebanyakan

dari mereka terhadap kebenaran orang-orang yang telah membenci

Al-
Mu'minuun:70

ثُمَّ َجآَءُهم مَّا َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
kemudian ia datang kepada mereka apa (azab) adalah mereka mereka

diberikan nasehat

Asy-
Syu'araa':206

ا َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا بَيِّنٍَٰت فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka Musa dengan ayat/mukjizat

Kami bukti nyata
Al-Qashash:36

َن َوَلَقْد َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت مَٰ َوقَُٰروَن َوِفْرَعْوَن َوهَٰ
dan karun dan fir'aun dan Haman dan sesungguhnya ia datang kepada

mereka Musa dengan keterangan yang nyata
Al-Ankabuut:39

نُْهْم َوَعجِبُٓوا۟ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّ
dan (mereka) heran karena ia datang kepada mereka (ia[lk]) sungguh-

sungguh memberi peringatan dari mereka
Shaad:4

ا َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ ِمْن ِعنِدنَا فََلمَّ
maka ketika ia datang kepada mereka dengan kebenaran dari sisi

kami
Ghafir:25
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ا َجآَءُهم ِبـَٔايَِٰتنَآ إِذَا ُهم مِّنَْها يَْضَحُكوَن فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat Kami tiba-

tiba mereka daripadanya mentertawakan
Az-Zukhruf:47

نُْهْم بَْل َعجِبُٓوا۟ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّ
bahkan (mereka) heran bahwa ia datang kepada mereka (ia[lk])

sungguh-sungguh memberi peringatan dari mereka
Qaaf:2

بِِّهُم ٱْلُهَدىٰٓ َوَلَقْد َجآَءُهم مِّن رَّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka dari tuhan mereka yang

menunjukkan tersebut
An-Najm:23

َوَلَقْد َجآَءُهم مَِّن ٱأْلَنۢبَآِء َما ِفيِه ُمزَْدَجٌر
Dan sesungguhnya ia datang kepada mereka dari beberapa kisah /

berita yang/apa-apa tentang (kebenaran) itu yang menjadi cegahan
(dari kekafiran)

Al-Qamar:4

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي ا َجآَءُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاُلوا۟ هَٰ فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas

mereka berkata ini sihir yang nyata
Ash-Shaff:6

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
kecuali dari sesudah apa datang kepada mereka pengetahuan

kedengkian diantara mereka
Ali-Imran:19 َجآَءُهُم

ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dari sesudah apa datang kepada mereka keterangan yang jelas dan

mereka itu bagi mereka siksaan yang besar
Ali-Imran:105

ا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا فََلمَّ
maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami

Yunus:76

َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت فََما ٱْختََلفُوا۟ َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik maka tidak

mereka memperselisihkan sehingga datang kepada mereka
pengetahuan

Yunus:93

َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدىٰٓ
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai tatkala datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Isra:94

َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدٰى
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai ketika datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Kahfi:55

ا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا فََلمَّ
maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami

Al-Qashash:48

َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa yang datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara

mereka
Asy-Syuura:14
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ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َورَُسوٌل مُِّبنٌي بَْل َمتَّْعُت هَٰٓ
bahkan (aku) telah memberi kesenangan mereka itu dan bapak-bapak
mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang rasul

yang nyata

Az-Zukhruf:29

َا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َوملَّ
dan tatkala datang kepada mereka kebenaran

Az-Zukhruf:30

فََما ٱْختََلفُٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
maka tidak mereka memperselisihkan kecuali dari sesudah apa

datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara mereka
Al-Jaatsiyah:17

َا َجآَءُهْم ِكتٌَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka catatan / ketetapan dari sisi

Allah
Al-Baqarah:89 َجآَءُهْم

َا َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah

Al-Baqarah:101

إِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن ٱأْلَْمِن أَِو ٱْلَخْوِف أَذَاُعوا۟ ِبِهۦ َو
dan apabila ia datang kepada mereka perkara-perkara dari keamanan

atau ketakutan mereka menyiarkan dengannya
An-Nisa:83

ُكلََّما َجآَءُهْم رَُسولٌۢ ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُهْم
setiap apa ia datang kepada mereka seorang rasul dengan apa tidak

menginginkan diri-diri mereka
Al-Maidah:70

َا َجآَءُهْم  فََقْد َكذَّبُوا۟ ِبٱْلَحقِّ ملَّ
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan dengan

kebenaran ketika ia datang kepada mereka
Al-An'aam:5

ىَ َمن نََّشآُء أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا۟ َجآَءُهْم نَْصرُنَا فَنُجِّ
sesungguhnya mereka sungguh telah didustakan ia datang kepada

mereka pertolongan maka/lalu sering diselamatkan orang dia
menghendaki

Yusuf:110

نُْهْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب َوُهْم ظَٰلُِموَن َوَلَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka seorang rasul dari

mereka maka mereka mendustakannya maka dia akhirnya
mengambil/menyiksa mereka azab / siksa dan mereka orang-orang

yang dzalim

An-Nahl:113

فَْسـَْٔل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِذْ َجآَءُهْم فََقاَل َلُهۥ ِفْرَعْوُن
maka tanyakanlah Bani Israil tatkala ia datang kepada mereka lalu ia

mengatakan baginya fir'aun
Al-Isra:101

َا َجآَءُهْم  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ ملَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

terhadap kebenaran tatkala ia datang kepada mereka
Saba':43
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ِنِهْم َلِئن َجآَءُهْم نَِذيٌر َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka bahwa jika ia datang kepada mereka pemberi
peringatan

Faathir:42

ا َجآَءُهْم نَِذيٌر مَّا زَاَدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka pemberi peringatan tidak (ia)

menambah mereka kecuali pelarian
Faathir:42

إِنَُّهۥ َلِكتٌَٰب َعِزيزٌ َا َجآَءُهْم َو إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱلذِّْكِر ملَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan

peringatan ketika ia datang kepada mereka dan sesungguhnya ia (Al
QurXan) sungguh kitab sangat perkasa

Fush-Shilat:41

أَنَّىٰ َلُهُم ٱلذِّْكَرٰى َوَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مُِّبنٌي
bahwasanya bagi mereka peringatan dan sungguh ia datang kepada

mereka seorang rasul yang nyata
Ad-Dukhaan:13

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي َا َجآَءُهْم هَٰ ملَّ
ketika ia datang kepada mereka ini sihir yang nyata

Al-Ahqaaf:7

َا َجآَءُهْم  بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱْلَحقِّ ملَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kebenaran tatkala ia

datang kepada mereka
Qaaf:5

بِِّهۦ فََمن َجآَءهُۥ َمْوِعظٌَة مِّن رَّ
maka barang siapa dia telah sampai padanya nasehat / pelajaran dari

tuhannya
Al-Baqarah:275 َجآَءهُۥ

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءهُۥ َلْم يَجِْدهُ َشيْـًٔا
sehingga apabila dia telah sampai padanya ia tidak mendapatkannya

sesuatu
An-Nuur:39

ا َجآَءهُۥ َوَقصَّ َعَليِْه ٱْلَقَصَص فََلمَّ
maka tatkala dia telah sampai padanya dan mengkisahkan atasnya

kisah-kisah
Al-Qashash:25

َا َجآَءهُۥٓ أَْو َكذََّب ِبٱْلَحقِّ ملَّ
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan yang hak

tatkala dia telah sampai padanya
Al-Ankabuut:68 َجآَءهُۥٓ

ِفِريَن ْدِق إِذْ َجآَءهُۥٓ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ وََكذََّب ِبٱلصِّ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran ketika dia telah
sampai padanya bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal

bagi orang-orang kafir

Az-Zumar:32

َجآُءو ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata dan kitab-

kitab dan Kitab yang memberikan cahaya
Ali-Imran:184 َجآُءو

فِْك ُعْصبٌَة مِّنُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) datang/membawa dengan

berita bohong golongan diantara kalian
An-Nuur:11
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لَّواَْل َجآُءو َعَليِْه ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
mengapa tidak mereka mendatangkan atasnya dengan empat para

saksi-saksi
An-Nuur:13

ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا
(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka

sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta
Al-Furqon:4

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءو َقاَل
sehingga apabila mereka datang dia mengatakan

An-Naml:84

َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا
dan orang-orang yang (mereka) datang dari sesudah mereka mereka

mengatakan ya tuhan kami ampunilah bagi kami
Al-Hasyr:10

ثُمَّ َجآُءوَك يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه
kemudian mereka datang kepadamu mereka bersumpah dengan/demi

Allah
An-Nisa:62 َجآُءوَك

 َوَلْو أَنَُّهْم إِذ ظََّلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َجآُءوَك
dan jikalau sesungguhnya mereka ketika mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri mereka datang kepadamu
An-Nisa:64

فَِإن َجآُءوَك فَٱْحُكم بَيْنَُهْم
maka jika mereka datang kepadamu maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka
Al-Maidah:42

۟ ِدُلونََك يَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَك يُجَٰ
sehingga apabila mereka datang kepadamu semakin membantahmu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-An'aam:25

إِذَا َجآُءوَك َحيَّْوَك ِبَما َلْم يَُحيَِّك ِبِه الـلَّـُه َو
dan apabila mereka datang kepadamu mereka mengucapkan salam

kehormatan kepadamu dengan apa-apa tidak menurut salam
kehormatan kepadamu dengannya Allah

Al-Mujaadilah:8

إِذْ َجآُءوُكم مِّن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْسفََل ِمنُكْم
tatkala mereka datang kepada kalian dari atas kalian dan dari (ia[lk])

paling dibawah diantara kalian
Al-Ahzab:10 َجآُءوُكم

أَْو َجآُءوُكْم َحِصرَْت ُصُدورُُهْم
atau mereka datang kepada kalian dia mengepung dada / hati mereka An-Nisa:90 َجآُءوُكْم

إِذَا َجآُءوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوَقد دََّخُلوا۟ ِبٱْلُكفِْر َو
dan jika mereka datang kepada kalian mereka berkata kami telah

beriman dan sesungguhnya mereka masuk dengan perbuatan
kekafiran

Al-Maidah:61

بَُها َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَها فُِتَحْت أَبْوَٰ
sehingga apabila mereka sampai kepadanya telah dibukakan pintu-

pintunya
Az-Zumar:71 َجآُءوَها
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بَُها َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحْت أَبْوَٰ
sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan telah dibuka pintu-

pintunya
Az-Zumar:73

َحتَّىٰٓ إِذَا َما َجآُءوَها َشِهَد َعَليِْهْم
sehingga apabila apa-apa mereka datang kepadanya dia menyaksikan

atas mereka
Fush-Shilat:20

َقاُلوا۟ ٱْلـََٰٔن ِجئَْت ِبٱْلَحقِّ
mereka berkata sekarang kamu mendatangkan dengan sebenarnya Al-Baqarah:71 ِجئَْت

َقاَل إِن ُكنَت ِجئَْت ِبـَٔايٍَة
dia mengatakan jika adalah kamu kamu mendatangkan dengan suatu

ayat/bukti
Al-A'raaf:106

َلَقْد ِجئَْت َشيْـًٔا إِْمًرا
sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu mungkar

Al-Kahfi:71

لََّقْد ِجئَْت َشيْـًٔا نُّْكًرا
sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu sangat keras

Al-Kahfi:74

ثُمَّ ِجئَْت َعَلىٰ َقَدٍر يَُٰموَسىٰ
kemudian kamu mendatangkan atas/terhadap ketetapan/keputusan ya

Musa
Thaahaa:40

َوِمۢن بَْعِد َما ِجئْتَنَا
dan dari sesudah apa kamu datang pada kami Al-A'raaf:129 ِجئْتَنَا

َقاُلوا۟ يَُٰهوُد َما ِجئْتَنَا ِببَيِّنٍَة َوَما نَْحُن ِبتَارِِكىٓ َءالَِهِتنَا
mereka berkata hai hud tidak kamu datang pada kami dengan bukti

yang nyata dan tidak kami dengan meninggalkanku
tuhan/sesembahan kami

Huud:53

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110
ِجئْتَُهم

َوَلِئن ِجئْتَُهم ِبـَٔايٍَة لَّيَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟
dan sungguh jika kamu datang pada mereka dengan suatu ayat tentu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Ar-Ruum:58

بُِّكْم أَنِّى َقْد ِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
sesungguhnya aku sungguh telah dia telah datang kepada kalian

dengan tanda dari tuhan kalian
Ali-Imran:49 ِجئْتُُكم

بُِّكْم َقْد ِجئْتُُكم ِببَيِّنٍَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti

nyata dari tuhan kalian
Al-A'raaf:105
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َا َجآَء ِعيَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاَل َقْد ِجئْتُُكم ِبٱْلِحْكَمِة َوملَّ
dan tatkala dia datang XIsa dengan keterangan dia mengatakan

sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan hikmah
Az-Zukhruf:63

ْحُر آ أَْلَقْوا۟ َقاَل ُموَسىٰ َما ِجئْتُم ِبِه ٱلسِّ فََلمَّ
maka setelah mereka melemparkan dia mengatakan Musa apa

(kalian) mendatangkan dengannya sihir
Yunus:81 ِجئْتُم

َل َمرٍَّة َوَلَقْد ِجئْتُُمونَا فُرََٰدٰى َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
dan sesungguhnya kalian datang kepada Kami sendiri-sendiri

seperti/sebagaimana kami menciptakan kalian paling pertama kali
Al-An'aam:94 ِجئْتُُمونَا

َل َمرَّةٍۭ لََّقْد ِجئْتُُمونَا َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
sesungguhnya kalian datang kepada Kami sebagaimana kami

menciptakan kalian pertama kali
Al-Kahfi:48

لََّقْد ِجئْتُْم َشيْـًٔا إِدًّا
sesungguhnya (kalian) mendatangkan sesuatu sangat besar/luar biasa Maryam:89 ِجئْتُْم

َقاُلوا۟ يََٰمْريَُم َلَقْد ِجئِْت َشيْـًٔا فَِريًّا
mereka berkata hai Maryam sesungguhnya (kamu) datang/melakukan

sesuatu keanehan
Maryam:27 ِجئِْت

ةٍۭ ِبَشِهيٍد فََكيَْف إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
maka bagaimana jika/apabila kami datangkan dari setiap ummat

dengan seorang saksi
An-Nisa:41 ِجئْنَا

رِِقنَي ِجئْنَا لِنُفِْسَد ِفى ٱأْلَرِْض َوَما ُكنَّا سَٰ
kami datangkan untuk dirusak di dalam bumi dan tidak adalah kami

orang-orang yang mencuri
Yusuf:73

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة ِجئْنَا ِبُكْم َلِفيفًا
maka apabila dia datang janji akhirat kami datangkan dengan/kepada

kalian bercampur baur
Al-Isra:104

َوَلْو ِجئْنَا ِبِمثْلِِهۦ َمَدًدا
meskipun kami datangkan dengan semisalnya tinta

Al-Kahfi:109

َقاُلوا۟ بَْل ِجئْنََٰك ِبَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْمتَُروَن
mereka berkata bahkan kami datang kepadamu dengan apa adalah

mereka tentang (kebenaran) itu saling meragukan / memperselisihkan
Al-Hijr:63 ِجئْنََٰك

بَِّك واََل تَُعذِّبُْهْم َقْد ِجئْنََٰك ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan jangan kamu menyiksa mereka sungguh telah kami datang

kepadamu dengan ayat/bukti dari tuhanmu
Thaahaa:47
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واََل يَأْتُونََك ِبَمثٍَل إاِلَّ ِجئْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَفِْسيًرا
dan mereka (ia[lk]) datang kepadamu dengan suatu perumpamaan
melainkan Kami datang kepadamu dengan kebenaran dan (ia[lk])

lebih memperbaiki penjelasan

Al-Furqon:33

رُِهوَن َلَقْد ِجئْنَُٰكم ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُكْم لِْلَحقِّ كَٰ
sesungguhnya Kami datang kepadamu dengan kebenaran akan tetapi

kebanyakan diantara kalian terhadap kebenaran orang-orang yang
telah membenci

Az-Zukhruf:78
ِجئْنَُٰكم

ْلنَُٰه َعَلىٰ ِعْلمٍ َوَلَقْد ِجئْنَُٰهم ِبِكتٍَٰب فَصَّ
dan sesungguhnya telah Kami datangkan kepada mereka dengan

sebuah kitab kami menjelaskannya atas/terhadap pengetahuan
Al-A'raaf:52 ِجئْنَُٰهم

أََوَعجِبْتُْم أَن َجآَءُكْم ِذْكٌر مِّن
atau setiap (kalian) heran bahwa ia datang kepada kalian

pelajaran/peringatan
Al-A'raaf:63 ِذْكٌر

أََوَعجِبْتُْم أَن َجآَءُكْم ِذْكٌر مِّن
atau setiap (kalian) heran bahwa ia datang kepada kalian

pelajaran/peringatan
Al-A'raaf:69

فَأََجآَءَها ٱمْلََخاُض إَِلىٰ ِجذْعِ ٱلنَّْخَلِة َقاَلْت
maka mendatangkan/memaksakan perasaan sakit akan melahirkan

kepada batang/pangkal pohon kurma dia mengatakan
Maryam:23 فَأََجآَءَها

فََراغَ إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ فََجآَء ِبِعْجٍل َسِمنيٍ
lalu dia pergi diam-diam kepada keluarganya lalu dia

datang/membawa dengan daging anak sapi gemuk

Adz-
Dzaariyaat:26

فََجآَء
فََجآَءتُْه إِْحَدىُٰهَما تَْمِشى َعَلى ٱْسِتْحيَآٍء

maka datanglah kepadanya (Musa) salah seorang dari keduanya
berjalan atas/terhadap kemalu-maluan

Al-Qashash:25 فََجآَءتُْه
فََجآَءَها بَأُْسنَا بَيَٰتًا أَْو ُهْم َقآِئُلوَن

maka dia datang kepadanya siksaan Kami pada waktu malam atau
mereka mereka sedang istirahat

Al-A'raaf:4 فََجآَءَها
فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل

maka datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata maka
tidak adalah mereka agar merekaberiman dengan apa/disebabkan

mereka telah mendustakan dengannya dari sebelum

Yunus:74
فََجآُءوُهم

فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَٱنتََقْمنَا ِمَن ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟
maka (Rasul) datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan

lalu Kami menyiksa dari orang-orang yang mereka melanggar
Ar-Ruum:47
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ى لََّجآَءُهُم ٱْلَعذَاُب َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلوآَْل أََجٌل مَُّسمًّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan jika tidak

waktu/umur yang telah sangat menentukan pasti datang kepada
mereka azab / siksa

Al-Ankabuut:53 لََّجآَءُهُم

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَدَما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ َما
dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah apa ia

telah datang kepadamu dari pengetahuan
Arraad:37 ِمَن

َحرَةُ ِفْرَعْوَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ َلنَا أَلَْجًرا َوَجآَء ٱلسَّ
dan dia datang para penyihir fir'aunmereka berkata sesungguhnya

bagi kami sungguh (dapat) upah
Al-A'raaf:113 َوَجآَء

َوَجآَء ٱمْلَُعذُِّروَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب لِيُؤْذََن َلُهْم
dan dia datang orang-orang yang mempunyai 'uzdur dari orang-orang

arab agar diberi izin bagi mereka
At-Taubah:90

َوَجآَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخُلوا۟ َعَليِْه
dan dia datang saudara-saudara yusuf lalu (mereka) masuk atasnya

Yusuf:58

ْجِن َوَجآَء ِبُكم مَِّن ٱْلبَْدِو إِذْ أَْخرََجِنى ِمَن ٱلسِّ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar aku dari penjara dan dia

datang dengan/kepada kalian dari dusun
Yusuf:100

َوَجآَء أَْهُل ٱمْلَِدينَِة يَْستَبِْشُروَن
dan dia datang ahli kota mereka kelak akan bergembira

Al-Hijr:67

َوَجآَء رَُجٌل مِّْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة يَْسَعىٰ
dan dia datang seorang laki-laki dari ujung kota (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
Al-Qashash:20

َوَجآَء ِمْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة رَُجٌل يَْسَعىٰ
dan dia datang dari ujung kota seorang laki-laki (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
YaaSiin:20

ِنيٍب َن ِبٱْلَغيِْب َوَجآَء ِبَقْلٍب مُّ مَّْن َخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
siapa dia takut pemurah dengan yang gaib dan dia datang dengan hati

orang yang suka kembali
Qaaf:33

ُت ِبٱْلَخاِطئَِة َوَجآَء ِفْرَعْوُن َوَمن َقبَْلُهۥ َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ
dan dia datang fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan negeri-negeri

yang runtuh/terbalik dengan kesalahan-kesalahan
Al-Haaqqah:9

َوَجآَء َربَُّك َوٱمْلََلُك َصفًّا َصفًّا
dan dia datang tuhanmu dan malaikat barisan barisan

Al-Fajr:22

َوَجآَءْت َسيَّارَةٌ فَأَرَْسُلوا۟ َوارَِدُهْم فَأَْدَلىٰ َدْلَوهُۥ
dan datanglah orang yang berjalan maka/lalu mereka menyuruh

(ia[lk]) yangmendatangi mereka maka/lalu dia mengulurkan
timbanya

Yusuf:19
َوَجآَءْت
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َوَجآَءْت َسْكرَةُ ٱمْلَْوِت ِبٱْلَحقِّ
dan datang kepayahan / sekarat / mabuk mati dengan sebenarnya

Qaaf:19

َعَها َسآِئٌق َوَشِهيٌد َوَجآَءْت ُكلُّ نَفٍْس مَّ
dan datang tiap jiwa/orang bersamanya seorang penggiring dan

seorang saksi
Qaaf:21

ِدُلنَا ِفى َقْومِ ُلوٍط َوَجآَءتُْه ٱْلبُْشَرٰى يُجَٰ
dan datang kepadanya kabar gembirasemakin membantah di dalam

kaum lut
Huud:74 َوَجآَءتُْه

َا ظََلُموا۟ َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت ملَّ
ketika mereka menganiaya dan/padahal telah datang kepada mereka

rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan nyata
Yunus:13 َوَجآَءتُْهْم

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9

ِذِه ٱْلَحقُّ َما نُثَبُِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َوَجآَءَك ِفى هَٰ
apa diteguhkan dengannya hatimu dan telah datang kepadamu di

dalam ini kebenaran
Huud:120 َوَجآَءَك

َوَجآَءُكُم ٱلنَِّذيُر فَذُوُقوا۟ فََما لِلظَّٰلِِمنَي ِمن نَِّصيٍر
dan datang kepadamu pemberian peringatan maka kalian hendaklah

merasakan maka tidaklah bagi orang-orang zalim dari yang sangat
penolong

Faathir:37 َوَجآَءُكُم

َوَشِهُدٓوا۟ أَنَّ ٱلرَُّسوَل َحقٌّ َوَجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dan mereka mengakui bahwasanya rasul hak/kebenaran dan dia telah

mendatangkan kepada mereka keterangan-keterangan
Ali-Imran:86 َوَجآَءُهُم

َوَجآَءُهُم ٱمْلَْوُج ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
dan dia telah mendatangkan kepada mereka gelombang dari setiap

tempat
Yunus:22

َوَلَقْد فَتَنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجآَءُهْم رَُسوٌل َكِريٌم
dan sesungguhnya kami menguji sebelum mereka kaum fir'aun dan

telah datang kepada mereka seorang rasul (ia[lk]) yang sangat mulia
Ad-Dukhaan:17 َوَجآَءُهْم

يِّـَٔاِت َوَجآَءهُۥ َقْوُمُهۥ يُْهَرُعوَن إَِليِْه َوِمن َقبُْل َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan datang kepadanya kaumnya sangat disegerakan kepadanya dan

dari sebelum adalah mereka mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Huud:78
َوَجآَءهُۥ

1438

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوٱْستَرَْهبُوُهْم َوَجآُءو ِبِسْحٍر َعِظيمٍ
dan kalian menjadikan takut kepada mereka dan mereka

mendatangkan dengan sihir yang besar
Al-A'raaf:116 َوَجآُءو

َوَجآُءو َعَلىٰ َقِميِصِهۦ ِبَدمٍ َكِذٍب
dan mereka datang atas/terhadap kemejanya dengan darah

dusta/palsu
Yusuf:18

َوَجآُءٓو أَبَاُهْم ِعَشآًء يَبُْكوَن
dan mereka datang enggan di waktu petang menangis Yusuf:16 َوَجآُءٓو

َوِجئْتَُك ِمن َسبَإٍۭ ِبنَبٍَإ يَِقنيٍ
dan aku datang/bawa kepadamu dari negeri Saba dengan berita

yakin/benar
An-Naml:22 َوِجئْتَُك

بُِّكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن َوِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan aku datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari tuhan kalian
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Ali-Imran:50 َوِجئْتُُكم
ؤآَُلِء َشِهيًدا َوِجئْنَا ِبَك َعَلىٰ هَٰٓ

dan kami mendatangkan dengan engkau atas/terhadap mereka itu
yang benar-benar sangat menyaksikan

An-Nisa:41 َوِجئْنَا
َعٍة مُّزَْجىٍٰة فَأَْوِف َلنَا ٱْلَكيَْل َوِجئْنَا ِبِبضَٰ

dan kami mendatangkan dengan barang-barang yang tidak dihargai
maka sempurnakanlah bagi kami sukatan

Yusuf:88

ؤآَُلِء َوِجئْنَا ِبَك َشِهيًدا َعَلىٰ هَٰٓ
dan kami mendatangkan dengan kamu yang benar-benar sangat

menyaksikan atas/terhadap mereka itu
An-Nahl:89

َهَدآِء َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َوِجآ۟ىَء ِبٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلشُّ
dan didatangkan para nabi dan para syuhada dan dia telah

diselesaikan diantara mereka dengan benar/adil dan mereka tidak
mereka dianiaya

Az-Zumar:69
َوِجآ۟ىَء

ُن َوأَنَّىٰ َلُه ٱلذِّْكَرٰى نسَٰ ُر ٱإْلِ َوِجآ۟ىَء يَْوَمِئذٍۭ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَّ
dan didatangkan/diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam pada hari

itu menjadi mengingat/berfikir manusia dan bahwasannya baginya
peringatan

Al-Fajr:23
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ب ي ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kocek, kantong, kantung,

uang, daerah, pundi-pundi, sinus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengantungi,

mengantungkan, menahan, menyembunyikan, menelan

ُجيُوِبِهنَّ َجيِْبَك
dada mereka[pr] sakumu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْدِخْل يََدَك ِفى َجيِْبَك
dan (kamu[lk]) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu An-Naml:12 َجيِْبَك

ٱْسُلْك يََدَك ِفى َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu (kamu[lk])

keluarlah putih dari selain/tanpa jelek
Al-Qashash:32

َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ
dan hendaklah membuat dengan kerudung mereka[pr] atas/terhadap

dada mereka[pr] dan jangan mereka menampakkan perhiasan
mereka[pr] kecuali kepada suami mereka[pr]

An-Nuur:31
ُجيُوِبِهنَّ

1440

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

د ي ج
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerah, leher botol, pundak,

leher baju, lajuran, baik, enak, sehat, kaya, sumur, perigi, kebaikan, telaga,
mata air, sumber, lift, tambang minyak, sangat, benar, amat, jauh, sama
sekali, dgn baik, dlm kekayaan, sedap, beruntung, sepenuhnya, benar-

benar, secara lengkap, sedalam-dalamnya, cantik, ayu, molek, jombang,
manis, menarik, kiranya, sayang, dgn baik hati, dgn rela

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berpeluk-pelukan, terbit,
memancar, berlinang

ِجيِدَها
lehernya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِجيِدَها َحبٌْل مِّن مََّسدٍۭ

lehernya pertalian dari sabut Al-Masad:5 ِجيِدَها
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ز ا ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memiliki, mempunyai,
merasuk, punya, menguasai, membuat gila, ada, mengalami,

mendapatkan, mendapat, menemukan, memperoleh, mendapati, ingin,
memegang, menyuruh, memberi, menyajikan, mengizinkan, berbicara,

paham, menguraikan, tdk dpt menjawab, mempersandangkan

ُمتََحيِّزًا
(mereka) yang kemudian menggabungkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ ُمتََحرِّفًا لِِّقتَاٍل أَْو ُمتََحيِّزًا إَِلىٰ ِفئٍَة
kecuali (ia) yang kemudian membelok untuk peperangan atau

(mereka) yang kemudian menggabungkan kepada golongan
Al-Anfaal:16 ُمتََحيِّزًا
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ب ب ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kasih, cinta kasih, sayang,

kasih sayang, kecintaan, lampiran, alat tambahan, alat pelengkap, asmara,
percintaan yg dirahasiakan , gairah, semangat, nafsu, kegemaran,
keinginan besar, berahi, kehangatan, keramahan, kehangatan hati,

ganggangan, keramahtamahan, keinginan, hasrat, kehendak, kemauan,
permintaan, antusiasme, kegairahan, rasa antusias, semangat besar, spirit,
syahwat, rasa berahi, animo, bumbu, perangsang, roh, jiwa, arwah, hantu,

energi, tenaga, daya, kekuatan, gaya, gairah , suasana, kegiatan,
kegembiraan, zip, ritsleting, rits, bunyi desing, bunyi desir, bara,

kepanasan, api, kebakaran, tungku, gejolak, bunyi bergetar, kegairahan
hati, bakat, bunyi desis, kekuatan batin, keuletan, daya hidup, daya tahan,

sorak, keriangan, keriaan, keadaan hati, daya gerak, kecepatan, pusa,
kepesatan, daya penggerak, kehidupan, hidup, umur, hayat, semangat ,
keberanian, ketabahan, tabiat, watak, ketabahan hati, gelora, semarak,

nyawa, orang, percikan, bunga api, pencetus, cetusan, tanda, kelincahan,
kegembiraan hidup, darah, keturunan, asal usul, pesolek, air buah-

buahan, kesabaran, kemarahan, sifat, perangai, aliran, kesegaran, puncak,
jiwa sehat, garis, tanda pisah, tanda garis, sengkang, tanda halangan,
isyarat, kiu, sinyal, teladan, pati, kanji, zat tepung, tajin, kekakuan,

tindakan, aksi, langkah, perbuatan, nafsu makan, selera, apetit,
perangsang 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna suka, menyukai, senang,
gemar, hobi, betah, cinta, mencintai, mengasihi, sayang, menyokong,

berbaik hati, bermurah hati, memperkenankan, menyerupai, menghargai,
memahami, menyadari, mengerti, menilai, membayangkan,

mengkhayalkan, mengira, berangan-angan, menggali, menjotos,
menyelidiki, menusuk, gembira, bersuka ria secara ribut, bersenang-
senang, memeluk, merangkul, menyusur, melanggar , menyenangi ,

menggemari, mendewakan, memuja, memberhalakan, menjunjung tinggi,
mempertuhan, doyan, demam , peduli, mengurus, memelihara,

memperhatikan, perduli, membenakan, membenakan , membetahi , ingin,
mau, menginginkan, hendak, menghendaki, membutuhkan, memerlukan,

mengharuskan, menuntut, mewajibkan, mengharapkan, bernafsu,
mengingini, meminta, memanggil, menelepon, menyebut, menyerukan,

merindukan, rindu, mendambakan, kangen, merayu, pacaran dgn,
mencari

أَيُِحبُّ أَْحبَبُْت أَْحبَبَْت أََحبُّ أََحبَّ
apakah kamu

menyukai (aku) menyukai (kamu[lk])
cintai/sukai sukai lebih mencintai
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تُِحبُّونََها تُِحبُّوَن تُِحبُّوا۟ أُِحبُّ أَيُِحبُّ
disukainya kalian mencintai kalian menyukai aku menyukai apakah kamu

menyukai

َحبٍَّة َحبََّب َحبًّا تُِحبُّونَُهْم تُِحبُّونََها
biji sungguh-sungguh

mencintai biji-bijian disukai mereka disukainya

ُحبِِّهۦ ُحبُّ ُحبَّ ُحبًّا َحبٍَّة
sangat dicintainya kecintaan kesenangan kecintaan biji

َمَحبًَّة لُِحبِّ َكُحبِّ فَٱْستََحبُّوا۟ ُحبِِّهۦ
kasih sayang benar-benar cinta sebagaimana

mencintai
maka (tetapi)

mereka menyukai sangat dicintainya

َويُِحبُّ َوَحبَّ َوتُِحبُّوَن َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ َمَحبًَّة
dan disukai dan biji-biji dan dicintai dan kekasih-

kekasihNya kasih sayang

يَْستَِحبُّوَن يُِحبُّوَن وَّ َوٱْلَحبُّ َويُِحبُّونَُهۥٓ َويُِحبُّ
menyukai dan mereka

menyukai dan biji-bijian dicintainya dan disukai

يُِحبُّونَُكْم يُِحبُّوَن
mereka menyukaii kalian disenangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِكُن تَرَْضْونََهآ أََحبَّ إَِليُْكم مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَمسَٰ
dan rumah-rumah tempat tinggal menyenanginya lebih mencintai

kepadamu dari Allah dan rasul-nya
At-Taubah:24 أََحبَّ

إِذْ َقاُلوا۟ َليُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلىٰٓ أَِبينَا ِمنَّا
ketika mereka berkata sesungguh yusuf dan saudaranya sukai kepada

bapak kita dari kami
Yusuf:8 أََحبُّ
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ا يَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه ْجُن أََحبُّ إَِلىَّ ِممَّ َقاَل رَبِّ ٱلسِّ
dia mengatakan Tuhan penjara sukai kepadaku dari apa mereka

mengajakku kepadanya
Yusuf:33

إِنََّك اَل تَْهِدى َمْن أَْحبَبَْت
sesungguhnya kamu tidak memberi petunjuk siapa/orang (kamu[lk])

cintai/sukai
Al-Qashash:56 أَْحبَبَْت

فََقاَل إِنِّىٓ أَْحبَبُْت ُحبَّ ٱْلَخيِْر َعن ِذْكِر َربِّى
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku (aku) menyukai kesenangan

kebaikan dari peringatan Tuhanku
Shaad:32 أَْحبَبُْت

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ
apakah kamu menyukai seorang diantara kalian bahwa memakan

daging saudaranya mati maka kamu jijik padanya
Al-Hujuraat:12 أَيُِحبُّ

َقاَل آَل أُِحبُّ ٱْلَءاِفلنَِي
dia mengatakan tidak aku menyukai yang terbenam Al-An'aam:76 أُِحبُّ

َوَعَسىٰٓ أَن تُِحبُّوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم
dan kiranya bahwa kalian menyukai sesuatu dan dia keburukan bagi

kalian
Al-Baqarah:216 ۟ تُِحبُّوا

ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الـلَّـَه فَٱتَِّبُعوِنى يُْحِببُْكُم الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika adalah kalian kalian mencintai

Allah maka ikutilah aku dia mencintai kamu Allah
Ali-Imran:31 تُِحبُّوَن

ا تُِحبُّوَن  َلن تَنَاُلوا۟ ٱْلِبرَّ َحتَّىٰ تُنِفُقوا۟ ِممَّ
belum kalian mencapai kebaikan/kebaktian sehingga (sebelum)

kalian menafkahkan dari apa kalian mencintai
Ali-Imran:92

مَّا تُِحبُّوَن ِمنُكم مَّن يُِريُد ٱلدُّنْيَا
apa kalian mencintai diantara kalian orang dia menghendaki dunia

Ali-Imran:152

َونََصْحُت َلُكْم َولَِٰكن الَّ تُِحبُّوَن ٱلنَِّٰصِحنَي
dan aku memberi nasehat bagi kalian akan tetapi tidak kalian

mencintai orang-orang yang memberi nasehat
Al-A'raaf:79

 َوْليَْعفُوا۟ َوْليَْصفَُحٓوا۟ أاََل تُِحبُّوَن
dan hendaklah memaafkan dan hendaklah berlapang dada apakah

tidak kalian mencintai
An-Nuur:22

َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن ٱْلَعاِجَلَة
sekali-kali tidak bahkan kalian mencintai yang cepat

Al-Qiyaamah:20
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ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13 تُِحبُّونََها

أَنتُْم أُوآَ۟لِء تُِحبُّونَُهْم واََل يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبٱْلِكتَِٰب ُكلِِّهۦ هَٰٓ
kamu ini beginilah disukai mereka dan tidak mereka menyukaii

kalian dan kalianberiman dengan/kepada Kitab semuanya
Ali-Imran:119 تُِحبُّونَُهْم

فَأَْخرَْجنَا ِمنُْه َخِضًرا نُّْخِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّتََراِكبًا
lalu kami mengeluarkan dari padanya kehijauan (yang hijau) kami
mengeluarkan dari padanya biji-bijian yang saling bersusun-susun

Al-An'aam:99 َحبًّا
َوأَْخرَْجنَا ِمنَْها َحبًّا فَِمنُْه يَأُْكُلوَن

dan keluarkanlah kami daripadanya biji-bijian maka daripadanya
mereka makan

YaaSiin:33

لِّنُْخِرَج ِبِهۦ َحبًّا َونَبَاتًا
agar dikeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan

An-Naba:15

 فَأَنۢبَتْنَا ِفيَها َحبًّا
lalu (kami) menumbuhkan padanya biji-bijian

Abasa:27

َن َوزَيَّنَُهۥ ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َحبََّب إَِليُْكُم ٱإْلِ
akan tetapi Allah sungguh-sungguh mencintai kepada kalian
keimanan dan (ia) menjadikannya indah di dalam hati kalian

Al-Hujuraat:7 َحبََّب
َكَمثَِل َحبٍَّة أَنۢبَتَْت َسبْعَ َسنَاِبَل

seperti perumpamaan biji dia menumbuhkan tujuh tangkai Al-Baqarah:261 َحبٍَّة
ا۟ئَُة َحبٍَّة  ِفى ُكلِّ ُسنۢبَُلٍة مِّ

di dalam setiap tangkai seratus biji
Al-Baqarah:261

ِت ٱأْلَرِْض واََل رَطٍْب واََل يَاِبٍس واََل َحبٍَّة ِفى ظُُلمَٰ
dan tidak biji di dalam berbagai kegelapan bumi dan tidak biji yang

basah dan tidak yang mengeringi
Al-An'aam:59

إِن َكاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل َو
dan adalah dia seberat/sebesar biji dari sawi

Al-Anbiyaa':47

يَٰبُنَىَّ إِنََّهآ إِن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل
wahai anakku sesungguhnya jika adalah seberat/sebesar biji dari sawi

Luqman:16

َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أََشدُّ ُحبًّا لِـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengimani paling keras/berat

kecintaan kepada Allah
Al-Baqarah:165 ُحبًّا
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وُِد فَتَىَٰها َعن نَّفِْسِهۦ َقْد َشَغفََها ُحبًّا  تُرَٰ
digoda bujangnya dari dirinya sendiri sungguh telah sangat

mendalam kecintaan
Yusuf:30

ا َوتُِحبُّوَن ٱمْلَاَل ُحبًّا َجمًّ
dan dicintai harta kecintaan kelebihan

Al-Fajr:20

فََقاَل إِنِّىٓ أَْحبَبُْت ُحبَّ ٱْلَخيِْر َعن ِذْكِر َربِّى
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku (aku) menyukai kesenangan

kebaikan dari peringatan Tuhanku
Shaad:32 ُحبَّ

َهوَِٰت زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
dia dihiasi bagi manusia kecintaan syahwat / hawa nafsu Ali-Imran:14 ُحبُّ

ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok

kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang
miskin

Al-Baqarah:177
ُحبِِّهۦ

َويُطِْعُموَن ٱلطََّعاَم َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيًرا
dan menyebabkan memberi makan makanan atas/terhadap sangat

dicintainya orang miskin dan anak yatim dan tawanan
Al-Insaan:8

َوأَمَّا ثَُموُد فََهَديْنَُٰهْم فَٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَعَمىٰ َعَلى ٱْلُهَدٰى
dan adapun kaum tsamud maka (kami) beri petunjuk mereka maka

(tetapi) mereka menyukai buta atas/terhadap yang menunjukkan
tersebut

Fush-Shilat:17
۟ فَٱْستََحبُّوا

يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ الـلَّـِه
dicintai mereka sebagaimana mencintai Allah Al-Baqarah:165 َكُحبِّ

إِنَُّهۥ لُِحبِّ ٱْلَخيِْر َلَشِديٌد َو
dan sesungguhnya dia benar-benar cinta kebaikan sungguh sangat

keras/pedih
Al-Adiyaat:8 لُِحبِّ

َوأَْلَقيُْت َعَليَْك َمَحبًَّة مِّنِّى َولِتُْصنَعَ َعَلىٰ َعيِْنىٓ
dan (aku) lemparkanlah atas kamu kasih sayang dari-Ku dan supaya

dibuat/diasuh atas/terhadap penglihatan-ku
Thaahaa:39 َمَحبًَّة

َرٰى نَْحُن أَبْنَٰٓؤُا۟ الـلَّـِه َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َوٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani

kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya
Al-Maidah:18 َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ

ا َوتُِحبُّوَن ٱمْلَاَل ُحبًّا َجمًّ
dan dicintai harta kecintaan kelebihan Al-Fajr:20 َوتُِحبُّوَن
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فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َجنٍَّٰت َوَحبَّ ٱْلَحِصيِد
lalu (kami) menumbuhkan dengannya surga dan biji-biji diketam Qaaf:9 َوَحبَّ

ِريَن ِبنَي َويُِحبُّ ٱمْلُتَطَهِّ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertaubat dan

disukai orang-orang yang mensucikan diri
Al-Baqarah:222 َويُِحبُّ

فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54
َويُِحبُّونَُهۥٓ

يَْحاُن َوٱْلَحبُّ ذُو ٱْلَعْصِف َوٱلرَّ
dan biji-bijian mempunyai kulit dan harum baunya Ar-Rahman:12 َوٱْلَحبُّ

يُِحبُّوَن أَن يُْحَمُدوا۟ ِبَما َلْم يَفَْعُلوا۟ وَّ
dan mereka menyukai bahwa mereka memuji dengan/terhadap apa

tidak/belum mereka melakukan
Ali-Imran:188 يُِحبُّوَن وَّ

ٱلَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
orang-orang yang menyukai kehidupan dunia atas/terhadap akhirat Ibrahim:3 يَْستَِحبُّوَن

واََل تَْعتَُدٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
dan jangan kalian melampaui batas sesungguhnya Allah tidak dia

menyukai orang-orang yang melampaui batas
Al-Baqarah:190 يُِحبُّ

َوأَْحِسنُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan kalian hendaklah berbuat baik sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat baik
Al-Baqarah:195

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱْلفََساَد
dan Allah tidak dia menyukai kerusakan

Al-Baqarah:205

ِريَن ِبنَي َويُِحبُّ ٱمْلُتَطَهِّ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertaubat dan

disukai orang-orang yang mensucikan diri
Al-Baqarah:222

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَِثيمٍ
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sangat kafir

bergelimang dosa
Al-Baqarah:276

ِفِريَن فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلكَٰ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah tidak

dia menyukai para pembangkang / kafir
Ali-Imran:32

فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan Allah tidak dia

menyukai yang mendzalmi
Ali-Imran:57
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َوٱتََّقىٰ فَِإنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
dan ia bertakwa maka sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang

yang bertakwa
Ali-Imran:76

َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan

Ali-Imran:134

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menyukai yang mendzalmi

Ali-Imran:140

ِبِريَن َوَما َضُعفُوا۟ َوَما ٱْستََكانُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱلصَّٰ
dan tidak mereka melemah dan tidak mereka tunduk/menyerah dan

Allah dia menyukai orang-orang yang sabar
Ali-Imran:146

َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan

Ali-Imran:148

لنَِي إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَوَكِّ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berserahdiri

Ali-Imran:159

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang adalah dia

sombong kebanggaan diri
An-Nisa:36

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّانًا أَِثيًما
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang adalah dia yang

berkhianat bergelimang dosa
An-Nisa:107

ٓوِء ِمَن ٱْلَقْوِل الَّ يُِحبُّ الـلَّـُه ٱْلَجْهَر ِبٱلسُّ
tidak dia menyukai Allah keterus terangan dengan/pada yang buruk

dari perkataan
An-Nisa:148

فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْصفَحْ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kamu hendaklah

membiarkan sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang
berbuat baik

Al-Maidah:13

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat adil

Al-Maidah:42

َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan
dan Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerusakan

Al-Maidah:64

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang

melampaui batas
Al-Maidah:87

ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93
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إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْسرِِفنَي
sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan
Al-An'aam:141

وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ واََل تُْسرِفُٓوا۟ إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْسرِِفنَي
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah dan jangan

kalian berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan

Al-A'raaf:31

إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-orang yang melampaui

batas
Al-A'raaf:55

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلَخآِئِننَي
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang berkhianat

Al-Anfaal:58

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertakwa

At-Taubah:4

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertakwa

At-Taubah:7

ِريَن ُروا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُطَّهِّ أَن يَتَطَهَّ
bahwa menjadi sangat membersihkan diri dan Allah dia menyukai

orang-orang yang dalam kondisi bersih / suci
At-Taubah:108

إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْستَْكِبِريَن
sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-orang yang

menyombong diri
An-Nahl:23

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكفُوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap (ia[lk]) yang

berkhianat keingkaran
Al-Hajj:38

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلفَرِِحنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang

membanggakan diri
Al-Qashash:76

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat

kerusakan
Al-Qashash:77

ِفِريَن إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱْلكَٰ
sesungguhnya dia tidak dia menyukai para pembangkang / kafir

Ar-Ruum:45

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang

sombong kebanggaan diri
Luqman:18

إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya dia tidak dia menyukai yang mendzalmi

Asy-Syuura:40
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َوأَْقِسطُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
dan (kalian[lk]) berbuat adil-lah sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat adil
Al-Hujuraat:9

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sombong

kebanggaan diri
Al-Hadiid:23

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berlaku adil

Al-
Mumtahinah:8

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang mereka

terbunuh di dalam jalannya
Ash-Shaff:4

فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54 يُِحبُُّهْم

أَن تَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل يُِحبُّوَن
bahwa mendirikan tentang (kebenaran) itu tentang (kebenaran) itu

orang laki-laki disenangkan
At-Taubah:108 يُِحبُّوَن

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيعَ ٱْلفَِٰحَشُة ِفى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
sesungguhnya orang-orang yang disenangkan bahwa (kamu) tersiar
(ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji di dalam orang-orang yang

mereka mengimani

An-Nuur:19

يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِليِْهْم
disenangkan orang-orang (dia) hijrah/pindah-pindah kepada mereka

Al-Hasyr:9

ؤآَُلِء يُِحبُّوَن ٱْلَعاِجَلَة إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu disenangkan (ia[pr]) yang cepat-cepat

Al-Insaan:27

أَنتُْم أُوآَ۟لِء تُِحبُّونَُهْم واََل يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبٱْلِكتَِٰب ُكلِِّهۦ هَٰٓ
kamu ini beginilah disukai mereka dan tidak mereka menyukaii

kalian dan kalianberiman dengan/kepada Kitab semuanya
Ali-Imran:119 يُِحبُّونَُكْم

يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ الـلَّـِه
dicintai mereka sebagaimana mencintai Allah Al-Baqarah:165 يُِحبُّونَُهْم

ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الـلَّـَه فَٱتَِّبُعوِنى يُْحِببُْكُم الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika adalah kalian kalian mencintai

Allah maka ikutilah aku dia mencintai kamu Allah
Ali-Imran:31 يُْحِببُْكُم

1451

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِن يمَٰ إِِن ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلُكفَْر َعَلى ٱإْلِ
jika menginginkan/menyukai kekafiran atas/terhadap keimanan At-Taubah:23 ۟ ٱْستََحبُّوا

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
itu bahwasanya mereka menginginkan/menyukai kehidupan dunia

atas/terhadap akhirat
An-Nahl:107

إِنَّ الـلَّـَه فَالُِق ٱْلَحبِّ َوٱلنََّوٰى
sesungguhnya Allah yang membelah/menyingsingkan butir tumbuh-

tumbuhan dan bijibuah-buahan
Al-An'aam:95 ٱْلَحبِّ
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ر ب ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tinta, mangsi, dawat, paus,

uskup, pendeta tingkat tinggi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menulis dgn tinta, mencoreng

dgn dawat, mengotori dgn tinta

ٱأْلَْحبَاِر يُْحبَُروَن َوٱأْلَْحبَاُر تُْحبَُروَن أَْحبَارَُهْم
ulama-ulama

(Yahudi) bergembira dan para pendeta digembirakan ulama-ulama
mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱتََّخذُٓوا۟ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَٰنَُهْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
mereka mengambil/menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib

mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah
At-Taubah:31 أَْحبَارَُهْم

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة أَنتُْم َوأَزْوَُٰجُكْم تُْحبَُروَن
kalian hendaklah masuk surga ini kalian dan isteri-isteri kalian

digembirakan
Az-Zukhruf:70 تُْحبَُروَن

بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ
ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka

masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-
orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44
َوٱأْلَْحبَاُر

ثَْم بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر َعن َقْولِِهُم ٱإْلِ َلواَْل يَنَْهىُٰهُم ٱلرَّ
mengapa tidak dia melarang mereka orang-orang alim yahudi dan

pendeta-pendeta dari perkataan mereka dosa/bohong
Al-Maidah:63

فَُهْم ِفى َرْوَضٍة يُْحبَُروَن
maka mereka di dalam taman bergembira Ar-Ruum:15 يُْحبَُروَن
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱأْلَْحبَاِر َوٱلرُّْهبَاِن

wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya sangat
banyak dari ulama-ulama (Yahudi) dan rahib-rahib

At-Taubah:34 ٱأْلَْحبَاِر
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س ب ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terungku, kurung, bui,

kurungan, jel, kerangkeng, denting, gemerincing, dentang, gemerencing,
gemerencang, lembaga pemasyarakatan, kandang, sel, kamar tahanan,

sangkar, kandang ayam, kombong, kici, bangsal, ruang, ruangan, celaan,
gerdam, kecaman yg pedas, panti asuhan, asrama pendidikan, penjara

golakan, kacauan, neraka, benteng, bui , penahanan, tembok pertahanan,
sangkar , tahanan, penjagaan, pemeliharaan, pengamanan, perlawanan,

daya tahan, penentangan, kekuatan melawan, daga, penangkapan,
penghuni, penjarawan, orang hukuman, tawanan kurungan, tawanan,

sandera, jaminan , kurungan kandang binatang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memenjara, menahan,

mengkrangkeng, memasukkan ke lembaga pemasayarakatan,
mengkadangkan, mengamankan, menangkap, menawan tawanan,

menyandera, mengurungi

يَْحِبُسُهۥٓ تَْحِبُسونَُهَما
menghalanginya kalian menahan keduanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلٰوِة بَتُْكم مُِّصيبَُة ٱمْلَْوِت تَْحِبُسونَُهَما ِمۢن بَْعِد ٱلصَّ فَأَصَٰ
maka/lalu dia menimpa kalian bencana mati kalian menahan

keduanya dari sesudah sholat
Al-Maidah:106 تَْحِبُسونَُهَما

لَّيَُقوُلنَّ َما يَْحِبُسُهۥٓ أاََل يَْوَم يَأِْتيِهْم َليَْس َمْصُروفًا َعنُْهْم
tentu akan mengatakan apa menghalanginya ingatlah pada hari dia

datang kepada mereka bukankah (ia[lk]) yang dipalingkan dari
mereka

Huud:8
يَْحِبُسُهۥٓ
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ط ب ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kalah, hilang, terlambat,

tewas, gagal, rusak, lupa, urung, penurunan, terbenam, jatuh, berkurang,
tenggelam, kalah , kerugian, rugi, kekalahan, perampasan, pencabutan,

denda, penebusan, hal kena denda, kematian, hilangnya, selang,
penyelewengan, perubahan, kesalahan kecil, kemerosotan, kerusakan,

kebusukan, kekurangan, depresi, kemurungan, kesedihan, duka,
kehilangan dr pandangan, penghapusan, kemusnahan, kelenyapan,

kemunduran, kejatuhan, kemalangan , sombong, percuma, angkuh, besar
kepala, besar mulut, sia-sia, yg tak berhasil, tak berguna, tak bermanfaat,
brengsek, terbantut, yg mencelakakan, tandus, gersang, tak berarti, putus

asa, tdk ada harapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalah, menghilang,

merugi, menurun, menyeleweng, merusak, menyia-nyiakan, melenyapkan,
membuat percuma, membawa celaka, membawa

kemalangan,mencelakakan, membuat tidak bermanfaat, menyebabkan
gagal

فََحِبطَْت فَأَْحبََط َحِبطَْت َحِبَط تَْحبََط
maka (ia)

menghapus
maka (ia)

menyebabkan
menghapus

dia menyiakan
dia

menghapus/menyia-
nyiakan

akan hapus

َوَسيُْحِبُط َوَحِبَط َليَْحبَطَنَّ َلَحِبَط
dan (Allah) akan
menghapuskan dan lenyap agar sungguh-sungguh

akan gugur
niscaya dia

menghilangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُلُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن أَن تَْحبََط أَْعمَٰ
bahwa akan hapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak kalian

menyadari
Al-Hujuraat:2 تَْحبََط

ِن فََقْد َحِبَط َعَمُلُهۥ يمَٰ َوَمن يَْكفُْر ِبٱإْلِ
dan barang siapa ia mengingkari dengan/sesudah beriman maka

sesungguhnya telah dia menghapus/menyia-nyiakan perbuatannya
Al-Maidah:5 َحِبَط
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ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَيَُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُ۟ولَِٰٓئَك َحِبطَْت أَْعمَٰ
maka dia mati dan dia pengingkar / pembangkang maka itulah

mereka dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat
Al-Baqarah:217 َحِبطَْت

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحِبطَْت أَْعمَٰ
itulah mereka orang-orang yang dia menyiakan amal-amal mereka di

dalam dunia dan akhirat
Ali-Imran:22

ِسِريَن ُلُهْم فَأَْصبَُحوا۟ خَٰ إِنَُّهْم مَلََعُكْم َحِبطَْت أَْعمَٰ
sesungguhnya mereka benar-benar beserta kalian dia menyiakan

amal-amal mereka maka mereka mejadi orang-orang yang rugi
Al-Maidah:53

ُلُهْم َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َحِبطَْت أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan pertemuan akhirat dia menyiakan amal-amal mereka
Al-A'raaf:147

لُِدوَن ُلُهْم َوِفى ٱلنَّاِر ُهْم خَٰ َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka dan didalam neraka mereka orang-

orang yang kekal
At-Taubah:17

ِسُروَن ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat dan

mereka itu mereka orang-orang yang merugi
At-Taubah:69

َلُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يُؤِْمنُوا۟ فَأَْحبََط الـلَّـُه أَْعمَٰ
itulah mereka tidak mereka mempercayai maka (ia) menyebabkan

menghapus Allah perbuatan-perbuatan mereka
Al-Ahzab:19 فَأَْحبََط

َلُهْم ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكرُِهوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأَْحبََط أَْعمَٰ
itu karena sesungguhnya mereka (mereka) membenci apa yang ia

menurunkan Allah maka (ia) menyebabkan menghapus perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:9

َلُهْم وََكرُِهوا۟ رِْضوَٰنَُهۥ فَأَْحبََط أَْعمَٰ
dan (mereka) membenci keridhaannya maka (ia) menyebabkan

menghapus perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:28

ُلُهْم فَاَل نُِقيُم َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوزْنًا فََحِبطَْت أَْعمَٰ
maka (ia) menghapus amal-amal mereka maka tidak kami mendirikan

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat timbangan
Al-Kahfi:105 فََحِبطَْت

َوَلْو أَْشرَُكوا۟ َلَحِبَط َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan kalau kalian menyekutukan niscaya dia menghilangkan dari

mereka apa (amalan) adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:88 َلَحِبَط
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ِسِريَن َلِئْن أَْشرَْكَت َليَْحبَطَنَّ َعَمُلَك َوَلتَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ
sungguh jika (kamu) mempersekutukan agar sungguh-sungguh akan

gugur perbuatan kamu dan tentulah (kalian[lk]) menjadi
dari/termasuk para yang merugi

Az-Zumar:65
َليَْحبَطَنَّ

َوَحِبَط َما َصنَُعوا۟ ِفيَها َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan lenyap apa (mereka) mengusahakan didalamnya/diakhirat dan

keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan
Huud:16 َوَحِبَط

َلُهْم وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَسيُْحِبُط أَْعمَٰ َلن يَُضرُّ
tidak mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan (Allah) akan

menghapuskan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:32 َوَسيُْحِبُط
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ك ب ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kait, rajutan, pekerjaan

rajutan, tenunan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merenda, mengait, merajut,
menenun, menganyam, bertenun, menjalin, merangkaikan, menyusun,

mengarang, memperjalin, memperselukkan, menauntukan,
mempertauntukan, menyelipkan, membelok-belok

ٱْلُحبُِك
jalan-jalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء ذَاِت ٱْلُحبُِك َوٱلسَّ
demi langit mempunyai jalan-jalan

Adz-
Dzaariyaat:7 ٱْلُحبُِك
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ل ب ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna untai, ikat, jerat, rangkai,

utas, tambatan, baris, garis, saluran, antre, barisan, deretan, batas, bidang,
merek, lintasan, senar, benang, rangkaian, rentetan, deret, bandut, syarat,

sabuk, ikat pinggang, tali pinggang, ban, daerah, lajur, obligasi, ikatan,
pertalian, kontrak, pengikat, surat obligasi, budak, surat tanggungan,

budak belian, tali tambatan, tali pengikat ternak, batasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menambatkan, menambat,

membatasi, menjerat, menjebak, mengikat, melingkari dgn tali,
merentangkan, memasang tali, menguntai, mengupas, memberi tali,

menyambung-nyambung, mengeluarkan obligasi, mempertanggungkan,
mengganti dgn obligasi, mempersatukan, membatasi dgn tali, mengikatkan

ِحبَاَلُهْم َحبِْل َحبٌْل ِبَحبِْل ِبَحبٍْل
tali-tali mereka tali/urat pertalian dengan/kepada tali dengan/kepada tali

َوَحبٍْل ِحبَاُلُهْم
dan tali tali-tali mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ ِبَحبٍْل مَِّن الـلَّـِه َوَحبٍْل مَِّن ٱلنَّاِس
kecuali dengan/kepada tali dari Allah dan tali dari manusia Ali-Imran:112 ِبَحبٍْل

َوٱْعتَِصُموا۟ ِبَحبِْل الـلَّـِه َجِميًعا واََل تَفَرَُّقوا۟
dan kalian hendaklah memegang teguh dengan/kepada tali Allah

semuanya dan jangan kalian mencerai-beraikan
Ali-Imran:103 ِبَحبِْل

ِجيِدَها َحبٌْل مِّن مََّسدٍۭ
lehernya pertalian dari sabut Al-Masad:5 َحبٌْل

َونَْحُن أَْقرَُب إَِليِْه ِمْن َحبِْل ٱْلَوِريِد
dan kami paling/lebih dekat kepadanya dari tali/urat urat leher Qaaf:16 َحبِْل
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فَأَْلَقْوا۟ ِحبَاَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا۟ ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱْلغَٰلِبُوَن
lalu (mereka) melemparkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat

mereka dan mereka berkata dengan kekuasaan / kekuatan fir'aun
sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang

mengalahkan/menang

Asy-Syu'araa':44
ِحبَاَلُهْم

فَِإذَا ِحبَاُلُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إَِليِْه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها تَْسَعىٰ
maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka

bersombongkan diri kepadanya/Musa dari sihir mereka seakan-akan
iamerayap

Thaahaa:66 ِحبَاُلُهْم

إاِلَّ ِبَحبٍْل مَِّن الـلَّـِه َوَحبٍْل مَِّن ٱلنَّاِس
kecuali dengan/kepada tali dari Allah dan tali dari manusia Ali-Imran:112 َوَحبٍْل
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م ت ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penetapkan, kepastian,

ketentuan, keterpaksaan, paksaan, penyusunan, penegasan, ketegasan,
kejelasan, tidak mencla-mencle

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memerlukan, membutuhkan,
mengharuskan, menuntut, mewajibkan, menghendaki, memaksa,

membantu, melayani, memaksakan, membawakan, menyebabkan perlu,
mendesak, mengira, menduga, mengandaikan, menyangka, memisalkan,

mengharuskan , memerintahkan, menguasai, menitahkan, memilih ,
mengatur, menetapkan, menyetel, menentukan, terbenam, menyusun,
menata, mengadakan, mengurus, mendirikan, membentuk, membuat,

menegakkan, meletakkan, menaruh, memasang, menidurkan,
memberikan, menugaskan, menempatkan, menyerahkan,

memperinciskan, merincis, menjelaskan, menegaskan, mengartikan,
membatasi, memberi definisi, memastikan, memutuskan, mematok,

mempertetap, memperbaiki, membetulkan, memerankan, memainkan,
menjadikan, menyediakan, menyajikan, memelihara, melever, memberi
resep, menyuruh, mengharuskan untuk memakai, menulis resep obat,

menetap, menyelesaikan, mengendap, melunasi, membayar,
membenarkan, mengukuhkan, meneguhkan, bersabda, memaku,

memancangkan, melemparkan, memahami, menghitung, memecahkan,
memperhitungkan, membulatkan, memperkuat, mengkodratkan,

mentakdirkan, mempererat, memperkukuh, memantapkan,
menstabilisasikan, menstabilikan, mempertetapkan, melubangi, mencari

jejak, menentukan batas

َحتًْما
kepastian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن مِّنُكْم إاِلَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َحتًْما مَّْقِضيًّا َو
dan tidak diantara kalian melainkan (ia[lk]) yang mendatanginya

adalah dia atas/terhadap tuhanmu kepastian tempat/waktu putusan
Maryam:71 َحتًْما
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Kosakata AlQuran

ث ث ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dorongan, anjuran,

pengalakkan, semangat, giat, pendorong, penyokang, penekan,
pemercepat, pemecu, penyerbu, perangsang, penggairah, gairah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, mendorong, menganjurkan,
menggalakkan, memberi semangat, membesarkan hati, menggiatkan,
menaikkan, mendorongkan, menyokong, menekan, dorong, mendesak,

memencet, memaksa, memajukan, mendukung, mengembangkan,
mengangkat, menggerakkan, mengendarai, menyetir, berkendaraan, naik

mobil, meminta, mengajak, memecut, menyorong, menasihati,
merangsang, menggairahkan, menstimulir, melapangkan, memperlapang,
menyerbu, berlari, lari, menyerang, membawa dgn cepat, menyarankan,

menyebabkan, membisiki, menghasut, membangkitkan, menyuntik,
menghangatkan, menyibukkan, menjalankan, menggeser, menerobos,

mengingsut, menyorongkan, menusukkan, menikam, menyodok,
memasukkan, berdesakan, memacu, menggertak, menggertakkan,

menerjang dgn taji, berlari secepat-cepatnya, menghalau, memaksakan,
membuat, menjadikan, melakukan, buat, menjadi, melecut, menggelitik,
menusuk, mendaruratkan, meneruskan, menyampaikan, mengirimkan,
kirimkan, mendorong , berguling, menggelindingkan, menggulingkan,
berguling-guling, menyikut, mengagetkan, menakuti, mengejuntukan,
menterkejuntukan, menakuntukan, mempercepatkan, mempercepat,

memperlekas, mencium, menciumi, membelai, mendor, menolak,
mengedarkan, menjual, menawar-nawarkan, memperkembangkan,

menyelenggarakan, memangkatkan

َحِثيثًا
dengan sangat cepat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54 َحِثيثًا
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Kosakata AlQuran

ب ج ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna blokade, pengepungan ,

tutup, pembagian, sekat, penyekat, dinding, bagian, petak, isolator, bahan
isolasi, hambatan, rintangan, halangan, penghalang, penghambat,

penyekat , tembok, dinding penopang, dinding , dinding pemisah dlm
kapal, dinding petak kapal, dinding kapal tahan air, pembagi, pembatas,

dinding pembagi, layar, kasa, saringan, tabir, kelir
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengepung, memblokade,
menutup, menyekat, menghalangi, merintangi, memisahkan, membagi,

membatasi

َْحُجوبُوَن ملَّ ِحَجاٍب ِحَجاٌب ِحَجابًا ِبٱْلِحَجاِب
benar-benar yang

ditutupi tabir dinding tabir/dinding dengan tabir/dinding

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َحتَّىٰ تََوارَْت ِبٱْلِحَجاِب
sehingga (ia[pr]) tersembunyi/tertutup dengan tabir/dinding Shaad:32 ِبٱْلِحَجاِب

َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِحَجابًا مَّْستُوًرا
dan antara orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat tabir/dinding yang ditutupi
Al-Isra:45 ِحَجابًا

فَٱتََّخذَْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا فَأَرَْسْلنَآ إَِليَْها ُروَحنَا
maka ia mengambil/mengadakan dari selain mereka tabir/dinding

maka kirimkanlah kami kepadanya ruh kami
Maryam:17

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46 ِحَجاٌب

 َوِفىٓ َءاذَاِننَا َوْقٌر َوِمۢن بَيِْننَا َوبَيِْنَك ِحَجاٌب
dan dalam telinga kami sumbat dan dari antara kami dan antara kamu

dinding
Fush-Shilat:5
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KosakataAlQuran

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

ِحَجاٍب

 إاِلَّ َوْحيًا أَْو ِمن َورَآِئ ِحَجاٍب
kecuali wahyu atau dari belakang tabir

Asy-Syuura:51

َْحُجوبُوَن بِِّهْم يَْوَمِئٍذ ملَّ َكآلَّ إِنَُّهْم َعن رَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya dari Tuhan mereka pada hari itu

benar-benar yang ditutupi

Al-
Mutaffifiin:15

َْحُجوبُوَن ملَّ
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ج ج ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna alasan, penjelasan,

perbedaan pendapat, percekcokan, uraian, kasus, hal, perkara, kotak,
kejadian, akal, karena, sebab, akal budi, permohonan, pembelaan,

permintaan, dalih, argumen, budi, penyebab, maksud, pernyataan maaf,
pernyataan menyesal, helat, helah, alibi, dasar, dasar rasionil, tanah,

lapangan, daerah, permukaan bumi, pokok, motif, tujuan, niat, motivasi,
dorongan, pengalasan, daya batin, perangsangan, dasar pikiran,

kesempatan, peristiwa, bukti, kesaksian, petunjuk, tanda, keterangan,
contoh, kebenaran, pruf, cetakan percobaan, otot, urat, urat daging,
kekuatan, ira, salvo, semburan, sorakan, tembakan serentak, sebab-

sebabnya, angka, torehan, alasan, pikiran, benak, batin, jiwa, fikiran, ide,
gagasan, gambaran, pemikiran, pendapat, pikir, perhatian, pertimbangan,
renungan, kepala, ketua, pemimpin, ekor, otak, dugaan, angan, anggapan,

timbangan, pendirian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َحآجَّ وَن تَُحآجُّ ِبٱْلَحجِّ ٓونِّى جُّ أَتُحَٰٓ ونَنَا أَتَُحآجُّ
dia berhaji kalian membantah untuk mengerjakan

haji
apakah kamu

hendak
membantahku

apakah kamu akan
memperdebatkan

Kami

َجْجتُْم حَٰ َحجَّ وَك َحآجُّ َك َحآجَّ َحآجَّ
kalian berbantahan dia berhaji mereka mendebat

kamu
dia membantah

kamu dia berhaji

تَُهْم ُحجَّ َة ُحجَّ ةٌۢ ُحجَّ ٌة ُحجَّ َجْجتُْم حَٰ
bantahan mereka pertengkaran alasan alasan kalian berbantahan

ِحجُّ ِحَججٍ تُُهْم ُحجَّ تُنَآ ُحجَّ تَُهْم ُحجَّ
berhaji tahun bantahan mereka alasan/hujjah Kami bantahan mereka

وَن يَتََحآجُّ َوٱْلَحجِّ ُهۥ َوَحآجَّ وُكم لِيَُحآجُّ ِحجُّ
saling berbantah-

bantahan dan (ibadah) haji dan membantah
kepadanya

supaya mereka
dikalahkan oleh

hujjah (bantahan)
kalian

berhaji
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Kosakata Al-Quran

ٱْلَحجَّ ٱْلَحآجِّ وَن يَُحآجُّ
ibadah haji orang-orang yang mengerjakan

haji dibantah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ونَنَا ِفى الـلَّـِه ُقْل أَتَُحآجُّ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu akan memperdebatkan

Kami di dalam Allah
Al-Baqarah:139 ونَنَا أَتَُحآجُّ

ٓونِّى ِفى الـلَّـِه جُّ ُهۥ َقْوُمُهۥ َقاَل أَتُحَٰٓ َوَحآجَّ
dan membantah kepadanya kaumnya dia mengatakan apakah kamu

hendak membantahku di dalam Allah
Al-An'aam:80 ٓونِّى جُّ أَتُحَٰٓ

َوأَذِّن ِفى ٱلنَّاِس ِبٱْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجااًل
dan serulah di dalam manusia untuk mengerjakan haji mereka datang

kepadamu orang laki-laki
Al-Hajj:27 ِبٱْلَحجِّ

وَن ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُحآجُّ
hai ahli kitab mengapa kalian membantah di dalam / pada Ibrahim Ali-Imran:65 وَن تَُحآجُّ

وَن ِفيَما َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم فَلَِم تَُحآجُّ
maka mengapa kalian membantah tentang apa bukankah bagi kalian

dengannya pengetahuan
Ali-Imran:66

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذى َحآجَّ إِبْرَِٰهيَم ِفى َربِِّهۦٓ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada yang

dia berhaji Ibrahim di dalam tuhannya
Al-Baqarah:258 َحآجَّ

َك ِفيِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ فََمْن َحآجَّ
maka barang siapa dia membantah kamu tentang (kebenaran) itu dari

sesudah apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Ali-Imran:61 َك َحآجَّ

وَك فَُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهىَ لِـلَّـِه فَِإْن َحآجُّ
maka jika mereka mendebat kamu maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah menundukan wajahku/diriku kepada Allah
Ali-Imran:20 وَك َحآجُّ

فََمْن َحجَّ ٱْلبَيَْت أَِو ٱْعتََمَر
maka barang siapa dia berhaji rumah/baitullah atau dia berumrah Al-Baqarah:158 َحجَّ

َجْجتُْم ِفيَما َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم ؤآَُلِء حَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
beginilah kamu (kamu) ini kalian berbantahan tentang apa bagi kalian

dengannya pengetahuan
Ali-Imran:66 َجْجتُْم حَٰ
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KosakataAlQuran

ٌة لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَليُْكْم ُحجَّ
agar tidak adalah dia bagi manusia atas kalian alasan Al-Baqarah:150 ٌة ُحجَّ

ةٌۢ بَْعَد ٱلرُُّسِل َعَلى الـلَّـِه ُحجَّ
atas/terhadap Allah alasan sesudah para rasul An-Nisa:165 ةٌۢ ُحجَّ

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر َة بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم الـلَّـُه يَْجَمعُ بَيْنَنَا َو اَل ُحجَّ
tidak pertengkaran diantara kami dan diantara kamu Allah dia

mengumpulkan diantara kami dan kepada-Nya tempat kembali
Asy-Syuura:15 َة ُحجَّ

تَُهْم إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت مَّا َكاَن ُحجَّ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidak adalah dia bantahan mereka
Al-Jaatsiyah:25 تَُهْم ُحجَّ

تُنَآ َءاتَيْنََٰهآ إِبْرَِٰهيَم َعَلىٰ َقْوِمِهۦ َوِتْلَك ُحجَّ
dan itulah(tunggal) alasan/hujjah Kami kami berikannya Ibrahim

atas/terhadap kaumnya
Al-An'aam:83 تُنَآ ُحجَّ

تُُهْم َداِحَضٌة وَن ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ٱْستُجِيَب َلُهۥ ُحجَّ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ
dan orang-orang yang dibantah di dalam Allah dari sesudah

apa(agama) diterima baginya bantahan mereka (ia[pr]) yang menyia-
nyiakan

Asy-Syuura:16 تُُهْم ُحجَّ

ِنىَ ِحَججٍ َعَلىٰٓ أَن تَأُْجرَِنى ثَمَٰ
atasku/terhadapku bahwa kamu mengambil upah/bekerja padaku

delapan tahun
Al-Qashash:27 ِحَججٍ

َوَمن َدَخَلُهۥ َكاَن َءاِمنًا َوهللَِِّ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ
dan barang siapa dia memasukinya adalah dia aman dan kepunyaan

Allah atas/terhadap manusia berhaji
Ali-Imran:97 ِحجُّ

وُكم ِبِهۦ ِعنَد َربُِّكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن لِيَُحآجُّ
supaya mereka dikalahkan oleh hujjah (bantahan) kalian dengannya

disisi tuhan kalian ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Baqarah:76 وُكم لِيَُحآجُّ

ٓونِّى ِفى الـلَّـِه جُّ ُهۥ َقْوُمُهۥ َقاَل أَتُحَٰٓ َوَحآجَّ
dan membantah kepadanya kaumnya dia mengatakan apakah kamu

hendak membantahku di dalam Allah
Al-An'aam:80 ُهۥ َوَحآجَّ

ُقْل ِهىَ َموَِٰقيُت لِلنَّاِس َوٱْلَحجِّ
kamu hendaklah mengatakan dia tanda-tanda waktu tertentu bagi

manusia dan (ibadah) haji
Al-Baqarah:189 َوٱْلَحجِّ
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۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا وَن ِفى ٱلنَّاِر فَيَُقوُل ٱلضُّ إِذْ يَتََحآجُّ َو
dan ketika saling berbantah-bantahan di dalam neraka lalu dia

mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian
mencari kesombongan diri

Ghafir:47
وَن يَتََحآجُّ

وُكْم ِعنَد َربُِّكْم ثَْل َمآ أُوِتيتُْم أَْو يَُحآجُّ مِّ
seperti apa kalian diberi atau dia membantah kalian disisi tuhan

kalian
Ali-Imran:73 وُكْم يَُحآجُّ

تُُهْم َداِحَضٌة وَن ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ٱْستُجِيَب َلُهۥ ُحجَّ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ
dan orang-orang yang dibantah di dalam Allah dari sesudah

apa(agama) diterima baginya bantahan mereka (ia[pr]) yang menyia-
nyiakan

Asy-Syuura:16
وَن يَُحآجُّ

أََجَعْلتُْم ِسَقايََة ٱْلَحآجِّ َوِعَمارَةَ ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
apakah (kalian) menjadikan pemberi minum orang-orang yang

mengerjakan haji dan pengurus masjid Haram
At-Taubah:19 ٱْلَحآجِّ

وا۟ ٱْلَحجَّ َوٱْلُعْمرَةَ لِـلَّـِه َوأَِتمُّ
dan kalian hendaklah menyempurnakan ibadah haji dan umrah karena

Allah
Al-Baqarah:196 ٱْلَحجَّ

 فََمن فَرََض ِفيِهنَّ ٱْلَحجَّ
maka barang siapa ia telah menentukan / mewajibkan tentang mereka

berhaji
Al-Baqarah:197

ْعُلومٌَٰت ٱْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ
haji bulan-bulan (kb jamak) yang ditentukan Al-Baqarah:197 ٱْلَحجُّ

فَِإذَآ أَِمنتُْم فََمن تََمتَّعَ ِبٱْلُعْمرَِة إَِلى ٱْلَحجِّ فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka apabila kalian telah aman maka barang siapa dia menjadi

tamattu/ingin dengan ibadah umrah kepada (sebelum) orang-orang
yang mengerjakan haji maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban

Al-Baqarah:196
ٱْلَحجِّ

 فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ ِفى ٱْلَحجِّ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari di

dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:196

 فَاَل رَفََث واََل فُُسوَق واََل ِجَداَل ِفى ٱْلَحجِّ
maka tidak boleh ia menggauli dan tidak boleh berbuat fasik dan

tidak boleh bertengkar di dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:197

َوأَذٌَٰن مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦٓ إَِلى ٱلنَّاِس يَْوَم ٱْلَحجِّ ٱأْلَْكبَِر
dan suatu permakluman dari Allah dan rasul-nya kepada manusia

pada hari orang-orang yang mengerjakan haji besar
At-Taubah:3

1468

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُة ٱْلبَٰلَِغُة ُقْل فَلِلَِّه ٱْلُحجَّ
kamu hendaklah mengatakan maka bagi Allah hujjah/alasan (kb

abstrak/kt sifat) yang menjelaskan lagi kuat
Al-An'aam:149 ُة ٱْلُحجَّ
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ر ج ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna batu, biji, batu permata, batu

nisan, batu kubur, sela, warna kelabu muda, dr batu, benar-benar,
karantina

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melemparkan batu,
melempari dgn batu, membatui, mengeluarkan biji, mengkarantinakan,

membekukan hati, membatu, menjadikan batu, mengejuntukan, menjadi
kaku, mengentalkan, membeku, membekukan, mencocok, menusuk,

menancapkan, memancangkan, menombak, mempesonakan, mempesona,
membuat terpaku, menjadi fosil, berurat berakar, mengeras, menjadi
keras, mengeraskan, memperkeras, memperkeraskan, menegarkan,

mempertegar, membajakan, mengirim, mengirimkan, kirimkan, mengutus,
menyuruh, berkirim, menyampaikan, melempar, membuat, menyuruh

memanggil, menembakkan, memesankan, menurunkan

ِحْجٌر ِحْجًرا ِحَجارَةً ُحُجورُِكم ِبِحَجارٍَة
larangan larangan/halangan batu pemeliharaanmu dengan batu-batu

َوِحْجًرا مَّْحُجوًرا َكٱْلِحَجارَِة ِحْجٍر ِحْجٌر
dan batas yang dibatasi /

dihalangi seperti batu pikiran / akal larangan

ٱْلِحَجارَِة ٱْلُحُجرَِٰت ٱْلَحَجَر َوٱْلِحَجارَةُ
batu-batu kamar-kamar batu itu dan batu-batu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يٍل تَرِْميِهم ِبِحَجارٍَة مِّن ِسجِّ
(kamu) melempari mereka[lk] dengan batu-batu dari tanah

keras/terbakar
Al-Fiil:4 ِبِحَجارٍَة

َوَربَِٰٓئبُُكُم ٱلَِّٰتى ِفى ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم ٱلَِّٰتى َدَخْلتُم ِبِهنَّ
dan anak-anak isterimu yang di dalam pemeliharaanmu dari isteri-

isteri kalian yang kalian telah masuki/campuri dengan mereka
An-Nisa:23 ُحُجورُِكم
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َمآِء فَأَْمِطْر َعَليْنَا ِحَجارَةً مَِّن ٱلسَّ
maka (kamu) hujanilah atas kami batu dari langit Al-Anfaal:32 ِحَجارَةً

يٍل مَّنُضوٍد َوأَْمطَرْنَا َعَليَْها ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ
dan kami telah menghujani diatasnya batu dari tanah yang terbakar

(ia[lk]) yang disusun-susun
Huud:82

يٍل لِيََها َساِفَلَها َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ فََجَعْلنَا عَٰ
maka (kami) menjadikan (ia[lk]) yang diatasnya (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya dan kami telah menghujani atas mereka batu-batu
dari tanah yang keras

Al-Hijr:74

ُقْل ُكونُوا۟ ِحَجارَةً أَْو َحِديًدا
kamu hendaklah mengatakan adalah mereka batu atau besi

Al-Isra:50

لِنُرِْسَل َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِطنيٍ
agar dikirimkan atas mereka batu-batu dari tanah

Adz-
Dzaariyaat:33

يَْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِمنَي َويَُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجوًرا
pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa dan mereka mengatakan

larangan/halangan yang dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:22 ِحْجًرا

ٌم َوَحرٌْث ِحْجٌر الَّ يَطَْعُمَهآ ِذِهۦٓ أَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini binatang-binatang ternak dan tanaman

larangan tidak (boleh) dia memakan keduanya
Al-An'aam:138 ِحْجٌر

َهْل ِفى ذَٰلَِك َقَسٌم لِِّذى ِحْجٍر
apakah/bukankah di dalam itu sumpah bagi memiliki pikiran / akal Al-Fajr:5 ِحْجٍر

فَِهىَ َكٱْلِحَجارَِة أَْو أََشدُّ َقْسَوةً
maka ia seperti batu atau paling keras/berat keras Al-Baqarah:74 َكٱْلِحَجارَِة

يَْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِمنَي َويَُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجوًرا
pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa dan mereka mengatakan

larangan/halangan yang dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:22 مَّْحُجوًرا

 َوَجَعَل بَيْنَُهَما بَْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجوًرا
dan dia menjadikan diantara mereka berdua dinding dan batas yang

dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:53

َوَجَعَل بَيْنَُهَما بَْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجوًرا
dan dia menjadikan diantara mereka berdua dinding dan batas yang

dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:53 َوِحْجًرا
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ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan

bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-
orang kafir

Al-Baqarah:24
َوٱْلِحَجارَةُ

َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ َعَليَْها َملَِٰٓئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد
kayu apinya / bahan bakarnya manusia dan batu-batu diatasnya

malaikat orang yang kasar amat kesulitan
At-Tahriim:6

فَُقْلنَا ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
maka kami katakan kamu pukullah dengan tongkatmu batu itu Al-Baqarah:60 ٱْلَحَجَر

 إِِذ ٱْستَْسَقىُٰه َقْوُمُهۥٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
ketika memohon air kepadanya kaumnya agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu batu itu
Al-A'raaf:160

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َورَآِء ٱْلُحُجرَِٰت أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
sesungguhnya orang-orang yang dipanggil kamu dari belakang

kamar-kamar kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan
akal

Al-Hujuraat:4 ٱْلُحُجرَِٰت

ُر ُر ِمنُْه ٱأْلَنْهَٰ إِنَّ ِمَن ٱْلِحَجارَِة مَلَا يَتَفَجَّ َو
dan sesungguhnya kami dari batu-batu sungguh apa dia berubah

menjadi mengalir dari padanya sungai-sungai
Al-Baqarah:74 ٱْلِحَجارَِة

ُب ٱْلِحْجِر ٱمْلُرَْسلنَِي َوَلَقْد َكذََّب أَْصحَٰ
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

penghuni hijir para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Hijr:80 ٱْلِحْجِر
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ز ج ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perebutan, serangan,

perampasan, rebutan, sita, konfiskasi, pengambilan alih, beslah,
pembeslahan, pengasingan, pemencila , pemencilan, pencabutan,

kehilangan, kerugian, kebebasan, kemerdekaan, istiqlal, cuti, libur,
liburan, tdk sah, penahanan, penawanan, hambatan, cidukan, arestasi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperebutkan, menyerang,
merampas, menyita, melucuti, menahan, menciduk, mengambil

جِِزيَن حَٰ َحاِجزًا
menjadikan kalian berkembang biak (ia[lk]) yang memisahkan/membatasi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجَعَل َلَها َروَِٰسىَ َوَجَعَل بَنْيَ ٱْلبَْحَريِْن َحاِجزًا
dan dia menjadikan untuknya gunung-gunung dan dia menjadikan

diantara dua laut (ia[lk]) yang memisahkan/membatasi
An-Naml:61 َحاِجزًا

جِِزيَن فََما ِمنُكم مِّْن أََحٍد َعنُْه حَٰ
maka tidak diantara kalian dari seorang daripadanya menjadikan

kalian berkembang biak
Al-Haaqqah:47 جِِزيَن حَٰ
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ب د ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketinggian, peninggian,

pengangkatan, tingginya, bukit
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melengkungkan

َحَدٍب
tempat yang tinggi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُهم مِّن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوَن
dan mereka dari setiap tempat yang tinggi mengalir/turun dengan

cepat
Al-Anbiyaa':96 َحَدٍب
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ث د ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna muda, agak muda, pengemis,

pemuda, anak, kecil, belia, masih baru, bungsu, belum berpengalaman, yg
baru dimulai, pekerjaan, kerja, usaha, karya, hasil kerja, kerjaan, amal,

tindak, faal, reka, kere, orang jembel, aliran, pergi, berjalan, hilang,
berangkat, naik, menaiki, jalan, berlalu, menjadi, sampai, bangkrut,

meninggal, meninggal dunia, berbunyi, hancur, terbentang, pai, menjadi
aus, arus, curahan, tumpahan, rawa, iring-iringan, perjalanan,

kesempatan, kesepakatan, kegiatan, orang minta-minta, kenaikan,
penambahan, naiknya, ketinggian, tanjakan, penaikan, bukit kecil,

peninggian, berkembangnya, reaksi, alasan, kejadian, tempat, kedudukan,
lulus, meluluskan, lalu, melewati, lewat, menyampaikan, memberikan,

berakhir, melalui, melintas, mengabaikan, pas, disahkan, diterima,
menyuguhkan, bertukar, berubah, melampau, mengulurkan, menang,

menikmati, tdk mempedulikan, dipandang sbg, jabatan, tempat tinggal,
lokal, wewenang, bagian, urusan, tingkat, anak laki-laki, bencana,

malapetaka, mala, celaka besar, kemalangan, petaka, kiamat, mara,
ketewasan, gejala, fenomen, perwujudan, episode, kisah, insiden, biasa,

khas, pengalaman, remaja, pertandingan, anak muda, perlombaan, partai.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menempatkan, pergi,

berjalan, hilang, berangkat, naik, menaiki, jalan, berlalu, menjadi, sampai,
bangkrut, meninggal, meninggal dunia, berbunyi, hancur, terbentang, pai,

menjadi aus, terjadi, berlangsung, menjadi termasyhur, menjadi
terkemuka, mampir, mendapatkan, mendapati, mendapat, terlepas, cepol,

gugur, jatuh, bekerja, mengerjakan, menjalankan, mengusahakan,
menyelesaikan, mengolah, jadi, menyebabkan, meramas-ramas, lewat,

lalu, memiskinkan, melebihi, mengalir, berhamburan, membesut,
melinang, melambai, membanjir, bangun, bertambah, bangkit, terbit,

berdiri, membubung, muncul, timbul, mengatasi, menjulang, membubul,
memberontak, mulai, membangun, mekar, meragikan, empoh, mengatas,

mendatangkan, datang, tiba, mendatang, menimpa, terdapat, berlaku,
terpikir, berada, lulus, bertempat, meluluskan, melewati, menyampaikan,

memberikan, berakhir, melalui, melintas, mengabaikan, pas, disahkan,
diterima, menyuguhkan, bertukar, berubah, melampau, mengulurkan,

menang, menikmati, tdk mempedulikan, dipandang sbg, teringat, cogok,
tumbuh, kebetulan mendapat, menemukan, meletakkan, menaruh,

memasukkan, taruh, menduduki, menaruhkan, menampung,
menyerahkan, mengenakan, kenal.

تَُحدُِّث ِبَحِديٍث أُْحِدَث أََحاِديَث أَتَُحدِّثُونَُهم
ia menceritakan dengan perkataan diceriterakan buah tutur/ceritera

apakah kalian
menceritakan

kepada mereka
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َحِديُث َحِديثٍۭ َحِديٍث َحِديثًا تَُحدُِّث
kisah nyata berita berita sesuatu kejadian ia menceritakan

مُّْحَدٍث ُمْحَدٍث لَِحِديٍث فََحدِّْث َحِديُث
yang dalam kondisi

cepat diperbarui
yang dalam kondisi

cepat diperbarui untuk percakapan maka hendaklah
kamu ceritakan kisah nyata

ٱْلَحِديِث
pembicaraan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا َخاَل بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض َقاُلٓوا۟ أَتَُحدِّثُونَُهم َو
dan bila berkumpul sebagian mereka kepada bagian mereka berkata

apakah kalian menceritakan kepada mereka
Al-Baqarah:76 أَتَُحدِّثُونَُهم

َوَجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث فَبُْعًدا لَِّقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan (kami) menjadikan mereka buah tutur/ceritera kebinasaan bagi

kaum/orang-orang mereka tidak mereka beriman

Al-
Mu'minuun:44

أََحاِديَث
فََجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث َوَمزَّْقنَُٰهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق

maka (kami) menjadikan mereka percakapan/buah mulut dan (kami)
menghancurkan mereka tiap-tiap orang yang dihancur leburkan

Saba':19

َحتَّىٰٓ أُْحِدَث َلَك ِمنُْه ِذْكًرا
sehingga diceriterakan kepadamu dari padanya pelajaran/peringatan Al-Kahfi:70 أُْحِدَث

ِدِقنَي ثْلِِهۦٓ إِن َكانُوا۟ صَٰ فَْليَأْتُوا۟ ِبَحِديٍث مِّ
maka hendaklah (mereka) mendatangkan dengan perkataan

semisalnya/yang menyamainya jika adalah mereka para yang
membenarkan

Ath-Thuur:34 ِبَحِديٍث

يَْوَمِئٍذ تَُحدُِّث أَْخبَارََها
pada hari itu ia menceritakan beritanya Az-Zalzalah:4 تَُحدُِّث
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ٰى ِبِهُم ٱأْلَرُْض واََل يَْكتُُموَن الـلَّـَه َحِديثًا َلْو تَُسوَّ
sekiranya/supaya dia disama-ratakan dengan mereka bumi dan tidak

mereka menyembunyikan Allah sesuatu kejadian
An-Nisa:42 َحِديثًا

ؤآَُلِء ٱْلَقْومِ اَل يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َحِديثًا  فََماِل هَٰٓ
maka harta mereka itu kaum tidak hampir-hampir mereka mengerti

pembicaraan
An-Nisa:78

 َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه َحِديثًا
dan barang siapa paling/lebih benar dari Allah perkataan

An-Nisa:87

َما َكاَن َحِديثًا يُفْتََرٰى َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه
tidak adalah dia cerita-cerita dibuat-buat akan tetapi membenarkan

yang diantara (petunjuk) tangannya (sebelumnya)(
Yusuf:111

إِذْ أََسرَّ ٱلنَِّبىُّ إَِلىٰ بَْعِض أَزْوَِٰجِهۦ َحِديثًا  َو
dan ketika merahasiakan nabi kepada sebagian isteri-isterinya cerita-

cerita
At-Tahriim:3

فَاَل تَْقُعُدوا۟ َمَعُهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦٓ
maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
An-Nisa:140 َحِديٍث

فَأَْعرِْض َعنُْهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
Al-An'aam:68

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman Al-A'raaf:185 َحِديثٍۭ

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَد الـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya mereka

beriman
Al-Jaatsiyah:6

فَِبأَىِّ َحِديثٍۭ بَْعَدهُۥ يُؤِْمنُوَن
maka yang mana berita sesudahnya mereka beriman

Al-Mursalaat:50

َوَهْل أَتَىَٰك َحِديُث ُموَسىٰٓ
dan apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa Thaahaa:9 َحِديُث

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث َضيِْف إِبْرَِٰهيَم ٱمْلُْكرَِمنَي
apakah sampai kepadamu kisah nyata tamu Ibrahim orang-orang

yang dalam kondisi dimuliakan

Adz-
Dzaariyaat:24

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ُموَسىٰٓ
apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa

An-Naziaat:15

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ٱْلُجنُوِد
apakah sampai kepadamu kisah nyata para bala tentara

Al-Buruuj:17
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َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ٱْلغَِٰشيَِة
apakah sampai kepadamu kisah nyata (ia[pr]) yang dahsyat

Al-Ghaashiyah:1

َوأَمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّْث
dan adapun dengan nikmat tuhanmu maka hendaklah kamu ceritakan Ad-Duha:11 فََحدِّْث

واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku(olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53
لَِحِديٍث

ِن ُمْحَدٍث َوَما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مَِّن ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari

pemurah yang dalam kondisi cepat diperbarui
Asy-Syu'araa':5 ُمْحَدٍث

بِِّهم مُّْحَدٍث َما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مِّن رَّ
tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari tuhan

mereka yang dalam kondisi cepat diperbarui
Al-Anbiyaa':2 مُّْحَدٍث

َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن أَْو يُْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا
boleh jadi mereka mereka bertakwa atau menyebabkan akan

menimbulkan bagi mereka pelajaran/peringatan
Thaahaa:113 يُْحِدُث

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

وََكذَٰلَِك يَْجتَِبيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan demikianlah (ia[lk]) memilih kamu tuhanmu dan sungguh-

sungguh akan mengajarkan kamu dari taXwil/tabir kejadian/mimpi
Yusuf:6 ٱأْلََحاِديِث

َولِنَُعلَِّمُهۥ ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث َوالـلَّـُه َغالٌِب َعَلىٰٓ أَْمرِِهۦ
dan karena hendak mengajarkannya dari tabir/pengertian kejadian-

kejadian/mimpi dan Allah (ia[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
urusan-nya

Yusuf:21

 َوَعلَّْمتَِنى ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan (kamu) mengajarkan kepadaku dari tabir/pengertian mimpi

Yusuf:101

ذَا ٱْلَحِديِث أََسفًا إِن لَّْم يُؤِْمنُوا۟ ِبهَٰ
jika tidak mereka mempercayai dengan/kepada ini pembicaraan

duka-cita / penyesalan
Al-Kahfi:6 ٱْلَحِديِث
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 َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشتَِرى َلْهَو ٱْلَحِديِث
dan diantara manusia orang yang membeli sia-sia /permainan

pembicaraan
Luqman:6

ِبًها مَّثَاِنىَ الـلَّـُه نَزََّل أَْحَسَن ٱْلَحِديِث ِكتَٰبًا مُّتَشَٰ
Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan memperbaiki

pembicaraan suatu kewajiban (ia[lk]) yang saling serupa (ia) yang
dua/berulang-ulang

Az-Zumar:23

ذَا ٱْلَحِديِث تَْعَجبُوَن أَفَِمْن هَٰ
maka apakah ini pembicaraan heran

An-Najm:59

ْدِهنُوَن ذَا ٱْلَحِديِث أَنتُم مُّ أَفَِبهَٰ
maka apakah dengan ini pembicaraan kalian (mereka) yang

memalingkan
Al-Waqi'a:81

ذَا ٱْلَحِديِث  فَذَرِْنى َوَمن يَُكذُِّب ِبهَٰ
maka biarkan aku dan orang sungguh-sungguh akan mendustakan

dengan ini pembicaraan
Al-Qalam:44
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د د ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna besi, kumpulan, perangkat,

setel, pasangan, nama, reputasi, sebutan, istilah, tokoh, pamili, silam,
perlengkapan, tempat, buku, letak rambut, sisiran, orang yg

berkepentingan sama, bidang, pesawat, bandung, selengkap, siap, tetap, yg
ditentukan, keras kepala, degil, tanda, bekas, sasaran, nilai, angka, jejak,

ciri, cap, noda, taraf, tingkat, gerak, kemasyhuran, batas, baris, garis,
saluran, antre, barisan, deretan, tali, merek, lintasan, tepat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menemukan, menempatkan,
menetap, menetapkan, menjelaskan , menamai, menamakan, memanggil,

menggelar, memberi nama, menyebut, mengatakan, menyebuntukan,
menggelari, menegaskan, mempertegas, mengartikan, membatasi,

memberi definisi, mempertetap, mempertetapkan, memperhinggakan,
mengatur, terbenam, turun, memasang, mengeset, menyetel, menentukan,

menyusun, menarik, menyediakan, menaruh, memberi, mengental,
mengeras, menyebabkan, mengatupkan, mempertajam, merias,

menghasut, memperkatupkan, masuk, mempersediakan, menaruhkan,
menandai, memperhatikan, menilai, menjadi tanda, memberi harga pd,

memastikan, memutuskan, mematok, menjelaskan, memperketat,
memperbataskan, memperpicik, mempersempit, menggunakan sbg batas,

memperbaiki, mengurus, membetulkan, mengarahkan, memusatkan,
merapikan, menyesuaikan, diservis, menservis, menyuap, memancangkan,

memberi obat bisu, main kongkalingkong, bermaksud, mencamkan,
memperjanjikan, memberikan, menugaskan, menyerahkan,

memperuntukkan, mengangkat, menyebuntukan dgn pasti, melapisi,
menggaris, memagari, memperderetkan, menempelkan, menderetkan,
berjajar jalan, melapis, melapik, mengulasi, menunjukkan sesuatu dgn

tepat

ُحُدوَد َحِديٍد َحِديٌد َحِديًدا َحآدَّ
hukum-hukum besi amat tajam besi ia menentang

لُِحُدوِد ِحَداٍد ُحُدوُد ُحُدوَدهُۥ ُحُدوَد
bagi hukum-hukum ketajaman batas-batas (hukum) ketentuan-

ketentuanNya hukum-hukum
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ٱْلَحِديِد ٱْلَحِديَد يَُحآدُّوَن
besi besi ditentang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

َحآدَّ

ُقْل ُكونُوا۟ ِحَجارَةً أَْو َحِديًدا
kamu hendaklah mengatakan adalah mereka batu atau besi Al-Isra:50 َحِديًدا

فََكَشفْنَا َعنَك ِغطَآَءَك فَبََصرَُك ٱْليَْوَم َحِديٌد
lalu (kami) menghilangkan dari padamu tutup / tabir kamu maka

pandanganmu hari ini amat tajam
Qaaf:22 َحِديٌد

قَِٰمعُ ِمْن َحِديٍد َوَلُهم مَّ
dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi Al-Hajj:21 َحِديٍد

إآِلَّ أَن يََخافَآ أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
kecuali jika (mereka berdua) khawatir bahwa tidak didirkan (oleh

keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:229 ُحُدوَد

فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
maka jika kalian takut bahwa tidak didirkan (oleh keduanya) hukum-

hukum Allah
Al-Baqarah:229

َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa sangat melanggar / melampui batas hukum-hukum

Allah maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:229

أَن يَتََراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
bahwa (mereka berdua) ruju' (kawin kembali) jika berpendapat

bahwa didirkan (oleh keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:230

أاَلَّ يَْعَلُموا۟ ُحُدوَد َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
bahwa tidak dia mengetahui batas/hukum-hukum apa ia menurunkan

Allah atas/terhadap rasul-nya
At-Taubah:97

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1
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َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَتََعدَّ ُحُدوَدهُۥ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya dan menjadi

melanggar ketentuan-ketentuanNya
An-Nisa:14 ُحُدوَدهُۥ

ُحُدوُد الـلَّـِه فَاَل تَْقَربُوَها
batas-batas (hukum) Allah maka janganlahmendekatinya Al-Baqarah:187 ُحُدوُد

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه فَاَل تَْعتَُدوَها
itu hukum-hukum Allah maka jangan melanggarnya[pr]

Al-Baqarah:229

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه يُبَيِّنَُها لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan itulah(tunggal) hukum-hukum Allah sungguh-sungguh akan

menerangkannya bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-Baqarah:230

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu ketentuan-ketentuan Allah dan barang siapa dia mentaati Allah

dan rasul-nya
An-Nisa:13

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َولِْلكَٰ
dan itulah(tunggal) batas/batas/hukum-hukum Allah dan bagi orang-

orang kafir siksaan sangat pedih
Al-Mujaadilah:4

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19 ِحَداٍد

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِفظُوَن لُِحُدوِد الـلَّـِه َوبَشِّ َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوٱْلحَٰ
dan orang-orang yang mencegah dari pembuat kemungkaran dan

orang-orang yang memelihara bagi hukum-hukum Allah dan
beritakanlah orang-orang yang beriman

At-Taubah:112 لُِحُدوِد

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَُّهۥ َمن يَُحاِدِد الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
tidaklah dia mengetahui bahwasanya siapa semakin menentang Allah

dan rasul-nya
At-Taubah:63 يَُحاِدِد

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ُكِبتُوا۟ َكَما ُكِبَت
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya

dihinakan sebagaimana telah dihinakan
Al-Mujaadilah:5 يَُحآدُّوَن

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱأْلَذَلِّنَي
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya itulah

mereka di dalam orang-orang yang hina

Al-
Mujaadilah:20
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ِبى َمَعُهۥ َوٱلطَّيَْر َوأََلنَّا َلُه ٱْلَحِديَد يَٰجِبَاُل أَوِّ
hai gunung-gunung (kamu) kembalilah/bertaubatlah kepada-ku

bersama dia dan burung-burung dan (kami) melunakkan baginya besi
Saba':10 ٱْلَحِديَد

لِيَُقوَم ٱلنَّاُس ِبٱْلِقْسِط َوأَنزَْلنَا ٱْلَحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد
supaya menegakkan manusia dengan adil dan kami telah menurunkan

besi tentang (kebenaran) itu kekuatan sangat keras/berat
Al-Hadiid:25

َدفَنْيِ َءاتُوِنى زُبََر ٱْلَحِديِد َحتَّىٰٓ إِذَا َساَوٰى بَنْيَ ٱلصَّ
datangkan / berikan kepadaku dipotong-potong besi sehingga apabila

sama antara ia kedua pinggir/puncak
Al-Kahfi:96 ٱْلَحِديِد
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ق د ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pandangan, renungan,

penglihatan, wajah, rupa, paras, tilik, corak, mata, netra, pesosok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menatap, memandang,

kelihatan, membelalang, menatapi, mengelilingi, mengepung, melingkari,
melingkungi, mengurung, melengkungi, membelalak, nampak, tampak,

memandang dgn penuh perhatian, menatap dgn penuh perhatian,
menyorot, melihat, memeriksa, menengok, menonton, meninjau,

mengurusi, membidik, menjurusi, memata-matai, mempertimbangkan

َوَحَدآِئَق َحَدآِئَق
dan kebun-kebun kebun-kebun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َحَدآِئَق ذَاَت بَْهَجٍة
lalu (kami) menumbuhkan dengannya kebun-kebun sebelah

pemandangan indah
An-Naml:60 َحَدآِئَق

َحَدآِئَق َوأَْعنَٰبًا
kebun-kebun dan anggur-anggur

An-Naba:32

َوَحَدآِئَق ُغْلبًا
dan kebun-kebun subur/lebat Abasa:30 َوَحَدآِئَق
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ر ذ ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berhati-hati, cermat, teliti,

celi, awas, perduli, bela, mau, suka, hati-hati, ingat, selidik, acuh, jera,
bijaksana, hemat, yg berjaga-jaga, peringatan, perhatian, kewaspadaan,
orang yg tdk normal, perawatan, asuhan, pemeliharaan, perlindungan,

penyelenggaraan, ketelitian, rawatan, asi, penampungan, penjagaan,
kebijaksanaan, sifat hemat, hal berhati-hati

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna peduli, mengurus,
memelihara, memperhatikan, memikirkan, memikir, berurusan,

mengacuhkan, mengindahkan, mengemong, ada perhatian, membenakan

ِحذْرَُهْم ِحذْرَُكْم ِذُروَن حَٰ َحذََر تَْحذَُروَن
kewaspadaan

mereka
kewaspadaan

/kesiapan kalian berjaga-jaga ia merasa takut kamu takutkan

فَٱْحذَُروُهْم فَٱْحذَُروهُ فَٱْحذَُروا۟ فَْليَْحذَِر ِحذْرَُهْم
maka berhati-hatilah

kepada mereka
maka takutlah

kepadaNya
maka kalian

hendaklah hati-hati
maka hendaklah

takut
kewaspadaan

mereka

۟ َوٱْحذَُروا َويَُحذِّرُُكُم َمْحذُوًرا فَٱْحذَرُْهْم فَٱْحذَُروُهْم
dan berhati-hatilah

kamu

dan dia sungguh-
sungguh akan

memperingatkan
kalian

yang ditakuti
maka

takutlah/waspadalah
terhadap mereka

maka berhati-hatilah
kepada mereka

يَْحذَُروَن
mereka menjaga diri/hati-hati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه ُمْخِرٌج مَّا تَْحذَُروَن
sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa kamu takutkan At-Taubah:64 تَْحذَُروَن

وَِٰعِق َحذََر ٱمْلَْوِت مَِّن ٱلصَّ
dari petir ia merasa takut mati Al-Baqarah:19 َحذََر
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َوُهْم أُُلوٌف َحذََر ٱمْلَْوِت
dan mereka beribu-ribu ia merasa takut mati

Al-Baqarah:243

ِذُروَن إِنَّا َلَجِميعٌ حَٰ َو
dan sesungguhnya kami benar-benar semua berjaga-jaga Asy-Syu'araa':56 ِذُروَن حَٰ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengambil kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:71 ِحذْرَُكْم

 أَْو ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَن تََضُعٓوا۟ أَْسلَِحتَُكْم َوُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
atau adalah kalian sakit akan kalian meletakkan senjata-senjata kalian

dan kalian ambillah kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:102

۟ فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sungguh

mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-
orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102 ِحذْرَُهْم

فَْليَْحذَِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمرِِهۦٓ أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة
maka hendaklah takut orang-orang yangsemakin menyalahkan dari

urusan-nya akan ditimpa mereka[lk] cobaan-cobaan
An-Nuur:63 فَْليَْحذَِر

إِن لَّْم تُؤْتَْوهُ فَٱْحذَُروا۟ َو
dan jika tidak kalian diberikannya maka kalian hendaklah hati-hati Al-Maidah:41 ۟ فَٱْحذَُروا

فَٱْحذَُروهُ َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
maka takutlah kepadaNya dan kalian hendaklah mengetahui

bahwasanya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun
Al-Baqarah:235 فَٱْحذَُروهُ

إِن تَْعفُوا۟ َوتَْصفَُحوا۟ َوتَْغِفُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم فَٱْحذَُروُهْم َو
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jika memaafkan danberhati

lapang danmengampuni maka sesungguhnya Allah sangat
mengampuni sangat penyayang

At-
Taghaabun:14

فَٱْحذَُروُهْم

فَٱْحذَرُْهْم قَٰتََلُهُم الـلَّـُه أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
maka takutlah/waspadalah terhadap mereka (ia) semakin memerangi

kalian mereka Allah bahwasanya mereka berpaling

Al-
Munaafiquun:4 فَٱْحذَرُْهْم

إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َكاَن َمْحذُوًرا
sesungguhnya siksa tuhanmu adalah dia yang ditakuti Al-Isra:57 َمْحذُوًرا
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َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan kepada Allah tempat kembali
Ali-Imran:28 َويَُحذِّرُُكُم

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan Allah maha penyantun dengan hamba
Ali-Imran:30

۟ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوٱْحذَُروا
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul dan berhati-hatilah kamu
Al-Maidah:92 ۟ َوٱْحذَُروا

واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم َوٱْحذَرُْهْم
dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka dan hati-hatilah terhadap

mereka
Al-Maidah:49 َوٱْحذَرُْهْم

يَْحذَُر ٱمْلُنَِٰفُقوَن أَن تُنَزََّل َعَليِْهْم ُسورَةٌ
takut orang-orang munafik jika dia menurunkan atas mereka suatu

surat
At-Taubah:64 يَْحذَُر

َساِجًدا َوَقآِئًما يَْحذَُر ٱأْلَِخرَةَ َويَرُْجوا۟ رَْحَمَة َربِِّهۦ
(ia[lk]) yang bersujud dan berdiri ia takut akhirat dan mengharapkan

rahmat tuhannya
Az-Zumar:9

إِذَا رََجُعٓوا۟ إَِليِْهْم َلَعلَُّهْم يَْحذَُروَن
apabila (mereka) kembali kepada mereka boleh jadi mereka mereka

menjaga diri/hati-hati
At-Taubah:122 يَْحذَُروَن

 َوُجنُوَدُهَما ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْحذَُروَن
dan para bala tentara keduanya dari mereka apa yang adalah mereka

mereka khawatirkan
Al-Qashash:6
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ا ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencarian, permintaan,

kunjungan, penyelidikan, penelitian, pengusutan, penjajakan, penyuluhan,
tatapan, pengamatan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencari, meminta,
mengunjungi, menyelidiki, meneliti, memeriksa, mengusut, mengecam,
menyelisik, menjejaki, menjelujuri, menjurusi, menyuluhi, menyimak,

menatapi, menatap, mengamati dgn teliti, meneliti dgn cermat, memeriksa
dgn teliti, memperkaca, memperkacai, mengamat-amati dgn teliti,

memperamat-amati

۟ ْوا تََحرَّ
(mereka) kemudian menujulah/memilihlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْوا۟ رََشًدا فََمْن أَْسَلَم فَأُ۟ولَِٰٓئَك تََحرَّ
maka barang siapa dia sangat mematuhi maka itulah mereka (mereka)

kemudian menujulah/memilihlah petunjuk yang lurus
Al-Jinn:14 ۟ ْوا تََحرَّ
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ب ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peperangan, perjuangan,

harab, perang, crusade, cru, tempur, pertempuran, perkelahian,
perampokan, todongan, pembegalan, penyamunan, penggarongan,

penggedoran, hukuman, pidana, azab, siksaan, ganjaran, perlakuan kasar,
setrap, setrapan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berperang, berjuang,
berkelahi, berlawan, memerangi , cr, berlawanan, melawan, memberantas,

bertempur

يَُحاِربُوَن ِريَب مَّحَٰ لِّْلَحرِْب َحارََب ِبَحرٍْب
mereka memerangi gedung-gedung

yang tinggi untuk peperangan (ia) semakin
memerangi

dengan adanya
perang

ٱمْلِْحرَاِب ٱمْلِْحرَاَب ٱْلَحرِْب ٱْلَحرُْب
mihrab mimbar peperangan perang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإن لَّْم تَفَْعُلوا۟ فَأْذَنُوا۟ ِبَحرٍْب مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat maka kalian hendaklah

mendengarkan dengan adanya perang dari Allah dan rasul-nya
Al-Baqarah:279 ِبَحرٍْب

َْن َحارََب الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ِمن َقبُْل إِرَْصاًدا ملِّ َو
dan penyambutan bagi orang-orang yang (ia) semakin memerangi

Allah dan rasul-nya dari sebelum
At-Taubah:107 َحارََب

ُكلََّمآ أَْوَقُدوا۟ نَاًرا لِّْلَحرِْب أَطْفَأََها الـلَّـُه
setiap apa kalian menyalakan api untuk peperangan dia

memadamkannya Allah
Al-Maidah:64 لِّْلَحرِْب

ِريَب يَْعَمُلوَن َلُهۥ َما يََشآُء ِمن مَّحَٰ
mereka mengerjakan baginya apa dia kehendaki dari gedung-gedung

yang tinggi
Saba':13 ِريَب مَّحَٰ

إِنََّما َجزَٰٓؤُا۟ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yang mereka

memerangi Allah dan rasul-nya
Al-Maidah:33 يَُحاِربُوَن
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إِمَّا ِفَدآًء َحتَّىٰ تََضعَ ٱْلَحرُْب أَْوزَارََها فَِإمَّا َمنًّۢا بَْعُد َو
maka adapun umpatan sesudah itu dan adapun tebusan-tebusan

sehingga (ia [lk]) meletakkan perang atau menerima tebusan-
tembusan

Muhammad:4 ٱْلَحرُْب

فَِإمَّا تَثَْقفَنَُّهْم ِفى ٱْلَحرِْب
maka jika menemui mereka[lk] di dalam peperangan Al-Anfaal:57 ٱْلَحرِْب

وََكفََّلَها زََكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليَْها زََكِريَّا ٱمْلِْحرَاَب
dan dia memeliharanya Zakaria setiap apa dia memasuki diatasnya

Zakaria mimbar
Ali-Imran:37 ٱمْلِْحرَاَب

ُروا۟ ٱمْلِْحرَاَب  َوَهْل أَتَىَٰك نَبَؤُا۟ ٱْلَخْصمِ إِذْ تََسوَّ
dan apakah sampai kepadamu berita orang yang bermusuhan ketika

(mereka) melompati pagar mimbar
Shaad:21

فَنَاَدتُْه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهَو َقآِئٌم يَُصلِّى ِفى ٱمْلِْحرَاِب
maka dia memanggilnya malaikat-malaikat dan dia yang menegakkan

dia shalat di dalam mihrab
Ali-Imran:39 ٱمْلِْحرَاِب

 فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمَن ٱمْلِْحرَاِب
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya dari mihrab

Maryam:11
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Kosakata AlQuran

ث ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bajakan, bajak, luku,

tenggala, waluku, sampai, hingga, sehingga, supaya, agar, kurang,
daripada, agar supaya, mesin kas, laci uang, kebun, perkebunan, tanah

pertanian, usaha tani, tempat peternakan, rumah dan ladang, rumah dan
sawah, penggalian, sindiran, sikutan, jotosan, alur, parit, galur, kerut,

kernyit, kerunyut, bait, tongkat, juluan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membajak, menenggala,

mengolah, menanam, menanamkan, membudayakan, menjajar, mengeruk,
menyeruduk, menubruk, meluku, mengarungi, menyeberang, meneliti,

menjajaki, berjalan terus dgn susah payah, mengerjakan tanah,
memangkur, memasukkan uang ke dlm laci, membina, mempererat,

memperkuat, memperkembangtumbuhkan, memperkebuni, memajukan
supaya berkembang, bertani, berkebun, menyewakan, menyewa, menggali,

menjotos, menyelidiki, menusuk, mengerti, menyukai, menghargai,
mengerut

َحرِْثُكْم َحرْثَُكْم َحرَْث َحرٌْث تَْحرُثُوَن
kebunmu ladangmu ladang ladang kamu tanam

ٱْلَحرَْث َوٱْلَحرِْث َوَحرٌْث َحرِْثِهۦ َحرِْثُكْم
tanaman dan sawah ladang dan tanaman keuntungan itu kebunmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفَرََءيْتُم مَّا تَْحرُثُوَن
maka apakah(kalian) perhatikan apa kamu tanam Al-Waqi'a:63 تَْحرُثُوَن

ِنَسآؤُُكْم َحرٌْث لَُّكْم فَأْتُوا۟ َحرْثَُكْم
isteri-isteri kalian ladang bagi kalian maka kalian hendaklah

mendatangkan ladangmu
Al-Baqarah:223 َحرٌْث

أََصابَْت َحرَْث َقْومٍ ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَأَْهَلَكتُْه
dia menimpa ladang kaum/orang-orang mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri maka/lalu dia membinasakannya
Ali-Imran:117 َحرَْث
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َمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱأْلَِخرَِة نَزِْد َلُهۥ ِفى َحرِْثِهۦ
barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan akhirat

tambahkan baginya di dalam keuntungan itu
Asy-Syuura:20

َوَمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها
dan barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan dunia kami

mendatangkan kepadanya daripadanya(keuntungan itu)
Asy-Syuura:20

ِنَسآؤُُكْم َحرٌْث لَُّكْم فَأْتُوا۟ َحرْثَُكْم
isteri-isteri kalian ladang bagi kalian maka kalian hendaklah

mendatangkan ladangmu
Al-Baqarah:223 َحرْثَُكْم

رِِمنَي أَِن ٱْغُدوا۟ َعَلىٰ َحرِْثُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
agar/hendalah (kalian) pergi diwaktu pagi atas/terhadap kebunmu jika

adalah kalian orang-orang yang memotong/memetik
Al-Qalam:22 َحرِْثُكْم

َمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱأْلَِخرَِة نَزِْد َلُهۥ ِفى َحرِْثِهۦ
barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan akhirat

tambahkan baginya di dalam keuntungan itu
Asy-Syuura:20 َحرِْثِهۦ

ٌم َوَحرٌْث ِحْجٌر الَّ يَطَْعُمَهآ ِذِهۦٓ أَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini binatang-binatang ternak dan tanaman

larangan tidak (boleh) dia memakan keduanya
Al-An'aam:138 َوَحرٌْث

مِ َوٱْلَحرِْث َوٱْلَخيِْل ٱمْلَُسوََّمِة َوٱأْلَنْعَٰ
dan kuda yang menyentuh hati dan binatang ternak dan sawah ladang Ali-Imran:14 َوٱْلَحرِْث

واََل تَْسِقى ٱْلَحرَْث ُمَسلََّمٌة
dan tidak mengairi tanaman yang sangat ikhlas menyerahkan Al-Baqarah:71 ٱْلَحرَْث

َويُْهلَِك ٱْلَحرَْث َوٱلنَّْسَل
dan dia membinasakan tanam-tanaman dan binatang ternak

Al-Baqarah:205

مِ نَِصيبًا ا ذََرأَ ِمَن ٱْلَحرِْث َوٱأْلَنْعَٰ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ِممَّ
dan mereka menjadikan untuk Allah dari apa dia sebarkan dari ladang

dan binatang ternak bagian/sebagian besar
Al-An'aam:136 ٱْلَحرِْث

َن إِذْ يَْحُكَماِن ِفى ٱْلَحرِْث  َوَداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan Daud dan sulaiman tatkala keduanya memberi keputusan di

dalam ladang
Al-Anbiyaa':78
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ج ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesulitan,

kepayahan,kesukaran,kerumetan, gerahan, masakat, kesusahan,
kejanggalan, kekakuan, kekikukan, kelambanan, kerumitan, kebingungan,

penggagalan, perasaan bingung, penentuan posisi, suapan,sogokan,suap,
dosis obat bius.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperbaiki, menetapkan,
mengurus, membetulkan, memasang, menyediakan, menentukan,

mengarahkan, mengatur, memusatkan, merapikan, menyesuaikan,
diservis, menservis, memutuskan, menyuap, memancangkan, memberi

obat bisu, main kongkalingkong, bermaksud, mencamkan,
mempersediakan, memperjanjikan, memasang dgn kukuh.

َحَرجٍ َحَرٌج َحرًَجا
kesukaran/kesempitan kesukaran/kesempitan kesukaran/kesempitan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ اَل يَجُِدوا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َحرًَجا
kemudian tidak mereka mendapatkan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa

mereka kesukaran/kesempitan
An-Nisa:65 َحرًَجا

 َوَمن يُرِْد أَن يُِضلَُّهۥ يَْجَعْل َصْدرَهُۥ َضيًِّقا َحرًَجا
dan barang siapa dia menghendaki bahwa dia menyesatkannya dia

menjadikan dadanya kesempitan kesukaran/kesempitan
Al-An'aam:125

نُْه ِكتٌَٰب أُنِزَل إَِليَْك فَاَل يَُكن ِفى َصْدرَِك َحَرٌج مِّ
catatan / ketetapan dia menurunkan kepadamu maka janganlah adalah

dia di dalam dadamu kesukaran/kesempitan dari padanya
Al-A'raaf:2 َحَرٌج

 واََل َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang tidak mereka mendapatkan

apa mereka menafkahkan kesukaran/kesempitan
At-Taubah:91

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61
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لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
 َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

 لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan

Al-Fath:17

 واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan

Al-Fath:17

واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

dari dia mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Fath:17

َما يُِريُد الـلَّـُه لِيَْجَعَل َعَليُْكم مِّْن َحَرجٍ
tidak dia menghendaki Allah untuk dia menjadikan atas kalian dari

kesukaran/kesempitan
Al-Maidah:6 َحَرجٍ

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

 مَّا َكاَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ ِمْن َحَرجٍ
tidak adalah dia atas/terhadap nabi dari kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:38
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د ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dongkol, aneh, jengkel,

mudah tersinggung, lekas marah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merajuk, mendongkol,

merongseng, bersungut, bersungut-sungut

َحرٍْد
pencegahan/penghalangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَغَدْوا۟ َعَلىٰ َحرٍْد قَِٰدِريَن
dan (mereka) pergi pagi-pagi atas/terhadap pencegahan/penghalangan

(mereka[lk]) yang menguasai
Al-Qalam:25 َحرٍْد
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ر ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bebas, merdeka, luang,

kosong, lega, lapang, lepas, leluasa, terluang, los, lancang, prodeo, perdeo,
khali, prei, perai, perei, cuma-cuma, dgn gratis, dgn bebas, terus terang,

longgar, kendur, goyah, goyang, gembur, kendor, lembek, salah, loloh,
cabul, keji, curai, cahar, galir, lenyai, ruak, ruat, tdk tepat, hina, kersai,
lebuk, tdk cocok, semi, gual-gail, pelepasan, terbuka, terang-terangan,
buka, celik, berlubang, kekar, berlubang-lubang, luaran, independen,
berdikari, sendiri, berdaulat, yg tdk bergantung kpd, yg dpt berdiri
sendiri, bernyawa bebas, orang yg tdk berpartai, secara bebas, dgn
panjang lebar, seluruhnya, dgn berkuasa penuh, sukarela, sengaja,

fakultatif, kerja sukarela, panas, kepanasan, tekanan, bara, kemarahan,
babak, perasaan yg meluap, bagian dr balapan, masa kelamin, warga

kehormatan, warganegara bebas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membebaskan, melepaskan,

memerdekakan, melupuntukan, meloskan, memperlepas,
memperlepaskan, menguraikan, mengampuni dosa, membuka, buka,

mementang, mengembangkan, membentangkan, membeberkan, dibuka,
membukakan, mengembang, membongkar, mulai bekerja, mengadakan,

memperkembangkan, membeber, memanaskan, menghangatkan,
memanasi, panaskan, menjadi panas, mendiang, berdiang, memijarkan,

memijar, memperhangat

فَتَْحِريُر َحرًّا َحِريٌر تَْحِريُر ِبٱْلُحرِّ
maka kamu
hendaklah

memerdekakan
panas sutera memerdekakan dengan orang

merdeka

ٱْلَحُروُر َوَحِريًرا َوتَْحِريُر ًرا ُمَحرَّ فَتَْحِريُر
yang panas dan sutera dan kamu

memerdekakan
menjadi hamba
yang berhidmat

maka kamu
hendaklah

memerdekakan
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ٱْلُحرُّ ٱْلَحرِّ
orang-orang merdeka panas terik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱْلُحرُّ ِبٱْلُحرِّ َوٱْلَعبُْد ِبٱْلَعبِْد َوٱأْلُنثَىٰ ِبٱأْلُنثَىٰ
orang-orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya

dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita
Al-Baqarah:178 ِبٱْلُحرِّ

أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر رََقبٍَة
atau pakaian mereka atau memerdekakan hamba sahaya(orang yang

menjaga rumah)
Al-Maidah:89 تَْحِريُر

ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari emas dan mutiara dan pakaian mereka didalamnya sutera Al-Hajj:23 َحِريٌر

 ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di

dalamnya sutera
Faathir:33

ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا۟ يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah mengatakan api/neraka neraka jahanam paling

keras/berat panas jika adalah mereka mereka mengerti
At-Taubah:81 َحرًّا

َوَمن َقتََل ُمؤِْمنًا َخطَـًٔا فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
dan barang siapa dia memerangi yang sungguh-sungguh beriman

kesalahan maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahay
(orang yang menjaga rumah) yang beriman

An-Nisa:92
فَتَْحِريُر

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

َقاُلوا۟ فَتَْحِريُر رََقبٍَة مِّن َقبِْل
mereka berkata maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya

(orang yang menjaga rumah) dari sebelum
Al-Mujaadilah:3

ًرا فَتََقبَّْل ِمنِّىٓ َما ِفى بَطِْنى ُمَحرَّ
apa di dalam perutku menjadi hamba yang berhidmat maka

hendaklah kamu menerima dari padaku
Ali-Imran:35 ًرا ُمَحرَّ

مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َوتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
yang sangat ikhlas menyerahkan kepada keluarganya dan kamu

memerdekakan hamba sahaya(orang yang menjaga rumah) yang
beriman

An-Nisa:92
َوتَْحِريُر
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َوَجزَىُٰهم ِبَما َصبَُروا۟ َجنًَّة َوَحِريًرا
dan memberi balasan pada mereka dengan apa/sebab mereka sabar

surga dan sutera
Al-Insaan:12 َوَحِريًرا

واََل ٱلظِّلُّ واََل ٱْلَحُروُر
dan tidak yang teduh dan tidak yang panas Faathir:21 ٱْلَحُروُر
ِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم ِبيَل تَِقيُكُم ٱْلَحرَّ َوَسرَٰ َوَجَعَل َلُكْم َسرَٰ

dan dia menjadikan bagi kalian pakaian sangat melindungi /
memelihara kalian panas dan pakaian sangat melindungi /

memelihara kalian peperanganmu

An-Nahl:81 ٱْلَحرَّ

َوَقاُلوا۟ اَل تَنِفُروا۟ ِفى ٱْلَحرِّ
dan mereka berkata tidak berangkat di dalam panas terik At-Taubah:81 ٱْلَحرِّ

ٱْلُحرُّ ِبٱْلُحرِّ َوٱْلَعبُْد ِبٱْلَعبِْد َوٱأْلُنثَىٰ ِبٱأْلُنثَىٰ
orang-orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya

dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita
Al-Baqarah:178 ٱْلُحرُّ
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س ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengawal, penjagaan, garda,

kewaspadaan, centeng, tahanan, perwalian, pemeliharaan, pengamanan,
kelestarian, pengawetan, keawetan, perlindungan, proteksi, pembelaan,
deking, belaan, pengawasan, pengamatan, jagaan, pengamat-amatan,

pertahanan, pembela, tangkisan, hal berjaga-jaga, pimpinan, pengelolaan,
pengurusan, urusan, pengintaian, kepercayaan, keyakinan, perserikatan,

harapan, tanggung jawab, pengintai, tempat meninjau, kemungkinan,
masa depan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjaga, menyimpan,
memelihara, menahan, mematuhi, menepati, mempertahankan,

menegakkan, mengurus, membiayai, mengurusi, mengasuh, mengatur,
mengawal, berhati-hati, berjaga-jaga, menangkal, menangkis, menepis,
mengipaskan, menghindari, mengawetkan, melindungi, melanggengkan,

menjamin, melindungkan, mengawasi, membela, memperlindungi,
menonton, menyaksikan, mengamati, memperhatikan, menunggu, melihat,
lihat, menemui, mengerti, mengunjungi, mencegah, menghalangi, menolak,

menghalang, berhati-hati thd, tetap waspada, mengontrol, cenderung,
merawat, condong, bersifat, patuh, menghiraukan, mengingat-ingat,

meningkat, naik, menaiki, menanjak, mengikat, mengintai

َحرًَسا
penjagaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآَء فََوَجْدنََٰها ُملِئَْت َحرًَسا َشِديًدا َوُشُهبًا َوأَنَّا مَلَْسنَا ٱلسَّ
dan bahwasannya (kami) menyentuh langit maka (kami)

mendapatinya dipenuhi (olehnya) penjagaan sangat keras/berat dan
suluh api yang menyala

Al-Jinn:8
َحرًَسا
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ص ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lahap, gelojoh, rakus, tamak,

loba, angkara, kemaruk, hasrat, gairah, kehendak, kemauan, permintaan,
nafsu makan, selera, nafsu, keinginan besar, apetit, kehangatan, wasiat,

surat wasiat, kerinduan, rindu, kedambaan, dendam, kasihan, ambisi, cita-
cita, suruhan, semangat, kegairahan, yg berhasrat, perhatian, asuhan,

pemeliharaan, perlindungan, penyelenggaraan, ketelitian, rawatan,
kewaspadaan, asi, penampungan, atensi, sorotan, siap, gubrisan, cam,

sikap ramah dan hormat, kesiap-siagaan, kecemburuan, rasa cemburu,
cemburuan, kedengkian, keirian, perasaan iri hati, perasaan dengki, tekun,

rajin, penuh perhatian, kegembiraan, kecenderungan, tendensi, gejala,
sifat, kecondongan, rasa gatal, kegatalan, tuju, kehasratan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna peduli, mengurus,
memelihara, memperhatikan, perduli, bela, mau, suka, memikirkan,
memikir, berurusan, mengacuhkan, mengindahkan, mengemong, ada

perhatian, membenakan

َحِريٌص َحرَْصتُْم َحرَْصَت تَْحرِْص أَْحرََص
(ia[lk]) yang sangat

menginginkan
kalian

menginginkan sekali
(kamu) sangat
menginginkan

sangat
mengharapkan ia serakah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلتَجَِدنَُّهْم أَْحرََص ٱلنَّاِس َعَلىٰ َحيَٰوٍة
dan sungguh kamu mendapati mereka ia serakah manusia

atas/terhadap kehidupan
Al-Baqarah:96 أَْحرََص

إِن تَْحرِْص َعَلىٰ ُهَدىُٰهْم فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمن يُِضلُّ
jika sangat mengharapkan atas/terhadap dia menunjukkan mereka

maka sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang disesatkan
An-Nahl:37 تَْحرِْص

َوَمآ أَْكثَُر ٱلنَّاِس َوَلْو َحرَْصَت ِبُمؤِْمِننَي
dan tidak paling/lebih banyak manusia walaupun (kamu) sangat

menginginkan terhadap para yang mempercayai
Yusuf:103 َحرَْصَت
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َوَلْو َحرَْصتُْم فَاَل تَِميُلوا۟ ُكلَّ ٱمْلَيِْل فَتَذَُروَها َكٱمْلَُعلََّقِة
walaupun kalian menginginkan sekali maka janganlah kalian

memalingkan tiap-tiap perpalingan maka/sehingga kalian
membiarkannya seperti tergantung/terkatung-katung

An-Nisa:129 َحرَْصتُْم

َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم
apa kalian menyusahkan kamu (ia[lk]) yang sangat menginginkan

atas kalian dengan/terhadap orang-orang mukmin maha penyantun
sangat penyayang

At-Taubah:128
َحِريٌص
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Kosakata AlQuran

ظ ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kumpulan, perangkat, setel,

pasangan , percikan, bunga api, pencetus, cetusan, semangat, tanda, lelatu,
pesolek, siap, tetap, yg ditentukan, keras kepala, degil, daging, badan,

tubuh kasar, makanan dr daging
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membangkitkan,

membangunkan, bangun, menggiatkan, merangsang, mencetuskan,
menyemangati, mencumbui, mencumbu, menghangatkan, menghangati,

berapi-api, menghasut, mendorong, menyuntik, menggalakkan,
menggosok, memberangsangkan, menyibukkan, mengocok, mengapi,

mempertarungkan, mendesak, mengatur, terbenam, turun, menetapkan,
memasang, mengeset, menyetel, menentukan, menyusun, menarik,

menyediakan, menaruh, memberi, mengental, mengeras, menyebabkan,
mengatupkan, mempertajam, merias, memperkatupkan, masuk,
mempersediakan, menaruhkan, menganjurkan, memprovokasi,

memancing, menimbulkan, menggusarkan, memarahkan, menjengkelkan,
menggerakkan, menuami, menyogok, memberi suapan

َوَحرِِّض َحرِِّض َحرًَضا
dan kamu hendaklah mengobarkan

semangat (kamu) mengobarkan semangat penyakit yang berat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِكنَي َحتَّىٰ تَُكوَن َحرًَضا أَْو تَُكوَن ِمَن ٱْلهَٰ
sehingga adalah kalian penyakit yang berat atauadalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang binasa
Yusuf:85 َحرًَضا

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلى ٱْلِقتَاِل
wahai nabi (kamu) mengobarkan semangat orang-orang yang

beriman atas/terhadap perang-perang
Al-Anfaal:65 َحرِِّض

َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84 َوَحرِِّض
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ف ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sifat, watak, tokoh, akhlak,

pelaku, tabiat, peran, pekerti, budi, fitrah, khuluk, reputasi, kulikat, orang
terkemuka, seorang aneh, khalikah, surat, huruf, isi, medali, huruf,

warkat, leter, tepi, pinggir, bibir, tebing, tepian, susur, gigi, tubir, mata
pisau, rusuk, birai, lembidang, aris, pelipir, bilai, lin, susuran, memberi

pinggir, memotong pinggir, pinggir topi, korup, rusak, jahat, buruk, kotor,
tdk murni, tdk jujur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menulis huruf, meluap,
menjadi penuh sekali, menyimpang, menyeleweng, sesat, berselisih,

menyebal, memutarbalikkan, mengubah, membolak-balik, membelokkan,
meringis, memulas, merusak, menyuap, memperburukkan, meliukkan,

merubah bentuk

يَُحرِّفُونَُهۥ يَُحرِّفُوَن ُمتََحرِّفًا َحْرٍف
dirubahnya oleh mereka mereka merubah (ia) yang kemudian

membelok tepi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْعبُُد الـلَّـَه َعَلىٰ َحْرٍف
dan diantara manusia orang dia menyembah Allah atas/terhadap tepi Al-Hajj:11 َحْرٍف

إاِلَّ ُمتََحرِّفًا لِِّقتَاٍل أَْو ُمتََحيِّزًا إَِلىٰ ِفئٍَة
kecuali (ia) yang kemudian membelok untuk peperangan atau

(mereka) yang kemudian menggabungkan kepada golongan
Al-Anfaal:16 ُمتََحرِّفًا

مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ
dari orang-orang yang orang-orang yahudi mereka merubah

perkataan dari tempat-tempatnya
An-Nisa:46 يَُحرِّفُوَن

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ َونَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka

melupakan bagian dari apa mereka memperingatkan dengannya
Al-Maidah:13

َلْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم ِمۢن بَْعِد َمَواِضِعِهۦ
tidak mereka datang kepadamu mereka merubah perkataan dari

sesudah tempat-tempatnya
Al-Maidah:41
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ثُمَّ يَُحرِّفُونَُهۥ ِمۢن بَْعِد
kemudian dirubahnya oleh mereka dari sesudah Al-Baqarah:75 يَُحرِّفُونَُهۥ
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Kosakata AlQuran

ق ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terbakar, gosong, menyala,

merah, yg bernyala, kemerah-merahan, berapi, berapi-api, terik, berkobar,
terbakar, tdk ada hasil, habis menjadi asap, gagal, sia-sia

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna terbakar, mempan,
menyalakan, membakar, kena api, menjadi panas dan menyala,
menghanguskan, mengubah warna karena panas, menyakiti hati

ٱْلَحِريِق لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ فَٱْحتَرََقْت َحرُِّقوهُ
yang membakar sungguh akan dibakarnya maka dia membakar (kalian) membakar dia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ َحرُِّقوهُ َوٱنُصُرٓوا۟ َءالَِهتَُكْم إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي
mereka berkata (kalian) membakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan

kalian jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':68 َحرُِّقوهُ

ٱْقتُُلوهُ أَْو َحرُِّقوهُ فَأَنَجىُٰه الـلَّـُه ِمَن ٱلنَّاِر
(kalian) bunuhlah dia atau (kalian) membakar dia lalu

menyelamatkannya Allah dari api
Al-Ankabuut:24

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ فَٱْحتَرََقْت َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
maka dia membakar seperti itulah dia sungguh-sungguh akan

menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat(Nya) agar supaya kalian
kalian memikirkan

Al-Baqarah:266
فَٱْحتَرََقْت

َوٱنظُْر إَِلىٰٓ إِلَِٰهَك ٱلَِّذى ظَْلَت َعَليِْه َعاِكفًا لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ
dan lihatlah kepada tuhanmu yang (kamu[lk]) menaungi atasnya

(ia[lk]) yang menekuni sungguh akan dibakarnya
Thaahaa:97 لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ

َونَُقوُل ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan kami mengatakan kalian hendaklah merasakan siksa yang

membakar
Ali-Imran:181 ٱْلَحِريِق

 ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung

mereka dan dirasakanlah siksa membakar
Al-Anfaal:50
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 َونُِذيُقُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan akan dirasakan kepadanya pada hari kiamat-kiamat siksa yang

membakar
Al-Hajj:9

 أُِعيُدوا۟ ِفيَها َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
(mereka[lk]) dikembalikan kedalamnya dan dirasakanlah siksa yang

membakar
Al-Hajj:22

 فََلُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعذَاُب ٱْلَحِريِق
maka mereka azab / siksa neraka jahanam dan bagi mereka azab /

siksa membakar
Al-Buruuj:10
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ك ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gerakan, pindahan, geser,

ganti, angsuran, kerja, gaul 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergerak, memindahkan,

pindah, berpindah, menggeser, mengangsur, beralih, mengganti,
mengalihkan, berganti, menukar, mengubah, berubah, merubah, ganti,

bergeser, datang, mengerjakan, bekerja, bergaul, mengusahakan, tersiar,
terbang, bergerak dgn cepat, melayang dgn cepat, melintasi, berganti-ganti

تَُحرِّْك
kamu gerakkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل تَُحرِّْك ِبِهۦ لَِسانََك لِتَْعَجَل ِبِهۦٓ
tidak kamu gerakkan dengannya lisanmu/lidahmu karenahendak

menyegerakan dengannya
Al-Qiyaamah:16 تَُحرِّْك
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م ر ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wanita, bini, nyonya, rodong,

suaka, tempat perlindungan, tempat suci, cagar alam, pekuburan, makam,
perkuburan, lingga alam, suci, kudus, keramat, sakti, muharram,

muharam, singit, berkenaan dgn agama, yg dipersembahkan, terkutuk,
yang tak dapat diganggu gugat, cacat, cacad, kerusakan, kekurangan, cela,

cacad, kepincangan, retak, kesalahan, salah, patahan, ketidakmampuan,
kelumpuhan, ketidakprigelan, conteng, celekeh, bentuk yg cacad,

ketidaksempurnaan, aib, noda, nista, kelemahan, hal kurang memuaskan,
celaan, kecelaan, dosa, kepasikan, persetubuhan tanpa perkawinan,

keaiban, infeksi, kerut, tiram yg dpt dimakan, imitasi, karikatur, loncat,
loncatan , rusak, kurang baik, bercacat, tercacat, cengkong, tercela,

cinangga, berbentuk aneh, berbentuk yg tdk serasi, batal, sakit, tdk sah,
imperfek, fasid, tdk sempurna, ceroboh, tdk baik, yg dipotong, yg

disingkatkan, ganas, kejam, jahat, keji, buruk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melarang, mencegah,
menghalangi, mengapkir, mengharamkan, mengganggu, menolak,

memegat, memveto, memalangi, menyekat, menghambat, mengawasi
keras, merintangi, memerintahkan, menyuruh, memerintah, menabukan

َحرًَما َحرَاٌم َحَراًما تَُحرُِّموا۟ تَُحرُِّم
haram haram haram kalian diharamkan kalian diharamkan

َحرَّْمنَا َحرََّمُهَما َحرََّمَها َحرََّم َحرًَما
kami telah
haramkan

dia mengharamkan
keduanya

(dia) telah benar-
benar

mengharamkan

dia telah benar-
benar

mengharamkan
haram

ُحرَِّم ُحرُمَِٰت ُحرٌُم ُحرًُما َحرَّْمنَا
dia mengharamkan larangan/peraturan yang dihormati berihram kami telah

haramkan

ُمَحرٌَّم ُمَحرًَّما َمْحُروُموَن ُحرَِّمْت ُحرَِّم
yang

dilarang/diharamkan
sesuatu yang
diharamkan dihalangi dia haram dia mengharamkan
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۟ َوَحرَُّموا َوَحرََّم َوَحرٌَٰم ُمَحرََّمٌة ُمَحرٌَّم
dan mereka

mengharamkan
dan dia telah

mengharamkan dan haram ia
diharamkan/dilarang

yang
dilarang/diharamkan

َويَُحرُِّم َوُمَحرٌَّم َوُحرَِّم َوَحرَّْمنَا َوَحرَُّموا۟
dan zsungguh-
sungguh akan

mengharamkan
dan yang

diharamkan
dan sangat
diharamkan

dan (kami)
haramkan/cegah

dan mereka
mengharamkan

يَُحرُِّموَن َوٱمْلَْحُرومِ َوٱْلُحرُمَُٰت َويَُحرُِّمونَُهۥ
diharamkan dan yang dikurangi dan sesuatu yang

dihormati dan diharamkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ لَِم تَُحرُِّم َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلَك

wahai nabi mengapa kalian diharamkan apa yang menghalalkan
Allah bagimu

At-Tahriim:1 تَُحرُِّم
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُحرُِّموا۟ طَيِّبَِٰت

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian diharamkan
kebaikan

Al-Maidah:87 ۟ تَُحرُِّموا
نُْه َحَراًما َوَحلَٰاًل فََجَعْلتُم مِّ

maka/lalu (kalian) jadikan dari padanya haram dan halal Yunus:59 َحَراًما
ذَا َحرَاٌم لِّتَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ذَا َحلٌَٰل َوهَٰ هَٰ

ini halal dan ini haram untukmengada-adakan atas/terhadap Allah
kedustaan / kebohongan

An-Nahl:116 َحرَاٌم
نُتََخطَّْف ِمْن أَرِْضنَآ أََو َلْم نَُمكِّن لَُّهْم َحرًَما َءاِمنًا

disambarlah petir/diusir dari negeri kami atau setiap tidak kami
meneguhkan bagi/kepada mereka haram aman

Al-Qashash:57 َحرًَما
أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا َحرًَما َءاِمنًا

atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan
haram aman

Al-Ankabuut:67

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
Al-Baqarah:173 َحرََّم
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إاِلَّ َما َحرََّم إِْسرَِٰٓءيُل َعَلىٰ نَفِْسِهۦ ِمن َقبِْل
kecuali apa dia telah benar-benar mengharamkan Israil atas/terhadap

dirinya sendiri dari sebelum
Ali-Imran:93

إِنَُّهۥ َمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َحرََّم الـلَّـُه َعَليِْه ٱْلَجنََّة
sesungguhnya dia barang siapa dia mempersekutukan dengan/kepada
Allah maka sesungguhnya telah dia telah benar-benar mengharamkan

Allah atasnya surga ini

Al-Maidah:72

َل َلُكم مَّا َحرََّم َعَليُْكْم َوَقْد فَصَّ
dan/padahal sungguh dia telah berkali-kali menjelaskan bagi kalian

apa dia telah benar-benar mengharamkan atas kalian
Al-An'aam:119

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan
Al-An'aam:143

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan atau dia
kemudian mengandung / hamil atasnya

Al-An'aam:144

ذَا أَنَّ الـلَّـَه َحرََّم هَٰ
bahwasanya Allah dia telah benar-benar mengharamkan ini

Al-An'aam:150

ُقْل تََعاَلْوا۟ أَتُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kamu

hendaklah membacakan apa dia telah benar-benar mengharamkan
tuhan kalian atas kalian

Al-An'aam:151

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan hak/benar
Al-An'aam:151

ُقْل َمْن َحرََّم ِزينََة الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan siapakah dia telah benar-benar

mengharamkan perhiasan Allah
Al-A'raaf:32

ُقْل إِنََّما َحرََّم َربِّىَ ٱْلفَوَِٰحَش َما ظََهَر ِمنَْها
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia telah benar-

benar mengharamkan tuhanku perbuatan keji apa nampak
daripadanya

Al-A'raaf:33

واََل يَُحرُِّموَن َما َحرََّم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan tidak diharamkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah

dan rasulnya
At-Taubah:29

يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه
(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar

disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar
mengharamkan Allah

At-Taubah:37
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لِِهْم فَيُِحلُّوا۟ َما َحرََّم الـلَّـُه زُيَِّن َلُهْم ُسٓوُء أَْعمَٰ
maka dihalalkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah dia

dihiasi bagi mereka buruk perbuatan-perbuatan mereka
At-Taubah:37

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
An-Nahl:115

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan benar
Al-Isra:33

واََل يَْقتُُلوَن ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan tidak mereka membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan baik
Al-Furqon:68

ٱلَِّذى َحرََّمَها َوَلُهۥ ُكلُّ َشىٍْء
yang (dia) telah benar-benar mengharamkan dan bagi-Nya tiap

sesuatu
An-Naml:91 َحرََّمَها

ِفِريَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َحرََّمُهَما َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata sesungguhnya Allah dia mengharamkan keduanya

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-A'raaf:50 َحرََّمُهَما

فَِبظُْلمٍ مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم طَيِّبٍَٰت
maka disebabkan kezaliman dari orang-orang yang orang-orang

yahudi kami telah haramkan atas mereka kebaikan
An-Nisa:160 َحرَّْمنَا

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذى ظُفٍُر
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

tiap-tiap yang memiliki berkuku
Al-An'aam:146

َوِمَن ٱْلبََقِر َوٱْلَغنَمِ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم ُشُحوَمُهَمآ
dan dari sapi dan kambing kami telah haramkan atas mereka lemak

dari kedua-duanya
Al-An'aam:146

وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن َشىٍْء
dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah haramkan dari

sesuatu
Al-An'aam:148

ِمن َشىٍْء نَّْحُن وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
dari sesuatu kami dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah

haramkan dari selain dia dari sesuatu
An-Nahl:35

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك ِمن َقبُْل
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

apa (kami) menceritakan atas kamu dari sebelum
An-Nahl:118
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يَّارَِة َوُحرَِّم َعَليُْكْم َصيُْد ٱْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحرًُما َولِلسَّ
dan bagi orang yang dalam perjalanan dan sangat diharamkan atas

kalian binatang buruan darat apa (kalian) tetap/selama berihram
Al-Maidah:96 ُحرًُما

يِْد َوأَنتُْم ُحرٌُم َغيَْر ُمِحلِّى ٱلصَّ
tidak / bukan / selain yang menghalalkan perburuan dan kalian yang

dihormati
Al-Maidah:1 ُحرٌُم

يَْد َوأَنتُْم ُحرٌُم  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقتُُلوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian membunuh

binatang buruan dan kalian yang dihormati
Al-Maidah:95

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِمنَْهآ أَْربََعٌة ُحرٌُم مَٰ  يَْوَم َخَلَق ٱلسَّ
pada hari dia menciptakan langit dan bumi diantaranya empat[pr]

yang dihormati
At-Taubah:36

ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم ُحرُمَِٰت الـلَّـِه
itu dan barangsiapa diperbesar larangan/peraturan Allah Al-Hajj:30 ُحرُمَِٰت

وأَِلُِحلَّ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى ُحرَِّم َعَليُْكْم
dan untuk dia menghalalkan bagi kalian sebagian yang dia

mengharamkan atas kalian
Ali-Imran:50 ُحرَِّم

لَٰتُُكْم تُُكْم َوخَٰ تُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخوَٰتُُكْم َوَعمَّٰ ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّهَٰ
dia haram atas kalian ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan

saudara-saudara perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan
bapak kalian dan saudara-saudara perempuan ibu kalian

An-Nisa:23
ُحرَِّمْت

ُحرَِّمْت َعَليُْكُم ٱمْلَيْتَُة َوٱلدَُّم َوَلْحُم ٱْلِخنِزيِر
dia haram atas kalian orang yang mati dan darah dan daging babi

Al-Maidah:3

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138

بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن
bahkan kami dihalangi Al-Waqi'a:67 َمْحُروُموَن

 بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن
bahkan kami dihalangi

Al-Qalam:27

ُمَحرًَّما َعَلىٰ طَاِعمٍ يَطَْعُمُهۥٓ
sesuatu yang diharamkan atas/terhadap yangmemakandia

memakannya
Al-An'aam:145 ُمَحرًَّما

َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَليُْكْم إِْخَراُجُهْم
dan dia yang dilarang/diharamkan atas kalian pengusiran mereka Al-Baqarah:85 ُمَحرٌَّم
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َقاَل فَِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَليِْهْم
dia mengatakan maka sesungguhnya ia ia diharamkan/dilarang atas

mereka
Al-Maidah:26 ُمَحرََّمٌة

َوَحرٌَٰم َعَلىٰ َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَنَُّهْم اَل يَرِْجُعوَن
dan haram atas/terhadap negeri kami membinasakanlah dia

sesungguhnya mereka tidak mereka kembali
Al-Anbiyaa':95 َوَحرٌَٰم

بَٰوا۟ َوأََحلَّ الـلَّـُه ٱْلبَيْعَ َوَحرََّم ٱلرِّ
dan dia menghalalkan Allah jual beli dan dia telah mengharamkan

riba
Al-Baqarah:275 َوَحرََّم

َوَحرَُّموا۟ َما َرزََقُهُم الـلَّـُه ٱفِْترَآًء َعَلى الـلَّـِه
dan mereka mengharamkan apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah pengada-adaan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:140 ۟ َوَحرَُّموا

َوَحرَّْمنَا َعَليِْه ٱمْلََراِضعَ ِمن َقبُْل فََقاَلْت
dan (kami) haramkan/cegah atasnya perempuan-perempuan yang

menyusukan dari sebelum maka (ia) mengatakan
Al-Qashash:12 َوَحرَّْمنَا

يَّارَِة َوُحرَِّم َعَليُْكْم َصيُْد ٱْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحرًُما َولِلسَّ
dan bagi orang yang dalam perjalanan dan sangat diharamkan atas

kalian binatang buruan darat apa (kalian) tetap/selama berihram
Al-Maidah:96 َوُحرَِّم

َوُحرَِّم ذَٰلَِك َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sangat diharamkan itu atas/terhadap orang-orang yang beriman

An-Nuur:3

يْتًَة إِن يَُكن مَّ َوُمَحرٌَّم َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجنَا َو
dan yang diharamkan atasku/terhadapku isteri-isteri kami dan jika

adalah dia bangkai
Al-An'aam:139 َوُمَحرٌَّم

َويُِحلُّ َلُهُم ٱلطَّيِّبَِٰت َويَُحرُِّم َعَليِْهُم ٱْلَخبَِٰٓئَث
dan dihalalkan bagi mereka orang yang baik-baik dan zsungguh-

sungguh akan mengharamkan atas mereka yang buruk
Al-A'raaf:157 َويَُحرُِّم

يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه
(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar

disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar
mengharamkan Allah

At-Taubah:37
َويَُحرُِّمونَُهۥ

ْهِر ٱْلَحَرامِ َوٱْلُحرُمَُٰت ِقَصاٌص ْهُر ٱْلَحرَاُم ِبٱلشَّ ٱلشَّ
bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati balasan

(qisas)
Al-Baqarah:194 َوٱْلُحرُمَُٰت

آِئِل َوٱمْلَْحُرومِ َوِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ
dan dalam harta-harta mereka hak/kebenaran untuk orang yang

meminta dan yang dikurangi

Adz-
Dzaariyaat:19

َوٱمْلَْحُرومِ
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آِئِل َوٱمْلَْحُرومِ  لِّلسَّ
untuk orang yang meminta dan yang dikurangi

Al-Ma'arij:25

واََل يَُحرُِّموَن َما َحرََّم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan tidak diharamkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah

dan rasulnya
At-Taubah:29 يَُحرُِّموَن

ْهَر ٱْلَحرَاَم واََل ٱْلَهْدَى واََل ٱْلَقلَِٰٓئَد واََل ٱلشَّ
dan jangan bulan haram/suci dan jangan binatang hadiah/korban dan

jangan binatang yang diberi kalung untuk korban
Al-Maidah:2 ٱْلَحرَاَم

بِِّهْم َورِْضوَٰنًا وآََل َءآمِّنَي ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّن رَّ
dan jangan orang-orang yang mengunjungi rumah/baitullah Haram

mereka menginginkan karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan
Al-Maidah:2

َجَعَل الـلَّـُه ٱْلَكْعبََة ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم ِقيًَٰما لِّلنَّاِس
ia menjadikan Allah KaXbah rumah/baitullah suci berdiri bagi

manusia
Al-Maidah:97

۟ ْهَر ٱْلَحرَاَم َوٱْلَهْدَى َوٱْلَقلَِٰٓئَد ذَٰلَِك لِتَْعَلُمٓوا َوٱلشَّ
dan bulan suci dan binatang kurban dan binatang yang diberi kalung

itu supaya kalian mengetahui
Al-Maidah:97

ذَا فَاَل يَْقَربُوا۟ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم بَْعَد َعاِمِهْم هَٰ
maka janganlah mendekati masjid Haram sesudah tahun mereka ini

At-Taubah:28

َلتَْدُخُلنَّ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
sungguh memasuki masjid Haram jika ia menghendaki Allah keadaan

aman
Al-Fath:27

ْهِر ٱْلَحَرامِ َوٱْلُحرُمَُٰت ِقَصاٌص ْهُر ٱْلَحرَاُم ِبٱلشَّ ٱلشَّ
bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati balasan

(qisas)
Al-Baqarah:194 ٱْلَحرَاُم

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 ٱْلَحَرامِ

 َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:149

 َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:150

واََل تُقَِٰتُلوُهْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َحتَّىٰ يُقَِٰتُلوُكْم ِفيِه
dan jangan (kalian[lk]) semakin memerangi mereka disisi masjid
Haram hingga/kecuali mereka melakukan pembunuhan terhadap

kalian tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:191
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ْهِر ٱْلَحَرامِ َوٱْلُحرُمَُٰت ِقَصاٌص ْهُر ٱْلَحرَاُم ِبٱلشَّ ٱلشَّ
bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati balasan

(qisas)
Al-Baqarah:194

 مِلَن لَّْم يَُكْن أَْهُلُهۥ َحاِضِرى ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bagi orang tidak adalah dia keluarganya yang menghadiri masjid

Haram
Al-Baqarah:196

 فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِعنَد ٱمْلَْشَعِر ٱْلَحَرامِ
maka kalian hendaklah berdzikir Allah disisi masy'aril Haram

Al-Baqarah:198

ْهِر ٱْلَحَرامِ ِقتَاٍل ِفيِه يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلشَّ
mereka menanyakan kepadamu dari/pada bulan Haram perang

tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:217

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217

 أَن َصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bahwa mereka menghalang-halangi kalian dari masjid Haram

Al-Maidah:2

 َوُهْم يَُصدُّوَن َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan mereka mereka menghalangi dari masjid Haram

Al-Anfaal:34

َهدتُّْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ  إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan disisi masjid

Haram
At-Taubah:7

 أََجَعْلتُْم ِسَقايََة ٱْلَحآجِّ َوِعَمارَةَ ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
apakah (kalian) menjadikan pemberi minum orang-orang yang

mengerjakan haji dan pengurus masjid Haram
At-Taubah:19

مَِّن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إَِلى ٱمْلَْسجِِد ٱأْلَْقَصا ٱلَِّذى بَٰرَْكنَا َحْوَلُهۥ
dari masjid Al Haram ke masjid al aqsha yang kami berkati

sekelilingnya
Al-Isra:1

ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

فَِإذَا ٱنَسَلخَ ٱأْلَْشُهُر ٱْلُحرُُم
maka apabila (ia) akhirnya mengabiskan bulan-bulan haram At-Taubah:5 ٱْلُحرُُم
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َلٰوةَ ِعنَد بَيِْتَك ٱمْلَُحرَّمِ َربَّنَا لِيُِقيُموا۟ ٱلصَّ
disisi rumah Engkau orang yang sangat dihormati ya tuhan kami agar

didirikan sholat
Ibrahim:37 ٱمْلَُحرَّمِ
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ب ز ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna partai, pihak, rombongan,

kelompok, partai politik, pendukung, penyokong, penerimaan, kumpulan
orang, kobok, orang yg mau bicara, nomor telepon yg mau bicara,

perusahaan, firma, perseroan, kompi, kumpulan, persekutuan, teman
bicara, kongsi, maskapai, teman-teman, tamu-tamu, gerombolan,

kawanan, pusu, jumlah besar, sekte, mazhab
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkumpul, beramai-ramai

berjalan

َوٱأْلَْحزَاُب ِحزُْب ِحزْبَُهۥ ِحزَْب ِحزْبٍۭ
dan golongan yang

bersekutu golongan golongannya golongan golongan

ٱْلِحزْبَنْيِ ٱأْلَْحزَاِب ٱأْلَْحزَاُب ٱأْلَْحزَاَب
dua golongan golongan-golongan golongan-golongan golongan-golongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53

ِحزْبٍۭ

ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
tiap golongan dengan apa-apa di sisi mereka (mereka) gembira

Ar-Ruum:32

فَِإنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن
maka sesungguhnya golongan Allah mereka orang-orang yang

mengalahkan/menang
Al-Maidah:56 ِحزَْب

ِسُروَن يْطَِٰن ُهُم ٱْلخَٰ يْطَِٰن أآََل إِنَّ ِحزَْب ٱلشَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب ٱلشَّ
itulah mereka golongan syaitan ketahuilah sesungguhnya golongan

syaitan mereka orang-orang yang merugi

Al-
Mujaadilah:19

َوَلْو َكانُٓوا۟ َءابَآَءُهْم أَْو أَبْنَآَءُهْم أَْو إِْخوَٰنَُهْم أآََل إِنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
walaupun adalah mereka bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka

atau saudara-saudara mereka ketahuilah sesungguhnya golongan
Allah mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mujaadilah:22
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ِعيِر ِب ٱلسَّ إِنََّما يَْدُعوا۟ ِحزْبَُهۥ لِيَُكونُوا۟ ِمْن أَْصحَٰ
sesungguhnya hanyalah mereka menyeru golongannya supaya

(mereka[lk])adalah dari kaum/golongan nyala api/neraka
Faathir:6 ِحزْبَُهۥ

ِسُروَن يْطَِٰن ُهُم ٱْلخَٰ يْطَِٰن أآََل إِنَّ ِحزَْب ٱلشَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب ٱلشَّ
itulah mereka golongan syaitan ketahuilah sesungguhnya golongan

syaitan mereka orang-orang yang merugi

Al-
Mujaadilah:19 ِحزُْب

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَْعِدِهْم
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan golongan yang bersekutu dari sesudah mereka
Ghafir:5 َوٱأْلَْحزَاُب

إِن يَأِْت ٱأْلَْحزَاُب يَْحَسبُوَن ٱأْلَْحزَاَب َلْم يَذَْهبُوا۟ َو
mengira golongan-golongan tidak pergi dan jika ia mendatangkan /

mengumpulkan golongan-golongan
Al-Ahzab:20 ٱأْلَْحزَاَب

َا رََءا ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱأْلَْحزَاَب َقاُلوا۟ َوملَّ
dan tatkala dia melihat orang-orang yang beriman golongan-golongan

mereka berkata
Al-Ahzab:22

فَٱْختََلَف ٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَيِْنِهْم
maka berselisihlah golongan-golongan dari antara mereka Maryam:37 ٱأْلَْحزَاُب

إِن يَأِْت ٱأْلَْحزَاُب  يَْحَسبُوَن ٱأْلَْحزَاَب َلْم يَذَْهبُوا۟ َو
mengira golongan-golongan tidak pergi dan jika ia mendatangkan /

mengumpulkan golongan-golongan
Al-Ahzab:20

ُب ْلـَٔيَْكِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْحزَاُب  َوثَُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوأَْصحَٰ
dan kaum tsamud dan kaum lut dan penduduk Aikah itulah mereka

golongan-golongan
Shaad:13

فَٱْختََلَف ٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَيِْنِهْم
maka berselisih golongan-golongan dari antara mereka

Az-Zukhruf:65

أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوَمن يَْكفُْر ِبِهۦ ِمَن ٱأْلَْحزَاِب
itulah mereka mereka beriman dengannya dan barang siapa ia

mengingkari dengannya dari/diantara golongan-golongan
Huud:17 ٱأْلَْحزَاِب

َوِمَن ٱأْلَْحزَاِب َمن يُنِكُر بَْعَضُهۥ
dan dari/diantara golongan-golongan orang menyebabkan

mengingkari sebagiannya
Arraad:36
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 ُجنٌد مَّا ُهنَالَِك َمْهزُوٌم مَِّن ٱأْلَْحزَاِب
tentara apa ada disana yang dibinasakan/dikalahkan dari golongan-

golongan
Shaad:11

ثَْل يَْومِ ٱأْلَْحزَاِب  يََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكم مِّ
hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian seperti hari

golongan-golongan
Ghafir:30

ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12
ٱْلِحزْبَنْيِ
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ن ز ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rintihan, kepiluan, kesayuan,

duka, duka cita, kenestapaan, rasa kecil, penyesalan, kesusahan, sesalan,
belas kasihan, belas, kesulitan, penderitaan, bahaya, kesukaran,

kesengsaraan, sengsara, kemiskinan, kemelaratan, penghancuran,
ketandusan, perusakan, kesuraman, kegelapan, kemurungan, kekelaman,

zulmat, depresi, penurunan, kehilangan, keputusasaan, kepatahan,
kepatahan semangat, kepatahan hati, kemarahan, kemurkaan, kegeraman,

sakit perut, rasa sesal, bayangan, bayang, naungan, naung, tanda, rawa,
paya, rasa putus asa, kebiasaan terlupa, kesakitan, kemuraman

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusahkan, mengganggu,
bersusah payah, meminta, membosankan, menyebabkan penderitaan,

merintangi, mengeluarkan, memadamkan, menerbitkan, mengibarkan,
menggantungkan, membebani, membebankan, memperberatkan,

merundung, membengkengi, mendesak, menggoda, merengek-rengek,
mengganggu-ganggu, kuatir, mencemaskan, memikirkan, merasa cemas,

merisaukan, menyakitkan hati, mendongkolkan, menjengkelkan,
mengesalkan, membingungkan, mencengangkan, mengherankan,

mengusik, menggelisahkan, menganiaya, menyiksa, memperlakukan dgn
kejam, bersakit, merana, sakit, mengidap, mempersulit, mempersukar,

mempersusah, menghalangi

تَْحزَِنىٓ تَْحزَِنى تَْحزَنُوَن تَْحزَنُوا۟ تَْحزََن
kamu bersedih hati kamu bersedih hati kalian merasa sedih kalian bersedih hati bersedih hati

َليَْحزُنُِنىٓ َليَْحزُنَُك َحزَنًا تَْحزَْن تَْحزَِنىٓ
amat

menyedihkanku
tentu dia

menyedihkan kamu sedih berduka cita kamu bersedih hati

يَْحزَنُوَن َوُحزِْنىٓ َوَحزَنًا لِيَْحزَُن َليَْحزُنُِنىٓ
mereka mendongkol dan kesedihanku dan kesedihan supaya berduka cita amat

menyedihkanku
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Kosakata Al-Quran

ٱْلَحزََن يَْحزُنُُهُم يَْحزُنَك
duka-cita (ia[lk]) menyusahkan mereka dia menyusahkan kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْنََٰك ِمَن ٱْلَغمِّ واََل تَْحزََن َوَقتَْلَت نَفًْسا فَنَجَّ
dan tidak bersedih hati dan (kamu)membunuh seseorang mak

menyelamatkan kamu dari kesedihan
Thaahaa:40 تَْحزََن

واََل تَْحزََن َولِتَْعَلَم أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan ia tidak bersedih hati dan supaya mengetahui bahwasanya janji

Allah hak/kebenaran
Al-Qashash:13

۟ واََل تَِهنُوا۟ واََل تَْحزَنُوا
dan jangan kalian merasa lemah dan jangan kalian bersedih hati Ali-Imran:139 ۟ تَْحزَنُوا

ا ِبَغمٍّ لَِّكيْاَل تَْحزَنُوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم فَأَثَٰبَُكْم َغمًّۢ
maka dia menimpakan padamu kesedihan dengan/atas kesedihan agar

supaya tidak kalian bersedih hati atas/terhadap apa dia melepaskan
kalian

Ali-Imran:153

أاَلَّ تََخافُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟ َوأَبِْشُروا۟ ِبٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن
janganlah takut dan janganlah kalian bersedih hati dan (kalian[lk])

gembirakanlah dengan surga yang adalah kalian kalian diberi nasehat
Fush-Shilat:30

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة اَل َخْوٌف َعَليُْكْم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
kalian hendaklah masuk surga ini tidak kekhawatiran atas kalian dan

tidaklah kalian kalian merasa sedih
Al-A'raaf:49 تَْحزَنُوَن

 يَِٰعبَاِد اَل َخْوٌف َعَليُْكُم ٱْليَْوَم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
hai hamba-hamba tidak kekhawatiran atas kalian pada hari itu dan

tidak kalian kalian merasa sedih
Az-Zukhruf:68

فَنَاَدىَٰها ِمن تَْحِتَهآ أاَلَّ تَْحزَِنى
maka (dia) memanggilnya dari bawahnya janganlah kamu bersedih

hati
Maryam:24 تَْحزَِنى

واََل تََخاِفى واََل تَْحزَِنىٓ
dan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati Al-Qashash:7 تَْحزَِنىٓ

ِحِبِهۦ اَل تَْحزَْن إِذْ يَُقوُل لِصَٰ
ketika dia mengatakan kepada (ia[lk]) yang menjadi sahabatnya tidak

berduka cita
At-Taubah:40 تَْحزَْن

واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم َوٱْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمؤِْمِننَي
dan jangan berduka cita atas mereka dan rendahkanlah sayapmu bagi

para yang beriman
Al-Hijr:88
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ا يَْمُكُروَن واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم واََل تَُك ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan berduka cita atas mereka dan jangan adalah di dalam

kesempitan dari apa mereka membuat tipu dayakan
An-Nahl:127

واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم
dan janganlah berduka cita atas mereka

An-Naml:70

 َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاُلوا۟ اَل تََخْف واََل تَْحزَْن
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan mereka berkata tidak

takut dan jangan berduka cita
Al-Ankabuut:33

َحزَنًا أاَلَّ يَجُِدوا۟ َما يُنِفُقوَن
sedih karena tidak mereka mendapatkan apa mereka menafkahkan At-Taubah:92 َحزَنًا

َقْد نَْعَلُم إِنَُّهۥ َليَْحزُنَُك
sungguh telah kami mengetahui sesungguhnya dia tentu dia

menyedihkan kamu
Al-An'aam:33 َليَْحزُنَُك

َقاَل إِنِّى َليَْحزُنُِنىٓ أَن تَذَْهبُوا۟ ِبِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya aku amat menyedihkanku bahw

pergi/kepergianmu dengannya
Yusuf:13 َليَْحزُنُِنىٓ

لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10

لِيَْحزَُن

فَٱْلتََقطَُهۥٓ َءاُل ِفْرَعْوَن لِيَُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحزَنًا
maka memungutnya keluarga fir'aun supaya keduanya menjadi bagi

mereka musuh dan kesedihan
Al-Qashash:8 َوَحزَنًا

َقاَل إِنََّمآ أَْشُكوا۟ بَثِّى َوُحزِْنىٓ إَِلى الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah (kalian[lk]) mengadukanlah

kesusahan dan kesedihanku kepada Allah
Yusuf:86 َوُحزِْنىٓ

واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak mereka mereka mendongkol Al-Baqarah:38 يَْحزَنُوَن

 واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak mereka mereka mendongkol

Al-Baqarah:62

 واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:112

 واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:262
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 واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:274

 واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:277

 أاَلَّ َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
bahwa tidak kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Ali-Imran:170

 فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Maidah:69

 فََمْن َءاَمَن َوأَْصَلحَ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka barang siapa ia beriman dan kamu memperbaiki maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-An'aam:48

 فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-A'raaf:35

 واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak mereka mereka mendongkol

Yunus:62

ٓوُء واََل ُهْم يَْحزَنُوَن ُهُم ٱلسُّ  اَل يََمسُّ
tidak dia akan menimpakan mereka keburukan dan tidak mereka

mereka mendongkol
Az-Zumar:61

 ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-Ahqaaf:13

واََل يَْحزَنَّ َويَرَْضنْيَ ِبَمآ َءاتَيْتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ
dan tidak sungguh tidak akan merasa sedih dan rela dengan apa-apa

kamu telah berikan kepada mereka[pr] semua diantara mereka[pr]
Al-Ahzab:51 يَْحزَنَّ

رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر واََل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
dan janganlah dia menyusahkan kamu orang-orang yang mereka

menyegerakan di dalam kekafiran
Ali-Imran:176 يَْحزُنَك

رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل اَل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
wahai mengetahui tidak dia menyusahkan kamu orang-orang yang

mereka menyegerakan di dalam kekafiran
Al-Maidah:41

واََل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
dan jangan dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan kepunyaan Allah semuanya
Yunus:65
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َوَمن َكفََر فَاَل يَْحزُنَك ُكفْرُهُۥٓ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
dan barang siapa yang ia mengingkari maka jangan dia menyusahkan

kamu kekafirannya kepada kami tempat kembali mereka
Luqman:23

وَن َوَما يُْعلِنُوَن فَاَل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّا نَْعَلُم َما يُِسرُّ
maka janganlah dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka
sesungguhnya kami kami mengetahui apa dirahasiakan dan tidak

menyatakan

YaaSiin:76

اَل يَْحزُنُُهُم ٱْلفَزَُع ٱأْلَْكبَُر َوتَتََلقَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidak (ia[lk]) menyusahkan mereka kejutan/kedahsyatan besar dan

(kamu) menemui mereka malaikat-malaikat
Al-Anbiyaa':103 يَْحزُنُُهُم

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَذَْهَب َعنَّا ٱْلَحزََن
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang (ia) akhirnya

menghilangkan dari kami duka-cita
Faathir:34 ٱْلَحزََن

ْت َعيْنَاهُ ِمَن ٱْلُحزِْن فَُهَو َكِظيٌم َوٱبْيَضَّ
dan menjadi putih kedua matanya dari/karena kesedihan maka/akan

tetapi ia orang yang menahan (marah / kesedihan)
Yusuf:84 ٱْلُحزِْن
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ب س ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bilangan, sosok, tokoh,

gambar, patung, figur, contoh, bentuk badan, rupa, pigura, jumlah, nomor,
terbitan, lagu, cacah, pangkat, tingkat, barisan, deretan, baris, deret,

perhitungan, hitungan, catatan angka, kesesuaian, tiruan, tataran, skor,
gol, kodi, torehan, biji, lembaran musik, susunan musik, balas dendam,
stan, rekening hutang, duapuluh, jumlah besar, untung, gores, sebab,
alasan, akal, budi, karena, akal budi, lantaran, argumen, berunding,

bermusyawarah, mempunyai akal, dpt berpikir, memikir-mikir, pokok,
pertimbangan yg sehat, kupu, hidangan, sandi, nol, seorang yg tak berarti,

perawakan, sikap, harga
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghitung, membayangkan,

kira, menggambarkan, melukiskan, memerankan, berhitung, terdapat,
tertera, menjumlahkan, merencanakan, bermaksud, memperhitungkan,

memecahkan, mengandalkan, berjumlah, menomori, menganggap,
mengingat, menduduki, menggolongkan, berkedudukan lebih tinggi,

berpendapat, mempunyai anggapan, berurusan, cocok, sesuai,
menyesuaikan, kelop, mendaftarkan, mendapatkan, mendapat, mendapati,

membuat perhitungan, bergantung, berniat, skor, gol, kodi, angka,
torehan, biji, lembaran musik, duapuluh, menggabungkan, berhadapan

dgn, memperinciskan, mencetak, menyusun, membuat angka,
memasukkan, membuat biji, beruntung, mencatat biji, menghitung angka,

menghitung biji, menang, mencoret, mencoreng, mengarang

أَيَْحَسبُوَن أَيَْحَسُب أَفََحِسبْتُْم أَفََحِسَب أََحِسَب
apakah mereka

mengira apakah mengira apakah (kalian)
mengira

maka apakah
menyangka apakah mengira

تَْحَسُب تَْحَسبَنَُّهم َ تَْحَسنبَّ ِبُحْسبَاٍن أَيَْحَسبُوَن
kamu mengira kamu menyangka

mereka kalian mengira dengan/menurut
perhitungan

apakah mereka
mengira

َحِسَب تَْحَسبُوهُ تَْحَسبُُهْم تَْحَسبَُها تَْحَسُب
mengira mengiranya mengira mengiranya kamu mengira
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َحِسبْتُْم َحِسبْتَُهْم َحِسبَْت َحِسبَتُْه َحِسَب
kalian mengira kamu mengira

mereka (kamu) mengira dia mengiranya mengira

َحْسبُنَا َحْسبَُك َحْسبََك َحِسيبًا َحِسبْتُْم
cukuplah kami cukuplah bagimu cukuplah bagimu pengawas/mempunyai

perhitungan kalian mengira

ِسِبنَي حَٰ َحْسِبىَ َحْسبُُهۥٓ َحْسبُُهْم َحْسبُنَا
membuat

perhitungan cukuplah bagiku mencukupi cukup bagi mereka cukuplah kami

ِحَسابَُهم ِحَساٍب ِحَسابًا ُحْسبَانًا ِسِبنَي حَٰ
perhitungan

mereka perhitungan perhitungan/pemeriksaan perhitungan membuat
perhitungan

ِحَساِبَك ِحَسابُُهۥ ِحَسابُُهْم ِحَسابَُهۥ ِحَسابَُهم
perhitunganmu perhitungannya perhitungan mereka perhitungannya perhitungan mereka

فََحْسبُُهۥ فََحاَسبْنََٰها ِحَساِبيَْه ِحَساِبِهم ِحَساِبَك
maka dia

mencukupinya
maka Kami

perhitungkannya perhitungan perhitungan mereka perhitunganmu

۟ َوَحِسبُٓوا َوتَْحَسبُونَُهۥ َوتَْحَسبُُهْم لِتَْحَسبُوهُ فََحْسبُُهۥ
dan mereka mengira dan mengiranya dan mengira supaya kalian

menyangkanya
maka dia

mencukupinya

۟ يَْحتَِسبُوا يَْحتَِسُب َوٱْلِحَساَب َويَْحَسبُوَن َوَحِسبُٓوا۟
mengira mengira dan perhitungan dan mereka mengira dan mereka mengira
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يَْحَسبُُه
mengiranya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن يُتْرَُكٓوا
apakah mengira manusia bahwa ditinggalkan/dibiarkan Al-Ankabuut:2 أََحِسَب

أَفََحِسَب ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن يَتَِّخذُوا۟ ِعبَاِدى ِمن ُدوِنىٓ أَْولِيَآَء
maka apakah menyangka orang-orang yang mereka mengingkari
bahwa mereka mengambil hamba-hamba dari selain pemimpin-

pemimpin

Al-Kahfi:102 أَفََحِسَب

أَفََحِسبْتُْم أَنََّما َخَلْقنَُٰكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إَِليْنَا اَل تُرَْجُعوَن
apakah (kalian) mengira bahwasanya hanyalah kami menciptakan

kalian permainan dan bahwasanya kalian kepada kami tidak kalian
dikembalikan

Al-
Mu'minuun:115

أَفََحِسبْتُْم

ُن أَلَّن نَّْجَمعَ ِعظَاَمُهۥ نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa tidakmengumpulkan tulang-

belulangnya
Al-Qiyaamah:3 أَيَْحَسُب

ُن أَن يُتْرََك ُسًدى نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa ditinggalkan begitu saja

Al-Qiyaamah:36

أَيَْحَسُب أَن لَّن يَْقِدَر َعَليِْه أََحٌد
apakah (manusia) menyangka bahwa tidak menguasai atasnya

seorang
Al-Balad:5

أَيَْحَسُب أَن لَّْم يَرَهُۥٓ أََحٌد
apakah ia menyangka bahwa tidak melihatnya seorang

Al-Balad:7

أَيَْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم ِبِهۦ ِمن مَّاٍل َوبَِننَي
apakah mereka mengira bahwasanya hanyalah dipanjangkan mereka

dengannya dari (ia[lk]) yang harta anak-anak

Al-
Mu'minuun:55

أَيَْحَسبُوَن
ْمُس َوٱْلَقَمُر ِبُحْسبَاٍن ٱلشَّ

matahari dan bulan dengan/menurut perhitungan Ar-Rahman:5 ِبُحْسبَاٍن
َ ٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتًۢا واََل تَْحَسنبَّ

dan janganlah kalian mengira orang-orang yang merekatelah
dibunuh di dalam jalan Allah orang-orang mati

Ali-Imran:169 َ تَْحَسنبَّ
َ ٱلَِّذيَن يَفْرَُحوَن ِبَمآ أَتَوا۟ اَل تَْحَسنبَّ

tidak kalian mengira orang-orang yang bergembira dengan apa
mereka sampai

Ali-Imran:188
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ا يَْعَمُل ٱلظَّٰلُِموَن َ الـلَّـَه غَِٰفاًل َعمَّ واََل تَْحَسنبَّ
dan jangan kalian mengira Allah (ia[lk]) yang melalaikan dari apa

mengerjakan orang-orang yang zalim
Ibrahim:42

َ الـلَّـَه ُمْخلَِف َوْعِدِهۦ رُُسَلُهۥٓ فَاَل تَْحَسنبَّ
maka janganlah kalian mengira Allah orang yang menyalahkan

janjinya rasul-rasulnya
Ibrahim:47

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض اَل تَْحَسنبَّ
tidak kalian mengira orang-orang yang mereka mengingkari (mereka)

yang melemahkan di dalam bumi
An-Nuur:57

فَاَل تَْحَسبَنَُّهم ِبَمفَازٍَة مَِّن ٱْلَعذَاِب
maka jangan kamu menyangka mereka dengan waktu/tempat

keberuntungan dari siksa
Ali-Imran:188 تَْحَسبَنَُّهم

أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثَرَُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقُلوَن
atau kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka mereka

mendengar atau mereka menggunakan akal
Al-Furqon:44 تَْحَسُب

َحاِب َوتََرى ٱْلجِبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهىَ تَُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
dan kamu melihat gunung-gunung mengiranya (ia[pr]) yang

membeku/tidak bergerak dan/padahal diamelewati melewati awan
An-Naml:88 تَْحَسبَُها

تَْحَسبُُهْم َجِميًعا َوُقُلوبُُهْم َشتَّىٰ
mengira semuanya dan hati mereka bermacam-macam Al-Hasyr:14 تَْحَسبُُهْم

اَل تَْحَسبُوهُ َشرًّا لَُّكم بَْل ُهَو َخيٌْر لَُّكْم
tidak mengiranya kejahatan bagi kalian bahkan dia kebaikan bagi

kalian
An-Nuur:11 تَْحَسبُوهُ

يِّـَٔاِت أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
atau/apakah mengira orang-orang yang mereka mengerjakan

kesalahan-kesalahan
Al-Ankabuut:4 َحِسَب

يِّـَٔاِت أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ٱْجتَرَُحوا۟ ٱلسَّ
ataukah mengira orang-orang yang (mereka) menyangka kesalahan-

kesalahan
Al-Jaatsiyah:21

أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
atau mengira orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:29

ًة وََكَشفَْت َعن َساَقيَْها ا َرأَتُْه َحِسبَتُْه ُلجَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) melihatnya dia mengiranya kolam air dan (ia)

membuka/menghilangkan dari kedua betisnya
An-Naml:44 َحِسبَتُْه

َب ٱْلَكْهِف َوٱلرَِّقيمِ أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصحَٰ
ataukah (kamu) mengira bahwasanya penghuni gua dan batu bertulis Al-Kahfi:9 َحِسبَْت
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َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19 َحِسبْتَُهْم

أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة
apakah kalian mengira bahwa kalian kelak memasuki surga ini Al-Baqarah:214 َحِسبْتُْم

أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة
apakah kalian mengira bahwa kalian kelak memasuki surga ini

Ali-Imran:142

َا يَْعَلمِ الـلَّـُه أَْم َحِسبْتُْم أَن تُتْرَُكوا۟ َوملَّ
apakah kalian mengira bahwa dibiarkan dan/sedang belum dia

mengetahui Allah
At-Taubah:16

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan cukuplah dengan/pada Allah pengawas/mempunyai perhitungan An-Nisa:6 َحِسيبًا

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِسيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu

perhitungan
An-Nisa:86

 ٱْقَرأْ ِكتَٰبََك َكفَىٰ ِبنَفِْسَك ٱْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا
(kamu) bacalah kitabmu cukuplah dengan dirimu sendiri hari atas

kamu perhitungan
Al-Isra:14

 واََل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ الـلَّـَه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan tidak mereka takut seseorang/siapapun kecuali/selain Allah dan

cukuplah bagi Allah pembuat perhitungan
Al-Ahzab:39

إِن يُِريُدٓوا۟ أَن يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسبََك الـلَّـُه َو
dan jika dia menghendaki akan (mereka[lk]) menipu kamu maka

sesungguhnya cukuplah bagimu Allah
Al-Anfaal:62 َحْسبََك

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحْسبَُك الـلَّـُه َوَمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
wahai nabi cukuplah bagimu Allah dan orang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:64 َحْسبَُك

نًا َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َوِنْعَم ٱْلوَِكيُل فَزَاَدُهْم إِيمَٰ
maka dia menambah mereka keimanan dan mereka berkata cukuplah

kami Allah dan sebaik-baik pelindung
Ali-Imran:173 َحْسبُنَا

َوإَِلى ٱلرَُّسوِل َقاُلوا۟ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
dan kepada rasul mereka berkata cukuplah kami apa kami mendapati

atasnya bapak / nenek moyang kami
Al-Maidah:104

َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َسيُؤِْتينَا الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ َورَُسوُلُهۥٓ
dan mereka berkata cukuplah Allah akan memberi kepada kami Allah

dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59
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ِقيٌم ِهىَ َحْسبُُهْم َوَلَعنَُهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
dia cukup bagi mereka dan (ia) mengutuk/melaknati mereka Allah

dan bagi mereka siksaan tetap/kekal
At-Taubah:68 َحْسبُُهْم

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

ْل َعَلى الـلَّـِه فَُهَو َحْسبُُهۥٓ َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka Dia mencukupi
Ath-Thalaaq:3 َحْسبُُهۥٓ

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan cukuplah bagiku Allah
At-Taubah:129 َحْسِبىَ

ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38

ِسِبنَي أَتَيْنَا ِبَها وََكفَىٰ ِبنَا حَٰ
mereka mendatangi dengannya dan cukuplah dengan Kami membuat

perhitungan
Al-Anbiyaa':47 ِسِبنَي حَٰ

ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ
yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam

tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan
Al-An'aam:96 ُحْسبَانًا

َمآِء فَتُْصِبحَ َصِعيًدا زََلًقا َويُرِْسَل َعَليَْها ُحْسبَانًا مَِّن ٱلسَّ
dan menyebabkan mengirimkan diatasnya perhitungan (petir) dari

langit maka dijadikan debu/tanah licin
Al-Kahfi:40

فََحاَسبْنََٰها ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذَّبْنََٰها َعذَابًا نُّْكًرا
maka Kami perhitungkannya perhitungan/pemeriksaan sangat
keras/berat dan (kami) mengazabnya azab / siksa sangat keras

Ath-Thalaaq:8 ِحَسابًا
 إِنَُّهْم َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن ِحَسابًا

sesungguhnya mereka adalah mereka tidak mereka mengharapkan
perhitungan/pemeriksaan

An-Naba:27

بَِّك َعطَآًء ِحَسابًا  َجزَآًء مِّن رَّ
balasan dari tuhanmu pemberian perhitungan/pemeriksaan

An-Naba:36

فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا
maka kelak dilipatkan dalam penghisaban/periksaan

perhitungan/pemeriksaan sangat mudah
Al-Inshiqaaq:8
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فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orang dia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212 ِحَساٍب

 َوتَْرزُُق َمن تََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan kamu memberi rezki orang kamu menghendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:27

 إِنَّ الـلَّـَه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
sesungguhnya Allah dia memberi rezki dari siapa dia kehendaki

dengan tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:37

 َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan Allah dia memberi rezki orang/siapa dia kehendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
An-Nuur:38

ذَا َعطَآؤُنَا فَٱْمنُنْ أَْو أَْمِسْك ِبَغيِْر ِحَساٍب  هَٰ
ini pemberian kami maka berikanlah atau (kamu[lk]) tahanlah dengan

tidak/tanpa perhitungan
Shaad:39

ِبُروَن أَْجرَُهم ِبَغيِْر ِحَساٍب  إِنََّما يَُوفَّى ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyempurnakan orang-orang yang

sabar pahala mereka dengan tidak/tanpa perhitungan
Az-Zumar:10

 َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة يُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini mereka memperoleh rizki di dalamnya dengan tidak/tanpa
perhitungan

Ghafir:40

ثُمَّ إِنَّ َعَليْنَا ِحَسابَُهم
kemudian sesungguhnya atas kami perhitungan mereka

Al-
Ghaashiyah:26 ِحَسابَُهم

َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39 ِحَسابَُهۥ

ٱْقتَرََب لِلنَّاِس ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفى َغفَْلٍة مُّْعرُِضوَن
(ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat bagi/kepada manusia

perhitungan mereka dan mereka di dalam lalai/lengah orang-orang
yang memalingkan

Al-Anbiyaa':1 ِحَسابُُهْم

إِْن ِحَسابُُهْم إاِلَّ َعَلىٰ َربِّى َلْو تَْشُعُروَن
tidak lain perhitungan mereka kecuali atas/terhadap Tuhanku jikalau

kalian menyadari

Asy-
Syu'araa':113

ِفُروَن فَِإنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َربِِّهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
maka sesungguhnya hanyalah perhitungannya disisi tuhannya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para pembangkan

Al-
Mu'minuun:117

ِحَسابُُهۥ
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َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَليِْهم مِّن َشىٍْء
dan tidak dari perhitunganmu atas mereka dari sesuatu Al-An'aam:52 ِحَساِبَك

َما َعَليَْك ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
tidak atas kamu dari perhitungan mereka dari sesuatu Al-An'aam:52 ِحَساِبِهم

َوَما َعَلى ٱلَِّذيَن يَتَُّقوَن ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang mereka bertakwa dari

perhitungan mereka dari sesuatu
Al-An'aam:69

إِنِّى ظَنَنُت أَنِّى ُملٍَٰق ِحَساِبيَْه
sesungguhnya aku (aku telah) meragukan bahwasanya aku orang

yang menemui perhitungan
Al-Haaqqah:20 ِحَساِبيَْه

 َوَلْم أَْدِر َما ِحَساِبيَْه
dan tidak (aku) mengetahui apa perhitungan

Al-Haaqqah:26

فََحاَسبْنََٰها ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذَّبْنََٰها َعذَابًا نُّْكًرا
maka Kami perhitungkannya perhitungan/pemeriksaan sangat
keras/berat dan (kami) mengazabnya azab / siksa sangat keras

Ath-Thalaaq:8 فََحاَسبْنََٰها
فََحْسبُُهۥ َجَهنَُّم َوَلِبئَْس ٱمْلَِهاُد

maka dia mencukupinya neraka jahanam dan seburuk-buruk
hamparan / lapangan

Al-Baqarah:206 فََحْسبُُهۥ
لِتَْحَسبُوهُ ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱْلِكتَِٰب

supaya kalian menyangkanya dari kitab dan tidak dia dari kitab Ali-Imran:78 لِتَْحَسبُوهُ
َوتَْحَسبُُهْم أَيَْقاظًا َوُهْم رُُقوٌد

dan mengira bangun dan mereka tidur Al-Kahfi:18 َوتَْحَسبُُهْم
َوتَْحَسبُونَُهۥ َهيِّنًا َوُهَو ِعنَد الـلَّـِه َعِظيٌم

dan mengiranya kehinaan / keringanan dan dia disisi Allah yang
besar

An-Nuur:15 َوتَْحَسبُونَُهۥ
وا۟ َوَحِسبُٓوا۟ أاَلَّ تَُكوَن ِفتْنٌَة فََعُموا۟ َوَصمُّ

dan mereka mengira bahwa tidak akanadalah kalian cobaan-cobaan
maka mereka menjadi buta dan mereka tuli

Al-Maidah:71 ۟ َوَحِسبُٓوا
َويَْحَسبُوَن أَنَُّهم مُّْهتَُدوَن

dan mereka mengira sesungguhnya mereka para yang mendapat
petunjuk

Al-A'raaf:30 َويَْحَسبُوَن
ِبيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهم مُّْهتَُدوَن إِنَُّهْم َليَُصدُّونَُهْم َعِن ٱلسَّ َو

dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi dari jalan dan
mereka mengira sesungguhnya mereka para yang mendapat petunjuk

Az-Zukhruf:37

1532

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َكَما يَْحلِفُوَن َلُكْم َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعَلىٰ َشىٍْء
sebagaimana mereka bersumpah bagi kalian dan mereka mengira

sesungguhnya mereka atas/terhadap sesuatu

Al-
Mujaadilah:18

ِننَي َوٱْلِحَساَب َوَقدَّرَهُۥ َمنَاِزَل لِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan (ia) telah benar-benar tetapkannya tempat-tempat(nya) supaya

kalian mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan
Yunus:5 َوٱْلِحَساَب

ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12

َويَْرزُْقُه ِمْن َحيُْث اَل يَْحتَِسُب
dan memberi rizkinya dari arah tidak mengira Ath-Thalaaq:3 يَْحتَِسُب

فَأَتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمْن َحيُْث َلْم يَْحتَِسبُوا۟
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah dari arah tidak

mengira
Al-Hasyr:2 ۟ يَْحتَِسبُوا

َوبََدا َلُهم مَِّن الـلَّـِه َما َلْم يَُكونُوا۟ يَْحتَِسبُوَن
dan nyata bagi mereka dari Allah apa tidak ada adalah mereka

mereka perkirakan
Az-Zumar:47 يَْحتَِسبُوَن

َنفُِسِهْم َ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنََّما نُْملِى َلُهْم َخيٌْر ألِّ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka mengingkari bahwasanya kami memberi tangguh kepada
mereka kebaikan bagi diri mereka

Ali-Imran:178 َ يَْحَسنبَّ

َ ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka melakukan kekikiran dengan apa (harta) dia memberikan
kepada mereka Allah dari karunianya

Ali-Imran:180

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسبَُقٓوا۟ إِنَُّهْم اَل يُْعجِزُوَن واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang
mereka mengingkari (mereka) mendahului/lolos sesungguhnya

mereka tidak dilemahkan

Al-Anfaal:59

يَْحَسُب أَنَّ َماَلُهۥٓ أَْخَلَدهُۥ
dia mengira bahwasanya hartanya (ia[lk]) lebih mengekalkannya Al-Humazah:3 يَْحَسُب

ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39
يَْحَسبُُه
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يَْحَسبُُهُم ٱْلَجاِهُل أَْغِنيَآَء ِمَن ٱلتََّعفُِّف
dia menyangka mereka yang bodoh orang-orang kaya dari

kehormatan
Al-Baqarah:273 يَْحَسبُُهُم

َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنًْعا
dan mereka mengira sesungguhnya mereka berbuat baik perbuatan Al-Kahfi:104 يَْحَسبُوَن

إِن يَأِْت ٱأْلَْحزَاُب يَْحَسبُوَن ٱأْلَْحزَاَب َلْم يَذَْهبُوا۟ َو
mengira golongan-golongan tidak pergi dan jika ia mendatangkan /

mengumpulkan golongan-golongan
Al-Ahzab:20

أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمعُ ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهم
atau mengira bahwasanya tidak mendengarkan rahasia mereka dan

bisikan mereka[lk]
Az-Zukhruf:80

يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصيَْحٍة َعَليِْهْم ُهُم ٱْلَعُدوُّ
mengira tiap-tiap teriakan keras atas mereka mereka musuh

Al-
Munaafiquun:4

فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا
maka kelak dilipatkan dalam penghisaban/periksaan

perhitungan/pemeriksaan sangat mudah
Al-Inshiqaaq:8 يَُحاَسُب

أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسبُْكم ِبِه الـلَّـُه
atau kalian menyembunyikannya dia mengandakan perhitungan

kepada kalian dengannya Allah
Al-Baqarah:284 يَُحاِسبُْكم

ِسِبنَي أاََل َلُه ٱْلُحْكُم َوُهَو أَْسرَُع ٱْلحَٰ
ketahuilah baginya hukum/penentuan dan dia paling/lebih cepat yang

mengkalkulasi
Al-An'aam:62 ِسِبنَي ٱْلحَٰ

فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ َوَعَليْنَا ٱْلِحَساُب
maka sesungguhnya hanyalah atas kamu menyampaikan dan atas

(kami) menghisab
Arraad:40 ٱْلِحَساُب

 َربَّنَا ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َولِْلُمؤِْمِننَي يَْوَم يَُقوُم ٱْلِحَساُب
ya tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-

orang yang beriman pada hari dia mendirikan menghisab
Ibrahim:41

َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah amat cepat perhitungan Al-Baqarah:202 ٱْلِحَساِب

 فَِإنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
maka sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ali-Imran:19

 إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ali-Imran:199

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah amat cepat perhitungan
Al-Maidah:4
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 َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ُسٓوُء ٱْلِحَساِب
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya itulah mereka bagi mereka buruk perhitungan
Arraad:18

 أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسٓوَء ٱْلِحَساِب
supaya dihubungkan dan takut tuhan dan takut buruk perhitungan

Arraad:21

 َوالـلَّـُه يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِهۦ َوُهَو َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah ia memberi keputusan tidak orang yang membawa akibat

bagi ketetapan hukumNya dan dia amat cepat perhitungan
Arraad:41

 إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ibrahim:51

 َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39

ل لَّنَا ِقطَّنَا َقبَْل يَْومِ ٱْلِحَساِب  َوَقاُلوا۟ َربَّنَا َعجِّ
dan mereka berkata ya tuhan kami (kamu) segerakanlah dengan

secepat-cepatnya bagi kami bagian kami sebelum hari perhitungan
Shaad:16

 َلُهْم َعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما نَُسوا۟ يَْوَم ٱْلِحَساِب
bagi mereka siksaan sangat keras/berat dengan apa/sebab mereka

lupa pada hari perhitungan
Shaad:26

ذَا َما تُوَعُدوَن لِيَْومِ ٱْلِحَساِب  هَٰ
ini apa kalian diberi nasehat pada hari perhitungan

Shaad:53

 اَل ظُْلَم ٱْليَْوَم إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
tidak dirugikan pada hari sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ghafir:17

 الَّ يُؤِْمُن ِبيَْومِ ٱْلِحَساِب
tidak mereka mempercayai kepada hari perhitungan

Ghafir:27
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Kosakata AlQuran

د س ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna iri hati, rasa dengki, hasad,

cemburuan, dendam, dengki, kedengkian, kegemasan, kecemburuan, rasa
demdam, ketidakpuasan , cemburu, sirik, yg dibusukkan, pendendam,
tengik, berdengki, bermata hijau, cemburu , jahat, gusar, sedang, hina,
licik, rendah, berapi, bersifat setan, marah, berapi-api, berbisa, sengit,

bisa, penuh benci, yg merugikan, yg merusak, yg memfitnah 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَْحُسُدوَن َحَسَد َحَسًدا َحاِسٍد تَْحُسُدونَنَا
mereka membenci ia dengki kedengkian (ia[lk]) yang

mendengki dengki pada kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََسيَُقوُلوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا۟ اَل يَفَْقُهوَن إاِلَّ َقلِياًل
maka (mereka) akan mengatakan bahkan dengki pada kami bahkan

adalah mereka tidak mereka mengerti kecuali sedikit
Al-Fath:15 تَْحُسُدونَنَا

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد
dan dari kejahatan (ia[lk]) yang mendengki apabila ia dengki Al-Falaq:5 َحاِسٍد

َحَسًدا مِّْن ِعنِد أَنفُِسِهم
kedengkian dari sisi diri/jiwa-jiwa mereka Al-Baqarah:109 َحَسًدا

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد
dan dari kejahatan (ia[lk]) yang mendengki apabila ia dengki Al-Falaq:5 َحَسَد

أَْم يَْحُسُدوَن ٱلنَّاَس َعَلىٰ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
atau mereka membenci manusia atas/terhadap apa (karunia) dia

memberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:54 يَْحُسُدوَن
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Kosakata AlQuran

ر س ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenestapaan, duka, duka cita,

rasa kecil, penyesalan, rasa sakit, sakit, kesakitan, penderitaan, rasa nyeri,
kepedihan, perasaan sakit, hukuman, kesusahan, kemalangan, derita,

desah, keluh, nafas panjang, rintihan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berduka, berduka cita,
berpilu, berpilu hati, menyakitkan, ngilu, menyedihkan, mendesah,

mengeluh, bernafas, mengesah, mendesau, merindukan

مَّْحُسوًرا َلَحْسرَةٌ َحْسرَةً َحِسيٌر َحَسرٍَٰت
yang disesalkan benar-benar

penyesalan kerugian/penyesalan lemah penyesalan

يََٰحْسرَتَىٰ يََٰحْسرَتَنَا يََٰحْسرَةً يَْستَْحِسُروَن مَّْحُسورًا
aduhai

penyesalanku
aduhai kami

menyesal
aduhai kami

menyesal
kelak akan merasa

letih yang disesalkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلُهْم َحَسرٍَٰت َعَليِْهْم َكذَٰلَِك يُِريِهُم الـلَّـُه أَْعمَٰ
seperti itulah diperlihatkan kepada mereka Allah perbuatan-perbuatan

mereka penyesalan atas mereka
Al-Baqarah:167 َحَسرٍَٰت

 فَاَل تَذَْهْب نَفُْسَك َعَليِْهْم َحَسرٍَٰت
maka tidak/janganlah menghilangkan/membinasakan dirimu atas

mereka kesedihan
Faathir:8

يَنَقلِْب إَِليَْك ٱْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيٌر
dia akhirnya berbalik/kembali kepadamu penglihatan yang

menghinakan dan dia lemah
Al-Mulk:4 َحِسيٌر

لِيَْجَعَل الـلَّـُه ذَٰلَِك َحْسرَةً
untuk dia menjadikan Allah itu kerugian/penyesalan Ali-Imran:156 َحْسرَةً

 فََسيُنِفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن َعَليِْهْم َحْسرَةً
maka kelak dinafkahkannya kemudian adalah kalian atas mereka

sesalan
Al-Anfaal:36
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KosakataAlQuran

ِفِريَن إِنَُّهۥ َلَحْسرَةٌ َعَلى ٱْلكَٰ َو
dan sesungguhnya ia (Al QurXan) benar-benar penyesalan

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-Haaqqah:50 َلَحْسرَةٌ

واََل تَبُْسطَْها ُكلَّ ٱْلبَْسِط فَتَْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا
dan jangan mengulurkannya tiap-tiap uluran maka duduk/menjadi

tempat / waktu tercela yang disesalkan
Al-Isra:29 مَّْحُسوًرا

َوَمْن ِعنَدهُۥ اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ واََل يَْستَْحِسُروَن
dan orang (malaikat) di sisi-nya tidak mereka hendak

menyombongkan diri dari/untuk hambanya dan tidak kelak akan
merasa letih

Al-Anbiyaa':19
يَْستَْحِسُروَن

يََٰحْسرَةً َعَلى ٱْلِعبَاِد َما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل
aduhai kami menyesal atas/terhadap hamba-hamba tidak dia datang

kepada mereka dari seorang rasul
YaaSiin:30 يََٰحْسرَةً

َقاُلوا۟ يََٰحْسرَتَنَا َعَلىٰ َما فَرَّطْنَا ِفيَها
mereka berkata aduhai kami menyesal atas/terhadap apa kami

melalaikan padanya(kiamat)
Al-An'aam:31 يََٰحْسرَتَنَا

أَن تَُقوَل نَفٌْس يََٰحْسرَتَىٰ َعَلىٰ َما فَرَّطُت ِفى َجنِۢب الـلَّـِه
bahwa mengatakan jiwa/seorang aduhai penyesalanku atas/terhadap

apa (aku) telah melalaikan di dalam sisi Allah
Az-Zumar:56 يََٰحْسرَتَىٰ

َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَحْسرَِة إِذْ ُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari penyesalan ketika

(ia) telah diputuskan perkata itu
Maryam:39 ٱْلَحْسرَِة
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Kosakata AlQuran

س س ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merasa, merasakan, terasa,
pikir, meraba, berasa, mengerti, sadar, memperasakan, menemukan,

mengetahui, mendapatkan, mendapati, mendapat, percaya, yakin,
mempercayai, menganggap, melihat, mempersepsikan, mengarti,

memukul, menampar, berbau, bernada, mengecap, mengumpulkan,
berkumpul, mengumpul, berkerumun, memungut, berpendirian, merasa,

menghancurkan, memusnahkan, membinasakan, membunuh,
merusakkan, melenyapkan, meremukkan, berjejal, menggilas, menindas,

melindas, menggempur, membongkar, meruntuhkan, melumpuhkan,
mencium, menciumi, datang, menjumpai, membayar, mengetemukan,
menggali, menyerang, mogok, mencoret, mencoreng, menempatkan,

menetap, muncul, membesarkan, tiba, mengeraskan, memiliki, punya,
mempunyai, ada, mengalami, membuka, membuka kedok, menciptakan,

mereka, membuat-buat, mengada-ada, merancang, merencanakan,
memikirkan, memikir, mengintai, menguber-uber, menabrak, membentur,

mengenai, kena, menjiplak, mengusut, mengikuti jejak, mengurut,
mencatat, mengejar dan menangkap, membaui, mencari-cari, memilih,

memainkan di luar kepala, mengambil, mencari, menangani, bermaksud,
mengalahkan dgn tipis, terjadi, berlaku, jadi, tumbuh, kebetulan

mendapat, mendobrak, hancur luluh, remuk, jatuh hancur, merusak,
menjatuhkan, mengganggu, membobolkan, menyadari, mewujudkan,

mencapai, memahami, memikiri, enga, menghargai, menyukai, menilai,
memberitahukan, pecah, memecahkan, hancur, karam, rusak,
menyedihkan, menyusahkan, merobek, mencabik, menyobek,

mengoyakkan, mencarik, larut, membubarkan, menghilang, lenyap,
memutuskan, meluruh, memecah, meledakkan, membunyikan,

menghapuskan, membasmi, mempertiadakan, memberantas, mencabut,
memadamkan, mematikan, menumpas, mengacaukan, memisahkan,

memecahbelah, berlari, menerpa, melemparkan, lari dgn cepat,
mengempaskan, melikuidasi, menguangkan, mengusir, mencukur,

mengalahkan sama sekali, melayu, menjadi layu, meranggas, mengering,
melayukan, menjadi lemah, kehilangan tenaga, menjadi tdk berdaya,

memuji, tertawa terbahak-bahak

َحِسيَسَها تُِحسُّ ونَُهم تَُحسُّ وا۟ أََحسُّ أََحسَّ
suara/desirnya (apa

neraka) dirasa/dilihat kalian memberantas
mereka (mereka) merasakan dia menyadari
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Kosakata Al-Quran

۟ ُسوا فَتََحسَّ
maka carilah/selidikilah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آ أََحسَّ ِعيَسىٰ ِمنُْهُم ٱْلُكفَْر فََلمَّ
maka tatkala dia menyadari Isa dari mereka kekafiran Ali-Imran:52 أََحسَّ

وا۟ بَأَْسنَآ إِذَا ُهم مِّنَْها يَرُْكُضوَن آ أََحسُّ فََلمَّ
maka setelah (mereka) merasakan hukuman/azab kami tatkala/tiba-

tiba mereka dari padanya lari tergesa-gesa
Al-Anbiyaa':12 ۟ وا أََحسُّ

ونَُهم ِبِإذِْنِهۦ َحتَّىٰٓ إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَٰزَْعتُْم إِذْ تَُحسُّ
ketika kalian memberantas mereka dengan izinnya sehingga

ketika/pada saat kalian telah gentar/lemah dan kalian saling berselisih
Ali-Imran:152 ونَُهم تَُحسُّ

َهْل تُِحسُّ ِمنُْهم مِّْن أََحٍد أَْو تَْسَمعُ َلُهْم
apakah dirasa/dilihat dari mereka dari seorang ataumendengar bagi

mereka
Maryam:98 تُِحسُّ

لُِدوَن اَل يَْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفى َما ٱْشتََهْت أَنفُُسُهْم خَٰ
tidak mereka mendengar suara/desirnya (apa neraka) dan mereka di

dalam apa (ia) menginginkan diri-diri mereka orang-orang yang kekal
Al-Anbiyaa':102 َحِسيَسَها

ُسوا۟ ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه يَٰبَِنىَّ ٱذَْهبُوا۟ فَتََحسَّ
hai anak-anakku (kalian) pergilah maka carilah/selidikilah

dari/tentang yusuf dan saudaranya
Yusuf:87 ۟ ُسوا فَتََحسَّ
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Kosakata AlQuran

م س ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna potongan, korting, basi,

potongan harga, deduksi, pengambilan kesimpulan, keputusan, ketetapan,
kepastian, putusan, ketegasan, penyelesaian, pembayaran, pemukiman,

permukiman, perkampungan, pemberesan, kolonisasi, warisan,
perkawinan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabaikan, melalaikan,
memperhitungkan, memutuskan, menentukan, bertekad,

mempertetapkan, mengambil keputusan, mempertimbangkan, mengambil
kesimpulan, mempertetap, menetapkan, memastikan, mematok,

mengurangi, memotong, mengambil, memperpotongkan, melunakkan,
menumpul, memotong harga

ُحُسوًما
terus menerus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِنيََة أَيَّامٍ ُحُسوًما رََها َعَليِْهْم َسبْعَ َليَاٍل َوثَمَٰ َسخَّ
(ia) telah berkali-kali menundukkannya atas mereka tujuh malam dan

delapan[lk] hari terus menerus
Al-Haaqqah:7 ُحُسوًما
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Kosakata AlQuran

ن س ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebaikan, sangat, benar,

amat, jauh, sama sekali, dgn baik, dlm kekayaan, halus, afdal, bagus,
indah, enak, latif, tipis, runcing, cerah, sangat baik, bersih, tajam, lumat,

yg menyenangkan, cantik, elok, ayu, hasan, jeli, juita, kirana, tampan,
anggun, ganteng, gagah, rupawan, molek, jombang, dermawan, agak
banyak, berupa, aksi, lebih baik, lebih sehat, lebih suka, sempurna,

sepenuhnya, lengkap, benar-benar, paripurna, kamil, utuh, sepenuh, yg
sudah dilakukan, pembaruan, perbaikan, persetujuan, kebenaran, beres,

keuntungan, manfaat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperbaiki, memperbarui,

membaiki, membaik, bertambah baik, membesut, mempertajam,
meningkat hasilnya, menyempurnakan, menyelesaikan, meningkatkan,
mengupgrade, menatar, menatarkan, memperbaiki diri, menjadi lebih

baik, memperoleh kembali, meminta kembali, menyuburkan, membangun
kembali, menjadikan tanah, menggunakan, mengadakan perubahan,

menyetujui, meng-oke-kan

۟ أَْحَسنُوا أَْحَسُن أَْحَسنَُهۥٓ أَْحَسَن أَْحَسنتُْم
lebih baik lebih baik (ia[lk]) lebih

memperbaikinya memperbaiki kamu berbuat baik

ِبأَْحَسَن نًا إِْحسَٰ إِْحَسانًا أَْحَسِن أَْحَسنُوا۟
dengan yang lebih

baik
perwujudan dalam

perbuatan baik
perwujudan dalam

perbuatan baik memperbaiki lebih baik

ِبٱْلَحَسنَِة ٍن ِبِإْحسَٰ ِبأَْحَسِنَها ِبأَْحَسِن ِبأَْحَسَن
dengan kebaikan dengan kebaikan dengan kebaikan

darinya
dengan yang lebih

baik
dengan yang lebih

baik

۟ تُْحِسنُوا ِبٱْلُحْسنَىٰ ِبٱْلُحْسنَى ِبٱْلَحَسنَِٰت ِبٱْلَحَسنَِة
kalian berbuat

kebaikan dengan kebaikan denganyang lebih
baik

dengan yang baik-
baik dengan kebaikan
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Kosakata Al-Quran

َحَسنٌَة َحَسنًَة َحَسٍن َحَسنًا تُْحِسنُوا۟
kebaikan kebaikan kebaikan kebaikan kalian berbuat

kebaikan

ُحْسنًا َحُسنَْت َحَسنٍَٰت َحَسنٍَة َحَسنٌَة
kebaikan (ia[pr]) sebaik-baik kebaikan kebaikan kebaikan

ِحَساٌن ُحْسنُُهنَّ ُحْسُن ُحْسنًۢا ُحْسنًا
bagus-bagus/cantik-

cantik
kebaikan/kecantikan

mereka[pr] yang terbaik kebaikan kebaikan

َلْلُحْسنَىٰ َلُحْسَن فَأَْحَسَن ِحَساٍن ِحَساٌن
kebaikan benar-benar baik lalu semakin

membaguskan keindahan bagus-bagus/cantik-
cantik

ُمْحِسٌن لِّْلُمْحِسِننَي لِْلُمْحِسِننَي لِْلُمْحِسنَِٰت َلْلُحْسنَىٰ
yang melakukan

kebaikan
bagi orang-orang

yang berbuat
kebaikan

kepada orang-orang
yang berbuat baik

bagi orang-orang
yang berbuat baik kebaikan

َوأَْحَسُن َوأَْحَسَن مُّْحِسنُوَن ُمْحِسِننَي ُمْحِسٌن
dan terbaik / sebaik-

baik
dan (ia[lk]) lebih

memperbaiki
orang-orang yang
sungguh-sungguh
membuat kebaikan

orang-orang yang
berbuat baik

yang melakukan
kebaikan

َوَحُسنَْت َوَحُسَن َوأَْحِسنُٓوا۟ َوأَْحِسن َوأَْحَسُن
dan (ia[pr])
bagus/indah dan sebaik-baik

dan kalian
hendaklah berbuat

baik
dan (kamu[lk])
berbuat baiklah

dan terbaik / sebaik-
baik

۟ وَّأَْحَسنُوا ِن ْحسَٰ َوٱإْلِ َوُحْسُن َوُحْسَن َوَحُسنَْت
dan terbaik / sebaik-

baik dan kebaikan dan baik dan amat baik dan (ia[pr])
bagus/indah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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إِْن أََسأْتُْم فََلَها إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم أِلَنفُِسُكْم َو
jika kamu berbuat baik kamu berbuat baik untuk diri kalian dan jika

kejahatan (kalian) maka baginya
Al-Isra:7 أَْحَسنتُْم

إِْن أََسأْتُْم فََلَها إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم أِلَنفُِسُكْم َو
jika kamu berbuat baik kamu berbuat baik untuk diri kalian dan jika

kejahatan (kalian) maka baginya
Al-Isra:7

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154 أَْحَسَن

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

adalah mereka mereka mengerjakan
At-Taubah:121

نَْحُن نَُقصُّ َعَليَْك أَْحَسَن ٱْلَقَصِص ِبَمآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك
kami kami mengisahkan atas kamu memperbaiki kisah dengan apa

kami telah wahyukan kepadamu
Yusuf:3

إِنَُّهۥ َربِّىٓ أَْحَسَن َمثَْواَى
sesungguhnya dia Tuhanku memperbaiki tempat-tempat tinggalku

Yusuf:23

َقْد َجَعَلَها َربِّى َحقًّا َوَقْد أَْحَسَن ِبىٓ
sungguh telah (ia) menjadikannya Tuhanku sebenar-benarnya dan

sesungguhnya memperbaiki padaku
Yusuf:100

إِنَّا اَل نُِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل
sesungguhnya kami tidak disia-siakan pahala orang memperbaiki

pekerjaan/amal
Al-Kahfi:30

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َعِمُلوا۟ َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

mereka mengerjakan dan (ia) menambah mereka dari karunianya
An-Nuur:38

َوأَْحِسن َكَمآ أَْحَسَن الـلَّـُه إَِليَْك
dan (kamu[lk]) berbuat baiklah sebagaimana memperbaiki Allah

kepadamu
Al-Qashash:77

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka memperbaiki yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-Ankabuut:7

ٱلَِّذٓى أَْحَسَن ُكلَّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
yang memperbaiki tiap-tiap sesuatu dia menciptakannya

As-Sajdah:7

لِِقنَي أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتَذَُروَن أَْحَسَن ٱْلخَٰ
apakah (kalian) menyeru/menyembah ba'l dan (kalian) membiarkan

memperbaiki para yang menciptakan

Ash-
Shaafaat:125
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ِبًها مَّثَاِنىَ الـلَّـُه نَزََّل أَْحَسَن ٱْلَحِديِث ِكتَٰبًا مُّتَشَٰ
Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan memperbaiki

pembicaraan suatu kewajiban (ia[lk]) yang saling serupa (ia) yang
dua/berulang-ulang

Az-Zumar:23

بُِّكم مِّن َقبِْل َوٱتَِّبُعٓوا۟ أَْحَسَن َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ
dan ikutilah memperbaiki apa dia menurunkan kepadamu dari tuhan

kalian dari sebelum
Az-Zumar:55

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن نَتََقبَُّل َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِمُلوا
itulah mereka orang-orang yang (kami) supaya menerima dari mereka

memperbaiki apa yang mereka mengerjakan
Al-Ahqaaf:16

َقْد أَْحَسَن الـلَّـُه َلُهۥ ِرزًْقا
sungguh telah memperbaiki Allah baginya rizki

Ath-Thalaaq:11

ٱلَِّذيَن يَْستَِمُعوَن ٱْلَقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَُهۥٓ
orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti

(ia[lk]) lebih memperbaikinya
Az-Zumar:18 أَْحَسنَُهۥٓ

ِصبَْغَة الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـِه ِصبَْغًة
agama Allah dan barang siapa lebih baik daripada Allah celupan Al-Baqarah:138 أَْحَسُن

ْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا مِّمَّ
dan siapakah lebih baik agama dari siapa dia sangat mematuhi

wajahnya kepada Allah
An-Nisa:125

َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـُه ُحْكًما لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan siapakah lebih baik dari Allah hikmah bagi kaum/orang-orang

mereka meyakini
Al-Maidah:50

 إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
kecuali dengan yang (cara) dia lebih baik

Al-An'aam:152

وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Huud:7

ِدْلُهم ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن  َوجَٰ
dan (ia[lk]) yang membantah mereka dengan (cara) yang dia lebih

baik
An-Nahl:125

 واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan

(cara) dia lebih baik
Al-Isra:34

 َوُقل لِِّعبَاِدى يَُقوُلوا۟ ٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan katakanlah kepada hamba-hamba-ku dia mengatakan yang dia

lebih baik
Al-Isra:53

لِنَبُْلَوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل
hendak menguji mereka[lk] siapa diantara mereka lebih baik

pekerjaan/amal
Al-Kahfi:7
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وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَٰثًا َورِْءيًا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka lebih baik perkakas rumah tangga dan pandang mata
Maryam:74

لِِقنَي فَتَبَارََك الـلَّـُه أَْحَسُن ٱْلخَٰ
maka (ia[lk]) menjadi sangat suci Allah lebih baik para yang

menciptakan

Al-
Mu'minuun:14

يِّئََة نَْحُن ٱْدفَعْ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن ٱلسَّ
tolaklah dengan yang dia lebih baik kejahatan kami

Al-
Mu'minuun:96

ِدُلٓوا۟ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن  واََل تُجَٰ
dan janganlah semakin mendebat ahlul/ahli kitab melainkan dengan

yang dia lebih baik
Al-Ankabuut:46

ن َدَعآ إَِلى الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن َقواًْل مِّمَّ
dan siapa lebih baik perkataan dari siapa dia berdoa kepada Allah

Fush-Shilat:33

 ٱْدفَعْ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
tolaklah dengan yang dia lebih baik

Fush-Shilat:34

ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Al-Mulk:2

َمآ أََصابَُهُم ٱْلَقرُْح لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِمنُْهْم
apa dia menimpa mereka luka bagi orang-orang yang lebih baik dari

mereka
Ali-Imran:172 ۟ أَْحَسنُوا

لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ٱْلُحْسنَىٰ َوِزيَاَدةٌ
bagi orang-orang yang lebih baik kebaikan dan tambahan

Yunus:26

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َقاُلوا۟ َخيْرًا لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
mereka berkata kebaikan bagi orang-orang yang lebih baik di dalam

ini dunia baik/kebaikan
An-Nahl:30

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َوأَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعٌة لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
bagi orang-orang yang lebih baik di dalam ini dunia kebaikan dan

bumi Allah (ia[pr]) yang meluaskan
Az-Zumar:10

َويَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِبٱْلُحْسنَى
dan akan memberi balasan orang-orang yang lebih baik denganyang

lebih baik
An-Najm:31

َن ِفىٓ أَْحَسِن تَْقِويمٍ نسَٰ َلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya (kami) menciptakan manusia di dalam / pada

memperbaiki terbentuk secara sempurna
At-Tin:4 أَْحَسِن

اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ الـلَّـَه َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحَسانًا
tidak kalian menyembah selain Allah dan kepada orang tua

perwujudan dalam perbuatan baik
Al-Baqarah:83 إِْحَسانًا

1546

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِكنيِ نًا َوِبِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan kepada kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik dan

(dengan/terhadap)yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-
anak yatim dan orang-orang miskin

An-Nisa:36
نًا إِْحسَٰ

نًا َوتَْوِفيًقا إِْن أَرَْدنَآ إآِلَّ إِْحسَٰ
sekali-kali tidak kami menghendaki kecuali/selain perwujudan dalam

perbuatan baik dan perdamaian yang sempurna
An-Nisa:62

نًا  أاَلَّ تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
bahwa janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu

dan/terhadap kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik
Al-An'aam:151

نًا  َوَقَضىٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan (ia) menyempurnakan tuhanmu bahwa jangan menyembah

melainkan hanya kepadanya dan terhadap kedua orangtua
perwujudan dalam perbuatan baik

Al-Isra:23

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

إِذَا ُحيِّيتُم ِبتَِحيٍَّة فََحيُّوا۟ ِبأَْحَسَن ِمنَْهآ أَْو رُدُّوَهآ َو
dan apabila kalian dihormati dengan penghormatan maka mereka

menghormat dengan yang lebih baik daripadanya atau mereka
mengembalikannya

An-Nisa:86
ِبأَْحَسَن

َوَلنَْجِزيَنَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرٓوا۟ أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan orang-orang yang mereka sabar

pahala mereka dengan yang lebih baik apa adalah mereka mereka
mengerjakan

An-Nahl:96 ِبأَْحَسِن

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka pahala mereka dengan

yang lebih baik apa adalah mereka mereka mengerjakan
An-Nahl:97

َويَْجِزيَُهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan memberi balasan kepada pahala mereka dengan yang lebih baik

yang adalah mereka mereka mengerjakan
Az-Zumar:35

َوأُْمْر َقْوَمَك يَأُْخذُوا۟ ِبأَْحَسِنَها َسأُ۟وِريُكْم َداَر ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kamu hendaklah menyuruh kaum kamu mereka mengambil

dengan kebaikan darinya aku akan perlihatkan kepada kalian
rumah/tempat orang-orang yang sewenang-wenang

Al-A'raaf:145
ِبأَْحَسِنَها
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ٍن فَٱتِّبَاعٌۢ ِبٱمْلَْعُروِف َوأََدآٌء إَِليِْه ِبِإْحسَٰ
maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan pembayaran

diyat kepadanya dengan kebaikan
Al-Baqarah:178 ٍن ِبِإْحسَٰ

ٍن  ٱلطَّلَُٰق َمرَّتَاِن فَِإْمَساكٌۢ ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريحٌۢ ِبِإْحسَٰ
talak dua kali maka penahanan dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau

benar-benar perceraian dengan kebaikan
Al-Baqarah:229

ٍن رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه َوٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوُهم ِبِإْحسَٰ
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ridha

Allah dari/kepada mereka dan mereka ridha dari/kepadaNya
At-Taubah:100

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َعْشُر أَْمثَالَِها
barang siapa dia datang dengan kebaikan maka baginya sepuluh

serupanya/kali lipat amalnya
Al-An'aam:160 ِبٱْلَحَسنَِة

يِّئََة ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka
tersembunyi dan keterus-terangan dan menolak dengan kebaikan

kejahatan

Arraad:22

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َخيٌْر مِّنَْها
barangsiapa dia datang dengan kebaikan maka baginya kebaikan dari

padanya
An-Naml:89

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يِّئََة َوِممَّ َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ
dan menolak dengan kebaikan kejahatan dan sebagian dari apa kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Qashash:54

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َخيٌْر مِّنَْها
barangsiapa dia datang dengan kebaikan maka baginya kebaikan dari

padanya
Al-Qashash:84

يِّـَٔاِت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن ذَٰلَِك َوبََلْونَُٰهم ِبٱْلَحَسنَِٰت َوٱلسَّ
itu dan Kami coba mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-

buruk boleh jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:168 ِبٱْلَحَسنَِٰت

َويَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِبٱْلُحْسنَى
dan akan memberi balasan orang-orang yang lebih baik denganyang

lebih baik
An-Najm:31 ِبٱْلُحْسنَى

َوَصدََّق ِبٱْلُحْسنَىٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kebaikan Al-Lail:6 ِبٱْلُحْسنَىٰ

 وََكذََّب ِبٱْلُحْسنَىٰ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebaikan

Al-Lail:9

۟ إِن تُْحِسنُوا۟ َوتَتَُّقوا حَّ َو ْلحُ َخيٌْر َوأُْحِضرَِت ٱأْلَنفُُس ٱلشُّ َوٱلصُّ
dan perdamaian itu kebaikan dan dia dibiasakan jiwa/manusia kikir

dan jika kalian berbuat kebaikan dan kalian memelihara diri
An-Nisa:128 ۟ تُْحِسنُوا
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مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapakah mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Baqarah:245 َحَسنًا

 َوأَنۢبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا
dan dia menumbuhkannya pertambahan pertumbuhan kebaikan

Ali-Imran:37

َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َوأَْقرَْضتُُم الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا ألَّ
dan kalian hendaklah meminjamkan Allah pinjaman kebaikan

sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian
Al-Maidah:12

 َولِيُبْلِىَ ٱمْلُؤِْمِننَي ِمنُْه بَآَلًء َحَسنًا
dan hendak dicoba / diuji orang-orang yang beriman dari padanya

cobaan kebaikan
Al-Anfaal:17

ى تًَٰعا َحَسنًا إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَُمتِّْعُكم مَّ
dimberi nikmat kalian (olehnya) pelipatan kesenangan / hadiah

kebaikan sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat
menentukan

Huud:3

َوَرزََقِنى ِمنُْه ِرزًْقا َحَسنًا َوَمآ أُِريُد أَْن أَُخالِفَُكْم
dan (ia) memberi rezki kepadaku dari padanya rizki kebaikan dan

tidak aku berkehendak untuk disalahkan kalian olehku
Huud:88

 َوِمن ثََمرَِٰت ٱلنَِّخيِل َوٱأْلَْعنَِٰب تَتَِّخذُوَن ِمنُْه َسَكًرا َوِرزًْقا َحَسنًا
dan dari buah-buahan kurma dan anggur menjadikan dari padanya

memabukkan dan rezki kebaikan
An-Nahl:67

زَْقنَُٰه ِمنَّا ِرزًْقا َحَسنًا فَُهَو يُنِفُق ِمنُْه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل يَْستَُوۥَن َوَمن رَّ
dan orang (kami) beri rezkinya dari kami rizki kebaikan maka/lalu

dia dia memberi nafkah dari padanya tersembunyi dan keterus-
terangan apakah menyamakan

An-Nahl:75

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا لِحَٰ َر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ  َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala kebaikan

Al-Kahfi:2

 َقاَل يََٰقْومِ أََلْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا
dia mengatakan hai kaumku bukankah menjanjikan kalian tuhan

kalian janji kebaikan
Thaahaa:86

 ثُمَّ ُقِتُلٓوا۟ أَْو َماتُوا۟ َليَْرزَُقنَُّهُم الـلَّـُه ِرزًْقا َحَسنًا
kemudian mereka telah dibunuh atau orang-orang yang mati pasti (ia)

akan memberi rezeki kepada mereka Allah rizki kebaikan
Al-Hajj:58

تَّْعنَُٰه أَفََمن َوَعْدنَُٰه َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو لَِٰقيِه َكَمن مَّ
maka siapkah yang (kami) janjikan kepadanya janji kebaikan lalu dia

orang-orang yang menemuinya seperti orang (kami) memberi
kesenangan dia

Al-Qashash:61
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 أَفََمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ فَرََءاهُ َحَسنًا
maka siapkah yang dia dihiasi baginya buruk perbuatannya lalu

melihat/menganggapnya kebaikan
Faathir:8

 تُقَِٰتُلونَُهْم أَْو يُْسلُِموَن فَِإن تُِطيُعوا۟ يُؤِْتُكُم الـلَّـُه أَْجًرا َحَسنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka atau diselamatkan maka jika
kalian mentaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah

pahala kebaikan

Al-Fath:16

 مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapa mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Hadiid:11

دِّقَِٰت َوأَْقرَُضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا دِِّقنَي َوٱمْلُصَّ  إِنَّ ٱمْلُصَّ
sesungguhnya orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang

perempuan yang benar dan (kalian[lk]) berilah pinjaman Allah
pinjaman kebaikan

Al-Hadiid:18

ِعفُْه َلُكْم إِن تُْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا يُضَٰ
jika dipinjamkan Allah pinjaman kebaikan semakin melipat

gandakannya bagi kalian

At-
Taghaabun:17

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

فَتََقبََّلَها َربَُّها ِبَقبُوٍل َحَسٍن
maka dia menerimanya tuhannya dengan penerimaan kebaikan Ali-Imran:37 َحَسٍن

َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َحَسنًَة
ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia kebaikan dan di akhirat

kebaikan
Al-Baqarah:201 َحَسنًَة

 َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َحَسنًَة
ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia kebaikan dan di akhirat

kebaikan
Al-Baqarah:201

ِعفَْها إِن تَُك َحَسنًَة يُضَٰ َو
dan jika adalah kebajikan dia semakin melipat gandakannya

An-Nisa:40

مَّن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َحَسنًَة يَُكن لَُّهۥ نَِصيٌب مِّنَْها
barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan syafa'at/pertolongan

baik adalah dia baginya pembagian besar daripadanya
An-Nisa:85

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َوٱْكتُْب َلنَا ِفى هَٰ
dan tetapkanlah bagi kami di dalam ini dunia kebaikan dan di akhirat

Al-A'raaf:156

َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41
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لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ َوَءاتَيْنَُٰه ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َو
dan kami telah memberinya di dalam dunia kebaikan dan

sesungguhnya dia di dalam akhirat sungguh termasuk orang-orang
yang soleh

An-Nahl:122

َوَمن يَْقتَرِْف َحَسنًَة نَّزِْد َلُهۥ ِفيَها ُحْسنًا
dan barang siapa mengusahakan / mengerjakan kebaikan tambahkan

baginya padanya kebaikan
Asy-Syuura:23

إِن تَْمَسْسُكْم َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم
jika dia menimpakan kalian kebaikan kamu menyusahkan mereka Ali-Imran:120 َحَسنٌَة

ِذِهۦ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه إِن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kebaikan dia mengatakan ini dari sisi

Allah
An-Nisa:78

إِن تُِصبَْك َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم
bahwa ditimpamu suatu kebaikan kamu menyusahkan mereka

At-Taubah:50

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة  َقاُلوا۟ َخيْرًا لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
mereka berkata kebaikan bagi orang-orang yang lebih baik di dalam

ini dunia baik/kebaikan
An-Nahl:30

 لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفى رَُسوِل الـلَّـِه أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian di dalam rasul Allah teladan

baik
Al-Ahzab:21

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َوأَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعٌة لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
bagi orang-orang yang lebih baik di dalam ini dunia kebaikan dan

bumi Allah (ia[pr]) yang meluaskan
Az-Zumar:10

َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

 َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian didalamnya suri teladan yang

baik

Al-
Mumtahinah:6

مَّآ أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن الـلَّـِه
apa dia menimpamu dari kebaikan maka dari Allah An-Nisa:79 َحَسنٍَة

فَأُ۟ولَِٰٓئَك يُبَدُِّل الـلَّـُه َسيِّـَٔاِتِهْم َحَسنٍَٰت
maka itulah mereka sungguh-sungguh akan mengganti Allah

kesalahan-kesalahan mereka kebaikan
Al-Furqon:70 َحَسنٍَٰت

لِِديَن ِفيَها َحُسنَْت ُمْستََقرًّا َوُمَقاًما خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya (ia[pr]) sebaik-baik yang

menjadi tempat menetap dan tempat tinggal
Al-Furqon:76 َحُسنَْت
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َوُقوُلوا۟ لِلنَّاِس ُحْسنًا
dan kalian hendaklah mengatakan kepada manusia kebaikan Al-Baqarah:83 ُحْسنًا

إِمَّآ أَن تَتَِّخذَ ِفيِهْم ُحْسنًا  َو
dan adapun bahwa mengambil dalam/terhadap mereka kebaikan

Al-Kahfi:86

َهَداَك لِتُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َن ِبوَٰلَِديِْه ُحْسنًا َو نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

kebaikan dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras
untukmu untuk mempersekutukan dengan-Ku

Al-Ankabuut:8

 َوَمن يَْقتَرِْف َحَسنًَة نَّزِْد َلُهۥ ِفيَها ُحْسنًا
dan barang siapa mengusahakan / mengerjakan kebaikan tambahkan

baginya padanya kebaikan
Asy-Syuura:23

إاِلَّ َمن ظََلَم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًۢا بَْعَد ُسٓوٍء
kecuali orang berlaku zalim kemudian (ia) telah berkali-kali

mengubah kebaikan sesudah jelek
An-Naml:11 ُحْسنًۢا

ذَٰلَِك َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوٱهللَُّ ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱمْلَـَٔاِب
itu kesenangan kehidupan dunia dan Allah di sisi-nya yang terbaik

tempat kembali
Ali-Imran:14 ُحْسُن

َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱلثََّواِب
dan Allah di sisi-nya sebaik-baik pahala

Ali-Imran:195

جٍ َوَلْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ وآََل أَن تَبَدََّل ِبِهنَّ ِمْن أَزْوَٰ
dan tidak bahwa (ia) sengaja mengganti dengan mereka dari

pasangan-pasangan walaupun dia lebih mengherankanmu
kebaikan/kecantikan mereka[pr]

Al-Ahzab:52
ُحْسنُُهنَّ

ِفيِهنَّ َخيْرٌَٰت ِحَساٌن
tentang mereka kebaikan bagus-bagus/cantik-cantik Ar-Rahman:70 ِحَساٌن

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ رَفَْرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِرىٍّ ِحَساٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap bantal-bantal yang hijau dan

permandani keindahan
Ar-Rahman:76 ِحَساٍن

رَُكْم فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوَصوَّ
dan (ia) telah benar-benar membentuk kalian lalu semakin

membaguskan bentuk rupa kalian dan (ia) memberi rezki kamu
(kalian) dari orang yang baik-baik

Ghafir:64
فَأَْحَسَن

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َو
lalu semakin membaguskan bentuk rupa kalian dan kepada-Nya

tempat kembali
At-Taghaabun:3

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َلُحْسَن َمـَٔاٍب ذَا ِذْكٌر َو هَٰ
ini pelajaran/peringatan dan sesungguhnya kami bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan benar-benar baik tempat kembali
Shaad:49 َلُحْسَن
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إِنَّ لِى ِعنَدهُۥ َلْلُحْسنَىٰ
sesungguhnya bagiku di sisi-nya kebaikan Fush-Shilat:50 َلْلُحْسنَىٰ

فَِإنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلُمْحِسنَِٰت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيًما
maka sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang

yang berbuat baik diantara (kalian[pr]) adalah pahala sangat berlipat
ganda

Al-Ahzab:29
لِْلُمْحِسنَِٰت

لِّيُنِذَر ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوبُْشَرٰى لِْلُمْحِسِننَي
supaya diberi peringatan orang-orang yang mereka menganiaya dan

kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik
Al-Ahqaaf:12 لِْلُمْحِسِننَي

ُهًدى َورَْحَمًة لِّْلُمْحِسِننَي
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Luqman:3 لِّْلُمْحِسِننَي

َوُهَو ُمْحِسٌن فََلُهۥٓ أَْجرُهُۥ ِعنَد َربِِّهۦ
dan dia yang melakukan kebaikan maka baginya pahalanya disisi

tuhannya
Al-Baqarah:112 ُمْحِسٌن

َوُهَو ُمْحِسٌن َوٱتَّبَعَ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
dan dia yang melakukan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim

lurus
An-Nisa:125

 َوَمن يُْسلِْم َوْجَهُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه َوُهَو ُمْحِسٌن
dan barang siapa ditaklukkan wajahnya kepada Allah dan dia yang

melakukan kebaikan
Luqman:22

يَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ ُمِبنٌي َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan keduanya yang melakukan kebaikan dan berbuat

zalim untuk diri sendiri yang nyata

Ash-
Shaafaat:113

َءاِخِذيَن َمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمْحِسِننَي
para pemungut / pengambil apa yang datang pada mereka tuhan

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-
orang yang berbuat baik

Adz-
Dzaariyaat:16

ُمْحِسِننَي

إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّٱلَِّذيَن ُهم مُّْحِسنُوَن
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka bertakwa dan

orang-orang yang mereka orang-orang yang sungguh-sungguh
membuat kebaikan

An-Nahl:128
مُّْحِسنُوَن

واََل يَأْتُونََك ِبَمثٍَل إاِلَّ ِجئْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَفِْسيًرا
dan mereka (ia[lk]) datang kepadamu dengan suatu perumpamaan
melainkan Kami datang kepadamu dengan kebenaran dan (ia[lk])

lebih memperbaiki penjelasan

Al-Furqon:33
َوأَْحَسَن

ذَٰلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل
itu kebaikan dan terbaik / sebaik-baik kesudahan/akibatnya An-Nisa:59 َوأَْحَسُن
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ٱمْلُْستَِقيمِ ذَٰلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل
orang-orang yang lurus/benar itu kebaikan dan terbaik / sebaik-baik

kesudahan
Al-Isra:35

َقاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا أَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ َخيٌْر مَّ
manakah/siapakah pisahan dua golongan kebaikan tempat dan terbaik

/ sebaik-baik tempat pertemuan
Maryam:73

ُب ٱْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخيٌْر مُّْستََقرًّا َوأَْحَسُن َمِقياًل أَْصحَٰ
para penghuni surga pada hari itu kebaikan yang menjadi tempat

menetap dan terbaik / sebaik-baik tempat istirahat
Al-Furqon:24

َوأَْحِسن َكَمآ أَْحَسَن الـلَّـُه إَِليَْك
dan (kamu[lk]) berbuat baiklah sebagaimana memperbaiki Allah

kepadamu
Al-Qashash:77 َوأَْحِسن

َوأَْحِسنُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan kalian hendaklah berbuat baik sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat baik
Al-Baqarah:195 ۟ َوأَْحِسنُٓوا

لِِحنَي َوَحُسَن أُ۟ولَِٰٓئَك رَِفيًقا َهَدآِء َوٱلصَّٰ دِّيِقنَي َوٱلشُّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلصِّ
dari para nabi dan laki-laki yang benar dan para syuhada dan orang-

orang saleh dan sebaik-baik itulah mereka teman
An-Nisa:69 َوَحُسَن

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ِنْعَم ٱلثََّواُب َوَحُسنَْت ُمرْتَفًَقا مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap kursi panjang yang

indah sebaik-baik pahala dan (ia[pr]) bagus/indah yang menjadi
tempat istirahat

Al-Kahfi:31
َوَحُسنَْت

فَـَٔاتَىُٰهُم الـلَّـُه ثََواَب ٱلدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب ٱأْلَِخرَِة
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah pahala dunia dan amat

baik pahala akhirat
Ali-Imran:148 َوُحْسَن

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب فََغفَرْنَا َلُهۥ ذَٰلَِك َو
maka (kami) mengampuni baginya itu dan sesungguhnya kami

baginya disisi kami sungguh dekat dan amat baik tempat kembali
Shaad:25

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب َو
dan sesungguhnya kami baginya disisi kami sungguh dekat dan amat

baik tempat kembali
Shaad:40

ِت طُوبَىٰ َلُهْم َوُحْسُن َمـَٔاٍب لِحَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kebaikan bagi mereka dan baik tempat kembali
Arraad:29 َوُحْسُن

ِن ْحسَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوٱإْلِ
sesungguhnya Allah dia menyuruh dengan keadilan dan kebaikan An-Nahl:90 ِن ْحسَٰ َوٱإْلِ
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ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93
۟ وَّأَْحَسنُوا

َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنًْعا
dan mereka mengira sesungguhnya mereka berbuat baik perbuatan Al-Kahfi:104 يُْحِسنُوَن

ُن ْحسَٰ ِن إاِلَّ ٱإْلِ ْحسَٰ َهْل َجزَآُء ٱإْلِ
bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan Ar-Rahman:60 ُن ْحسَٰ ٱإْلِ

ُن ْحسَٰ ِن إاِلَّ ٱإْلِ ْحسَٰ َهْل َجزَآُء ٱإْلِ
bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan Ar-Rahman:60 ِن ْحسَٰ ٱإْلِ

يِّئَِة ٱْلَحَسنََة ثُمَّ بَدَّْلنَا َمَكاَن ٱلسَّ
kemudian kami mengganti tempat kesalahan-kesalahan yang baik Al-A'raaf:95 ٱْلَحَسنََة

ِذِهۦ فَِإذَا َجآَءتُْهُم ٱْلَحَسنَُة َقاُلوا۟ َلنَا هَٰ
maka apabila dia datang kepada mereka kebaikan mereka berkata

bagi kami ini
Al-A'raaf:131 ٱْلَحَسنَُة

يِّئَُة واََل تَْستَِوى ٱْلَحَسنَُة واََل ٱلسَّ
dan tidaklah sama kebaikan dan tidaklah kejahatan

Fush-Shilat:34

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم ٱمْلَثُلَُٰت َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱلسَّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan kejahatan sebelum

kebaikan dan/padahal sungguh dia berlalu dari sebelum mereka
beberapa perumpamaan

Arraad:6
ٱْلَحَسنَِة

 ٱْدُع إَِلىٰ َسِبيِل َربَِّك ِبٱْلِحْكَمِة َوٱمْلَْوِعظَِة ٱْلَحَسنَِة
kalian hendaklah menyeru kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran kebaikan
An-Nahl:125

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة  َقاَل يََٰقْومِ لَِم تَْستَْعجُِلوَن ِبٱلسَّ
dia mengatakan hai kaumku mengapa kalian minta menyegerakan

dengan kejahatan sebelum kebaikan
An-Naml:46

يِّـَٔاِت ذَٰلَِك ِذْكَرٰى لِلذَِّٰكِريَن إِنَّ ٱْلَحَسنَِٰت يُذِْهنْبَ ٱلسَّ
sesungguhnya kebaikan dihapuskan (oleh mereka[pr]) kesalahan-

kesalahan itu sebutan bagi orang-orang yang mau ingat
Huud:114 ٱْلَحَسنَِٰت

َل الـلَّـُه وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوفَضَّ
dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah kebaikan dan dia melebihkan

Allah
An-Nisa:95 ٱْلُحْسنَىٰ
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۟ ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137

َوهللَِِّ ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ فَٱْدُعوهُ ِبَها
dan kepunyaan Allah nama-nama kebaikan maka berdoalah

kepadaNya dengannya
Al-A'raaf:180

 َوَليَْحلِفُنَّ إِْن أَرَْدنَآ إاِلَّ ٱْلُحْسنَىٰ
dan sungguh bersumpah tidak kami menghendaki selain kebaikan

At-Taubah:107

لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ٱْلُحْسنَىٰ َوِزيَاَدةٌ
bagi orang-orang yang lebih baik kebaikan dan tambahan

Yunus:26

لِلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهُم ٱْلُحْسنَىٰ َوٱلَِّذيَن َلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهۥ
bagi orang-orang yang kalian memperkenankan bagi tuhan mereka

kebaikan dan orang-orang tidak dia memperkenankan baginya
Arraad:18

أَنَّ َلُهُم ٱْلُحْسنَىٰ اَل َجرََم أَنَّ َلُهُم ٱلنَّاَر َوأَنَُّهم مُّفْرَطُوَن
bahwasanya bagi mereka kebaikan tidak (ia) merasa ragu-

ragu/berdosa bahwasanya bagi mereka neraka dan sesungguhnya
mereka orang-orang yang menjadi cepat melaikan

An-Nahl:62

فََلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ واََل تَْجَهْر ِبَصاَلِتَك واََل تَُخاِفْت ِبَها
maka bagi-Nya nama-nama kebaikan dan jangan mengeraskan

dengan sholatmu dan jangan merendahkan dengannya
Al-Isra:110

فََلُهۥ َجزَآًء ٱْلُحْسنَىٰ َوَسنَُقوُل َلُهۥ ِمْن أَْمرِنَا يُْسًرا
maka baginya balasan kebaikan dan akan mengatakan baginya dari

urusan kami kemudahan
Al-Kahfi:88

 الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ
Allah tidak ada tuhan kecuali dia baginya nama-nama kebaikan

Thaahaa:8

َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

ُر َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ لُِق ٱْلبَاِرئُ ٱمْلَُصوِّ  ُهَو الـلَّـُه ٱْلخَٰ
dia Allah (ia[lk]) yang menciptakan Pencipta (ia[lk]) yang

membentuk rupa baginya nama-nama kebaikan
Al-Hasyr:24

نَّا ٱْلُحْسنَىٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َعنَْها ُمبَْعُدوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن َسبََقْت َلُهم مِّ
sesungguhnya orang-orang yang (ia) mendahului bagi mereka dari

kami kebaikan itulah mereka dari padanya (mereka) yang cepa
dijauhkan

Al-Anbiyaa':101
ٱْلُحْسنَىٰٓ
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ُقْل َهْل تََربَُّصوَن ِبنَآ إآِلَّ إِْحَدى ٱْلُحْسنَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah (mereka) menunggu-nunggu

bagi kami kecuali salah satu dua kebaikan
At-Taubah:52 ٱْلُحْسنَيَنْيِ

َوَسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي
dan kelak akan menambah orang-orang yang berbuat baik Al-Baqarah:58 ٱمْلُْحِسِننَي

 َوأَْحِسنُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan kalian hendaklah berbuat baik sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat baik
Al-Baqarah:195

ا ِبٱمْلَْعُروِف َحقًّا َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي  َمتَٰعًۢ
pelipatan kesenangan / hadiah dengan yang baik sebenar-benarnya

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan
Al-Baqarah:236

 َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan

Ali-Imran:134

 َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan

Ali-Imran:148

 فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْصفَحْ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kamu hendaklah

membiarkan sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang
berbuat baik

Al-Maidah:13

لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan itulah balasan orang-orang

yang berbuat kebaikan
Al-Maidah:85

 ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93

ُروَن وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي  َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰ َوهَٰ
dan Ayub dan yusuf dan Musa dan Harun dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-An'aam:84

 إِنَّ رَْحَمَت الـلَّـِه َقِريٌب مَِّن ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang

berbuat baik
Al-A'raaf:56

ًدا نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي  َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud mengampuni bagi kalian kesalahan-
kesalahan kalian kelam akan kami tambah orang-orang yang berbuat

baik

Al-A'raaf:161

إِذَا نََصُحوا۟ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َما َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل
apabila (mereka) memberi nasehat kepada Allah dan rasul-nya tidak

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dari jalan
At-Taubah:91
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 إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

berbuat baik
At-Taubah:120

 َوٱْصِبْر فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
dan bersabarlah maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan

pahala orang-orang yang berbuat baik
Huud:115

 وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Yusuf:22

 إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami semakin melihatmu[lk] dari/termasuk orang-

orang yang berbuat kebaikan
Yusuf:36

 نُِصيُب ِبرَْحَمِتنَا َمن نََّشآُء واََل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
(kami) dilimpahkan dengan rahmat / kasih-sayang kami siapa dia

menghendaki dan tidak disia-siakan pahala orang-orang yang berbuat
baik

Yusuf:56

 فَُخذْ أََحَدنَا َمَكانَُهۥٓ إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah mengambil salah seorang diantara kami
kedudukannya sesungguhnya kami semakin melihatmu[lk] dari

orang-orang yang berbuat baik

Yusuf:78

 فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang berbuat baik
Yusuf:90

ِر ٱمْلُْحِسِننَي  لِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم َوبَشِّ
supaya diagungkan Allah atas/terhadap apa dia telah memberi

petunjuk kepada kalian dan beritakanlah orang-orang yang berbuat
kebaikan

Al-Hajj:37

 َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
kami telah memberikannya hikmah dan ilmu dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-Qashash:14

إِنَّ الـلَّـَه مَلَعَ ٱمْلُْحِسِننَي  َو
dan sesungguhnya kami Allah benar-benar bersama-sama orang-

orang yang berbuat baik
Al-Ankabuut:69

 إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik
Ash-Shaafaat:80

 َقْد َصدَّْقَت ٱلرُّْءيَآ إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sungguh telah (kamu) membenarkan mimpi sesungguhnya kami

seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Ash-
Shaafaat:105

 َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Ash-
Shaafaat:110
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 إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik

Ash-
Shaafaat:121

 إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik

Ash-
Shaafaat:131

 َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم ذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي
bagi mereka apa kehendaki disisi tuhan mereka itu balasan orang-

orang yang berbuat baik
Az-Zumar:34

 َلْو أَنَّ لِى َكرَّةً فَأَُكوَن ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
kalau bahwasanya bagiku/aku pengembalian / pengulangan
maka/niscaya menjadi dari orang-orang yang berbuat baik

Az-Zumar:58

 إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang

berbuat baik
Al-Mursalaat:44
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ر ش ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hal menghafalkan, pelantak,

alat pemukul, alat pelantak, dorongan, desakan, serangan, tolak, tolakan,
senggolan, tumbukan, tekad, tipuan, tongkat, batang, kemudi, lonjor,

sodokan, kantung, kantong, himpitan, krus, keranjingan, kegemaran, hal
melumatkan, air buah, orang-orang yg berjejalan, daya dorong, tujuan,

tusukan, daya tolak, tikaman, tuju, sorongan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjejalkan, mengasak,

menghafalkan, menghafal, membenturkan, melanggarkan, menyerodok,
menghantam, memukul, memukulkan, mendorong kuat-kuat, memukul-
mukul, memadatkan, memasukkan dgn paksa, mendorong, mendesak,

memaksa, menolak, menyorong, menekan, dorong, memencet,
mengedarkan, mendorongkan, menjual, menawar-nawarkan, membleseki,

makan dgn lahap, melekat, melekatkan, menempeli, melekap,
menempelkan, menancapkan, menjorok, menonjolkan, memancangkan,
menyisipkan, menusuk, menikam, menancap, berjendol, tetap tinggal,

memasukkan, mengeluarkan, menjulurkan, menjulur, jerejak,
membelengket, berlengket, menipu, mencocokkan, menyuntingkan,

mempersisipkan, dipompa, menyodok, mencungkil, mencongkel, meninju,
mengulurkan, mengaduk-aduk, membongkar-bongkar, menghancurkan,

meremukkan, berjejal, menggilas, menindas, melindas, melindih,
merambas, menggumalkan, mengumalkan, menundukkan, melumatkan,

menindih, memeras, menghentikan, bersesak-sesak, memaksakan,
menusukkan, berdesakan, maju, berdesak-desakan, menyorongkan,

menggeser, menerobos, mengingsut, mengingsuntukan, mengesot

ُحِشَر ِشِريَن حَٰ َحْشٌر َحَشرْتَِنىٓ تُْحَشُروَن
telah dikumpulkan orang-orang yang

berkumpul pengumpulan engkau
mengumpulkan aku

kalian akan
dikumpulkan

َلنَْحُشرَنَُّهْم فََسيَْحُشرُُهْم فََحَشَر ُحِشرَْت ُحِشَر
sungguh akan

mengumpulkan
mereka[lk]

maka Dia/Allah akan
mengumpulkan

mereka
maka (ia [lk])

mengumpulkan telah dikumpulkan telah dikumpulkan

َوتُْحَشُروَن نَْحُشرُُهْم نَْحُشُر َمْحُشورَةً َلنَْحُشرَنَُّهْم
dan mereka akan

digiring
kami kumpulkan

mereka mengumpulkan (ia[pr]) yang
dikumpulkan

sungguh akan
mengumpulkan

mereka[lk]
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َونَْحُشُر َوُحِشَر َوَحَشرْنَُٰهْم َوَحَشرْنَا َوتُْحَشُروَن
dan akan

mengumpulkan
dan telah

dikumpulkan
dan Kami

kumpulkan mereka
dan kami

mengumpulkan
dan mereka akan

digiring

يُْحَشَر يَْحُشرُُهْم َونَْحُشرُهُۥ َونَْحُشرُُهْم َونَْحُشُر
dikumpulkan dia mengumpulkan

mereka
dan akan

mengumpulkannya
dan akan

kumpulkan
mereka[lk]

dan akan
mengumpulkan

۟ ٱْحُشُروا
(kalian[lk]) kumpulkanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu kepadaNya kalian akan
dikumpulkan

Al-Baqarah:203
تُْحَشُروَن

تُّْم أَْو ُقِتْلتُْم إَلَِلى الـلَّـِه تُْحَشُروَن  َوَلِئن مُّ
dan jika kalian telah memati atau kalian telah dibunuh

sungguh/tentulah kepada Allah kalian akan dikumpulkan
Ali-Imran:158

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang

kepadaNya kalian akan dikumpulkan
Al-Maidah:96

 َوُهَو ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan dia yang kepadaNYa kalian akan dikumpulkan

Al-An'aam:72

 َوأَنَُّهۥٓ إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan bahwasanya ia kepadaNya kalian akan dikumpulkan

Al-Anfaal:24

إَِليِْه تُْحَشُروَن  َوُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
dan dia yang (ia) mengembangbiakan kamu di dalam muka bumi dan

kepada-Nya kalian akan dikumpulkan

Al-
Mu'minuun:79

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kepada-

Nya kalian akan dikumpulkan
Al-Mujaadilah:9

إَِليِْه تُْحَشُروَن  ُقْل ُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
kamu hendaklah mengatakan dia yang menjadikan kalian

berkembang biak di dalam bumi dan kepada-Nya kalian akan
dikumpulkan

Al-Mulk:24
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َقاَل رَبِّ لَِم َحَشرْتَِنىٓ أَْعَمىٰ َوَقْد ُكنُت بَِصيًرا
dia mengatakan Tuhan mengapa engkau mengumpulkan aku buta

dan/padahal sesungguhnya adalah aku maha melihat
Thaahaa:125 َحَشرْتَِنىٓ

ذَٰلَِك َحْشٌر َعَليْنَا يَِسيٌر
itu pengumpulan atas kami sangat mudah Qaaf:44 َحْشٌر

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوأَرِْسْل ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya
dan kamu hendaklah mengirimkan di dalam kota-kota orang-orang

yang berkumpul

Al-A'raaf:111
ِشِريَن حَٰ

ِشِريَن  َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوٱبَْعْث ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya

dan kamu utuslah di dalam kota-kota ini mereka berkumpul
Asy-Syu'araa':36

ِشِريَن  فَأَرَْسَل ِفْرَعْوُن ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
lalu (aku) akhirnya mengirimkan fir'aun di dalam kota-kota mereka

berkumpul
Asy-Syu'araa':53

ِفِريَن إِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُوا۟ َلُهْم أَْعَدآًء وََكانُوا۟ ِبِعبَاَدِتِهْم كَٰ َو
dan apabila telah dikumpulkan manusia adalah mereka bagi mereka
bermusuh-musuhan dan adalah mereka dengan peribadatan mereka

orang-orang kafir

Al-Ahqaaf:6
ُحِشَر

إِذَا ٱْلُوُحوُش ُحِشرَْت َو
dan apabila binatang-binatang liar/buas (kb jamak) telah

dikumpulkan
At-Takwiir:5 ُحِشرَْت

فََحَشَر فَنَاَدٰى
maka (ia [lk]) mengumpulkan lalu (dia) memanggil An-Naziaat:23 فََحَشَر

فََسيَْحُشرُُهْم إَِليِْه َجِميًعا
maka Dia/Allah akan mengumpulkan mereka kepadaNya semuanya An-Nisa:172 فََسيَْحُشرُُهْم

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68 َلنَْحُشرَنَُّهْم

َوٱلطَّيَْر َمْحُشورَةً ُكلٌّ لَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan burung-burung (ia[pr]) yang dikumpulkan setiap baginya

kembali/bertaubat
Shaad:19 َمْحُشورَةً

ِن َوفًْدا يَْوَم نَْحُشُر ٱمْلُتَِّقنَي إَِلى ٱلرَّْحمَٰ
pada hari mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada

pemurah perutusan
Maryam:85 نَْحُشُر
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ٍة َويَْوَم نَْحُشُر ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari mengumpulkan dari setiap ummat

An-Naml:83

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya Al-An'aam:22 نَْحُشرُُهْم

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28

َوتُْحَشُروَن إَِلىٰ َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
dan mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam dan seburuk-

buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:12 َوتُْحَشُروَن

َوَحَشرْنَا َعَليِْهْم ُكلَّ َشىٍْء ُقباًُل مَّا َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُٓوا۟
dan kami mengumpulkan atas mereka tiap-tiap sesuatu berhadap-

hadapan tidak adalah mereka agar merekaberiman
Al-An'aam:111 َوَحَشرْنَا

بَاِرزَةً َوَحَشرْنَُٰهْم فََلْم نَُغاِدْر ِمنُْهْم أََحًدا
(ia[pr]) yang nyata/rata dan Kami kumpulkan mereka maka tida

meninggalkan dari mereka seseorang/siapapun
Al-Kahfi:47 َوَحَشرْنَُٰهْم

َن ُجنُوُدهُۥ ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس َوٱلطَّيِْر فَُهْم يُوزَُعوَن َوُحِشَر لُِسَليْمَٰ
dan telah dikumpulkan untuk sulaiman para bala tentaranya dari jin-

jin dan manusia dan burung-burung maka/lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:17 َوُحِشَر

َونَْحُشُر ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ زُرًْقا
dan akan mengumpulkan para yang melakukan dosa pada hari itu

mata kelabu
Thaahaa:102 َونَْحُشُر

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97 َونَْحُشرُُهْم

فَِإنَّ َلُهۥ َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشرُهُۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أَْعَمىٰ
maka sesungguhnya baginya penghidupan sulit/sempit dan akan

mengumpulkannya pada hari kiamat-kiamat buta
Thaahaa:124 َونَْحُشرُهُۥ

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya hai golongan /

kelompok jin-jin
Al-An'aam:128 يَْحُشرُُهْم

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َكأَن لَّْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مَِّن ٱلنََّهاِر
dan pada hari dia mengumpulkan mereka seakan-akan belum pernah

menempati kecuali saat dari siang hari
Yunus:45
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إِنَّ َربََّك ُهَو يَْحُشرُُهْم إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٌم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu dia dia mengumpulkan mereka

sesungguhnya dia maha bijaksana sangat mengetahui
Al-Hijr:25

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan pada hari dia mengumpulkan mereka dan tidak menyembah dari

selain Allah
Al-Furqon:17

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ يَُقوُل لِْلَملَِٰٓئَكِة
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya kemudian dia

mengatakan kepada para malaikat
Saba':40

َقاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم ٱلزِّينَِة َوأَن يُْحَشَر ٱلنَّاُس ُضًحى
dia mengatakan waktu perjanjian kalian hari perhiasan dan

hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu pagi
Thaahaa:59 يُْحَشَر

َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَدآُء الـلَّـِه إَِلى ٱلنَّاِر فَُهْم يُوزَُعوَن
dan pada hari mereka dikumpulkan musuh-musuh Allah ke neraka

lalu mereka dibagi-bagi
Fush-Shilat:19 يُْحَشُر

ثُمَّ إَِلىٰ َربِِّهْم يُْحَشُروَن
kemudian kepada tuhan mereka mereka dikumpulkan Al-An'aam:38 يُْحَشُروَن

 ثُمَّ يُْغَلبُوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم يُْحَشُروَن
kemudian akan dikalahkan dan orang-orang yang mereka

mengingkari ke dalam neraka jahanam mereka dikumpulkan
Al-Anfaal:36

ٱلَِّذيَن يُْحَشُروَن َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم إَِلىٰ َجَهنََّم
orang-orang yang mereka dikumpulkan atas/terhadap muka-muka

mereka ke neraka jahanam
Al-Furqon:34

َوأَنِذْر ِبِه ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُْحَشُرٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم
dan kalian hendaklah memberi peringatan dengannya orang-orang

yang mereka takut bahwa mereka dikumpulkan kepada tuhan mereka
Al-An'aam:51 ۟ يُْحَشُرٓوا

ٱْحُشُروا۟ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوأَزْوََٰجُهْم َوَما َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن
(kalian[lk]) kumpulkanlah orang-orang yang mereka menganiaya dan

isteri-isteri mereka dan tidak adalah mereka menyembah
Ash-Shaafaat:22 ۟ ٱْحُشُروا

ِل ٱْلَحْشِر َما ظَنَنتُْم أَن يَْخرُُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم أِلَوَّ
dari rumah/kampung halaman mereka pada yang pertama pengusiran

tidak menyangka bahwa mereka keluar
Al-Hasyr:2 ٱْلَحْشِر

1564

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ب ص ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna juling, semu, lemparan,

risiko, para pelaku, pemain drama, pembalut dr gips, kerlingan mata,
warna tambahan, penyebaran, sejumlah kecil, shower, pancuran,

pancaran, dus, hujan lebat, hujan berderau, hujan deras, hujan keras,
barang pameran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyebarkan,
menghamburkan, menaburkan, bubar, menabur, menyebar,

menceraiberaikan, berpencar, berkejutan, menguraikan, melemparkan,
membuang, menjatuhkan, memberikan, memasukkan, menuang,

memberikan peran, mengganti, mandi, menghujani, melimpahkan,
menaburi, membombardir, menebari

َحَصُب َحاِصبًا
kayu bakar/umpan (ia[lk]) yang membatu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا ثُمَّ
atau menjadikan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang membatu

kemudian
Al-Isra:68 َحاِصبًا

 فَُكالًّ أََخذْنَا ِبذَنِۢبِهۦ فَِمنُْهم مَّْن أَرَْسْلنَا َعَليِْه َحاِصبًا
maka setiap kami telah mengambil karena dosa-dosanya maka

diantara mereka orang kami telah mengutus atasnya (ia[lk]) yang
membatu

Al-Ankabuut:40

يْنَُٰهم ِبَسَحٍر إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َحاِصبًا إآِلَّ َءاَل ُلوٍط نَّجَّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka (ia[lk]) yang

membatu kecuali atas lut selamatkan mereka[lk] diakhir
malam/sebelum fajar

Al-Qamar:34

رُِدوَن َحَصُب َجَهنََّم أَنتُْم َلَها وَٰ
kayu bakar/umpan neraka jahanam kalian padanya (kedalam) orang-

orang yang telah mendatangi
Al-Anbiyaa':98 َحَصُب
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حصحص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna privatisasi, digunakan

sendiri, dipakai sendiri, untuk sendiri
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َحْصَحَص
jelaslah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَلِت ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز ٱْلـََٰٔن َحْصَحَص ٱْلَحقُّ
kamu mengatakan isteri sangat perkasa sekarang jelaslah kebenaran Yusuf:51 َحْصَحَص
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د ص ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hasil panen, pemungutan,

pemungutan panen, pungutan, pengetaman, tanaman, hasil, tembolok,
kumpulan, pegangan cemeti, pertumbuhan, perkembangan,

pembangunan, tumbuhan, penumbuhan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menuai, mendapatkan,

mendapat, memperoleh, memungut, memo

ٱْلَحِصيِد َوَحِصيٌد َحِصيًدا َحَصدتُّْم َحَصاِدِهۦ
diketam dan pemusnahan

besar
tanaman yang sudah

disabit (kalian) menuai mengetamnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَءاتُوا۟ َحقَُّهۥ يَْوَم َحَصاِدِهۦ
dan kalian hendaklah memberikan telah benar-benar meberikan

haknya pada hari mengetamnya
Al-An'aam:141 َحَصاِدِهۦ

ا تَأُْكُلوَن فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ ِفى ُسنۢبُلِِهۦٓ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
maka apa (kalian) menuai maka tinggalkan/biarkan ia di dalam

tangkainya kecuali sedikit dari apa kalian makan
Yusuf:47 َحَصدتُّْم

فََجَعْلنََٰها َحِصيًدا َكأَن لَّْم تَْغَن ِبٱأْلَْمِس
kami jadikannya tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum

pernahtumbuh / menjadi kaya kemarin
Yunus:24 َحِصيًدا

ِمِديَن فََما زَاَلت تِّْلَك َدْعَوىُٰهْم َحتَّىٰ َجَعْلنَُٰهْم َحِصيًدا خَٰ
maka (ia) senantiasa/tetap itu[tg.pr] doa mereka sehingga (kami)

jadikan mereka tanaman yang sudah disabit orang-orang yang
padam/tak dapat hidup lagi

Al-Anbiyaa':15

ُهۥ َعَليَْك ِمنَْها َقآِئٌم َوَحِصيٌد ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ
itu dari sebagian berita negeri kisahkannya atas kamu daripadanya

yang menegakkan dan pemusnahan besar
Huud:100 َوَحِصيٌد

فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َجنٍَّٰت َوَحبَّ ٱْلَحِصيِد
lalu (kami) menumbuhkan dengannya surga dan biji-biji diketam Qaaf:9 ٱْلَحِصيِد
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ر ص ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jebakan, penjebak,

penangkap, mulut, lekukan, polisi, tipuan, pin, jarum, peniti, tusuk,
lencana, semat, cocok, susuk, penangkapan, saku, kocek, kantong,

kantung, uang, daerah, pembatasan, batasan, restriksi, pelarangan,
penahanan, pengurungan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membatasi, menyempitkan,
memperketat, mengetatkan, mempersempit, memperbataskan, menjebak,

memerangkap, menjerat, merangkap, mengilas, menangkap dgn
perangkap, menyematkan, menggantungkan, menjepit, meletakkan,
mencocok, melampirkan, menyertakan, mengurung, melingkungi,

memperikuntukan, mempersertakan, menyusahi, menjadi lebih sempit,
mencegat, memintas, menghadang, memotong, menahan, menangkap,
memegat, menangkapi, memenjarakan, meringkukkan, mengantungi,

mengantungkan, menyembunyikan, menelan

َوَحُصوًرا َحِصيًرا َحِصرَْت أُْحِصرْتُْم أُْحِصُروا۟
dan menahan diri tempat

berkumpul/penjara dia mengepung kalian dikepung kalian hendaklah
mengepung

َوٱْحُصُروُهْم
dan kepunglah mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِْلفَُقرَآِء ٱلَِّذيَن أُْحِصُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bagi orang-orang fakir orang-orang yang kalian hendaklah

mengepung di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:273 ۟ أُْحِصُروا

فَِإْن أُْحِصرْتُْم فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka jika kalian dikepung maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban
Al-Baqarah:196 أُْحِصرْتُْم

أَْو َجآُءوُكْم َحِصرَْت ُصُدورُُهْم
atau mereka datang kepada kalian dia mengepung dada / hati mereka An-Nisa:90 َحِصرَْت
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ِفِريَن َحِصيًرا إِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ َو
dan jika (kalian) kembali dikembalikan dan kami menjadikan neraka

jahanam bagi orang-orang kafir tempat berkumpul/penjara
Al-Isra:8 َحِصيًرا

لِِحنَي َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ
dan ketua dan menahan diri dan seorang nabi dari orang-orang yang

soleh
Ali-Imran:39 َوَحُصوًرا

َوُخذُوُهْم َوٱْحُصُروُهْم َوٱْقُعُدوا۟ َلُهْم ُكلَّ َمرَْصٍد
dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan duduk/intailah

bagi mereka tiap-tiap tempat pengintaian
At-Taubah:5 َوٱْحُصُروُهْم
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ل ص ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna upah, aman, terjamin,

terkunci, sudut, segi, pendapat, bucu, segi pandangan, kuat, kukuh, jelas,
terang, wujud, ejawantah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendapatkan, memperoleh,
menerima, mendapati, beroleh, memancing, membelok, mendapat, dapat,

menangkap, mengambil, mencapai, menjadi, mengerti, memahami,
membeli, jadi, mengambilkan, menghubungi, membalas, memanggil,
membalas dendam, memperdapat, menangkapi, menggelikan hati,

membukakan, mengangkat, berlaku, menghasilkan, mencatat,
memprestasikan, dijalankan, belajar, mempersunting, jadi pemilik,
menjamin, melindungi, mempertanggungkan, memperkencangkan,
mengencangkan, mengunci, menutup rapat-rapat, menimbulkan,

menunjukkan, mengumumkan, membuktikan, mendaftarkan, menaruh,
menaruhkan

َل َوُحصِّ
dan berkali-kali dilahirkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُدوِر َل َما ِفى ٱلصُّ َوُحصِّ
dan berkali-kali dilahirkan apa di dalam dada/hati Al-Adiyaat:10 َل َوُحصِّ
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ن ص ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kota, kubu pertahanan, bukit

kecil, kubu, baluarti, pertahanan, kota pertahanan, benteng pertahanan,
selekoh, tempat perlindungan, sokongan, gantungan, kastil, istana, puri,

kapal, perbentengan, bonjor, hal memperkuat, perkubuan, pegangan,
genggaman, palka, pengaruh, cengkeraman, ruang kapal, tempat barang

di kapal, cengkam, kakok, pitingan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memegang, menahan,

berpegang, mempertahankan, memuat, mengadakan, memiliki,
mempunyai, menggendong, menyimpan, melakukan, melangsungkan,
berpendapat, menganggap, beranggapan, menggenggam, menguasai,

berisi, menarik, berpikiran, mengukuhi, berteguh, dpt diisi,
mempersandangkan, mempergantungi

ُحُصونُُهم تُْحِصنُوَن نًا تََحصُّ أُْحِصنَّ أَْحَصنَْت
benteng-benteng

mereka kamu simpan proses kesucian dia menjaga sangat memelihara

نٍَة مَُّحصَّ ُمْحِصِننَي ُمْحَصنٍَٰت لِتُْحِصنَُكم ُحُصونُُهم
yang berbenteng

kuat
wanita-wanita yang

dikawini

wanita-wanita
dalam kondisi

merdeka / yang
memelihara diri

untuk melindungi
kalian[lk]

benteng-benteng
mereka

ٱمْلُْحَصنَِٰت َوٱمْلُْحَصنَُٰت
wanita-wanita yang merdeka dan wanita yang bersuami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وِحنَا َوٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها فَنَفَْخنَا ِفيَها ِمن رُّ
dan perempuan yang sangat memelihara kemaluannya lalu (kami)

meniupkan didalamnya/kedalamnya dari
Al-Anbiyaa':91 أَْحَصنَْت

َن ٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها َوَمْريََم ٱبْنََت ِعْمرَٰ
dan Maryam puteri imran yang sangat memelihara kemaluannya

At-Tahriim:12
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فَِإذَآ أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَنْيَ ِبفَِٰحَشٍة
maka apabila dia menjaga maka jika mereka mendatangi dengan

orang yang keji
An-Nisa:25 أُْحِصنَّ

نًا لِّتَبْتَُغوا۟ َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِْن أَرَْدَن تََحصُّ
jika kami menghendaki proses kesucian supayamencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nuur:33 نًا تََحصُّ

ا تُْحِصنُوَن يَأُْكْلَن َما َقدَّْمتُْم َلُهنَّ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
(ia) memakan apa (kalian) menyediakan bagi mereka kecuali sedikit

dari apa kamu simpan
Yusuf:48 تُْحِصنُوَن

اِنَعتُُهْم ُحُصونُُهم مَِّن الـلَّـِه َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهم مَّ
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka (mereka[pr]) yang
mencegah / mempertahankan mereka benteng-benteng mereka dari

Allah

Al-Hasyr:2
ُحُصونُُهم

َوَعلَّْمنَُٰه َصنَْعَة َلبُوٍس لَُّكْم لِتُْحِصنَُكم مِّۢن بَأِْسُكْم
dan (kami) telah mengajarnya membuat pakaian bagi kalian untuk

melindungi kalian[lk] dari peperanganmu
Al-Anbiyaa':80 لِتُْحِصنَُكم

ٍت واََل ُمتَِّخذَِٰت أَْخَداٍن ِفحَٰ ُمْحَصنٍَٰت َغيَْر ُمسَٰ
wanita-wanita dalam kondisi merdeka / yang memelihara diri tidak /

bukan / selain wanita-wanita pezina dan bukan wanita yang
mengambil gundik

An-Nisa:25
ُمْحَصنٍَٰت

ِفِحنَي واََل ُمتَِّخِذٓى أَْخَداٍن إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
jika kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

wanita-wanita yang dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
dan tidak orang-orang yang mengambil gundik

Al-Maidah:5
ُمْحِصِننَي

نٍَة اَل يُقَِٰتُلونَُكْم َجِميًعا إاِلَّ ِفى ُقًرى مَُّحصَّ
tidak mereka membunuh kalian semuanya kecuali di dalam beberapa

negeri yang berbenteng kuat
Al-Hasyr:14 نٍَة مَُّحصَّ

ِفِحنَي أَن تَبْتَُغوا۟ ِبأَْموَٰلُِكم مُّْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
bahwa kalian mencari dengan harta kalian wanita-wanita yang

dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
An-Nisa:24 مُّْحِصِننَي

نُُكْم ِكتََٰب الـلَّـِه َعَليُْكْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan wanita yang bersuami dari isteri-isteri kecuali apa dia menguasai

tangan kanan kalian kitab/catatan Allah atas kalian
An-Nisa:24 َوٱمْلُْحَصنَُٰت

َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَُّهْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan makanan kalian dia halal bagi mereka dan wanita-wanita yang

menjaga kehormatan dari perempuan-perempuan yang beriman
Al-Maidah:5
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َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang

mereka diberi kitab dari sebelum kalian
Al-Maidah:5

أَن يَنِكحَ ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت
sesungguhnya dia menikah wanita-wanita yang merdeka perempuan-

perempuan yang beriman
An-Nisa:25 ٱمْلُْحَصنَِٰت

فََعَليِْهنَّ ِنْصُف َما َعَلى ٱمْلُْحَصنَِٰت ِمَن ٱْلَعذَاِب
maka atas mereka separuh apa atas/terhadap wanita-wanita yang

merdeka dari siksa
An-Nisa:25

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا۟ ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang

merdeka kemudian mereka tidak mereka datang dengan empat para
saksi-saksi

An-Nuur:4

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23
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ي ص ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna batu kerikil, kerakal, kersik,

batu kolar, berkerikil, sirap, papan nama, nomor, angka, bilangan,
terbitan,jumlah, hitungan, perhitungan, tuduhan, pangeran, perhatian,

lagu, cacah, hidangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghitung,

memperhitungkan, berhitung, memperinciskan, berjumlah, membilang,
menganggap, mempercayai, berarti, mengharapkan, berharga, berlaku,

memperharapkan, menomori, tahu, mengetahui, maklum, kenal,
mengenal, mengerti, mafhum, paham, menguasai, pandai

أَْحَصيْنَُٰه أَْحَصىُٰهْم أَْحَصىُٰه أَْحَصىَٰها أَْحَصىٰ
Kami

hitung/kumpulkan
dia telah

menentukan mereka menghitungnya menghitungnya lebih tepat
menghitung

۟ َوأَْحُصوا َوأَْحَصىٰ تُْحُصوهُ تُْحُصوَهآ
dan (kalian[lk]) hitunglah dan dia menghitung menentukannya dihitungnya[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12
أَْحَصىٰ

إآِلَّ أَْحَصىَٰها َوَوَجُدوا۟ َما َعِمُلوا۟ َحاِضًرا
kecuali menghitungnya dan (mereka) mendapatkan apa yang mereka

mengerjakan (ia[lk]) yang mendatangi / hadir
Al-Kahfi:49 أَْحَصىَٰها

فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ أَْحَصىُٰه الـلَّـُه َونَُسوهُ
lalu dia memberitahu mereka tentang apa-apa (mereka) mengerjakan

menghitungnya Allah dan (mereka) melupakannya
Al-Mujaadilah:6 أَْحَصىُٰه

لََّقْد أَْحَصىُٰهْم َوَعدَُّهْم َعدًّا
sesungguhnya dia telah menentukan mereka dan telah benar-benar

menghitung mereka perhitungan
Maryam:94 أَْحَصىُٰهْم
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أَْحَصيْنَُٰه ِفىٓ إَِمامٍ مُِّبنيٍ
Kami hitung/kumpulkan di dalam / pada Kitab yang nyata YaaSiin:12 أَْحَصيْنَُٰه

وَُكلَّ َشىٍْء أَْحَصيْنَُٰه ِكتَٰبًا
dan tiap-tiap sesuatu Kami telah mengumpulkannya suatu kewajiban

An-Naba:29

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr] Ibrahim:34 تُْحُصوَهآ

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ  َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr]

An-Nahl:18

أَن لَّن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعَليُْكْم
bahwa tidak dapat menentukannya maka ia menerima taubat atas

kalian

Al-
Muzzammil:20 تُْحُصوهُ

َوأََحاَط ِبَما َلَديِْهْم َوأَْحَصىٰ ُكلَّ َشىٍْء َعَددًۢا
dan meliputi terhadap apa di sisi mereka dan dia menghitung tiap-tiap

sesuatu bilangan / hitungan
Al-Jinn:28 َوأَْحَصىٰ

فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَِّتِهنَّ َوأَْحُصوا۟ ٱْلِعدَّةَ
maka (mereka[lk]) telah benar=benar menceraikan mereka[pr] bagi

iddah / hitungan mereka dan (kalian[lk]) hitunglah bilangan
Ath-Thalaaq:1 ۟ َوأَْحُصوا
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ض ض ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketinggian, ikan kakap putih,

tempat yg agak tinggi, kedudukan tinggi, ukuran jarak lima meter, duduk,
terletak, mempelajari, belajar, pas, jabatan, pekerjaan, hal pas,

pendaratan, daratan, menempatkan, mengatur posisi, mengatur tempat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menetap, duduk, menempati,

mendiami, menyelesaikan, mengendap, melunasi, menenangkan,
membereskan, mengatur, mendamaikan, memperdamaikan, membayar,
menetapkan, memutuskan, menenteramkan, menempatkan, menegur,

mengundurkan, berjabatan, mewakili, merawati, sesuai,
memperbicarakan, menimbang-nimbang, menduduki, bersemayam,

tinggal, bertengger, mendudukkan, bersidang, mengerami, merahasiakan,
selesaikan, menentukan, memastikan, mempertetapkan, menyudahi,
menjawab, bertempat tinggal, tiba, berumah tangga, mewasiatkan,
mewariskan, menurun, mendap, terduduk, mempertetap, mencapai

persetujuan

َحظِّ َحظٍّ َحظًّا
bagian nasib baik/peruntungan (sesuatu) bagian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أاَلَّ يَْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفى ٱأْلَِخرَِة
bahwa tidak dia memberikan/menyediakan kepada mereka (sesuatu)

bagian di dalam akhirat
Ali-Imran:176 َحظًّا

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ َونَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka

melupakan bagian dari apa mereka memperingatkan dengannya
Al-Maidah:13

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ فَنَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
maka/tetapi mereka melupakan bagian dari apa mereka

memperingatkan dengannya
Al-Maidah:14

إِنَُّهۥ َلذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
sesungguhnya dia benar-benar mempunyai nasib baik/peruntungan

yang besar
Al-Qashash:79 َحظٍّ

َوَما يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
dan tidak dilemparkan kecuali mempunyai keberuntungan yang besar

Fush-Shilat:35
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يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11
َحظِّ

فَلِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ
maka bagi laki-laki seperti bagian dua yang perempuan

An-Nisa:176
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ب ط ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hutan, kayu bakar, getokan

kayu, dr kayu, penembakan, pembakaran, pemecatan, bahan bakar,
batang kayu, kayu gelondongan, logaritma, kayu bundar, buku harian

kapal, buku catatan harian kapal, cap, tera, potongan, stempel, gebrakan,
perubahan, pukulan tinju, potongan daging babi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memugar hutan, menyediakan
kayu bakar, memperlengkapi dgn kayu bakar, mencatat, mencatatkan,

menempuh, menebang, memotong, menetak, menatah, membentuk,
membelah, membabat, merambah, mengapak, memukul ke bawah

ٱْلَحطَِب َحطَبًا
kayu bakar kayu bakar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَمَّا ٱْلقَِٰسطُوَن فََكانُوا۟ لَِجَهنََّم َحطَبًا
dan adapun orang-orang yang sesat/menyimpang dari kebenaran (kb

jamak[lk]) maka adalah untuk neraka jahanam kayu bakar
Al-Jinn:15 َحطَبًا

اَلَة ٱْلَحطَِب َوٱْمَرأَتُُهۥ َحمَّ
dan istrinya pembawa kayu bakar Al-Masad:4 ٱْلَحطَِب
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ط ط ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daratan, kursi panjang dr

kayu, tenggeran, ketinggian, ikan kakap putih, tempat yg agak tinggi,
kedudukan tinggi, ukuran jarak lima meter, jabatan, pekerjaan, hal pas,

pengampunan, pengurangan, keringanan, pembebasan, permaafan,
ampun, kemaafan, ampunan, keampunan, kemunduran, kemerosotan,
keturunan, musim gugur, jatuhnya, kejatuhan, turunnya, runtuhnya,
musim rontok, surutnya, landaian, lereng, lerengan, musim runtuh,

tingginya, dekadensi, keadaan mundur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menempatkan, mengatur

posisi, mengatur tempat, menetap, duduk, menempati, mendiami,
menyelesaikan, mengendap, melunasi, menenangkan, membereskan,

mengatur, mendamaikan, memperdamaikan, membayar, menetapkan,
memutuskan, menenteramkan, selesaikan, menentukan, memastikan,

mempertetapkan, menyudahi, menjawab, bertempat tinggal, tiba,
berumah tangga, mewasiatkan, mewariskan, menurun, mendap, terduduk,

mempertetap, mencapai persetujuan, hinggap, bertengger, meletakkan
agak tinggi

ِحطٌَّة
bebaskan dosa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة نَّْغِفْر َلُكْم َخطَٰيَُٰكْم
dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa mengampuni bagi

kalian kesalahan-kesalahanmu
Al-Baqarah:58 ِحطٌَّة

 وَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة
dan kalian hendaklah memakan daripadanya dimana saja kalian telah

menghendaki dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa
Al-A'raaf:161

1579

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

م ط ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghancuran, pemusnahan,

pelenyapan, peremukan 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurkan,

memusnahkan, membinasakan, membunuh, merusakkan, melenyapkan,
meremukkan, berjejal, menggilas, menindas, melindas, menggempur,

membongkar, meruntuhkan, melumpuhkan, mendobrak, hancur luluh,
remuk, jatuh hancur, merusak, menjatuhkan, mengganggu, membobolkan,
pecah, memecahkan, hancur, karam, rusak, menyedihkan, menyusahkan,

merobek, mencabik, menyobek, mengoyakkan, mencarik, larut,
membubarkan, menghilang, lenyap, memutuskan, meluruh, memecah,

meledakkan, membunyikan, menghapuskan, membasmi, mempertiadakan,
memberantas, mencabut, memadamkan, mematikan, menumpas,

mengacaukan, memisahkan, memecahbelah, berlari, menerpa,
melemparkan, lari dgn cepat, mengempaskan, melikuidasi, menguangkan,

mengusir, mencukur, mengalahkan sama sekali, melayu, menjadi layu,
meranggas, mengering, melayukan, menjadi lemah, kehilangan tenaga,

menjadi tdk berdaya, memuji, tertawa terbahak-bahak

ٱْلُحطََمِة ٱْلُحطََمُة يَْحِطَمنَُّكْم ُحطًَٰما
Hutamah Hutamah menginjak kamu hancur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ يَِهيجُ فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ ُحطًَٰما
kemudian menjadi sangat kering maka melihatnya yang menjadi

kuning kemudian (mereka) menjadikannya/memasukkannya hancur
Az-Zumar:21 ُحطًَٰما

ُهوَن َلْو نََشآُء َلَجَعْلنَُٰه ُحطًَٰما فَظَْلتُْم تَفَكَّ
jika dia menghendaki niscaya kami menjadikannya hancur/kering

maka (kalian) menjadi (mereka) menjadi tercengang
Al-Waqi'a:65

 فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَُكوُن ُحطًَٰما
maka melihatnya yang menjadi kuning kemudian adalah mereka

hancur
Al-Hadiid:20

ُن َوُجنُوُدهُۥ َوُهْم اَل يَْشُعُروَن اَل يَْحِطَمنَُّكْم ُسَليْمَٰ
tidak menginjak kamu sulaiman dan para bala tentaranya dan mereka

tidak mereka menyadari
An-Naml:18 يَْحِطَمنَُّكْم
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KosakataAlQuran

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلُحطََمُة
dan tidak memberitahukan kamu apa Hutamah Al-Humazah:5 ٱْلُحطََمُة

َكالَّ َليُنۢبَذَنَّ ِفى ٱْلُحطََمِة
sekali-kali tidak sungguh akan dilemparkan di dalam Hutamah Al-Humazah:4 ٱْلُحطََمِة
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ر ظ ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemberian, rumit, terperinci,

teliti, panjang lebar, luas, bantuan, pertolongan, laporan, warta, visum,
letusan, rencana, pengutaraan, repot, desas-desus, sekarang, kini, yg hadir,
buatan, merek, kaligrafi, tulisan indah, kado, waktu sekarang, waktu kini

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyajikan,
mempersembahkan, membawakan, menyampaikan, membantu, bantu,
menolong, menyumbang, memperlapang, mempersiapkan, menyiapkan,

menyediakan, membuat, mengolah, mempersediakan, memberikan,
menganugerahkan, mengajukan, memperkenalkan, mempertunjukkan,

menghidangkan, menghadiri, hadir, mengikuti, mengurus, pergi, melayani,
merawat, menyertai, membudayakan, memperadabkan, memberi

peradaban, menyopankan, menemani, datang, tiba, sampai, mendatang,
menimpa, terdapat, mencapai, menjadikan, melakukan, menciptakan,
memproduksi, mencipta, mengeluarkan, buat, menjadi, mengambil,
menarik, menjemput, mengambilkan, mendapatkan, memperoleh,

mendapat, mendapati, mempesonakan, mempesona, bikin, menguraikan,
membawa, bawa, mengantar, mengembangkan, memperkembangkan,

mengadakan, melemparkan, membikin, mendorong, membereskan,
menempuh, menerima, memperlakukan, memaksakan, menjahit,

menyerang, menuju, muncul, timbul, membesarkan, mengeraskan,
menaikkan, ketemu, melaporkan, melapor, mengabarkan, memberitahu,

mewartakan, lapor, merencana, unjuk bertahu, ternyata, melipat,
menemukan, memendekkan, memperbuat, memperseni, mempersenkan,

memainkan

َحاِضِرى َحاِضرَةَ َحاِضرَةً َحاِضًرا أَْحَضرَْت
yang menghadiri (ia[pr]) yang hadir yang mendatangi /

menghadiri
(ia[lk]) yang

mendatangi / hadir
(ia[pr]) akhirnya

menyediakan

َلنُْحِضرَنَُّهْم مَلُْحَضُروَن َحَضُروهُ َحَضَر َحاِضِرى
sungguh akan

didatangkan mereka
sungguh (mereka)
cepat dihadapkan

mereka
menghadirinya ia menghadiri yang menghadiri

مُّْحَضًرا مُّْحتََضٌر ُمْحَضُروَن َمْحظُوًرا َلنُْحِضرَنَُّهْم
yang dalam kondisi
cepat menghadap

(ia[lk]) yang dalam
kondisi dihadirkan

(mereka) yang
dalam kondisi cepat

menghadap
terhalang sungguh akan

didatangkan mereka
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Kosakata Al-Quran

ٱمْلُْحتَِظِر يَْحُضُروِن َوأُْحِضرَِت
pengumpul binatang/pemelihara

ternak mereka hadir kepadaku dan dia dibiasakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعلَِمْت نَفٌْس مَّآ أَْحَضرَْت
(ia) mengetahui jiwa/seorang apa (ia[pr]) akhirnya menyediakan At-Takwiir:14 أَْحَضرَْت

إآِلَّ أَْحَصىَٰها َوَوَجُدوا۟ َما َعِمُلوا۟ َحاِضًرا
kecuali menghitungnya dan (mereka) mendapatkan apa yang mereka

mengerjakan (ia[lk]) yang mendatangi / hadir
Al-Kahfi:49 َحاِضًرا

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282
َحاِضرَةً

َوْسـَْٔلُهْم َعِن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَْت َحاِضرَةَ ٱْلبَْحِر
dan tanyakan kepada mereka dari/tentang negeri yang adalah ia

(ia[pr]) yang hadir laut
Al-A'raaf:163 َحاِضرَةَ

مِلَن لَّْم يَُكْن أَْهُلُهۥ َحاِضِرى ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bagi orang tidak adalah dia keluarganya yang menghadiri masjid

Haram
Al-Baqarah:196 َحاِضِرى

أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء إِذْ َحَضَر يَْعُقوَب ٱمْلَْوُت
atau/apakah adalah kalian para saksi-saksi ketika ia menghadiri

yaqub kematian
Al-Baqarah:133 َحَضَر

ُكِتَب َعَليُْكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
ia telah diwajibkan atas kalian apabila ia menghadiri salah satu dari

kalian kematian
Al-Baqarah:180

ِكنُي إِذَا َحَضَر ٱْلِقْسَمَة أُ۟وُلوا۟ ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َو
dan apabila ia menghadiri pembagian / sumpah orang-orang yang

mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin

An-Nisa:8

َحتَّىٰٓ إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت
sehingga apabila ia menghadiri seseorang dari mereka kematian

An-Nisa:18

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106

1583

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14


KosakataAlQuran

۟ ا َحَضُروهُ َقاُلٓوا۟ أَنِصتُوا فََلمَّ
maka tatkala mereka menghadirinya mereka berkata (kalian) diamlah

/ perhatikanlah
Al-Ahqaaf:29 َحَضُروهُ

فََكذَّبُوهُ فَِإنَُّهْم مَلُْحَضُروَن
maka mereka mendustakannya maka sesungguhnya mereka sungguh

(mereka) cepat dihadapkan

Ash-
Shaafaat:127

مَلُْحَضُروَن
َُّة إِنَُّهْم مَلُْحَضُروَن  َوَلَقْد َعلَِمِت ٱْلجِن

dan sesungguhnya (ia) mengetahui (lampau) jin-jin sesungguhnya
mereka sungguh (mereka) cepat dihadapkan

Ash-
Shaafaat:158

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68 َلنُْحِضرَنَُّهْم

َوَما َكاَن َعطَآُء َربَِّك َمْحظُوًرا
dan tidak adalah dia pemberian/kemurahan tuhanmu terhalang Al-Isra:20 َمْحظُوًرا

فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن
maka itulah mereka di dalam siksa (mereka) yang dalam kondisi

cepatmenghadap
Ar-Ruum:16 ُمْحَضُروَن

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن  َوٱلَِّذيَن يَْسَعْوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang mengusahakan di dalam / pada ayat-ayat Kami

orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka di dalam
siksa (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap

Saba':38

َّا َجِميعٌ لََّديْنَا ُمْحَضُروَن إِن ُكلٌّ ملَّ  َو
dan tidak lain setiap melainkan keseluruhan (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) di sisi kami (mereka) yang dalam kondisi cepat
menghadap

YaaSiin:32

 فَِإذَا ُهْم َجِميعٌ لََّديْنَا ُمْحَضُروَن
maka tiba-tiba mereka keseluruhan (ks/kb[tunggal] sangat/maha) di

sisi kami (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap
YaaSiin:53

َونَبِّئُْهْم أَنَّ ٱمْلَآَء ِقْسَمةٌۢ بَيْنَُهْم ُكلُّ ِشرٍْب مُّْحتََضٌر
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] bahwasanya

air pembagian diantara mereka tiap minuman (ia[lk]) yang dalam
kondisi dihadirkan

Al-Qamar:28
مُّْحتََضٌر

يَْوَم تَجُِد ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخيٍْر مُّْحَضًرا
pada hari kamu mendapatkan tiap jiwa/orang apa dia membuat dari

kebajikan/kebaikan yang dalam kondisi cepat menghadap
Ali-Imran:30 مُّْحَضًرا
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اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُهْم َوُهْم َلُهْم ُجنٌد مُّْحَضُروَن
tidak mereka mentaati menolong mereka[lk] dan mereka untuk
mereka tentara (mereka) yang dalam kondisi cepatmenghadap

YaaSiin:75 مُّْحَضُروَن
إِن تُْحِسنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ حَّ َو ْلحُ َخيٌْر َوأُْحِضرَِت ٱأْلَنفُُس ٱلشُّ َوٱلصُّ

dan perdamaian itu kebaikan dan dia dibiasakan jiwa/manusia kikir
dan jika kalian berbuat kebaikan dan kalian memelihara diri

An-Nisa:128 َوأُْحِضرَِت
َوأَُعوذُ ِبَك رَبِّ أَن يَْحُضُروِن

dan berlindung kepada Engkau Tuhan bahwa mereka hadir kepadaku
Al-

Mu'minuun:98 يَْحُضُروِن
إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َصيَْحًة وَِٰحَدةً فََكانُوا۟ َكَهِشيمِ ٱمْلُْحتَِظِر

sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka teriakan/suara
keras yang melakukan penyatuan maka adalah seperti rumput kering

pengumpul binatang/pemelihara ternak

Al-Qamar:31 ٱمْلُْحتَِظِر

َمتَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ُهَو يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
kesenangan kehidupan duniawi kemudian dia pada hari kiamat-

kiamat dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Al-Qashash:61 ٱمْلُْحَضِريَن

 َوَلواَْل ِنْعَمُة َربِّى َلُكنُت ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
dan jika tidak nikmat-nikmat Tuhanku pastilah aku adalah

dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Ash-Shaafaat:57
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ظ ظ ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keinginan, nasihat, desakan,

peringatan, khotbah, cambukan, kotbah, gerak hati, gerak batin, taji,
pacu, susuh, jalu, cangkir, cabang rel kereta api, cabang rel, kereta api,

cepat, segera, tepat, ringan tangan, sodokan, kantung, kantong
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendesak, mengasak,
mendorong, meminta, menyorong, mengajak, memecut, menyesak,

menghasut, menyuntik, menghangatkan, menghangati, menggalakkan,
menggosok, memberangsangkan, membangkitkan, menyibukkan,

mengocok, mengapi, mempertarungkan, menganjurkan, memprovokasi,
menyebabkan, menyarankan, membisiki, menyodok, menusuk,
mencungkil, mencongkel, meninju, menonjolkan, mengulurkan,

mengaduk-aduk, membongkar-bongkar

يَُحضُّ وَن ضُّ تَحَٰٓ
ia menganjurkan saling menganjurkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
وَن َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ ضُّ واََل تَحَٰٓ

dan tidak saling menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang
miskin

Al-Fajr:18 وَن ضُّ تَحَٰٓ
واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ

dan tidak ia menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang
miskin

Al-Haaqqah:34 يَُحضُّ
واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ

dan tidak menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang miskin
Al-Maauun:3
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د ف ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cucu, momongan, terburu,

terburu-buru, keburu-buru, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, cepat, terjal,
curam, seperti jurang, gegabah, serampangan, sembrono, sepintas lalu,
singkat, sambil lalu, tanpa perhatian khusus, lancar, penurut, yg mudah

diperoleh, yg mudah dikerjakan, diperoleh, seadanya, dlm garis besar, tak
disengaja, seada-adanya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergegas, bersegera,
mempercepat, menyegerakan, mempersegera, tergesa-gesa,

mempersegerakan, menyerbu, berlari, lari, menyerang, mendorong,
mempercepatkan, memperlancar, memperderas, mencepatkan, terburu,
tergopoh-gopoh, terburu-buru, menyiapkan, mengenakan, buru-buru,

menyibukkan diri

َوَحفََدةً
dan cucu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوَجَعَل َلُكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم بَِننَي َوَحفََدةً

dan dia menjadikan bagi kalian dari isteri-isteri kalian anak-anak dan
cucu

An-Nahl:72 َوَحفََدةً
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Kosakata AlQuran

ر ف ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemboran, penggerekan,

penggurdian, penggalian lubang, kolong, biji, terowongan, gelanggang,
ruang bawah di gedung konser, penggalian, korok, pengeluaran, sindiran,

sikutan, jotosan, ukiran, pahatan, carving, patung, bajak, luku, liang,
tenggala, waluku, berat, parah, penting, suram, gawat, genting, seram,
sederhana, lambat laun, sungguh-sungguh, kuburan, kubur, kematian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggali, menjotos,
menyelidiki, menusuk, mengerti, mengeluarkan, menyukai, menghargai,

penggalian, korok, pengeluaran, mengetsa, menggores, membongkar,
mencari, mengumpulkan, mencabut, mencabuntukan, mengadu,

menghilangkan biji, membajak, menenggala, menjajar, mengeruk,
menyeruduk, menubruk, meluku, mengarungi, menyeberang, meneliti,

menjajaki, berjalan terus dgn susah payah, bersembunyi, menggali lubang,
mencari-cari, tenggelam, terbenam, hilang, menenggelamkan,

membenamkan, menanam, terperosok, merosot, turun, masuk ke dalam,
memasukkan, memancangkan, menanamkan

ٱْلَحاِفرَِة ُحفْرٍَة
keadaan semula jurang/lubang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَُكنتُْم َعَلىٰ َشفَا ُحفْرٍَة مَِّن ٱلنَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنَْها
dan kalian adalah atas/terhadap pinggir jurang/lubang dari neraka

maka/lalu dia menyelamatkan kalian daripadanya
Ali-Imran:103 ُحفْرٍَة

يَُقوُلوَن أَِءنَّا مَلَرُْدوُدوَن ِفى ٱْلَحاِفرَِة
mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami) sungguh (mereka)

orang-orang yang dikembalikan di dalam keadaan semula
An-Naziaat:10 ٱْلَحاِفرَِة
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ض ف ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyimpanan, penghematan,

penjagaan, pemeliharaan, tabungan, timbunan, gudang, pelihara,
pegangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menyimpan, menghemat,
menyelamatkan, menabung, menabungkan, memelihara, menjaga,

menahan, mematuhi, menepati, menimbun, menaruh, membuat
penyimpanan, mencadangkan, menggudangkan, memegang, mengadakan,
memiliki, berpegang, memesan, menunda, membakikan, mengundurkan,

menyetor, mendepositokan, penyetoran, menempatkan, menyisihkan,
membunuh, memenjarakan, mengenyampingkan, menyampingkan,

menyembunyikan, menimbunkan, menumpukkan, mengajukan, mengikir,
memangur, mematar, mengasah, menghargai, mengumpulkan,

mengesampingkan, menolak, membatalkan, menguntukkan, mengadakan
persediaan, menonaktipkan, menambatkan untuk sementara,

menyelipkan, memasukkan, melipatkan, menyingsingkan, menyelimuti,
menanamkan, melekatkan, menanam, mencocokkan, mundur,

memotongkan, memperpotongkan, menyelinap masuk, menyelundup
masuk, bersembunyi dgn penumpang gelap, makan cepat-cepat,
menghormati, melupakan, mendep, memisahkan, mengasingkan,

menjauhkan, memperasingkan, memeriksa, mengecek, periksakan,
menitipkan, membredel, menyediakan rumah, memondokkan, memberi

rumah, memasukkan di rumah

َحِفيظًا َحِفَظ َحفَظًَة َحاِفٌظ ِبَحِفيٍظ
penjaga dia

menjaga/memelihara
(Malaikat-

Malaikat)penjaga penjaga dengan penjaga

ِفظًا حَٰ َحِفيٍظ َحِفيظٌۢ َحِفيٌظ َحِفيظًا
penjaga penjaga/pemelihara penjaga Maha Pemelihara penjaga

ِفِظنَي حَٰ ِفظُوَن حَٰ ِفظُوا۟ حَٰ ِفظٌَٰت حَٰ ِفظًا حَٰ
orang-orang yang

menjaga
mereka

memelihara/menjaga peliharalah wanita-wanita yang
menjaga diri penjaga
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مَّْحفُوظًا ِفِظنَي َلحَٰ ِفظُوَن َلحَٰ ِحفْظُُهَما ِفِظنَي حَٰ
yang dijaga /

dipelihara
sungguh ada

penjaga
sungguh orang-

orang yang menjaga
memelihara
keduanya

orang-orang yang
menjaga

َونَْحفَُظ َوِحفْظًا َوَحِفظْنََٰها مَّْحفُوظٍۭ مَّْحفُوظًا
dan memelihara dan memelihara dan Kami

menjaganya
yang dijaga /

dipelihara
yang dijaga /

dipelihara

ِفظَِٰت َوٱْلحَٰ َوٱْحفَظُٓوا۟ َويَْحفَظَْن َويَْحفَظُوا۟ َونَْحفَُظ
dan perempuan-
perempuan yang

memelihara
dan kalian

hendaklah menjaga dan menjaga dan menjaga dan memelihara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآ أَنَا۠ َعَليُْكم ِبَحِفيٍظ
dan tidak aku atas kalian dengan penjaga Al-An'aam:104 ِبَحِفيٍظ

 َوَمآ أَنَا۠ َعَليُْكم ِبَحِفيٍظ
dan tidak aku atas kalian dengan penjaga

Huud:86

َّا َعَليَْها َحاِفٌظ إِن ُكلُّ نَفٍْس ملَّ
tidak tiap jiwa/orang melainkan diatasnya penjaga At-Taariq:4 َحاِفٌظ

َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ َويُرِْسُل َعَليُْكْم َحفَظًَة
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya dan dia

mengikirimkan atas kalian (Malaikat-Malaikat)penjaga
Al-An'aam:61 َحفَظًَة

ِفظٌَٰت لِّْلَغيِْب ِبَما َحِفَظ الـلَّـُه ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ لِحَٰ فَٱلصَّٰ
maka wanita-wanita yang saleh wanita-wanita yang taat wanita-

wanita yang menjaga diri kepada yang gaib dengan sebab dia
menjaga/memelihara Allah

An-Nisa:34
َحِفَظ

َوَمن تََولَّىٰ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
dan barang siapa ia benar-benar memalingkan maka tidak kami

mengutus kamu atas mereka penjaga
An-Nisa:80 َحِفيظًا

 َوَما َجَعْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
dan tidak kami menjadikan kamu atas mereka penjaga

Al-An'aam:107

 فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga
Asy-Syuura:48

1590

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20


KosakataAlQuran

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap setiap sesuatu Maha

Pemelihara
Huud:57 َحِفيٌظ

َقاَل ٱْجَعْلِنى َعَلىٰ َخزَآِئِن ٱأْلَرِْض إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم
dia mengatakan jadikanlah aku atas/terhadap bendaharawan

bumi/negeri ini sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menjaga sangat
mengetahui

Yusuf:55

 ِمنَْها ِفى َشكٍّ َوَربَُّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
daripadanya di dalam keraguan dan tuhanmu atas/terhadap setiap

sesuatu Penjaga/Pemelihara
Saba':21

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء الـلَّـُه َحِفيٌظ َعَليِْهْم
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin Allah (ia[lk]) yang menjaga atas mereka
Asy-Syuura:6

َقْد َعلِْمنَا َما تَنُقُص ٱأْلَرُْض ِمنُْهْم َوِعنَدنَا ِكتٌَٰب َحِفيظٌۢ
sungguh telah (kami) mengetahui apa yang mengurangi bumi dari

mereka dan di sisi Kami catatan / ketetapan penjaga
Qaaf:4 َحِفيظٌۢ

ذَا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّاٍب َحِفيٍظ هَٰ
ini apa yang kalian diberi nasehat bagi tiap-tiap orang-orang yang

kembali penjaga/pemelihara
Qaaf:32 َحِفيٍظ

ِفظًا َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي فَالـلَّـُه َخيٌْر حَٰ
maka Allah kebaikan penjaga dan dia paling/lebih penyayang para

penyayang
Yusuf:64 ِفظًا حَٰ

ِفظٌَٰت لِّْلَغيِْب ِبَما َحِفَظ الـلَّـُه ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ لِحَٰ فَٱلصَّٰ
maka wanita-wanita yang saleh wanita-wanita yang taat wanita-

wanita yang menjaga diri kepada yang gaib dengan sebab dia
menjaga/memelihara Allah

An-Nisa:34
ِفظٌَٰت حَٰ

َلٰوِة ٱْلُوْسطَىٰ َلوَِٰت َوٱلصَّ ِفظُوا۟ َعَلى ٱلصَّ حَٰ
peliharalah atas/terhadap sholat dan sholat wustha ('ashar) Al-Baqarah:238 ۟ ِفظُوا حَٰ

ِفظُوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم حَٰ
dan orang-orang yang mereka pada kemaluan mereka mereka

memelihara/menjaga
Al-Mu'minuun:5 ِفظُوَن حَٰ

ِفظُوَن  َوٱلَِّذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم حَٰ
dan orang yang pergi mereka pada kemaluan mereka mereka

memelihara/menjaga
Al-Ma'arij:29

ِفِظنَي َوَما ُكنَّا لِْلَغيِْب حَٰ
dan tidak adalah kami kepada yang gaib orang-orang yang menjaga Yusuf:81 ِفِظنَي حَٰ
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ِفِظنَي  َويَْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن ذَٰلَِك وَُكنَّا َلُهْم حَٰ
dan mengerjakan pekerjaan/amal bukan itu dan (kami) adalah kepada

mereka memelihara/menjaga
Al-Anbiyaa':82

ِفِظنَي  َوَمآ أُرِْسُلوا۟ َعَليِْهْم حَٰ
dan tidak dikirim atas mereka penjaga-penjaga

Al-
Mutaffifiin:33

واََل يَـُٔوُدهُۥ ِحفْظُُهَما َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَعِظيُم
dan tidak Dia merasa berat memelihara keduanya dan dia sangat

tinggi maha besar/maha agung
Al-Baqarah:255 ِحفْظُُهَما

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ أَرِْسْلُه َمَعنَا َغًدا يَرْتَعْ َويَْلَعْب َو
(kamu[lk]) kirimlah / biarkanlah ia bersama kami besok pagi (ia[lk])

bersuka ria dan bermain dan sesungguhnya kami baginya sungguh
orang-orang yang menjaga

Yusuf:12
ِفظُوَن َلحَٰ

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ  فَأَرِْسْل َمَعنَآ أََخانَا نَْكتَْل َو
maka kamu hendaklah mengutus bersama kami saudara kami

mendapatkan sukatan dan sesungguhnya kami baginya orang-orang
yang menjaga

Yusuf:63

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ  إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا ٱلذِّْكَر َو
sesungguhnya kami kami kami menurunkan peringatan dan

sesungguhnya kami baginya penjaga/pemelihara
Al-Hijr:9

ِفِظنَي إِنَّ َعَليُْكْم َلحَٰ َو
dan sesungguhnya kami atas kalian sungguh ada penjaga Al-Infitaar:10 ِفِظنَي َلحَٰ

َمآَء َسْقفًا مَّْحفُوظًا َوُهْم َعْن َءايَِٰتَها ُمْعرُِضوَن َوَجَعْلنَا ٱلسَّ
dan kami menjadikan langit atap yang dijaga / dipelihara dan mereka

dari tanda-tanda padanya orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':32 مَّْحفُوظًا

ِفى َلْوحٍ مَّْحفُوظٍۭ
di dalam papan / batu tulis yang dijaga / dipelihara Al-Buruuj:22 مَّْحفُوظٍۭ

َوَحِفظْنََٰها ِمن ُكلِّ َشيْطٍَٰن رَِّجيمٍ
dan Kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk Al-Hijr:17 َوَحِفظْنََٰها

َوِحفْظًا مِّن ُكلِّ َشيْطٍَٰن مَّارٍِد
dan memelihara dari setiap syaitan (ia[lk]) yang mendurhakai Ash-Shaafaat:7 َوِحفْظًا

ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوزَيَّنَّا ٱلسَّ
dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara

itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:12
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رُدَّْت إَِليْنَا َونَِميُر أَْهَلنَا َونَْحفَُظ أََخانَا
dikembalikanlah kepada kami makanan keluarga kami dan

memelihara saudara kami
Yusuf:65 َونَْحفَُظ

رِِهْم َويَْحفَظُوا۟ فُُروَجُهْم وا۟ ِمْن أَبْصَٰ ُقل لِّْلُمؤِْمِننَي يَُغضُّ
kamu hendaklah mengatakan bagi para yang beriman

menutup/menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga
kemaluan mereka

An-Nuur:30
۟ َويَْحفَظُوا

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

َويَْحفَظَْن

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن نَُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ َوٱْحفَظُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan kalian hendaklah menjaga sumpah-sumpah kalian seperti itulah

dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian ayat-
ayatNya agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Maidah:89
۟ َوٱْحفَظُٓوا

ِفظَِٰت َوٱلذَِّٰكِريَن الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱلذَِّٰكرَِٰت ِفِظنَي فُُروَجُهْم َوٱْلحَٰ َوٱْلحَٰ
dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara dan laki-laki yang mengingat Allah

sangat banyak dan perempuan-perempuan yang mengingat

Al-Ahzab:35
ِفظَِٰت َوٱْلحَٰ

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِفظُوَن لُِحُدوِد الـلَّـِه َوبَشِّ َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوٱْلحَٰ
dan orang-orang yang mencegah dari pembuat kemungkaran dan

orang-orang yang memelihara bagi hukum-hukum Allah dan
beritakanlah orang-orang yang beriman

At-Taubah:112
ِفظُوَن َوٱْلحَٰ

ِفظَِٰت َوٱلذَِّٰكِريَن الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱلذَِّٰكرَِٰت ِفِظنَي فُُروَجُهْم َوٱْلحَٰ َوٱْلحَٰ
dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara dan laki-laki yang mengingat Allah

sangat banyak dan perempuan-perempuan yang mengingat

Al-Ahzab:35
ِفِظنَي َوٱْلحَٰ

يَْحفَظُونَُهۥ ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
menjaganya dari/atas perintah Allah Arraad:11 يَْحفَظُونَُهۥ

يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
mereka beriman dengannya dan mereka atas/terhadap sholat mereka

semakin memelihara/menjaga
Al-An'aam:92 يَُحاِفظُوَن

 َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصَلوَِٰتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Mu'minuun:9
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 َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Ma'arij:34

ِبَما ٱْستُْحِفظُوا۟ ِمن ِكتَِٰب الـلَّـِه وََكانُوا۟ َعَليِْه ُشَهَدآَء
dengan sebab mereka mencari penjaga dari kitab Allah dan adalah

mereka atasnya para saksi-saksi
Al-Maidah:44 ۟ ٱْستُْحِفظُوا
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ف ف ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , kalangan, lingkungan,

kelompok, lingkar, bundaran, keliling, garis keliling, barang bundar, sifat
bundar, bundaran , cincin, ring, dering, gelanggang, nada, pelek,

pinggiran, pinggir, lereng, batas pinggir, garis pertahanan, belok, giliran,
putaran, belokan, orbit, lintasan, edaran, peredaran, kitaran, ulir,

gelungan, alur-alur berputar, keriting, ikal, kerut, kerul, gulungan, gulung,
lilitan, gelung, belitan, rangkaian bunga bundar, ulang-ulang, gelang, batas
luar, angin, bayu, kentut, nafas, belit, tas, kantong, kantung, karung, koper,
lingkungan sekitar, daerah sekitar, keadaan sekitar, lingkungan sekeliling,
lingkaran , sekitar, di sekitar, sekeliling, mengelilingi, dekat, di dekat, atas,

di atas, pada, lewat, di balik, sekeliling 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, mengelilingi, mengepung,

melingkungi, melingkari, mengurung, melengkungi, memagari,
membulatkan, mengitari, menyelesaikan, mengakhiri, dpt dibulatkan,

mengedari, berputar-putar, berlayar keliling, pergi berkeliling, bergaul,
melingkar, berpendar, menimpa, menyerang, berjalan keliling,

mengumpulkan, mengukur lilitan, menyerbu, memakai ikat pinggang,
melompat, meloncat, membatasi, memperhubungkan, berkisar sekitar,

mengerumuni, mengisahkan tentang, mengepung , menyelubungi, diliputi
senyum, berkeliling, berpariwisata, mengadakan perjalanan

َوَحفَفْنَُٰهَما َحآفِّنَي
dan (kami) mengelilingi keduanya para pengerumun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتََرى ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َحآفِّنَي ِمْن َحْوِل ٱْلَعرِْش
dan kamu melihat malaikat-malaikat para pengerumun dari

sekitar/sekeliling 'arsy`
Az-Zumar:75 َحآفِّنَي

َوَحفَفْنَُٰهَما ِبنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَيْنَُهَما زَْرًعا
dan (kami) mengelilingi keduanya dengan pohon kurma dan kami

menjadikan diantara mereka berdua tanaman-tanaman
Al-Kahfi:32 َوَحفَفْنَُٰهَما

1595

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ي ف ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna doa pendek, kumpulan,

pungutan, kumpul, tarikan, tampungan, keokompok, himpunan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengumpulkan, memungut,

berkumpul, berkerumun, menghimpunkan, berkelompok, mengambil,
mengangkat, menagih, menampung, terkumpul, menarik, membendel

فَيُْحِفُكْم َحِفيًّا َحِفىٌّ
lalu menyebabkan mendesak

kalian[lk] sangat baik benar-benar mengetahui

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل تَأِْتيُكْم إاِلَّ بَْغتًَة يَْسـَُٔلونََك َكأَنََّك َحِفىٌّ َعنَْها
tidak datang kepada kalian[lk] melainkan dengan tiba-tiba mereka

menanyakan kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui
daripadanya

Al-A'raaf:187
َحِفىٌّ

إِنَُّهۥ َكاَن ِبى َحِفيًّا
sesungguhnya dia adalah dia kepadaku sangat baik Maryam:47 َحِفيًّا

إِن يَْسـَْٔلُكُموَها فَيُْحِفُكْم تَبَْخُلوا۟ َويُْخِرْج أَْضغَٰنَُكْم
jika memintanya[pr] kepada kalian lalu menyebabkan mendesak

kalian[lk] akan kikir dan dikeluarkanlah/dinampakkanlah (olehnya)
kedengkian kalian

Muhammad:37 فَيُْحِفُكْم
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ب ق ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jangka waktu, periode,

rentang waktu, abat, beberapa lama, beberapa jaman, beberapa abat,
jengkal, sepasang, panjangnya, kilan, jaman, waktu, kala, ruang, tempat,

angkasa, spasi, ruangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُحُقبًا أَْحَقابًا
bertahun-tahun beberapa lama

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لَِّٰبِثنَي ِفيَهآ أَْحَقابًا
(mereka[lk]) yang tinggal / menetap didalamnya beberapa lama An-Naba:23 أَْحَقابًا

َحتَّىٰٓ أَبُْلغَ َمْجَمعَ ٱْلبَْحَريِْن أَْو أَْمِضىَ ُحُقبًا
sehingga aku sampai pertemuan dua lautan atau berlalu/berjalan

bertahun-tahun
Al-Kahfi:60 ُحُقبًا
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ف ق ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perolehan, untung,

tambahan, puncak, bati
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencapai, meraih,

memperoleh, menggapai, melaksanakan, mencatat, sampai,
memprestasikan, menyelesaikan dgn baik, mendapatkan, mendapat,
beroleh, berlaku, mendapati, menghasilkan, membeli, memperdapat,
dijalankan, dapat, memperoleh keuntungan, bertambah, menambah,

menambahkan, menang, mempersunting, merebuntukan,
memperebuntukan, mendekati

ِبٱأْلَْحَقاِف
di bukit pasir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱذُْكْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر َقْوَمُهۥ ِبٱأْلَْحَقاِف
dan ingatlah saudara orang yang melampaui batas ketika (ia)

akhirnya memberi peringatan kaumnya di bukit pasir
Al-Ahqaaf:21 ِبٱأْلَْحَقاِف
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ق ق ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna uji, tanda penerimaan karcis,

tanda pemeriksaan, perbandingan, pencegah, hasil, hasil bumi, betul,
cocok, sejati, sebenarnya, hakiki, setia, sungguh, sah, pas, tertentu, pasti,

tentu, beberapa, yakin, khusus, suatu, sesuatu, menentu, ketentuan, yg dpt
dipercaya, definitif, tetap, menentukan, putus, tepat, baik, syarat,

kebutuhan, keperluan, tuntutan, mujarab, manjur, terbukti, wajib, perlu,
fardu, lazim, berkewajiban, yg memegang suatu jabatan, sesuai, patut,

wajar, pantas, kelulu, prayoga
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencapai, meraih,

memperoleh, menggapai, melaksanakan, mencatat, sampai,
memprestasikan, menyelesaikan dgn baik, mendapatkan, mendapat, dapat,

mendapati, berhasil melakukan, menyadari, mewujudkan, menginsafi,
menjelmakan, sadar, memahami, insaf, melakukan, memakbulkan,

memperlakukan, memenuhi, menunaikan, menepati, menyelesaikan,
mengabulkan, menetapi, memperturuntukan, menghasilkan,

menimbulkan, memberikan, memproduksi, membuat, membuahkan,
menerbitkan, mengeluarkan, menciptakan, mencipta, menyediakan,
memperlihatkan, membuktikan, ternyata, mendalilkan, memastikan,

meyakinkan, menegaskan, mempertegas, memperteguhkan,
membenarkan, menetapkan, mengukuhkan, meneguhkan, menguatkan,

memperkuat, memperteguh, memperkukuhkan, memperkukuh,
membaptiskan, membabtiskan, mempertetapkan, mempertetap,

memperbaiki, memeriksa, mengkoreksi, membetulkan, mengetahui,
menukar, meralat, membetuli, mempertepat, memadai, memenuhi syarat,

adalah cukup

ِبٱْلَحقِّ ِبَحقٍّ أََحقُّ أََحقَّ أََحقٌّ
dengan benar dengan hak lebih berhak lebih berhak apakah benar

َحقٌّ َحقًّا َحِقيٌق ِبٱْلَحقِّ ِبٱْلَحقِّ
hak/kebenaran sebenar-benarnya sebenar-benarnya dengan sebenarnya dengan benar

َحقَُّهۥ َحقَّْت َحقَّ َحقٍّ َحقٌّ
telah benar-benar
meberikan haknya pasti benar kebenaran hak/kebenaran
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َلَحقٌّ فَٱْلَحقُّ فََحقَّ َحقُّ َحقَُّهۥ
sungguh kebenaran maka yang benar maka berhak/pantas

berlaku hak/benar telah benar-benar
meberikan haknya

لِيُِحقَّ لِْلَحقِّ َلْلَحقُّ َلَحقُّ َلَحقٌّ
agar Dia

membenarkan/menetapkan
terhadap

kebenaran benar-benar hak nyata-nyata
kebenaran

sungguh
kebenaran

َويَِحقَّ َوُحقَّْت َوَحقَّ َوِبٱْلَحقِّ لِيُِحقَّ
dan pasti berlaku dan semestinya dan pasti dan dengan

kebenaran
agar Dia

membenarkan/menetapkan

ٱْستََحقَّ يُِحقَّ َوٱْلَحقَّ َويُِحقُّ
kamu berhak dibenarkan dan yang benar/kebenaran dan dibenarkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويَْستَنِۢبـُٔونََك أََحقٌّ ُهَو ُقْل إِى
dan memberitahukan kepadamu apakah benar dia kamu hendaklah

mengatakan ya/benar
Yunus:53 أََحقٌّ

َوأَْلزََمُهْم َكلَِمَة ٱلتَّْقَوٰى وََكانُٓوا۟ أََحقَّ ِبَها َوأَْهَلَها
dan ditetapkanlah mereka kalimat / seruan takwa dan adalah mereka

lebih berhak dengannya dan ahlinya
Al-Fath:26 أََحقَّ

َوبُُعوَلتُُهنَّ أََحقُّ ِبرَدِِّهنَّ ِفى ذَٰلَِك
dan suami-suami mereka[pr] lebih berhak kembali/merujuki

mereka[pr] di dalam itu
Al-Baqarah:228 أََحقُّ

َونَْحُن أََحقُّ ِبٱمْلُْلِك ِمنُْه
dan kami lebih berhak dengan pemerintahan/kerajaan dari padanya

Al-Baqarah:247

َدِتِهَما َدتُنَآ أََحقُّ ِمن َشهَٰ ِ فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه َلَشهَٰ ٱأْلَْوَلنيَٰ
dua orang pertama/lebih dekat maka mereka berdua disumpah dengan

(nama) Allah sesungguhnya kesaksian kami lebih berhak dari
kesaksian keduanya

Al-Maidah:107

فَأَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ أََحقُّ ِبٱأْلَْمِن إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
maka manakah pisahan dua golongan lebih berhak dengan keamanan

jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-An'aam:81
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 أَتَْخَشْونَُهْم فَالـلَّـُه أََحقُّ
apakah (kamu[lk]) takut kepada mereka maka/padahal Allah lebih

berhak
At-Taubah:13

 يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم لِيُرُْضوُكْم َوالـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أََحقُّ
mereka bersumpah dengan (nama) Allah bagi kalian untuk diridhakan

kalian[lk] (oleh mereka[lk]) dan Allah dan rasulnya lebih berhak
At-Taubah:62

ِل يَْومٍ أََحقُّ َس َعَلى ٱلتَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َْسجٌِد أُسِّ  ملَّ
sungguh mesjid didirikan atas/terhadap takwa dari/sejak paling

pertama/awal hari lebih hak/patut
At-Taubah:108

 أَفََمن يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ أََحقُّ
maka siapkah yang dia menunjukkan kepada kebenaran lebih berhak

Yunus:35

َوتَْخَشى ٱلنَّاَس َوالـلَّـُه أََحقُّ أَن تَْخَشىُٰه
dan takut manusia dan Allah lebih berhak bahwa takuti-nya

Al-Ahzab:37

أَْن أَُقوَل َما َليَْس لِى ِبَحقٍّ
bahwa aku telah mengatakan apa bukankah bagiku dengan hak Al-Maidah:116 ِبَحقٍّ

ى إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ
melainkan dengan benar dan waktu yang telah sangat menentukan Ar-Ruum:8 ِبٱْلَحقِّ

َقاُلوا۟ ٱْلـََٰٔن ِجئَْت ِبٱْلَحقِّ
mereka berkata sekarang kamu mendatangkan dengan sebenarnya Al-Baqarah:71 ِبٱْلَحقِّ

إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Al-Baqarah:119

 ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه نَزََّل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
itu bahwa kami Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan kitab

dengan kebenaran
Al-Baqarah:176

 َوأَنزََل َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
dan Dia menurunkan bersama mereka kitab dengan hak/benar

Al-Baqarah:213

 ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Baqarah:252

 نَزََّل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas kamu kitab dengan

sebenarnya
Ali-Imran:3

 ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Ali-Imran:108
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 إِنَّآ أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan

kebenaran
An-Nisa:105

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱلرَُّسوُل ِبٱْلَحقِّ ِمن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang mengetahui dengan

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:170

 َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱبْنَىْ َءاَدَم ِبٱْلَحقِّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah dua orang anak

Adam dengan sebenarnya
Al-Maidah:27

 َوأَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
dan kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran

Al-Maidah:48

َا َجآَءُهْم فََقْد َكذَّبُوا۟ ِبٱْلَحقِّ ملَّ
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan dengan

kebenaran ketika ia datang kepada mereka
Al-An'aam:5

ذَا ِبٱْلَحقِّ  َقاَل أََليَْس هَٰ
dia mengatakan bukankah ini dengan benar

Al-An'aam:30

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ  َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi dengan benar

Al-An'aam:73

بَِّك ِبٱْلَحقِّ  َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعَلُموَن أَنَُّهۥ ُمنَزٌَّل مِّن رَّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengetahui bahwasanya yang turun dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114

 واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan hak/benar
Al-An'aam:151

۟ َلَقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ َونُوُدٓوا
sesungguhnya dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan

kebenaran dan kalian diseru
Al-A'raaf:43

 َقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ
sungguh telah dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan kebenaran

Al-A'raaf:53

َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن َوِمن َقْومِ ُموَسىٰٓ أُمَّ
dan dari kaum Musa ummat memberi petunjuk dengan hak dan

dengannya (hak) mereka mengadili
Al-A'raaf:159

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن ْن َخَلْقنَآ أُمَّ َوِممَّ
dan diantara orang (kami) menciptakan umat memberi petunjuk

dengan benar dan dengannya mereka mengadili
Al-A'raaf:181
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 َكَمآ أَْخرََجَك َربَُّك ِمۢن بَيِْتَك ِبٱْلَحقِّ
sebagaimana (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kamu tuhanmu dari

rumahmu dengan kebenaran
Al-Anfaal:5

 َما َخَلَق الـلَّـُه ذَٰلَِك إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
tidak dia menciptakan Allah itu kecuali/melainkan dengan benar/hak

Yunus:5

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َخَلَق ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia menciptakan langit dan bumi dengan benar
Ibrahim:19

 َما نُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
tidak diturunkan malaikat-malaikat melainkan dengan benar

Al-Hijr:8

رْنََٰك ِبٱْلَحقِّ فَاَل تَُكن مَِّن ٱْلقَِٰنِطنَي َقاُلوا۟ بَشَّ
mereka berkata kami membei kabar gembira kepadamu dengan benar
maka janganlah adalah dari/termasuk orang-orang yang berputus asa

Al-Hijr:55

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ َوأَتَيْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َو
dan kami datang kepadamu dengan kebenaran dan sesungguhnya

kami sungguh orang-orang yang telah benar
Al-Hijr:64

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ مَٰ  َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua melainkan dengan kebenaran
Al-Hijr:85

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ تَعَٰ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran kamu meninggi

dari apa mereka persekutukan
An-Nahl:3

بَِّك ِبٱْلَحقِّ  ُقْل نَزََّلُهۥ ُروُح ٱْلُقُدِس ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan ia telah benar-benar menurunkannya

ruhul / roh kudus/suci dari tuhanmu dengan kebenaran
An-Nahl:102

 واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan benar
Al-Isra:33

 نَّْحُن نَُقصُّ َعَليَْك نَبَأَُهم ِبٱْلَحقِّ
kami kami mengisahkan atas kamu kisah mereka dengan sebenarnya

Al-Kahfi:13

بَْل نَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعَلى ٱْلبَِٰطِل فَيَْدَمُغُهۥ
bahkan melemparkan dengan yang hak atas/terhadap (ia[lk]) yang

melakukan kebatilan menghancurkannya
Al-Anbiyaa':18

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا ِبٱْلَحقِّ أَْم أَنَت ِمَن ٱللَِّٰعِبنَي
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami dengan

benar/sungguh-sungguh ataukah kamu dari/termasuk orang-orang
yang bermain-main

Al-Anbiyaa':55
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 قََٰل رَبِّ ٱْحُكم ِبٱْلَحقِّ
dia mengatakan Tuhan kalian memberi keputusan dengan benar

Al-Anbiyaa':112

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

يَنِطُق ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
menuturkan dengan benar dan mereka tidak mereka dianiaya

Al-
Mu'minuun:62

رُِهوَن بَْل َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ َوأَْكثَرُُهْم لِْلَحقِّ كَٰ
bahkan ia datang kepada mereka dengan kebenaran dan kebanyakan

dari mereka terhadap kebenaran orang-orang yang telah membenci

Al-
Mu'minuun:70

ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ بَْل أَتَيْنَُٰهم ِبٱْلَحقِّ َو
bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka dengan kebenaran

dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang telah
mendustakan

Al-
Mu'minuun:90

واََل يَأْتُونََك ِبَمثٍَل إاِلَّ ِجئْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَفِْسيًرا
dan mereka (ia[lk]) datang kepadamu dengan suatu perumpamaan
melainkan Kami datang kepadamu dengan kebenaran dan (ia[lk])

lebih memperbaiki penjelasan

Al-Furqon:33

 واََل يَْقتُُلوَن ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan tidak mereka membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan baik
Al-Furqon:68

نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ  َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan baik

Al-Ankabuut:44

َا َجآَءهُۥٓ أَْو َكذََّب ِبٱْلَحقِّ ملَّ
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan yang hak

tatkala dia telah sampai padanya
Al-Ankabuut:68

ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ َوُهَو ٱْلفَتَّاُح ٱْلَعلِيُم
kemudian memberi keputusan diantara kita dengan benar dan dia

maha pemberi keputusan yang sangat mengetahui
Saba':26

ُقْل إِنَّ َربِّى يَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku

memasukkan/melemparkan dengan kebenaran sangat mengetahui
segala yang gaib

Saba':48

إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan hak/kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Faathir:24
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بَْل َجآَء ِبٱْلَحقِّ َوَصدََّق ٱمْلُرَْسلنَِي
bahkan dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses

membenarkan para yang diutus / para rasul / utusan
Ash-Shaafaat:37

رَِٰط فَٱْحُكم بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ واََل تُْشِطْط َوٱْهِدنَآ إَِلىٰ َسَوآِء ٱلصِّ
maka kamu hendaklah putuskan di antara kami dengan benar dan
tidak dilewatkan batas/disimpangkan dan tunjukilah kami kepada

tengah jalan

Shaad:22

فَٱْحُكم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعِ ٱْلَهَوٰى
maka kamu hendaklah putuskan diantara manusia dengan benar dan

tidak mengikuti hawa nafsu
Shaad:26

 إِنَّآ أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan

kebenaran
Az-Zumar:2

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5

 إِنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب لِلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan atas kamu kitab bagi

manusia dengan kebenaran
Az-Zumar:41

َهَدآِء َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َوِجآ۟ىَء ِبٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلشُّ
dan didatangkan para nabi dan para syuhada dan dia telah

diselesaikan diantara mereka dengan benar/adil dan mereka tidak
mereka dianiaya

Az-Zumar:69

 يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ
bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan dia telah diselesaikan

diantara mereka dengan benar/adil
Az-Zumar:75

َوالـلَّـُه يَْقِضى ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن
dan Allah memutuskan / menyempurnakan dengan hak/adil dan

orang-orang yang
Ghafir:20

ا َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ ِمْن ِعنِدنَا فََلمَّ
maka ketika ia datang kepada mereka dengan kebenaran dari sisi

kami
Ghafir:25

فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78

الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ َوٱمْلِيزَاَن
Allah yang ia menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca

Asy-Syuura:17

رُِهوَن َلَقْد ِجئْنَُٰكم ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُكْم لِْلَحقِّ كَٰ
sesungguhnya Kami datang kepadamu dengan kebenaran akan tetapi

kebanyakan diantara kalian terhadap kebenaran orang-orang yang
telah membenci

Az-Zukhruf:78
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إاِلَّ َمن َشِهَد ِبٱْلَحقِّ َوُهْم يَْعَلُموَن
kecuali orang dia menyaksikan dengan yang benar dan mereka

mereka mengetahui
Az-Zukhruf:86

َما َخَلْقنَُٰهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
tidak (kami) menciptakan mereka kecuali dengan hak akan tetapi

kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui
Ad-Dukhaan:39

 ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Jaatsiyah:6

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ  َوَخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dan Dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan benar

Al-Jaatsiyah:22

ذَا ِكتَٰبُنَا يَنِطُق َعَليُْكم ِبٱْلَحقِّ  هَٰ
ini kitab/catatan kami menuturkan atas kalian dengan benar

Al-Jaatsiyah:29

ى وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ مَٰ َما َخَلْقنَا ٱلسَّ
tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua kecuali dengan benar dan waktu yang telah sangat
menentukan

Al-Ahqaaf:3

ذَا ِبٱْلَحقِّ َقاُلوا۟ بََلىٰ أََليَْس هَٰ
bukankah ini dengan benar mereka berkata ya/benar

Al-Ahqaaf:34

 لََّقْد َصَدَق الـلَّـُه رَُسوَلُه ٱلرُّْءيَا ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya dia membenarkan Allah rasul-nya mimpi dengan benar

Al-Fath:27

َا َجآَءُهْم بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱْلَحقِّ ملَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kebenaran tatkala ia

datang kepada mereka
Qaaf:5

 َوَجآَءْت َسْكرَةُ ٱمْلَْوِت ِبٱْلَحقِّ
dan datang kepayahan / sekarat / mabuk mati dengan sebenarnya

Qaaf:19

يَْحَة ِبٱْلَحقِّ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُروجِ يَْوَم يَْسَمُعوَن ٱلصَّ
pada hari mereka mendengar suara teriakan dengan sebenarnya itu

hari keluaran
Qaaf:42

رَُكْم وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ َوَصوَّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar/hak dan (ia) telah

benar-benar membentuk kalian
At-Taghaabun:3

بِْر َوتََواَصْوا۟ ِبٱْلَحقِّ َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan kebenaran dan (kamu) saling

mewasiati dengan sabar
Al-Asr:3

َحِقيٌق َعَلىٰٓ أَن آلَّ أَُقوَل َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
sebenar-benarnya atasku/terhadapku bahwa tidak aku telah

mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar
Al-A'raaf:105 َحِقيٌق
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َحقًّا َعَلى ٱمْلُتَِّقنَي
sebenar-benarnya atas/terhadap orang-orang yang bertakwa Al-Baqarah:180 َحقًّا

ا ِبٱمْلَْعُروِف َحقًّا َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي َمتَٰعًۢ
pelipatan kesenangan / hadiah dengan yang baik sebenar-benarnya

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan
Al-Baqarah:236

َحقًّا َعَلى ٱمْلُتَِّقنَي
sebenar-benarnya atas/terhadap orang-orang yang bertakwa

Al-Baqarah:241

َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه ِقياًل
janji Allah sebenar-benarnya dan barang siapa paling/lebih benar dari

Allah perkataan
An-Nisa:122

ِفُروَن َحقًّا  أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلكَٰ
itulah mereka mereka para pembangkan sebenar-benarnya

An-Nisa:151

 أَن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحقًّا
bahwa sungguh telah kami mendapati apa menjanjikan kepada kami

tuhan kami sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44

 فََهْل َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا
maka apakah kalian memperoleh apa Ia menjanjikan tuhan kalian

sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44

 أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َحقًّا
itulah mereka mereka orang-orang yang beriman sebenar-benarnya

Al-Anfaal:4

 َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َحقًّا
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman/perlindungan dan
(mereka) memberi pertolongan itulah mereka mereka orang-orang

yang beriman sebenar-benarnya

Al-Anfaal:74

نجِيِل فَيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
maka/lalu membunuh dan dibunuh janji atasnya sebenar-benarnya di

dalam taurat dan Injil
At-Taubah:111

 إَِليِْه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا
kepadaNya tempat kembali kalian semuanya janji Allah sebenar-

benarnya
Yunus:4

َكذَٰلَِك َحقًّا َعَليْنَا نُنجِ ٱمْلُؤِْمِننَي
seperti itulah sebenar-benarnya atas kami diselamatkan orang-orang

yang beriman
Yunus:103

َقْد َجَعَلَها َربِّى َحقًّا َوَقْد أَْحَسَن ِبىٓ
sungguh telah (ia) menjadikannya Tuhanku sebenar-benarnya dan

sesungguhnya memperbaiki padaku
Yusuf:100

 بََلىٰ َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا
ya/bahkan janji atasnya sebenar-benarnya

An-Nahl:38
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 وََكاَن َوْعُد َربِّى َحقًّا
dan ia adalah janji Tuhanku sebenar-benarnya

Al-Kahfi:98

وََكاَن َحقًّا َعَليْنَا نَْصُر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan ia adalah sebenar-benarnya atas kami pertolongan orang-orang

yang beriman
Ar-Ruum:47

لِِديَن ِفيَها َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya janji Allah sebenar-benarnya dan

dia maha perkasa maha bijaksana
Luqman:9

َوَشِهُدٓوا۟ أَنَّ ٱلرَُّسوَل َحقٌّ َوَجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dan mereka mengakui bahwasanya rasul hak/kebenaran dan dia telah

mendatangkan kepada mereka keterangan-keterangan
Ali-Imran:86 َحقٌّ

 أآََل إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
ingatlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Yunus:55

 وََكذَٰلَِك أَْعثَرْنَا َعَليِْهْم لِيَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan demikianlah (kami) perlihatkan atas mereka agar mengetahui

bahwasanya janji Allah hak/kebenaran
Al-Kahfi:21

 واََل تَْحزََن َولِتَْعَلَم أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan ia tidak bersedih hati dan supaya mengetahui bahwasanya janji

Allah hak/kebenaran
Al-Qashash:13

 فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ar-Ruum:60

إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran maka jangan menipu kalian

kehidupan dunia
Luqman:33

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
wahai manusia sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Faathir:5

 فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:55

 فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:77

إِذَا ِقيَل إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ  َو
dan apabila dia dikatakan sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Al-Jaatsiyah:32

 َويَْلَك َءاِمْن إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
celaka kamu berimanlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Al-Ahqaaf:17
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آِئِل َوٱمْلَْحُرومِ َوِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ
dan dalam harta-harta mereka hak/kebenaran untuk orang yang

meminta dan yang dikurangi

Adz-
Dzaariyaat:19

ْعُلوٌم َوٱلَِّذيَن ِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ مَّ
dan orang-orang yang di dalam / pada harta-harta mereka

hak/kebenaran (ia[lk]) yang diketahui
Al-Ma'arij:24

َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh para nabi dengan tidak/tanpa kebenaran Ali-Imran:21 َحقٍّ

 َويَْقتُُلوَن ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:112

 َوَقتَْلُهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:181

 َوَقتْلِِهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa

kebenaran
An-Nisa:155

 َقاُلوا۟ َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا ِفى بَنَاِتَك ِمْن َحقٍّ
mereka berkata sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ada

bagi kami di dalam puteri-puterimu dari kebenaran
Huud:79

 ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم ِبَغيِْر َحقٍّ
orang-orang yang (mereka) diusir dari rumah/kampung halaman

mereka dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Hajj:40

يَتُْلونَُهۥ َحقَّ ِتاَلَوِتِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
mereka membacanya benar bacaannya itulah mereka mereka beriman

dengannya
Al-Baqarah:121 َحقَّ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َحقَّ تَُقاِتِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah sebenar-benarnya ketaqwaan kepadanya
Ali-Imran:102

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenarnya/semestinya

ukurannya
Al-An'aam:91

لََٰلُة فَِريًقا َهَدٰى َوفَِريًقا َحقَّ َعَليِْهُم ٱلضَّ
segolongan/sebagian dia mendapat petunjuk dan segolongan

haq/pasti atas mereka kesesatan
Al-A'raaf:30

َوٱلدََّوآبُّ وََكِثيٌر مَِّن ٱلنَّاِس وََكِثيٌر َحقَّ َعَليِْه ٱْلَعذَاُب
dan binatang melata dan sangat banyak dari manusia dan sangat

banyak haq/kebenaran/ketetapan yang telah pasti atasnya azab / siksa
Al-Hajj:18

َما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
mereka tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya

Al-Hajj:74
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َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

َقاَل ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل
dia mengatakan orang-orang yang berhak atas mereka perkataan

Al-Qashash:63

َولَِٰكْن َحقَّ ٱْلَقْوُل ِمنِّى
akan tetapi telah pasti perkataan dari-Ku

As-Sajdah:13

َلَقْد َحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلىٰٓ أَْكثَرِِهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya pasti berlaku perkataan atasku/terhadapku kebanyakan

diantara mereka maka mereka tidak mereka beriman
YaaSiin:7

أَفََمْن َحقَّ َعَليِْه َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب
maka siapkah yang telah pasti atasnya kalimat / ketentuan siksa

Az-Zumar:19

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦ َوٱأْلَرُْض َجِميًعا َقبَْضتُُهۥ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya dan

bumi semuanya genggaman-nya
Az-Zumar:67

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
itulah mereka orang-orang yang telah pasti atas mereka perkataan di

dalam / pada ummat-ummat
Al-Ahqaaf:18

ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27

َكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك
seperti itulah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu Yunus:33 َحقَّْت

إِنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُت َربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya orang-orang yang pasti atas mereka kalimat /

ketentuan tuhanmu tidak mereka beriman
Yunus:96

لََٰلُة فَِمنُْهم مَّْن َهَدى الـلَّـُه َوِمنُْهم مَّْن َحقَّْت َعَليِْه ٱلضَّ
maka diantara mereka orang dia mendapat petunjuk Allah dan

diantara mereka orang pasti atasnya kesesatan
An-Nahl:36

ِفِريَن َقاُلوا۟ بََلىٰ َولَِٰكْن َحقَّْت َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata benar akan tetapi pasti kalimat / ketentuan siksa

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Az-Zumar:71

۟ وََكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan demikianlah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu atas/terhadap

orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:6
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َوَءاتُوا۟ َحقَُّهۥ يَْوَم َحَصاِدِهۦ
dan kalian hendaklah memberikan telah benar-benar meberikan

haknya pada hari mengetamnya
Al-An'aam:141 َحقَُّهۥ

َوَءاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي
dan berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan telah

benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin
Al-Isra:26

ِبيِل فَـَٔاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي َوٱبَْن ٱلسَّ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan
telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan

orang-orang jalan

Ar-Ruum:38

ذَا َلُهَو َحقُّ ٱْليَِقنيِ إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini sungguh ia hak/benar keyakinan Al-Waqi'a:95 َحقُّ

فَفََسُقوا۟ ِفيَها فََحقَّ َعَليَْها ٱْلَقْوُل فََدمَّرْنََٰها تَْدِميًرا
maka/tetapi (mereka) berbuat fasik di dalamnya (negeri itu) maka

berhak/pantas berlaku diatasnya perkataan maka (kami)
menghancurkannya sebenar-benar kebinasaan

Al-Isra:16
فََحقَّ

فََحقَّ َعَليْنَا َقْوُل َربِّنَآ إِنَّا َلذَآِئُقوَن
maka pastilah atas kami perkataan tuhan kami sesungguhnya kami

sungguh orang-orang yang merasakan
Ash-Shaafaat:31

إِن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ ِعَقاِب
tidak lain setiap kecuali dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

rasul maka pastilah kesudahan-ku / hukuman-ku
Shaad:14

ُكلٌّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ َوِعيِد
setiap dia telah sungguh-sungguh mendustakan para rasul maka

pasti/berhak janjiku / ancamanku
Qaaf:14

َقاَل فَٱْلَحقُّ َوٱْلَحقَّ أَُقوُل
dia mengatakan maka yang benar dan yang benar/kebenaran aku

mengatakan
Shaad:84 فَٱْلَحقُّ

إِنَُّهۥ َلَحقٌّ َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن
sesungguhnya dia sungguh kebenaran dan tidak kalian bagi para yang

melepaskan diri
Yunus:53 َلَحقٌّ

إِنَّ ذَٰلَِك َلَحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل ٱلنَّاِر
sesungguhnya itu sungguh kebenaran mempertengkarkan penduduk

api/neraka
Shaad:64

ثَْل َمآ أَنَُّكْم تَنِطُقوَن َمآِء َوٱأْلَرِْض إِنَُّهۥ َلَحقٌّ مِّ فََورَبِّ ٱلسَّ
demi tuhan langit dan bumi sesungguhnya dia sungguh kebenaran

seperti apa bahwa kamu mengucap/menjawab

Adz-
Dzaariyaat:23

1611

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِنَُّهۥ َلَحقُّ ٱْليَِقنيِ َو
dan sesungguhnya (Al QurXan) nyata-nyata kebenaran keyakinan Al-Haaqqah:51 َلَحقُّ

بَِّك إِنَُّهۥ َلْلَحقُّ ِمن رَّ َو
dan sesungguhnya benar-benar hak dari tuhanmu Al-Baqarah:149 َلْلَحقُّ

ُقِل الـلَّـُه يَْهِدى لِْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menunjukkan terhadap

kebenaran
Yunus:35 لِْلَحقِّ

ذَا َا َجآَءُكْم أَِسْحٌر هَٰ َقاَل ُموَسىٰٓ أَتَُقوُلوَن لِْلَحقِّ ملَّ
dia mengatakan Musa apakah (kalian) mengatakan terhadap

kebenaran tatkala ia datang kepada kalian sihir ini
Yunus:77

رُِهوَن بَْل َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ َوأَْكثَرُُهْم لِْلَحقِّ كَٰ
bahkan ia datang kepada mereka dengan kebenaran dan kebanyakan

dari mereka terhadap kebenaran orang-orang yang telah membenci

Al-
Mu'minuun:70

َا َجآَءُهْم َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ ملَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

terhadap kebenaran tatkala ia datang kepada mereka
Saba':43

رُِهوَن َلَقْد ِجئْنَُٰكم ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُكْم لِْلَحقِّ كَٰ
sesungguhnya Kami datang kepadamu dengan kebenaran akan tetapi

kebanyakan diantara kalian terhadap kebenaran orang-orang yang
telah membenci

Az-Zukhruf:78

 َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

kebenaran
Al-Ahqaaf:7

لِيُِحقَّ ٱْلَحقَّ َويُبِْطَل ٱْلبَِٰطَل
agar Dia membenarkan/menetapkan yang benar dan menyebabkan

akan membatalkan (ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Al-Anfaal:8 لِيُِحقَّ

َوِبٱْلَحقِّ أَنزَْلنَُٰه َوِبٱْلَحقِّ نَزََل
dan dengan kebenaran (kami) turunkannya dan dengan kebenaran (ia)

menurunkan
Al-Isra:105 َوِبٱْلَحقِّ

َوِبٱْلَحقِّ أَنزَْلنَُٰه َوِبٱْلَحقِّ نَزََل
dan dengan kebenaran (kami) turunkannya dan dengan kebenaran (ia)

menurunkan
Al-Isra:105

َوَحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
dan pasti atas mereka perkataan di dalam / pada umat-umat Fush-Shilat:25 َوَحقَّ

َوأَِذنَْت لَِربَِّها َوُحقَّْت
dan (ia) mematuhi kepada tuhannya dansemestinya Al-Inshiqaaq:2 َوُحقَّْت
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 َوأَِذنَْت لَِربَِّها َوُحقَّْت
dan (ia) mematuhi kepada tuhannya dan semestinya

Al-Inshiqaaq:5

ِفِريَن لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َويَِحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلى ٱْلكَٰ
supaya diberi peringatan orang-orang adalah dia kehidupan dan pasti

berlaku perkataan atas/terhadap para pembangkang / kafir
YaaSiin:70 َويَِحقَّ

ِتِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن َويُِحقُّ الـلَّـُه ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dibenarkan Allah yang benar dengan kalimatnya walaupun (ia)

membenci orang-orang yang berdosa
Yunus:82 َويُِحقُّ

ِتِهۦٓ َويَْمحُ الـلَّـُه ٱْلبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan menghapuskan Allah (ia[lk]) yang melakukan kebatilan dan

dibenarkan benar dengan kalimatnya
Asy-Syuura:24

َقاَل فَٱْلَحقُّ َوٱْلَحقَّ أَُقوُل
dia mengatakan maka yang benar dan yang benar/kebenaran aku

mengatakan
Shaad:84 َوٱْلَحقَّ

ِتِهۦ َويُِريُد الـلَّـُه أَن يُِحقَّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dia menghendaki Allah untuk dibenarkan yang benar/kebenaran

dengan kalimatnya
Al-Anfaal:7 يُِحقَّ

فَـَٔاَخَراِن يَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَِّذيَن ٱْستََحقَّ َعَليِْهُم
maka dua orang yang lain mereka berdua berdiri tempat kedudukan

keduanya dari orang-orang yang kamu berhak atas mereka
Al-Maidah:107 ٱْستََحقَّ

فَِإْن ُعِثَر َعَلىٰٓ أَنَُّهَما ٱْستََحقَّآ إِثًْما
maka jika dia telah diperlihatkan atasku/terhadapku bahwasanya

keduanya kamu berhak dosa
Al-Maidah:107 ٱْستََحقَّآ

ٱْلَحآقَُّة
keadaan yang sebenarnya Al-Haaqqah:1 ٱْلَحآقَُّة

 َما ٱْلَحآقَُّة
apakah keadaan yang sebenarnya

Al-Haaqqah:2

 َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلَحآقَُّة
dan tidak memberitahukan kamu apa keadaan yang sebenarnya

Al-Haaqqah:3

واََل تَْلِبُسوا۟ ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
dan jangan kaliam mencampur-adukkan hak/kebenaran dengan yang

bathil
Al-Baqarah:42 ٱْلَحقَّ

َوتَْكتُُموا۟ ٱْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
dan kalian menyembunyikan hak/kebenaran dan kalian kalian

mengetahui
Al-Baqarah:42
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نُْهْم َليَْكتُُموَن ٱْلَحقَّ َوُهْم يَْعَلُموَن إِنَّ فَِريًقا مِّ َو
dan sesungguhnya kami segolongan/sebagian dari mereka sungguh

mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:146

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْلِبُسوَن ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
hai ahli kitab mengapa kalian mencampur adukkan yang haq (benar)

dengan yang bathil
Ali-Imran:71

َوتَْكتُُموَن ٱْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
dan kalian menyembunyikan yang haq dan kalian kalian mengetahui

Ali-Imran:71

 واََل تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
dan jangan kalian mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar

An-Nisa:171

يَُقصُّ ٱْلَحقَّ َوُهَو َخيُْر ٱْلفَِٰصلنَِي
dia mengkisahkan kebenaran dan dia sebaik-baik Yang memberi

keputusan
Al-An'aam:57

 َحِقيٌق َعَلىٰٓ أَن آلَّ أَُقوَل َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
sebenar-benarnya atasku/terhadapku bahwa tidak aku telah

mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar
Al-A'raaf:105

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169

ِتِهۦ َويُِريُد الـلَّـُه أَن يُِحقَّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dia menghendaki Allah untuk dibenarkan yang benar/kebenaran

dengan kalimatnya
Al-Anfaal:7

لِيُِحقَّ ٱْلَحقَّ َويُبِْطَل ٱْلبَِٰطَل
agar Dia membenarkan/menetapkan yang benar dan menyebabkan

akan membatalkan (ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Al-Anfaal:8

ذَا ُهَو ٱْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك هَٰ
ini dia benar dari sisi Engkau

Al-Anfaal:32

ِتِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن َويُِحقُّ الـلَّـُه ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dibenarkan Allah yang benar dengan kalimatnya walaupun (ia)

membenci orang-orang yang berdosa
Yunus:82

ثُْلُهۥ َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه ٱْلَحقَّ َوٱْلبَِٰطَل أَْو َمتَٰعٍ زَبٌَد مِّ
atau pelipatan kesenangan/alat-alat buih serupanya seperti itulah

mengadakan / menjadikan Allah benar dan bathil
Arraad:17

ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ  َويُجَٰ
dan akan berusaha untuk membantah orang-orang yang mereka
mengingkari dengan bathil agar dilenyapkan (oleh mereka[lk])

dengannya hak/kebenaran

Al-Kahfi:56
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بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن ٱْلَحقَّ فَُهم مُّْعرُِضوَن
bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui yang hak

maka mereka orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':24

 يَْوَمِئٍذ يَُوفِّيِهُم الـلَّـُه ِدينَُهُم ٱْلَحقَّ
pada hari itu disempurnakan mereka Allah agama mereka

sebenarnya/semestinya
An-Nuur:25

نَُكْم فََعلُِمٓوا۟ أَنَّ ٱْلَحقَّ لِـلَّـِه فَُقْلنَا َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
maka kami katakan kalian kemukakanlah bukti-bukti kebenaran

kalian maka (mereka) mengetahui bahwasanya kebenaran
bagi/kepunyaan Allah

Al-Qashash:75

ِبيَل ذَٰلُِكْم َقْوُلُكم ِبأَفْوَِٰهُكْم َوالـلَّـُه يَُقوُل ٱْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدى ٱلسَّ
yang demikian itu bagi kalian perkataan kalian dengan mulut-mulut

kalian dan Allah dia mengatakan benar dan dia dia menunjukkan
jalan

Al-Ahzab:4

ُهَو ٱْلَحقَّ َويَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dia benar dan memberi petunjuk kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Saba':6

َماذَا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا۟ ٱْلَحقَّ َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
apa yang dia mengatakan tuhan kalian mereka berkata kebenaran dan

dia sangat tinggi sangat besar
Saba':23

َدُلوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ  َوجَٰ
dan (mereka[lk]) membantah dengan yang batil agar dilenyapkan

(oleh mereka[lk]) dengannya kebenaran
Ghafir:5

ِتِهۦٓ َويَْمحُ الـلَّـُه ٱْلبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan menghapuskan Allah (ia[lk]) yang melakukan kebatilan dan

dibenarkan benar dengan kalimatnya
Asy-Syuura:24

بِِّهْم َوأَنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلَحقَّ ِمن رَّ
dan bahwasannya orang-orang yang mereka mengimani mengikuti

yang benar dari Tuhan mereka
Muhammad:3

بِِّهْم فَيَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
maka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka Al-Baqarah:26 ٱْلَحقُّ

 َويَْكفُُروَن ِبَما َورَآَءهُۥ َوُهَو ٱْلَحقُّ
dan mereka mengingkari dengan apa di belakangnya dan dia

hak/benar
Al-Baqarah:91

َ َلُهُم ٱْلَحقُّ  مِّۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dari sesudah apa ia menjadi jelas bagi mereka kebenaran

Al-Baqarah:109

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َليَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka diberi kitab

sungguh mereka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka
Al-Baqarah:144

1615

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

بَِّك ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kebenaran dari tuhanmu

Al-Baqarah:147

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

بَِّك فَاَل تَُكن مَِّن ٱمْلُْمتَِريَن ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kebenaran itu dari tuhanmu maka janganlah adalah dari para yang

meragukan
Ali-Imran:60

ذَا َلُهَو ٱْلَقَصُص ٱْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah ia kisah yang benar dan tidak dari tuhan

kecuali Allah
Ali-Imran:62

 وََكذََّب ِبِهۦ َقْوُمَك َوُهَو ٱْلَحقُّ
dan dia benar-benar mendustakan dengannya kaummu dan dia benar

Al-An'aam:66

 َويَْوَم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن َقْوُلُه ٱْلَحقُّ
dan pada hari dia mengatakan jadilah maka mereka jadi ucapannya

benar
Al-An'aam:73

 َوٱْلَوزُْن يَْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ
dan timbangan pada hari itu kebenaran

Al-A'raaf:8

فََوَقعَ ٱْلَحقُّ َوبَطََل َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka dia nyatalah yang benar dan dia melenyapkan apa adalah

mereka mereka mengerjakan
Al-A'raaf:118

رُِهوَن َحتَّىٰ َجآَء ٱْلَحقُّ َوظََهَر أَْمُر الـلَّـِه َوُهْم كَٰ
sehingga dia datang kebenaran dan menanglah ketetapan Allah dan

mereka orang-orang yang telah membenci
At-Taubah:48

 فَذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكُم ٱْلَحقُّ
maka demikianlah/itulah Allah tuhan kalian sebenarnya

Yunus:32

ا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا فََلمَّ
maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami

Yunus:76

بَِّك َلَقْد َجآَءَك ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya ia telah datang kepadamu kebenaran dari/termasuk

tuhanmu
Yunus:94
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بُِّكْم ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sungguh telah dia telah

datang kebenaran dari tuhan kalian
Yunus:108

بَِّك َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن إِنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya dia benar-benar dari tuhanmu akan tetapi kebanyakan

manusia tidak mereka beriman
Huud:17

ِكِمنَي إِنَّ َوْعَدَك ٱْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم ٱْلحَٰ َو
dan sesungguhnya kami janji kamu benar dan Engkau menghukum

para penghukum
Huud:45

ِذِه ٱْلَحقُّ  َما نُثَبُِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َوَجآَءَك ِفى هَٰ
apa diteguhkan dengannya hatimu dan telah datang kepadamu di

dalam ini kebenaran
Huud:120

 َقاَلِت ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز ٱْلـََٰٔن َحْصَحَص ٱْلَحقُّ
kamu mengatakan isteri sangat perkasa sekarang jelaslah kebenaran

Yusuf:51

بَِّك ٱْلَحقُّ  ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
itu ayat-ayat kitab dan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

benar
Arraad:1

بَِّك ٱْلَحقُّ  أَفََمن يَْعَلُم أَنََّمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
maka siapkah yang dia mengetahui bahwasanya dia menurunkan

kepadamu dari tuhanmu benar
Arraad:19

َوُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوزََهَق ٱْلبَِٰطُل
dan katakanlah dia datang benar dan (ia) menghilang (ia[lk]) yang

melakukan kebathilan
Al-Isra:81

بُِّكْم فََمن َشآَء فَْليُؤِْمن َوُقِل ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan katakanlah kebenaran dari tuhan kalian maka barang siapa ia

menghendaki maka berimanlah
Al-Kahfi:29

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ  فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Thaahaa:114

ُر ِخَصٌة أَبْصَٰ َوٱْقتَرََب ٱْلَوْعُد ٱْلَحقُّ فَِإذَا ِهىَ شَٰ
dan telah dekat janji/ancaman benar maka tiba-tiba dia (ia[pr]) yang

membelalak pandangan/mata
Al-Anbiyaa':97

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ َوأَنَُّهۥ يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
itu bahwa kami Allah dia yang hak dan bahwasanya ia ia

menghidupkan kematian
Al-Hajj:6

بَِّك َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan bahwasanya benar dari tuhanmu
Al-Hajj:54

 ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ
itu bahwa kami Allah dia hak

Al-Hajj:62
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وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ َوَلِو ٱتَّبَعَ ٱْلَحقُّ أَْهَوآَءُهْم َلفََسَدِت ٱلسَّ
dan sekiranya dia sungguh-sungguh mengikuti kebenaran hawa nafsu

mereka tentu rusaklah langit dan bumi

Al-
Mu'minuun:71

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ  فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Al-
Mu'minuun:116

َويَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ ٱمْلُِبنُي
dan mengetahui bahwasanya Allah dia yang benar yang menjelaskan

An-Nuur:25

إِن يَُكن لَُّهُم ٱْلَحقُّ يَأْتُٓوا۟ إَِليِْه ُمذِْعِننَي َو
dan jika adalah dia bagi mereka benar mereka datang kepadanya

orang-orang yang taat
An-Nuur:49

ِن ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ لِلرَّْحمَٰ
kerajaan pada hari itu hak/benar kepada pemurah

Al-Furqon:26

ا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا فََلمَّ
maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami

Al-Qashash:48

بِّنَآ إِنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya dia benar dari tuhan kami

Al-Qashash:53

 ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ
itu bahwa kami Allah dia hak

Luqman:30

بَِّك أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه بَْل ُهَو ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
ataukah mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia bahkan dia benar

dari tuhanmu
As-Sajdah:3

ُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوَما يُبِْدئُ ٱْلبَِٰطُل َوَما يُِعيُد
kamu hendaklah mengatakan dia datang kebenaran dan tidak

memulai (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dan tidak
mengembalikan

Saba':49

 َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب ُهَو ٱْلَحقُّ
dan apa yang kami telah wahyukan kepadamu dari kitab dia adalah

benar
Faathir:31

َ َلُهْم أَنَُّه ٱْلَحقُّ أََو َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
sehingga menjadi menjelaskan bagi mereka bahwasanya hak/benar

atau setiap
Fush-Shilat:53

 ُمْشِفُقوَن ِمنَْها َويَْعَلُموَن أَنََّها ٱْلَحقُّ
orang-orang yang sungguh-sungguh takut daripadanya dan

mengetahui bahwasanya ia(kiamat) benar
Asy-Syuura:18

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َورَُسوٌل مُِّبنٌي بَْل َمتَّْعُت هَٰٓ
bahkan (aku) telah memberi kesenangan mereka itu dan bapak-bapak
mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang rasul

yang nyata

Az-Zukhruf:29

َا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ  َوملَّ
dan tatkala datang kepada mereka kebenaran

Az-Zukhruf:30
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بِِّهْم َوُهَو ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan dia benar dari Tuhan mereka

Muhammad:2

 ذَٰلَِك ٱْليَْوُم ٱْلَحقُّ
itu hari hak/benar

An-Naba:39

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61
ٱْلَحقِّ

ِفيِه ِمَن ٱْلَحقِّ ِبِإذِْنِهۦ َوالـلَّـُه
tentang (kebenaran) itu dari kebenaran dengan izinnya dan Allah

Al-Baqarah:213

تُْهْم أَنفُُسُهْم يَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه َغيَْر ٱْلَحقِّ ظَنَّ َقْد أََهمَّ
sungguh telah dia telah mengharapkan mereka diri-diri mereka

mereka menyangka dengan/kepada Allah tidak / bukan / selain benar
berpendapat

Ali-Imran:154

ا َجآَءَك ِمَن ٱْلَحقِّ  واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم َعمَّ
dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dari apa ia telah datang

kepadamu dari kebenaran
Al-Maidah:48

 ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم َغيَْر ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab tidak kalian melebih-
lebihkan di dalam agama kalian tidak / bukan / selain kebenaran

Al-Maidah:77

ا َعرَفُوا۟ ِمَن ٱْلَحقِّ  تََرىٰٓ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat mata-mata mereka sangat

kebanjiran dari air mata dari apa mereka mengetahui dari kebenaran
Al-Maidah:83

 َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱْلَحقِّ
dan tidak dia datang kepada kami dari kebenaran

Al-Maidah:84

 ثُمَّ رُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ
kemudian mereka kembali kepada Allah pelindung mereka

sebenarnya
Al-An'aam:62

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

ثَْم َوٱْلبَْغىَ ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ  َوَما بَطََن َوٱإْلِ
dan tidak dia menyembunyikan dan perbuatan dosa dan melanggar

hak dengan tidak/tanpa yang benar
Al-A'raaf:33

 َسأَْصرُِف َعْن َءايَِٰتىَ ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dia akan memalingkan dari ayat-ayatKu orang-orang yang mereka

menyombongkan diri di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Al-A'raaf:146
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َ َكأَنََّما ِدُلونََك ِفى ٱْلَحقِّ بَْعَدَما تَبنَيَّ يُجَٰ
semakin membantahmu di dalam kebenaran sesudah ia menjadi jelas

ia menjadi jelas
Al-Anfaal:6

واََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak beragama agama benar/hak dari orang-orang yang mereka

diberi kitab
At-Taubah:29

 ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
At-Taubah:33

آ أَنَجىُٰهْم إِذَا ُهْم يَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ  فََلمَّ
maka setelah (kami) menyelamatkan mereka tiba-tiba mereka mereka

mengharapkan di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar/hak
Yunus:23

َورُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan dikembalikan kepada Allah pelindung mereka benar dan sesatkan

dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Yunus:30

لَُٰل فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن فََماذَا بَْعَد ٱْلَحقِّ إاِلَّ ٱلضَّ
maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan maka

mengapa dipalingkan
Yunus:32

 ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

dia menunjukkan kepada hak/kebenaran
Yunus:35

أَفََمن يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ أََحقُّ
maka siapkah yang dia menunjukkan kepada kebenaran lebih berhak

Yunus:35

إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا
sesungguhnya sangkaan tidak dia mengkayakan dari kebenaran

sesuatu
Yunus:36

َلُهۥ َدْعَوةُ ٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ
baginya doa/permintaannya benar dan berhala-berhala mereka

memohon dari selain dia
Arraad:14

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22

 ُهنَالَِك ٱْلَولَٰيَُة لِـلَّـِه ٱْلَحقِّ
di sana perlindungan bagi Allah benar

Al-Kahfi:44

ذَٰلَِك ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َقْوَل ٱْلَحقِّ ٱلَِّذى ِفيِه يَْمتَُروَن
itu Isa putra Maryam perkataan benar yang tentang (kebenaran) itu

saling meragukan / memperselisihkan
Maryam:34
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إِنََّك َعَلى ٱْلَحقِّ ٱمْلُِبنيِ
sesungguhnya kamu atas/terhadap kebenaran yang nyata

An-Naml:79

 َوٱْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُۥ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan berlaku sombonglah dia dan para bala tentaranya di dalam bumi

dengan tidak/tanpa hak
Al-Qashash:39

 فَيَْستَْحىِۦ ِمنُكْم َوالـلَّـُه اَل يَْستَْحىِۦ ِمَن ٱْلَحقِّ
lalu dia malu diantara kalian dan Allah tidak malu dari kebenaran

Al-Ahzab:53

 ذَٰلُِكم ِبَما ُكنتُْم تَفْرَُحوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
yang demikian itu bagi kalian dengan apa adalah kalian gembira di

dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Ghafir:75

 فَأَمَّا َعاٌد فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
maka adapun kaum ad maka mereka menyombngkan diri di dalam

bumi dengan tidak/tanpa yang benar
Fush-Shilat:15

 َويَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan melampaui batas di dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran

Asy-Syuura:42

 ِبَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dengan sebab adalah kalian kalian akan menyombongkan diri di

dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Ahqaaf:20

إَِلىٰ طَِريٍق مُّْستَِقيمٍ يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ َو
dia menunjukkan kepada kebenaran dan kepada benar-benar jalan

orang yang lurus
Al-Ahqaaf:30

 ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama benar

Al-Fath:28

إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا َو
dan sesungguhnya kami sangkaan tidak dia mengkayakan dari

kebenaran sesuatu
An-Najm:28

 َوَما نَزََل ِمَن ٱْلَحقِّ
dan tidak (ia) menurunkan dari kebenaran

Al-Hadiid:16

 َوَقْد َكفَُروا۟ ِبَما َجآَءُكم مَِّن ٱْلَحقِّ
dan sesungguhnya mereka mengingkari terhadap apa ia datang

kepada kalian dari kebenaran

Al-
Mumtahinah:1

 ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
Ash-Shaff:9
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م ك ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peraturan, pemerintahan,

hadiah, otoritas, kompetensi, kompetensi, kekuatan, tepat, domain, aturan,
kontrol, kekuasaan, pemerintahan, mungkin, penguasa, berdaulat,

administrasi, penguasa, kedaulatan, prestise, pengaruh, efek, dampak,
leverage, pengaruh, ahli, spesialis, profesional, mahir, mahir, sumber,

sumber daya, asal, air mancur, air, berkuasa, penghargaan, hakim, hakim,
wasit, wasit, wasit, arbiter, mediator, keputusan, keputusan, resolusi,

fraktur, hukum, jus, denda, hukuman, yang berkuasa, Kesimpulannya,
mengatasi, pertimbangan, musyawarah, penalaran, daya tarik, berpikir,

pendapat, ide, gagasan, titik, asumsi, anggapan, pertentangan,
kepercayaan, evaluasi, penilaian, pejabat, pemerintah, rezim, politik,

memberi, hadiah, pemberian, distribusi, penjatahan, pelaksanaan,
pelaksanaan, latihan, kinerja, penegakan, manajemen, prinsip, konvensi,

teorema, rukun, tindakan, berlakunya, ukuran, lex, kebiasaan, adat,
praktek, kebiasaan, cara, dalam kekuasaan, yang bertanggung jawab,
dominan, berwibawa, mengendalikan, wasit, yang memisahkan, wasit,

penyediaan, tekad, permanen, kepastian, jaminan, kepastian, kepastian,
ketegasan, ketegasan, ketelitian, spesifisitas, kekakuan, definisi, ketentuan,

kutipan, pendirian, konfirmasi, pengangkatan, pengaturan, keyakinan,
konsiliator , pembawa damai, pendamai, membuat perdamaian, kebulatan,

kebulatan suara, kebulatan, keutuhan, ketabahan, grit, ketahanan,
kesabaran, tahan banting, keteguhan, kesungguhan, keberanian, menahan
diri, arah, supervisi, pengawasan, pengamatan, pengawasan, perlindungan,

penguasaan, dominasi , otorisasi, grip, penguasaan, peraturan,
penyesuaian, disposisi, pembatasan, pembatasan, pembatasan, demarkasi,

delimitasi, mengemudi, kemudi, geladak, con, arbitrase, perjuangan,
perjuangan, pertempuran, pertempuran, perang, hadiah, hadiah, hadir,

karunia , mediator, bergoyang, bergoyang, osilasi, bergoyang, berlenggak-
lenggok, fluktuasi, ayunan, cradle, berayun, sling, pendulum, roll,

mengejutkan, keragu-raguan, penguasaan, pembebasan, rilis, pembebasan,
pembebasan, relief, pembebasan, debit, pelepasan, pengiriman ,

penebusan, penyelamatan, menyimpan, cara hidup, hidup, rejimen, modus
hidup, saham, disposisi, penemuan, penemuan, menemukan, deteksi,

menemukan, penemuan, inferensi, kesimpulan, konsekuensi, pengendara,
pendapatan, pendapatan, laba, laba , hasil, menemukan, dispensasi, takdir,

nasib, takdir, pemeliharaan, banyak, divisi, alokasi, partisi, split, naik,
naik, kenaikan, naik, mengambil, naik, naik, gunung, pergi, melangkah ke,

segerombolan, shin , zoom, menjalankan, lari, lompat, kandang, pena,
gudang, kios, warung, wisata, perjalanan, perjalanan, bepergian, tentu

saja, kawanan, kawanan, kawanan, kawanan, sirkulasi, jumlah
pencetakan, arbitrato, malapetaka, bencana, malapetaka, musibah, azab,

kemalangan, kiamat, akhir, kesulitan, kerasnya, nasib buruk.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mewasiti, memerintah,
menguasai, bergoyang, menggoncangkan, mempengaruhi, berayun,
menggoyangkan, melenggok, merajai, mengendalikan, memutuskan,

mengepalai, menilai, mengontrol, menemukan, merasa, mendapatkan,
mendapati, melihat, menjumpai, mengetahui, mendapat, merasakan,
mengetemukan, mengenai, mengatur, memegang, menyetir, menahan,

membatasi, stang, berawas-awas, mengadili, mempertimbangkan,
rmenghukum, mengkritik, menduga, menghadiahkan, menjalankan,1622
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berjalan, berlari, melarikan, memimpin, menembus, mengancingkan,
ikatkan, mengikatkan, mencantumkan, mencantum, mengandam,
mengenakan, melekatkan, mengancing, memasang, menyematkan,

memaksakan, memperkencangkan, mengunci, mengaitkan, membeku,
berpegang kuat-kuat, mengelola, mengurus, memberikan, mengambil,

melaksanakan, menyelenggarakan, melakukan, memberi, menusuk,
memuat, memperlarikan, membujur, memuatkan, menjadi calon,

mengajukan, memperhitungkan, menghitung, mengandalkan,
menganggap, mengingat, menjatuhkan, meneruskan, mewariskan pd

keturunan, mewasiatkan pd keturunan, memperturunkan, melungsurkan,
meriwayatkan, berpendapat, berurusan, membuat perhitungan,

bergantung, berniat, bermaksud, menggabungkan, berhadapan dgn,
mengantarkan, menyerahkan, menentukan, bertekad, mempertetapkan,

mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, mempertetap,
memahkotai, memakotai, mengampukan, menggarisi, memistar

ِبُحْكِمِهۦ ِبأَْحَكمِ أُْحِكَمْت أَفَُحْكَم أَْحَكُم
dengan hukum-Nya

lebih
bijaksana/seadil-

adilnya
disusun rapi apakah hukum menghukum
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Kosakata Al-Quran

تَْحُكُموَن تَْحُكُموا۟ تَْحُكُم ِبٱْلِحْكَمِة ِبُحْكِمِهۦ
(ia[lk]) beriman kalian menetapkan

hukum
kalian menetapkan

hukum dengan hikmah dengan hukum-Nya

َحَكْمتُم َحَكْمَت َحَكَم َحَكًما تَْحُكُموَن
kalian telah

menetapkan hukum kamu memutuskan (ia [lk])
memutuskan hakim (ia[lk]) beriman

ُحْكًما َحِكيمٍ َحِكيٌم َحِكيًما َحَكْمتُم
hikmah hikmah/bijaksana Maha Bijaksana benar-benar sangat

mengetahui
kalian telah

menetapkan hukum

فَأَْحُكُم ِحْكَمةٌۢ ُحْكِمِهۦٓ ُحْكُم ُحْكًما
maka dia

memutuskan itulah suatu hikmat hukum-
Nya/keputusan-Nya hukum-hukum hikmah

َليَْحُكُم فَٱْلُحْكُم فَٱْحُكم فَُحْكُمُهۥٓ فَأَْحُكُم
sungguh akan
memutuskan

maka
hukum/keputusan

maka kamu
hendaklah putuskan maka hukumnya maka dia

memutuskan

لُِحْكِمِهۦ لُِحْكِمِهْم لُِحْكمِ لِتَْحُكَم َليَْحُكُم
bagi ketetapan

hukumNya
pada keputusan

mereka pada ketetapan supaya kamu
mengadili

sungguh akan
memutuskan

مِّن ٌت مُّْحَكمَٰ مُّْحَكَمٌة لِيَْحُكَم لُِحْكِمِهۦ
benar-benar sangat

mengetahui
yang menjelaskan

berbagai
kebijaksanaan

yang menjelaskan
berbagai

kebijaksanaan
agar dia

menghukum
bagi ketetapan

hukumNya

َوْليَْحُكْم َوِحْكَمٍة َوَحَكًما إِن َو مِّن
dan dia hendaklah

memutuskan dan hikmah dan benar-benar sangat
mengetahui

benar-benar sangat
mengetahui

۟ يَتََحاَكُمٓوا َوٱْلِحْكَمِة َوٱْلِحْكَمَة َوٱْلُحْكَم َوْليَْحُكْم
mereka saling
menghakimi dan hikmah dan hikmat dan hikmah dan dia hendaklah

memutuskan
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يَْحُكُم يَْحُكَماِن يَْحُكَم يَْحُكم يَتََحاَكُمٓوا۟
ia memberi
keputusan

keduanya memberi
keputusan memberi keputusan dia memutuskan

perkara
mereka saling
menghakimi

يُْحِكُم ُمونََك يَُحكِّ ُموَك يَُحكِّ
menyebabkan akan menghukum merekai menghakimi kamu mereka menghakimi kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِكِمنَي إِنَّ َوْعَدَك ٱْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم ٱْلحَٰ َو
dan sesungguhnya kami janji kamu benar dan Engkau menghukum

para penghukum
Huud:45 أَْحَكُم

ِهلِيَِّة يَبُْغوَن أَفَُحْكَم ٱْلجَٰ
apakah hukum orang-orang jahiliyah mereka mengharapkan Al-Maidah:50 أَفَُحْكَم

آلر ِكتٌَٰب أُْحِكَمْت َءايَٰتُُهۥ
Alif Lam Ra catatan / ketetapan disusun rapi ayat-ayatnya Huud:1 أُْحِكَمْت

ِكِمنَي أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْحَكمِ ٱْلحَٰ
bukankah Allah lebih bijaksana/seadil-adilnya para hakim At-Tin:8 ِبأَْحَكمِ

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهم ِبُحْكِمِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka dengan hukum-Nya
An-Naml:78 ِبُحْكِمِهۦ

ٱْدُع إَِلىٰ َسِبيِل َربَِّك ِبٱْلِحْكَمِة َوٱمْلَْوِعظَِة ٱْلَحَسنَِة
kalian hendaklah menyeru kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran kebaikan
An-Nahl:125 ِبٱْلِحْكَمِة

َا َجآَء ِعيَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاَل َقْد ِجئْتُُكم ِبٱْلِحْكَمِة  َوملَّ
dan tatkala dia datang XIsa dengan keterangan dia mengatakan

sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan hikmah
Az-Zukhruf:63

أَنَت تَْحُكُم بَنْيَ ِعبَاِدَك ِفى َما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
Engkau kalian menetapkan hukum diantara hamba-hamba-mu di

dalam apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka
memperselisihkan

Az-Zumar:46 تَْحُكُم
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إِذَا َحَكْمتُم بَنْيَ ٱلنَّاِس أَن تَْحُكُموا۟ ِبٱْلَعْدِل َو
dan apabila kalian telah menetapkan hukum diantara manusia supaya

kalian menetapkan hukum dengan adil
An-Nisa:58 ۟ تَْحُكُموا

فََما َلُكْم َكيَْف تَْحُكُموَن
maka mengapa bagi kalian bagaimana menurut (ia[lk]) beriman Yunus:35 تَْحُكُموَن

 َما َلُكْم َكيَْف تَْحُكُموَن
mengapa bagi kalian bagaimana menurut (ia[lk]) beriman

Ash-
Shaafaat:154

 َما َلُكْم َكيَْف تَْحُكُموَن
mengapa bagi kalian bagaimana menurut (ia[lk]) beriman

Al-Qalam:36

 إِنَّ َلُكْم مَلَا تَْحُكُموَن
sesungguhnya bagi kalian sungguh apa (ia[lk]) beriman

Al-Qalam:39

إِْن ِخفْتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَٱبَْعثُوا۟ َحَكًما مِّْن أَْهلِِهۦ َو
dan jika kalian takut perpecahan antara mereka berdua maka kalian

hendaklah mengutus hakim dari keluarganya
An-Nisa:35 َحَكًما

 أَفََغيَْر الـلَّـِه أَبْتَِغى َحَكًما
maka apakah selain Allah aku mencari hakim

Al-An'aam:114

إِنَّ الـلَّـَه َقْد َحَكَم بَنْيَ ٱْلِعبَاِد
sesungguhnya Allah sungguh telah (ia [lk]) memutuskan diantara

hamba-hamba
Ghafir:48 َحَكَم

إِْن َحَكْمَت فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َو
dan jika kamu memutuskan maka kamu hendaklah putuskan diantara

mereka dengan adil
Al-Maidah:42 َحَكْمَت

إِذَا َحَكْمتُم بَنْيَ ٱلنَّاِس أَن تَْحُكُموا۟ ِبٱْلَعْدِل َو
dan apabila kalian telah menetapkan hukum diantara manusia supaya

kalian menetapkan hukum dengan adil
An-Nisa:58 َحَكْمتُم

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11
َحِكيًما

 وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:17

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:24
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 لِيَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعِزيزًا َحِكيًما
supaya mereka merasakan azab / siksa sesungguhnya Allah adalah

dia sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
An-Nisa:56

 تَْوبًَة مَِّن الـلَّـِه وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
taubat dari Allah dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar

sangat mengetahui
An-Nisa:92

 وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:104

 وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:111

 وََكاَن الـلَّـُه وَِٰسًعا َحِكيًما
dan ia adalah Allah yang meluaskan benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:130

 وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:158

 وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:165

 وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:170

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Ahzab:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ  َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ  َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7

 َوَمَغاِنَم َكِثيرَةً يَأُْخذُونََها وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan rampasan perang sangat banyak mengambilkan dia dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:19

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Insaan:30

فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat perkasa

Maha Bijaksana
Al-Baqarah:209 َحِكيٌم
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 إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:220

 َولِلرَِّجاِل َعَليِْهنَّ َدرََجٌة َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan para lelaki/suami atas mereka derajat/satu tingkat kelebihan dan

Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Baqarah:228

 ِمن مَّْعُروٍف َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dari yang dibaiki dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:240

 أَنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
bahwasanya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:260

 َويَتُوَب َعَليُْكْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan dia menerima taubat atas kalian dan Allah sangat mengetahui

Maha Bijaksana
An-Nisa:26

 َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Maidah:38

ٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم نَرْفَعُ َدرَجَٰ
dia meninggikan beberapa derajat siapa dia menghendaki

sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui
Al-An'aam:83

إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui

Al-An'aam:128

إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya dia maha bijaksana sangat mengetahui

Al-An'aam:139

 إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Anfaal:10

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم  َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Anfaal:49

 إِنَُّهۥ َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya dia sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Anfaal:63

 َوالـلَّـُه يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah dia menghendaki akhirat dan Allah sangat perkasa Maha

Bijaksana
Al-Anfaal:67

 فَأَْمَكَن ِمنُْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
maka/lalu (ia[lk]) mengakibatkan menjadikan dari mereka dan Allah

sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Anfaal:71

 َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:15
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 إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:28

 إاِلَّ تَنُصُروهُ فََقْد نََصرَهُ الـلَّـُه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
jika tidak menolongnya maka sesungguhnya telah (ia) menolongnya

Allah dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
At-Taubah:40

 َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui maha bijaksana

At-Taubah:60

 إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

At-Taubah:71

 َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:97

إِمَّا يَتُوُب َعَليِْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم  إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َو
adapun/adakalanya sungguh-sungguh akan menyiksa mereka dan

adapun/adakalanya dia menerima bertaubat atas mereka dan Allah
sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:106

 إآِلَّ أَن تََقطَّعَ ُقُلوبُُهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kecuali telah (ia) supaya menjadi putus hati mereka dan Allah sangat

mengetahui Maha Bijaksana
At-Taubah:110

 إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحِكيٌم
sesungguhnya Tuhanmu sangat mengetahui Maha Bijaksana

Yusuf:6

إِنَّ َربََّك ُهَو يَْحُشرُُهْم إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٌم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu dia dia mengumpulkan mereka

sesungguhnya dia maha bijaksana sangat mengetahui
Al-Hijr:25

 ثُمَّ يُْحِكُم الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kemudian menyebabkan akan menghukum Allah ayat-ayat-Nya dan

Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Hajj:52

 َوأَنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب َحِكيٌم
dan bahwasannya Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) Maha Bijaksana
An-Nuur:10

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم  َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan Allah untuk kalian ayat-

ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:18

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم  َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:58
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ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم  َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayat-Nya dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:59

 إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Luqman:27

 إِنَُّهۥ َعلِىٌّ َحِكيٌم
sesungguhnya dia sangat tinggi Maha Bijaksana

Asy-Syuura:51

إِنَُّهۥ ِفىٓ أُمِّ ٱْلِكتَِٰب َلَديْنَا َلَعلِىٌّ َحِكيٌم  َو
dan sesungguhnya ia/Al QurXan di dalam / pada induk kitab di sisi

kami benar-benar tinggi hikmah
Az-Zukhruf:4

 فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َوِنْعَمًة َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
karunia dari Allah dan nikmat dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana
Al-Hujuraat:8

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
 َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َخِبيٍر ثُمَّ فُصِّ
kemudian benar-benar dijelaskan dari sisi hikmah/bijaksana maha

mengetahui
Huud:1 َحِكيمٍ

إِنََّك َلتَُلقَّى ٱْلُقرَْءاَن ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َعلِيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu sungguh kamu diperkenalkan al quran dari

sisi hikmah/bijaksana sangat pandai
An-Naml:6

تَنِزيٌل مِّْن َحِكيمٍ َحِميٍد
penurunan sempurna dari hikmah/bijaksana Maha Terpuji

Fush-Shilat:42

 ِفيَها يُفَْرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ
didalamnya dijelaskan tiap suatu perkara/urusan hikmah/bijaksana

Ad-Dukhaan:4

َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـُه ُحْكًما لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan siapakah lebih baik dari Allah hikmah bagi kaum/orang-orang

mereka meyakini
Al-Maidah:50 ُحْكًما

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥٓ َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya kami telah memberikannya

hikmah dan ilmu
Yusuf:22

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُحْكًما َعَرِبيًّا
dan demikianlah (kami) turunkannya hikmah bahasa arab

Arraad:37

َوُلوطًا َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما
dan Lut kami telah memberikannya hikmah dan ilmu

Al-Anbiyaa':74
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َن وَُكالًّ َءاتَيْنَا ُحْكًما َوِعْلًما ْمنََٰها ُسَليْمَٰ فَفَهَّ
maka (kami) memberi pengertiannya sulaiman dan tiap-tiap mereka

mendatangi hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':79

فََوَهَب لِى َربِّى ُحْكًما َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
lalu (ia) memberikan kepadaku Tuhanku hikmah dan (ia) menjadikan

aku dari/di antara para yang diutus / para rasul / utusan
Asy-Syu'araa':21

لِِحنَي رَبِّ َهْب لِى ُحْكًما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku/aku hikmah dan

temukanlah aku dengan orang-orang yang saleh
Asy-Syu'araa':83

َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
kami telah memberikannya hikmah dan ilmu dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-Qashash:14

ُمونََك َوِعنَدُهُم ٱلتَّْوَرىُٰة ِفيَها ُحْكُم الـلَّـِه وََكيَْف يَُحكِّ
dan bagaimana merekai menghakimi kamu dan disisi mereka taurat

di dalamnya hukum-hukum Allah
Al-Maidah:43 ُحْكُم

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

واََل يُْشرُِك ِفى ُحْكِمِهۦٓ أََحًدا
dan tidak menjadikan akan menyekutukan di dalam hukum-

Nya/keputusan-Nya seseorang/siapapun
Al-Kahfi:26 ُحْكِمِهۦٓ

ِحْكَمةٌۢ بَٰلَِغٌة فََما تُْغِن ٱلنُّذُُر
itulah suatu hikmat (ia[pr]) yang meneguhkan maka apa-apa

dikayakan pemberian peringatan/ancaman
Al-Qamar:5 ِحْكَمةٌۢ

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم
kemudian kepadaku tempat kembali kalian maka dia memutuskan

diantara kalian
Ali-Imran:55 فَأَْحُكُم

َوَما ٱْختََلفْتُْم ِفيِه ِمن َشىٍْء فَُحْكُمُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه
dan tidak merpeselisihkan tentang (kebenaran) itu dari sesuatu maka

hukumnya kepada Allah
Asy-Syuura:10 فَُحْكُمُهۥٓ

فَِإن َجآُءوَك فَٱْحُكم بَيْنَُهْم
maka jika mereka datang kepadamu maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka
Al-Maidah:42 فَٱْحُكم

إِْن َحَكْمَت فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َو
dan jika kamu memutuskan maka kamu hendaklah putuskan diantara

mereka dengan adil
Al-Maidah:42
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َوُمَهيِْمنًا َعَليِْه فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan orang yang menjaga atasnya maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:48

رَِٰط فَٱْحُكم بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ واََل تُْشِطْط َوٱْهِدنَآ إَِلىٰ َسَوآِء ٱلصِّ
maka kamu hendaklah putuskan di antara kami dengan benar dan
tidak dilewatkan batas/disimpangkan dan tunjukilah kami kepada

tengah jalan

Shaad:22

فَٱْحُكم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعِ ٱْلَهَوٰى
maka kamu hendaklah putuskan diantara manusia dengan benar dan

tidak mengikuti hawa nafsu
Shaad:26

فَٱْلُحْكُم لِـلَّـِه ٱْلَعلِىِّ ٱْلَكِبيِر
maka hukum/keputusan bagi Allah sangat tinggi sangat besar Ghafir:12 فَٱْلُحْكُم

إِنَّ َربََّك َليَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh akan memutuskan

diantara mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka
tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan

An-Nahl:124 َليَْحُكُم

لِتَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبَمآ أََرىَٰك الـلَّـُه
supaya kamu mengadili diantara manusia dengan apa dia

memperlihatkan kepadamu Allah
An-Nisa:105 لِتَْحُكَم

َوٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك فَِإنََّك ِبأَْعيُِننَا
dan bersabarlah pada ketetapan tuhanmu maka sesungguhnya kamu

dengan penghilatan kami
Ath-Thuur:48 لُِحْكمِ

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك واََل تَُكن َكَصاِحِب ٱْلُحوِت
maka bersabarlah terhadap ketetapan tuhanmu dan jangan adalah

seperti teman/orang ikan
Al-Qalam:48

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك
maka bersabarlah kamu bagi/untuk hukum tuhanmu

Al-Insaan:24

ِهِديَن إِذْ نَفََشْت ِفيِه َغنَُم ٱْلَقْومِ وَُكنَّا لُِحْكِمِهْم شَٰ
ketika (ia) merusak tentang (kebenaran) itu kambing kaum dan

(kami) adalah pada keputusan mereka orang-orangyang mengakui
Al-Anbiyaa':78 لُِحْكِمِهْم

َوالـلَّـُه يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِهۦ َوُهَو َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah ia memberi keputusan tidak orang yang membawa akibat

bagi ketetapan hukumNya dan dia amat cepat perhitungan
Arraad:41 لُِحْكِمِهۦ

لِيَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِفيَما ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه
agar dia menghukum diantara manusia tentang apamereka

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:213 لِيَْحُكَم
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يُْدَعْوَن إَِلىٰ ِكتَِٰب الـلَّـِه لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم
mereka diseru/dipanggil kepada kitab Allah agar dia menghukum

diantara mereka
Ali-Imran:23

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم إِذَا فَِريٌق مِّنُْهم مُّْعرُِضوَن
agar dia menghukum diantara mereka tiba-tiba segolongan dari

mereka orang-orang yang memalingkan
An-Nuur:48

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم أَن يَُقوُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
agar dia menghukum diantara mereka bahwa dia mengatakan kami

dengar dan kami taat dan mereka itu mereka orang-orang yang
beruntung

An-Nuur:51

فَِإذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ مُّْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها ٱْلِقتَاُل
maka apabila diturunkan suatu surat yang menjelaskan berbagai

kebijaksanaan dan telah disebut didalamnya perang
Muhammad:20 مُّْحَكَمٌة

ٌت ِبهَٰ ٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب َوأَُخُر ُمتَشَٰ ِمنُْه َءايٌَٰت مُّْحَكمَٰ
dari padanya ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kebijaksanaan

mereka isi pokok kitab dan yang lain yang melakukan mengupamaan
Ali-Imran:7 ٌت مُّْحَكمَٰ

بَِّك َوُهْم نَآِئُموَن فَطَاَف َعَليَْها طَآِئٌف مِّن رَّ
maka mengepung diatasnya kepungan (malapetaka) benar-benar

sangat mengetahui tuhanmu dan mereka mereka yang tidur
Al-Qalam:19 مِّن

رِِهْم إِن يََكاُد ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َليُزْلُِقونََك ِبأَبْصَٰ َو
benar-benar sangat mengetahui semakin dekat orang-orang yang

mereka mengingkari benar-benar digelincirkan kamu(oleh
mereka[lk]) dengan pandangan mereka

Al-Qalam:51
إِن َو

َوَحَكًما مِّْن أَْهلَِهآ إِن يُِريَدآ إِْصلًَٰحا
dan seorang pendamai keluarganya jika mereka berdua menghendaki

perwujudan ishlah/kebaikan
An-Nisa:35 َوَحَكًما

مَلَآ َءاتَيْتُُكم مِّن ِكتٍَٰب َوِحْكَمٍة
sungguh apa aku berikan kepadamu dari kitab dan hikmah Ali-Imran:81 َوِحْكَمٍة

نجِيِل ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِفيِه َوْليَْحُكْم أَْهُل ٱإْلِ
dan dia hendaklah memutuskan ahli Injil dengan/menurut apa ia

menurunkan Allah tentang (kebenaran) itu
Al-Maidah:47 َوْليَْحُكْم

َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُؤِْتيَُه الـلَّـُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa dia akan
memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian

Ali-Imran:79 َوٱْلُحْكَم
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أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
itulah mereka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dan

hikmat dan kenabian
Al-An'aam:89

َوَلَقْد َءاتَيْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Bani Israil kitab dan hukkum-

hukum dan kenabian
Al-Jaatsiyah:16

يِهْم يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتَك َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan dia ajarkan

mereka kitab dan hikmat dan dia bersihkan mereka
Al-Baqarah:129 َوٱْلِحْكَمَة

يُكْم َويَُعلُِّمُكُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة  َويُزَكِّ
dan dia mensucikan kalian dan dia sungguh-sungguh mengajarkan

kalian kitab dan hikmah
Al-Baqarah:151

 َوَقتََل َداُوۥُد َجاُلوَت َوَءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك َوٱْلِحْكَمَة
dan dia membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah

kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251

نجِيَل َويَُعلُِّمُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan dia mengajarkannya kitab dan Hikmah dan taurat dan Injil

Ali-Imran:48

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة  يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayatNya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan Hikmah
Ali-Imran:164

 فََقْد َءاتَيْنَآ َءاَل إِبْرَِٰهيَم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
maka sesungguhnya telah mereka mendatangi keluarga Ibrahim kitab

dan Hikmah
An-Nisa:54

 َوأَنزََل الـلَّـُه َعَليَْك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
dan Dia menurunkan Allah atas kamu kitab dan Hikmah

An-Nisa:113

نجِيَل إِذْ َعلَّْمتَُك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ َو
dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan Hikmat dan taurat dan

Injil
Al-Maidah:110

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة  يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan hikmah
Al-Jumu'ah:2

مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوٱْلِحْكَمِة يَِعظُُكم ِبِهۦ
dari kitab dan hikmah dia memberi pengajaran kepada kalian

dengannya
Al-Baqarah:231 َوٱْلِحْكَمِة

 َوٱذُْكْرَن َما يُتَْلىٰ ِفى بُيُوِتُكنَّ ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َوٱْلِحْكَمِة
dan ingatlah apa dia membacakan di dalam rumah (kalian[pr]) dari

ayat-ayat Allah dan hikmah/kebijaksanaan
Al-Ahzab:34

يُِريُدوَن أَن يَتََحاَكُمٓوا۟ إَِلى ٱلطَُّٰغوِت
mereka mengharapkan bahwa mereka saling menghakimi kepada

taghut (berhala)
An-Nisa:60 ۟ يَتََحاَكُمٓوا
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ِفُروَن َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلكَٰ
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan apa ia

menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para pembangkan
Al-Maidah:44 يَْحُكم

َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para yang
mendzalimi

Al-Maidah:45

َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka yang melakukan
kesembarangan

Al-Maidah:47

ِكِمنَي فَٱْصِبُروا۟ َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه بَيْنَنَا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
maka bersabarlah kamu sehingga memberi keputusan Allah diantara

kita dan dia sebaik-baik Penghukum/Hakim
Al-A'raaf:87 يَْحُكَم

ِكِمنَي َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
sehingga/sampai memberi keputusan Allah dan dia sebaik-baik para

hakim
Yunus:109

َحتَّىٰ يَأْذََن لِىٓ أَِبىٓ أَْو يَْحُكَم الـلَّـُه لِى
sehingga memberi izin kepadaku ayahku atau memberi keputusan

Allah kepadaku
Yusuf:80

َن إِذْ يَْحُكَماِن ِفى ٱْلَحرِْث َوَداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan Daud dan sulaiman tatkala keduanya memberi keputusan di

dalam ladang
Al-Anbiyaa':78 يَْحُكَماِن

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat-

kiamat
Al-Baqarah:113 يَْحُكُم

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-

kiamat
An-Nisa:141

إِنَّ الـلَّـَه يَْحُكُم َما يُِريُد
sesungguhnya Allah ia memberi keputusan apa dia menghendaki

Al-Maidah:1

بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ
ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka

masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-
orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah atau denda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95

1635

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوالـلَّـُه يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِهۦ َوُهَو َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah ia memberi keputusan tidak orang yang membawa akibat

bagi ketetapan hukumNya dan dia amat cepat perhitungan
Arraad:41

ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُهْم
kerajaan pada hari itu bagi/pada Allah ia memberi keputusan diantara

mereka
Al-Hajj:56

الـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-kiamat

dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian
memperselisihkan

Al-Hajj:69

إِنَّ الـلَّـَه يَْحُكُم بَيْنَُهْم ِفى َما ُهْم ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Allah ia memberi keputusan diantara mereka di dalam

apa mereka tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan
Az-Zumar:3

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

َوَما َكاَن لِـلَّـِه فَُهَو يَِصُل إَِلىٰ ُشرََكآِئِهْم َسآَء َما يَْحُكُموَن
dan tidak adalah dia untuk Allah maka Dia dia menyampaikan

kepada sekutu-sekutu (berhala-berhala) mereka amat buruk apa
mereka tetapkan

Al-An'aam:136
يَْحُكُموَن

 أاََل َسآَء َما يَْحُكُموَن
ingatlah amat buruk apa mereka tetapkan

An-Nahl:59

 أَن يَْسِبُقونَا َسآَء َما يَْحُكُموَن
bahwa mendahului kami amat buruk apa yang mereka putuskan

Al-Ankabuut:4

 َسآَء َما يَْحُكُموَن
amat buruk apa yang mereka putuskan

Al-Jaatsiyah:21

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم فَاَل َوَربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن َحتَّىٰ يَُحكِّ
maka dan/demi tuhanmu tidak mereka beriman hingga mereka
menghakimi kamu terhadap apa/perkara dia memperselisihan

diantara mereka

An-Nisa:65
ُموَك يَُحكِّ

ُمونََك َوِعنَدُهُم ٱلتَّْوَرىُٰة ِفيَها ُحْكُم الـلَّـِه وََكيَْف يَُحكِّ
dan bagaimana merekai menghakimi kamu dan disisi mereka taurat

di dalamnya hukum-hukum Allah
Al-Maidah:43 ُمونََك يَُحكِّ

ثُمَّ يُْحِكُم الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kemudian menyebabkan akan menghukum Allah ayat-ayat-Nya dan

Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Hajj:52 يُْحِكُم
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َوأَِن ٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan hendaklah kalian memberi keputusan diantara mereka

dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:49 ٱْحُكم

قََٰل رَبِّ ٱْحُكم ِبٱْلَحقِّ
dia mengatakan Tuhan kalian memberi keputusan dengan benar

Al-Anbiyaa':112

إِنََّك أَنَت ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya kamu Engkau yang sangat mengetahui maha bijaksana Al-Baqarah:32 ٱْلَحِكيُم

 إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya kamu Engkau maha perkasa maha bijaksana

Al-Baqarah:129

 آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
tidak ada tuhan melainkan dia maha perkasa maha bijaksana

Ali-Imran:6

 آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
tidak ada tuhan melainkan dia maha perkasa maha bijaksana

Ali-Imran:18

إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم  َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia maha perkasa maha

bijaksana
Ali-Imran:62

إِن تَْغِفْر َلُهْم فَِإنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم  َو
dan jika kamu memberi ampun kepada mereka maka sesungguhnya

Engkau Engkau maha perkasa maha bijaksana
Al-Maidah:118

َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر
dan dia maha bijaksana maha pengungkap

Al-An'aam:18

َدِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dan dia

maha bijaksana maha pengungkap
Al-An'aam:73

 إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha bijaksana

Yusuf:83

ذَا تَأِْويُل رُْءيَٰىَ ِمن َقبُْل إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم  َوَقاَل يَٰٓأَبَِت هَٰ
dan dia mengucapkan wahai bapakku ini tabir/pengertian mimpiku
dari sebelum sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana

Yusuf:100

 َويَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan memberi petunjuk siapa dia kehendaki dan dia maha perkasa

maha bijaksana
Ibrahim:4

 َوهللَِِّ ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan kepunyaan Allah perumpamaan sangat tinggi dan dia maha

perkasa maha bijaksana
An-Nahl:60

 يَُٰموَسىٰٓ إِنَُّهۥٓ أَنَا الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
ya Musa sesungguhnya dia Aku Allah maha perkasa maha bijaksana

An-Naml:9
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 إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya dia dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Ankabuut:26

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Ankabuut:42

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Ar-Ruum:27

لِِديَن ِفيَها َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya janji Allah sebenar-benarnya dan

dia maha perkasa maha bijaksana
Luqman:9

َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱأْلَِخرَِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر
dan bagi-Nya segala puji di dalam akhirat dan dia maha bijaksana

maha pengungkap
Saba':1

 َكالَّ بَْل ُهَو الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sekali-kali tidak bahkan dia Allah maha perkasa maha bijaksana

Saba':27

 فَاَل ُمرِْسَل َلُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
maka tidak ada (ia[lk]) yang menyampaikan/melepaskan baginya dari

sesudah itu dan dia maha perkasa maha bijaksana
Faathir:2

 إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya kamu Engkau maha perkasa maha bijaksana

Ghafir:8

 الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
Allah maha perkasa maha bijaksana

Asy-Syuura:3

إِلٌَٰه َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَعلِيُم
tuhan dan dia maha bijaksana yang sangat mengetahui

Az-Zukhruf:84

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم مَٰ  َوَلُه ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya penguasa-penguasa di dalam langit dan bumi dan dia

maha perkasa maha bijaksana
Al-Jaatsiyah:37

إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَعلِيُم
sesungguhnya dia dia maha bijaksana yang sangat mengetahui

Adz-
Dzaariyaat:30

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Hadiid:1

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Hasyr:1

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Hasyr:24

 َوٱْغِفْر َلنَا َربَّنَآ إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan ampunilah bagi kami ya tuhan kami sesungguhnya kamu Engkau

maha perkasa maha bijaksana

Al-
Mumtahinah:5
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 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Ash-Shaff:1

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Jumu'ah:3

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ  عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa maha bijaksana

At-
Taghaabun:18

 َوالـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
dan Allah perlindungan kalian dan dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana
At-Tahriim:2

ذَٰلَِك نَتُْلوهُ َعَليَْك ِمَن ٱْلَءايَِٰت َوٱلذِّْكِر ٱْلَحِكيمِ
itu kami membacakannya atas kamu dari ayat-ayat/bukti-bukti dan

peringatan itu yang penuh hikmah
Ali-Imran:58 ٱْلَحِكيمِ

 َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
dan tidak pertolongan/kemenangan melainkan dari sisi Allah sangat

perkasa Maha Bijaksana
Ali-Imran:126

 آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab hikmah

Yunus:1

 ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
itu ayat-ayat kitab mengandung hikmah

Luqman:2

 َوٱْلُقرَْءاِن ٱْلَحِكيمِ
demi Al QurXan penuh hikmat

YaaSiin:2

 تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Az-Zumar:1

 تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jaatsiyah:2

 تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Ahqaaf:2

 ٱمْلَلِِك ٱْلُقدُّوِس ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
raja sangat suci sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jumu'ah:1

ِكِمنَي فَٱْصِبُروا۟ َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه بَيْنَنَا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
maka bersabarlah kamu sehingga memberi keputusan Allah diantara

kita dan dia sebaik-baik Penghukum/Hakim
Al-A'raaf:87 ِكِمنَي ٱْلحَٰ

ِكِمنَي  َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
sehingga/sampai memberi keputusan Allah dan dia sebaik-baik para

hakim
Yunus:109
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ِكِمنَي إِنَّ َوْعَدَك ٱْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم ٱْلحَٰ  َو
dan sesungguhnya kami janji kamu benar dan Engkau menghukum

para penghukum
Huud:45

ِكِمنَي ا ٱْستَيْـَُٔسوا۟ ِمنُْه َخَلُصوا۟ نَجِيًّا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ  فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berputus asa dari padanya (mereka)

mengikhlaskan benar-benar berbisik dan dia sebaik-baik para hakim
Yusuf:80

ِكِمنَي  أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْحَكمِ ٱْلحَٰ
bukankah Allah lebih bijaksana/seadil-adilnya para hakim

At-Tin:8

امِ َوتُْدُلوا۟ ِبَهآ إَِلى ٱْلُحكَّ
dan membawa dengannya (harta) kepada hakim Al-Baqarah:188 امِ ٱْلُحكَّ

يَٰيَْحيَىٰ ُخِذ ٱْلِكتََٰب ِبُقوٍَّة َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلُحْكَم َصِبيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah

memberinya hikmah kanak-kanak
Maryam:12 ٱْلُحْكَم

إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه
tidaklah hukum/penentuan kecuali dari Allah Al-An'aam:57 ٱْلُحْكُم

ِسِبنَي أاََل َلُه ٱْلُحْكُم َوُهَو أَْسرَُع ٱْلحَٰ
ketahuilah baginya hukum/penentuan dan dia paling/lebih cepat yang

mengkalkulasi
Al-An'aam:62

إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ
sesungguhnya hukum/penentuan kecuali/hanyalah bagi/milik Allah

dia menyuruh agar jangan menyembah kecuali/selain hanya
kepadanya

Yusuf:40

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ ْلُت َوَعَليِْه فَْليَتَوَكَّ إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
jika hukum/penentuan hanyalah bagi/hak Allah atasnya (aku) supaya

bertawakkal dan atas-nya maka ia hendaklah bertawakkal orang-
orang yang berserah diri

Yusuf:67

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َوَلُه ٱْلُحْكُم َو
dan bagi-Nya hukum/penentuan dan kepada-Nya kalian dikembalikan

Al-Qashash:70

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُهۥ َلُه ٱْلُحْكُم َو
(ia[lk]) yang membinasakan kecuali wajahnya baginya
hukum/penentuan dan kepadaNya kalian dikembalikan

Al-Qashash:88

يُؤِْتى ٱْلِحْكَمَة َمن يََشآُء
dia diberikan hikmah-hikmah siapadia kehendaki Al-Baqarah:269 ٱْلِحْكَمَة

َوَمن يُؤَْت ٱْلِحْكَمَة فََقْد أُوِتىَ َخيًْرا َكِثيًرا
dan siapa dia memberikan hikmah-hikmah maka sesungguhnya telah

dia memberikan kebaikan sangat banyak
Al-Baqarah:269
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َن ٱْلِحْكَمَة أَِن ٱْشُكْر لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُلْقمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi luqmân hikmah-hikmah

agar/hendalah (kamu) bersyukurlah kepada Allah
Luqman:12

َوَشَدْدنَا ُمْلَكُهۥ َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلِحْكَمَة َوفَْصَل ٱْلِخطَاِب
dan (kami) mengkuatkan yang menjadi kerajaannya dan kami telah

memberinya hikmah-hikmah dan memutuskan/menjelaskan
perkara/pembicaraan

Shaad:20

آ أَْوَحىٰٓ إَِليَْك َربَُّك ِمَن ٱْلِحْكَمِة ذَٰلَِك ِممَّ
itu dari apa wahyukan kepadamu tuhanmu dari/sebagian hikmah-

hikmah
Al-Isra:39 ٱْلِحْكَمِة
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ف ل ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sekutu, sekongkol, kaki

tangan, kutuk, kutukan, tulah, perjanjian, umpatan, caci maki, umpat,
sejenis, yg bersekutu, berserikat, yg sifatnya dekat, persekutuan,

gabungan, persekongkolan, kata umpatan, kata-kata buruk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersumpah, mengumpat,

menyumpah, menggabungkan, bersekutu, menggabungkan diri,
mengucapkan sumpah, mengelola, mengurus, menjalankan, memberikan,

mengambil, melaksanakan, menyelenggarakan, melakukan, memberi,
memerintah, memegang, mempersumpahkan, percaya sekali, memaksa

bersumpah, bercaci-cacian

َوَسيَْحلِفُوَن فَيَْحلِفُوَن َسيَْحلِفُوَن ٍف َحالَّ َحَلفْتُْم
dan mereka akan

bersumpah lalu menyumpah mereka akan
bersumpah banyak bersumpah kalian telah berjanji

يَْحلِفُوَن َويَْحلِفُوَن َوَليَْحلِفُنَّ
mereka bersumpah dan bersumpah dan sungguh bersumpah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِنُكْم إِذَا َحَلفْتُْم ذَٰلَِك َكفَّٰرَةُ أَيْمَٰ
itu denda sumpah-sumpah kalian jika/bila kalian telah berjanji Al-Maidah:89 َحَلفْتُْم

ٍف مَِّهنيٍ واََل تُِطعْ ُكلَّ َحالَّ
dan jangan kamu mengikuti tiap-tiap banyak bersumpah sangat hina Al-Qalam:10 ٍف َحالَّ

َسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم إِذَا ٱنَقَلبْتُْم إَِليِْهْم لِتُْعرُِضوا۟ َعنُْهْم
mereka akan bersumpah dengan Allah bagi kalian apabila apakah

kalian kembali kepada mereka supaya memalingkanlah dari mereka
At-Taubah:95 َسيَْحلِفُوَن

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن َلُهۥ
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya lalu

menyumpah baginya

Al-
Mujaadilah:18

فَيَْحلِفُوَن
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قَُّة َوَسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلِو ٱْستَطَْعنَا َولَِٰكۢن بَُعَدْت َعَليِْهُم ٱلشُّ
akan tetapi (ia) menjauhi atas mereka jarak dan mereka akan

bersumpah dengan Allah kalau (kami) memohon kesanggupan
At-Taubah:42 َوَسيَْحلِفُوَن

َوَليَْحلِفُنَّ إِْن أَرَْدنَآ إاِلَّ ٱْلُحْسنَىٰ
dan sungguh bersumpah tidak kami menghendaki selain kebaikan At-Taubah:107 َوَليَْحلِفُنَّ

َويَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه إِنَُّهْم مَلِنُكْم
dan bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya mereka dari kamu At-Taubah:56 َويَْحلِفُوَن

َويَْحلِفُوَن َعَلى ٱْلَكِذِب
dan bersumpah atas/terhadap kedustaan / kebohongan

Al-
Mujaadilah:14

ثُمَّ َجآُءوَك يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه
kemudian mereka datang kepadamu mereka bersumpah dengan/demi

Allah
An-Nisa:62 يَْحلِفُوَن

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم لِيُرُْضوُكْم َوالـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أََحقُّ
mereka bersumpah dengan (nama) Allah bagi kalian untuk diridhakan

kalian[lk] (oleh mereka[lk]) dan Allah dan rasulnya lebih berhak
At-Taubah:62

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َما َقاُلوا۟ َوَلَقْد َقاُلوا۟ َكلَِمَة ٱْلُكفِْر
mereka bersumpah dengan Allah tidak mereka berkata dan/padahal

sesungguhnya mereka berkata kalimat / seruan kekafiran
At-Taubah:74

يَْحلِفُوَن َلُكْم لِتَرَْضْوا۟ َعنُْهْم فَِإن تَرَْضْوا۟ َعنُْهْم
mereka bersumpah bagi kalian supaya ridha dari/kepada mereka

maka jika ridha dari/kepada mereka
At-Taubah:96

َكَما يَْحلِفُوَن َلُكْم َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعَلىٰ َشىٍْء
sebagaimana mereka bersumpah bagi kalian dan mereka mengira

sesungguhnya mereka atas/terhadap sesuatu

Al-
Mujaadilah:18
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ق ل ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencukuran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencukur, memotong

ُمَحلِِّقنَي تَْحلُِقوا۟
(mereka) yang mencukur rambut kalian mencukur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْحلُِقوا۟ رُُءوَسُكْم َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلَهْدُى َمِحلَُّهۥ
dan jangan kalian mencukur kepala kalian sehingga/sebelum sampai

binatang kurban tempat penyembelihannya
Al-Baqarah:196 ۟ تَْحلُِقوا

ِريَن اَل تََخافُوَن فََعلَِم َما َلْم تَْعَلُموا۟ ُمَحلِِّقنَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
(mereka) yang mencukur rambut kepala kalian dan orang-orang yang

elok tidak kalian takut maka (ia) mengetahui apa yang tidak amu
mengetahui

Al-Fath:27
ُمَحلِِّقنَي
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م ق ل ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , leher, kerongkongan,

tenggorok, tekak, suara, rongkongan, rengkung, laklakan, empedal,
karang, batu karang, tebing batu yg terjal, klep penutup, katup penutup,

katup penghambat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلُحْلُقوَم
kerongkongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلوآَْل إِذَا بََلَغِت ٱْلُحْلُقوَم
mengapa tidak tatkala telah sampai kerongkongan Al-Waqi'a:83 ٱْلُحْلُقوَم
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ل ل ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna resolusi, keputusan,

ketetapan hati, ujian, uji, percobaan, cobaan, keteguhan hati
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membongkar, meretas,

menelaah, mengupas, mengurai, menguraikan, menafsirkan, menganalisir,
memperinci, memperincikan, menyelesaikan, memecahkan, memutuskan,

memisahkan, menjelaskan, berubah, menguji, mencoba, membenarkan
secara resmi, membagi, menduga

أُِحلَّْت أُِحلَّ أَْحَلْلنَا أََحلَّنَا أََحلَّ
dia menghalalkan dia menghalalkan (kami) telah

menghalalkan penempatan kami menghalalkan

۟ تُِحلُّوا تَِحلُّ تَِحلََّة تَُحلُّ أُِحلَّْت
kalian melanggar halal pembebasan (ia)terjadi dia menghalalkan

ِحالًّ َحلٌَٰل َحلَٰاًل َحَلْلتُْم تُِحلُّوا۟
halal halal halal

kalian telah
menyelesaikan

ibadah haji
kalian melanggar

۟ فَيُِحلُّوا فَيَِحلَّ ِحلٌّۢ ِحلٌّ ِحالًّ
maka dihalalkan maka

halal/menimpa dia halal dia halal halal

َوأََحلَّ ُمِحلِّى َمِحلَُّهآ َمِحلَُّهۥ فَيُِحلُّوا۟
dan dia

menghalalkan yang menghalalkan tempatnya tempat
penyembelihannya maka dihalalkan

َوَحلَٰاًل َوأُِحلَّْت َوأُِحلَّ َوأََحلُّوا۟ َوأََحلَّ
dan halal dan dihalalkan dan dihalalkan dan mereka

menempatkan
dan dia

menghalalkan
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َويُِحلُّ َويَِحلُّ وأَِلُِحلَّ َوَحلَِٰٓئُل َوَحلَٰاًل
dan dihalalkan dan halal/menimpa dan untuk dia

menghalalkan dan isteri-isteri dan halal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلُكْم واََل تَْعتَُدٓوا
apa menghalalkan Allah bagi kalian dan jangan kalian melampaui

batas
Al-Maidah:87 أََحلَّ

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ لَِم تَُحرُِّم َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلَك
wahai nabi mengapa kalian diharamkan apa yang menghalalkan

Allah bagimu
At-Tahriim:1

ٱلَِّذٓى أََحلَّنَا َداَر ٱمْلَُقاَمِة ِمن فَْضلِِهۦ
yang penempatan kami rumah/tempat yang berusaha untuk kekal dari

karunianya
Faathir:35 أََحلَّنَا

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

أَْحَلْلنَا

يَامِ ٱلرَّفَُث إَِلىٰ ِنَسآِئُكْم أُِحلَّ َلُكْم َليَْلَة ٱلصِّ
dia menghalalkan bagi kalian malam puasa percampuran

kepada/dengan isteri-isteri kalian
Al-Baqarah:187 أُِحلَّ

يَْسـَُٔلونََك َماذَآ أُِحلَّ َلُهْم
mereka menanyakan kepadamu apa yang dia menghalalkan bagi

mereka
Al-Maidah:4

ُقْل أُِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِّبَُٰت َوَما َعلَّْمتُم
kamu hendaklah mengatakan dia menghalalkan untuk kalian yang

baik-baik dan tidak kalian mengajarkan
Al-Maidah:4

ٱْليَْوَم أُِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِّبَُٰت
pada hari ini dia menghalalkan untuk kalian yang baik-baik

Al-Maidah:5

أُِحلَّ َلُكْم َصيُْد ٱْلبَْحِر َوطََعاُمُهۥ َمتًَٰعا لَُّكْم
dia menghalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan memakannya

pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian
Al-Maidah:96

أُِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َكِثيًرا
dia menghalalkan bagi mereka dan dengan dia menghalangi mereka

dari jalan Allah sangat banyak
An-Nisa:160 أُِحلَّْت
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مِ إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم أُِحلَّْت َلُكم بَِهيَمُة ٱأْلَنْعَٰ
dia menghalalkan bagi kalian binatang binatang ternak kecuali apa

dia membacakan atas kalian
Al-Maidah:1

َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31
تَُحلُّ

ِنُكْم َقْد فَرََض الـلَّـُه َلُكْم تَِحلََّة أَيْمَٰ
sungguh telah ia telah menentukan / mewajibkan Allah bagi kalian

pembebasan sumpah-sumpah kalian
At-Tahriim:2 تَِحلََّة

فَِإن طَلََّقَها فَاَل تَِحلُّ َلُهۥ ِمۢن بَْعُد
maka jika (ia[lk) telah benar-benar mentalaknya maka tidak halal

baginya dari sesudah
Al-Baqarah:230 تَِحلُّ

ِئَر الـلَّـِه يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُِحلُّوا۟ َشعَٰٓ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian melanggar

syi'ar-syi'ar Allah
Al-Maidah:2 ۟ تُِحلُّوا

إِذَا َحَلْلتُْم فَٱْصطَاُدوا۟ واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َو
dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka kalian
hendaklah baru berburu dan jangan dia membuat kalian berdosa

kebencian kaum/orang-orang

Al-Maidah:2 َحَلْلتُْم

ا ِفى ٱأْلَرِْض َحلَٰاًل طَيِّبًا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكُلوا۟ ِممَّ
wahai manusia kalian makanlah dari apa di dalam bumi halal

kebaikan
Al-Baqarah:168 َحلَٰاًل

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا وَُكُلوا۟ ِممَّ
dan kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
Al-Maidah:88

ا َغِنْمتُْم َحلَٰاًل طَيِّبًا فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa (kalian) merampas halal

kebaikan
Al-Anfaal:69

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
An-Nahl:114

ذَا َحرَاٌم لِّتَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ذَا َحلٌَٰل َوهَٰ هَٰ
ini halal dan ini haram untukmengada-adakan atas/terhadap Allah

kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116 َحلٌَٰل

ُكلُّ ٱلطََّعامِ َكاَن ِحالًّ لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tiap makanan adalah dia halal bagi Bani Israil Ali-Imran:93 ِحالًّ
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َوطََعاُم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِحلٌّ لَُّكْم
dan makanan orang-orang yang mereka diberi kitab dia halal bagi

kalian
Al-Maidah:5 ِحلٌّ

َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَُّهْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan makanan kalian dia halal bagi mereka dan wanita-wanita yang

menjaga kehormatan dari perempuan-perempuan yang beriman
Al-Maidah:5

اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم واََل ُهْم يَِحلُّوَن َلُهنَّ
tidak mereka dia halal bagi mereka dan tidak mereka menghalalkan

bagi mereka

Al-
Mumtahinah:10

ذَا ٱْلبََلِد َوأَنَت ِحلٌّۢ ِبهَٰ
dan kamu dia halal dengan ini negri Al-Balad:2 ِحلٌّۢ

فَيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضِبى َوَمن يَْحلِْل َعَليِْه َغَضِبى فََقْد َهَوٰى
maka halal/menimpa atas kalian kemurkaan-ku dan barangsiapa

(ia[lk]) halal/menimpa atasnya kemurkaan-ku maka sesungguhnya
telah terbenam

Thaahaa:81
فَيَِحلَّ

لِِهْم فَيُِحلُّوا۟ َما َحرََّم الـلَّـُه زُيَِّن َلُهْم ُسٓوُء أَْعمَٰ
maka dihalalkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah dia

dihiasi bagi mereka buruk perbuatan-perbuatan mereka
At-Taubah:37 ۟ فَيُِحلُّوا

واََل تَْحلُِقوا۟ رُُءوَسُكْم َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلَهْدُى َمِحلَُّهۥ
dan jangan kalian mencukur kepala kalian sehingga/sebelum sampai

binatang kurban tempat penyembelihannya
Al-Baqarah:196 َمِحلَُّهۥ

 َوٱْلَهْدَى َمْعُكوفًا أَن يَبُْلغَ َمِحلَُّهۥ
dan hewan kurban (ia[lk]) yang ditekuni bahwa sampai tempatnya

Al-Fath:25

ثُمَّ َمِحلَُّهآ إَِلى ٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian tempatnya sampai (sekitar) rumah/baitullah kuno/tua Al-Hajj:33 َمِحلَُّهآ

يِْد َوأَنتُْم ُحرٌُم َغيَْر ُمِحلِّى ٱلصَّ
tidak / bukan / selain yang menghalalkan perburuan dan kalian yang

dihormati
Al-Maidah:1 ُمِحلِّى

بَٰوا۟ َوأََحلَّ الـلَّـُه ٱْلبَيْعَ َوَحرََّم ٱلرِّ
dan dia menghalalkan Allah jual beli dan dia telah mengharamkan

riba
Al-Baqarah:275 َوأََحلَّ

َوأََحلُّوا۟ َقْوَمُهْم َداَر ٱْلبََواِر
dan mereka menempatkan kaum mereka rumah/tempat kebinasaan Ibrahim:28 ۟ َوأََحلُّوا
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َوأُِحلَّ َلُكم مَّا َورَآَء ذَٰلُِكْم
dan dihalalkan bagi kalian apa di belakang yang demikian itu bagi

kalian
An-Nisa:24 َوأُِحلَّ

ُم إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم َوأُِحلَّْت َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
dan dihalalkan untuk kalian binatang ternak kecuali apa yang dia

membacakan atas kalian
Al-Hajj:30 َوأُِحلَّْت

نُْه َحَراًما َوَحلَٰاًل فََجَعْلتُم مِّ
maka/lalu (kalian) jadikan dari padanya haram dan halal Yunus:59 َوَحلَٰاًل

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم َوَحلَِٰٓئُل أَبْنَآِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمْن أَْصلَِٰبُكْم
maka tidak dosa-dosa atas kalian dan isteri-isteri anak-anakmu orang-

orang yang dari tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung
kalian

An-Nisa:23
َوَحلَِٰٓئُل

وأَِلُِحلَّ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى ُحرَِّم َعَليُْكْم
dan untuk dia menghalalkan bagi kalian sebagian yang dia

mengharamkan atas kalian
Ali-Imran:50 وأَِلُِحلَّ

يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُِّقيٌم
dihinakannya dan halal/menimpa atasnya siksaan tetap/kekal Huud:39 َويَِحلُّ

َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُِّقيٌم
siapa datang kepada-nya siksaan dihinakannya dan menimpa atasnya

siksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40

َويُِحلُّ َلُهُم ٱلطَّيِّبَِٰت َويَُحرُِّم َعَليِْهُم ٱْلَخبَِٰٓئَث
dan dihalalkan bagi mereka orang yang baik-baik dan zsungguh-

sungguh akan mengharamkan atas mereka yang buruk
Al-A'raaf:157 َويُِحلُّ

َوٱْحُلْل ُعْقَدةً مِّن لَِّساِنى
dan lepaskan ikatan dari lisan Thaahaa:27 َوٱْحُلْل

أَفَطَاَل َعَليُْكُم ٱْلَعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضٌب
apakah panjang/terlalu lama atas kalian janji atau apakah (kalian)

kehendaki bahwa menghalalkan atas kalian kemurkaan
Thaahaa:86 يَِحلَّ

واََل يَِحلُّ َلُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخَلَق الـلَّـُه ِفىٓ أَرَْحاِمِهنَّ
dan tidak dia halal bagi mereka bahwa menyembunyikan apa dia

menciptakan Allah di dalam / pada kasih sayang mereka[pr]
Al-Baqarah:228 يَِحلُّ

آ َءاتَيْتُُموُهنَّ َشيْـًٔا واََل يَِحلُّ َلُكْم أَن تَأُْخذُوا۟ ِممَّ
dan tidak dia halal bagi kalian bahwa kalian mengambil dari apa

kamu telah memberikan kepada mereka sesuatu
Al-Baqarah:229
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَِحلُّ َلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dia halal bagi

kalian
An-Nisa:19

الَّ يَِحلُّ َلَك ٱلنَِّسآُء ِمۢن بَْعُد
tidak dia halal bagimu wanita-wanita dari sesudah

Al-Ahzab:52

اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم واََل ُهْم يَِحلُّوَن َلُهنَّ
tidak mereka dia halal bagi mereka dan tidak mereka menghalalkan

bagi mereka

Al-
Mumtahinah:10

يَِحلُّوَن
فَيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضِبى َوَمن يَْحلِْل َعَليِْه َغَضِبى فََقْد َهَوٰى

maka halal/menimpa atas kalian kemurkaan-ku dan barangsiapa
(ia[lk]) halal/menimpa atasnya kemurkaan-ku maka sesungguhnya

telah terbenam

Thaahaa:81
يَْحلِْل

يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه
(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar

disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar
mengharamkan Allah

At-Taubah:37
يُِحلُّونَُهۥ
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م ل ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesabaran, ketabahan, sikap

sabar, penahanan, penahanan nafsu, toleransi, kelapangan dada, daya
tahan, pemakaian yg berlebihan, grasi, pengampunan, belas kasihan, belas,

klemensi, iklim sedang, ketabahan hati, kesenangan, kegemaran,
pengikutsertaan, hal memanjakan, pengampunan dosa, impian,

ketelatenan, permainan kartu seorang diri.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bermimpi, memimpikan,

membayangkan, memikirkan, mengimpikan, mengimpi, memikir.

َحلِيٌم َحلِيًما أَْحلَُٰمُهم ۭ أَْحلَٰمٍ أَْحلَٰمٍ
Maha Penyantun

penyantun
(ks/kb[tunggal]
sangat/maha)

pikiran-pikiran
mereka mimpi-mimpi mimpi-mimpi

ٱْلَحلِيُم ٱأْلَْحلَٰمِ َلَحلِيٌم َحلِيمٍ َحلِيٌم
penyantun mimpi

sungguh penyantun
(ks/kb[tunggal]
sangat/maha)

penyantun/berbudi Maha Penyantun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِمنَي َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍ َوَما نَْحُن ِبتَأِْويِل ٱأْلَْحلَٰمِ ِبعَٰ
mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi dan tidak kami

dengan taXbir mimpi dengan orang-orang yang mengetahui
Yusuf:44 أَْحلَٰمٍ

بَْل َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍۭ بَِل ٱفْتََرىُٰه
bahkan mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi bahkan

(kamu) adakanlah ia
Al-Anbiyaa':5 ۭ أَْحلَٰمٍ

ذَآ أَْم ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن أَْم تَأُْمرُُهْم أَْحلَُٰمُهم ِبهَٰ
ataukah memerintahkan mereka[lk] pikiran-pikiran mereka dengan

ini ataukah mereka kaum melampaui batas
Ath-Thuur:32 أَْحلَُٰمُهم

إِنَُّهۥ َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا
sesungguhnya dia adalah dia penyantun (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

sangat pengampun
Al-Isra:44 َحلِيًما
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 َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ُقُلوِبُكْم وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحلِيًما
dan Allah dia mengetahui apa di dalam hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pandai Maha Penyantun
Al-Ahzab:51

إِنَُّهۥ َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا
sesungguhnya dia adalah dia penyantun (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

sangat pengampun
Faathir:41

َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dan Allah sangat mengampuni Maha Penyantun Al-Baqarah:225 َحلِيٌم

 فَٱْحذَُروهُ َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
maka takutlah kepadaNya dan kalian hendaklah mengetahui

bahwasanya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun
Al-Baqarah:235

 َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحلِيٌم
dan Allah sangat kaya Maha Penyantun

Al-Baqarah:263

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun

Ali-Imran:155

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ  يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12

 َعفَا الـلَّـُه َعنَْها َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dia telah memberi maaf Allah daripadanya dan Allah sangat

mengampuni Maha Penyantun
Al-Maidah:101

 تَبَرَّأَ ِمنُْه إِنَّ إِبْرَِٰهيَم أَلَوَّٰهٌ َحلِيٌم
(ia) supaya berlepas diri dari padanya sesungguhnya Ibrahim lembut

hati penyantun
At-Taubah:114

إِنَّ الـلَّـَه َلَعلِيٌم َحلِيٌم  َليُْدِخَلنَُّهم مُّْدَخاًل يَرَْضْونَُهۥ َو
sungguh menyebabkan akan memasukkan kami kepada mereka yang
menjadi tempat-tempat masuk menyukainya dan sesungguhnya kami

Allah sungguh sangat mengetahui Maha Penyantun

Al-Hajj:59

 َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َشُكوٌر َحلِيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri Maha Penyantun

At-
Taghaabun:17

رْنَُٰه ِبُغلَٰمٍ َحلِيمٍ فَبَشَّ
maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak

penyantun/berbudi

Ash-
Shaafaat:101

َحلِيمٍ
إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َلَحلِيٌم أَوَّٰهٌ مُِّنيٌب

sesungguhnya Ibrahim sungguh penyantun (ks/kb[tunggal]
sangat/maha) penghiba (ia[lk]) yang suka kembali

Huud:75 َلَحلِيٌم
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لِِمنَي َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍ َوَما نَْحُن ِبتَأِْويِل ٱأْلَْحلَٰمِ ِبعَٰ
mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi dan tidak kami

dengan taXbir mimpi dengan orang-orang yang mengetahui
Yusuf:44 ٱأْلَْحلَٰمِ

إِنََّك أَلَنَت ٱْلَحلِيُم ٱلرَِّشيُد
sesungguhnya kamu sungguh kamu penyantun cerdik/berakal Huud:87 ٱْلَحلِيُم

َوٱلَِّذيَن َلْم يَبُْلُغوا۟ ٱْلُحُلَم ِمنُكْم ثَلََٰث َمرٍَّٰت
dan orang-orang yang (mereka) belum mencapai dewasa orang yang

meminta izin diantara kalian tiga kali
An-Nuur:58 ٱْلُحُلَم

إِذَا بََلغَ ٱأْلَطْفَُٰل ِمنُكُم ٱْلُحُلَم  َو
dan apabila ia telah sampai anak-anak dari kamu orang yang meminta

izin
An-Nuur:59
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ي ل ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ornamen, barang perhiasan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوُهَو َوُحلُّٓوا۟ ِحْليٍَة ِحْليًَة ُحلِيِِّهْم
dan dia dan diberi perhiasan perhiasan perhiasan-perhiasan

mereka

يَُحلَّْوَن
diberi perhiasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
dari perhiasan-perhiasan mereka anak-anak lembu jasad baginya

suara
Al-A'raaf:148 ُحلِيِِّهْم

َوتَْستَْخرُِجوا۟ ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك َمَواِخَر ِفيِه
dan mengeluarkan dari padanya perhiasan memakainya dan kamu

melihat perahu berlayar tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:14 ِحْليًَة

َوتَْستَْخرُِجوَن ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك ِفيِه َمَواِخَر
dan mengeluarkan perhiasan memakainya dan kamu melihat perahu

tentang (kebenaran) itu membelah laut
Faathir:12

ا يُوِقُدوَن َعَليِْه ِفى ٱلنَّاِر ٱبِْتَغآَء ِحْليٍَة َوِممَّ
dan dari apa dibakar atasnya di dalam api dia hendaklah mencari

perhiasan
Arraad:17 ِحْليٍَة

ٍة َوُحلُّٓوا۟ أََساِوَر ِمن ِفضَّ
dan diberi gelang-gelang dari perak-perak Al-Insaan:21 ۟ َوُحلُّٓوا

ؤُا۟ ِفى ٱْلِحْليَِة َوُهَو أََوَمن يُنَشَّ
atau setiap orang di dalam (kalian) bertasbih dan dia Az-Zukhruf:18 َوُهَو
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يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب
diberi perhiasan didalamnya dari gelang-gelang dari emas Al-Kahfi:31 يَُحلَّْوَن

ُر يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai diberi perhiasan

didalamnya dari gelang-gelang
Al-Hajj:23

َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها يَُحلَّْوَن ِفيَها
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya diberi perhiasan di

dalamnya
Faathir:33
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م ح
Makna kata dasar :

حٓم
haa miim

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

حٓم
haa miim Ghafir:1 حٓم

 حٓم
Haa miim

Fush-Shilat:1

 حٓم
Haa Miim

Asy-Syuura:1

 حٓم
Haa Miim

Az-Zukhruf:1

 حٓم
Haa Miim.

Ad-Dukhaan:1

 حٓم
Haa miim

Al-Jaatsiyah:1

 حٓم
Haa Miim

Al-Ahqaaf:1
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ا م ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lumpur, selut, luluk, lunau,

berlumpur, keruh, kotor, bukat, kusam, jeblok, butek, jember, bencah,
lecah, lecak, berluluk, lanyah, bletok, yg tdk mengkilap, kusut, becak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeruhkan, memperkeruh,
membecekkan, mengeruh

َحِمئٍَة َحَمٍإ
lumpur hitam lumpur hitam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari tanah liat yang

kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:26 َحَمٍإ

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن لِقٌۢ بََشًرا مِّن َصْلصَٰ إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah liat

yang kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:28

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َخَلْقتَُهۥ ِمن َصْلصَٰ
(kamu) menciptakannya dari tanah liat yang kering dari lumpur hitam

(ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:33

َوَجَدَها تَْغرُُب ِفى َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما
mendapatkannya (ia) terbenam di dalam mata lumpur hitam dan (ia)

mendapatkan di sisinya kaum
Al-Kahfi:86 َحِمئٍَة
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د م ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pujian, perlipat gandaan,

kebesaran, rayuan, bujukan, cumbuan, elusan, cumbu, pujian, madah,
puji-pujian yg berlebih-lebihan, pidato berisi pujian-pujian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperbesar, menambah,
menambahkan, memuji, memuji-muji, memperlipat, memperlipatkan,

memperlipatgandakan, membesar-besarkan, memuji, memuliakan,
memuja, mengagungkan, memuji-muji, bermadah, menyanjungkan,

memuja-muja, mengangkat-angkat

َحِميًدا ِبَحْمِدِهۦ ِبَحْمِدَك ِبَحْمِد أَْحَمُد
Maha Terpuji dengan memuji-nya dengan memujimu dengan memuji ahmad

ٍد ُمَحمَّ ٌد ُمَحمَّ َحِميٍد َحِميٌد َحِميًدا
muhammad muhammad Maha Terpuji Maha Terpuji Maha Terpuji

۟ يُْحَمُدوا َوٱْلَحْمُد ٌد مَُّحمَّ مَّْحُموًدا ٍد ُمَحمَّ
mereka memuji dan segala puji muhammad yang dipuji muhammad

ِمُدوَن ٱْلحَٰ ٱْلَحْمُد
orang-orang yang memuji (kb jamak[lk]) pujian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رًۢا ِبرَُسوٍل يَأِْتى ِمۢن بَْعِدى ٱْسُمُهۥٓ أَْحَمُد َوُمبَشِّ
dan orang yang selalu membawa kabar gembira dengan seorang rasul

ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudahku namanya ahmad
Ash-Shaff:6 أَْحَمُد

جِِديَن فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك وَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu

dan kamu hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersujud
Al-Hijr:98 ِبَحْمِد
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فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

Thaahaa:130

َوَسبَُّحوا۟ ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم اَل يَْستَْكِبُروَن
dan (mereka) mensucikan dengan memuji tuhan mereka dan mereka

tidak mereka hendak menyombongkan diri
As-Sajdah:15

يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ
bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan dia telah diselesaikan

diantara mereka dengan benar/adil
Az-Zumar:75

ٱلَِّذيَن يَْحِمُلوَن ٱْلَعرَْش َوَمْن َحْوَلُهۥ يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم
orang-orang yang mereka memikul 'arsy dan orang/malaikat

sekitarnya/sekelilingnya bertasbih dengan memuji tuhan mereka
Ghafir:7

ِر بْكَٰ َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu di waktu
pagi dan petang

Ghafir:55

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُروَن مِلَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan malaikat bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan memohon

ampun bagi orang di dalam bumi
Asy-Syuura:5

ْمِس َوَقبَْل ٱْلُغُروِب ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
dengan memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenam
Qaaf:39

َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُم
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

ketika kalian berdiri
Ath-Thuur:48

فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك َوٱْستَْغِفرْهُ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابًۢا
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu
dan mohonlah ampun sesungguhnya dia adalah dia penerima taubat

An-Nasr:3

َونَْحُن نَُسبِّحُ ِبَحْمِدَك َونَُقدُِّس َلَك
dan kami kami bertasbih dengan memujimu dan disucikan bagiMu Al-Baqarah:30 ِبَحْمِدَك

َويَُسبِّحُ ٱلرَّْعُد ِبَحْمِدِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة ِمْن ِخيفَِتِهۦ
dan sungguh-sungguh akan mensucikan guruh dengan memuji-nya

dan Malaikat dari/karena takut kepadaNya
Arraad:13 ِبَحْمِدِهۦ

إِن مِّن َشىٍْء إاِلَّ يَُسبِّحُ ِبَحْمِدِهۦ  َوَمن ِفيِهنَّ َو
dan apa/siapa tentang mereka dan tidak dari sesuatu melainkan

sungguh-sungguh akan mensucikan dengan memuji-nya
Al-Isra:44
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 يَْوَم يَْدُعوُكْم فَتَْستَجِيبُوَن ِبَحْمِدِهۦ
pada hari mereka memanggil kalian maka/lalu mematuhi dengan

memuji-nya
Al-Isra:52

َوَسبِّحْ ِبَحْمِدِهۦ وََكفَىٰ ِبِهۦ ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيًرا
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji-nya dan
cukuplah dengannya dengan/terhadap dosa-dosa hamba-hambanya

maha mengetahui

Al-Furqon:58

وََكاَن الـلَّـُه َغِنيًّا َحِميًدا
dan ia adalah Allah sangat kaya Maha Terpuji An-Nisa:131 َحِميًدا

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat kaya

Maha Terpuji
Al-Baqarah:267 َحِميٌد

تُُهۥ َعَليُْكْم أَْهَل ٱْلبَيِْت إِنَُّهۥ َحِميٌد مَّجِيٌد َوبَرَكَٰ
dan keberkatan-Nya atas kalian ahlul/ahli rumah/baitullah

sesungguhnya dia terpuji (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat mulia
Huud:73

 فَِإنَّ الـلَّـَه َلَغِنىٌّ َحِميٌد
maka sesungguhnya Allah benar-benar sangat kaya Maha Tetap

Ibrahim:8

 َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan barang siapa yang ia mengingkari maka sesungguhnya Allah

sangat kaya Maha Terpuji
Luqman:12

 وَّٱْستَْغنَى الـلَّـُه َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan mencukupi/tidak memerlukan Allah dan Allah sangat kaya Maha

Terpuji
At-Taghaabun:6

تَنِزيٌل مِّْن َحِكيمٍ َحِميٍد
penurunan sempurna dari hikmah/bijaksana Maha Terpuji Fush-Shilat:42 َحِميٍد

ٌد إاِلَّ رَُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل َوَما ُمَحمَّ
dan tidak muhammad selain/hanyalah seorang rasul sungguh telah dia

berlalu dari sebelumnya para orang rasul
Ali-Imran:144 ٌد ُمَحمَّ

ٌد أَبَآ أََحٍد مِّن رَِّجالُِكْم مَّا َكاَن ُمَحمَّ
tidak adalah dia muhammad enggan seorang dari orang-orang laki-

laki kalian
Al-Ahzab:40

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2 ٍد ُمَحمَّ
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َعَسىٰٓ أَن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما مَّْحُموًدا
dia mudah-mudahan akan membangkitkan/mengangkat kamu

tuhanmu tempat yang dipuji
Al-Isra:79 مَّْحُموًدا

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karenahendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

ٌد مَُّحمَّ

َلِمنَي َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Al-An'aam:45 َوٱْلَحْمُد

َلِمنَي َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Ash-
Shaafaat:182

۟ يُِحبُّوَن أَن يُْحَمُدوا۟ ِبَما َلْم يَفَْعُلوا وَّ
dan mereka menyukai bahwa mereka memuji dengan/terhadap apa

tidak/belum mereka melakukan
Ali-Imran:188 ۟ يُْحَمُدوا

إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia sangat kaya Maha

Terpuji
Al-Hajj:64 ٱْلَحِميُد

 إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
sesungguhnya Allah dia sangat kaya Maha Terpuji

Luqman:26

 َوالـلَّـُه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan Allah dia sangat kaya Maha Terpuji

Faathir:15

 َما َقنَطُوا۟ َويَنُشُر رَْحَمتَُهۥ َوُهَو ٱْلَولِىُّ ٱْلَحِميُد
apa (mereka) putus asa dan menyebarkan rahmat-nya dan dia

pelindung Maha Terpuji
Asy-Syuura:28

 َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji
Al-Hadiid:24

 َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji

Al-
Mumtahinah:6

ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dengan seizin tuhan mereka kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Ibrahim:1 ٱْلَحِميِد

 َوُهُدٓوا۟ إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَحِميِد
dan diberi petunjuk/dipimpin kepada jalan terpuji

Al-Hajj:24
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 ُهَو ٱْلَحقَّ َويَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dia benar dan memberi petunjuk kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Saba':6

 َوَما نََقُموا۟ ِمنُْهْم إآِلَّ أَن يُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dan tidak (mereka) menghukum dari mereka kecuali bahwa mereka

mempercayai kepada Allah sangat perkasa Maha Terpuji
Al-Buruuj:8

َلِمنَي ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
pujian bagi Allah Tuhan semesta alam Al-Faatihah:2 ٱْلَحْمُد

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

Al-An'aam:1

ذَا َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َهَدىٰنَا لِهَٰ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang dia menunjuki kami

kepada ini
Al-A'raaf:43

َلِمنَي َوَءاِخُر َدْعَوىُٰهْم أَِن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan akhir/penutup doa mereka agar/hendalah segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam
Yunus:10

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
An-Nahl:75

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا
dan katakanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak (ia[lk])

mengambil anak
Al-Isra:111

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَلىٰ َعبِْدِه ٱْلِكتََٰب
segala puji bagi Allah yang ia menurunkan atas/terhadap hambanya

kitab
Al-Kahfi:1

ىٰنَا ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى نَجَّ
maka katakan/ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatan

kami dari kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:28

َن ِعْلًما َوَقااَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dan sulaiman

pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi
Allah

An-Naml:15

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َسيُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ
dan katakanlah segala puji bagi Allah akan memperhatikan kepada

kalian tanda-tanda-Nya
An-Naml:93
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َلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱأْلُوَلىٰ َوٱأْلَِخرَِة
baginya segala puji di dalam pertama/dahulu dan di akhirat

Al-Qashash:70

َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan segala

puji bagi Allah
Al-Ankabuut:63

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَعِشيًّا َوِحنَي تُظِْهُروَن مَٰ َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya segala puji di dalam langit dan di bumi dan petang dan

sewaktu kamu diwaktu dzhuhur
Ar-Ruum:18

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah bahkan

kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui
Luqman:25

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Saba':1

َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱأْلَِخرَِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر
dan bagi-Nya segala puji di dalam akhirat dan dia maha bijaksana

maha pengungkap
Saba':1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه فَاِطِر ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi

Faathir:1

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَذَْهَب َعنَّا ٱْلَحزََن
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang (ia) akhirnya

menghilangkan dari kami duka-cita
Faathir:34

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
Az-Zumar:29

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َصَدَقنَا َوْعَدهُۥ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang membenarkan kami

janji-nya
Az-Zumar:74

َلِمنَي َوِقيَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Az-Zumar:75

َلِمنَي فَٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
maka sembahlah Dia pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Ghafir:65

َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36

 َلُه ٱمْلُْلُك َوَلُه ٱْلَحْمُد
baginya kerajaan dan bagi-Nya puji-pujian

At-Taghaabun:1
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جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112
ِمُدوَن ٱْلحَٰ
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ر م ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keledai, saringan, selendang,

peredam letus, kerudung, cadar, selubung, tudung, kudung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelubungi, mengerudungi

ٱْلَحِميِر َوٱْلَحِميَر َوُحْمٌر ِحَمارَِك ُحُمٌر
keledai dan keledai dan yang merah keledai kamu keledai-keledai

ٱْلِحَماِر
keledai-keledai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َكأَنَُّهْم ُحُمٌر مُّْستَنِفرَةٌ

seakan-akan mereka keledai-keledai (ia[lk]) yang memohon untuk
berlari / terkejut

Al-
Muddaththir:50

ُحُمٌر
َلْم يَتََسنَّْه َوٱنظُْر إَِلىٰ ِحَمارَِك َولِنَْجَعَلَك َءايًَة لِّلنَّاِس

tidak menjadi merubah dan lihatlah kepada keledai kamu da
menjadikan kamu tanda/kekuasaan bagi manusia

Al-Baqarah:259 ِحَمارَِك
َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد

dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])
yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam

Faathir:27 َوُحْمٌر
َوٱْلَخيَْل َوٱْلِبَغاَل َوٱْلَحِميَر لِتَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخُلُق َما اَل تَْعَلُموَن

dan kuda dan baghal dan keledai agarmenungganginya dan perhiasan
dan menciptakan apa tidak kalian mengetahui

An-Nahl:8 َوٱْلَحِميَر
إِنَّ أَنَكَر ٱأْلَْصوَِٰت َلَصْوُت ٱْلَحِميِر

sesungguhnya (ia[lk]) paling buruk suara-suara sungguh suara
keledai

Luqman:19 ٱْلَحِميِر
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َكَمثَِل ٱْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارًۢا
seperti perumpamaan keledai-keledai memikul/membawa kitab-kitab

yang tebal
Al-Jumu'ah:5 ٱْلِحَماِر
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ل م ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hamil, beban, bawaan,

pegangan, usungan, gendongan, pengangkutan, gengaman, palka,
pengaruh, cengkeraman, ruang kapal, tempat barang di kapal, cengkam,

pitingan,kehamilan, kekayaan, kepenuhan, tanggungan, pembebanan,
pokok, timpaan, daging domba, kambing, domba muda, anak biri - biri,

daging anak biri - biri, gerbong, pembawaan, wagon, andong, bagian
mesin yang bergerak, ongkos penyeretan, ongkos pengangkutan, sikap diri,

pembuahan, gambaran, penghamilan, pengartian, pengangkatan,
pengangkutan perahu, ongkos penyeretan, ongkos penarikan, karena,

sebab, tegal, lantaran ,orang, kapan, muatan, angkutan, pikulan,
tumpangan, bawaan, biaya, tuduhan, isi, ongkos, tuntutan, togas, urusan,

harga, serangan, serbuan, cas, perintah, penguasaan, tanggung jawab,
komando, pimpinan, dakwa, hutang, penerimaan, pendapatan, punuk,

bongol, bongkol, ponok, bungkul, kelasa, punggung bukit barisan, kanal,
muara sungai, dek, geladak, bungkus., pegangan, genggaman, palka,

pengaruh, cengkeraman, ruang kapal, tempat barang di kapal, cengkam,
beban

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membawa, memegang,
mengangkut, mengusung, menggendong, mengambil, mengatasi,

mengangkat, memuat, menguasai, mempunyai, menjual, mencapai,
menggotong, memenangkan, jual, meloloskan, menahan, berpegang,
mempertahankan, mengadakan, memiliki, menyimpan, melakukan,
menganggap, menggenggam, mempergantungi, mempersandangkan,

berteguh, mengukuhi, berpikiran, menguasai, memuatkan, membebani,
membebankan, menyusahkan, memperberatkan, melahirkan domba,
memuati, mengisi, menimbuni, memikulkan, menyerang, menuduh,

mendakwa, menugaskan, memerintahkan, menyuruh, mendakwakan,
meliputi, membayar nanti, mengebon, menyeterum, mengadukan,

memperdakwakan, mempertunjukkan, memikul, memakan waktu,
menerima, naik, menggunakan, memenangkan, mengalihkan, menempati,

menduduki, mengurangi, mencabut, menyewa, minum, mengurangkan,
mencatatkan, mencedok, mencabuntukan, merebut, suka, pakai, lanjut,
bertindak tidak pantas, memajukan, menyelanggarakan, meneruskan,
membuntingkan, membangunkan dengan mengetuk pintu, melanggar,

melelahkan, menyusun cepat - cepat, menyatukan dengan tergesa - tergesa.
, membawa, mengatasi, mengangkat, memuat, memegang, menahan,
berpegang, mempertahankan, mengadakan, memiliki, mempunyai,

menggendong, menyimpan, melakukan, melangsungkan, berpendapat,
menganggap, beranggapan, menggenggam, menguasai, berisi, menarik,

berpikiran, mengukuhi, berteguh, dpt diisi, mempersandangkan,
mempergantungi, memuatkan, memuati, mengisi, menimbuni, membebani,
memberati, memikulkan, menjual, mencapai, menggotong, memenangkan,

jual, meloloskan

تَْحِمُلُه تَْحِمُل ِملنَِي ِبحَٰ أَْحِمُلُكْم أَْحِمُل
dia membawanya yang dikandung

dengan
membawa/memikul membawa kalian membawa
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تُْحَمُلوَن ْلنَا تَُحمِّ تَْحِمْل تَْحِمُلُهۥ تَْحِمُلُه
dibawa/diangkut Engkau pikulkan

pada kami kamu membebani dia membawanya dia membawanya

َحَمْلتَُهۥ َحَمَلتُْه َحَمَلْت َحَمَل تُْحَمُلوَن
Engkau

bebankannya mengandungnya dia bawa/melekat (ia [lk])
membawa/memikul dibawa/diangkut

اَلَة َحمَّ َحُموَلًة َحَمْلنَُٰكْم َحَمْلنَا َحَمْلتَُهۥ
pembawa untuk pengangkutan kami bawa kamu (kami) bawa/angkut Engkau

bebankannya

َحْمَلُهنَّ َحْمَلَها َحْمٍل َحْماًل اَلَة َحمَّ
kandungan
mereka[pr] kandungannya kandungan kandungan pembawa

ْلنَآ ُحمِّ ْلتُْم ُحمِّ ُلوا۟ ُحمِّ َل ُحمِّ َحْمَلُهنَّ
dibawa/diangkut dibawa/diangkut dipikulkan dipulkan/dibebankan kandungan

mereka[pr]

فََحَمَلتُْه ِحْملَِها ِحْمُل ِحْماًل ْلنَآ ُحمِّ
maka ia

mengandungnya memikulnya beban beban dibawa/diangkut

۟ لِيَْحِمُلٓوا لِتَْحِمَلُهْم ِملَِٰت فَٱْلحَٰ فَٱْحتََمَل فََحَمَلتُْه
karena

membawa/memikul
agar membawa

mereka[lk]
maka yang

mengandung maka membawa maka ia
mengandungnya

َوَحَمْلنَُٰهْم َوَحَمْلنَُٰه َوَحَمَلَها َوتَْحِمُل لِيَْحِمُلٓوا۟
dan Kami

bawa/angkut
mereka

dan Kami angkut dan memikulnya dan ia
membawa/mengangkat

karena
membawa/memikul

َوْلنَْحِمْل َوَليَْحِمُلنَّ َوُحِمَلِت َوَحْمُلُهۥ َوَحَمْلنَُٰهْم
dan kami akan

membawa/memikul
dan sungguh akan

memikul dan telah diangkat dan
mengandungnya

dan Kami
bawa/angkut

mereka
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يَْحِمُلوَها
memikulnya[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاَل ٱْلَءاَخُر إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسى ُخبْزًا
dan dia mengucapkan yang lain sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi membawa di atas kepalaku roti
Yusuf:36 أَْحِمُل

ُقْلَت آَل أَِجُد َمآ أَْحِمُلُكْم َعَليِْه
kamu mengatakan tidak aku mendapati apa/sesuatu membawa kalian

atasnya
At-Taubah:92 أَْحِمُلُكْم

ِذبُوَن ِملنَِي ِمْن َخطَٰيَُٰهم مِّن َشىٍْء إِنَُّهْم َلكَٰ َوَما ُهم ِبحَٰ
dan tidak mereka dengan membawa/memikul dari kesalahan/dosa-

dosa mereka dari sesuatu sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Ankabuut:12
ِملنَِي ِبحَٰ

الـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ َوَما تَِغيُض ٱأْلَرَْحاُم
Allah dia mengetahui apa yang dikandung tiap seorang perempuan

dan tidak kurang sempurna kandungan rahim
Arraad:8 تَْحِمُل

وََكأَيِّن مِّن َدآبٍَّة الَّ تَْحِمُل ِرزَْقَها الـلَّـُه
dan berapa banyak dari binatang melata tidak ia membawa/mengurus

rezekinya Allah
Al-Ankabuut:60

ثُمَّ َجَعَلُكْم أَزْوًَٰجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ
kemudian dia menjadikan kalian berpasangan dan tidak mengandung

dari seorang perempuan
Faathir:11

َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ
dan tidak mengandung dari seorang seorang perempuan dan tidak

kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya
Fush-Shilat:47

ُروَن تَْحِمُلُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َءاُل ُموَسىٰ َوَءاُل هَٰ
keluarga Musa dan keluarga Harun dia membawanya malaikat-

malaikat
Al-Baqarah:248 تَْحِمُلُه

فَأَتَْت ِبِهۦ َقْوَمَها تَْحِمُلُهۥ
maka dia mendatangkan dengannya kaumnya dia membawanya Maryam:27 تَْحِمُلُهۥ

َربَّنَا واََل تَْحِمْل َعَليْنَآ إِْصًرا
ya tuhan kami dan janganlah kamu membebani atas (kami) yang

berat
Al-Baqarah:286 تَْحِمْل
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فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jika kamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176

ْلنَا َما اَل طَاَقَة َلنَا ِبِهۦ َربَّنَا واََل تَُحمِّ
ya tuhan kami dan jangan Engkau pikulkan pada kami apa tidak yang

melakukan penyanggupan bagi kami dengannya
Al-Baqarah:286 ْلنَا تَُحمِّ

َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Al-
Mu'minuun:22 تُْحَمُلوَن

 َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Ghafir:80

َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما
dan sungguh (ia) merugi orang (ia [lk]) membawa/memikul

kezaliman
Thaahaa:111 َحَمَل

إاِلَّ َما َحَمَلْت ظُُهورُُهَمآ
kecuali apa dia bawa/melekat punggung keduanya Al-An'aam:146 َحَمَلْت

ىَٰها َحَمَلْت َحْماًل َخِفيفًا ا تََغشَّ فََلمَّ
maka setelah (ia) supaya mencampurinya dia bawa/melekat

kandungan yang ringan (keringanan)
Al-A'raaf:189

ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan
Luqman:14 َحَمَلتُْه

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

َكَما َحَمْلتَُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِنَا
sebagaimana Engkau bebankannya atas/terhadap orang-orang yang

dari sebelum kami
Al-Baqarah:286 َحَمْلتَُهۥ

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّهۥ َكاَن َعبًْدا َشُكوًرا ذُرِّ
keturunan (anak cucu) orang-orang (kami) bawa/angkut bersama nuh

sesungguhnya dia adalah dia hamba banyak syukur
Al-Isra:3 َحَمْلنَا
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ْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ يَِّة َءاَدَم َوِممَّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن ِمن ذُرِّ
dari para nabi dari keturunan Adam dan diantara orang (kami)

bawa/angkut bersama nuh
Maryam:58

يَّتَُهْم ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن َوَءايٌَة لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُرِّ
dan dan suatu tanda bagi mereka bahwasanya (kami) bawa/angkut

keturunan mereka di dalam perahu (ia[lk]) yang dimuati
YaaSiin:41

َا طََغا ٱمْلَآُء َحَمْلنَُٰكْم ِفى ٱْلَجاِريَِة إِنَّا ملَّ
sesungguhnya kami tatkala (ia) melampaui batas air kami bawa kamu

di dalam (ia[pr]) yang mengalir
Al-Haaqqah:11 َحَمْلنَُٰكْم

مِ َحُموَلًة َوفَرًْشا َوِمَن ٱأْلَنْعَٰ
dan diantara binatang ternak untuk pengangkutan dan penyembelehan Al-An'aam:142 َحُموَلًة

اَلَة ٱْلَحطَِب َوٱْمَرأَتُُهۥ َحمَّ
dan istrinya pembawa kayu bakar Al-Masad:4 اَلَة َحمَّ

ىَٰها َحَمَلْت َحْماًل َخِفيفًا ا تََغشَّ فََلمَّ
maka setelah (ia) supaya mencampurinya dia bawa/melekat

kandungan yang ringan (keringanan)
Al-A'raaf:189 َحْماًل

َوتََضعُ ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْمَلَها
dan meletakkan / gugurlah tiap mempunyai kandungan

kandungannya
Al-Hajj:2 َحْمٍل

إِن ُكنَّ أُ۟ولَِٰت َحْمٍل فَأَنِفُقوا۟ َعَليِْهنَّ َحتَّىٰ يََضْعَن َحْمَلُهنَّ َو
dan jika adalah kami mempunyai kandungan maka (kalian[lk]) beri

nafkah lah atas mereka sehingga (mereka) meletakkan/
menanggalkan kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:6

َوتََضعُ ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْمَلَها
dan meletakkan / gugurlah tiap mempunyai kandungan

kandungannya
Al-Hajj:2 َحْمَلَها

َوٱلَّٰٓـِٔى َلْم يَِحْضَن َوأُ۟ولَُٰت ٱأْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ
yang tidak haid dan wanita yang mempunyai mengandung/hamil

waktu mereka[pr] bahwa (mereka) meletakkan/ menanggalkan
kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:4
َحْمَلُهنَّ

إِن ُكنَّ أُ۟ولَِٰت َحْمٍل فَأَنِفُقوا۟ َعَليِْهنَّ َحتَّىٰ يََضْعَن َحْمَلُهنَّ  َو
dan jika adalah kami mempunyai kandungan maka (kalian[lk]) beri

nafkah lah atas mereka sehingga (mereka) meletakkan/
menanggalkan kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:6

ْلتُْم َل َوَعَليُْكم مَّا ُحمِّ فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليِْه َما ُحمِّ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya/hanyalah

atasnya apa dipulkan/dibebankan dan atas kalian apa
dibawa/diangkut

An-Nuur:54
َل ُحمِّ

1673

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُلوا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة ثُمَّ َلْم يَْحِمُلوَها َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحمِّ
perumpamaan orang-orang yang dipikulkan taurat kemudian tidak

memikulnya[pr]
Al-Jumu'ah:5 ۟ ُلوا ُحمِّ

ْلتُْم َل َوَعَليُْكم مَّا ُحمِّ فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليِْه َما ُحمِّ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya/hanyalah

atasnya apa dipulkan/dibebankan dan atas kalian apa
dibawa/diangkut

An-Nuur:54 ْلتُْم ُحمِّ

ْلنَآ أَْوزَاًرا مِّن ِزينَِة ٱْلَقْومِ َولَِٰكنَّا ُحمِّ
akan tetapi dibawa/diangkut beban-beban dari perhiasan kaum Thaahaa:87 ْلنَآ ُحمِّ

لِِديَن ِفيِه َوَسآَء َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِحْماًل خَٰ
orang-orang yang kekal tentang (kebenaran) itu dan seburuk-buruk

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat beban
Thaahaa:101 ِحْماًل

َومِلَن َجآَء ِبِهۦ ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا۠ ِبِهۦ زَِعيٌم
dan bagi orang dia datang dengannya beban seekor unta dan aku

dengannya jaminan / sangkaan
Yusuf:72 ِحْمُل

إِن تَْدُع ُمثَْقَلٌة إَِلىٰ ِحْملَِها اَل يُْحَمْل ِمنُْه َشىٌْء َو
dan jika mengharapkan/menyeru (ia[pr]) yang diberi beban untuk

memikulnya tidak dipikul dari padanya barang sesuatu
Faathir:18 ِحْملَِها

فََحَمَلتُْه فَٱنتَبَذَْت ِبِهۦ َمَكانًا َقِصيًّا
maka ia mengandungnya lalu ia meninggalkan/menjauhkan

dengannya tempat/kedudukan yang jauh
Maryam:22 فََحَمَلتُْه

يُْل زَبًَدا رَّاِبيًا فَٱْحتََمَل ٱلسَّ
maka membawa arus itu buih (ia[lk]) yang mengembangkan Arraad:17 فَٱْحتََمَل

ِملَِٰت وِْقًرا فَٱْلحَٰ
maka yang mengandung beban berat

Adz-
Dzaariyaat:2 ِملَِٰت فَٱْلحَٰ

واََل َعَلى ٱلَِّذيَن إِذَا َمآ أَتَْوَك لِتَْحِمَلُهْم
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang apabila apa mereka datang

kepadamu agar membawa mereka[lk]
At-Taubah:92 لِتَْحِمَلُهْم

لِيَْحِمُلٓوا۟ أَْوزَارَُهْم َكاِمَلًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
karena membawa/memikul beban-beban / dosa-dosa mereka (ia[pr])

yang menyempurnakan pada hari kiamat-kiamat
An-Nahl:25 ۟ لِيَْحِمُلٓوا
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َوتَْحِمُل أَثَْقاَلُكْم إَِلىٰ بََلٍد لَّْم تَُكونُوا۟ بَٰلِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ ٱأْلَنفُِس
dan ia membawa/mengangkat beban-beban berat kalian[lk] sampai

suatu negeri tidakadalah kalian (ia[lk]) yang sampai kepadanya
melainkan dengan menyusahkan diri

An-Nahl:7
َوتَْحِمُل

ُن إِنَُّهۥ َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل نسَٰ َوَحَمَلَها ٱإْلِ
dan memikulnya manusia sesungguhnya dia adalah dia amat zalim

amat bodoh
Al-Ahzab:72 َوَحَمَلَها

َوَحَمْلنَُٰه َعَلىٰ ذَاِت أَْلوَٰحٍ َوُدُسٍر
dan Kami angkut atas/terhadap mempunyai batu tulis / papan dan

kayu-kayu
Al-Qamar:13 َوَحَمْلنَُٰه

َوَلَقْد َكرَّْمنَا بَِنىٓ َءاَدَم َوَحَمْلنَُٰهْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan sesungguhnya (kami) telah memuliakan anak Adam dan Kami

bawa/angkut mereka di dalam daratan dan lautan
Al-Isra:70 َوَحَمْلنَُٰهْم

إِنِّى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي ُلُهۥ ثَلَٰثُوَن َشْهًرا َو َوَوَضَعتُْه ُكرًْها َوَحْمُلُهۥ َوِفصَٰ
dan (ia) melahirkannya kebencian / susah payah dan mengandungnya

dan menyapihnya tiga puluh bulan dan sesungguhnya aku
termasuk/dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Al-Ahqaaf:15
َوَحْمُلُهۥ

ًة وَِٰحَدةً تَا َدكَّ َوُحِمَلِت ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل فَُدكَّ
dan telah diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dihancurkan

keduanya (olehnya) kehancuran yang melakukan penyatuan
Al-Haaqqah:14 َوُحِمَلِت

عَ أَثَْقالِِهْم َوَليَْحِمُلنَّ أَثَْقاَلُهْم َوأَثَْقااًل مَّ
dan sungguh akan memikul beban-beban berat mereka dan beban-

beban bersama beban-beban mereka
Al-Ankabuut:13 َوَليَْحِمُلنَّ

ٱتَِّبُعوا۟ َسِبيَلنَا َوْلنَْحِمْل َخطَٰيَُٰكْم
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti jalan kami dan

kami akan membawa/memikul kesalahan-kesalahanmu
Al-Ankabuut:12 َوْلنَْحِمْل

َوٱمْلََلُك َعَلىٰٓ أَرَْجآِئَها َويَْحِمُل َعرَْش
dan malaikat atasku/terhadapku penjuru-penjuru langit dan membawa

arsy
Al-Haaqqah:17 َويَْحِمُل

مَّْن أَْعرََض َعنُْه فَِإنَُّهۥ يَْحِمُل يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِوزًْرا
barangsiapa Ia memalingkan daripadanya maka sesungguhnya dia ia

membawa/memikul pada hari kiamat-kiamat beban/dosa
Thaahaa:100 يَْحِمُل

َكَمثَِل ٱْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارًۢا
seperti perumpamaan keledai-keledai memikul/membawa kitab-kitab

yang tebal
Al-Jumu'ah:5
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َوُهْم يَْحِمُلوَن أَْوزَارَُهْم َعَلىٰ ظُُهورِِهْم
dan mereka mereka memikul beban-beban / dosa-dosa mereka

atas/terhadap punggung mereka
Al-An'aam:31 يَْحِمُلوَن

ٱلَِّذيَن يَْحِمُلوَن ٱْلَعرَْش َوَمْن َحْوَلُهۥ يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم
orang-orang yang mereka memikul 'arsy dan orang/malaikat

sekitarnya/sekelilingnya bertasbih dengan memuji tuhan mereka
Ghafir:7

ُلوا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة ثُمَّ َلْم يَْحِمُلوَها َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحمِّ
perumpamaan orang-orang yang dipikulkan taurat kemudian tidak

memikulnya[pr]
Al-Jumu'ah:5 يَْحِمُلوَها

فَأَبَنْيَ أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمنَْها
maka mereka enggan bahwa memikul kami tentangnya[pr] dan

(mereka) merasa takut dari padanya
Al-Ahzab:72 يَْحِمْلنََها

إِن تَْدُع ُمثَْقَلٌة إَِلىٰ ِحْملَِها اَل يُْحَمْل ِمنُْه َشىٌْء َو
dan jika mengharapkan/menyeru (ia[pr]) yang diberi beban untuk

memikulnya tidak dipikul dari padanya barang sesuatu
Faathir:18 يُْحَمْل

ِبينًا إِثًْما مُّ فََقِد ٱْحتََمَل بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah dia menanggung kebohongan dan dosa dengan

nyata
An-Nisa:112 ٱْحتََمَل

ِبينًا إِثًْما مُّ فََقِد ٱْحتََمُلوا۟ بُْهتَٰنًا َو
maka sungguh telah (mereka) membawa/memikul kebohongan dan

dosa dengan nyata
Al-Ahzab:58 ۟ ٱْحتََمُلوا

ُقْلنَا ٱْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
kami mengatakan bawalah/muatkanlah didalamnya dari tiap-tiap

berpasang-pasangan dua
Huud:40 ٱْحِمْل

َوٱلَّٰٓـِٔى َلْم يَِحْضَن َوأُ۟ولَُٰت ٱأْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ
yang tidak haid dan wanita yang mempunyai mengandung/hamil

waktu mereka[pr] bahwa (mereka) meletakkan/ menanggalkan
kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:4
ٱأْلَْحَماِل
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ي م ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna panas, pedas, tajam, hebat,

kasar, berat, keras, sukar, keras tabiatnya, tdk datar, tdk rata tanahnya,
berkerut, enak, beruntung, mujur, meradang, sulit, yg dicari, yg dikejar, yg

diuber, kuat, liat, tabah, berani, alot, buruk, kejam, bengis, pekat, baik
sekali, kental, liut, tdk empuk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يُْحَمىٰ َحِميََّة َحاِميَةٌۢ َحاِميًَة َحامٍ
dipanaskan kesombongan (ia[pr]) yang sangat

panas
(ia[pr]) yang sangat

panas haam

ٱْلَحِميََّة
kesombongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ واََل َحامٍ َولَِٰكنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan tidak haam akan tetapi orang-orang yang mereka mengingkari Al-Maidah:103 َحامٍ

تَْصَلىٰ نَاًرا َحاِميًَة
memasuki api (ia[pr]) yang sangat panas Al-Ghaashiyah:4 َحاِميًَة

نَاٌر َحاِميَةٌۢ
api (ia[pr]) yang sangat panas Al-Qaariah:11 َحاِميَةٌۢ

ِهلِيَِّة إِذْ َجَعَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلَحِميََّة َحِميََّة ٱْلجَٰ
tatkala ia menjadikan orang-orang yang mereka mengingkari di

dalam hati mereka kesombongan kesombongan orang-orang jahiliyah
Al-Fath:26 َحِميََّة

يَْوَم يُْحَمىٰ َعَليَْها ِفى نَاِر َجَهنََّم
pada hari dipanaskan diatasnya di dalam neraka neraka jahanam At-Taubah:35 يُْحَمىٰ
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ِهلِيَِّة إِذْ َجَعَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلَحِميََّة َحِميََّة ٱْلجَٰ
tatkala ia menjadikan orang-orang yang mereka mengingkari di

dalam hati mereka kesombongan kesombongan orang-orang jahiliyah
Al-Fath:26 ٱْلَحِميََّة
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م ي م ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna intim, mesra, mendalam,

rapat, akrab, karib, pribadi, dakhil, manja, familier, serap mesra, yg
mengenal baik sekali, mengetahui baik sekali, terkenal, lazim, beken, yg

dikenal, dekat, erat, ketat, tertutup, sanding, kepil, ramah, guyub, ramah
tamah, penuh persahabatan, yg bersahabat, rukun, yg menguntungkan,
secara persahabatan, dgn ramah, hangat, panas, suam, peramah, lekas
marah, yg memanaskan, yg menghangatkan, dada, jiwa, sanubari, hati
sanubari, khusus, spesial, tersendiri, teristimewa, tertentu, luar biasa,
sepesial, ekstra, istimena, makanan istimewa, kereta api ekstra, surat

kabar istimewa, pertunjukan tv yg tunggal, secara khusus, khususnya,
sahabat karib, teman karib

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendekati, menjelang,
mendekat, menghangatkan, memanasi, menghangati, memanaskan, mulai
panas, mengapi, berbicara dgn bersemangat, memperhangat, berpanas-

panas, merahasiakan

يَْحُمومٍ َوَحِميمٍ َحِميمٍ َحِميٌم َحِميًما
asap hitam dan air yang sangat

mendidih
air panas sangat

mendidih teman mendidih

ٱْلَحِميمِ ٱْلَحِميُم
air yang sangat panas yang sangat mendidih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15
َحِميًما

 واََل يَْسـَُٔل َحِميٌم َحِميًما
dan tidak menanyakan teman teman akrab

Al-Ma'arij:10

اًقا إاِلَّ َحِميًما َوَغسَّ
kecuali mendidih dan air luka dan nanah

An-Naba:25
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اٌق ذَا فَْليَذُوُقوهُ َحِميٌم َوَغسَّ هَٰ
ini maka merasakannya teman dan air sangat dingin Shaad:57 َحِميٌم

 فَِإذَا ٱلَِّذى بَيْنََك َوبَيْنَُهۥ َعدََٰوةٌ َكأَنَُّهۥ َولِىٌّ َحِميٌم
maka tiba-tiba yang diantaramu dan antara dia permusuhan seakan-

akan benar-benar penolong / pelindung teman
Fush-Shilat:34

ُهنَا َحِميٌم  فََليَْس َلُه ٱْليَْوَم هَٰ
maka bukankah baginya hari ini di sini seorang teman

Al-Haaqqah:35

واََل يَْسـَُٔل َحِميٌم َحِميًما
dan tidak menanyakan teman teman akrab

Al-Ma'arij:10

َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
tambahan minuman dari air panas sangat mendidih dan azab / siksa

sangat pedih disebabkan apa adalah mereka mereka mengingkari
Al-An'aam:70 َحِميمٍ

ِت ِبٱْلِقْسِط َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ لِحَٰ  َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dengan adil dan orang-

orang yang mereka mengingkari bagi mereka tambahan minuman
dari air panas sangat mendidih

Yunus:4

 واََل َصِديٍق َحِميمٍ
dan tidak ada sahabat air panas sangat mendidih

Asy-
Syu'araa':101

 ثُمَّ إِنَّ َلُهْم َعَليَْها َلَشْوبًا مِّْن َحِميمٍ
kemudian sesungguhnya bagi mereka diatasnya pasti yang

dipakaikan / dicampurkan dari air panas sangat mendidih
Ash-Shaafaat:67

َما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن َحِميمٍ واََل َشِفيعٍ يُطَاُع
tidaklah bagi orang-orang yang zalim dari air panas sangat mendidih

dan tidak seorang pemberi syafa'at dipatuhi
Ghafir:18

يَطُوفُوَن بَيْنََها َوبَنْيَ َحِميمٍ َءاٍن
berkeliling diantaranya dan antara air panas sangat mendidih sangat

panas
Ar-Rahman:44

 فَنُزٌُل مِّْن َحِميمٍ
maka penurunan-penurunan (hidangan) dari air panas sangat

mendidih
Al-Waqi'a:93

ِفى َسُمومٍ َوَحِميمٍ
di dalam yang amat panas dan air yang sangat mendidih Al-Waqi'a:42 َوَحِميمٍ

َوِظلٍّ مِّن يَْحُمومٍ
dan naungan dari asap hitam Al-Waqi'a:43 يَْحُمومٍ

يَُصبُّ ِمن فَْوِق رُُءوِسِهُم ٱْلَحِميُم
disiramkan (nya) dari atas kepala mereka yang sangat mendidih Al-Hajj:19 ٱْلَحِميُم
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ِفى ٱْلَحِميمِ ثُمَّ ِفى ٱلنَّاِر يُْسَجُروَن
di dalam air yang sangat panas kemudian di dalam api dibakar /

dididihkah
Ghafir:72 ٱْلَحِميمِ

 َكَغْلىِ ٱْلَحِميمِ
seperti didihan air yang sangat panas

Ad-Dukhaan:46

 ثُمَّ ُصبُّوا۟ فَْوَق َرأِْسِهۦ ِمْن َعذَاِب ٱْلَحِميمِ
kemudian dituangkan (oleh mereka[lk]) di atas kepalanya dari azab

air yang sangat panas
Ad-Dukhaan:48

ِربُوَن َعَليِْه ِمَن ٱْلَحِميمِ  فَشَٰ
maka yang telah meminum atasnya dari air panas yang mendidih

Al-Waqi'a:54
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ث ن ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengkhianat, ganjal rambut,

bantalan rambut, orang murtad, belot, berkhianat, menjual habis,
mengobral, keraguan, keragu-raguan, jeritan, pekik, dengking, terpecah,

terbelah, sobek, retak, pembagian, belah, keretakan, robekan, gerak
mengangkang, renggang penuh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengkhianati, membukakan,
menyingkapkan, memperlihatkan, bimbang, menggagap, berjalan
bergoyang, berjalan dgn tersandung, membersihkan, berjalan dgn

terhuyung-huyung, bertatih-tatih, terputus-putus, berkata dgn tertahan-
tahan, berbuat dgn ragu-ragu, menjerit, memekik, mendengking,

berdengking, mengadukan, membagi, berpisah, memisahkan, membelah,
bercerai, membagi-bagi, memecah, pecah, retak, merekah, melekang,

bercekah, melarikan diri, mengeping, membuka rahasia

ٱْلِحنِث تَْحنَْث
pelanggaran/dosa melanggar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَُٰه َصاِبًرا نِّْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan jangan melanggar sesungguhnya kami (kami) mendapatkan dia

(ia[lk]) yang sabar sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang
kembali/bertaubat

Shaad:44
تَْحنَْث

وَن َعَلى ٱْلِحنِث ٱْلَعِظيمِ وََكانُوا۟ يُِصرُّ
dan adalah mereka ditetapkan atas/terhadap pelanggaran/dosa maha

besar/maha agung
Al-Waqi'a:46 ٱْلِحنِث
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ر ج ن ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna leher, kerongkongan,

tenggorok, tekak, suara, rongkongan, laklakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyanyi dgn suara serak,

menyanyi dgn suara parau, komat-kamit

ٱْلَحنَاِجِر ٱْلَحنَاِجَر
kerongkongan tenggorokkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُر َوبََلَغِت ٱْلُقُلوُب ٱْلَحنَاِجَر إِذْ زَاَغِت ٱأْلَبْصَٰ َو
dan ketika memalingkan diri / berobah pandangan dan sampai hati

tenggorokkan
Al-Ahzab:10 ٱْلَحنَاِجَر

ِظِمنَي َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَءازِفَِة إِِذ ٱْلُقُلوُب َلَدى ٱْلَحنَاِجِر كَٰ
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari yang dekat ketika

hati di sisi kerongkongan orang-orang yang menahan
Ghafir:18 ٱْلَحنَاِجِر
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ذ ن ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dipanggang, bakar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memanggang, membakar

َحِنيٍذ
dipanggang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن َجآَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ
bahwa dia datang dengan daging anak sapi dipanggang Huud:69 َحِنيٍذ
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ف ن ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna betul, cocok, sejati,

sebenarnya , faith, creed, confidence, belief, conviction, assurance, trust,
reliance, credence, religion, loyalty, fidelity, faithfulness, devotion,

adherence, agreement, treaty, covenant, deal, contract, service, filial piety,
homage, hakiki, setia, sungguh, sah, pas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُحنَفَآَء َحِنيفًا
lurus/ikhlas lurus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل بَْل ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan bahkan agama Ibrahim lurus Al-Baqarah:135 َحِنيفًا

َولَِٰكن َكاَن َحِنيفًا مُّْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
akan tetapi adalah dia lurus yang sungguh-sungguh menyelamatkan

diri dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan
Ali-Imran:67

 ُقْل َصَدَق الـلَّـُه فَٱتَِّبُعوا۟ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan dia membenarkan Allah maka kalian

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
Ali-Imran:95

 َوُهَو ُمْحِسٌن َوٱتَّبَعَ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
dan dia yang melakukan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim

lurus
An-Nisa:125

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َحِنيفًا مَٰ ْهُت َوْجِهىَ لِلَِّذى فَطََر ٱلسَّ  إِنِّى َوجَّ
sesungguhnya aku aku telah menghadapkan wajahku/diriku kepada

(tuhan) yang dia menciptakan langit dan bumi lurus
Al-An'aam:79

لََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا  ِدينًا ِقيًَما مِّ
agama berdiri agama Ibrahim lurus

Al-An'aam:161

 َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا
dan hendaknya hadapkan wajahmu kepada agama lurus

Yunus:105
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ًة َقاِنتًا لِـلَّـِه َحِنيفًا  إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َكاَن أُمَّ
sesungguhnya Ibrahim adalah dia umat/seorang (ia[lk]) yang

mentaati bagi/kepada Allah lurus
An-Nahl:120

 ثُمَّ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك أَِن ٱتَِّبعْ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kemudian kami telah wahyukan kepadamu agar/hendalah kamu

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
An-Nahl:123

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا ِفطْرََت
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama lurus

fitrah/ciptaan
Ar-Ruum:30

ُحنَفَآَء لِـلَّـِه َغيَْر ُمْشرِِكنَي ِبِهۦ
lurus/ikhlas bagi/kepada Allah tidak / bukan / selain para yang

mempersekutukan dengannya
Al-Hajj:31 ُحنَفَآَء

 ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ُحنَفَآَء
pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

ikhlas/lurus
Al-Baiyinah:5
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ك ن ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cita rasa, lelangit, langit-

langit, rahang, caci maki, mulut, jepit, jepitan, jalan masuk ke lembah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ngobrol, menegur

أَلَْحتَِنَكنَّ
sungguh (kami) menyebabkan menyesatkan mereka[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَّتَُهۥٓ إاِلَّ َقلِياًل أَلَْحتَِنَكنَّ ذُرِّ
sungguh (kami) menyebabkan menyesatkan mereka[pr] anak

cucunya/keturunannya kecuali sedikit
Al-Isra:62 أَلَْحتَِنَكنَّ
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ن ن ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keibaan, nostalgi, keibaan

hati, minat besar, hasrat besar, keinginan besar, idaman, perdambaan,
penuh kasih, penuh kasih sayang, pengasih, penyayang, menunjukkan
kasih, idam, kerinduan, rindu, keinginan, kedambaan, hasrat, kasihan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ingin sekali, berhasrat sekali

َوَحنَانًا ُحننَْيٍ
dan rasa belas kasihan (peperangan) hunain

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِفى َمَواِطَن َكِثيرٍَة َويَْوَم ُحننَْيٍ

sesungguhnya ia menolong kalian Allah di dalam medan perang
sangat banyak dan pada hari (peperangan) hunain

At-Taubah:25 ُحننَْيٍ
َوَحنَانًا مِّن لَُّدنَّا َوزََكٰوةً وََكاَن تَِقيًّا

dan rasa belas kasihan dari sisi kami dan kesucian dan ia adalah
orang yang bertakwa

Maryam:13 َوَحنَانًا
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ب و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesalahan, kepasikan,

persetubuhan tanpa perkawinan, cacat, kekurangan, cacad, pelanggaran,
kejahatan, sakit hati, delik, penghinaan, penyerang, luka perasaan,

kelakuan buruk, perbuatan jahat, kelakuan tdk senonoh, kelakuan jahat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdosa, melanggar

ُحوبًا
dosa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَُّهۥ َكاَن ُحوبًا َكِبيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dosa sangat besar An-Nisa:2 ُحوبًا
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ت و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ikan paus, sesuatu yg amat

hebat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memukul, menghajar,

mengalahkan, memukulkan, menghantam, memukul-mukul

ٱْلُحوِت ٱْلُحوُت ٱْلُحوَت ِحيتَانُُهْم ُحوتَُهَما
ikan ikan besar ikan ikan-ikan mereka ikan (mereka

berdua)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا بََلَغا َمْجَمعَ بَيِْنِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai pertemuan antara mereka berdua (ia)

lupa ikan (mereka berdua)
Al-Kahfi:61 ُحوتَُهَما

إِذْ تَأِْتيِهْم ِحيتَانُُهْم يَْوَم َسبِْتِهْم ُشرًَّعا
ketika kamu membawa mereka ikan-ikan mereka pada hari sabtu

mereka permukaan air
Al-A'raaf:163 ِحيتَانُُهْم

يْطَُٰن فَِإنِّى نَِسيُت ٱْلُحوَت َوَمآ أَنَسىِٰنيُه إاِلَّ ٱلشَّ
maka sesungguhnya aku (aku) lupa ikan dan tidak (aku)

melupakannya kecuali syaitan
Al-Kahfi:63 ٱْلُحوَت

فَٱْلتََقَمُه ٱْلُحوُت َوُهَو ُملِيٌم
maka menelan dia ikan besar dan dia (ia[lk]) yang sangat tercela

Ash-
Shaafaat:142 ٱْلُحوُت

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك واََل تَُكن َكَصاِحِب ٱْلُحوِت
maka bersabarlah terhadap ketetapan tuhanmu dan jangan adalah

seperti teman/orang ikan
Al-Qalam:48 ٱْلُحوِت
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ج و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keperluan, butuh,

kekurangan, kemiskinan, ketiadaan, kehendak, keharusan, syarat,
tuntutan, kemestian, keadaan terpaksa, paksa, cacat, cacad, mutu kurang

baik, kesehatan yg kurang baik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna perlu, harus, membutuhkan,

memerlukan, usah, ingin, mau, menginginkan, hendak, menghendaki,
meminta, mengingini, kekurangan, empik, memaui, hidup dlm kemiskinan

َحاَجًة
hajat/keinginan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ َحاَجًة ِفى نَفِْس يَْعُقوَب َقَضىَٰها
kecuali/hanya hajat/keinginan di dalam diriku yaqub (ia)

menetapkannya
Yusuf:68 َحاَجًة

َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َولِتَبُْلُغوا۟ َعَليَْها َحاَجًة ِفى ُصُدورُِكْم
dan untuk kamu padanya beberapa kemanfaatan dan supaya

mencapai diatasnya hajat/keinginan di dalam dada / hati kalian
Ghafir:80

۟ آ أُوتُوا واََل يَجُِدوَن ِفى ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّمَّ
dan tidak mereka mendapatkan di dalam dada mereka hajat/keinginan

dari apa mereka diberi
Al-Hasyr:9
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ذ و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna panci, bekas, baskom, bak,

cekungan, kolam, lembah sungai, kumba, bajan, teluk kecil, stopkontak,
tempat menyimpan barang, penggerak, perangsang, gerakan, pukulan,

kampanye, jalan mobil, persneling, perjalanan dgn kendaraan, serangan
pembasmian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendorong, menggerakkan,
memaksa, mengendarai, menyetir, berkendaraan, naik mobil,

mengemudikan, memukul, menarik, mengantarkan dgn mobil,
memperlarikan, memukulkan, memancangkan, memukul-mukul

ٱْستَْحَوذَ نَْستَْحوِذْ
(ia) memohon menjadi menguasai kami mohon kemenangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلٓوا۟ أََلْم نَْستَْحوِذْ َعَليُْكْم َونَْمنَْعُكم مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
mereka berkata bukankah kami mohon kemenangan atas kalian dan
kami mencegah / melindungi kalian dari orang-orang yang beriman

An-Nisa:141 نَْستَْحوِذْ
يْطَُٰن فَأَنَسىُٰهْم ِذْكَر الـلَّـِه ٱْستَْحَوذَ َعَليِْهُم ٱلشَّ

(ia) memohon menjadi menguasai atas mereka syaitan lalu (dia)
menjadikan mereka lupa sebutan Allah

Al-
Mujaadilah:19

ٱْستَْحَوذَ
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Kosakata AlQuran

ر و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bidadari, jelita, murid,

pengikut, penganut, percakapan dwicakap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوُحوٌر ۦَن لِْلَحَواِريِّ ُحوٌر تََحاُورَُكَمآ ِبُحوٍر
dan bidadari kepada pengikut-

pengikut setia yang putih/jelita (kalian[berdua])
saling tanya jawab

dengan
jelita/bidadari

ۦَن ٱْلَحَواِريِّ ٱْلَحَواِريُّوَن يَُحاِورُهُۥٓ يَُحوَر
pengikut yang setia (kb

jamak)
pengikut-pengikut yang

setia
bercakap-cakap

dengannya dia akan kembali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َكذَٰلَِك َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ

seperti itulah dan jodohkan mereka dengan jelita/bidadari mata-mata Ad-Dukhaan:54 ِبُحوٍر
ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْصفُوفٍَة َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ

mereka yang bersandar atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-
singgasana (ia[pr]) yang dibariskan / disusun dan jodohkan mereka

jelita/bidadari mata-mata

Ath-Thuur:20

َوتَْشتَِكىٓ إَِلى الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْسَمعُ تََحاُورَُكَمآ
dan mengadukan kepada Allah dan Allah mendengar (kalian[berdua])

saling tanya jawab
Al-Mujaadilah:1 تََحاُورَُكَمآ

ُحوٌر مَّْقُصورٌَٰت ِفى ٱْلِخيَامِ
yang putih/jelita yang disimpan di dalam mahligai/rumah Ar-Rahman:72 ُحوٌر

ۦَن َكَما َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم لِْلَحَواِريِّ
sebagaimana dia mengatakan Isa putra Maryam kepada pengikut-

pengikut setia
Ash-Shaff:14 ۦَن لِْلَحَواِريِّ

َوُحوٌر ِعنٌي
dan bidadari mata-mata Al-Waqi'a:22 َوُحوٌر
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KosakataAlQuran

إِنَُّهۥ ظَنَّ أَن لَّن يَُحوَر
sesungguhnya dia berpendapat bahwa tidak dia akan kembali Al-Inshiqaaq:14 يَُحوَر

ِحِبِهۦ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ وََكاَن َلُهۥ ثََمٌر فََقاَل لِصَٰ
dan ia adalah baginya buah lalu ia mengatakan kepada (ia[lk]) yang

menjadi sahabatnya dan dia bercakap-cakap dengannya
Al-Kahfi:34 يَُحاِورُهُۥٓ

ىَٰك رَُجاًل َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan dia

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37

َقاَل َمْن أَنَصاِرٓى إَِلى الـلَّـِه َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن
dia mengatakan siapa menjadi penolong-penolongku kepada/untuk

Allah dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia
Ali-Imran:52 ٱْلَحَواِريُّوَن

إِذْ َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia hai Isa anak

Maryam
Al-Maidah:112

َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه
dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia kami penolong-

penolong Allah
Ash-Shaff:14

ۦَن أَْن َءاِمنُوا۟ ِبى َوِبرَُسولِى إِذْ أَْوَحيُْت إَِلى ٱْلَحَواِريِّ َو
dan ketika aku mewahyukan kepada pengikut yang setia (kb jamak)

hendaknya kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepadaKu
dan kepada rasulku

Al-Maidah:111
ۦَن ٱْلَحَواِريِّ
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Kosakata AlQuran

ش و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pinggir, berbatasan,

membatasi, berhampiran, berdekatan, berbatas, berdampingan,
berpantaikan, mirip, batas, tepian, sempadan, batasan, pembatasan, garis

batas, padan, bilai, aris
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelilingi, mengepung,

melingkari, melingkungi, mengurung, melengkungi, mendekati

َش حَٰ
sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا بََشًرا َش لِـلَّـِه َما هَٰ َوُقْلَن حَٰ
dan (mereka[pr]) berkata sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

bagi Allah bukanlah ini manusia
Yusuf:31 َش حَٰ

َش لِـلَّـِه َما َعلِْمنَا َعَليِْه ِمن ُسٓوٍء ُقْلَن حَٰ
dikatakan sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha) bagi Allah tidak

(kami) mengetahui atasnya dari jelek
Yusuf:51
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Kosakata AlQuran

ط و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna massa, rakyat jelata, rakyat

banyak, gelombang orang banyak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelilingi, mengepung,

melingkari, melingkungi, mengurung, melengkungi, menyerbu, mengedari,
menimpa

تُِحْط أُِحيَط أََحطْنَا أََحطُت أََحاَط
diliputilah diliputi/terkepung (kami) meliputi (aku) telah

meliputi/mengetahui semakin meliputi

ُمِحيٌط ُمِحيطًا مَلُِحيطَةٌۢ تُِحيطُوا۟ تُِحْط
sangat meliputi maha meliputi sungguh meliputi diliputi diliputilah

مُِّحيٍط مُِّحيطٌۢ مُِّحيطًا ُمِحيطٌۢ ُمِحيٌط
meliputi maha meliputi maha meliputi sangat meliputi sangat meliputi

يَُحاَط َوأُِحيَط طَْت َوأَحَٰ َوأََحاَط
mengepung dan diliputi(dibinasakan) dan ia meliputi dan meliputi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربََّك أََحاَط ِبٱلنَّاِس َو
dan ketika kami mengatakan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu

semakin meliputi dengan manusia
Al-Isra:60 أََحاَط

إِن يَْستَِغيثُوا۟ يَُغاثُوا۟ ِبَمآٍء َكٱمْلُْهِل أََحاَط ِبِهْم ُسرَاِدُقَها َو
semakin meliputi dengan mereka asapnya/gejolaknya dan jika
meminta minum diberi minum dengan air seperti logam yang

mendidih

Al-Kahfi:29

َوأُْخَرٰى َلْم تَْقِدُروا۟ َعَليَْها َقْد أََحاَط الـلَّـُه ِبَها
dan yang lain tidak mereka menguasai diatasnya sungguh telah

semakin meliputi Allah padanya
Al-Fath:21
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KosakataAlQuran

ا َوأَنَّ الـلَّـَه َقْد أََحاَط ِبُكلِّ َشىٍْء ِعْلمًۢ
dan bahwasannya Allah sungguh telah semakin meliputi dengan

setiap sesuatu pengetahuan
Ath-Thalaaq:12

فََمَكَث َغيَْر بَِعيٍد فََقاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِهۦ
maka (ia) menetap tidak / bukan / selain yang jauh lalu ia mengatakan

(aku) telah meliputi/mengetahui dengan apa tidak diliputilah
dengannya

An-Naml:22
أََحطُت

َكذَٰلَِك َوَقْد أََحطْنَا ِبَما َلَديِْه ُخبًْرا
seperti itulah dan sesungguhnya (kami) meliputi dengan apa/segala

apa di sisinya pengalaman/pengetahuan
Al-Kahfi:91 أََحطْنَا

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka diliputi/terkepung

dengan mereka (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Yunus:22
أُِحيَط

وََكيَْف تَْصِبُر َعَلىٰ َما َلْم تُِحْط ِبِهۦ ُخبًْرا
dan bagaimana kalian melakukan kesabaran atas/terhadap apa tidak

diliputilah dengannya pengalaman/pengetahuan
Al-Kahfi:68 تُِحْط

فََمَكَث َغيَْر بَِعيٍد فََقاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِهۦ
maka (ia) menetap tidak / bukan / selain yang jauh lalu ia mengatakan

(aku) telah meliputi/mengetahui dengan apa tidak diliputilah
dengannya

An-Naml:22

أََكذَّبْتُم ِبـَٔايَِٰتى َوَلْم تُِحيطُوا۟ ِبَها ِعْلًما
apakah (kalian[lk]) mendustakan dengan ayat-ayat-Ku dan/padahal

kamu tidak diliputi padanya pengetahuan
An-Naml:84 ۟ تُِحيطُوا

ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan

orang-orang kafir
At-Taubah:49 مَلُِحيطَةٌۢ

ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ يَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َو
(mereka[lk]) mohon menyegerakan kepadamu dengan azab dan

sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan orang-
orang kafir

Al-Ankabuut:54

وََكاَن الـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيطًا
dan ia adalah Allah dengan/terhadap apa mereka mengerjakan maha

meliputi
An-Nisa:108 ُمِحيطًا

إِنَّ الـلَّـَه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
sesungguhnya Allah dengan/terhadap (segala apa) mereka

mengerjakan sangat meliputi
Ali-Imran:120 ُمِحيٌط
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 َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوالـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan Allah dengan apa

mereka mengerjakan sangat meliputi
Al-Anfaal:47

 َوٱتََّخذْتُُموهُ َورَآَءُكْم ِظْهِريًّا إِنَّ َربِّى ِبَما تَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan kamu mengambil/meletakkan Dia di belakangmu punggung
sesungguhnya Tuhanku dengan/terhadap apa kalian melakukan

sangat meliputi

Huud:92

ِفِريَن َوالـلَّـُه ُمِحيطٌۢ ِبٱْلكَٰ
dan Allah sangat meliputi dengan orang-orang kafir Al-Baqarah:19 ُمِحيطٌۢ

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطًا
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu maha meliputi An-Nisa:126 مُِّحيطًا

أآََل إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطٌۢ
ingatlah sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu maha meliputi Fush-Shilat:54 مُِّحيطٌۢ

 َوالـلَّـُه ِمن َورَآِئِهم مُِّحيطٌۢ
dan Allah dari belakang mereka sangat meliputi

Al-Buruuj:20

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ مُِّحيٍط إِنِّىٓ أََرىُٰكم ِبَخيٍْر َو
sesungguhnya aku dia memandang kalian dengan kebaikan dan

sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari meliputi
Huud:84 مُِّحيٍط

َوأََحاَط ِبَما َلَديِْهْم َوأَْحَصىٰ ُكلَّ َشىٍْء َعَددًۢا
dan meliputi terhadap apa di sisi mereka dan dia menghitung tiap-tiap

sesuatu bilangan / hitungan
Al-Jinn:28 َوأََحاَط

طَْت ِبِهۦ َخِطيٓـَٔتُُهۥ بََلىٰ َمن َكَسَب َسيِّئًَة َوأَحَٰ
ya barang siapa mereka berdua mengerjakan mereka berdua buruk

dan ia meliputi dengannya kesalahannya/dosanya
Al-Baqarah:81 طَْت َوأَحَٰ

َوأُِحيَط ِبثََمرِِهۦ فَأَْصبَحَ يَُقلُِّب َكفَّيِْه
dan diliputi(dibinasakan) dengan buahnya(kekayaanya) maka dia

akhirnya menjadikan sungguh-sungguh akan membolak-balik kedua
tapak tangannya

Al-Kahfi:42
َوأُِحيَط

َلتَأْتُنَِّنى ِبِهۦٓ إآِلَّ أَن يَُحاَط ِبُكْم
pasti didatangkan aku dengannya kecuali bahwa mengepung

dengan/kepada kalian
Yusuf:66 يَُحاَط

بَْل َكذَّبُوا۟ ِبَما َلْم يُِحيطُوا۟ ِبِعْلِمِهۦ
bahkan mereka telah mendustakan dengan apa tidak diliputi dengan

pengetahuannya
Yunus:39 ۟ يُِحيطُوا
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َوَما َخْلفَُهْم واََل يُِحيطُوَن ِبَشىٍْء مِّْن ِعْلِمِهۦٓ
dan tidak belakang mereka dan tidak mereka diketahui dengan

sesuatu apapun dari pengetahuannya
Al-Baqarah:255 يُِحيطُوَن

واََل يُِحيطُوَن ِبِهۦ ِعْلًما
dan mereka tidak mereka diketahui dengannya pengetahuan

Thaahaa:110
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ل و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna giliran, putaran, belokan,

peralihan, kerut, belit, belitan, gelung, lilitan, lilit, katrol, kerekan, kerek,
pelenturan, kelok, pelengkungan, tikungan, lengkungan, lengkung, kurfa,

liku, sifat berliku-liku, gulungan, gulung, peredaran, kedatangan,
kehadiran, pemogoka , pangkuan, riba, lejang, rotasi, perputaran,

pergiliran, pusaran, revolusi, perubahan, pusingan, perkisaran, balingan,
kisaran, gerakan berputar, kebingungan, perjalanan keliling dgn mobil,

perjalanan cepat, twist, pelintir, simpul, sepeda, seri, edaran, roda, kemudi,
setir, jentera, gelinding, sosok, ikalan, ikal, pesosok, bundaran lalu lintas,
kili-kili, engkol, orang sinting, slenger, orang yg aneh, kunci, kunci pas,
kunci Inggris, pilinan, sentakan, hiasan, suara gemetar, suara geletar,

pertunjukan, penampilan, pameran, pementasan, putaranchange,
alteration, modification, shift, switch, amendment, transformation,

transmutation, conversion, turn, shifting, mutation, revolution, corruption,
break, revulsion, adaptation, lapse, variance, transposition, contortion,

emendation, vicissitude, chop, transposal, change-over
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merubah, membelok,

mengganti, menggerakkan, membingungkan

َحْوَلُهم َحْوَلَها َحْوَلُكم َحْوَل تَْحِوياًل
disekitar mereka di sekitarnya sekelilingmu sekeliling memindahkan

َحْوِل َحْوَلنْيِ َحْوَلُهۥٓ َحْوَلُهۥ َحْوَلُهم
sekitar/sekeliling dua tahun di sekelilingnya disekelilingnya disekitar mereka

ِحيَلًة ِحواًَل َحْولِِهْم َحْولَِك َحْوِل
daya upaya pindah sekitar mereka sekelilingmu sekitar/sekeliling
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ٱْلَحْوِل يَُحوُل
setahun membatasi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رِّ َعنُكْم واََل تَْحِوياًل فَاَل يَْملُِكوَن َكْشَف ٱلضُّ
maka tidak menguasai hilang bahaya dari kalian dan tidak

memindahkan
Al-Isra:56 تَْحِوياًل

 واََل تَجُِد لُِسنَِّتنَا تَْحِوياًل
dan tidak kamu mendapatkan bagi ketetapan kami perobahan

Al-Isra:77

 َوَلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَْحِوياًل
dan tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah menyimpang

Faathir:43

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68
َحْوَل

ْن َحْوَلُكم مَِّن َوِممَّ
dan diantara orang sekelilingmu dari At-Taubah:101 َحْوَلُكم

َوَلَقْد أَْهَلْكنَا َما َحْوَلُكم مَِّن ٱْلُقَرٰى
dan sesungguhnya kami membinasakan apa yang di sekitarmu dari

negeri
Al-Ahqaaf:27

َولِتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan agar diberi peringatan ummul negeri dan orang-orang di

sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman dengan/kepada
akhirat

Al-An'aam:92
َحْوَلَها

 َمن ِفى ٱلنَّاِر َوَمْن َحْوَلَها
orang-orang di dalam api dan orang-orang disekitarnya

An-Naml:8

 لِّتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها
supaya dia memberikan peringatan ibu negeri dan orang yang

sekelilingnya
Asy-Syuura:7

َما َكاَن أِلَْهِل ٱمْلَِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهم مَِّن ٱأْلَْعرَاِب
tidak adalah dia bagi penduduk kota dan orang-orang disekitar

mereka dari orang-orang arab
At-Taubah:120 َحْوَلُهم

آ أََضآَءْت َما َحْوَلُهۥ فََلمَّ
maka setelah ia menerangi/menyinari apa disekelilingnya Al-Baqarah:17 َحْوَلُهۥ

 مَِّن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إَِلى ٱمْلَْسجِِد ٱأْلَْقَصا ٱلَِّذى بَٰرَْكنَا َحْوَلُهۥ
dari masjid Al Haram ke masjid al aqsha yang kami berkati

sekelilingnya
Al-Isra:1
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KosakataAlQuran

ٱلَِّذيَن يَْحِمُلوَن ٱْلَعرَْش َوَمْن َحْوَلُهۥ يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم
orang-orang yang mereka memikul 'arsy dan orang/malaikat

sekitarnya/sekelilingnya bertasbih dengan memuji tuhan mereka
Ghafir:7

َقاَل مِلَْن َحْوَلُهۥٓ أاََل تَْستَِمُعوَن
dia mengatakan kepada orang-orang di sekelilingnya apakah tidak

mendengarkan
Asy-Syu'araa':25 َحْوَلُهۥٓ

ِحٌر َعلِيٌم ذَا َلسَٰ َقاَل لِْلَمإَلِ َحْوَلُهۥٓ إِنَّ هَٰ
dia mengatakan kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya

sesungguhnya ini sungguh penyihir sangat mengetahui
Asy-Syu'araa':34

َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233
َحْوَلنْيِ

َوتََرى ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َحآفِّنَي ِمْن َحْوِل ٱْلَعرِْش
dan kamu melihat malaikat-malaikat para pengerumun dari

sekitar/sekeliling 'arsy`
Az-Zumar:75 َحْوِل

وا۟ ِمْن َحْولَِك َوَلْو ُكنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱْلَقْلِب َلٱنفَضُّ
dan sekiranya adalah kamu kasar / bersikap keras kasar hati tentu

mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu
Ali-Imran:159 َحْولَِك

َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67 َحْولِِهْم

لِِديَن ِفيَها اَل يَبُْغوَن َعنَْها ِحواًَل خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya tidak mereka mengharapkan

daripadanya pindah
Al-Kahfi:108 ِحواًَل

اَل يَْستَِطيُعوَن ِحيَلًة واََل يَْهتَُدوَن َسِبياًل
tidak mereka mentaati daya upaya dan tidak mereka mendapat

petunjuk jalan
An-Nisa:98 ِحيَلًة

إاِلَّ َمن رَِّحَم َوَحاَل بَيْنَُهَما ٱمْلَْوُج
selain orang merahmati dan menghalangi/memisahkan diantara

mereka berdua gelombang
Huud:43 َوَحاَل

َوِحيَل بَيْنَُهْم َوبَنْيَ َما يَْشتَُهوَن
dan dihalangi diantara mereka dan antara apa inginkan Saba':54 َوِحيَل

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَُحوُل بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوَقْلِبِهۦ
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah membatasi

antara seseorang dan hatinya
Al-Anfaal:24 يَُحوُل
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تًَٰعا إَِلى ٱْلَحْوِل َزْوَِٰجِهم مَّ َوِصيًَّة ألِّ
wasiat untuk isteri-istri mereka pelipatan kesenangan / hadiah

sampai/hingga setahun
Al-Baqarah:240 ٱْلَحْوِل
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ي و ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengumpulkan, mengambil,
memungut, menagih, menampung, terkumpul, mengumpul, menghimpun,

menghimpunkan, bertumpuk sedikit demi sedikit, menimbunkan,
menyusun, menumpuk, menimbun, berkumpul, berkerumun, memetik,

menaikkan, mengangkat, membangkitkan, membesarkan, menimbulkan,
memasang, menyetel, selesai menjahit, menyimpan, mengerahkan, bersatu,

berhimpun, menjadi sembuh, menggulung, menggeropyok, menggaruk,
mencari, mengajak, berusaha, mencoba mendapatkan, memohon dgn
sangat, mengelompokkan, mengelompok, menggolongkan, mengikis,
mengorek, menggores, mengeruk, memarut, mengisap, mengingat,

menerima, mengisi, membahas, menghargai, menyatukan, mengelilingi,
mengepung, kelihatan seolah-olah penting, kelihatan seolah-olah besar

ٱْلَحَوايَآ أَْحَوٰى
perut besar kehitam-hitaman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجَعَلُهۥ ُغثَآًء أَْحَوٰى
maka (ia) menjadikannya kering kehitam-hitaman Al-Alaa:5 أَْحَوٰى

أَِو ٱْلَحَوايَآ أَْو َما ٱْختََلَط ِبَعظْمٍ
atau perut besar atau apa dia mencampurkan dengan tulang Al-An'aam:146 ٱْلَحَوايَآ
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ا ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghidupan, nafkah, rezeki,

hidup, cara hidup, kehidupan, jiwa, umur, hayat, nafkah hidup, nafkah
penghidupan, wujud

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghidupan, mencari
nafkah, memberi rizki, menghidupkan, menyala, memutar, memasang,
menyetel, memakai ganja, menyalakan, cucuh, menghidupkan kembali,
hidup kembali, menyadarkan kembali, sadar, sadar kembali, menjiwai,

menggerakkan, menyemarakkan, menggelorakan, memperhidup,
mempercepat, menjadi lebih cepat, mempercepatkan, memperlancar,

mencepatkan, menggairahkan, mulai, memulai, menjalankan, berangkat,
memulakan, hidup, menggiatkan, menggembirakan, meningkat,

memeriahkan, meramaikan, menaikkan, mengangkat, mengumpulkan,
membangkitkan, membesarkan, mengobarkan, bercahaya, menggugah,

menimbulkan, membangunkan, mengaktifkan, mempergiat,
mempergiatkan, memberi tenaga, menyadarkan dr pingsan, menerangi,
mencolok, menyoroti, menyerahkan, berbalik, membalik, membalikkan,

terbalik, mengingat kembali, menarik, menarik kembali, mengenang,
meningkatkan, menyiapkan, menyusun, memajukan sedikit demi sedikit,

menghubungi, berhubungan dgn, menghidupkan, mendukung, menunjang,
membantu, menyokong, menyangga, menghidupi, menjaga, menyimpan,

memelihara, menahan, mematuhi

أَْحيَآٌء أَْحيَآًء أَْحيَاَها أَْحيَاُكْم أَْحيَا
kehidupan orang-orang yang

hidup
dia

menghidupkannya
menghidupkan

kamu ia menghidupkan

أُْحىِۦ أَْحيَُٰهْم أَْحيَيْنََٰها أَْحيَآٍء أَْحيَآٌء
saya menghidupkan dia menghidupkan

mereka dan Kami keluarkan hidup kehidupan

تُْحىِ تَْحيَْوَن ِبٱْلَحيَٰوِة ِبيَْحيَىٰ أُْحىِۦ
Engkau

menghidupkan kalian hidup dengan kehidupan dengan Yahya saya menghidupkan
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َحيَاِتُكُم َحيَاتُنَا َحىَّ َحىٍّ تُْحىِ
kehidupanmu kehidupan kita hidup kehidupan Engkau

menghidupkan

َحيًّا َحيَٰوٍة َحيَٰوةٌ َحيَٰوةً َحيَاِتُكُم
kehidupan kehidupan kehidupan kehidupan kehidupanmu

فَأَْحيَُٰكْم فَأَْحيَيْنَا فَأَْحيَا َحيٌَّة َحيًّا
lalu Dia

menghidupkan
kalian

lalu (kami)
menghidupkan

maka/lalu Dia
menghidupkan ular kehidupan

مَلُْحىِ فَيُْحىِۦ فَيَْستَْحىِۦ فََلنُْحِييَنَُّهۥ فَأَْحيَُٰكْم
tentu dapat

menghidupkan
lalu Dia

menghidupkan lalu dia malu
maka sungguh Kami
akan menghidupkan

dia

lalu Dia
menghidupkan

kalian

مَّْحيَاُهْم لِّنُحْۦَِى لِْلَحىِّ لَِحيَاِتى مَلُْحىِ
kehidupan mereka untuk dihidupkan kepada yang hidup untuk hidupku tentu dapat

menghidupkan

َوأَْحيَيْتَنَا َوأَْحيَا نُْحىِۦ نُْحىِ مَّْحيَاُهْم
dan Engkau

menghidupkan kami dan menghidupkan dihidupkan dihidupkan kehidupan mereka

َوَمْحيَاَى َوَجَعْلنَا َوأُْحىِ َوأَْحيَيْنَا َوأَْحيَيْتَنَا
dan hidupku dan kami

menjadikan
dan aku

menghidupkan
dan (kami)
hidupkan

dan Engkau
menghidupkan kami

َويَْستَْحىِۦ َويَْحيَىٰ َونَْستَْحىِۦ َونَْحيَا َوَمْحيَاَى
dan dia membiarkan

hidup dan menghidupkan dan kita biarkan
hidup dan hidup dan hidupku

َوٱْلَحيَٰوةَ َوٱْستَْحيُوا۟ َويُْحىِ َويَْستَْحيُوَن َويَْستَْحىِۦ
dan kehidupan dan biarkan hidup dan Dia

menghidupkan
dan mereka

membiarkan hidup
dan dia membiarkan

hidup
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يَٰيَْحيَىٰ يَْستَْحىِۦٓ يَْستَْحىِۦ يَْحيَىٰ َوٱْلَحيَٰوةَ
hai Yahya segan malu hidup dan kehidupan

يُْحِينيِ يُْحِييُكْم يُْحىِۦ
Dia menghidupkan aku dihidupkan kamu ia menghidupkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّمآ أَْحيَا ٱلنَّاَس َجِميًعا
dan barang siapa dia menghidupkannya maka seakan-akan ia

menghidupkan manusia semuanya
Al-Maidah:32 أَْحيَا

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
dan dia yang menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kalian

kemudian dihidupkan kamu
Al-Hajj:66 أَْحيَاُكْم

َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّمآ أَْحيَا ٱلنَّاَس َجِميًعا
dan barang siapa dia menghidupkannya maka seakan-akan ia

menghidupkan manusia semuanya
Al-Maidah:32 أَْحيَاَها

إِنَّ ٱلَِّذٓى أَْحيَاَها مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰٓ
sesungguhnya yang dia menghidupkannya tentu dapat menghidupkan

kematian
Fush-Shilat:39

أَْحيَآًء َوأَْموَٰتًا
orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati Al-Mursalaat:26 أَْحيَآًء

بَْل أَْحيَآٌء َولَِٰكن الَّ تَْشُعُروَن
bahkan kehidupan akan tetapi tidak kalian menyadari Al-Baqarah:154 أَْحيَآٌء

بَْل أَْحيَآٌء ِعنَد َربِِّهْم يُْرزَُقوَن
bahkan kehidupan disisi tuhan mereka mereka memperoleh rizki

Ali-Imran:169

أَْموٌَٰت َغيُْر أَْحيَآٍء َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
orang-orang mati tidak / selain hidup dan tidak mereka menyadari

kapan mereka dibangkitkan
An-Nahl:21 أَْحيَآٍء

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱأْلَرُْض ٱمْلَيْتَُة أَْحيَيْنََٰها
dan suatu tanda bagi mereka bumi orang yang mati dan Kami

keluarkan
YaaSiin:33 أَْحيَيْنََٰها
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ثُمَّ أَْحيَُٰهْم إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kemudian dia menghidupkan mereka sesungguhnya Allah benar-

benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Al-Baqarah:243 أَْحيَُٰهْم

َقاَل أَنَا۠ أُْحىِۦ َوأُِميُت
dia mengatakan saya saya menghidupkan dan mematikan Al-Baqarah:258 أُْحىِۦ

رَُك ِبيَْحيَىٰ ُمَصدِّقًۢا ِبَكلَِمٍة مَِّن الـلَّـِه أَنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
bahwasanya Allah dia memberikan kabar gembira kepadamu dengan

Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah
Ali-Imran:39 ِبيَْحيَىٰ

أَرَِضيتُم ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِمَن ٱأْلَِخرَِة
apakah kalian telah puas dengan kehidupan dunia daripada akhirat At-Taubah:38 ِبٱْلَحيَٰوِة

إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia
Yunus:7

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia
kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)

bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26

َقاَل ِفيَها تَْحيَْوَن َوِفيَها تَُموتُوَن َوِمنَْها تُْخرَُجوَن
dia mengatakan didalamnya (bumi) kalian hidup dan didalamnya

(bumi) kalian mati dan daripadanya (bumi) kalian dikeluarkan
Al-A'raaf:25 تَْحيَْوَن

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ أَرِِنى َكيَْف تُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Tuhan kamu hendaklah

memperlihatkan kepadaku bagaimana menurut Engkau
menghidupkan kematian

Al-Baqarah:260
تُْحىِ

َوَجَعْلنَا ِمَن ٱمْلَآِء ُكلَّ َشىٍْء َحىٍّ أَفَاَل يُؤِْمنُوَن
dan kami menjadikan dari air tiap-tiap sesuatu kehidupan ia

membenam mereka beriman
Al-Anbiyaa':30 َحىٍّ

َويَْحيَىٰ َمْن َحىَّ َعۢن بَيِّنٍَة
dan menghidupkan orang hidup dari/dengan bukti nyata Al-Anfaal:42 َحىَّ

َوَقاُلٓوا۟ إِْن ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا
dan mereka berkata tidak lain dia kecuali/hanyalah kehidupan kita

dunia
Al-An'aam:29 َحيَاتُنَا

إِْن ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا
jika/tidaklah dia melainkan kehidupan kita di dunia

Al-
Mu'minuun:37
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َوَقاُلوا۟ َما ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَُموُت َونَْحيَا
dan mereka berkata tidaklah dia kecuali kehidupan kami dunia mati

dan hidup
Al-Jaatsiyah:24

أَذَْهبْتُْم طَيِّبَِٰتُكْم ِفى َحيَاِتُكُم ٱلدُّنْيَا َوٱْستَْمتَْعتُم ِبَها
apakah (kalian[lk]) hilangkan kebaikan kalian di dalam kehidupanmu

dunia dan kamu telah bersenang-senang dengannya
Al-Ahqaaf:20 َحيَاِتُكُم

َوُهَو ُمؤِْمٌن فََلنُْحِييَنَُّهۥ َحيَٰوةً طَيِّبًَة
dan dia orang yang beriman maka sungguh Kami akan

menghidupkan dia kehidupan kebaikan
An-Nahl:97 َحيَٰوةً

واََل يَْملُِكوَن َمْوتًا واََل َحيَٰوةً واََل نُُشوًرا
dan tidak menguasai kematian dan tidak kehidupan dan tidak

kebangkitan
Al-Furqon:3

َوَلُكْم ِفى ٱْلِقَصاِص َحيَٰوةٌ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan bagimu di dalam hukum qishash kehidupan hai golongan orang-

orang yang berpengatahuan agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:179 َحيَٰوةٌ

َوَلتَجَِدنَُّهْم أَْحرََص ٱلنَّاِس َعَلىٰ َحيَٰوٍة
dan sungguh kamu mendapati mereka ia serakah manusia

atas/terhadap kehidupan
Al-Baqarah:96 َحيَٰوٍة

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada hari

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15 َحيًّا

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة َما ُدْمُت َحيًّا ِنى ِبٱلصَّ  أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوصَٰ
dimana apa/saja adalah aku dan mewasiatkanlah kepadaku dengan

sholat dan zakat apa aku tetap/selama kehidupan
Maryam:31

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا  َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:33

ُن أَِءذَا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َحيًّا نسَٰ  َويَُقوُل ٱإْلِ
mengatakan manusia apakah apabila apa (aku) telah mati sungguh

kelak akan dikeluarkan kehidupan
Maryam:66

ِفِريَن لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َويَِحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلى ٱْلكَٰ
supaya diberi peringatan orang-orang adalah dia kehidupan dan pasti

berlaku perkataan atas/terhadap para pembangkang / kafir
YaaSiin:70

فَأَْلَقىَٰها فَِإذَا ِهىَ َحيٌَّة تَْسَعىٰ
maka lemparkanlah ia maka tiba-tiba dia ular merayap Thaahaa:20 َحيٌَّة
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فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
maka/lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya Al-Baqarah:164 فَأَْحيَا

َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد َمْوِتَها
lalu menghidupkan dengannya bumi dari sesudah kematiannya

Al-Ankabuut:63

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

Al-Jaatsiyah:5

فَأَْحيَيْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها َكذَٰلَِك ٱلنُُّشوُر
lalu (kami) menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

seperti itulah dibangkitkan kembali
Faathir:9 فَأَْحيَيْنَا

وَُكنتُْم أَْموَٰتًا فَأَْحيَُٰكْم
dan kalian adalah orang-orang mati lalu Dia menghidupkan kalian Al-Baqarah:28 فَأَْحيَُٰكْم

َوُهَو ُمؤِْمٌن فََلنُْحِييَنَُّهۥ َحيَٰوةً طَيِّبًَة
dan dia orang yang beriman maka sungguh Kami akan

menghidupkan dia kehidupan kebaikan
An-Nahl:97 فََلنُْحِييَنَُّهۥ

فَيَْستَْحىِۦ ِمنُكْم َوالـلَّـُه اَل يَْستَْحىِۦ ِمَن ٱْلَحقِّ
lalu dia malu diantara kalian dan Allah tidak malu dari kebenaran Al-Ahzab:53 فَيَْستَْحىِۦ

َمآِء َمآًء فَيُْحىِۦ ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit air lalu Dia

menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya
Ar-Ruum:24 فَيُْحىِۦ

إِنَّ ذَٰلَِك مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya itu tentu dapat menghidupkan kematian dan dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Ar-Ruum:50 مَلُْحىِ

إِنَّ ٱلَِّذٓى أَْحيَاَها مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰٓ
sesungguhnya yang dia menghidupkannya tentu dapat menghidupkan

kematian
Fush-Shilat:39

يَُقوُل يََٰليْتَِنى َقدَّْمُت لَِحيَاِتى
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) telah menyediakan untuk

hidupku
Al-Fajr:24 لَِحيَاِتى

َوَعنَِت ٱْلُوُجوهُ لِْلَحىِّ ٱْلَقيُّومِ
dan menekun/tunduk semua wajah kepada yang hidup yang berdiri

sendiri
Thaahaa:111 لِْلَحىِّ
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يْتًا لِّنُحْۦَِى ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ
untuk dihidupkan dengannya negeri (tanah) orang yang mati Al-Furqon:49 لِّنُحْۦَِى

ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21 مَّْحيَاُهْم

إِنَّا نَْحُن نُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
sesungguhnya kami kami dihidupkan kematian YaaSiin:12 نُْحىِ

رِثُوَن إِنَّا َلنَْحُن نُْحىِۦ َونُِميُت َونَْحُن ٱْلوَٰ َو
dan sesungguhnya kami pasti (kami) dihidupkan dan dimatikan dan

kami orang-orang yang mewarisi
Al-Hijr:23 نُْحىِۦ

إَِليْنَا ٱمْلَِصيُر إِنَّا نَْحُن نُْحىِۦ َونُِميُت َو
sesungguhnya kami kami dihidupkan dan dimatikan dan kepada

(kami) tempat kembali
Qaaf:43

َوأَنَُّهۥ ُهَو أََماَت َوأَْحيَا
dan bahwasanya ia dia mematikan dan menghidupkan An-Najm:44 َوأَْحيَا

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أََمتَّنَا ٱثْنَتنَْيِ َوأَْحيَيْتَنَا ٱثْنَتنَْيِ
mereka berkata ya tuhan kami (kamu) mematikan kami dua orang

perempuan dan Engkau menghidupkan kami dua orang perempuan
Ghafir:11 َوأَْحيَيْتَنَا

يْتًا َكذَٰلَِك ٱْلُخُروُج زًْقا لِّْلِعبَاِد َوأَْحيَيْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ رِّ
rizki bagi hamba-hamba dan (kami) hidupkan dengannya

negeri/tanah orang yang mati seperti itulah keluaran
Qaaf:11 َوأَْحيَيْنَا

َوأُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak dan

aku menghidupkan kematian dengan seizin Allah
Ali-Imran:49 َوأُْحىِ

أََوَمن َكاَن َميْتًا فَأَْحيَيْنَُٰه َوَجَعْلنَا
atau setiap adalah dia adalah dia orang yang mati dan kami

menjadikan
Al-An'aam:122 َوَجَعْلنَا

ُقْل إِنَّ َصاَلِتى َونُُسِكى َوَمْحيَاَى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya sholat dan ibadahku dan

hidupku
Al-An'aam:162 َوَمْحيَاَى

نَُموُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن ِبَمبُْعوِثنَي
mati dan hidup dan tidak kami dengan para yang dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:37 َونَْحيَا
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 َوَقاُلوا۟ َما ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَُموُت َونَْحيَا
dan mereka berkata tidaklah dia kecuali kehidupan kami dunia mati

dan hidup
Al-Jaatsiyah:24

َويَذَرََك َوَءالَِهتََك َقاَل َسنَُقتُِّل أَبْنَآَءُهْم َونَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم
dan dia meninggalkan / membiarkan kalian dan tuhan-tuhanmu dia

mengatakan kelak kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-A'raaf:127
َونَْستَْحىِۦ

لِِحنَي إِْليَاَس ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ َوزََكِريَّا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو
dan Zakaria dan menghidupkan dan 'isa dan Ilyas setiap termasuk

orang-orang yang soleh
Al-An'aam:85 َويَْحيَىٰ

َويَْحيَىٰ َمْن َحىَّ َعۢن بَيِّنٍَة
dan menghidupkan orang hidup dari/dengan bukti nyata

Al-Anfaal:42

نُْهْم يُذَبِّحُ أَبْنَآَءُهْم َويَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم يَْستَْضِعُف طَآِئفًَة مِّ
kelak akan melemahkan/menindas segolongan dari mereka sungguh-

sungguh akan menyembelih anak laki-laki mereka dan dia
membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-Qashash:4
َويَْستَْحىِۦ

يُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
disembelih anak laki-laki dan mereka membiarkan hidup anak-anak

perempuan kalian
Al-Baqarah:49 َويَْستَْحيُوَن

يَُقتُِّلوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
dibunuh anak-anak lelakimu dan mereka membiarkan hidup anak-

anak perempuan kalian
Al-A'raaf:141

َويُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
dan disembelih anak-anak laki-lakimu dan mereka membiarkan hidup

anak-anak perempuan kalian
Ibrahim:6

َويُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها وََكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن
dan Dia menghidupkan bumi sesudah kematiannya dan seperti

demikian kalian dikeluarkan
Ar-Ruum:19 َويُْحىِ

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َوٱْستَْحيُوا۟ ِنَسآَءُهْم َوَما َكيُْد ٱْلكَٰ
dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan tidak tipu daya

para pembangkang / kafir kecuali di dalam tambahan kesesatan
Ghafir:25 ۟ َوٱْستَْحيُوا

ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Al-Mulk:2 َوٱْلَحيَٰوةَ
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رَُك ِبُغلَٰمٍ ٱْسُمُهۥ يَْحيَىٰ يَٰزََكِريَّآ إِنَّا نُبَشِّ
hai Zakariya sesungguhnya kami diberi kabar gembira kepadamu

dengan seorang anak laki-laki namanya hidup
Maryam:7 يَْحيَىٰ

 اَل يَُموُت ِفيَها واََل يَْحيَىٰ
tidak mati di dalamnya dan dia tidak hidup

Thaahaa:74

فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َوَوَهبْنَا َلُهۥ يَْحيَىٰ َوأَْصَلْحنَا َلُهۥ زَْوَجُهۥٓ
maka Kami perkenankan baginya dan kami memberikan baginya

hidup dan (kami) memperbaiki baginya isterinya
Al-Anbiyaa':90

 ثُمَّ اَل يَُموُت ِفيَها واََل يَْحيَىٰ
kemudian tidak mati di dalamnya dan tidak hidup

Al-Alaa:13

فَيَْستَْحىِۦ ِمنُكْم َوالـلَّـُه اَل يَْستَْحىِۦ ِمَن ٱْلَحقِّ
lalu dia malu diantara kalian dan Allah tidak malu dari kebenaran Al-Ahzab:53 يَْستَْحىِۦ

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْستَْحىِۦٓ
sesungguhnya Allah tidak segan Al-Baqarah:26 يَْستَْحىِۦٓ

يَٰيَْحيَىٰ ُخِذ ٱْلِكتََٰب ِبُقوٍَّة َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلُحْكَم َصِبيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah

memberinya hikmah kanak-kanak
Maryam:12 يَٰيَْحيَىٰ

َكذَٰلَِك يُْحىِ الـلَّـُه ٱمْلَْوتَىٰ
seperti itulah ia menghidupkan Allah kematian Al-Baqarah:73 يُْحىِ

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ َوأَنَُّهۥ يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
itu bahwa kami Allah dia yang hak dan bahwasanya ia ia

menghidupkan kematian
Al-Hajj:6

َكيَْف يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ
bagaimana menurut ia menghidupkan bumi sesudah kematiannya

Ar-Ruum:50

َقاَل َمن يُْحىِ ٱْلِعظََٰم َوِهىَ رَِميٌم
dia mengatakan siapa ia menghidupkan tulang-tulang padahal ia

hancur / abu
YaaSiin:78

فَالـلَّـُه ُهَو ٱْلَولِىُّ َوُهَو يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
maka Allah dia pelindung dan dia ia menghidupkan kematian

Asy-Syuura:9

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah ia menghidupkan

bumi sesudah kematiannya
Al-Hadiid:17

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َربِّىَ ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
ketika dia mengatakan Ibrahim tuhanku yang ia menghidupkan dan

dia mematikan
Al-Baqarah:258 يُْحىِۦ
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ِذِه الـلَّـُه بَْعَد َمْوِتَها َقاَل أَنَّىٰ يُْحىِۦ هَٰ
dia mengatakan bahwasanya ia menghidupkan ini Allah sesudah

kematiannya
Al-Baqarah:259

ِفى ُقُلوِبِهْم َوالـلَّـُه يُْحىِۦ َويُِميُت
di dalam hati mereka dan Allah ia menghidupkan dan dia mematikan

Ali-Imran:156

يُْحىِۦ َويُِميُت فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِه ٱلنَِّبىِّ ٱأْلُمِّىِّ
ia menghidupkan dan dia mematikan maka kalian hendaklah beriman

kepada Allah dan rasul-nya nabi yang ummi
Al-A'raaf:158

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ إِنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi ia

menghidupkan dan dia mematikan
At-Taubah:116

إَِليِْه تُرَْجُعوَن ُهَو يُْحىِۦ َويُِميُت َو
dia ia menghidupkan dan dia mematikan dan kepadaNya kalian

dikembalikan
Yunus:56

َوُهَو ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
dan dia yang ia menghidupkan dan dia mematikan

Al-
Mu'minuun:80

ُهَو ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
dia yang ia menghidupkan dan dia mematikan

Ghafir:68

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو يُْحىِۦ َويُِميُت
tidak ada tuhan kecuali dia ia menghidupkan dan dia mematikan

Ad-Dukhaan:8

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi ia menghidupkan dan dia

mematikan
Al-Hadiid:2

ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu Al-Baqarah:28 يُْحِييُكْم

 إِذَا َدَعاُكْم مِلَا يُْحِييُكْم
apabila memanggil kalian kepada apa/sesuatu dihidupkan kamu

Al-Anfaal:24

 َوُهَو ٱلَِّذٓى أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
dan dia yang menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kalian

kemudian dihidupkan kamu
Al-Hajj:66

 الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40

ُقِل الـلَّـُه يُْحِييُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah dihidupkan kamu kemudian dia

mematikan kalian
Al-Jaatsiyah:26
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َوٱلَِّذى يُِميتُِنى ثُمَّ يُْحِينيِ
dan yang dimatikan aku (olehnya) kemudian Dia menghidupkan aku Asy-Syu'araa':81 يُْحِينيِ

َل َمرٍَّة ُقْل يُْحِييَها ٱلَِّذٓى أَنَشأََهآ أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan menghidupkannya yang (ia) telah

menjadikannya paling pertama kali
YaaSiin:79 يُْحِييَها

َوَلْم يَْعىَ ِبَخْلِقِهنَّ ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
dan tidak merasa lemah dengan menciptakan mereka[pr] dengan
orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa menyebabkan akan

menghidupkan kematian

Al-Ahqaaf:33 يُحْۦَِى

أََليَْس ذَٰلَِك ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
bukankah itu dengan orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa

dihidupkan kematian
Al-Qiyaamah:40

فََجآَءتُْه إِْحَدىُٰهَما تَْمِشى َعَلى ٱْسِتْحيَآٍء
maka datanglah kepadanya (Musa) salah seorang dari keduanya

berjalan atas/terhadap kemalu-maluan
Al-Qashash:25 ٱْسِتْحيَآٍء

َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْحيَآُء واََل ٱأْلَْموَُٰت
dan tidak dia sama orang-orang yang hidup dan tidak orang-orang

yang mati
Faathir:22 ٱأْلَْحيَآُء

َوتُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت
dan kamu mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati Ali-Imran:27 ٱْلَحىَّ

يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati

Al-An'aam:95

َر َوَمن يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ أَمَّن يَْملُِك ٱلسَّ
siapkah yang dia menguasai pendengaran dan penglihatan dan

siapakah dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati
Yunus:31

يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati dan

menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
Ar-Ruum:19

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم
Allah tidak tuhan melainkan dia yang hidup yang berdiri sendiri Al-Baqarah:255 ٱْلَحىُّ

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم
Allah tidak ada tuhan kecuali/melainkan dia yang hidup (kekal) yang

berdiri sendiri
Ali-Imran:2

ُهَو ٱْلَحىُّ آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia yang hidup tidak ada tuhan kecuali dia

Ghafir:65
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َوتُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dan kamu mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup Ali-Imran:27 ٱْلَحىِّ

 َوُمْخِرُج ٱمْلَيِِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dan yang mengelurkan orang yang mati dari yang hidup

Al-An'aam:95

َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر
dan menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
dan siapakah sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan

Yunus:31

ْل َعَلى ٱْلَحىِّ ٱلَِّذى اَل يَُموُت َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Yang Hidup yang tidak mati

Al-Furqon:58

 يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati dan

menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
Ar-Ruum:19

إِنَّ ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ َلِهىَ ٱْلَحيََواُن َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن َو
dan sesungguhnya kami rumah/kampung akhirat sungguh ia

kehidupan jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Ankabuut:64 ٱْلَحيََواُن

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia

dengan akhirat
Al-Baqarah:86 ٱْلَحيَٰوةَ

فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها
barangsiapa adalah dia dia menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya
Huud:15

ٱلَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
orang-orang yang menyukai kehidupan dunia atas/terhadap akhirat

Ibrahim:3

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
itu bahwasanya mereka menginginkan/menyukai kehidupan dunia

atas/terhadap akhirat
An-Nahl:107

ِذِه ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَآ إِنََّما تَْقِضى هَٰ
sesungguhnya hanyalah memutuskan ini kehidupan dunia

Thaahaa:72

َقاَل ٱلَِّذيَن يُِريُدوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengharapkan kehidupan

dunia
Al-Qashash:79

َ تُرِْدَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها إِن ُكننتُّ
jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan kehidupan dunia dan

perhiasannya
Al-Ahzab:28
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َوَلْم يُرِْد إاِلَّ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dan tidak dia menghendaki kecuali kehidupan dunia

An-Najm:29

َوَءاثََر ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dan ia menjejaki / memilih kehidupan dunia

An-Naziaat:38

بَْل تُؤِْثُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
bahkan dijejaki / diikuti kehidupan dinia

Al-Alaa:16

زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari kehidupan

dunia
Al-Baqarah:212 ٱْلَحيَٰوةُ

فََقْد فَازَ َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
maka sesungguhnya telah dia mendapat keuntungan/kemenangan dan

tidak kehidupan dunia melainkan kesenangan tipuan
Ali-Imran:185

َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلِعٌب َوَلْهٌو
dan tidak kehidupan dunia kecuali/selain permainan dan senda gurau

Al-An'aam:32

ْر ِبِهۦٓ َلُهْم َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َوذَكِّ
dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia dan kamu hendaklah

memperingtkan dengannya bagi mereka
Al-An'aam:70

َقاُلوا۟ َشِهْدنَا َعَلىٰٓ أَنفُِسنَا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
mereka berkata kami menyaksikan atasku/terhadapku diri kami

sendiri dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia
Al-An'aam:130

ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51

َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َمتَٰعٌ
dan tidak kehidupan dunia di dalam akhirat hanyalah penambahan

kesenangan
Arraad:26

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوَما هَٰ
dan tidak ini kehidupan dunia kecuali guyonan/permainan dan

permainan
Al-Ankabuut:64

إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran maka jangan menipu kalian

kehidupan dunia
Luqman:33

فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
maka janganlah menipu kalian kehidupan dunia dan tidak/janganlah

menipu kalian dengan/tentang Allah seorang penipu
Faathir:5

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َمتَٰعٌ يََٰقْومِ إِنََّما هَٰ
hai kaumku sesungguhnya hanyalah ini kehidupan dunia penambahan

kesenangan
Ghafir:39
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ذَٰلُِكم ِبأَنَُّكُم ٱتََّخذْتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا َوَغرَّتُْكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya kamu (kalian)

ambil/sembah ayat-ayat Allah olok-olokan dan (ia) telah menipu
kalian kehidupan dunia

Al-Jaatsiyah:35

إِنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو
sesungguhnya kehidupan dunia permainan dan senda gurau

Muhammad:36

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

فََما َجزَآُء َمن يَفَْعُل ذَٰلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخزٌْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka tidak balasan orang mereka melakukan itu diantara kalian

kecuali hinaan di dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:85 ٱْلَحيَٰوِة

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُْعجِبَُك َقْوُلُهۥ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan dari/diantara manusia orang dia menarik hatimu ucapannya di

dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:204

ذَٰلَِك َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوٱهللَُّ ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱمْلَـَٔاِب
itu kesenangan kehidupan dunia dan Allah di sisi-nya yang terbaik

tempat kembali
Ali-Imran:14

ِذِه ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َمثَُل َما يُنِفُقوَن ِفى هَٰ
perumpamaan apa (harta) mereka menafkahkan di dalam ini

kehidupan dunia
Ali-Imran:117

َلْسَت ُمؤِْمنًا تَبْتَُغوَن َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu bukankah yang sungguh-sungguh beriman mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nisa:94

َدْلتُْم َعنُْهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ؤآَُلِء جَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
itulah kamu adalah kalian telah memperdebatkan dari mereka di

dalam kehidupan dunia
An-Nisa:109

ُقْل ِهىَ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani di dalam kehidupan dunia
Al-A'raaf:32

َوِذلٌَّة ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُفْتَِريَن
dan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan demikian itu kami

membalas orang-orang yang membuat kebohongan
Al-A'raaf:152

فََما َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َقلِيٌل
maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia di dalam akhirat

kecuali/hanyalah sedikit
At-Taubah:38
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إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk diazab mereka

dengannya di dalam kehidupan dunia
At-Taubah:55

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23

َمآِء إِنََّما َمثَُل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia seperti air

(kami) turunkannya dari langit
Yunus:24

َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam

akhirat itu dia keberuntungan maha besar/maha agung
Yunus:64

َوَمأَلَهُۥ ِزينًَة َوأَْمواًَٰل ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta kekayaan di dalam

kehidupan dunia
Yunus:88

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98

لَُّهْم َعذَاٌب ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
bagi mereka siksaan di dalam kehidupan dunia

Arraad:34

يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27

َذَْقنََٰك ِضْعَف ٱْلَحيَٰوِة َوِضْعَف ٱمْلََماِت إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kami) rasakan kepadamu lipat ganda waktu

hidup dan berlipat ganda sesudah mati
Al-Isra:75

تُِريُد ِزينََة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maksudkan perhiasan kehidupan dunia

Al-Kahfi:28

ثََل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء َوٱْضرِْب َلُهم مَّ
dan buatlah bagi mereka (ia) membuat perumpamaan kehidupan

dunia seperti air
Al-Kahfi:45

ٱمْلَاُل َوٱْلبَنُوَن ِزينَُة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia

Al-Kahfi:46

ٱلَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang dia menyesatkan usaha/perbuatan mereka di dalam

kehidupan dunia
Al-Kahfi:104
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 َقاَل فَٱذَْهْب فَِإنَّ َلَك ِفى ٱْلَحيَٰوِة
dia mengatakan maka kamu hendaklah pergi maka sesungguhnya

bagi kamu di dalam kehidupan
Thaahaa:97

نُْهْم زَْهرَةَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا لِنَفِْتنَُهْم ِفيِه مِّ
dari mereka kembang kehidupan dunia untuk menguji mereka[lk]

tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:131

وََكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َوأَتْرَفْنَُٰهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan mereka mendustakan dengan pertemuan akhirat dan (kami)

mewahkanlah mereka di dalam kehidupan dunia

Al-
Mu'minuun:33

نًا لِّتَبْتَُغوا۟ َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِْن أَرَْدَن تََحصُّ
jika kami menghendaki proses kesucian supaya mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nuur:33

َوَمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِزينَتَُها
dan tidak kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan

duniawi dan perhiasannya
Al-Qashash:60

َمتَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ُهَو يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
kesenangan kehidupan duniawi kemudian dia pada hari kiamat-

kiamat dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Al-Qashash:61

أَْوثَٰنًا مََّودَّةَ بَيِْنُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
berhala-berhala kasih sayang diantara kamu di dalam kehidupan

dunia
Al-Ankabuut:25

يَْعَلُموَن ظَِٰهًرا مَِّن ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia

Ar-Ruum:7

فَأَذَاَقُهُم الـلَّـُه ٱْلِخزَْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka merasakanlah kepada mereka Allah kehinaan di dalam

kehidupan dunia
Az-Zumar:26

ُد ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َويَْوَم يَُقوُم ٱأْلَْشهَٰ
di dalam kehidupan dunia dan pada hari dia mendirikan saksi-saksi

Ghafir:51

لِّنُِذيَقُهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
karena dirasakan pada mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan

dunia
Fush-Shilat:16

نَْحُن أَْولِيَآؤُُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة
kami pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan

dalam akhirat
Fush-Shilat:31

فََمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka apa yang kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan

kehidupan dunia
Asy-Syuura:36

َقَسْمنَا بَيْنَُهم مَِّعيَشتَُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
(kami) membagi-bagi diantara mereka penghidupan mereka di dalam

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:32
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َا َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِن ُكلُّ ذَٰلَِك ملَّ َوزُْخرُفًا َو
dan perhiasan-perhiasan dan tidaklah tiap itu melainkan kesenangan

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:35
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ث ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dimana, ke mana, dari mana,

di manapun, dimana saja, di sekitar mana, padahal, ke mana saja
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَحيُْث َحيُْث
dan dimana sebagaimana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحيُْث ِشئْتَُما
dan dimakan daripadanya (makanan surga) puas/senang sebagaimana

kalian berdua kehendaki
Al-Baqarah:35 َحيُْث

فَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغًدا
maka kalian hendaklah memakan daripadanya apa saja kalian telah

menghendaki puas/senang
Al-Baqarah:58

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:149

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:150

َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم َوأَْخرُِجوُهم مِّْن َحيُْث أَْخرَُجوُكْم
dan kalian hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai

mereka dan (kalian) usirlah mereka dari mana saja (mereka)
menyuruh keluar kalian

Al-Baqarah:191

َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم َوأَْخرُِجوُهم مِّْن َحيُْث أَْخرَُجوُكْم
dan kalian hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai

mereka dan (kalian) usirlah mereka dari mana saja (mereka)
menyuruh keluar kalian

Al-Baqarah:191

ثُمَّ أَِفيُضوا۟ ِمْن َحيُْث أَفَاَض ٱلنَّاُس
kemudian kalian hendaklah menuju / bertolak dari tempat dia telah

bertolak manusia/orang-orang
Al-Baqarah:199
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ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أََمرَُكُم الـلَّـُه فَِإذَا تَطَهَّ
maka apabila (mereka) supaya mensucikan maka datangilah

mereka[pr] (oleh kalian) dari sekira/sebagaimana (dia)
memerintahkan kalian Allah

Al-Baqarah:222

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengambil/menawan mereka dan kalian hendaklah membunuh
mereka dimana saja kalian mendapatkan mereka

An-Nisa:89

فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم
maka kalian hendaklah mengambil/menawan mereka dan kalian

hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai mereka
An-Nisa:91

الـلَّـُه أَْعَلُم َحيُْث يَْجَعُل رَِساَلتَُهۥ
Allah paling mengetahui di mana dia menjadikan kerasulannya

Al-An'aam:124

فَُكاَل ِمْن َحيُْث ِشئْتَُما
makanlah kamu berdua dari mana saja kalian berdua kehendaki

Al-A'raaf:19

إِنَُّهۥ يََرىُٰكْم ُهَو َوَقِبيُلُهۥ ِمْن َحيُْث اَل تََرْونَُهْم
sesungguhnya dia semakin melihat kalian dia dan golongannya dari

mana tidak (kalian) melihat mereka
Al-A'raaf:27

وَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة
dan kalian hendaklah memakan daripadanya dimana saja kalian telah

menghendaki dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa
Al-A'raaf:161

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan kepada ayat-ayat

Kami menarik secara berangsur-angsur dari arah tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:182

فَٱْقتُُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka bunuhlah orang-orang yang mempersekutukan dimana saja

kalian mendapatkan mereka
At-Taubah:5

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض يَتَبَوَّأُ ِمنَْها َحيُْث يََشآُء وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam
bumi/negeri ini menjadi pergi menuju daripadanya kemana saja dia

kehendaki

Yusuf:56

َا َدَخُلوا۟ ِمْن َحيُْث أََمرَُهْم أَبُوُهم َوملَّ
dan ketika mereka masuk dari arah (dia) menyuruh kepada mereka

ayah mereka
Yusuf:68

َوٱْمُضوا۟ َحيُْث تُؤَْمُروَن
dan teruskanlah sebagaimana kalian diperintahkan

Al-Hijr:65

َوأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
dan (dia) datang kepada mereka azab / siksa dari tempat/jurusan tidak

mereka menyadari
An-Nahl:26
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أَْو يَأِْتيَُهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
atau datang kepada mereka azab / siksa dari arah/tempat tidak mereka

menyadari
An-Nahl:45

اِحُر َحيُْث أَتَىٰ ِحٍر واََل يُفْلِحُ ٱلسَّ إِنََّما َصنَُعوا۟ َكيُْد سَٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya penyihir

dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti
datang

Thaahaa:69

يحَ تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦ رَُخآًء َحيُْث أََصاَب رْنَا َلُه ٱلرِّ فََسخَّ
maka (kami) menundukkan baginya angin dia mengalirkan dengan

perintahnya baik/lembut kemana saja semakin menimpa
Shaad:36

فَأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
maka dia mendatangkan kepada mereka azab / siksa dari tempat/arah

tidak mereka menyadari
Az-Zumar:25

َوأَْورَثَنَا ٱأْلَرَْض نَتَبَوَّأُ ِمَن ٱْلَجنَِّة َحيُْث نََشآُء
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kami bumi/negeri (kami)

supaya meninggalkan/menempati dari/di surga dimana saja dia
menghendaki

Az-Zumar:74

۟ فَأَتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمْن َحيُْث َلْم يَْحتَِسبُوا
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah dari arah tidak

mengira
Al-Hasyr:2

َويَْرزُْقُه ِمْن َحيُْث اَل يَْحتَِسُب
dan memberi rizkinya dari arah tidak mengira

Ath-Thalaaq:3

أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن ُوْجِدُكْم
(kalian) tempatkanlah mereka[pr] dari mana (kalian) mendiami dari

yang kamu dapati/menurut kemampuan
Ath-Thalaaq:6

َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
kelak Kami menarik mereka berangsur-angsur dari sekira/secara tidak

mereka mengetahui
Al-Qalam:44

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:144 َوَحيُْث

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:150
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د ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencegahan, penangkalan,

hindar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencegah, menangkal,

menghindarkan, memalingkan muka, memalingkan pandang

تَِحيُد
kamu lari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَٰلَِك َما ُكنَت ِمنُْه تَِحيُد
itu apa yang adalah kamu dari padanya kamu lari Qaaf:19 تَِحيُد
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ر ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna menyusun gambar, pengasah

otak, teka-teki, badek-badekan, tebakan, rahasia, cangkriman, saringan
besar, tapisan, penapis, layar putih

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencengangkan,
mengherankan, menakjubkan, mentakjubkan, membingungkan,

mengacaukan, memperkusut, mengacau, mengusuntukan, memusingkan,
memikir-mikir, membuat heran tercengang, mengganggu, mengejuntukan,

mencampuradukkan, membaurkan, menggagalkan, mengutuk,
mencampurbaurkan, mengalihkan, menyaring, menapis, melubangi,

berteka-teki, bingung, menggugupkan, menjadi gugup

َخيُْر َحيَْراَن
sebaik-baik yang kebingungan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَِٰطنُي ِفى ٱأْلَرِْض َحيَْراَن َلُهۥٓ َكٱلَِّذى ٱْستَْهَوتُْه ٱلشَّ
seperti orang dia menyesatkannya syaitan-syaitan di dalam bumi

yang kebingungan baginya
Al-An'aam:71 َحيَْراَن

زِِقنَي َوالـلَّـُه َخيُْر ٱلرَّٰ
dan Allah sebaik-baik yang pemberi rizki Al-Jumu'ah:11 َخيُْر

1726

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ص ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perpalingan, belokan,

putaran, balikan, pengusiran, perubahan arah 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbelok, mengubah,
berubah, berbalik, memutar, membelok, menyerahkan, membalik,

membalikkan, terbalik, mempertunggangkan, kembali, mengembalikan,
memutarbalikkan, mengusir, mengemudiankan, berpaling, menyerang dgn

tiba-tiba, melompat dari, merubah, ganti, berganti, membayar kembali,
berputar, memutarkan, mencerminkan, merefleksikan, menggambarkan,

memantulkan, berkisar, terombang-ambing

مَِّحيٍص َمِحيًصا
tempat berlari tempat lari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم واََل يَجُِدوَن َعنَْها َمِحيًصا
itulah mereka tempat tinggal mereka neraka jahanam dan tidak

mereka mendapatkan daripadanya tempat lari
An-Nisa:121 َمِحيًصا

أََجِزْعنَآ أَْم َصبَرْنَا َما َلنَا ِمن مَِّحيٍص
apakah (kami) mengeluh (kt tanya) atau (kami) bersabar tidak ada

bagi kami dari tempat berlari
Ibrahim:21 مَِّحيٍص

 َوظَنُّوا۟ َما َلُهم مِّن مَِّحيٍص
dan (mereka[lk]) mengira tidak ada bagi mereka dari tempat lari

Fush-Shilat:48

 َما َلُهم مِّن مَِّحيٍص
tidak ada bagi mereka dari tempat lari

Asy-Syuura:35

 فَنَقَّبُوا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد َهْل ِمن مَِّحيٍص
maka (mereka) membuat lubang di dalam negeri apakah dari tempat

lari
Qaaf:36
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ظ ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna haid, datang bulan, mens,

kain kotor, kain cemar, sakit datang bulan, kursus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱمْلَِحيِض يَِحْضَن
haid haid

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَّٰٓـِٔى َلْم يَِحْضَن َوأُ۟ولَُٰت ٱأْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ
yang tidak haid dan wanita yang mempunyai mengandung/hamil

waktu mereka[pr] bahwa (mereka) meletakkan/ menanggalkan
kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:4
يَِحْضَن

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱمْلَِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang haid kamu

hendaklah mengatakan dia gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:222 ٱمْلَِحيِض

 فَٱْعتَزُِلوا۟ ٱلنَِّسآَء ِفى ٱمْلَِحيِض
maka hendaklah kamu menjauhkan diri wanita-wanita di dalam haid

Al-Baqarah:222

َوٱلَّٰٓـِٔى يَِئْسَن ِمَن ٱمْلَِحيِض ِمن نَِّسآِئُكْم
yang berputus asa dari haid dari isteri-isteri kalian

Ath-Thalaaq:4
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ف ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketidakadilan, aniaya, hal yg

tdk adil, khilaf, keliru, tdk adil, silap, dgn tdk adil, kesalahan, kejahatan,
ketidakadilan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melukai hati, memperlakukan
secara tdk adil, memburukkan tanpa alasan

يَِحيَف
berlaku tidak adil/zalim

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن يَِحيَف الـلَّـُه َعَليِْهْم َورَُسوُلُهۥ بَْل أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa berlaku tidak adil/zalim Allah atas mereka dan rasulnya

bahkan itulah mereka mereka para yang mendzalimi
An-Nuur:50 يَِحيَف
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ق ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelilingi, mengepung,
melingkari, melingkungi, mengurung, melengkungi

يَِحيُق َوَحاَق فََحاَق
sungguh menimpa dan meliputi maka mengurung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung pada orang-orang yang mereka mengejek dari

mereka apa adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk
memperolok-olok

Al-An'aam:10
فََحاَق

فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung dengan orang-orang yang mereka mengejek dari
mereka apa (azab) adalah mereka dengannya mereka berkeingnan

untuk memperolok-olok

Al-Anbiyaa':41

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka dengannya mereka

berkeingnan untuk memperolok-olok
Huud:8 َوَحاَق

فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا۟ َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

mengerjakan dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

An-Nahl:34

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka dengannya mereka

berkeingnan untuk memperolok-olok
Az-Zumar:48

َوَحاَق ِبـَٔاِل ِفْرَعْوَن ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
dan meliputi/mengepung dengan keluarga/kaum fir'aun buruk siksa

Ghafir:45

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan mengepung pada mereka apa (azab) adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Ghafir:83
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َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi pada mereka apa yang adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-Jaatsiyah:33

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi pada mereka apa yang adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-Ahqaaf:26

يِّئُ إاِلَّ ِبأَْهلِِهۦ واََل يَِحيُق ٱمْلَْكُر ٱلسَّ
dan tidak sungguh menimpa rencana tipu daya jelek/jahat kecuali

kepada ahlinya/yang empunya
Faathir:43 يَِحيُق
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ن ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna waktu, kala, jaman, jangka

waktu, ketika, jika, kapan, kalau, sewaktu, tatkala, sedangkan, meskipun,
walaupun, jikalau, meski, walau, tempo, bila, apabila, bilamana

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tiba, datang, sampai,
mencapai, mengambil, menjadi terkenal

ِحينَِئٍذ ِحنَي ِحنيٍۭ ِحنيٍ ِحنٌي
ketika itu ketika masa/musim waktu tertentu waktu

َوِحنَي ِحنيِ
dan sewaktu sewaktu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن ِحنٌي مَِّن ٱلدَّْهِر نسَٰ َهْل أَتَىٰ َعَلى ٱإْلِ
apakah/bukankah telah pasti datang atas/terhadap manusia waktu dari

masa
Al-Insaan:1 ِحنٌي

َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ
dan kesenangan sampai/hingga waktu tertentu Al-Baqarah:36 ِحنيٍ

 َوَلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ
dan bagi kamu di dalam bumi tempat menetap dan kesenangan

sampai waktu yang ditentukan
Al-A'raaf:24

َآ َءاَمنُوا۟ َوَمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ  إاِلَّ َقْوَم يُونَُس ملَّ
melainkan kaum Yûnus tatkala mereka mengimani dan (kami)

memberi kesenangan mereka sampai waktu tertentu
Yunus:98

 َرأَُوا۟ ٱْلَءايَِٰت َليَْسُجنُنَُّهۥ َحتَّىٰ ِحنيٍ
(mereka) melihat tanda-tanda memenjarakannya sehingga beberapa

waktu
Yusuf:35

 َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوأَْشَعارَِهآ أَثَٰثًا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ
dan dari bulu-bulunya dan bulu-bulunya dan rambutnya perkakas

rumah tangga dan kesenangan sampai waktu
An-Nahl:80
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إِْن أَْدِرى َلَعلَُّهۥ ِفتْنٌَة لَُّكْم َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ  َو
dan jika/tidak (aku) mengetahui boleh jadi ia cobaan-cobaan bagi

kalian dan kesenangan sampai waktu tertentu
Al-Anbiyaa':111

 فَتََربَُّصوا۟ ِبِهۦ َحتَّىٰ ِحنيٍ
maka menunggu dengannya sehingga/sampai suatu waktu

Al-
Mu'minuun:25

 فَذَرُْهْم ِفى َغْمرَِتِهْم َحتَّىٰ ِحنيٍ
maka hendaklah kamu membiarkan mereka di dalam

kesengsaraan/kesesatan mereka hingga/sampai suatu waktu

Al-
Mu'minuun:54

نَّا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ  إاِلَّ رَْحَمًة مِّ
kecuali rahmat dari kami dan kesenangan sampai suatu waktu

YaaSiin:44

 فَـَٔاَمنُوا۟ فََمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ
lalu (mereka[lk]) beriman maka memberi kesenangan mereka

kepada/sampai waktu yang tertentu

Ash-
Shaafaat:148

 فَتََولَّ َعنُْهْم َحتَّىٰ ِحنيٍ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

sehingga waktu tertentu

Ash-
Shaafaat:174

 َوتََولَّ َعنُْهْم َحتَّىٰ ِحنيٍ
(ia) benar-benar memalingkan dari mereka sehingga waktu tertentu

Ash-
Shaafaat:178

 َوِفى ثَُموَد إِذْ ِقيَل َلُهْم تََمتَُّعوا۟ َحتَّىٰ ِحنيٍ
dan pada kaum tsamud ketika dia dikatakan kepada mereka (kalian)

bersenang-senang sehingga suatu waktu

Adz-
Dzaariyaat:43

تُؤِْتىٓ أُُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍۭ ِبِإذِْن َربَِّها
kamu mendatangkan makanan-makanannya tiap-tiap masa/musim

dengan seizin tuhannya
Ibrahim:25 ِحنيٍۭ

 َوَلتَْعَلُمنَّ نَبَأَهُۥ بَْعَد ِحنيٍۭ
dan sungguh akan mengetahui beritanya sesudah waktu

Shaad:88

إِن تَْسـَُٔلوا۟ َعنَْها ِحنَي يُنَزَُّل ٱْلُقرَْءاُن تُبَْد َلُكْم َو
dan jika kalian meminta daripadanya ketika dia diturunkan al-qur'an

dia diterangkan bagi kalian
Al-Maidah:101 ِحنَي

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106

وَن َوَما يُْعلِنُوَن أاََل ِحنَي يَْستَْغُشوَن ِثيَابَُهْم يَْعَلُم َما يُِسرُّ
ingatlah di waktu menyelimuti diri baju mereka dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Huud:5
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َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي تُِريُحوَن َوِحنَي تَْسرَُحوَن
dan bagimu didalamnya/padanya tambah bagus/indah ketika dibawa

pulang / kabur dan sewaktu melepaskan keluar
An-Nahl:6

ِحنَي اَل يَُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم ٱلنَّاَر
diwaktu tidak menahan/mengelakkan dari muka-muka mereka api

neraka
Al-Anbiyaa':39

يَْعَلُموَن ِحنَي يََرْوَن ٱْلَعذَاَب َمْن أََضلُّ َسِبياًل
mereka mengetahui ketika (mereka) melihat azab / siksa siapa lebih

sesat jalan
Al-Furqon:42

ٱلَِّذى يََرىَٰك ِحنَي تَُقوُم
yang melihat kamu ketika kalian berdiri

Asy-
Syu'araa':218

َن الـلَّـِه ِحنَي تُْمُسوَن َوِحنَي تُْصِبُحوَن فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah sewaktu dipetang hari dan sewaktu dipagi hari

Ar-Ruum:17

فَنَاَدوا۟ وَّاَلَت ِحنَي َمنَاٍص
maka (mereka) memanggil pertolongan waktu tambahan kelepasan

Shaad:3

الـلَّـُه يَتََوفَّى ٱأْلَنفَُس ِحنَي َمْوِتَها
Allah menjadi mewafatkan jiwa ketika kematiannya

Az-Zumar:42

أَْو تَُقوَل ِحنَي تََرى ٱْلَعذَاَب
atau mengatakan ketika kamu hendaklah memperhatikan/melihat

azab / siksa
Az-Zumar:58

َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُم
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

ketika kalian berdiri
Ath-Thuur:48

َوأَنتُْم ِحينَِئٍذ تَنظُُروَن
dan kalian ketika itu kalian memperhatikan Al-Waqi'a:84 ِحينَِئٍذ

َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15
ِحنيِ

رَّآِء َوِحنَي ٱْلبَأِْس ِبِريَن ِفى ٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar di dalam kesempitan dan penderitaan dan

sewaktu perang
Al-Baqarah:177 َوِحنَي

َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي تُِريُحوَن َوِحنَي تَْسرَُحوَن
dan bagimu didalamnya/padanya tambah bagus/indah ketika dibawa

pulang / kabur dan sewaktu melepaskan keluar
An-Nahl:6

مِّن َقبِْل َصَلٰوِة ٱْلفَْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثيَابَُكم مَِّن ٱلظَِّهيرَِة
dari sebelum sholat fajar dan sewaktu meletakkan pakaian kamu dari

yang tampak (luar)
An-Nuur:58
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َن الـلَّـِه ِحنَي تُْمُسوَن َوِحنَي تُْصِبُحوَن فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah sewaktu dipetang hari dan sewaktu dipagi hari

Ar-Ruum:17

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَعِشيًّا َوِحنَي تُظِْهُروَن مَٰ َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya segala puji di dalam langit dan di bumi dan petang dan

sewaktu kamu diwaktu dzhuhur
Ar-Ruum:18
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و ي ح
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna salam, sapa, hormat,

penghidupan, nafkah, rezeki, hidup, cara hidup, kehidupan, jiwa, umur,
hayat, nafkah hidup, nafkah penghidupan, wujud

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjaga, menyimpan,
memelihara, menghormat, menahan, mematuhi, menyambut, menyapa,

menegur, bersalam, bersedih, bersaluir, bersedih hati, menghidupan,
mencari nafkah, memberi rizki, menghidupkan, menyala, memutar,

memasang, menyetel, memakai ganja, menyalakan, cucuh, menghidupkan
kembali, hidup kembali, menyadarkan kembali, sadar, sadar kembali,

menjiwai, menggerakkan, menyemarakkan, menggelorakan,
memperhidup, mempercepat, menjadi lebih cepat, mempercepatkan,

memperlancar, mencepatkan, menggairahkan, mulai, memulai,
menjalankan, berangkat, memulakan, hidup, menggiatkan,

menggembirakan, meningkat, memeriahkan, meramaikan, menaikkan,
mengangkat, mengumpulkan, membangkitkan, membesarkan,

mengobarkan, bercahaya, menggugah, menimbulkan, membangunkan,
mengaktifkan, mempergiat, mempergiatkan, memberi tenaga,

menyadarkan dr pingsan, menerangi, mencolok, menyoroti, menyerahkan,
berbalik, membalik, membalikkan, terbalik, mengingat kembali, menarik,

menarik kembali, mengenang, meningkatkan, menyiapkan, menyusun,
memajukan sedikit demi sedikit, menghubungi, berhubungan dgn,
menghidupkan, mendukung, menunjang, membantu, menyokong,

menyangga, menghidupi,

ُحيِّيتُم َحيَّْوَك تَِحيَّتُُهْم تَِحيًَّة ِبتَِحيٍَّة

kalian dihormati
mereka

mengucapkan salam
kehormatan
kepadamu

penghormatan
mereka penghormatan dengan

penghormatan

يَُحيَِّك َوتَِحيَّتُُهْم فََحيُّوا۟
menurut salam kehormatan

kepadamu dan penghormatan mereka maka mereka menghormat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ُحيِّيتُم ِبتَِحيٍَّة فََحيُّوا۟ ِبأَْحَسَن ِمنَْهآ أَْو رُدُّوَهآ َو
dan apabila kalian dihormati dengan penghormatan maka mereka

menghormat dengan yang lebih baik daripadanya atau mereka
mengembalikannya

An-Nisa:86
ِبتَِحيٍَّة
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لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61
تَِحيًَّة

َويَُلقَّْوَن ِفيَها تَِحيًَّة َوَسلًَٰما
dan akan disambut (mereka) didalamnya (surga) penghormatan dan

selamat
Al-Furqon:75

ِبِإذِْن َربِِّهْم تَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم
dengan seizin tuhan mereka penghormatan mereka didalamnya

kehormatan/kesejahteraan
Ibrahim:23 تَِحيَّتُُهْم

تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَُهۥ َسلٌَٰم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما
penghormatan mereka pada hari menemuinya

kehormatan/kesejahteraan dan dia sediakan bagi mereka pahala
sangat mulia

Al-Ahzab:44

إِذَا َجآُءوَك َحيَّْوَك ِبَما َلْم يَُحيَِّك ِبِه الـلَّـُه َو
dan apabila mereka datang kepadamu mereka mengucapkan salam

kehormatan kepadamu dengan apa-apa tidak menurut salam
kehormatan kepadamu dengannya Allah

Al-Mujaadilah:8
َحيَّْوَك

إِذَا ُحيِّيتُم ِبتَِحيٍَّة فََحيُّوا۟ ِبأَْحَسَن ِمنَْهآ أَْو رُدُّوَهآ َو
dan apabila kalian dihormati dengan penghormatan maka mereka

menghormat dengan yang lebih baik daripadanya atau mereka
mengembalikannya

An-Nisa:86
ُحيِّيتُم

إِذَا ُحيِّيتُم ِبتَِحيٍَّة فََحيُّوا۟ ِبأَْحَسَن ِمنَْهآ أَْو رُدُّوَهآ َو
dan apabila kalian dihormati dengan penghormatan maka mereka

menghormat dengan yang lebih baik daripadanya atau mereka
mengembalikannya

An-Nisa:86
۟ فََحيُّوا

نََك ٱللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم َدْعَوىُٰهْم ِفيَها ُسبْحَٰ
doa mereka didalamnya maha suci engkau ya Allah dan

penghormatan mereka didalamnya kehormatan/kesejahteraan
Yunus:10 َوتَِحيَّتُُهْم

إِذَا َجآُءوَك َحيَّْوَك ِبَما َلْم يَُحيَِّك ِبِه الـلَّـُه َو
dan apabila mereka datang kepadamu mereka mengucapkan salam

kehormatan kepadamu dengan apa-apa tidak menurut salam
kehormatan kepadamu dengannya Allah

Al-Mujaadilah:8
يَُحيَِّك
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د م ا خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bisu, sunyi, senyap,

bungkam, sengap, cep, yg adalah dlm hati, yg tdk dibunyikan, masih,
tetap, lagi, lebih, selain itu, keheningan, kesunyian, penyuling, gambar
fragmen, lamban, non-aktif, tenang, aman, ayem, teduh, reda, syahdu,

berakal, antap, karar, ketenangan, ketenteraman
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menenangkan,

menghilangkan, meredakan, mereda, menenteramkan, meneduhkan,
bereda, mendiamkan, meneduh, leleh, memperdiamkan

ِمِديَن خَٰ ِمُدوَن خَٰ
orang-orang yang padam/tak dapat hidup lagi orang-orang yang telah padam/mati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمُدوَن إِن َكانَْت إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً فَِإذَا ُهْم خَٰ
tidak adalah ia kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan maka tiba-tiba mereka orang-orang yang telah padam/mati
YaaSiin:29 ِمُدوَن خَٰ

ِمِديَن فََما زَاَلت تِّْلَك َدْعَوىُٰهْم َحتَّىٰ َجَعْلنَُٰهْم َحِصيًدا خَٰ
maka (ia) senantiasa/tetap itu[tg.pr] doa mereka sehingga (kami)

jadikan mereka tanaman yang sudah disabit orang-orang yang
padam/tak dapat hidup lagi

Al-Anbiyaa':15
ِمِديَن خَٰ
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ن ا خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna losmen, rumah penginapan,

restoran, hotel, tikus, pengkhianat, ganjal rambut, bantalan rambut, orang
murtad, belot, berkhianat, menjual habis, obral, keraguan, keragu-raguan,

jeritan, pekik, dengking, pembagian, belah, keretakan, robekan, gerak
mengangkang, renggang penuh, pecah, sobek, retak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengkhianati, membukakan,
menyingkapkan, memperlihatkan, berkhianat, bimbang, menggagap,

berjalan bergoyang, berjalan dgn tersandung, membersihkan, berjalan
dgn terhuyung-huyung, bertatih-tatih, terputus-putus, berkata dgn

tertahan-tahan, berbuat dgn ragu-ragu, menjerit, memekik, mendengking,
berdengking, mengadukan, membagi, berpisah, memisahkan, membelah,

memecah, pecah, bercerai, membagi-bagi, retak, merekah, melekang,
bercekah, melarikan diri, mengeping, membuka rahasia

َخآِئنٍَة َخانُوا۟ تَْختَانُوَن تَُخونُوا۟ أَُخنُْه
orang yang khianat orang-orang yang

berkhianat khianat mengkhianati mengkhianatinya

ِخيَانًَة َخوَّاٍن َخوَّانًا َخآِئنََة َخآِئنٍَة
pengkhianatan (ia[lk]) yang

berkhianat yang berkhianat orang yang
berkhianat orang yang khianat

۟ َوتَُخونُٓوا لِّْلَخآِئِننَي فََخانَتَاُهَما ِخيَانَتََك ِخيَانًَة
dan mengkhianati bagi orang-orang

yang mengkhianati
lalu (keduanya)

berkhianat kepada
keduanya

berkhianat
kepadamu pengkhianatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَٰلَِك لِيَْعَلَم أَنِّى َلْم أَُخنُْه ِبٱْلَغيِْب
itu agar dia mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya

dengan gaib/diwaktu dia tidak ada
Yusuf:52 أَُخنُْه

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُخونُوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak mengkhianati

Allah dan rasul
Al-Anfaal:27 ۟ تَُخونُوا
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َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187
تَْختَانُوَن

إِن يُِريُدوا۟ ِخيَانَتََك فََقْد َخانُوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل َو
jika dia menghendaki berkhianat kepadamu maka sesungguhnya telah

orang-orang yang berkhianat Allah dari sebelum
Al-Anfaal:71 ۟ َخانُوا

نُْهْم إاِلَّ َقلِياًل مِّنُْهْم واََل تَزَاُل تَطَّلِعُ َعَلىٰ َخآِئنٍَة مِّ
dan jangan kamu melewatkan waktu akan melihat atas/terhadap

orang yang khianat dari mereka kecuali sedikit dari mereka
Al-Maidah:13 َخآِئنٍَة

ُدوُر يَْعَلُم َخآِئنََة ٱأْلَْعنُيِ َوَما تُْخِفى ٱلصُّ
dia mengetahui orang yang berkhianat mata-mata dan tidak dia

menyembunyikan dada(hati)
Ghafir:19 َخآِئنََة

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّانًا أَِثيًما
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang adalah dia yang

berkhianat bergelimang dosa
An-Nisa:107 َخوَّانًا

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكفُوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap (ia[lk]) yang

berkhianat keingkaran
Al-Hajj:38 َخوَّاٍن

إِمَّا تََخافَنَّ ِمن َقْومٍ ِخيَانًَة َو
dan jika sungguh takut dari kaum/orang-orang pengkhianatan Al-Anfaal:58 ِخيَانًَة

إِن يُِريُدوا۟ ِخيَانَتََك فََقْد َخانُوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل َو
jika dia menghendaki berkhianat kepadamu maka sesungguhnya telah

orang-orang yang berkhianat Allah dari sebelum
Al-Anfaal:71 ِخيَانَتََك

فََخانَتَاُهَما فََلْم يُْغِنيَا َعنُْهَما ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
lalu (keduanya) berkhianat kepada keduanya maka tidak dikayakan

(oleh keduanya) dari keduanya dari Allah sesuatu
At-Tahriim:10 فََخانَتَاُهَما

واََل تَُكن لِّْلَخآِئِننَي َخِصيًما
dan jangan adalah bagi orang-orang yang mengkhianati penentang An-Nisa:105 لِّْلَخآِئِننَي

نَِٰتُكْم َوأَنتُْم تَْعَلُموَن َوتَُخونُٓوا۟ أَمَٰ
dan mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu dan

kalian kalian mengetahui
Al-Anfaal:27 ۟ َوتَُخونُٓوا
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ِدْل َعِن ٱلَِّذيَن يَْختَانُوَن أَنفَُسُهْم واََل تُجَٰ
dan janganlah kamu semakin mendebat dari orang-orang yang

mereka mengkhianati diri-diri mereka sendiri
An-Nisa:107 يَْختَانُوَن

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلَخآِئِننَي
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang berkhianat Al-Anfaal:58 ٱْلَخآِئِننَي

 َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َكيَْد ٱْلَخآِئِننَي
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan tipu daya orang-

orang yang berkhianat
Yusuf:52
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ا ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghilang secara perlahan,
menyusut, mengecil, menurun, mundur, melemah, berkurang

kekuasaannya

ٱْلَخْبَء
yang tersembunyi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أاَلَّ يَْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى يُْخِرُج ٱْلَخْبَء ِفى ٱلسَّ
agar tidak menyembah kepada Allah yang dia mengeluarkan yang

tersembunyi di dalam langit dan di bumi
An-Naml:25 ٱْلَخْبَء
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ت ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna langkah cepat, berlari

langkah kecil, terjemahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlari kecil, berderap,
menderap, berjalan cepat, mempermainkan, luntur, melunturkan,
memudarkan, menjadi pudar, mengalum, menjadi layu, muntah,

menghilang secara perlahan

ٱمْلُْخِبِتنَي َوأَْخبَتُٓوا۟ فَتُْخِبَت
orang-orang yang menundukan

diri/mematuhi dan (mereka) merendahkan diri maka ditundukkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَيُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦ فَتُْخِبَت َلُهۥ ُقُلوبُُهْم
lalu beriman dengannya maka ditundukkan baginya hati mereka Al-Hajj:54 فَتُْخِبَت

ِت َوأَْخبَتُٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan dan (mereka) merendahkan diri

kepada tuhan mereka

Huud:23
۟ َوأَْخبَتُٓوا

ِر ٱمْلُْخِبِتنَي فَِإلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََلُهۥٓ أَْسلُِموا۟ َوبَشِّ
maka tuhan kalian tuhan yang esa maka kepada-Nya (kalian)

berserah dirilah dan beritakanlah orang-orang yang menundukan
diri/mematuhi

Al-Hajj:34
ٱمْلُْخِبِتنَي
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ث ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kedengkian, keracunan,

kejahatan, kedahsyatan, kebisaan, dosa, keburukan, kebusukan,
kenakalan, sifat amat berbisa, dendam, maksud jahat, penjahatan,
keganasan, permusuhan, penyakit yg berbahaya, kebusukan hati,

kekejaman, sifat jahat, kejelekan, tingkah laku buruk, kecerdasan,
kecerdikan, kelicikan, kelihaian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيِثنَي لِْلَخِبيثَِٰت َخِبيثٍَة َخبَُث
dan laki-laki yang

keji
untuk (mereka[lk])

yang keji untuk yang keji kejelekan buruk

ٱْلَخِبيُث ٱْلَخِبيثَُٰت ٱْلَخِبيَث ٱْلَخبَِٰٓئَث َوٱْلَخِبيثُوَن
yang buruk yang keji yang buruk yang buruk dan laki-laki yang

keji

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَِّذى َخبَُث اَل يَْخُرُج إاِلَّ نَِكًدا
dan yang buruk tidak mereka keluar kecuali merana/kerdil Al-A'raaf:58 َخبَُث

َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26 َخِبيثٍَة

َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26

ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untuk
yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan

laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
لِْلَخِبيثَِٰت
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ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untu

yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan
laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
لِْلَخِبيِثنَي

ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untu

yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan
laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
َوٱْلَخِبيثُوَن

َويُِحلُّ َلُهُم ٱلطَّيِّبَِٰت َويَُحرُِّم َعَليِْهُم ٱْلَخبَِٰٓئَث
dan dihalalkan bagi mereka orang yang baik-baik dan zsungguh-

sungguh akan mengharamkan atas mereka yang buruk
Al-A'raaf:157 ٱْلَخبَِٰٓئَث

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَت تَّْعَمُل ٱْلَخبَِٰٓئَث  َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dari negeri yang adalah ia melakukan

yang buruk
Al-Anbiyaa':74

ُموا۟ ٱْلَخِبيَث ِمنُْه واََل تَيَمَّ
dan jangan kalian memilih yang buruk dari padanya Al-Baqarah:267 ٱْلَخِبيَث

َحتَّىٰ يَِميزَ ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب
sehingga memisahkan yang buruk dari kebaikan

Ali-Imran:179

َوَءاتُوا۟ ٱْليَتََٰمىٰٓ أَْموََٰلُهْم واََل تَتَبَدَُّلوا۟ ٱْلَخِبيَث ِبٱلطَّيِِّب
dan kalian hendaklah memberikan anak-anak yatim harta-harta

mereka dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan kebaikan
An-Nisa:2

لِيَِميزَ الـلَّـُه ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب
karena hendak memisahkan Allah yang buruk dari kebaikan

Al-Anfaal:37

َويَْجَعَل ٱْلَخِبيَث بَْعَضُهۥ َعَلىٰ بَْعٍض
dan dia menjadikan yang buruk sebagiannya atas/terhadap bagian

Al-Anfaal:37

ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untu

yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan
laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
ٱْلَخِبيثَُٰت

ُقل الَّ يَْستَِوى ٱْلَخِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجبََك َكثْرَةُ ٱْلَخِبيِث
kamu hendaklah mengatakan tidak dia sama yang buruk dan

kebaikan meskipun dia lebih mengherankanmu banyak yang buruk
Al-Maidah:100 ٱْلَخِبيُث
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ُقل الَّ يَْستَِوى ٱْلَخِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجبََك َكثْرَةُ ٱْلَخِبيِث
kamu hendaklah mengatakan tidak dia sama yang buruk dan

kebaikan meskipun dia lebih mengherankanmu banyak yang buruk
Al-Maidah:100 ٱْلَخِبيِث
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ر ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna laporan, warta, visum,

letusan, rencana, pengutaraan, repot, desas-desus, kabar, cerpen, cerita
pendek, warta berita.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melaporkan, menceritakan,
memberitahukan, membayar, mengatakan, menyuruh, memperingatkan,
mengingatkan, mengumumkan, menyiapkan, mempersiapkan, bercerita,
menunjukkan, mengetahui, mengenali, mengenal, jelaskan, mengadukan,

menandakan, mengenalkan, menghitung, membilangkan, menyolok,
menyolok mata, mempertikaikan, memperikan, memberi kabar, melapor,

mengabarkan, memberitahu, memperkenalkan, mempersahabatkan,
kenalkan, mewartakan, lapor, merencana, menyuluhi, menerangkan,
mengatakan kpd, mempertahukan, memberi petunjuk, membunuh,

memberi peringatan, mengatakan secara rahasia, menuangkan, unjuk
bertahu.

َخِبيًرا ِبَخبٍَر أَْخبَارُِكْم أَْخبَارََها أَْخبَارَُكْم
maha mengetahui dengan berita berita-berita kalian beritanya berita-berita kalian

َخِبيٍر َخِبيرٌۢ َخِبيٌر َخِبيرًۢا َخِبيًرا
maha mengetahui maha mengetahui maha mengetahui maha mengetahui maha mengetahui

ٱْلَخِبيُر لََّخِبيرٌۢ َلَخِبيرٌۢ
maha pengungkap benar-benar mengetahui

(ks/kb[tunggal] sangat/maha)
benar-benar mengetahui

(ks/kb[tunggal] sangat/maha)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبِريَن َونَبُْلَوا۟ أَْخبَارَُكْم ِهِديَن ِمنُكْم َوٱلصَّٰ َوَلنَبُْلَونَُّكْم َحتَّىٰ نَْعَلَم ٱمْلُجَٰ
dan kami sungguh akan memberi cobaan hingga mengetahui orang-
orang yang berjihad/bersungguh-sungguh diantara kalian dan laki-

laki yang sabar dan akan menguji berita-berita kalian

Muhammad:31 أَْخبَارَُكْم

يَْوَمِئٍذ تَُحدُِّث أَْخبَارََها
pada hari itu ia menceritakan beritanya Az-Zalzalah:4 أَْخبَارََها

1747

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10


KosakataAlQuran

َقْد نَبَّأَنَا الـلَّـُه ِمْن أَْخبَارُِكْم
sungguh telah telah (ia[lk]) memberitahukan kami Allah dari berita-

berita kalian
At-Taubah:94 أَْخبَارُِكْم

َسـَٔاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر أَْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََّعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
aku akan mendatangkan kepadamu dari padanya dengan berita atau

aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api
agar supaya kalian kalian memanaskan badan

An-Naml:7 ِبَخبٍَر

 لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر
agar / boleh jadi aku aku mendatangkan kepada kalian dari padanya

dengan berita
Al-Qashash:29

يَُوفِِّق الـلَّـُه بَيْنَُهَمآ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا
dia akan memberi taufik Allah diantara mereka berdua sesungguhnya

Allah adalah dia sangat pandai maha mengetahui
An-Nisa:35 َخِبيًرا

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:94

 فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:128

 فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:135

 َوَسبِّحْ ِبَحْمِدِهۦ وََكفَىٰ ِبِهۦ ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيًرا
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji-nya dan
cukuplah dengannya dengan/terhadap dosa-dosa hamba-hambanya

maha mengetahui

Al-Furqon:58

ُن فَْسـَْٔل ِبِهۦ َخِبيًرا  ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش ٱلرَّْحمَٰ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` pemurah maka

tanyakanlah dengannya maha mengetahui
Al-Furqon:59

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia tentang apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Ahzab:2

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َلِطيفًا َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat halus maha mengetahui

Al-Ahzab:34

وََكفَىٰ ِبَربَِّك ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu dengan/terhadap dosa-dosa hamba-

hambanya maha mengetahui maha melihat
Al-Isra:17 َخِبيرًۢا
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إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:30

إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:96

 بَْل َكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيرًۢا
bahkan adalah dia Allah terhadap apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Fath:11

ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dengan apa kalian melakukan maha mengetahui Al-Baqarah:234 َخِبيٌر

 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah dengan/tentang apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-Baqarah:271

 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

Ali-Imran:180

 إِنَُّهۥ ِبَما يَْعَمُلوَن َخِبيٌر
sesungguhnya dia dengan/terhadap apa mereka mengerjakan maha

mengetahui
Huud:111

 فَتُْصِبحُ ٱأْلَرُْض ُمْخَضرَّةً إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
maka dijadi bumi (ia[pr]) yang dalam kondisi menghijau

sesungguhnya Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Al-Hajj:63

 يَأِْت ِبَها الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
ia mendatangkan / mengumpulkan dengannya Allah sesungguhnya

Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Luqman:16

 َوأَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan bahwasannya Allah terhadap apa yang kalian melakukan maha

mengetahui
Luqman:29

 إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َخِبيٌر
sesungguhnya Allah sangat mengetahui maha mengetahui

Al-Hujuraat:13

 َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-Mujaadilah:3

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11
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 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

At-Taghaabun:8

بَُكْم َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن واََل َمآ أَصَٰ
dan tidak apa dia menimpa kalian dan Allah maha mengetahui

dengan/terhadap apa kalian melakukan
Ali-Imran:153 َخِبيرٌۢ

إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan/terhadap apa kalian

melakukan
Al-Maidah:8

َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan Allah maha mengetahui dengan apa kalian melakukan

At-Taubah:16

ذَٰلَِك أَزَْكىٰ َلُهْم إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
itu lebih bersih/suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha

mengetahui dengan/terhadap apa kerjakan
An-Nuur:30

إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan/terhadap apa kalian

melakukan
An-Nuur:53

إِنَُّهۥ َخِبيرٌۢ ِبَما تَفَْعُلوَن
sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa/tentang apa (kalian)

kerjakan (kt sedang/akan)
An-Naml:88

 إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َخِبيرٌۢ
sesungguhnya Allah sangat mengetahui maha mengetahui

Luqman:34

إِنَُّهۥ ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya dia dengan hamba-hamba-nya maha mengetahui maha

melihat
Asy-Syuura:27

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mengetahui terhadap apa-apa kalian melakukan
Al-Hasyr:18

إِذَا َجآَء أََجُلَها َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
apabila dia datang waktunya dan Allah maha mengetahui terhadap

apa kalian melakukan

Al-
Munaafiquun:11

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َخِبيٍر ثُمَّ فُصِّ
kemudian benar-benar dijelaskan dari sisi hikmah/bijaksana maha

mengetahui
Huud:1 َخِبيٍر
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 َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُروَن ِبِشرِْكُكْم واََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيٍر
dan pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari dengan
kemusyrikan dan tidak dijelaskan kepadamu seperti maha

mengetahui

Faathir:14

وََكيَْف تَْصِبُر َعَلىٰ َما َلْم تُِحْط ِبِهۦ ُخبًْرا
dan bagaimana kalian melakukan kesabaran atas/terhadap apa tidak

diliputilah dengannya pengalaman/pengetahuan
Al-Kahfi:68 ُخبًْرا

 َكذَٰلَِك َوَقْد أََحطْنَا ِبَما َلَديِْه ُخبًْرا
seperti itulah dan sesungguhnya (kami) meliputi dengan apa/segala

apa di sisinya pengalaman/pengetahuan
Al-Kahfi:91

إِنَّ الـلَّـَه ِبِعبَاِدِهۦ َلَخِبيرٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan hamba-hamba-nya benar-benar

mengetahui (ks/kb[tunggal] sangat/maha) maha melihat
Faathir:31 َلَخِبيرٌۢ

إِنَّ َربَُّهم ِبِهْم يَْوَمِئٍذ لََّخِبيرٌۢ
sesungguhnya tuhan pada mereka pada hari itu benar-benar

mengetahui (ks/kb[tunggal] sangat/maha)
Al-Adiyaat:11 لََّخِبيرٌۢ

َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر
dan dia maha bijaksana maha pengungkap Al-An'aam:18 ٱْلَخِبيُر

َدِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ  عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dan dia

maha bijaksana maha pengungkap
Al-An'aam:73

َر َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر ُر َوُهَو يُْدرُِك ٱأْلَبْصَٰ  الَّ تُْدرُِكُه ٱأْلَبْصَٰ
tidak dia dapat dicapainya penglihatan (mata) dan dia dia

menyebabkan dapat mencapai penglihatan/yang kelihatan dan dia
sangat halus maha pengungkap

Al-An'aam:103

 َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱأْلَِخرَِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر
dan bagi-Nya segala puji di dalam akhirat dan dia maha bijaksana

maha pengungkap
Saba':1

 َقاَل نَبَّأَِنىَ ٱْلَعلِيُم ٱْلَخِبيُر
dia mengatakan memberitakan kepadaku yang sangat mengetahui

maha pengungkap
At-Tahriim:3

 أاََل يَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر
apakah tidak/tidakkah dia mengetahui siapa/apa dia menciptakan dan

dia sangat halus maha pengungkap
Al-Mulk:14
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ز ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna roti, koe, makanan kecil 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُخبْزًا
roti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاَل ٱْلَءاَخُر إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسى ُخبْزًا
dan dia mengucapkan yang lain sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi membawa di atas kepalaku roti
Yusuf:36 ُخبْزًا
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ط ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pukulan, ketokan, bunyi

ketukan, letusan, letupan, suara keras, bunyi keras, bunyi nyaring, tepat,
tiba-tiba

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengetuk, memukul,
menumbuk, merobohkan, mengetok, memukulkan, mengumpat kejam,

memukul-mukul, membantingkan, mendedas, menjatuhkan

يَتََخبَّطُُه
dia masuk padanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْطَُٰن اَل يَُقوُموَن إاِلَّ َكَما يَُقوُم ٱلَِّذى يَتََخبَّطُُه ٱلشَّ
tidak mereka berdiri melainkan seperti dia mendirikan yang dia

masuk padanya syaitan
Al-Baqarah:275 يَتََخبَّطُُه
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ل ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyakit jiwa, penyakit gila,

kegemaran, keranjingan, kegila-gilaan, kegilaan, perbuatan yg kegila-
gilaan, sakit mental, kelumpuhan, ketakutan, keadaan kelengar,

kekusutan, kekacauan, perkelahian, percekcokan, gila, marah, edan, sakit
akal, yg gemar sekali, kebingungan, senggang, terluang, serap, kurus,
sedikit, sederhana, yg berhemat, jalan sempoyongan, jalan terhuyung-

huyung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggila, mempergilakan,

menjadi gila, menggilakan, memberahikan, menggilakan, mempergilakan,
membuat jatuh hati

َخبَااًل
yg menarik/menimbulkan kemudharatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل يَأُْلونَُكْم َخبَااًل َودُّوا۟ َما َعِنتُّْم
tidak mereka henti-hentinya kepada kalian yg menarik/menimbulkan

kemudharatan mereka ingin apa kalian menyusahkan kamu
Ali-Imran:118 َخبَااًل

 َلْو َخرَُجوا۟ ِفيُكم مَّا زَاُدوُكْم إاِلَّ َخبَااًل
kalau mereka keluar/pergi kepada kalian tidaklah menambah kalian

kecuali/selain yg menarik/menimbulkan kemudharatan
At-Taubah:47

1754

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

و ب خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna padam, tertindih, yg ditekan,

mati, putus, sepi, sama sekali
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna keluar, memadamkan,

meredup, berangkat, mati, lenyap, membosankan, bergaul, habis sama
sekali

َخبَْت
(ia[pr]) padam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُكلََّما َخبَْت زِْدنَُٰهْم َسِعيًرا
setiap apa (ia[pr]) padam (kami) tambahkan kepada mereka api yang

menyala-nyala
Al-Isra:97 َخبَْت
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ر ت خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , seleksi, saringan, bidikan,

sesuatu yg terpilih, karangan pilihan, pemilihan, opsi, kehendak,
kebebasan, jalan lain, preferensi, sesuatu yg lebih disukai, prarasa, dilema,

malu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, memilih, memutuskan,

menemukan, memainkan di luar kepala, memetik, mengorek, mencungkil,
mencongkel, mencopet, menyisihkan, memisahkan, lebih suka,

mengajukan, melebihkan, mengemukakan, memberikan suara, menyetem,
mengusulkan, menyatakan, pilih, mengangkat, menunjuk,

mengkhususkan, mengasingkan, bergaul, menyusun, menyortir,
menggolongkan, menjeniskan

َختَّاٍر
orang yang tidak setia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر
kecuali tiap orang yang tidak setia keingkaran Luqman:32 َختَّاٍر
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Kosakata AlQuran

م ت خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna meterai, mohor, cap, tanda,

dekat, rapat, damping, erat, akrab, ketat, teliti, tertutup, melekat, pengap,
tersembunyi, ketel, bungkam, rahasia, kikir, lokek, rodong, tdk segar,

panas sekali, kerap, tersendiri, terpisah, lekat-lekat, anjing laut, jaminan,
tanggungan, khatam , penutupan, akhir, penutup, perangko, stempel,

prangko, setempel, kupon, bekas, macam, ketukan kaki, ketokan kaki,
pencetakan, entakan, pencapan, tanda ciri khusus, jejak, kesan, terbitan,

tindasan, tindihan, rekam, impresi, cetakan, anggapan, pengaruh,
pengalaman, khatam, tera, potongan, gebrakan, perubahan, pukulan tinju,

jujur, terus terang, nyata, terang-terangan, terang-terang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menutup, menyegel, menutup

rapat-rapat, mengunci, mencap, menaruh cap, menutup mati,
memperkuat, mengesahkan, mengecap, memukul cap, memperangkoi,
menunjukkan, merentak, melangkah dgn berat, membekas, mencetak,

menyetempel, memotong, menebang, membelah, membabat, merambah,
mengapak, memukul ke bawah, menyimpulkan, mengakhiri, menarik
kesimpulan, berakhir, memutuskan, menandatangani, berpendapat,

menjadikan, membuhul, ditutup, menguncup, menauntukan,
mempertauntukan, berlangganan, menganut, menyetujui, menyumbang,
berabonemen, berjanji akan membayar, mengabonemenkan, menganuti,

menyelesaikan, merangkumkan, mengenakan pakaian tebal, menghubungi
erat, menyudahi

َوَخاتََم نَْخِتُم مَّْختُومٍ ِختَُٰمُهۥ َختََم
dan dia menutup mengunci/menutup (ia[lk]) yang

dicap/dilak capnya/laknya ia
menutup/mengunci

يَْخِتْم َوَختََم
(ia[lk]) menutup dan dia menutup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َختََم الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ia menutup/mengunci Allah atas/terhadap hati mereka Al-Baqarah:7 َختََم
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KosakataAlQuran

ِختَُٰمُهۥ ِمْسٌك َوِفى ذَٰلَِك فَْليَتَنَافَِس ٱمْلُتَنَِٰفُسوَن
capnya/laknya kasturi dan untuk itu maka hendaklah berlomba-lomba

orang-orang yang berlomba

Al-
Mutaffifiin:26

ِختَُٰمُهۥ
يُْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْختُومٍ

diberi minuman dari minuman yang terpilih (ia[lk]) yang dicap/dilak
Al-

Mutaffifiin:25 مَّْختُومٍ
ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن

pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut
mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi

kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka
mereka usahakan

YaaSiin:65
نَْخِتُم

َولَِٰكن رَُّسوَل الـلَّـِه َوَخاتََم ٱلنَِّبيِّۦَن
akan tetapi utusan Allah dan dia menutup para nabi Al-Ahzab:40 َوَخاتََم

َوَختََم َعَلىٰ ُقُلوِبُكم مَّْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِه
dan dia menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak /

selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46 َوَختََم

َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23

فَِإن يََشِإ الـلَّـُه يَْخِتْم َعَلىٰ َقْلِبَك
maka jika menghendaki Allah (ia[lk]) menutup atas/terhadap hatimu Asy-Syuura:24 يَْخِتْم
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Kosakata AlQuran

د د خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelancangan,

kekurangajaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna lancang mulut

ٱأْلُْخُدوِد َخدََّك
pembuat parit mukamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْر َخدََّك لِلنَّاِس واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا واََل تَُصعِّ
dan jangan dipalingkan mukamu kepada manusia dan jangan berjalan

di dalam bumi angkuh
Luqman:18 َخدََّك

ُب ٱأْلُْخُدوِد ُقِتَل أَْصحَٰ
dia telah dibunuh para penghuni pembuat parit Al-Buruuj:4 ٱأْلُْخُدوِد
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Kosakata AlQuran

ع د خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna muslihat, permainan, kiat,

tipu, sulap, akal, sulapan, kebiasaan, bodoh, tolol, goblok,penipu,
pengecoh, tipuan, orang bodoh.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menipu, memperdaya,
menipu, mengibuli, menyontek, menjiplak, main curang, memukul,

memperkonon, memperdayakan, mengakali, mencurangi, membohongi,
mengelabui, menjerat, mengicu, menggunting, menyikut.

ِدُعوَن يُخَٰ يَْخَدُعوَن يَْخَدُعوَك ِدُعُهْم خَٰ
mereka menipu (mereka[lk]) menipu (mereka[lk]) menipu

kamu
yang membalas tipuan

mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِدُعُهْم ِدُعوَن الـلَّـَه َوُهَو خَٰ إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي يُخَٰ
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki mereka menipu Allah

dan dia yang membalas tipuan mereka
An-Nisa:142 ِدُعُهْم خَٰ

إِن يُِريُدٓوا۟ أَن يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسبََك الـلَّـُه َو
dan jika dia menghendaki akan (mereka[lk]) menipu kamu maka

sesungguhnya cukuplah bagimu Allah
Al-Anfaal:62 يَْخَدُعوَك

َوَما يَْخَدُعوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
dan tidak (mereka[lk]) menipu kecuali diri-diri mereka sendiri dan

tidak mereka menyadari
Al-Baqarah:9 يَْخَدُعوَن

ِدُعوَن الـلَّـَه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُخَٰ
mereka menipu Allah dan orang-orang yang mereka mengimani Al-Baqarah:9 ِدُعوَن يُخَٰ

ِدُعُهْم ِدُعوَن الـلَّـَه َوُهَو خَٰ إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي يُخَٰ
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki mereka menipu Allah

dan dia yang membalas tipuan mereka
An-Nisa:142
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Kosakata AlQuran

ن د خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sama, banding, handai tolan,

pecinta, pencinta, penggemar, mahbub, mahkota.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyamai, sama dgn,

membandingi, memadai, mengimbangi.

أَْخَداٍن
gundik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍت واََل ُمتَِّخذَِٰت أَْخَداٍن ِفحَٰ ُمْحَصنٍَٰت َغيَْر ُمسَٰ
wanita-wanita dalam kondisi merdeka / yang memelihara diri tidak /

bukan / selain wanita-wanita pezina dan bukan wanita yang
mengambil gundik

An-Nisa:25
أَْخَداٍن

ِفِحنَي واََل ُمتَِّخِذٓى أَْخَداٍن  إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
jika kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

wanita-wanita yang dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
dan tidak orang-orang yang mengambil gundik

Al-Maidah:5
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Kosakata AlQuran

ل ذ خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekecewaan, kemundudran,

kegagalan, kekalahan, kekurangan, kejatuhan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengecewakan, menurunkan,

mundur, melepaskan, mengeluarkan, memperturunkan, gagal,
membiarkan, urung, kandas, melalaikan, kalah, rusak, lupa,

meninggalkan, bangkrut, runtuh, kurang, berkurang, menjadi lemah,
mangkir, menjatuhkan, tdk meluluskan, tdk lulus, kebentur, mudarat,

kegagalan, seorang yg tak lulus ujian

يَْخذُْلُكْم مَّْخذُواًل َخذُواًل
dia membiarkan kalian yang dihina yang tidak menolong (penghina)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن َخذُواًل نسَٰ يْطَُٰن لِإْلِ وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan bagi manusia yang tidak menolong (penghina) Al-Furqon:29 َخذُواًل

فَتَْقُعَد َمذُْموًما مَّْخذُواًل
maka duduk/menjadi (ia[lk]) yang dicela yang dihina Al-Isra:22 مَّْخذُواًل

إِن يَْخذُْلُكْم فََمن ذَا ٱلَِّذى يَنُصرُُكم مِّۢن بَْعِدِهۦ َو
dan jika dia membiarkan kalian maka barang siapa mempunyai/yang

ada yang menolong kalian dari sesudahnya
Ali-Imran:160 يَْخذُْلُكْم
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Kosakata AlQuran

ب ر خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seorang yg tak lulus ujian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna gagal, membiarkan, urung,
kandas, melalaikan, kalah, rusak, lupa, meninggalkan, bangkrut, runtuh,
kurang, kekurangan, berkurang, menjadi lemah, mangkir, menjatuhkan,

tdk meluluskan, tdk lulus, kebentur, mudarat, mengecewakan,
menurunkan, mundur, melepaskan, mengeluarkan, memperturunkan

يُْخِربُوَن َخرَاِبَهآ
diruntuhkan keruntuhannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن يُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ َوَسَعىٰ ِفى َخرَاِبَهآ
bahwa dia disebut didalamnya namanya dan ia berusaha di dalam

keruntuhannya
Al-Baqarah:114 َخرَاِبَهآ

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2
يُْخِربُوَن
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Kosakata AlQuran

ج ر خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna di luar, ke luar, pesta, partai,

pihak, rombongan, kelompok, partai politik, pendukung, penyokong,
penerimaan, kumpulan orang, kobok, orang yg mau bicara, nomor telepon

yg mau bicara, selut, lumpur cair, aliran yg perlahan, tdk lagi berkuasa,
mabuk benar, mabuk bunga selasih, yg tdk menurut mode lagi, perjalanan,
kesempatan, kesepakatan, kegiatan, pingsan, hanyut, tdk di rumah, sudah
terbit, tak bisa diterima, sedang mengadakan, rusak berat, rugi, keranjang

beban, kekeluaran.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna keluar, meninggalkan,

berangkat, padam, mati, lenyap, bergaul, disiarkan, diterbitkan, pergi,
berjalan, hilang, naik, menaiki, jalan, berlalu, pergi pelesir, pergi berfoya-
foya, mengeluarkan, melepaskan, menyemburkan, habis, menjadi, sampai,

bangkrut, meninggal, meninggal dunia, berbunyi, hancur, mengalir dgn
perlahan, terbentang, pai, menjadi aus, ketahuan.

أَْخرََجِنى أَْخرََجُكم أَْخرََجَك أَْخرََجتَْك أَْخَرَج
(ia[lk]) akhirnya
menyuruh keluar

aku

(ia[lk]) akhirnya
menyuruh keluar

kalian

(ia[lk]) akhirnya
menyuruh keluar

kamu

(ia[pr]) akhirnya
menyuruh keluar

kamu
dia telah

mengeluarkan

أَْخرُِجوُهم أَْخرَْجنَا أَْخرَُجوُكْم أَْخرََجُه أَْخرََجِنى
kalian hendaklah

mengeluarkan
mereka

kami keluarkan (mereka) menyuruh
keluar kalian

(ia[lk]) akhirnya
menyuruh keluar ia

(ia[lk]) akhirnya
menyuruh keluar

aku

أُْخَرَج أَْخرِْجنَا أَْخِرْج أَْخرُِجٓوا۟ أَْخرُِجوُهم
dibangkitkan kamu hendaklah

mengeluarkan kami
(kamu[lk])

keluarkanlah
kalian hendaklah

mengeluarkan
kalian hendaklah

mengeluarkan
mereka

أُْخرِْجتُْم أُْخرُِجوا۟ أُْخرَِجْت أُْخَرُج أُْخَرَج
diusir (mereka) diusir dia

mengeluarkan/lahit dikeluarkan dibangkitkan

إِْخَراُجُهْم إِْخَراجٍ إِْخَراًجا أُْخرِْجنَا أُْخرِْجتُْم
pengusiran mereka perwujudan dalam

pengeluaran/pengusiran pengeluaran kami telah diusir diusir
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Kosakata Al-Quran

ِبُمْخرَِجنَي رِِجنَي ِبخَٰ ِبِإْخَراجِ إِْخَراِجُكْم إِْخَراُجُهْم
sebagai orang-orang

yang dikularkan
sebagai orang-orang

yang keluar dengan mengusir mengusir kalian pengusiran mereka

تَْخرُُجوَن تَْخرُُجوا۟ تَْخُرُج تَْخُرَج ِبُمْخرَِجنَي
kalian keluar keluar keluar keluar sebagai orang-orang

yang dikularkan

تُْخرُِجوَن تُْخِرُج تُْخرَُجوَن تَْخُرْج تَْخرُُجوَن
kalian dikeluarkan kamu mengeluarkan kalian dikeluarkan (kamu[lk]) keluarlah kalian keluar

َخرَْجتُْم َخرَْجَت َخرَُجوا۟ تُْخرُِجوُهنَّ تُْخرُِجوَن
kalian

mengeluarkan kamu mengeluarkan mereka keluar/pergi dikeluarkan
mereka[pr] kalian dikeluarkan

فَأَْخَرَج ُخُروجٍ َخرًْجا َخرَْجَن َخرَْجتُْم
maka ia

mengeluarkan keluar ganti rugi/upah mereka
pindah/keluar kalian mengeluarkan

فَتُْخرُِجوهُ فَأَْخرَْجنَُٰهم فَأَْخرَْجنَا فَأَْخرََجُهَما فَأَْخَرَج
maka/lalu kalian

mengungkapkannya
maka (kami) suruh

keluar mereka
lalu kami

mengeluarkan

maka ia menjadi
penyebab

mengeluarkan
keduanya

maka ia
mengeluarkan

فَيَْخُرُج فَنُْخِرُج فََخَرَج فََخَراُج فَتُْخرُِجوهُ
lalu keluar lalu dikeluarkan

oleh kami
maka (ia [lk])

keluar
maka ganti
rugi/upah

maka/lalu kalian
mengungkapkannya

َلنَْخرَُجنَّ مَلُْخرَُجوَن َلَخرَْجنَا فَٱْخُرْج فَيَْخُرُج

niscaya akan keluar
sungguh orang-
orang yang akan

cepat untuk
dikeluarkan

tentu (kami)
keluar/berangkat

maka keluarlah
kamu lalu keluar

َليُْخرَِجنَّ َليَْخرُُجنَّ َلنُْخرَِجنَُّكم َلنُْخرَِجنََّك َلنَْخرَُجنَّ
agar menyebabkan
sungguh-sungguh

mengusir

agar sungguh-
sungguh

keluar/pergi
sungguh akan diusir

kalian[lk]
untuk diusir kamu

(oleh kami) niscaya akan keluar
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لِْلُخُروجِ لِتُْخرُِجوا۟ لِتُْخرَِجنَا لِتُْخِرَج َليُْخرَِجنَّ
untuk keluar untuk dikeluarkan

untuk
diusir/dikeluarkan
kami (oleh ia[lk])

keluar
agar menyebabkan
sungguh-sungguh

mengusir

لِّيُْخِرَج لِّنُْخِرَج لِيُْخرُِجوَك لِيُْخرَِجُكم لِْلُخُروجِ
karena akan
dikeluarkan agar dikeluarkan untuk dikeluarkan

kamu
karena dikeluarkan

kalian untuk keluar

ُمْخِرٌج ُمْخَرَج َمْخرًَجا لِّيُْخرَِجُكم لِّيُْخِرَج
yang mengeluarkan yang menjadi

tempat keluar jalan/tempat keluar karena dikeluarkan
kalian

karena akan
dikeluarkan

نُْخرُِجُكْم نُْخِرُج مِّنَْها مُّْخرَُجوَن ُمْخِرٌج
dikeluarkan
kalian[lk] kami mengeluarkan sebagai orang yang

keluar
orang-orang yang

dalam kondisi
dikeluarkan

yang mengeluarkan

َوأَْخرَُجوُكم َوأَْخرََجِت َوأَْخَرَج نُّْخِرُج نُْخرُِجُكْم
dan usirlah kalian

dan (ia[pr])
akhirnya

mengeluarkan

dan (ia) akhirnya
mengeluarkan /

jadikan
kami mengeluarkan dikeluarkan

kalian[lk]

۟ َوأُْخرُِجوا َوأَْخرِْجِنى َوأَْخرُِجوُهم َوأَْخرَْجنَا َوأَْخرَُجوُكم
dan mereka diusir dan (kamu)

keluarkanlah aku
dan (kalian) usirlah

mereka
dan keluarkanlah

kami dan usirlah kalian

َوتُْخِرُج َوتَْستَْخرُِجوَن َوتَْستَْخرُِجوا۟ إِْخَراُج َو َوأُْخرُِجوا۟
dan kamu

mengeluarkan dan mengeluarkan dan mengeluarkan dan pengusiran dan mereka diusir

َونُْخِرُج َوُمْخِرُج َوَلنُْخرَِجنَُّهم َوتُْخرُِجوَن َوتُْخِرُج
dan akan

dikeluarkan
dan yang

mengelurkan
dan sungguh diusir
mereka (oleh kami) dan kalian diusir dan kamu

mengeluarkan

َويُْخرُِجُهم َويُْخرُِجُكْم َويُْخِرُج َويَْستَْخرَِجا َونُْخِرُج
dan dia

mengeluarkan
mereka

dan menyebabkan
mengeluarkan

kalian
dan menyebabakan

mengeluarkan
dan akan

mengeluarkan
dan akan

dikeluarkan
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يَْخرُُجوَن يَْخرُُجوا۟ يَْخُرُج َويُْخِرْج
keluar mereka keluar mereka keluar dan dikeluarkanlah/dinampakkanlah

(olehnya)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَمآ أَْخَرَج أَبََويُْكم مَِّن ٱْلَجنَِّة
sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu-bapak kalian dari

surga
Al-A'raaf:27 أَْخَرَج

زِْق ٱلَِّتىٓ أَْخَرَج لِِعبَاِدِهۦ َوٱلطَّيِّبَِٰت ِمَن ٱلرِّ
yang dia telah mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan kebaikan-

kebaikan dari rezki
Al-A'raaf:32

إِذَآ أَْخَرَج يََدهُۥ َلْم يََكْد يََرىَٰها
apabila dia telah mengeluarkan tangannya tidak semakin dekat

melihatnya[pr]
An-Nuur:40

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

أَْخَرَج ِمنَْها َمآَءَها َوَمْرَعىَٰها
dia telah mengeluarkan dari padanya airnya dan padang

rumput/tumbuh-tumbuhannya
An-Naziaat:31

َوٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱمْلَْرَعىٰ
dan yang dia telah mengeluarkan rumput-rumputan

Al-Alaa:4

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة ِهىَ أََشدُّ ُقوَّةً مِّن َقْريَِتَك ٱلَِّتىٓ أَْخرََجتَْك
dan berapa banyak dari negeri dia paling keras/berat kekuatan dari

pada negerimu yang (ia[pr]) akhirnya menyuruh keluar kamu
Muhammad:13 أَْخرََجتَْك

َكَمآ أَْخرََجَك َربَُّك ِمۢن بَيِْتَك ِبٱْلَحقِّ
sebagaimana (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kamu tuhanmu dari

rumahmu dengan kebenaran
Al-Anfaal:5 أَْخرََجَك
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ِتُكْم اَل تَْعَلُموَن َشيْـًٔا هَٰ َوالـلَّـُه أَْخرََجُكم مِّۢن بُطُوِن أُمَّ
dan Allah (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kalian dari perut ibu-ibu

kamu tidak kalian mengetahui sesuatu
An-Nahl:78 أَْخرََجُكم

ْجِن َوَجآَء ِبُكم مَِّن ٱْلبَْدِو إِذْ أَْخرََجِنى ِمَن ٱلسِّ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar aku dari penjara dan dia

datang dengan/kepada kalian dari dusun
Yusuf:100 أَْخرََجِنى

إِذْ أَْخرََجُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثَاِنىَ ٱثْننَْيِ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar ia orang-orang yang mereka

mengingkari (ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) dua
At-Taubah:40 أَْخرََجُه

َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم َوأَْخرُِجوُهم مِّْن َحيُْث أَْخرَُجوُكْم
dan kalian hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai

mereka dan (kalian) usirlah mereka dari mana saja (mereka)
menyuruh keluar kalian

Al-Baqarah:191 أَْخرَُجوُكْم

آ أَْخرَْجنَا َلُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َما َكَسبْتُْم َوِممَّ
apa kalian telah mengusahakan dan dari apa yang kami keluarkan

bagi kalian dari bumi
Al-Baqarah:267 أَْخرَْجنَا

إِذَا َوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهْم أَْخرَْجنَا َلُهْم َدآبًَّة مَِّن ٱأْلَرِْض َو
dan apabila dia mendapatkan perkataan atas mereka kami keluarkan

bagi mereka binatang melata dari bumi
An-Naml:82

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجوُهم مِّن َقْريَِتُكْم
kecuali bahwa mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan

mereka dari negeri kalian
Al-A'raaf:82 أَْخرُِجوُهم

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93
۟ أَْخرُِجٓوا

َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجٓوا۟ َءاَل ُلوٍط مِّن َقْريَِتُكْم
mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan keluarga lut dari

negeri kalian
An-Naml:56

ِت إَِلى ٱلنُّوِر أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
agar (kamu[lk]) keluarkanlah kaum kamu dari kegelapan kepada

cahaya terang
Ibrahim:5 أَْخِرْج

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

أَْخرِْجنَا
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َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمنَْها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَٰلُِموَن
ya tuhan kami kamu hendaklah mengeluarkan kami dari padanya

maka jika dikembalikan maka sesungguhnya orang-orang yang
dzalim

Al-
Mu'minuun:107

لًِحا َوُهْم يَْصطَرُِخوَن ِفيَها َربَّنَآ أَْخرِْجنَا نَْعَمْل صَٰ
dan mereka (mereka) meneriakkan di dalamnya ya tuhan kami kamu

hendaklah mengeluarkan kami akan mengerjakan yang saleh
Faathir:37

َوٱلَِّذى َقاَل لِوَٰلَِديِْه أُفٍّ لَُّكَمآ أَتَِعَداِنِنىٓ أَْن أُْخَرَج
dan orang yang dia mengatakan pada kedua orang tuanya ah (celaka)

bagi kamu berdua apakah kamu berdua akan mengancamku bahwa
dibangkitkan

Al-Ahqaaf:17
أُْخَرَج

ُن أَِءذَا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َحيًّا نسَٰ َويَُقوُل ٱإْلِ
mengatakan manusia apakah apabila apa (aku) telah mati sungguh

kelak akan dikeluarkan kehidupan
Maryam:66 أُْخَرُج

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس ُكنتُْم َخيَْر أُمَّ
adalah kalian sebaik-baik ummat dia mengeluarkan/lahit bagi/untuk

manusia
Ali-Imran:110 أُْخرَِجْت

ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم ِبَغيِْر َحقٍّ
orang-orang yang (mereka) diusir dari rumah/kampung halaman

mereka dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Hajj:40 ۟ أُْخرُِجوا

جِِريَن ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم لِْلفَُقرَآِء ٱمْلُهَٰ
bagi orang-orang fakir orang-orang yang berhijrah orang-orang yang

(mereka) diusir dari rumah/kampung halaman mereka
Al-Hasyr:8

َلِئْن أُْخرُِجوا۟ اَل يَْخرُُجوَن َمَعُهْم
sungguh jika (mereka) diusir tidak keluar bersama mereka

Al-Hasyr:12

َلِئْن أُْخرِْجتُْم َلنَْخرَُجنَّ َمَعُكْم واََل نُِطيعُ ِفيُكْم أََحًدا أَبًَدا
sungguh jika diusir niscayaakan keluar beserta kalian dan tidak

ditaati kepada kalian seseorang/siapapun selama-lamanya
Al-Hasyr:11 أُْخرِْجتُْم

َوَقْد أُْخرِْجنَا ِمن ِديَٰرِنَا
dan sesungguhnya kami telah diusir dari rumah atau kampung

halaman kami
Al-Baqarah:246 أُْخرِْجنَا

ثُمَّ يُِعيُدُكْم ِفيَها َويُْخرُِجُكْم إِْخَراًجا
kemudian mengembalikan kalian kedalamnya dan menyebabkan

mengeluarkan kalian pengeluaran
Nuh:18 إِْخَراًجا

َغيَْر إِْخَراجٍ فَِإْن َخرَْجَن
tidak / bukan / selain perwujudan dalam pengeluaran/pengusiran

maka jika mereka pindah/keluar
Al-Baqarah:240 إِْخَراجٍ
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َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَليُْكْم إِْخَراُجُهْم
dan dia yang dilarang/diharamkan atas kalian pengusiran mereka Al-Baqarah:85 إِْخَراُجُهْم

َوأَْخرَُجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم َوظََٰهُروا۟ َعَلىٰٓ إِْخَراِجُكْم
dan usirlah kalian dari rumah/kampung halaman kalian dan (mereka)

membantu atasku/terhadapku mengusir kalian

Al-
Mumtahinah:9 إِْخَراِجُكْم

َل َمرٍَّة وا۟ ِبِإْخَراجِ ٱلرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم أَوَّ َوَهمُّ
dan mengharapkan dengan mengusir rasul dan mereka memulai

(memerangi) kamu paling pertama kali
At-Taubah:13 ِبِإْخَراجِ

رِِجنَي ِمَن ٱلنَّاِر َوَما ُهم ِبخَٰ
dan tidak mereka sebagai orang-orang yang keluar dari neraka Al-Baqarah:167 رِِجنَي ِبخَٰ

رِِجنَي ِمنَْها َوَما ُهم ِبخَٰ
dan tidak mereka sebagai orang-orang yang keluar daripadanya

Al-Maidah:37

َوَما ُهم مِّنَْها ِبُمْخرَِجنَي
dan tidak mereka daripadanya sebagai orang-orang yang dikularkan Al-Hijr:48 ِبُمْخرَِجنَي

َوَلْو أَنَُّهْم َصبَُروا۟ َحتَّىٰ تَْخُرَج إَِليِْهْم َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم
dan kalau sesungguhnya mereka mereka sabar sehingga keluar

kepada mereka sungguh adalah kebaikan bagi mereka
Al-Hujuraat:5 تَْخُرَج

َكبُرَْت َكلَِمًة تَْخُرُج ِمْن أَفْوَِٰهِهْم
menyombong diri satu kalimat keluar dari mulut-mulut mereka Al-Kahfi:5 تَْخُرُج

َوَشَجرَةً تَْخُرُج ِمن طُورَِسيْنَآَء تَنۢبُُت ِبٱلدُّْهِن َوِصبْغٍ لِّْلَءاِكلنَِي
dan pohon keluar dari gunung thursina menumbuhkan dengan

minyak dan bumbu/lauk bagi orang-orang yang makan

Al-
Mu'minuun:20

إِنََّها َشَجرَةٌ تَْخُرُج ِفىٓ أَْصِل ٱْلَجِحيمِ
sesungguhnya ia pohon keluar di dalam / pada asal/dasar neraka yang

menyala
Ash-Shaafaat:64

َوَما تَْخُرُج ِمن ثََمرٍَٰت مِّْن أَْكَماِمَها
dan tidak keluar dari buah-buahan dari kelopaknya

Fush-Shilat:47

فَُقل لَّن تَْخرُُجوا۟ َمِعىَ أَبًَدا َوَلن تُقَِٰتُلوا۟ َمِعىَ َعُدوًّا
maka kamu hendaklah mengatakan tidak keluar bersama aku

selamanya dan tidak akan/boleh mereka memerangi bersama aku
musuh

At-Taubah:83
۟ تَْخرُُجوا

1770

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ثُمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً مَِّن ٱأْلَرِْض إِذَآ أَنتُْم تَْخرُُجوَن
kemudian apabila memanggil kalian panggilan/permintaan dari bumi

apabila/seketika itu kalian kalian keluar
Ar-Ruum:25 تَْخرُُجوَن

َوٱْضُمْم يََدَك إَِلىٰ َجنَاِحَك تَْخُرْج بَيَْضآَء
dan kepitkanlah tanganmu kepada sayapmu (kamu[lk]) keluarlah

putih
Thaahaa:22 تَْخُرْج

تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu[lk]) keluarlah putih dari selain/tanpa jelek

An-Naml:12

ٱْسُلْك يََدَك ِفى َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu (kamu[lk])

keluarlah putih dari selain/tanpa jelek
Al-Qashash:32

َقاَل ِفيَها تَْحيَْوَن َوِفيَها تَُموتُوَن َوِمنَْها تُْخرَُجوَن
dia mengatakan didalamnya (bumi) kalian hidup dan didalamnya

(bumi) kalian mati dan daripadanya (bumi) kalian dikeluarkan
Al-A'raaf:25 تُْخرَُجوَن

 َويُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها وََكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن
dan Dia menghidupkan bumi sesudah kematiannya dan seperti

demikian kalian dikeluarkan
Ar-Ruum:19

يْتًا َكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن  فَأَنَشرْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ
lalu (kami) kembang biakkan dengannya negeri orang yang mati

seperti itulah kalian dikeluarkan
Az-Zukhruf:11

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110
تُْخِرُج

واََل تُْخرُِجوَن أَنفَُسُكم مِّن ِديَٰرُِكْم
dan tidak kalian dikeluarkan diri-diri kalian dari rumah/kampung

halaman kalian
Al-Baqarah:84 تُْخرُِجوَن

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َربَُّكْم اَل تُْخرُِجوُهنَّ ِمۢن بُيُوِتِهنَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah tuhan kalian

tidak dikeluarkan mereka[pr] dari rumah-rumah mereka[pr]
Ath-Thalaaq:1 تُْخرُِجوُهنَّ

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka keluar/pergi dari rumah/kampung halaman
mereka

Al-Baqarah:243
۟ َخرَُجوا

َوُهْم َقْد َخرَُجوا۟ ِبِهۦ
dan mereka sungguh telah mereka keluar/pergi dengannya

Al-Maidah:61
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واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم بَطًَرا َورِئَآَء ٱلنَّاِس
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang yang mereka

keluar/pergi dari rumah/kampung halaman mereka keangkuhan dan
riya manusia

Al-Anfaal:47

َلْو َخرَُجوا۟ ِفيُكم مَّا زَاُدوُكْم إاِلَّ َخبَااًل
kalau mereka keluar/pergi kepada kalian tidaklah menambah kalian

kecuali/selain yg menarik/menimbulkan kemudharatan
At-Taubah:47

َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمعُ إَِليَْك َحتَّىٰٓ إِذَا َخرَُجوا۟ ِمْن ِعنِدَك
dan diantara mereka orang dia mendengarkan kepadamu sehingga

apabila mereka keluar/pergi dari sisimu
Muhammad:16

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:149 َخرَْجَت

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:150

ًدا ِفى َسِبيلِى إِن ُكنتُْم َخرَْجتُْم ِجهَٰ
jika adalah kalian kalian mengeluarkan kesungguhan di dalam

jalanku

Al-
Mumtahinah:1 َخرَْجتُْم

َغيَْر إِْخَراجٍ فَِإْن َخرَْجَن
tidak / bukan / selain perwujudan dalam pengeluaran/pengusiran

maka jika mereka pindah/keluar
Al-Baqarah:240 َخرَْجَن

فََهْل نَْجَعُل َلَك َخرًْجا َعَلىٰٓ
maka apakah jadikan kepadamu ganti rugi/upah atasku/terhadapku Al-Kahfi:94 َخرًْجا

أَْم تَْسـَُٔلُهْم َخرًْجا فََخَراُج َربَِّك َخيٌْر
atau (kamu) meminta kepada mereka ganti rugi/upah maka ganti

rugi/upah tuhanmu kebaikan

Al-
Mu'minuun:72

فَٱْعتَرَفْنَا ِبذُنُوِبنَا فََهْل إَِلىٰ ُخُروجٍ مِّن َسِبيٍل
lalu kami mengakui dengan dosa-dosa kami maka adakah untuk

keluar dari jalan
Ghafir:11 ُخُروجٍ

فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian Al-Baqarah:22 فَأَْخَرَج

َر َلُكُم ٱْلفُْلَك فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم َوَسخَّ
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian

dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian perahu
Ibrahim:32

فَأَْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
maka ia mengeluarkan untuk mereka anak-anak lembu jasad baginya

bersuara
Thaahaa:88
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ا َكانَا ِفيِه فَأَْخرََجُهَما ِممَّ
maka ia menjadi penyebab mengeluarkan keduanya dari apa adalah

dia tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:36 فَأَْخرََجُهَما

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ نَبَاَت ُكلِّ َشىٍْء
lalu kami mengeluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu Al-An'aam:99 فَأَْخرَْجنَا

فَأَْخرَْجنَا ِمنُْه َخِضًرا نُّْخِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّتََراِكبًا
lalu kami mengeluarkan dari padanya kehijauan (yang hijau) kami
mengeluarkan dari padanya biji-bijian yang saling bersusun-susun

Al-An'aam:99

فَأَنزَْلنَا ِبِه ٱمْلَآَء فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت
lalu kami menurunkanlah dengannya air lalu kami mengeluarkan

dengannya dari setiap buah-buahan
Al-A'raaf:57

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّن نَّبَاٍت َشتَّىٰ
lalu kami mengeluarkan dengannya berpasangan dari tumbuh-

tumbuhan bermacam-macam
Thaahaa:53

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ثََمرٍَٰت مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنَُها
lalu kami mengeluarkan dengannya buah-buahan yang sungguh-

sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:27

فَأَْخرَْجنَا َمن َكاَن ِفيَها ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
lalu kami mengeluarkan orang yang adalah dia didalamnya dari

orang-orang yang beriman

Adz-
Dzaariyaat:35

فَأَْخرَْجنَُٰهم مِّن َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
maka (kami) suruh keluar mereka dari surga dan mata air Asy-Syu'araa':57 فَأَْخرَْجنَُٰهم

ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلمٍ فَتُْخرُِجوهُ َلنَآ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mempunyai dari

pengetahuan maka/lalu kalian mengungkapkannya bagi kami
Al-An'aam:148 فَتُْخرُِجوهُ

أَْم تَْسـَُٔلُهْم َخرًْجا فََخَراُج َربَِّك َخيٌْر
atau (kamu) meminta kepada mereka ganti rugi/upah maka ganti

rugi/upah tuhanmu kebaikan

Al-
Mu'minuun:72

فََخَراُج

فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمَن ٱمْلِْحرَاِب
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya dari mihrab Maryam:11 فََخَرَج

فََخَرَج ِمنَْها َخآِئفًا يَتَرَقَُّب
maka (ia [lk]) keluar dari padanya (kota itu) dengan rasa takut (ia)

menjadi menunggu-nunggu
Al-Qashash:21

فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِفى ِزينَِتِهۦ
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya di dalam

perhiasannya/kemegahannya
Al-Qashash:79
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ُمُهْم َوأَنفُُسُهْم أَفَاَل يُبِْصُروَن فَنُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا تَأُْكُل ِمنُْه أَنْعَٰ
lalu dikeluarkan oleh kami dengannya tanaman-tanaman kalian

memakan dari padanya binatang-binatang ternak mereka dan diri
mereka sendiri ia membenam mereka melihat

As-Sajdah:27
فَنُْخِرُج

قَُّق فَيَْخُرُج ِمنُْه ٱمْلَآُء إِنَّ ِمنَْها مَلَا يَشَّ َو
dan sesungguhnya kami daripadanya sungguh apa dia membelah lalu

keluar dari padanya air
Al-Baqarah:74 فَيَْخُرُج

ِغِريَن فَٱْخُرْج إِنََّك ِمَن ٱلصَّٰ
maka keluarlah kamu sesungguhnya kamu dari/termasuk orang-orang

yang terhina
Al-A'raaf:13 فَٱْخُرْج

َقاَل فَٱْخُرْج ِمنَْها فَِإنََّك رَِجيٌم
dia mengatakan maka keluarlah kamu daripadanya/surga maka

sesungguhnya kamu terkutuk
Al-Hijr:34

فَٱْخُرْج إِنِّى َلَك ِمَن ٱلنَِّٰصِحنَي
maka keluarlah kamu sesungguhnya aku kepadamu dari/termasuk

orang-orang yang memberi nasehat
Al-Qashash:20

َقاَل فَٱْخُرْج ِمنَْها فَِإنََّك رَِجيٌم
dia mengatakan maka keluarlah kamu dari padanya (sorga) maka

sesungguhnya kamu terkutuk
Shaad:77

َلَخرَْجنَا َمَعُكْم يُْهلُِكوَن أَنفَُسُهْم
tentu (kami) keluar/berangkat beserta kalian mereka menyebabkan

membinasakan diri-diri mereka sendiri
At-Taubah:42 َلَخرَْجنَا

َوَءابَآؤُنَآ أَِئنَّا مَلُْخرَُجوَن
dan bapak-bapak kami apakah sesungguhnya (kami) sungguh orang-

orang yang akan cepat untuk dikeluarkan
An-Naml:67 مَلُْخرَُجوَن

َلِئْن أُْخرِْجتُْم َلنَْخرَُجنَّ َمَعُكْم واََل نُِطيعُ ِفيُكْم أََحًدا أَبًَدا
sungguh jika diusir niscaya akan keluar beserta kalian dan tidak

ditaati kepada kalian seseorang/siapapun selama-lamanya
Al-Hasyr:11 َلنَْخرَُجنَّ

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َلنُْخرَِجنََّك
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya untuk diusir kamu (oleh kami)
Al-A'raaf:88 َلنُْخرَِجنََّك

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِرُُسلِِهْم َلنُْخرَِجنَُّكم مِّْن أَرِْضنَآ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari kepada

rasul-rasul mereka sungguh akan diusir kalian[lk] dari negeri kami
Ibrahim:13 َلنُْخرَِجنَُّكم

1774

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ْعُروفٌَة َلِئْن أََمرْتَُهْم َليَْخرُُجنَّ ُقل الَّ تُْقِسُموا۟ طَاَعٌة مَّ
sungguh jika (kamu) menyuruh mereka agar sungguh-sungguh

keluar/pergi kamu hendaklah mengatakan jangan disumpah ketaatan
(ia[pr]) yang diperbaiki

An-Nuur:53
َليَْخرُُجنَّ

يَُقوُلوَن َلِئن رََّجْعنَآ إَِلى ٱمْلَِدينَِة َليُْخرَِجنَّ ٱأْلََعزُّ ِمنَْها ٱأْلَذَلَّ
mereka mengatakan sungguh jika (kami) mengembalikan ke kota
agar menyebabkan sungguh-sungguh mengusir orang-orang yang

mulia / kuat dari padanya orang-orang hina/lemah

Al-
Munaafiquun:8

َليُْخرَِجنَّ

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك لِتُْخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu keluar manusia

dari gelap ke cahaya
Ibrahim:1 لِتُْخِرَج

َقاَل أَِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا ِمْن أَرِْضنَا ِبِسْحرَِك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan adakah kamu datang kepada kami untuk

diusir/dikeluarkan kami (oleh ia[lk]) dari negeri kami dengan sihirmu
ya Musa

Thaahaa:57
لِتُْخرَِجنَا

لِتُْخرُِجوا۟ ِمنَْهآ أَْهَلَها فََسْوَف تَْعَلُموَن
untuk dikeluarkan dari padanya penduduknya maka kelak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:123 ۟ لِتُْخرُِجوا

نُْهْم فَٱْستَـْٔذَنُوَك لِْلُخُروجِ فَِإن رََّجَعَك الـلَّـُه إَِلىٰ طَآِئفٍَة مِّ
maka jika (ia) mengembalikan kamu Allah kepada segolongan dari

mereka maka mereka minta izin kepadamu untuk keluar
At-Taubah:83 لِْلُخُروجِ

ِت إَِلى ٱلنُّوِر وََكاَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَِحيًما لِيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan ia

adalah kepada orang-orang mukmin maha penyayang
Al-Ahzab:43 لِيُْخرَِجُكم

إِن َكاُدوا۟ َليَْستَِفزُّونََك ِمَن ٱأْلَرِْض لِيُْخرُِجوَك ِمنَْها َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh membuat gelisah

kamu dari bumi/negeri untuk dikeluarkan kamu dari padanya
Al-Isra:76 لِيُْخرُِجوَك

لِّنُْخِرَج ِبِهۦ َحبًّا َونَبَاتًا
agar dikeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan An-Naba:15 لِّنُْخِرَج

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِت ِمَن ٱلظُُّلمَٰ لِحَٰ لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena akan dikeluarkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari kegelapan kepada
cahaya

Ath-Thalaaq:11
لِّيُْخِرَج

ِت إَِلى ٱلنُّوِر لِّيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan atas/kepada cahaya Al-Hadiid:9 لِّيُْخرَِجُكم
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َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ َمْخرًَجا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya jalan/tempat keluar
Ath-Thalaaq:2 َمْخرًَجا

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80
ُمْخَرَج

َوالـلَّـُه ُمْخِرٌج مَّا ُكنتُْم تَْكتُُموَن
dan Allah yang mengeluarkan apa adalah kalian kalian sembunyikan Al-Baqarah:72 ُمْخِرٌج

إِنَّ الـلَّـَه ُمْخِرٌج مَّا تَْحذَُروَن
sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa kamu takutkan

At-Taubah:64

أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم وَُكنتُْم تُرَابًا َوِعظًَٰما أَنَُّكم مُّْخرَُجوَن
apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa kamu apabila

(kalian[lk]) telah mati dan kalian adalah tanah dan tulang bahwa
kamu orang-orang yang dalam kondisi dikeluarkan

Al-
Mu'minuun:35

مُّْخرَُجوَن

ِت َليَْس ِبَخاِرجٍ مِّنَْها َكذَٰلَِك ثَُلُهۥ ِفى ٱلظُُّلمَٰ َكَمن مَّ
manusia seperti orang di dalam (kalian) bertasbih bukankah

bukankah sebagai orang yang keluar seperti itulah
Al-An'aam:122 مِّنَْها

ُروَن َكذَٰلَِك نُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
seperti itulah kami mengeluarkan kematian agar supaya kalian kalian

ingat
Al-A'raaf:57 نُْخِرُج

َوِمنَْها نُْخرُِجُكْم تَارَةً أُْخَرٰى
dan dari padanya dikeluarkan kalian[lk] sekali yang lain Thaahaa:55 نُْخرُِجُكْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5

فَأَْخرَْجنَا ِمنُْه َخِضًرا نُّْخِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّتََراِكبًا
lalu kami mengeluarkan dari padanya kehijauan (yang hijau) kami
mengeluarkan dari padanya biji-bijian yang saling bersusun-susun

Al-An'aam:99 نُّْخِرُج
َوأَْغطََش َليَْلَها َوأَْخَرَج ُضَحىَٰها

dan (ia[lk]) lebih menggelapkan malamnya dan (ia) akhirnya
mengeluarkan / jadikan paginya

An-Naziaat:29 َوأَْخَرَج
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َوأَْخرََجِت ٱأْلَرُْض أَثَْقاَلَها
dan (ia[pr]) akhirnya mengeluarkan bumi beban-beban beratnya Az-Zalzalah:2 َوأَْخرََجِت

َوأَْخرَُجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم َوظََٰهُروا۟ َعَلىٰٓ إِْخَراِجُكْم
dan usirlah kalian dari rumah/kampung halaman kalian dan (mereka)

membantu atasku/terhadapku mengusir kalian

Al-
Mumtahinah:9

َوأَْخرَُجوُكم
َوأَْخرَْجنَا ِمنَْها َحبًّا فَِمنُْه يَأُْكُلوَن

dan keluarkanlah kami daripadanya biji-bijian maka daripadanya
mereka makan

YaaSiin:33 َوأَْخرَْجنَا
َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم َوأَْخرُِجوُهم مِّْن َحيُْث أَْخرَُجوُكْم

dan kalian hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai
mereka dan (kalian) usirlah mereka dari mana saja (mereka)

menyuruh keluar kalian

Al-Baqarah:191
َوأَْخرُِجوُهم

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80
َوأَْخرِْجِنى

َوأُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم َوأُوذُوا۟ ِفى َسِبيلِى
dan mereka diusir dari rumah/kampung halaman mereka dan mereka

disakiti di dalam jalanku
Ali-Imran:195 ۟ َوأُْخرُِجوا

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217 إِْخَراُج َو

َوتَْستَْخرُِجوا۟ ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك َمَواِخَر ِفيِه
dan mengeluarkan dari padanya perhiasanmemakainya dan kamu

melihat perahu berlayar tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:14 ۟ َوتَْستَْخرُِجوا

َوتَْستَْخرُِجوَن ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك ِفيِه َمَواِخَر
dan mengeluarkan perhiasanmemakainya dan kamu melihat perahu

tentang (kebenaran) itu membelah laut
Faathir:12 َوتَْستَْخرُِجوَن

َوتُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت
dan kamu mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati Ali-Imran:27 َوتُْخِرُج

َوتُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dan kamu mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup

Ali-Imran:27

َوتُْخرُِجوَن فَِريًقا مِّنُكم مِّن ِديَٰرِِهْم
dan kalian diusir segolongan/sebagian diantara kalian dari

rumah/kampung halaman mereka
Al-Baqarah:85 َوتُْخرُِجوَن
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ِغُروَن َوَلنُْخرَِجنَُّهم مِّنَْهآ أَِذلًَّة َوُهْم صَٰ
dan sungguh diusir mereka (oleh kami) dari padanya (negeri itu)

terhina dan mereka orang-orang yang telah kecil / hina
An-Naml:37 َوَلنُْخرَِجنَُّهم

َوُمْخِرُج ٱمْلَيِِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dan yang mengelurkan orang yang mati dari yang hidup Al-An'aam:95 َوُمْخِرُج

َونُْخِرُج َلُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِكتَٰبًا يَْلَقىُٰه َمنُشوًرا
dan akan dikeluarkan baginya pada hari kiamat-kiamat suatu

kewajibanmenemuinya yang dibuka
Al-Isra:13 َونُْخِرُج

بَِّك َويَْستَْخرَِجا َكنزَُهَما رَْحَمًة مِّن رَّ
dan akan mengeluarkan harta simpanan keduanya rahmat dari

tuhanmu
Al-Kahfi:82 َويَْستَْخرَِجا

َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر
dan menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
dan siapakah sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan

Yunus:31 َويُْخِرُج
يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ

dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati dan
menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup

Ar-Ruum:19

ثُمَّ يُِعيُدُكْم ِفيَها َويُْخرُِجُكْم إِْخَراًجا
kemudian mengembalikan kalian kedalamnya dan menyebabkan

mengeluarkan kalian pengeluaran
Nuh:18 َويُْخرُِجُكْم

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِبِإذِْنِهۦ َويُْخرُِجُهم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya/terang

dengan izinnya
Al-Maidah:16 َويُْخرُِجُهم

إِن يَْسـَْٔلُكُموَها فَيُْحِفُكْم تَبَْخُلوا۟ َويُْخِرْج أَْضغَٰنَُكْم
jika memintanya[pr] kepada kalian lalu menyebabkan mendesak

kalian[lk] akan kikir dan dikeluarkanlah/dinampakkanlah (olehnya)
kedengkian kalian

Muhammad:37
َويُْخِرْج

َوٱْلبََلُد ٱلطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُهۥ ِبِإذِْن َربِِّهۦ
dan negeri/tanah kebaikan mereka keluar tanaman/tanamannya

dengan seizin tuhannya
Al-A'raaf:58 يَْخُرُج

َوٱلَِّذى َخبَُث اَل يَْخُرُج إاِلَّ نَِكًدا
dan yang buruk tidak mereka keluar kecuali merana/kerdil

Al-A'raaf:58

يَْخُرُج ِمۢن بُطُوِنَها َشرَاٌب مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ ِفيِه ِشفَآٌء لِّلنَّاِس
mereka keluar dari perutnya tambahan minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi berbeda-beda warnanya tentang (kebenaran) itu obat bagi
manusia

An-Nahl:69
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فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-celahnya

An-Nuur:43

َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Saba':2

يَْخُرُج ِمنُْهَما ٱللُّؤُْلُؤ َوٱمْلَرَْجاُن
mereka keluar diantara keduanya mutiara dan marjan

Ar-Rahman:22

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Al-Hadiid:4

ْلِب َوٱلتَّرَآِئِب يَْخُرُج ِمۢن بَنْيِ ٱلصُّ
mereka keluar dari antara tulang belakang dan tulang dada

At-Taariq:7

إِنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحتَّىٰ يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها َو
dan sesungguhnya kami tidak akan kami memasukinya sehingga

mereka keluar daripadanya
Al-Maidah:22 ۟ يَْخرُُجوا

فَِإن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها فَِإنَّا دَِٰخُلوَن
maka jika mereka keluar daripadanya maka sesungguhnya orang-

orang yang memasuki
Al-Maidah:22

يُِريُدوَن أَن يَْخرُُجوا۟ ِمَن ٱلنَّاِر
mereka mengharapkan supaya mereka keluar dari neraka

Al-Maidah:37

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها ِمْن َغمٍّ
setiap apa apakah kehendaki mereka mereka keluar dari padanya

dari/lantaran kesedihan
Al-Hajj:22

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْهآ أُِعيُدوا۟ ِفيَها
setiap apa apakah kehendaki bahwa mereka keluar darinya

(mereka[lk]) dikembalikan didalamnya
As-Sajdah:20

۟ ِل ٱْلَحْشِر َما ظَنَنتُْم أَن يَْخرُُجوا  ِمن ِديَٰرِِهْم أِلَوَّ
dari rumah/kampung halaman mereka pada yang pertama pengusiran

tidak menyangka bahwa mereka keluar
Al-Hasyr:2

رُُهْم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجرَاٌد مُّنتَِشٌر ًعا أَبْصَٰ ُخشَّ
sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-

akan belalang (ia[lk]) yang dalam kondisi beterbaran
Al-Qamar:7 يَْخرُُجوَن

َلِئْن أُْخرُِجوا۟ اَل يَْخرُُجوَن َمَعُهْم
sungguh jika (mereka) diusir tidak keluar bersama mereka

Al-Hasyr:12
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يَْوَم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث ِسَراًعا
pada hari keluar dari kubur kecepatan

Al-Ma'arij:43

َوَمن يَْخُرْج ِمۢن بَيِْتِهۦ ُمَهاِجًرا إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa dia menyuruh keluar dari rumahnya orang yang
berusaha untuk berpindah / berhijrah kepada Allah dan rasul-nya

An-Nisa:100 يَْخُرْج
بَيِّنٍَة واََل يَْخرُْجَن إآِلَّ أَن يَأِْتنَي ِبفَِٰحَشٍة مُّ

dan tidak/jangan keluar kecuali bahwa datang kepada kami dengan
orang yang keji penjelas (yang menjelaskan)

Ath-Thalaaq:1 يَْخرُْجَن
فَٱْليَْوَم اَل يُْخرَُجوَن ِمنَْها واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن

maka pada hari tidak dikeluarkan darinya(neraka) dan tidaklah
mereka mohon untuk dikasihani

Al-Jaatsiyah:35 يُْخرَُجوَن
أَن لَّن يُْخِرَج الـلَّـُه أَْضغَٰنَُهْم

bahwa tidak menyebabkan akan mengeluarkan Allah kedengkian
mereka

Muhammad:29 يُْخِرَج
أَن يُْخرَِجاُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهَما َويَذَْهبَا ِبطَِريَقِتُكُم ٱمْلُثَْلىٰ

keduanya akan dia akan mengeluarkan kalian dari bumi/negeri kalian
dengan sihir mereka berdua danakan menghilangkan dengan

jalan/adat kebiasaan kalian utama/baik

Thaahaa:63
يُْخرَِجاُكم

يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكْم فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian maka apa yang kalian memerintahkan
Al-A'raaf:110 يُْخرَِجُكم

يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهۦ فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian dengan sihirnya maka apakah kalian
memerintahkan

Asy-Syu'araa':35

فَاَل يُْخرَِجنَُّكَما ِمَن ٱْلَجنَِّة فَتَْشَقىٰٓ
maka janganlah menyebabkan mengeluarkan kamu berdua dari surga

makamenjadi celaka
Thaahaa:117 يُْخرَِجنَُّكَما

يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati Al-An'aam:95 يُْخِرُج

َر َوَمن يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ أَمَّن يَْملُِك ٱلسَّ
siapkah yang dia menguasai pendengaran dan penglihatan dan

siapakah dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati
Yunus:31

1780

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أاَلَّ يَْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى يُْخِرُج ٱْلَخْبَء ِفى ٱلسَّ
agar tidak menyembah kepada Allah yang dia mengeluarkan yang

tersembunyi di dalam langit dan di bumi
An-Naml:25

يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati dan

menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
Ar-Ruum:19

ثُمَّ يُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥ
kemudian dia mengeluarkan dengannya tanaman-tanaman yang

sungguh-sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Az-Zumar:21

ثُمَّ يُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
kemudian menyebabkan mengeluarkan kalian anak kecil kemudian

agarsampai kedewasaan kalian[lk]
Ghafir:67 يُْخرُِجُكْم

ِت إَِلى ٱلنُّوِر يُْخرُِجُهم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya Al-Baqarah:257 يُْخرُِجُهم

أَْو يُْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
atau diusir kamu danmembuat tipu daya danmembuat tipu daya

Allah dan Allah sebaik-baik para pemakar
Al-Anfaal:30 يُْخرُِجوَك

وُهْم َوتُْقِسطُٓوا۟ إَِليِْهْم َوَلْم يُْخرُِجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم أَن تَبَرُّ
dan tidak menyebabkan mengeluarkan kalian dari rumah/kampung

halaman kalian bahwa (mereka) berbuat baik kepada mereka dan
berlaku adil kepada mereka

Al-
Mumtahinah:8

يُْخرُِجوُكم

إِيَّاُكْم أَن تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َربُِّكْم يُْخرُِجوَن ٱلرَُّسوَل َو
diusirlah rasul dan kepada kalian bahwa kalian beriman kepada Allah

tuhan kalian

Al-
Mumtahinah:1

يُْخرُِجوَن
ِت يُْخرُِجونَُهم مَِّن ٱلنُّوِر إَِلى ٱلظُُّلمَٰ

mereka dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan Al-Baqarah:257 يُْخرُِجونَُهم
ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض فَٱْدُع َلنَا َربََّك يُْخِرْج َلنَا ِممَّ

maka kamu mohonlah bagi kami Tuhanmu dia disuruh keluarkanlah
bagi kami dari apa dia ditumbuhkan bumi

Al-Baqarah:61 يُْخِرْج
أَِو ٱْخرُُجوا۟ ِمن ِديَٰرُِكم

atau kalian hendaklah mengeluarkan dari rumah/kampung halaman
kalian

An-Nisa:66 ۟ ٱْخرُُجوا
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َقاَل ٱْخُرْج ِمنَْها َمذُْءوًما مَّْدُحوًرا
dia mengatakan kamu hendaklah keluar keluar daripadanya (surga)

orang yang dicela / dihina orang yang dibuang / diusir
Al-A'raaf:18 ٱْخُرْج

ا َرأَيْنَُهۥٓ أَْكبَرْنَُهۥ َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَليِْهنَّ فََلمَّ
dan ia telah berkata kamu hendaklah keluar keluar atas mereka maka

tatkala (ia) melihatnya (mereka[pr]) kagum padanya dan (mereka)
membagi/memotong tangan mereka[pr]

Yusuf:31

ثُمَّ ٱْستَْخرََجَها ِمن وَِعآِء أَِخيِه
kemudian (ia) mohon keluar daripadanya dari karung/wadah

saudaranya
Yusuf:76 ٱْستَْخرََجَها

َوَلْو أَرَاُدوا۟ ٱْلُخُروَج أَلََعدُّوا۟ َلُهۥ ُعدَّةً
dan kalau apakah kehendaki keluaran tentu memperhitungkan /

mempersiapkan dengan cermat baginya perhitungan
At-Taubah:46 ٱْلُخُروَج

يْتًا َكذَٰلَِك ٱْلُخُروُج زًْقا لِّْلِعبَاِد َوأَْحيَيْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ رِّ
rizki bagi hamba-hamba dan (kami) hidupkan dengannya

negeri/tanah orang yang mati seperti itulah keluaran
Qaaf:11 ٱْلُخُروُج

يَْحَة ِبٱْلَحقِّ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُروجِ يَْوَم يَْسَمُعوَن ٱلصَّ
pada hari mereka mendengar suara teriakan dengan sebenarnya itu

hari keluaran
Qaaf:42 ٱْلُخُروجِ

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَُٰلوُط َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْخرَِجنَي
mereka berkata sesungguhnya jika kamu tidak menghentikannya hai

Lut sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk orang-orang yang
diusir

Asy-
Syu'araa':167

ٱمْلُْخرَِجنَي
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ل د ر خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buah sawi, sawi 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َخرَْدٍل
sawi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن َكاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل َو
dan adalah dia seberat/sebesar biji dari sawi Al-Anbiyaa':47 َخرَْدٍل

 يَٰبُنَىَّ إِنََّهآ إِن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل
wahai anakku sesungguhnya jika adalah seberat/sebesar biji dari sawi

Luqman:16
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ر ر خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jatuhnya, kejatuhan,

turunnya, runtuhnya, musim rontok, surutnya, landaian, lereng, lerengan,
musim runtuh, tingginya, bisikan, dengut, keluhan, gumamam, kecamik,

bunyi desiran yg abnormal, komat-kamit, celoteh, ocehan, oceh, omongan,
obrolan, ceracau, suara air mengalir

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna jatuh, turun, tumbang, gugur,
reda, melihat ke bawah, redup, berbisik, membisikkan, bersungut,
mengaduh, mendesir, mendengung, bersungut-sungut, mengoceh,

menceloteh, meraban, meraban omong-omong

َوَخرَّ َوتَِخرُّ فََخرَّ وا۟ َخرُّ َخرَّ
dan jatuh dan (kamu[lk])

menyungkur lalu menyungkur menyungkur menyungkur

وَن يَِخرُّ وا۟ يَِخرُّ وَن َويَِخرُّ وا۟ َوَخرُّ
menyungkur menyungkur dan menyungkur dan menyungkur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسَّ
dan barangsiapa dia mempersekutukan dengan Allah maka seakan-

akan menyungkur dari langit
Al-Hajj:31 َخرَّ

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت ٱْلجِنُّ أَن لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن ٱْلَغيَْب فََلمَّ
maka tatkala menyungkur (kamu) menjadi jelas/nyata jin-jin bahwa

sekiranya adalah mereka mereka mengetahui yang gaib
Saba':14

ًدا َوبُِكيًّا وا۟ ُسجَّ ِن َخرُّ إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَُٰت ٱلرَّْحمَٰ
tatkala/apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat pemurah

menyungkur sujud dan tangisan
Maryam:58 ۟ وا َخرُّ

ًدا وا۟ ُسجَّ ُروا۟ ِبَها َخرُّ إِنََّما يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا ٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
sesungguhnya hanyalah mereka mempercayai dengan ayat-ayat Kami

orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengannya
menyungkur sujud

As-Sajdah:15
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ْقُف ِمن فَْوِقِهْم فََخرَّ َعَليِْهُم ٱلسَّ
lalu menyungkur atas mereka atap dari atas mereka An-Nahl:26 فََخرَّ

َوتَِخرُّ ٱْلجِبَاُل َهدًّا
dan (kamu[lk]) menyungkur gunung-gunung reruntuhan Maryam:90 َوتَِخرُّ

ا َوَخرَّ ُموَسىٰ َصِعًقا َجَعَلُهۥ َدكًّ
dia menjadikannya goncangan dan jatuh Musa pingsan Al-A'raaf:143 َوَخرَّ

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24

ًدا وا۟ َلُهۥ ُسجَّ َورَفَعَ أَبََويِْه َعَلى ٱْلَعرِْش َوَخرُّ
dan dia meninggikan kedua ibu-bapaknya atas/terhadap 'arsy` dan

menyungkur baginya sujud
Yusuf:100 ۟ وا َوَخرُّ

وَن لِأْلَذَْقاِن يَبُْكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوًعا َويَِخرُّ
dan menyungkur bagi/atas/dagu/muka menangis dan menambah

mereka khusyu
Al-Isra:109 وَن َويَِخرُّ

وا۟ ُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َلْم يَِخرُّ َوٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
dan orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengan ayat-

ayat tuhan mereka tidak menyungkur
Al-Furqon:73 ۟ وا يَِخرُّ

ًدا وَن لِأْلَذَْقاِن ُسجَّ إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم يَِخرُّ
apabila dia membacakan atas mereka menyungkur

bagi/atas/dagu/muka sujud
Al-Isra:107 وَن يَِخرُّ
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ص ر خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dusta, bohong, letak,

kedustaan, arah, bidaah, pernyataan bohong, sifat pembohong, bikinan,
pendusta, bual kosong

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menipu, membohongi,
mengelabui, mengecoh, memperdaya, memperdayakan, menyesatkan,
mempermainkan, menggait, mencurangi, mempergilakan, mendustai

ٱْلَخرَُّٰصوَن يَْخرُُصوَن تَْخرُُصوَن
orang-orang yang banyak berdusta mereka mengecoh kalian berdusta

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِْن أَنتُْم إاِلَّ تَْخرُُصوَن َو
dan tidak lain kalian kecuali kalian berdusta Al-An'aam:148 تَْخرُُصوَن

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َو
tidaklah mereka mengikuti kecuali/hanyalah sangkaan dan tidaklah

mereka kecuali/hanyalah mereka mengecoh
Al-An'aam:116 يَْخرُُصوَن

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن  إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َو
jika/tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan dan jika/tidaklah

mereka kecuali mereka mengecoh
Yunus:66

 إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن
tidak lain mereka kecuali mereka mengecoh

Az-Zukhruf:20

ُقِتَل ٱْلَخرَُّٰصوَن
dia telah dibunuh orang-orang yang banyak berdusta

Adz-
Dzaariyaat:10 ٱْلَخرَُّٰصوَن
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Kosakata AlQuran

م ط ر خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belalai, hidung besar, slang,

selang, kaus kaki, pipa air, ularan, ular-ular.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerang, menyirami,

membentur, mogok, memukul, mencetak, menyambar, menabrak,
mencoret, menggeret, menggores, mencoreng, menghantam, menumbuk,

menampar, mencapai, menemukan, makan, membunyikan, berbunyi,
membongkar, menghapuskan, memukulkan, memperpukul,

memperpukulkan, menghantamkan, melekatkan, melanggar, menggayung,
mengesankan, memperkesankan, menyebabkan, mendatangkan,

mengambil, memukul-mukul.

ٱْلُخرْطُومِ
belalai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسنَِسُمُهۥ َعَلى ٱْلُخرْطُومِ
kelak akan Kami beri tanda dia atas/terhadap belalai Al-Qalam:16 ٱْلُخرْطُومِ
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Kosakata AlQuran

ق ر خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perkosaan, penginjak-

injakan, pemecahan, kerusakan, dosa, salah, sewa, uang sewa, koyakan,
rebak, istirahat, putusnya, pemutusan, kesempatan, nasib, untung,
patahan, perubahan, keretakan, selaan, tempo, tebakan, rahasia,

cangkriman, saringan besar, tapisan, penapis, layar putih, teka-teki,
tusukan, kebocoran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyewa, menyewakan,
mempersewakan, menerobos, memecahkan, mematahkan, memecah,

memutuskan, menghentikan, merusakkan, melanggar, membobol, mulai,
memungkiri, menukarkan, meneruskan, menguraikan isi kode,

melampaui, melewati, berdosa, menyalahi, berhantam, menyaring,
menapis, melubangi, berteka-teki, menusuk, membocorkan

۟ َوَخرَُقوا َخرََقَها تَْخِرَق أََخرَْقتََها
dan mereka melubangi (ia) melubanginya dapat menembus mengapa kamu

melubanginya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل أََخرَْقتََها لِتُْغِرَق أَْهَلَها
dia mengatakan mengapa kamu melubanginya untuk ditenggelamkan

penduduknya
Al-Kahfi:71 أََخرَْقتََها

إِنََّك َلن تَْخِرَق ٱأْلَرَْض َوَلن تَبُْلغَ ٱْلجِبَاَل طُواًل
sesungguhnya kamu kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu

tidak akansampai gunung-gunung panjang/tinggi
Al-Isra:37 تَْخِرَق

ِفينَِة َخرََقَها فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَا رَِكبَا ِفى ٱلسَّ
maka keduanya pergi sehingga tatkala keduanya naik di dalam perahu

(ia) melubanginya
Al-Kahfi:71 َخرََقَها

َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء ٱْلجِنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخرَُقوا۟
dan mereka menjadikan Allah sekutu-sekutu jin-jin dan/padahal dia

menciptakan mereka dan mereka melubangi
Al-An'aam:100 ۟ َوَخرَُقوا
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Kosakata AlQuran

ن ز خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenestapaan, duka, duka cita,

rasa kecil, kepiluan, kesayuan, rintihan, penyesalan, kemurungan, sedih,
murung, sayu, pilu, kesulitan, keadaan sukar, penderitaan, kesukaran,
kesengsaraan, bahaya, keadaan berbahaya, rasa sakit, sakit, kesakitan,
rasa nyeri, kepedihan, perasaan sakit, hukuman, depresi, penurunan,

kehilangan, lekuk, keadaan serba sulit, jaman meleset, bagian yg rendah,
bal, bungkus, koli, bandela, awan, mega, mendung, jumlah besar, keadaan

susah, syal dr wol, noda, retak, celah, letusan, dentuman, percobaan,
bobos, rekah, bunyi tajam, suara nyaring, keparauan, sesuatu yg sangat
baik, suara laki-laki dewasa, nomor satu, terkemuka, termasyhur, sangat

pandai, jagoan, marah, kemarahan, berang, kegusaran, keberangan,
amarah, murka, kedongkolan, kegemasan, perangsangan, keluhan,

penggenggaman, omelan, penguasaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berduka, berduka cita,

berpilu, berpilu hati, menyusahkan, menyakitkan, ngilu, menyedihkan,
membungkus, menggabungkan, mempak, menutupi, menggelapkan,

meredupkan, memurungkan, memperkeruh, retak, meretak, memecahkan,
pecah, membuka, meretakkan, meletik, beromong, menguasai,

membuktikan, menggilakan, menjadi tdk berdaya, menodai nama baik,
beromong kosong, berlagak, bersedih, bersedih hati, memilukan,

memuramkan, sedih, menyusahi, membuat sedih, membuat marah,
memarahkan, membengkengi, marah, kemarahan, berang, kegusaran,

keberangan, amarah, murka, kedongkolan, kegemasan, mengeluh,
mengomel, menggenggam, menindas, perangsangan, menimpa, mengenai,

merundung, menyebabkan sakit, membuat bersedih hati

َخزَآِئِن َخزَآِئنُُهۥ َخزَآِئُن َخزَآِئَن زِِننَي ِبخَٰ
bendaharawan perbendaharaannya perbendaharaan perbendaharaan dengan

perbendaharaan/penyimpan

لَِخزَنَِة َخزَنَتَُهآ َخزَنَتَُها
kepada penjaga penjaga-penjaganya penjaga-penjaganya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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KosakataAlQuran

زِِننَي فَأَْسَقيْنَُٰكُموهُ َوَمآ أَنتُْم َلُهۥ ِبخَٰ
lalu (kami) berilah minum kalian dengannya dan tidak kalian baginya

dengan perbendaharaan/penyimpan
Al-Hijr:22 زِِننَي ِبخَٰ

ُقل لَّْو أَنتُْم تَْملُِكوَن َخزَآِئَن رَْحَمِة َربِّىٓ
kamu hendaklah mengatakan kalau seandainya kalian menguasai

perbendaharaan rahmat Tuhanku
Al-Isra:100 َخزَآِئَن

ُقل آلَّ أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengatakan bagi kalian

kepunyaanku/ada padaku perbendaharaan Allah
Al-An'aam:50 َخزَآِئُن

وآََل أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
dan tidak aku mengatakan bagi kalian disisiku perbendaharaan Allah

Huud:31

اِب أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن رَْحَمِة َربَِّك ٱْلَعِزيِز ٱْلَوهَّ
ataukah disisi mereka perbendaharaan rahmat tuhanmu sangat

perkasa maha pemberi
Shaad:9

يِْطُروَن أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن َربَِّك أَْم ُهُم ٱمْلُصَۣ
ataukah disisi mereka perbendaharaan tuhanmu ataukah mereka

mereka yang berkuasa
Ath-Thuur:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وا۟ َوهللَِِّ َخزَآِئُن ٱلسَّ َحتَّىٰ يَنفَضُّ
sehingga menujulah (bercerai-berai) dan kepunyaan Allah

perbendaharaan langit dan bumi

Al-
Munaafiquun:7

إِن مِّن َشىٍْء إاِلَّ ِعنَدنَا َخزَآِئنُُهۥ َو
dan tidak dari sesuatu melainkan disisi kami perbendaharaannya Al-Hijr:21 َخزَآِئنُُهۥ

َقاَل ٱْجَعْلِنى َعَلىٰ َخزَآِئِن ٱأْلَرِْض إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم
dia mengatakan jadikanlah aku atas/terhadap bendaharawan

bumi/negeri ini sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menjaga sangat
mengetahui

Yusuf:55 َخزَآِئِن

لِِديَن َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُها َسلٌَٰم َعَليُْكْم ِطبْتُْم فَٱْدُخُلوَها خَٰ
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya

kehormatan/kesejahteraan atas kalian baiklah/bahagialah kamu maka
masukilah ia/sorga itu orang-orang yang kekal

Az-Zumar:73
َخزَنَتَُها

َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya apakah

tidak mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Az-Zumar:71 َخزَنَتَُهآ

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ِفى ٱلنَّاِر لَِخزَنَِة َجَهنََّم
dan dia mengucapkan orang-orang yang di dalam neraka kepada

penjaga neraka jahanam
Ghafir:49 لَِخزَنَِة
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Kosakata AlQuran

ي ز خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rasa malu, penghinaan, noda,

keaiban, kecelaan, aib, cela, arang di muka, fadihat, hinaan, sakit hati,
kebekuan pembuluh di tubuh, kebekuan saraf di tubuh, dilema, pilihan,

isin, tersipu, gugup, malu-malu, tersipu-sipu, bingung, pemalu, segan,
mencurigakan, tersendiri, penyegan, takut-takutan, penakut, agak bodoh,

agak tolol, agak dungu, canggung, gelisah, yg kuatir, pensiun, pendiam,
rendah hati, sederhana, rendah, hina, miskin, jera, yg tdk mudah

memberikan, berhati-hati, murah, jahat, pengejut, yg menggigil, yg
gemetar, mengerikan, yg lekas pecah, ragu-ragu, bingung karena malu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna malu, memalukan, menaruh
aib, menjadi berwarna merah tua, mencat dlm warna merah tua,

memerahkan, memerah, menjadi merah, menjadikan merah, memerahkan
pipi, membingungkan, menjadi gugup

تُْخزِِنى تُْخزِنَا تُْخزُوِن أَْخزَيْتَُهۥ أَْخزَٰى
menghinakan aku kamu hendaklah

menghinakan kami
(mereka)

menghinakan
kamu menghinakan

ia lebih hina

َولِيُْخِزَى ُمْخِزى ِخزِْى ِخزٌْى تُْخزِِنى
dan hendak

dihinakan (kk
sendang/akan)

orang yang
menghina kehinaan hinaan menghinakan aku

يُْخِزيِه يُْخِزى َويُْخزِِهْم َونَْخزَٰى َولِيُْخِزَى
dihinakannya dihinakannya

dan menyebabkab
menghinakan
mereka[lk]

dan menghina
dan hendak

dihinakan (kk
sendang/akan)

ٱْلِخزِْى ٱْلِخزُْى
kehinaan kehinaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

1791

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15


KosakataAlQuran

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْخزَٰى َوُهْم اَل يُنَصُروَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih hina dan mereka tidak mereka

akan ditolong
Fush-Shilat:16 أَْخزَٰى

فََقْد أَْخزَيْتَُهۥ َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
maka sesungguhnya telah kamu menghinakan ia dan tidak bagi

orang-orang dzalim daripara penolong
Ali-Imran:192 أَْخزَيْتَُهۥ

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه واََل تُْخزُوِن ِفى َضيِْفىٓ
maka kalian hendaklah takut Allah dan jangan (mereka)

menghinakan di dalam tamuku
Huud:78 تُْخزُوِن

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه واََل تُْخزُوِن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan jangan

(mereka) menghinakan
Al-Hijr:69

واََل تُْخزِنَا يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan jangan kamu hendaklah menghinakan kami pada hari kiamat-

kiamat
Ali-Imran:194 تُْخزِنَا

واََل تُْخزِِنى يَْوَم يُبَْعثُوَن
dan janganlah menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan Asy-Syu'araa':87 تُْخزِِنى

فََما َجزَآُء َمن يَفَْعُل ذَٰلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخزٌْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka tidak balasan orang mereka melakukan itu diantara kalian

kecuali hinaan di dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:85 ِخزٌْى

 َلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى
bagi mereka di dalam dunia hinaan

Al-Baqarah:114

أَْو يُنفَْوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض ذَٰلَِك َلُهْم ِخزٌْى ِفى ٱلدُّنْيَا
atau mereka menyingkir dari muka bumi/negeri itu bagi mereka

hinaan di dalam dunia
Al-Maidah:33

َر ُقُلوبَُهْم َلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى  أَن يُطَهِّ
agar dia sungguh-sungguh akan membersihkan hati mereka bagi

mereka di dalam dunia hinaan
Al-Maidah:41

 َلُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى
baginya di dalam dunia hinaan

Al-Hajj:9

نَّا َوِمْن ِخزِْى يَْوِمِئٍذ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan dari kehinaan pada hari itu
Huud:66 ِخزِْى

ِفِريَن َوأَنَّ الـلَّـَه ُمْخِزى ٱْلكَٰ
dan bahwasannya Allah orang yang menghina para pembangkang /

kafir
At-Taubah:2 ُمْخِزى
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فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيُْخِزَى ٱْلفَِٰسِقنَي
maka dengan izin Allah dan hendak dihinakan (kk sendang/akan)

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Hasyr:5 َولِيُْخِزَى

فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك ِمن َقبِْل أَن نَِّذلَّ َونَْخزَٰى
maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dari sebelum bahwa hina da

menghina
Thaahaa:134 َونَْخزَٰى

قَِٰتُلوُهْم يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَليِْهْم
orang-orang yang memerangi mereka diazab mereka Allah dengan

tangan-tangan kalian dan menyebabkab menghinakan mereka[lk] dan
akan menolong kalian[lk] atas mereka

At-Taubah:14 َويُْخزِِهْم

يَْوَم اَل يُْخِزى الـلَّـُه ٱلنَِّبىَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
pada hari tidak dihinakannya Allah nabi dan orang-orang yang

mereka mengimani
At-Tahriim:8 يُْخِزى

يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُِّقيٌم
dihinakannya dan halal/menimpa atasnya siksaan tetap/kekal Huud:39 يُْخِزيِه

ِذٌب يُْخِزيِه َوَمْن ُهَو كَٰ
dihinakannya dan siapa dia (ia[lk]) yang mendustakan

Huud:93

ِقيٌم َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
siapa datang kepada-nya siksaan dihinakannya dan menimpa atasnya

siksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27 يُْخِزيِهْم

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27 ٱْلِخزَْى

فَأَذَاَقُهُم الـلَّـُه ٱْلِخزَْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka merasakanlah kepada mereka Allah kehinaan di dalam

kehidupan dunia
Az-Zumar:26

ذَٰلَِك ٱْلِخزُْى ٱْلَعِظيُم
itu kehinaan maha besar/maha agung At-Taubah:63 ٱْلِخزُْى

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98
ٱْلِخزِْى

1793

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

لِّنُِذيَقُهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
karena dirasakan pada mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan

dunia
Fush-Shilat:16
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ر س خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ke bawah, di bawah,

tenggelam, surut, kehilangan, denda, penebusan, yg kena denda, seri,
tarikan, wastafel, bak cuci.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merugikan, kehilangan, kalah,
hilang, terlambat, tewas, turun, menurunkan, menjatuhkan, meletakkan,

menundukkan, mengorbankan, menarik, mendapatkan, mendapat,
menggambar, mengambil, menyeret, mencabut, mendatangkan, mengundi,

menutup, menenggelamkan, membenamkan, menanam, terperosok,
merosot, masuk ke dalam, menggali, memasukkan, memancangkan,

menanamkan, terbenam, hilang, tenggelam.

َخَساًرا َخاِسرَةٌ تُْخِسُروا۟ تَْخِسيٍر ِبٱأْلَْخَسِريَن
kerugian (ia[pr]) yang merugi dikurangi kerugian total

dengan/tentang
orang-orang yang

paling merugi

ُخْسًرا ِسِريَن خَٰ َخِسُرٓوا۟ َخِسَر َخَساًرا
kerugian orang-orang yang

rugi mereka merugikan ia telah merugi kerugian

َوَخِسَر ِسُروَن لَّخَٰ ُخْسرَانًا ُخْسٍر ُخْسًرا
dan (ia) merugi

sungguh orang-
orang yang telah

merugi
kerugian berbagai kerugian kerugian

ٱأْلَْخَسِريَن ٱأْلَْخَسُروَن يُْخِسُروَن يَْخَسُر َوَخِسَر
orang-orang yang

merugi
orang-orang yang

paling rugi mengurangi merugi dan (ia) merugi

ٱمْلُْخِسِريَن
orang-orang yang merugikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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اًل ُقْل َهْل نُنَبِّئُُكم ِبٱأْلَْخَسِريَن أَْعمَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah/maukah dijelaskan kepada

kalian[lk] dengan/tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan
Al-Kahfi:103 ِبٱأْلَْخَسِريَن

إِْن َعَصيْتُُهۥ فََما تَِزيُدونَِنى َغيَْر تَْخِسيٍر
jika (aku) mendurhakainya maka tidak menambah kepadaku tidak /

bukan / selain kerugian total
Huud:63 تَْخِسيٍر

َوأَِقيُموا۟ ٱْلَوزَْن ِبٱْلِقْسِط واََل تُْخِسُروا۟ ٱمْلِيزَاَن
dan hendaklah kalian tegakkan neraca/timbangan (kb) dengan adil

dan janganlah dikurangi neraca/timbangan
Ar-Rahman:9 ۟ تُْخِسُروا

َقاُلوا۟ ِتْلَك إِذًا َكرَّةٌ َخاِسرَةٌ
mereka berkata itu jika demikian pengembalian / pengulangan

(ia[pr]) yang merugi
An-Naziaat:12 َخاِسرَةٌ

واََل يَِزيُد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ َخَساًرا
dan tidak benar-benar menambahkan orang-orang yang zalim selain

kerugian
Al-Isra:82 َخَساًرا

ِفِريَن ُكفْرُُهْم إاِلَّ َخَساًرا  واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka kecuali kerugian
Faathir:39

 َوٱتَّبَُعوا۟ َمن لَّْم يَزِْدهُ َماُلُهۥ َوَوَلُدهُۥٓ إاِلَّ َخَساًرا
dan mereka mengikuti orang tidak menambah kepadanya hartanya

dan anak-anaknya kecuali kerugian
Nuh:21

ِبينًا فََقْد َخِسَر ُخْسرَانًا مُّ
maka sesungguhnya telah ia telah merugi kerugian dengan nyata An-Nisa:119 َخِسَر

َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan pertemuan Allah
Al-An'aam:31

ا ِبَغيِْر ِعْلمٍ َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َقتَُلٓوا۟ أَْولََٰدُهْم َسفَهًۢ
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka melakukan

pembunuhan anak-anak mereka kebodohan dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:140

يَتََعارَفُوَن بَيْنَُهْم َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
saling berkenalan diantara mereka sungguh telah ia telah merugi
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan pertemuan

Allah

Yunus:45

إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11
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ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka itu tidak mereka beriman
Al-An'aam:12 ۟ َخِسُرٓوا

ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka tidak mereka beriman
Al-An'aam:20

فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهم
maka itulah mereka orang-orang yang mereka merugikan diri-diri

mereka sendiri
Al-A'raaf:9

َقْد َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
sungguh telah mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan

sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-A'raaf:53

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم
itulah mereka orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka

sendiri
Huud:21

لُِدوَن ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم ِفى َجَهنََّم خَٰ َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan barangsiapa dia ringan timbangannya maka itulah mereka orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri di dalam
neraka jahanam orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:103

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga
mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ ٱْلخَٰ
sesungguhnya para yang merugi orang-orang yang mereka merugikan
diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat-kiamat

Asy-Syuura:45

ِسِريَن يَرُدُّوُكْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
mereka mengembalikan kalian atasku/terhadapku tumit-tumit kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Ali-Imran:149 ِسِريَن خَٰ

ِسِريَن  واََل تَرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَارُِكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
dan jangan kalian berbalik/lari atasku/terhadapku belakang kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Al-Maidah:21

ِسِريَن ُلُهْم فَأَْصبَُحوا۟ خَٰ  إِنَُّهْم مَلََعُكْم َحِبطَْت أَْعمَٰ
sesungguhnya mereka benar-benar beserta kalian dia menyiakan

amal-amal mereka maka mereka mejadi orang-orang yang rugi
Al-Maidah:53

ِسِريَن  إِنَُّهْم َكانُوا۟ خَٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang rugi

Fush-Shilat:25
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ِسِريَن  إِنَُّهْم َكانُوا۟ خَٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang rugi

Al-Ahqaaf:18

ِقبَُة أَْمرَِها ُخْسًرا فَذَاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن عَٰ
maka (ia) merasakan kejahatan/akibat buruk urusannya/perbuatannya
dan ia adalah yang mengakibatkan urusannya/perbuatannya kerugian

Ath-Thalaaq:9 ُخْسًرا
َن َلِفى ُخْسٍر نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ

sesungguhnya manusia benar-benar dalam berbagai kerugian Al-Asr:2 ُخْسٍر
ِبينًا فََقْد َخِسَر ُخْسرَانًا مُّ

maka sesungguhnya telah ia telah merugi kerugian dengan nyata An-Nisa:119 ُخْسرَانًا
ِسُروَن َلِئِن ٱتَّبَْعتُْم ُشَعيْبًا إِنَُّكْم إِذًا لَّخَٰ

sungguh jika kalian mengikuti syuaib sesungguhnya kalian jika
demikian sungguh orang-orang yang telah merugi

Al-A'raaf:90 ِسُروَن لَّخَٰ
ِسُروَن  َونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّآ إِذًا لَّخَٰ

dan kami golongan sesungguhnya kami jika demikian sungguh
orang-orang yang telah merugi

Yusuf:14

ِسُروَن ثَْلُكْم إِنَُّكْم إِذًا لَّخَٰ  َوَلِئْن أَطَْعتُم بََشًرا مِّ
dan jika mentaatilah (kalian) manusia seperti kalian sesungguhnya

kalian jika demikian sungguh orang-orang yang telah merugi

Al-
Mu'minuun:34

فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78
َوَخِسَر

ِفُروَن َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱْلكَٰ
dan (ia) merugi di waktu itu para pembangkan

Ghafir:85

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَْخَسُر ٱمْلُبِْطُلوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu merugi orang-orang

yang mengerjakan kebathilan
Al-Jaatsiyah:27 يَْخَسُر

زَنُوُهْم يُْخِسُروَن إِذَا َكاُلوُهْم أَو وَّ َو
dan apabila mereka menakar (mereka) mengetahui mereka

menimbang mengurangi
Al-Mutaffifiin:3 يُْخِسُروَن

اَل َجرََم أَنَُّهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱأْلَْخَسُروَن
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa sesungguhnya mereka di dalam

akhirat mereka orang-orang yang paling rugi
Huud:22 ٱأْلَْخَسُروَن
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 َوُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱأْلَْخَسُروَن
dan mereka di dalam akhirat mereka orang-orang yang paling rugi

An-Naml:5

َوأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْخَسِريَن
dan (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu (kami)

menjadikan mereka[lk] orang-orang yang merugi
Al-Anbiyaa':70 ٱأْلَْخَسِريَن

ِسُروَن أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
itulah mereka mereka orang-orang yang merugi Al-Baqarah:27 ِسُروَن ٱْلخَٰ

ِسُروَن  َوَمن يَْكفُْر ِبِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan barang siapa ia mengingkari dengannya maka itulah mereka

mereka orang-orang yang merugi
Al-Baqarah:121

ِسُروَن  فَاَل يَأَْمُن َمْكَر الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلخَٰ
maka tidak dia aman rencana daya mereka Allah melainkan kaum

orang-orang yang merugi
Al-A'raaf:99

ِسُروَن  َوَمن يُْضلِْل فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan barang siapa disesatkan maka itulah mereka mereka orang-orang

yang merugi
Al-A'raaf:178

ِسُروَن  فَيَرُْكَمُهۥ َجِميًعا فَيَْجَعَلُهۥ ِفى َجَهنََّم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
maka/lalu menumpukkannya semuanya maka (ia[lk]) menjadikannya

(kt sedang/akan) di dalam neraka jahanam itulah mereka mereka
orang-orang yang merugi

Al-Anfaal:37

ِسُروَن ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ  َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat dan

mereka itu mereka orang-orang yang merugi
At-Taubah:69

ِسُروَن  اَل َجرََم أَنَُّهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة ُهُم ٱْلخَٰ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa sesungguhnya mereka di dalam

akhirat mereka orang-orang yang merugi
An-Nahl:109

ِسُروَن  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل وََكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada yang batil dan

(mereka) mengingkari kepada Allah itulah mereka mereka orang-
orang yang merugi

Al-Ankabuut:52

ِسُروَن  أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
itulah mereka mereka orang-orang yang merugi

Az-Zumar:63

ِسُروَن يْطَِٰن ُهُم ٱْلخَٰ يْطَِٰن أآََل إِنَّ ِحزَْب ٱلشَّ  أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب ٱلشَّ
itulah mereka golongan syaitan ketahuilah sesungguhnya golongan

syaitan mereka orang-orang yang merugi

Al-
Mujaadilah:19

ِسُروَن  َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan barang siapa dia melakukan itu maka itulah mereka mereka

orang-orang yang merugi

Al-
Munaafiquun:9
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ِسِريَن َلُكنتُم مَِّن ٱْلخَٰ
niscaya adalah kalian dari para yang merugi Al-Baqarah:64 ِسِريَن ٱْلخَٰ

ِسِريَن  فََلن يُْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمَن ٱْلخَٰ
maka tidak dia menerima dari padanya dan dia di dalam akhirat dari

para yang merugi
Ali-Imran:85

ِسِريَن  َوُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمَن ٱْلخَٰ
dan dia di dalam akhirat dari/termasuk para yang merugi

Al-Maidah:5

ِسِريَن  فََقتََلُهۥ فَأَْصبَحَ ِمَن ٱْلخَٰ
maka dia membunuhnya maka dia akhirnya menjadikan dari para

yang merugi
Al-Maidah:30

ِسِريَن إِن لَّْم تَْغِفْر َلنَا َوتَرَْحْمنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ  َو
dan jika tidak kamu memberi ampun bagi kami dan kamu memberi
rahmat kepada kami tentu kami termasuk dari/termasuk para yang

merugi

Al-A'raaf:23

ِسِريَن  ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكانُوا۟ ُهُم ٱْلخَٰ
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib adalah mereka

mereka para yang merugi
Al-A'raaf:92

ِسِريَن  َويَْغِفْر َلنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ
dan dia mengampuni bagi kami tentu kami termasuk dari para yang

merugi
Al-A'raaf:149

ِسِريَن  فَتَُكوَن ِمَن ٱْلخَٰ
maka adalah kalian dari para yang merugi

Yunus:95

ِسِريَن إاِلَّ تَْغِفْر لِى َوتَرَْحْمِنىٓ أَُكن مَِّن ٱْلخَٰ  َو
dan sekiranya tidak kamu memberi ampun kepadaku dan belas
kasihan kepadaku adalah aku dari/termasuk para yang merugi

Huud:47

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga
mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15

ِسِريَن  َلِئْن أَْشرَْكَت َليَْحبَطَنَّ َعَمُلَك َوَلتَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ
sungguh jika (kamu) mempersekutukan agar sungguh-sungguh akan

gugur perbuatan kamu dan tentulah (kalian[lk]) menjadi
dari/termasuk para yang merugi

Az-Zumar:65

ِسِريَن  َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم ٱلَِّذى ظَنَنتُم ِبَربُِّكْم أَرَْدىُٰكْم فَأَْصبَْحتُم مَِّن ٱْلخَٰ
dan yang demikian itu persangkaanmu yang kamu telah menyangka

dengan/kepada tuhan kalian dia menjerumuskan kalian maka/lalu
kalian memulai termasuk para yang merugi

Fush-Shilat:23

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ ٱْلخَٰ
sesungguhnya para yang merugi orang-orang yang mereka merugikan
diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat-kiamat

Asy-Syuura:45
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ذَٰلَِك ُهَو ٱْلُخْسَراُن ٱمْلُِبنُي
itu dia kerugian yang nyata Al-Hajj:11 ٱْلُخْسَراُن

أاََل ذَٰلَِك ُهَو ٱْلُخْسَراُن ٱمْلُِبنُي
ingatlah itu dia kerugian nyata

Az-Zumar:15

أَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل واََل تَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْخِسِريَن
kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan janganlah adalah

kalian dari/termasuk orang-orang yang merugikan

Asy-
Syu'araa':181

ٱمْلُْخِسِريَن
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ع س خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daun sla, uang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menurunkan nilai,
merendahkan martabat, merendahkan derajat, menurunkan mutu,

menghinakan

۟ ٱْخَسـُٔوا ِسـِٔنَي خَٰ َخاِسئًا
hinakanlah yang menghinakan yang menghinakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَنَقلِْب إَِليَْك ٱْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيٌر
dia akhirnya berbalik/kembali kepadamu penglihatan yang

menghinakan dan dia lemah
Al-Mulk:4 َخاِسئًا

ِسـِٔنَي فَُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
maka kami katakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-Baqarah:65 ِسـِٔنَي خَٰ

ِسـِٔنَي  ُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
kami mengatakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-A'raaf:166

َقاَل ٱْخَسـُٔوا۟ ِفيَها واََل تَُكلُِّموِن
dia mengatakan hinakanlah didalamnya dan janganlah kamu

berbicara dengan-Ku

Al-
Mu'minuun:108

۟ ٱْخَسـُٔوا
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ف س خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemunduran, hilangnya

reputasi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melebihi, memudarkan, jauh

melebihi, menyebabkan kurang penting

َوَخَسَف نَْخِسْف َلَخَسَف فََخَسفْنَا َخَسفْنَا
dan (ia [lk])

menghilang/membenamkan benamkan tentu (ia [lk])
membenamkan

maka kami
membenamkan kami benamkan

يَْخِسَف
membenamkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يَْحُة َوِمنُْهم مَّْن َخَسفْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض َوِمنُْهم مَّْن أََخذَتُْه ٱلصَّ

dan diantara mereka orang Dia mengambilnya/bangkit teriakan/suara
keras dan diantara mereka orang kami benamkan dengannya bumi

Al-Ankabuut:40 َخَسفْنَا
فََخَسفْنَا ِبِهۦ َوِبَدارِِه ٱأْلَرَْض

maka kami membenamkan dengannya dan dengan rumahnya bumi Al-Qashash:81 فََخَسفْنَا
َلوآَْل أَن مَّنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َلَخَسَف ِبنَا

jika tidak bahwa memberi karunia Allah atas kami tentu (ia [lk])
membenamkan dengan kami

Al-Qashash:82 َلَخَسَف
إِن نََّشأْ نَْخِسْف ِبِهُم ٱأْلَرَْض

jika menghendaki benamkan dengan mereka bumi Saba':9 نَْخِسْف
َوَخَسَف ٱْلَقَمُر

dan (ia [lk]) menghilang/membenamkan bulan Al-Qiyaamah:8 َوَخَسَف
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يِّـَٔاِت أَن يَْخِسَف الـلَّـُه ِبِهُم ٱأْلَرَْض أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُروا۟ ٱلسَّ
apakah dia merasa aman orang-orang yang (mereka) membuat tipu

daya kesalahan-kesalahan bahwa akan membenamkan Allah
dengan/bersama mereka bumi

An-Nahl:45
يَْخِسَف

أَفَأَِمنتُْم أَن يَْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب ٱْلبَرِّ
apakah (kalian) merasa aman bahwa membenamkan dengan/kepada

kalian (ia[lk]) yang disisi/sebagian daratan
Al-Isra:68

أَن يَْخِسَف ِبُكُم ٱأْلَرَْض فَِإذَا ِهىَ تَُموُر
bahwa membenamkan dengan/untuk kalian bumi dan apabila dia

bergoncang
Al-Mulk:16
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ب ش خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , hutan, kayu bakar, getokan

kayu, balok, tanah hutan, pohon-pohonan, potongan kayu, pohon, pokok,
keturunan, sesuatu yg mirip pohon, blok, rintangan, kompleks, halangan,

hal menyalakan, pengobaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُخُشٌب
kayu-kayu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
إِن يَُقوُلوا۟ تَْسَمعْ لَِقْولِِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ َو

dan jika dia mengatakan mendengarkan pada perkataan mereka
seakan-akan mereka kayu-kayu (ia[pr]) yang menyandar

Al-
Munaafiquun:4 ُخُشٌب

1805

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ع ش خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna taat, saleh, beriman, alim,

jujur, khusyuk, yg beribadat, abid, sungguh-sungguh, peninjauan luas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِشُعوَن خَٰ ِشَعٌة خَٰ ِشَعًة خَٰ ِشًعا خَٰ تَْخَشعَ
orang-orang yang

telah khusyu`
(ia[pr]) yang
mendunduk

(ia[lk]) yang
menundukkan

(ia[lk]) yang
menundukkan (kamu[lk]) tunduk

َوَخَشَعِت ًعا ُخشَّ ُخُشوًعا ِشِعنَي خَٰ ِشُعوَن خَٰ
dan

khusyuk/merendah
sambil

menundukkan khusyu para yang
menunduk

orang-orang yang
telah khusyu`

ِشِعنَي ٱْلخَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ
orang-orang yang khusyu' dan laki-laki yang khusyu'

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََلْم يَأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن تَْخَشعَ ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر الـلَّـِه
apakah tidak datang bagi orang-orang yang mereka mengimani

bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16 تَْخَشعَ

ِشًعا مُّتََصدًِّعا مِّْن َخْشيَِة الـلَّـِه لََّرأَيْتَُهۥ خَٰ
sungguh melihatnya (ia[lk]) yang menundukkan (ia[lk]) yang

kemudian membelah dari takut Allah
Al-Hasyr:21 ِشًعا خَٰ

ِشَعًة َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَنََّك تََرى ٱأْلَرَْض خَٰ
dan dari tanda-tanda-Nya bahwasanya kamu kamu hendaklah

memperhatikan/melihat bumi (ia[lk]) yang menundukkan
Fush-Shilat:39 ِشَعًة خَٰ

رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Qalam:43
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رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Ma'arij:44

ِشَعٌة رَُها خَٰ أَبْصَٰ
pandangannya (ia[pr]) yang mendunduk An-Naziaat:9 ِشَعٌة خَٰ

ِشَعٌة  ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ خَٰ
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang mendunduk

Al-Ghaashiyah:2

ِشُعوَن ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َصاَلِتِهْم خَٰ
orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka orang-orang yang

telah khusyu`
Al-Mu'minuun:2 ِشُعوَن خَٰ

ِشِعنَي لِـلَّـِه اَل يَْشتَُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل خَٰ
para yang menunduk kepada Allah tidak mereka menukar/membeli

dengan/kepada ayat-ayat Allah harga sedikit
Ali-Imran:199 ِشِعنَي خَٰ

 َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َورََهبًا وََكانُوا۟ َلنَا خَِٰشِعنَي
dan mendoakan kami pengharapan dan perasaan takut dan adalah

mereka bagi kami para yang menunduk
Al-Anbiyaa':90

ِشِعنَي ِمَن ٱلذُّلِّ َوتََرىُٰهْم يُْعرَُضوَن َعَليَْها خَٰ
dn melihat mereka dipalingkan diatasnya para yang menunduk dari

pada kehinaan
Asy-Syuura:45

وَن لِأْلَذَْقاِن يَبُْكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوًعا َويَِخرُّ
dan menyungkur bagi/atas/dagu/muka menangis dan menambah

mereka khusyu
Al-Isra:109 ُخُشوًعا

رُُهْم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجرَاٌد مُّنتَِشٌر ًعا أَبْصَٰ ُخشَّ
sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-

akan belalang (ia[lk]) yang dalam kondisi beterbaran
Al-Qamar:7 ًعا ُخشَّ

ِن فَاَل تَْسَمعُ إاِلَّ َهْمًسا َوَخَشَعِت ٱأْلَْصَواُت لِلرَّْحمَٰ
dan khusyuk/merendah suara-suara kepada pemurah maka tida

mendengar kecuali bisikan
Thaahaa:108 َوَخَشَعِت

ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

ِت ِشعَٰ َوٱْلخَٰ
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ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

ِشِعنَي َوٱْلخَٰ

ِشِعنَي إاِلَّ َعَلى ٱْلخَٰ
kecuali atas/terhadap orang-orang yang khusyu' Al-Baqarah:45 ِشِعنَي ٱْلخَٰ
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ي ش خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan takut, penakut,

kecemasan, kebimbangan, rasa takut, kekuatiran, kegentaran, perasaan
hormat dan takut, gentaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna takut, kuatir, menghormati,
menaruh dahsyat, kira, bimbang, waswas, ragu-ragu, mendua hati,

termangu-mangu, tertegun-tegun

تَْخَشْوُهْم تَْخَشْوهُ تَْخَشْوَن تَْخَشُوا۟ أَتَْخَشْونَُهْم
kalian takut pada

mereka takutinya takut/khawatir kalian takut apakah (kamu[lk])
takut kepada mereka

َخِشيُت َخِشىَ تَْخَشىُٰه تَْخَشىٰ تَْخَشْوُهْم
(aku) takut/khawatir dia takut takuti-nya takut kalian takut pada

mereka

َخْشيَِتِهۦ َخْشيَِة َخْشيََة َخْشيًَة َخِشيُت
takut kepada-nya takut takut ketakutan (aku) takut/khawatir

َكَخْشيَِة فَٱْخَشْوُهْم فََخِشينَآ فَتَْخَشىٰ َخْشيَِتِهۦ
seperti takut maka takutlah

kepada mereka maka kami khawatir maka (supaya) takut takut kepada-nya

َوْليَْخَش َوَخِشىَ َوتَْخَشى نَْخَشىٰٓ َكَخْشيَِة
dan dia hendaklah

takut dan (ia[lk]) takut dan takut menakutkan seperti takut

۟ َوٱْخَشْوا َويَْخَشْونَُهۥ َويَْخَشْوَن َويَْخَش َوْليَْخَش
dan takutlah dan takut kepada-

nya dan takut dan takut dan dia hendaklah
takut
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Kosakata Al-Quran

يَْخَشْوَن يَْخَش َوٱْخَشْوِنى
mereka takut takut dan hendaklah kalian takut

kepadaKu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَْخَشْونَُهْم فَالـلَّـُه أََحقُّ
apakah (kamu[lk]) takut kepada mereka maka/padahal Allah lebih

berhak
At-Taubah:13 أَتَْخَشْونَُهْم

فَاَل تَْخَشُوا۟ ٱلنَّاَس َوٱْخَشْوِن
maka jangan kalian takut manusia dan kalian takutlah kepadaKu Al-Maidah:44 ۟ تَْخَشُوا

رَةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها ٌل ٱْقتَرَفْتُُموَها َوِتجَٰ َوَعِشيرَتُُكْم َوأَْموَٰ
dan keluarga / golongan kalian dan harta kekayaan (kalian)

usahakannya lah dan perniagaan takut/khawatir kerugiannya
At-Taubah:24 تَْخَشْوَن

أَن تَْخَشْوهُ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
bahwa takutinya jika adalah kalian para yang beriman At-Taubah:13 تَْخَشْوهُ

فَاَل تَْخَشْوُهْم َوٱْخَشْوِنى
maka janganlah kalian takut pada mereka dan hendaklah kalian takut

kepadaKu
Al-Baqarah:150 تَْخَشْوُهْم

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن ِديِنُكْم فَاَل تَْخَشْوُهْم َوٱْخَشْوِن
orang-orang yang mereka mengingkari dari agama kalian maka

janganlah kalian takut pada mereka dan kalian takutlah kepadaKu
Al-Maidah:3

ُف َدرًَكا واََل تَْخَشىٰ الَّ تَخَٰ
jangan takut tersusul dan jangan takut Thaahaa:77 تَْخَشىٰ

َوتَْخَشى ٱلنَّاَس َوالـلَّـُه أََحقُّ أَن تَْخَشىُٰه
dan takut manusia dan Allah lebih berhak bahwa takuti-nya Al-Ahzab:37 تَْخَشىُٰه

ذَٰلَِك مِلَْن َخِشىَ ٱْلَعنََت ِمنُكْم
itu bagi orang dia takut susah diantara kalian An-Nisa:25 َخِشىَ

َن ِبٱْلَغيِْب َوَجآَء ِبَقْلٍب مُِّنيٍب مَّْن َخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
siapa dia takut pemurah dengan yang gaib dan dia datang dengan hati

orang yang suka kembali
Qaaf:33
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KosakataAlQuran

ذَٰلَِك مِلَْن َخِشىَ َربَُّهۥ
itu bagi orang dia takut tuhannya

Al-Baiyinah:8

إِنِّى َخِشيُت أَن تَُقوَل فَرَّْقَت بَنْيَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir bahwamengatakan (kamu)

membuat perpecahan diantara Bani Israil
Thaahaa:94 َخِشيُت

َكَخْشيَِة الـلَّـِه أَْو أََشدَّ َخْشيًَة
seperti takut Allah atau paling keras/berat ketakutan An-Nisa:77 َخْشيًَة

إِيَّاُكْم واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكْم َخْشيََة إِْملٍَٰق نَّْحُن نَْرزُُقُهْم َو
dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut perwujudan

kepaan/kemiskinan kami memberi rezeki mereka[lk] dan kepada
kalian

Al-Isra:31
َخْشيََة

ُن َقتُوًرا نسَٰ نفَاِق وََكاَن ٱإْلِ َْمَسْكتُْم َخْشيََة ٱإْلِ إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kalian) menahan takut membelanjakan dan ia

adalah manusia sangat kikir / miskin
Al-Isra:100

إِنَّ ِمنَْها مَلَا يَْهِبُط ِمْن َخْشيَِة الـلَّـِه َو
dan sesungguhnya kami daripadanya sungguh apa dia meluncur dari

takut Allah
Al-Baqarah:74 َخْشيَِة

إِنَّ ٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َخْشيَِة َربِِّهم مُّْشِفُقوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka dari/karena takut tuhan

mereka orang-orang yang sungguh-sungguh takut

Al-
Mu'minuun:57

ِشًعا مُّتََصدًِّعا مِّْن َخْشيَِة الـلَّـِه لََّرأَيْتَُهۥ خَٰ
sungguh melihatnya (ia[lk]) yang menundukkan (ia[lk]) yang

kemudian membelah dari takut Allah
Al-Hasyr:21

واََل يَْشفَُعوَن إاِلَّ مِلَِن ٱرْتََضىٰ َوُهم مِّْن َخْشيَِتِهۦ ُمْشِفُقوَن
dan tidak mereka memberi syafa'at melainkan terhadap siapa yang
dia meridai / merelakan dan mereka dari takut kepada-nya orang-

orang yang sungguh-sungguh takut

Al-Anbiyaa':28
َخْشيَِتِهۦ

َوأَْهِديََك إَِلىٰ َربَِّك فَتَْخَشىٰ
dan (aku) tunjukkan/pimpin kamu kepada tuhanmu maka (supaya

takut
An-Naziaat:19 فَتَْخَشىٰ

فََخِشينَآ أَن يُرِْهَقُهَما طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا
maka kami khawatir bahwa menyebabkan menimpakan keduanya

kedurhakaan dan kekafiran
Al-Kahfi:80 فََخِشينَآ

إِنَّ ٱلنَّاَس َقْد َجَمُعوا۟ َلُكْم فَٱْخَشْوُهْم
sesungguhnya manusia sungguh telah mereka mengumpul bagi kalian

maka takutlah kepada mereka
Ali-Imran:173 فَٱْخَشْوُهْم
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َكَخْشيَِة الـلَّـِه أَْو أََشدَّ َخْشيًَة
seperti takut Allah atau paling keras/berat ketakutan An-Nisa:77 َكَخْشيَِة

يَُقوُلوَن نَْخَشىٰٓ أَن تُِصيبَنَا َدآِئرَةٌ
mereka mengatakan menakutkan agar kami ditimpa bencana/bahaya Al-Maidah:52 نَْخَشىٰٓ

َوتَْخَشى ٱلنَّاَس َوالـلَّـُه أََحقُّ أَن تَْخَشىُٰه
dan takut manusia dan Allah lebih berhak bahwatakuti-nya Al-Ahzab:37 َوتَْخَشى

َن ِبٱْلَغيِْب إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبَعَ ٱلذِّْكَر َوَخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

dia sungguh-sungguh mengikuti peringatan dan (ia[lk]) takut
pemurah dengan yang ghaib/tidak kelihatan

YaaSiin:11
َوَخِشىَ

فًا يًَّة ِضعَٰ َوْليَْخَش ٱلَِّذيَن َلْو تَرَُكوا۟ ِمْن َخْلِفِهْم ذُرِّ
dan dia hendaklah takut orang-orang yang seandainya kalian

pergi/meninggalkan dari belakang mereka keturunan kelemahan
An-Nisa:9 َوْليَْخَش

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَْخَش الـلَّـَه َويَتَّْقِه
dan barangsiapa dia mentaati Allah dan rasul-nya dan takut Allah da

bertakwa kepada-nya
An-Nuur:52 َويَْخَش

أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسٓوَء ٱْلِحَساِب
supaya dihubungkan dan takut tuhan dantakut buruk perhitungan Arraad:21 َويَْخَشْوَن

لَِٰت الـلَّـِه َويَْخَشْونَُهۥ ٱلَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رِسَٰ
orang-orang yang disampaikan risalah Allah dan takut kepada-nya Al-Ahzab:39 َويَْخَشْونَُهۥ

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم َوٱْخَشْوا۟ يَْوًما الَّ يَْجِزى
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian dan takutlah

hari tidak memberi balasan
Luqman:33 ۟ َوٱْخَشْوا

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن ِديِنُكْم فَاَل تَْخَشْوُهْم َوٱْخَشْوِن
orang-orang yang mereka mengingkari dari agama kalian maka

janganlah kalian takut pada mereka dan kalian takutlah kepadaKu
Al-Maidah:3 َوٱْخَشْوِن

 فَاَل تَْخَشُوا۟ ٱلنَّاَس َوٱْخَشْوِن
maka jangan kalian takut manusia dan kalian takutlah kepadaKu

Al-Maidah:44

فَاَل تَْخَشْوُهْم َوٱْخَشْوِنى
maka janganlah kalian takut pada mereka dan hendaklah kalian takut

kepadaKu
Al-Baqarah:150 َوٱْخَشْوِنى
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َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوَلْم يَْخَش إاِلَّ الـلَّـَه َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan tidak

takut kecuali Allah
At-Taubah:18 يَْخَش

نُْهْم يَْخَشْوَن ٱلنَّاَس ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق مِّ فََلمَّ
maka setelah ia telah diwajibkan atas mereka perang tiba-tiba

segolongan dari mereka mereka takut manusia
An-Nisa:77 يَْخَشْوَن

اَعِة ُمْشِفُقوَن ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوُهم مَِّن ٱلسَّ
orang-orang yang mereka takut tuhan dengan yang gaib (tidak

melihat-Nya) dan mereka dari kiamat orang-orang yang sungguh-
sungguh takut

Al-Anbiyaa':49

واََل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ الـلَّـَه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan tidak mereka takut seseorang/siapapun kecuali/selain Allah dan

cukuplah bagi Allah pembuat perhitungan
Al-Ahzab:39

َلٰوةَ إِنََّما تُنِذُر ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

yang mereka takut tuhan dengan yang gaib/tidak kelihatan dan
mereka mendirikan sholat

Faathir:18

تَْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم
gemetar dari padanya kulit-kulit orang-orang yang mereka takut

tuhan
Az-Zumar:23

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َلُهم مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka takut tuhan dengan

gaib/tidak kelihatan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Al-Mulk:12

۟ ؤُا َكذَٰلَِك إِنََّما يَْخَشى الـلَّـَه ِمْن ِعبَاِدِه ٱْلُعَلمَٰٓ
seperti itulah sesunguhnya hanyalah takut Allah dari/diantara hamba-

hambanya para 'ulama
Faathir:28 يَْخَشى

َن يَْخَشىٰ إاِلَّ تَذِْكرَةً ملِّ
melainkan peringatan/pengajaran bagi orang takut Thaahaa:3 يَْخَشىٰ

ُر أَْو يَْخَشىٰ  فَُقواَل َلُهۥ َقواًْل لَّيِّنًا لََّعلَُّهۥ يَتَذَكَّ
maka katakanlah baginya perkataan kelunakan/kelembutan boleh jadi

ia menjadi mengingat/berfikir atau takut
Thaahaa:44

 َوُهَو يَْخَشىٰ
dan dia takut

Abasa:9

ُر َمن يَْخَشىٰ  َسيَذَّكَّ
kelak akan menerima peringatan orang yang takut

Al-Alaa:10

إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن يَْخَشىَٰها
sesungguhnya hanyalah kamu (ia[lk]) yang memberi peringatan dari

takut kepadanya[pr]
An-Naziaat:45 يَْخَشىَٰها
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َن يَْخَشىٰٓ إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ملِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang takut An-Naziaat:26 يَْخَشىٰٓ
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ص ص خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyinggung, berkenaan,
mengenai, menghubungkan, mempertalikan, menceritakan, mengisahkan,

berhubung dgn, memaparkan, menasihati, mendesak, mendorong,
membagikan, membagi secara adil, memberi bagian, membagikan di

antara, melayani, menyajikan, mengabdi, menyediakan, meladeni,
menjadi, bertindak, membantu, menyampaikan, menjalani, menyuguhkan,

dipakai, menghidangkan, menjamukan, menjalankan, dipergunakan,
berdinas, menolong, menyerahkan, memperhambakan, ada manfaatnya,

adalah berguna, menghidangi, mempertuankan, mempertuan, mulai
memukul, memperhamba, bermanfaat, memberikan, menjatahkan,

menentukan bagian seseorang, mengikatkan

يَْختَصُّ َخَصاَصٌة ًة َخآصَّ
dia menentukan kepapaan/kesusahan khusus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًة َ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُكْم َخآصَّ َوٱتَُّقوا۟ ِفتْنًَة الَّ تُِصينبَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada cobaan/fitnah tidak

benar-benar ditimpa orang-orang yang mereka menganiaya diantara
kalian khusus

Al-Anfaal:25
ًة َخآصَّ

َويُؤِْثُروَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة
dan dijejaki atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka walaupun

adalah dia mereka kepapaan/kesusahan
Al-Hasyr:9 َخَصاَصٌة

َوالـلَّـُه يَْختَصُّ ِبرَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia menentukan dengan rahmatnya orang/siapadia

kehendaki
Al-Baqarah:105 يَْختَصُّ

يَْختَصُّ ِبرَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
dia menentukan dengan rahmatnya siapa dia kehendaki

Ali-Imran:74
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ف ص خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjahit, jahitkan, meresap

يَْخِصفَاِن
mereka berdua menutupi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Al-A'raaf:22 يَْخِصفَاِن

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Thaahaa:121
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م ص خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna potongan, korting, basi,

potongan harga, musuh, lawan, penentang, antagonis, setru, penggugat,
penuntut, pihak yg berperkara, pengurangan, retribusi, pajak, yg

berbarengan, yg terjadi bersama-sama, bermusuhan, berseteru
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabaikan, melalaikan,

memperhitungkan, melunakkan, menumpul, memotong harga, memungut,
menarik, mengadakan, mengerahkan, mengurangi, memotong,

mengambil, memperpotongkan, menahan, menyembunyikan, tdk
memberi, mengurangkan, mencabut, merampas, memperkurangkan,

menolak, mencabuntukan, menurunkan, berhenti, membunuh,
menyelesaikan

َخِصيًما َخِصُموَن تَْختَِصُموَن تَْختَِصُموا۟ تََخاُصُم
penentang (mereka) bertengkar bertengkar bertengkar mempertengkarkan

ُموَن يَِخصِّ َغيُْر َخْصَماِن َخِصيٌم َخِصيًما
bertengkar penentang

orang (keduanya)
yang saling
bertengkar

musuh bebuyutan penentang

ٱْلِخَصامِ ٱْلَخْصمِ ٱْختََصُموا۟
penentang orang yang bermusuhan (mereka) bertengkar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ ذَٰلَِك َلَحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل ٱلنَّاِر
sesungguhnya itu sungguh kebenaran mempertengkarkan penduduk

api/neraka
Shaad:64 تََخاُصُم

َقاَل اَل تَْختَِصُموا۟ َلَدىَّ
dia mengatakan tidak bertengkar di sisiku Qaaf:28 ۟ تَْختَِصُموا

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِعنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat disisi tuhan

kalian bertengkar
Az-Zumar:31 تَْختَِصُموَن
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إاِلَّ َجَدالًۢ بَْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن
kecuali bantahan bahkan mereka kaum (mereka) bertengkar Az-Zukhruf:58 َخِصُموَن

واََل تَُكن لِّْلَخآِئِننَي َخِصيًما
dan jangan adalah bagi orang-orang yang mengkhianati penentang An-Nisa:105 َخِصيًما

َن ِمن نُّطْفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari air mani maka tiba-tiba dia musuh

bebuyutan yang nyata
An-Nahl:4 َخِصيٌم

فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي
maka tiba-tiba dia musuh bebuyutan yang nyata

YaaSiin:77

َخْصَماِن ٱْختََصُموا۟ ِفى َربِِّهْم 0
inilah (dua) golongan orang (keduanya) yang saling bertengkar

(mereka) bertengkar di dalam tuhan mereka
Al-Hajj:19 َخْصَماِن

َقاُلوا۟ اَل تََخْف َخْصَماِن بََغىٰ بَْعُضنَا َعَلىٰ بَْعٍض
mereka berkata tidak takut orang (keduanya) yang saling bertengkar

berbuat zalim sebagian kami atas/terhadap bagian
Shaad:22

ِفى ٱْلِخَصامِ َغيُْر ُمِبنيٍ ُمِبنيٍ
dan dia (kalian) bertasbih penentang tidak / selain nyata Az-Zukhruf:18 َغيُْر

ُموَن َما يَنظُُروَن إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يَِخصِّ
tidak mereka melihat kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan menimpa mereka[lk] dan mereka bertengkar
YaaSiin:49 ُموَن يَِخصِّ

أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يَْختَِصُموَن
siapa diantara mereka memelihara Maryam dan tidak adalah kamu di

sisi mereka ketika mereka bersengketa
Ali-Imran:44 يَْختَِصُموَن

 َقاُلوا۟ َوُهْم ِفيَها يَْختَِصُموَن
mereka berkata dan mereka di dalamnya (neraka) mereka bersengketa

Asy-Syu'araa':96

 أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه فَِإذَا ُهْم فَِريَقاِن يَْختَِصُموَن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah maka tiba-tiba

mereka pemisah dua golongan mereka bersengketa
An-Naml:45

 َما َكاَن لِىَ ِمْن ِعْلمٍۭ ِبٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰٓ إِذْ يَْختَِصُموَن
tidak adalah dia bagiku dari pengetahuan dengan pemimpin/golongan

sangat tinggi ketika mereka bersengketa
Shaad:69
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َخْصَماِن ٱْختََصُموا۟ ِفى َربِِّهْم 0
inilah (dua) golongan orang (keduanya) yang saling bertengkar

(mereka) bertengkar di dalam tuhan mereka
Al-Hajj:19 ۟ ٱْختََصُموا

ُروا۟ ٱمْلِْحرَاَب َوَهْل أَتَىَٰك نَبَؤُا۟ ٱْلَخْصمِ إِذْ تََسوَّ
dan apakah sampai kepadamu berita orang yang bermusuhan ketika

(mereka) melompati pagar mimbar
Shaad:21 ٱْلَخْصمِ

َوُهَو أََلدُّ ٱْلِخَصامِ
dan dia dia membangkang paling keras penentang Al-Baqarah:204 ٱْلِخَصامِ
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ا ط خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna irama, anak tangga, tingkat,

tindak, jangkah, jejak tapak kaki, tapak, telapak, jejak, cara langkah,
bunyi langkah, telapakan, mars, gerakan, batasan, baris

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melangkah, memijak,
menjejak, bertapak, menginjak, menginjakkan, melarikan diri, berjejak,
berdansa, bergerak dgn cepat, menjejaki, menempuh, menginjak-injak,

menindas, berbaris, berdefile, menyuruh pergi, berbatas, berbatasan

َخطَـًٔا َخاِطئٍَة ِبٱْلَخاِطئَِة أَْخطَأْنَا أَْخطَأْتُم
kesalahan orang yang salah dengan kesalahan-

kesalahan
kami melakukan

kesalahan
(kalian[lk])

membuat kesalahan

َخطَٰيَُٰهم َخطَٰيَٰنَآ َخطَٰيَٰنَا َخطَٰيَُٰكْم َخطَـًٔا
kesalahan/dosa-dosa

mereka
kesalahan-kesalahan

kami
kesalahan-kesalahan

kami
kesalahan-

kesalahanmu kesalahan

َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َخِطيٓـَِٔتى َخِطيٓـَٔتُُهۥ َخِطيٓـًَٔة َخطَٰيَُٰهم
kesalahan-

kesalahan kalian kesalahanku kesalahannya/dosanya kesalahan kesalahan/dosa-
dosa mereka

ِطـِٔنَي َلخَٰ ِخطْـًٔا ِطـِٔنَي خَٰ َخِطيٓـَِٰٔتِهْم
sungguh orang-orang

yang bersalah kesalahan/dosa orang-orang yang
bersalah

kesalahan-kesalahan
mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح ِفيَمآ أَْخطَأْتُم ِبِهۦ
dan dia bukanlah/tidaklah atas kalian dosa-dosa dalam hal

(kalian[lk]) membuat kesalahan dengannya
Al-Ahzab:5 أَْخطَأْتُم

َربَّنَا اَل تَُؤاِخذْنَآ إِن نَِّسينَآ أَْو أَْخطَأْنَا
ya tuhan kami tidak kamu menghukum kami jika kami melupakan

atau kami melakukan kesalahan
Al-Baqarah:286 أَْخطَأْنَا
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ُت ِبٱْلَخاِطئَِة َوَجآَء ِفْرَعْوُن َوَمن َقبَْلُهۥ َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ
dan dia datang fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan negeri-negeri

yang runtuh/terbalik dengan kesalahan-kesalahan
Al-Haaqqah:9 ِبٱْلَخاِطئَِة

ِذبٍَة َخاِطئٍَة نَاِصيٍَة كَٰ
umbun-umbun (ia[pr]) yang mendustakan orang yang salah Al-Alaq:16 َخاِطئٍَة

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن أَن يَْقتَُل ُمؤِْمنًا إاِلَّ َخطَـًٔا
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin akan dia membunuh yang

sungguh-sungguh beriman kecuali kesalahan
An-Nisa:92 َخطَـًٔا

َوَمن َقتََل ُمؤِْمنًا َخطَـًٔا فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
dan barang siapa dia memerangi yang sungguh-sungguh beriman

kesalahan maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya
(orang yang menjaga rumah) yang beriman

An-Nisa:92

َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة نَّْغِفْر َلُكْم َخطَٰيَُٰكْم
dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa mengampuni bagi

kalian kesalahan-kesalahanmu
Al-Baqarah:58 َخطَٰيَُٰكْم

 ٱتَِّبُعوا۟ َسِبيَلنَا َوْلنَْحِمْل َخطَٰيَُٰكْم
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti jalan kami dan

kami akan membawa/memikul kesalahan-kesalahanmu
Al-Ankabuut:12

إِنَّآ َءاَمنَّا ِبَربِّنَا لِيَْغِفَر َلنَا َخطَٰيَٰنَا
sesungguhnya kami kami telah beriman dengan tuhan kami untuk dia

memberi ampunan bagi kami kesalahan-kesalahan kami
Thaahaa:73 َخطَٰيَٰنَا

إِنَّا نَطَْمعُ أَن يَْغِفَر َلنَا َربُّنَا َخطَٰيَٰنَآ
sesungguhnya kami sangat menginginkan bahwa mengampuni bagi

kami tuhan kami kesalahan-kesalahan kami
Asy-Syu'araa':51 َخطَٰيَٰنَآ

ِذبُوَن ِملنَِي ِمْن َخطَٰيَُٰهم مِّن َشىٍْء إِنَُّهْم َلكَٰ َوَما ُهم ِبحَٰ
dan tidak mereka dengan membawa/memikul dari kesalahan/dosa-

dosa mereka dari sesuatu sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Ankabuut:12
َخطَٰيَُٰهم

َوَمن يَْكِسْب َخِطيٓـًَٔة أَْو إِثًْما
dan barang siapa dia mengerjakan kesalahan atau dosa An-Nisa:112 َخِطيٓـًَٔة

طَْت ِبِهۦ َخِطيٓـَٔتُُهۥ بََلىٰ َمن َكَسَب َسيِّئًَة َوأَحَٰ
ya barang siapa mereka berdua mengerjakan mereka berdua buruk

dan ia meliputi dengannya kesalahannya/dosanya
Al-Baqarah:81 َخِطيٓـَٔتُُهۥ
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َوٱلَِّذٓى أَطَْمعُ أَن يَْغِفَر لِى َخِطيٓـَِٔتى يَْوَم ٱلدِّيِن
dan yang paling/lebih ingin bahwa mengampuni bagiku kesalahanku

pada hari pembalasan
Asy-Syu'araa':82 َخِطيٓـَِٔتى

ًدا نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud mengampuni bagi kalian kesalahan-
kesalahan kalian kelam akan kami tambah orang-orang yang berbuat

baik

Al-A'raaf:161 َخِطيٓـَِٰٔتُكْم

ا َخِطيٓـَِٰٔتِهْم أُْغرُِقوا۟ فَأُْدِخُلوا۟ نَاًرا مِّمَّ
dari apa kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu

dimasukkan api
Nuh:25 َخِطيٓـَِٰٔتِهْم

ِطـِٔنَي إِنَّا ُكنَّا خَٰ
sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang bersalah Yusuf:97 ِطـِٔنَي خَٰ

ِطـِٔنَي َن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا۟ خَٰ مَٰ  إِنَّ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
sesungguhnya fir'aun dan Haman dan para bala tentara keduanya

adalah mereka orang-orang yang bersalah
Al-Qashash:8

إِنَّ َقتَْلُهْم َكاَن ِخطْـًٔا َكِبيًرا
sesungguhnya membunuh mereka adalah dia kesalahan/dosa sangat

besar
Al-Isra:31 ِخطْـًٔا

ِطـِٔنَي إِن ُكنَّا َلخَٰ َو
dan sesungguhnya adalah kami sungguh orang-orang yang bersalah Yusuf:91 ِطـِٔنَي َلخَٰ

َوٱْستَْغِفِرى لِذَنِۢبِك إِنَِّك ُكنِت ِمَن ٱْلَخاِطـِٔنَي
dan mohon ampunlah bagi/atas dosa kamu[pr] sesungguhnya kamu

(kamu) adalah dari orang-orang yang bersalah
Yusuf:29 ٱْلَخاِطـِٔنَي

ِطـُٔوَن الَّ يَأُْكُلُهۥٓ إاِلَّ ٱْلخَٰ
tidak ada memakannya kecuali langit Al-Haaqqah:37 ِطـُٔوَن ٱْلخَٰ
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ب ط خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bahasa, kemampuan

berbicara, cara bicara, cara berbicara, logat, alamat, sapaan, amanat,
ceramah, percakapan, kuliah, tulisan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membahas, membicarakan,
merundingkan, memperbincangkan, mempersoalkan,

mempertimbangkan, berbicara tentang, memperkatakan, membujuk,
memperlakukan, mengobati, merawat, menganggap, mentraktir,

mengambil, mengangkat, menerima, mengisi, memberi, berunding,
menganugerahkan, berbuat, berhitung, melihat, lihat, menemui, mengerti,

mengunjungi, berembuk, meminta nasihat

َخطْبُُكْم َخطْبُُكَما َخطْبَُك َخاطَبَُهُم ِطبِْنى تُخَٰ
pembicaraan

kalian
(kamu berdua)

maksudkan/bicarkan percakapanmu/maksudmu
(ia) mengajak
omong-omong

mereka
semakin banyak

bicara dengan aku

ٱْلِخطَاِب ِخطْبَِة ِخطَابًا َخطْبُُكنَّ
perkara/pembicaraan peminangan pembicaraan keadaan kalian[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن واََل تُخَٰ
dan janganlah semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-

orang yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang
yang dalam kondisiditenggelamkan

Huud:37
ِطبِْنى تُخَٰ

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن واََل تُخَٰ
dan jangan semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-orang

yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang yang
dalam kondisi ditenggelamkan

Al-
Mu'minuun:27

ِهُلوَن َقاُلوا۟ َسلًَٰما إِذَا َخاطَبَُهُم ٱْلجَٰ َو
dan apabila (ia) mengajak omong-omong mereka orang-orang yang

bodohmereka berkata keselamatan
Al-Furqon:63 َخاطَبَُهُم
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ِمِرىُّ َقاَل فََما َخطْبَُك يَٰسَٰ
dia mengatakan maka apakah percakapanmu/maksudmu hai Samiri Thaahaa:95 َخطْبَُك

تَذُوَداِن َقاَل َما َخطْبُُكَما
menghambat/menahan dia mengatakan apa (kamu berdua)

maksudkan/bicarkan
Al-Qashash:23 َخطْبُُكَما

َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan
Al-Hijr:57 َخطْبُُكْم

َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan

Adz-
Dzaariyaat:31

َودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفِْسِهۦ َقاَل َما َخطْبُُكنَّ إِذْ رَٰ
dia mengatakan apa keadaan kalian[pr] ketika (kalian[pr]) menggoda

yusuf dari dirinya sendiri
Yusuf:51 َخطْبُُكنَّ

ِن اَل يَْملُِكوَن ِمنُْه ِخطَابًا ٱلرَّْحمَٰ
pemurah tidak menguasai dari padanya pembicaraan An-Naba:37 ِخطَابًا

ِمْن ِخطْبَِة ٱلنَِّسآِء أَْو أَْكنَنتُْم ِفىٓ أَنفُِسُكْم
daripada peminangan isteri-isteri atau apakah (kamu)

menyembunyikan di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235 ِخطْبَِة

َوَشَدْدنَا ُمْلَكُهۥ َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلِحْكَمَة َوفَْصَل ٱْلِخطَاِب
dan (kami) mengkuatkan yang menjadi kerajaannya dan kami telah

memberinya hikmah-hikmah dan memutuskan/menjelaskan
perkara/pembicaraan

Shaad:20
ٱْلِخطَاِب

 وَِٰحَدةٌ فََقاَل أَْكِفْلِنيَها َوَعزَِّنى ِفى ٱْلِخطَاِب
(ia[pr]) yang satu lalu ia mengatakan (kamu[lk]) peliharakanlah ia

kepadaku dan mengalahkan aku di dalam perkara/pembicaraan
Shaad:23
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ط ط خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bekas, tanda, kesan, bakat,

akibat, jumlah sedikit, pancing, tali-temali, baris, deret, garis, gores,
saluran, antre, barisan, deretan, jalan, batas, bidang, lapangan, tali, merek,

lintasan, rel, keturunan, baka, kawat, lin, gurat, macam, arah, setrip,
retak, jurusan, golongan, jenis, banjar, cara bertindak, perbentengan,
seterip, khat, surat pendek, jejer, juluan, jentret, tema, coret, coretan,

lapisan, lapis, rentetan, corek, coreng, corengan, nada, bar, batang, palang,
halangan, penghalang, balok, tiang, setang, stang, rumah minum, halang,

ambang sungai, pekerjaan pengacara, golongan pengacara, kesatuan
irama, pengadilan, potong, tulisan tangan, tulisan, bekas tangan, surat

tangan, tangan, sisi, jarum, sisir, tepuk tangan, tepukan, tandan, tangan
besi, susunan kartu, tepukan tangan, empat inci, buruh tani, anak kapal,

gaya tulisan tangan, kartu yg dibagikan, sumber, penulisan, surat,
karangan, pendaftaran, karang-mengarang, pita, gerombolan, orkes, ikat,

berkas, ban, ben, pembalut, gang, pusu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjiplak, menemukan,

merencanakan, mengusut, mengikuti jejak, mengurut, mencatat,
mencatatkan, membuat garis besar, meniru, mengikuti asal, menggalur,

menyusur

تَُخطُُّهۥ
menulisnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَُخطُُّهۥ ِبيَِميِنَك إِذًا لَّٱرْتَاَب ٱمْلُبِْطُلوَن
dan tidak menulisnya dengan tangan kananmu jika demikian tentu

ragu-ragulah orang-orang yang membatalkan/mengingkari
Al-Ankabuut:48 تَُخطُُّهۥ
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ف ط خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencabutan, kehilangan,

kerugian, penyitaan, perebutan, serangan, rebutan, sita, jarahan,
rampasan, perampokan, pembajakan, bajakan, pengambilan alih,

percobaan menggenggam, penggeropyokan, pembegalan, penggedoran,
pencurian kapal terbang, bumbu, rempah, begal, bau keras, unsur untuk

menarik, hasil buruan, manga, mangsa, perompakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerang, mogok, memukul,

mencoret, mencoreng, menyambar, menerkam, menusuk, memahami,
mengerti, menggenggam, merebut, merenggut, menyiksa, menggerogoti,

merampasi, mencari sbg mangsanya, menukik, mencuri, curi, menggondol,
menggasak, menyerobot, menyambar, menyabet, berebut, mengambil,

merampas, menangkap, menangkapi, memberhentikan, terkilir,
menyedihkan, membuka, menjabat, memetik, mencabut bulu, membului,

membubut, menarik, menyentak, sentak, menambatkan, menambat,
memasang, berkedut, berkejang, mencubit

يَتََخطَّفَُكُم َويُتََخطَُّف نُتََخطَّْف فَتَْخطَفُُه َخِطَف
menjadi

menyambar/menculik
kalian

dan kemudian
disambar/dirampok

disambarlah
petir/diusir

maka/lalu
(kamu[lk])

menyambarnya
menyambar/mencuri

ٱْلَخطْفََة يَْخطَُف
sambaran ia menyambar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ َمْن َخِطَف ٱْلَخطْفََة فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب ثَاِقٌب
kecuali siapa (syaitan) menyambar/mencuri sambaran lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api (ia[lk]) yang
memancarkan api / cemerlang

Ash-Shaafaat:10
َخِطَف

يحُ ِفى َمَكاٍن َسِحيٍق فَتَْخطَفُُه ٱلطَّيُْر أَْو تَْهِوى ِبِه ٱلرِّ
maka/lalu (kamu[lk]) menyambarnya burung-burung atau

menginginkan dengannya angin di dalam tempat jauh
Al-Hajj:31 فَتَْخطَفُُه
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نُتََخطَّْف ِمْن أَرِْضنَآ أََو َلْم نَُمكِّن لَُّهْم َحرًَما َءاِمنًا
disambarlah petir/diusir dari negeri kami atau setiap tidak kami

meneguhkan bagi/kepada mereka haram aman
Al-Qashash:57 نُتََخطَّْف

َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67
َويُتََخطَُّف

تََخافُوَن أَن يَتََخطَّفَُكُم ٱلنَّاُس فَـَٔاَوىُٰكْم َوأَيََّدُكم ِبنَْصرِِهۦ
kalian takut bahwa/akan menjadi menyambar/menculik kalian

manusia/orang-orang maka (dia) memberi tempat kalian dan (dia)
menguatkan kalian dengan pertolongannya

Al-Anfaal:26 يَتََخطَّفَُكُم

رَُهْم يََكاُد ٱْلبَْرُق يَْخطَُف أَبْصَٰ
semakin dekat kilat ia menyambar mata-mata mereka Al-Baqarah:20 يَْخطَُف

إاِلَّ َمْن َخِطَف ٱْلَخطْفََة فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب ثَاِقٌب
kecuali siapa (syaitan) menyambar/mencuri sambaran lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api (ia[lk]) yang
memancarkan api / cemerlang

Ash-Shaafaat:10
ٱْلَخطْفََة
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و ط خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna telapak kaki, langkah, ceker,

umbi, bagian bawah, telapakan kaki, suku, pijakan, kedudukan,
hubungan, dasar, tempat berpijak, tumpuan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjalan kaki, membayar

َمآِء ٱلسَّ ُخطُوَِٰت
langit langkah-langkah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْطَِٰن واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Al-Baqarah:168 ُخطُوَِٰت

يْطَِٰن واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan

Al-Baqarah:208

يْطَِٰن واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan

Al-An'aam:142

يْطَِٰن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengikuti

langkah-langkah syaitan
An-Nuur:21

يْطَِٰن فَِإنَُّهۥ يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوَمن يَتَِّبعْ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan barangsiapa ikutilah langkah-langkah syaitan maka

sesungguhnya dia dia menyuruh dengan perbuatan keji dan mungkar
An-Nuur:21

َمآِء َءأَِمنتُم مَّن ِفى ٱلسَّ
apakah (kalian) merasa aman siapa (Allah) di dalam langit Al-Mulk:16 َمآِء ٱلسَّ
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د ظ خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotong, membuat,
mengurangi, memangkas, menggunting, melukai, membagi,

memperpendek, menghilangkan, menyabit, membolos, melaruntukan,
mencairkan, memarang

مَّْخُضوٍد
(ia[lk]) yang tidak berduri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفى ِسْدٍر مَّْخُضوٍد
di dalam bidara (ia[lk]) yang tidak berduri Al-Waqi'a:28 مَّْخُضوٍد
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ر ظ خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , ganja, gandum, permukaan

bumi, marihuana, pengadu, berwarna rumput
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْخَضِر ُخْضٍر ُخْضٌر ُخْضًرا َخِضرًا
yang hijau yang hijau yang hijau kehijauan (yang

hijau)
kehijauan (yang

hijau)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْخرَْجنَا ِمنُْه َخِضًرا نُّْخِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّتََراِكبًا
lalu kami mengeluarkan dari padanya kehijauan (yang hijau) kami
mengeluarkan dari padanya biji-bijian yang saling bersusun-susun

Al-An'aam:99 َخِضًرا
إِْستَبَْرٍق َويَْلبَُسوَن ِثيَابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َو

dan mereka memakai pakaian kehijauan (yang hijau) dari sutra halus
dan sutra tebal

Al-Kahfi:31 ُخْضًرا
إِْستَبَْرٌق لِيَُهْم ِثيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو عَٰ

(ia[lk]) yang diatas mereka pakaian sutera halus yang hijau dan sutera
tebal

Al-Insaan:21 ُخْضٌر

ٍت َوَسبْعَ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering Yusuf:43 ُخْضٍر

ٍت َوَسبْعِ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering

Yusuf:46

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ رَفَْرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِرىٍّ ِحَساٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap bantal-bantal yang hijau dan

permandani keindahan
Ar-Rahman:76

َجِر ٱأْلَْخَضِر نَاًرا ٱلَِّذى َجَعَل َلُكم مَِّن ٱلشَّ
yang ia menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau api YaaSiin:80 ٱأْلَْخَضِر
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ع ظ خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pokok, mata pelajaran, mata

kuliah, persoalan, pelaku, kawula, warganegara, pokok kalimat, kaula,
bab, takluk, terjajah, yg tunduk, cenderung, penjilatan, hal bersujud

sampai ke tanah, hal berlutut sampai ke tanah, hasil, panenan, tikungan,
lentur, busur, penggesek, haluan kapal, tundukan, haluan perahu, ikatan

simpul, busar, jungur, hal membungkuk, busur lengkung, tongkat
penggesek, pembaruan, pekerjaan memperoleh tanah, bawahan, seorang
bawahan, mantap, tetap, kukuh, kuat, ajek, tegap, terus-menerus, terus-

terusan, cuci, pencucian, cucian, mandi, sibak air
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menundukkan, menaklukkan,

mengenakan, menyerahkan, mengajukan, menyampaikan, tunduk,
menyerah, memasrahkan, menuruntukan, memperturuntukan, menganut,

menganuti, memperturut-turuntukan, menebang, memotong, menetak,
menatah, membentuk, menjilat, bersujud sampai ke tanah, berlutut

sampai ke tanah, mengambil muka, menjilat pantat, sangat menghormati,
membungkuk-bungkuk, mengalah, mati, tdk tahan, menghasilkan,

menyebabkan, memberi, mengizinkan, meluluskan, menyerah kalah,
menekuk, membungkuk, melengkung, membengkokkan, membengkok,
melenturkan, melengkungkan, melekokkan, meliuk, membungkukkan,

bungkuk, melipat, membentur, lunglai, menekukkan, binglai,
mencondongkan, mengendapkan, meringkukan, merundukkan, menekur,
meliukkan, menunduk, merunduk, menundukkan kepala, mengangguk,
berlutut, memberi salam, mematuhi, mentaati, menekurkan, menguasai,

menahan, mengatasi, mengurangi, melemahkan, melembuntukan, merebut
hati, membasmi, memperoleh kembali, meminta kembali, memperbarui,
menyuburkan, membangun kembali, menjadikan tanah, menggunakan,

menempatkan lebih rendah, mengemudiankan, mengebawahkan,
memaksa, mendorong, memaksakan, mendaruratkan, menenangkan,
memegang, menurunkan, berkurang, mengurangkan, mengecilkan,
memperkecil, membuat, menjadikan, mereduksikan, menjabarkan,

memperciut, mengurangi berat badan, mempersedikitkan, menciuntukan,
mengerat, menyedikiti, memperkurangkan, memperturunkan, mencuci,

membasuh, memandikan, mendulang, dicuci, mengincah, dpt dicuci,
menghanyuntukan, membawa hanyut, mengeluarkan, berlaga, melimbang
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خَِٰضِعنَي تَْخَضْعَن
(orang-orang/sesuatu) yang tunduk tunduk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َ فَاَل تَْخَضْعَن ِبٱْلَقْوِل إِِن ٱتََّقيْنتُّ
jika mentaati/mematuhi maka jangan tunduk dengan/dalam

perkataan/pembicaraan
Al-Ahzab:32 تَْخَضْعَن

فَظَلَّْت أَْعنَُٰقُهْم َلَها خَِٰضِعنَي
maka (ia) senantiasa kuduk-kuduk mereka kepadanya (orang-

orang/sesuatu) yang tunduk
Asy-Syu'araa':4 خَِٰضِعنَي
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ت ف خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meredam, menyelimuti,
meredamkan, meredupkan, meringankan, memudahkan, mempermudah,

mengurangi, berkurang, meredakan, menyelinap, mempermudahkan,
menurunkan pelan-pelan, mendorong pelan-pelan, menggerakkan pelan-

pelan

تَُخاِفْت
merendahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ واََل تَْجَهْر ِبَصاَلِتَك واََل تَُخاِفْت ِبَها
maka bagi-Nya nama-nama kebaikan dan jangan mengeraskan

dengan sholatmu dan jangan merendahkan dengannya
Al-Isra:110 تَُخاِفْت
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ظ ف خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna potongan, luka teriris,

penurunan, perendahan, yg merendahkan, yg menurunkan, turunnya
nilai, jatuhan, penerjunan, hal menjatuhkan, pendropan, pengguguran,

penjatuhan, kecaman yg pedas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempersingkat,

memperpendek, memendekkan, memandakkan, meringkaskan, menjadi
lebih pendek, dipendekkan, memuntungkan, menurunkan, merendahkan,

melorotkan, mengurangi, memperturunkan, menyungkurkan,
melembuntukan, melirihkan, mengeji, mengejikan, memperkejikan,

menekan, melemahkan, menyedihkan, membuat murung, memuramkan,
memotong, menyayat, mengiris, menggorok, melukai, mengecam,
mengkritik, membanting, mencambuk, menjatuhkan, membunuh,

menyebabkan berjatuhan, membobrokkan, menembak jatuh, menembak
rubuh, menembak mati, memperkecil, mengecilkan, meremehkan,

berkurang, mengurangkan, mengabar, menyedikiti, mempersedikitkan,
meruntuhkan, menarik ke bawah, menolak, menampik, melipat,

melipatkan, mengendurkan, tenggelam, terbenam, hilang,
menenggelamkan, membenamkan, menanam, terperosok, merosot, turun,
masuk ke dalam, menggali, memasukkan, memancangkan, menanamkan,

menghemat, berhemat, mengadakan penghematan, mencatat,
mencatatkan, menguras, mengosongkan, menghabiskan, menundukkan,
menaklukkan, menguasai, menahan, mengatasi, berbaring, bersandar,

baring, menyandari, menyandarkan, membaringkan, menaruh harapan,
mengundurkan diri, meletakkan jabatan, menghantam, mengempaskan,

membantingkan, menggerdam

َوٱْخِفْض َخاِفَضٌة
dan rendahkanlah (ia[pr]) yang menjadi rendah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة
(ia[pr]) yang menjadi rendah (ia[pr]) yang meninggi Al-Waqi'a:3 َخاِفَضٌة

واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم َوٱْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمؤِْمِننَي
dan jangan berduka cita atas mereka dan rendahkanlah sayapmu bagi

para yang beriman
Al-Hijr:88 َوٱْخِفْض
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َوٱْخِفْض َلُهَما َجنَاَح ٱلذُّلِّ ِمَن ٱلرَّْحَمِة
dan turunkan/rendahkan terhadap keduanya sayap (dirimu) kehinaan

dari/dengan kasih-sayang
Al-Isra:24

َوٱْخِفْض َجنَاَحَك مِلَِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan rendahkanlah sayapmu terhadap siapa yang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':215
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و ف خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ramping, tipis, langsing,

lampai, kurus, jarang, encer, lemah, pipih, kerempeng, cair, ceking, kecil,
sedikit sekali, lanjai, langkai, penghiburan, hiburan, pelipur lara,

penghibur, pertolongan dlm kesusahan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meringankan, membantu,

menolong, menghilangkan, membebaskan, mengurangi, melegakan,
melapangkan, mengganti, mencopot, mencopoti, menyolok, mencopet,
merampas, menegaskan, menyolok mata, meredakan, memperingan,
memperlunak, memperkecil, memperlunakkan, memperingankan,

mengentengkan, melonggarkan, memperlonggarbersantai, beristirahat,
mengendurkan, mengendur, melemaskan, menjadi tenang, memudarkan,
melengah, memberi istirahat, menjadi kurang resmi, kembali pd keadaan

semula, memperlonggar, bersenang-senang, enak-enakan, memenuhi
syarat, memberi sifat.

َخِفيًّا َخِفيفًا تُْخفُوَها تَْستَِخفُّونََها تَْخِفيٌف
kelembutan yang ringan

(keringanan)
kalian

menampakkannya
kelak akan merasa

ringannya[pr]
keringanan yang

seringan-ringannya

فَٱْستََخفَّ ِخفَافًا َخفََّف َخفَّْت َخِفيًّا
maka ia

meremehkan
dalam keadaan

ringan
(ia) telah benar-

benar meringankan /
mengilangkan beban

dia ringan kelembutan

يَُخفَِّف يَُخفَُّف يَْستَِخفَّنََّك فَتُوَن يَتَخَٰ
sungguh-sungguh akan

memberi keringanan dia meringankan kelak akan
menggelisahkan kamu saling membisikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بُِّكْم َورَْحَمٌة ذَٰلَِك تَْخِفيٌف مِّن رَّ
itu keringanan yang seringan-ringannya dari tuhan kalian dan rahmat Al-Baqarah:178 تَْخِفيٌف

تَْستَِخفُّونََها يَْوَم ظَْعِنُكْم َويَْوَم إَِقاَمِتُكْم
kelak akan merasa ringannya[pr] pada hari perjalananmu dan pada

hari berhentimu
An-Nahl:80 تَْستَِخفُّونََها
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إِن تُْخفُوَها َوتُؤْتُوَها ٱْلفَُقرَآَء فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم َو
jika kalian menampakkannya dan kalian memberikannya orang-orang

fakir maka itu kebaikan bagi kalian
Al-Baqarah:271 تُْخفُوَها

ىَٰها َحَمَلْت َحْماًل َخِفيفًا ا تََغشَّ فََلمَّ
maka setelah (ia) supaya mencampurinya dia bawa/melekat

kandungan yang ringan (keringanan)
Al-A'raaf:189 َخِفيفًا

إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥ ِنَدآًء َخِفيًّا
tatkala (dia) menyeru tuhannya seruan/suara kelembutan Maryam:3 َخِفيًّا

ِزينُُهۥ َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan siapa dia ringan timbangannya Al-A'raaf:9 َخفَّْت

لُِدوَن ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم ِفى َجَهنََّم خَٰ َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan barangsiapa dia ringan timbangannya maka itulah mereka orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri di dalam
neraka jahanam orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:103

ِزينُُهۥ َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َموَٰ
dan adapun orang dia ringan timbangannya

Al-Qaariah:8

ٱْلـََٰٔن َخفََّف الـلَّـُه َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعفًا
sekarang (ia) telah benar-benar meringankan / mengilangkan beban

Allah dari kalian dan (ia) telah mengetahui bahwasanya kepada
kalian kelemahan

Al-Anfaal:66
َخفََّف

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41
ِخفَافًا

فَٱْستََخفَّ َقْوَمُهۥ فَأَطَاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
maka ia meremehkan kaumnya lalu (mereka) mematuhinya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
Az-Zukhruf:54 فَٱْستََخفَّ

فَتُوَن بَيْنَُهْم إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َعْشًرا يَتَخَٰ
saling membisikan diantara mereka tidaklah (kalian) menempati

melainkan sepuluh
Thaahaa:103 فَتُوَن يَتَخَٰ

فَتُوَن  فَٱنطََلُقوا۟ َوُهْم يَتَخَٰ
maka mereka berjalan/pergi dan mereka saling membisikan

Al-Qalam:23

واََل يَْستَِخفَّنََّك ٱلَِّذيَن اَل يُوِقنُوَن
dan jangan kelak akan menggelisahkan kamu orang-orang yang tidak

mereka meyakini
Ar-Ruum:60 يَْستَِخفَّنََّك
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فَاَل يَُخفَُّف َعنُْهُم ٱْلَعذَاُب
maka tidak dia meringankan dari mereka azab / siksa Al-Baqarah:86 يَُخفَُّف

لِِديَن ِفيَها اَل يَُخفَُّف َعنُْهُم ٱْلَعذَاُب خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya tidak dia meringankan dari

mereka azab / siksa
Al-Baqarah:162

لِِديَن ِفيَها اَل يَُخفَُّف َعنُْهُم خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya tidak dia meringankan dari

mereka
Ali-Imran:88

فَاَل يَُخفَُّف َعنُْهْم واََل ُهْم يُنظَُروَن
maka tidak dia meringankan dari mereka dan tidak mereka mereka

diberi tangguh
An-Nahl:85

اَل يُْقَضىٰ َعَليِْهْم فَيَُموتُوا۟ واََل يَُخفَُّف َعنُْهم مِّْن َعذَاِبَها
tidak diselesaikan/disempurnakan atas mereka lalu mati dan tidak dia

meringankan dari mereka dari azabnya
Faathir:36

يُِريُد الـلَّـُه أَن يَُخفَِّف َعنُكْم
dia menghendaki Allah supaya sungguh-sungguh akan memberi

keringanan dari kalian
An-Nisa:28 يَُخفَِّف

ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما مَِّن ٱْلَعذَاِب
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian diringankan dari kami hari

dari siksa
Ghafir:49 يَُخفِّْف
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ي ف خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sembunyi, diam-diam, tak

kelihatan, halus, yg tak dpt dilihat, curi, yg dikerjakan dgn sembunyi-
sembunyi, belat-belit, berkerudung, tersirat, yg diselubungi, gaib,

tersembunyi, yg disembunyikan, persembunyian hewan, hutan lebat,
semak lebat, aneh, pelik, samar, samar-samar, sandi, tdk terang, tdk jelas,
yg penuh teka-teki, siluman, limun, sulit, gelap, terpencil, terlindung, yg

bersembunyi, bungkam, yg tak dpt dipahami, kiat, sebab, kesembunyian,
terpendam.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyamarkan diri,
menyamar.

۟ تُْخفُوا تَْخفَىٰ أُْخِفيَها أُْخِفىَ أَْخفَيْتُْم
kalian

menyembunyikan menyembunyikan (aku)
sembunyikannya/rahasiakannya disembunyikan kalian telah

sembunyikanlah

َخاِفيٌَة تُْخِفى تُْخفُوهُ تُْخفُوَن تُْخفُوا۟
(orang/sesuatu[pr])
yang tersembunyi

dia
menyembunyikan

kalian
menyembunyikannya

kalian
menyembunyikan

kalian
menyembunyikan

ُمْستَْخفٍۭ لِيَْستَْخفُوا۟ َخِفىٍّ َخزَنَتَُهآ َخاِفيٌَة
yang dalam kondisi

tersembunyi
untuk

menyembunyikan
diri

sangat tersembunyi (orang/sesuatu[pr])
yang tersembunyi

(orang/sesuatu[pr])
yang tersembunyi

َوتُْخِفى َوتُْخفُوَن َوأَْخفَى نُْخِفى ُمْستَْخفٍۭ
dan kamu

menyembunyikan dan disembunyikan dan yang
tersembunyi disembunyikan yang dalam kondisi

tersembunyi

يَْستَْخفُوَن يَْخفَىٰ يَْخفَْوَن
mereka menyembunyikan dia sembunyi menyembunyikan/sembunyi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َوأَنَا۠ أَْعَلُم ِبَمآ أَْخفَيْتُْم َوَمآ أَْعَلنتُْم
dan aku paling mengetahui terhadap apa kalian telah sembunyikanlah

dan tidak kamu nyatakanlah

Al-
Mumtahinah:1 أَْخفَيْتُْم

فَاَل تَْعَلُم نَفٌْس مَّآ أُْخِفىَ َلُهم مِّن ُقرَِّة
maka tidak amu mengetahui jiwa/seorang apa yang disembunyikan

untuk mereka dari menyejukkan
As-Sajdah:17 أُْخِفىَ

اَعَة َءاِتيٌَة أََكاُد أُْخِفيَها إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya kiamat datang semakin dekat (kk sendang/akan) (aku)

sembunyikannya/rahasiakannya
Thaahaa:15 أُْخِفيَها

يَْوَمِئٍذ تُْعرَُضوَن اَل تَْخفَىٰ ِمنُكْم َخاِفيٌَة
pada hari itu dipalingkan tidak menyembunyikan diantara kalian

(orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
Al-Haaqqah:18 تَْخفَىٰ

ُقْل إِن تُْخفُوا۟ َما ِفى ُصُدورُِكْم أَْو تُبُْدوهُ يَْعَلْمُه الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika kalian menyembunyikan apa di

dalam dada / hati kalian atau kalian melahirkannyadia
mengetahuinya Allah

Ali-Imran:29
۟ تُْخفُوا

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن ٱْلِكتَِٰب َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر َكِثيًرا مِّمَّ
sangat banyak dari apa adalah kalian kalian menyembunyikan dari

kitab danmemaafkan dari sangat banyak
Al-Maidah:15 تُْخفُوَن

َويَْعَلُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعلِنُوَن
dan dia mengetahui apa kalian menyembunyikan dan tidak

diungkapkan
An-Naml:25

أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسبُْكم ِبِه الـلَّـُه
atau kalian menyembunyikannya dia mengandakan perhitungan

kepada kalian dengannya Allah
Al-Baqarah:284 تُْخفُوهُ

إِن تُبُْدوا۟ َخيًْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا۟ َعن ُسٓوٍء
jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya

atau memaafkan dari jelek
An-Nisa:149

 إِن تُبُْدوا۟ َشيْـًٔا أَْو تُْخفُوهُ
jika kalian menampakkan sesuatu atau kalian menyembunyikannya

Al-Ahzab:54

َوَما تُْخِفى ُصُدورُُهْم أَْكبَُر
dan tidak dia menyembunyikan dada / hati mereka paling besar Ali-Imran:118 تُْخِفى

ُدوُر يَْعَلُم َخآِئنََة ٱأْلَْعنُيِ َوَما تُْخِفى ٱلصُّ
dia mengetahui orang yang berkhianat mata-mata dan tidak dia

menyembunyikan dada(hati)
Ghafir:19
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يَْوَمِئٍذ تُْعرَُضوَن اَل تَْخفَىٰ ِمنُكْم َخاِفيٌَة
pada hari itu dipalingkan tidak menyembunyikan diantara kalian

(orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
Al-Haaqqah:18 َخاِفيٌَة

ُكلََّمآ أُْلِقىَ ِفيَها فَْوٌج َسأََلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم نَِذيٌر
setiap apa dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia)

menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan

Al-Mulk:8
َخزَنَتَُهآ

يَنظُُروَن ِمن طَْرٍف َخِفىٍّ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟
mereka melihat dari pandangan mata sangat tersembunyi dan dia

mengucapkan orang-orang yang mereka mengimani
Asy-Syuura:45 َخِفىٍّ

أآََل إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصُدورَُهْم لِيَْستَْخفُوا۟ ِمنُْه
ingatlah sesungguhnya mereka membusungkan dada mereka untuk

menyembunyikan diri dari padanya
Huud:5 ۟ لِيَْستَْخفُوا

َوَمْن ُهَو ُمْستَْخفٍۭ ِبٱلَّيِْل َوَسارِبٌۢ ِبٱلنََّهاِر
dan siapa dia yang dalam kondisi tersembunyi di malam hari dan

(ia[lk]) yang telah menjalankan disiang hari
Arraad:10 ُمْستَْخفٍۭ

َربَّنَآ إِنََّك تَْعَلُم َما نُْخِفى َوَما نُْعلُِن َوَما يَْخفَىٰ
ya tuhan kami sesungguhnya kamu amu mengetahui apa

disembunyikan dan tidak dinyatakan dan tidak dia sembunyi
Ibrahim:38 نُْخِفى

رَّ َوأَْخفَى إِن تَْجَهْر ِبٱْلَقْوِل فَِإنَُّهۥ يَْعَلُم ٱلسِّ َو
dan jika mengeraskan dengan perkataan maka sesungguhnya dia dia

mengetahui rahasia dan yang tersembunyi
Thaahaa:7 َوأَْخفَى

َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعُلونَُهۥ َقرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخفُوَن َكِثيًرا
dan petunjuk bagi manusia jadikannya lembaran-lembaran kertas

diperlihatkannya[pr] dan disembunyikan sangat banyak
Al-An'aam:91 َوتُْخفُوَن

َوٱتَِّق الـلَّـَه َوتُْخِفى ِفى نَفِْسَك َما الـلَّـُه ُمبِْديِه
dan bertakwalah Allah dan kamu menyembunyikan di dalam hati

kamu apa-apa Allah menyatakannya
Al-Ahzab:37 َوتُْخِفى

ِذِهۦ تَْدُعونَُهۥ تََضرًُّعا َوُخفْيًَة لَِّئْن أَنَجىٰنَا ِمْن هَٰ
kalian memohon kepadanya proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut sungguh jika kami menyelamatkan dari ini
Al-An'aam:63 َوُخفْيًَة

 ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم تََضرًُّعا َوُخفْيًَة
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut
Al-A'raaf:55
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إِنَّ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا اَل يَْخفَْوَن َعَليْنَآ
sesungguhnya orang-orang yang dijahati di dalam / pada ayat-ayat

Kami tidak menyembunyikan/sembunyi atas (kami)
Fush-Shilat:40 يَْخفَْوَن

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْخفَىٰ َعَليِْه َشىٌْء
sesungguhnya Allah tidak dia sembunyi atasnya barang sesuatu Ali-Imran:5 يَْخفَىٰ

 َربَّنَآ إِنََّك تَْعَلُم َما نُْخِفى َوَما نُْعلُِن َوَما يَْخفَىٰ
ya tuhan kami sesungguhnya kamu amu mengetahui apa

disembunyikan dan tidak dinyatakan dan tidak dia sembunyi
Ibrahim:38

يَْوَم ُهم بَِٰرزُوَن اَل يَْخفَىٰ َعَلى الـلَّـِه ِمنُْهْم َشىٌْء
pada hari mereka (mereka[lk]) yang telah keluar tidak dia sembunyi

atas/terhadap Allah dari mereka barang sesuatu
Ghafir:16

 إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر َوَما يَْخفَىٰ
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dan tidak dia

sembunyi
Al-Alaa:7

يَْستَْخفُوَن ِمَن ٱلنَّاِس واََل يَْستَْخفُوَن ِمَن الـلَّـِه
mereka menyembunyikan dari manusia dan tidak mereka

menyembunyikan dari Allah
An-Nisa:108 يَْستَْخفُوَن

يَْستَْخفُوَن ِمَن ٱلنَّاِس واََل يَْستَْخفُوَن ِمَن الـلَّـِه
mereka menyembunyikan dari manusia dan tidak mereka

menyembunyikan dari Allah
An-Nisa:108

ُقْل إِنَّ ٱأْلَْمَر ُكلَُّهۥ لِـلَّـِه يُْخفُوَن ِفىٓ أَنفُِسِهم
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya perkara/urusan

semuanya bagi/di tangan Allah mereka menyembunyikan di dalam /
pada diri/jiwa-jiwa mereka

Ali-Imran:154
يُْخفُوَن

 بَْل بََدا َلُهم مَّا َكانُوا۟ يُْخفُوَن
bahkan telah nyata bagi mereka apa yang adalah mereka mereka

menyembunyikan
Al-An'aam:28

واََل يَْضِربَْن ِبأَرُْجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما يُْخِفنَي ِمن ِزينَِتِهنَّ
dan jangan memukulkan dengan kaki mereka[pr] agar diketahui apa

disembunyikan dari perhiasan mereka[pr]
An-Nuur:31 يُْخِفنَي
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د ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna giat, bersemangat, yg hidup,

yg bergelora
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabadikan, mengekalkan,

memperkekalkan, hidup, mendiami, tinggal, diam, bertempat tinggal,
menerima, hidup dr, menyesuaikan diri kpd, melanggengkan,

melangsungkan, menghidupkan terus-menerus

لٌِد خَٰ لًِدا خَٰ تَْخُلُدوَن أَْخَلَدهُۥ أَْخَلَد
(ia[lk]) yang

mengkekalkan yang kekal mengekal (ia[lk]) lebih
mengekalkannya (ia) mengekalkan

َخلَُّدوَن مُّ لِِديَن خَٰ لُِدوَن خَٰ لَِديِْن خَٰ لٌِد خَٰ
(mereka) yang

dalam kondisi kekal
orang-orang yang

kekal
orang-orang yang

kekal
(mereka berdua[lk])

yang kekal
(ia[lk]) yang

mengkekalkan

ٱْلُخُلوِد لِِديَن ٱْلخَٰ لُِدوَن ٱْلخَٰ َويَْخُلْد َخلَُّدوَن مُّ
kekekalan orang-orang kekal orang-orang yang

kekal dan kekal (mereka) yang
dalam kondisi kekal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولَِٰكنَُّهۥٓ أَْخَلَد إَِلى ٱأْلَرِْض َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه
tetapi dia (ia) mengekalkan kepada bumi dan dia mengikuti hawa

nafsunya
Al-A'raaf:176 أَْخَلَد

يَْحَسُب أَنَّ َماَلُهۥٓ أَْخَلَدهُۥ
dia mengira bahwasanya hartanya (ia[lk]) lebih mengekalkannya Al-Humazah:3 أَْخَلَدهُۥ

َوتَتَِّخذُوَن َمَصاِنعَ َلَعلَُّكْم تَْخُلُدوَن
dan benar-benar mengambil/menjadikan tempat pembuatan (gedung-

gedung) agar supaya kalian mengekal

Asy-
Syu'araa':129

تَْخُلُدوَن
لًِدا ِفيَها َوَلُهۥ َعذَاٌب مُِّهنٌي يُْدِخْلُه نَاًرا خَٰ

dia masukkannya api yang kekal di dalamnya dan baginya siksaan
yang sangat menghinakan

An-Nisa:14 لًِدا خَٰ
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لًِدا ِفيَها ًدا فََجزَآؤُهُۥ َجَهنَُّم خَٰ َوَمن يَْقتُْل ُمؤِْمنًا مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuh yang sungguh-sungguh beriman

orang yang kemudian dengan sengaja maka balasannya neraka
jahanam yang kekal di dalamnya

An-Nisa:93

لًِدا ِفيَها فَأَنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم خَٰ
maka mengapa baginya kami melihat neraka jahanam yang kekal

didalamnya
At-Taubah:63

لٌِد ِفى ٱلنَّاِر َكَمْن ُهَو خَٰ
seperti orang dia (ia[lk]) yang mengkekalkan di dalam neraka Muhammad:15 لٌِد خَٰ

لَِديِْن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي خَٰ
(mereka berdua[lk]) yang kekal di dalamnya dan demikian itu

balasan yang mendzalmi
Al-Hasyr:17 لَِديِْن خَٰ

لُِدوَن َوُهْم ِفيَها خَٰ
dan mereka didalamnya orang-orang yang kekal Al-Baqarah:25 لُِدوَن خَٰ

لُِدوَن  ُهْم ِفيَها خَٰ
mereka didalamnya orang-orang yang kekal

Al-Baqarah:39

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
maka itulah mereka para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:81

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Baqarah:82

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu para penghuni neraka mereka didalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:217

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Baqarah:257

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
maka itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:275

لُِدوَن  فَِفى رَْحَمِة الـلَّـِه ُهْم ِفيَها خَٰ
maka (berada) rahmat Allah mereka di dalamnya orang-orang yang

kekal
Ali-Imran:107

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-

orang yang kekal
Ali-Imran:116

لُِدوَن  أَن َسِخَط الـلَّـُه َعَليِْهْم َوِفى ٱْلَعذَاِب ُهْم خَٰ
bahwa dia memurkai Allah atas mereka dan didalam siksa mereka

orang-orang yang kekal
Al-Maidah:80
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لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni nereka mereka di dalamnya orang-orang

yang kekal
Al-A'raaf:36

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-A'raaf:42

لُِدوَن ُلُهْم َوِفى ٱلنَّاِر ُهْم خَٰ  َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka dan didalam neraka mereka orang-

orang yang kekal
At-Taubah:17

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Yunus:26

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Yunus:27

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Huud:23

لُِدوَن  ُهْم ِفيَها خَٰ
mereka didalamnya orang-orang yang kekal

Arraad:5

لُِدوَن  مَّا َورَُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها خَٰ
mereka tidak mendatanginya dan semuanya didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Anbiyaa':99

لُِدوَن  اَل يَْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفى َما ٱْشتََهْت أَنفُُسُهْم خَٰ
tidak mereka mendengar suara/desirnya (apa neraka) dan mereka di

dalam apa (ia) menginginkan diri-diri mereka orang-orang yang kekal
Al-Anbiyaa':102

لُِدوَن  ٱلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱْلِفرَْدْوَس ُهْم ِفيَها خَٰ
orang-orang yang mereka mewarisi surga firdaus mereka didalamnya

orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:11

لُِدوَن ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم ِفى َجَهنََّم خَٰ  َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan barangsiapa dia ringan timbangannya maka itulah mereka orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri di dalam
neraka jahanam orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:103

لُِدوَن  َوِفيَها َما تَْشتَِهيِه ٱأْلَنفُُس َوتََلذُّ ٱأْلَْعنُيُ َوأَنتُْم ِفيَها خَٰ
dan didalamnya (bumi) apa yang ingininya jiwa/manusia dan sedap

mata-mata dan kalian didalamnya orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:71

لُِدوَن  إِنَّ ٱمْلُْجرِِمنَي ِفى َعذَاِب َجَهنََّم خَٰ
sesungguhnya para yang melakukan dosa di dalam azab neraka

jahanam orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:74

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal

Al-
Mujaadilah:17
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لِِديَن ِفيَها اَل يَُخفَُّف َعنُْهُم ٱْلَعذَاُب خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya tidak dia meringankan dari

mereka azab / siksa
Al-Baqarah:162 لِِديَن خَٰ

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ali-Imran:15

لِِديَن ِفيَها اَل يَُخفَُّف َعنُْهُم خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya tidak dia meringankan dari

mereka
Ali-Imran:88

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها َوِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Ali-Imran:136

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya
Ali-Imran:198

لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan demikianitu keberuntungan

maha besar/maha agung
An-Nisa:13

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:57

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:122

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا إاِلَّ طَِريَق َجَهنََّم خَٰ
kecuali jalan neraka jahanam orang-orang yang kekal di dalamnya

selama-lamanya
An-Nisa:169

لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan itulah balasan orang-orang

yang berbuat kebaikan
Al-Maidah:85

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal didalamnya selama-lamanya
Al-Maidah:119

لِِديَن ِفيَهآ َقاَل ٱلنَّاُر َمثَْوىُٰكْم خَٰ
dia mengatakan neraka tempat-tempat tinggal kalian orang-orang

yang kekal di dalamnya
Al-An'aam:128

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selama-lamanya

At-Taubah:22

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68
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ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن لِِديَن ِفيَها َوَمسَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan tempat-tempat tinggal

kebaikan di dalam surga 'adn
At-Taubah:72

لِِديَن ِفيَها ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya itu keberuntungan maha

besar/maha agung
At-Taubah:89

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selamanya itu keberuntungan

maha besar/maha agung
At-Taubah:100

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi

Huud:107

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi

Huud:108

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ibrahim:23

لِِديَن ِفيَها فََلِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن فَٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam orang-orang yang kekal

didalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal orang-orang
yang sombong

An-Nahl:29

لِِديَن ِفيَها اَل يَبُْغوَن َعنَْها ِحواًَل خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya tidak mereka mengharapkan

daripadanya pindah
Al-Kahfi:108

ىٰ لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَآُء َمن تَزَكَّ خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan itulah balasan orang (kamu)

sucikanlah
Thaahaa:76

لِِديَن ِفيِه َوَسآَء َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِحْماًل خَٰ
orang-orang yang kekal tentang (kebenaran) itu dan seburuk-buruk

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat beban
Thaahaa:101

لِِديَن  َوَما َكانُوا۟ خَٰ
dan tidak adalah mereka orang-orang yang kekal

Al-Anbiyaa':8

لِِديَن َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َوْعًدا مَّْسـُٔواًل خَٰ
orang-orang yang kekal adalah dia atas/terhadap tuhanmu janji orang

yang ditanya
Al-Furqon:16

لِِديَن ِفيَها َحُسنَْت ُمْستََقرًّا َوُمَقاًما خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya (ia[pr]) sebaik-baik yang

menjadi tempat menetap dan tempat tinggal
Al-Furqon:76

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها ِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal di alamnya sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Al-Ankabuut:58
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لِِديَن ِفيَها َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya janji Allah sebenar-benarnya dan

dia maha perkasa maha bijaksana
Luqman:9

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا الَّ يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya tidak mereka

mendapatkan sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat
menolong

Al-Ahzab:65

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat

tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:72

لِِديَن  َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُها َسلٌَٰم َعَليُْكْم ِطبْتُْم فَٱْدُخُلوَها خَٰ
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya

kehormatan/kesejahteraan atas kalian baiklah/bahagialah kamu maka
masukilah ia/sorga itu orang-orang yang kekal

Az-Zumar:73

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam orang-orang
yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal

orang-orang yang sombong

Ghafir:76

لِِديَن ِفيَها ُب ٱْلَجنَِّة خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga orang-orang yang kekal

didalamnya
Al-Ahqaaf:14

لِِديَن ِفيَها َويَُكفَِّر َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan benar-benar hendak

menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka
Al-Fath:5

لِِديَن ِفيَها ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal padanya itu dia keberuntungan maha

besar/maha agung
Al-Hadiid:12

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya itu

keberuntungan maha besar/maha agung
At-Taghaabun:9

لِِديَن ِفيَها َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan seburuk-buruk tempat

kembali

At-
Taghaabun:10

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
Ath-Thalaaq:11

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya

Al-Jinn:23
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لِِديَن ِفيَهآ َوٱمْلُْشرِِكنَي ِفى نَاِر َجَهنََّم خَٰ
dan orang-orang musyrik di dalam neraka neraka jahanam orang-

orang yang kekal di dalammnya
Al-Baiyinah:6

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selamanya

Al-Baiyinah:8

َخلَُّدوَن يَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam

kondisi kekal
Al-Waqi'a:17 َخلَُّدوَن مُّ

َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19

َعْف َلُه ٱْلَعذَاُب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َويَْخُلْد ِفيِهۦ ُمَهانًا يُضَٰ
dilipat gandakan baginya azab / siksa pada hari kiamat-kiamat dan

kekal tentang (kebenaran) itu terhina
Al-Furqon:69 َويَْخُلْد

لُِدوَن أَفَِإي۟ن مِّتَّ فَُهُم ٱْلخَٰ
apakah jika (kamu[lk]) telah mati maka mereka orang-orang yang

kekal
Al-Anbiyaa':34 لُِدوَن ٱْلخَٰ

لِِديَن أَْو تَُكونَا ِمَن ٱْلخَٰ
atau adalah kalian dari orang-orang kekal Al-A'raaf:20 لِِديَن ٱْلخَٰ

ٱْدُخُلوَها ِبَسلَٰمٍ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُلوِد
(kalian) masuklah kedalamnya dengan damai itu hari kekekalan Qaaf:34 ٱْلُخُلوِد

َوَما َجَعْلنَا لِبََشٍر مِّن َقبْلَِك ٱْلُخْلَد
dan tidak kami jadikan bagi seorang manusia dari sebelum kamu

pengekalan
Al-Anbiyaa':34 ٱْلُخْلَد

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد
kemudian dia dikatakan bagi orang-orang yang mereka menganiaya

kalian hendaklah merasakan siksa pengekalan
Yunus:52 ٱْلُخْلِد

َعَلىٰ َشَجرَِة ٱْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَبَْلىٰ
atas/terhadap pohon pengekalan kerajaan tidak binasa

Thaahaa:120

ُقْل أَذَٰلَِك َخيٌْر أَْم َجنَُّة ٱْلُخْلِد ٱلَِّتى ُوِعَد
kamu hendaklah mengatakan apakah yang demikian itu kebaikan atau

surga pengekalan yang telah dijanjikan
Al-Furqon:15

إِنَّا نَِسينَُٰكْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami (kami) melupakan kalian[lk] dan dirasakanlah

siksa pengekalan dengan apa/sebab adalah kalian kalian melakukan
As-Sajdah:14
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 َلُهْم ِفيَها َداُر ٱْلُخْلِد
bagi mereka di dalamnya rumah pengekalan

Fush-Shilat:28
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ص ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kosong, jernih, bersih,

bening, cerah, benar, betul, cocok, sejati, sebenarnya, hakiki, setia,
sungguh, terang, tegas, tedas, gamblang, bebas, lepas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membersihkan,
membebaskan, mengosongkan, taat, meringankan, membantu, menolong,
menghilangkan, mengurangi, melegakan, melapangkan, memerdekakan,

setia, meninggalkan, membuka, menjauhi, melewati, menjadi jernih

َخالَِصًة َخالًِصا ِبَخالَِصٍة أَْستَْخلِْصُه أَْخَلْصنَُٰهم
yang suci

(sesuatu/ia[lk])
yang

membersihkan
dengan orang

yang suci/bersih
akan

mengikhlaskannya/memilihnya
kami mensucikan

mereka

ُمْخلًِصا ُمْخَلًصا َخَلُصوا۟ َخالَِصٌة َخالَِصًة
orang yang

mengikhlaskan diri

orang yang cekatan
dalam

membersihkan/menjadi
pilihanan

(mereka)
mengikhlaskan yang menjernihkan yang suci

ٱْلَخالُِص َوأَْخَلُصوا۟ ُمْخلِِصنَي ُمْخلُِصوَن
(ia[lk]) yang
ikhlas/suci

dan mereka
mengikhlaskan

pa yang
mengikhlaskan/memurnikan

orang-orang
mengikhlaskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّآ أَْخَلْصنَُٰهم ِبَخالَِصٍة ِذْكَرى ٱلدَّاِر
sesungguhnya kami kami mensucikan mereka dengan orang yang

suci/bersih sebutan tempat
Shaad:46 أَْخَلْصنَُٰهم

َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦٓ أَْستَْخلِْصُه لِنَفِْسى
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya akan mengikhlaskannya/memilihnya kepadaku/untukku
Yusuf:54 أَْستَْخلِْصُه

إِنَّآ أَْخَلْصنَُٰهم ِبَخالَِصٍة ِذْكَرى ٱلدَّاِر
sesungguhnya kami kami mensucikan mereka dengan orang yang

suci/bersih sebutan tempat
Shaad:46 ِبَخالَِصٍة
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ِرِبنَي لَّبَنًا َخالًِصا َسآِئًغا لِّلشَّٰ
air susu (sesuatu/ia[lk]) yang membersihkan mudah ditelan bagi

orang-orang yang meminum
An-Nahl:66 َخالًِصا

ِعنَد الـلَّـِه َخالَِصًة مِّن ُدوِن ٱلنَّاِس
disisi Allah yang suci dari selain manusia Al-Baqarah:94 َخالَِصًة
ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َخالَِصًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َكذَٰلَِك نُفَصِّ

yang suci pada hari kiamat-kiamat seperti itulah kami menjelaskan
ayat-ayat bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-A'raaf:32

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

مِ َخالَِصٌة لِّذُُكورِنَا ِذِه ٱأْلَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ َما ِفى بُطُوِن هَٰ
dan mereka berkata apa yang ada di dalam perut ini binatang ternak

yang menjernihkan untuk laki-laki kami
Al-An'aam:139 َخالَِصٌة

ِكِمنَي ا ٱْستَيْـَُٔسوا۟ ِمنُْه َخَلُصوا۟ نَجِيًّا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berputus asa dari padanya (mereka)

mengikhlaskan benar-benar berbisik dan dia sebaik-baik para hakim
Yusuf:80 ۟ َخَلُصوا

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب ُموَسىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن ُمْخَلًصا
dan ingatlah di dalam kitab Musa sesungguhnya dia adalah dia orang

yang cekatan dalam membersihkan/menjadi pilihanan
Maryam:51 ُمْخَلًصا

فَٱْعبُِد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
maka sembahlah Allah orang yang mengikhlaskan diri baginya

ketaatan
Az-Zumar:2 ُمْخلًِصا

ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

untuk/bahwa aku menyembah Allah orang yang mengikhlaskan diri
baginya ketaatan

Az-Zumar:11

ُقِل الـلَّـَه أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَُّهۥ ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan Allah sembah orang yang

mengikhlaskan diri baginya agama
Az-Zumar:14

َونَْحُن َلُهۥ ُمْخلُِصوَن
dan kami baginya orang-orang mengikhlaskan Al-Baqarah:139 ُمْخلُِصوَن
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َوٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َكَما بََدأَُكْم تَُعوُدوَن
dan kalian hendaklah berdoa padaNya pa yang

mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama sebagaimana
Dia mulai menciptakan kamu kalian dikembalikan

Al-A'raaf:29
ُمْخلِِصنَي

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka diliputi/terkepung

dengan mereka (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Yunus:22

فَِإذَا رَِكبُوا۟ ِفى ٱْلفُْلِك َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
maka apabila (mereka) naik di dalam perahu (mereka) menyeru Allah

pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama
Al-Ankabuut:65

إِذَا َغِشيَُهم مَّْوٌج َكٱلظَُّلِل َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َو
dan apabila (ia) menimpa / menutup mereka gelombang seperti

naungan/gunung (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Luqman:32

ِفُروَن فَٱْدُعوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
maka sembahlah Allah pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama meskipun (ia) membenci para pembangkan
Ghafir:14

َلِمنَي فَٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
maka sembahlah Dia pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Ghafir:65

ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ُحنَفَآَء
pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

ikhlas/lurus
Al-Baiyinah:5

َوأَْخَلُصوا۟ ِدينَُهْم لِـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan mereka mengikhlaskan agama mereka kepada Allah maka itulah

mereka bersama orang-orang yang beriman
An-Nisa:146 ۟ َوأَْخَلُصوا

أاََل لِـلَّـِه ٱلدِّيُن ٱْلَخالُِص
ingatlah kepunyaan Allah agama (ia[lk]) yang ikhlas/suci Az-Zumar:3 ٱْلَخالُِص

إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُْخَلِصنَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang dalam kondisi ikhlas
Yusuf:24 ٱمْلُْخَلِصنَي

 إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهُم ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba kamu diantara mereka orang-orang yang dalam

kondisi ikhlas
Al-Hijr:40

 إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-Shaafaat:40
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 إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-Shaafaat:74

 إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:128

 إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:160

 َلُكنَّا ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
tentu kamu menjadi hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam

kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:169

 إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهُم ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba kamu diantara mereka orang-orang yang dalam

kondisi ikhlas
Shaad:83
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ط ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna adonan, percampuran,

pembauran, pengacauan, associate, mingle, interact, socialize,
intercommunicate, assort, mix, commingle, intermix, amalgamate, alloy,

perbauran, bauran, sela, kebingungan, kekacauan, kekalutan, kekeliruan,
kesimpangsiuran, mencampur, mencampurkan, cocok,

mempercampurkan, melentukkan, membauri, kocokan, pengocokan,
seretan kaki, logam campuran, perebutan, pertarungan, perjuangan,

campur aduk, campur baur, roti manis
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencampur, bercampur,

mencampurkan, mencampuri, membaurka, bercampur aduk,
merampaikan, mengarih, mengaduk, mengacaukan, memperkacaukan,

mempercampurkan, merencah, membuat adonan, dpt sejalan, dpt bergaul,
mempergauli, mengawinkan silang, dpt bersama-sama, membaurkan,

menyeret, mengocok kartu, menyelundupkan, berjalan dgn menyeret kaki,
berjalan dgn kaki terseret, mengesot, menipu, mendaya, memperdaya,

memperdayakan, mendayakan, mencampuradukkan, membuang,
mencampurbaurkan, berbuat dgn serampang, bergaul, memperpadukan,

berebut, berjuang, memanjat dgn susah payah, membuat dgn susah payah,
membuat secara serampangan, bergerak dgn tdk beratur

ٱْلُخَلطَآِء ٱْختََلَط فَٱْختََلَط َخَلطُوا۟ تَُخالِطُوُهْم
percampuran/sepergaulan dia mencampurkan maka/lalu ia

bercampur
(mereka)

mencampur
adukkan

kalian menggauli
mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن تَُخالِطُوُهْم فَِإْخوَٰنُُكْم َو
dan jika kalian menggauli mereka maka saudara-saudara kalian Al-Baqarah:220 تَُخالِطُوُهْم

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka) mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102
۟ َخَلطُوا

ُم ا يَأُْكُل ٱلنَّاُس َوٱأْلَنْعَٰ فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض ِممَّ
maka/lalu ia bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi dari apa

makan manusia dan binatang ternak
Yunus:24 فَٱْختََلَط
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َمآِء فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
(kami) turunkannya dari langit maka bercampur (jadi subur)

dengannya tumbuh-tumbuhan di muka bumi
Al-Kahfi:45

أَِو ٱْلَحَوايَآ أَْو َما ٱْختََلَط ِبَعظْمٍ
atau perut besar atau apa dia mencampurkan dengan tulang Al-An'aam:146 ٱْختََلَط

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱْلُخَلطَآِء َليَبِْغى بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari percampuran/sepergaulan

sungguh berbuat zalim sebagian mereka atas/terhadap bagian
Shaad:24 ٱْلُخَلطَآِء
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ع ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepingan, keping, potongan,

lajur, bidang, landasan, carik, cabik, sentakan, renggutan, selip, sarung
bantal, kesilapan, rok dalam, anggur, hal tergelincir, kesesatan, pakaian

dalam wanita, anderok, galangan, cangkuk, setek, orang kecil, stopkontak,
rongga, sendi, sok, persendian, endapan, pernyataan, penurunan dr takhta,

pencabutan, pengeluaran, penggalian, keturunan, keseleo, pelepasan,
pembebasan, keluarnya, pembongkaran, pemberhentian, kotoran,

pelaksanaan, pemecatan, penembakan, penetapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuka, berangkat,

memulai, mencopoti, memulakan, mengambil, membawa, mencopot,
membunuh, melarikan diri, mengurangi, melucuntukan, reda, melulusi,

menelan, merampok, merampas, membegal, mengupas, menguliti,
melucuti, menelanjangi, menggunduli, menggundulkan, mengupaskan,

membuka pakaian, mencuri, mengosongkan, mematahkan, lolos,
melepaskan, minggat, melucut, meloloskan, merenggut, menangkap,

menangkapi, memberhentikan, terkilir, merusak, tergelincir, menyelinap,
terpeleset, menggelincir, terlepas, meleset, lewat, keliru, luput,

memasukkan, memasang, merosot, salah, mundur, mengenakan,
terpelecok, tergeliat, mengeluarkan, menerbitkan, menghasilkan,

memadamkan, mengibarkan, menggantungkan, mengarang, mengusir,
berlayar keluar, bertolak bandar, menyusahkan, membebaskan,

memperhentikan, memangkalkan, melaksanakan, keluar, mengalirkan,
menjalankan, menunaikan, membongkar, meletus, melunasi, menurunkan,

menyalurkan, menembak, menagih, memecat

فَٱْخَلعْ
maka lepaskan/tanggalkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنِّىٓ أَنَا۠ َربَُّك فَٱْخَلعْ نَْعَليَْك إِنََّك ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
sesungguhnya aku Aku tuhanmu maka lepaskan/tanggalkan kedua

terompah kamu[lk] sesungguhnya kamu di lembah orang-orang yang
sangat suci tuwa

Thaahaa:12
فَٱْخَلعْ
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ف ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ke belakang, terbelakang, di

balik, pantat, burit, panggul, kembali, belakang, lama, tunggakan,
punggung, bokong, bek, pemain belakang, sandaran, sebelah belakang,

terbalik, penerus, pengganti, kulipat, setelah, sesudah, demi, sehabis,
karena, menurut, lewat, mengikut, kemudian, setelah itu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memundurkan, menyokong,
memperkukuh, memperkukuhkan, mengongkosi, berhasil, menjadi,

menggantikan, mengganti, mewarisi

تُْخَلفَُهۥ تَْختَلِفُوَن أَُخالِفَُكْم أَْخَلفْنَا أَْخَلفُوا۟
disalahkannya/dihindarinya kalian

memperselisihkan
disalahkan kalian

olehku
(kami)

menyalahi/melanggar
mereka

memungkirilah

َخلِيفًَة َخلَِٰٓئَف َخَلفْتُُموِنى تُْخلُِف تُْخَلفَُهۥ
khalifah/penguasa/pengganti khalifah/penguasa/pengganti kalian

menggantiku
kamu

menyalahi disalahkannya/dihindarinya

َخْلفَنَا َخْلفَُكْم َخْلفََك َخْلٌف َخلِيفًَة
belakang kami belakang kalian belakangmu penggantian khalifah/penguasa/pengganti

َخْلِفِهْم َخْلفَُهْم َخْلفَُهم َخْلفََها َخْلفَنَا
belakang mereka belakang mereka belakang mereka dibelakangnya belakang kami

۟ ُخلِّفُوا ُخَلفَآَء َخْلِفِهۦٓ َخْلِفِهۦ َخْلِفِهْم
sangat ditinggalkan pengganti-pengganti belakangnya belakangnya belakang mereka

ِخْلفًَة ِخلَٰفََك ِخلََٰف ِخلٍَٰف ُخلِّفُوا۟
berlainan/silih

berganti belakang/sepeninggalanmu belakang kelainan /
pergantian

sangat
ditinggalkan
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فَٱْختََلَف فََخَلَف فَأَْخَلفْتُم فَأَْخَلفْتُُكْم ِخْلفًَة
maka berselisihlah maka (ia)

menggantikan
maka (kalian)

menyalahi/melanggar
lalu menyalahi

kepada kalian[lk]
berlainan/silih

berganti

َلٱْختََلفْتُْم َليَْستَْخلِفَنَُّهْم فَٱْختُلَِف فَٱْختََلفُوا۟ فَٱْختََلَف
pasti kamu
berselisih

sungguh memohon
berkuasa

maka/lalu
diperselisihkan

maka/lalu mereka
berselisih maka berselisihlah

ُمْختَلِفُوَن ُمْختَلٌِف ُمْختَلِفًا لِّْلُمَخلَِّفنَي َلٱْختََلفْتُْم
orang-orang yang

dalam kondisi
berselisih

(ia[lk]) yang dalam
kondisi berbeda-

beda

yang sungguh-
sungguh dalam

kondisi berbeda-
beda

kepada orang-orang
yang benar-benar

tinggal
pasti kamu
berselisih

مُّْختَلِفًا ِمۢن ُمْخلَِف ُمْختَلِِفنَي ُمْختَلِفُوَن
yang sungguh-
sungguh dalam

kondisi berbeda-
beda

pengganti-pengganti orang yang
menyalahkan

orang-orang yang
berselisih

orang-orang yang
dalam kondisi

berselisih

نُْخلِفُُهۥ مُّْستَْخَلِفنَي مُّْختَلٍِف مُّْختَلٌِف مُّْختَلِفًا
disalahkannya (oleh

kami)
orang-orang yang

dikuasai
orang yang dalam
kondisi berbeda-

beda

(ia[lk]) yang dalam
kondisi berbeda-

beda

yang sungguh-
sungguh dalam

kondisi berbeda-
beda

۟ َوٱْختََلفُوا َويَْستَْخلِْف َويَْستَْخلُِف َويَْستَْخلِفَُكْم نُْخلِفُُهۥ
dan mereka
berselisih

dan memohon
menggantikan dan akan mengganti

dan dia kelak
menjadikan kalian

khalifah
disalahkannya (oleh

kami)

يَْختَلِفُوَن يَتََخلَّفُوا۟ َوٱْخِتلَِٰف َوٱْخِتلَُٰف َوٱْختََلفُوا۟
mereka

memperselisihkan
menjadi tinggal

dibelakang dan pergantian dan perbedaan dan mereka
berselisih

يُْخلُِف يُْخلَِف يَُخالِفُوَن يَْخُلفُوَن يَْختَلِفُوَن
dia

mkenyalahi/mengganti ia disalahkan semakin
menyalahkan menggantikan mereka

memperselisihkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إَِلىٰ يَْومِ يَْلَقْونَُهۥ ِبَمآ أَْخَلفُوا۟ الـلَّـَه
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sampai/kepada hari/waktu menemuinya dengan apa/sebab mereka
memungkirilah Allah

At-Taubah:77 ۟ أَْخَلفُوا
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َقاُلوا۟ َمآ أَْخَلفْنَا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكنَا
mereka berkata tidak (kami) menyalahi/melanggar tempat /waktu

yang dijanjikan kepada kamu dengan kekuasaan kami
Thaahaa:87 أَْخَلفْنَا

َوَرزََقِنى ِمنُْه ِرزًْقا َحَسنًا َوَمآ أُِريُد أَْن أَُخالِفَُكْم
dan (ia) memberi rezki kepadaku dari padanya rizki kebaikan dan

tidak aku berkehendak untuk disalahkan kalian olehku
Huud:88 أَُخالِفَُكْم

ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian

memperselisihkan
Ali-Imran:55 تَْختَلِفُوَن

 فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/tentang apa adalah kalian

tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan
Al-Maidah:48

 فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
lalu dia merangkan kepada kalian tentang apa adalah kalian tentang

(kebenaran) itu kalian memperselisihkan
Al-An'aam:164

َ َلُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن  َوَليُبَيِّننَّ
dan sungguh akan menjelaskan bagi kalian pada hari kiamat-kiamat
apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan

An-Nahl:92

 الـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-kiamat

dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian
memperselisihkan

Al-Hajj:69

َ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى تَْختَلِفُوَن ِفيِه فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن وأَِلُبَنيِّ
dan untuk aku jelaskan bagi kalian sebagian yang kalian

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu maka kalian hendaklah
takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Az-Zukhruf:63

إِنَّ َلَك َمْوِعًدا لَّن تُْخَلفَُهۥ أَن تَُقوَل اَل ِمَساَس َو
bahwa mengatakan tidak persentuhan dan sesungguhnya kami

bagimu tempat / waktu yang dijanjikan tidak
disalahkannya/dihindarinya

Thaahaa:97
تُْخَلفَُهۥ

إِنََّك اَل تُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
sesungguhnya kamu tidak kamu menyalahi perjanjian itu Ali-Imran:194 تُْخلُِف

َقاَل ِبئَْسَما َخَلفْتُُموِنى ِمۢن بَْعِدٓى
dia mengatakan alangkah buruknya kalian menggantiku dari

sesudahku
Al-A'raaf:150 َخَلفْتُُموِنى
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َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ٱأْلَرِْض
dan dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti

bumi
Al-An'aam:165 َخلَِٰٓئَف

ثُمَّ َجَعْلنَُٰكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض ِمۢن
kemudian kami jadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi dari
Yunus:14

َوَجَعْلنَُٰهْم َخلَِٰٓئَف َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan (kami) menjadikan mereka khalifah/penguasa/pengganti dan
kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami

Yunus:73

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض
dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi
Faathir:39

إِنِّى َجاِعٌل ِفى ٱأْلَرِْض َخلِيفًَة
sesungguhnya aku pembuat di dalam bumi

khalifah/penguasa/pengganti
Al-Baqarah:30 َخلِيفًَة

يََٰداُوۥُد إِنَّا َجَعْلنََٰك َخلِيفًَة ِفى ٱأْلَرِْض
Wahai Daud sesungguhnya kami kami menjadikan kamu

khalifah/penguasa/pengganti di dalam bumi
Shaad:26

فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب يَأُْخذُوَن َعرََض
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

mewarisi kitab mengambil harta benda
Al-A'raaf:169 َخْلٌف

َلٰوةَ فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا۟ ٱلصَّ
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

menyia-nyiakan sholat
Maryam:59

يَك ِببََدِنَك لِتَُكوَن مِلَْن َخْلفََك َءايًَة فَٱْليَْوَم نُنَجِّ
maka pada hari ini diselamatkan kamu dengan badanmu agar adalah

kalian bagi orang belakangmu ayat-ayat/pelajaran
Yunus:92 َخْلفََك

َوَما َخْلفَُكْم َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan tidak belakang kalian agar supaya kaliankalian mendapat rahmat YaaSiin:45 َخْلفَُكْم

َلُهۥ َما بَنْيَ أَيِْدينَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَنْيَ ذَٰلَِك
baginya apa antara tangan-tangan kami dan tidak belakang kami dan

tidak diantara itu
Maryam:64 َخْلفَنَا

َوَما َخْلفََها َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan tidak dibelakangnya dan pelajaran bagi orang-orang yang

melakukan ketaqwaan
Al-Baqarah:66 َخْلفََها

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَما َخْلفَُهم مَِّن ٱلسَّ
dan tidak belakang mereka dari langit dan bumi Saba':9 َخْلفَُهم
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َوَما َخْلفَُهْم واََل يُِحيطُوَن ِبَشىٍْء مِّْن ِعْلِمِهۦٓ
dan tidak belakang mereka dan tidak mereka diketahui dengan

sesuatu apapun dari pengetahuannya
Al-Baqarah:255 َخْلفَُهْم

ُروَن فََشرِّْد ِبِهم مَّْن َخْلفَُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
maka (kamu) cerai-beraikanlah dengan mereka orang belakang

mereka boleh jadi mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-Anfaal:57

 يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Thaahaa:110

 يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa-apa diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Anbiyaa':28

 يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Hajj:76

 َوَقيَّْضنَا َلُهْم ُقرَنَآَء فَزَيَّنُوا۟ َلُهم مَّا بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dan (kami) menetapkan bagi mereka teman-teman maka (mereka)

menjadikan memandang baik bagi mereka apa yang diantara tangan-
tangan mereka dan tidak belakang mereka

Fush-Shilat:25

َويَْستَبِْشُروَن ِبٱلَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا۟ ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم
dan mereka berubah menjadi bergirang hati dengan/terhadap orang-

orang yang tidak mereka menemui dengan mereka dari belakang
mereka

Ali-Imran:170 َخْلِفِهْم

فًا يًَّة ِضعَٰ َوْليَْخَش ٱلَِّذيَن َلْو تَرَُكوا۟ ِمْن َخْلِفِهْم ذُرِّ
dan dia hendaklah takut orang-orang yang seandainya kalian

pergi/meninggalkan dari belakang mereka keturunan kelemahan
An-Nisa:9

 ثُمَّ َلَءاِتيَنَُّهم مِّۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
kemudian sungguh saya akan mendatanginya mereka dari antara

tangan-tangan mereka dan dari belakang mereka
Al-A'raaf:17

َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْغَشيْنَُٰهْم فَُهْم اَل يُبِْصُروَن
dan dari belakang mereka tutup/dinding lalu (kami) menutup mereka

maka mereka tidak mereka melihat
YaaSiin:9

 إِذْ َجآَءتُْهُم ٱلرُُّسُل ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
ketika dia datang kepada mereka para orang rasul dari antara tangan-

tangan mereka dan dari belakang mereka
Fush-Shilat:14

َلُهۥ ُمَعقِّبٌَٰت مِّۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ
baginya (ia[pr]) yang membawa akibat dari antara dua

tangannya/depannya dan dari belakangnya
Arraad:11 َخْلِفِهۦ
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 الَّ يَأِْتيِه ٱْلبَِٰطُل ِمۢن بَنْيِ يََديِْه واََل ِمْن َخْلِفِهۦ
tidak datang kepada-nya (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dari

antara depannya dan tidak dari belakangnya
Fush-Shilat:42

فَِإنَُّهۥ يَْسُلُك ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ رََصًدا
maka sesungguhnya dia menjalankan/mengadakan dari antara kedua

tangannya/hadapannya dan dari belakangnya intaian
Al-Jinn:27

َوَقْد َخَلِت ٱلنُّذُُر ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦٓ
dan sesungguhnya telah berlalu pemberian peringatan dari antara

hadapannya dan dari belakangnya
Al-Ahqaaf:21 َخْلِفِهۦٓ

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ َجَعَلُكْم ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َعاٍد
dan ingatlah kamu ketika dia menjadikan kalian pengganti-pengganti

dari sesudah orang yang melampaui batas
Al-A'raaf:74 ُخَلفَآَء

ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62

۟ َوَعَلى ٱلثَّلَٰثَِة ٱلَِّذيَن ُخلِّفُوا
dan atas tiga[lk] orang-orang yang sangat ditinggalkan At-Taubah:118 ۟ ُخلِّفُوا

أَْو تَُقطَّعَ أَيِْديِهْم َوأَرُْجُلُهم مِّْن ِخلٍَٰف
atau dia dipotong-potong tangan-tangan mereka dan kaki mereka dari

kelainan / pergantian
Al-Maidah:33 ِخلٍَٰف

 أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف
sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki kalian

dari kelainan / pergantian
Al-A'raaf:124

فَأَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم ِفى ُجذُوعِ ٱلنَّْخِل
maka sungguh (aku) akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki
kalian dari kelainan / pergantian dan sungguh akan menyalib kalian

di dalam batang pohon korma

Thaahaa:71

فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49

فَرَِح ٱمْلَُخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخلََٰف رَُسوِل الـلَّـِه
(ia) gembira orang-orang jauh tertinggal/mengantikan dengan

tinggal/duduk mereka belakang rasul Allah
At-Taubah:81 ِخلََٰف
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إِذًا الَّ يَْلبَثُوَن ِخلَٰفََك إاِلَّ َقلِياًل َو
dan jika demikian tidak menempati belakang/sepeninggalanmu

melainkan sedikit
Al-Isra:76 ِخلَٰفََك

َْن أَرَاَد َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر ِخْلفًَة ملِّ
dan dia yang ia menjadikan malam dan siang berlainan/silih berganti

bagi orang dia ingin
Al-Furqon:62 ِخْلفًَة

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22
فَأَْخَلفْتُُكْم

بُِّكْم فَأَْخَلفْتُم مَّْوِعِدى مِّن رَّ
dari tuhan kalian maka (kalian) menyalahi/melanggar perjanjianku Thaahaa:86 فَأَْخَلفْتُم

فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب يَأُْخذُوَن َعرََض
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

mewarisi kitab mengambil harta benda
Al-A'raaf:169 فََخَلَف

َلٰوةَ فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا۟ ٱلصَّ
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

menyia-nyiakan sholat
Maryam:59

فَٱْختََلَف ٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَيِْنِهْم
maka berselisihlah golongan-golongan dari antara mereka Maryam:37 فَٱْختََلَف

فَٱْختََلَف ٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَيِْنِهْم
maka berselisih golongan-golongan dari antara mereka

Az-Zukhruf:65

بَِّك فَٱْختََلفُوا۟ َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
maka/lalu mereka berselisih dan jikalau tidak kalimat (ia) mendahului

dari tuhanmu
Yunus:19 ۟ فَٱْختََلفُوا

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka/lalu

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Huud:110 فَٱْختُلَِف

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka ia

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Fush-Shilat:45

َليَْستَْخلِفَنَُّهْم ِفى ٱأْلَرِْض َكَما ٱْستَْخَلَف ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh memohon berkuasa di dalam bumi sebagaimana (ia)

memohon menjadi penguasa orang-orang yang dari sebelum mereka
An-Nuur:55 َليَْستَْخلِفَنَُّهْم
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ِد َوٱلرَّْكُب أَْسفََل ِمنُكْم َوَلْو تََواَعدتُّْم َلٱْختََلفْتُْم ِفى ٱمْلِيعَٰ
dan kafilah (yang menunggangi) (ia[lk]) paling dibawah diantara
kalian dan sekiranya (kalian) saling mengadakan perjanjan pasti

kamu berselisih di dalam perjanjian itu

Al-Anfaal:42 َلٱْختََلفْتُْم

ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16
لِّْلُمَخلَِّفنَي

َوٱلنَّْخَل َوٱلزَّرَْع ُمْختَلِفًا أُُكُلُهۥ
dan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang sungguh-sungguh

dalam kondisi berbeda-beda makannya/rasanya
Al-An'aam:141 ُمْختَلِفًا

َوَما ذََرأَ َلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥٓ
dan tidak dia sebarkan bagi kalian di dalam bumi yang sungguh-

sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
An-Nahl:13

مِ ُمْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ َوِمَن ٱلنَّاِس َوٱلدََّوآبِّ َوٱأْلَنْعَٰ
dan diantara manusia dan binatang melata dan binatang ternak

(ia[lk]) yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:28 ُمْختَلٌِف

ٱلَِّذى ُهْم ِفيِه ُمْختَلِفُوَن
yang mereka tentang (kebenaran) itu orang-orang yang dalam kondisi

berselisih
An-Naba:3 ُمْختَلِفُوَن

واََل يَزَاُلوَن ُمْختَلِِفنَي
dan tidak mereka senantiasa melewatkan waktu orang-orang yang

berselisih
Huud:118 ُمْختَلِِفنَي

َ الـلَّـَه ُمْخلَِف َوْعِدِهۦ رُُسَلُهۥٓ فَاَل تَْحَسنبَّ
maka janganlah kalian mengira Allah orang yang menyalahkan

janjinya rasul-rasulnya
Ibrahim:47 ُمْخلَِف

ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َقْومِ نُوحٍ َوزَاَدُكْم
dia menjadikan kalian pengganti-pengganti dari sesudah kaum nuh Al-A'raaf:69 ِمۢن

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ثََمرٍَٰت مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنَُها
lalu kami mengeluarkan dengannya buah-buahan yang sungguh-

sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:27 مُّْختَلِفًا

ثُمَّ يُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥ
kemudian dia mengeluarkan dengannya tanaman-tanaman yang

sungguh-sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Az-Zumar:21
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يَْخُرُج ِمۢن بُطُوِنَها َشرَاٌب مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ ِفيِه ِشفَآٌء لِّلنَّاِس
mereka keluar dari perutnya tambahan minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi berbeda-beda warnanya tentang (kebenaran) itu obat bagi
manusia

An-Nahl:69
مُّْختَلٌِف

َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد
dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])

yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam
Faathir:27

إِنَُّكْم َلِفى َقْوٍل مُّْختَلٍِف
sesungguhnya kalian benar-benar dalam perkataan orang yang dalam

kondisi berbeda-beda

Adz-
Dzaariyaat:8

مُّْختَلٍِف
ا َجَعَلُكم مُّْستَْخَلِفنَي ِفيِه َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوأَنِفُقوا۟ ِممَّ

kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepada Allah dan rasul-
nya dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa dia menjadikan

kalian orang-orang yang dikuasai tentang (kebenaran) itu

Al-Hadiid:7
مُّْستَْخَلِفنَي

الَّ نُْخلِفُُهۥ نَْحُن وآََل أَنَت َمَكانًا ُسًوى
kami tidak disalahkannya (oleh kami) kami dan tidak kamu

tempat/kedudukan sama
Thaahaa:58 نُْخلِفُُهۥ

َويَْستَْخلِفَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض فَيَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
dan dia kelak menjadikan kalian khalifah di dalam bumi maka dia

akan melihat bagaimana menurut kalian melakukan
Al-A'raaf:129 َويَْستَْخلِفَُكْم

ونَُهۥ َشيْـًٔا َويَْستَْخلُِف َربِّى َقْوًما َغيْرَُكْم واََل تَُضرُّ
dan akan mengganti Tuhanku kaum selain kalian dan tidak dapa

membuat mudharat kepada-nya sesuatu
Huud:57 َويَْستَْخلُِف

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَْستَْخلِْف ِمۢن بَْعِدُكم مَّا يََشآُء
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan memohon

menggantikan dari sesudah kamu apa/siapadia kehendaki
Al-An'aam:133 َويَْستَْخلِْف

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن تَفَرَُّقوا۟ َوٱْختََلفُوا۟
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang kalian mencerai-

beraikan dan mereka berselisih
Ali-Imran:105 ۟ َوٱْختََلفُوا

لِِمنَي َوٱْخِتلَُٰف أَْلِسنَِتُكْم َوأَْلوَِٰنُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لِّْلعَٰ
dan perbedaan bahasa-bahasa kalian dan warna kalian sesungguhnya

di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui

Ar-Ruum:22
َوٱْخِتلَُٰف

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian

malam dan siang
Al-Baqarah:164 َوٱْخِتلَِٰف
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ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َلَءايٍَٰت ألِّ
dan silih berganti malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda bagi

orang yang mempunyai berakal
Ali-Imran:190

زٍْق َمآِء ِمن رِّ َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan pergantian malam dan siang dan tidak ia menurunkan Allah dari

langit dari rezki
Al-Jaatsiyah:5

أَن يَتََخلَّفُوا۟ َعن رَُّسوِل الـلَّـِه واََل يَْرَغبُوا۟ ِبأَنفُِسِهْم
bahwa menjadi tinggal dibelakang dari/dengan rasul Allah dan tida

ia mencintai dengan diri mereka sendiri
At-Taubah:120 ۟ يَتََخلَّفُوا

ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
didalam apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka

memperselisihkan
Al-Baqarah:113 يَْختَلِفُوَن

 َلُقِضىَ بَيْنَُهْم ِفيَما ِفيِه يَْختَلِفُوَن
tentu dia telah diputuskan diantara mereka dalam/tentang apa tentang

(kebenaran) itu mereka memperselisihkan
Yunus:19

 إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka mereka memperselisihkan
Yunus:93

َ َلُهُم ٱلَِّذى يَْختَلِفُوَن ِفيِه لِيُبنَيِّ
karena Dia hendak menjelaskan kepada mereka yang mereka

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:39

إِنَّ َربََّك َليَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh akan memutuskan

diantara mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka
tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan

An-Nahl:124

 أَْكثََر ٱلَِّذى ُهْم ِفيِه يَْختَلِفُوَن
kebanyakan yang mereka tentang (kebenaran) itu mereka

memperselisihkan
An-Naml:76

 ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
tentang apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka

memperselisihkan
As-Sajdah:25

 إِنَّ الـلَّـَه يَْحُكُم بَيْنَُهْم ِفى َما ُهْم ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Allah ia memberi keputusan diantara mereka di dalam

apa mereka tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan
Az-Zumar:3

 أَنَت تَْحُكُم بَنْيَ ِعبَاِدَك ِفى َما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
Engkau kalian menetapkan hukum diantara hamba-hamba-mu di

dalam apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka
memperselisihkan

Az-Zumar:46
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 إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka tentang
(kebenaran) itu mereka memperselisihkan

Al-Jaatsiyah:17

لَِٰٓئَكًة ِفى ٱأْلَرِْض يَْخُلفُوَن َوَلْو نََشآُء َلَجَعْلنَا ِمنُكم مَّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menjadikan diantara kalian

malaikat-malaikat di dalam bumi menggantikan
Az-Zukhruf:60 يَْخُلفُوَن

فَْليَْحذَِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمرِِهۦٓ أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة
maka hendaklah takut orang-orang yang semakin menyalahkan dari

urusan-nya akan ditimpa mereka[lk] cobaan-cobaan
An-Nuur:63 يَُخالِفُوَن

فََلن يُْخلَِف الـلَّـُه َعْهَدهُۥٓ
maka tidak ia disalahkan Allah janjinya Al-Baqarah:80 يُْخلَِف

َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلن يُْخلَِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan tidak ia

disalahkan Allah janji-nya
Al-Hajj:47

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
sesungguhnya Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti perjanjian itu Ali-Imran:9 يُْخلُِف

أَْو ُقطَِّعْت ِبِه ٱأْلَرُْض أَْو ُكلَِّم ِبِه ٱمْلَْوتَىٰ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
atau dipotong-potong dengannya bumi atau benar-benar dibicara

dengannya kematian sesungguhnya Allah tidak dia
mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Arraad:31

َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah janji-nya

Ar-Ruum:6

َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه ٱمْلِيَعاَد
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah perjanjian itu

Az-Zumar:20

زِِقنَي فَُهَو يُْخلِفُُهۥ َوُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ
maka Dia menyebabkan akan menggantikannya dan dia sebaik-baik

yang pemberi rizki
Saba':39 يُْخلِفُُهۥ

َوَما ٱْختََلَف ِفيِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمۢن بَْعِد
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan tentang (kebenaran)

itu kecuali/melainkan orang-orang yang mereka diberinya dari
sesudah

Al-Baqarah:213
ٱْختََلَف

َوَما ٱْختََلَف ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan orang-orang yang

mereka diberi kitab
Ali-Imran:19
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إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفى ٱْلِكتَِٰب َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

di dalam kitab tentu dalam perpecahan yang jauh
Al-Baqarah:176 ۟ ٱْختََلفُوا

لِيَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِفيَما ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه
agar dia menghukum diantara manusia tentang apa mereka

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:213

۟  فََهَدى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ مِلَا ٱْختََلفُوا
maka dia memberi petunjuk Allah orang-orang yang mereka

mengimani tentang apa mereka memperselisihkan
Al-Baqarah:213

َولَِٰكِن ٱْختََلفُوا۟ فَِمنُْهم مَّْن َءاَمَن
akan tetapi mereka memperselisihkan maka diantara mereka orang ia

beriman
Al-Baqarah:253

نُْه َما َلُهم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َلِفى َشكٍّ مِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

tentang (kebenaran) itu benar-benar dalam keraguan dari padanya apa
bagi mereka

An-Nisa:157

َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت فََما ٱْختََلفُوا۟ َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik maka tidak

mereka memperselisihkan sehingga datang kepada mereka
pengetahuan

Yunus:93

َ َلُهُم ٱلَِّذى ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب إاِلَّ لِتُبنَيِّ
dan tidak kami telah menurunkan atas kamu kitab melainkan agar

kamu menerangkan kepada mereka yang mereka memperselisihkan
tentang (kebenaran) itu

An-Nahl:64

بُْت َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه إِنََّما ُجِعَل ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah telah dijadikan hari sabtu atas/terhadap

orang-orang yang mereka memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:124

فََما ٱْختََلفُٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
maka tidak mereka memperselisihkan kecuali dari sesudah apa

datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara mereka
Al-Jaatsiyah:17 ۟ ٱْختََلفُٓوا

َوَما ٱْختََلفْتُْم ِفيِه ِمن َشىٍْء فَُحْكُمُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه
dan tidak merpeselisihkan tentang (kebenaran) itu dari sesuatu maka

hukumnya kepada Allah
Asy-Syuura:10 ٱْختََلفْتُْم

َلَوَجُدوا۟ ِفيِه ٱْخِتلَٰفًا َكِثيًرا
tentu mereka mendapati tentang (kebenaran) itu sungguh-sungguh

pertentangan sangat banyak
An-Nisa:82 ٱْخِتلَٰفًا

َوَلُه ٱْخِتلَُٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر أَفَاَل تَْعِقُلوَن
baginya berselisihlah/bergantilah malam dan siang ia membenam

kalian menggunakan akal

Al-
Mu'minuun:80

ٱْخِتلَُٰف
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إِنَّ ِفى ٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
sesungguhnya di dalam pertukaran malam dan siang Yunus:6 ٱْخِتلَِٰف

ٱْخُلفِْنى ِفى َقْوِمى َوأَْصلِحْ
kamu hendaklah mengganti aku di dalam kaum dan kamu hendaklah

berbuat kesalehan
Al-A'raaf:142 ٱْخُلفِْنى

َليَْستَْخلِفَنَُّهْم ِفى ٱأْلَرِْض َكَما ٱْستَْخَلَف ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh memohon berkuasa di dalam bumi sebagaimana (ia)

memohon menjadi penguasa orang-orang yang dari sebelum mereka
An-Nuur:55 ٱْستَْخَلَف

رَُضوا۟ ِبأَن يَُكونُوا۟ َمعَ ٱْلَخَوالِِف
(mereka) rela bahwa mereka adalah mereka bersama orang yang

tinggal
At-Taubah:87 ٱْلَخَوالِِف

 ِبأَن يَُكونُوا۟ َمعَ ٱْلَخَوالِِف
dengan bahwa adalah mereka bersama orang yang tinggal

At-Taubah:93

لِِفنَي َل َمرٍَّة فَٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلخَٰ إِنَُّكْم رَِضيتُم ِبٱْلُقُعوِد أَوَّ
sesungguhnya kalian (kalian) merelakan dengan duduk/tinggal paling

pertama kali maka duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak
ikut perang

At-Taubah:83
لِِفنَي ٱْلخَٰ

فَرَِح ٱمْلَُخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخلََٰف رَُسوِل الـلَّـِه
(ia) gembira orang-orang jauh tertinggal/mengantikan dengan

tinggal/duduk mereka belakang rasul Allah
At-Taubah:81 ٱمْلَُخلَّفُوَن

َسيَُقوُل َلَك ٱمْلَُخلَّفُوَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َشَغَلتْنَآ أَْموَُٰلنَا َوأَْهُلونَا
dia nanti akan mengatakan kepadamu orang-orang jauh

tertinggal/mengantikan dari orang-orang arab (kami) menyibukkan
harta-harta kami dan keluarga kami

Al-Fath:11

َسيَُقوُل ٱمْلَُخلَّفُوَن إِذَا ٱنطََلْقتُْم إَِلىٰ َمَغاِنَم
dia nanti akan mengatakan orang-orang jauh tertinggal/mengantikan
apabila (kalian[lk]) telah berangkatlah (kt peritah) kepada rampasan

perang

Al-Fath:15
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ق ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna merek, penciptaan, kreasi,

ciptaan, karya, penyusunan, pengadaan, jelmaan, khalak, penjelmaan,
khalikah, dunia, serat, sabut, urat, serabut, watak, kebiasaan, pakaian,
adat kebiasaan, gelagat, keadaan badan atau jiwa, rupa, suasana hati,

modus, keadaan jiwa, keadaan pikiran, keadaan hati, ragam gramatikal,
nol

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat, menciptakan,
menimbulkan, mewujudkan, mencipta, menjadikan, menjelmakan,

memperbuat, mencapai, melakukan, memproduksi, mengeluarkan, buat,
menjadi, bikin, mendapatkan, memperoleh, mendapat, mendapati,
mengadakan, melemparkan, membikin, mendorong, membereskan,
menempuh, menerima, memperlakukan, memaksakan, menjahit,

menyerang, menuju, mengilhami, mengilhamkan, membangkitkan,
mengobarkan, membedakan, membeda-bedakan, mengadakan perbedaan,

menjadi berlainan, mengenakan

ِبَخْلٍق ِبَخلَِٰقِهْم ِبَخلَِٰقُكْم طًَة بَصْۜ أَْخُلُق
dengan makhluk dengan (ia) yang

menciptakan mereka
dengan (ia)

menciptakan kalian kejadian/ciptaan aku membuat

تَْخُلُقونَُهۥٓ تَْخُلُق ِبٱْلَخْلِق ِبَخْلِقِهنَّ ِبَخْلٍق
menciptakannya kamu menciptakan dengan penciptaan dengan menciptakan

mereka[pr] dengan makhluk

َخَلَقُكْم َخَلَقُكم َخَلَقَك َخَلَق تَْخُلُقونَُهۥٓ
ia menciptakan

kalian
Dia menciptakan

kalian
(ia) menciptakan

kamu dia menciptakan menciptakannya

َخَلَقُهنَّ َخَلَقُهْم َخَلَقَها َخَلَقِنى َخَلَقُكْم
(ia) menciptakan

mereka[pr]
(ia) menciptakan

mereka (ia) menciptakannya (ia) menciptakan
aku

ia menciptakan
kalian

َخَلْقتَِنى َخَلْقَت َخَلُقوا۟ َخَلَقُهۥ َخَلَقُهنَّ
kamu telah

menciptakan aku kamu telah ciptakan (mereka)
menciptakan dia menciptakannya (ia) menciptakan

mereka[pr]
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َخَلْقنَا َخَلْقتَُك َخَلْقُت َخَلْقتَُهۥ َخَلْقتَِنى
(kami) menciptakan (aku) menciptakan

kamu (aku) menciptakan (kamu)
menciptakannya

kamu telah
menciptakan aku

َخَلْقنَُٰه َخَلْقنَُٰكْم َخَلْقنَُٰكم َخَلْقنَآ َخَلْقنَا
(kami) telah

menciptakannya
kami menciptakan

kalian
kami menciptakan

kalian (kami) menciptakan (kami) menciptakan

َخلٍَٰق َخَلْقنَُٰهْم َخَلْقنَُٰهَمآ َخَلْقنَُٰهم َخَلْقنَُٰه
penciptaan (kami) menciptakan

mereka
(kami) menciptakan

mereka
(kami) menciptakan

mereka
(kami) telah

menciptakannya

َخْلَق َخْلٍق َخْلًقا َخلََٰق َخلٍَٰق
ciptaan penciptaan/kejadian penciptaan dia menciptakan penciptaan

َخْلُقُكْم َخْلُق َخْلَقُهۥ َخْلَقُهْم َخْلَق
menciptakan kalian ciptaan penciptaannya penciptaan mereka ciptaan

لٍِق خَٰ لِقٌۢ خَٰ َخْلِقُكْم َخْلِق َخْلُقُكْم
(ia[lk]) yang
menciptakan

(ia[lk]) yang
menciptakan penciptaan kalian penciptaan menciptakan kalian

ُخلَِق ُخُلُق ُخُلٍق لُِق خَٰ لٍِق خَٰ
(ia[lk]) telah

diciptakan (kk
lampu)

adat-adat kebiasaan budi pekerti yang menciptakan (ia[lk]) yang
menciptakan

فََخَلْقنَا فََخَلَق ُخلُِقوا۟ ُخلَِقْت ُخلَِق
lalu (kami)

menciptakan
lalu (ia)

menciptakan diciptakan telah diciptakan
(ia[lk]) telah

diciptakan (kk
lampu)

ُمَخلََّقٍة لَِخْلِق َلَخْلُق َكَخْلِقِهۦ فََخَلْقنَا
orang yang menjadi

diciptakan bagi ciptaan sungguh penciptaan seperti ciptaannya lalu (kami)
menciptakan
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م نَْخُلقكُّ َخلََّقٍة مُّ ِمن ِمثَْلُهم ُمَخلََّقٍة
menciptakan

kalian[lk]
orang yang menjadi

diciptakan
(kami) telah

menciptakannya (ia[lk]) menciptakan orang yang menjadi
diciptakan

َوَخَلْقتَُهۥ َوَخَلَقُهْم َوَخَلَق َوتَْخُلُقوَن م نَْخُلقكُّ
dan kamu telah
menciptakan dia

dan/padahal dia
menciptakan mereka

dan Dia
menciptakan dan membuat menciptakan

kalian[lk]

َويَْخُلُق َوُخلَِق َوَخَلْقنَُٰكْم َوَخَلْقنَا َوَخَلْقتَُهۥ
dan menciptakan dan dia telah

mewajibkan
dan (kami)

menciptakan kalian
dan (kami)

menciptakan
dan kamu telah
menciptakan dia

۟ يَْخُلُقوا
dia menciptakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
أَنِّىٓ أَْخُلُق َلُكم مَِّن ٱلطِّنيِ

sesungguhnya aku aku membuat bagi kalian dari tanah Ali-Imran:49 أَْخُلُق
طًَة فَٱذُْكُرٓوا۟ ِفى ٱْلَخْلِق بَصْۜ

di dalam (kalian) bertasbih kejadian/ciptaan tegap/kuat Al-A'raaf:69 طًَة بَصْۜ
َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ

dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka
mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu

menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih
nikmat

At-Taubah:69
ِبَخلَِٰقُكْم

َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ
dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka

mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu
menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih

nikmat

At-Taubah:69
ِبَخلَِٰقِهْم

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكم ِبَخلَِٰقِهْم َوُخْضتُْم َكٱلَِّذى َخاُضٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك
orang-orang yang dari sebelum kalian dengan (ia) yang menciptakan

mereka dan (kalian) memperolok-olok sebagaimana yang (mereka)
yang mempercakapkan/mencela itulah mereka

At-Taubah:69
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إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk yang baru
Ibrahim:19 ِبَخْلٍق

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk baru
Faathir:16

َوَلْم يَْعىَ ِبَخْلِقِهنَّ ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
dan tidak merasa lemah dengan menciptakan mereka[pr] dengan
orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa menyebabkan akan

menghidupkan kematian

Al-Ahqaaf:33
ِبَخْلِقِهنَّ

ِل أَفََعِيينَا ِبٱْلَخْلِق ٱأْلَوَّ
maka apakah (kami) lemah dengan penciptaan pertama Qaaf:15 ِبٱْلَخْلِق

إِذْ تَْخُلُق ِمَن ٱلطِّنيِ َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر ِبِإذِْنى َو
dan ketika kamu menciptakan dari tanah seperti bentuk burung-

burung dengan seizin
Al-Maidah:110 تَْخُلُق

لُِقوَن َءأَنتُْم تَْخُلُقونَُهۥٓ أَْم نَْحُن ٱْلخَٰ
apakah kamu menciptakannya atau kami yang menciptakan Al-Waqi'a:59 تَْخُلُقونَُهۥٓ

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق َلُكم
dia yang dia menciptakan bagi kalian Al-Baqarah:29 َخَلَق

واََل يَِحلُّ َلُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخَلَق الـلَّـُه ِفىٓ أَرَْحاِمِهنَّ
dan tidak dia halal bagi mereka bahwa menyembunyikan apa dia

menciptakan Allah di dalam / pada kasih sayang mereka[pr]
Al-Baqarah:228

ْن َخَلَق  ُقْل فَلَِم يَُعذِّبُُكم ِبذُنُوِبُكم بَْل أَنتُم بََشٌر مِّمَّ
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa dia menyiksa kalian

dengan dosa-dosa kalian bahkan kalian seorang manusia dari siapa
dia menciptakan

Al-Maidah:18

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

Al-An'aam:1

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi dengan benar

Al-An'aam:73

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Al-A'raaf:54

َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء َوأَْن َعَسىٰٓ
dan tidak dia menciptakan Allah dari sesuatu dan bahwa dia mudah-

mudahan
Al-A'raaf:185
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِمنَْهآ أَْربََعٌة ُحرٌُم مَٰ يَْوَم َخَلَق ٱلسَّ
pada hari dia menciptakan langit dan bumi diantaranya empat[pr]

yang dihormati
At-Taubah:36

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Yunus:3

َما َخَلَق الـلَّـُه ذَٰلَِك إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
tidak dia menciptakan Allah itu kecuali/melainkan dengan benar/hak

Yunus:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَُّقوَن مَٰ َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan tidak dia menciptakan Allah di dalam langit dan bumi sungguh

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka bertakwa
Yunus:6

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Huud:7

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َخَلَق ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia menciptakan langit dan bumi dengan benar
Ibrahim:19

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ تَعَٰ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran kamu meninggi

dari apa mereka persekutukan
An-Nahl:3

َن ِمن نُّطْفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari air mani maka tiba-tiba dia musuh

bebuyutan yang nyata
An-Nahl:4

أََوَلْم يََرْوا۟ إَِلىٰ َما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
(ia) mencari tempat perlindungan mereka memperhatikan kepada apa

dia menciptakan Allah dari sesuatu
An-Nahl:48

ا َخَلَق ِظلَٰاًل َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّمَّ
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari apa dia menciptakan

naungan/tempat berteduh
An-Nahl:81

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Isra:99

وَِٰت ٱْلُعَلى مَٰ ْن َخَلَق ٱأْلَرَْض َوٱلسَّ تَنِزياًل مِّمَّ
penurunan sempurna dari siapa dia menciptakan bumi dan langit

tinggi
Thaahaa:4

ْمَس َوٱْلَقَمَر َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ
dan dia yang dia menciptakan malam dan siang dan matahari dan

bulan
Al-Anbiyaa':33
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 إِذًا لَّذََهَب ُكلُّ إِلَٰهٍۭ ِبَما َخَلَق
jika demikian tentu (ia) pergi/membawa tiap tuhan dengan apa dia

menciptakan

Al-
Mu'minuun:91

آٍء َوالـلَّـُه َخَلَق ُكلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّ
dan Allah dia menciptakan tiap-tiap binatang melata dari air

An-Nuur:45

َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ِمَن ٱمْلَآِء بََشًرا
dan dia yang dia menciptakan dari air manusia

Al-Furqon:54

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
yang dia menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua di dalam enam hari
Al-Furqon:59

َوتَذَُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم
dan (kalian) membiarkan apa dia menciptakan bagi kalian tuhan

kalian dari isteri-isteri kalian

Asy-
Syu'araa':166

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱلسَّ مَٰ أَمَّْن َخَلَق ٱلسَّ
siapkah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

bagi kalian dari langit air
An-Naml:60

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan baik

Al-Ankabuut:44

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَسخَّ مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa dia menciptakan

langit dan bumi dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari
dan bulan

Al-Ankabuut:61

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ مَٰ مَّا َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
tidak dia menciptakan Allah langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua
Ar-Ruum:8

َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa dia menciptakan bagi kalian dari

diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Ar-Ruum:21

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dengan tidak/tanpa tiang/bangunan tinggi

melihatnya
Luqman:10

ذَا َخْلُق الـلَّـِه فَأَُروِنى َماذَا َخَلَق ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ هَٰ
ini ciptaan Allah maka perlihatkan kepadaku apa yang dia

menciptakan orang-orang yang dari selain dia
Luqman:11

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi tentu akan mengatakan Allah
Luqman:25

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

As-Sajdah:4
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َج ُكلََّها َن ٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ ُسبْحَٰ
maha suci yang dia menciptakan berpasangan semuanya

YaaSiin:36

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zumar:38

ُقْل أَِئنَُّكْم َلتَْكفُُروَن ِبٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَرَْض ِفى يَْوَمنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh

mengingkari dengan yang dia menciptakan bumi di dalam dua
masa/hari

Fush-Shilat:9

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zukhruf:9

َج ُكلََّها َوٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ
dan yang dia menciptakan berpasangan semuanya

Az-Zukhruf:12

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Ahqaaf:33

َوأَنَُّهۥ َخَلَق ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰ
dan bahwasanya ia dia menciptakan berpasangan laki-laki dan

perempuan
An-Najm:45

َن نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia

Ar-Rahman:3

اِر ٍل َكٱْلفَخَّ َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar

Ar-Rahman:14

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Al-Hadiid:4

رَُكْم وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ َوَصوَّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar/hak dan (ia) telah

benar-benar membentuk kalian
At-Taghaabun:3

وٍَٰت َوِمَن ٱأْلَرِْض ِمثَْلُهنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
Allah yang dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi seperti

mereka[pr]
Ath-Thalaaq:12

ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Al-Mulk:2
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وٍَٰت ِطبَاًقا ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
yang dia menciptakan tujuh langit lapisan-lapisan

Al-Mulk:3

أاََل يَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر
apakah tidak/tidakkah dia mengetahui siapa/apa dia menciptakan dan

dia sangat halus maha pengungkap
Al-Mulk:14

وٍَٰت ِطبَاًقا أََلْم تََرْوا۟ َكيَْف َخَلَق الـلَّـُه َسبْعَ َسمَٰ
tidaklah (kalian) melihat bagaimana menurut dia menciptakan Allah

tujuh langit lapisan-lapisan
Nuh:15

ٰى ٱلَِّذى َخَلَق فََسوَّ
yang dia menciptakan lalu (ia) sempurnakan

Al-Alaa:2

َوَما َخَلَق ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰٓ
dan tidak dia menciptakan laki-laki dan perempuan

Al-Lail:3

 ٱْقَرأْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱلَِّذى َخَلَق
(kamu) bacalah dengan nama tuhanmu yang dia menciptakan

Al-Alaq:1

َن ِمْن َعَلٍق نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari segumpal darah

Al-Alaq:2

 ِمن َشرِّ َما َخَلَق
dari kejahatan apa dia menciptakan

Al-Falaq:2

أََكفَرَْت ِبٱلَِّذى َخَلَقَك ِمن تُرَاٍب
apakah/mengapa (kamu) kafir / mengingkari dengan yang (ia)

menciptakan kamu dari tanah
Al-Kahfi:37 َخَلَقَك

ىَٰك فََعَدَلَك ٱلَِّذى َخَلَقَك فََسوَّ
yang (ia) menciptakan kamu lalu (ia) menyempurnakan kamu lalu

(ia) menjadikan adil kamu
Al-Infitaar:7

ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu An-Nisa:1 َخَلَقُكم

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن ِطنيٍ
dia yang Dia menciptakan kalian dari tanah

Al-An'aam:2

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dia yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu

Al-A'raaf:189

َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَْن َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa Dia menciptakan kalian dari tanah

Ar-Ruum:20

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف
Allah yang Dia menciptakan kalian dari kelemahan

Ar-Ruum:54

1879

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوالـلَّـُه َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة
dan Allah Dia menciptakan kalian dari tanah kemudian dari air mani

Faathir:11

َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب
dia yang Dia menciptakan kalian dari tanah

Ghafir:67

ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
yang ia menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum

kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:21 َخَلَقُكْم

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّىُٰكْم َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
dan Allah ia menciptakan kalian kemudian dia mewafatkan kalian
dan diantara kamu orang dia ditolak kepada melemah / hina umur

An-Nahl:70

َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱْلجِِبلََّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang ia menciptakan

kalian dan ummat-ummat yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':184

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم َوَما تَْعَمُلوَن
dan/padahal Allah ia menciptakan kalian dan tidak kalian melakukan

Ash-Shaafaat:96

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َل َمرٍَّة َو َوُهَو َخَلَقُكْم أَوَّ
dan dia ia menciptakan kalian paling pertama kali dan kepada-Nya

kalian dikembalikan
Fush-Shilat:21

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكْم فَِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّؤِْمٌن
dia yang ia menciptakan kalian maka diantara kamu pengingkar /

pembangkang dan antara kamu orang yang beriman
At-Taghaabun:2

َوَقْد َخَلَقُكْم أَطَْواًرا
dan sesungguhnya ia menciptakan kalian beberapa tingkatan

Nuh:14

ٱلَِّذى َخَلَقِنى فَُهَو يَْهِديِن
yang (ia) menciptakan aku maka Dia dia memberi petunjuk kepadaku Asy-Syu'araa':78 َخَلَقِنى

َم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَِٰفعُ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن َوٱأْلَنْعَٰ
dan binatang ternak (ia) menciptakannya bagi kalian

didalamnya/padanya hangat dan beberapa manfaat dan daripadanya
kalian makan

An-Nahl:5
َخَلَقَها
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ْت َكلَِمُة َربَِّك إاِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َولِذَٰلَِك َخَلَقُهْم َوتَمَّ
kecuali orang merahmati tuhanmu dan untuk itulah (ia) menciptakan

mereka dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu
Huud:119 َخَلَقُهْم

 َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَقُهْم
tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang (ia)

menciptakan mereka
Fush-Shilat:15

َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa (ia) menciptakan

mereka tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka
berpaling

Az-Zukhruf:87

ْمِس واََل لِْلَقَمِر َوٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَقُهنَّ اَل تَْسُجُدوا۟ لِلشَّ
tidak sujud kepada matahari dan jangan pada bulan dan bersujudlah

kepada Allah yang (ia) menciptakan mereka[pr]
Fush-Shilat:37 َخَلَقُهنَّ

َليَُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ ٱْلَعِزيزُ ٱْلَعلِيُم
tentu akan mengatakan (ia) menciptakan mereka[pr] maha perkasa

yang sangat mengetahui
Az-Zukhruf:9

َخَلَقُهۥ ِمن تُرَاٍب ثُمَّ َقاَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
dia menciptakannya dari tanah kemudian dia mengatakan baginya

jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:59 َخَلَقُهۥ

 ٱلَِّذٓى أَْحَسَن ُكلَّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
yang memperbaiki tiap-tiap sesuatu dia menciptakannya

As-Sajdah:7

 ِمْن أَىِّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
dari apa sesuatu dia menciptakannya

Abasa:18

ِمن نُّطْفٍَة َخَلَقُهۥ فََقدَّرَهُۥ
dari setetes mani dia menciptakannya lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya
Abasa:19

بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16
۟ َخَلُقوا

أَُروِنى َماذَا َخَلُقوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض
perlihatkanlah kepadaku apa yang (mereka) menciptakan dari bumi

Faathir:40

أَُروِنى َماذَا َخَلُقوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض
perlihatkanlah kepadaku apa yang (mereka) menciptakan dari bumi

Al-Ahqaaf:4

وَِٰت َوٱأْلَرَْض بَل الَّ يُوِقنُوَن مَٰ أَْم َخَلُقوا۟ ٱلسَّ
ataukah (mereka) menciptakan langit dan bumi bahkan tidak mereka

meyakini
Ath-Thuur:36
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ذَا بَِٰطاًل َربَّنَا َما َخَلْقَت هَٰ
ya tuhan kami tidak kamu telah ciptakan ini yang sia-sia Ali-Imran:191 َخَلْقَت

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َقاَل َءأَْسُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطينًا
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia mengatakan apakah aku

akan bersujud kepada orang (yang) kamu telah ciptakan tanah
Al-Isra:61

َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر َوَخَلْقتَُهۥ ِمن ِطنيٍ
kamu telah menciptakan aku dari api neraka dan kamu telah

menciptakan dia dari tanah
Al-A'raaf:12 َخَلْقتَِنى

نُْه َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر َقاَل أَنَا۠ َخيٌْر مِّ
dia mengatakan aku kebaikan dari padanya kamu telah menciptakan

aku dari api neraka
Shaad:76

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َخَلْقتَُهۥ ِمن َصْلصَٰ
(kamu) menciptakannya dari tanah liat yang kering dari lumpur hitam

(ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:33 َخَلْقتَُهۥ

َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبيََدىَّ
dia mengatakan hai iblis apa dia mencegah / melindungi kamu untuk

bersujud pada apa (aku) menciptakan dengan tangan-Ku
Shaad:75 َخَلْقُت

َوَما َخَلْقُت ٱْلجِنَّ َوٱإْلِنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن
dan tidak (aku) menciptakan jin-jin dan manusia kecuali supaya

menyembahku

Adz-
Dzaariyaat:56

ذَرِْنى َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا
biarkan aku dan orang (aku) menciptakan yang satu

Al-
Muddaththir:11

َوَقْد َخَلْقتَُك ِمن َقبُْل َوَلْم تَُك َشيْـًٔا
dan sesungguhnya (aku) menciptakan kamu dari sebelum dan

tidak/belum adalah sesuatu
Maryam:9 َخَلْقتَُك

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari tanah liat yang

kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:26 َخَلْقنَا

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua melainkan dengan kebenaran
Al-Hijr:85

ْن َخَلْقنَا تَفِْضياًل ْلنَُٰهْم َعَلىٰ َكِثيٍر مِّمَّ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap sangat banyak dari siapa (kami)
menciptakan keutamaan/kelebihan

Al-Isra:70
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َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Al-Anbiyaa':16

َن ِمن ُسلََٰلٍة مِّن ِطنيٍ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari sari pati dari

tanah

Al-
Mu'minuun:12

ثُمَّ َخَلْقنَا ٱلنُّطْفََة َعَلَقًة
kemudian (kami) menciptakan air mani segumpal darah

Al-
Mu'minuun:14

َوَلَقْد َخَلْقنَا فَْوَقُكْم َسبْعَ طَرَآِئَق
dan sesungguhnya (kami) menciptakan di atas kalian tujuh jalan-jalan

Al-
Mu'minuun:17

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا َخَلْقنَا َلُهم
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya (kami)

menciptakan untuk mereka
YaaSiin:71

ِهُدوَن أَْم َخَلْقنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكَة إِنَٰثًا َوُهْم شَٰ
ataukah (kami) menciptakan malaikat-malaikat orang-orang

perempuan dan mereka orang-orang yang telah menyaksikan

Ash-
Shaafaat:150

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما بَِٰطاًل َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua yang sia-sia
Shaad:27

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Ad-Dukhaan:38

ى وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ مَٰ َما َخَلْقنَا ٱلسَّ
tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua kecuali dengan benar dan waktu yang telah sangat
menentukan

Al-Ahqaaf:3

َن َونَْعَلُم َما تَُوْسوُِس ِبِهۦ نَفُْسُهۥ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dan mengetahui apa

yang dibisik-bisikkan dengannya jiwanya/hatinya
Qaaf:16

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak

diantara mereka berdua di dalam enam hari
Qaaf:38

ُروَن َوِمن ُكلِّ َشىٍْء َخَلْقنَا زَْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dan dari setiap sesuatu (kami) menciptakan berpasang-pasangan agar

supaya kalian kalian ingat

Adz-
Dzaariyaat:49

َن ِمن نُّطْفٍَة أَْمَشاجٍ نسَٰ إِنَّا َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya kami (kami) menciptakan manusia dari setetes mani

campuran-campuran
Al-Insaan:2
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َن ِفى َكبٍَد نسَٰ َلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya (kami) menciptakan manusia di dalam

kesusahan/kepayahan
Al-Balad:4

َن ِفىٓ أَْحَسِن تَْقِويمٍ نسَٰ َلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya (kami) menciptakan manusia di dalam / pada

memperbaiki terbentuk secara sempurna
At-Tin:4

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن ْن َخَلْقنَآ أُمَّ َوِممَّ
dan diantara orang (kami) menciptakan umat memberi petunjuk

dengan benar dan dengannya mereka mengadili
Al-A'raaf:181 َخَلْقنَآ

ًما َوأَنَاِسىَّ َكِثيًرا ا َخَلْقنَآ أَنْعَٰ َونُْسِقيَُهۥ ِممَّ
dan diberi minum dengannya dari apa (kami) menciptakan binatang-

binatang ternak dan manusia sangat banyak
Al-Furqon:49

 فَٱْستَفِْتِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلًقا أَم مَّْن َخَلْقنَآ
maka tanyakanlah kepada mereka apakah mereka paling keras/berat

penciptaan atau siapa (makhluk) (kami) menciptakan
Ash-Shaafaat:11

فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5
َخَلْقنَُٰكم

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن ذََكٍر َوأُنثَىٰ
wahai manusia sesungguhnya kami kami menciptakan kalian dari

laki-laki dan perempuan
Al-Hujuraat:13

َل َمرٍَّة َوَلَقْد ِجئْتُُمونَا فُرََٰدٰى َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
dan sesungguhnya kalian datang kepada Kami sendiri-sendiri

seperti/sebagaimana kami menciptakan kalian paling pertama kali
Al-An'aam:94 َخَلْقنَُٰكْم

رْنَُٰكْم َوَلَقْد َخَلْقنَُٰكْم ثُمَّ َصوَّ
dan sesungguhnya kami menciptakan kalian kemudian kami

membentuk rupa kalian
Al-A'raaf:11

َل َمرَّةٍۭ لََّقْد ِجئْتُُمونَا َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
sesungguhnya kalian datang kepada Kami sebagaimana kami

menciptakan kalian pertama kali
Al-Kahfi:48

ِمنَْها َخَلْقنَُٰكْم َوِفيَها نُِعيُدُكْم
dari padanya kami menciptakan kalian dan didalamnya (bumi)

dikembalikan kalian[lk]
Thaahaa:55

أَفََحِسبْتُْم أَنََّما َخَلْقنَُٰكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إَِليْنَا اَل تُرَْجُعوَن
apakah (kalian) mengira bahwasanya hanyalah kami menciptakan

kalian permainan dan bahwasanya kalian kepada kami tidak kalian
dikembalikan

Al-
Mu'minuun:115
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نَْحُن َخَلْقنَُٰكْم فََلواَْل تَُصدُِّقوَن
kami kami menciptakan kalian maka mengapa tidak dibenarkan

Al-Waqi'a:57

ُمومِ َوٱْلَجآنَّ َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل ِمن نَّاِر ٱلسَّ
dan jin (kami) telah menciptakannya dari sebelum dari neraka yang

sangat panas itu
Al-Hijr:27 َخَلْقنَُٰه

ُن أَنَّا َخَلْقنَُٰه ِمن نُّطْفٍَة نسَٰ أََو َلْم يََر ٱإْلِ
atau setiap tidak melihat manusia bahwasanya (kami) telah

menciptakannya dari air mani
YaaSiin:77

إِنَّا ُكلَّ َشىٍْء َخَلْقنَُٰه ِبَقَدٍر
sesungguhnya kami tiap-tiap sesuatu (kami) telah menciptakannya

dengan ukuran
Al-Qamar:49

زِبٍۭ إِنَّا َخَلْقنَُٰهم مِّن ِطنيٍ الَّ
sesungguhnya kami (kami) menciptakan mereka dari tanah tanah liat Ash-Shaafaat:11 َخَلْقنَُٰهم

ا يَْعَلُموَن َكآلَّ إِنَّا َخَلْقنَُٰهم مِّمَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya kami (kami) menciptakan mereka dari

apa mereka mengetahui
Al-Ma'arij:39

َما َخَلْقنَُٰهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
tidak (kami) menciptakan mereka kecuali dengan hak akan tetapi

kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui
Ad-Dukhaan:39 َخَلْقنَُٰهَمآ

نَّْحُن َخَلْقنَُٰهْم َوَشَدْدنَآ أَْسرَُهْم
kami (kami) menciptakan mereka dan (kami) mengkuatkan tawana

mereka
Al-Insaan:28 َخَلْقنَُٰهْم

َما َلُهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمْن َخلٍَٰق
tidak baginya di dalam akhirat dari penciptaan Al-Baqarah:102 َخلٍَٰق

 َوَما َلُهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمْن َخلٍَٰق
dan tidak baginya di dalam akhirat dari penciptaan

Al-Baqarah:200

أُ۟ولَِٰٓئَك اَل َخلََٰق َلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة
itulah mereka tidak dia menciptakan bagi mereka di dalam akhirat Ali-Imran:77 َخلََٰق

أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

penciptaan baru
Al-Isra:49 َخْلًقا

ا يَْكبُُر ِفى ُصُدورُِكْم أَْو َخْلًقا مِّمَّ
atau penciptaan dari apa (ia[lk]) menyombongkan diri di dalam dada /

hati kalian
Al-Isra:51
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َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
dan mereka berkata apakah bila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur apakah sesungguhnya (kami) pasti orang
yang akan dibangkitkan penciptaan baru

Al-Isra:98

فََكَسْونَا ٱْلِعظََٰم َلْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَُٰه َخْلًقا َءاَخَر
lalu (kami) membungkus tulang-tulang daging kemudian (kami)

tumbuhkanlah (ia) penciptaan yang lain

Al-
Mu'minuun:14

فَٱْستَفِْتِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلًقا أَم مَّْن َخَلْقنَآ
maka tanyakanlah kepada mereka apakah mereka paling keras/berat

penciptaan atau siapa (makhluk) (kami) menciptakan
Ash-Shaafaat:11

ِتُكْم َخْلًقا هَٰ  يَْخُلُقُكْم ِفى بُطُوِن أُمَّ
(ia[lk]) menciptakan kalian[lk] di dalam perut ibu-ibu kamu

penciptaan
Az-Zumar:6

َمآُء بَنَىَٰها َءأَنتُْم أََشدُّ َخْلًقا أَمِ ٱلسَّ
apakah kamu paling keras/berat penciptaan atau langit Dia telah

membinanya
An-Naziaat:27

أَِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديٍد أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم
apakah sesungguhnya (kami) sungguh dalam penciptaan/kejadian
baru itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari kepada

tuhan mereka

Arraad:5
َخْلٍق

َل َخْلٍق نُِّعيُدهُۥ َوْعًدا َعَليْنَآ َكَما بََدأْنَآ أَوَّ
sebagaimana (kami) memulai paling pertama penciptaan/kejadian

diulanginya / dikembalikannya janji atas (kami)
Al-Anbiyaa':104

أَِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديدٍۭ
apakah sesungguhnya (kami) sungguh dalam penciptaan/kejadian

baru
As-Sajdah:10

إِذَا ُمزِّْقتُْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق إِنَُّكْم َلِفى َخْلٍق َجِديٍد
apabila (kalian) dihancurkan tiap-tiap orang yang dihancur leburkan

sesungguhnya kalian sungguh dalam penciptaan/kejadian baru
Saba':7

َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم
dan dia dengan setiap penciptaan/kejadian sangat mengetahui

YaaSiin:79

ٍت ثَلٍَٰث مِّۢن بَْعِد َخْلٍق ِفى ظُُلمَٰ
dari sesudah penciptaan/kejadian di dalam kegelapan tiga

Az-Zumar:6

بَْل ُهْم ِفى َلبٍْس مِّْن َخْلٍق َجِديٍد
bahkan mereka di dalam keragu-raguan tentang penciptaan/kejadian

yang baru
Qaaf:15

َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليَُغيُِّرنَّ َخْلَق الـلَّـِه
dan sungguh saya akan menyuruh mereka dan dia sungguh akan

dirubah/dilainkan ciptaan Allah
An-Nisa:119 َخْلَق
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ مَّآ أَْشَهدتُُّهْم َخْلَق ٱلسَّ
tidak (aku) mempersaksikan mereka ciptaan langit dan bumi

Al-Kahfi:51

واََل َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ٱمْلُِضلِّنَي َعُضًدا
dan tidak ciptaan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak adalah aku orang

yang mengambil orang-orang yang menyesatkan pembantu/penolong
Al-Kahfi:51

ِن ِمن ِطنيٍ نسَٰ َوبََدأَ َخْلَق ٱإْلِ
dan Dia memulai ciptaan manusia dari tanah

As-Sajdah:7

َدتُُهْم َويُْسـَُٔلوَن إِنَٰثًا أََشِهُدوا۟ َخْلَقُهْم َستُْكتَُب َشهَٰ
orang-orang perempuan apakah (kalian[lk]) menyaksikan penciptaan

mereka kelak akan ditulis (ia) persaksian mereka dan akan ditanya
Az-Zukhruf:19 َخْلَقُهْم

َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50 َخْلَقُهۥ

 َوَضرََب َلنَا َمثاًَل َونَِسىَ َخْلَقُهۥ
dan (ia) membuat bagi kami perumpamaan dan (dia) lupa

penciptaannya
YaaSiin:78

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya ciptaan langit dan bumi Ar-Ruum:22 َخْلُق

ذَا َخْلُق الـلَّـِه فَأَُروِنى َماذَا َخَلَق ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ هَٰ
ini ciptaan Allah maka perlihatkan kepadaku apa yang dia

menciptakan orang-orang yang dari selain dia
Luqman:11

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَثَّ ِفيِهَما ِمن َدآبٍَّة مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara tanda-tanda-Nya ciptaan langit dan bumi dan tidak

bertebaran pada keduanya dari binatang melata
Asy-Syuura:29

مَّا َخْلُقُكْم واََل بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَفٍْس وَِٰحَدٍة
tidak menciptakan kalian dan tidak kebangkitanmu kecuali seperti

jiwa yang satu
Luqman:28 َخْلُقُكْم

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian

malam dan siang
Al-Baqarah:164 َخْلِق

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi

Ali-Imran:190

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُروَن ِفى َخْلِق ٱلسَّ َوَعَلىٰ ُجنُوِبِهْم َويَتَفَكَّ
dan atas pembaringan mereka dan mereka memikirkan di dalam

penciptaan langit dan bumi
Ali-Imran:191
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق ٱلنَّاِس مَٰ َلَخْلُق ٱلسَّ
sungguh penciptaan langit dan bumi paling besar dari penciptaan

manusia
Ghafir:57

ِن ِمن تَفَُٰوٍت مَّا تََرٰى ِفى َخْلِق ٱلرَّْحمَٰ
tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat di dalam penciptaan

pemurah dari ketidak seimbangan
Al-Mulk:3

َوِفى َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمن َدآبٍَّة َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan pada penciptaan kalian dan tidak bertebaran dari binatang melata

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:4 َخْلِقُكْم

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن لِقٌۢ بََشًرا مِّن َصْلصَٰ إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah liat

yang kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:28 لِقٌۢ خَٰ

لِقٌۢ بََشًرا مِّن ِطنيٍ إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah

Shaad:71

َمآِء َوٱأْلَرِْض لٍِق َغيُْر الـلَّـِه يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ َهْل ِمْن خَٰ
adakah dari (ia[lk]) yang menciptakan tidak / selain Allahmemberi

rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi
Faathir:3 لٍِق خَٰ

لُِق ُكلِّ َشىٍْء فَٱْعبُُدوهُ خَٰ
yang menciptakan setiap sesuatu maka sembahlah Dia Al-An'aam:102 لُِق خَٰ

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62

لُِق ُكلِّ َشىٍْء ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم خَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian yang menciptakan setiap sesuatu

Ghafir:62

إِنََّك َلَعَلىٰ ُخُلٍق َعِظيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar di atas budi pekerti yang besar Al-Qalam:4 ُخُلٍق

ذَآ إاِلَّ ُخُلُق ٱأْلَوَّلِنَي إِْن هَٰ
tidak ini kecuali/hanyalah adat-adat kebiasaan yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':137 ُخُلُق
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ُن ِمْن َعَجٍل َسأُ۟وِريُكْم َءايَِٰتى فَاَل تَْستَْعجُِلوِن نسَٰ ُخلَِق ٱإْلِ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) manusia dari tergesa-gesa aku

akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Ku maka janganla
kalianminta menyegerakan

Al-Anbiyaa':37
ُخلَِق

َن ُخلَِق َهُلوًعا نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia (ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) keluh-

kesah/loba-kikir
Al-Ma'arij:19

ُن ِممَّ ُخلَِق نسَٰ  فَْليَنظُِر ٱإْلِ
maka hendaklah memperhatikan manusia dari apa (ia[lk]) telah

diciptakan (kk lampu)
At-Taariq:5

آٍء َداِفٍق ُخلَِق ِمن مَّ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) dari air (ia[lk]) yang memancar

At-Taariq:6

ِبِل َكيَْف ُخلَِقْت أَفَاَل يَنظُُروَن إَِلى ٱإْلِ
ia membenam mereka melihat kepada unta bagaimana menurut telah

diciptakan

Al-
Ghaashiyah:17

ُخلَِقْت
لُِقوَن أَْم ُخلُِقوا۟ ِمْن َغيِْر َشىٍْء أَْم ُهُم ٱْلخَٰ

ataukah diciptakan dari selain/tanpa sesuatu ataukah mereka yang
menciptakan

Ath-Thuur:35 ۟ ُخلُِقوا
ٰى ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة فََخَلَق فََسوَّ

kemudian adalah dia segumpal darah lalu (ia) menciptakan lalu (ia)
sempurnakan

Al-Qiyaamah:38 فََخَلَق
فََخَلْقنَا ٱْلَعَلَقَة ُمْضَغًة فََخَلْقنَا ٱمْلُْضَغَة ِعظًَٰما

lalu (kami) menciptakan segumpal darah (ia[pr]) yang menjadi
segumpal daging lalu (kami) menciptakan yang menjadi segumpal

daging tulang belulang

Al-
Mu'minuun:14

فََخَلْقنَا

فََخَلْقنَا ٱْلَعَلَقَة ُمْضَغًة فََخَلْقنَا ٱمْلُْضَغَة ِعظًَٰما
lalu (kami) menciptakan segumpal darah (ia[pr]) yang menjadi

segumpal daging lalu (kami) menciptakan yang menjadi segumpal
daging tulang belulang

Al-
Mu'minuun:14

بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16
َكَخْلِقِهۦ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق ٱلنَّاِس مَٰ َلَخْلُق ٱلسَّ
sungguh penciptaan langit dan bumi paling besar dari penciptaan

manusia
Ghafir:57 َلَخْلُق

الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30 لَِخْلِق
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َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5
ُمَخلََّقٍة

َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهم بََلىٰ َوُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم اْلَعلِيُم
atasku/terhadapku atas/terhadap bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa
mereka dan dia dan dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

sangat mengetahui

YaaSiin:81
ِمثَْلُهم

َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل َوَلْم يَُك َشيْـًٔا َشيْئًا
bahwasanya (kami) telah menciptakannya dari sebelum dan tida

adalah sesuatu
Maryam:67 ِمن

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5
َخلََّقٍة مُّ

آٍء مَِّهنيٍ م مِّن مَّ أََلْم نَْخُلقكُّ
tidaklah/bukankah menciptakan kalian[lk] dari air sangat hina Al-Mursalaat:20 م نَْخُلقكُّ

إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْوثَٰنًا َوتَْخُلُقوَن إِفًْكا
sesungguhnya hanyalah kalian menyembah dari selain Allah berhala-

berhala dan membuat kedustaan / perpalingan
Al-Ankabuut:17 َوتَْخُلُقوَن

َوَخَلَق ِمنَْها زَْوَجَها
dan Dia menciptakan daripadanya pasangannya/isterinya An-Nisa:1 َوَخَلَق

ِحبٌَة َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء َوَلْم تَُكن لَُّهۥ صَٰ
dan tidak adalah baginya yang menemani dan Dia menciptakan tiap-

tiap sesuatu
Al-An'aam:101

َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء فََقدَّرَهُۥ تَْقِديًرا
dan Dia menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya dengan ukuran
Al-Furqon:2

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dan Dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan benar

Al-Jaatsiyah:22

َوَخَلَق ٱْلَجآنَّ ِمن مَّاِرجٍ مِّن نَّاٍر
dan Dia menciptakan jin-jin dari (ia[lk]) yang membingungkan dari

api neraka
Ar-Rahman:15
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۟ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء ٱْلجِنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخرَُقوا
dan mereka menjadikan Allah sekutu-sekutu jin-jin dan/padahal dia

menciptakan mereka dan mereka melubangi
Al-An'aam:100 َوَخَلَقُهْم

َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر َوَخَلْقتَُهۥ ِمن ِطنيٍ
kamu telah menciptakan aku dari api neraka dan kamu telah

menciptakan dia dari tanah
Al-A'raaf:12 َوَخَلْقتَُهۥ

َوَخَلْقتَُهۥ ِمن ِطنيٍ
dan kamu telah menciptakan dia dari tanah

Shaad:76

ثْلِِهۦ َما يَرَْكبُوَن َوَخَلْقنَا َلُهم مِّن مِّ
dan (kami) menciptakan untuk mereka dari semisalnya/yang

menyamainya apa kendarai / menaiki
YaaSiin:42 َوَخَلْقنَا

َوَخَلْقنَُٰكْم أَزْوًَٰجا
dan (kami) menciptakan kalian berpasangan An-Naba:8 َوَخَلْقنَُٰكْم

ُن َضِعيفًا نسَٰ َوُخلَِق ٱإْلِ
dan dia telah mewajibkan manusia lemah An-Nisa:28 َوُخلَِق

َوٱْلَخيَْل َوٱْلِبَغاَل َوٱْلَحِميَر لِتَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخُلُق َما اَل تَْعَلُموَن
dan kuda dan baghal dan keledai agar menungganginya dan perhiasan

dan menciptakan apa tidak kalian mengetahui
An-Nahl:8 َويَْخُلُق

َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهْم َوَجَعَل َلُهْم أََجاًل
yang menguasi atasku/terhadapku bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa

mereka dan dia menjadikan bagi mereka waktu
Al-Isra:99 يَْخُلَق

َقاَل َكذَٰلِِك الـلَّـُه يَْخُلُق َما يََشآُء
dia mengatakan demikianlah Allah dia menciptakan apadia

kehendaki
Ali-Imran:47 يَْخُلُق

َوَما بَيْنَُهَما يَْخُلُق َما يََشآُء
dan tidak diantara mereka berdua dia menciptakan apa dia kehendaki

Al-Maidah:17

أَيُْشرُِكوَن َما اَل يَْخُلُق َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
apakah mereka mempersekutukan apa tidak dia menciptakan sesuatu

dan mereka diciptakan
Al-A'raaf:191

ُروَن أَفََمن يَْخُلُق َكَمن الَّ يَْخُلُق أَفَاَل تَذَكَّ
maka siapkah yang dia menciptakan seperti/sama dengan orang tidak

dia menciptakan ia membenam kalian ingat
An-Nahl:17

ُروَن أَفََمن يَْخُلُق َكَمن الَّ يَْخُلُق أَفَاَل تَذَكَّ
maka siapkah yang dia menciptakan seperti/sama dengan orang tidak

dia menciptakan ia membenam kalian ingat
An-Nahl:17
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يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

َوَربَُّك يَْخُلُق َما يََشآُء َويَْختَاُر َما َكاَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ
dan tuhanmu dia menciptakan apa dia kehendaki dan melakukan

kebaikan tidak adalah dia bagi mereka pilihan
Al-Qashash:68

يَْخُلُق َما يََشآُء َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَقِديُر
dia menciptakan apa dia kehendaki dan dia yang sangat mengetahui

yang menguasai
Ar-Ruum:54

ا يَْخُلُق َما يََشآُء لَّٱْصطَفَىٰ ِممَّ
tentu Dia memilih dari apa dia menciptakan apa dia kehendaki

Az-Zumar:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْخُلُق َما يََشآُء مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi Allah kerajaan langit dan bumi dia menciptakan apa yang dia

kehendaki
Asy-Syuura:49

ا يَْخُلُق بَنَاٍت َوأَْصفَىُٰكم ِبٱْلبَِننَي أَمِ ٱتََّخذَ ِممَّ
atau ia telah mengambil dari apa dia menciptakan anak perempuan

dan memilih kalian dengan anak laki-laki
Az-Zukhruf:16

ِتُكْم َخْلًقا هَٰ يَْخُلُقُكْم ِفى بُطُوِن أُمَّ
(ia[lk]) menciptakan kalian[lk] di dalam perut ibu-ibu kamu

penciptaan
Az-Zumar:6 يَْخُلُقُكْم

َلن يَْخُلُقوا۟ ذُبَابًا َوَلِو ٱْجتََمُعوا۟ َلُهۥ
mereka tidak dia menciptakan seekor lalat walaupun (mereka)

menyatu baginya
Al-Hajj:73 ۟ يَْخُلُقوا

َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه اَل يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan orang-orang yang mereka memohon dari selain Allah tidak

menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan
An-Nahl:20 يَْخُلُقوَن

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة الَّ يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan mereka mengambil dari selain dia tuhan-tuhan tidak menciptakan

sesuatu dan mereka diciptakan
Al-Furqon:3

أَيُْشرُِكوَن َما اَل يَْخُلُق َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
apakah mereka mempersekutukan apa tidak dia menciptakan sesuatu

dan mereka diciptakan
Al-A'raaf:191 يُْخَلُقوَن

 َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه اَل يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan orang-orang yang mereka memohon dari selain Allah tidak

menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan
An-Nahl:20

 َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة الَّ يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan mereka mengambil dari selain dia tuhan-tuhan tidak menciptakan

sesuatu dan mereka diciptakan
Al-Furqon:3
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ٱلَِّتى َلْم يُْخَلْق ِمثُْلَها ِفى ٱْلِبلَِٰد
yang tidak/belum diciptakan serupa dengannya di dalam negeri Al-Fajr:8 يُْخَلْق

ذَآ إاِلَّ ٱْخِتلٌَٰق إِْن هَٰ
tidaklah ini kecuali sungguh-sungguh penciptaan Shaad:7 ٱْخِتلٌَٰق

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبقَِٰدٍر مَٰ أََوَليَْس ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap bukankah dia menciptakan dia menciptakan langit dan

bumi
YaaSiin:81 وَِٰت مَٰ ٱلسَّ

إِنَّ َربََّك ُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم
sesungguhnya Tuhanmu dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

yang sangat mengetahui
Al-Hijr:86 ٱْلَخلَُّٰق

إِنَُّهۥ يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
sesungguhnya dia Dia memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia karena hendak memberi balasan orang-orang
yang mereka mengimani

Yunus:4
ٱْلَخْلَق

 ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

memulai ciptaan
Yunus:34

 ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ُقِل الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kemudian mengembalikan dia kamu hendaklah mengatakan Allah

memulai ciptaan
Yunus:34

أَمَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ
siapkah yang memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia
An-Naml:64

 أََو َلْم يََرْوا۟ َكيَْف يُبِْدئُ الـلَّـُه ٱْلَخْلَق
atau setiap tidak mereka memperhatikan bagaimana menurut

memulai menciptakan Allah ciptaan
Al-Ankabuut:19

 ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف بََدأَ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut Dia memulai menciptakan ciptaan

Al-Ankabuut:20

الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
Allah memulai menciptakan ciptaan kemudian mengembalikan dia

kemudian kepada-Nya kalian dikembalikan
Ar-Ruum:11

 َوُهَو ٱلَِّذى يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
dan dia yang memulai penciptaan ciptaan

Ar-Ruum:27

َلِمنَي أاََل َلُه ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمُر تَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
ingatlah baginya ciptaan dan perintah/pengurusan dia memberikan

berkah yang silih berganti Allah tuhan semesta alam
Al-A'raaf:54 ٱْلَخْلُق
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بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16

َوَما ُكنَّا َعِن ٱْلَخْلِق غَِٰفلنَِي
dan tidak adalah kami dari/terhadap kejadian/ciptaan para

pengabai/pelengah

Al-
Mu'minuun:17

ٱْلَخْلِق
يَِزيُد ِفى ٱْلَخْلِق َما يََشآُء

benar-benar menambahkan di dalam kejadian/ciptaan apa dia
kehendaki

Faathir:1

ْسُه ِفى ٱْلَخْلِق أَفَاَل يَْعِقُلوَن رْهُ نُنَكِّ َوَمن نَُّعمِّ
dan barangsiapa dipanjangkan umurnya dikembalikan dia di dalam

kejadian/ciptaan ia membenam mereka menggunakan akal
YaaSiin:68

ُر َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ لُِق ٱْلبَاِرئُ ٱمْلَُصوِّ ُهَو الـلَّـُه ٱْلخَٰ
dia Allah (ia[lk]) yang menciptakan Pencipta (ia[lk]) yang

membentuk rupa baginya nama-nama kebaikan
Al-Hasyr:24 لُِق ٱْلخَٰ

لُِقوَن أَْم ُخلُِقوا۟ ِمْن َغيِْر َشىٍْء أَْم ُهُم ٱْلخَٰ
ataukah diciptakan dari selain/tanpa sesuatu ataukah mereka yang

menciptakan
Ath-Thuur:35 لُِقوَن ٱْلخَٰ

لُِقوَن  َءأَنتُْم تَْخُلُقونَُهۥٓ أَْم نَْحُن ٱْلخَٰ
apakah kamu menciptakannya atau kami yang menciptakan

Al-Waqi'a:59

لِِقنَي فَتَبَارََك الـلَّـُه أَْحَسُن ٱْلخَٰ
maka (ia[lk]) menjadi sangat suci Allah lebih baik para yang

menciptakan

Al-
Mu'minuun:14

لِِقنَي ٱْلخَٰ
لِِقنَي  أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتَذَُروَن أَْحَسَن ٱْلخَٰ

apakah (kalian) menyeru/menyembah ba'l dan (kalian) membiarkan
memperbaiki para yang menciptakan

Ash-
Shaafaat:125

َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهم بََلىٰ َوُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم اْلَعلِيُم
atasku/terhadapku atas/terhadap bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa
mereka dan dia dan dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

sangat mengetahui

YaaSiin:81 ٱْلَعلِيُم
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ل ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cela, kecelaan, kerusakan,

kekurangan, cacad, kepincangan, retak, kesalahan, salah, patahan, celah,
sifat buruk, rekah, kekacauan, kekalutan, kerocetan, kebalauan, keadaan

berantakan, keadaan tdk teratur, kesulitan, kesusahan, kesukaran,
persoalan, penyakit, kesakitan, kegagalan, kelemahan,

ketidaksempurnaan, conteng, celekeh, acar, asinan, keadaan memalukan,
anak nakal, keadaan mabuk, asam-asaman, cagar, selai, suaka alam, suaka

margasatwa, sele, konserven, pemabuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyeberang, menyalahkan,

bersalah, memperkacaukan, mengusuntukan, memperkusut,
menyusahkan, mengganggu, bersusah payah, meminta, membosankan,
menyebabkan penderitaan, bersusah-susah, berpayah-payah, menodai,

mencemari, mencemarkan, merusak, mengawetkan, mengasamkan,
mengasinkan, mengasini, memasamkan, mempertahankan, mengasingkan,
menjaga, melindungi, mengamankan, memelihara, melanggengkan, jaga,

membuat tahan lama, mengubah membuat cuka, menceburkan, menyiram
dgn air, membuat acar

ِخلََٰلُكْم ِخلََٰل ِخلٌَٰل ُخلٌَّة َخلِياًل
sela-sela kalian celah-celah persahabatan persahabatan teman akrab

ِخلَٰلِِهۦ ِخلََٰلُهَما ِخلََٰلَهآ ِخلََٰلَها ِخلََٰلُكْم
celah-celahnya sela-sela keduanya celah-celahnya celah-celahnya sela-sela kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱتََّخذَ الـلَّـُه إِبْرَِٰهيَم َخلِياًل
dan dia mengambil Allah Ibrahim teman akrab An-Nisa:125 َخلِياًل

إِذًا لَّٱتََّخذُوَك َخلِياًل  لِتَفْتَِرَى َعَليْنَا َغيْرَهُۥ َو
agar mengada-adakan atas kami lainnya dan jika demikian tentu

mereka mengambil kamu teman akrab
Al-Isra:73

 يََٰويَْلتَىٰ َليْتَِنى َلْم أَتَِّخذْ فُاَلنًا َخلِياًل
aduhai celaka aku aduhai kiranya aku aku tidak (aku)

mengambil/menjadikan si fulan teman akrab
Al-Furqon:28
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ِفُروَن ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن واََل ُخلٌَّة واََل َشفََٰعٌة َوٱْلكَٰ
dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafa'at/pertolongan dan

orang-orang kafir mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:254 ُخلٌَّة

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ بَيْعٌ ِفيِه واََل ِخلٌَٰل
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak jual beli / perdagangan

tentang (kebenaran) itu dan tidak persahabatan
Ibrahim:31 ِخلٌَٰل

فََجاُسوا۟ ِخلََٰل ٱلدِّيَاِر وََكاَن َوْعًدا مَّفُْعواًل
lalu (mereka[lk]) merajalela celah-celah rumah-rumah (kampung)

dan ia adalah janji yang dikerjai
Al-Isra:5 ِخلََٰل

ُعوَن َلُهْم وأََلَْوَضُعوا۟ ِخلََٰلُكْم يَبُْغونَُكُم ٱْلِفتْنََة َوِفيُكْم َسمَّٰ
dan tentu bergegas maju sela-sela kalian menghendaki kamu
fitnah/kekacauan dan diantara kalian orang-orang yang suka

mendengar pada mereka

At-Taubah:47 ِخلََٰلُكْم

َر ِخلََٰلَها تَفْجِيًرا َر ٱأْلَنْهَٰ فَتُفَجِّ
lalu kamu mengalirkan sungai-sungai celah-celahnya pancaran/aliran Al-Isra:91 ِخلََٰلَها

ًرا أَمَّن َجَعَل ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوَجَعَل ِخلََٰلَهآ أَنْهَٰ
siapkah yang ia menjadikan bumi tambahan tempat menetap dan dia

menjadikan celah-celahnya sungai-sungai
An-Naml:61 ِخلََٰلَهآ

رْنَا ِخلََٰلُهَما نََهًرا َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan sela-sela keduanya sungai Al-Kahfi:33 ِخلََٰلُهَما

فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-celahnya An-Nuur:43 ِخلَٰلِِهۦ

 َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48

ُء يَْوَمِئذٍۭ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ ٱمْلُتَِّقنَي ٱأْلَِخآلَّ
sahabat-sahabat akrab pada hari itu sebagian mereka bagi sebagian

yang lain musuh kecuali orang-orang yang bertakwa
Az-Zukhruf:67 ُء ٱأْلَِخآلَّ
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و ل خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lowongan, telanjang, kosong,

gundul, terang, nyata, yg paling sederhana, yg tak bersepatu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuka, memperlihatkan

۟ فََخلُّوا َخَلْوا۟ َخَلْت َخَلِت َخاَل
maka (mereka)

berilah kebebasan mereka melewati dia berlalu telah berlalu berkumpul

ٱْلَخالِيَِة يَْخُل َوتََخلَّْت
yang melalui / pelewat tertuju/tertumpah dan (ia[pr]) kemudian kosonglah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا َخاَل بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض َقاُلٓوا۟ أَتَُحدِّثُونَُهم َو
dan bila berkumpul sebagian mereka kepada bagianmereka berkata

apakah kalian menceritakan kepada mereka
Al-Baqarah:76 َخاَل

ٍة إاِلَّ َخاَل ِفيَها نَِذيٌر إِن مِّْن أُمَّ َو
dan tidak ada dari umat kecuali telah lewat (ada) di

dalamnya/padanya pemberi peringatan
Faathir:24

َوَقْد َخَلِت ٱْلُقُروُن ِمن َقبْلِى َوُهَما يَْستَِغيثَاِن الـلَّـَه
dan sesungguhnya telah berlalu umat-umat dari sebelum dan

keduanya (mereka keduanya) memohon pertolongan Allah
Al-Ahqaaf:17 َخَلِت

َوَقْد َخَلِت ٱلنُّذُُر ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦٓ
dan sesungguhnya telah berlalu pemberian peringatan dari antara

hadapannya dan dari belakangnya
Al-Ahqaaf:21

ٌة َقْد َخَلْت ِتْلَك أُمَّ
itu umat sungguh telah dia berlalu Al-Baqarah:134 َخَلْت

ٌة َقْد َخَلْت  ِتْلَك أُمَّ
itu umat sungguh telah dia berlalu

Al-Baqarah:141
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َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكْم ُسنَنٌ
sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian sunnah

Ali-Imran:137

ٌد إاِلَّ رَُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل َوَما ُمَحمَّ
dan tidak muhammad selain/hanyalah seorang rasul sungguh telah dia

berlalu dari sebelumnya para orang rasul
Ali-Imran:144

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل
sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya para orang rasul

Al-Maidah:75

َقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِفىٓ أَُممٍ َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكم
dia mengatakan kalian hendaklah masuk di dalam / pada umat-umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian
Al-A'raaf:38

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم ٱمْلَثُلَُٰت َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱلسَّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan kejahatan sebelum

kebaikan dan/padahal sungguh dia berlalu dari sebelum mereka
beberapa perumpamaan

Arraad:6

ٍة َقْد َخَلْت ِمن َقبْلَِهآ أَُمٌم َكذَٰلَِك أَرَْسْلنََٰك ِفىٓ أُمَّ
seperti itulah kami mengutus kamu di dalam / pada suatu umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya beberapa umat
Arraad:30

اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
tidak mereka beriman dengannya dan sesungguhnya dia berlalu

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Hijr:13

ُسنََّت الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِفى ِعبَاِدِهۦ
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu di dalam

hamba-hambanya
Ghafir:85

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Fush-Shilat:25

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Al-Ahqaaf:18

ُسنََّة الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu dari sebelum

Al-Fath:23

إِذَا َخَلْوا۟ إَِلىٰ َشيَِٰطيِنِهْم َو
dan apabila mereka melewati kepada syaitan-syaitan mereka Al-Baqarah:14 ۟ َخَلْوا

ثَُل ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكم َا يَأِْتُكم مَّ َوملَّ
padahal belum mendatangkan kalian berdua perumpamaan orang-

orang yang mereka melewati dari sebelum kalian
Al-Baqarah:214
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وا۟ َعَليُْكُم ٱأْلَنَاِمَل ِمَن ٱْلَغيِْظ إِذَا َخَلْوا۟ َعضُّ َو
dan apabila mereka melewati mereka menggigit atas kalian jari-jari

dari kemarahan/kebencian
Ali-Imran:119

فََهْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ ِمثَْل أَيَّامِ ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلِِهْم
maka tidak menunggu-nunggu kecuali seperti hari orang-orang yang

mereka melewati dari sebelum mereka
Yunus:102

َوَمثاًَل مَِّن ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكْم َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan perumpamaan dari orang-orang yang mereka melewati dari
sebelum kalian dan pelajaran bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan

An-Nuur:34

ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
di dalam orang-orang yang mereka melewati dari sebelum

Al-Ahzab:38

ُسنََّة الـلَّـِه ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah di dalam orang-orang yang mereka melewati

dari sebelum
Al-Ahzab:62

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فََخلُّوا۟ َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan
jalan mereka

At-Taubah:5
۟ فََخلُّوا

َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوتََخلَّْت
dan (ia) melemparkan apa di dalamnya dan (ia[pr]) kemudian

kosonglah
Al-Inshiqaaq:4 َوتََخلَّْت

ٱْقتُُلوا۟ يُوُسَف أَِو ٱطْرَُحوهُ أَرًْضا يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم
kalian hendaklah membunuh yusuf atau (kalian) buanglah dia

bumi/suatu tempat tertuju/tertumpah bagi kalian wajah/zat ayahmu
Yusuf:9 يَْخُل

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَمآ أَْسَلفْتُْم ِفى ٱأْلَيَّامِ ٱْلَخالِيَِة
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan

apa/disebabkan (kalian) dahulu lalui di dalam hari-hari yangmelalui /
pelewat

Al-Haaqqah:24
ٱْلَخالِيَِة
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ر م خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna panen anggur, yg ketinggalan

jaman, anggur, khamar, keadaan mabuk, warna merah tua, meminum
minuman anggur, menjamu dgn minum anggur, minum minuman keras,

merah, warna merah, pelabuhan, bandar, anggur port, sisi kiri, pintu
gerbang, cara bertindak, kiri, buatan, masakan, ragi, keadaan meragi,

asam, masam, muram, suram, tak enak, kenaikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membelokkan ke kiri,

membuat, menjalankan, melaksanakan, memasak, terjadi, merencanakan,
bergejolak, meragi, memfermentasikan, beragi, membuat jera, menjadi

asam, membuat kapok, memasam, memasamkan, menaikkan,
mengangkat, mengajukan, mengumpulkan, membangkitkan,

menimbulkan, menghidupkan, menyebabkan, membesarkan, memelihara,
membubungkan, angkat, meninggikan, mempertinggi, membangun,
mengemukakan, mendirikan, menanam, bertanam, menanamkan,
membiakkan, menurunkan, mempertambah, memperturunkan,

memperbubungkan, memperhadapkan, mendakikan

ٱْلَخْمِر ٱْلَخْمُر َخْمٍر َخْمًرا ِبُخُمرِِهنَّ
minuman keras minuman keras minuman-minuman

keras
minuman-minuman

keras
dengan kerudung

mereka[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ
dan hendaklah membuat dengan kerudung mereka[pr] atas/terhadap

dada mereka[pr] dan jangan mereka menampakkan perhiasan
mereka[pr] kecuali kepada suami mereka[pr]

An-Nuur:31
ِبُخُمرِِهنَّ

َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْعِصُر َخْمًرا
dia mengatakan salah satu dari keduanya sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi memeras minuman-minuman keras
Yusuf:36 َخْمًرا

ْجِن أَمَّآ أََحُدُكَما فَيَْسِقى َربَُّهۥ َخْمًرا  يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara adapun salah seorang diantara kamu
berdua akan memberi minum tuhannya minuman-minuman keras

Yusuf:41
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ٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى ِرِبنَي َوأَنْهَٰ ٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّٰ َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dari minuman-minuman keras sedap rasanya bagi

orang-orang yang meminum dan sungai-sungai dari madu yang
sangat jernih/bening

Muhammad:15 َخْمٍر

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib
dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90
ٱْلَخْمُر

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر
mereka menanyakan kepadamu dari/tentang minuman keras dan judi Al-Baqarah:219 ٱْلَخْمِر

َلٰوِة ِفى ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه َوَعِن ٱلصَّ
di dalam minuman keras dan berjudi dan dia menghalangi kalian dari

peringatan Allah dan dari sholat
Al-Maidah:91
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Kosakata AlQuran

س م خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lima, kelima, 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َخْمِسنَي_أَْلَف َخْمِسنَي َخْمَسٍة َخْمَسٌة ِبَخْمَسِة
lima puluh lima puluh kelima berlima/lima dengan lima

ِمَسُة َوٱْلخَٰ ِمَسَة َوٱْلخَٰ ُخُمَسُهۥ
dan yang kelima dan yang kelima seperlimanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمَسوِِّمنَي هَٰ
ini dia membantu / memperpanjang kalian tuhan kalian dengan lima

ribu dari malaikat-malaikat para yang memakai tanda
Ali-Imran:125 ِبَخْمَسِة

َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22
َخْمَسٌة

واََل َخْمَسٍة إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم
dan tidak kelima kecuali dia (ia[lk]) yang keenam dari mereka Al-Mujaadilah:7 َخْمَسٍة

فََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف_َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسنَي َعاًما
maka (ia) menetap pada/bersama mereka seribu tahun kecuali

(kurang) lima puluh tahun
Al-Ankabuut:14 َخْمِسنَي

وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari

adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun
Al-Ma'arij:4 َخْمِسنَي_أَْلَف
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KosakataAlQuran

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َغِنْمتُم مِّن َشىٍْء فَأَنَّ لِـلَّـِه ُخُمَسُهۥ َولِلرَُّسوِل
dan kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya (kalian) merampas

dari sesuatu maka mengapa bagi/untuk Allah seperlimanya dan untuk
rasul

Al-Anfaal:41
ُخُمَسُهۥ

ِمَسَة أَنَّ َغَضَب الـلَّـِه َعَليَْهآ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya (ia) murka Allah diatasnya An-Nuur:9 ِمَسَة َوٱْلخَٰ

ِذِبنَي ِمَسُة أَنَّ َلْعنََت الـلَّـِه َعَليِْه إِن َكاَن ِمَن ٱْلكَٰ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya kutukan Allah atasnya jika adalah dia

dari/termasuk para yang mendustakan
An-Nuur:7 ِمَسُة َوٱْلخَٰ

1903

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ص م خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembengkakan, kelaparan,

lapar. 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna surut, reda, hilang,

berkurang, turun, menyusut, terhenyak, terduduk, menjadi kosong.

َمْخَمَصٍة َمْخَمَصٌة
kelaparan kelaparan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل نََصٌب واََل َمْخَمَصٌة ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan tidak kelelahan dan tidak kelaparan di dalam jalan Allah At-Taubah:120 َمْخَمَصٌة

ثْمٍ ِ فََمِن ٱْضطُرَّ ِفى َمْخَمَصٍة َغيَْر ُمتََجاِنٍف إلِّ
maka barang siapa dia terpaksa di dalam kelaparan tidak / bukan /

selain yang menyeleweng untuk dosa
Al-Maidah:3 َمْخَمَصٍة
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Kosakata AlQuran

ط م خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pahit, sengit, getir, dingin, tak

enak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َخْمٍط
kepahitan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوبَدَّْلنَُٰهم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتنَْيِ ذََواتَىْ أُُكٍل َخْمٍط
dan Kami ganti mereka dengan kedua kebun mereka dua kebun

keduanya mempunyai makanan/buah kepahitan
Saba':16 َخْمٍط
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Kosakata AlQuran

ر ز ن خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna celeng, polisi, babi jantan,

orang yg kotor dan rakus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memonopoli, menjadi pusat

perhatian, membungkukkan

ٱْلِخنِزيِر َوٱْلَخنَاِزيَر ِخنِزيٍر
babi dan babi babi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو َدًما مَّْسفُوًحا أَْو َلْحَم ِخنِزيٍر
atau darah yang ditumpahkan atau daging babi Al-An'aam:145 ِخنِزيٍر

َوَجَعَل ِمنُْهُم ٱْلِقرََدةَ َوٱْلَخنَاِزيَر َوَعبََد ٱلطَُّٰغوَت
dan dia menjadikan diantara mereka kera-kera dan babi dan dia

menyembah taghut (berhala)
Al-Maidah:60 َوٱْلَخنَاِزيَر

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
Al-Baqarah:173 ٱْلِخنِزيِر

 ُحرَِّمْت َعَليُْكُم ٱمْلَيْتَُة َوٱلدَُّم َوَلْحُم ٱْلِخنِزيِر
dia haram atas kalian orang yang mati dan darah dan daging babi

Al-Maidah:3

 إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
An-Nahl:115

1906

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

س ن خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melunakkan, memperlunak,
melembekkan, melunak, meringankan, mengurangi, memperlemah,
melemahkan, memperlembut, melembuntukan, memperlunakkan

ٱْلَخنَّاِس ِبٱْلُخنَِّس
yang menunggu-nunggu/bersembunyi dengan yang bersembunyi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَآَل أُْقِسُم ِبٱْلُخنَِّس
maka sungguh (aku) bersumpah dengan yang bersembunyi At-Takwiir:15 ِبٱْلُخنَِّس

ِمن َشرِّ ٱْلَوْسَواِس ٱْلَخنَّاِس
dari kejahatan bisikkan yang menunggu-nunggu/bersembunyi An-Nas:4 ٱْلَخنَّاِس
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Kosakata AlQuran

ق ن خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna katup penutup, katup

penghambat, tenggorok, tenggorokan, kerongkongan, cekikan, pegangan
mencekik, pegangan mencekek, cekekan, perintang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencekik, sesak nafas,
memberangus, membredel, sesak dada, mencengkam, menahan, tercekik,

tercekek, mengangkang, menjepit, tersedak, tersumbat, kesedakan,
kebengkalan, menghambat, menindas, memadamkan, melumpuhkan,
menyesakkan nafas, membuat tdk berdaya, mati lemas, menyebabkan

mati lemas, melapisi, membebani, mengalahkan, menggagahi, adalah lebih
kuat dr, mendesis, mendesir, mendesing, berdetar, kuatir, mencemaskan,
menyusahkan, mempedulikan, memikirkan, merasa cemas, merisaukan,

mengganggu, menguatirkan, menggelisahkan, menyelempangkan,
merusuhi, memperusuh, memikir, memikiri

َوٱمْلُنَْخِنَقُة
dan yang tercekik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بُعُ َوٱمْلُنَْخِنَقُة َوٱمْلَْوُقوذَةُ َوٱمْلُتَرَدِّيَُة َوٱلنَِّطيَحُة َوَمآ أََكَل ٱلسَّ
dan yang tercekik dan yang dipukul dan yang jatuh dan binatang

yang ditanduk dan tidak dia memakan binatang buas
Al-Maidah:3 َوٱمْلُنَْخِنَقُة

1908

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ر و خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , bunyi, kesan, selat,

pendapat, penyanyi, pendirian, ragam gramatikal, kebisingan, bising,
keributan, kegaduhan, pemilihan, mosi, hak pilih, undi, hak memilih, surat
suara, undian, kartu pemungutan suara, surat pemilihan, nada, suasana,
sifat, gaya, catatan, surat, catat, nota, volume, jilid, isi, gumpalan, riak,

ombak kecil, sifat keriting, tenggorokan, leher, kerongkongan, tenggorok,
tekak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُخَواٌر
suara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
dari perhiasan-perhiasan mereka anak-anak lembu jasad baginya

suara
Al-A'raaf:148 ُخَواٌر

 فَأَْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
maka ia mengeluarkan untuk mereka anak-anak lembu jasad baginya

bersuara
Thaahaa:88
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Kosakata AlQuran

ظ و خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , perjuangan, laga,

perkelahian, pertempuran, pertengkaran, ras, perlombaan, lomba, bangsa,
pacuan, pendapat, anggapan, pertikaian, perdebatan, pernyataan,

perebutan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوُخْضتُْم نَُخوُض َخْوِضِهْم َخْوٍض َخاُضٓوا۟
dan (kalian)

memperolok-olok
mencela/memperolok-

olok kesesatan mereka kesesatan (mereka) yang
mempercakapkan/mencela

ٱْلَخآِئِضنَي يَُخوُضوَن يَُخوُضوا۟
orang-orang yang

mencela/memperolok-olok mereka memperolok-olok mereka mencela

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكم ِبَخلَِٰقِهْم َوُخْضتُْم َكٱلَِّذى َخاُضٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك

orang-orang yang dari sebelum kalian dengan (ia) yang menciptakan
mereka dan (kalian) memperolok-olok sebagaimana yang (mereka)

yang mempercakapkan/mencela itulah mereka

At-Taubah:69
۟ َخاُضٓوا

ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َخْوٍض يَْلَعبُوَن
orang-orang yang mereka di dalam kesesatan main-main Ath-Thuur:12 َخْوٍض

ثُمَّ ذَرُْهْم ِفى َخْوِضِهْم يَْلَعبُوَن
kemudian biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka main-main Al-An'aam:91 َخْوِضِهْم

َوَلِئن َسأَْلتَُهْم َليَُقوُلنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka tentu akan mengatakan

sesungguhnya hanyalah adalah kami mencela/memperolok-olok da
memain-mainkan

At-Taubah:65
نَُخوُض

وَُكنَّا نَُخوُض َمعَ ٱْلَخآِئِضنَي
dan (kami) adalah mencela/memperolok-olok bersama orang-orang

yang mencela/memperolok-olok

Al-
Muddaththir:45
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KosakataAlQuran

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكم ِبَخلَِٰقِهْم َوُخْضتُْم َكٱلَِّذى َخاُضٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك
orang-orang yang dari sebelum kalian dengan (ia) yang menciptakan

mereka dan (kalian) memperolok-olok sebagaimana yang (mereka)
yang mempercakapkan/mencela itulah mereka

At-Taubah:69 َوُخْضتُْم

فَاَل تَْقُعُدوا۟ َمَعُهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦٓ
maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
An-Nisa:140 ۟ يَُخوُضوا

فَأَْعرِْض َعنُْهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
Al-An'aam:68

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Az-Zukhruf:83

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Al-Ma'arij:42

إِذَا َرأَيَْت ٱلَِّذيَن يَُخوُضوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا َو
dan apabila kamu melihat orang-orang yang mereka memperolok-

olok di dalam / pada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:68 يَُخوُضوَن

وَُكنَّا نَُخوُض َمعَ ٱْلَخآِئِضنَي
dan (kami) adalah mencela/memperolok-olok bersama orang-orang

yang mencela/memperolok-olok

Al-
Muddaththir:45

ٱْلَخآِئِضنَي
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Kosakata AlQuran

ف و خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecemasan, kebimbangan,

rasa takut, kekuatiran, kegentaran, perasaan hormat dan takut, gentaran,
teror, kengerian, rasa ngeri, kegemparan, ragu-ragu bercampur takut,
panik, kepanikan, kegegeran, perasaan ngeri, sesuatu yg mengerinkan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna takut, kuatir, menghormati,
menaruh dahsyat, kira, menjadi panik, membikin panik, menjadi gugup,

menggelikan hati, menakuti, mengusir, menghalau, menjadi takut,
mengejuntukan, menakuntukan, membuat ketakutan, menakuti hingga

lari

تََخافُوَن تََخافُوا۟ تََخافَنَّ تََخافَآ أََخاُف
kalian takut takut sungguh takut takut aku takut

تََخْف تََخاِفى تََخافُوُهْم تََخافُونَُهْم تََخافُوَن
takut kamu takut (kalian[lk]) takut

kepada mereka[lk]
(kalian[lk]) takut

kepada mereka[lk] kalian takut

َخاَف تَْخِويفًا ُف تَخَٰ تََخوٍُّف تََخْف
(ia) takut menakut-nakuti takut proses ketakutan takut

َخآِئِفنَي َخآِئفًا َخافُوا۟ َخافَْت َخاَف
orang-orang takut ketakutan mereka

mengkhawatirkan dia takut/khawatir (ia) takut

َخْوفٍۭ َخْوٍف َخْوٌف َخْوفًا َخآِئِفنَي
ketakutan ketakutan kekhawatiran ketakutan orang-orang takut

ِخفْتُْم ِخفْتُُكْم ِخفُْت َخْوِفِهْم َخْوفٍۭ
kalian takut saya takut

kepadamu (aku) takut/khawatir takut mereka ketakutan
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Kosakata Al-Quran

فَأََخاُف ِخيفَِتِهۦ ِخيفًَة ِخفِْت ِخفْتُْم
maka semakin takut takut kepadaNya ketakutan (kamu[pr]) takut kalian takut

َوَخاَف َوأََخاُف نََخاُف َكِخيفَِتُكْم فَأََخاُف
dan takut dan semakin

khawatir semakin khawatir seperti takutmu maka semakin takut

َويََخافُوَن َونَُخوِّفُُهْم َوِخيفًَة َوَخافُوِن َوَخاَف
dan takut dan ditakuti mereka dan rasa takut dan takutlah

kepadaKu dan takut

يََخاُف يََخافَآ
mereka takut (mereka berdua) khawatir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلِمنَي إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam Al-Maidah:28 أََخاُف

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Al-An'aam:15

َوَقْد َهَدىِٰن وآََل أََخاُف َما تُْشرُِكوَن ِبِهۦٓ
dan sesungguhnya dia telah memberi petunjuk padaku dan tidak aku

takut apa kalian mempersekutukan dengannya
Al-An'aam:80

وََكيَْف أََخاُف َمآ أَْشرَْكتُْم واََل تََخافُوَن
dan bagaimana aku takut apa kalian persekutukan dan tidak kalian

takut
Al-An'aam:81

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-A'raaf:59

إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya aku aku takut Allah dan Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Anfaal:48

إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku siksa

hari yang besar
Yunus:15
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KosakataAlQuran

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َكِبيٍر َو
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya aku aku takut

atas kalian siksa hari sangat besar
Huud:3

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ أَلِيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari pedih

Huud:26

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ مُِّحيٍط إِنِّىٓ أََرىُٰكم ِبَخيٍْر َو
sesungguhnya aku dia memandang kalian dengan kebaikan dan

sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari meliputi
Huud:84

ِن َك َعذَاٌب مَِّن ٱلرَّْحمَٰ يَٰٓأَبَِت إِنِّىٓ أََخاُف أَن يََمسَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku takut bahwa akan menimpa

kamu siksaan dari pemurah
Maryam:45

َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أََخاُف أَن يَُكذِّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku takut bahwa

mendustakan aku
Asy-Syu'araa':12

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':135

إِنِّىٓ أََخاُف أَن يَُكذِّبُوِن
sesungguhnya aku aku takut bahwa mendustakan aku

Al-Qashash:34

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Az-Zumar:13

إِنِّىٓ أََخاُف أَن يُبَدَِّل ِدينَُكْم
sesungguhnya aku aku takut bahwa sungguh-sungguh akan menukar

agama kalian
Ghafir:26

ثَْل يَْومِ ٱأْلَْحزَاِب يََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكم مِّ
hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian seperti hari

golongan-golongan
Ghafir:30

َويََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم يَْوَم ٱلتَّنَاِد
dan hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian pada hari

panggil-memanggil
Ghafir:32

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-Ahqaaf:21

َلِمنَي إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam

Al-Hasyr:16

َقاَل اَل تََخافَآ إِنَِّنى َمَعُكَمآ أَْسَمعُ َوأََرٰى
dia mengatakan tidak takut sesungguhnya Aku beserta kalian berdua

(aku) mendengar dan melihat
Thaahaa:46 تََخافَآ
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إِمَّا تََخافَنَّ ِمن َقْومٍ ِخيَانًَة َو
dan jika sungguh takut dari kaum/orang-orang pengkhianatan Al-Anfaal:58 تََخافَنَّ

أاَلَّ تََخافُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟ َوأَبِْشُروا۟ ِبٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن
janganlah takut dan janganlah kalian bersedih hati dan (kalian[lk])

gembirakanlah dengan surga yang adalah kalian kalian diberi nasehat
Fush-Shilat:30 ۟ تََخافُوا

َوٱلَِّٰتى تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َوٱْهُجُروُهنَّ ِفى ٱمْلََضاِجعِ َوٱْضِربُوُهنَّ
dan wanita-wanita yang kalian takut 'nusyuz'nya/kedurhakaan

mereka[pr] maka (mereka) menasehati mereka[pr] dan
pindahkan/pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan pukullah

mereka

An-Nisa:34
تََخافُوَن

 وََكيَْف أََخاُف َمآ أَْشرَْكتُْم واََل تََخافُوَن
dan bagaimana aku takut apa kalian persekutukan dan tidak kalian

takut
Al-An'aam:81

تََخافُوَن أَن يَتََخطَّفَُكُم ٱلنَّاُس فَـَٔاَوىُٰكْم َوأَيََّدُكم ِبنَْصرِِهۦ
kalian takut bahwa/akan menjadi menyambar/menculik kalian

manusia/orang-orang maka (dia) memberi tempat kalian dan (dia)
menguatkan kalian dengan pertolongannya

Al-Anfaal:26

۟ ِريَن اَل تََخافُوَن فََعلَِم َما َلْم تَْعَلُموا ُمَحلِِّقنَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
(mereka) yang mencukur rambut kepala kalian dan orang-orang yang

elok tidak kalian takut maka (ia) mengetahui apa yang tidak amu
mengetahui

Al-Fath:27

فَأَنتُْم ِفيِه َسَوآٌء تََخافُونَُهْم َكِخيفَِتُكْم أَنفَُسُكْم
maka kamu tentang (kebenaran) itu sama saja (kalian[lk]) takut

kepada mereka[lk] seperti takutmu diri-diri kalian
Ar-Ruum:28 تََخافُونَُهْم

فَاَل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
maka janganlah (kalian[lk]) takut kepada mereka[lk] dan takutlah

kepadaKu jika adalah kalian para yang beriman
Ali-Imran:175 تََخافُوُهْم

واََل تََخاِفى واََل تَْحزَِنىٓ
dan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati Al-Qashash:7 تََخاِفى

َقاُلوا۟ اَل تََخْف إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومِ ُلوٍط
mereka berkata tidak takut sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum lut
Huud:70 تََخْف

َقاَل ُخذَْها واََل تََخْف َسنُِعيُدَها ِسيرَتََها ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan ambillah ia dan jangan takut akan dikembalikan

perjalanannya pertama/dahulu
Thaahaa:21

ُقْلنَا اَل تََخْف إِنََّك أَنَت ٱأْلَْعَلىٰ
kami mengatakan tidak takut sesungguhnya kamu kamu sangat tinggi

Thaahaa:68
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يَُٰموَسىٰ اَل تََخْف إِنِّى اَل يََخاُف َلَدىَّ ٱمْلُرَْسُلوَن
ya Musa tidak takut sesungguhnya aku tidak mereka takut di sisiku

para utusan
An-Naml:10

َقاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak takut (kamu) telah selamat dari kaum yang

mendzalmi
Al-Qashash:25

أَْقِبْل واََل تََخْف إِنََّك ِمَن ٱْلَءاِمِننَي
(kamu[lk]) datanglah kembali dan jangan takut sesungguhnya kamu

dari/termasuk orang-orang yang aman
Al-Qashash:31

َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاُلوا۟ اَل تََخْف واََل تَْحزَْن
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan mereka berkata tidak

takut dan jangan berduka cita
Al-Ankabuut:33

َقاُلوا۟ اَل تََخْف َخْصَماِن بََغىٰ بَْعُضنَا َعَلىٰ بَْعٍض
mereka berkata tidak takut orang (keduanya) yang saling bertengkar

berbuat zalim sebagian kami atas/terhadap bagian
Shaad:22

ُروهُ ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة َقاُلوا۟ اَل تََخْف َوبَشَّ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai dari mereka takut mereka berkata

tidak takut dan mereka memberi kabar gembira dengan seorang anak
sangat pandai

Adz-
Dzaariyaat:28

أَْو يَأُْخذَُهْم َعَلىٰ تََخوٍُّف فَِإنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
atau (ia[lk]) mengazab mereka atas/terhadap proses ketakutan maka

sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat
penyayang

An-Nahl:47 تََخوٍُّف

ُف َدرًَكا واََل تَْخَشىٰ الَّ تَخَٰ
jangan takut tersusul dan jangantakut Thaahaa:77 ُف تَخَٰ

َوَما نُرِْسُل ِبٱأْلَيَِٰت إاِلَّ تَْخِويفًا
dan tidak kami mengirimkan dengan tanda-tanda melainkan

menakut-nakuti
Al-Isra:59 تَْخِويفًا

فََمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَفًا أَْو إِثًْما
maka barang siapa (ia) takut dari orang yang berwasiat berat sebelah

atau dosa
Al-Baqarah:182 َخاَف

َْن َخاَف َعذَاَب ٱأْلَِخرَِة إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة ملِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh terdapat tanda bagi orang (ia)

takut siksa akhirat
Huud:103

مِلَْن َخاَف َمَقاِمى َوَخاَف َوِعيِد
bagi orang (ia) takut makam dan takut janjiku / ancamanku

Ibrahim:14

َومِلَْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َجنَّتَاِن
dan bagi orang (ia) takut makam tuhannya dua surga

Ar-Rahman:46
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َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َونََهى ٱلنَّفَْس َعِن ٱْلَهَوٰى
dan adapun siapa (ia) takut makam tuhannya dan (ia) menahan /

melarang jiwa/diri dari hawa nafsu
An-Naziaat:40

إِِن ٱْمَرأَةٌ َخافَْت ِمۢن بَْعلَِها نُُشوزًا أَْو إِْعَراًضا َو
dan jika seorang wanita dia takut/khawatir dari suaminya

nusyuz/membuat kesalahan atau penciptaan dalam perpalingan
An-Nisa:128 َخافَْت

َخافُوا۟ َعَليِْهْم فَْليَتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوْليَُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
mereka mengkhawatirkan atas mereka maka mereka hendaklah

bertakwa Allah dan mereka hendaklahmengatakan perkataan yang
benar

An-Nisa:9
۟ َخافُوا

فَأَْصبَحَ ِفى ٱمْلَِدينَِة َخآِئفًا يَتَرَقَُّب
maka dia akhirnya menjadikan di dalam kota ketakutan (ia) menjadi

menunggu-nunggu
Al-Qashash:18 َخآِئفًا

فََخَرَج ِمنَْها َخآِئفًا يَتَرَقَُّب
maka (ia [lk]) keluar dari padanya (kota itu) dengan rasa takut (ia)

menjadi menunggu-nunggu
Al-Qashash:21

أُ۟ولَِٰٓئَك َما َكاَن َلُهْم أَن يَْدُخُلوَهآ إاِلَّ َخآِئِفنَي
itulah mereka tidak adalah dia bagi mereka bahwa mereka

memasukinya kecuali orang-orang takut
Al-Baqarah:114 َخآِئِفنَي

َوٱْدُعوهُ َخْوفًا َوطََمًعا
dan kalian hendaklah berdoa padaNya ketakutan dan harapan /

keinginan
Al-A'raaf:56 َخْوفًا

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا
dan diantara ayat-ayatnya diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat

ketakutan dan harapan / keinginan
Ar-Ruum:24

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ
mereka memohon tuhan ketakutan dan harapan / keinginan dan dari

apa/rezeki kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
As-Sajdah:16

فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم
maka tidak kekhawatiran atas mereka Al-Baqarah:38 َخْوٌف

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم
dan tidak kekhawatiran atas mereka

Al-Baqarah:62
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واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:112

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:262

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:274

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:277

أاَلَّ َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
bahwa tidak kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Ali-Imran:170

فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Maidah:69

فََمْن َءاَمَن َوأَْصَلحَ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka barang siapa ia beriman dan kamu memperbaiki maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-An'aam:48

فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-A'raaf:35

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة اَل َخْوٌف َعَليُْكْم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
kalian hendaklah masuk surga ini tidak kekhawatiran atas kalian dan

tidaklah kalian kalian merasa sedih
Al-A'raaf:49

أآََل إِنَّ أَْولِيَآَء الـلَّـِه اَل َخْوٌف َعَليِْهْم
ingatlah sesungguhnya pemimpin-pemimpin Allah tidak

kekhawatiran atas mereka
Yunus:62

يَِٰعبَاِد اَل َخْوٌف َعَليُْكُم ٱْليَْوَم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
hai hamba-hamba tidak kekhawatiran atas kalian pada hari itu dan

tidak kalian kalian merasa sedih
Az-Zukhruf:68

ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-Ahqaaf:13

يٌَّة مِّن َقْوِمِهۦ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن فََمآ َءاَمَن مِلُوَسىٰٓ إاِلَّ ذُرِّ
maka tidak ada ia beriman kepada Musa kecuali keturunan dari

kaumnya atas/terhadap ketakutan dari fir'aun
Yunus:83 َخْوٍف
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ٱلَِّذٓى أَطَْعَمُهم مِّن ُجوعٍ َوَءاَمنَُهم مِّْن َخْوفٍۭ
yang (ia[lk]) menjadi memberi makan mereka dari perasaan lapar dan

dia memberikan keamanan mereka dari ketakutan
Quraish:4 َخْوفٍۭ

َوَليُبَدَِّلنَُّهم مِّۢن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا
dan sungguh Dia akan mengganti mereka dari sesudah takut mereka

aman sentosa
An-Nuur:55 َخْوِفِهْم

إِنِّى ِخفُْت ٱمْلَوَٰلِىَ ِمن َورَآِءى وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َو
dan sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir kaum keluargaku dari

belakangku/sepeninggalku dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang
mandul

Maryam:5
ِخفُْت

َا ِخفْتُُكْم فَفََررُْت ِمنُكْم ملَّ
maka (aku) lari diantara kalian ketika saya takut kepadamu Asy-Syu'araa':21 ِخفْتُُكْم

فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
maka jika kalian takut bahwa tidak didirkan (oleh keduanya) hukum-

hukum Allah
Al-Baqarah:229 ِخفْتُْم

فَِإْن ِخفْتُْم فَرَِجااًل أَْو رُْكبَانًا
maka jika kalian takut maka pergerakan atau berkendaraan

Al-Baqarah:239

إِْن ِخفْتُْم أاَلَّ تُْقِسطُوا۟ ِفى ٱْليَتََٰمىٰ َو
dan jika kalian takut bahwa tidak kalian berlaku adil di dalam anak-

anak yatim
An-Nisa:3

َمثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ تَْعِدُلوا۟ فَوَِٰحَدةً
dua dan bertiga dan berempat maka jika kalian takut bahwa tidak

kalian melakukan keadilan maka (ia[lk]) yang satu
An-Nisa:3

إِْن ِخفْتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَٱبَْعثُوا۟ َحَكًما مِّْن أَْهلِِهۦ َو
dan jika kalian takut perpecahan antara mereka berdua maka kalian

hendaklah mengutus hakim dari keluarganya
An-Nisa:35

َلٰوِة إِْن ِخفْتُْم أَن يَفِْتنَُكُم أَن تَْقُصُروا۟ ِمَن ٱلصَّ
bahwa kalian mengqasar dari sholat jika kalian takut akan memfitnah

kalian
An-Nisa:101

إِْن ِخفْتُْم َعيَْلًة فََسْوَف يُْغِنيُكُم الـلَّـُه َو
dan jika kalian takut miskin / kekurangan maka kelak dikayakan

kalian Allah
At-Taubah:28

فَِإذَا ِخفِْت َعَليِْه فَأَْلِقيِه ِفى ٱْليَمِّ
maka apabila (kamu[pr]) takut atasnya lalu lemparkanlah ia di dalam

laut
Al-Qashash:7 ِخفِْت

نَِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة
(ia) memandang aneh kepada mereka dan sangat mencurigai dari

mereka ketakutan
Huud:70 ِخيفًَة
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فَأَْوَجَس ِفى نَفِْسِهۦ ِخيفًَة مُّوَسىٰ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai di dalam dirinya sendiri takut Musa

Thaahaa:67

ُروهُ ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة َقاُلوا۟ اَل تََخْف َوبَشَّ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai dari mereka takut mereka berkata

tidak takut dan mereka memberi kabar gembira dengan seorang anak
sangat pandai

Adz-
Dzaariyaat:28

َويَُسبِّحُ ٱلرَّْعُد ِبَحْمِدِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة ِمْن ِخيفَِتِهۦ
dan sungguh-sungguh akan mensucikan guruh dengan memuji-nya

dan Malaikat dari/karena takut kepadaNya
Arraad:13 ِخيفَِتِهۦ

َوَلُهْم َعَلىَّ ذَنٌۢب فَأََخاُف أَن يَْقتُُلوِن
dan terhadap mereka atas dosa maka semakin takut bahwa mereka

membunuhku
Asy-Syu'araa':14 فَأََخاُف

فَأََخاُف أَن يَْقتُُلوِن
maka semakin takut bahwa mereka membunuhku

Al-Qashash:33

فَأَنتُْم ِفيِه َسَوآٌء تََخافُونَُهْم َكِخيفَِتُكْم أَنفَُسُكْم
maka kamu tentang (kebenaran) itu sama saja (kalian[lk]) takut

kepada mereka[lk] seperti takutmu diri-diri kalian
Ar-Ruum:28 َكِخيفَِتُكْم

َقااَل َربَّنَآ إِنَّنَا نََخاُف
dia mengatakan ya tuhan kami sesungguhnya kami semakin khawatir Thaahaa:45 نََخاُف

بِّنَا يَْوًما َعبُوًسا َقْمطَِريًرا إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ
sesungguhnya kami semakin khawatir dari tuhan kami hari bermuka

masam penuh kesulitan
Al-Insaan:10

َوأََخاُف أَن يَأُْكَلُه ٱلذِّئُْب َوأَنتُْم َعنُْه غَِٰفُلوَن
dan semakin khawatir bahwa memakannya serigala dan kalian

daripadanya para yang pelupa / pelamun
Yusuf:13 َوأََخاُف

مِلَْن َخاَف َمَقاِمى َوَخاَف َوِعيِد
bagi orang (ia) takut makam dan takut janjiku / ancamanku Ibrahim:14 َوَخاَف

فَاَل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
maka janganlah (kalian[lk]) takut kepada mereka[lk] dan takutlah

kepadaKu jika adalah kalian para yang beriman
Ali-Imran:175 َوَخافُوِن

بََّك ِفى نَفِْسَك تََضرًُّعا َوِخيفًَة َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu di dalam hati kamu proses

perendahan diri dan rasa takut
Al-A'raaf:205 َوِخيفًَة
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َجرَةَ ٱمْلَْلُعونََة ِفى ٱْلُقرَْءاِن َونَُخوِّفُُهْم َوٱلشَّ
dan pohon (ia[pr]) yang dikutuki di dalam al-qur'an dan ditakuti

mereka
Al-Isra:60 َونَُخوِّفُُهْم

أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسٓوَء ٱْلِحَساِب
supaya dihubungkan dan takut tuhan dan takut buruk perhitungan Arraad:21 َويََخافُوَن

أَيُُّهْم أَْقرَُب َويَرُْجوَن رَْحَمتَُهۥ َويََخافُوَن َعذَابَُهۥٓ
siapa diantara mereka paling/lebih dekat dan mengharap rahmat-nya

dan takut azab-nya
Al-Isra:57

يُوفُوَن ِبٱلنَّذِْر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّهُۥ ُمْستَِطيًرا
disempurnakan dengan nazar dan takut hari adalah dia

bahayanya/azabnya yang terbang kemana-mana
Al-Insaan:7

أََليَْس الـلَّـُه ِبَكاٍف َعبَْدهُۥ َويَُخوِّفُونََك ِبٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ
bukankah Allah dengan cukup hamba-nya dan dipertakuti kamu

dengan orang-orang (sesembahan) dari selain dia
Az-Zumar:36 َويَُخوِّفُونََك

فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112 َوٱْلَخْوِف

إآِلَّ أَن يََخافَآ أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
kecuali jika (mereka berdua) khawatir bahwa tidak didirkan (oleh

keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:229 يََخافَآ

فَاَل يََخاُف ظُْلًما واََل َهْضًما
maka tidak mereka takut kezaliman dan tidak pengurangan hak Thaahaa:112 يََخاُف

يَُٰموَسىٰ اَل تََخْف إِنِّى اَل يََخاُف َلَدىَّ ٱمْلُرَْسُلوَن
ya Musa tidak takut sesungguhnya aku tidak mereka takut di sisiku

para utusan
An-Naml:10

ْر ِبٱْلُقرَْءاِن َمن يََخاُف َوِعيِد فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah dengan Al

QurXan orang yang mereka takut janjiku / ancamanku
Qaaf:45

يُؤِْمۢن ِبَربِِّهۦ فَاَل يََخاُف بَْخًسا واََل رََهًقا
beriman kepada tuhannya maka tidak mereka takut pengurangan dan

tidak durhaka/sombong
Al-Jinn:13

واََل يََخاُف ُعْقبََٰها
dan tidak mereka takut akibatnya

Ash-Shams:15

لِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يََخافُُهۥ ِبٱْلَغيِْب
agar dia mengetahui Allah siapa dia semakin takut kepadanya dengan

yang gaib/tidak terlihat
Al-Maidah:94 يََخافُُهۥ
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َقاَل رَُجاَلِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهَما
dia mengatakan dua orang laki-laki dari/diantara orang-orang yang

mereka takut dia menganugerahkan Allah atas keduanya
Al-Maidah:23 يََخافُوَن

واََل يََخافُوَن َلْوَمَة آَلِئمٍ
dan tidak mereka takut celaan orang-orang mencela

Al-Maidah:54

َوأَنِذْر ِبِه ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُْحَشُرٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم
dan kalian hendaklah memberi peringatan dengannya orang-orang

yang mereka takut bahwa mereka dikumpulkan kepada tuhan mereka
Al-An'aam:51

يََخافُوَن َربَُّهم مِّن فَْوِقِهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
mereka takut tuhan dari atas mereka dan mengerjakan apa

diperintahkan
An-Nahl:50

ُر يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه ٱْلُقُلوُب َوٱأْلَبْصَٰ
mereka takut hari membolak-balik/bergoncang tentang (kebenaran)

itu hati dan penglihatan
An-Nuur:37

 أَِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض أَمِ ٱرْتَابُٓوا۟ أَْم يََخافُوَن
apakah dalam hati mereka penyakit ataukah apakah (kalian[lk])

meragukan ataukah mereka takut
An-Nuur:50

َوتَرَْكنَا ِفيَهآ َءايًَة لِّلَِّذيَن يََخافُوَن ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan (kami) meninggalkan didalamnya tanda-tanda bagi orang-orang

yang mereka takut azab / siksa sangat pedih

Adz-
Dzaariyaat:37

َكالَّ بَل الَّ يََخافُوَن ٱأْلَِخرَةَ
sekali-kali tidak bahkan tidak mereka takut hari akhirat

Al-
Muddaththir:53

ِنِهْم نٌۢ بَْعَد أَيْمَٰ أَْو يََخافُٓوا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰ
atau mereka takut akan dikembalikan sumpah-sumpah sesudah

sumpah-sumpah mereka
Al-Maidah:108 ۟ يََخافُٓوا

يْطَُٰن يَُخوُِّف أَْولِيَآَءهُۥ إِنََّما ذَٰلُِكُم ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah mereka itu syaitan sungguh-sungguh akan

menakut-nakuti penguasa-penguasanya
Ali-Imran:175 يَُخوُِّف

ذَٰلَِك يَُخوُِّف الـلَّـُه ِبِهۦ ِعبَاَدهُۥ يَِٰعبَاِد فَٱتَُّقوِن
itu sungguh-sungguh akan menakut-nakuti Allah dengannya hamba-

hambanya hai hamba-hamba maka (kalian) bertakwalah kepadaku
Az-Zumar:16

ًة َعَليُْكْم فَِإذَا َجآَء ٱْلَخْوُف َرأَيْتَُهْم أَِشحَّ
kikir atas kalian maka apabila dia datang ketakutan (kamu) melihat

mereka
Al-Ahzab:19 ٱْلَخْوُف

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19
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َوَلنَبُْلَونَُّكم ِبَشىٍْء مَِّن ٱْلَخْوِف َوٱْلُجوعِ
dan kami sungguh akan memberi cobaan dengan sesuatu apapun dari

ketakutan dan kelaparan
Al-Baqarah:155 ٱْلَخْوِف

إِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن ٱأْلَْمِن أَِو ٱْلَخْوِف أَذَاُعوا۟ ِبِهۦ َو
dan apabila ia datang kepada mereka perkara-perkara dari keamanan

atau ketakutan mereka menyiarkan dengannya
An-Nisa:83
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ل و خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pakaian, kutang, asusila,

imoral, mesum, sundal, lacur, jahat, tuna susila, tdk sopan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengizinkan, memberi kuasa,
mengesahkan, membenarkan, mensahkan, memberi hak, memungkinkan,

membolehkan, menyanggupkan, memberi, memenuhi syarat, memberi
sifat

َخوَّْلنَُٰه َخوَّْلنَُٰكْم َخوََّلُهۥ َخالَِك أَْخوَٰلُِكْم
(kami) memberikan

kepadanya
kami karuniakan

kepada kalian
(ia) telah memberi

semuanya
kepadanya

saudara laki-laki
bapakmu

saudara laki-laki ibu
kalian

لَٰتُُكْم َوخَٰ لَِٰتُكْم خَٰ لَِٰتَك خَٰ
dan saudara-saudara perempuan

ibu kalian saudara perempuan ibu kalian saudara perempuan ibumu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لَِٰتُكْم ِتُكْم أَْو بُيُوِت أَْخوَٰلُِكْم أَْو بُيُوِت خَٰ أَْو بُيُوِت َعمَّٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan bapak kalian atau rumah-

rumah saudara laki-laki ibu kalian atau rumah-rumah saudara
perempuan ibu kalian

An-Nuur:61 أَْخوَٰلُِكْم

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

َخالَِك

نُْه نَِسىَ ثُمَّ إِذَا َخوََّلُهۥ ِنْعَمًة مِّ
kemudian apabila (ia) telah memberi semuanya kepadanya nikmat-

nikmat dari padanya (ia) lupa
Az-Zumar:8 َخوََّلُهۥ

َوتَرَْكتُم مَّا َخوَّْلنَُٰكْم َورَآَء ظُُهورُِكْم
dan kalian tinggalkan apa kami karuniakan kepada kalian di belakang

punggung kalian
Al-An'aam:94 َخوَّْلنَُٰكْم
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نَّا ثُمَّ إِذَا َخوَّْلنَُٰه ِنْعَمًة مِّ
kemudian apabila (kami) memberikan kepadanya nikmat-nikmat dari

kami
Az-Zumar:49 َخوَّْلنَُٰه

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

لَِٰتَك خَٰ

لَِٰتُكْم ِتُكْم أَْو بُيُوِت أَْخوَٰلُِكْم أَْو بُيُوِت خَٰ أَْو بُيُوِت َعمَّٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan bapak kalian atau rumah-

rumah saudara laki-laki ibu kalian atau rumah-rumah saudara
perempuan ibu kalian

An-Nuur:61 لَِٰتُكْم خَٰ

لَٰتُُكْم تُُكْم َوخَٰ تُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخوَٰتُُكْم َوَعمَّٰ ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّهَٰ
dia haram atas kalian ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan

saudara-saudara perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan
bapak kalian dan saudara-saudara perempuan ibu kalian

An-Nisa:23 لَٰتُُكْم َوخَٰ
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ي و خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gerbong kosong, botol

kosong, kosong, hampa, lowong, kelompang, luang, kropok, keropok, hana,
perai, perei, prei, gabug

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengosongkan,
melengangkan, bermuara, mengalir, menuangkan, mempertunggang,

mempertunggangkan

َخاِويٍَة َخاِويٌَة َخاِويَةًۢ
(ia[pr]) yang melapuk/tumbang (ia[pr]) yang melapuk/tumbang (ia[pr]) yang roboh/runtuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ فَِتْلَك بُيُوتُُهْم َخاِويَةًۢ ِبَما ظََلُمٓوا
maka itulah(tunggal) rumah-rumah mereka (ia[pr]) yang

roboh/runtuh dengan apa/sebab mereka menganiaya
An-Naml:52 َخاِويَةًۢ

َ َلُهۥ ا تَبنَيَّ َخاِويٌَة ثُمَّ نَْكُسوَها َلْحًما فََلمَّ
(ia[pr]) yang melapuk/tumbang kemudianmembungkusnya daging

maka tatkala ia menjadi jelas baginya
Al-Baqarah:259 َخاِويٌَة

َعَلىٰ َمآ أَنفََق ِفيَها َوِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها
atas/terhadap apa yang (ia) telah menyebabkan membelanjakan

padanya dan dia (pohon anggur) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang
atas/terhadap atap-atapnya

Al-Kahfi:42

فَِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها َوِبئٍْر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد
maka ia (rumah-rumah) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang atas/terhadap

atap-atapnya dan sumur/telaga wanita yang sangat kesepihan dan
istana tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Al-Hajj:45

فَتََرى ٱْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعىٰ َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل َخاِويٍَة
maka kamu lihat kaum padanya/pada waktu itu mati bergelimpangan

seakan-akan mereka batang-batang pohon korma (ia[pr]) yang
melapuk/tumbang

Al-Haaqqah:7
َخاِويٍَة
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ب ي خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerusakan, gagalnya,

kesalahan, kekurangan, kebangkrutan, runtuhnya, ketidaklulusan,
pengabaian, kesemanan, pelalaian, kebingungan, penggagalan, perasaan

bingung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَخاَب َخآِئِبنَي َخاَب
dan orang yang binasa/rugi yang mendapatkan kegagalan (ia) merugi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقْد َخاَب َمِن ٱفْتََرٰى
dan sesungguhnya (ia) merugi orang dia mengadakan Thaahaa:61 َخاَب

َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما
dan sungguh (ia) merugi orang (ia [lk]) membawa/memikul

kezaliman
Thaahaa:111

ىَٰها َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
dan sesungguhnya (ia) merugi orang (ia[lk]) mengotorinya

Ash-Shams:10

أَْو يَْكِبتَُهْم فَيَنَقلِبُوا۟ َخآِئِبنَي
atau dia menghinakan mereka maka mereka membolak-balik /

kembali yang mendapatkan kegagalan
Ali-Imran:127 َخآِئِبنَي

َوٱْستَفْتَُحوا۟ َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan mereka mohon kemenangan dan orang yang binasa/rugi tiap

orang yang sewenang-wenang keras kepala
Ibrahim:15 َوَخاَب
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ر ي خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna manis, afdal, bagus,

kebaikan, kebajikan, manfaat, guna, sedap, elok, dgn baik, hasan, enak,
penuh kebajikan, penuh kebaikan, yg suka menolong, gurih, senang,
dermawan, murah hati, baik hati, wakaf, toleran, berhati lembut, yg

beramal, cerah, pandai, bengkok, peot, bungkuk, cenderung, tertunduk,
melentur, laur, yg bertekad, pintar, layak, bakat, bunga, kepentingan,

minat, perhatian, keuntungan, animo, interes, hal penting, cam, kelung,
susila, perbuatan baik, kemurahan hati, perbuatan amal, lumayan,

kesejahteraan, keselamatan, selamat, cakap, bajik, kesehatan, kesegaran,
utuh, budiman, yg menyenangkan, yg dpt diminum, yg berlaku, yg

menguntungkan, berkedudukan tinggi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menarik perhatian

َخيًْرا تََخيَُّروَن ِبٱْلَخيِْر ِبٱْلَخيْرَِٰت ِبَخيٍْر
kebaikan

(mereka) supaya
cepat membuat

kebaikan
dengan kebaikan dengan berbuat

kebaikan dengan kebaikan

َخيْرٌَٰت َخيَْر َخيٍْر َخيٌْر َخيًْرا
kebaikan sebaik-baik kebajikan/kebaikan kebaikan kebaikan

َويَْختَاُر َوَخيٌْر لِّْلَخيِْر َخيُْر َخيْرٌَٰت
dan melakukan

kebaikan dan kebaikan untuk kebaikan sebaik-baik kebaikan

ٱْختَرْتَُك يَتََخيَُّروَن َوٱْلَخيِْر َوٱْختَاَر َويَْختَاُر
(aku) telah memilih

kamu
menjadi sangat

memilih dan kebaikan dan memilih dan melakukan
kebaikan
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ٱْلَخيْرَُٰت ٱْلَخيَْر ٱأْلَْخيَاِر ٱْختَرْنَُٰهْم ٱْختَرْتَُك
kebaikan kebaikan orang-orang yang

baik/terpilih
(kami) telah

memilih mereka
(aku) telah memilih

kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَأِْت ِبَخيٍْر مِّنَْهآ أَْو ِمثْلَِهآ
kami datangkan dengan kebaikan daripadanya atau sebanding

dengannya
Al-Baqarah:106 ِبَخيٍْر

ُقْل أَؤُنَبِّئُُكم ِبَخيٍْر مِّن ذَٰلُِكْم
kamu hendaklah mengatakan maukah beritakan kepada kalian dengan

yang lebih baik dari yang demikian itu bagi kalian
Ali-Imran:15

إِن يَْمَسْسَك ِبَخيٍْر فَُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر َو
dan jika dia menimpakan kepadamu dengan kebaikan maka Dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-An'aam:17

إِن يُرِْدَك ِبَخيٍْر  إاِلَّ ُهَو َو
kecuali dia dan jika dikehendaki kamu dengan kebaikan

Yunus:107

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ مُِّحيٍط إِنِّىٓ أََرىُٰكم ِبَخيٍْر َو
sesungguhnya aku dia memandang kalian dengan kebaikan dan

sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari meliputi
Huud:84

ههُّ اَل يَأِْت ِبَخيٍْر  َوُهَو َكلٌّ َعَلىٰ َمْوَلىُٰه أَيَْن َما يَُوجِّ
dan dia tiap-tiap atas/terhadap pelindungnya dimana saja

dihadapkannya tidak ia mendatangkan / mengumpulkan dengan
kebaikan

An-Nahl:76

َوِمنُْهْم َساِبقٌۢ ِبٱْلَخيْرَِٰت ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan diantara mereka (ia[lk]) yang mendahului dengan berbuat

kebaikan dengan seizin Allah
Faathir:32 ِبٱْلَخيْرَِٰت

ِبٱْلَخيِْر َلُقِضىَ إَِليِْهْم أََجُلُهْم
dengan kebaikan tentu dia telah diputuskan kepada mereka ajal/waktu

mereka
Yunus:11 ِبٱْلَخيِْر

ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ
dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk

kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa
Al-Isra:11

إِنَّ َلُكْم ِفيِه مَلَا تََخيَُّروَن
sesungguhnya api yang menyala-nyala tentang (kebenaran) itu

sungguh apa (mereka) supaya cepatmembuat kebaikan
Al-Qalam:38 تََخيَُّروَن

َوَمن تَطَوََّع َخيًْرا
dan barang siapa dia mengerjakan dengan kerelaan kebaikan Al-Baqarah:158 َخيًْرا
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إِن تَرََك َخيًْرا ٱْلَوِصيَُّة لِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي ِبٱمْلَْعُروِف
jika dia meninggalkan kebaikan wasiat (kb abstrak/kt sifat ) untuk

kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik
Al-Baqarah:180

فََمن تَطَوََّع َخيًْرا فَُهَو َخيٌْر لَُّهۥ
maka barang siapa dia mengerjakan dengan kerelaan kebaikan maka

ia kebaikan baginya
Al-Baqarah:184

َوَمن يُؤَْت ٱْلِحْكَمَة فََقْد أُوِتىَ َخيًْرا َكِثيًرا
dan siapa dia memberikan hikmah-hikmah maka sesungguhnya telah

dia memberikan kebaikan sangat banyak
Al-Baqarah:269

نُْهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َوأَْكثَرُُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن َلَكاَن َخيْرًا لَُّهم مِّ
tentulah itu kebaikan bagi mereka diantara mereka orang-orang yang

beriman dan kebanyakan dari mereka yang melakukan
kesembarangan

Ali-Imran:110

ُهَو َخيْرًا لَُّهم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم
dia kebaikan bagi mereka bahkan dia keburukan bagi mereka

Ali-Imran:180

َويَْجَعَل الـلَّـُه ِفيِه َخيًْرا َكِثيًرا
dan dia menjadikan Allah tentang (kebenaran) itu kebaikan sangat

banyak
An-Nisa:19

َوٱْسَمعْ َوٱنظُرْنَا َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم َوأَْقَوَم
dan kamu hendaklah mndengarkan dan hendaklah kamu

perhatikanlah kami tentu itu adalah kebaikan bagi mereka dan (ia[lk])
lebih menguatkan

An-Nisa:46

َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم َوأََشدَّ تَثِْبيتًا
tentulah ia/demikian itu kebaikan bagi mereka dan lebih kuat/keras

sangat kuat/teguh
An-Nisa:66

إِن تُبُْدوا۟ َخيًْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا۟ َعن ُسٓوٍء
jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya

atau memaafkan dari jelek
An-Nisa:149

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ فَـَٔاِمنُوا۟ َخيًْرا لَُّكْم َو
maka kalian hendaklah beriman kebaikan bagi kalian dan jika kalian

mengingkari maka sesungguhnya milik Allah segala apa di dalam
langit dan bumi

An-Nisa:170

واََل تَُقوُلوا۟ ثَلَٰثٌَة ٱنتَُهوا۟ َخيًْرا لَُّكْم
dan jangan kalian mengatakan bertiga/tiga orang[pr] kalian

hendaklah menghentikan kebaikan bagi kalian
An-Nisa:171

ِنَها َخيًْرا  أَْو َكَسبَْت ِفىٓ إِيمَٰ
atau ia telah mengusahakan di dalam / pada imannya kebaikan

Al-An'aam:158

َْسَمَعُهْم َوَلْو َعلَِم الـلَّـُه ِفيِهْم َخيًْرا ألَّ
dan kalau sekiranya ia mengetahui Allah pada mereka kebaikan tentu

(ia[lk]) akhirnya mendengar mereka
Al-Anfaal:23
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 إِن يَْعَلمِ الـلَّـُه ِفى ُقُلوِبُكْم َخيًْرا
jika dia mengetahui Allah di dalam hati kalian kebaikan

Al-Anfaal:70

آ أُِخذَ ِمنُكْم َويَْغِفْر َلُكْم يُؤِْتُكْم َخيًْرا مِّمَّ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] kebaikan dari apa telah

diambil diantara kalian dan dia mengampuni bagi kalian
Al-Anfaal:70

فَِإن يَتُوبُوا۟ يَُك َخيًْرا لَُّهْم
maka jika dia menerima bertaubat adalah kebaikan bagi mereka

At-Taubah:74

َلن يُؤِْتيَُهُم الـلَّـُه َخيًْرا الـلَّـُه
tidak menyebabakan akan mendatangkan kepada mereka Allah

kebaikan Allah
Huud:31

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َقاُلوا۟ َخيْرًا لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
mereka berkata kebaikan bagi orang-orang yang lebih baik di dalam

ini dunia baik/kebaikan
An-Nahl:30

َوَلِئن رُِّددتُّ إَِلىٰ َربِّى أَلَِجَدنَّ َخيًْرا مِّنَْها ُمنَقَلبًا
dan jika dikembalikan kepada Tuhanku pasti akan mendapat

kebaikan darinya yang menjadi tempat kembali
Al-Kahfi:36

فََعَسىٰ َربِّىٓ أَن يُؤِْتنَيِ َخيًْرا مِّن َجنَِّتَك
maka mudah-mudahan Tuhanku akan menyebabkan akan

memberikan kepadaku kebaikan dari kebunmu
Al-Kahfi:40

نُْه زََكٰوةً َوأَْقرََب رُْحًما فَأَرَْدنَآ أَن يُبِْدَلُهَما َربُُّهَما َخيًْرا مِّ
maka (kami) menghendaki untuk menyebabkan akan mengganti
keduanya tuhan mereka berdua kebaikan dari padanya semakin

kesucian dan (ia[lk]) lebih mendekat kasih sayang

Al-Kahfi:81

 لَّوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت ِبأَنفُِسِهْم َخيًْرا
mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya berpendapat orang-

orang yang beriman dan orang-orang muXminat dengan diri mereka
sendiri kebaikan

An-Nuur:12

 فََكاِتبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم ِفيِهْم َخيًْرا
maka orang-orang yang adakan perjanjian dengan mereka jika

(kalian) mengetahui pada mereka kebaikan
An-Nuur:33

 تَبَارََك ٱلَِّذٓى إِن َشآَء َجَعَل َلَك َخيًْرا
dia memberikan berkah yang silih berganti yang jika ia menghendaki

ia menjadikan bagimu kebaikan
Al-Furqon:10

 َورَدَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَغيِْظِهْم َلْم يَنَاُلوا۟ َخيًْرا
dan menolak/menghalau Allah orang-orang yang mereka

mengingkari dengan kemarahan/kejengkelan mereka tidak
memperoleh kebaikan

Al-Ahzab:25

َلْو َكاَن َخيًْرا مَّا َسبَُقونَآ إَِليِْه
jika ia adalah dia kebaikan tidak (mereka) mendahului kami

kepadanya
Al-Ahqaaf:11
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فََلْو َصَدُقوا۟ الـلَّـَه َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم
maka jika (mereka) membenarkan Allah tentu adalah kebaikan bagi

mereka
Muhammad:21

َوَلْو أَنَُّهْم َصبَُروا۟ َحتَّىٰ تَْخُرَج إَِليِْهْم َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم
dan kalau sesungguhnya mereka mereka sabar sehingga keluar

kepada mereka sungguh adalah kebaikan bagi mereka
Al-Hujuraat:5

نُْهْم َعَسىٰٓ أَن يَُكونُوا۟ َخيًْرا مِّ
dia mudah-mudahan bahwa adalah mereka kebaikan dari mereka

Al-Hujuraat:11

واََل ِنَسآٌء مِّن نَِّسآٍء َعَسىٰٓ أَن يَُكنَّ َخيًْرا مِّنُْهنَّ
dan jangan wanita dari wanita dia mudah-mudahan bahwa adalah

kebaikan daripada mereka
Al-Hujuraat:11

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

ٍت مُّؤِْمنٍَٰت قَِٰنتٍَٰت تَِٰٓئبٍَٰت َخيًْرا مِّنُكنَّ ُمْسلِمَٰ
kebaikan diantara (kalian[pr]) adalah (ia[pr]) yang muslim/patuh

yang beriman wanita-wanita yang taat orang-orang yang bertaubat
At-Tahriim:5

َعَسىٰ َربُّنَآ أَن يُبِْدَلنَا َخيًْرا مِّنَْهآ
dia mudah-mudahan tuhan kami akan menyebabkan menggantikan

kami kebaikan daripadanya
Al-Qalam:32

نُْهْم َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل َخيًْرا مِّ
atasku/terhadapku untuk diganti kebaikan dari mereka dan tidak kami

dengan yang dikalahkan
Al-Ma'arij:41

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

فََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َخيْرًا يَرَهُۥ
maka barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kebaikan melihatnya
Az-Zalzalah:7

ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian Al-Baqarah:54 َخيٌْر

 ٱلَِّذى ُهَو أَْدنَىٰ ِبٱلَِّذى ُهَو َخيٌْر
yang dia lebih dekat dengan yang dia kebaikan

Al-Baqarah:61

 مَلَثُوبٌَة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َخيٌْر
sungguh ia yang diberi pahala dari sisi Allah kebaikan

Al-Baqarah:103
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فََمن تَطَوََّع َخيًْرا فَُهَو َخيٌْر لَُّهۥ
maka barang siapa dia mengerjakan dengan kerelaan kebaikan maka

ia kebaikan baginya
Al-Baqarah:184

َوأَن تَُصوُموا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bahwa berpuasa kebaikan bagi kalian jika adalah kalian kalian

mengetahui
Al-Baqarah:184

َوَعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َخيٌْر لَُّكْم
dan kiranya bahwa kalian membenci sesuatu dan dia kebaikan bagi

kalian
Al-Baqarah:216

 ُقْل إِْصاَلٌح لَُّهْم َخيٌْر
kamu hendaklah mengatakan pengurusan secara patut bagi mereka

kebaikan
Al-Baqarah:220

وأََلََمٌة مُّؤِْمنٌَة َخيٌْر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَتُْكْم
dan sungguh budak wanita perempuan yang beriman kebaikan

daripada perempuan yang musyrik walaupun lebih menakjubkan
kalian

Al-Baqarah:221

َوَلَعبٌْد مُّؤِْمٌن َخيٌْر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجبَُكْم
dan sungguh budak orang yang beriman kebaikan daripada mereka
yang melakukan kemusyrikan walaupun lebih menakjubkan kalian

Al-Baqarah:221

َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
perkataan yang diperbaiki dan tempat/waktu ampunan kebaikan

daripada sedekah mereka berdua mengiringinya gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:263

إِن تُْخفُوَها َوتُؤْتُوَها ٱْلفَُقرَآَء فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم َو
jika kalian menampakkannya dan kalian memberikannya orang-orang

fakir maka itu kebaikan bagi kalian
Al-Baqarah:271

َوأَن تََصدَُّقوا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan jika kalian membenarkan kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:280

ا يَْجَمُعوَن مَلَْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورَْحَمٌة َخيٌْر مِّمَّ
sungguh/tentulah pengampunan dari Allah dan rahmat kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Ali-Imran:157

َنفُِسِهْم َ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنََّما نُْملِى َلُهْم َخيٌْر ألِّ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka mengingkari bahwasanya kami memberi tangguh kepada
mereka kebaikan bagi diri mereka

Ali-Imran:178

َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر لِّأْلَبْرَاِر
dan tidak disisi Allah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik

Ali-Imran:198

َوأَن تَْصِبُروا۟ َخيٌْر لَُّكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan jika kalian melakukan kesabaran kebaikan bagi kalian dan Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nisa:25
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ذَٰلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل
itu kebaikan dan terbaik / sebaik-baik kesudahan/akibatnya

An-Nisa:59

َِن ٱتََّقىٰ واََل تُظَْلُموَن فَِتياًل َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر ملِّ
dan akhirat kebaikan bagi orang dia bertaqwa dan tidak kalian

dianiaya sedikitpun
An-Nisa:77

۟ إِن تُْحِسنُوا۟ َوتَتَُّقوا حَّ َو ْلحُ َخيٌْر َوأُْحِضرَِت ٱأْلَنفُُس ٱلشُّ َوٱلصُّ
dan perdamaian itu kebaikan dan dia dibiasakan jiwa/manusia kikir

dan jika kalian berbuat kebaikan dan kalian memelihara diri
An-Nisa:128

َوَللدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sungguh kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-An'aam:32

نُْه َقاَل أَنَا۠ َخيٌْر مِّ
dia mengatakan saya kebaikan dari padanya

Al-A'raaf:12

 َوِريًشا َولِبَاُس ٱلتَّْقَوٰى ذَٰلَِك َخيٌْر
dan perhiasan dan pakaian takwa itu kebaikan

Al-A'raaf:26

ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian

Al-A'raaf:85

َوٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-A'raaf:169

إِن تَنتَُهوا۟ فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم َو
dan jika menghentikan maka itu kebaikan bagi kalian

Al-Anfaal:19

فَِإن تُبْتُْم فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم
maka jika kalian bertaubat maka itu kebaikan bagi kalian

At-Taubah:3

ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
At-Taubah:41

ٍن َخيٌْر َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ تَْقَوٰى ِمَن الـلَّـِه َورِْضوَٰ  أَفََمْن أَسَّ
maka siapkah yang (ia) menjadi mendirikan bangunannya

atas/terhadap takwa dari/pada Allah dan keridhaan kebaikan
At-Taubah:109

ا يَْجَمُعوَن فَِبذَٰلَِك فَْليَفْرَُحوا۟ ُهَو َخيٌْر مِّمَّ
maka dengan demikian maka hendaklah bergembira dia kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Yunus:58

بَِقيَُّت الـلَّـِه َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sisa (kb abstrak/kt sifat) Allah kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

para yang beriman
Huud:86
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تَفَرُِّقوَن َخيٌْر ْجِن َءأَْربَاٌب مُّ  يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara apakah tuhan-tuhan (mereka) yang

kemudian memisah-misah kebaikan
Yusuf:39

وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan sungguh pahala akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dan adalah mereka mereka bertakwa
Yusuf:57

ِفظًا َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي فَالـلَّـُه َخيٌْر حَٰ
maka Allah kebaikan penjaga dan dia paling/lebih penyayang para

penyayang
Yusuf:64

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Yusuf:109

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر َوَلِنْعَم َداُر ٱمْلُتَِّقنَي
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan dan sungguh nikmat

rumah orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:30

إِنََّما ِعنَد الـلَّـِه ُهَو َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
sesungguhnya hanyalah disisi Allah dia kebaikan bagi kalian jika

adalah kalian kalian mengetahui
An-Nahl:95

ِبِريَن َوَلِئن َصبَرْتُْم َلُهَو َخيٌْر لِّلصَّٰ
dan jika (kalian) bersabar sesungguhnya itu kebaikan bagi orang-

orang yang bersabar
An-Nahl:126

ٱمْلُْستَِقيمِ ذَٰلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل
orang-orang yang lurus/benar itu kebaikan dan terbaik / sebaik-baik

kesudahan
Al-Isra:35

ُهَو َخيٌْر ثََوابًا َوَخيٌْر ُعْقبًا
dia kebaikan pelipatan pahala dan kebaikan balasan

Al-Kahfi:44

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46

نِّى ِفيِه َربِّى َخيٌْر  َقاَل َما َمكَّ
dia mengatakan apa menempatkan aku tentang (kebenaran) itu

Tuhanku kebaikan
Al-Kahfi:95

َقاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا أَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ َخيٌْر مَّ
manakah/siapakah pisahan dua golongan kebaikan tempat dan terbaik

/ sebaik-baik tempat pertemuan
Maryam:73

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر مَّرَدًّا لِحَٰ ٱلصَّٰ
kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu pelipatan pahala dan

kebaikan kesudahan
Maryam:76

ْحِر َوالـلَّـُه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ َوَمآ أَْكرَْهتَنَا َعَليِْه ِمَن ٱلسِّ
dan tidak (kamu) telah memaksa kepada kami atasnya dari sihir dan

Allah kebaikan dan lebih kekal
Thaahaa:73

1935

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوِرزُْق َربَِّك َخيٌْر َوأَبَْقىٰ
dan/sedang rezki/karunia tuhanmu kebaikan dan lebih kekal

Thaahaa:131

فَِإْن أََصابَُهۥ َخيٌْر ٱطَْمأَنَّ ِبِهۦ
maka jika semakin menimpanya kebaikan tenteramlah ia dengannya

Al-Hajj:11

فَُهَو َخيٌْر لَُّهۥ ِعنَد َربِِّهۦ
maka dia/itu kebaikan baginya disisi tuhannya

Al-Hajj:30

ِئِر الـلَّـِه َلُكْم ِفيَها َخيٌْر  َوٱْلبُْدَن َجَعْلنََٰها َلُكم مِّن َشعَٰٓ
dan onta itu (kami) menjadikannya bagi kalian dari tanda-tanda/syi'ar

Allah bagi kalian padanya kebaikan
Al-Hajj:36

 أَْم تَْسـَُٔلُهْم َخرًْجا فََخَراُج َربَِّك َخيٌْر
atau (kamu) meminta kepada mereka ganti rugi/upah maka ganti

rugi/upah tuhanmu kebaikan

Al-
Mu'minuun:72

اَل تَْحَسبُوهُ َشرًّا لَُّكم بَْل ُهَو َخيٌْر لَُّكْم
tidak mengiranya kejahatan bagi kalian bahkan dia kebaikan bagi

kalian
An-Nuur:11

ُروَن ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian agar supaya

kalian kalian ingat
An-Nuur:27

َوأَن يَْستَْعِففَْن َخيٌْر لَُّهنَّ َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan jika selalu memohon menjaga kehormatan (berlaku sopan)

kebaikan bagi mereka dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:60

ُقْل أَذَٰلَِك َخيٌْر أَْم َجنَُّة ٱْلُخْلِد ٱلَِّتى ُوِعَد
kamu hendaklah mengatakan apakah yang demikian itu kebaikan atau

surga pengekalan yang telah dijanjikan
Al-Furqon:15

ُب ٱْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخيٌْر مُّْستََقرًّا َوأَْحَسُن َمِقياًل أَْصحَٰ
para penghuni surga pada hari itu kebaikan yang menjadi tempat

menetap dan terbaik / sebaik-baik tempat istirahat
Al-Furqon:24

آ َءاتَىُٰكم فََمآ َءاتَىِٰنۦَ الـلَّـُه َخيٌْر مِّمَّ
maka apa memberikan kepadaku Allah kebaikan dari apa dia datang

kepada kalian
An-Naml:36

َءآهللَُّ َخيٌْر أَمَّا يُْشرُِكوَن
apakah Allah kebaikan apa yang mereka persekutukan

An-Naml:59

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َخيٌْر مِّنَْها
barangsiapa dia datang dengan kebaikan maka baginya kebaikan dari

padanya
An-Naml:89

َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal ia membenam kalian

menggunakan akal
Al-Qashash:60

1936

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َْن َءاَمَن َويَْلُكْم ثََواُب الـلَّـِه َخيٌْر ملِّ
kecelakaan kalian pahala Allah kebaikan bagi orang ia beriman

Al-Qashash:80

َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َخيٌْر مِّنَْها
barangsiapa dia datang dengan kebaikan maka baginya kebaikan dari

padanya
Al-Qashash:84

َوٱتَُّقوهُ ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bertakwalah kepada-Nya yang demikian itu bagi kalian kebaikan

bagi kalian jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-Ankabuut:16

ذَٰلَِك َخيٌْر لِّلَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه
itu kebaikan bagi orang-orang yang mereka mengharapkan wajah

Allah
Ar-Ruum:38

أَذَٰلَِك َخيٌْر نُّزاًُل أَْم َشَجرَةُ ٱلزَّقُّومِ
apakah yang demikian itu kebaikan anugerah-anugerah ataukah

pohon (kb/kt sifat) zaqqum
Ash-Shaafaat:62

نُْه َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر َقاَل أَنَا۠ َخيٌْر مِّ
dia mengatakan aku kebaikan dari padanya kamu telah menciptakan

aku dari api neraka
Shaad:76

 أَفََمن يُْلَقىٰ ِفى ٱلنَّاِر َخيٌْر
maka siapkah yang dilemparkan (olehnya) di dalam neraka kebaikan

Fush-Shilat:40

۟ َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal bagi orang-orang

yang mereka mengimani
Asy-Syuura:36

ا يَْجَمُعوَن َورَْحَمُت َربَِّك َخيٌْر مِّمَّ
dan rahmatku tuhanmu kebaikan dari apa mereka kumpulkan

Az-Zukhruf:32

ذَا أَْم أَنَا۠ َخيٌْر مِّْن هَٰ
bukankah aku kebaikan dari ini

Az-Zukhruf:52

َوَقاُلٓوا۟ َءأَٰلَِهتُنَا َخيٌْر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ َلَك
dan mereka berkata apakah tuhan kami kebaikan atau dia tidak

(mereka) menjadikannya (kk lampau) bagimu
Az-Zukhruf:58

أَُهْم َخيٌْر أَْم َقْوُم تُبَّعٍ
apakah mereka kebaikan atau kaum tubba'

Ad-Dukhaan:37

أَُكفَّارُُكْم َخيٌْر مِّْن أُ۟ولَِٰٓئُكْم أَْم َلُكم بَرَآَءةٌ ِفى ٱلزُّبُِر
apakah orang-orang kafir diantara kalian kebaikan dari mereka itu

atau bagi kalian berlepas diri di dalam kitab-kitab / potongan-
potongan terdahulu

Al-Qamar:43

نَْجَوىُٰكْم َصَدَقًة ذَٰلَِك َخيٌْر لَُّكْم َوأَطَْهُر
membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah itu kebaikan bagi kalian

dan (ia[lk]) lebih suci

Al-
Mujaadilah:12
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ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Ash-Shaff:11

ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Al-Jumu'ah:9

رَِة ُقْل َما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر مَِّن ٱللَّْهِو َوِمَن ٱلتِّجَٰ
kamu hendaklah mengatakan apa disisi Allah kebaikan dari

permainan dan dari perniagaan
Al-Jumu'ah:11

َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ
dan akherat kebaikan dan lebih kekal

Al-Alaa:17

َوَلآْلِخرَةُ َخيٌْر لََّك ِمَن ٱأْلُوَلىٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) kebaikan bagimu dari

pada pertama/dahulu
Ad-Duha:4

َليَْلُة ٱْلَقْدِر َخيٌْر مِّْن أَْلِف َشْهٍر
malam kemuliaan kebaikan dari seribu bulan

Al-Qadr:3

بُِّكْم مِّْن َخيٍْر مِّن رَّ
dari kebajikan/kebaikan dari tuhan kalian Al-Baqarah:105 َخيٍْر

 َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan
Al-Baqarah:110

َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر يَْعَلْمُه الـلَّـُه
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan dia

mengetahuinya Allah
Al-Baqarah:197

 ُقْل َمآ أَنفَْقتُم مِّْن َخيٍْر
kamu hendaklah mengatakan apa kalian telah membelanjakan dari

kebajikan/kebaikan
Al-Baqarah:215

 َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan

Al-Baqarah:215

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر فَأِلَنفُِسُكْم
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan maka untuk

dirimu sendiri
Al-Baqarah:272

 َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan

Al-Baqarah:272

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan maka

sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui
Al-Baqarah:273
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يَْوَم تَجُِد ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخيٍْر مُّْحَضًرا
pada hari kamu mendapatkan tiap jiwa/orang apa dia membuat dari

kebajikan/kebaikan yang dalam kondisi cepat menghadap
Ali-Imran:30

 َوَما يَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak mereka melakukan dari kebajikan/kebaikan

Ali-Imran:115

 َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan

An-Nisa:127

ُقْل أُذُُن َخيٍْر لَُّكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apa yang didengarnya

kebajikan/kebaikan bagi kalian mereka mempercayai kepada Allah
At-Taubah:61

فََقاَل رَبِّ إِنِّى مِلَآ أَنزَْلَت إَِلىَّ ِمْن َخيٍْر فَِقيٌر
lalu ia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku terhadap apa kamu telah

menurunkan kepadaku dari kebajikan/kebaikan sangat memerlukan
Al-Qashash:24

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

َوتَزَوَُّدوا۟ فَِإنَّ َخيَْر ٱلزَّاِد ٱلتَّْقَوٰى
dan kalian membekali maka sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa Al-Baqarah:197 َخيَْر

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس ُكنتُْم َخيَْر أُمَّ
adalah kalian sebaik-baik ummat dia mengeluarkan/lahit bagi/untuk

manusia
Ali-Imran:110

الَّ َخيَْر ِفى َكِثيٍر مِّن نَّْجَوىُٰهْم
tidak ada sebaik-baik di dalam sangat banyak dari bisikan mereka

An-Nisa:114

إِنَّ َخيَْر َمِن ٱْستَـَْٔجرَْت ٱْلَقِوىُّ ٱأْلَِمنُي
sesungguhnya sebaik-baik orang (kamu) meminta upahan sangat kuat

amin
Al-Qashash:26

ِفيِهنَّ َخيْرٌَٰت ِحَساٌن
tentang mereka kebaikan bagus-bagus/cantik-cantik Ar-Rahman:70 َخيْرٌَٰت

َوَمَكُروا۟ َوَمَكَر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
dan mereka membuat tipu daya dan dia membuat tipu daya Allah dan

Allah sebaik-baik para pemakar
Ali-Imran:54 َخيُْر
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بَِل الـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو َخيُْر ٱلنَِّٰصِريَن
tetapi Allah perlindungan kalian dan dia sebaik-baik orang-orang

yang menolong
Ali-Imran:150

زِِقنَي َوَّلِنَا َوَءاِخرِنَا َوَءايًَة مِّنَك َوٱْرزُْقنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَّٰ ألِّ
bagi yang pertama dari kami dan yang kemudian dari kami dan

tanda-tanda kekuasaan daripadamu dan kamu hendaklah memberi
rizki kepada kami dan Engkau sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Maidah:114

يَُقصُّ ٱْلَحقَّ َوُهَو َخيُْر ٱْلفَِٰصلنَِي
dia mengkisahkan kebenaran dan dia sebaik-baik Yang memberi

keputusan
Al-An'aam:57

ِكِمنَي فَٱْصِبُروا۟ َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه بَيْنَنَا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
maka bersabarlah kamu sehingga memberi keputusan Allah diantara

kita dan dia sebaik-baik Penghukum/Hakim
Al-A'raaf:87

َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89

آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

أَْو يُْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
atau diusir kamu dan membuat tipu daya dan membuat tipu daya

Allah dan Allah sebaik-baik para pemakar
Al-Anfaal:30

ِكِمنَي َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
sehingga/sampai memberi keputusan Allah dan dia sebaik-baik para

hakim
Yunus:109

أاََل تََرْوَن أَنِّىٓ أُوِفى ٱْلَكيَْل َوأَنَا۠ َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
tidaklah (kalian) melihat bahwasanya aku aku menyempurnakan

sukatan dan aku sebaik-baik pemberi tempat turun
Yusuf:59

ِكِمنَي ا ٱْستَيْـَُٔسوا۟ ِمنُْه َخَلُصوا۟ نَجِيًّا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berputus asa dari padanya (mereka)

mengikhlaskan benar-benar berbisik dan dia sebaik-baik para hakim
Yusuf:80

رِِثنَي رَبِّ اَل تَذَرِْنى فَرًْدا َوأَنَت َخيُْر ٱْلوَٰ
Tuhan tidak (kamu) biarkan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik

orang-orang yang mewarisi
Al-Anbiyaa':89

زِِقنَي إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia sebaik-baik yang pemberi

rizki
Al-Hajj:58
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َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِنى ُمنزاًَل مُّبَارًَكا َوأَنَت َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) turunkanlah aku (ia[lk]) yang
menjadi tujuan tempat turun yang berusaha untuk diberkati dan

Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun

Al-
Mu'minuun:29

زِِقنَي َوُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ
dan dia sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-
Mu'minuun:72

َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik para penyayang

Al-
Mu'minuun:109

َوُقل رَّبِّ ٱْغِفْر َوٱرَْحْم َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan katakanlah Tuhan ampunilah dan rahmat dan Engkau sebaik-baik

para penyayang

Al-
Mu'minuun:118

زِِقنَي فَُهَو يُْخلِفُُهۥ َوُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ
maka Dia menyebabkan akan menggantikannya dan dia sebaik-baik

yang pemberi rizki
Saba':39

أُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم َخيُْر ٱْلبَِريَِّة
itulah mereka mereka sebaik-baik makhluk

Al-Baiyinah:7

مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد مُِّريٍب
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Qaaf:25 لِّْلَخيِْر

مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas bergelimang dosa
Al-Qalam:12

ُهَو َخيٌْر ثََوابًا َوَخيٌْر ُعْقبًا
dia kebaikan pelipatan pahala dan kebaikan balasan Al-Kahfi:44 َوَخيٌْر

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر مَّرَدًّا لِحَٰ ٱلصَّٰ
kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu pelipatan pahala dan

kebaikan kesudahan
Maryam:76

َوَربَُّك يَْخُلُق َما يََشآُء َويَْختَاُر َما َكاَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ
dan tuhanmu dia menciptakan apa dia kehendaki dan melakukan

kebaikan tidak adalah dia bagi mereka pilihan
Al-Qashash:68 َويَْختَاُر
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آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

َوٱْختَاَر

إَِليْنَا تُرَْجُعوَن رِّ َوٱْلَخيِْر ِفتْنًَة َو َونَبُْلوُكم ِبٱلشَّ
dan menguji kalian[lk] dengan/untuk kejahatan dan kebaikan

cobaan/fitnah dan kepada (kami) kalian dikembalikan
Al-Anbiyaa':35 َوٱْلَخيِْر

ا يَتََخيَُّروَن َوفَِٰكَهٍة مِّمَّ
dan (ia[pr]) yang berbuah dari apa menjadi sangat memilih Al-Waqi'a:20 يَتََخيَُّروَن

َوأَنَا ٱْختَرْتَُك فَٱْستَِمعْ مِلَا يُوَحىٰٓ
dan Aku (aku) telah memilih kamu maka dengarkanlah terhadap apa

diwahyukan/diilhamkan
Thaahaa:13 ٱْختَرْتَُك

َلِمنَي َوَلَقِد ٱْختَرْنَُٰهْم َعَلىٰ ِعْلمٍ َعَلى ٱْلعَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memilih mereka atas/terhadap

pengetahuan atas/terhadap semesta alam
Ad-Dukhaan:32 ٱْختَرْنَُٰهْم

إِنَُّهْم ِعنَدنَا مَلَِن ٱمْلُْصطَفَنْيَ ٱأْلَْخيَاِر َو
dan sesungguhnya mereka disisi kami benar-benar termasuk orang-

orang pilihan orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:47 ٱأْلَْخيَاِر

ِعيَل َوٱْليََسعَ َوذَاٱْلِكفِْل وَُكلٌّ مَِّن ٱأْلَْخيَاِر  َوٱذُْكْر إِْسمَٰ
dan ingatlah Ismail dan Ilyas dan zulkifli dan semuanya

dari/termasuk orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:48

َوٱْعبُُدوا۟ َربَُّكْم َوٱفَْعُلوا۟ ٱْلَخيَْر َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah menyembah tuhan kalian dan berbuatlah

kebaikan agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Hajj:77 ٱْلَخيَْر

َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱْلَخيْرَُٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka itu bagi mereka kebaikan dan mereka itu mereka orang-

orang yang beruntung
At-Taubah:88 ٱْلَخيْرَُٰت

فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت أَيَْن َما تَُكونُوا۟
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan dimana sajaadalah kalian Al-Baqarah:148 ٱْلَخيْرَِٰت

لِِحنَي رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك ِمَن ٱلصَّٰ َويُسَٰ
dan mereka bersegera di dalam kebaikan dan mereka itu

dari/termasuk orang-orang yang soleh
Ali-Imran:114

فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan kepada Allah tempat

kembali kalian semuanya
Al-Maidah:48
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ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْهْم ِفْعَل ٱْلَخيْرَِٰت  َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada
mereka perbuatan kebaikan

Al-Anbiyaa':73

رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت  إِنَُّهْم َكانُوا۟ يُسَٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka mereka menyegerakan di dalam

kebaikan
Al-Anbiyaa':90

نَُسارُِع َلُهْم ِفى ٱْلَخيْرَِٰت بَل الَّ يَْشُعُروَن
semakin menysegerakan kepada mereka di dalam kebaikan bahkan

tidak mereka menyadari

Al-
Mu'minuun:56

ِبُقوَن رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت َوُهْم َلَها سَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك يُسَٰ
itulah mereka mereka menyegerakan di dalam kebaikan dan mereka

kepadanya (mereka) yang berlomba

Al-
Mu'minuun:61

َوتُِذلُّ َمن تََشآُء ِبيَِدَك ٱْلَخيُْر
dan dihinakan orang kamu menghendaki dengan tanganmu kebaikan Ali-Imran:26 ٱْلَخيُْر

ُه ٱْلَخيُْر َمنُوًعا إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya kebaikan

menahan / amat kikir
Al-Ma'arij:21

ٌة يَْدُعوَن إَِلى ٱْلَخيِْر َوْلتَُكن مِّنُكْم أُمَّ
dan jadilah/hendaklah ada diantara kalian ummat mereka memohon

kepada kebaikan
Ali-Imran:104 ٱْلَخيِْر

 َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم ٱْلَغيَْب َلٱْستَْكثَرُْت ِمَن ٱْلَخيِْر
dan sekiranya adalah aku paling mengetahui yang gaib tentu aku

memperoleh banyak dari kebaikan
Al-A'raaf:188

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر  فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19

فََقاَل إِنِّىٓ أَْحبَبُْت ُحبَّ ٱْلَخيِْر َعن ِذْكِر َربِّى
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku (aku) menyukai kesenangan

kebaikan dari peringatan Tuhanku
Shaad:32

ُن ِمن ُدَعآِء ٱْلَخيِْر نسَٰ  الَّ يَْسـَُٔم ٱإْلِ
tidak (dia) jemu-jemu manusia dari memohon kebaikan

Fush-Shilat:49

إِنَُّهۥ لُِحبِّ ٱْلَخيِْر َلَشِديٌد َو
dan sesungguhnya dia benar-benar cinta kebaikan sungguh sangat

keras/pedih
Al-Adiyaat:8

َوَربَُّك يَْخُلُق َما يََشآُء َويَْختَاُر َما َكاَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ
dan tuhanmu dia menciptakan apa dia kehendaki dan melakukan

kebaikan tidak adalah dia bagi mereka pilihan
Al-Qashash:68 ٱْلِخيَرَةُ
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إِذَا َقَضى الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ ِمْن أَْمرِِهْم
apabila ia memutuskan Allah dan rasulnya sesuatu bahwa adalah dia

bagi mereka pilihan dari perkara mereka
Al-Ahzab:36
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ط ي خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ulir, urutan, utas, lembar,

rangkaian, galur, untai, berkas, lawe, urut-urutan, benang tenun, cerita,
benang rajutan, kantih, tali, deretan, senar, rentetan, deret, bandut, syarat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusup, memasang benang,

memasukkan benang ke jarum, menjalin, menganggit, menguntai,
membuat galur, memperjalin, mengatur, merentangkan, memasang tali,
mengupas, memberi tali, menyambung-nyambung, melapisi, menggaris,
membatasi, memagari, memperderetkan, menempelkan, menderetkan,

berjajar jalan, melapis, melapik, mengulasi, menjalin dgn tali, memutar,
memuntir, memilin, memulas, memintal, berliku-liku, memutarbalikkan,

menggeliat, membelit, melembarkan, memperselukkan, memutarkan,
mengikatkan, berbelok-belok, mengalir berliku-liku

ٱْلِخيَاِط ٱْلَخيِْط ٱْلَخيُْط
jarum benang benang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱْلَخيُْط ٱأْلَبْيَُض ِمَن ٱْلَخيِْط ٱأْلَْسَوِد ِمَن ٱْلفَْجِر
benang putih dari benang hitam dari fajar Al-Baqarah:187 ٱْلَخيُْط

ٱْلَخيُْط ٱأْلَبْيَُض ِمَن ٱْلَخيِْط ٱأْلَْسَوِد ِمَن ٱْلفَْجِر
benang putih dari benang hitam dari fajar Al-Baqarah:187 ٱْلَخيِْط

َحتَّىٰ يَلِجَ ٱْلَجَمُل ِفى َسمِّ ٱْلِخيَاِط وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْجرِِمنَي
sehingga dia masukkan unta di dalam lubang jarum dan demikianlah

kami membalas para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:40 ٱْلِخيَاِط
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ل ي خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kuda, kumpulan kuda

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلَخيَْل ُمْختَاٍل ُمْختَااًل َخيٍْل ِبَخيْلَِك
dan kuda orang yang

sombong sombong seekor kuda dengan pasukan
kudamu

ٱْلَخيِْل يَُخيَُّل َوٱْلَخيِْل
kuda bersombongkan diri dan kuda

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوأَْجلِْب َعَليِْهم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِْكُهْم ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah atas mereka dengan pasukan kudamu dan

pasukanmu yang berjalan kaki dan (ia) yang bersekutu dengan
mereka di dalam harta dan anak-anak

Al-Isra:64
ِبَخيْلَِك

فََمآ أَْوَجفْتُْم َعَليِْه ِمْن َخيٍْل
maka tidak (kalian[lk]) mengerahkan atasnya dari seekor kuda Al-Hasyr:6 َخيٍْل

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang adalah dia

sombong kebanggaan diri
An-Nisa:36 ُمْختَااًل

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang

sombong kebanggaan diri
Luqman:18 ُمْختَاٍل

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sombong

kebanggaan diri
Al-Hadiid:23

َوٱْلَخيَْل َوٱْلِبَغاَل َوٱْلَحِميَر لِتَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخُلُق َما اَل تَْعَلُموَن
dan kuda dan baghal dan keledai agarmenungganginya dan perhiasan

dan menciptakan apa tidak kalian mengetahui
An-Nahl:8 َوٱْلَخيَْل
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KosakataAlQuran

مِ َوٱْلَحرِْث َوٱْلَخيِْل ٱمْلَُسوََّمِة َوٱأْلَنْعَٰ
dan kuda yang menyentuh hati dan binatang ternak dan sawah ladang Ali-Imran:14 َوٱْلَخيِْل

فَِإذَا ِحبَاُلُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إَِليِْه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها تَْسَعىٰ
maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka

bersombongkan diri kepadanya/Musa dari sihir mereka seakan-akan
iamerayap

Thaahaa:66
يَُخيَُّل

بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60 ٱْلَخيِْل
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م ي خ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tenda, kemah, tampon,

tempat tinggal, perhatian, kajang, emper, kerai, jerubung, tenda rumah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkemah, memperhatikan,
menaruh minat pd, pavilyun, kemah besar, bangunan besar untuk konser

ٱْلِخيَامِ
mahligai/rumah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُحوٌر مَّْقُصورٌَٰت ِفى ٱْلِخيَامِ
yang putih/jelita yang disimpan di dalam mahligai/rumah Ar-Rahman:72 ٱْلِخيَامِ
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Kosakata AlQuran

ب ا د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jijik, yg mengerikan, yg

merangkak, yg merayap, yg menjalar, yg melata, yg menjilat pantat, yg
bergerak pelan-pelan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َكَدأِْب َدآِئبنَْيِ َدأِْب َدأَبًا
seperti keadaan keduanya tetap beredar keadaan biasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل تَزَْرُعوَن َسبْعَ ِسِننَي َدأَبًا
dia mengatakan bertanam tujuh beberapa tahun biasa Yusuf:47 َدأَبًا

ِمثَْل َدأِْب َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد
seperti keadaan kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud Ghafir:31 َدأِْب

ْمَس َوٱْلَقَمَر َدآِئبنَْيِ َر َلُكُم ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian matahari dan

bulan keduanya tetap beredar
Ibrahim:33 َدآِئبنَْيِ

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/kaum fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Ali-Imran:11 َكَدأِْب

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:52

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:54
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Kosakata AlQuran

ب ب د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg bergerak pelan-pelan,

gerak yg pelan sekali, gaya renang bebas.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menanggung, tahan, memikul,

betah, melahirkan, beranak, menghasilkan, tanggung, mengandung,
merangkak, merayap, berjalaran, menggerayang, jalan dgn perlahan,

merasa seperti ada yg merayap, jalan dgn pelan-pelan, maju dgn pelan-
pelan, membuahkan, menyandang, berhubungan, menyinggung,

menunjang, memperanakkan, menuju, membelok.

َوٱلدََّوآبِّ َوٱلدََّوآبُّ َدآبَُّة َدآبٍَّة َدآبًَّة
dan binatang melata dan binatang melata binatang melata binatang melata binatang melata

ٱلدََّوآبِّ
binatang melata

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا َوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهْم أَْخرَْجنَا َلُهْم َدآبًَّة مَِّن ٱأْلَرِْض َو
dan apabila dia mendapatkan perkataan atas mereka kami keluarkan

bagi mereka binatang melata dari bumi
An-Naml:82 َدآبًَّة

َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة
dan dia mengembang biakan di dalamnya dari setiap binatang melata Al-Baqarah:164 َدآبٍَّة

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض
dan tidak dari binatang melata di dalam bumi

Al-An'aam:38

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه ِرزُْقَها
dan tidak dari binatang melata di dalam bumi melainkan

atas/terhadap Allah rezkinya
Huud:6

مَّا ِمن َدآبٍَّة إاِلَّ ُهَو َءاِخذٌۢ ِبنَاِصيَِتَهآ
tidak ada dari binatang melata melainkan dia pengambil dengan

ubun-ubunnya
Huud:56
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KosakataAlQuran

ِمن َدآبٍَّة َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهْم اَل يَْستَْكِبُروَن
dari binatang melata dan para Malaikat dan mereka tidak mereka

hendak menyombongkan diri
An-Nahl:49

 َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَرََك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة
dan jikalau diambil (oleh dia) Allah manusia karena kelaziman
mereka tidak dia meninggalkan diatasnya dari binatang melata

An-Nahl:61

آٍء َوالـلَّـُه َخَلَق ُكلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّ
dan Allah dia menciptakan tiap-tiap binatang melata dari air

An-Nuur:45

وََكأَيِّن مِّن َدآبٍَّة الَّ تَْحِمُل ِرزَْقَها الـلَّـُه
dan berapa banyak dari binatang melata tidak ia membawa/mengurus

rezekinya Allah
Al-Ankabuut:60

َمآِء َمآًء َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan dia mengembang biakan didalamnya dari setiap binatang melata

dan kami telah menurunkan dari langit air
Luqman:10

 َما تَرََك َعَلىٰ ظَْهرَِها ِمن َدآبٍَّة
tidak dia meninggalkan atas/terhadap permukaannya/bumi dari

binatang melata
Faathir:45

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَثَّ ِفيِهَما ِمن َدآبٍَّة مَٰ  َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara tanda-tanda-Nya ciptaan langit dan bumi dan tidak

bertebaran pada keduanya dari binatang melata
Asy-Syuura:29

َوِفى َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمن َدآبٍَّة َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan pada penciptaan kalian dan tidak bertebaran dari binatang melata

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:4

َما َدلَُّهْم َعَلىٰ َمْوِتِهۦٓ إاِلَّ َدآبَُّة ٱأْلَرِْض تَأُْكُل ِمنَسأَتَُهۥ
tidak ada sering menunjukkan kepada mereka atas/terhadap
kematiannya kecuali binatang melata bumi kalian memakan

tongkatnya

Saba':14
َدآبَُّة

َوٱلدََّوآبُّ وََكِثيٌر مَِّن ٱلنَّاِس وََكِثيٌر َحقَّ َعَليِْه ٱْلَعذَاُب
dan binatang melata dan sangat banyak dari manusia dan sangat

banyak haq/kebenaran/ketetapan yang telah pasti atasnya azab / siksa
Al-Hajj:18 َوٱلدََّوآبُّ

مِ ُمْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ َوِمَن ٱلنَّاِس َوٱلدََّوآبِّ َوٱأْلَنْعَٰ
dan diantara manusia dan binatang melata dan binatang ternak

(ia[lk]) yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:28 َوٱلدََّوآبِّ

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah Al-Anfaal:22 ٱلدََّوآبِّ
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KosakataAlQuran

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah orang-orang

yang mereka mengingkari maka mereka tidak mereka beriman
Al-Anfaal:55
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ر ب د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dibikin-bikin, buatan,

masakan, set, kumpulan, perangkat, setel, pasangan, setelan, silam,
perlengkapan, tempat, buku, letak rambut, sisiran, orang yg

berkepentingan sama, bidang, siap, tetap, yg ditentukan, keras kepala,
awam, biasa, senggang, terluang, serap, kurus, sedikit, sederhana, yg

berhemat, tingkah laku, kelakuan, tabiat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merancang, merencanakan,

memikirkan, menemukan, mendapatkan, memikir, membuat,
menjalankan, melaksanakan, memasak, terjadi, mengusahakan rencana,

mengatur dgn trampil, membangun, mengatur, terbenam, turun,
menetapkan, memasang, mengeset, menyetel, menentukan, menyusun,

menarik, menyediakan, menaruh, memberi, mengental, mengeras,
menyebabkan, mengatupkan, mempertajam, merias, menghasut,

memperkatupkan, masuk, mempersediakan, menaruhkan, meletakkan,
menempatkan, memberikan, bertelur, melemparkan, menelurkan,

menutup, memikulkan, menciptakan, mencipta, mereka-reka, mengarang-
ngarang, merenungkan, menimbang-nimbang, mempersiapkan,
menyiapkan, mengolah, mengadakan, memimpin, menyalurkan,

mengalirkan, membimbing, mengantar, mengiringkan, meluangkan,
menyelamatkan, menghemat, menyayangkan, menghindarkan,

mengecualikan, berkecukupan tanpa, mengelola, mengurus, mengambil,
menyelenggarakan, melakukan, memerintah, memegang

أَْدبَٰرِِهم أَْدبَٰرَُهْم أَْدبََر أَْدبَارَِهآ أَْدبَارُِكْم
belakang mereka belakang mereka (ia) akhirnya

memalingkan belakangnya belakang kalian

ُدبٍُر َداِبُر َداِبَر أَْدبَٰرِِهْم أَْدبَٰرِِهم
belakang yang meliputi yang meliputi belakang mereka belakang mereka

ُمْدِبًرا لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ فَٱمْلَُدبِّرَِٰت ُدبُرَهُۥٓ ُدبٍُر
(mereka) yang

sungguh-sungguh
membalik ke

belakang

supaya
memperhatikan dan yang mengatur belakangnya belakang
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َوأَْدبَٰرَُهْم َوأَْدبََٰر ْدِبِريَن مُّ ُمْدِبِريَن ُمْدِبًرا
dan punggung

mereka
dan di

belakang(sesudah)
yang dibelakang

(mengatur)
yang dibelakang

(mengatur)

(mereka) yang
sungguh-sungguh

membalik ke
belakang

يَُدبُِّر يَدَّبَُّروا۟ يَتََدبَُّروَن إِْدبََٰر َو
sungguh-sungguh akan

membelakangi memperhatikan mereka memperhatikan dan dibelakang/terbenam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِسِريَن واََل تَرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَارُِكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
dan jangan kalian berbalik/lari atasku/terhadapku belakang kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Al-Maidah:21 أَْدبَارُِكْم

أَن نَّطِْمَس ُوُجوًها فَنَرُدََّها َعَلىٰٓ أَْدبَارَِهآ
bahwa kami merubah wajah-wajah maka/lalu kami putarkannya

atasku/terhadapku belakangnya
An-Nisa:47 أَْدبَارَِهآ

تَْدُعوا۟ َمْن أَْدبََر َوتََولَّىٰ
mengharapkan/menyeru orang (ia) akhirnya memalingkan (ia) benar-

benar memalingkan
Al-Ma'arij:17 أَْدبََر

ثُمَّ أَْدبََر َوٱْستَْكبََر
kemudian (ia) akhirnya memalingkan dan (ia[lk]) berubah menjadi

sombong

Al-
Muddaththir:23

 َوٱلَّيِْل إِذْ أَْدبََر
dan malam tatkala (ia) akhirnya memalingkan

Al-
Muddaththir:33

ثُمَّ أَْدبََر يَْسَعىٰ
kemudian (ia) akhirnya memalingkan (ia) berusaha (kt sedang/akan)

An-Naziaat:22

َوٱتَِّبعْ أَْدبَٰرَُهْم واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد
dan ikutilah belakang mereka dan jangan memalingkan diantara

kalian seorang
Al-Hijr:65 أَْدبَٰرَُهْم

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهم
sesungguhnya orang-orang yang (kalian[lk]) kembalilah

atasku/terhadapku belakang mereka
Muhammad:25 أَْدبَٰرِِهم

إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46 أَْدبَٰرِِهْم
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KosakataAlQuran

َداِبَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوَما َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
yang meliputi orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan tidak adalah mereka para yang beriman
Al-A'raaf:72 َداِبَر

ِفِريَن َويَْقطَعَ َداِبَر ٱْلكَٰ
dan memusnahkan yang meliputi para pembangkang / kafir

Al-Anfaal:7

ؤآَُلِء َمْقطُوٌع مُّْصِبِحنَي أَنَّ َداِبَر هَٰٓ
bahwasanya yang meliputi mereka itu (ia[lk]) yang

dipotong/ditumpas di pagi hari
Al-Hijr:66

۟ فَُقِطعَ َداِبُر ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن ظََلُموا
maka dia telah dipotong/dimusnahkan yang meliputi kaum orang-

orang yang mereka menganiaya
Al-An'aam:45 َداِبُر

َوٱْستَبََقا ٱْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُهۥ ِمن ُدبٍُر
dan keduanya berlomba pintu dan (ia) menarik hingga koyak bajunya

dari belakang
Yusuf:25 ُدبٍُر

إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر  َو
dan jika adalah dia bajunya koyak dari belakang

Yusuf:27

ا رََءا َقِميَصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر  فََلمَّ
maka tatkala dia melihat bajunya koyak dari belakang

Yusuf:28

َوَمن يَُولِِّهْم يَْوَمِئٍذ ُدبُرَهُۥٓ
dan barang siapa sungguh-sungguh akan memalingkan mereka pada

hari itu belakangnya
Al-Anfaal:16 ُدبُرَهُۥٓ

فَٱمْلَُدبِّرَِٰت أَْمًرا
dan yang mengatur sesuatu An-Naziaat:5 فَٱمْلَُدبِّرَِٰت

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin
diberkahi supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supayamendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29
۟ لِّيَدَّبَُّرٓوا

َولَّىٰ ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعقِّْب
memalingkan (mereka) yang sungguh-sungguh membalik ke

belakang dan dia tidak diakibatkan
An-Naml:10 ُمْدِبًرا

َولَّىٰ ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعقِّْب يَُٰموَسىٰٓ
memalingkan (mereka) yang sungguh-sungguh membalik ke

belakang dan dia tidak diakibatkan ya Musa
Al-Qashash:31

َوتَٱهللَِّ أَلَِكيَدنَّ أَْصنََٰمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا۟ ُمْدِبِريَن
dan demi Allah sungguh akan membuat tipu daya berhala-berhala

kalian sesudah bahwa mereka dipalingkan yang dibelakang
(mengatur)

Al-Anbiyaa':57
ُمْدِبِريَن
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مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن  واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak dapat akan mendengar orang tuli seruan apabila

memalingkan yang dibelakang (mengatur)
An-Naml:80

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن  واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak akan mendengar orang tuli seruan apabila memalingkan

yang dibelakang (mengatur)
Ar-Ruum:52

 فَتََولَّْوا۟ َعنُْه ُمْدِبِريَن
maka (mereka) memalingkan daripadanya yang dibelakang

(mengatur)
Ash-Shaafaat:90

يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ
pada hari dipalingkan yang dibelakang (mengatur) tidak ada bagi

kalian dari Allah dari (ia[lk]) yang melindungi
Ghafir:33

ْدِبِريَن ثُمَّ َولَّيْتُم مُّ
kemudian memalingkan diri yang dibelakang (mengatur) At-Taubah:25 ْدِبِريَن مُّ

ُجوِد َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َوأَْدبََٰر ٱلسُّ
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan di

belakang(sesudah) sujud
Qaaf:40 َوأَْدبََٰر

ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung

mereka dan dirasakanlah siksa membakar
Al-Anfaal:50 َوأَْدبَٰرَُهْم

 فََكيَْف إِذَا تََوفَّتُْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم
maka bagaimana apabila (kamu) supaya mewafatkan mereka

malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung
mereka

Muhammad:27

إِْدبََٰر ٱلنُُّجومِ َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َو
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan

dibelakang/terbenam bintang-bintang
Ath-Thuur:49 إِْدبََٰر َو

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغيِْر الـلَّـِه
ia membenam mereka memperhatikan al quran dan jika adalah dia

dari sisi selain/tanpa Allah
An-Nisa:82 يَتََدبَُّروَن

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن أَْم َعَلىٰ ُقُلوٍب أَْقفَاُلَهآ
ia membenam mereka memperhatikan al quran atau atas/terhadap hati

kunci-kuncinya
Muhammad:24

أَفََلْم يَدَّبَُّروا۟ ٱْلَقْوَل أَْم َجآَءُهم
apakah maka tidak memperhatikan perkataan atau ia datang kepada

mereka

Al-
Mu'minuun:68

۟ يَدَّبَُّروا
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يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد إِذِْنِهۦ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan tidak dari

seorang pemberi syafa'at kecuali dari sesudah izinnya
Yunus:3 يَُدبُِّر

َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر
dan menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
dan siapakah sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan

Yunus:31

ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalian usaha untuk diyakini

Arraad:2

َمآِء إَِلى ٱأْلَرِْض ثُمَّ يَْعُرُج إَِليِْه يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر ِمَن ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan dari langit

sampai bumi kemudian menaiki kepada-Nya
As-Sajdah:5

َسيُْهزَُم ٱْلَجْمعُ َويَُولُّوَن ٱلدُّبَُر
kelak akan dihacurkan/dikalahkan semua/golongan dipalingkan

belakang
Al-Qamar:45 ٱلدُّبَُر

إِن يُقَِٰتُلوُكْم يَُولُّوُكُم ٱأْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن َو
dan sekiranya mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian

mereka memalingkan kalian belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Ali-Imran:111
ٱأْلَْدبَاَر

 فَاَل تَُولُّوُهُم ٱأْلَْدبَاَر
maka jangan dipalingkan mereka belakang

Al-Anfaal:15

اَل يَُولُّوَن ٱأْلَْدبََٰر وََكاَن َعْهُد الـلَّـِه َمْسـُٔواًل
tidak dipalingkan belakang dan ia adalah janji Allah orang yang

ditanya
Al-Ahzab:15 ٱأْلَْدبََٰر

 َوَلْو قَٰتََلُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلَولَُّوا۟ ٱأْلَْدبََٰر
dan sekiranya (ia) semakin memerangi kalian orang-orang yang

mereka mengingkari pasti (mereka) memalingkan belakang
Al-Fath:22

َوَلِئن نََّصُروُهْم َليَُولُّنَّ ٱأْلَْدبََٰر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن
dan sungguh jika (mereka) menolong mereka sungguh akan

dipalingkan mereka[pr] belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Al-Hasyr:12
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ر ث د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna alas, bantal, buku catatan,

buku notes, telapak kaki anjing, telapakan kaki anjing, blok kertas, kamar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meredam, menyelimuti,

meredamkan, meredupkan, mengisi, menambah, menambahkan, melapisi,
mengisi hal-hal yg tak perlu, membedung, membatasi

ٱمْلُدَّثُِّر
orang yang dalam kondisi berselimut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلُدَّثُِّر
wahai orang yang dalam kondisi berselimut

Al-
Muddaththir:1 ٱمْلُدَّثُِّر

1958

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ر ح د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalahkan, menggagahi,
adalah lebih kuat dr

مَّْدُحوًرا ُدُحوًرا
orang yang dibuang / diusir terusir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُدُحوًرا َوَلُهْم َعذَاٌب َواِصٌب
terusir dan bagi mereka siksaan (ia[lk]) yang menetap /

mengkekalkan
Ash-Shaafaat:9 ُدُحوًرا

َقاَل ٱْخُرْج ِمنَْها َمذُْءوًما مَّْدُحوًرا
dia mengatakan kamu hendaklah keluar keluar daripadanya (surga)

orang yang dicela / dihina orang yang dibuang / diusir
Al-A'raaf:18 مَّْدُحوًرا

 ثُمَّ َجَعْلنَا َلُهۥ َجَهنََّم يَْصَلىَٰها َمذُْموًما مَّْدُحوًرا
kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam masuk

kedalamnya[pr] (ia[lk]) yang dicela orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:18

 فَتُْلَقىٰ ِفى َجَهنََّم َمُلوًما مَّْدُحوًرا
maka dilemparkan di dalam neraka jahanam tempat / waktu tercela

orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:39
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ظ ح د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna klise, penolakan, peniadaan,

sanggahan, sangkalan, pembuktian kesalahan, pemalsuan, tiruan, gambar
negatif, kata ingkar, pembantahan, yg tak berhasil, putusnya, bantahan,

tangkisan, pemutusan, kesempatan, keberatan, ketaksukaan, hal tdk suka,
kekurangan, perubahan, keretakan, selaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyangkal, menyanggah,
membuktikan bahwa salah, membantah, menolak, menangkis,

memecahkan, mematahkan, memecah, memutuskan, menghentikan,
merusakkan, melanggar, membobol, mulai, memungkiri, menukarkan,

meneruskan, melumatkan, menindih, menundukkan, memeras,
menghancurkan, melepaskan, ingkar, mempertiadakan, membukankan,

tdk mengakui, mempersalahkan, meruntuhkan, memusnahkan,
meniadakan, membuat tak berhasil, menggempur, membongkar,

melumpuhkan, memalsukan, memalsu, memutarbalikkan, meniru

ٱمْلُْدَحِضنَي لِيُْدِحُضوا۟
orang-orang yang dibuang/dikalahkan agar dilenyapkan (oleh mereka[lk])

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َويُجَٰ
dan akan berusaha untuk membantah orang-orang yang mereka
mengingkari dengan bathil agar dilenyapkan (oleh mereka[lk])

dengannya hak/kebenaran

Al-Kahfi:56
۟ لِيُْدِحُضوا

َدُلوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َوجَٰ
dan (mereka[lk]) membantah dengan yang batil agar dilenyapkan

(oleh mereka[lk]) dengannya kebenaran
Ghafir:5

فََساَهَم فََكاَن ِمَن ٱمْلُْدَحِضنَي
maka (ia) ikut berundi maka (ia) adalah dari/termasuk orang-orang

yang dibuang/dikalahkan

Ash-
Shaafaat:141

ٱمْلُْدَحِضنَي
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ي ح د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sembahyang, permohonan,

permintaan, orang yg bersembahyang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َدَحىَٰهآ
(ia[lk]) haparkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱأْلَرَْض بَْعَد ذَٰلَِك َدَحىَٰهآ
dan bumi sesudah itu (ia[lk]) haparkannya An-Naziaat:30 َدَحىَٰهآ
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ر خ د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna izin masuk, jalan masuk,

login, hidangan utama, makanan utama, perangsang selera, pintu masuk,
masuk, penerimaan, hal masuk, catatan, peserta, tempat masuk,

pembukuan, judul, kata kepala
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempesona, memikat,

mempesonakan

دَِٰخِريَن دَِٰخُروَن َداِخِريَن تَدَِّخُروَن
orang-orang yang
berendahkan diri

orang-orang yang telah
berendah diri

orang-orang yang
berendahkan diri kalian merendahkan diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأُنَبِّئُُكم ِبَما تَأُْكُلوَن َوَما تَدَِّخُروَن ِفى بُيُوِتُكْم
dan aku kabarkan kepada kalian dengan apa kalian makan dan tidak

kalian merendahkan diri di dalam rumah kalian
Ali-Imran:49 تَدَِّخُروَن

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتى َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka hendak menyombongkan
diri dari hamba-hambaku akan dimasukkan (oleh mereka) neraka

jahanam orang-orang yang berendahkan diri

Ghafir:60
َداِخِريَن

ًدا لِـلَّـِه َوُهْم دَِٰخُروَن َمآِئِل ُسجَّ يَتَفَيَّؤُا۟ ِظلَُٰلُهۥ َعِن ٱْليَِمنيِ َوٱلشَّ
menjadi membolak-balik bayangannya/naungannya dari sebelah
kanan dan kiri sujud kepada Allah dan mereka orang-orang yang

telah berendah diri

An-Nahl:48
دَِٰخُروَن

 ُقْل نََعْم َوأَنتُْم دَِٰخُروَن
kamu hendaklah mengatakan ya dan kalian orang-orang yang telah

berendah diri
Ash-Shaafaat:18

وَُكلٌّ أَتَْوهُ دَِٰخِريَن
dan semuanya mereka datang kepada-nya orang-orang yang

berendahkan diri
An-Naml:87 دَِٰخِريَن
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ل خ د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna selipan, selitan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasukkan, memasuki,
menyertai, masuk, mengikuti, ikut serta, mengambil bagian,

mencantumkan, memulakan, menulis, mencatatkan, memulai, mencatat,
mengajukan, berisi, muat, merangkum, melingkungi, menjalinkan,

memasang, menempatkan, menyisipkan, menyelakan, mempersisipkan,
menyelipi, menyelisipkan, memperselakan, meletakkan, menaruh,

membubuhkan, menaksir, menyerahkan, mengatakan, menanamkan,
menanam, melemparkan, melempar, menaruhkan, kasi, menguraikan,
menawarkan, menawari, mengandung, membatasi, memuat, menahan,

bermuatan, mengekang, menguasai, menampung, mengangkut,
mengetahui, memasangkan

تُْدِخِل تَْدُخُلوَها تَْدُخُلوا۟ أَْدِخْلِنى أَْدِخُلٓوا۟
kamu masukkan memasukinya kalian kelak

memasuki
(kamu[lk])

masukanlah aku
(kalian[lk])
masuklah

َدَخَلُهۥ َدَخَلْت َدَخَل َدَخالًۢ تُْدِخِل
dia memasukinya dia memasuki dia memasuki tipu daya kamu masukkan

َدَخْلتُم َدَخْلَت َدَخُلوهُ َدَخُلوا۟ َدَخَلُهۥ
kalian telah

masuki/campuri (kamu) memasuki (mereka)
memasukinya mereka masuk dia memasukinya

۟ دََّخُلوا ُدِخَلْت دَِٰخُلوَن َدَخْلتُُموهُ َدَخْلتُم
mereka masuk telah diserang orang-orang yang

memasuki
kalian telah

memasukinya
kalian telah

masuki/campuri

۟ فَأُْدِخُلوا َسيُْدِخُلُهُم َسيَْدُخُلوَن َسنُْدِخُلُهْم دََّخُلوا۟
lalu dimasukkan akan dimasukkan

mereka
akan dimasukkan

(oleh mereka)
kelak akan

dimasukkan mereka mereka masuk
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۟ فَٱْدُخُلوا فَيُْدِخُلُهْم فََسيُْدِخُلُهْم فََدَخُلوا۟ فَأُْدِخُلوا۟
maka masuklah maka menyebabkan

masukkan mereka
maka dia alan
memasukkan

mereka
lalu (mereka) masuk lalu dimasukkan

َلتَْدُخُلنَّ فَٱْدُخلِى فَٱْدُخُلٓوا۟ فَٱْدُخُلوَها فَٱْدُخُلوا۟
sungguh memasuki maka masuklah maka masuklah maka masukilah

ia/sorga itu maka masuklah

ُمدََّخاًل لِّيُْدِخَل َليُْدِخَلنَُّهم َلنُْدِخَلنَُّهْم َلتَْدُخُلنَّ
yang menjadi
tempat-tempat
masuk/lubang-

lubang

karena hendak
dimasukkan
(olehnya)

sungguh
menyebabkan akan
memasukkan kami

kepada mereka

sungguh (kami)
akan masukkan

mereka
sungguh memasuki

نَّْدُخَلَهآ نَّْدُخَلَها مُّْدَخاًل ُمْدَخَل ُمدََّخاًل

kami memasukinya kami memasukinya
yang menjadi
tempat-tempat

masuk
yang menjadi
tempat masuk

yang menjadi
tempat-tempat
masuk/lubang-

lubang

َوأَْدِخْلنَا َوأَْدِخْل َوأَْدَخْلنَُٰهْم َوأَْدَخْلنَُٰه نَّْدُخَلَهآ
dan masukkanlah

kami
dan (kamu[lk])
masukkanlah

dan (kami)
masukkan mereka

dan (kami) telah
memasukannya kami memasukinya

َوَدَخَل َوأُْدِخَل َوأَْدِخْلُهْم َوأَْدِخْلِنى َوأَْدِخْلنَا
dan (ia [lk]) masuk dan dia dimasukkan

dan (kamu[lk])
masukkanlah

mereka
dan (kamu[lk])
masukanlah aku

dan masukkanlah
kami

۟ َولِيَْدُخُلوا وأََلُْدِخَلنَُّهْم وأََلُْدِخَلنَُّكْم وأََلَْدَخْلنَُٰهْم َوَدَخَل
dan agar masuk dan tentu aku

masukkan mereka
dan sungguh aku

akan memasukkan
kalian

dan tentu kami
memasukkan

mereka
dan (ia [lk]) masuk

َويُْدِخُلُهُم َويُْدِخَلُكْم َونُْدِخْلُكم َونُْدِخُلُهْم َولِيَْدُخُلوا۟
dan menyebabkan
akan memasukkan

mereka

dan menyebabkan
akan memasukkan

kalian
dan kami

memasukkan kalian
dan kami

memasukkan
mereka

dan agar masuk

۟ َوٱْدُخُلوا َويُْدِخْلُه َويُْدِخْلُكْم َويُْدِخُلُهْم َويُْدِخُلُهُم
dan kalian masuklah dan dia akan dan dimasukkan

dan menyebabkan
akan memasukkan

dan menyebabkan
akan memasukkan

1964

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#31
http://quran.bblm.go.id/test.htm#30
http://quran.bblm.go.id/test.htm#29
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#35
http://quran.bblm.go.id/test.htm#34
http://quran.bblm.go.id/test.htm#33
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#39
http://quran.bblm.go.id/test.htm#38
http://quran.bblm.go.id/test.htm#37
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#43
http://quran.bblm.go.id/test.htm#42
http://quran.bblm.go.id/test.htm#41
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#47
http://quran.bblm.go.id/test.htm#46
http://quran.bblm.go.id/test.htm#45
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#51
http://quran.bblm.go.id/test.htm#50
http://quran.bblm.go.id/test.htm#49
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#56
http://quran.bblm.go.id/test.htm#55
http://quran.bblm.go.id/test.htm#54
http://quran.bblm.go.id/test.htm#53
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52


memasukkannya kalian mereka mereka

1965

Vers
i E

va
lua

si
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يَْدُخُلوَن يَْدُخَلنََّها يَْدُخَل َوٱْدُخلِى َوٱْدُخُلوا۟
mereka masuk memasukkan kami

kedalamnya[pr] ia akan masuk dan (ia[pr])
masuklah dan kalian masuklah

يَْدُخِل
masuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46 ۟ أَْدِخُلٓوا

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80
أَْدِخْلِنى

أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة
apakah kalian mengira bahwa kalian kelak memasuki surga ini Al-Baqarah:214 ۟ تَْدُخُلوا

أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة
apakah kalian mengira bahwa kalian kelak memasuki surga ini

Ali-Imran:142

َوَقاَل يَٰبَِنىَّ اَل تَْدُخُلوا۟ ِمۢن بَاٍب وَِٰحٍد
dan dia mengucapkan hai anak-anakku tidak kalian kelak memasuki

dari pintu yang satu
Yusuf:67

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر بُيُوِتُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak

memasuki rumah-rumah tidak / bukan / selain rumah kalian
An-Nuur:27

لَّيَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر َمْسُكونٍَة ِفيَها
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian kelak memasuki

rumah-rumah tidak / bukan / selain (ia[pr]) yang ditempati
didalamnya

An-Nuur:29

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53
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فَِإن لَّْم تَجُِدوا۟ ِفيَهآ أََحًدا فَاَل تَْدُخُلوَها
maka jika tidak kamu mendapatkan didalamnya seseorang/siapapun

maka jangan memasukinya
An-Nuur:28 تَْدُخُلوَها

َربَّنَآ إِنََّك َمن تُْدِخِل ٱلنَّاَر
ya tuhan kami sesungguhnya kamu siapa-siapa kamu masukkan

neraka
Ali-Imran:192 تُْدِخِل

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم تَتَِّخذُوَن أَيْمَٰ
menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya diantara kalian An-Nahl:92 َدَخالًۢ

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya

diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah
teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94

وََكفََّلَها زََكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليَْها زََكِريَّا ٱمْلِْحرَاَب
dan dia memeliharanya Zakaria setiap apa dia memasuki diatasnya

Zakaria mimbar
Ali-Imran:37 َدَخَل

رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28

ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38 َدَخَلْت

َوَمن َدَخَلُهۥ َكاَن َءاِمنًا َوهللَِِّ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ
dan barang siapa dia memasukinya adalah dia aman dan kepunyaan

Allah atas/terhadap manusia berhaji
Ali-Imran:97 َدَخَلُهۥ

َا َدَخُلوا۟ ِمْن َحيُْث أََمرَُهْم أَبُوُهم َوملَّ
dan ketika mereka masuk dari arah (dia) menyuruh kepada mereka

ayah mereka
Yusuf:68 ۟ َدَخُلوا

َا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أََخاهُ َوملَّ
dan tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya/ketempatnya saudaranya
Yusuf:69

۟ ا َدَخُلوا۟ َعَليِْه َقاُلوا فََلمَّ
maka ketika mereka masuk atasnya mereka berkata

Yusuf:88

ا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أَبََويِْه فََلمَّ
maka tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya kedua ibu-bapaknya
Yusuf:99
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إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

Al-Hijr:52

َقاَلْت إِنَّ ٱمْلُُلوَك إِذَا َدَخُلوا۟ َقْريًَة أَفَْسُدوَها
dia mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk negeri

(kalian) merusaknya/membinasakannya
An-Naml:34

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَلىٰ َداُوۥَد فَفَزَِع ِمنُْهْم
ketika mereka masuk atas/terhadap daud maka (ia) terkejut dari

mereka
Shaad:22

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25

َل َمرٍَّة َولِيَْدُخُلوا۟ ٱمْلَْسجَِد َكَما َدَخُلوهُ أَوَّ
dan agar masuk masjid sebagaimana (mereka) memasukinya paling

pertama kali
Al-Isra:7 َدَخُلوهُ

َوَلوآَْل إِذْ َدَخْلَت َجنَّتََك ُقْلَت
dan mengapa tidak ketika (kamu) memasuki kebunmu kamu

mengatakan
Al-Kahfi:39 َدَخْلَت

َوَربَِٰٓئبُُكُم ٱلَِّٰتى ِفى ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم ٱلَِّٰتى َدَخْلتُم ِبِهنَّ
dan anak-anak isterimu yang di dalam pemeliharaanmu dari isteri-

isteri kalian yang kalian telah masuki/campuri dengan mereka
An-Nisa:23 َدَخْلتُم

فَِإن لَّْم تَُكونُوا۟ َدَخْلتُم ِبِهنَّ
maka jika tidak adalah kalian kalian telah masuki/campuri dengan

mereka
An-Nisa:23

فَِإذَا َدَخْلتُم بُيُوتًا فََسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم
maka apabila kalian telah masuki/campuri rumah-rumah maka
(kalian[lk]) sering-sering memberilah salam atasku/terhadapku

diri/jenis-jenis kalian

An-Nuur:61

ٱْدُخُلوا۟ َعَليِْهُم ٱْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإنَُّكْم غَٰلِبُوَن
kalian hendaklah masuk atas mereka pintu maka jika kalian telah

memasukinya maka sesungguhnya kalian yang telah
mengalahkan/menang

Al-Maidah:23 َدَخْلتُُموهُ

فَِإن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها فَِإنَّا دَِٰخُلوَن
maka jika mereka keluar daripadanya maka sesungguhnya orang-

orang yang memasuki
Al-Maidah:22 دَِٰخُلوَن

َوَلْو ُدِخَلْت َعَليِْهم مِّْن أَْقطَارَِها
dan kalau telah diserang atas mereka dari segala penjurunya Al-Ahzab:14 ُدِخَلْت
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إِذَا َجآُءوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوَقد دََّخُلوا۟ ِبٱْلُكفِْر َو
dan jika mereka datang kepada kalian mereka berkata kami telah

beriman dan sesungguhnya mereka masuk dengan perbuatan
kekafiran

Al-Maidah:61
۟ دََّخُلوا

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:57 َسنُْدِخُلُهْم

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:122

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتى َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka hendak menyombongkan
diri dari hamba-hambaku akan dimasukkan (oleh mereka) neraka

jahanam orang-orang yang berendahkan diri

Ghafir:60
َسيَْدُخُلوَن

أآََل إِنََّها ُقْربٌَة لَُّهْم َسيُْدِخُلُهُم الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦٓ
ketahuilah sesungguhnya itu pendekatan bagi mereka akan

dimasukkan mereka Allah di dalam rahmat-nya
At-Taubah:99 َسيُْدِخُلُهُم

ا َخِطيٓـَِٰٔتِهْم أُْغرُِقوا۟ فَأُْدِخُلوا۟ نَاًرا مِّمَّ
dari apa kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu

dimasukkan api
Nuh:25 ۟ فَأُْدِخُلوا

َوَجآَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخُلوا۟ َعَليِْه
dan dia datang saudara-saudara yusuf lalu (mereka) masuk atasnya Yusuf:58 ۟ فََدَخُلوا

نُْه َوفَْضٍل فََسيُْدِخُلُهْم ِفى رَْحَمٍة مِّ
maka dia alan memasukkan mereka di dalam rahmat dari padanya

dan karunia
An-Nisa:175 فََسيُْدِخُلُهْم

فَيُْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفى رَْحَمِتِهۦ ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka menyebabkan masukkan mereka tuhan mereka di dalam

rahmat-nya itu dia keberuntungan nyata
Al-Jaatsiyah:30 فَيُْدِخُلُهْم

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwakalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53
۟ فَٱْدُخُلوا

لِِديَن َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُها َسلٌَٰم َعَليُْكْم ِطبْتُْم فَٱْدُخُلوَها خَٰ
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya

kehormatan/kesejahteraan atas kalian baiklah/bahagialah kamu maka
masukilah ia/sorga itu orang-orang yang kekal

Az-Zumar:73
فَٱْدُخُلوَها
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لِِديَن ِفيَها فََلِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن فَٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam orang-orang yang kekal

didalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal orang-orang
yang sombong

An-Nahl:29
۟ فَٱْدُخُلٓوا

فَٱْدُخلِى ِفى ِعبَِٰدى
maka masuklah di dalam hamba-hamba Al-Fajr:29 فَٱْدُخلِى

َلتَْدُخُلنَّ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
sungguh memasuki masjid Haram jika ia menghendaki Allah keadaan

aman
Al-Fath:27 َلتَْدُخُلنَّ

لِِحنَي ِت َلنُْدِخَلنَُّهْم ِفى ٱلصَّٰ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh (kami) akan masukkan mereka di
dalam orang-orang yang soleh

Al-Ankabuut:9 َلنُْدِخَلنَُّهْم

إِنَّ الـلَّـَه َلَعلِيٌم َحلِيٌم َليُْدِخَلنَُّهم مُّْدَخاًل يَرَْضْونَُهۥ َو
sungguh menyebabkan akan memasukkan kami kepada mereka yang
menjadi tempat-tempat masuk menyukainya dan sesungguhnya kami

Allah sungguh sangat mengetahui Maha Penyantun

Al-Hajj:59
َليُْدِخَلنَُّهم

ُر لِّيُْدِخَل ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
karena hendak dimasukkan (olehnya) orang-orang yang beriman dan

orang-orang mukmin perempuan surga dia mengalirkan dari
bawahnya sungai-sungai

Al-Fath:5
لِّيُْدِخَل

لِّيُْدِخَل الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
karena hendak dimasukkan (olehnya) Allah di dalam rahmat-nya

siapa yang dia kehendaki
Al-Fath:25

َلْو يَجُِدوَن َمْلَجـًٔا أَْو َمغَٰرٍَٰت أَْو ُمدََّخاًل
jikalau mereka mendapatkan tempat berlindung atau gua-gua atau

yang menjadi tempat-tempat masuk/lubang-lubang
At-Taubah:57 ُمدََّخاًل

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80
ُمْدَخَل

نَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخاًل َكِريًما
kami menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami
memasukkan kalian yang menjadi tempat-tempat masuk sangat mulia

An-Nisa:31 مُّْدَخاًل
إِنَّ الـلَّـَه َلَعلِيٌم َحلِيٌم َليُْدِخَلنَُّهم مُّْدَخاًل يَرَْضْونَُهۥ َو

sungguh menyebabkan akan memasukkan kami kepada mereka yang
menjadi tempat-tempat masuk menyukainya dan sesungguhnya kami

Allah sungguh sangat mengetahui Maha Penyantun

Al-Hajj:59
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إِنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحتَّىٰ يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها َو
dan sesungguhnya kami tidak akan kami memasukinya sehingga

mereka keluar daripadanya
Al-Maidah:22 نَّْدُخَلَها

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّا َلن نَّْدُخَلَهآ أَبًَدا
mereka berkata ya Musa sesungguhnya kami tidak akan kami

memasukinya selama-lamanya
Al-Maidah:24 نَّْدُخَلَهآ

لِِحنَي َوأَْدَخْلنَُٰه ِفى رَْحَمِتنَآ إِنَُّهۥ ِمَن ٱلصَّٰ
dan (kami) telah memasukannya di dalam rahmat kami sesungguhnya

dia dari/termasuk orang-orang yang saleh
Al-Anbiyaa':75 َوأَْدَخْلنَُٰه

لِِحنَي َوأَْدَخْلنَُٰهْم ِفى رَْحَمِتنَآ إِنَُّهم مَِّن ٱلصَّٰ
dan (kami) masukkan mereka di dalam rahmat kami sesungguhnya

mereka dari/termasuk orang-orang yang saleh
Al-Anbiyaa':86 َوأَْدَخْلنَُٰهْم

َوأَْدِخْل يََدَك ِفى َجيِْبَك
dan (kamu[lk]) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu An-Naml:12 َوأَْدِخْل

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى وأَِلَِخى َوأَْدِخْلنَا ِفى رَْحَمِتَك
dia mengatakan Tuhan ampunilah untuk ku dan saudaraku dan

masukkanlah kami di dalam rahmat engkau
Al-A'raaf:151 َوأَْدِخْلنَا

لِِحنَي َوأَْدِخْلِنى ِبرَْحَمِتَك ِفى ِعبَاِدَك ٱلصَّٰ
dan (kamu[lk]) masukanlah aku dengan rahmat-mu di dalam hamba-

hamba-mu orang-orang yang soleh
An-Naml:19 َوأَْدِخْلِنى

َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعدتَُّهْم
ya tuhan kami dan (kamu[lk]) masukkanlah mereka surga 'adn yang

kamu janjikan kepada mereka
Ghafir:8 َوأَْدِخْلُهْم

فََمن زُْحزَِح َعِن ٱلنَّاِر َوأُْدِخَل ٱْلَجنََّة
maka barang siapa dia dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan

surga ini
Ali-Imran:185 َوأُْدِخَل

ِت لِحَٰ َوأُْدِخَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan dia dimasukkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Ibrahim:23

ْجَن فَتَيَاِن َوَدَخَل َمَعُه ٱلسِّ
dan (ia [lk]) masuk bersama dia penjara dua orang pemuda Yusuf:36 َوَدَخَل

َوَدَخَل َجنَّتَُهۥ َوُهَو ظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ
dan (ia [lk]) masuk kebunnya dan dia zalim untuk diri sendiri

Al-Kahfi:35
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َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15

َلَكفَّرْنَا َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم وأََلَْدَخْلنَُٰهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
tentu kami menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka

dan tentu kami memasukkan mereka surga kenikmatan
Al-Maidah:65 وأََلَْدَخْلنَُٰهْم

ُر وأََلُْدِخَلنَُّكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan sungguh aku akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:12 وأََلُْدِخَلنَُّكْم

ُر وأََلُْدِخَلنَُّهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan tentu aku masukkan mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
Ali-Imran:195 وأََلُْدِخَلنَُّهْم

َل َمرٍَّة َولِيَْدُخُلوا۟ ٱمْلَْسجَِد َكَما َدَخُلوهُ أَوَّ
dan agar masuk masjid sebagaimana (mereka) memasukinya paling

pertama kali
Al-Isra:7 ۟ َولِيَْدُخُلوا

رَةٌ َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَلِياًل ٌج مُّطَهَّ لَُّهْم ِفيَهآ أَزْوَٰ
bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang sangat suci dan

kami memasukkan mereka tempat teduh/naungan sangat teduh
An-Nisa:57 َونُْدِخُلُهْم

نَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخاًل َكِريًما
kami menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami
memasukkan kalian yang menjadi tempat-tempat masuk sangat mulia

An-Nisa:31 َونُْدِخْلُكم
ُر َويُْدِخَلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ

dan menyebabkan akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan
dari bawahnya sungai-sungai

At-Tahriim:8 َويُْدِخَلُكْم
َويُْدِخُلُهُم ٱْلَجنََّة َعرَّفََها َلُهْم

dan menyebabkan akan memasukkan mereka surga ini telah (ia) telah
benar-benar memperkenalkannya bagi mereka

Muhammad:6 َويُْدِخُلُهُم
نُْه َويُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت َوأَيََّدُهم ِبُروحٍ مِّ

dan (ia[lk]) menyebabkan menguatkan mereka dengan roh
pertolongan dari padanya dan menyebabkan akan memasukkan

mereka surga

Al-
Mujaadilah:22

َويُْدِخُلُهْم

ُر يَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan dimasukkan kalian

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Ash-Shaff:12 َويُْدِخْلُكْم
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ُر َويُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia akan memasukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
At-Taghaabun:9 َويُْدِخْلُه

ًدا َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud Al-Baqarah:58 ۟ َوٱْدُخُلوا

ًدا نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud mengampuni bagi kalian kesalahan-
kesalahan kalian kelam akan kami tambah orang-orang yang berbuat

baik

Al-A'raaf:161

تَفَرَِّقٍة َوٱْدُخُلوا۟ ِمْن أَبْوٍَٰب مُّ
dan kalian masuklah dari pintu-pintu berlainan

Yusuf:67

َوٱْدُخلِى َجنَِّتى
dan (ia[pr]) masuklah surga-ku Al-Fajr:30 َوٱْدُخلِى

َوَقاُلوا۟ َلن يَْدُخَل ٱْلَجنََّة
dan mereka berkata tidak ia akan masuk surga ini Al-Baqarah:111 يَْدُخَل

أَن الَّ يَْدُخَلنََّها ٱْليَْوَم َعَليُْكم مِّْسِكنٌي
bahwa jangan memasukkan kami kedalamnya[pr] hari ini atas kalian

seorang miskin
Al-Qalam:24 يَْدُخَلنََّها

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن نَِقيًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini dan tidak mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:124 يَْدُخُلوَن

َمآِء واََل يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة اَل تُفَتَّحُ َلُهْم أَبْوَُٰب ٱلسَّ
tidak dia membukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak

mereka masuk surga ini
Al-A'raaf:40

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْدُخُلوَن َعَليِْهم مِّن ُكلِّ بَاٍب
dan para malaikat mereka masuk atas mereka dari setiap pintu

Arraad:23

فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن َشيْـًٔا
maka itulah mereka mereka masuk surga ini dan tidak mereka

dianiaya sesuatu
Maryam:60

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة يُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini mereka memperoleh rizki di dalamnya dengan tidak/tanpa
perhitungan

Ghafir:40

َوَرأَيَْت ٱلنَّاَس يَْدُخُلوَن ِفى ِديِن الـلَّـِه أَفَْواًجا
dan (kamu) melihat manusia mereka masuk di dalam agama Allah

bergolong-golong
An-Nasr:2
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يَِّٰتِهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dan orang (ia) melakukan

perbuatan baik/saleh dari bapak-bapak mereka dan isteri-isteri
mereka dan keturunan mereka

Arraad:23
يَْدُخُلونََها

ُر َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai bagi mereka
An-Nahl:31

َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها يَُحلَّْوَن ِفيَها
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya diberi perhiasan di

dalamnya
Faathir:33

َلْم يَْدُخُلوَها َوُهْم يَطَْمُعوَن
belum mereka memasukinya dan mereka mereka mengharapkan Al-A'raaf:46 يَْدُخُلوَها

أُ۟ولَِٰٓئَك َما َكاَن َلُهْم أَن يَْدُخُلوَهآ إاِلَّ َخآِئِفنَي
itulah mereka tidak adalah dia bagi mereka bahwa mereka

memasukinya kecuali orang-orang takut
Al-Baqarah:114 يَْدُخُلوَهآ

ُن ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َا يَْدُخِل ٱإْلِ َولَِٰكن ُقوُلٓوا۟ أَْسَلْمنَا َوملَّ
akan tetapi dikatakan (kami) telah menyerahkan diri dan belum

masuk iman di dalam hati kalian
Al-Hujuraat:14 يَْدُخِل

نُْهْم أَن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ أَيَطَْمعُ ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
apakah ingin tiap seseorang dari mereka akan dimasuk surga sangat

senang/nikmat
Al-Ma'arij:38 يُْدَخَل

لِِحنَي َونَطَْمعُ أَن يُْدِخَلنَا َربُّنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلصَّٰ
dan kami menginginkan agar dia memasukkan kami tuhan kami

bersama kaum orang-orang yang soleh
Al-Maidah:84 يُْدِخَلنَا

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Hajj:14 يُْدِخُل

ِت َجنٍَّٰت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan surga
Al-Hajj:23

َولَِٰكن يُْدِخُل َمن يََشآُء ِفى رَْحَمِتِهۦ
akan tetapi menyebabkan masuk orang yang dia kehendaki di dalam

rahmat-nya
Asy-Syuura:8

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Muhammad:12

يُْدِخُل َمن يََشآُء ِفى رَْحَمِتِهۦ
menyebabkan masuk siapa dia kehendaki di dalam rahmat-nya

Al-Insaan:31
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ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
An-Nisa:13 يُْدِخْلُه

لًِدا ِفيَها َوَلُهۥ َعذَاٌب مُِّهنٌي يُْدِخْلُه نَاًرا خَٰ
dia masukkannya api yang kekal di dalamnya dan baginya siksaan

yang sangat menghinakan
An-Nisa:14

ُر يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
Al-Fath:17

لًِحا يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barang siapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dia masukkannya surga
Ath-Thalaaq:11

َوِقيَل ٱْدُخاَل ٱلنَّاَر َمعَ ٱلدَِّٰخلنَِي
dan dikatakan (kalian berdua) masuklah api/neraka bersama orang-

orang yang masuk
At-Tahriim:10 ٱْدُخاَل

ِذِه ٱْلَقْريََة إِذْ ُقْلنَا ٱْدُخُلوا۟ هَٰ َو
dan ketika kami mengatakan kalian hendaklah masuk ini negeri Al-Baqarah:58 ۟ ٱْدُخُلوا

ْلمِ َكآفًَّة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْدُخُلوا۟ ِفى ٱلسِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah masuk

di dalam islam semuanya
Al-Baqarah:208

ًدا َوُقْلنَا َلُهُم ٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kami berkata kepada mereka kalian hendaklah masuk pintu sujud

An-Nisa:154

يََٰقْومِ ٱْدُخُلوا۟ ٱأْلَرَْض ٱمْلَُقدََّسَة ٱلَِّتى َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
hai kaumku kalian hendaklah masuk tanah/bumi wanita-wanita yang

sangat suci yang dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Maidah:21

ٱْدُخُلوا۟ َعَليِْهُم ٱْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإنَُّكْم غَٰلِبُوَن
kalian hendaklah masuk atas mereka pintu maka jika kalian telah

memasukinya maka sesungguhnya kalian yang telah
mengalahkan/menang

Al-Maidah:23

َقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِفىٓ أَُممٍ َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكم
dia mengatakan kalian hendaklah masuk di dalam / pada umat-umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian
Al-A'raaf:38

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة اَل َخْوٌف َعَليُْكْم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
kalian hendaklah masuk surga ini tidak kekhawatiran atas kalian dan

tidaklah kalian kalian merasa sedih
Al-A'raaf:49

َوَقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِمْصَر إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
dan dia mengucapkan kalian hendaklah masuk negeri mesir jika ia

menghendaki Allah keadaan aman
Yusuf:99

1975

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian hendaklah masuk surga ini dengan apa/disebabkan adalah

kalian kalian melakukan
An-Nahl:32

ِكنَُكْم َقاَلْت نَْمَلٌة يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّْمُل ٱْدُخُلوا۟ َمسَٰ
dia mengatakan seekor semut wahai semut kalian hendaklah masuk

tempat tinggal kalian
An-Naml:18

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة أَنتُْم َوأَزْوَُٰجُكْم تُْحبَُروَن
kalian hendaklah masuk surga ini kalian dan isteri-isteri kalian

digembirakan
Az-Zukhruf:70

ٱْدُخُلوَها ِبَسلَٰمٍ َءاِمِننَي
(kalian) masuklah kedalamnya dengan damai keadaan aman Al-Hijr:46 ٱْدُخُلوَها

ٱْدُخُلوَها ِبَسلَٰمٍ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُلوِد
(kalian) masuklah kedalamnya dengan damai itu hari kekekalan

Qaaf:34

ِقيَل ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم
dia dikatakan kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam Az-Zumar:72 ۟ ٱْدُخُلٓوا

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam orang-orang
yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal

orang-orang yang sombong

Ghafir:76

ِقيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنََّة َقاَل يََٰليَْت َقْوِمى يَْعَلُموَن
dia dikatakan (kamu) masuklah surga ini dia mengatakan amboi,

kiranya kamu kaum mereka mengetahui
YaaSiin:26 ٱْدُخِل

رَْح ِقيَل َلَها ٱْدُخلِى ٱلصَّ
dia dikatakan kepadanya (kamu) masuklah istana An-Naml:44 ٱْدُخلِى

َوِقيَل ٱْدُخاَل ٱلنَّاَر َمعَ ٱلدَِّٰخلنَِي
dan dikatakan (kalian berdua) masuklah api/neraka bersama orang-

orang yang masuk
At-Tahriim:10 ٱلدَِّٰخلنَِي
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ن خ د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rokok, kabut, hal merokok,

cuti, bau, bau tajam, kebingungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merokok, berasap, mengisap,

mengasapi, menghitamkan dgn asap, meminum rokok, mengomel,
menggerutu, memarahi, mengasap, marah-marah, mengabuti,

memfumigasi, berbau, berbau busuk, berbau tdk enak, berbau keras,
menyembuhkan, menghilangkan, mengawetkan, menghirup, menarik

nafas, menyedot, menafaskan, meminum, mengisap udara

ُدَخاٌن ِبُدَخاٍن
asap dengan asap/kabut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َمآُء ِبُدَخاٍن مُِّبنيٍ فَٱرْتَِقْب يَْوَم تَأِْتى ٱلسَّ

maka tunggulah pada hari datang langit dengan asap/kabut nyata Ad-Dukhaan:10 ِبُدَخاٍن
َمآِء َوِهىَ ُدَخاٌن ثُمَّ ٱْستََوىٰٓ إَِلى ٱلسَّ

kemudian mereka berkuasa kepada langit dan ia/langit asap Fush-Shilat:11 ُدَخاٌن
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ر ك د د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lelaki, laki-laki, putera,

jantan, kutipan, sebutan, predikat, sitiran, panggilan, surat penghargaan,
tanda penghargaan, guntingan, surat pujian, maskulin, kelaki-lakian,

putra, bin, anak laki-laki, keturunan, anakanda, pasangan, suami, rekan,
teman, jodoh, istri, betina, perwira kapal pembantu kapten, penarikan,

ingatan, pembatalan, penghapusan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kawin, mengawinkan,
membandingi, bergabung, menciptakan mat, batang, tangkai, rod,

pancing, balok, sambuk, menyebut, mengatakan, menyinggung,
menyebuntukan, mempersaksikan, membawa-bawa, mengingatkan,

memperingatkan, mirip, menagih, membuat teringat, mengenangkan,
mengingat kembali, mengenang, menarik, menarik kembali,

menimbulkan, menghidupkan, membatalkan, menghapuskan,
mempertarikkan, mengembalikan, mengangan-angankan, ingat,
mengingat, menyampaikan salam, menghadiahi, memusatkan,

menenangkan, mengenang kembali, menggabungkan kembali, memohon,
meminta, berdoa, memohonkan, memohon dgn asyik, menegur, menasihati

َوٱدََّكَر مُّدَِّكٍر
dan teringat orang yang dalam kondisi mengambil pelajaran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلَقد تَّرَْكنََٰهآ َءايًَة فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
dan sesungguhnya kami telah jadikannya pelajaran maka adakah dari

orang yang dalam kondisi mengambil pelajaran
Al-Qamar:15 مُّدَِّكٍر

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر  َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:17

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر  َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:22
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رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر  َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:32

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر  َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:40

 َوَلَقْد أَْهَلْكنَآ أَْشيَاَعُكْم فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
dan sesungguhnya (kami) telah membinasakan orang-orang yang

serupa dengan kalian maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:51

ٍة َوَقاَل ٱلَِّذى نََجا ِمنُْهَما َوٱدََّكَر بَْعَد أُمَّ
dan dia mengucapkan yang selamat diantara keduanya dan teringat

sesudah ummat
Yusuf:45 َوٱدََّكَر
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ا ر د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menangkal, menangkis,
menepis, mengipaskan, menghindari, mengelakkan, mencegah,

menghalangi, menjaga, menolak, menghalang

۟ َويَْدَرؤُا َويَْدرَُءوَن فَٱْدرَُءوا۟ فَٱدَّٰرَْٰٔتُْم
dan menolak dan menolak maka kalian hendaklah

menolak
lalu kamu saling

menuduh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ َقتَْلتُْم نَفًْسا فَٱدَّٰرَْٰٔتُْم ِفيَها َو
dan ketika kalian membunuh seseorang lalu kamu saling menuduh

tentang hal itu
Al-Baqarah:72 فَٱدَّٰرَْٰٔتُْم

ِدِقنَي ُقْل فَٱْدرَُءوا۟ َعْن أَنفُِسُكُم ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah menolak dari

diri-diri kalian kematian jika adalah kalian para yang membenarkan
Ali-Imran:168 ۟ فَٱْدرَُءوا

يِّئََة ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka
tersembunyi dan keterus-terangan dan menolak dengan kebaikan

kejahatan

Arraad:22
َويَْدرَُءوَن

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يِّئََة َوِممَّ َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ
dan menolak dengan kebaikan kejahatan dan sebagian dari apa kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Qashash:54

دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه َويَْدَرؤُا۟ َعنَْها ٱْلَعذَاَب أَن تَْشَهَد أَْربَعَ َشهَٰ
dan menolak dari padanya azab / siksa bahwamemberikan

penyaksian empat saksi/sumpah dengan Allah
An-Nuur:8 ۟ َويَْدَرؤُا
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ج ر د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kode, sandi, kitab undang-

undang, skala, neraca, timbangan, sisik, derajat, kerak air, jenjang,
langkah, celah, lubang, tempat, petak, jejak, penjara, mesin jackpot, sel

penjara, perjalanan perlahan-lahan, irama, anak tangga, tingkat, tindak,
jangkah, lulusan, tamatan, yg lulus, tiang, kancing, papan, kuda pembiak,

kuda pacek, bapak kuda, sisipan, lampiran, jejak tapak kaki, yg tamat,
keluaran, kelas, selipan, selitan, mutu, taraf, nilai, angka, pangkat,

tanjakan, lemari kecil berkunci
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melangkah, memijak,

menjejak, bertapak, meratakan, memberi angka, memeriksa, membiji,
menggolong-golongkan, memasukkan, berisi, muat, merangkum,

melingkungi, menjalinkan, menginjak, menginjakkan, melarikan diri,
berjejak, berdansa, bergerak dgn cepat, lulus, tamat, pergi, berjalan-jalan,

menimbang, membersihkan sisik, menyisiki, mendaki, mengelupas,
memasang, menempatkan, menaburkan, menabur, menatah, menyisipkan,
menyelakan, mempersisipkan, menyelipi, menyelisipkan, memperselakan,

menyandi, memakai kata-kata sandi, menetapkan, melubangi, mencari
jejak, bertatah, bertatih-tatih, menandai dgn satuan ukuran

َسنَْستَْدرُِجُهم ٍت َدرَجَٰ ٌت َدرَجَٰ َدرََجٌة َدرََجًة
menarik secara

berangsur-angsur beberapa derajat bertingkat-tingkat derajat/satu tingkat
kelebihan satu derajat

ِت ٱلدَّرَجَٰ ُت ٱلدَّرَجَٰ
derajat-Nya derajat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِهِديَن ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن َدرََجًة ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka atas/terhadap orang-orang yang duduk/tinggal

satu derajat

An-Nisa:95
َدرََجًة

ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَُم َدرََجًة ِعنَد الـلَّـِه
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka paling/lebih tinggi derajat

disisi Allah
At-Taubah:20
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َوقَٰتََل أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعظَُم َدرََجًة مَِّن ٱلَِّذيَن أَنفَُقوا۟ ِمۢن بَْعُد
dan dia membunuh itulah mereka paling/lebih tinggi derajat dari

orang-orang yang yang mereka belanjakan dari sebelum
Al-Hadiid:10

َولِلرَِّجاِل َعَليِْهنَّ َدرََجٌة َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan para lelaki/suami atas mereka derajat/satu tingkat kelebihan dan

Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Baqarah:228 َدرََجٌة

ٌت ِعنَد الـلَّـِه ُهْم َدرَجَٰ
mereka bertingkat-tingkat disisi Allah Ali-Imran:163 ٌت َدرَجَٰ

ا َعِمُلوا۟ ٌت مِّمَّ َولُِكلٍّ َدرَجَٰ
dan bagi tiap-tiap derajat dari apa mereka mengerjakan

Al-An'aam:132

ٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهْم َدرَجَٰ
bagi mereka (memperoleh) derajat disisi tuhan mereka dan

tempat/waktu ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Anfaal:4

۟ ا َعِمُلوا ٌت مِّمَّ َولُِكلٍّ َدرَجَٰ
dan bagi tiap-tiap derajat dari apa mereka mengerjakan

Al-Ahqaaf:19

ٍت مَّن َكلََّم الـلَّـُه َورَفَعَ بَْعَضُهْم َدرَجَٰ
orang dia benar-benar mengatakan Allah dan dia meninggikan

sebagian mereka beberapa derajat
Al-Baqarah:253 ٍت َدرَجَٰ

نُْه َوَمْغِفرَةً َورَْحَمًة ٍت مِّ َدرَجَٰ
beberapa derajat dari padanya dan tempat/waktu ampunan dan rahmat

An-Nisa:96

ٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم نَرْفَعُ َدرَجَٰ
dia meninggikan beberapa derajat siapa dia menghendaki

sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui
Al-An'aam:83

ٍت  َورَفَعَ بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan dia meninggikan sebagian kalian di atas bagian beberapa derajat

Al-An'aam:165

ٍت مَّن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه نَرْفَعُ َدرَجَٰ
kecuali bahwa dia menghendaki Allah dia meninggikan derajat

siapa/orang
Yusuf:76

ٍت َوأَْكبَُر تَفِْضياًل َوَلآْلِخرَةُ أَْكبَُر َدرَجَٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) paling besar

derajat/tingkatan dan lebih besar keutamaan/kelebihan
Al-Isra:21

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32
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ٍت  يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ
meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan kepada ayat-ayat

Kami menarik secara berangsur-angsur dari arah tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:182
َسنَْستَْدرُِجُهم

َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
kelak Kami menarik mereka berangsur-angsur dari sekira/secara

tidak mereka mengetahui
Al-Qalam:44

ُت ٱْلُعَلىٰ فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱلدَّرَجَٰ
maka itulah mereka bagi mereka (memperoleh) derajat tinggi Thaahaa:75 ُت ٱلدَّرَجَٰ

ِت ذُو ٱْلَعرِْش رَِفيعُ ٱلدَّرَجَٰ
yang paling tinggi derajat-Nya mempunyai 'arsy` Ghafir:15 ِت ٱلدَّرَجَٰ
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ر ر د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna butir, mutu, sesuatu yg

sangat berharga, titik air mata, amat deras, yg dicurahkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendapatkan mutiara,

memperhias dgn mutiara, membuat mirip mutiara

مِّْدرَاًرا ىٌّ ُدرِّ
sangat deras sangat berkilauan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَٰرََكٍة زَيْتُونٍَة ىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدرِّ
kaca itu (kb) seakan-akan bintang sangat berkilauan dinyalakan dari

pohon (ia[pr]) yang ingin keberkatan pohon zaitun
An-Nuur:35 ىٌّ ُدرِّ

َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6 مِّْدرَاًرا

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا َويَزِْدُكْم ُقوَّةً إَِلىٰ ُقوَِّتُكْم يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras dan

menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian
Huud:52

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا  يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras

Nuh:11
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س ر د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teguran, penelitian,

penyelidikan, kajian, pengajian, telaah, pembahasan, mata pelajaran,
bahas, mata kuliah, bahan pelajaran, pertimbangan, perhatian, pemikiran,
perhitungan, timbangan, kepentingan, upah, ganjaran, hadiah, anggaran,
ketenggangan, pembayaran, kepatutan, banding, kuliah, ceramah, omelan,

kolese, pembacaan, lesing, kata-kata nasihat, pengetahuan, bacaan,
interpretasi, tafsiran, yg suka membaca buku, yg patut untuk dibaca,
petunjuk, pengajaran, perintah, pesan, aturan, perguruan, kasus, hal,

kejadian, perkara, argumen, kotak, sarung, peti, tas, koper, penyakit, sakit,
pengaduan, pembungkus, kas, kausa, ihwal, panggilan, orang sakit, orang

yg luka, bicara, tempat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengajar, mengajari,

memberi pelajaran, memberi nasihat, belajar, mempelajari, memikirkan,
memikir, mengilmukan, menghafalkan, menghafal, memberi kuliah,
mengajarkan, mengkuliahi, menasihati, mengomeli, mengkuliahkan,

meneliti, mempak, mengepak, menyelidiki benar-benar

إِْدِريَس َو ِدرَاَسِتِهْم َدرَْسَت تَْدرُُسوَن إِْدِريَس
dan idris pelajaran/bacaan

mereka kamu mempelajari kalian mempelajari idris

يَْدرُُسونََها َوَدرَُسوا۟
membaca kepada kami tetangnya dan (mereka[lk]) mempelajari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِْدِريَس
dan ingatlah di dalam kitab idris Maryam:56 إِْدِريَس

َوِبَما ُكنتُْم تَْدرُُسوَن
dan dengan sebab adalah kalian kalian mempelajari Ali-Imran:79 تَْدرُُسوَن

 أَْم َلُكْم ِكتٌَٰب ِفيِه تَْدرُُسوَن
atau bagi kalian catatan / ketetapan tentang (kebenaran) itu kalian

mempelajari
Al-Qalam:37
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وََكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َولِيَُقوُلوا۟ َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُهۥ لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan demikianlah kami ulang-ulang ayat-ayat dan hendaklah

mengatakan kamu mempelajari dan agar kami menjelaskan bagi
kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-An'aam:105
َدرَْسَت

إِن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم َلغَِٰفلنَِي َو
dan sesungguhnya adalah kami dari pelajaran/bacaan mereka

sungguh orang-orang yang lalai
Al-An'aam:156 ِدرَاَسِتِهْم

ِبِريَن إِْدِريَس َوذَاٱْلِكفِْل ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ ِعيَل َو إِْسمَٰ َو
dan IsmaiXil dan idris dan zulkifli setiap dari/termasuk orang-orang

yang sabar
Al-Anbiyaa':85 إِْدِريَس َو

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169
۟ َوَدرَُسوا

َوَمآ َءاتَيْنَُٰهم مِّن ُكتٍُب يَْدرُُسونََها
dan tidak kami telah mendatangkan kepada mereka dari kitab-kitab

membaca kepada kami tetangnya
Saba':44 يَْدرُُسونََها
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ك ر د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengingkatan, perjalanan

dgn mobil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna naik, menunggang,

mengendarai, menumpang, menuju, naik mobil, menggoda, bergantung,
menjalani dgn mobil, memperkuda, memperkuda-kudakan

َدرًَكا تُْدرُِكُه تُْدرَِك تَدَٰرََكُهۥ أَْدرََكُه
tersusul dia dapat dicapainya didapatkan/dikejar (ia) pura-pura

mendapatkannya
(ia[lk]) akhirnya

mencapainya

يُْدرِْكُه يُْدرُِك ُم يُْدرِككُّ مَلُْدرَُكوَن َدرًَكا
dia menemuinya dia menyebabkan

dapat mencapai
akan didapatkan
kalian (olehnya)

pasti orang-orang
yang cepat tersusul tersusul

ٱلدَّرِْك ٱدَّٰرََك
tingkatan tidak sampai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُجنُوُدهُۥ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَْدرََكُه ٱْلَغَرُق
dan para bala tentaranya kedengkian dan permungsuhan sehingga

apabila (ia[lk]) akhirnya mencapainya tenggelam
Yunus:90 أَْدرََكُه

بِِّهۦ لَّوآَْل أَن تَدَٰرََكُهۥ ِنْعَمٌة مِّن رَّ
kalau tidak karena (ia) pura-pura mendapatkannya nikmat-nikmat

dari tuhannya
Al-Qalam:49 تَدَٰرََكُهۥ

ْمُس يَنۢبَِغى َلَهآ أَن تُْدرَِك ٱْلَقَمَر اَل ٱلشَّ
tidak matahari patut/mungkin baginya bahwa didapatkan/dikejar

bulan
YaaSiin:40 تُْدرَِك

َر َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر ُر َوُهَو يُْدرُِك ٱأْلَبْصَٰ الَّ تُْدرُِكُه ٱأْلَبْصَٰ
tidak dia dapat dicapainya penglihatan (mata) dan dia dia

menyebabkan dapat mencapai penglihatan/yang kelihatan dan dia
sangat halus maha pengungkap

Al-An'aam:103
تُْدرُِكُه
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ُف َدرًَكا واََل تَْخَشىٰ الَّ تَخَٰ
jangan takut tersusul dan jangantakut Thaahaa:77 َدرًَكا

ُب ُموَسىٰٓ إِنَّا مَلُْدرَُكوَن ا تَرََٰٓءا ٱْلَجْمَعاِن َقاَل أَْصحَٰ فََلمَّ
maka setelah saling melihat kedua kumpulan/golongan dia

mengatakan para penghuni Musa sesungguhnya kami pasti orang-
orang yang cepat tersusul

Asy-Syu'araa':61
مَلُْدرَُكوَن

ُم ٱمْلَْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِفى بُُروجٍ مَُّشيََّدٍة أَيَْن َما تَُكونُوا۟ يُْدرِككُّ
dimana saja adalah kalian akan didapatkan kalian (olehnya) kematian
kendatipun adalah kalian di dalam benteng yang sangat tinggi kokoh

An-Nisa:78 ُم يُْدرِككُّ
َر َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر ُر َوُهَو يُْدرُِك ٱأْلَبْصَٰ الَّ تُْدرُِكُه ٱأْلَبْصَٰ

tidak dia dapat dicapainya penglihatan (mata) dan dia dia
menyebabkan dapat mencapai penglihatan/yang kelihatan dan dia

sangat halus maha pengungkap

Al-An'aam:103
يُْدرُِك

ثُمَّ يُْدرِْكُه ٱمْلَْوُت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
kemudian dia menemuinya kematian maka sesungguhnya telah dia

mendapatkan pahalanya atas/terhadap Allah
An-Nisa:100 يُْدرِْكُه

َحتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَُكوا۟ ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت أُْخَرىُٰهْم أِلُوَلىُٰهْم
sehingga apabila kalian dapatkanlah/berkumpulah di dalamnya

semuanya dia mengatakan orang yang lain diantara mereka kepada
orang-orang yang terdahulu dari mereka

Al-A'raaf:38
۟ ٱدَّارَُكوا

بَِل ٱدَّٰرََك ِعْلُمُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة
bahkan tidak sampai pengetahuan mereka di dalam akhirat An-Naml:66 ٱدَّٰرََك

إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِفى ٱلدَّرِْك ٱأْلَْسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki di dalam tingkatan

bawah dari neraka
An-Nisa:145 ٱلدَّرِْك
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م ه ر د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna uang dirham, dirham

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َدرَِٰهَم
beberapa dirham

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَشَرْوهُ ِبثََمنٍۭ بَْخٍس َدرَِٰهَم َمْعُدوَدٍة
dan (mereka) menukarnya dengan harga[pr] murah beberapa dirham

(ia[pr]) yang ditentukan
Yusuf:20 َدرَِٰهَم
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ي ر د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tahu, mengetahui, maklum,
kenal, mengenal, mengerti, mafhum, paham, menguasai, pandai, memiliki

pengetahuan.

أَْدِرٓى أَْدِرى أَْدِر أَْدَرىُٰكم أَْدَرىَٰك
(aku) mengetahui (aku) mengetahui (aku) mengetahui memberitahukan

kalian
memberitahukan

kamu

نَْدِرٓى نَْدِرى تَْدِرى تَْدُروَن أَْدِرٓى
mengetahui mengetahui mengetahui mengetahui (aku) mengetahui

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلَحآقَُّة
dan tidak memberitahukan kamu apa keadaan yang sebenarnya Al-Haaqqah:3 أَْدَرىَٰك

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما َسَقُر
dan tidak memberitahukan kamu apa neraka saqar

Al-
Muddaththir:27

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱْلفَْصِل
dan tidak memberitahukan kamu apakah hari putusan

Al-Mursalaat:14

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱلدِّيِن
dan tidak memberitahukan kamu apa hari agama

Al-Infitaar:17

ثُمَّ َمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱلدِّيِن
kemudian apakah memberitahukan kamu apa hari pembalasan

Al-Infitaar:18

نٌي َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ِسجِّ
dan tidak memberitahukan kamu apa sijjin

Al-Mutaffifiin:8

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ِعلِّيُّوَن
dan tidak memberitahukan kamu apa illiyyin

Al-
Mutaffifiin:19

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱلطَّاِرُق
dan tidak memberitahukan kamu apa yang datang dimalam hari

At-Taariq:2
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َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلَعَقبَُة
dan tidak memberitahukan kamu apa pendakian / penanjakan

Al-Balad:12

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما َليَْلُة ٱْلَقْدِر
dan tidak memberitahukan kamu apa malam kemuliaan

Al-Qadr:2

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلَقارَِعُة
dan tidak memberitahukan kamu apa hari kiamat

Al-Qaariah:3

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ِهيَْه
dan tidak memberitahukan kamu apa itu

Al-Qaariah:10

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلُحطََمُة
dan tidak memberitahukan kamu apa Hutamah

Al-Humazah:5

َما تََلْوتُُهۥ َعَليُْكْم وآََل أَْدَرىُٰكم ِبِهۦ
tidak kubacakan ia/ayat atas kalian dan tidak memberitahukan kalian

dengannya
Yunus:16 أَْدَرىُٰكم

َوَلْم أَْدِر َما ِحَساِبيَْه
dan tidak (aku) mengetahui apa perhitungan Al-Haaqqah:26 أَْدِر

إِْن أَْدِرى َلَعلَُّهۥ ِفتْنٌَة لَُّكْم َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ َو
dan jika/tidak (aku) mengetahui boleh jadi ia cobaan-cobaan bagi

kalian dan kesenangan sampai waktu tertentu
Al-Anbiyaa':111 أَْدِرى

َوَمآ أَْدِرى َما يُفَْعُل ِبى
dan tidak (aku) mengetahui apa yang diperbuat terhadapku

Al-Ahqaaf:9

إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب أَم بَِعيٌد مَّا تُوَعُدوَن َو
dan aku (aku) mengetahui sangat dekat atau yang jauh apa kalian

diberi nasehat
Al-Anbiyaa':109 أَْدِرٓى

ُقْل إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب مَّا تُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan tidak (aku) mengetahui sangat dekat

apa (azab) kalian diberi nasehat
Al-Jinn:25

يُوِصى ِبَهآ أَْو َديٍْن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم اَل تَْدُروَن
diwasiatkan kepadaku baginya atau hutang bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian tidak mengetahui
An-Nisa:11 تَْدُروَن

َويَْعَلُم َما ِفى ٱأْلَرَْحامِ َوَما تَْدِرى نَفٌْس مَّاذَا تَْكِسُب َغًدا
dan dia mengetahui apa yang di dalam rahim dan tidak mengetahui

jiwa/seorang apa yang dia melakukan besok pagi
Luqman:34 تَْدِرى

َوَما تَْدِرى نَفْسٌۢ ِبأَىِّ أَرٍْض تَُموُت
dan tidak mengetahui jiwa/seorang di mana bumi akan mati

Luqman:34
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ُن يمَٰ َما ُكنَت تَْدِرى َما ٱْلِكتَُٰب واََل ٱإْلِ
tidaklah adalah kamu mengetahui apakah kitab dan tidak iman

Asy-Syuura:52

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

اَعُة ُقْلتُم مَّا نَْدِرى َما ٱلسَّ
kalian mengatakan tidak mengetahui apa kiamat Al-Jaatsiyah:32 نَْدِرى

َوأَنَّا اَل نَْدِرٓى أََشرٌّ أُِريَد ِبَمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya tidak mengetahui apakah keburukan apakah

kehendaki bagi orang di dalam bumi
Al-Jinn:10 نَْدِرٓى

اَعَة تَُكوُن َقِريبًا َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamatadalah

kalian dekat
Al-Ahzab:63 يُْدِريَك

اَعَة َقِريٌب َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamat sangat

dekat
Asy-Syuura:17

ىٰٓ َوَما يُْدِريَك َلَعلَُّهۥ يَزَّكَّ
dan tidak diberitakan kepadamu boleh jadi ia membersihkan diri

Abasa:3
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ا س د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna karangan sindiran, insinuasi,

tuduhan tdk langsung, ucapan tdk langsung, petunjuk, tanda, isyarat,
bayangan, kiasan, ibarat, ejekan, gangguan, olokan, interpolasi,

penyisipan, penambahan, penyelaan, lelucon, kata yg tepat, penggalian,
sikutan, jotosan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelipkan, memasukkan,
melipatkan, menyingsingkan, menyelimuti, menyimpan, meluncur,
tergelincir, menyelusur, menyorong, memeras, meremas, memencet,

meramas, memijat, mengajukan, menghabiskan, berlabuh, mengatakan,
menenun, menjalin, menganyam, merangkaikan, bertenun, masuk,

menyisipkan, menjepit, menghimpit, menyelipkan , menyusup, menerobos,
menyelusup, merembes, menyerap, menembus, memasuki, merasuk,
menjebol, menusuk, menyindir secara tak langsung, menyelundup,

memasang benang, memasukkan benang ke jarum, menganggit, membuat
galur, menyusup , menambahkan, menambah, tambah, menjumlahkan,

menjumlah, membilai, menyumbang, menyumbangkan, membantu,
memberikan, mengucurkan, meningkatkan, meningkat, naik, menaikkan,

bertambah, memperlengkapi, mempertambah, melampirkan,
membubuhkan, menempelkan, membubuhi, melekapkan, memperbesar,

memperbanyak, mempergandakan, membanyakkan, mendapatkan,
memperoleh, mendapat, memperoleh keuntungan, mempertinggi,

meninggikan, memuncak, memperamat, memperamatkan, mengisi
kembali, mencukupi, melengkapi lagi, mencukupkan, mempersulit,

melipatgandakan, mencampur, mencampurkan, memajemukan,
mengambil, menjemput, mengangkat, menangkap, membeli, membangun,

membangunkan, memperluas, meneguhkan, melengkapi,
menyempurnakan, mengimbangi, memuji, memperlipat, memperlipatkan,
mengeluarkan, menjatuhkan, mengumpul, menyatukan, mengisi, melapisi,

mengisi hal-hal yg tak perlu, mengasah, merangsang, membangkitkan,
mengilir, mempertajam, mewujudkan, mengandung, mencakup, meliputi,

menjelmakan, memasukkan , mempercepat, mempercepatkan,
mencepatkan, menandai, membuntuti, membubuhi etiket, memasang

etiket, bangun, berdiri, mendaki, memacu

ُهۥ يَُدسُّ
ia menguburkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ُهۥ ِفى ٱلتُّرَاِب أَيُْمِسُكُهۥ َعَلىٰ ُهوٍن أَْم يَُدسُّ
apakah ia akan menahannya atas/terhadap kehinaan atau ia

menguburkan di dalam tanah
An-Nahl:59 ُهۥ يَُدسُّ
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ر س د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dorongan, daya pendorong,

tenaga pendorong, daya gerak, daya penggerak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendorong, menggerakkan,

mendorongkan

َوُدُسٍر
dan kayu-kayu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَحَمْلنَُٰه َعَلىٰ ذَاِت أَْلوَٰحٍ َوُدُسٍر
dan Kami angkut atas/terhadap mempunyai batu tulis / papan dan

kayu-kayu
Al-Qamar:13 َوُدُسٍر
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س س د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna selip, masukan, lipatan,

singsing, selimut, simpangan, kecil, tolakan, suara lirih, reruntuhan,
kejatuhan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelipkan, memasukkan,
melipatkan, menyingsingkan, menyelimuti, menyimpan, mengecilkan,
menolak, melirihkan, melipat, mengendurkan, runtuh, ambruk, roboh,

hancur, jatuh

ىَٰها َدسَّ
(ia[lk]) mengotorinya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ىَٰها َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
dan sesungguhnya (ia) merugi orang (ia[lk]) mengotorinya Ash-Shams:10 ىَٰها َدسَّ
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ا ع د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna panggilan, sebutan, seruan,

pinta, teguran, sapaan, pemerintah, pengerahan, tarikan, kiriman,
pembatanlan, penghentian, kesepatan, persetujuan, pertangung jawaban

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memanggil, menelepon,
menyebut, menyerukan, meminta, singgah, berbicara, menyapa, menegur,

menyampaikan pesan, mengetengahkan, memerintahkan, berteriak,
mengerahkan, menarik kembali, menarik, mendapatkan, mendapat,

memperoleh, dapat, mengambil, menyambut, datang, menerima, menyeru,
menamai, memberi nama, menamakan, menyebuntukan, memberi isyarat,

mengirimkan, membatalkan, menghentikan, memanggil kembali,
berteriak, mengaku, mengakui, memasukkan, masih dapat, mengenal,
membela, menjawab, bermohon, membuat alasan, bermaksud, berarti,

setuju, sepakat, menyetujui, sependapat, sesuai, meyakinkan, menanggung,
menjamin, mengomel, berkuak, mengeluh, mempertanggungkan,

menyombongkan diri, membesarkan diri, menomori halaman, memanggil,
mengundang, mengajak, mendatangkan, mempersilakan, berjuang,

bertengkar, berkelahi, berlaga, bertinju, menyabung, bergumul,
memperjuangkan, berusaha keras, berontak, merebuntukan, bekerja

keras, mengusahakan, menuntut, memperusahakan, melawan, bertempur,
bersaing, berpendapat, berbantah, bertanding, bergulat, menghadapi,

mencoba memecahkan, memegang erat-erat, berebut, memanjat dgn susah
payah, membuat dgn susah payah, membuat secara serampangan,

mengaduk, berperang, memerangi, berlawan, berlawanan

۟ أَْدُعٓوا أَْدُعوُكْم أَْدُعوا۟ أََدَعْوتُُموُهْم أَتَْدُعوَن
menyeru/menyembah menyeru kalian menyeru/menyembah apakah (kalian)

menyeru mereka
apakah (kalian)

menyeru/menyembah

إَِلىٰ أَنَْدُعوا۟ أَْدِعيَآِئِهْم أَْدِعيَآَءُكْم أَْدُعٓوا۟
(mereka) menyeru

(mereka)
apakah kami akan

menyeru
anak-anak angkat

mereka anak angkat kalian menyeru/menyembah

تَْدُع تَدَُّعوَن ِبُدَعآِئَك ِبُدَعآِء إَِلىٰ
mengharapkan/menyeru meminta dengan doaku

kepadamu dengan doaku (mereka) menyeru
(mereka)
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تَْدُعونَآ تَْدُعوَن تَْدُعوا۟ تَْدُعُهْم تَْدُع
mereka menyeru mereka menyeru mengharapkan/menyeru menyeru mereka mengharapkan/menyeru

تَْدُعونَُهۥ تَْدُعونَِنىٓ تَْدُعونَِنى تَْدُعونَنَآ تَْدُعونَآ
kalian memohon

kepadanya menyeru aku menyeru aku menyeru kami mereka menyeru

َداِعىَ تُْدَعىٰٓ تُْدَعْوَن تَْدُعوُهْم تَْدُعونَُهۥ
(ia[lk]) yang

menyeru dipanggil diseru/diajak menyeru mereka kalian memohon
kepadanya

َدَعاِن َدَعانَا َدَعاُكْم َدَعا َداِعىَ
ia berdoa kepadaku (ia) berdoa kepada

kami memanggil kalian dia berdoa (ia[lk]) yang
menyeru

۟ َدَعْوا َدَعُوا۟ َدَعآ َدَعاهُ َدَعاِن
mereka

berseru/mengharapkan (mereka) menyeru dia berdoa (ia) berdo'a kepada-
nya ia berdoa kepadaku

َدْعَوةً َدَعْوتُُهْم َدَعْوتُُكْم َدَعْوُت َدَعْوا۟
panggilan/permintaan (aku) telah

menyeru mereka
(aku) menyeru

kalian (aku) menyeru mereka
berseru/mengharapkan

َدْعَوتََك َدْعَوةُ َدْعَوةَ َدْعَوةٌ َدْعَوةً
seruanmu doa/permintaannya permohonan seruan panggilan/permintaan

ُدَعآَء ُدَعآٍء ُدَعآًء َدْعَوىُٰهْم َدْعَوتََك
seruan/panggilan permohonan panggilan doa mereka seruanmu

ُدَعآِء ُدَعآُء ُدَعآَءهُۥ ُدَعآَءُكْم ُدَعآَء
memohon seruan/do'a do'anya seruan kalian seruan/panggilan
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۟ ؤُا ُدعَٰٓ ُدَعآِئِهْم ُدَعآؤُُكْم ُدَعآِءٓى ُدَعآِء
seruan/do'a do'a mereka diseru kalian

(olehnya) memohon memohon

ُدِعيتُْم ُدِعىَ ُدُعٓوا۟ ُدُعوا۟ ۟ ؤُا ُدعَٰٓ
diundang/diseru telah

diseru/disembah mereka dipanggil mereka dipanggil seruan/do'a

َسنَْدُع َستُْدَعْوَن دَّْعَوتُُكَما دََّعَوا ُدِعيتُْم
kelak memanggil akan diajak permohonan kamu

berdua
mereka

berseru/mengharapkan diundang/diseru

فَٱْدُع فَْليَْدُع فََدَعْوُهْم فََدَعا َسنَْدُع
maka kamu
mohonlah

maka hendaklah
memanggil

maka (mereka)
menyerunya maka (ia) berdo'a kelak memanggil

َكُدَعآِء فَٱْدُعوُهْم فَٱْدُعوهُ فَٱْدُعوا۟ فَٱْدُع
seperti

seruan/panggilan maka serulah merka maka berdoalah
kepadaNya maka sembahlah maka kamu

mohonlah

نَْدُعوهُ نَْدُعوا۟ نَْدُع َلتَْدُعوُهْم َكُدَعآِء

menyembah-nya kami
menyeru/menyembah

kami
menyeru/menyembah

benar-benar
(kalian[lk]) kamu

menyeru
mereka[lk]

seperti
seruan/panggilan

َوتَْدُعونَِنىٓ َوأَْدُعوا۟ نَّْدُعَوا۟ نَّْدُعوا۟ نَْدُعوهُ
dan menyeru-ku dan (kalian[lk])

menyerulah/berdoalah menyeru kami
menyeru/menyembah menyembah-nya

َويَْدُع َوْليَْدُع َوَداِعيًا َوتَْدُعٓوا۟ َوتَْدُعونَِنىٓ
dan mendo'a dan hendaklah dia

berdo'a
dan (ia[lk]) yang

telah menyeru
dan

menyeru/mintalah dan menyeru-ku

۟ َوٱْدُعوا َوٱْدُع َويُْدَعْوَن َويَْدُعونَنَا َويَْدُع
dan panggillah dan serulah dan diseru/dipanggil dan mendoakan

kami dan mendo'a
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يَْدُعنَآ يَْدُع يَدَُّعوَن
mereka memohon mereka menyeru benar-benar minta

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِقنَي أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتَذَُروَن أَْحَسَن ٱْلخَٰ
apakah (kalian) menyeru/menyembah ba'l dan (kalian) membiarkan

memperbaiki para yang menciptakan

Ash-
Shaafaat:125

أَتَْدُعوَن
ِمتُوَن َسَوآٌء َعَليُْكْم أََدَعْوتُُموُهْم أَْم أَنتُْم صَٰ

sama saja atas kalian apakah (kalian) menyeru mereka atau kalian
orang-orang yang telah diam

Al-A'raaf:193 أََدَعْوتُُموُهْم
إَِليِْه َمـَٔاِب وآََل أُْشرَِك ِبِهۦٓ إَِليِْه أَْدُعوا۟ َو

dan tidak dipersekutukan dengannya kepadaNya
menyeru/menyembah dan kepadaNya tempat kembali

Arraad:36 ۟ أَْدُعوا
ُقْل إِنََّمآ أَْدُعوا۟ َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبِهۦٓ أََحًدا

kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya adalah
menyeru/menyembah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah

dengannya seseorang/siapapun

Al-Jinn:20

َويََٰقْومِ َما لِىٓ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱلنََّجٰوِة َوتَْدُعونَِنىٓ إَِلى ٱلنَّاِر
dan hai kaumku mengapa aku menyeru kalian kepada keselamatan

danmenyeru-ku kepada neraka
Ghafir:41 أَْدُعوُكْم

َوأَنَا۠ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱْلَعِزيِز ٱْلَغفَِّٰر
dan aku menyeru kalian kepada sangat perkasa sangat pengampun

Ghafir:42

ِذِهۦ َسِبيلِىٓ أَْدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َعَلىٰ بَِصيرٍَة أَنَا۠ ُقْل هَٰ
kamu hendaklah mengatakan ini jalan menyeru/menyembah kepada

Allah atas/terhadap pandangan/hujjah yang nyata aku
Yusuf:108 ۟ أَْدُعٓوا

َوَما َجَعَل أَْدِعيَآَءُكْم أَبْنَآَءُكْم
dan tidak ia menjadikan anak angkat kalian anak-anakmu Al-Ahzab:4 أَْدِعيَآَءُكْم

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37
أَْدِعيَآِئِهْم
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ُقْل أَنَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kami akan menyeru dari selain

Allah
Al-An'aam:71 ۟ أَنَْدُعوا

ِعيِر ِعيِر السَّ يْطَُٰن يَْدُعوُهْم إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ َكاَن ٱلشَّ
adalah dia adalah dia syaitan (mereka) menyeru (mereka) kepada

azab nyala api/neraka
Luqman:21 إَِلىٰ

َوأَْدُعوا۟ َربِّى َعَسىٰٓ أآَلَّ أَُكوَن ِبُدَعآِء َربِّى َشِقيًّا
dan (kalian[lk]) menyerulah/berdoalah Tuhanku dia mudah-mudahan

bahwa tidak adalah aku dengan doaku Tuhanku celaka/kecewa
Maryam:48 ِبُدَعآِء

ِمنِّى َوٱْشتََعَل ٱلرَّأُْس َشيْبًا َوَلْم أَُكۢن ِبُدَعآِئَك رَبِّ َشِقيًّا
daripadaku dan banyak/penuh kepala uban dan tidak/belum adalah

aku dengan doaku kepadamu Tuhan celaka/kecewa
Maryam:4 ِبُدَعآِئَك

َوَلُكْم ِفيَها َما تَدَُّعوَن
dan bagimu didalamnya apa yang meminta Fush-Shilat:31 تَدَُّعوَن

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَدَُّعوَن  َوِقيَل هَٰ
dan dikatakan ini yang adalah kalian dengannya meminta

Al-Mulk:27

واََل تَْدُع ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعَك
dan jangan mengharapkan/menyeru dari selain Allah apa tidak

memberi manfaat kepada kamu
Yunus:106 تَْدُع

فَاَل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
maka jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Asy-
Syu'araa':213

واََل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-Qashash:88

إِن تَْدُع ُمثَْقَلٌة إَِلىٰ ِحْملَِها اَل يُْحَمْل ِمنُْه َشىٌْء َو
dan jika mengharapkan/menyeru (ia[pr]) yang diberi beban untuk

memikulnya tidak dipikul dari padanya barang sesuatu
Faathir:18

إِن تَْدُعُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا َو
dan dalam telinga mereka sumbat dan jika menyeru mereka kepada

yang menunjukkan tersebut
Al-Kahfi:57 تَْدُعُهْم

َن أَيًّا مَّا تَْدُعوا۟ ُقِل ٱْدُعوا۟ الـلَّـَه أَِو ٱْدُعوا۟ ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru Allah atau

kalian hendaklah menyeru pemurah mana saja apa (nama)
mengharapkan/menyeru

Al-Isra:110
۟ تَْدُعوا

الَّ تَْدُعوا۟ ٱْليَْوَم ثُبُوًرا وَِٰحًدا َوٱْدُعوا۟ ثُبُوًرا َكِثيًرا
jangan mengharapkan/menyeru hari ini kebinasaan yang satu dan

harapkanlah kebinasaan sangat banyak
Al-Furqon:14
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تَْدُعوا۟ َمْن أَْدبََر َوتََولَّىٰ
mengharapkan/menyeru orang (ia) akhirnya memalingkan (ia) benar-

benar memalingkan
Al-Ma'arij:17

جَِد لِـلَّـِه فَاَل تَْدُعوا۟ َمعَ الـلَّـِه أََحًدا َوأَنَّ ٱمْلَسَٰ
dan bahwasannya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka jangan

mengharapkan/menyeru bersama Allah seseorang/siapapun
Al-Jinn:18

ِدِقنَي أََغيَْر الـلَّـِه تَْدُعوَن إِن ُكنتُْم صَٰ
apakah selain Allah mereka menyeru jika adalah kalian para yang

membenarkan
Al-An'aam:40 تَْدُعوَن

بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إَِليِْه
bahkan hanya kepadanya mereka menyeru maka dia menghilangkan

apa(bahaya) mereka menyeru kepadanya
Al-An'aam:41

بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إَِليِْه
bahkan hanya kepadanya mereka menyeru maka dia menghilangkan

apa(bahaya) mereka menyeru kepadanya
Al-An'aam:41

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Al-An'aam:56

َقاُلٓوا۟ أَيَْن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
mereka berkata dimana apa adalah kalian mereka menyeru dari selain

Allah
Al-A'raaf:37

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-A'raaf:194

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُكْم
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak mereka

mentaati menolong kalian
Al-A'raaf:197

َضلَّ َمن تَْدُعوَن إآِلَّ إِيَّاهُ
dia menyesatkan siapa mereka menyeru kecuali hanya kepadanya

Al-Isra:67

َوأَْعتَزُِلُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan akan menjauhkan diri dari kalian[lk] dan tidak mereka menyeru

dari selain Allah
Maryam:48

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-Hajj:73

 َقاَل َهْل يَْسَمُعونَُكْم إِذْ تَْدُعوَن
dia mengatakan apakah (mereka[lk]) mendengarkan kalian ketika

mereka menyeru
Asy-Syu'araa':72

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ َما يَْملُِكوَن ِمن ِقطِْميٍر
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak

menguasai dari kulit tipis/kulit ari
Faathir:13
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ُقْل أَرََءيْتُْم ُشرََكآَءُكُم ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian sekutu-sekutu

kalian orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah
Faathir:40

ُقْل أَفَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa

mereka menyeru dari selain Allah
Az-Zumar:38

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Ghafir:66

ُقْل أَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa yang mereka

menyeru dari selain Allah
Al-Ahqaaf:4

ا تَْدُعونَآ إَِليِْه ُمِريٍب إِنَّنَا َلِفى َشكٍّ مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dari apa mereka

menyeru kepadanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Huud:62 تَْدُعونَآ

ا تَْدُعونَآ إَِليِْه َوَقاُلوا۟ ُقُلوبُنَا ِفىٓ أَِكنٍَّة مِّمَّ
dan mereka berkata hati kami di dalam / pada penyimpanan / tutupan

dari apa mereka menyeru kepadanya
Fush-Shilat:5

ا تَْدُعونَنَآ إَِليِْه ُمِريٍب إِنَّا َلِفى َشكٍّ مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami sungguh dalam keraguan dari apa menyeru

kami kepadanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Ibrahim:9 تَْدُعونَنَآ

تَْدُعونَِنى أِلَْكفَُر ِبالـلَّـِه
menyeru aku supaya aku kafir kepada Allah Ghafir:42 تَْدُعونَِنى

اَل َجرََم أَنََّما تَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa bahwasanya menyeru aku

kepadanya
Ghafir:43 تَْدُعونَِنىٓ

ِذِهۦ تَْدُعونَُهۥ تََضرًُّعا َوُخفْيًَة لَِّئْن أَنَجىٰنَا ِمْن هَٰ
kalian memohon kepadanya proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut sungguh jika kami menyelamatkan dari ini
Al-An'aam:63 تَْدُعونَُهۥ

إِن تَْدُعوُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى اَل يَتَِّبُعوُكْم َو
dan jika menyeru mereka kepada yang menunjukkan tersebut tidak

(mereka[lk]) mengikuti kalian
Al-A'raaf:193 تَْدُعوُهْم

إِن تَْدُعوُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى اَل يَْسَمُعوا۟ َو
dan jika menyeru mereka kepada/untuk yang menunjukkan tersebut

tidak mendengar
Al-A'raaf:198
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إِن تَْدُعوُهْم اَل يَْسَمُعوا۟ ُدَعآَءُكْم
jika menyeru mereka tidak mendengar seruan kalian

Faathir:14

َكبَُر َعَلى ٱمْلُْشرِِكنَي َما تَْدُعوُهْم إَِليِْه الـلَّـُه
terasa berat atas/terhadap orang-orang yang mempersekutukan apa

(agama) yang menyeru mereka kepadanya Allah
Asy-Syuura:13

ِن فَتَْكفُُروَن يمَٰ إِذْ تُْدَعْوَن إَِلى ٱإْلِ
ketika/karena diseru/diajak kepada keimanan lalu mengingkari Ghafir:10 تُْدَعْوَن

ؤآَُلِء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
ingatlah kamu mereka/orang-orang ini diseru/diajak untuk/agar diberi

nafkah di dalam jalan Allah
Muhammad:38

تُْدَعىٰٓ إَِلىٰ ِكتَِٰبَها ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dipanggil kepada kitabnya/catatannya pada hari kalian diberi balasan

apa yang adalah kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:28 تُْدَعىٰٓ

يََٰقْوَمنَآ أَِجيبُوا۟ َداِعىَ الـلَّـِه َوَءاِمنُوا۟ ِبِهۦ
wahai kaum kami penuhilah (mereka[lk]) (ia[lk]) yang menyeru

Allah dan mereka mempercayai dengannya
Al-Ahqaaf:31 َداِعىَ

َوَمن الَّ يُجِْب َداِعىَ الـلَّـِه
dan barang siapa tidak dipenuhi (ia[lk]) yang menyeru Allah

Al-Ahqaaf:32

ُهنَالَِك َدَعا زََكِريَّا َربَُّهۥ
disanalah dia berdoa Zakaria tuhannya Ali-Imran:38 َدَعا

َن ُضرٌّ َدَعا َربَُّهۥ ُمِنيبًا إَِليِْه نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya dia berdoa tuhannya orang

yang suka kembali kepada-Nya
Az-Zumar:8

إِذَا َدَعاُكْم مِلَا يُْحِييُكْم
apabila memanggil kalian kepada apa/sesuatu dihidupkan kamu Al-Anfaal:24 َدَعاُكْم

ثُمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً مَِّن ٱأْلَرِْض إِذَآ أَنتُْم تَْخرُُجوَن
kemudian apabila memanggil kalian panggilan/permintaan dari bumi

apabila/seketika itu kalian kalian keluar
Ar-Ruum:25

رُّ َدَعانَا لَِجنِۢبِهۦٓ أَْو َقاِعًدا َن ٱلضُّ نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

dalam keadaan berbaring atau (ia[lk]) yang menduduki
Yunus:12 َدَعانَا

َن ُضرٌّ َدَعانَا نسَٰ  فَِإذَا َمسَّ ٱإْلِ
maka apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

Az-Zumar:49
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أُِجيُب َدْعَوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا َدَعاِن
dikabulkan permohonan penyeru apabila ia berdoa kepadaku Al-Baqarah:186 َدَعاِن

ٓوَء أَمَّن يُجِيُب ٱمْلُْضطَرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف ٱلسُّ
siapkah yang diperkenankan orang dalam kesulitan tatkala (ia)

berdo'a kepada-nya danmenghilangkan kejahatan
An-Naml:62 َدَعاهُ

ن َدَعآ إَِلى الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن َقواًْل مِّمَّ
dan siapa lebih baik perkataan dari siapa dia berdoa kepada Allah Fush-Shilat:33 َدَعآ

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka diliputi/terkepung

dengan mereka (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Yunus:22
۟ َدَعُوا

فَِإذَا رَِكبُوا۟ ِفى ٱْلفُْلِك َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
maka apabila (mereka) naik di dalam perahu (mereka) menyeru Allah

pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama
Al-Ankabuut:65

إِذَا َغِشيَُهم مَّْوٌج َكٱلظَُّلِل َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َو
dan apabila (ia) menimpa / menutup mereka gelombang seperti

naungan/gunung (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Luqman:32

ِن َوَلًدا أَن َدَعْوا۟ لِلرَّْحمَٰ
bahwa mereka berseru/mengharapkan kepada pemurah anak Maryam:91 ۟ َدَعْوا

َقرَِّننَي َدَعْوا۟ ُهنَالَِك ثُبُوًرا مُّ
orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama mereka

berseru/mengharapkan disana kebinasaan
Al-Furqon:13

ِنيِبنَي إَِليِْه إِذَا َمسَّ ٱلنَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا۟ َربَُّهم مُّ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya mereka

berseru/mengharapkan tuhan kembali bertaubat kepada-Nya
Ar-Ruum:33

َقاَل رَبِّ إِنِّى َدَعْوُت َقْوِمى َليْاًل َونََهاًرا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) menyeru kaum

malam hari dan siang
Nuh:5 َدَعْوُت

إآِلَّ أَن َدَعْوتُُكْم فَٱْستََجبْتُْم لِى
melainkan akan (aku) menyeru kalian lalu kamu memperkenankan

bagiku
Ibrahim:22 َدَعْوتُُكْم

إِنِّى ُكلََّما َدَعْوتُُهْم لِتَْغِفَر َلُهْم َو
dan sesungguhnya aku setiap apa (aku) telah menyeru mereka aga

mengampuni kepada mereka
Nuh:7 َدَعْوتُُهْم
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ثُمَّ إِنِّى َدَعْوتُُهْم ِجَهاًرا
kemudian sesungguhnya aku (aku) telah menyeru mereka terang-

terangan
Nuh:8

ثُمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً مَِّن ٱأْلَرِْض إِذَآ أَنتُْم تَْخرُُجوَن
kemudian apabila memanggil kalian panggilan/permintaan dari bumi

apabila/seketika itu kalian kalian keluar
Ar-Ruum:25 َدْعَوةً

َليَْس َلُهۥ َدْعَوةٌ ِفى ٱلدُّنْيَا واََل ِفى ٱأْلَِخرَِة
bukankah baginya seruan di dalam dunia dan tidak di dalam akhirat Ghafir:43 َدْعَوةٌ

أُِجيُب َدْعَوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا َدَعاِن
dikabulkan permohonan penyeru apabila ia berdoa kepadaku Al-Baqarah:186 َدْعَوةَ

َلُهۥ َدْعَوةُ ٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ
baginya doa/permintaannya benar dan berhala-berhala mereka

memohon dari selain dia
Arraad:14 َدْعَوةُ

نُّجِْب َدْعَوتََك َونَتَِّبعِ ٱلرُُّسَل أََو
akan dipatuhi seruanmu dan akan mengikuti para rasul atau setiap Ibrahim:44 َدْعَوتََك

فََما َكاَن َدْعَوىُٰهْم إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَآ
maka tidak adalah dia doa mereka ketika ia datang kepada mereka

siksaan kami
Al-A'raaf:5 َدْعَوىُٰهْم

نََك ٱللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم َدْعَوىُٰهْم ِفيَها ُسبْحَٰ
doa mereka didalamnya maha suci engkau ya Allah dan

penghormatan mereka didalamnya kehormatan/kesejahteraan
Yunus:10

َلِمنَي َوَءاِخُر َدْعَوىُٰهْم أَِن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan akhir/penutup doa mereka agar/hendalah segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam
Yunus:10

ِمِديَن فََما زَاَلت تِّْلَك َدْعَوىُٰهْم َحتَّىٰ َجَعْلنَُٰهْم َحِصيًدا خَٰ
maka (ia) senantiasa/tetap itu[tg.pr] doa mereka sehingga (kami)

jadikan mereka tanaman yang sudah disabit orang-orang yang
padam/tak dapat hidup lagi

Al-Anbiyaa':15

ِبَما اَل يَْسَمعُ إاِلَّ ُدَعآًء َوِنَدآًء
dengan/kepada apa tidak mendengar kecuali/selain panggilan dan

seruan
Al-Baqarah:171 ُدَعآًء

فَذُو ُدَعآٍء َعِريٍض
maka mereka menunduk permohonan (ia[lk]) yang sangat

luas/panjang
Fush-Shilat:51 ُدَعآٍء
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الَّ تَْجَعُلوا۟ ُدَعآَء ٱلرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدَعآِء بَْعِضُكم بَْعًضا
janganlah mereka menjadikan seruan/panggilan rasul diantara kalian

seperti seruan/panggilan sebagian kamu bagian
An-Nuur:63 ُدَعآَء

إِن تَْدُعوُهْم اَل يَْسَمُعوا۟ ُدَعآَءُكْم
jika menyeru mereka tidak mendengar seruan kalian Faathir:14 ُدَعآَءُكْم

ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ
dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk

kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa
Al-Isra:11 ُدَعآَءهُۥ

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َوَما ُدَعآُء ٱْلكَٰ
dan tidak seruan/do'a para pembangkang / kafir kecuali/hanyalah di

dalam tambahan kesesatan
Arraad:14 ُدَعآُء

َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعآِء
ya tuhan kami dan (ia) perkenankanlah memohon Ibrahim:40 ُدَعآِء

ُن ِمن ُدَعآِء ٱْلَخيِْر نسَٰ الَّ يَْسـَُٔم ٱإْلِ
tidak (dia) jemu-jemu manusia dari memohon kebaikan

Fush-Shilat:49

فََلْم يَزِْدُهْم ُدَعآِءٓى إاِلَّ ِفرَاًرا
maka tidak (ia) menambah mereka memohon kecuali pelarian Nuh:6 ُدَعآِءٓى

َلواَْل ُدَعآؤُُكْم فََقْد َكذَّبْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزَامًۢا
sekiranya tidak diseru kalian (olehnya) maka sesungguhnya telah

kalian mendustakan maka kelak adalah mereka pasti
Al-Furqon:77 ُدَعآؤُُكْم

َوُهْم َعن ُدَعآِئِهْم غَِٰفُلوَن
dan mereka dari do'a mereka para yang pelupa / pelamun Al-Ahqaaf:5 ُدَعآِئِهْم

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل ؤُا۟ ٱْلكَٰ َوَما ُدعَٰٓ
dan tidak seruan/do'a para pembangkang / kafir kecuali di dalam

tambahan kesesatan
Ghafir:50 ۟ ؤُا ُدعَٰٓ

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

۟ ُدُعوا
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إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َو
dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya An-Nuur:48 ۟ ُدُعٓوا

إِنََّما َكاَن َقْوَل ٱمْلُؤِْمِننَي إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah adalah dia perkataan orang-orang yang

beriman tatkala mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:51

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّهۥٓ إِذَا ُدِعىَ الـلَّـُه َوْحَدهُۥ َكفَرْتُْم
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya apabila telah

diseru/disembah Allah sendirinya (kalian) mengingkari
Ghafir:12 ُدِعىَ

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwakalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53
ُدِعيتُْم

آ أَثَْقَلت دََّعَوا الـلَّـَه فََمرَّْت ِبِهۦ فََلمَّ
maka (ia[pr]) melewati dengannya maka setelah (ia[pr]) merasa

sangat berat mereka berseru/mengharapkan Allah
Al-A'raaf:189 دََّعَوا

َقاَل َقْد أُِجيبَت دَّْعَوتُُكَما فَٱْستَِقيَما
dia mengatakan sungguh telah diperkenankan permohonan kamu

berdua maka tetapkanlah kamu berdua
Yunus:89 دَّْعَوتُُكَما

ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16
َستُْدَعْوَن

َسنَْدُع ٱلزَّبَاِنيََة
kelak memanggil Zabaniyah Al-Alaq:18 َسنَْدُع

ؤآَُلِء َقْوٌم مُّْجرُِموَن فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنَّ هَٰٓ
maka (ia) berdo'a tuhannya bahwasanya mereka ini kaum orang-

orang yang sungguh-sungguh berdosa
Ad-Dukhaan:22 فََدَعا

فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنِّى َمْغُلوٌب فَٱنتَِصْر
maka (ia) berdo'a tuhannya aku ini (ia[lk]) yang dikalahkan maka

tolonglah (aku)
Al-Qamar:10

فََدَعْوُهْم فََلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهْم
maka (mereka) menyerunya maka/tetapi tidak dia memperkenankan

bagi mereka
Al-Kahfi:52 فََدَعْوُهْم
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َوِقيَل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم فََدَعْوُهْم فََلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهْم
dan dikatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-sekutu kalian maka

(mereka) menyerunya maka tidak dia memperkenankan kepada
mereka

Al-Qashash:64

فَْليَْدُع نَاِديَُهۥ
maka hendaklah memanggil (ia[lk]) yang menyerunya /

memanggilnya
Al-Alaq:17 فَْليَْدُع

ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض فَٱْدُع َلنَا َربََّك يُْخِرْج َلنَا ِممَّ
maka kamu mohonlah bagi kami Tuhanmu dia disuruh keluarkanlah

bagi kami dari apa dia ditumbuhkan bumi
Al-Baqarah:61 فَٱْدُع

فَلِذَٰلَِك فَٱْدُع َوٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم
maka karena itu maka kamu mohonlah dan tetaplah sebagaimana

(kamu) diperintahkan dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka
Asy-Syuura:15

ِفُروَن فَٱْدُعوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
maka sembahlah Allah pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama meskipun (ia) membenci para pembangkan
Ghafir:14 ۟ فَٱْدُعوا

 َقاُلوا۟ بََلىٰ َقاُلوا۟ فَٱْدُعوا۟
mereka berkata ya benar mereka berkata maka berdoXalah

Ghafir:50

َوهللَِِّ ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ فَٱْدُعوهُ ِبَها
dan kepunyaan Allah nama-nama kebaikan maka berdoalah

kepadaNya dengannya
Al-A'raaf:180 فَٱْدُعوهُ

َلِمنَي فَٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
maka sembahlah Dia pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Ghafir:65

ِدِقنَي فَٱْدُعوُهْم فَْليَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka serulah merka maka hendaklahmemenuhi bagi kalian jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-A'raaf:194 فَٱْدُعوُهْم

الَّ تَْجَعُلوا۟ ُدَعآَء ٱلرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدَعآِء بَْعِضُكم بَْعًضا
janganlah mereka menjadikan seruan/panggilan rasul diantara kalian

seperti seruan/panggilan sebagian kamu bagian
An-Nuur:63 َكُدَعآِء

إِنََّك َلتَْدُعوُهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar (kalian[lk]) kamu menyeru

mereka[lk] kepada jalan orang yang lurus

Al-
Mu'minuun:73 َلتَْدُعوُهْم
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فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
نَْدُع

ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86 ۟ نَْدُعوا
ِمِهْم يَْوَم نَْدُعوا۟ ُكلَّ أُنَاسٍۭ ِبِإمَٰ

pada hari kami menyeru/menyembah tiap-tiap manusia dengan
pemimpin mereka

Al-Isra:71

إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبُْل نَْدُعوهُ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلبَرُّ ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelum menyembah-nya

sesungguhnya dia dia Yang Melimpahkan Kebaikan sangat
penyayang

Ath-Thuur:28 نَْدُعوهُ

بَل لَّْم نَُكن نَّْدُعوا۟ ِمن َقبُْل َشيْـًٔا
bahkan tidak ada adalah kami menyeru/menyembah dari sebelum

sesuatu
Ghafir:74 ۟ نَّْدُعوا

َلن نَّْدُعَوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ إِلًَٰها
tidak menyeru dari selain dia tuhan Al-Kahfi:14 ۟ نَّْدُعَوا
َوأَْدُعوا۟ َربِّى َعَسىٰٓ أآَلَّ أَُكوَن ِبُدَعآِء َربِّى َشِقيًّا

dan (kalian[lk]) menyerulah/berdoalah Tuhanku dia mudah-mudahan
bahwa tidak adalah aku dengan doaku Tuhanku celaka/kecewa

Maryam:48 ۟ َوأَْدُعوا
َويََٰقْومِ َما لِىٓ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱلنََّجٰوِة َوتَْدُعونَِنىٓ إَِلى ٱلنَّاِر

dan hai kaumku mengapa aku menyeru kalian kepada keselamatan
dan menyeru-ku kepada neraka

Ghafir:41 َوتَْدُعونَِنىٓ
ْلمِ َوأَنتُُم ٱأْلَْعَلْوَن فَاَل تَِهنُوا۟ َوتَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱلسَّ

maka janganlah kalian merasa lemah dan menyeru/mintalah kepada
damai dan kamu lebih tinggi

Muhammad:35 ۟ َوتَْدُعٓوا
ِنيًرا َوَداِعيًا إَِلى الـلَّـِه ِبِإذِْنِهۦ َوِسَراًجا مُّ

dan (ia[lk]) yang telah menyeru kepada Allah dengan izinnya dan
pelita bersinar/terang

Al-Ahzab:46 َوَداِعيًا
َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِنىٓ أَْقتُْل ُموَسىٰ َوْليَْدُع َربَُّهۥٓ

dan dia mengucapkan fir'aun biarkan aku membunuh Musa dan
hendaklah dia berdo'a tuhannya

Ghafir:26 َوْليَْدُع
ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ

dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk
kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa

Al-Isra:11 َويَْدُع
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ِشِعنَي َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َورََهبًا وََكانُوا۟ َلنَا خَٰ
dan mendoakan kami pengharapan dan perasaan takut dan adalah

mereka bagi kami para yang menunduk
Al-Anbiyaa':90 َويَْدُعونَنَا

ُجوِد فَاَل يَْستَِطيُعوَن يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
pada hari dibuka / disingkap dari betis dan diseru/dipanggil

kepada/untuk bersujud maka tidak mereka mentaati
Al-Qalam:42 َويُْدَعْوَن

فَاَل يُنَِٰزُعنََّك ِفى ٱأْلَْمِر َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك
maka janganlah semakin membantah kamu di dalam urusan ini dan

serulah kepada tuhanmu
Al-Hajj:67 َوٱْدُع

َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan serulah kepada tuhanmu dan janganlah adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan
Al-Qashash:87

َوٱْدُعوا۟ ُشَهَدآَءُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah saksi-saksi kalian dari selain Allah Al-Baqarah:23 ۟ َوٱْدُعوا

َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah siapa-siapa (kalian) meminta
kesanggupan/kemampuan dari selain Allah

Yunus:38

ُمفْتََريٍَٰت َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
wanita yang menjadi mengada-ada dan panggillah orang-orang

(kalian) meminta kesanggupan/kemampuan dari selain Allah
Huud:13

الَّ تَْدُعوا۟ ٱْليَْوَم ثُبُوًرا وَِٰحًدا َوٱْدُعوا۟ ثُبُوًرا َكِثيًرا
jangan mengharapkan/menyeru hari ini kebinasaan yang satu dan

harapkanlah kebinasaan sangat banyak
Al-Furqon:14

َوٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َكَما بََدأَُكْم تَُعوُدوَن
dan kalian hendaklah berdoa padaNya pa yang

mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama sebagaimana
Dia mulai menciptakan kamu kalian dikembalikan

Al-A'raaf:29 َوٱْدُعوهُ

َوٱْدُعوهُ َخْوفًا َوطََمًعا
dan kalian hendaklah berdoa padaNya ketakutan dan harapan /

keinginan
Al-A'raaf:56

َلُهْم ِفيَها فَِٰكَهٌة َوَلُهم مَّا يَدَُّعوَن
bagi mereka/memperoleh di dalamnya (sorga) (ia[pr]) yang bersuka

ria dan bagi mereka/memperoleh apa benar-benar minta
YaaSiin:57 يَدَُّعوَن

َوَمن يَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan barangsiapa mereka menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-
Mu'minuun:117 يَْدُع
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فَتََولَّ َعنُْهْم يَْوَم يَْدُع ٱلدَّاعِ إَِلىٰ َشىٍْء نُُّكٍر
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

pada hari mereka menyeru penyeru kepada sesuatu yang tidak
menyenangkan

Al-Qamar:6

ُهۥ َكأَن لَّْم يَْدُعنَآ إَِلىٰ ُضرٍّ مَّسَّ
seakan-akan tidak mereka memohon kepada/untuk bahaya telah

benar-benar menimpanya / menyentuhnya
Yunus:12 يَْدُعنَآ

يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُّهُۥ َوَما
mereka menyeru dari selain Allah apa/sesuatu tidak (ia) memberi

mudarat kepadanya dan tidak
Al-Hajj:12 ۟ يَْدُعوا

يَْدُعوا۟ مَلَن َضرُّهُۥٓ أَْقرَُب ِمن نَّفِْعِهۦ
mereka menyeru pada sesuatu mudharatnya paling/lebih dekat dari

manfaatnya
Al-Hajj:13

ِعيِر ِب ٱلسَّ إِنََّما يَْدُعوا۟ ِحزْبَُهۥ لِيَُكونُوا۟ ِمْن أَْصحَٰ
sesungguhnya hanyalah mereka menyeru golongannya supaya

(mereka[lk]) adalah dari kaum/golongan nyala api/neraka
Faathir:6

ن يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapa lebih sesat dari siapa mereka menyeru dari selain Allah

Al-Ahqaaf:5

فََسْوَف يَْدُعوا۟ ثُبُوًرا
maka kelak mereka menyeru kebinasaan

Al-Inshiqaaq:11

َقاَلْت إِنَّ أَِبى يَْدُعوَك
dia mengatakan sesungguhnya ayahku (mereka) memanggil kamu Al-Qashash:25 يَْدُعوَك

َوٱلرَُّسوُل يَْدُعوُكْم ِفىٓ أُْخَرىُٰكْم
dan rasul mereka memanggil kalian di dalam / pada yang lain di

antara kalian
Ali-Imran:153 يَْدُعوُكْم

ى رَُكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْدُعوُكْم لِيَْغِفَر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mereka memanggil kalian untuk dia memberi ampunan bagi kalian

dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan kalian (oleh dia) sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

Ibrahim:10

يَْوَم يَْدُعوُكْم فَتَْستَجِيبُوَن ِبَحْمِدِهۦ
pada hari mereka memanggil kalian maka/lalu mematuhi dengan

memuji-nya
Al-Isra:52

يَْدُعوُكْم لِتُؤِْمنُوا۟ ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثََٰقُكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
mereka memanggil kalian supaya beriman dengan/kepada tuhan

kalian dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab janji (dari) kalian
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Hadiid:8
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أُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُعوَن إَِلى ٱلنَّاِر
itulah mereka mereka memohon kepada neraka Al-Baqarah:221 يَْدُعوَن

ٌة يَْدُعوَن إَِلى ٱْلَخيِْر َوْلتَُكن مِّنُكْم أُمَّ
dan jadilah/hendaklah ada diantara kalian ummat mereka memohon

kepada kebaikan
Ali-Imran:104

إِن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ إِنَٰثًا
tidak mereka memohon dari selain dia kecuali orang-orang

perempuan
An-Nisa:117

ِريًدا إِن يَْدُعوَن إاِلَّ َشيْطَٰنًا مَّ َو
dan tidak mereka memohon kecuali syaitan sangat durhaka

An-Nisa:117

واََل تَطْرُِد ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم
dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang mereka memohon

tuhan
Al-An'aam:52

واََل تَُسبُّوا۟ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan jangan kalian memaki-maki orang-orang yang mereka memohon

dari selain Allah
Al-An'aam:108

َوَما يَتَِّبعُ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشرََكآَء
dan tidak dia mengikuti orang-orang yang mereka memohon dari

selain Allah sekutu-sekutu
Yunus:66

ٱلَِّتى يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
yang mereka memohon dari selain Allah dari sesuatu

Huud:101

َلُهۥ َدْعَوةُ ٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ
baginya doa/permintaannya benar dan berhala-berhala mereka

memohon dari selain dia
Arraad:14

َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه اَل يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan orang-orang yang mereka memohon dari selain Allah tidak

menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan
An-Nahl:20

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إَِلىٰ َربِِّهُم ٱْلَوِسيَلَة
itulah mereka orang-orang yang mereka memohon mereka

menginginkan kepada tuhan mereka jalan yang mendekatkan
Al-Isra:57

 َوٱْصِبْر نَفَْسَك َمعَ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن
dan bersabarlah dirimu sendiri bersama orang-orang yang mereka

memohon
Al-Kahfi:28

َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ُهَو ٱْلبَِٰطُل
dan bahwasannya apa mereka memohon dari selain dia dia (ia[lk])

yang melakukan kebathilan
Al-Hajj:62

َوٱلَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan orang-orang yang tidak mereka memohon bersama Allah tuhan

yang lain
Al-Furqon:68
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ًة يَْدُعوَن إَِلى ٱلنَّاِر َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin mereka

memohon kepada api neraka
Al-Qashash:41

إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa mereka memohon dari selain

dia dari sesuatu
Al-Ankabuut:42

َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱْلبَِٰطُل
dan bahwasannya apa yang mereka memohon dari selain dia (ia[lk])

yang melakukan kebathilan
Luqman:30

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ
mereka memohon tuhan ketakutan dan harapan / keinginan dan dari

apa/rezeki kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
As-Sajdah:16

ُمتَِّكـِٔنَي ِفيَها يَْدُعوَن ِفيَها ِبفَِٰكَهٍة َكِثيرٍَة َوَشرَاٍب
mereka yang bersandar di dalamnya mereka memohon di dalamnya

(sorga) dengan buah-buahan sangat banyak dan minuman
Shaad:51

يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْقُضوَن ِبَشىٍْء
mereka memohon dari selain dia tidak menyempurnakan dengan

sesuatu apapun
Ghafir:20

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْدُعوَن ِمن َقبُْل
dan sesatkan dari mereka apa yang adalah mereka mereka memohon

dari sebelum
Fush-Shilat:48

فََٰعَة واََل يَْملُِك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱلشَّ
dan tidak dia menguasai orang-orang yang mereka memohon dari

selain dia syafa'at
Az-Zukhruf:86

يَْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ فَِٰكَهٍة َءاِمِننَي
mereka memohon di dalamnya dengan setiap (ia[pr]) yang bersuka

ria keadaan aman
Ad-Dukhaan:55

ا يَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه ْجُن أََحبُّ إَِلىَّ ِممَّ َقاَل رَبِّ ٱلسِّ
dia mengatakan Tuhan penjara sukai kepadaku dari apa mereka

mengajakku kepadanya
Yusuf:33 يَْدُعونَِنىٓ

ٌب يَْدُعونَُهۥٓ إَِلى ٱْلُهَدى ٱئِْتنَا أَْصحَٰ
kawan-kawan mereka memanggilnya kepada yang menunjukkan

tersebut kamu hendaklah medatangkan kepada kami
Al-An'aam:71 يَْدُعونَُهۥٓ

َا َقاَم َعبُْد الـلَّـِه يَْدُعوهُ َوأَنَُّهۥ ملَّ
dan bahwasanya ia tatkala (ia) mendirikan hamba Allah menyeru-

nya/menyembah-nya
Al-Jinn:19 يَْدُعوهُ

َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱْلَجنَِّة َوٱمْلَْغِفرَِة ِبِإذِْنِهۦ
dan Allah mereka menyeru kepada surga dan ampunan dengan

izinnya
Al-Baqarah:221 ۟ يَْدُعٓوا
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لَٰمِ َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلىٰ َداِر ٱلسَّ
dan Allah mereka menyeru kepada rumah/tempat

keselamatan/kedamaian
Yunus:25

َما َكاَن يَْدُعٓوا۟ إَِليِْه ِمن َقبُْل
apa adalah dia mereka menyeru kepada-Nya dari sebelum

Az-Zumar:8

يُْدَعْوَن إَِلىٰ ِكتَِٰب الـلَّـِه لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم
mereka diseru/dipanggil kepada kitab Allah agar dia menghukum

diantara mereka
Ali-Imran:23 يُْدَعْوَن

لُِموَن ُجوِد َوُهْم سَٰ َوَقْد َكانُوا۟ يُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
dan sesungguhnya adalah mereka mereka diseru/dipanggil sedikit

bersujud dan mereka orang-orang yang telah sejahtera
Al-Qalam:43

ْسلَٰمِ َوُهَو يُْدَعىٰٓ إَِلى ٱإْلِ
dan dia diajak olehnya atas islam Ash-Shaff:7 يُْدَعىٰٓ

َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu Al-Baqarah:68 ٱْدُع

َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:69

َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:70

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْدُع َلنَا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك
mereka berkata ya Musa kalian hendaklah menyeru bagi kami

Tuhanmu dengan apa telah menjanjikan disisimu
Al-A'raaf:134

ٱْدُع إَِلىٰ َسِبيِل َربَِّك ِبٱْلِحْكَمِة َوٱمْلَْوِعظَِة ٱْلَحَسنَِة
kalian hendaklah menyeru kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran kebaikan
An-Nahl:125

اِحُر ٱْدُع َلنَا َربََّك َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّه ٱلسَّ
dan mereka berkata wahai tukang sihir kalian hendaklah menyeru

bagi kami Tuhanmu
Az-Zukhruf:49

مِّنُْهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ ٱْدُعُهنَّ
daripada mereka bagian-bagian kemudian kamu hendaklah

memanggil mereka
Al-Baqarah:260 ٱْدُعُهنَّ

ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم تََضرًُّعا َوُخفْيًَة
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut
Al-A'raaf:55 ۟ ٱْدُعوا

ُقِل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَاَل تُنِظُروِن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-
sekutu kalian kemudian lakukan tipu daya untukku maka jangan

memberi tangguh padaku

Al-A'raaf:195
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ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِنِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain dia
Al-Isra:56

۟ َن أَيًّا مَّا تَْدُعوا ُقِل ٱْدُعوا۟ الـلَّـَه أَِو ٱْدُعوا۟ ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru Allah atau

kalian hendaklah menyeru pemurah mana saja apa (nama)
mengharapkan/menyeru

Al-Isra:110

۟ َن أَيًّا مَّا تَْدُعوا ُقِل ٱْدُعوا۟ الـلَّـَه أَِو ٱْدُعوا۟ ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru Allah atau

kalian hendaklah menyeru pemurah mana saja apa (nama)
mengharapkan/menyeru

Al-Isra:110

َوِقيَل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم فََدَعْوُهْم فََلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهْم
dan dikatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-sekutu kalian maka

(mereka) menyerunya maka tidak dia memperkenankan kepada
mereka

Al-Qashash:64

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain Allah
Saba':22

ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما مَِّن ٱْلَعذَاِب
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian diringankan dari kami hari

dari siksa
Ghafir:49

َوَقاَل َربُُّكُم ٱْدُعوِنىٓ أَْستَجِْب َلُكْم
dan dia mengucapkan tuhan kalian berdo'alah kepada-ku (oleh

kalian) akan (aku) memperkenankan bagi kalian
Ghafir:60 ٱْدُعوِنىٓ

ٱْدُعوُهْم أْلَ بَآِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه
panggillah mereka (oleh kalian) bagi bapak-bapak / nenek moyang

mereka dia kamu hendaklah memalingkan disisi Allah
Al-Ahzab:5 ٱْدُعوُهْم

أُِجيُب َدْعَوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا َدَعاِن
dikabulkan permohonan penyeru apabila ia berdoa kepadaku Al-Baqarah:186 ٱلدَّاعِ

فَتََولَّ َعنُْهْم يَْوَم يَْدُع ٱلدَّاعِ إَِلىٰ َشىٍْء نُُّكٍر
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

pada hari mereka menyeru penyeru kepada sesuatu yang tidak
menyenangkan

Al-Qamar:6

ذَا يَْوٌم َعِسٌر ِفُروَن هَٰ مُّْهِطِعنَي إَِلى ٱلدَّاعِ يَُقوُل ٱْلكَٰ
orang-orang yang menyegerakan kepada penyeru dia mengatakan

para pembangkan ini hari kesulitan
Al-Qamar:8

يَْوَمِئٍذ يَتَِّبُعوَن ٱلدَّاِعىَ اَل ِعَوَج َلُهۥ
pada hari itu mereka mengikuti penyeru tidak bengkok baginya Thaahaa:108 ٱلدَّاِعىَ

2016

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

مُّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َما يُنذَُروَن واََل يَْسَمعُ ٱلصُّ
dan tidak mendengar tuli seruan apabila apa-apa diberi peringatan Al-Anbiyaa':45 ٱلدَُّعآَء

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak dapat akan mendengar orang tuli seruan apabila

memalingkan yang dibelakang (mengatur)
An-Naml:80

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak akan mendengar orang tuli seruan apabila memalingkan

yang dibelakang (mengatur)
Ar-Ruum:52

إِنََّك َسِميعُ ٱلدَُّعآِء
sesungguhnya kamu Maha mendengar doa Ali-Imran:38 ٱلدَُّعآِء

 إِنَّ َربِّى َلَسِميعُ ٱلدَُّعآِء
sesungguhnya Tuhanku sungguh maha mendengar doa

Ibrahim:39
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ع ع د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembiaran, pelepasan,

penyerahan, penyewaan, sewaan, dapat, toleransi, penderitaan,
pendapatan, pikul, tahan,gagal, kalah, rusak, lupa, urung, 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membiarkan, mari, biar,
melepaskan, memberi, menyewakan, meninggalkan, pergi, berangkat,

menyerahkan, bertolak, meninggalkan diri sendiri, mengizinkan,
memperbolehkan, membolehkan, memperkenankan, membenarkan,

mentolerir, tahan, sabar menghadapi, menoleransikan, menderita,
sengsara, mendapat, mendapatkan, memikul, berdiri, bertahan, berada,

menahan, mengabaikan, lalai, melalaikan, mengebelakangkan,
memaafkan, mengampuni, berkomplot, bersekongkol, pura-pura tdk tahu,

memasrahkan, mendorong, menganjurkan, menggalakkan, memberi
semangat, membesarkan hati, menggiatkan, menaikkan, mendorongkan,

menyokong, menekan, dorong, mendesak, memencet, memaksa,
memajukan, mendukung, mengembangkan, mengangkat, menggerakkan,
mengendarai, menyetir, berkendaraan, naik mobil, meminta, mengajak,

memecut, menyorong, menasihati, merangsang, menggairahkan,
menstimulir, melapangkan, memperlapang, menyerbu, berlari, lari,

menyerang, membawa dgn cepat, menyarankan, menyebabkan,
membisiki, menghasut, membangkitkan, menyuntik, menghangatkan,

menyibukkan, menjalankan, menggeser, menerobos, mengingsut,
menyorongkan, menusukkan, menikam, menyodok, memasukkan,

berdesakan, memacu, menggertak, menggertakkan, menerjang dgn taji,
berlari secepat-cepatnya, menghalau, memaksakan, membuat,

menjadikan, melakukan, buat, menjadi, melecut, menggelitik, menusuk,
mendaruratkan, meneruskan, menyampaikan, mengirimkan, kirimkan ,

kirimkan, berdesak-desakan, berguling, menggelindingkan,
menggulingkan, berguling-guling, menyikut, mengagetkan, menakuti,

mengejuntukan, menterkejuntukan, menakuntukan, mempercepatkan,
mempercepat, memperlekas, mencium, menciumi, membelai, mencari-cari

وَن يَُدعُّ يَُدعُّ ا َدعًّ
didorong menghardik/mendorong sungguh-sungguh di dorong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ا وَن إَِلىٰ نَاِر َجَهنََّم َدعًّ يَْوَم يَُدعُّ
pada hari didorong kepada neraka neraka jahanam sungguh-sungguh

di dorong
Ath-Thuur:13 ا َدعًّ

فَذَٰلَِك ٱلَِّذى يَُدعُّ ٱْليَِتيَم
maka demikian itu yang menghardik/mendorong anak yatim Al-Maauun:2 يَُدعُّ

ا وَن إَِلىٰ نَاِر َجَهنََّم َدعًّ يَْوَم يَُدعُّ
pada hari didorong kepada neraka neraka jahanam sungguh-sungguh

di dorong
Ath-Thuur:13 وَن يَُدعُّ
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ا ف د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keramahan, kehangatan hati,

ganggangan, keramahtamahan, bara, kepedasan, pedasnya, kesedapan,
keinginan, hasrat, ketegangan, keregangan, kehangatan , gairah, semangat,

nafsu, kegemaran, keinginan besar, berahi, kehendak, kemauan,
permintaan, antusiasme, kegairahan, rasa antusias, semangat besar, spirit,
syahwat, rasa berahi, animo, bumbu, perangsang, roh, jiwa, arwah, hantu,
energi, tenaga, daya, kekuatan, gaya, gairah , nafsu makan, selera, apetit,

wasiat, surat wasiat, kerinduan, rindu, kedambaan, dendam, kasihan,
ambisi, cita-cita, suruhan, kegembiraan, kecenderungan, tendensi, gejala,

sifat, kecondongan, rasa gatal, kegatalan, tuju, kehasratan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menginginkan, menguatkan,

merindukan, menghangatkan hati, menegangkan, menggemari,
menyemangati, menguatkan, menggairahkan

ِدْفٌء
hangat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَِٰفعُ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن َوٱأْلَنْعَٰ
dan binatang ternak (ia) menciptakannya bagi kalian

didalamnya/padanya hangat dan beberapa manfaat dan daripadanya
kalian makan

An-Nahl:5
ِدْفٌء
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Kosakata AlQuran

ع ف د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna upah, bayaran, pembayaran,

ganjaran, inkaso, biaya, ongkos, bea, karcis, kompensasi, ganti rugi, ganti,
penggantian, bayar, dorongan, pemberian semangat, desakan, pengobaran

semangat, sesuatu yg membesarkan hati, tambahan, daya pendorong,
keuletan, daya penggerak, prawarsa, daya gerak, serangan, tolak, tolakan,

senggolan, keinginan, impuls, gerak hati, gerak batin, keinginan
mendadak, hasrat mendadak, nadi, debar jantung, debaran jantung, bunyi

yg teratur, sentimen, daya dorong, tujuan, tusukan, perangsang,
pendorong, bujukan, pancingan, motivasi, alasan, pengalasan, daya batin,

perangsangan, sentuhan, cuitan, anjuran, penghasutan, berangsangan,
gosokan, gosok-gosokan, rangsangan, stimulans, penggerak, minuman

keras, semburan, lari cepat, tenaga penggerak, tenaga pendorong,
kenaikan, kemajuan, dukungan, pemangkatan, sorongan, taji, pacu, susuh,

jalu, cangkir
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membayar, bayar,

memberikan, memberi, menyerahkan, menyampaikan, mengorbankan,
keluar uang, menetap, menyelesaikan, mengendap, melunasi, menetapkan,

berjalan kaki, memenuhi, bertemu, menemui, jumpa, mengadakan
pertemuan, menemukan, datang, menjumpai, mengeluarkan,

mengongkosi, membelanjai, memperongkosi, memfinansir, menguangi,
menggaji, memberi ganti rugi, mengurus, menjaga, memelihara,

mengurusi, mengasuh, memecahkan, memecah, mengakhiri, memutuskan,
memuaskan, memadai, memadakan, menghilangkan, memperlakukan,

mengobati, merawat, menganggap, mentraktir, memundurkan,
mengundurkan, menurunkan, menceritakan, mengatakan,

memberitahukan, bercerita, mengetahui, menawarkan, menawari,
mengajukan, memajukan, melelangkan, berhenti, meninggalkan,

menghentikan, membayar , mendorong, menganjurkan, menggalakkan,
memberi semangat, membesarkan hati, menggiatkan, menaikkan,

mendorongkan, menyokong, menekan, dorong, mendesak, memencet,
memaksa, mendukung, mengembangkan, mengangkat, menggerakkan,
mengendarai, menyetir, berkendaraan, naik mobil, meminta, mengajak,

memecut, menyorong, menasihati, merangsang, menggairahkan,
menstimulir, melapangkan, memperlapang, menyerbu, berlari, lari,

menyerang, membawa dgn cepat, menyarankan, menyebabkan,
membisiki, menghasut, membangkitkan, menyuntik, menghangatkan,

menyibukkan, menjalankan, menggeser, menerobos, mengingsut,
menyorongkan, menusukkan, menikam, menyodok, memasukkan,

berdesakan, memacu, menggertak, menggertakkan, menerjang dgn taji,
berlari secepat-cepatnya, menghalau, memaksakan, membuat,

menjadikan, melakukan, buat, menjadi, melecut, menggelitik, menusuk,
mendaruratkan, meneruskan, mengirimkan, kirimkan, berdesak-desakan,
berguling, menggelindingkan, menggulingkan, berguling-guling, menyebab

, menolak, menampik, ingkar, memungkiri, menanggalkan, menyangkal,
menyisihkan, menidakkan, mempertidak, mengecilkan, melirihkan,

melipat, melipatkan, mengendurkan, mengusir, memalingkan kepala,
memutar kepala, menjijikkan, memecat, melawan, menahan, menentang,

menangkis, membela, menghidupi, mengingkari, membantah,
meniadakan, menurun, merosot, mengecil, mundur, meleset, berkeberatan,

tdk setuju, tdk suka, memberhentikan, membubarkan, menyingkirkan,2021

Vers
i E

va
lua

si



meliburkan, menyikat, menghilangkan dgn sikat, memukul mundur, tdk
mengakui, melepaskan, mengesampingkan, membatalkan, tdk

mengindahkan, melelahkan, menunda, menangguhkan, menyuruh
menunggu, mematikan, matikan, memadamkan, menutup, berbelok,

mencegah, menghalangi, menangkal, menghalang, melarang, memalukan,
memperkejikan, memperkosa, menolak , berbeda pendapat, berselisih,

menyimpan, menguntukkan, mencomeli, mengutuk, mencela, mencelakan,
memandang rendah, mencemoohkan, mencabut, menghapus, membuang,

mengeprekan, mengalahkan dlm pemungutan suara, membunuh,
menewaskan, memusnahkan, membinasakan, menghina, mencerca,

mencercai, tdk peduli, mengenyampingkan, mengabaikan, mengundurkan
diri, menyerah, meletakkan jabatan, menunduk, mengejar, memburu,

mengukir, menguber, mengurangi, mengurangkan, mengambil, merampas

۟ فَٱْدفَُعٓوا َدفْعُ َدفَْعتُْم َداِفعٍ َداِفعٌ
maka kalian
hendaklah

menyerahkan
penolakan kalian telah

menyerahkan
(ia[lk]) yang

menolak
(ia[lk]) yang

menolak
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Kosakata Al-Quran

ٱْدفَعْ ٱْدفَُعوا۟ يُدَِٰفعُ
tolaklah kalian hendaklah pertahankan diri semakin membela

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن َليَْس َلُهۥ َداِفعٌ لِّْلكَٰ
bagi orang-orang kafir bukankah baginya (ia[lk]) yang menolak Al-Ma'arij:2 َداِفعٌ

مَّا َلُهۥ ِمن َداِفعٍ
tidak ada baginya dari yang (ia[lk]) yang menolak Ath-Thuur:8 َداِفعٍ

فَِإذَا َدفَْعتُْم إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم فَأَْشِهُدوا۟ َعَليِْهْم
maka apabila kalian telah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka maka (kalian[lk]) adakanlah saksi-saksi atas mereka
An-Nisa:6 َدفَْعتُْم

ا يََشآُء َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه َوَعلََّمُهۥ ِممَّ
dan dia mengajarkannya dari apa dia kehendaki dan seandainya

penolakan Allah
Al-Baqarah:251 َدفْعُ

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40

فَٱْدفَُعٓوا۟ إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم واََل تَأُْكُلوَهآ إِْسرَافًا َوِبَداًرا
maka kalian hendaklah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka dan jangan kalian memakannya kelebihan batas dan
ketergesa-gesaan

An-Nisa:6
۟ فَٱْدفَُعٓوا

إِنَّ الـلَّـَه يُدَِٰفعُ َعِن ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟
sesungguhnya Allah semakin membela dari orang-orang yang mereka

mengimani
Al-Hajj:38 يُدَِٰفعُ

أَِو ٱْدفَُعوا۟ َقاُلوا۟ َلْو نَْعَلُم ِقتَااًل
atau kalian hendaklah pertahankan diri mereka berkata sekiranya

kami mengetahui perang
Ali-Imran:167 ۟ ٱْدفَُعوا

يِّئََة نَْحُن ٱْدفَعْ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن ٱلسَّ
tolaklah dengan yang dia lebih baik kejahatan kami

Al-
Mu'minuun:96 ٱْدفَعْ

ٱْدفَعْ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
tolaklah dengan yang dia lebih baik

Fush-Shilat:34
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Kosakata AlQuran

ق ف د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna arus, curahan, tumpahan,

rawa, iring-iringan, sungai, pengaliran, berkas, urutan, jalan peristiwa,
sekolah, ajaran, pendidikan, kuliah, fakultas, gaya, macam, kesibukan,

serbuan, desakan, kerepotan, keramaian, gejolak, semangat, gelora,
kesegaran, puncak, perubahan yg terus-menerus, perjalanan, mata kuliah,

arah, jalan, penyimpangan, maksud, kecenderungan, pipa saluran,
saluran, pipa kilang minyak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencurahkan, membaktikan,
menyediakan, menumpukan, memberikan, memberi, menyerahkan,
menyampaikan, mengorbankan, menuangkan, menuang, mengalir,

menyiramkan, mengucurkan, mengekspresikan, menyatakan,
mengucapkan, mengutarakan, mengeluarkan, membelanjakan,

membayarkan, berhulu, memuntahkan, mengembalikan, melepaskan,
melubangi, menjual, memperlepas, memperlepaskan, membongkar,

menurunkan, melimpahkan, memperturunkan, memangkalkan,
menumpahkan, mencurahkan , menitikkan, mencucurkan, membuka,
tumpah, tertumpah, meluap, jatuh, membarburkan, terlalu mengikuti

perasaan, terlampau mengikuti perasaan, memberi makanan, melimpah-
limpah, menyentuh, membalikkan, memasang ujung, terbalik,

menjungkirkan, berliur, membasahi dgn air liur, bekerja serampangan,
mengeluarkan melalui pintu air, mengalir melalui pintu air, menumpahi,
mencuci, memusatkan, memusatkan pikiran, bertumpu, menghimpun,
menumpahkan , memancarkan, menyinarkan, memancar, menyebar,
bersinar, berseri, menitiskan, menitis, membersitkan, menanggalkan,

melepaskan diri, menghilangkan, menyuruh keluar, mengedarkan,
memesan, bercahaya, menunjukkan

َداِفٍق
(ia[lk]) yang memancar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آٍء َداِفٍق ُخلَِق ِمن مَّ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) dari air (ia[lk]) yang memancar At-Taariq:6 َداِفٍق
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Kosakata AlQuran

ك ك د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ucapan syukur,

pembongkaran, penghancuran, pembasmian, perusakan, plester, turap,
lepa, koyok

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurkan,
meruntuhkan, memusnahkan, menggempur, membongkar, melumpuhkan,

menurap, memplester, melepa, meliputi, memadatkan, memasukkan

تَا فَُدكَّ ِت ُدكَّ ًة َدكَّ آَء َدكَّ ا َدكًّ
lalu dihancurkan

keduanya
(olehnya)

digoncangkan/dihancurkan
(olehnya) kehancuran hancur/rata goncangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َوَخرَّ ُموَسىٰ َصِعًقا َجَعَلُهۥ َدكًّ
dia menjadikannya goncangan dan jatuh Musa pingsan Al-A'raaf:143 ا َدكًّ

ا ا َدكًّ ِت ٱأْلَرُْض َدكًّ َكآلَّ إِذَا ُدكَّ
sekali-kali tidak apabila digoncangkan/dihancurkan (olehnya) bumi

goncangan goncangan
Al-Fajr:21

ا ا َدكًّ ِت ٱأْلَرُْض َدكًّ  َكآلَّ إِذَا ُدكَّ
sekali-kali tidak apabila digoncangkan/dihancurkan (olehnya) bumi

goncangan goncangan
Al-Fajr:21

آَء فَِإذَا َجآَء َوْعُد َربِّى َجَعَلُهۥ َدكَّ
maka apabila dia datang janji Tuhanku dia menjadikannya

hancur/rata
Al-Kahfi:98 آَء َدكَّ

ًة وَِٰحَدةً تَا َدكَّ َوُحِمَلِت ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل فَُدكَّ
dan telah diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dihancurkan

keduanya (olehnya) kehancuran yang melakukan penyatuan
Al-Haaqqah:14 ًة َدكَّ

ا ا َدكًّ ِت ٱأْلَرُْض َدكًّ َكآلَّ إِذَا ُدكَّ
sekali-kali tidak apabila digoncangkan/dihancurkan (olehnya) bumi

goncangan goncangan
Al-Fajr:21 ِت ُدكَّ
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KosakataAlQuran

ًة وَِٰحَدةً تَا َدكَّ َوُحِمَلِت ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل فَُدكَّ
dan telah diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dihancurkan

keduanya (olehnya) kehancuran yang melakukan penyatuan
Al-Haaqqah:14 تَا فَُدكَّ
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Kosakata AlQuran

ك ل د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pijatan, masase

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meremas, memijat, menguli,
mengurut, mengadon, mengepal, melenyeh, memijat-mijat, menggosoki

لُِدُلوِك
untuk digelincirkan kamu[pr] (oleh mereka)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْمِس إَِلىٰ َغَسِق ٱلَّيِْل َلٰوةَ لُِدُلوِك ٱلشَّ أَِقمِ ٱلصَّ
dirikanlah sholat untuk digelincirkan kamu[pr] (oleh mereka)

matahari sampai gelap malam
Al-Isra:78 لُِدُلوِك

2027

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ل ل د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ikrar, padan, harap

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menunjukkan, menandakan,
mengusulkan, menyatakan, menerangkan, menunjuk, beralamat,

mengalamatkan, berarti, merupakan, mengumumkan, memberitahukan,
mempermaklumkan, menyiarkan, menjabarkan, mempertahukan,

memperlancar, memperjanjikan, menjadi tanda, menunjukkan sebelum
waktunya, berbicara, bicara, berkata, bercakap, omong, bersabda,
bertitah, berperi, mengatakan, berpidato, membaca, menafsirkan,

membacakan, berbunyi, menginterpretasi, melihat catatan, mengukur,
bertanda, mengambil kesimpulan, menduga, berpendapat, mengambil

keputusan, memproklamasikan, menyerukan, memproklamirkan,
menamai, menandai, menamakan, mengangkat, berjanji, menjanjikan,

memberi harapan, sanggup, menyanggupkan

نَُدلُُّكْم َدلَُّهْم َدلِياًل أَُدلُُّكْم أَُدلَُّك
tunjukkan padamu sering menunjukkan

kepada mereka sangat teduh (aku) menunjukkan
kepada kalian

(aku) tunjukkan
kepadamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يْطَُٰن َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم َهْل أَُدلَُّك فََوْسَوَس إَِليِْه ٱلشَّ

maka dia bisikkan kepadanya syaitan dia mengatakan hai Adam
apakah/maukah (aku) tunjukkan kepadamu

Thaahaa:120 أَُدلَُّك
إِذْ تَْمِشىٓ أُْختَُك فَتَُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ َمن يَْكفُُلُهۥ

ketika berjalan saudara perempuanmu maka/lalu mengatakan apakah
(aku) menunjukkan kepada kalian atas/terhadap oran

memeliharanya

Thaahaa:40
أَُدلُُّكْم

َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰٓ أَْهِل بَيٍْت
apakah/maukah (aku) menunjukkan kepada kalian atasku/terhadapku

penduduk rumah-tangga
Al-Qashash:12

رٍَة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ ِتجَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apakah (aku)

menunjukkan kepada kalian atas/terhadap perniagaan
Ash-Shaff:10
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KosakataAlQuran

ْمَس َعَليِْه َدلِياًل ثُمَّ َجَعْلنَا ٱلشَّ
kemudian kami jadikan matahari atasnya sangat teduh Al-Furqon:45 َدلِياًل

َما َدلَُّهْم َعَلىٰ َمْوِتِهۦٓ إاِلَّ َدآبَُّة ٱأْلَرِْض تَأُْكُل ِمنَسأَتَُهۥ
tidak ada sering menunjukkan kepada mereka atas/terhadap
kematiannya kecuali binatang melata bumi kalian memakan

tongkatnya

Saba':14
َدلَُّهْم

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلىٰ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

apakah/maukah tunjukkan padamu atas/terhadap seorang laki-laki
diterangkan kepada kalian

Saba':7 نَُدلُُّكْم
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Kosakata AlQuran

ي ل د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna timba, jaminan, uang

tanggungan, uang penjamin
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membawa

۟ َوتُْدُلوا فََدلَّىُٰهَما فَتََدلَّىٰ فَأَْدَلىٰ َدْلَوهُۥ
dan membawa maka dia membujuk

keduanya lalu dia akan turun maka/lalu dia
mengulurkan timbanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجآَءْت َسيَّارَةٌ فَأَرَْسُلوا۟ َوارَِدُهْم فَأَْدَلىٰ َدْلَوهُۥ
dan datanglah orang yang berjalan maka/lalu mereka menyuruh

(ia[lk]) yang mendatangi mereka maka/lalu dia mengulurkan
timbanya

Yusuf:19
َدْلَوهُۥ

َوَجآَءْت َسيَّارَةٌ فَأَرَْسُلوا۟ َوارَِدُهْم فَأَْدَلىٰ َدْلَوهُۥ
dan datanglah orang yang berjalan maka/lalu mereka menyuruh

(ia[lk]) yang mendatangi mereka maka/lalu dia mengulurkan
timbanya

Yusuf:19
فَأَْدَلىٰ

ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّىٰ
kemudian dia mendekat lalu dia akan turun An-Najm:8 فَتََدلَّىٰ

َجرَةَ ا ذَاَقا ٱلشَّ فََدلَّىُٰهَما ِبُغُروٍر فََلمَّ
maka dia membujuk keduanya dengan tipuan maka setelah keduanya

merasakan pohon
Al-A'raaf:22 فََدلَّىُٰهَما

امِ َوتُْدُلوا۟ ِبَهآ إَِلى ٱْلُحكَّ
dan membawa dengannya (harta) kepada hakim Al-Baqarah:188 ۟ َوتُْدُلوا
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Kosakata AlQuran

hء م د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keturunan, darah kental,

semangat, asal usul, pesolek, air buah-buahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeluarkan darah,

menanduk, melukai dgn tanduk

َوَدمٍ ِدَمآؤَُها ِدَمآَءُكْم َدًما ِبَدمٍ
dan darah darahnya darah kalian darah dengan darah

ٱلدَِّمآَء َوٱلدَُّم َوٱلدََّم
darah dan darah dan darah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجآُءو َعَلىٰ َقِميِصِهۦ ِبَدمٍ َكِذٍب
dan mereka datang atas/terhadap kemejanya dengan darah

dusta/palsu
Yusuf:18 ِبَدمٍ

أَْو َدًما مَّْسفُوًحا أَْو َلْحَم ِخنِزيٍر
atau darah yang ditumpahkan atau daging babi Al-An'aam:145 َدًما

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم اَل تَْسِفُكوَن ِدَمآَءُكْم َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian tidak kalian

menumpahkan darah kalian
Al-Baqarah:84 ِدَمآَءُكْم

َلن يَنَاَل الـلَّـَه ُلُحوُمَها واََل ِدَمآؤَُها
tidak akan mengantarkan/menyampaikan Allah dagingnya dan tidak

darahnya
Al-Hajj:37 ِدَمآؤَُها

ا ِفى بُطُوِنِهۦ ِمۢن بَنْيِ فَرٍْث َوَدمٍ َلِعبْرَةً نُّْسِقيُكم مِّمَّ
sungguh pelajaran diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam

perutnya dari antara kotoran dan darah
An-Nahl:66 َوَدمٍ
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KosakataAlQuran

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
Al-Baqarah:173 َوٱلدََّم

لٍَٰت فَاِدَع َوٱلدََّم َءايٍَٰت مُّفَصَّ َل َوٱلضَّ َوٱْلُقمَّ
dan kutu dan katak dan darah bukti-bukti berbagao yang sangat

terperinci/jelas
Al-A'raaf:133

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
An-Nahl:115

ُحرَِّمْت َعَليُْكُم ٱمْلَيْتَُة َوٱلدَُّم َوَلْحُم ٱْلِخنِزيِر
dia haram atas kalian orang yang mati dan darah dan daging babi Al-Maidah:3 َوٱلدَُّم

َقاُلٓوا۟ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُفِْسُد ِفيَها َويَْسِفُك ٱلدَِّمآَء
mereka berkata apakah engkau jadikan di dalamnya orang merusak

didalamnya dan menumpahkan darah
Al-Baqarah:30 ٱلدَِّمآَء
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Kosakata AlQuran

م د م د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dengut, keluhan, gumamam,

kecamik, bunyi desiran yg abnormal, komat-kamit, omelan, belasut,
bentakan, dengkung, jerkah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meminta dgn sangat, menipu,
bersemangat rusuh, mengemis-ngemis, bergumam, menggumamkan,

menggerutu, menggumam, memberengut, bersungut, bersungut-sungut,
cerewet, berkomat-kamit, berbisik, membisikkan, mengaduh, mendesir,

mendengung, ngomel, memberungut, mengeluh, mencomel,
memberunguti, merengus, merongseng, menderu, menderu-deru,

menderum, menggeram, menyenggak, berkata dgn marah, membelasut

فََدْمَدَم
maka (ia) menurunkan azab/membinasakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ىَٰها فََكذَّبُوهُ فََعَقُروَها فََدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهم ِبذَنِۢبِهْم فََسوَّ
maka mereka mendustakannya maka (mereka) menyembelihnya (kk

lampu) maka (ia) menurunkan azab/membinasakan atas mereka tuhan
mereka dengan dosa-dosa mereka lalu (ia) sempurnakannya

Ash-Shams:14
فََدْمَدَم
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Kosakata AlQuran

ر م د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kejatuhan, tabrakan, sukses

besar, keruntuhan, remuknya, bunyi tabrakan, bunyi tubrukan, tubrukan,
hancurnya, keremukan, pukulan keras, sampai hancur luluh, terpencil,

sepi, sunyi, terlantar, tandus, gersang, sedih, muram, yg tak didiami,
kerusakan, kecelakaan, rongsokan, kebobrokan, penggulingan, perobohan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurkan,
memusnahkan, membinasakan, membunuh, melenyapkan, menumpas,
merusakkan, membobolkan, melumatkan, makan, mengobrak-abrik,

mengubrak-abrik, melebur, mempertiadakan, merusak, menjatuhkan,
mengganggu, menggagalkan, memburukkan, membusukkan,

meremukkan, mendobrak, memecahkan, hancur luluh, remuk, jatuh
hancur, jatuh terbanting, memberantas, mengganyang, mengalahkan,
menyeterika, menabrak, menubruk, membantingkan, menyedihkan,

menyusahkan, merampok dgn kekerasan, memorak-perandakan, rusak,
merobohkan, membongkar, menjebol, mematahkan, mogok, mengalah,

menangis, jatuh sakit, hancur, karam, meruntuhkan, menggempur,
melumpuhkan, menumbangkan, menggulingkan, melanggar, menjungkal,

meratakan, melicinkan, memapakkan, memaparkan, menggiling,
meluruskan, reda, memesekkan, mengorbankan, mengadakan upacara
pengorbanan, menurunkan, menarik ke bawah, menghancurleburkan,

memipis, menumbuk, membubuk, menyerbukkan, menghancurlumatkan,
menyemprotkan

َدمَّرْنَُٰهْم َدمَّرْنَا َر َدمَّ ُر تَُدمِّ تَْدِميًرا
(kami) binasakan

mereka (kami) binasakan
(ia [lk]) telah benar-

benar
membinasakan

menghancurkan
olehnya

sebenar-benar
kebinasaan

َوَدمَّرْنَا فََدمَّرْنَُٰهْم فََدمَّرْنََٰها
dan kami menghancurkan lalu (kami) membinasakan mereka maka (kami) menghancurkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَفََسُقوا۟ ِفيَها فََحقَّ َعَليَْها ٱْلَقْوُل فََدمَّرْنََٰها تَْدِميًرا
maka/tetapi (mereka) berbuat fasik di dalamnya (negeri itu) maka

berhak/pantas berlaku diatasnya perkataan maka (kami)
menghancurkannya sebenar-benar kebinasaan

Al-Isra:16
تَْدِميًرا
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KosakataAlQuran

 فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36

ُر ُكلَّ َشىْءٍۭ ِبأَْمِر َربَِّها تَُدمِّ
menghancurkan olehnya tiap-tiap sesuatu dengan perintah tuhannya Al-Ahqaaf:25 ُر تَُدمِّ

ِفِريَن أَْمثَُٰلَها َر الـلَّـُه َعَليِْهْم َولِْلكَٰ َدمَّ
(ia [lk]) telah benar-benar membinasakan Allah atas mereka dan bagi

orang-orang kafir seperti itu
Muhammad:10 َر َدمَّ

ثُمَّ َدمَّرْنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) binasakan yang lain

Asy-
Syu'araa':172 َدمَّرْنَا

ثُمَّ َدمَّرْنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) binasakan yang lain

Ash-
Shaafaat:136

أَنَّا َدمَّرْنَُٰهْم َوَقْوَمُهْم أَْجَمِعنَي
bahwasanya (kami) binasakan mereka dan kaum mereka mereka

semuanya
An-Naml:51 َدمَّرْنَُٰهْم

فَفََسُقوا۟ ِفيَها فََحقَّ َعَليَْها ٱْلَقْوُل فََدمَّرْنََٰها تَْدِميًرا
maka/tetapi (mereka) berbuat fasik di dalamnya (negeri itu) maka

berhak/pantas berlaku diatasnya perkataan maka (kami)
menghancurkannya sebenar-benar kebinasaan

Al-Isra:16
فََدمَّرْنََٰها

فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36 فََدمَّرْنَُٰهْم

َوَدمَّرْنَا َما َكاَن يَْصنَعُ ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهۥ َوَما َكانُوا۟ يَْعرُِشوَن
dan kami menghancurkan apa adalah dia dia membuat fir'aun dan

kaumnya dan tidak adalah mereka mereka membangun singgasana
Al-A'raaf:137 َوَدمَّرْنَا
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Kosakata AlQuran

ع م د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sobekan, cabikan, bobos, lari

bepat, kemarahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merobek, mencabik,

menyobek, mencarik, menghancurkan, mengoyakkan, menodai, berlari
cepat, berlinang

ٱلدَّْمعِ
air mata

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َعرَفُوا۟ ِمَن ٱْلَحقِّ تََرىٰٓ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat mata-mata mereka sangat

kebanjiran dari air mata dari apa mereka mengetahui dari kebenaran
Al-Maidah:83 ٱلدَّْمعِ

 تََولَّوا۟ وَّأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ
kalian telah memalingkan dan mata mereka sangat kebanjiran dari air

mata
At-Taubah:92
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Kosakata AlQuran

غ م د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cap, tanda, stempel, prangko,

meterai, setempel, kupon, bekas, macam, ketukan kaki, ketokan kaki,
kesan, rekam, jejak, terbitan, tindasan, tindihan, perak untuk menjamin

mutunya, cap tanda sah, pencetakan, entakan, pencapan, impresi, cetakan,
anggapan, pengaruh, pengalaman

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencap, mengecap, menyegel,
menaruh cap, memukul cap, memperangkoi, menunjukkan, merentak,

melangkah dgn berat, mengesankan, mempengaruhi, mencetak,
mengingatkan, mencamkan, menanamkan kesan pd, melagak,

memperkesankan, membekas, menyetempel, mengesahkan, membubuhkan
cap pd emas

فَيَْدَمُغُهۥ
menghancurkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَْل نَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعَلى ٱْلبَِٰطِل فَيَْدَمُغُهۥ
bahkan melemparkan dengan yang hak atas/terhadap (ia[lk]) yang

melakukan kebatilan menghancurkannya
Al-Anbiyaa':18 فَيَْدَمُغُهۥ
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Kosakata AlQuran

ر ن د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dinar, uang dinar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبِدينَاٍر
dengan satu dinar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوِمنُْهم مَّْن إِن تَأَْمنُْه ِبِدينَاٍر الَّ يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك

dan diantara mereka orang jika kamu mempercayakannya dengan
satu dinar tidak dia menunaikannya kepadamu

Ali-Imran:75 ِبِدينَاٍر
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Kosakata AlQuran

و ن د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dekatnya, keadaan dekat,

akses, jalan masuk, pendekatan, mendatang, yg akan datang, yg akan
terjadi, persesuaian, dekat-mendekati

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengakses

َداِنيٌَة َداٍن أَْدنَىٰٓ أَْدنَىٰ أَْدنَى
bumi dekat lebih dekat lebih dekat lebih dekat

يُْدِننَي َوَداِنيًَة َوأَْدنَىٰٓ َدنَا َداِنيٌَة
ditutupi dan (ia[pr]) yang

mendekat dan lebih dekat dia mendekat bumi

ٱأْلَْدنَىٰ ٱلدُّنْيَآ
yang rendah dunia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفىٓ أَْدنَى ٱأْلَرِْض َوُهم مِّۢن بَْعِد َغَلِبِهْم َسيَْغلِبُوَن
di dalam / pada lebih dekat bumi/negeri dan mereka dari sesudah

kekalahan mereka akan mengalahkan
Ar-Ruum:3 أَْدنَى

ٱلَِّذى ُهَو أَْدنَىٰ ِبٱلَِّذى ُهَو َخيٌْر
yang dia lebih dekat dengan yang dia kebaikan Al-Baqarah:61 أَْدنَىٰ

 فََكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ أَْو أَْدنَىٰ
maka (ia) adalah ukuran/jarak dua busur panah atau lebih dekat

An-Najm:9

وآََل أَْدنَىٰ ِمن ذَٰلَِك وآََل أَْكثََر
dan tidak lebih dekat dari itu dan tidak kebanyakan

Al-Mujaadilah:7
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KosakataAlQuran

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

۟ نُُكْم ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَُعوُلوا أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau apa dia menguasai tangan kanan kalian itu lebih dekat bahwa

tidak kalian menganiaya diri
An-Nisa:3 أَْدنَىٰٓ

َدِة َعَلىٰ َوْجِهَهآ هَٰ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ ِبٱلشَّ
itu lebih dekat agar mereka datang dengan kesaksian atas/terhadap

wajahnya
Al-Maidah:108

ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن تََقرَّ أَْعيُنُُهنَّ
itu lebih dekat bahwa (ia) menjadi mendekat mata-mata mereka[pr]

Al-Ahzab:51

يُْدِننَي َعَليِْهنَّ ِمن َجلَِٰبيِبِهنَّ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يُْعرَفَْن
ditutupi atas mereka dari baju panjang mereka[pr] itu lebih dekat

bahwa (mereka[pr]) dikenal
Al-Ahzab:59

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-

permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun
dekat

Ar-Rahman:54
َداٍن

َوِمَن ٱلنَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنَْواٌن َداِنيٌَة َوَجنٍَّٰت مِّْن أَْعنَاٍب
dan dari pohon korma dari mayangnya tangkai-tangkai bumi dan

surga dari anggur-anggur
Al-An'aam:99 َداِنيٌَة

 ُقطُوفَُها َداِنيٌَة
buah-buahannya bumi

Al-Haaqqah:23

ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّىٰ
kemudian dia mendekat lalu dia akan turun An-Najm:8 َدنَا

َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا۟ هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

َوأَْدنَىٰٓ

َوَداِنيًَة َعَليِْهْم ِظلَُٰلَها َوذُلَِّلْت ُقطُوفَُها تَذْلِياًل
dan (ia[pr]) yang mendekat atas mereka naungannya dan sangat

didekatkan/dimudahkan (dia[pr]) buah-buahnya sedekat-
dekatnya/semudah-mudahnya

Al-Insaan:14
َوَداِنيًَة

2040

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

يُْدِننَي َعَليِْهنَّ ِمن َجلَِٰبيِبِهنَّ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يُْعرَفَْن
ditutupi atas mereka dari baju panjang mereka[pr] itu lebih dekat

bahwa (mereka[pr]) dikenal
Al-Ahzab:59 يُْدِننَي

فََما َجزَآُء َمن يَفَْعُل ذَٰلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخزٌْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka tidak balasan orang mereka melakukan itu diantara kalian

kecuali hinaan di dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:85 ٱلدُّنْيَا

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia

dengan akhirat
Al-Baqarah:86

َلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى
bagi mereka di dalam dunia hinaan

Al-Baqarah:114

 َوَلَقِد ٱْصطَفَيْنَُٰه ِفى ٱلدُّنْيَا
dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dalam dunia

Al-Baqarah:130

 َمن يَُقوُل َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا
orang dia mengatakan ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia

Al-Baqarah:200

َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َحَسنًَة
ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia kebaikan dan di akhirat

kebaikan
Al-Baqarah:201

 َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُْعجِبَُك َقْوُلُهۥ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan dari/diantara manusia orang dia menarik hatimu ucapannya di

dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:204

 زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari kehidupan

dunia
Al-Baqarah:212

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَيَُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُ۟ولَِٰٓئَك َحِبطَْت أَْعمَٰ
maka dia mati dan dia pengingkar / pembangkang maka itulah

mereka dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat
Al-Baqarah:217

ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْليَتََٰمىٰ
di dalam dunia dan akhirat dan mereka akan menanyakan kepadamu

dari/tentang anak yatim
Al-Baqarah:220

ذَٰلَِك َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوٱهللَُّ ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱمْلَـَٔاِب
itu kesenangan kehidupan dunia dan Allah di sisi-nya yang terbaik

tempat kembali
Ali-Imran:14

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحِبطَْت أَْعمَٰ
itulah mereka orang-orang yang dia menyiakan amal-amal mereka di

dalam dunia dan akhirat
Ali-Imran:22

ِبنَي َوِجيًها ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوِمَن ٱمْلَُقرَّ
terhormat di dalam dunia dan akhirat dan (salah seorang) dari orang-

orang yang sangat didekatkan
Ali-Imran:45
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فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَأَُعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka adapun orang-orang yang mereka mengingkari maka dia akan
menyiksa mereka azab / siksa sangat keras/berat di dalam dunia dan

akhirat

Ali-Imran:56

ِذِه ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا  َمثَُل َما يُنِفُقوَن ِفى هَٰ
perumpamaan apa (harta) mereka menafkahkan di dalam ini

kehidupan dunia
Ali-Imran:117

اًل َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها ِكتَٰبًا مُّؤَجَّ
suatu kewajiban waktu tertentu dan barang siapa dia menghendaki

pahala dunia kami mendatangkan kepadanya daripadanya
Ali-Imran:145

فَـَٔاتَىُٰهُم الـلَّـُه ثََواَب ٱلدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب ٱأْلَِخرَِة
maka dia mendatangkan kepada mereka Allah pahala dunia dan amat

baik pahala akhirat
Ali-Imran:148

 مَّا تُِحبُّوَن ِمنُكم مَّن يُِريُد ٱلدُّنْيَا
apa kalian mencintai diantara kalian orang dia menghendaki dunia

Ali-Imran:152

فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74

ُقْل َمتَٰعُ ٱلدُّنْيَا َقلِيٌل
kamu hendaklah mengatakan kesenangan dunia sedikit

An-Nisa:77

 َلْسَت ُمؤِْمنًا تَبْتَُغوَن َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu bukankah yang sungguh-sungguh beriman mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nisa:94

َدْلتُْم َعنُْهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ؤآَُلِء جَٰ أَنتُْم هَٰٓ  هَٰٓ
itulah kamu adalah kalian telah memperdebatkan dari mereka di

dalam kehidupan dunia
An-Nisa:109

 مَّن َكاَن يُِريُد ثََواَب ٱلدُّنْيَا
barang siapa adalah dia dia menghendaki pahala dunia

An-Nisa:134

فَِعنَد الـلَّـِه ثََواُب ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat

An-Nisa:134

 أَْو يُنفَْوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض ذَٰلَِك َلُهْم ِخزٌْى ِفى ٱلدُّنْيَا
atau mereka menyingkir dari muka bumi/negeri itu bagi mereka

hinaan di dalam dunia
Al-Maidah:33

َر ُقُلوبَُهْم َلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى أَن يُطَهِّ
agar dia sungguh-sungguh akan membersihkan hati mereka bagi

mereka di dalam dunia hinaan
Al-Maidah:41

 َوَقاُلٓوا۟ إِْن ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا
dan mereka berkata tidak lain dia kecuali/hanyalah kehidupan kita

dunia
Al-An'aam:29
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ْر ِبِهۦٓ َلُهْم َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َوذَكِّ
dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia dan kamu hendaklah

memperingtkan dengannya bagi mereka
Al-An'aam:70

 َقاُلوا۟ َشِهْدنَا َعَلىٰٓ أَنفُِسنَا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
mereka berkata kami menyaksikan atasku/terhadapku diri kami

sendiri dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia
Al-An'aam:130

 ُقْل ِهىَ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani di dalam kehidupan dunia
Al-A'raaf:32

 ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51

َوِذلٌَّة ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُفْتَِريَن
dan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan demikian itu kami

membalas orang-orang yang membuat kebohongan
Al-A'raaf:152

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َوٱْكتُْب َلنَا ِفى هَٰ
dan tetapkanlah bagi kami di dalam ini dunia kebaikan dan di akhirat

Al-A'raaf:156

إِنَّ الـلَّـَه َلَسِميعٌ َعلِيٌم إِذْ أَنتُم ِبٱْلُعْدَوِة ٱلدُّنْيَا َوُهم ِبٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَوٰى َو
ketika kalian dipinggir lembah dunia/dekat dan mereka dipinggir

lembah jauh / ujung dan sesungguhnya kami Allah sungguh maha
mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:42

 َحتَّىٰ يُثِْخَن ِفى ٱأْلَرِْض تُِريُدوَن َعرََض ٱلدُّنْيَا
sehingga menjadikan melumpuhkan di dalam bumi kalian

menghendaki harta benda duniawi
Al-Anfaal:67

أَرَِضيتُم ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِمَن ٱأْلَِخرَِة
apakah kalian telah puas dengan kehidupan dunia daripada akhirat

At-Taubah:38

فََما َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َقلِيٌل
maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia di dalam akhirat

kecuali/hanyalah sedikit
At-Taubah:38

 إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk diazab mereka

dengannya di dalam kehidupan dunia
At-Taubah:55

ِسُروَن ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat dan

mereka itu mereka orang-orang yang merugi
At-Taubah:69

إِن يَتََولَّْوا۟ يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه َعذَابًا أَلِيًما ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َو
dan jika sangat melindungi diazab mereka Allah azab / siksa pedih di

dalam dunia dan akhirat
At-Taubah:74
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 إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk dia mengazab

mereka dengannya di dalam dunia
At-Taubah:85

 إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia
Yunus:7

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23

َمآِء إِنََّما َمثَُل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia seperti air

(kami) turunkannya dari langit
Yunus:24

َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam

akhirat itu dia keberuntungan maha besar/maha agung
Yunus:64

َمتَٰعٌ ِفى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
penambahan kesenangan di dalam dunia kemudian kepada kami

tempat kembali mereka
Yunus:70

 َوَمأَلَهُۥ ِزينًَة َوأَْمواًَٰل ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta kekayaan di dalam

kehidupan dunia
Yunus:88

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا  فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها
barangsiapa adalah dia dia menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya
Huud:15

ِذِه ٱلدُّنْيَا َلْعنًَة َوأُتِْبُعوا۟ ِفى هَٰ
dan diikutilah di dalam ini dunia kutukan

Huud:60

لِِحنَي ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة تََوفَِّنى ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
di dalam dunia dan akhirat (kamu) supaya mewafatkan aku yang

sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan temukanlah aku dengan
orang-orang yang saleh

Yusuf:101

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا  الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia
kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)

bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26
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َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َمتَٰعٌ
dan tidak kehidupan dunia di dalam akhirat hanyalah penambahan

kesenangan
Arraad:26

 لَُّهْم َعذَاٌب ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
bagi mereka siksaan di dalam kehidupan dunia

Arraad:34

ٱلَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
orang-orang yang menyukai kehidupan dunia atas/terhadap akhirat

Ibrahim:3

 يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َقاُلوا۟ َخيْرًا لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
mereka berkata kebaikan bagi orang-orang yang lebih baik di dalam

ini dunia baik/kebaikan
An-Nahl:30

َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
itu bahwasanya mereka menginginkan/menyukai kehidupan dunia

atas/terhadap akhirat
An-Nahl:107

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ َوَءاتَيْنَُٰه ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َو
dan kami telah memberinya di dalam dunia kebaikan dan

sesungguhnya dia di dalam akhirat sungguh termasuk orang-orang
yang soleh

An-Nahl:122

 تُِريُد ِزينََة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maksudkan perhiasan kehidupan dunia

Al-Kahfi:28

ثََل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء َوٱْضرِْب َلُهم مَّ
dan buatlah bagi mereka (ia) membuat perumpamaan kehidupan

dunia seperti air
Al-Kahfi:45

 ٱمْلَاُل َوٱْلبَنُوَن ِزينَُة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia

Al-Kahfi:46

 ٱلَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang dia menyesatkan usaha/perbuatan mereka di dalam

kehidupan dunia
Al-Kahfi:104

نُْهْم زَْهرَةَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا لِنَفِْتنَُهْم ِفيِه مِّ
dari mereka kembang kehidupan dunia untuk menguji mereka[lk]

tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:131

َلُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى
baginya di dalam dunia hinaan

Al-Hajj:9
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إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11

َمآِء ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَْليَْمُدْد ِبَسبٍَب إَِلى ٱلسَّ
di dalam dunia dan di akhirat maka akan memanjangkan dengan

jalan/pintu ke langit
Al-Hajj:15

 وََكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َوأَتْرَفْنَُٰهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan mereka mendustakan dengan pertemuan akhirat dan (kami)

mewahkanlah mereka di dalam kehidupan dunia

Al-
Mu'minuun:33

 إِْن ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا
jika/tidaklah dia melainkan kehidupan kita di dunia

Al-
Mu'minuun:37

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya di dalam

dunia dan di akhirat
An-Nuur:14

َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
bagi mereka siksaan sangat pedih di dalam dunia dan akhirat

An-Nuur:19

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23

نًا لِّتَبْتَُغوا۟ َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا  إِْن أَرَْدَن تََحصُّ
jika kami menghendaki proses kesucian supaya mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nuur:33

ِذِه ٱلدُّنْيَا َلْعنًَة َوأَتْبَْعنَُٰهْم ِفى هَٰ
dan (kami) ikutkan/iringkan mereka di dalam ini dunia kutukan

Al-Qashash:42

َوَمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِزينَتَُها
dan tidak kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan

duniawi dan perhiasannya
Al-Qashash:60

َمتَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ُهَو يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
kesenangan kehidupan duniawi kemudian dia pada hari kiamat-

kiamat dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Al-Qashash:61

 واََل تَنَس نَِصيبََك ِمَن ٱلدُّنْيَا
dan jangan melupakan bahagianmu[lk] dari dunia

Al-Qashash:77

 َقاَل ٱلَِّذيَن يُِريُدوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengharapkan kehidupan

dunia
Al-Qashash:79

 أَْوثَٰنًا مََّودَّةَ بَيِْنُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
berhala-berhala kasih sayang diantara kamu di dalam kehidupan

dunia
Al-Ankabuut:25
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 َوٱْلِكتََٰب َوَءاتَيْنَُٰه أَْجرَهُۥ ِفى ٱلدُّنْيَا
dan Al Kitab dan kami telah memberinya ganjaran/balasan di dalam

dunia
Al-Ankabuut:27

 يَْعَلُموَن ظَِٰهًرا مَِّن ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia

Ar-Ruum:7

َوَصاِحبُْهَما ِفى ٱلدُّنْيَا َمْعُروفًا َوٱتَِّبعْ َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِلىَّ
dan (ia[lk]) yang mempergauli keduanya di dalam dunia yang benar-

benar baik dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku
Luqman:15

 إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran maka jangan menipu kalian

kehidupan dunia
Luqman:33

َ تُرِْدَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها إِن ُكننتُّ
jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan kehidupan dunia dan

perhiasannya
Al-Ahzab:28

ِهينًا َلَعنَُهُم الـلَّـُه ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُّ
sungguh ia mengutuk mereka Allah di dalam dunia dan akherat dan

dia sediakan bagi mereka azab / siksa orang yang menghinakan
Al-Ahzab:57

فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
maka janganlah menipu kalian kehidupan dunia dan tidak/janganlah

menipu kalian dengan/tentang Allah seorang penipu
Faathir:5

َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبِزينٍَة ٱْلَكَواِكِب إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّ
sesungguhnya kami kami menghiasi langit dunia dengan hiasan

bintang-bintang
Ash-Shaafaat:6

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َوأَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعٌة لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
bagi orang-orang yang lebih baik di dalam ini dunia kebaikan dan

bumi Allah (ia[pr]) yang meluaskan
Az-Zumar:10

 فَأَذَاَقُهُم الـلَّـُه ٱْلِخزَْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka merasakanlah kepada mereka Allah kehinaan di dalam

kehidupan dunia
Az-Zumar:26

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َمتَٰعٌ يََٰقْومِ إِنََّما هَٰ
hai kaumku sesungguhnya hanyalah ini kehidupan dunia penambahan

kesenangan
Ghafir:39

َليَْس َلُهۥ َدْعَوةٌ ِفى ٱلدُّنْيَا واََل ِفى ٱأْلَِخرَِة
bukankah baginya seruan di dalam dunia dan tidak di dalam akhirat

Ghafir:43

ُد ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َويَْوَم يَُقوُم ٱأْلَْشهَٰ
di dalam kehidupan dunia dan pada hari dia mendirikan saksi-saksi

Ghafir:51

ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوزَيَّنَّا ٱلسَّ
dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara

itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:12
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 لِّنُِذيَقُهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
karena dirasakan pada mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan

dunia
Fush-Shilat:16

نَْحُن أَْولِيَآؤُُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة
kami pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan

dalam akhirat
Fush-Shilat:31

َوَمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها
dan barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan dunia kami

mendatangkan kepadanya daripadanya(keuntungan itu)
Asy-Syuura:20

 فََمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka apa yang kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan

kehidupan dunia
Asy-Syuura:36

 َقَسْمنَا بَيْنَُهم مَِّعيَشتَُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
(kami) membagi-bagi diantara mereka penghidupan mereka di dalam

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:32

َا َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِن ُكلُّ ذَٰلَِك ملَّ  َوزُْخرُفًا َو
dan perhiasan-perhiasan dan tidaklah tiap itu melainkan kesenangan

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:35

َوَقاُلوا۟ َما ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَُموُت َونَْحيَا
dan mereka berkata tidaklah dia kecuali kehidupan kami dunia mati

dan hidup
Al-Jaatsiyah:24

 ذَٰلُِكم ِبأَنَُّكُم ٱتََّخذْتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا َوَغرَّتُْكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya kamu (kalian)

ambil/sembah ayat-ayat Allah olok-olokan dan (ia) telah menipu
kalian kehidupan dunia

Al-Jaatsiyah:35

أَذَْهبْتُْم طَيِّبَِٰتُكْم ِفى َحيَاِتُكُم ٱلدُّنْيَا َوٱْستَْمتَْعتُم ِبَها
apakah (kalian[lk]) hilangkan kebaikan kalian di dalam kehidupanmu

dunia dan kamu telah bersenang-senang dengannya
Al-Ahqaaf:20

إِنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو
sesungguhnya kehidupan dunia permainan dan senda gurau

Muhammad:36

 َوَلْم يُرِْد إاِلَّ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dan tidak dia menghendaki kecuali kehidupan dunia

An-Najm:29

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

َلَعذَّبَُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاُب ٱلنَّاِر
pasti (ia) telah benar-benar mengazab mereka di dalam dunia dan

mereka di dalam akhirat azab / siksa neraka
Al-Hasyr:3
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KosakataAlQuran

يَِٰطنيِ ِبيحَ َوَجَعْلنََٰها رُُجوًما لِّلشَّ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوَلَقْد زَيَّنَّا ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-

bintang dan (kami) menjadikannya pelempar bagi syaitan-syaitan
Al-Mulk:5

 َوَءاثََر ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dan ia menjejaki / memilih kehidupan dunia

An-Naziaat:38

 بَْل تُؤِْثُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
bahkan dijejaki / diikuti kehidupan dinia

Al-Alaa:16

فََقْد فَازَ َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
maka sesungguhnya telah dia mendapat keuntungan/kemenangan dan

tidak kehidupan dunia melainkan kesenangan tipuan
Ali-Imran:185 ٱلدُّنْيَآ

َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلِعٌب َوَلْهٌو
dan tidak kehidupan dunia kecuali/selain permainan dan senda gurau

Al-An'aam:32

ِذِه ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَآ  إِنََّما تَْقِضى هَٰ
sesungguhnya hanyalah memutuskan ini kehidupan dunia

Thaahaa:72

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوَما هَٰ
dan tidak ini kehidupan dunia kecuali guyonan/permainan dan

permainan
Al-Ankabuut:64

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21 ٱأْلَْدنَىٰ

2049

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ر ه د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna beribu-ribu tahun, masa yg

berabad-abad lamanya, usia, umur, masa, jaman, abad, ketuaan, tuanya,
era, tarikh, kurun, waktu, kala, jangka waktu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menua, bertambah tua,
menjadi tua, menuakan, menyimpan lama

ٱلدَّْهِر ٱلدَّْهُر
masa masa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما يُْهلُِكنَآ إاِلَّ ٱلدَّْهُر
dan tidak mereka menyebabkan membinasakan kecuali masa Al-Jaatsiyah:24 ٱلدَّْهُر

ِن ِحنٌي مَِّن ٱلدَّْهِر نسَٰ َهْل أَتَىٰ َعَلى ٱإْلِ
apakah/bukankah telah pasti datang atas/terhadap manusia waktu dari

masa
Al-Insaan:1 ٱلدَّْهِر
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Kosakata AlQuran

ق ه د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penuh, lengkap, kenyang,

segah, sarat, bernas, bunting, pepak, sepenuh, lebar, pleno, sebu, berawak,
jebah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi, memenuhi, diisi,
terisi, dipenuhi, membuat, menempati, menduduki, menyibukkan,

menghuni, membebankan, menuduh, menyerang, minta, mendakwa,
memuat, memuatkan, membebani, memuati, memberati, menutup,

menimbuni, memberitahukan, bekerja sbg pengganti, menyelesaikan,
melengkapi, menyempurnakan, melengkapkan, menamatkan, mengerti,
bisa membaca, bisa membayangkan, membuktikan, menulis, bertambah

gemuk, membernaskan, menambah, melapisi, menambahkan, mengisi hal-
hal yg tak perlu, mengambil, mengangkat, menerima, membahas,

membicarakan, menjejali, memasukkan, menyumbat, memadatkan,
menyumpalkan, bertekun, menyumpal, membunuh, menembak,

mempunyai, menyimpan barang, menyediakan, meresapi,
membuntingkan, menghamilkan, menghabiskan, melewatkan,

menghadapi, melakukan, mengerjakan, mengonggoki, mengonggokkan

ِدَهاًقا
yang penuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكأًْسا ِدَهاًقا
dan piala/gelas-gelas yang penuh An-Naba:34 ِدَهاًقا
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Kosakata AlQuran

م ه د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hijau tua, hijau gelap

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُمْدَهآمَّتَاِن
keduanya hijau tua

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُمْدَهآمَّتَاِن
keduanya hijau tua Ar-Rahman:64 ُمْدَهآمَّتَاِن
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Kosakata AlQuran

ن ه د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penjilat, peleceh, munafik,

hipokrit, lidah biawak, perayu, keterangan, komentar, kilau, permukaan
yg halus, terjemahan, penyanjung, pemuji, pembujuk., peleceh, munafik,
hipokrit, lidah biawak, perayu, keterangan, komentar, kilau, permukaan

yg halus, terjemahan, penyanjung, pemuji, pembujuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyembunyikan, mengkilap,
menggosok, membubuhi catatan, membubuhi keterangan, menyelubungi,
menyamarkan, sok, berdalih, menutup-nutupi, pura-pura, berpura-pura.,

menyembunyikan, mengkilap, menggosok, membubuhi catatan,
membubuhi keterangan, menyelubungi, menyamarkan, sok, berdalih,

menutup-nutupi, pura-pura, berpura-pura

ْدِهنُوَن مُّ َكٱلدَِّهاِن فَيُْدِهنُوَن تُْدِهُن ِبٱلدُّْهِن
(mereka) yang
memalingkan seperti minyak maka akan bersikap

lemah lembut
bersikap lemah

lembut dengan minyak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَشَجرَةً تَْخُرُج ِمن طُورَِسيْنَآَء تَنۢبُُت ِبٱلدُّْهِن َوِصبْغٍ لِّْلَءاِكلنَِي
dan pohon keluar dari gunung thursina menumbuhkan dengan

minyak dan bumbu/lauk bagi orang-orang yang makan

Al-
Mu'minuun:20

ِبٱلدُّْهِن
َودُّوا۟ َلْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن

mereka ingin sekiranya/supaya bersikap lemah lembut maka akan
bersikap lemah lembut

Al-Qalam:9 تُْدِهُن
َودُّوا۟ َلْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن

mereka ingin sekiranya/supaya bersikap lemah lembut maka akan
bersikap lemah lembut

Al-Qalam:9 فَيُْدِهنُوَن
َمآُء فََكانَْت َورَْدةً َكٱلدَِّهاِن فَِإذَا ٱنَشقَِّت ٱلسَّ

maka apabila keterbelahan langit maka (ia) adalah mawar merah
seperti minyak

Ar-Rahman:37 َكٱلدَِّهاِن
ذَا ٱْلَحِديِث أَنتُم مُّْدِهنُوَن أَفَِبهَٰ

maka apakah dengan ini pembicaraan kalian (mereka) yang
memalingkan

Al-Waqi'a:81 ْدِهنُوَن مُّ
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Kosakata AlQuran

ي ه د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecerdikan, kecerdasan,

kelicinan, ketrampilan, kemahiran, licik, lihai, cerdik, licin, pintar, mahir,
lihay, trampil, tipu muslihat, tipu daya, akal bulus, akal kancil, kerajinan,

kapal, perahu, sampan, kerajinan tangan, keahlian, pertukangan,
pekerjaan, keprigelan, kaum teman sekerja, kepanjangan akal daya,

sumber, kekayaan, sumber penghasilan, akal, cara, kesempatan, hiburan,
jenakawan, manuver, muslihat, gerakan tentara, perang-perangan,

kecakapan, siasat halus, kecekatan, kesenangan bersama, kebijaksanaan,
akal sehat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengatur siasat,
mengarahkan, mengadakan gerakan, mempergunakan siasat

أَْدَهىٰ
lebih buruk/dahsyat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَعُة أَْدَهىٰ َوأََمرُّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوٱلسَّ بَِل ٱلسَّ
bahkan kiamat waktu / tempat yang dijanjikan kepada mereka dan

kiamat lebih buruk/dahsyat dan lebih berurusan
Al-Qamar:46 أَْدَهىٰ
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Kosakata AlQuran

د و د
Makna kata dasar :

يََٰداُوۥُد َوَداُوۥَد لَِداُوۥَد َداُوۥُد َداُوۥَد
Wahai Daud dan Daud kepada Daud daud daud

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن َوَءاتَيْنَا َداُوۥَد زَبُوًرا َوُسَليْمَٰ
dan sulaiman dan kami berikan daud zabur An-Nisa:163 َداُوۥَد

َداُوۥَد َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
daud dan 'isa putera Maryam

Al-Maidah:78

َن يَِّتِهۦ َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ َهَديْنَا ِمن َقبُْل َوِمن ذُرِّ
kami memberikan petunjuk dan sebelum dan dari keturunannya daud

dan sulaiman
Al-An'aam:84

َوَءاتَيْنَا َداُوۥَد زَبُوًرا
dan kami berikan daud zabur

Al-Isra:55

رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79

َن ِعْلًما َوَقااَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dan sulaiman

pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi
Allah

An-Naml:15

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16

َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد ِمنَّا فَْضاًل
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dari kami karunia

Saba':10

ُكوُر ٱْعَمُلٓوا۟ َءاَل َداُوۥَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَى ٱلشَّ
bekerjalah kalian hai keluarga daud syukur dan sangat sedikit dari

hamba-hamba-ku syukur
Saba':13
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KosakataAlQuran

َوٱذُْكْر َعبَْدنَا َداُوۥَد ذَا ٱأْلَيِْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan ingatlah hamba kami daud mempunyai/yang ada tangan /

kekuatan sesungguhnya dia seorang yang kembali
Shaad:17

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَلىٰ َداُوۥَد فَفَزَِع ِمنُْهْم
ketika mereka masuk atas/terhadap daud maka (ia) terkejut dari

mereka
Shaad:22

َوَقتََل َداُوۥُد َجاُلوَت َوَءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك َوٱْلِحْكَمَة
dan dia membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah

kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251 َداُوۥُد

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24

َن ِنْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب َوَوَهبْنَا لَِداُوۥَد ُسَليْمَٰ
dan kami memberikan kepada Daud sulaiman sebaik-baik hamba

sesungguhnya dia orang yang suka kembali
Shaad:30 لَِداُوۥَد

َن إِذْ يَْحُكَماِن ِفى ٱْلَحرِْث َوَداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan Daud dan sulaiman tatkala keduanya memberi keputusan di

dalam ladang
Al-Anbiyaa':78 َوَداُوۥَد

يََٰداُوۥُد إِنَّا َجَعْلنََٰك َخلِيفًَة ِفى ٱأْلَرِْض
Wahai Daud sesungguhnya kami kami menjadikan kamu

khalifah/penguasa/pengganti di dalam bumi
Shaad:26 يََٰداُوۥُد
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Kosakata AlQuran

ر و د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kediaman, tempat kediaman,

gedung, rumah tangga, putaran, kili-kili, tempat tinggal, panti, waktu
tinggal, keluarga, majelis, kandang, keturunan raja, para penonton, dlm
negeri, sekandung, kampung halaman, rumah tangga, tanah air, tanah

tumpah darah, negeri sendiri, wisma, panti asuhan, suaka, tempat
perlindungan, naungan, tempat diam, pautan, tempat sembunyi, naung,

ruang tamu, salon, kamar tamu, kamar duduk, orbit, peredaran, lintasan,
edaran, lingkaran, kitaran, keramaian, lingkar, putaran angin, babak,

ronde, rentetan, anak tangga, ronda, patroli, raun, berondongan,
tembakan bersama

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyediakan rumah,
memondokkan, memberi rumah, memasukkan di rumah, menaruh ,
rotate, turn, twist, spin, wind, swivel, , menempatkan, menyimpan,

menaruhkan, mengasramakan, mengorbitkan, mengitari, melontarkan,
berputar, memutar, memutarkan, putaran, mengaduk, berterbangan

berputar-putar, membulatkan, mengelilingi, menyelesaikan, mengakhiri,
dpt dibulatkan, membundarkan, menyerahkan, mengoperkan, berbalik,

membalik, membalikkan, terbalik, mempertunggangkan, menghidupkan,
menunggangkan, mempertunggang, membongkar, menjual,

mempertimbangkan

َداِر َداُر َداَر تُِديُرونََها تَُدوُر
rumah/tempat rumah rumah/tempat kalian tempatkan

padanya putar-putar

َدآِئرَةُ َدآِئرَةٌ َدارِِهْم َدارُِكْم َداِر
giliran (kb

abstrak/kt sifat) bencana/bahaya rumah mereka rumah kalian[lk] rumah/tempat

ِديَٰرِنَا ِديَٰرُِكْم ِديَٰرُِكم َديَّاًرا َدآِئرَةُ
rumah atau

kampung halaman
kami

rumah/kampung
halaman kalian

rumah/kampung
halaman kalian tempat menetap giliran (kb

abstrak/kt sifat)

َوِديَٰرَُهْم َوِبَدارِِه ِديَٰرِِهْم ِديَٰرِِهم ِديَٰرِنَا
dan rumah-rumah

mereka
dan dengan
rumahnya

rumah/kampung
halaman mereka

rumah/kampung
halaman mereka

rumah atau
kampung halaman

kami
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َوٱلدَّاُر َوٱلدَّاَر َوَللدَّاُر َوَلَداُر َوِديَٰرَُهْم
dan kampung dan kampung dan sungguh

kampung
dan sesungguhnya

kampung
dan rumah-rumah

mereka

ٱلدََّوآِئَر
giliran-giliran/bencana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَنظُُروَن إَِليَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكٱلَِّذى يُْغَشىٰ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت
mereka melihat kepadamu putar-putar mata-mata mereka[lk] seperti

orang yang ditutupi atasnya dari mati
Al-Ahzab:19 تَُدوُر

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282
تُِديُرونََها

َوأُْمْر َقْوَمَك يَأُْخذُوا۟ ِبأَْحَسِنَها َسأُ۟وِريُكْم َداَر ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kamu hendaklah menyuruh kaum kamu mereka mengambil

dengan kebaikan darinya aku akan perlihatkan kepada kalian
rumah/tempat orang-orang yang sewenang-wenang

Al-A'raaf:145
َداَر

َوأََحلُّوا۟ َقْوَمُهْم َداَر ٱْلبََواِر
dan mereka menempatkan kaum mereka rumah/tempat kebinasaan

Ibrahim:28

ٱلَِّذٓى أََحلَّنَا َداَر ٱمْلَُقاَمِة ِمن فَْضلِِهۦ
yang penempatan kami rumah/tempat yang berusaha untuk kekal dari

karunianya
Faathir:35

لَٰمِ ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم َداُر ٱلسَّ
bagi mereka rumah keselamatan/kedamaian disisi tuhan mereka Al-An'aam:127 َداُر

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر َوَلِنْعَم َداُر ٱمْلُتَِّقنَي
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan dan sungguh nikmat

rumah orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:30

إِنَّ ٱأْلَِخرَةَ ِهىَ َداُر ٱْلَقرَاِر َو
dan sesungguhnya kami akhirat dia rumah kekal

Ghafir:39

2058

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24


KosakataAlQuran

َلُهْم ِفيَها َداُر ٱْلُخْلِد
bagi mereka di dalamnya rumah pengekalan

Fush-Shilat:28

لَٰمِ َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلىٰ َداِر ٱلسَّ
dan Allah mereka menyeru kepada rumah/tempat

keselamatan/kedamaian
Yunus:25 َداِر

فََعَقُروَها فََقاَل تََمتَُّعوا۟ ِفى َدارُِكْم ثَلَٰثََة أَيَّامٍ
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) lalu ia mengatakan

(kalian) bersenang-senang di dalam rumah kalian[lk] tiga[lk] hari
Huud:65 َدارُِكْم

ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:78 َدارِِهْم

ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:91

َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31

ِثِمنَي فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka mereka mendustakannya maka dia mengambil mereka

goncangan/gempa maka mereka mejadi di dalam rumah mereka
mayat-mayat bergelimpangan

Al-Ankabuut:37

يَُقوُلوَن نَْخَشىٰٓ أَن تُِصيبَنَا َدآِئرَةٌ
mereka mengatakan menakutkan agar kami ditimpa bencana/bahaya Al-Maidah:52 َدآِئرَةٌ

ْوِء َويَتََربَُّص ِبُكُم ٱلدََّوآِئَر َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ
dan menjadi menanti-nanti dengan/untuk kalian giliran-

giliran/bencana atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
At-Taubah:98 َدآِئرَةُ

ْوِء ْوِء َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ ٱلظَّآنِّنَي ِبالـلَّـِه ظَنَّ ٱلسَّ
mereka berperasangka terhadap Allah berpendapat yang pertama kali

atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
Al-Fath:6

ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26 َديَّاًرا
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أَِو ٱْخرُُجوا۟ ِمن ِديَٰرُِكم
atau kalian hendaklah mengeluarkan dari rumah/kampung halaman

kalian
An-Nisa:66 ِديَٰرُِكم

واََل تُْخرُِجوَن أَنفَُسُكم مِّن ِديَٰرُِكْم
dan tidak kalian dikeluarkan diri-diri kalian dari rumah/kampung

halaman kalian
Al-Baqarah:84 ِديَٰرُِكْم

وُهْم َوتُْقِسطُٓوا۟ إَِليِْهْم َوَلْم يُْخرُِجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم أَن تَبَرُّ
dan tidak menyebabkan mengeluarkan kalian dari rumah/kampung

halaman kalian bahwa (mereka) berbuat baik kepada mereka dan
berlaku adil kepada mereka

Al-
Mumtahinah:8

َوأَْخرَُجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم َوظََٰهُروا۟ َعَلىٰٓ إِْخَراِجُكْم
dan usirlah kalian dari rumah/kampung halaman kalian dan (mereka)

membantu atasku/terhadapku mengusir kalian

Al-
Mumtahinah:9

َوَقْد أُْخرِْجنَا ِمن ِديَٰرِنَا
dan sesungguhnya kami telah diusir dari rumah atau kampung

halaman kami
Al-Baqarah:246 ِديَٰرِنَا

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم بَطًَرا َورِئَآَء ٱلنَّاِس
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang yang mereka

keluar/pergi dari rumah/kampung halaman mereka keangkuhan dan
riya manusia

Al-Anfaal:47
ِديَٰرِِهم

ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم ِبَغيِْر َحقٍّ
orang-orang yang (mereka) diusir dari rumah/kampung halaman

mereka dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Hajj:40

َوتُْخرُِجوَن فَِريًقا مِّنُكم مِّن ِديَٰرِِهْم
dan kalian diusir segolongan/sebagian diantara kalian dari

rumah/kampung halaman mereka
Al-Baqarah:85 ِديَٰرِِهْم

 أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka keluar/pergi dari rumah/kampung halaman
mereka

Al-Baqarah:243

َوأُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم َوأُوذُوا۟ ِفى َسِبيلِى
dan mereka diusir dari rumah/kampung halaman mereka dan mereka

disakiti di dalam jalanku
Ali-Imran:195

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ َوأََخذَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
dan dia mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

teriakan/suara keras maka mereka mejadi di dalam rumah/kampung
halaman mereka mati bergelimpangan

Huud:67

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
orang-orang yang mereka menganiaya teriakan/suara keras maka

mereka mejadi di dalam rumah/kampung halaman mereka mati
bergelimpangan

Huud:94
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۟ ِل ٱْلَحْشِر َما ظَنَنتُْم أَن يَْخرُُجوا ِمن ِديَٰرِِهْم أِلَوَّ
dari rumah/kampung halaman mereka pada yang pertama pengusiran

tidak menyangka bahwa mereka keluar
Al-Hasyr:2

جِِريَن ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم  لِْلفَُقرَآِء ٱمْلُهَٰ
bagi orang-orang fakir orang-orang yang berhijrah orang-orang yang

(mereka) diusir dari rumah/kampung halaman mereka
Al-Hasyr:8

فََخَسفْنَا ِبِهۦ َوِبَدارِِه ٱأْلَرَْض
maka kami membenamkan dengannya dan dengan rumahnya bumi Al-Qashash:81 َوِبَدارِِه

َوأَْورَثَُكْم أَرَْضُهْم َوِديَٰرَُهْم َوأَْموََٰلُهْم َوأَرًْضا
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kalian bumi mereka dan

rumah-rumah mereka dan harta benda mereka dan bumi/tanah
Al-Ahzab:27 َوِديَٰرَُهْم

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Yusuf:109 َوَلَداُر

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر َوَلِنْعَم َداُر ٱمْلُتَِّقنَي
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan dan sungguh nikmat

rumah orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:30

َوَللدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sungguh kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-An'aam:32 َوَللدَّاُر

َ تُرِْدَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ إِن ُكننتُّ َو
dan jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan Allah dan rasul-nya

dan kampung akhirat
Al-Ahzab:29 َوٱلدَّاَر

َوٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-A'raaf:169 َوٱلدَّاُر

َوٱبْتَغِ ِفيَمآ َءاتَىَٰك الـلَّـُه ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ
dan carilah pada apa sampai kepadamu Allah rumah/kampung akhirat Al-Qashash:77 ٱلدَّاَر

إِنَّ ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ َلِهىَ ٱْلَحيََواُن َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن َو
dan sesungguhnya kami rumah/kampung akhirat sungguh ia

kehidupan jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Ankabuut:64

َن ِمن َقبْلِِهْم يمَٰ َوٱلَِّذيَن تَبَوَُّءو ٱلدَّاَر َوٱإْلِ
dan orang-orang yang (mereka)menempati rumah/kampung dan

keimanan dari sebelum mereka
Al-Hasyr:9
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ُقْل إِن َكانَْت َلُكُم ٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah ia untuk kalian

rumah/kampung akhirat
Al-Baqarah:94 ٱلدَّاُر

ِتْلَك ٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ
itu rumah/kampung akhirat

Al-Qashash:83

ِقبَُة ٱلدَّاِر إِنِّى َعاِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)
Al-An'aam:135 ٱلدَّاِر

 أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
itulah mereka bagi mereka akibat / kesudahan tempat

Arraad:22

 َسلٌَٰم َعَليُْكم ِبَما َصبَرْتُْم فَِنْعَم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
kehormatan/kesejahteraan atas kalian dengan apa/sebab (kalian)

bersabar maka nikmat akibat / kesudahan tempat
Arraad:24

 أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱللَّْعنَُة َوَلُهْم ُسٓوُء ٱلدَّاِر
itulah mereka bagi mereka kutukan[pr] dan bagi mereka buruk

tempat
Arraad:25

 َوَسيَْعَلُم ٱْلُكفَُّٰر مِلَْن ُعْقبَى ٱلدَّاِر
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang kafir untuk siapa akibat /

kesudahan tempat
Arraad:42

ِقبَُة ٱلدَّاِر  َوَمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
dan siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)

Al-Qashash:37

 إِنَّآ أَْخَلْصنَُٰهم ِبَخالَِصٍة ِذْكَرى ٱلدَّاِر
sesungguhnya kami kami mensucikan mereka dengan orang yang

suci/bersih sebutan tempat
Shaad:46

 َوَلُهُم ٱللَّْعنَُة َوَلُهْم ُسٓوُء ٱلدَّاِر
dan bagi mereka kutukan[pr] dan bagi mereka buruk tempat

Ghafir:52

ْوِء َويَتََربَُّص ِبُكُم ٱلدََّوآِئَر َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ
dan menjadi menanti-nanti dengan/untuk kalian giliran-

giliran/bencana atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
At-Taubah:98 ٱلدََّوآِئَر

فََجاُسوا۟ ِخلََٰل ٱلدِّيَاِر وََكاَن َوْعًدا مَّفُْعواًل
lalu (mereka[lk]) merajalela celah-celah rumah-rumah (kampung)

dan ia adalah janji yang dikerjai
Al-Isra:5 ٱلدِّيَاِر
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ل و د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sengaja, tenang dan berhati-

hati, tdk tergesa-gesa, sirkulasi, peredaran, oplah, siaran, mata uang, uang,
valuta, hal masih berlaku, konferensi, rapat, pertemuan, konperensi,

muktamar, musyawarah, pembicaraan, perbincangan, rembuk,
perembukan, penganugerahan, permintaan nasihat, pemberian, nasihat,

pengacara, saran, rencana, perundingan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berunding, merundingkan,

mempertimbangkan, menasihatkan, menganjurkan, berembuk, mengatasi,
mengadakan, menjalani, menukarkan, memberi, membicarakan,

menganugerahkan, berbuat, berhitung, minta nasihat

نَُداوُِلَها ُدوَلةًۢ
kami mempergilirkannya beredar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكىْ اَل يَُكوَن ُدوَلةًۢ بَنْيَ ٱأْلَْغِنيَآِء ِمنُكْم
supaya tidak adalah dia beredar diantara orang-orang kaya diantara

kalian
Al-Hasyr:7 ُدوَلةًۢ

َوِتْلَك ٱأْلَيَّاُم نَُداوُِلَها بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan itulah(tunggal) hari/masa kami mempergilirkannya diantara

manusia
Ali-Imran:140 نَُداوُِلَها
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م و د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daya tahan, sepatu dr kayu,

terakhir, lalu, lepas, akhirnya, tadi, buncit, terbelakang, khatam,
penghabisan, sudah, lewat, keramaian, lingkar, putaran angin, pusaran
arus, kisaran, olakan, berpilin, cuci, pencucian, cucian, mandi, sibak air

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bertahan, hidup, tahan,
mencukupi, terus, meneruskan, teruskan, melestarikan, lanjut, masih

terus, melanjut, berjalan terus, sambung, menyambung, mempertalikan,
mengalir terus, melanjuntukan, keterusterangan, membentang terus,
mengaduk, berterbangan berputar-putar, berkisar, berputar-putar,

berputar, mengabadikan, melanggengkan, mengekalkan, melangsungkan,
memperkekalkan, menghidupkan terus-menerus, mencuci, membasuh,

memandikan, mendulang, dicuci, mengincah, dpt dicuci,
menghanyuntukan, membawa hanyut, mengeluarkan, berlaga, melimbang

ُدْمَت َدآِئُموَن َدآِئٌم َداُموا۟ َداَمِت
(kamu) selalu/tetap orang-orang yang

menetapi kekal mereka berlaga selama

ُدْمتُْم ُدْمُت
(kalian) tetap/selama aku tetap/selama

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi Huud:107 َداَمِت

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi

Huud:108

مَّا َداُموا۟ ِفيَها فَٱذَْهْب أَنَت َوَربَُّك
selama/selagi mereka berlaga di dalamnya maka kamu hendaklah

pergi kamu dan tuhanmu
Al-Maidah:24 ۟ َداُموا

أُُكُلَها َدآِئٌم َوِظلَُّها
buah-buahnya kekal dan naungannya Arraad:35 َدآِئٌم
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ٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم َدآِئُموَن
orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka orang-orang

yang menetapi
Al-Ma'arij:23 َدآِئُموَن

إاِلَّ َما ُدْمَت َعَليِْه َقآِئًما
kecuali apa yang (kamu) selalu/tetap atasnya berdiri Ali-Imran:75 ُدْمَت

وَُكنُت َعَليِْهْم َشِهيًدا مَّا ُدْمُت ِفيِهْم
dan adalah aku atas mereka yang benar-benar sangat menyaksikan

apa aku tetap/selama diantara mereka
Al-Maidah:117 ُدْمُت

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة َما ُدْمُت َحيًّا ِنى ِبٱلصَّ أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوصَٰ
dimana apa/saja adalah aku dan mewasiatkanlah kepadaku dengan

sholat dan zakat apa aku tetap/selama kehidupan
Maryam:31

يَّارَِة َوُحرَِّم َعَليُْكْم َصيُْد ٱْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحرًُما َولِلسَّ
dan bagi orang yang dalam perjalanan dan sangat diharamkan atas

kalian binatang buruan darat apa (kalian) tetap/selama berihram
Al-Maidah:96 ُدْمتُْم
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ن و د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nota, surat, nada, catat, uang

kertas, tanda, surat pendek, surat hutang, suara, katabelece, teriak, rekor,
piringan hitam, ingatan, piring hitam, takik, takuk, torehan, derajat, toreh,

kumai, takuh, cekukan, perhitungan, hitungan, jumlah, catatan angka,
kesesuaian, tiruan, penjara, retak, rendahan, kurang cerdas, rendah

mutunya, bawah, menurut, mengikut, kurang dari, tidak pantas, di bawah,
ke bawah.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencatat, memperhatikan,
mencatatkan, melihat, menganggap, meletakkan, menurunkan,
menuliskan, mendaftarkan, memperturunkan, menjejakkan,

memadamkan, menyungkurkan, memberantas, melindih, merekam, catat,
mengingatkan, menulis, mengarang, menggubah, menjalin, memperjalin,
mengambil, menoreh, membuat takik, menakik, menyalin, tetap turun,

menghentikan, ambil catatan.

ُدوِننَا ُدوِنُكْم ُدوِنَك ُدوِن ُدوَن
selain kami selain kalian selain kamu selain bukan

ُدوِنِهَما ُدوِنِهم ُدوِنِه ُدوِنَها ُدوِننَا
selain keduanya selain mereka selain dia selain ia selain kami

ُدوِنِهۦٓ ُدوِنِهۦ ُدوِنِهْم ُدوِنِهُم ُدوِنِهَما
selain dia selain dia selain mereka selain mereka selain keduanya

َوُدوَن
dan tidak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشآُء
dan dia mengampuni apa bukan itu bagi siapadia kehendaki An-Nisa:48 ُدوَن

َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشآُء
dan dia mengampuni apa bukan itu bagi siapa dia kehendaki

An-Nisa:116

لُِحوَن َوِمنُْهْم ُدوَن نُْهُم ٱلصَّٰ  َوَقطَّْعنَُٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أَُمًما مِّ
dan (kami) membagi-bagi mereka di dalam bumi beberapa golongan
diantara mereka orang-orang yang saleh dan diantara mereka bukan

Al-A'raaf:168

ِفِظنَي َويَْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن ذَٰلَِك وَُكنَّا َلُهْم حَٰ
dan mengerjakan pekerjaan/amal bukan itu dan (kami) adalah kepada

mereka memelihara/menjaga
Al-Anbiyaa':82

َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21

أَِئفًْكا َءالَِهًة ُدوَن الـلَّـِه تُِريُدوَن
apakah kebohongan tuhan-tuhan bukan Allah kalian menghendaki

Ash-Shaafaat:86

إِنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َعذَابًا ُدوَن  َو
dan sesungguhnya kami bagi orang-orang yang mereka menganiaya

azab / siksa bukan
Ath-Thuur:47

لُِحوَن َوِمنَّا ُدوَن  َوأَنَّا ِمنَّا ٱلصَّٰ
dan bahwasannya dari kami orang-orang yang saleh dan sebagian

dari (kami) bukan
Al-Jinn:11

َوٱْدُعوا۟ ُشَهَدآَءُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah saksi-saksi kalian dari selain Allah Al-Baqarah:23 ُدوِن

ِعنَد الـلَّـِه َخالَِصًة مِّن ُدوِن ٱلنَّاِس
disisi Allah yang suci dari selain manusia

Al-Baqarah:94

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Al-Baqarah:107

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَنَداًدا
dan dari/sebagian manusia orang mereka mengambil dari selain Allah

sekutu-sekutu
Al-Baqarah:165

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي الَّ يَتَِّخِذ ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱْلكَٰ
jangan dia mengambil/menjadikan orang-orang yang beriman para
pembangkang / kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang

yang beriman

Ali-Imran:28

واََل يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak dia mengambil sebagian kami bagian sebagai tuhan-tuhan

dari selain Allah
Ali-Imran:64
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ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا۟ ِعبَاًدا لِّى ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kemudian ia mengatakan kepada manusia adalah mereka hamba

bagiku dari selain Allah
Ali-Imran:79

يْطََٰن َولِيًّا مِّن ُدوِن الـلَّـِه َوَمن يَتَِّخِذ ٱلشَّ
dan barang siapa dia mengambil/menjadikan syaitan sebenar-benar

pelindung dari selain Allah
An-Nisa:119

واََل يَجِْد َلُهۥ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak dia mendapatkan baginya dari selain Allah sebenar-benar

pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:123

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَتَِّخذُوَن ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan para pembangkang

/ kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman
An-Nisa:139

أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي
pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman

An-Nisa:144

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:173

ُقْل أَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian menyembah dari selain

Allah
Al-Maidah:76

َءأَنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ٱتَِّخذُوِنى َوأُمِّىَ إِلََٰهنْيِ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
adakah kamu kamu mengatakan kepada manusia kalian hendaklah

mengambil aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah
Al-Maidah:116

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Al-An'aam:56

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِىٌّ واََل َشِفيعٌ
bukankah baginya dari selain Allah benar-benar penolong / pelindung

dan tidak penolong
Al-An'aam:70

ُقْل أَنَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kami akan menyeru dari selain

Allah
Al-An'aam:71

واََل تَُسبُّوا۟ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan jangan kalian memaki-maki orang-orang yang mereka memohon

dari selain Allah
Al-An'aam:108

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن الـلَّـِه إِنَُّهُم ٱتََّخذُوا۟ ٱلشَّ
sesungguhnya mereka mereka mengambil/menjadikan syaitan-syaitan

pemimpin-pemimpin dari selain Allah
Al-A'raaf:30
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َقاُلٓوا۟ أَيَْن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
mereka berkata dimana apa adalah kalian mereka menyeru dari selain

Allah
Al-A'raaf:37

إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki nafsu dari selain isteri-

isteri
Al-A'raaf:81

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-A'raaf:194

َهُدوا۟ ِمنُكْم َوَلْم يَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ٱلَِّذيَن جَٰ
orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras diantara kalian dan

tidak mereka mengambil dari selain Allah
At-Taubah:16

ٱتََّخذُٓوا۟ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَٰنَُهْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
mereka mengambil/menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib

mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah
At-Taubah:31

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
At-Taubah:116

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa/sesuatu tidak ia memberi
mudharat mereka dan tidak ia memberi manfaat kepada mereka

Yunus:18

ذَا ٱْلُقرَْءاُن أَن يُفْتََرٰى ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن هَٰ
dan tidak adalah dia ini al-qur'an untuk dibuat-buat dari selain Allah

Yunus:37

َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah siapa-siapa (kalian) meminta
kesanggupan/kemampuan dari selain Allah

Yunus:38

َوَما يَتَِّبعُ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشرََكآَء
dan tidak dia mengikuti orang-orang yang mereka memohon dari

selain Allah sekutu-sekutu
Yunus:66

فَآَل أَْعبُُد ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
maka tidak sembah orang-orang yang kalian menyembah dari selain

Allah
Yunus:104

واََل تَْدُع ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعَك
dan jangan mengharapkan/menyeru dari selain Allah apa tidak

memberi manfaat kepada kamu
Yunus:106

ُمفْتََريٍَٰت َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
wanita yang menjadi mengada-ada dan panggillah orang-orang

(kalian) meminta kesanggupan/kemampuan dari selain Allah
Huud:13

َعُف َلُهُم ٱْلَعذَاُب َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء يُضَٰ
bagi mereka dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin dilipat

gandakan bagi mereka azab / siksa
Huud:20
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ٱلَِّتى يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
yang mereka memohon dari selain Allah dari sesuatu

Huud:101

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin

Huud:113

َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه اَل يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan orang-orang yang mereka memohon dari selain Allah tidak

menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan
An-Nahl:20

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَْملُِك َلُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menguasai

kepada mereka
An-Nahl:73

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ُمنتَِصًرا
dari selain Allah dan tidak adalah dia orang yang dalam kondisi

ditolong
Al-Kahfi:43

َوأَْعتَزُِلُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan akan menjauhkan diri dari kalian[lk] dan tidak mereka menyeru

dari selain Allah
Maryam:48

ا ٱْعتَزََلُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه فََلمَّ
maka tatkala (ia) kemudian menjadi menjauhkan diri dari mereka dan

tidak menyembah dari selain Allah
Maryam:49

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لِّيَُكونُوا۟ َلُهْم ِعزًّا
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

supaya (mereka[lk]) adalah bagi mereka kemuliaan
Maryam:81

َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُكْم َشيْـًٔا واََل يَُضرُُّكْم
dia mengatakan maka mengapa (kalian) menyembah dari selain Allah

apa tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian sesuatu dan tidak dia
memberi mudharat kepada kalian

Al-Anbiyaa':66

أُفٍّ لَُّكْم َومِلَا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَفَاَل تَْعِقُلوَن
ah (celaka) bagi kalian dan kenapa kalian menyembah dari selain

Allah ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Anbiyaa':67

إِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya kalian dan tidak kalian menyembah dari selain Allah

Al-Anbiyaa':98

يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُّهُۥ َوَما
mereka menyeru dari selain Allah apa/sesuatu tidak (ia) memberi

mudarat kepadanya dan tidak
Al-Hajj:12

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menurunkan

dengannya kekuasaan
Al-Hajj:71

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-Hajj:73
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ِمُلوَن ٌل مِّن ُدوِن ذَٰلَِك ُهْم َلَها عَٰ َوَلُهْم أَْعمَٰ
dan bagi perbuatan-perbuatan dari selain itu mereka kepadanya

orang-orang yang telah bekerja

Al-
Mu'minuun:63

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan pada hari dia mengumpulkan mereka dan tidak menyembah dari

selain Allah
Al-Furqon:17

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak ia memberi manfaat

kepada mereka
Al-Furqon:55

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َهْل يَنُصُرونَُكْم أَْو يَنتَِصُروَن
dari selain Allah apakah dapat menolong kalian[lk] atau akhirnya

membela diri
Asy-Syu'araa':93

ْمِس ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلشَّ
(aku) mendapatkannya dan kaumnya mereka bersujud kepada

matahari dari selain Allah
An-Naml:24

َوَصدََّها َما َكانَت تَّْعبُُد ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan menghalanginya apa adalah ia menyembah dari selain Allah

An-Naml:43

أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki nafsu dari selain

isteri-isteri
An-Naml:55

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُنتَِصِريَن
dari selain Allah dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

menolong
Al-Qashash:81

إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْوثَٰنًا َوتَْخُلُقوَن إِفًْكا
sesungguhnya hanyalah kalian menyembah dari selain Allah berhala-

berhala dan membuat kedustaan / perpalingan
Al-Ankabuut:17

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang kalian menyembah dari selain Allah

Al-Ankabuut:17

َمآِء َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه واََل ِفى ٱلسَّ
dan tidak di dalam langit dan tidak bagi kalian dari selain Allah

Al-Ankabuut:22

َوَقاَل إِنََّما ٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan dia mengucapkan sesungguhnya hanyalah (kalian) ambil/sembah

dari selain Allah
Al-Ankabuut:25

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
Al-Ahzab:17
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يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain Allah
Saba':22

ُقْل أَرََءيْتُْم ُشرََكآَءُكُم ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian sekutu-sekutu

kalian orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah
Faathir:40

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

boleh jadi mereka mereka akan ditolong
YaaSiin:74

ِمن ُدوِن الـلَّـِه فَٱْهُدوُهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَجِحيمِ
dari selain Allah maka tunjukkan mereka kepada jalan jahim/naraka

Ash-Shaafaat:23

ُقْل أَفَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa

mereka menyeru dari selain Allah
Az-Zumar:38

أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشفََعآَء
atau/bahkan mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

syafa'at/penolong
Az-Zumar:43

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Ghafir:66

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا
dari selain Allah mereka berkata mereka telah sesat dari kami

Ghafir:74

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Asy-Syuura:31

َوَما َكاَن َلُهم مِّْن أَْولِيَآَء يَنُصُرونَُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi mereka dari pemimpin-pemimpin menolong

dari selain Allah
Asy-Syuura:46

ِن َءالَِهًة يُْعبَُدوَن أََجَعْلنَا ِمن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
adakah (kami) jadikan (kk tanya) dari selain pemurah tuhan-tuhan

disembah
Az-Zukhruf:45

واََل َما ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َعِظيٌم
dan tidak apa yang mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

pemimpin-pemimpin yang besar
Al-Jaatsiyah:10
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ُقْل أَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa yang mereka

menyeru dari selain Allah
Al-Ahqaaf:4

ن يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapa lebih sesat dari siapa mereka menyeru dari selain Allah

Al-Ahqaaf:5

فََلواَْل نََصرَُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُقْربَانًا َءالَِهةًۢ
maka mengapa tidak (ia) menolong mereka orang-orang yang mereka
mengambil/menjadikan dari selain Allah pendekatan diri tuhan-tuhan

Al-Ahqaaf:28

فََجَعَل ِمن ُدوِن ذَٰلَِك فَتًْحا َقِريبًا
maka (ia [lk]) menjadikan dari selain itu kemenangan dekat

Al-Fath:27

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َكاِشفٌَة
bukankah padanya dari selain Allah (ia[pr]) yang menghilangkan

An-Najm:58

ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ ِمنُكْم َوِممَّ
sesungguhnya kami berlepas diri diantara kalian dan dari apa kalian

menyembah dari selain Allah

Al-
Mumtahinah:4

إِن زََعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِيَآُء لِـلَّـِه ِمن ُدوِن ٱلنَّاِس
jika kalian menyangka bahwa kamu pelindung-pelindung Allah dari

selain manusia
Al-Jumu'ah:6

ِن يَنُصرُُكم مِّن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
menolong kalian dari selain pemurah

Al-Mulk:20

فََلْم يَجُِدوا۟ َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه أَنَصاًرا
maka mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah penolong

Nuh:25

ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86 ُدوِنَك
أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدوِنَك ِمْن أَْولِيَآَء

bahwa mengambil/menjadikan dari selain kamu dari pemimpin-
pemimpin

Al-Furqon:18

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

teman akrab dari selain kalian
Ali-Imran:118 ُدوِنُكْم

أَْم َلُهْم َءالَِهٌة تَْمنَُعُهم مِّن ُدوِننَا
ataukah bagi mereka tuhan-tuhan mencegah / melindungi mereka[lk]

dari selain kami
Al-Anbiyaa':43 ُدوِننَا

لَّْم نَْجَعل لَُّهم مِّن ُدوِنَها ِستًْرا
tidak jadikan bagi mereka dari selain ia tututupan/perlindungan Al-Kahfi:90 ُدوِنَها
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َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱْلبَِٰطُل
dan bahwasannya apa yang mereka memohon dari selain dia (ia[lk])

yang melakukan kebathilan
Luqman:30 ُدوِنِه

فََٰعَة واََل يَْملُِك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱلشَّ
dan tidak dia menguasai orang-orang yang mereka memohon dari

selain dia syafa'at
Az-Zukhruf:86

نََك أَنَت َولِيُّنَا ِمن ُدوِنِهم َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau Engkau pelindung kami dari selain

mereka
Saba':41 ُدوِنِهم

َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما الَّ يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َقواًْل
dia mendapatkan dari selain keduanya kaum tidak hampir-hampir

mereka mengerti perkataan
Al-Kahfi:93 ُدوِنِهَما

َوِمن ُدوِنِهَما َجنَّتَاِن
dan dari selain keduanya dua surga

Ar-Rahman:62

يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم ٱْمَرأَتَنْيِ
memberi minum dan (ia) mendapatkan dari selain mereka dua orang

wanita
Al-Qashash:23 ُدوِنِهُم

َوَعُدوَُّكْم َوَءاَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم
dan musuh kalian dan yang lain dari selain mereka tidak (kalian[lk])

mengetahui mereka
Al-Anfaal:60 ُدوِنِهْم

فَٱتََّخذَْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا فَأَرَْسْلنَآ إَِليَْها ُروَحنَا
maka ia mengambil/mengadakan dari selain mereka tabir/dinding

maka kirimkanlah kami kepadanya ruh kami
Maryam:17

َليَْس َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ َولِىٌّ
bukankah bagi mereka dari selain dia benar-benar penolong /

pelindung
Al-An'aam:51 ُدوِنِهۦ

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُكْم
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak mereka

mentaati menolong kalian
Al-A'raaf:197

ِمن ُدوِنِهۦ فَِكيُدوِنى َجِميًعا ثُمَّ اَل تُنِظُروِن
dari selain dia maka tipu dayalah aku semuanya kemudian tidak

memberi tangguh padaku
Huud:55

َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َواٍل
dan tidak bagi mereka dari selain dia dari pelindung

Arraad:11

 َلُهۥ َدْعَوةُ ٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ
baginya doa/permintaannya benar dan berhala-berhala mereka

memohon dari selain dia
Arraad:14

 َوَقاَل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َلْو َشآَء الـلَّـُه َما َعبَْدنَا ِمن ُدوِنِهۦ
dan dia mengucapkan orang-orang yang kalian menyekutukan jika ia

menghendaki Allah tidak (kami) menyembah dari selain dia
An-Nahl:35
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ِمن َشىٍْء نَّْحُن وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
dari sesuatu kami dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah

haramkan dari selain dia dari sesuatu
An-Nahl:35

 ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِنِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain dia
Al-Isra:56

 فََلن تَجَِد َلُهْم أَْولِيَآَء ِمن ُدوِنِهۦ
maka tidak akan dia mendapatkan bagi mereka pemimpin-pemimpin

dari selain dia
Al-Isra:97

أَبِْصْر ِبِهۦ َوأَْسِمعْ َما َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َولِىٍّ
(kamu) lihatlah dengannya dan (kamu[lk]) alangkah tajam

pendengaran tidak ada bagi mereka dari selain dia dari benar-benar
pelindung

Al-Kahfi:26

ِتِهۦ َوَلن تَجَِد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا اَل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dia merubah untuk kalimatnya dan tidak dia mendapatkan dari

selain dia orang yang dalam kondisi jahat
Al-Kahfi:27

ْوِعٌد لَّن يَجُِدوا۟ ِمن ُدوِنِهۦ َمْوِئاًل بَل لَُّهم مَّ
bahkan bagi mereka waktu / tempat perjanjian tidak mereka

mendapatkan dari selain dia tempat berlindung
Al-Kahfi:58

 َوَمن يَُقْل ِمنُْهْم إِنِّىٓ إِلٌَٰه مِّن ُدوِنِهۦ
dan barang siapa mengatakan dari mereka sesungguhnya aku tuhan

dari selain dia
Al-Anbiyaa':29

َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ُهَو ٱْلبَِٰطُل
dan bahwasannya apa mereka memohon dari selain dia dia (ia[lk])

yang melakukan kebathilan
Al-Hajj:62

إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa mereka memohon dari selain

dia dari sesuatu
Al-Ankabuut:42

ذَا َخْلُق الـلَّـِه فَأَُروِنى َماذَا َخَلَق ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ  هَٰ
ini ciptaan Allah maka perlihatkan kepadaku apa yang dia

menciptakan orang-orang yang dari selain dia
Luqman:11

َما َلُكم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َولِىٍّ
tidak ada bagi kalian dari selain dia dari benar-benar pelindung

As-Sajdah:4

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ َما يَْملُِكوَن ِمن ِقطِْميٍر
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak

menguasai dari kulit tipis/kulit ari
Faathir:13

 فَٱْعبُُدوا۟ َما ِشئْتُم مِّن ُدوِنِهۦ
maka sembahlah olehmu apa kalian telah menghendaki dari selain dia

Az-Zumar:15
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 أََليَْس الـلَّـُه ِبَكاٍف َعبَْدهُۥ َويَُخوِّفُونََك ِبٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ
bukankah Allah dengan cukup hamba-nya dan dipertakuti kamu

dengan orang-orang (sesembahan) dari selain dia
Az-Zumar:36

يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْقُضوَن ِبَشىٍْء
mereka memohon dari selain dia tidak menyempurnakan dengan

sesuatu apapun
Ghafir:20

َوَلْن أَِجَد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا
dan tidak mendapatkan dari selain dia orang yang dalam kondisi jahat

Al-Jinn:22

إِن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ إِنَٰثًا
tidak mereka memohon dari selain dia kecuali orang-orang

perempuan
An-Nisa:117 ُدوِنِهۦٓ

واََل تَتَِّبُعوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
dan jangan kalian mengikuti dari selain dia pemimpin-pemimpin

Al-A'raaf:3

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ أَْسَمآًء َسمَّ
tidak kalian menyembah dari selain dia kecuali nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Yusuf:40

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

َلن نَّْدُعَوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ إِلًَٰها
tidak menyeru dari selain dia tuhan

Al-Kahfi:14

ؤآَُلِء َقْوُمنَا ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة هَٰٓ
mereka ini kaum kami mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

tuhan-tuhan
Al-Kahfi:15

نَُكْم أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
ataukah mereka mengambil/menjadikan dari selain dia tuhan-tuhan

kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti
kebenaran kalian

Al-Anbiyaa':24

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة الَّ يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan mereka mengambil dari selain dia tuhan-tuhan tidak menciptakan

sesuatu dan mereka diciptakan
Al-Furqon:3

ُن ِبُضرٍّ َءأَتَِّخذُ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِْدِن ٱلرَّْحمَٰ
apakah (aku) akan mengambil/menyembah dari selain dia tuhan-

tuhan jika dikehendaki terhadapku pemurah dengan suatu bencana
YaaSiin:23

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin
Az-Zumar:3
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إِذَا ذُِكَر ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن َو
dan apabila telah disebut orang-orang yang dari selain dia tiba-tiba

mereka mereka kelak akan bergembira
Az-Zumar:45

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء الـلَّـُه َحِفيٌظ َعَليِْهْم
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin Allah (ia[lk]) yang menjaga atas mereka
Asy-Syuura:6

أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
atau mereka mengambil/menjadikan dari selain dia pemimpin-

pemimpin
Asy-Syuura:9

فََليَْس ِبُمْعجٍِز ِفى ٱأْلَرِْض َوَليَْس َلُهۥ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآُء
maka bukankah bagi orang yang menyelamatkan di dalam bumi dan

dia bukanlah/tidaklah baginya dari selain dia pemimpin-pemimpin
Al-Ahqaaf:32

أاَلَّ تَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِنى وَِكياًل
bahwa janganlah kalian menjadikan dari selain penjaga/pemelihara Al-Isra:2 ُدوِنى

يَّتَُهۥٓ أَْولِيَآَء ِمن ُدوِنى  أَفَتَتَِّخذُونَُهۥ َوذُرِّ
maka patutkah (kalian) mengambil dia dan keturunannya pemimpin-

pemimpin dari selain
Al-Kahfi:50

أَفََحِسَب ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن يَتَِّخذُوا۟ ِعبَاِدى ِمن ُدوِنىٓ أَْولِيَآَء
maka apakah menyangka orang-orang yang mereka mengingkari
bahwa mereka mengambil hamba-hamba dari selain pemimpin-

pemimpin

Al-Kahfi:102
ُدوِنىٓ

َوُدوَن ٱْلَجْهِر ِمَن ٱْلَقْوِل ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
dan tidak keras dari perkataan diwaktu pagi dan petang Al-A'raaf:205 َوُدوَن
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ن ي د
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dosa, agama, cara hidup

pendeta, pemujian, iman, keyakinan, kepercayaan, percaya, akidah,
kesetiaan, perjanjian, bakti, debet, beban, pinjaman, kredit, pujian,

penghargaan, piutang, reputasi, kebanggaan, kehormatan, nama baik,
mata ujian, pengaruh, daftar penghargaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membebankan, mencatat sbg
hutang, meminjamkan, percaya pd, berhutang budi

َديٍْن تََدايَنتُم ِبٱلدِّيِن ِبِديِنُكْم ِبَديٍْن
hutang berhutang piutang

diantara kalian
hari

pembalasan/agama tentang agamamu dengan hutang

ِدينَُهُم ِدينَُكْم ِديَن ِدينًا َديٍْن
agama mereka agama kalian agama agama hutang

ِدينُُهْم ِدينُُكْم ِديُن ِدينَُهْم ِدينَُهُم
agama mereka agama kalian agama agama mereka agama mereka

ِديِنِهۦ ِديِنِهم ِديِنُكْم ِديِن ِدينُُهْم
agamanya agama mereka agama kalian agama agama mereka

َمِديِننَي لِلدِّيِن مَلَِدينُوَن ِديِنى ِديِنِهۦ
orang-orang yang

menguasai kepada agama sungguh diberi
pembalasan agama agamanya

2078

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16


Kosakata Al-Quran

ٱلدِّيُن
agama

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إَِلىٰٓ أََجٍل
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila berhutang

piutang diantara kalian dengan hutang sampai waktu yang ditentukan
Al-Baqarah:282 ِبَديٍْن

ُقْل أَتَُعلُِّموَن الـلَّـَه ِبِديِنُكْم
kamu hendaklah mengatakan apakah akan diberitahukan (oleh kalian)

Allah tentang agamamu
Al-Hujuraat:16 ِبِديِنُكْم

َكالَّ بَْل تَُكذِّبُوَن ِبٱلدِّيِن
sekali-kali tidak bahkan didustakan hari pembalasan/agama Al-Infitaar:9 ِبٱلدِّيِن

 فََما يَُكذِّبَُك بَْعُد ِبٱلدِّيِن
maka apakah sungguh-sungguh akan mendustakan kamu sesudah hari

pembalasan/agama
At-Tin:7

 أَرََءيَْت ٱلَِّذى يَُكذُِّب ِبٱلدِّيِن
apakah (kamu) lihat/pendapatmu yang sungguh-sungguh akan

mendustakan hari pembalasan/agama
Al-Maauun:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إَِلىٰٓ أََجٍل
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila berhutang

piutang diantara kalian dengan hutang sampai waktu yang ditentukan
Al-Baqarah:282 تََدايَنتُم

يُوِصى ِبَهآ أَْو َديٍْن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم اَل تَْدُروَن
diwasiatkan kepadaku baginya atau hutang bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian tidakmengetahui
An-Nisa:11 َديٍْن

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12

 أَْو َديٍْن
atau hutang

An-Nisa:12

ا تَرَْكَن ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىٰ ِبَهآ أَْو َديٍْن  ِممَّ
dari apa mereka tinggalkan dari sesudahnya wasiat dari sesudah

wasiat dia mewasiatkan dengannya atau hutang
An-Nisa:12

ْسلَٰمِ ِدينًا َوَمن يَبْتَغِ َغيَْر ٱإْلِ
dan barang siapa dia mencari tidak / bukan / selain islam agama Ali-Imran:85 ِدينًا
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ْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا مِّمَّ
dan siapakah lebih baik agama dari siapa dia sangat mematuhi

wajahnya kepada Allah
An-Nisa:125

ْسلََٰم ِدينًا  َورَِضيُت َلُكُم ٱإْلِ
dan aku sangat rela untuk kalian islam agama

Al-Maidah:3

لََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا ِدينًا ِقيًَما مِّ
agama berdiri agama Ibrahim lurus

Al-An'aam:161

واََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak beragama agama benar/hak dari orang-orang yang mereka

diberi kitab
At-Taubah:29 ِديَن

واََل تُؤِْمنُٓوا۟ إاِلَّ مِلَن تَِبعَ ِدينَُكْم
dan jangan kalian beriman melainkan kepada orang dia mengikuti

agama kalian
Ali-Imran:73 ِدينَُكْم

ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتى
pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku

telah mencukupkan atas kalian nikmatku
Al-Maidah:3

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57

 إِنِّىٓ أََخاُف أَن يُبَدَِّل ِدينَُكْم
sesungguhnya aku aku takut bahwa sungguh-sungguh akan menukar

agama kalian
Ghafir:26

يَْوَمِئٍذ يَُوفِّيِهُم الـلَّـُه ِدينَُهُم ٱْلَحقَّ
pada hari itu disempurnakan mereka Allah agama mereka

sebenarnya/semestinya
An-Nuur:25 ِدينَُهُم

َ َلُهْم ِدينَُهُم ٱلَِّذى ٱرْتََضىٰ َلُهْم ننَّ َوَليَُمكِّ
dan sungguh akan diteguhkan bagi mereka agama mereka yang dia

meridai / merelakan untuk mereka
An-Nuur:55

َوأَْخَلُصوا۟ ِدينَُهْم لِـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan mereka mengikhlaskan agama mereka kepada Allah maka itulah

mereka bersama orang-orang yang beriman
An-Nisa:146 ِدينَُهْم

َوذَِر ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلِعبًا َوَلْهًوا
peningalan / pembiaran orang-orang yang mereka

mengambil/menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau
Al-An'aam:70

 لِيُرُْدوُهْم َولِيَْلِبُسوا۟ َعَليِْهْم ِدينَُهْم
agar mereka membalas / menolak dan agar mereka

mencampurkan/mengaburkan atas mereka agama mereka
Al-An'aam:137
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إِنَّ ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama

mereka dan adalah mereka golongan-golongan
Al-An'aam:159

ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51

ِمَن ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
dari orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan

adalah mereka golongan-golongan
Ar-Ruum:32

َلٰوةَ َويُؤْتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوذَٰلَِك ِديُن ٱْلَقيَِّمِة َويُِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan didirikan sholat dan didatangkan zakat dan demikian itu agama

betul/lurus
Al-Baiyinah:5 ِديُن

َلُكْم ِدينُُكْم َولِىَ ِديِن
bagi kalian agama kalian bagiku agama Al-Kaafiruun:6 ِدينُُكْم

ؤآَُلِء ِدينُُهْم َغرَّ هَٰٓ
menipu mereka ini agama mereka Al-Anfaal:49 ِدينُُهْم

أَفََغيَْر ِديِن الـلَّـِه يَبُْغوَن َوَلُهۥٓ
maka apakah selain agama Allah mereka mengharapkan dan

kepadaNya
Ali-Imran:83 ِديِن

َكذَٰلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخذَ أََخاهُ ِفى ِديِن ٱمْلَلِِك
seperti itulah (kami) membuat tipu daya kepada yusuf tidak adalah
dia ia mengambil/menghukum saudaranya di dalam agama / aturan

raja

Yusuf:76

واََل تَأُْخذُْكم ِبِهَما َرأْفٌَة ِفى ِديِن الـلَّـِه
dan janganlah mengambil/menjadikan kalian[lk] kepada mereka

berdua belas kasihan / rasa santun di dalam agama Allah
An-Nuur:2

 َلُكْم ِدينُُكْم َولِىَ ِديِن
bagi kalian agama kalian bagiku agama

Al-Kaafiruun:6

َوَرأَيَْت ٱلنَّاَس يَْدُخُلوَن ِفى ِديِن الـلَّـِه أَفَْواًجا
dan (kamu) melihat manusia mereka masuk di dalam agama Allah

bergolong-golong
An-Nasr:2

واََل يَزَاُلوَن يُقَِٰتُلونَُكْم َحتَّىٰ يَرُدُّوُكْم َعن ِديِنُكْم
dan tidak mereka senantiasa melewatkan waktu mereka membunuh

kalian hingga/sampai mereka mengembalikan kalian dari agama
kalian

Al-Baqarah:217 ِديِنُكْم

 يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم
hai ahli kitab tidak kalian melebih-lebihkan di dalam agama kalian

An-Nisa:171
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ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن ِديِنُكْم فَاَل تَْخَشْوُهْم َوٱْخَشْوِن
orang-orang yang mereka mengingkari dari agama kalian maka

janganlah kalian takut pada mereka dan kalian takutlah kepadaKu
Al-Maidah:3

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم َغيَْر ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab tidak kalian melebih-
lebihkan di dalam agama kalian tidak / bukan / selain kebenaran

Al-Maidah:77

 َوطََعنُوا۟ ِفى ِديِنُكْم
dan (mereka) mencerca di dalam agama kalian

At-Taubah:12

َوَغرَُّهْم ِفى ِديِنِهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan tipuan mereka di dalam agama mereka apa-apa adalah mereka

mereka mengada-adakan
Ali-Imran:24 ِديِنِهم

إِِن ٱْستَطَُٰعوا۟ َوَمن يَرْتَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
seandainya mereka memohon kuasa dan barang siapa dia murtad /

kembali semula diantara kalian dari agamanya
Al-Baqarah:217 ِديِنِهۦ

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمن يَرْتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani barang siapa dia

berkedip diantara kalian dari agamanya
Al-Maidah:54

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َشكٍّ مِّن ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia jika adalah kalian di

dalam keraguan dari agama
Yunus:104 ِديِنى

 ُقِل الـلَّـَه أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَُّهۥ ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan Allah sembah orang yang

mengikhlaskan diri baginya agama
Az-Zumar:14

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَِدينُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang

apakah sesungguhnya (kami) sungguh diberi pembalasan
Ash-Shaafaat:53 مَلَِدينُوَن

َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا
dan hendaknya hadapkan wajahmu kepada agama lurus Yunus:105 لِلدِّيِن

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا ِفطْرََت
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama lurus

fitrah/ciptaan
Ar-Ruum:30

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن ٱْلَقيِّمِ ِمن َقبِْل
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus

dari sebelum
Ar-Ruum:43

فََلوآَْل إِن ُكنتُْم َغيَْر َمِديِننَي
maka mengapa tidak jika adalah kalian tidak / bukan / selain orang-

orang yang menguasai
Al-Waqi'a:86 َمِديِننَي
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ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
At-Taubah:33 َوِديِن

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama benar

Al-Fath:28

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
Ash-Shaff:9

واََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak beragama agama benar/hak dari orang-orang yang mereka

diberi kitab
At-Taubah:29 يَِدينُوَن

يَٰبَِنىَّ إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰ َلُكُم ٱلدِّيَن
wahai anak-anakku sesungguhnya Allah dia memilih untuk kalian

ketaatan/agama
Al-Baqarah:132 ٱلدِّيَن

ْسلَُٰم إِنَّ ٱلدِّيَن ِعنَد الـلَّـِه ٱإْلِ
sesungguhnya ketaatan/agama disisi Allah islam

Ali-Imran:19

َوٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َكَما بََدأَُكْم تَُعوُدوَن
dan kalian hendaklah berdoa padaNya pa yang

mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama sebagaimana
Dia mulai menciptakan kamu kalian dikembalikan

Al-A'raaf:29

 َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka diliputi/terkepung

dengan mereka (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Yunus:22

 فَِإذَا رَِكبُوا۟ ِفى ٱْلفُْلِك َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
maka apabila (mereka) naik di dalam perahu (mereka) menyeru Allah

pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama
Al-Ankabuut:65

إِذَا َغِشيَُهم مَّْوٌج َكٱلظَُّلِل َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن  َو
dan apabila (ia) menimpa / menutup mereka gelombang seperti

naungan/gunung (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Luqman:32

 فَٱْعبُِد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
maka sembahlah Allah orang yang mengikhlaskan diri baginya

ketaatan
Az-Zumar:2

 ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

untuk/bahwa aku menyembah Allah orang yang mengikhlaskan diri
baginya ketaatan

Az-Zumar:11

ِفُروَن فَٱْدُعوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
maka sembahlah Allah pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama meskipun (ia) membenci para pembangkan
Ghafir:14
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َلِمنَي فَٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
maka sembahlah Dia pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Ghafir:65

أَْن أَِقيُموا۟ ٱلدِّيَن واََل تَتَفَرَُّقوا۟ ِفيِه
hendaklah kalian hendaklah mendirikan ketaatan/agama dan jangan

memecah belah tentang (kebenaran) itu
Asy-Syuura:13

إِنَّ ٱلدِّيَن َلوَِٰقعٌ َو
dan sesungguhnya kami ketaatan/agama sungguh-sungguh (ia[lk])

yang telah mengawinkan

Adz-
Dzaariyaat:6

ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ُحنَفَآَء
pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

ikhlas/lurus
Al-Baiyinah:5

َويَُكوَن ٱلدِّيُن لِـلَّـِه
dan adalah dia agama untuk Allah Al-Baqarah:193 ٱلدِّيُن

َويَُكوَن ٱلدِّيُن ُكلُُّهۥ لِـلَّـِه
dan adalah dia agama semuanya bagi Allah

Al-Anfaal:39

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم فَاَل تَظْلُِموا۟ ِفيِهنَّ أَنفَُسُكْم
itu agama yang lurus maka jangan kamu menganiaya tentang mereka

diri-diri kalian
At-Taubah:36

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Yusuf:40

َوَلُه ٱلدِّيُن َواِصبًا أَفََغيَْر الـلَّـِه تَتَُّقوَن
dan untukNya agama (ia[lk]) yang menetap maka apakah selain Allah

bertakwa
An-Nahl:52

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Ar-Ruum:30

أاََل لِـلَّـِه ٱلدِّيُن ٱْلَخالُِص
ingatlah kepunyaan Allah agama (ia[lk]) yang ikhlas/suci

Az-Zumar:3

لِِك يَْومِ ٱلدِّيِن مَٰ
yang menguasi/raja hari pembalasan Al-Faatihah:4 ٱلدِّيِن

 آَل إِْكَراهَ ِفى ٱلدِّيِن
tidak ada kamu memaksa di dalam agama

Al-Baqarah:256

 َورَِٰعنَا َليًّۢا ِبأَْلِسنَِتِهْم َوطَْعنًا ِفى ٱلدِّيِن
dan yang memelihara kami pemutar balikan dengan lidah mereka dan

celaan di dalam agama
An-Nisa:46
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إِِن ٱْستَنَصُروُكْم ِفى ٱلدِّيِن فََعَليُْكُم ٱلنَّْصُر َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ َو
sehingga sering berpindah-pindah dan jika (mereka) minta tolonglah

pada kalian di dalam agama maka wajib atasmu
pertolongan/kemenangan

Al-Anfaal:72

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن  فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian di dalam
agama

At-Taubah:11

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkannya atas/terhadap agama semuanya walaupun

(ia) membenci orang-orang musyrik
At-Taubah:33

طَآِئفٌَة لِّيَتَفَقَُّهوا۟ ِفى ٱلدِّيِن َولِيُنِذُروا۟ َقْوَمُهْم
segolongan agar mengerti di dalam agama dan bagi diperingatkan

kaum mereka
At-Taubah:122

إِنَّ َعَليَْك ٱللَّْعنََة إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن  َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan[pr] sampai hari

pembalasan
Al-Hijr:35

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

 َوٱلَِّذٓى أَطَْمعُ أَن يَْغِفَر لِى َخِطيٓـَِٔتى يَْوَم ٱلدِّيِن
dan yang paling/lebih ingin bahwa mengampuni bagiku kesalahanku

pada hari pembalasan
Asy-Syu'araa':82

فَِإن لَّْم تَْعَلُمٓوا۟ َءابَآَءُهْم فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن َوَموَٰلِيُكْم
maka jika tidak amu mengetahui bapak-bapak mereka maka saudara-

saudara kalian di dalam agama dan pelindung-pelindung kalian
Al-Ahzab:5

ذَا يَْوُم ٱلدِّيِن  َوَقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا هَٰ
dan mereka berkata aduhai celaka kami ini hari pembalasan

Ash-Shaafaat:20

إِنَّ َعَليَْك َلْعنَِتىٓ إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن  َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan-ku sampai hari

pembalasan
Shaad:78

ىٰ ِبِهۦ نُوًحا َشرََع َلُكم مَِّن ٱلدِّيِن َما َوصَّ
(ia) mensyari'atkan bagi kalian dari pada agama apa yang (ia)

mewasiatkan dengannya Nuh
Asy-Syuura:13

ؤُا۟ َشَرُعوا۟ َلُهم مَِّن ٱلدِّيِن  أَْم َلُهْم ُشرَكَٰٓ
atau mereka mempunyai berserikat (mereka) mensyari'atkan bagi

mereka daripada agama
Asy-Syuura:21

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
karena Dia hendak memenangkannya atas/terhadap agama semuanya

dan cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Fath:28
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KosakataAlQuran

 يَْسـَُٔلوَن أَيَّاَن يَْوُم ٱلدِّيِن
mereka menanyakan kapan hari pembalasan

Adz-
Dzaariyaat:12

ذَا نُزُُلُهْم يَْوَم ٱلدِّيِن  هَٰ
ini pemberian-pemberian mereka pada hari pembalasan

Al-Waqi'a:56

 الَّ يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن َلْم يُقَِٰتُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
tidak melarang kalian Allah dari/terhadap orang-orang yang tidak
mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:8

 إِنََّما يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن قَٰتَُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
sesungguhnya hanyalah melarang kalian Allah dari orang-orang yang

(mereka) semakin memerangi kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:9

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkan atas/terhadap agama semuanya meskipun (ia)

membenci orang-orang musyrik
Ash-Shaff:9

 َوٱلَِّذيَن يَُصدُِّقوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan orang-orang yang dibenarkan/dipercaya dengan hari pembalasan

Al-Ma'arij:26

 وَُكنَّا نَُكذُِّب ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan (kami) adalah didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Muddaththir:46

 يَْصَلْونََها يَْوَم ٱلدِّيِن
masuk kedalamnya[pr] pada hari pembalasan

Al-Infitaar:15

 َوَمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱلدِّيِن
dan tidak memberitahukan kamu apa hari agama

Al-Infitaar:17

 ثُمَّ َمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱلدِّيِن
kemudian apakah memberitahukan kamu apa hari pembalasan

Al-Infitaar:18

 ٱلَِّذيَن يَُكذِّبُوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
orang-orang yang didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Mutaffifiin:11
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ب hء ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna anjing hutan, buaya lelaki,

mata keranjang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna makan dgn lahap, makan dgn

rakus

ٱلذِّئُْب
serigala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأََخاُف أَن يَأُْكَلُه ٱلذِّئُْب َوأَنتُْم َعنُْه غَِٰفُلوَن
dan semakin khawatir bahwa memakannya serigala dan kalian

daripadanya para yang pelupa / pelamun
Yusuf:13 ٱلذِّئُْب

 َقاُلوا۟ َلِئْن أََكَلُه ٱلذِّئُْب
mereka berkata sesungguhnya jika memakan ia serigala

Yusuf:14

ِدِقنَي فَأََكَلُه ٱلذِّئُْب َوَمآ أَنَت ِبُمؤِْمٍن لَّنَا َوَلْو ُكنَّا صَٰ
maka/lalu memakannya serigala dan tidak kamu dengan percaya bagi

kami walaupun adalah kami para yang membenarkan
Yusuf:17
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Kosakata AlQuran

م ا ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hinaan, yg bersakit kusta

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meremehkan

َمذُْءوًما
orang yang dicela / dihina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل ٱْخُرْج ِمنَْها َمذُْءوًما مَّْدُحوًرا
dia mengatakan kamu hendaklah keluar keluar daripadanya (surga)

orang yang dicela / dihina orang yang dibuang / diusir
Al-A'raaf:18 َمذُْءوًما
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Kosakata AlQuran

ب ا ب ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penerbangan, lalar, golbi,

tutup luar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna terbang, melayang, berkibar,

menerbangkan, mengemudikan, beterbangan, berterbangan, berjalan
cepat

ٱلذُّبَاُب ذُبَابًا
lalat itu seekor lalat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلن يَْخُلُقوا۟ ذُبَابًا َوَلِو ٱْجتََمُعوا۟ َلُهۥ
mereka tidak dia menciptakan seekor lalat walaupun (mereka)

menyatu baginya
Al-Hajj:73 ذُبَابًا

إِن يَْسُلبُْهُم ٱلذُّبَاُب َشيْـًٔا الَّ يَْستَنِقذُوهُ ِمنُْه َو
dan jika merampas mereka lalat itu sesuatu tidaklah mohon

menyelamatkannya dari padanya
Al-Hajj:73 ٱلذُّبَاُب
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ح ب ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyembelihan, pemotongan,

penjagalan, tewas, pembunuhan masal, pembunuhan besar-besaran,
pembunuhan, tukang daging, jagal, pembantai, algojo, pembunuh besar-
besaran, mangsa, tongkat, batang, kemudi, lonjor, gantel, juluan, getokan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyembelih, membantai,
memotong, menjagal, menumbangkan, membunuh besar-besaran,

pembunuhan, keuntungan besar, lucu sekali, yg mengagumkan,
membunuh secara kejam, membunuh, bunuh, mematikan, merusak,

terbunuh, tewas, bantai, menghilangkan, menewaskan, menolak,
memusnahkan, mematahkan, membinasakan, melumpuhkan, mencabut

nyawa, memutuskan nyawa, mempersudahkan, melekat, melekatkan,
menempeli, melekap, menempelkan, menancapkan, menjorok,

menonjolkan, memancangkan, menyisipkan, menusuk, menikam,
menancap, berjendol, tetap tinggal, memasukkan, mengeluarkan,

menjulurkan, menjulur, jerejak, membelengket, berlengket, menipu,
mencocokkan, menyuntingkan, mempersisipkan, melunjur,

menjengukkan, ragu-ragu

فَذَبَُحوَها ذُِبحَ تَذْبَُحوا۟ ِبِذبْحٍ أَذْبَُحَك
maka mereka

menyembelihnya dia disembelih kalian menyembelih dengan sembelihan akhirnya
menyembelih kamu

يُذَبُِّحوَن يُذَبِّحُ َويُذَبُِّحوَن أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ
disembelih sungguh-sungguh akan

menyembelih dan disembelih sungguh (ia[lk]) akhirnya
menyembelihnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَنِّىٓ أَذْبَُحَك فَٱنظُْر َماذَا تََرٰى
bahwasannya aku akhirnya menyembelih kamu maka kamu

hendaklah memperhatikan apa yang kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Ash-
Shaafaat:102

أَذْبَُحَك

َوفََديْنَُٰه ِبِذبْحٍ َعِظيمٍ
dan kami tebus/ganti dia dengan sembelihan yang besar

Ash-
Shaafaat:107 ِبِذبْحٍ
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أَن تَذْبَُحوا۟ بََقرَةً
untuk kalian menyembelih sapi betina Al-Baqarah:67 ۟ تَذْبَُحوا

يْتُْم َوَما ذُِبحَ َعَلى ٱلنُُّصِب إاِلَّ َما ذَكَّ
kecuali dan tidak kalian menyembelih dan tidak dia disembelih

atas/terhadap berhala
Al-Maidah:3 ذُِبحَ

فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا۟ يَفَْعُلوَن
maka mereka menyembelihnya dan tidak mereka semakin mendekat

mereka melakukan
Al-Baqarah:71 فَذَبَُحوَها

أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ أَْو َليَأِْتيَنِّى ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat atau
sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya atau benar-benar ia

datang kepadaku dengan alasan nyata/terang

An-Naml:21
أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ

َويُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
dan disembelih anak-anak laki-lakimu dan mereka membiarkan hidup

anak-anak perempuan kalian
Ibrahim:6 َويُذَبُِّحوَن

نُْهْم يُذَبِّحُ أَبْنَآَءُهْم َويَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم يَْستَْضِعُف طَآِئفًَة مِّ
kelak akan melemahkan/menindas segolongan dari mereka sungguh-

sungguh akan menyembelih anak laki-laki mereka dan dia
membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-Qashash:4
يُذَبِّحُ

يُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
disembelih anak laki-laki dan mereka membiarkan hidup anak-anak

perempuan kalian
Al-Baqarah:49 يُذَبُِّحوَن
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Kosakata AlQuran

ب ذ ب ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegentaran, gentar, gentaran,

geremeng, bunyi bergetar, osilasi, goyangan, goyahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergetar, menggigil,

menggetar, terhuyung-huyung, berpaling, berkisar, terombang-ambing

مُّذَبْذَِبنَي
orang-orang yang dalam keadaan ragu-ragu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ؤآَُلِء ؤآَُلِء وآََل إَِلىٰ هَٰٓ مُّذَبْذَِبنَي بَنْيَ ذَٰلَِك آَل إَِلىٰ هَٰٓ
orang-orang yang dalam keadaan ragu-ragu antara itu tidak kepada

ini/itu dan tidak kepada ini/itu
An-Nisa:143 مُّذَبْذَِبنَي
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ا ر ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna anak-anak, anak cucu, yg

berhubungan dgn atom, nuklir, terpecah, kern, yg berkandung atom, ras,
perlombaan, lomba, bangsa, keturunan, pacuan, pertarungan, jenis, jarak,

arus deras, bani, anak-anak, anak cucu, sejumlah kecil.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyebarkan, berlomba,

membalap, bergegas, mengebut, memperlombakan, melomba, bergegas-
gegas, sibuk kian-kemari, menjalankan cepat-cepat, menghamburkan,

menaburkan, bubar, menabur, menyebar, menceraiberaikan, berpencar,
berkejutan, menguraikan.

يًَّة ذُرِّ ذَرٍَّة ذََرأْنَا ذََرأَُكْم َ ذََرأ
keturunan zarrah/biji sangat

kecil
(kami)

menyediakan
(ia)

mengembangbiakan
kamu

dia sebarkan

يَِّة ذُرِّ يََّة ذُرِّ يٌَّة ذُرِّ يَّةًۢ ذُرِّ يًَّة ذُرِّ
keturunan keturunan (anak

cucu) keturunan keturunan keturunan

يَّتُُهم ذُرِّ يَّتَُهۥٓ ذُرِّ يَّتَُهۥ ذُرِّ يَّتَُهْم ذُرِّ يَِّة ذُرِّ
keturunan mereka anak

cucunya/keturunannya
anak

cucunya/keturunannya keturunan mereka keturunan

يَِّتِهۦ ذُرِّ يَِّتِهَما ذُرِّ يَِّتِه ذُرِّ يَِّتنَآ ذُرِّ يَّتُُهم ذُرِّ
keturunannya keturunan keduanya keturunannya keturunan/anak cucu

kami keturunan mereka

يَّتََها َوذُرِّ يًَّة َوذُرِّ يَِّتىٓ ذُرِّ يَِّتى ذُرِّ يَِّتِهۦ ذُرِّ
dan keturunannya dan keturunan keturunanku keturunanku keturunannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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مِ نَِصيبًا ا ذََرأَ ِمَن ٱْلَحرِْث َوٱأْلَنْعَٰ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ِممَّ
dan mereka menjadikan untuk Allah dari apa dia sebarkan dari ladang

dan binatang ternak bagian/sebagian besar
Al-An'aam:136 َ ذََرأ

َوَما ذََرأَ َلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥٓ
dan tidak dia sebarkan bagi kalian di dalam bumi yang sungguh-

sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
An-Nahl:13

إَِليِْه تُْحَشُروَن َوُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
dan dia yang (ia) mengembangbiakan kamu di dalam muka bumi dan

kepada-Nya kalian akan dikumpulkan

Al-
Mu'minuun:79 ذََرأَُكْم

إَِليِْه تُْحَشُروَن ُقْل ُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
kamu hendaklah mengatakan dia yang menjadikan kalian

berkembang biak di dalam bumi dan kepada-Nya kalian akan
dikumpulkan

Al-Mulk:24

َوَلَقْد ذََرأْنَا لَِجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
dan sesungguhnya (kami) menyediakan untuk neraka jahanam sangat

banyak dari jin-jin dan manusia
Al-A'raaf:179 ذََرأْنَا

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ِمثَْقاَل ذَرٍَّة
sesungguhnya Allah tidak Dia menganiaya seberat/sebesar zarrah/biji

sangat kecil
An-Nisa:40 ذَرٍَّة

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَْعزُُب َعنُْه ِمثَْقاُل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak luput / menyembunyikan dari pada-Nya seberat zarrah/biji

sangat kecil di dalam langit dan tidak di dalam bumi
Saba':3

وَِٰت مَٰ اَل يَْملُِكوَن ِمثَْقاَل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak menguasai seberat/sebesar zarrah/biji sangat kecil di dalam

langit
Saba':22

فََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َخيْرًا يَرَهُۥ
maka barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kebaikan melihatnya
Az-Zalzalah:7

َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َشرًّا يَرَهُۥ
dan barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kejahatan melihatnya
Az-Zalzalah:8

يًَّة طَيِّبًَة َقاَل رَبِّ َهْب لِى ِمن لَُّدنَك ذُرِّ
dia mengatakan Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku dari

sisi kamu keturunan kebaikan
Ali-Imran:38 يًَّة ذُرِّ
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فًا يًَّة ِضعَٰ َوْليَْخَش ٱلَِّذيَن َلْو تَرَُكوا۟ ِمْن َخْلِفِهْم ذُرِّ
dan dia hendaklah takut orang-orang yang seandainya kalian

pergi/meninggalkan dari belakang mereka keturunan kelemahan
An-Nisa:9

يًَّة مِّۢن بَْعِدِهْم أَفَتُْهلُِكنَا ِبَما فََعَل ٱمْلُبِْطُلوَن وَُكنَّا ذُرِّ
dan (kami) adalah keturunan dari sesudahnya apakah akan

dibinasakan kami dengan apa (dia) melakukan orang-orang yang
sesat

Al-A'raaf:173

يَّةًۢ بَْعُضَها ِمۢن بَْعٍض ذُرِّ
keturunan sebagiannya dari bagian Ali-Imran:34 يَّةًۢ ذُرِّ

يٌَّة ُضَعفَآُء َوأََصابَُه ٱْلِكبَُر َوَلُهۥ ذُرِّ
dan dia menimpakannya besar/tua dan baginya keturunan yang lemah Al-Baqarah:266 يٌَّة ذُرِّ

يٌَّة مِّن َقْوِمِهۦ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن فََمآ َءاَمَن مِلُوَسىٰٓ إاِلَّ ذُرِّ
maka tidak ada ia beriman kepada Musa kecuali keturunan dari

kaumnya atas/terhadap ketakutan dari fir'aun
Yunus:83

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّهۥ َكاَن َعبًْدا َشُكوًرا ذُرِّ
keturunan (anak cucu) orang-orang (kami) bawa/angkut bersama nuh

sesungguhnya dia adalah dia hamba banyak syukur
Al-Isra:3 يََّة ذُرِّ

يَِّة َقْومٍ َءاَخِريَن َكَمآ أَنَشأَُكم مِّن ذُرِّ
sebagaimana dia telah menjadikan kalian dari keturunan kaum/orang-

orang yang lain
Al-An'aam:133 يَِّة ذُرِّ

ْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ يَِّة َءاَدَم َوِممَّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن ِمن ذُرِّ
dari para nabi dari keturunan Adam dan diantara orang (kami)

bawa/angkut bersama nuh
Maryam:58

ْن َهَديْنَا َوٱْجتَبَيْنَآ إِْسرَِٰٓءيَل َوِممَّ يَِّة إِبْرَِٰهيَم َو َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan diantara orang kami

memberikan petunjuk dan Kami telah pilih
Maryam:58

يَّتَُهْم إِذْ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَِنىٓ َءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِّ َو
dan ketika ia mengambil/mengazab tuhanmu dari anak-anak Adam

dari punggung mereka keturunan mereka
Al-A'raaf:172 يَّتَُهْم ذُرِّ

يَّتَُهْم ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن َوَءايٌَة لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُرِّ
dan dan suatu tanda bagi mereka bahwasanya (kami) bawa/angkut

keturunan mereka di dalam perahu (ia[lk]) yang dimuati
YaaSiin:41

يَّتَُهْم ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ يَّتُُهم ِبِإيمَٰ  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱتَّبََعتُْهْم ذُرِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mengikuti mereka

keturunan mereka dalam keimanan (kami) mempertemukan dengan
mereka keturunan mereka

Ath-Thuur:21
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يَّتَُهۥ ُهُم ٱْلبَاِقنَي َوَجَعْلنَا ذُرِّ
dan kami menjadikan anak cucunya/keturunannya mereka orang-

orang yang tetap
Ash-Shaafaat:77 يَّتَُهۥ ذُرِّ

يَّتَُهۥٓ إاِلَّ َقلِياًل أَلَْحتَِنَكنَّ ذُرِّ
sungguh (kami) menyebabkan menyesatkan mereka[pr] anak

cucunya/keturunannya kecuali sedikit
Al-Isra:62 يَّتَُهۥٓ ذُرِّ

يَّتَُهْم ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ يَّتُُهم ِبِإيمَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱتَّبََعتُْهْم ذُرِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mengikuti mereka

keturunan mereka dalam keimanan (kami) mempertemukan dengan
mereka keturunan mereka

Ath-Thuur:21
يَّتُُهم ذُرِّ

ًة مُّْسلَِمًة لََّك يَِّتنَآ أُمَّ َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan/anak cucu kami umat orang yang menyelamatkan

diri / tunduk / patuh pada Engkau
Al-Baqarah:128 يَِّتنَآ ذُرِّ

يَِّتِه ٱلنُّبُوَّةَ َق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub dan kami menjadikan

di dalam keturunannya kenabian
Al-Ankabuut:27 يَِّتِه ذُرِّ

يَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ ُمِبنٌي َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan keduanya yang melakukan kebaikan dan berbuat

zalim untuk diri sendiri yang nyata

Ash-
Shaafaat:113

يَِّتِهَما ذُرِّ
يَِّتِهَما ٱلنُّبُوَّةَ َوٱْلِكتََٰب إِبْرَِٰهيَم َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا َو

dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami
menjadikan di dalam keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab

Al-Hadiid:26

َن يَِّتِهۦ َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ َهَديْنَا ِمن َقبُْل َوِمن ذُرِّ
kami memberikan petunjuk dan sebelum dan dari keturunannya daud

dan sulaiman
Al-An'aam:84 يَِّتِهۦ ذُرِّ

يَِّتى َقاَل َوِمن ذُرِّ
dia mengatakan dan dia keturunanku Al-Baqarah:124 يَِّتى ذُرِّ
يَِّتى ِبَواٍد َغيِْر ِذى زَرْعٍ بَّنَآ إِنِّىٓ أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ رَّ

ya tuhan kami sesungguhnya aku (aku) menempatkan dari
keturunanku di lembah selain/tanpa yang memiliki tanaman

Ibrahim:37

يَِّتى َلٰوِة َوِمن ذُرِّ  رَبِّ ٱْجَعْلِنى ُمِقيَم ٱلصَّ
Tuhan jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan dari

keturunanku
Ibrahim:40
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يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15
يَِّتىٓ ذُرِّ

يًَّة َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك َوَجَعْلنَا َلُهْم أَزْوًَٰجا َوذُرِّ
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dan kami menjadikan kepada mereka berpasangan dan
keturunan

Arraad:38
يًَّة َوذُرِّ

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ يَّتََها ِمَن ٱلشَّ إِنِّىٓ أُِعيذَُها ِبَك َوذُرِّ َو
dan sesungguhnya aku aku memohon perlindungannya kepada

Engkau dan keturunannya dari syaitan yang dirajam/terkutuk
Ali-Imran:36 يَّتََها َوذُرِّ

يَّتَُهۥٓ أَْولِيَآَء ِمن ُدوِنى أَفَتَتَِّخذُونَُهۥ َوذُرِّ
maka patutkah (kalian) mengambil dia dan keturunannya pemimpin-

pemimpin dari selain
Al-Kahfi:50 يَّتَُهۥٓ َوذُرِّ

يَِّٰتنَا ُقرَّةَ أَْعنُيٍ ِمْن أَزْوَِٰجنَا َوذُرِّ
dari isteri-isteri kami dan keturunan kami penyejuk mata-mata (kb

jamak)
Al-Furqon:74 يَِّٰتنَا َوذُرِّ

إِْخوَِٰنِهْم يَِّٰتِهْم َو َوِمْن َءابَآِئِهْم َوذُرِّ
dan dari/diantara bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan

saudara-saudara mereka
Al-An'aam:87 يَِّٰتِهْم َوذُرِّ

يَِّٰتِهْم  َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dan orang (ia) melakukan

perbuatan baik/saleh dari bapak-bapak mereka dan isteri-isteri
mereka dan keturunan mereka

Arraad:23

يَِّٰتِهْم  َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
dan orang (ia) melakukan perbuatan baik/saleh diantara bapak-bapak

mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka
Ghafir:8

مِ أَزْوًَٰجا يَذَْرؤُُكْم ِفيِه َوِمَن ٱأْلَنْعَٰ
dan dari binatang ternak berpasangan menjadikan kamu berkembang

tentang (kebenaran) itu
Asy-Syuura:11 يَذَْرؤُُكْم
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ع ر ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengukur, tindakan, langkah,

kadar, takaran, rentak, irama lagu, undang-undang, rintangan, halangan,
garis lintang. lintang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengukur, menilai,
ukurannya, berjangka, menandingi, mengadu, melintasi, menyeberang,
membahas, melewati, menjajah, membantah, berjalan ke sana ke mari,

berjalan mondar-mandir

ِذَراَعيِْه ِذَراًعا ذَْرُعَها ذَْرًعا
kedua hasta/lengannya hasta hastanya/panjangnya dada

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا يَْوٌم َعِصيٌب َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاَل هَٰ
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan dia mengucapkan ini

hari samat sulit
Huud:77 ذَْرًعا

َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاُلوا۟ اَل تََخْف واََل تَْحزَْن
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan mereka berkata tidak

takut dan jangan berduka cita
Al-Ankabuut:33

ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسبُْعوَن ِذَراًعا فَٱْسُلُكوهُ
kemudian di dalam rantai hastanya/panjangnya tujuh puluh hasta

maka (mereka) masukkannya lah
Al-Haaqqah:32 ذَْرُعَها

ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسبُْعوَن ِذَراًعا فَٱْسُلُكوهُ
kemudian di dalam rantai hastanya/panjangnya tujuh puluh hasta

maka (mereka) masukkannya lah
Al-Haaqqah:32 ِذَراًعا

وََكْلبُُهم بَِٰسٌط ِذَراَعيِْه ِبٱْلَوِصيِد
dan/sedang anjing mereka (ia[lk]) yang mengulurkan kedua

hasta/lengannya dihalaman (pintu gua)
Al-Kahfi:18 ِذَراَعيِْه
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و ر ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghamburan, sejumlah

kecil , spark, sprinkling, spray, sprinkle, splotch, globule, incarnation,
scattering, pour, modic, sejumlah kecil

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaburkan, menaburi,
menabur, menghamburkan, menghamburi, merenjis, gerimis, memerciki,

menyirami, membubuhi, menyebarkan, bubar, menyebar,
menceraiberaikan, berpencar, berkejutan, menguraikan

َوٱلذَِّٰريَِٰت ذَْرًوا تَذُْروهُ
demi yang menerbangkan dengan yang menerbangkan

sekuat-kuatnya menerbangkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰحُ فَأَْصبَحَ َهِشيًما تَذُْروهُ ٱلرِّ
maka dia akhirnya menjadikan sangat kering menerbangkannya angin Al-Kahfi:45 تَذُْروهُ

َوٱلذَِّٰريَِٰت ذَْرًوا
demi yang menerbangkan dengan yang menerbangkan sekuat-

kuatnya

Adz-
Dzaariyaat:1

ذَْرًوا
َوٱلذَِّٰريَِٰت ذَْرًوا

demi yang menerbangkan dengan yang menerbangkan sekuat-
kuatnya

Adz-
Dzaariyaat:1

َوٱلذَِّٰريَِٰت
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ن ق ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dagu, janggut

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَذَْقاِن لِأْلَذَْقاِن
dagu bagi/atas/dagu/muka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًدا وَن لِأْلَذَْقاِن ُسجَّ إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم يَِخرُّ
apabila dia membacakan atas mereka menyungkur

bagi/atas/dagu/muka sujud
Al-Isra:107 لِأْلَذَْقاِن

وَن لِأْلَذَْقاِن يَبُْكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوًعا َويَِخرُّ
dan menyungkur bagi/atas/dagu/muka menangis dan menambah

mereka khusyu
Al-Isra:109

ْقَمُحوَن فَِهىَ إَِلى ٱأْلَذَْقاِن فَُهم مُّ
lalu ia sampai dagu maka mereka orang yang cekatan dalam

menengadah
YaaSiin:8 ٱأْلَذَْقاِن
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ر ك ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lelaki, laki-laki, jantan,

putera, maskulin, kelaki-lakian, putra, bin, anak laki-laki, keturunan,
anakanda, pasangan, suami, rekan, teman, jodoh, istri, betina

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kawin, mengawinkan,
membandingi, bergabung

أَذُْكرُْكْم أَذُْكرَهُۥ َءآلذََّكَريِْن َءاآَلَء ُروَن يَذَّكَّ
aku ingat kepada

kalian
(aku)

mengingatnya
apakah dua yang

jantan
maka ingatlah

olehmu
mereka

mengingat/mengambil
pelajaran

ِبٱلذِّْكِر ِبِذْكرِِهْم ِبِذْكِر إِذْ أَذُْكرُْكْم
dengan peringatan dengan peringatan

mereka dengan mengingat dan ingatlah olehmu aku ingat kepada
kalian

ُروَن تَذَكَّ ُروا۟ تَذَكَّ َر تَذَكَّ ُروَن تَتَذَكَّ ِبٱلذِّْكِر
kalian ingat (mereka) mengingat (ia) menjadi cepat

mengingat/berfikir
kalian mendapatkan

peringatan dengan peringatan

تَذِْكرَةٌ تَذِْكرَةً تَذُْكُروا۟ تَذُْكُر ُروَن تَذَكَّ
peringatan/pelajaran peringatan/pengajaran mengingat mengingat kalian ingat

ذََكرَْت ذََكُروا۟ ذََكرَهُۥ ذََكٍر تَذِْكرَةٌ
(kamu) menyebut mereka ingat (ia) mengingatnya laki-laki peringatan/pelajaran

رْتُم ذُكِّ ُروا۟ ذُكِّ َر ذُكِّ ذُِكَر ذََكرَْت
diperingatkan keras mereka

memperingatkan
benar-benar

diperingatkan telah disebut (kamu) menyebut
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ِذْكٍر ِذْكٌر ِذْكًرا ذُْكرَانًا رْتُم ذُكِّ
pelajaran/peringatan pelajaran/peringatan pelajaran/peringatan laki-laki diperingatkan keras

ِذْكَرٰى ِذْكَرى ِذْكرََك ِذْكَر ِذْكٍر
sebutan sebutan sebutanmu sebutan pelajaran/peringatan

ِذْكرُُكْم ِذْكُر ِذْكَرىُٰهْم ِذْكَرىَٰهآ ِذْكَرٰى
peringatan/pelajaran

bagi kalian peringatan mengingat mereka mengingat/menyebutnya sebutan

ِذْكِرى ِذْكرِِهم ِذْكرِنَا ِذْكِر ِذْكرُُكْم
peringatan pengajaran mereka mengingat kami peringatan peringatan/pelajaran

bagi kalian

ْر فَذَكِّ َر فَتُذَكِّ ُر َسيَذَّكَّ َستَذُْكُرونَُهنَّ ِذْكِرى
maka (kamu)
sering-sering

memberi
peringatanlah

maka kamu
diingatkan

kelak akan
menerima
peringatan

kelak (kalian) akan
menyebut
mereka[pr]

peringatan

فَٱذُْكُروِنىٓ فَٱذُْكُروا۟ فَلِلذََّكِر فََستَذُْكُروَن ْر فَذَكِّ
maka kalian

hendaklah ingat
kepadaKU

maka kalian
hendaklah berdzikir maka bagi laki-laki maka kelak kalian

akan ingat
maka (kamu) sering-

sering memberi
peringatanlah

َلِذْكَرٰى َلِذْكٌر َكِذْكرُِكْم فَٱذُْكُرٓوا۟ فَٱذُْكُروِنىٓ
benar-benar
peringatan

benar-benar
pengajaran

sebagaimana kalian
sebut kalian maka ingatlah kamu

maka kalian
hendaklah ingat

kepadaKU

لِلذَِّٰكِريَن لِلذََّكِر لِِذْكِرٓى لِِذْكِر َلِذْكَرٰى
bagi orang-orang
yang mau ingat bagi (anak) lelaki untuk peringatan untuk peringatan benar-benar

peringatan

۟ لِّيَذُْكُروا لِّذُُكورِنَا ُروا۟ لِيَذَّكَّ لِلذِّْكِر لِلذَِّٰكِريَن
supaya

mengingat/menyebut
untuk laki-laki

kami supaya mengingat untuk
peringatan/pelajaran

bagi orang-orang
yang mau ingat
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َوتَذِْكيِرى مِّن مَّذُْكوًرا ٌر ُمذَكِّ لِّيَذُْكُروا۟
dan peringatanku pelajaran/peringatan yang disebut

(ia[lk]) yang
memberi

peringatan
supaya

mengingat/menyebut

رُْهم َوذَكِّ ْر َوذَكِّ َوذََكُروا۟ َوذََكَر َوتَذِْكيِرى
dan (kamu) sering-
sering ingatkanlah

mereka
dan kamu hendaklah

memperingtkan
dan mereka
mengingat

dan (ia [lk])
mengingat dan peringatanku

َوِذْكُر َوِذْكَرٰى َوِذْكًرا َوذُِكَر رُْهم َوذَكِّ
dan peringatan dan pelajaran dan

peringatan/pengajaran dan telah disebut
dan (kamu) sering-
sering ingatkanlah

mereka

َونَذُْكرََك َر َولِيَذَّكَّ َر َولِيَتَذَكَّ َوَلِذْكُر َوِذْكُر
dan banyak

mengingatmu
dan supaya
mengambil
pelajaran

dan supaya
mendapat pelajaran

dan sungguh
mengingat dan peringatan

۟ َوٱذُْكُروا َوٱذُْكر َويُذَْكَر َويَذُْكُروا۟ َونَذُْكرََك
dan kalian

hendaklah ingat
dan kamu hendaklah

menyebut dan disebut dan menyebut dan banyak
mengingatmu

َوٱذُْكْر َوٱذُْكِر َوٱذُْكُرٓوا۟ َوٱذُْكُروهُ َوٱذُْكُروا۟
dan ingatlah dan sebutlah dan ingatlah kamu

dan kalian
hendaklah berdzikir

padaNya
dan kalian

hendaklah ingat

َوٱلذِّْكِر َوٱلذَِّٰكِريَن َوٱلذَِّٰكرَِٰت َوٱذُْكْرَن َوٱذُْكْر
dan peringatan itu dan laki-laki yang

mengingat
dan perempuan-
perempuan yang

mengingat
dan ingatlah dan ingatlah

ُر يَذَّكَّ َر يَذَّكَّ ُروَن يَتَذَكَّ ُر يَتَذَكَّ
dia mengambil pelajaran mengambil pelajaran

mereka mudah-mudahan
ingat/mengambil

pelajaran
menjadi

mengingat/berfikir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ُروَن ُروَن يَذَّكَّ َمرَّتَنْيِ ثُمَّ اَل يَتُوبُوَن واََل ُهْم يَذَّكَّ
(mereka) mengetahui dua kali tidak mereka bertaubat mereka

bertaubat dan tidak mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
At-Taubah:126 ُروَن يَذَّكَّ

َءاآَلَء ٱهللَِّ الـلَّـِه تُفْلُِحوَن تُفْلُِحوَن
maka ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kalian beruntung kalian

beruntung
Al-A'raaf:69 َءاآَلَء

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan
Al-An'aam:143 َءآلذََّكَريِْن

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan atau dia
kemudian mengandung / hamil atasnya

Al-An'aam:144

أَْن أَذُْكرَهُۥ َوٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َعَجبًا
untuk (aku) mengingatnya dan dia mengambil jalannya di dalam

lautan keheranan
Al-Kahfi:63 أَذُْكرَهُۥ

فَٱذُْكُروِنىٓ أَذُْكرُْكْم
maka kalian hendaklah ingat kepadaKU aku ingat kepada kalian Al-Baqarah:152 أَذُْكرُْكْم

إِذْ َجَعَلُكْم
dan ingatlah olehmu dia menjadikan kalian Al-A'raaf:69 إِذْ

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوتَطَْمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani dan menentramkan hati mereka

dengan mengingat Allah
Arraad:28 ِبِذْكِر

أاََل ِبِذْكِر الـلَّـِه تَطَْمِئنُّ ٱْلُقُلوُب
ingatlah dengan mengingat Allah menjadi tenteram hati

Arraad:28

ِفُروَن ِن ُهْم كَٰ ذَا ٱلَِّذى يَذُْكُر َءالَِهتَُكْم َوُهم ِبِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ أَهَٰ
inikah yang mengingat tuhan-tuhan kalian dan/sedang mereka dengan

mengingat pemurah mereka orang-orang yang telah kafir
Al-Anbiyaa':36

َوَمن ِفيِهنَّ بَْل أَتَيْنَُٰهم ِبِذْكرِِهْم
dan orang/apa-apa tentang mereka bahkan kami telah mendatangkan

kepada mereka dengan peringatan mereka

Al-
Mu'minuun:71 ِبِذْكرِِهْم

إِنَُّهۥ َلِكتٌَٰب َعِزيزٌ َا َجآَءُهْم َو إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱلذِّْكِر ملَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan

peringatan ketika ia datang kepada mereka dan sesungguhnya ia (Al
QurXan) sungguh kitab sangat perkasa

Fush-Shilat:41 ِبٱلذِّْكِر
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ُروَن َوِسعَ َربِّى ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما أَفَاَل تَتَذَكَّ
dia meliputi Tuhanku tiap-tiap sesuatu pengetahuan ia membenam

kalian mendapatkan peringatan
Al-An'aam:80 ُروَن تَتَذَكَّ

ُروَن  واََل َشِفيعٍ أَفَاَل تَتَذَكَّ
dan tidak ada seorang pemberi syafa'at ia membenam kalian

mendapatkan peringatan
As-Sajdah:4

ُروَن ِت واََل ٱمْلُِسىُٓء َقلِياًل مَّا تَتَذَكَّ لِحَٰ  َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan tidak orang yang

jahat sedikit apa-apa kalian mendapatkan peringatan
Ghafir:58

َر ُر ِفيِه َمن تَذَكَّ رُْكم مَّا يَتَذَكَّ َلْم نَُعمِّ
tidak beri umur panjang pada kalian[lk] apa menjadi

mengingat/berfikir tentang (kebenaran) itu orang/siapa (ia) menjadi
cepatmengingat/berfikir

Faathir:37
َر تَذَكَّ

ُروا۟ فَِإذَا ُهم مُّبِْصُروَن تَذَكَّ
(mereka) mengingat maka tiba-tiba mereka orang-orang yang

sungguh-sungguh menyadar akan kembali
Al-A'raaf:201 ۟ ُروا تَذَكَّ

ُروَن ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian kalian ingat
Al-An'aam:152 ُروَن تَذَكَّ

ُروَن  َقلِياًل مَّا تَذَكَّ
sedikit apa kalian ingat

Al-A'raaf:3

ُروَن  َكذَٰلَِك نُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
seperti itulah kami mengeluarkan kematian agar supaya kalian kalian

ingat
Al-A'raaf:57

ُروَن  ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ أَفَاَل تَذَكَّ
demikian Allah tuhan kalian maka sembahlah Dia ia membenam

kalian ingat
Yunus:3

ُروَن  َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل أَفَاَل تَذَكَّ
apakah keduanya menyamakan perumpamaan ia membenam kalian

ingat
Huud:24

ُروَن  إِن طَرَدتُُّهْم أَفَاَل تَذَكَّ
jika (aku) mengusir mereka ia membenam kalian ingat

Huud:30

ُروَن  أَفََمن يَْخُلُق َكَمن الَّ يَْخُلُق أَفَاَل تَذَكَّ
maka siapkah yang dia menciptakan seperti/sama dengan orang tidak

dia menciptakan ia membenam kalian ingat
An-Nahl:17

ُروَن  يَِعظُُكْم َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dia memberi pengajaran kepada kalian agar supaya kalian kalian

ingat
An-Nahl:90
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ُروَن  َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَذَكَّ
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam kalian ingat

Al-
Mu'minuun:85

ُروَن  ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1

ُروَن  ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian agar supaya

kalian kalian ingat
An-Nuur:27

ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ  َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62

ُروَن  أَفَاَل تَذَكَّ
ia membenam kalian ingat

Ash-
Shaafaat:155

ُروَن  فََمن يَْهِديِه ِمۢن بَْعِد الـلَّـِه أَفَاَل تَذَكَّ
maka barang siapa memberi petunjuk kepadanya dari sesudah Allah

ia membenam kalian ingat
Al-Jaatsiyah:23

ُروَن  َوِمن ُكلِّ َشىٍْء َخَلْقنَا زَْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dan dari setiap sesuatu (kami) menciptakan berpasang-pasangan agar

supaya kalian kalian ingat

Adz-
Dzaariyaat:49

ُروَن  َوَلَقْد َعلِْمتُُم ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلُوَلىٰ فََلواَْل تَذَكَّ
dan sesungguhnya kalian telah mengetahui kejadian pertama/dahulu

maka mengapa tidak kalian ingat
Al-Waqi'a:62

ُروَن  واََل ِبَقْوِل َكاِهٍن َقلِياًل مَّا تَذَكَّ
dan tidak seorang pemberi peringatan (ia[lk]) yang menjadi

dukun/tukang tenung sedikit tidak kalian ingat
Al-Haaqqah:42

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه تَفْتَؤُا۟ تَذُْكُر يُوُسَف
mereka berkata demi Allah (kamu) senantiasa mengingat yusuf Yusuf:85 تَذُْكُر

لِتَْستَُوۥا۟ َعَلىٰ ظُُهورِِهۦ ثُمَّ تَذُْكُروا۟ ِنْعَمَة َربُِّكْم
supaya menyamakan atas/terhadap punggungnya kemudian

mengingat nikmat tuhan kalian
Az-Zukhruf:13 ۟ تَذُْكُروا

َن يَْخَشىٰ إاِلَّ تَذِْكرَةً ملِّ
melainkan peringatan/pengajaran bagi orang takut Thaahaa:3 تَذِْكرَةً

نَْحُن َجَعْلنََٰها تَذِْكرَةً َوَمتًَٰعا لِّْلُمْقِويَن
kami (kami) menjadikannya peringatan/pengajaran dan kesenangan

bagi orang-orang yang kuat / musafir
Al-Waqi'a:73
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لِنَْجَعَلَها َلُكْم تَذِْكرَةً َوتَِعيََهآ أُذٌُن وَِٰعيٌَة
karena akan menjadikannya bagi kalian peringatan/pengajaran dan

menjaganya / memperhatikannya apa yang didengarnya (ia[lk]) yang
menjaga/memperhatikan

Al-Haaqqah:12

ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan

Al-
Muzzammil:19

تَذِْكرَةٌ
 َكآلَّ إِنَُّهۥ تَذِْكرَةٌ

sekali-kali tidak sesungguhnya dia peringatan/pelajaran
Al-

Muddaththir:54
ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ

sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia
menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan

Al-Insaan:29

 َكآلَّ إِنََّها تَذِْكرَةٌ
sekali-kali tidak sesungguhnya ia/itu peringatan/pelajaran

Abasa:11

مِّنُكم مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ
diantara kalian dari laki-laki atau seorang perempuan Ali-Imran:195 ذََكٍر

ِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ لِحَٰ َوَمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
dan barang siapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dari laki-

laki atau seorang perempuan
An-Nisa:124

لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ َمْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
An-Nahl:97

لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
Ghafir:40

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن ذََكٍر َوأُنثَىٰ
wahai manusia sesungguhnya kami kami menciptakan kalian dari

laki-laki dan perempuan
Al-Hujuraat:13

فََمن َشآَء ذََكرَهُۥ
maka barang siapa ia menghendaki (ia) mengingatnya

Al-
Muddaththir:55 ذََكرَهُۥ

 فََمن َشآَء ذََكرَهُۥ
maka barang siapa ia menghendaki (ia) mengingatnya

Abasa:12

ذََكُروا۟ الـلَّـَه فَٱْستَْغفَُروا۟ لِذُنُوِبِهْم
mereka ingat Allah maka/lalu mereka memohon ampun terhadap

dosa-dosamereka
Ali-Imran:135 ۟ ذََكُروا
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إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46 ذََكرَْت

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa telah disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:118 ذُِكَر

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه َوَما َلُكْم أاَلَّ تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan tidak bagi kalian kecuali kalian memakan dari apa telah disebut

nama Allah atasnya
Al-An'aam:119

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati mereka
Al-Anfaal:2

ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
orang-orang yang apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati

mereka
Al-Hajj:35

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45

إِذَا ذُِكَر ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن َو
dan apabila telah disebut orang-orang yang dari selain dia tiba-tiba

mereka mereka kelak akan bergembira
Az-Zumar:45

َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
Al-Kahfi:57 َر ذُكِّ

َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
As-Sajdah:22

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ َونَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka

melupakan bagian dari apa mereka memperingatkan dengannya
Al-Maidah:13 ۟ ُروا ذُكِّ

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ فَنَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
maka/tetapi mereka melupakan bagian dari apa mereka

memperingatkan dengannya
Al-Maidah:14

ُروا۟ ِبِهۦ ا نَُسوا۟ َما ذُكِّ فََلمَّ
maka setelah mereka lupa apa mereka memperingatkan dengannya

Al-An'aam:44

ُروا۟ ِبِهۦٓ ا نَُسوا۟ َما ذُكِّ فََلمَّ
maka setelah mereka lupa apa mereka memperingatkan dengannya

Al-A'raaf:165
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۟ وا ُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َلْم يَِخرُّ َوٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
dan orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengan ayat-

ayat tuhan mereka tidak menyungkur
Al-Furqon:73

ًدا وا۟ ُسجَّ ُروا۟ ِبَها َخرُّ إِنََّما يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا ٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
sesungguhnya hanyalah mereka mempercayai dengan ayat-ayat Kami

orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengannya
menyungkur sujud

As-Sajdah:15

ُروا۟ اَل يَذُْكُروَن إِذَا ذُكِّ َو
dan apabila mereka memperingatkan tidak mereka

ingat/memperhatikan
Ash-Shaafaat:13

رْتُم بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن َعُكْم أَِئن ذُكِّ َقاُلوا۟ طَِٰٓئرُُكم مَّ
mereka berkata kesialan/kecelakaan kamu beserta kalian apakah jika
diperingatkan keras bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh

melampaui batas

YaaSiin:19
رْتُم ذُكِّ

إِنَٰثًا َويَْجَعُل َمن يََشآُء َعِقيًما أَْو يُزَوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َو
atau sungguh-sungguh akan menjodohkan mereka laki-laki dan

perempuan dan menjadikan/timpakan siapadia kehendaki mandul
Asy-Syuura:50 ذُْكرَانًا

َكِذْكرُِكْم َءابَآَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكرًا فَِمَن ٱلنَّاِس
sebagaimana kalian sebut kalian bapak-bapak kalian atau paling

keras/berat pelajaran/peringatan maka dari/diantara manusia
Al-Baqarah:200 ِذْكًرا

 َحتَّىٰٓ أُْحِدَث َلَك ِمنُْه ِذْكًرا
sehingga diceriterakan kepadamu dari padanya pelajaran/peringatan

Al-Kahfi:70

نُْه ِذْكًرا  َويَْسـَُٔلونََك َعن ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ ُقْل َسأَتُْلوا۟ َعَليُْكم مِّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang zulqarnain

kamu hendaklah mengatakan akan bacakan atas kalian dari padanya
pelajaran/peringatan

Al-Kahfi:83

 َقْد َسبََق َوَقْد َءاتَيْنََٰك ِمن لَُّدنَّا ِذْكًرا
sungguh telah (ia) terdahulu dan sesungguhnya kami telah

memberikan padamu dari sisi kami pelajaran/peringatan
Thaahaa:99

 َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن أَْو يُْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا
boleh jadi mereka mereka bertakwa atau menyebabkan akan

menimbulkan bagi mereka pelajaran/peringatan
Thaahaa:113

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِذْكًرا َكِثيًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat Allah pelajaran/peringatan sangat banyak
Al-Ahzab:41

 فَٱلتَّٰلِيَِٰت ِذْكًرا
maka orang yang membacakan pelajaran/peringatan

Ash-Shaafaat:3
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َلْو أَنَّ ِعنَدنَا ِذْكًرا مَِّن ٱأْلَوَّلِنَي
kalau bahwasanya disisi kami pelajaran/peringatan dari yang pertama

kali

Ash-
Shaafaat:168

 َقْد أَنزََل الـلَّـُه إَِليُْكْم ِذْكًرا
sungguh telah ia menurunkan Allah kepadamu pelajaran/peringatan

Ath-Thalaaq:10

 فَٱمْلُْلِقيَِٰت ِذْكًرا
lalu yang menyampaikan pelajaran/peringatan

Al-Mursalaat:5

َلِمنَي إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
jika/tidak lain dia kecuali/hanyalah pelajaran/peringatan untuk

seluruh alam
Yusuf:104 ِذْكٌر

ذَا ِذْكٌر مُّبَارٌَك أَنزَْلنَُٰه أَفَأَنتُْم َلُهۥ ُمنِكُروَن َوهَٰ
dan ini pelajaran/peringatan (ia[lk]) yang ingin diberkahi (kami)

turunkannya apakah maka kamu baginya orang-orang yang sungguh-
sungguh mengingkari

Al-Anbiyaa':50

إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقرَْءاٌن مُِّبنٌي
tidak dia kecuali pelajaran/peringatan dan al-quran yang nyata

YaaSiin:69

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َلُحْسَن َمـَٔاٍب ذَا ِذْكٌر َو هَٰ
ini pelajaran/peringatan dan sesungguhnya kami bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan benar-benar baik tempat kembali
Shaad:49

َلِمنَي إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
tidak lain dia kecuali pelajaran/peringatan untuk seluruh alam

Shaad:87

َلِمنَي َوَما ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
dan tidak dia kecuali pelajaran/peringatan untuk seluruh alam

Al-Qalam:52

َلِمنَي إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
sesungguhnya dia kecuali pelajaran/peringatan untuk seluruh alam

At-Takwiir:27

بِِّهم مُّْحَدٍث َما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مِّن رَّ
tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari tuhan

mereka yang dalam kondisi cepat diperbarui
Al-Anbiyaa':2 ِذْكٍر

ِن ُمْحَدٍث َوَما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مَِّن ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari

pemurah yang dalam kondisi cepat diperbarui
Asy-Syu'araa':5

ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42 ِذْكَر
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يْطَُٰن فَأَنَسىُٰهْم ِذْكَر الـلَّـِه ٱْستَْحَوذَ َعَليِْهُم ٱلشَّ
(ia) memohon menjadi menguasai atas mereka syaitan lalu (dia)

menjadikan mereka lupa sebutan Allah

Al-
Mujaadilah:19

َورَفَْعنَا َلَك ِذْكرََك
dan kami mengangkat bagimu sebutanmu Ash-Sharh:4 ِذْكرََك

إِنَّآ أَْخَلْصنَُٰهم ِبَخالَِصٍة ِذْكَرى ٱلدَّاِر
sesungguhnya kami kami mensucikan mereka dengan orang yang

suci/bersih sebutan tempat
Shaad:46 ِذْكَرى

َولَِٰكن ِذْكَرٰى َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
akan tetapi sebutan boleh jadi mereka mereka bertakwa Al-An'aam:69 ِذْكَرٰى

َلِمنَي إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلعَٰ
tidak lain dia kecuali/hanyalah sebutan hati mereka

Al-An'aam:90

يِّـَٔاِت ذَٰلَِك ِذْكَرٰى لِلذَِّٰكِريَن إِنَّ ٱْلَحَسنَِٰت يُذِْهنْبَ ٱلسَّ
sesungguhnya kebaikan dihapuskan (oleh mereka[pr]) kesalahan-

kesalahan itu sebutan bagi orang-orang yang mau ingat
Huud:114

ِذْكَرٰى َوَما ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
sebutan dan tidak adalah kami orang-orang menindas

Asy-
Syu'araa':209

ِفُروَن َوَما ِهىَ إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلبََشِر َولِيَُقوَل ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلكَٰ
dan hendaklah mengatakan orang-orang yang di dalam hati mereka

penyakit dan orang-orang kafir dan tidak dia kecuali sebutan bagi
manusia

Al-
Muddaththir:31

ِفيَم أَنَت ِمن ِذْكَرىَٰهآ
dalam apa/mengapa kamu dari mengingat/menyebutnya An-Naziaat:43 ِذْكَرىَٰهآ

فََقْد َجآَء أَْشرَاطَُها فَأَنَّىٰ َلُهْم إِذَا َجآَءتُْهْم ِذْكَرىُٰهْم
maka sesungguhnya telah dia datang syarat-syaratnya maka mengapa

bagi mereka apabila dia datang kepada mereka mengingat mereka
Muhammad:18 ِذْكَرىُٰهْم

ِذْكُر رَْحَمِت َربَِّك َعبَْدهُۥ زََكِريَّآ
peringatan rahmat tuhanmu hamba-nya Zakariya Maryam:2 ِذْكُر

ذَا ِذْكُر َمن مَِّعىَ َوِذْكُر َمن َقبْلِى هَٰ
ini peringatan orang-orang bersama aku dan peringatan orang-orang

sebelum
Al-Anbiyaa':24

َلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليُْكْم ِكتَٰبًا ِفيِه ِذْكرُُكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu suatu kewajiban

tentang (kebenaran) itu peringatan/pelajaran bagi kalian ia
membenam kalian menggunakan akal

Al-Anbiyaa':10
ِذْكرُُكْم
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َلٰوِة ِفى ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه َوَعِن ٱلصَّ
di dalam minuman keras dan berjudi dan dia menghalangi kalian dari

peringatan Allah dan dari sholat
Al-Maidah:91 ِذْكِر

بَْل ُهْم َعن ِذْكِر َربِِّهم مُّْعرُِضوَن
bahkan mereka dari peringatan tuhan mereka orang-orang yang

memalingkan
Al-Anbiyaa':42

رَةٌ واََل بَيْعٌ َعن ِذْكِر الـلَّـِه رَِجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتجَٰ
orang laki-laki tidak dilalaikan mereka[lk] perniagaan dan tidak jual

beli / perdagangan dari peringatan Allah
An-Nuur:37

فََقاَل إِنِّىٓ أَْحبَبُْت ُحبَّ ٱْلَخيِْر َعن ِذْكِر َربِّى
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku (aku) menyukai kesenangan

kebaikan dari peringatan Tuhanku
Shaad:32

فََويٌْل لِّْلقَِٰسيَِة ُقُلوبُُهم مِّن ِذْكِر الـلَّـِه
maka kecelakaan bagi yang keras membatu hati mereka dari

peringatan Allah
Az-Zumar:22

ثُمَّ تَلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه
kemudian (ia) menjadi lembut/tenang kulit-kulit mereka dan hati

mereka kepada peringatan Allah
Az-Zumar:23

ِن َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ
dan barang siapa berpaling dari peringatan pemurah

Az-Zukhruf:36

فَٱْسَعْوا۟ إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه َوذَُروا۟ ٱْلبَيْعَ
maka berjalanlah kamu kepada/untuk peringatan Allah kalian

hendaklah meninggalkan jual beli/perdagangan
Al-Jumu'ah:9

وآََل أَْولَُٰدُكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه
dan jangan anak-anak kalian dari peringatan Allah

Al-
Munaafiquun:9

لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َربِِّهۦ يَْسُلْكُه َعذَابًا َصَعًدا
untuk menguji mereka[lk] tentang (kebenaran) itu dan barang siapa
dipalingkan dari peringatan tuhannya akan memasukkannya azab /

siksa sukar/berat

Al-Jinn:17

واََل تُِطعْ َمْن أَْغفَْلنَا َقْلبَُهۥ َعن ِذْكرِنَا
dan jangan kamu mengikuti orang (kami) telah melalaikan hatinya

dari mengingat kami
Al-Kahfi:28 ِذْكرِنَا

 فَأَْعرِْض َعن مَّن تََولَّىٰ َعن ِذْكرِنَا
maka kamu hendaklah berpaling dari siapa yang ia benar-benar

memalingkan dari mengingat kami
An-Najm:29

فَُهْم َعن ِذْكرِِهم مُّْعرُِضوَن
maka (tetapi) mereka dari pengajaran mereka orang-orang yang

memalingkan

Al-
Mu'minuun:71

ِذْكرِِهم

2112

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ٱلَِّذيَن َكانَْت أَْعيُنُُهْم ِفى ِغطَآٍء َعن ِذْكِرى
orang-orang yang adalah ia mata-mata mereka[lk] di dalam tutup /

tabir dari peringatan
Al-Kahfi:101 ِذْكِرى

 ٱذَْهْب أَنَت َوأَُخوَك ِبـَٔايَِٰتى واََل تَِنيَا ِفى ِذْكِرى
(kamu) pergilah kamu dan saudaramu dengan ayat-ayat-Ku dan

janganlah (kalian berdua) melalaikan di dalam peringatan
Thaahaa:42

 َوَمْن أَْعرََض َعن ِذْكِرى
dan barangsiapa Ia memalingkan dari peringatan

Thaahaa:124

 فَٱتََّخذْتُُموُهْم ِسْخِريًّا َحتَّىٰٓ أَنَسوُْكْم ِذْكِرى
maka kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga (mereka)

lupakanlah kalian peringatan

Al-
Mu'minuun:110

 بَْل ُهْم ِفى َشكٍّ مِّن ِذْكِرى
bahkan mereka di dalam keraguan dari peringatan

Shaad:8

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم َستَذُْكُرونَُهنَّ َولَِٰكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا
ia mengetahui Allah bahwa kamu kelak (kalian) akan menyebut
mereka[pr] akan tetapi jangan (kalian[lk]) semakin menjanjikan

kepada mereka[pr] tersembunyi

Al-Baqarah:235
َستَذُْكُرونَُهنَّ

ُر َمن يَْخَشىٰ َسيَذَّكَّ
kelak akan menerima peringatan orang yang takut Al-Alaa:10 ُر َسيَذَّكَّ

َر إِْحَدىُٰهَما ٱأْلُْخَرٰى أَن تَِضلَّ إِْحَدىُٰهَما فَتُذَكِّ
bahwa lupa salah seorang dari keduanya maka kamu diingatkan salah

seorang dari keduanya yang lain
Al-Baqarah:282 َر فَتُذَكِّ

ْر ِبٱْلُقرَْءاِن َمن يََخاُف َوِعيِد فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah dengan Al

QurXan orang yang mereka takut janjiku / ancamanku
Qaaf:45 ْر فَذَكِّ

ْر فََمآ أَنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن واََل َمْجنُوٍن فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah maka tidaklah

kamu dengan nikmat tuhanmu dengan dukun/tukang tenung dan tidak
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Ath-Thuur:29

ْر إِن نَّفََعِت ٱلذِّْكَرٰى فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah sesungguhnya

(kamu) memanfaatkan peringatan
Al-Alaa:9

ٌر ْر إِنََّمآ أَنَت ُمذَكِّ فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah sesungguhnya

kamu (ia[lk]) yang memberi peringatan

Al-
Ghaashiyah:21
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فََستَذُْكُروَن َمآ أَُقوُل َلُكْم َوأُفَوُِّض أَْمِرٓى إَِلى الـلَّـِه
maka kelak kalian akan ingat apa yang aku mengatakan bagi kalian

dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah
Ghafir:44 فََستَذُْكُروَن

فَلِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ
maka bagi laki-laki seperti bagian dua yang perempuan An-Nisa:176 فَلِلذََّكِر

فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِعنَد ٱمْلَْشَعِر ٱْلَحَرامِ
maka kalian hendaklah berdzikir Allah disisi masy'aril Haram Al-Baqarah:198 ۟ فَٱذُْكُروا

نَِٰسَكُكْم فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه فَِإذَا َقَضيْتُم مَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan cara ibadah haji kalian

maka kalian hendaklah berdzikir Allah
Al-Baqarah:200

فَِإذَآ أَِمنتُْم فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه
maka apabila kalian telah aman maka kalian hendaklah berdzikir

Allah
Al-Baqarah:239

َلٰوةَ فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا فَِإذَا َقَضيْتُُم ٱلصَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat maka kalian
hendaklah berdzikir Allah berdiri dan tempat-tempat duduk

An-Nisa:103

فَٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها َصَوآفَّ
maka kalian hendaklah berdzikir nama Allah diatasnya berbaris

Al-Hajj:36

فَٱذُْكُروِنىٓ أَذُْكرُْكْم
maka kalian hendaklah ingat kepadaKU aku ingat kepada kalian Al-Baqarah:152 فَٱذُْكُروِنىٓ

فَٱذُْكُرٓوا۟ َءاآَلَء الـلَّـِه واََل
maka ingatlah kamu nikmat-nikmat Allah dan jangan Al-A'raaf:74 ۟ فَٱذُْكُرٓوا

َكِذْكرُِكْم َءابَآَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكرًا فَِمَن ٱلنَّاِس
sebagaimana kalian sebut kalian bapak-bapak kalian atau paling

keras/berat pelajaran/peringatan maka dari/diantara manusia
Al-Baqarah:200 َكِذْكرُِكْم

إِنَُّهۥ َلِذْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف تُْسـَُٔلوَن َو
dan sesungguhnya ia benar-benar pengajaran bagimu dan bagi

kaummu dan kelak kalian ditanya
Az-Zukhruf:44 َلِذْكٌر

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar peringatan bagi orang yang

mempunyai akal/fikiran
Az-Zumar:21 َلِذْكَرٰى

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِذْكَرٰى مِلَن َكاَن َلُهۥ َقْلٌب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar peringatan bagi siapa adalah

dia baginya hati
Qaaf:37
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أََلْم يَأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن تَْخَشعَ ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر الـلَّـِه
apakah tidak datang bagi orang-orang yang mereka mengimani

bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16 لِِذْكِر

َلٰوةَ لِِذْكِرٓى فَٱْعبُْدِنى َوأَِقمِ ٱلصَّ
maka sembahlah Aku dan dirikanlah sholat untuk peringatan Thaahaa:14 لِِذْكِرٓى
يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما

dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak
kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan

sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat
mengetahui

An-Nisa:11
لِلذََّكِر

يِّـَٔاِت ذَٰلَِك ِذْكَرٰى لِلذَِّٰكِريَن إِنَّ ٱْلَحَسنَِٰت يُذِْهنْبَ ٱلسَّ
sesungguhnya kebaikan dihapuskan (oleh mereka[pr]) kesalahan-

kesalahan itu sebutan bagi orang-orang yang mau ingat
Huud:114 لِلذَِّٰكِريَن

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:17 لِلذِّْكِر

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:22

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:32

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:40

ُروا۟ َوَما يَِزيُدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا لِيَذَّكَّ
supaya mengingat dan tidak (ia)menambah mereka melainkan

pelarian
Al-Isra:41 ۟ ُروا لِيَذَّكَّ

ُروا۟  َوَلَقْد َصرَّفْنَُٰه بَيْنَُهْم لِيَذَّكَّ
dan sesungguhnya (kami) telah mempergilirkannya diantara mereka

supaya mengingat
Al-Furqon:50

مِ َخالَِصٌة لِّذُُكورِنَا ِذِه ٱأْلَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ َما ِفى بُطُوِن هَٰ
dan mereka berkata apa yang ada di dalam perut ini binatang ternak

yang menjernihkan untuk laki-laki kami
Al-An'aam:139 لِّذُُكورِنَا
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ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِّيَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat supaya

mengingat/menyebut nama Allah
Al-Hajj:34 ۟ لِّيَذُْكُروا

ٌر ْر إِنََّمآ أَنَت ُمذَكِّ فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah sesungguhnya

kamu (ia[lk]) yangmemberi peringatan

Al-
Ghaashiyah:21

ٌر ُمذَكِّ
َلْم يَُكن َشيْـًٔا مَّذُْكوًرا

tidaklah adalah dia sesuatu yang disebut Al-Insaan:1 مَّذُْكوًرا
أََوَعجِبْتُْم أَن َجآَءُكْم ِذْكٌر مِّن

atau setiap (kalian) heran bahwa ia datang kepada kalian
pelajaran/peringatan

Al-A'raaf:63 مِّن
 أََوَعجِبْتُْم أَن َجآَءُكْم ِذْكٌر مِّن

atau setiap (kalian) heran bahwa ia datang kepada kalian
pelajaran/peringatan

Al-A'raaf:69

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71
َوتَذِْكيِرى

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21 َوذََكَر

َوذََكَر ٱْسَم َربِِّهۦ فََصلَّىٰ
dan (ia [lk]) mengingat nama tuhannya dan dia mendirikan sholat

Al-Alaa:15

۟ َوذََكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱنتََصُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan mereka mengingat Allah sangat banyak dan mereka mendapat

pertolongan dari sesudah apaaniaya

Asy-
Syu'araa':227

۟ َوذََكُروا
ْر ِبِهۦٓ َلُهْم َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َوذَكِّ

dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia dan kamu hendaklah
memperingtkan dengannya bagi mereka

Al-An'aam:70 ْر َوذَكِّ
ْر فَِإنَّ ٱلذِّْكَرٰى تَنفَعُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوذَكِّ

dan kamu hendaklah memperingtkan maka sesungguhnya peringatan
memberi manfaat orang-orang yang beriman

Adz-
Dzaariyaat:55
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رُْهم ِبأَيَّىٰمِ الـلَّـِه إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوذَكِّ
dan (kamu) sering-sering ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi tiap-tiap orang-

orang yang sabar yang banyak syukur

Ibrahim:5
رُْهم َوذَكِّ

فَِإذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ مُّْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها ٱْلِقتَاُل
maka apabila diturunkan suatu surat yang menjelaskan berbagai

kebijaksanaan dan telah disebut didalamnya perang
Muhammad:20 َوذُِكَر

ُروَن ٱْلفُرَْقاَن َوِضيَآًء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa dan Harun al

furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran
bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Anbiyaa':48
َوِذْكًرا

لِتُنِذَر ِبِهۦ َوِذْكَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
supaya dia memberikan peringatan dengannya dan pelajaran bagi

para yang beriman
Al-A'raaf:2 َوِذْكَرٰى

َوَمْوِعظٌَة َوِذْكَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
dan pelajaran dan pelajaran bagi para yang beriman

Huud:120

ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلرَْحَمًة َوِذْكَرٰى لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar rahmat dan pelajaran bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Ankabuut:51

َوِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
dan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran

Shaad:43

ُهًدى َوِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
petunjuk dan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran

Ghafir:54

ِنيٍب تَبِْصرَةً َوِذْكَرٰى لُِكلِّ َعبٍْد مُّ
pemandangan dan pelajaran bagi tiap-tiap hamba orang yang suka

kembali
Qaaf:8

ذَا ِذْكُر َمن مَِّعىَ َوِذْكُر َمن َقبْلِى هَٰ
ini peringatan orang-orang bersama aku dan peringatan orang-orang

sebelum
Al-Anbiyaa':24 َوِذْكُر

َوَلِذْكُر الـلَّـِه أَْكبَُر َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْصنَُعوَن
dan sungguh mengingat Allah paling besar dan Allahdia mengetahui

apa membuat
Al-Ankabuut:45 َوَلِذْكُر
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َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin
diberkahi supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29
َر َولِيَتَذَكَّ

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َولِيَْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد َولِيَذَّكَّ
dan supaya mengetahui bahwasanya dia tuhan yang esa dan supaya

mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal
Ibrahim:52 َر َولِيَذَّكَّ

َونَذُْكرََك َكِثيًرا
dan banyak mengingatmu sangat banyak Thaahaa:34 َونَذُْكرََك

ْعُلومٍَٰت لِّيَْشَهُدوا۟ َمنَِٰفعَ َلُهْم َويَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut

nama Allah di dalam / pada hari yang ditentukan
Al-Hajj:28 ۟ َويَذُْكُروا

ِفى بُيُوٍت أَِذَن الـلَّـُه أَن تُرْفَعَ َويُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ
di dalam rumah-rumah memberi izin Allah untuk ditinggikan dan

disebut didalamnya namanya
An-Nuur:36 َويُذَْكَر

ِر بْكَٰ بََّك َكِثيًرا َوَسبِّحْ ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu sangat banyak dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih diwaktu petang dan pagi hari
Ali-Imran:41 َوٱذُْكر

بََّك ِفى نَفِْسَك تََضرًُّعا َوِخيفًَة َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu di dalam hati kamu proses

perendahan diri dan rasa takut
Al-A'raaf:205

بََّك إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َوٱذُْكر رَّ
melainkan bahwa dia menghendaki Allah dan kamu hendaklah

menyebut Tuhanmu
Al-Kahfi:24

َوٱذُْكُروا۟ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan kalian hendaklah ingat apa yang tentang (kebenaran) itu agar

supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:63 ۟ َوٱذُْكُروا

ْعُدودٍَٰت َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
dan kalian hendaklah ingat Allah di dalam / pada hari yang

ditentukan
Al-Baqarah:203

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم َوَمآ أَنزََل َعَليُْكم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian dan tidak ia

menurunkan atas kalian
Al-Baqarah:231

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعَدآًء
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian ketika adalah

kalian bermusuh-musuhan
Ali-Imran:103
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آ أَْمَسْكَن َعَليُْكْم َوٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa mereka menahan /

menangkap atas kalian dan kalian hendaklah ingat nama Allah
atasnya

Al-Maidah:4

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:7

َوٱذُْكُروا۟ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan kalian hendaklah ingat apa tentang (kebenaran) itu agar supaya

kalian bertakwa
Al-A'raaf:171

فَٱثْبُتُوا۟ َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka berteguh hatilah kamu dan kalian hendaklah ingat Allah sangat

banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Anfaal:45

َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10

َوٱذُْكُروهُ َكَما َهَدىُٰكْم
dan kalian hendaklah berdzikir padaNya sebagaimana dia telah

memberi petunjuk kepada kalian
Al-Baqarah:198 َوٱذُْكُروهُ

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ َجَعَلُكْم ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َعاٍد
dan ingatlah kamu ketika dia menjadikan kalian pengganti-pengganti

dari sesudah orang yang melampaui batas
Al-A'raaf:74 ۟ َوٱذُْكُرٓوا

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ ُكنتُْم َقلِياًل فََكثَّرَُكْم
dan ingatlah ketika adalah kalian sedikit maka/lalu (ia) benar-benar

memperbanyak kalian
Al-A'raaf:86

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ أَنتُْم َقلِيٌل مُّْستَْضَعفُوَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan ingatlah ketika kalian sedikit orang-orang yang dalam kondisi

dilemah di dalam bumi
Al-Anfaal:26

َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إَِليِْه تَبِْتياًل
dan sebutlah nama tuhanmu dan (kamu) kemudian beribadatlah

kepada-Nya sungguh-sungguh beribadat

Al-
Muzzammil:8 َوٱذُْكِر

َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك بُْكرَةً َوأَِصياًل
dan ingatlah/sebutlah nama tuhanmu di waktu pagi dan petang

Al-Insaan:25

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْريََم
dan ingatlah di dalam kitab Maryam Maryam:16 َوٱذُْكْر

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِبْرَِٰهيَم
dan ingatlah di dalam kitab Ibrahim

Maryam:41
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َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب ُموَسىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن ُمْخَلًصا
dan ingatlah di dalam kitab Musa sesungguhnya dia adalah dia orang

yang cekatan dalam membersihkan/menjadi pilihanan
Maryam:51

ِعيَل َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِْسمَٰ
dan ingatlah di dalam kitab Ismail

Maryam:54

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِْدِريَس
dan ingatlah di dalam kitab idris

Maryam:56

َوٱذُْكْر َعبَْدنَا َداُوۥَد ذَا ٱأْلَيِْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan ingatlah hamba kami daud mempunyai/yang ada tangan /

kekuatan sesungguhnya dia seorang yang kembali
Shaad:17

َوٱذُْكْر َعبَْدنَآ أَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan ingatlah hamba kami Ayyub tatkala (dia) menyeru tuhannya

Shaad:41

ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45

ِعيَل َوٱْليََسعَ َوذَاٱْلِكفِْل وَُكلٌّ مَِّن ٱأْلَْخيَاِر َوٱذُْكْر إِْسمَٰ
dan ingatlah Ismail dan Ilyas dan zulkifli dan semuanya

dari/termasuk orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:48

َوٱذُْكْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر َقْوَمُهۥ ِبٱأْلَْحَقاِف
dan ingatlah saudara orang yang melampaui batas ketika (ia)

akhirnya memberi peringatan kaumnya di bukit pasir
Al-Ahqaaf:21

َوٱذُْكْرَن َما يُتَْلىٰ ِفى بُيُوِتُكنَّ ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َوٱْلِحْكَمِة
dan ingatlah apa dia membacakan di dalam rumah (kalian[pr]) dari

ayat-ayat Allah dan hikmah/kebijaksanaan
Al-Ahzab:34 َوٱذُْكْرَن

ِفظَِٰت َوٱلذَِّٰكِريَن الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱلذَِّٰكرَِٰت ِفِظنَي فُُروَجُهْم َوٱْلحَٰ َوٱْلحَٰ
dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara dan laki-laki yang mengingat Allah

sangat banyak dan perempuan-perempuan yang mengingat

Al-Ahzab:35 َوٱلذَِّٰكرَِٰت

ِفظَِٰت َوٱلذَِّٰكِريَن الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱلذَِّٰكرَِٰت ِفِظنَي فُُروَجُهْم َوٱْلحَٰ َوٱْلحَٰ
dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara dan laki-laki yang mengingat Allah

sangat banyak dan perempuan-perempuan yang mengingat

Al-Ahzab:35
َوٱلذَِّٰكِريَن

ذَٰلَِك نَتُْلوهُ َعَليَْك ِمَن ٱْلَءايَِٰت َوٱلذِّْكِر ٱْلَحِكيمِ
itu kami membacakannya atas kamu dari ayat-ayat/bukti-bukti dan

peringatan itu yang penuh hikmah
Ali-Imran:58 َوٱلذِّْكِر
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ُر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َكَمْن ُهَو أَْعَمىٰٓ إِنََّما يَتَذَكَّ
seperti orang dia buta sesungguhnya hanyalah menjadi

mengingat/berfikir orang-orang yang mempunyai akal/berakal
Arraad:19 ُر يَتَذَكَّ

ُر أَْو يَْخَشىٰ فَُقواَل َلُهۥ َقواًْل لَّيِّنًا لََّعلَُّهۥ يَتَذَكَّ
maka katakanlah baginya perkataan kelunakan/kelembutan boleh jadi

ia menjadi mengingat/berfikir atau takut
Thaahaa:44

َر ُر ِفيِه َمن تَذَكَّ رُْكم مَّا يَتَذَكَّ َلْم نَُعمِّ
tidak beri umur panjang pada kalian[lk] apa menjadi

mengingat/berfikir tentang (kebenaran) itu orang/siapa (ia) menjadi
cepat mengingat/berfikir

Faathir:37

ُر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب إِنََّما يَتَذَكَّ
sesungguhnya hanyalah menjadi mengingat/berfikir orang-orang

yang mempunyai akal/pikiran
Az-Zumar:9

ُر إاِلَّ َمن يُِنيُب َوَما يَتَذَكَّ
dan tidak menjadi mengingat/berfikir kecuali orang yang

dikembalikanlah (olehnya)
Ghafir:13

ُن َما َسَعىٰ نسَٰ ُر ٱإْلِ يَْوَم يَتَذَكَّ
pada hari menjadi mengingat/berfikir manusia apa ia berjalan

An-Naziaat:35

ُن َوأَنَّىٰ َلُه ٱلذِّْكَرٰى نسَٰ ُر ٱإْلِ َوِجآ۟ىَء يَْوَمِئذٍۭ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَّ
dan didatangkan/diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam pada hari

itu menjadi mengingat/berfikir manusia dan bahwasannya baginya
peringatan

Al-Fajr:23

ُروَن ُ َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayatNya kepada

manusia boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Baqarah:221
ُروَن يَتَذَكَّ

ُروَن  َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia boleh jadi mereka

mereka mudah-mudahan ingat/mengambil pelajaran
Ibrahim:25

ُروَن  َوُهًدى َورَْحَمًة لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan petunjuk dan rahmat boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Al-Qashash:43

ُروَن  مِّن َقبْلَِك َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dari sebelum kamu boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Al-Qashash:46

ُروَن ْلنَا َلُهُم ٱْلَقْوَل َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ  َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya telah (kami) sampaikan kepada mereka perkataan

boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Qashash:51
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ُروَن  ِمن ُكلِّ َمثٍَل لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dari setiap perumpamaan boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Az-Zumar:27

ُروَن رْنَُٰه ِبلَِساِنَك َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ  فَِإنََّما يَسَّ
maka sesungguhnya (dia) memudahkan kami tentangnya dengan

lisan/bahasamu boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan
ingat/mengambil pelajaran

Ad-Dukhaan:58

َر أَْو أَرَاَد ُشُكوًرا أَن يَذَّكَّ
bahwa mengambil pelajaran atau dia ingin syukur Al-Furqon:62 َر يَذَّكَّ

ُر إآِلَّ أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َوَما يَذَّكَّ
dan tidak dia mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang

mempunyai berpengetahuan/berilmu
Al-Baqarah:269 ُر يَذَّكَّ

ُر إآِلَّ أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َوَما يَذَّكَّ
dan tidak dia mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang

mempunyai orang-orang yang berpengetahuan
Ali-Imran:7

ُر فَتَنفََعُه ٱلذِّْكَرىٰٓ أَْو يَذَّكَّ
atau dia mengambil pelajaran lalu memberi manfaat kepadanya

peringatan
Abasa:4

ُروَن ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَذَّكَّ َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-

orang mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-An'aam:126 ُروَن يَذَّكَّ

ُروَن  ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
itu dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah boleh jadi mereka

mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:26

ُروَن  َونَْقٍص مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
dan kekurangan dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:130

ُروَن  فََشرِّْد ِبِهم مَّْن َخْلفَُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
maka (kamu) cerai-beraikanlah dengan mereka orang belakang

mereka boleh jadi mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-Anfaal:57

ُروَن  إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَذَّكَّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mengingat/mengambil pelajaran
An-Nahl:13

ِفُروَن ِن ُهْم كَٰ ذَا ٱلَِّذى يَذُْكُر َءالَِهتَُكْم َوُهم ِبِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ أَهَٰ
inikah yang mengingat tuhan-tuhan kalian dan/sedang mereka dengan

mengingat pemurah mereka orang-orang yang telah kafir
Al-Anbiyaa':36 يَذُْكُر
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َقاُلوا۟ َسِمْعنَا فَتًى يَذُْكرُُهْم يَُقاُل َلُهۥٓ إِبْرَِٰهيُم
mereka berkata kami dengar seorang pemuda menyebut/mencela

mereka[lk] dikatakan baginya Ibrahim
Al-Anbiyaa':60 يَذُْكرُُهْم

ٱلَِّذيَن يَذُْكُروَن الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا
orang-orang yang mereka ingat/memperhatikan Allah berdiri dan

tempat-tempat duduk
Ali-Imran:191 يَذُْكُروَن

واََل يَذُْكُروَن الـلَّـَه إاِلَّ َقلِياًل
dan tidak mereka ingat/memperhatikan Allah kecuali sedikit

An-Nisa:142

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138

ُروا۟ اَل يَذُْكُروَن إِذَا ذُكِّ  َو
dan apabila mereka memperingatkan tidak mereka

ingat/memperhatikan
Ash-Shaafaat:13

َوَما يَذُْكُروَن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه
dan tidak mereka ingat/memperhatikan kecuali bahwa dia

menghendaki Allah

Al-
Muddaththir:56

أَن يُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ َوَسَعىٰ ِفى َخرَاِبَهآ
bahwa dia disebut didalamnya namanya dan ia berusaha di dalam

keruntuhannya
Al-Baqarah:114 يُذَْكَر

جُِد يُذَْكُر ِفيَها ٱْسُم الـلَّـِه َكِثيًرا َوَصَلوٌَٰت َوَمسَٰ
dan salawat/doa dan masjid-masjid disebut didalamnya nama Allah

sangat banyak
Al-Hajj:40 يُذَْكُر

ا َلْم يُذَْكِر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه واََل تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan janganlah kalian memakan dari apa tidak dia disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:121 يُذَْكِر

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمِتىَ
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat nikmatku Al-Baqarah:40 ۟ ٱذُْكُروا

 يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا۟
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat

Al-Baqarah:47

۟  يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat

Al-Baqarah:122

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Maidah:11

يََٰقْومِ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
hai kaumku kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:20
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إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Ibrahim:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Ahzab:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِذْكًرا َكِثيًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat Allah pelajaran/peringatan sangat banyak
Al-Ahzab:41

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai manusia kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Faathir:3

ٱذُْكْر ِنْعَمِتى َعَليَْك َوَعَلىٰ وَٰلَِدِتَك أَيَّدتَُّك
kamu hendaklah ingat nikmatku atas kamu dan atas yang menjadi

ibumu aku menguatkan kamu
Al-Maidah:110 ٱذُْكْر

َوَقاَل لِلَِّذى ظَنَّ أَنَُّهۥ نَاجٍ مِّنُْهَما ٱذُْكرِْنى ِعنَد َربَِّك
dan dia mengucapkan kepada (tuhan) yang berpendapat bahwasanya

selamat diantara keduanya (kamu) terangkanlah keadaanku disisi
tuhanmu

Yusuf:42
ٱذُْكرِْنى

فََما َلُهْم َعِن ٱلتَّذِْكرَِة ُمْعرِِضنَي
maka mengapa bagi mereka dari peringatan orang-orang yang

berpaling

Al-
Muddaththir:49 ٱلتَّذِْكرَِة

َوأَنَُّهۥ َخَلَق ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰ
dan bahwasanya ia dia menciptakan berpasangan laki-laki dan

perempuan
An-Najm:45 ٱلذََّكَر

فََجَعَل ِمنُْه ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰٓ
maka (ia [lk]) menjadikan dari padanya berpasangan laki-laki dan

perempuan
Al-Qiyaamah:39

َوَما َخَلَق ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰٓ
dan tidak dia menciptakan laki-laki dan perempuan

Al-Lail:3

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَليَْس ٱلذََّكُر َكٱأْلُنثَىٰ
dan Allah paling mengetahui dengan apa dia melahirkan dan dia

bukanlah/tidaklah laki-laki seperti anak perempuan
Ali-Imran:36 ٱلذََّكُر

أََلُكُم ٱلذََّكُر َوَلُه ٱأْلُنثَىٰ
apakah bagimu laki-laki dan bagi-Nya perempuan

An-Najm:21

يََهُب مِلَن يََشآُء إِنَٰثًا َويََهُب مِلَن يََشآُء ٱلذُُّكوَر
(dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki orang-orang

perempuan dan (dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki anak
laki-laki

Asy-Syuura:49
ٱلذُُّكوَر
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َلِمنَي أَتَأْتُوَن ٱلذُّْكَراَن ِمَن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi jenis lelaki dari/diantara semesta alam

Asy-
Syu'araa':165 ٱلذُّْكَراَن

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا ٱلذِّْكَر َو
sesungguhnya kami kami kami menurunkan peringatan dan

sesungguhnya kami baginya penjaga/pemelihara
Al-Hijr:9 ٱلذِّْكَر

 ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوأَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱلذِّْكَر
dengan keterangan-keterangan dan kitab-kitab dan kami telah

menurunkan kepadamu peringatan
An-Nahl:44

تَّْعتَُهْم َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ نَُسوا۟ ٱلذِّْكَر وََكانُوا۟ َقْومًۢا بُوًرا َولَِٰكن مَّ
akan tetapi (ia) memberi kenikmatan hidup mereka dan bapak-bapak

mereka sehingga mereka lupa peringatan dan adalah mereka kaum
binasa

Al-Furqon:18

َن ِبٱْلَغيِْب إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبَعَ ٱلذِّْكَر َوَخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

dia sungguh-sungguh mengikuti peringatan dan (ia[lk]) takut
pemurah dengan yang ghaib/tidak kelihatan

YaaSiin:11

أَفَنَْضرُِب َعنُكُم ٱلذِّْكَر َصفًْحا
apakah maka kami jadikan atasmu peringatan pemaafan

Az-Zukhruf:5

َا َسِمُعوا۟ ٱلذِّْكَر َويَُقوُلوَن إِنَُّهۥ مَلَْجنُوٌن ملَّ
tatkala Maha mendengar peringatan dan mereka mengatakan

sesungguhnya dia benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Qalam:51

بَْعَد ٱلذِّْكَرٰى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
sesudah peringatan bersama kaum yang mendzalmi Al-An'aam:68 ٱلذِّْكَرٰى

أَنَّىٰ َلُهُم ٱلذِّْكَرٰى َوَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مُِّبنٌي
bahwasanya bagi mereka peringatan dan sungguh ia datang kepada

mereka seorang rasul yang nyata
Ad-Dukhaan:13

ْر فَِإنَّ ٱلذِّْكَرٰى تَنفَعُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوذَكِّ
dan kamu hendaklah memperingtkan maka sesungguhnya peringatan

memberi manfaat orang-orang yang beriman

Adz-
Dzaariyaat:55

ْر إِن نَّفََعِت ٱلذِّْكَرٰى  فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah sesungguhnya

(kamu) memanfaatkan peringatan
Al-Alaa:9

ُن َوأَنَّىٰ َلُه ٱلذِّْكَرٰى نسَٰ ُر ٱإْلِ  َوِجآ۟ىَء يَْوَمِئذٍۭ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَّ
dan didatangkan/diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam pada hari

itu menjadi mengingat/berfikir manusia dan bahwasannya baginya
peringatan

Al-Fajr:23
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ُر فَتَنفََعُه ٱلذِّْكَرىٰٓ أَْو يَذَّكَّ
atau dia mengambil pelajaran lalu memberi manfaat kepadanya

peringatan
Abasa:4 ٱلذِّْكَرىٰٓ

َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذى نُزَِّل َعَليِْه ٱلذِّْكُر إِنََّك مَلَْجنُوٌن
dan mereka berkata wahai yang benar-benar diturunkan atasnya

peringatan sesungguhnya kamu benar-benar (ia[lk])yang gila
Al-Hijr:6 ٱلذِّْكُر

أَُءنِزَل َعَليِْه ٱلذِّْكُر ِمۢن بَيِْننَا
apakah diturunkan atasnya peringatan dari antara kita

Shaad:8

أَُءْلِقىَ ٱلذِّْكُر َعَليِْه ِمۢن بَيِْننَا
apakah ditemukan peringatan atasnya dari antara kita

Al-Qamar:25

فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر إِن ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka tanyakanlah ahlul/ahli peringatan jika adalah kalian tidak kalian

mengetahui
An-Nahl:43 ٱلذِّْكِر

 نُّوِحىٓ إَِليِْهْم فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر
diwahyukan kepada mereka maka tanyakan olehmu sekalian

ahlul/ahli peringatan
Al-Anbiyaa':7

 َوَلَقْد َكتَبْنَا ِفى ٱلزَّبُوِر ِمۢن بَْعِد ٱلذِّْكِر
dan sesungguhnya kami mewajibkan di dalam zabur dari sesudah

peringatan
Al-Anbiyaa':105

لََّقْد أََضلَِّنى َعِن ٱلذِّْكِر بَْعَد إِذْ َجآَءِنى
sesungguhnya (ia) telah menyesatkan aku dari peringatan sesudah

ketika dia datang kepadaku
Al-Furqon:29

 ٓص َوٱْلُقرَْءاِن ِذى ٱلذِّْكِر
shad demi Al Quran yang memiliki peringatan

Shaad:1

ُن أَنَّا نسَٰ أَواََل يَذُْكُر ٱإْلِ
atau setiap tidak mengingat manusia Maryam:67 ُن نسَٰ ٱإْلِ
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ك ك ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , pandai, intelijen, pintar,

bijak, rancak, cepat, tampan, cerah, terang, cemerlang, bersinar, gemilang,
cerdik, cekatan, arif, tepat, cenderung, cocok, mudah, sesuai, tajam, lihai,

licin, lihay, tajam pikiran, licik, benderang, tangkas, lincah, gesit, galir,
bijaksana, budiman, yg berpikiran sehat, akut, genting, gawat, halus,
penuh arti, sengaja, berpengetahuan, solek, pintar busuk, gembira, yg
lekas mengerti, yg cepat mengerti, mata terbuka lebar, sigap, waspada,

berotak sehat, berakal sehat, berpenglihatan tajam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يْتُْم ذَكَّ
kalian menyembelih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْتُْم َوَما ذُِبحَ َعَلى ٱلنُُّصِب إاِلَّ َما ذَكَّ
kecuali dan tidak kalian menyembelih dan tidak dia disembelih

atas/terhadap berhala
Al-Maidah:3 يْتُْم ذَكَّ
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ل ل ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lemah, penurut, lemah hati,

menjemukan, membosankan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengatasi, mengalahkan,

menguasai, menanggulangi, melemahkan, memintas, menjinakkan,
memperjinak, menjadi jinak, membuat tdk menarik

ذَُلواًل تَذْلِياًل أَِذلٍَّة أَِذلٌَّة أَِذلًَّة
mudah

dipergunakan
sedekat-

dekatnya/semudah-
mudahnya

lemah lemah/hina terhina

نَِّذلَّ ِذلٌَّة ذُُلاًل ذَُلوٌل ذَُلواًل
hina kehinaan merendahkan diri belum dipakai mudah

dipergunakan

َوِذلٌَّة َوذُلَِّلْت َوذَلَّْلنََٰها َوتُِذلُّ نَِّذلَّ
dan kehinaan

dan sangat
didekatkan/dimudahkan

(dia[pr])
dan kami

hinakan/tundukkannya dan dihinakan hina

ٱأْلَذَلِّنَي ٱأْلَذَلَّ
orang-orang yang hina orang-orang hina/lemah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجَعُلٓوا۟ أَِعزَّةَ أَْهلَِهآ أَِذلًَّة وََكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
dan mereka menjadikan yang mulia keluarganya terhina dan

demikianlah mereka melakukan
An-Naml:34 أَِذلًَّة

ِغُروَن َوَلنُْخرَِجنَُّهم مِّنَْهآ أَِذلًَّة َوُهْم صَٰ
dan sungguh diusir mereka (oleh kami) dari padanya (negeri itu)

terhina dan mereka orang-orang yang telah kecil / hina
An-Naml:37

َوَلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِببَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلٌَّة
dan sesungguhnya ia menolong kalian Allah dengan/dalam (perang)

badar dan kalian lemah/hina
Ali-Imran:123 أَِذلٌَّة
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فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54
أَِذلٍَّة

َوَداِنيًَة َعَليِْهْم ِظلَُٰلَها َوذُلَِّلْت ُقطُوفَُها تَذْلِياًل
dan (ia[pr]) yang mendekat atas mereka naungannya dan sangat

didekatkan/dimudahkan (dia[pr]) buah-buahnya sedekat-
dekatnya/semudah-mudahnya

Al-Insaan:14
تَذْلِياًل

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ذَُلواًل
dia yang ia menjadikan untuk kalian bumi mudah dipergunakan Al-Mulk:15 ذَُلواًل

الَّ ذَُلوٌل تُِثيُر ٱأْلَرَْض
tidak belum dipakai ia membajak bumi/tanah Al-Baqarah:71 ذَُلوٌل

ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69 ذُُلاًل

واََل يَرَْهُق ُوُجوَهُهْم َقتٌَر واََل ِذلٌَّة
dan tidak menutupi / menimpakan wajah-wajah mereka kehitaman /

kegelapan dan tidak kehinaan
Yunus:26 ِذلٌَّة

َوتَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ
dan menutupi mereka[lk] kehinaan tidak ada bagi mereka dari Allah

dari (ia[lk]) yang melindungi
Yunus:27

رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ  خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Qalam:43

رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ  خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Ma'arij:44

فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك ِمن َقبِْل أَن نَِّذلَّ َونَْخزَٰى
maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dari sebelum bahwa hina da

menghina
Thaahaa:134 نَِّذلَّ

َوتُِذلُّ َمن تََشآُء ِبيَِدَك ٱْلَخيُْر
dan dihinakan orang kamu menghendaki dengan tanganmu kebaikan Ali-Imran:26 َوتُِذلُّ

َوذَلَّْلنََٰها َلُهْم فَِمنَْها رَُكوبُُهْم َوِمنَْها يَأُْكُلوَن
dan kami hinakan/tundukkannya untuk mereka maka sebagiannya

tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan
YaaSiin:72 َوذَلَّْلنََٰها
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َوَداِنيًَة َعَليِْهْم ِظلَُٰلَها َوذُلَِّلْت ُقطُوفَُها تَذْلِياًل
dan (ia[pr]) yang mendekat atas mereka naungannya dan sangat

didekatkan/dimudahkan (dia[pr]) buah-buahnya sedekat-
dekatnya/semudah-mudahnya

Al-Insaan:14
َوذُلَِّلْت

َوِذلٌَّة ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُفْتَِريَن
dan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan demikian itu kami

membalas orang-orang yang membuat kebohongan
Al-A'raaf:152 َوِذلٌَّة

َوٱْخِفْض َلُهَما َجنَاَح ٱلذُّلِّ ِمَن ٱلرَّْحَمِة
dan turunkan/rendahkan terhadap keduanya sayap (dirimu) kehinaan

dari/dengan kasih-sayang
Al-Isra:24 ٱلذُّلِّ

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َولِىٌّ مَِّن ٱلذُّلِّ وََكبِّرْهُ تَْكِبيرًۢا
dan tidak adalah dia baginya benar-benar penolong / pelindung dari

kehinaan dan agungkanlah dia sebesar-besarnya
Al-Isra:111

ِشِعنَي ِمَن ٱلذُّلِّ  َوتََرىُٰهْم يُْعرَُضوَن َعَليَْها خَٰ
dn melihat mereka dipalingkan diatasnya para yang menunduk dari

pada kehinaan
Asy-Syuura:45

َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة َوٱمْلَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه
dan dia telah ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan dan

mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah
Al-Baqarah:61 ٱلذِّلَُّة

ُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة أَيَْن َما ثُِقفُٓوا۟
dia telah menimpakan atas mereka kehinaan dimana apa/saja kalian

menjumpai
Ali-Imran:112

يَُقوُلوَن َلِئن رََّجْعنَآ إَِلى ٱمْلَِدينَِة َليُْخرَِجنَّ ٱأْلََعزُّ ِمنَْها ٱأْلَذَلَّ
mereka mengatakan sungguh jika (kami) mengembalikan ke kota
agar menyebabkan sungguh-sungguh mengusir orang-orang yang

mulia / kuat dari padanya orang-orang hina/lemah

Al-
Munaafiquun:8

ٱأْلَذَلَّ

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱأْلَذَلِّنَي
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya itulah

mereka di dalam orang-orang yang hina

Al-
Mujaadilah:20

ٱأْلَذَلِّنَي
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م م ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hinaan, penghinaan, aib,

cerca, teguran, hal meremehkan, pengucapan yg kurang jelas, bajingan,
buaya darat, bandit, orang jahat, peremehan, makian, caci maki, umpat,

umpatan, kutukan, sumpah, kutuk, shiner, black eye
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjelekkan, memfitnah,

mencemarkan, mencemari, mengata-ngatai, memburuk-burukkan,
memaki, mengumpat, menyumpah, mengutuk, menghina, meremehkan,

merendahkan, mengecilkan arti, memperolokkan, memperhina,
memperhinakan, memperolok-olokkan, menelan, mengucapkan dgn

kurang jelas, caci maki

َمذُْموٌم َمذُْموًما ًة ِذمَّ
(ia[lk]) yang dicela (ia[lk]) yang dicela perjanjian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًة اَل يَرُْقبُوا۟ ِفيُكْم إاِلًّ واََل ِذمَّ
tidak memelihara kepada kalian kerabat dan tidak perjanjian At-Taubah:8 ًة ِذمَّ

 اَل يَرُْقبُوَن ِفى ُمؤِْمٍن إاِلًّ واََل ِذمًَّة
tidak memelihara di dalam (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh untuk

mempercayai kerabat dan tidak perjanjian
At-Taubah:10

ثُمَّ َجَعْلنَا َلُهۥ َجَهنََّم يَْصَلىَٰها َمذُْموًما مَّْدُحوًرا
kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam masuk

kedalamnya[pr] (ia[lk]) yang dicela orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:18 َمذُْموًما

فَتَْقُعَد َمذُْموًما مَّْخذُواًل
maka duduk/menjadi (ia[lk]) yang dicela yang dihina

Al-Isra:22

َلنُِبذَ ِبٱْلَعرَآِء َوُهَو َمذُْموٌم
tentu telah dilemparkan tanah tandus/kosong dan dia (ia[lk]) yang

dicela
Al-Qalam:49 َمذُْموٌم
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ب ن ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belakang, semi mentah,

bagian belakang, garis belakang, pantat, burit, panggul, kibul, birit,
pelanggaran, kesalahan, penyalahgunaan, kejahatan, salah, kepasikan,

persetubuhan tanpa perkawinan, cacat, kekurangan, cacad.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdosa, menyinggung,

mengganggu, menyinggung perasaan, menyakiti hati, menghina,
menjengkelkan, menyakitkan hati, bersalah, melukai hati, melakukan

kesalahan, memperkejikan, mencerca, mencercai, membesarkan,
memelihara, mengasuh, mengangkat, memupuk, menegakkan, mengurus,
membangun, mendirikan, mendompak, menurunkan, memperturunkan,

berdiri pd kaki belakang, menengadah, masuk tanpa izin, melanggar,
menyalahgunakan, menemukan bersalah.

ِبذُنُوِبنَا ِبذُنُوِبُكم ِبذُنُوِب ِبذَنِۢبِهۦ ِبذَنِۢبِهْم
dengan dosa-dosa

kami
dengan dosa-dosa

kalian
dengan/terhadap

dosa-dosa
karena dosa-

dosanya
dengan dosa-dosa

mereka

ذَنٌۢب ذَنُوِب ذَنُوبًا ِبذُنُوِبِهْم ِبذُنُوِبنَا
dosa bahagian(siksa) bahagian(siksa) dengan dosa-dosa

mereka
dengan dosa-dosa

kami

ذُنُوبَُكْم ذَنِۢبِهۦٓ ذَنِۢبَك ذَنٍۢب ذَنٌۢب
dosa-dosa kalian dosanya dosa-dosamu dosa dosa

ذُنُوِبِهُم ذُنُوِبُكْم ذُنُوبَنَآ ذُنُوبَنَا ذُنُوبَُكْم
dosa-dosa mereka dosa-dosa kalian dosa-dosa kami dosa-dosa kami dosa-dosa kalian
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لِذُنُوِبِهْم لِذَنِۢبِك لِذَنِۢبَك
terhadap dosa-dosa mereka bagi/atas dosa kamu[pr] untuk dosamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِعيِر ِب ٱلسَّ َْصحَٰ فَٱْعتَرَفُوا۟ ِبذَنِۢبِهْم فَُسْحًقا ألِّ
maka mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka maka kebinasaan

untuk kaum/golongan nyala api/neraka
Al-Mulk:11 ِبذَنِۢبِهْم

ىَٰها فََكذَّبُوهُ فََعَقُروَها فََدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهم ِبذَنِۢبِهْم فََسوَّ
maka mereka mendustakannya maka (mereka) menyembelihnya (kk

lampu) maka (ia) menurunkan azab/membinasakan atas mereka tuhan
mereka dengan dosa-dosa mereka lalu (ia) sempurnakannya

Ash-Shams:14

فَُكالًّ أََخذْنَا ِبذَنِۢبِهۦ فَِمنُْهم مَّْن أَرَْسْلنَا َعَليِْه َحاِصبًا
maka setiap kami telah mengambil karena dosa-dosanya maka

diantara mereka orang kami telah mengutus atasnya (ia[lk]) yang
membatu

Al-Ankabuut:40
ِبذَنِۢبِهۦ

وََكفَىٰ ِبَربَِّك ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu dengan/terhadap dosa-dosa hamba-

hambanya maha mengetahui maha melihat
Al-Isra:17 ِبذُنُوِب

َوَسبِّحْ ِبَحْمِدِهۦ وََكفَىٰ ِبِهۦ ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيًرا
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji-nya dan
cukuplah dengannya dengan/terhadap dosa-dosa hamba-hambanya

maha mengetahui

Al-Furqon:58

ْن َخَلَق ُقْل فَلَِم يَُعذِّبُُكم ِبذُنُوِبُكم بَْل أَنتُم بََشٌر مِّمَّ
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa dia menyiksa kalian

dengan dosa-dosa kalian bahkan kalian seorang manusia dari siapa
dia menciptakan

Al-Maidah:18
ِبذُنُوِبُكم

فَٱْعتَرَفْنَا ِبذُنُوِبنَا فََهْل إَِلىٰ ُخُروجٍ مِّن َسِبيٍل
lalu kami mengakui dengan dosa-dosa kami maka adakah untuk

keluar dari jalan
Ghafir:11 ِبذُنُوِبنَا

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan ayat-ayat kami maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Ali-Imran:11 ِبذُنُوِبِهْم

فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم َوأَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
maka kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kami

telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat/kurun/generasi yang
lain

Al-An'aam:6

 أَن لَّْو نََشآُء أََصبْنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
bahwa kalau dia menghendaki kami menimpakan mereka dengan

dosa-dosa mereka
Al-A'raaf:100
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 َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:52

 َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat tuhan mereka maka

kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:54

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka) mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102

فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-

dosa mereka dan tidak adalah dia bagi mereka dari Allah dari seorang
pemelihara

Ghafir:21

ِبِهْم فَاَل يَْستَْعجُِلوِن ثَْل ذَنُوِب أَْصحَٰ فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذَنُوبًا مِّ
maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka menganiaya

bahagian(siksa) seperti bahagian(siksa) teman-teman mereka maka
jangan menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:59

ذَنُوبًا

ِبِهْم فَاَل يَْستَْعجُِلوِن ثَْل ذَنُوِب أَْصحَٰ فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذَنُوبًا مِّ
maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka menganiaya

bahagian(siksa) seperti bahagian(siksa) teman-teman mereka maka
jangan menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:59

ذَنُوِب

َوَلُهْم َعَلىَّ ذَنٌۢب فَأََخاُف أَن يَْقتُُلوِن
dan terhadap mereka atas dosa makasemakin takut bahwa mereka

membunuhku
Asy-Syu'araa':14 ذَنٌۢب

ِبأَىِّ ذَنٍۢب ُقِتَلْت
di mana dosa telah dibunuh At-Takwiir:9 ذَنٍۢب

لِّيَْغِفَر َلَك الـلَّـُه َما تََقدََّم ِمن ذَنِۢبَك َوَما تَأَخََّر
dengan (ia[lk]) yang digilai bagimu Allah apa yang (ia) kemudian

telah lewat / berlalu dari dosa-dosamu yang besar dia mengakhirkan
Al-Fath:2 ذَنِۢبَك

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يُْسـَُٔل َعن ذَنِۢبِهۦٓ إِنٌس واََل َجآنٌّ
maka pada hari itu tidak (ia) ditanya atas dosanya manusia dan tidak

ular
Ar-Rahman:39 ذَنِۢبِهۦٓ

َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:31 ذُنُوبَُكْم

َلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم  يُْصلِحْ َلُكْم أَْعمَٰ
diperbaikilah bagi kalian perbuatan-perbuatan kamu dan dia

mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian
Al-Ahzab:71
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ُر يَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan dimasukkan kalian

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Ash-Shaff:12

فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-dosa kami

peliharalah kami siksa neraka
Ali-Imran:16 ذُنُوبَنَا

إِْسرَافَنَا ِفىٓ أَْمرِنَا َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َو
ya tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-

lebihanlah kami di dalam / pada urusan kami
Ali-Imran:147

 َربَّنَا فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا
ya tuhan kami maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-

dosa kami
Ali-Imran:193

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ٱْستَْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَآ
mereka berkata wahai bapak kami (kamu) mohon ampunan bagi kami

dosa-dosa kami
Yusuf:97 ذُنُوبَنَآ

ى رَُكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْدُعوُكْم لِيَْغِفَر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mereka memanggil kalian untuk dia memberi ampunan bagi kalian

dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan kalian (oleh dia) sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

Ibrahim:10 ذُنُوِبُكْم

يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُجِرُْكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan dilepaskan kalian

dari azab / siksa pedih
Al-Ahqaaf:31

ى رُْكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan
kalian (oleh dia) sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat

menentukan

Nuh:4

واََل يُْسـَُٔل َعن ذُنُوِبِهُم ٱمْلُْجرُِموَن
dan tidak (ia) ditanya dari/tentang dosa-dosa mereka orang-orang

yang berdosa
Al-Qashash:78 ذُنُوِبِهُم

فَِإن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلْم أَنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ذُنُوِبِهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka ketahuilah bahwasanya dia

menghendaki Allah agar ditimpakan bencana kepada dengan
sebagian dosa-dosa mereka

Al-Maidah:49 ذُنُوِبِهْم

ِر بْكَٰ َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu di waktu
pagi dan petang

Ghafir:55
لِذَنِۢبَك

َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan bagi orang-

orang yang beriman dan orang-orang perempuan beriman
Muhammad:19
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َوٱْستَْغِفِرى لِذَنِۢبِك إِنَِّك ُكنِت ِمَن ٱْلَخاِطـِٔنَي
dan mohon ampunlah bagi/atas dosa kamu[pr] sesungguhnya kamu

(kamu) adalah dari orang-orang yang bersalah
Yusuf:29 لِذَنِۢبِك

ذََكُروا۟ الـلَّـَه فَٱْستَْغفَُروا۟ لِذُنُوِبِهْم
mereka ingat Allah maka/lalu mereka memohon ampun terhadap

dosa-dosamereka
Ali-Imran:135 لِذُنُوِبِهْم

َغاِفِر ٱلذَّنِۢب َوَقاِبِل ٱلتَّْوِب َشِديِد ٱْلِعَقاِب
(ia[lk]) yang mengampuni dosa dan (ia[lk]) yang menerima taubat

sangat keras/berat balasan
Ghafir:3 ٱلذَّنِۢب

َوَمن يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب إاِلَّ الـلَّـُه
dan siapakah dia mengampuni dosa-dosa itu kecuali/selain Allah Ali-Imran:135 ٱلذُّنُوَب

إِنَّ الـلَّـَه يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa itu semuanya

sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Az-Zumar:53
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ب ه ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesempatan, kesepakatan,

kegiatan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna pergi, berjalan, hilang,
berangkat, meninggalkan, membiarkan, mewariskan, mewasiatkan,

bertolak, menyerahkan, menunda, naik, menaiki, mengemasi, menghias,
menghiasi, jalan, berlalu, menjadi, sampai, bangkrut, meninggal,

meninggal dunia, berbunyi, hancur, terbentang

تَذَْهْب تَذَْهبُوَن تَذَْهبُوا۟ أَذَْهبْتُْم أَذَْهَب
menghilangkan/membinasakan pergi pergi/kepergianmu

apakah
(kalian[lk])
hilangkan

(ia) akhirnya
menghilangkan

ذََهٍب ذََهبًا ذََهابٍۭ ذَاِهٌب تَذَْهْب
emas emas emas pergi menghilangkan/membinasakan

ذََهبْنَا ذََهبُوا۟ ذََهبَْت ذََهَب ذََهٍب
(kami) pergi (mereka) pergi (ia) meninggalkan ia melenyapkan emas

فَٱذَْهْب فَٱذَْهبَا فَيَذَْهُب ذََّهَب ذََهبْنَا
maka kamu

hendaklah pergi
maka pergilah kamu

berdua maka akan hilang (ia) lenyap (kami) pergi

لِيُذِْهَب لِتَذَْهبُوا۟ َ َلنَذَْهنبَّ َلذََهَب فَٱذَْهْب
agar dihilangkan

agar kalian
melenyapkan/mengambil

kembali
sungguh akan

hilangkan
tentu ia

menghilangkan
maka kamu

hendaklah pergi

َويَذَْهبَا َوتَذَْهَب َ نَذَْهنبَّ لَّذََهَب لِيُذِْهَب
dan akan

menghilangkan dan hilang sungguh hilangkan tentu (ia)
pergi/membawa agar dihilangkan
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۟ يَذَْهبُوا يَذَْهُب َويُذِْهْب َويُذِْهَب َويَذَْهبَا
pergi pergi dan dihilangkan dan menyebabkan

menghilangkan
dan akan

menghilangkan

ٱذَْهب يُذِْهنْبَ يُذِْهبُْكْم
(kamu) pergilah dihapuskan (oleh mereka[pr]) dia melenyapkan kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَذَْهَب َعنَّا ٱْلَحزََن
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang (ia) akhirnya

menghilangkan dari kami duka-cita
Faathir:34 أَذَْهَب

أَذَْهبْتُْم طَيِّبَِٰتُكْم ِفى َحيَاِتُكُم ٱلدُّنْيَا َوٱْستَْمتَْعتُم ِبَها
apakah (kalian[lk]) hilangkan kebaikan kalian di dalam kehidupanmu

dunia dan kamu telah bersenang-senang dengannya
Al-Ahqaaf:20 أَذَْهبْتُْم

َقاَل إِنِّى َليَْحزُنُِنىٓ أَن تَذَْهبُوا۟ ِبِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya aku amat menyedihkanku bahwa

pergi/kepergianmu dengannya
Yusuf:13 ۟ تَذَْهبُوا

فَأَيَْن تَذَْهبُوَن
maka kemana pergi At-Takwiir:26 تَذَْهبُوَن

فَاَل تَذَْهْب نَفُْسَك َعَليِْهْم َحَسرٍَٰت
maka tidak/janganlah menghilangkan/membinasakan dirimu atas

mereka kesedihan
Faathir:8 تَذَْهْب

َوَقاَل إِنِّى ذَاِهٌب إَِلىٰ َربِّى َسيَْهِديِن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku (dia)

akan memberi petunjuk kepadaku
Ash-Shaafaat:99 ذَاِهٌب

إِنَّا َعَلىٰ ذََهابٍۭ ِبِهۦ َلقَِٰدُروَن َو
dan sesungguhnya kami atas/terhadap emas dengannya benar-benar

yang telah menguasai

Al-
Mu'minuun:18

ذََهابٍۭ
ْلُء ٱأْلَرِْض ذََهبًا فََلن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم مِّ

maka tidak dia menerima dari seorang diantara mereka sepenuhnya
bumi emas

Ali-Imran:91 ذََهبًا
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يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب
diberi perhiasan didalamnya dari gelang-gelang dari emas Al-Kahfi:31 ذََهٍب

ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari emas dan mutiara dan pakaian mereka didalamnya sutera

Al-Hajj:23

ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di

dalamnya sutera
Faathir:33

 فََلوآَْل أُْلِقىَ َعَليِْه أَْسِورَةٌ مِّن ذََهٍب
maka mengapa tidak dijatuhkan/lemparkan atasnya gelang-gelang

dari emas
Az-Zukhruf:53

يُطَاُف َعَليِْهم ِبِصَحاٍف مِّن ذََهٍب َوأَْكَواٍب
dikelilingkan/diedarkan atas mereka dengan piring-piring dari emas

dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas
Az-Zukhruf:71

ذََهَب الـلَّـُه ِبنُورِِهْم
ia melenyapkan Allah dengan cahaya mereka Al-Baqarah:17 ذََهَب

يِّـَٔاُت َعنِّىٓ َليَُقوَلنَّ ذََهَب ٱلسَّ
tentu dia mengatakan ia melenyapkan kejahatan daripadaku

Huud:10

ْوُع ا ذََهَب َعْن إِبْرَِٰهيَم ٱلرَّ فََلمَّ
maka setelah ia melenyapkan dari Ibrahim rasa takut

Huud:74

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19

ثُمَّ ذََهَب إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ يَتََمطَّىٰٓ
kemudian ia melenyapkan kepada keluarganya akan menjadi

menyombongkan diri
Al-Qiyaamah:33

۟ ثَْل َمآ أَنفَُقوا فَـَٔاتُوا۟ ٱلَِّذيَن ذََهبَْت أَزْوَُٰجُهم مِّ
maka (mereka[lk]) berikanlah orang-orang yang (ia) meninggalkan

isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:11

ذََهبَْت
ا ذََهبُوا۟ ِبِهۦ َوأَْجَمُعٓوا۟ أَن يَْجَعُلوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ فََلمَّ

maka tatkala (mereka) pergi dengannya dan (mereka[lk])
berkumpul/sepakat bahwa (mereka) menjadikannya/memasukkannya

di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan sumur

Yusuf:15
۟ ذََهبُوا

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) pergi

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17
ذََهبْنَا
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َوذَاٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَِٰضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعَليِْه
Zun Nun (Yunus) tatkala (ia) lenyap orang yang dalam keadaan

marah lalu dia menyangka bahwa tidakkuasa atasnya
Al-Anbiyaa':87 ذََّهَب

فَأَمَّا ٱلزَّبَُد فَيَذَْهُب ُجفَآًء َوأَمَّا َما يَنفَعُ ٱلنَّاَس
maka adapun buih maka akan hilang tak berharga (murah) dan

adapun apadia memberi manfaat manusia
Arraad:17 فَيَذَْهُب

َقاَل َكالَّ فَٱذَْهبَا ِبـَٔايَِٰتنَآ إِنَّا َمَعُكم مُّْستَِمُعوَن
dia mengatakan sekali-kali tidak maka pergilah kamu berdua dengan
ayat-ayat Kami sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang

sungguh-sungguh saling mendengarkan

Asy-Syu'araa':15
فَٱذَْهبَا

مَّا َداُموا۟ ِفيَها فَٱذَْهْب أَنَت َوَربَُّك
selama/selagi mereka berlaga di dalamnya maka kamu hendaklah

pergi kamu dan tuhanmu
Al-Maidah:24 فَٱذَْهْب

َقاَل فَٱذَْهْب فَِإنَّ َلَك ِفى ٱْلَحيَٰوِة
dia mengatakan maka kamu hendaklah pergi maka sesungguhnya

bagi kamu di dalam kehidupan
Thaahaa:97

رِِهْم َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلذََهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
dan bila ia menghendaki Allah tentu ia menghilangkan dengan

pendengaran mereka dan penglihatan mereka
Al-Baqarah:20 َلذََهَب

َ ِبٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَلِئن ِشئْنَا َلنَذَْهنبَّ
dan sesungguhnya jika (kami) menghendaki sungguh akan hilangkan

dengan/apa yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:86 َ َلنَذَْهنبَّ

واََل تَْعُضُلوُهنَّ لِتَذَْهبُوا۟ ِببَْعِض َمآ َءاتَيْتُُموُهنَّ
dan jangan kalian menghalangi mereka agar kalian

melenyapkan/mengambil kembali sebagian apa kamu telah
memberikan kepada mereka

An-Nisa:19
۟ لِتَذَْهبُوا

رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33 لِيُذِْهَب

إِذًا لَّذََهَب ُكلُّ إِلَٰهٍۭ ِبَما َخَلَق
jika demikian tentu (ia) pergi/membawa tiap tuhan dengan apa dia

menciptakan

Al-
Mu'minuun:91

لَّذََهَب
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َ ِبَك فَِإنَّا ِمنُْهم مُّنتَِقُموَن فَِإمَّا نَذَْهنبَّ
maka jika sungguh hilangkan dengan kamu maka sesungguhnya dari

mereka orang-orang yang dalam kondisi dihukum
Az-Zukhruf:41 َ نَذَْهنبَّ

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ واََل تَنَٰزَُعوا۟ فَتَفَْشُلوا۟ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya dan janganlah

bantah-membantahlah maka menjadi gentar dan hilang kekuatanmu
Al-Anfaal:46 َوتَذَْهَب

أَن يُْخرَِجاُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهَما َويَذَْهبَا ِبطَِريَقِتُكُم ٱمْلُثَْلىٰ
keduanya akan dia akan mengeluarkan kalian dari bumi/negeri kalian

dengan sihir mereka berdua dan akan menghilangkan dengan
jalan/adat kebiasaan kalian utama/baik

Thaahaa:63
َويَذَْهبَا

يْطَِٰن َولِيَْرِبَط َعَلىٰ ُقُلوِبُكْم َويُذِْهَب َعنُكْم رِْجزَ ٱلشَّ
dan menyebabkan menghilangkan dari kalian kotoran/gangguan

syaitan dan untuk menguatkan atas/terhadap hati kalian
Al-Anfaal:11 َويُذِْهَب

َويُذِْهْب َغيَْظ ُقُلوِبِهْم
dan dihilangkan kemarahan/kebencian hati mereka At-Taubah:15 َويُذِْهْب

ِر يََكاُد َسنَا بَرِْقِهۦ يَذَْهُب ِبٱأْلَبْصَٰ
semakin dekat cahaya berkilatnya (awan) pergi dengan penglihatan An-Nuur:43 يَذَْهُب

َجاِمعٍ لَّْم يَذَْهبُوا۟ َحتَّىٰ يَْستَـِْٔذنُوهُ
(ia[lk]) yang mengumpulkan mereka tidak pergi sehingga minta izin

kepadanya
An-Nuur:62 ۟ يَذَْهبُوا

إِن يَأِْت ٱأْلَْحزَاُب يَْحَسبُوَن ٱأْلَْحزَاَب َلْم يَذَْهبُوا۟ َو
mengira golongan-golongan tidak pergi dan jika ia mendatangkan /

mengumpulkan golongan-golongan
Al-Ahzab:20

َ َكيُْدهُۥ َما يَِغيُظ ثُمَّ ْليَْقطَعْ فَْليَنظُْر َهْل يُذِْهنبَّ
kemudian hendaklah melalui maka hendaklah memperhatikan apakah

sungguh menyebakan akan menghilangkan tipu dayanya apa yan
menjengkelkan

Al-Hajj:15 َ يُذِْهنبَّ

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم أَيَُّها ٱلنَّاُس َويَأِْت ِبـَٔاَخِريَن
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian manakah manusia dan

dia mendatangkan / mengganti dengan yang lain
An-Nisa:133 يُذِْهبُْكْم

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَْستَْخلِْف ِمۢن بَْعِدُكم مَّا يََشآُء
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan memohon

menggantikan dari sesudah kamu apa/siapa dia kehendaki
Al-An'aam:133
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إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk yang baru
Ibrahim:19

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk baru
Faathir:16

يِّـَٔاِت ذَٰلَِك ِذْكَرٰى لِلذَِّٰكِريَن إِنَّ ٱْلَحَسنَِٰت يُذِْهنْبَ ٱلسَّ
sesungguhnya kebaikan dihapuskan (oleh mereka[pr]) kesalahan-

kesalahan itu sebutan bagi orang-orang yang mau ingat
Huud:114 يُذِْهنْبَ

ذَا فَأَْلِقْه إَِليِْهْم ٱذَْهب بِِّكتَِٰبى هَٰ
(kamu) pergilah dengan kitabku ini maka (kamu) lemparkanlah ia

kepada mereka
An-Naml:28 ٱذَْهب

ٱذَْهبَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
pergilah kamu berdua kepada fir'aun sesungguhnya dia (ia)

melampaui batas
Thaahaa:43 ٱذَْهبَآ

فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36

ُسوا۟ ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه يَٰبَِنىَّ ٱذَْهبُوا۟ فَتََحسَّ
hai anak-anakku (kalian) pergilah makacarilah/selidikilah

dari/tentang yusuf dan saudaranya
Yusuf:87 ۟ ٱذَْهبُوا

ذَا فَأَْلُقوهُ َعَلىٰ َوْجِه أَِبى ٱذَْهبُوا۟ ِبَقِميِصى هَٰ
(kalian) pergilah dengan bajuku ini lalu lemparkanlah ia atas/terhadap

wajah ayahku
Yusuf:93

َقاَل ٱذَْهْب فََمن تَِبَعَك ِمنُْهْم
dia mengatakan (kamu) pergilah maka barang siapa dia mengikuti

kamu dari mereka
Al-Isra:63 ٱذَْهْب

ٱذَْهْب إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
(kamu) pergilah kepada FirXaun fir'aun sesungguhnya dia (ia)

melampaui batas
Thaahaa:24

ٱذَْهْب أَنَت َوأَُخوَك ِبـَٔايَِٰتى واََل تَِنيَا ِفى ِذْكِرى
(kamu) pergilah kamu dan saudaramu dengan ayat-ayat-Ku dan

janganlah (kalian berdua) melalaikan di dalam peringatan
Thaahaa:42

ٱذَْهْب إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
(kamu) pergilah kepada fir'aun sesungguhnya dia (ia) melampaui

batas
An-Naziaat:17
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َة واََل يُنِفُقونََها ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن يَْكِنزُوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضَّ
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diberi

dia nafkah di dalam jalan Allah
At-Taubah:34 ٱلذََّهَب

ِة ِمَن ٱلنَِّسآِء َوٱْلبَِننَي َوٱْلَقنَِٰطيِر ٱمْلَُقنطَرَِة ِمَن ٱلذََّهِب َوٱْلِفضَّ
dari isteri-isteri dan anak-anak dan harta wanita-wanita yang pilihan

dari emas dan perak
Ali-Imran:14 ٱلذََّهِب
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ل ه ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna syok, kejut, goncangan,

kekagetan , maze, enigma, mystification, m, getaran, kegoncangan,
gumpalan, kelompok, kekejutan, gugat, seikat, rambut yg tebal dan kusut,

kocokan, keadaan goncang, keajaiban, sesuatu yg menakjubkan, jalan
sempoyongan, jalan terhuyung-huyung, kagum, kaget, melongo, yg

mengelamun
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempesona, mempesonakan,

menyebabkan pingsan, menyebabkan kelengar, membisingkan, sangat
mengejuntukan, mengherankan, mencengangkan, mengagetkan,

menterkejuntukan, mentakjubkan, mengejuntukan, menakjubkan,
memukul, memukul-mukul, mengejuti, memukulkan, sangat
menakjubkan, sangat mengherankan, menjungkirbalikkan,

membingungkan, bersimpang siur, menggoyang, menggoncangkan,
menggoncang, bergoncang, goncang, gemetar, menggigil, menggoyahkan,

menggoyangkan, mengocok, melepaskan diri, mengacungkan,
mengiraikan, mengirapkan, mengocak, heran, ingin tahu, kagum, takjub,

bertanya-tanya pd hati, bertanya-tanya, mengalihkan, mengganggu,
memabukkan, membuat seperti kena bius, melemahkan, mengagumkan,

sempoyongan, mencemaskan, menggemparkan, mengatur bergiliran,
terhuyung-huyung, inggang-inggung, mencampuradukkan, membaurkan,

mengacaukan, menggagalkan, mengutuk, mengacau, memperkusut,
mengusuntukan, mencampurbaurkan

تَذَْهُل
tidak ingat/lupa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
آ أَرَْضَعْت يَْوَم تََرْونََها تَذَْهُل ُكلُّ ُمرِْضَعٍة َعمَّ

pada hari melihatnya tidak ingat/lupa tiap (ia[lk]) yang menyusui
anak dari apa (anak) (ia[pr]) menyebabkan menyusui

Al-Hajj:2 تَذَْهُل
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د و ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membela, mempertahankan,
bertahan, memperjuangkan

تَذُوَداِن
menghambat/menahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَذُوَداِن َقاَل َما َخطْبُُكَما
menghambat/menahan dia mengatakan apa (kamu berdua)

maksudkan/bicarkan
Al-Qashash:23 تَذُوَداِن
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ق و ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perasaan, selera, cita rasa,

lelangit, perasa, arti, indera, akal sehat, pikiran sehat, pendirian, guna,
pengartian, pikiran praktis, arah, kebijaksanaan, budi bahasa, sopan

santun, kepantasan, adat yg pantas dlm pergaulan, langit-langit, pengecap,
kelezatan, gaya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencicipi, merasakan, berasa,
mencoba, rasanya, mengalami, merasa, memperasakan, mengerti, sadar

۟ ذَاُقوا ذَاَقا أَذَْقنَُٰه أَذَْقنَا أَذَاَقُهم
mereka merasakan keduanya

merasakan
kami rasakan

kepadanya (kami) merasakan dia merasakan
kepada mereka

فَأَذَاَقُهُم ذُوُقوا۟ ذُْق ذَآِئَقُة ذَاُقوا۟
maka merasakanlah

kepada mereka
kalian hendaklah

merasakan rasakanlah rasakan mereka merasakan

۟ فَذُوُقوا فَذَاُقوا۟ فَذَاَقْت فَأَذََٰقَها فَأَذَاَقُهُم
maka kalian
hendaklah
merasakan

maka (mereka)
merasakan

maka (ia)
merasakan

maka merasakanlah
padanya

maka merasakanlah
kepada mereka

۟ َلذَآِئُقوا فَْليَذُوُقوهُ فََلنُِذيَقنَّ فَذُوُقوهُ فَذُوُقوا۟
pasti (mereka)

merasakan maka merasakannya maka sungguh kami
akan merasakan maka dirasakannya

maka kalian
hendaklah
merasakan

َذَْقنََٰك ألَّ لِيُِذيَقُهم لِيَذُوُقوا۟ َلذَآِئُقوَن َلذَآِئُقوا۟
niscaya (kami)

rasakan kepadamu
untuk dirasakan
kepada mereka

supaya mereka
merasakan

sungguh orang-
orang yang
merasakan

pasti (mereka)
merasakan

نُِذيُقُهُم نُِذْقُه لِّيَذُوَق لِّنُِذيَقُهْم َذَْقنََٰك ألَّ
dirasakan kepada

mereka
dirasakan
kepadanya supaya merasakan karena dirasakan

pada mereka
niscaya (kami)

rasakan kepadamu
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َوَلنُِذيَقنَُّهم َوذُوُقوا۟ َوتَذُوُقوا۟ نُِّذْقُه
dan sungguh dirasakan

kepada mereka dan dirasakanlah
dan (kalian[lk])

merasakan (kalian[lk])
[lk])

dirasakan kepadanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْه رَْحَمًة ثُمَّ إِذَآ أَذَاَقُهم مِّ
kemudian apabila dia merasakan kepada mereka dari padanya rahmat Ar-Ruum:33 أَذَاَقُهم

تُْهْم إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة مِّۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat dari sesudah

kesusahan (ia) menimpa mereka
Yunus:21 أَذَْقنَا

َن ِمنَّا رَْحَمًة نسَٰ َوَلِئْن أَذَْقنَا ٱإْلِ
dan jika (kami) merasakan manusia dari kami rahmat

Huud:9

إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة فَرُِحوا۟ ِبَها َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat mereka gembira

dengannya/karenanya
Ar-Ruum:36

َن ِمنَّا رَْحَمًة فَرَِح ِبَها نسَٰ إِنَّآ إِذَآ أَذَْقنَا ٱإْلِ َو
dan sesungguhnya kami apabila (kami) merasakan manusia dari kami

rahmat (ia) gembira karenanya
Asy-Syuura:48

تُْه َوَلِئْن أَذَْقنَُٰه نَْعَمآَء بَْعَد َضرَّآَء َمسَّ
dan jika kami rasakan kepadanya kenikmatan sesudah kesusahan (ia)

menimpanya
Huud:10 أَذَْقنَُٰه

َوَلِئْن أَذَْقنَُٰه رَْحَمًة مِّنَّا
dan jika kami rasakan kepadanya rahmat dari kami

Fush-Shilat:50

َجرَةَ ا ذَاَقا ٱلشَّ فََدلَّىُٰهَما ِبُغُروٍر فََلمَّ
maka dia membujuk keduanya dengan tipuan maka setelah keduanya

merasakan pohon
Al-A'raaf:22 ذَاَقا

َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َحتَّىٰ ذَاُقوا۟ بَأَْسنَا
seperti itulah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang

yang dari sebelum mereka sehingga mereka merasakan siksaan Kami
Al-An'aam:148 ۟ ذَاُقوا

ذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
mereka merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka dan bagi

mereka siksaan sangat pedih
Al-Hasyr:15

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati Ali-Imran:185 ذَآِئَقُة
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ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati

Al-Anbiyaa':35

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت ثُمَّ إَِليْنَا تُرَْجُعوَن
tiap jiwa/orang rasakan mati kemudian kepada kami kalian

dikembalikan
Al-Ankabuut:57

ذُْق إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَكِريُم
rasakanlah sesungguhnya kamu kamu maha perkasa sangat mulia Ad-Dukhaan:49 ذُْق

َونَُقوُل ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan kami mengatakan kalian hendaklah merasakan siksa yang

membakar
Ali-Imran:181 ۟ ذُوُقوا

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد
kemudian dia dikatakan bagi orang-orang yang mereka menganiaya

kalian hendaklah merasakan siksa pengekalan
Yunus:52

َويَُقوُل ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
mengatakan kalian hendaklah merasakan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-Ankabuut:55

َوِقيَل َلُهْم ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
dan dikatakan kepada mereka kalian hendaklah merasakan siksa

api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan
As-Sajdah:20

واََل َضرًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر
dan tidak pemberian bahaya dan kami mengatakan bagi orang-orang

yang mereka menganiaya kalian hendaklah merasakan siksa api
neraka

Saba':42

َوِقيَل لِلظَّٰلِِمنَي ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
dan dikatakan pada orang-orang yang zalim kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian kalian melakukan
Az-Zumar:24

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن ذُوُقوا۟ ِفتْنَتَُكْم هَٰ
kalian hendaklah merasakan fitnah kalian ini yang adalah kalian

dengannya kalian minta menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:14

يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48

فَأَذَاَقُهُم الـلَّـُه ٱْلِخزَْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka merasakanlah kepada mereka Allah kehinaan di dalam

kehidupan dunia
Az-Zumar:26 فَأَذَاَقُهُم

فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112
فَأَذََٰقَها
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ِقبَُة أَْمرَِها ُخْسًرا فَذَاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن عَٰ
maka (ia) merasakan kejahatan/akibat buruk urusannya/perbuatannya
dan ia adalah yang mengakibatkan urusannya/perbuatannya kerugian

Ath-Thalaaq:9 فَذَاَقْت
فَذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم

maka (mereka) merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka
dan bagi mereka siksaan sangat pedih

At-Taghaabun:5 ۟ فَذَاُقوا
فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن

maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa disebabkan adalah
kalian kalian mengingkari

Ali-Imran:106 ۟ فَذُوُقوا
َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن

mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa adalah

kalian kalian melakukan
Al-A'raaf:39

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa/sebab

adalah kalian kalian mengingkari
Al-Anfaal:35

ذَا َما َكنَزْتُْم أِلَنفُِسُكْم فَذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِنزُوَن هَٰ
ini apa (kalian) menyimpan untuk diri kalian maka kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian menyimpan
At-Taubah:35

ذَآ فَذُوُقوا۟ ِبَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
maka kalian hendaklah merasakan dengan apa (kalian) melupakan

pertemuan hari kamu ini
As-Sajdah:14

َوَجآَءُكُم ٱلنَِّذيُر فَذُوُقوا۟ فََما لِلظَّٰلِِمنَي ِمن نَِّصيٍر
dan datang kepadamu pemberian peringatan maka kalian hendaklah

merasakan maka tidaklah bagi orang-orang zalim dari yang sangat
penolong

Faathir:37

َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
dan demi tuhan kami dia mengatakan maka kalian hendaklah

merasakan azab / siksa sebab adalah kalian kalian mengingkari
Al-Ahqaaf:34

َوُدوهُ َعن َضيِْفِهۦ فَطََمْسنَآ أَْعيُنَُهْم فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya membujuknya dari tamunya lalu (kami)

membutakan mata-mata mereka maka kalian hendaklah merasakan
azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:37

فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر
maka kalian hendaklah merasakan azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:39
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فَذُوُقوا۟ فََلن نَِّزيَدُكْم إاِلَّ َعذَابًا
maka kalian hendaklah merasakan maka tidak menambah kalian[lk]

kecuali/selain azab / siksa
An-Naba:30

ِفِريَن َعذَاَب ٱلنَّاِر ذَٰلُِكْم فَذُوُقوهُ َوأَنَّ لِْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian maka dirasakannya dan bahwasannya

bagi orang-orang kafir siksa neraka
Al-Anfaal:14 فَذُوُقوهُ

فََلنُِذيَقنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعذَابًا َشِديًدا
maka sungguh kami akan merasakan orang-orang yang mereka

mengingkari azab / siksa sangat keras/berat
Fush-Shilat:27 فََلنُِذيَقنَّ

اٌق ذَا فَْليَذُوُقوهُ َحِميٌم َوَغسَّ هَٰ
ini maka merasakannya teman dan air sangat dingin Shaad:57 فَْليَذُوُقوهُ

إِنَُّكْم َلذَآِئُقوا۟ ٱْلَعذَاِب ٱأْلَلِيمِ
sesungguhnya kalian pasti (mereka) merasakan siksa pedih Ash-Shaafaat:38 ۟ َلذَآِئُقوا

فََحقَّ َعَليْنَا َقْوُل َربِّنَآ إِنَّا َلذَآِئُقوَن
maka pastilah atas kami perkataan tuhan kami sesungguhnya kami

sungguh orang-orang yang merasakan
Ash-Shaafaat:31 َلذَآِئُقوَن

لِيَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعِزيزًا َحِكيًما
supaya mereka merasakan azab / siksa sesungguhnya Allah adalah

dia sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
An-Nisa:56 ۟ لِيَذُوُقوا

لِيُِذيَقُهم بَْعَض ٱلَِّذى َعِمُلوا۟ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
untuk dirasakan kepada mereka sebagian yang mereka mengerjakan

boleh jadi mereka mereka kembali
Ar-Ruum:41 لِيُِذيَقُهم

َذَْقنََٰك ِضْعَف ٱْلَحيَٰوِة َوِضْعَف ٱمْلََماِت إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kami) rasakan kepadamu lipat ganda waktu

hidup dan berlipat ganda sesudah mati
Al-Isra:75 َذَْقنََٰك ألَّ

لِّنُِذيَقُهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
karena dirasakan pada mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan

dunia
Fush-Shilat:16 لِّنُِذيَقُهْم

ا َسَلَف ذَٰلَِك ِصيَاًما لِّيَذُوَق َوبَاَل أَْمرِِهۦ َعفَا الـلَّـُه َعمَّ
itu berpuasa supaya merasakan kejahatan/akibat buruk urusan-nyadia

telah memberi maaf Allah tentang apa dia melalui
Al-Maidah:95 لِّيَذُوَق
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َوَمن يَظْلِم مِّنُكْم نُِذْقُه َعذَابًا َكِبيًرا
dan barangsiapa dia menganiaya diantara kalian dirasakan kepadanya

azab / siksa sangat besar
Al-Furqon:19 نُِذْقُه

ِعيِر َوَمن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعذَاِب ٱلسَّ
dan barang siapa (ia) berpalinglah/menyimpang dari mereka dari

urusan kami dirasakan kepadanya dari azab nyala api/neraka
Saba':12

ِديَد ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ثُمَّ نُِذيُقُهُم ٱْلَعذَاَب ٱلشَّ
kemudian dirasakan kepada mereka azab / siksa keras/berat dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mengingkari
Yunus:70 نُِذيُقُهُم

َوَمن يُرِْد ِفيِه ِبِإْلَحادٍۭ ِبظُْلمٍ نُِّذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
dan barangsiapa dia menghendaki tentang (kebenaran) itu kejahatan

dengan/secara zalim dirasakan kepadanya dari azab / siksa pedih
Al-Hajj:25 نُِّذْقُه

ٓوَء ِبَما َصَددتُّْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوَلُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم َوتَذُوُقوا۟ ٱلسُّ
dan (kalian[lk]) merasakan (kalian[lk])[lk]) kejahatan dengan

apa/disebabkan (kalian) menghalang-halangi dari jalan Allah dan
bagimu siksaan yang besar

An-Nahl:94
۟ َوتَذُوُقوا

ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung

mereka dan dirasakanlah siksa membakar
Al-Anfaal:50 ۟ َوذُوُقوا

أُِعيُدوا۟ ِفيَها َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
(mereka[lk]) dikembalikan kedalamnya dan dirasakanlah siksa yang

membakar
Al-Hajj:22

إِنَّا نَِسينَُٰكْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami (kami) melupakan kalian[lk] dan dirasakanlah

siksa pengekalan dengan apa/sebab adalah kalian kalian melakukan
As-Sajdah:14

َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21 َوَلنُِذيَقنَُّهم

َوَلنُِذيَقنَُّهم مِّْن َعذَاٍب َغلِيٍظ
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari azab / siksa keras/berat

Fush-Shilat:50

رٍَٰت َولِيُِذيَقُكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ يَاَح ُمبَشِّ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن يُرِْسَل ٱلرِّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa menjadikan mengirimkan angin

pembawa berita gembira dan untuk dirasakan kepada kalian dari
rahmat-nya

Ar-Ruum:46
َولِيُِذيَقُكم
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َونُِذيُقُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan akan dirasakan kepadanya pada hari kiamat-kiamat siksa yang

membakar
Al-Hajj:9 َونُِذيُقُهۥ

أَْو يَْلِبَسُكْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض
atau dia mencampurkan kalian golongan-golongan dan dia

menimpakan sebagian kalian bencana/keganasan bagian
Al-An'aam:65 َويُِذيَق

َّا يَذُوُقوا۟ َعذَاِب بَل ملَّ
bahkan belum merasakan azab Shaad:8 ۟ يَذُوُقوا
اَل يَذُوُقوَن ِفيَها ٱمْلَْوَت إاِلَّ ٱمْلَْوتََة ٱأْلُوَلىٰ

tidak merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian
pertama/dahulu

Ad-Dukhaan:56 يَذُوُقوَن
الَّ يَذُوُقوَن ِفيَها بَرًْدا واََل َشرَابًا

tidak merasakan di dalamnya dingin dan tidak tambahan minuman
An-Naba:24
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ي و ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bendera, panji, kerusakan,

kebusukan, kehilangan, kekurangan, burung puyuh, batu ubin.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melayu, menjadi layu,

menjadi lesu, melayukan, meranggas, mengalum, mengering,
menghancurkan, bertambah buruk, memakan, makan, memusnahkan,
menghabiskan, minum, memakai, mensita, menyita pikiran, menunduk,

melambaikan tangan, menghiasi dgn bendera, memberi isyarat dgn
bendera, mengadang, menghadang, berkurung, rusak, runtuh, menjadi

busuk, membusukkan, gemetar, takut, hilang semangat, membuat busuk,
kehilangan tenaga.

ذَاِت ذَاُت ذَاَت ذَا ِبذَاِت
mempunyai yang mempunyai (kt

sifat ) sebelah mempunyai/yang
ada

dengan yang
mempunyai

ذََوْى ذََواتَىْ ذََواتَآ ذََوا ذَاِت
dua orang

mempunyai
keduanya

mempunyai
(keduanya)
mempunyai dua orang mempunyai

فَذُو ِذى ذُو ذَِوى ذََوْى
maka mereka

menunduk yang memiliki mempunyai kelompok dua orang
mempunyai

َوذُو َوذَاَت لِِّذى َلذُو
dan mempunyai dan sebelah bagi memiliki benar-benar mempunyai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُدوِر ُقْل ُموتُوا۟ ِبَغيِْظُكْم إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kamu hendaklah mengatakan mati dengan kemarahan kalian

sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai
dada/hati

Ali-Imran:119 ِبذَاِت
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ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

ُدوِر إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Al-Maidah:7

ُدوِر َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َسلََّم إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
akan tetapi Allah (ia) telah sukses menyelamatkan sesungguhnya dia

sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati
Al-Anfaal:43

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Huud:5

ُدوِر فَنُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
lalu dijelaskan kepada mereka tentang apa (mereka) mengerjakan
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati

Luqman:23

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Faathir:38

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Az-Zumar:7

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Asy-Syuura:24

ُدوِر َوُهَو َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
dan dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati

Al-Hadiid:6

ُدوِر َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
dan Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati

At-Taghaabun:4

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Al-Mulk:13

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapakah mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Baqarah:245 ذَا

َمن ذَا ٱلَِّذى يَْشفَعُ ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
siapakah mempunyai/yang ada yang dia merekomendasikan di sisi-

nya kecuali dengan izinnya
Al-Baqarah:255

إِن يَْخذُْلُكْم فََمن ذَا ٱلَِّذى يَنُصرُُكم مِّۢن بَْعِدِهۦ َو
dan jika dia membiarkan kalian maka barang siapa mempunyai/yang

ada yang menolong kalian dari sesudahnya
Ali-Imran:160
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َدةَ الـلَّـِه َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ واََل نَْكتُُم َشهَٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat dan tidak

menyembunyikan kesaksian Allah
Al-Maidah:106

َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat

Al-An'aam:152

َوَءاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي
dan berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan telah

benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin
Al-Isra:26

ذَا َعذَاٍب َشِديٍد إِذَا ُهْم ِفيِه ُمبْلُِسوَن
mempunyai/yang ada azab / siksa sangat keras/berat tiba-tiba mereka

tentang (kebenaran) itu orang-orang sungguh-sungguh berputus asa

Al-
Mu'minuun:77

ِبيِل فَـَٔاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي َوٱبَْن ٱلسَّ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan
telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan

orang-orang jalan

Ar-Ruum:38

ُقْل َمن ذَا ٱلَِّذى يَْعِصُمُكم مَِّن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan barang siapa mempunyai/yang ada yang

(ia[lk]) melindungi kalian dari Allah
Al-Ahzab:17

َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰٓ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat

Faathir:18

َوٱذُْكْر َعبَْدنَا َداُوۥَد ذَا ٱأْلَيِْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan ingatlah hamba kami daud mempunyai/yang ada tangan /

kekuatan sesungguhnya dia seorang yang kembali
Shaad:17

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapa mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Hadiid:11

أَن َكاَن ذَا َماٍل َوبَِننَي
karena adalah dia mempunyai/yang ada (ia[lk]) yang harta anak-anak

Al-Qalam:14

ٍة َوَعذَابًا أَلِيًما َوطََعاًما ذَا ُغصَّ
dan makanan mempunyai/yang ada kerongkongan dan siksa/azab

pedih

Al-
Muzzammil:13

يَِتيًما ذَا َمْقَربٍَة
anak yatim mempunyai/yang ada dekat/kerabat

Al-Balad:15

أَْو ِمْسِكينًا ذَا َمتَْربٍَة
atau orang miskin mempunyai/yang ada sangat payah/melarat

Al-Balad:16

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَْصلُِحوا۟ ذَاَت بَيِْنُكْم
maka kalian hendaklah takut Allah dan (kalian[lk]) perbaikilah

sebelah diantara kamu
Al-Anfaal:1 ذَاَت
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ْمَس إِذَا طََلَعت تَّزََٰوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوتََرى ٱلشَّ
dan kamu melihat matahari ketika (ia) muncul (ia) pura-pura

miring/condong dari gua mereka sebelah sebelah kanan
Al-Kahfi:17

نُْه َماِل َوُهْم ِفى فَْجَوٍة مِّ إِذَا َغَربَت تَّْقرُِضُهْم ذَاَت ٱلشِّ َو
dan ketika (ia[pr]) terbenam k lampau) pinjamkan mereka[lk] sebelah

kiri dan mereka di dalam tempat yang lurus dari padanya
Al-Kahfi:17

َماِل َونَُقلِّبُُهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوذَاَت ٱلشِّ
dan membolak-balikkan mereka sebelah sebelah kanan dan sebelah

kiri
Al-Kahfi:18

فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َحَدآِئَق ذَاَت بَْهَجٍة
lalu (kami) menumbuhkan dengannya kebun-kebun sebelah

pemandangan indah
An-Naml:60

َسيَْصَلىٰ نَاًرا ذَاَت َلَهٍب
kelak akan masuk api sebelah bara api

Al-Masad:3

ِفيَها فَِٰكَهٌة َوٱلنَّْخُل ذَاُت ٱأْلَْكَمامِ
didalamnya/padanya (ia[pr]) yang bersuka ria dan pohon kurma yang

mempunyai (kt sifat ) kelopak mayang
Ar-Rahman:11 ذَاُت

وَْكِة تَُكوُن َلُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغيَْر ذَاِت ٱلشَّ
dan/sedang menginginkan bahwasanya tidak / bukan / selain

mempunyai kekuatan senjataadalah kalian bagi kalian
Al-Anfaal:7 ذَاِت

َوتََضعُ ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْمَلَها
dan meletakkan / gugurlah tiap mempunyai kandungan

kandungannya
Al-Hajj:2

َوَءاَويْنَُٰهَمآ إَِلىٰ َربَْوٍة ذَاِت َقرَاٍر َوَمِعنيٍ
dan (kami) melindungi keduanya di tempat tinggi yang datar

mempunyai tambahan tempat menetap dan mata air

Al-
Mu'minuun:50

َمآِء ذَاِت ٱْلُحبُِك َوٱلسَّ
demi langit mempunyai jalan-jalan

Adz-
Dzaariyaat:7

َوَحَمْلنَُٰه َعَلىٰ ذَاِت أَْلوَٰحٍ َوُدُسٍر
dan Kami angkut atas/terhadap mempunyai batu tulis / papan dan

kayu-kayu
Al-Qamar:13

َمآِء ذَاِت ٱْلبُُروجِ َوٱلسَّ
demi langit mempunyai gugusan bintang-bintang

Al-Buruuj:1

ٱلنَّاِر ذَاِت ٱْلَوُقوِد
api mempunyai kayu bakar / bahan bakar

Al-Buruuj:5

َمآِء ذَاِت ٱلرَّْجعِ َوٱلسَّ
demi langit mempunyai air/hujan

At-Taariq:11
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ْدعِ َوٱأْلَرِْض ذَاِت ٱلصَّ
dan bumi mempunyai tumbuh-tumbuhan

At-Taariq:12

إِرََم ذَاِت ٱْلِعَماِد
kaum iram mempunyai tiang/bangunan tinggi

Al-Fajr:7

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah ataudenda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95
ذََوا

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106

ذََواتَآ أَفْنَاٍن
(keduanya) mempunyai bermacam-macam ragam Ar-Rahman:48 ذََواتَآ

َوبَدَّْلنَُٰهم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتنَْيِ ذََواتَىْ أُُكٍل َخْمٍط
dan Kami ganti mereka dengan kedua kebun mereka dua kebun

keduanya mempunyai makanan/buah kepahitan
Saba':16 ذََواتَىْ

َدةَ لِـلَّـِه هَٰ َوأَْشِهُدوا۟ ذََوْى َعْدٍل مِّنُكْم َوأَِقيُموا۟ ٱلشَّ
dan (kalian[lk]) persaksikanlah dua orang mempunyai keadilan

diantara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesakisan-kesaksian
karena Allah

Ath-Thalaaq:2 ذََوْى

ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok

kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang
miskin

Al-Baqarah:177
ذَِوى

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung Al-Baqarah:105 ذُو

َلِمنَي َولَِٰكنَّ الـلَّـَه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱْلعَٰ
akan tetapi Allah mempunyai karunia atas/terhadap semesta alam

Al-Baqarah:251

إِن َكاَن ذُو ُعْسرٍَة فَنَِظرَةٌ إَِلىٰ َميَْسرٍَة َو
dan jika adalah dia mempunyai kesulitan maka penangguhannya

sampai tempat / waktu yang memudahkan
Al-Baqarah:280

َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh hukuman

Ali-Imran:4

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Ali-Imran:74

2157

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَلَقْد َعفَا َعنُكْم َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf dari kalian dan Allah

mempunyai karunia atas/terhadap orang-orang yang beriman
Ali-Imran:152

َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعِظيمٍ
dan Allah mempunyai karunia yang besar

Ali-Imran:174

َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم الـلَّـُه ِمنُْه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan barang siapa dia mengulangi maka dia akhirnya akan menyiksa
Allah dari padanya dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-

sungguh hukuman

Al-Maidah:95

َوَربَُّك ٱْلَغِنىُّ ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat kaya mempunyai kasih-sayang

Al-An'aam:133

بُُّكْم ذُو رَْحَمٍة وَِٰسَعٍة فَِإن َكذَّبُوَك فَُقل رَّ
maka jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah

mengatakan tuhan kalian mempunyai rahmat yang meluaskan
Al-An'aam:147

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Anfaal:29

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
sesungguhnya Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh

hukuman
Ibrahim:47

َوَربَُّك ٱْلَغفُوُر ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat pengampun mempunyai kasih-sayang

Al-Kahfi:58

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara
Shaad:12

ِت ذُو ٱْلَعرِْش رَِفيعُ ٱلدَّرَجَٰ
yang paling tinggi derajat-Nya mempunyai 'arsy`

Ghafir:15

َوَما يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
dan tidak dilemparkan kecuali mempunyai keberuntungan yang besar

Fush-Shilat:35

زَّاُق ذُو ٱْلُقوَِّة ٱمْلَِتنُي إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلرَّ
sesungguhnya Allah dia pemberi rezeki mempunyai kekuatan sangat

teguh/kokoh

Adz-
Dzaariyaat:58

ذُو ِمرٍَّة فَٱْستََوٰى
mempunyai kekuatan/kecerdasan lalu dia cukup sempurna

An-Najm:6

يَْحاُن َوٱْلَحبُّ ذُو ٱْلَعْصِف َوٱلرَّ
dan biji-bijian mempunyai kulit dan harum baunya

Ar-Rahman:12

ْكَرامِ َويَبَْقىٰ َوْجُه َربَِّك ذُو ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dan tetap/kekal wajah/zat tuhanmu mempunyai kebesaran dan

kemuliaan
Ar-Rahman:27
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َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:21

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:29

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Jumu'ah:4

لِيُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّن َسَعِتِهۦ
agar diberi nafkah mempunyai saat dari/menurut kemampuan

Ath-Thalaaq:7

ذُو ٱْلَعرِْش ٱمْلَجِيُد
mempunyai 'arsy` sangat terpuji/mulia

Al-Buruuj:15

اِحِب ِبٱْلَجنِۢب َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصَّ
dan tetangga yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan tetangga

yang dijauhkan dan teman sejawat
An-Nisa:36 ِذى

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذى ظُفٍُر
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

tiap-tiap yang memiliki berkuku
Al-An'aam:146

َويُؤِْت ُكلَّ ِذى فَْضٍل فَْضَلُهۥ
dan didatangkan tiap-tiap yang memiliki karunia karunia-nya

Huud:3

نََّشآُء َوفَْوَق ُكلِّ ِذى ِعْلمٍ َعلِيٌم
dia menghendaki dan diatas setiap yang memiliki pengetahuan sangat

mengetahui
Yusuf:76

يَِّتى ِبَواٍد َغيِْر ِذى زَرْعٍ بَّنَآ إِنِّىٓ أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya aku (aku) menempatkan dari

keturunanku di lembah selain/tanpa yang memiliki tanaman
Ibrahim:37

إِيتَآِئ ِذى ٱْلُقْربَىٰ َويَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوٱْلبَْغىِ َو
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan melarang

dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90

إِذًا لَّٱبْتََغْوا۟ إَِلىٰ ِذى ٱْلَعرِْش َسِبياًل
jika demikian tentu (tuhan-tuhan itu) mencari kepada yang memiliki

'arsy` jalan
Al-Isra:42

ٓص َوٱْلُقرَْءاِن ِذى ٱلذِّْكِر
shad demi Al Quran yang memiliki peringatan

Shaad:1

ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َغيَْر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
bacaan bahasa arab tidak / bukan / selain yang memiliki kebengkokan

boleh jadi mereka mereka bertakwa
Az-Zumar:28
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أََليَْس الـلَّـُه ِبَعِزيٍز ِذى ٱنِتَقامٍ
bukankah Allah dengan payah / sulit yang memiliki sungguh-

sungguh hukuman
Az-Zumar:37

ِذى ٱلطَّْوِل آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو إَِليِْه ٱمْلَِصيُر
yang memiliki karunia tidak ada tuhan kecuali dia kepada-Nya

tempat kembali
Ghafir:3

ْكَرامِ تَبَٰرََك ٱْسُم َربَِّك ِذى ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dia memberikan berkah yang silih berganti nama tuhanmu yang

memiliki Kebesaran dan kemuliaan
Ar-Rahman:78

مَِّن الـلَّـِه ِذى ٱمْلََعاِرجِ
dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik

Al-Ma'arij:3

ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ ِظلٍّ ِذى ثَلَِٰث ُشَعٍب
(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada naungan yang

memiliki tiga cabang
Al-Mursalaat:30

ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى ٱْلَعرِْش َمِكنيٍ
yang memiliki kekuatan disisi yang memiliki 'arsy` kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
At-Takwiir:20

ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى ٱْلَعرِْش َمِكنيٍ
yang memiliki kekuatan disisi yang memiliki 'arsy` kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
At-Takwiir:20

َوِفْرَعْوَن ِذى ٱأْلَْوتَاِد
dan fir'aun yang memiliki pasak-pasak (bala tentara)

Al-Fajr:10

ٌم ِفى يَْومٍ ِذى َمْسَغبٍَة أَْو إِطْعَٰ
atau pemberian makan di dalam hari yang memiliki waktu kelaparan

Al-Balad:14

فَذُو ُدَعآٍء َعِريٍض
maka mereka menunduk permohonan (ia[lk]) yang sangat

luas/panjang
Fush-Shilat:51 فَذُو

ثُمَّ أَْحيَُٰهْم إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kemudian dia menghidupkan mereka sesungguhnya Allah benar-

benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Al-Baqarah:243 َلذُو

ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60

َا َعلَّْمنَُٰه إِنَُّهۥ َلذُو ِعْلمٍ ملِّ َو
dan sesungguhnya dia benar-benar mempunyai pengetahuan karena

apa telah mengajarkannya
Yusuf:68

إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة لِّلنَّاِس َعَلىٰ ظُْلِمِهْم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan

bagi manusia atas/terhadap kezaliman mereka
Arraad:6
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إِنَّ َربََّك َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia

atas/terhadap manusia
An-Naml:73

إِنَُّهۥ َلذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
sesungguhnya dia benar-benar mempunyai nasib baik/peruntungan

yang besar
Al-Qashash:79

إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap

manusia
Ghafir:61

إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة َوذُو ِعَقاٍب أَلِيمٍ
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan dan

mempunyai akibat / kesudahan pedih
Fush-Shilat:43

َهْل ِفى ذَٰلَِك َقَسٌم لِِّذى ِحْجٍر
apakah/bukankah di dalam itu sumpah bagi memiliki pikiran / akal Al-Fajr:5 لِِّذى

َماِل َونَُقلِّبُُهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوذَاَت ٱلشِّ
dan membolak-balikkan mereka sebelah sebelah kanan dan sebelah

kiri
Al-Kahfi:18 َوذَاَت

إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة َوذُو ِعَقاٍب أَلِيمٍ
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan dan

mempunyai akibat / kesudahan pedih
Fush-Shilat:43 َوذُو

ِكنيِ َوِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak yatim dan orang-

orang miskin
Al-Baqarah:83 َوِذى

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan untuk yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak

yatim dan orang-orang miskin dan Ibnu jalan
Al-Anfaal:41 َولِِذى

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7
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ع ي ذ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peluru, suntikan, injeksi,

foto, potret, penembak, lemparan, sloki, pemain, ledakan, orang, mimis,
seloki, percobaan, gotri, gerakan cepat, dugaan, terkaan, teguk minuman

keras, pelemparan, rekening, bon, capai, habis, terganggu, lelah sekali, tdk
keruan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi senapan

۟ أَذَاُعوا
mereka menyiarkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن ٱأْلَْمِن أَِو ٱْلَخْوِف أَذَاُعوا۟ ِبِهۦ َو
dan apabila ia datang kepada mereka perkara-perkara dari keamanan

atau ketakutan mereka menyiarkan dengannya
An-Nisa:83 ۟ أَذَاُعوا
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ف و رhء
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rahim, ramah tamah, baik

budi, yg menyenangkan, lunak, tdk berbahaya, subur, yg bermurah hati,
yg menunjukkan belas kasihan, yg menguntungkan, sejuk, nyaman,

sedang, sedang-sedang, anggun, lemah gemulai, jelita, lemah lembut, sopan
santun, berbudi bahasa, berbudi bahasa baik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َلرَُءوٌف َرأْفٌَة َرأْفًَة رَُءوفٌۢ رَُءوٌف
benar-benar lembut /

halus
belas kasihan / rasa

santun rasa satun maha penyantun maha penyantun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَُّهۥ ِبِهْم رَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya dia dengan/kepada mereka maha penyantun sangat

penyayang
At-Taubah:117 رَُءوٌف

َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم
apa kalian menyusahkan kamu (ia[lk]) yang sangat menginginkan

atas kalian dengan/terhadap orang-orang mukmin maha penyantun
sangat penyayang

At-Taubah:128

َوأَنَّ الـلَّـَه رَُءوٌف رَِّحيٌم
dan bahwasannya Allah maha penyantun sangat penyayang

An-Nuur:20

َربَّنَآ إِنََّك رَُءوٌف رَِّحيٌم
ya tuhan kami sesungguhnya kamu maha penyantun sangat

penyayang
Al-Hasyr:10

َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha penyantun dengan hamba Al-Baqarah:207 رَُءوفٌۢ

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan Allah maha penyantun dengan hamba
Ali-Imran:30

َوَجَعْلنَا ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ َرأْفًَة َورَْحَمًة َورَْهبَاِنيًَّة
dan kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang

mengikutinya rasa satun dan rahmat dan rahbaniyah/kependetaan
Al-Hadiid:27 َرأْفًَة
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واََل تَأُْخذُْكم ِبِهَما َرأْفٌَة ِفى ِديِن الـلَّـِه
dan janganlah mengambil/menjadikan kalian[lk] kepada mereka

berdua belas kasihan / rasa santun di dalam agama Allah
An-Nuur:2 َرأْفٌَة

إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Baqarah:143 َلرَُءوٌف

إِنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat

penyayang
An-Nahl:7

أَْو يَأُْخذَُهْم َعَلىٰ تََخوٍُّف فَِإنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
atau (ia[lk]) mengazab mereka atas/terhadap proses ketakutan maka

sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat
penyayang

An-Nahl:47

إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Hajj:65

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم َو
dan sesungguhnya kami Allah dengan/kepada kalian benar-benar

lembut / halus sangat penyayang
Al-Hadiid:9
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س ا ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepala, ekor, ketua, atasan,

pemimpin, pikiran, otak, ujung kepala, puncak, hulu, judul, kop, seorang,
bongkol, gambar kepala, bagian depan, pengurus, hop, busa, pentol,

bungkul, bakat, tanjung, bagian pertama, kakus, WC, jemala, kamar kecil,
hidup, tetap tabah, dgn kuat, tegas, keras, ketat, kuat, teguh, kukuh, tetap,

erat, rapat, tangguh, tegap, tandas, kejat, jejek, tetap hati, firma.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeratkan, menuju,

memimpin, mengepalai, mengarah, bertujuan, mempelopori, mengawal,
membeku.

َرأِْسى َرأِْسِهۦ ِبرُُءوِسُكْم ِبَرأِْسىٓ ِبَرأِْس
kepalaku kepalanya dengan/pada kepala

kalian kepalaku kepalaku

رُُءوِسِهُم رُُءوُس رُُءوَسُهْم رُُءوَسُكْم َرأِْسى
kepala mereka (modal) pokok kepala mereka kepala kalian kepalaku

ٱلرَّأُْس رَّأِْسِهۦ
kepala kepalanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأََخذَ ِبَرأِْس أَِخيِه يَُجرُّهُۥٓ إَِليِْه
dan dia mengambil kepalaku saudaranya dia menariknya kepadanya Al-A'raaf:150 ِبَرأِْس

َقاَل يَبْنَؤُمَّ اَل تَأُْخذْ ِبلِْحيَِتى واََل ِبَرأِْسىٓ
dia mengatakan hai anak ibuku tidak mengambil dengan janggutku

dan jangan kepalaku
Thaahaa:94 ِبَرأِْسىٓ

َوٱْمَسُحوا۟ ِبرُُءوِسُكْم َوأَرُْجَلُكْم إَِلى ٱْلَكْعبنَْيِ
dan kalian hendaklah mengusap dengan/pada kepala kalian dan kaki

kalian sampai kedua mata-kaki
Al-Maidah:6 ِبرُُءوِسُكْم
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ثُمَّ ُصبُّوا۟ فَْوَق َرأِْسِهۦ ِمْن َعذَاِب ٱْلَحِميمِ
kemudian dituangkan (oleh mereka[lk]) di atas kepalanya dari azab

air yang sangat panas
Ad-Dukhaan:48 َرأِْسِهۦ

َوَقاَل ٱْلَءاَخُر إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسى ُخبْزًا
dan dia mengucapkan yang lain sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi membawa di atas kepalaku roti
Yusuf:36 َرأِْسى

واََل تَْحلُِقوا۟ رُُءوَسُكْم َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلَهْدُى َمِحلَُّهۥ
dan jangan kalian mencukur kepala kalian sehingga/sebelum sampai

binatang kurban tempat penyembelihannya
Al-Baqarah:196 رُُءوَسُكْم

ِريَن اَل تََخافُوَن فََعلَِم َما َلْم تَْعَلُموا۟ ُمَحلِِّقنَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
(mereka) yang mencukur rambut kepala kalian dan orang-orang yang

elok tidak kalian takut maka (ia) mengetahui apa yang tidak amu
mengetahui

Al-Fath:27

فََسيُنِْغُضوَن إَِليَْك رُُءوَسُهْم َويَُقوُلوَن َمتَىٰ ُهَو
lalu menggeleng-gelengkan kepadamu kepala mereka dan mereka

mengatakan kapan, bilakah dia
Al-Isra:51 رُُءوَسُهْم

ْوا۟ رُُءوَسُهْم َوَرأَيْتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهم مُّْستَْكِبُروَن َلوَّ
(mereka) memutar-balikkan kepala mereka dan (kamu) melihat

mereka mereka menghalangi dan mereka orang-orang yang dalam
kondisi sombong diri

Al-
Munaafiquun:5

إِن تُبْتُْم فََلُكْم رُُءوُس أَْموَٰلُِكْم َو
dan jika kalian bertaubat maka bagi kalian (modal) pokok harta-harta

kalian
Al-Baqarah:279 رُُءوُس

يَِٰطنيِ طَْلُعَها َكأَنَُّهۥ رُُءوُس ٱلشَّ
mayangnya seakan-akan seperti (modal) pokok syaitan-syaitan

Ash-Shaafaat:65

يَُصبُّ ِمن فَْوِق رُُءوِسِهُم ٱْلَحِميُم
disiramkan (nya) dari atas kepala mereka yang sangat mendidih Al-Hajj:19 رُُءوِسِهُم

ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعى رُُءوِسِهْم اَل يَرْتَدُّ إَِليِْهْم
orang-orang yang menyegerakan (ia[lk]) yang menengadah /

merelakan kepala mereka tidakberkedip kepada mereka
Ibrahim:43 رُُءوِسِهْم

ؤآَُلِء يَنِطُقوَن ثُمَّ نُِكُسوا۟ َعَلىٰ رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما هَٰٓ
kemudian ditundukkan atas/terhadap kepala mereka sesungguhnya

(kamu) telah mengetahui tidaklah mereka itu berbicara
Al-Anbiyaa':65

َوَلْو تََرىٰٓ إِِذ ٱمْلُْجرُِموَن نَاِكُسوا۟ رُُءوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika orang-

orang yang berdosa yang menundukkan kepala mereka disisi tuhan
mereka

As-Sajdah:12
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فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو ِبِهۦٓ أَذًى مِّن رَّأِْسِهۦ
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

dengannya gangguan (penyakit) dari kepalanya
Al-Baqarah:196 رَّأِْسِهۦ

 َوأَمَّا ٱْلَءاَخُر فَيُْصَلُب فَتَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمن رَّأِْسِهۦ
dan adapun yang lain maka akan disalib maka/lalu (kamu) memakan

lah burung-burung dari/sebagian kepalanya
Yusuf:41

ِمنِّى َوٱْشتََعَل ٱلرَّأُْس َشيْبًا َوَلْم أَُكۢن ِبُدَعآِئَك رَبِّ َشِقيًّا
daripadaku dan banyak/penuh kepala uban dan tidak/belum adalah

aku dengan doaku kepadamu Tuhan celaka/kecewa
Maryam:4 ٱلرَّأُْس
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ي ا ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penilaian, pendapat,

penganggaran, perhitungan, pengkalkulasian, pernyataan, keterangan,
pengumuman, keputusan, gagasan, maksud, dugaan, pikiran, angan,

pengartian, angan-angan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melihat, mengunjungi, lihat,
menjumpai, berjumpa, menemui, mengerti, memeriksa, membaca, pergi

ke, bertemu dgn, menampak, mempertimbangkan, memikirkan,
memperhitungkan, rasa, memandang, menimbang, membilang, memeka,

meninjau, menilik, memikir, memperembukkan, mengagak,
memperasakan, berpendapat, mengintai, mencium, menciumi,

mendingkik, memata-matai, memahami, membayangkan, berangan-
angan, mengandung, menyusun, menaruh, menjadi hamil, membenihkan,
menaruhkan, terpandang, mulai melihat, berhasil melihat, mencamkan,

mengira, menduga, mengandaikan, menyangka, memisalkan, memerlukan,
mengharuskan, menghendaki, memperhatikan

أَرََءيْتُْم أَرََءيْتُم أَرََءيْتَُكْم أَرََءيْتََك أَرََءيَْت
apakah pikiran

kalian
apakah pikiran

kalian
apakah

pendapat/pikiran
kalian

apakah (kamu)
memandang/terangkan

kepadaku
apakah (kamu)

lihat/pendapatmu

أََرىَٰكُهْم أََرىَٰك أََرٰى أََرى أَرََءيْتُْم
menampakkan

mereka kepadamu
dia memperlihatkan

kepadamu (aku) memandang (aku) memandang apakah pikiran
kalian

أََريْنََٰك أََرىِٰنىٓ أََرىُٰكْم أََرىُٰكم أََرىَٰكُهْم
(kami) perlihatkan

kepadamu (aku) melihat/mimpi dia memandang
kalian

dia memandang
kalian

menampakkan
mereka kepadamu

أَرِنَا أَُروِنىَ أَُروِنى أََريْنَُٰه أََريْنََٰك
perlihatkan kepada

kami
perlihatkanlah

kepadaku
perlihatkanlah

kepadaku
(kami) telah

memperlihatkan
kepadanya

(kami) perlihatkan
kepadamu

أَفَرََءيْتُم أَفَرََءيَْت أَرِِنىٓ أَرِِنى أَرِنَا
maka

apakah(kalian)
perhatikan

Apakah kamu
memperhatikan

kamu hendaklah
memperlihatkan

kepadaku

kamu hendaklah
memperlihatkan

kepadaku
perlihatkan kepada

kami
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تََر أُِريُكْم أَنَُّهْم أَفَرََءيْتُُم أَفَرََءيْتُم
kamu hendaklah

memperhatikan/melihat
(aku) kemukakan

kepada kalian (mereka) melihat apakah maka
kalian perhatikan

maka
apakah(kalian)

perhatikan

تََرْوَن تََرْوا۟ تََرِن تَرَآَءِت تََر
(kalian) melihat (kalian) melihat kamu melihat aku (kamu) saling

melihat
kamu hendaklah

memperhatikan/melihat

تََرى تََرْوَها تََرْونَُهْم تََرْونََها تََرْوَن
kamu hendaklah

memperhatikan/melihat melihatnya (kalian) melihat
mereka melihatnya (kalian) melihat

تََرىٰٓ تََرىُٰهْم تََرىِٰنى تََرٰى تََرى
kamu hendaklah

memperhatikan/melihat melihat mereka kamu melihat
aku

kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

رََءا تُِريَنِّى تَرََٰٓءا تََرِينَّ تََرىٰٓ
dia melihat telah diperlihatkan

kepadaku saling melihat sungguh melihat kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

رََءآ رََءاهُ رََءاَها رََءاَك رََءا
dia melihat melihatnya melihat melihat kamu dia melihat

۟ َرأَْوا َرأَُوا۟ َرأَتُْهم َرأَتُْه رََءآ
(mereka) melihat (mereka) melihat (ia) melihat mereka (ia) melihatnya dia melihat

َرأَْوُهْم َرأَْوهُ َرأَْوَها َرأَْوَك َرأَْوا۟
(mereka) melihat

mereka (mereka) melihatnya (mereka) melihatnya (mereka) melihat
kamu (mereka) melihat

َرأَيْتَُهْم َرأَيَْت َرأَىٰٓ َرأَٰى َرأَْوُهْم
(kamu) melihat

mereka kamu melihat dia melihat dia melihat (mereka) melihat
mereka
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َرأَيْنَُهۥٓ َرأَيْتُُهْم َرأَيْتُُموهُ َرأَيُْت َرأَيْتَُهْم
(ia) melihatnya (aku) lihat mereka kalian telah

melihatnya aku melihat (kamu) melihat
mereka

رِئَآَء رُْءيَٰىَ رُْءيَاَك َرأَْى َرأَيْنَُهۥٓ
riya' / supaya dilihat mimpiku mimpimu pandangan (ia) melihatnya

َسنُِريِهْم َسأُ۟وِريُكْم رََّءاهُ رََّءا رِئَآَء
akan perlihatkan
kepada mereka

aku akan
perlihatkan kepada

kalian
melihatnya dia melihat riya' / supaya dilihat

فَتََرى فَأَُروِنى فَأََرىُٰه َسيُِريُكْم َسنُِريِهْم
maka kamu lihat maka perlihatkan

kepadaku
maka (aku) semakin
memperlihatkannya

akan
memperhatikan
kepada kalian

akan perlihatkan
kepada mereka

فََسيََرى فََرأَْوهُ فَرََءاهُ فَتََرىُٰه فَتََرى
maka akan melihat maka (mereka)

melihatnya
lalu

melihat/menganggapnya maka melihatnya maka kamu lihat

َلنََرىَٰك َلتََرُونََّها َلتََرُونَّ أَلََريْنََٰكُهْم فََسيََرى
sungguh kami

melihatmu
sungguh akan

melihatnya
sungguh akan

melihat
sungguh kami

perlihatkan mereka
kepadamu

maka akan melihat

لِنُِريَُهۥ لِنُِريََك لِلرُّْءيَا َلنََرىَٰها َلنََرىَٰك
untuk

diperlihatkannya
untuk diperlihatkan

kepadamu bagi mimpi sungguh
memandangnya

sungguh kami
melihatmu

لََّرأَيْتَُهۥ لِيُِريَُهۥ لِيُِريَُهَما لِيُِريَُكم لِنُِريَُهۥ
sungguh melihatnya untuk dia

memperlihatkannya
untuk diperlihatkan

mereka berdua
untuk diperlihatkan

kepada kalian
untuk

diperlihatkannya

نََرٰى نََرى نَاَر لِّيَُرْوا۟ لََّرأَيْتَُهۥ
kami melihat kami melihat kami melihat untuk dilihat sungguh melihatnya
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نُِريَنََّك نُِريِهم نُِرٓى نََرىَٰك نََرٰى
telah diperlihatkan

kepadamu
diperlihatkan pada

mereka
kami

memperlihatkan
semakin

melihatmu[lk] kami melihat

َوتََرى َوأَرِنَا َوأََرٰى نُِّريََك نُِريَنََّك
dan kamu melihat dan ia menunjukkan

pada kami dan melihat telah diperlihatkan
kepadamu

telah diperlihatkan
kepadamu

۟ َوَرأَُوا َورََءا َوتََرىُٰهْم َوتََرٰى َوتََرى
dan (mereka)

melihat dan melihat dn melihat mereka dan kamu melihat dan kamu melihat

َورِْءيًا َوَرأَيْتَُهْم َوَرأَيَْت َوَرأَْوا۟ َوَرأَُوا۟
dan pandang mata dan (kamu) melihat

mereka dan (kamu) melihat dan mereka
mengetahui

dan (mereka)
melihat

َونُِرَى َونََرىُٰه َوَسيََرى َورِئَآَء َورِْءيًا
dan telah

diperlihatkan (oleh
dia[lk])

dan semakin
memandangnya dan akan melihat dan riya dan pandang mata

يَرَهُۥ يََر
melihatnya melihat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْخرَِة َقاَل أَرََءيَْت إِذْ أََويْنَآ إَِلى ٱلصَّ
dia mengatakan apakah (kamu) lihat/pendapatmu tatkala kita mencari

tempat berlindung di/atas batu
Al-Kahfi:63 أَرََءيَْت

أَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
apakah (kamu) lihat/pendapatmu orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Furqon:43

أَرََءيَْت ٱلَِّذى يَنَْهىٰ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu yang melarang

Al-Alaq:9
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أَرََءيَْت إِن َكاَن َعَلى ٱْلُهَدىٰٓ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu jika adalah dia atas/terhadap yang

menunjukkan tersebut
Al-Alaq:11

أَرََءيَْت إِن َكذََّب َوتََولَّىٰٓ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu jika dia telah sungguh-sungguh

mendustakan (ia) benar-benar memalingkan
Al-Alaq:13

أَرََءيَْت ٱلَِّذى يَُكذُِّب ِبٱلدِّيِن
apakah (kamu) lihat/pendapatmu yang sungguh-sungguh akan

mendustakan hari pembalasan/agama
Al-Maauun:1

ذَا ٱلَِّذى َكرَّْمَت َعَلىَّ َقاَل أَرََءيْتََك هَٰ
dia mengatakan apakah (kamu) memandang/terangkan kepadaku ini

yang (kamu) memuliakan atas
Al-Isra:62 أَرََءيْتََك

اَعُة ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه أَْو أَتَتُْكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah atau datang kepadamu kiamat
Al-An'aam:40 أَرََءيْتَُكْم

ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه بَْغتًَة أَْو َجْهرَةً
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba atau nyata
Al-An'aam:47

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59
أَرََءيْتُم

ُقْل أَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa yang mereka

menyeru dari selain Allah
Al-Ahqaaf:4

رَُكْم ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أََخذَ الـلَّـُه َسْمَعُكْم َوأَبْصَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

mengambil/mengazab Allah pendengaran kalian dan penglihatan
kalian

Al-An'aam:46 أَرََءيْتُْم

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَابُُهۥ بَيَٰتًا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika dia datang

kepada kalian siksaannya pada waktu malam
Yunus:50

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:28

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:63

2172

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:88

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:71

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:72

ُقْل أَرََءيْتُْم ُشرََكآَءُكُم ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian sekutu-sekutu

kalian orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah
Faathir:40

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Fush-Shilat:52

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Al-Ahqaaf:10

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْهَلَكِنىَ الـلَّـُه َوَمن مَِّعىَ أَْو رَِحَمنَا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia) akhirnya
membinasakan aku Allah dan orang-orang yang bersama aku atau dia

memberi rahmat kami

Al-Mulk:28

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْصبَحَ َمآؤُُكْم َغْوًرا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia)

menjadikan air kalian masuk dalam tanah kering
Al-Mulk:30

َوتَفَقََّد ٱلطَّيَْر فََقاَل َما لِىَ آَل أََرى ٱْلُهْدُهَد
dan (ia) sengaja memeriksa/mencari burung-burung lalu ia

mengatakan tidak ada/mengapa bagiku aku tidak (aku) memandang
hud-hud

An-Naml:20
أََرى

َوَقاَل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّنُكْم إِنِّىٓ أََرٰى َما اَل تََرْوَن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku berlepas diri diantara kalian

sesungguhnya aku (aku) memandang apa tidak (kalian) melihat
Al-Anfaal:48 أََرٰى

 َوَقاَل ٱمْلَلُِك إِنِّىٓ أََرٰى
dan dia mengucapkan raja sesungguhnya aku (aku) memandang

Yusuf:43

َقاَل يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أََرٰى ِفى ٱمْلَنَامِ
dia mengatakan wahai anakku sesungguhnya aku (aku) memandang

di dalam tidurku

Ash-
Shaafaat:102
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 إِن َجآَءنَا َقاَل ِفْرَعْوُن َمآ أُِريُكْم إاِلَّ َمآ أََرٰى
jika dia datang kepada kami dia mengatakan fir'aun tidak (aku)
kemukakan kepada kalian kecuali apa yang (aku) memandang

Ghafir:29

لِتَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبَمآ أََرىَٰك الـلَّـُه
supaya kamu mengadili diantara manusia dengan apa dia

memperlihatkan kepadamu Allah
An-Nisa:105 أََرىَٰك

إِنِّىٓ أََرىَٰك َوَقْوَمَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku dia memperlihatkan kepadamu dan kaummu di

dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-An'aam:74

َوَلْو أََرىَٰكُهْم َكِثيًرا لَّفَِشْلتُْم َوَلتَنَٰزَْعتُْم ِفى ٱأْلَْمِر
dan sekiranya menampakkan mereka kepadamu sangat banyak

(kalian) menjadi gentar dan pasti (kalian) berbantah-bantahan di
dalam urusan ini

Al-Anfaal:43
أََرىَٰكُهْم

ِفى ٱأْلَْمِر َوَعَصيْتُم مِّۢن بَْعِد َمآ أََرىُٰكم
di dalam urusan ini dan kalian telah mendurhakai dari sesudah apa

dia memandang kalian
Ali-Imran:152 أََرىُٰكم

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ مُِّحيٍط إِنِّىٓ أََرىُٰكم ِبَخيٍْر َو
sesungguhnya aku dia memandang kalian dengan kebaikan dan

sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari meliputi
Huud:84

لَُٰقوا۟ َربِِّهْم َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن إِنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka orang-orang yang menemuinya tuhan mereka

akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan
kebodohan

Huud:29 أََرىُٰكْم

َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن
akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan

kebodohan
Al-Ahqaaf:23

َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْعِصُر َخْمًرا
dia mengatakan salah satu dari keduanya sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi memeras minuman-minuman keras
Yusuf:36 أََرىِٰنىٓ

َوَقاَل ٱْلَءاَخُر إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسى ُخبْزًا
dan dia mengucapkan yang lain sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi membawa di atas kepalaku roti
Yusuf:36

َوَما َجَعْلنَا ٱلرُّْءيَا ٱلَِّتىٓ أََريْنََٰك إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس
dan tidak kami jadikan mimpi yang (kami) perlihatkan kepadamu

melainkan cobaan/fitnah bagi manusia
Al-Isra:60 أََريْنََٰك

َوَلَقْد أََريْنَُٰه َءايَِٰتنَا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَىٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat

Kami semuanya maka (ia)sungguh-sungguh mendustakan dan dia
enggan / menolak

Thaahaa:56
أََريْنَُٰه
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أَُروِنى َماذَا َخَلُقوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض
perlihatkanlah kepadaku apa yang (mereka) menciptakan dari bumi Faathir:40 أَُروِنى

أَُروِنى َماذَا َخَلُقوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض
perlihatkanlah kepadaku apa yang (mereka) menciptakan dari bumi

Al-Ahqaaf:4

ُقْل أَُروِنىَ ٱلَِّذيَن أَْلَحْقتُم ِبِهۦ ُشرََكآَء
kamu hendaklah mengatakan perlihatkanlah kepadaku orang-orang

yang (kalian[lk]) perhubungkanlah dengannya sekutu-sekutu
Saba':27 أَُروِنىَ

ِعَقُة ِبظُْلِمِهْم فََقاُلٓوا۟ أَرِنَا الـلَّـَه َجْهرَةً فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka mereka mengatakan perlihatkan kepada kami Allah nyata maka
dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dengan/karena kedzaliman

mereka

An-Nisa:153
أَرِنَا

نَا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َربَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيِْن أََضالَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ya

tuhan kami perlihatkan kepada kami dua orang yang menyesatkan
kami

Fush-Shilat:29

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ أَرِِنى َكيَْف تُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Tuhan kamu hendaklah

memperlihatkan kepadaku bagaimana menurut Engkau
menghidupkan kematian

Al-Baqarah:260
أَرِِنى

َقاَل رَبِّ أَرِِنىٓ أَنظُْر إَِليَْك
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah memperlihatkan kepadaku

kamu hendaklah memperlihatkan Engkau
Al-A'raaf:143 أَرِِنىٓ

َ َمااًل َوَوَلًدا أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77 أَفَرََءيَْت

تَّْعنَُٰهْم ِسِننَي أَفَرََءيَْت إِن مَّ
Apakah kamu memperhatikan jika kami menyenangkan mereka

beberapa tahun

Asy-
Syu'araa':205

أَفَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
Apakah kamu memperhatikan orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Jaatsiyah:23

أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى تََولَّىٰ
Apakah kamu memperhatikan yang ia benar-benar memalingkan

An-Najm:33

َقاَل أَفَرََءيْتُم مَّا ُكنتُْم تَْعبُُدوَن
dia mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa adalah kalian

kalian menyembah
Asy-Syu'araa':75 أَفَرََءيْتُم
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ُقْل أَفَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa

mereka menyeru dari selain Allah
Az-Zumar:38

أَفَرََءيْتُم مَّا تُْمنُوَن
maka apakah(kalian) perhatikan apa (kalian) angankan / tumpahkan /

pancarkan
Al-Waqi'a:58

أَفَرََءيْتُم مَّا تَْحرُثُوَن
maka apakah(kalian) perhatikan apa kamu tanam

Al-Waqi'a:63

أَفَرََءيْتُُم ٱللََّٰت َوٱْلُعزَّٰى
apakah maka kalian perhatikan al lata dan Al XUzza An-Najm:19 أَفَرََءيْتُُم

أَفَرََءيْتُُم ٱمْلَآَء ٱلَِّذى تَْشَربُوَن
apakah maka kalian perhatikan air yang (kalian) minum

Al-Waqi'a:68

أَفَرََءيْتُُم ٱلنَّاَر ٱلَِّتى تُوُروَن
apakah maka kalian perhatikan api yang kamu nyalakan

Al-Waqi'a:71

أَواََل يََرْوَن أَنَُّهْم يُفْتَنُوَن ِفى ُكلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو
atau setiap tidak (mereka) melihat sesungguhnya mereka di dalam

(kalian) bertasbih setiap tahun atau
At-Taubah:126 أَنَُّهْم

إِن َجآَءنَا َقاَل ِفْرَعْوُن َمآ أُِريُكْم إاِلَّ َمآ أََرٰى
jika dia datang kepada kami dia mengatakan fir'aun tidak (aku)
kemukakan kepada kalian kecuali apa yang (aku) memandang

Ghafir:29 أُِريُكْم
أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم

tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang mereka keluar/pergi dari rumah/kampung halaman

mereka

Al-Baqarah:243
تََر

أََلْم تََر إَِلى ٱمْلإََلِ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada pemuka-

pemuka dari Bani Israil
Al-Baqarah:246

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذى َحآجَّ إِبْرَِٰهيَم ِفى َربِِّهۦٓ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada yang

dia berhaji Ibrahim di dalam tuhannya
Al-Baqarah:258

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
Ali-Imran:23

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:44
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وَن أَنفَُسُهم أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُزَكُّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka membersihkan diri-diri mereka sendiri
An-Nisa:49

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:51

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يَزُْعُموَن
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang kalian mengira
An-Nisa:60

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُكْم
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang dia dikatakan kepada mereka tahanlah tangan-tangan

kalian

An-Nisa:77

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َخَلَق ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia menciptakan langit dan bumi dengan benar
Ibrahim:19

أََلْم تََر َكيَْف َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan satu
kalimat kebaikan

Ibrahim:24

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن بَدَُّلوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه ُكفًْرا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang (mereka) menukar nikmat Allah kekafiran
Ibrahim:28

ِفِريَن تَُؤزُُّهْم أَزًّا يَِٰطنَي َعَلى ٱْلكَٰ أََلْم تََر أَنَّآ أَرَْسْلنَا ٱلشَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya kami

telah mengutus syaitan-syaitan atas/terhadap para pembangkang /
kafir (kamu) mengganggu mereka gangguan

Maryam:83

وَِٰت مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْسُجُد َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

menyembah baginya orang/apa di dalam langit
Al-Hajj:18

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Al-Hajj:63

َر َلُكم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َسخَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah
(ia) telah berkali-kali memperjalankan bagi kalian apa di dalam bumi

Al-Hajj:65

وَِٰت مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَُسبِّحُ َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

sungguh-sungguh akan mensucikan baginya orang/apa di dalam
langit

An-Nuur:41
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أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُزِْجى َسَحابًا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

menjalankan / mengarak awan
An-Nuur:43

أََلْم تََر إَِلىٰ َربَِّك َكيَْف َمدَّ ٱلظِّلَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada tuhanmu

bagaimana menurut dia memanjangkan bayang-bayang
Al-Furqon:45

أََلْم تََر أَنَُّهْم ِفى ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat sesungguhnya

mereka di dalam setiap lembah mengembara

Asy-
Syu'araa':225

أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dimasukkan malam di dalam siang
Luqman:29

أََلْم تََر أَنَّ ٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya perahu

dia mengalirkan di dalam laut
Luqman:31

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

ia menurunkan dari langit air
Faathir:27

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Az-Zumar:21

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه أَنَّىٰ يُْصرَفُوَن أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُجَٰ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

bahwasanya dipalingkan

Ghafir:69

۟ وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia mengetahui apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi
kecuali dia bersama mereka dimana apa adalah mereka

Al-Mujaadilah:7

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

۟ أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن تََولَّْوا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang kalian telah memalingkan

Al-
Mujaadilah:14

۟ أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نَافَُقوا
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang para yang munafik
Al-Hasyr:11
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أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبَعاٍد
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap kaum 'ad
Al-Fajr:6

ِب ٱْلِفيِل أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبأَْصحَٰ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap golongan gajah
Al-Fiil:1

ا تَرَآَءِت ٱْلِفئَتَاِن نََكَص َعَلىٰ َعِقبَيِْه إِنِّى َجاٌر لَُّكْم فََلمَّ َو
dan sesungguhnya saya pelindung bagi kalian maka tatkala (kamu)

saling melihat kedua golongan/pasukan (ia)membalikan
atas/terhadap kedua tumitnya

Al-Anfaal:48 تَرَآَءِت

إِن تََرِن أَنَا۠ أََقلَّ ِمنَك َمااًل َوَوَلًدا
jika kamu melihat aku aku lebih sedikit daripadamu harta dan anak-

anak
Al-Kahfi:39 تََرِن

َر َلُكم أََلْم تََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َسخَّ
tidakkah (kalian) melihat bahwasanya Allah (ia) telah berkali-kali

memperjalankan bagi kalian
Luqman:20 ۟ تََرْوا

وٍَٰت ِطبَاًقا أََلْم تََرْوا۟ َكيَْف َخَلَق الـلَّـُه َسبْعَ َسمَٰ
tidaklah (kalian) melihat bagaimana menurut dia menciptakan Allah

tujuh langit lapisan-lapisan
Nuh:15

َوَقاَل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّنُكْم إِنِّىٓ أََرٰى َما اَل تََرْوَن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku berlepas diri diantara kalian

sesungguhnya aku (aku) memandang apa tidak (kalian) melihat
Al-Anfaal:48 تََرْوَن

أاََل تََرْوَن أَنِّىٓ أُوِفى ٱْلَكيَْل َوأَنَا۠ َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
tidaklah (kalian) melihat bahwasanya aku aku menyempurnakan

sukatan dan aku sebaik-baik pemberi tempat turun
Yusuf:59

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى رَفَعَ ٱلسَّ
Allah yang (ia) meninggikan langit dengan tidak/tanpa

tiang/bangunan tinggi melihatnya
Arraad:2 تََرْونََها

آ أَرَْضَعْت يَْوَم تََرْونََها تَذَْهُل ُكلُّ ُمرِْضَعٍة َعمَّ
pada hari melihatnya tidak ingat/lupa tiap (ia[lk]) yang menyusui

anak dari apa (anak) (ia[pr]) menyebabkan menyusui
Al-Hajj:2

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ  َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dengan tidak/tanpa tiang/bangunan tinggi

melihatnya
Luqman:10

إِنَُّهۥ يََرىُٰكْم ُهَو َوَقِبيُلُهۥ ِمْن َحيُْث اَل تََرْونَُهْم
sesungguhnya dia semakin melihat kalian dia dan golongannya dari

mana tidak (kalian) melihat mereka
Al-A'raaf:27 تََرْونَُهْم
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۟ َوأَنزََل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوَعذََّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan Dia menurunkan para bala tentara tidak melihatnya dan (ia)telah

benar-benar mengazab orang-orang yang mereka mengingkari
At-Taubah:26 تََرْوَها

 َوأَيََّدهُۥ ِبُجنُوٍد لَّْم تََرْوَها
dan (ia[lk]) menyebabkan menguatkannya dengan para bala tentara

tidak melihatnya
At-Taubah:40

 إِذْ َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها
jika dia telah datang kepada kalian para bala tentara maka

kirimkanlah kami atas mereka angin dan para bala tentara tidak
melihatnya

Al-Ahzab:9

أَْو تَُقوَل ِحنَي تََرى ٱْلَعذَاَب
atau mengatakan ketika kamu hendaklah memperhatikan/melihat

azab / siksa
Az-Zumar:58 تََرى

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan pada hari kiamat-kiamat kamu hendaklah memperhatikan/melihat

orang-orang yang mereka mendustakan atas/terhadap Allah
Az-Zumar:60

ِشَعًة َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَنََّك تََرى ٱأْلَرَْض خَٰ
dan dari tanda-tanda-Nya bahwasanya kamu kamu hendaklah

memperhatikan/melihat bumi (ia[lk]) yang menundukkan
Fush-Shilat:39

ا َكَسبُوا۟ َوُهَو َواِقعٌۢ ِبِهْم تََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang zalim
orang-orang yang takut dari apa mereka telah melakukan dan dia

(ia[lk]) yang menimpa pada mereka

Asy-Syuura:22

ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12

۟ نُْهْم يَتََولَّْوَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا تََرٰى َكِثيًرا مِّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat sangat banyak dari mereka

mereka memalingkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Maidah:80 تََرٰى

الَّ تََرٰى ِفيَها ِعَوًجا وآََل أَْمتًا
tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat didalamnya/padanya

kebengkokan dan tidak yang tinggi
Thaahaa:107

 أَنِّىٓ أَذْبَُحَك فَٱنظُْر َماذَا تََرٰى
bahwasannya aku akhirnya menyembelih kamu maka kamu

hendaklah memperhatikan apa yang kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Ash-
Shaafaat:102
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ِن ِمن تَفَُٰوٍت مَّا تََرٰى ِفى َخْلِق ٱلرَّْحمَٰ
tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat di dalam penciptaan

pemurah dari ketidak seimbangan
Al-Mulk:3

فَٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َهْل تََرٰى ِمن فُطُوٍر
maka kembalilah pandangan apakah kamu hendaklah

memperhatikan/melihat dari teratur/seimbang
Al-Mulk:3

فََهْل تََرٰى َلُهم مِّۢن بَاِقيٍَة
maka adakah kamu hendaklah memperhatikan/melihat diantara

mereka dari (ia[lk]) yang tertinggal/tersisa
Al-Haaqqah:8

َقاَل َلن تََرىِٰنى َولَِٰكِن ٱنظُْر إَِلى ٱْلَجبَِل
dia mengatakan tidak akan kamu melihat aku akan tetapi kamu

hendaklah memperhatikan ke bukit
Al-A'raaf:143 تََرىِٰنى

 فَِإِن ٱْستََقرَّ َمَكانَُهۥ فََسْوَف تََرىِٰنى
maka jika kamu menetap kedudukannya maka kelak kamu melihat

aku
Al-A'raaf:143

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29 تََرىُٰهْم

ا َعرَفُوا۟ ِمَن ٱْلَحقِّ تََرىٰٓ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat mata-mata mereka sangat

kebanjiran dari air mata dari apa mereka mengetahui dari kebenaran
Al-Maidah:83 تََرىٰٓ

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap neraka
Al-An'aam:27

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلىٰ َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap tuhan mereka
Al-An'aam:30

 َوَمن َقاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوَلْو تََرىٰٓ
dan orang dia mengatakan kelak akan menurunkan seperti apa ia

menurunkan Allah sekiranya kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Al-An'aam:93

۟ َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ يَتََوفَّى ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika menjadi

mewafatkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:50

َوَلْو تََرىٰٓ إِِذ ٱمْلُْجرُِموَن نَاِكُسوا۟ رُُءوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika orang-

orang yang berdosa yang menundukkan kepala mereka disisi tuhan
mereka

As-Sajdah:12
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 واََل ِبٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوَلْو تََرىٰٓ
dan tidak dengan yang (Kitab) antara dihadapannya/sebelumnya dan

kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat
Saba':31

۟ َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ فَِزُعوا
dan jika kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika (mereka)

mengagetkan
Saba':51

فَِإمَّا تََرِينَّ ِمَن ٱْلبََشِر أََحًدا
maka adapun/jika sungguh melihat dari manusia seseorang/siapapun Maryam:26 تََرِينَّ

ُب ُموَسىٰٓ إِنَّا مَلُْدرَُكوَن ا تَرََٰٓءا ٱْلَجْمَعاِن َقاَل أَْصحَٰ فََلمَّ
maka setelah saling melihat kedua kumpulan/golongan dia

mengatakan para penghuni Musa sesungguhnya kami pasti orang-
orang yang cepat tersusul

Asy-Syu'araa':61
تَرََٰٓءا

ُقل رَّبِّ إِمَّا تُِريَنِّى َما يُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan Tuhan adapun/jika telah diperlihatkan

kepadaku apa mereka diberikan nasehat

Al-
Mu'minuun:93

تُِريَنِّى
ا َجنَّ َعَليِْه ٱلَّيُْل رََءا َكوَْكبًا فََلمَّ

maka ketika telah gelap atasnya malam dia melihat bintang Al-An'aam:76 رََءا
ذَا َربِّى ا رََءا ٱْلَقَمَر بَاِزًغا َقاَل هَٰ فََلمَّ

maka ketika dia melihat bulan yang terbit dia mengatakan ini
Tuhanku

Al-An'aam:77

ذَا َربِّى ْمَس بَاِزَغًة َقاَل هَٰ ا رََءا ٱلشَّ فََلمَّ
maka ketika dia melihat matahari yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:78

ا رََءا َقِميَصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر فََلمَّ
maka tatkala dia melihat bajunya koyak dari belakang

Yusuf:28

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱْلَعذَاَب َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang mereka menganiaya azab /

siksa
An-Nahl:85

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ ُشرََكآَءُهْم َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang kalian menyekutukan

sekutu-sekutu mereka
An-Nahl:86

۟ إِذْ رََءا نَاًرا فََقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا
tatkala dia melihat api lalu ia mengatakan kepada keluarganya

(kalian[lk]) tinggallah / menetaplah
Thaahaa:10

۟ َا رََءا ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱأْلَْحزَاَب َقاُلوا َوملَّ
dan tatkala dia melihat orang-orang yang beriman golongan-golongan

mereka berkata
Al-Ahzab:22
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إِذَا رََءاَك ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا َو
dan apakah melihat kamu orang-orang yang mereka mengingkari

tidak lain (mereka[lk]) membuat kamu hanyalah olok-olokan
Al-Anbiyaa':36 رََءاَك

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan lemparkanlah tongkatmu maka tatkala melihat menjadi cepat

menggerakkan seakan-akan ia seperti ular
An-Naml:10 رََءاَها

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan kamu hendaklah melemparkan tongkatmu maka tatkala melihat

menjadi cepat menggerakkan seakan-akan ia ular
Al-Qashash:31

ا رََءاهُ ُمْستَِقرًّا ِعنَدهُۥ فََلمَّ
maka tatkala melihatnya yang menetap / berdiri tegak di sisi-nya An-Naml:40 رََءاهُ

َوَلَقْد رََءاهُ نَزَْلًة أُْخَرٰى
dan sesungguhnya melihatnya satu kali turun yang lain

An-Najm:13

َوَلَقْد رََءاهُ ِبٱأْلُفُِق ٱمْلُِبنيِ
dan sesungguhnya melihatnya di tepi langit/di ufuk nyata/terang

At-Takwiir:23

ا رََءآ أَيِْديَُهْم اَل تَِصُل إَِليِْه فََلمَّ
maka tatkala dia melihat tangan mereka tidak sampaikan kepadanya Huud:70 رََءآ

ًة وََكَشفَْت َعن َساَقيَْها ا َرأَتُْه َحِسبَتُْه ُلجَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) melihatnya dia mengiranya kolam air dan (ia)

membuka/menghilangkan dari kedua betisnya
An-Naml:44 َرأَتُْه

إِذَا َرأَتُْهم مِّن مََّكانٍۭ بَِعيٍد َسِمُعوا۟ َلَها تََغيُّظًا َوزَِفيًرا
apabila (ia) melihat mereka dari tempat yang jauh Maha mendengar

padanya kemarahan dan teriakan/suara bernyala-nyala
Al-Furqon:12 َرأَتُْهم

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ َلٱفْتََدْت ِبِهۦ َوأََسرُّ
tentu ia tebus dengannya dan menyembunyikan penyesalan tatkala

(mereka) melihat azab / siksa
Yunus:54 ۟ َرأَُوا

َرأَُوا۟ ٱْلَءايَِٰت َليَْسُجنُنَُّهۥ َحتَّىٰ ِحنيٍ
(mereka) melihat tanda-tanda memenjarakannya sehingga beberapa

waktu
Yusuf:35

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ َوأََسرُّ
dan menyembunyikan penyesalan tatkala (mereka) melihat azab /

siksa
Saba':33

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َوتََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ملَّ
dan kamu melihat orang-orang yang zalim ketika (mereka) melihat

azab / siksa
Asy-Syuura:44
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اَعَة إِمَّا ٱلسَّ َحتَّىٰٓ إِذَا َرأَْوا۟ َما يُوَعُدوَن إِمَّا ٱْلَعذَاَب َو
sehingga apabila (mereka) melihat apa mereka diberikan nasehat

maupun azab / siksa dan maupun kiamat
Maryam:75 ۟ َرأَْوا

إِذَا َرأَْوا۟ َءايًَة يَْستَْسِخُروَن َو
dan apabila (mereka) melihat tanda-tanda menjadi memperolok-olok

Ash-Shaafaat:14

ا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihat azab Kami mereka berkata kami telah

beriman kepada Allah sendirinya
Ghafir:84

َا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا نُُهْم ملَّ فََلْم يَُك يَنفَُعُهْم إِيمَٰ
maka tidak ada adalah ia memberi manfaat kepada mereka iman

mereka tatkala (mereka) melihat azab Kami
Ghafir:85

ٓوا۟ إَِليَْها َوتَرَُكوَك َقآِئًما رَةً أَْو َلْهًوا ٱنفَضُّ إِذَا َرأَْوا۟ ِتجَٰ َو
dan apabila (mereka) melihat perniagaan atau guyonan/permainan

berbagai tujuan kepadanya dan (kalian) meninggalkanmu berdiri
Al-Jumu'ah:11

َحتَّىٰٓ إِذَا َرأَْوا۟ َما يُوَعُدوَن
sehingga apabila/tatkala (mereka) melihat apa mereka diberikan

nasehat
Al-Jinn:24

إِذَا َرأَْوَك إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا َو
dan apabila (mereka) melihat kamu tidaklah (mereka[lk]) membuat

kamu melainkan olok-olokan
Al-Furqon:41 َرأَْوَك

ا َرأَْوَها َقاُلٓوا۟ إِنَّا َلَضآلُّوَن فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihatnya mereka berkata sesungguhnya

kami benar-benar orang-orang yang sesat
Al-Qalam:26 َرأَْوَها

ا َرأَْوهُ َعارًِضا مُّْستَْقِبَل أَْوِديَِتِهْم فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihatnya (ia[lk]) yang mengawan orang

yang kondisi menuju lembah-lembah mereka
Al-Ahqaaf:24 َرأَْوهُ

ا َرأَْوهُ زُْلفًَة ِسيٓـَْٔت ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََلمَّ
maka ketika (mereka) melihatnya dekat menjadi buruk/jelek wajah-

wajah orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Mulk:27

ؤآَُلِء َلَضآلُّوَن إِذَا َرأَْوُهْم َقاُلٓوا۟ إِنَّ هَٰٓ َو
dan apabila (mereka) melihat mereka mereka berkata sesungguhnya

mereka itu (orang-orang beriman) benar-benar orang-orang yang
sesat

Al-
Mutaffifiin:32

َرأَْوُهْم

َلَقْد َرأَٰى ِمْن َءايَِٰت َربِِّه ٱْلُكبَْرىٰٓ
sesungguhnya dia melihat dari/sebagian tanda-tanda tuhannya (ia[lk])

yang besar
An-Najm:18 َرأَٰى
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َما َكذََب ٱْلفَُؤاُد َما َرأَىٰٓ
tidak (ia) mendustakan hati itu apa dia melihat An-Najm:11 َرأَىٰٓ

َرأَيَْت ٱمْلُنَِٰفِقنَي يَُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا
kamu melihat orang-orang munafik laki-laki mereka menghalangi

dari kamu halangan yang sangat kuat
An-Nisa:61 َرأَيَْت

إِذَا َرأَيَْت ٱلَِّذيَن يَُخوُضوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا َو
dan apabila kamu melihat orang-orang yang mereka memperolok-

olok di dalam / pada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:68

َرأَيَْت ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:20

إِذَا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا َو
dan apabila kamu melihat kemudian kamu melihat kenikmatan

kerajaan sangat besar
Al-Insaan:20

إِذَا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا َو
dan apabila kamu melihat kemudian kamu melihat kenikmatan

kerajaan sangat besar
Al-Insaan:20

۟ ُروُن َما َمنََعَك إِذْ َرأَيْتَُهْم َضلُّٓوا َقاَل يَٰهَٰ
dia mengatakan hai Harun apa yang dia mencegah / melindungi kamu

ketika (kamu) melihat mereka mereka telah sesat
Thaahaa:92 َرأَيْتَُهْم

ًة َعَليُْكْم فَِإذَا َجآَء ٱْلَخْوُف َرأَيْتَُهْم  أَِشحَّ
kikir atas kalian maka apabila dia datang ketakutan (kamu) melihat

mereka
Al-Ahzab:19

إِذَا َرأَيْتَُهْم تُْعجِبَُك أَْجَساُمُهْم َو
dan apabila (kamu) melihat mereka ditarik hatimu tubuh-tubuh

mereka

Al-
Munaafiquun:4

َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19

ْمَس َوٱْلَقَمَر يَٰٓأَبَِت إِنِّى َرأَيُْت أََحَد_َعَشَر َكوَْكبًا َوٱلشَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku melihat belas bintang-bintang

dan matahari dan bulan
Yusuf:4 َرأَيُْت

أَن تَْلَقْوهُ فََقْد َرأَيْتُُموهُ َوأَنتُْم تَنظُُروَن
bahwa kalian menemuinya maka sesungguhnya telah kalian telah

melihatnya dan kalian kalian memperhatikan
Ali-Imran:143 َرأَيْتُُموهُ

جِِديَن َرأَيْتُُهْم لِى سَٰ
(aku) lihat mereka kepadaku mereka bersujud Yusuf:4 َرأَيْتُُهْم

2185

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ا َرأَيْنَُهۥٓ أَْكبَرْنَُهۥ َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَليِْهنَّ فََلمَّ
dan ia telah berkata kamu hendaklah keluar keluar atas mereka maka

tatkala (ia) melihatnya (mereka[pr]) kagum padanya dan (mereka)
membagi/memotong tangan mereka[pr]

Yusuf:31
َرأَيْنَُهۥٓ

ثَْليِْهْم َرأَْى ٱْلَعنْيِ َوأُْخَرٰى َكاِفرَةٌ يََرْونَُهم مِّ
dan yang lain yang mengingkari mereka melihat mereka dua kali

sebanyak mereka pandangan mata-mata
Ali-Imran:13 َرأَْى

َقاَل يَٰبُنَىَّ اَل تَْقُصْص رُْءيَاَك َعَلىٰٓ إِْخَوِتَك
dia mengatakan hai anakku tidak kisahkan mimpimu

atasku/terhadapku saudara-saudaramu
Yusuf:5 رُْءيَاَك

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََلُ أَفْتُوِنى ِفى رُْءيَٰىَ إِن ُكنتُْم لِلرُّْءيَا تَْعبُُروَن
wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di dalam mimpiku

jika adalah kalian bagi mimpi ajarkan
Yusuf:43 رُْءيَٰىَ

ذَا تَأِْويُل رُْءيَٰىَ ِمن َقبُْل إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم َوَقاَل يَٰٓأَبَِت هَٰ
dan dia mengucapkan wahai bapakku ini tabir/pengertian mimpiku
dari sebelum sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana

Yusuf:100

َكٱلَِّذى يُنِفُق َماَلُهۥ رِئَآَء ٱلنَّاِس
seperti orang yang dia memberi nafkah hartanya riya' / supaya dilihat

manusia
Al-Baqarah:264 رِئَآَء

َوٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم رِئَآَء ٱلنَّاِس
dan orang-oarng yang mereka menafkahkan harta-harta mereka riya' /

supaya dilihat manusia
An-Nisa:38

َن َربِِّهۦ َلوآَْل أَن رََّءا بُرْهَٰ
kalau tidak bahwa dia melihat tanda-tanda tuhannya Yusuf:24 رََّءا

أَن رََّءاهُ ٱْستَْغنَىٰٓ
bahwa melihatnya (ia) memohon kecukupan Al-Alaq:7 رََّءاهُ

َوأُْمْر َقْوَمَك يَأُْخذُوا۟ ِبأَْحَسِنَها َسأُ۟وِريُكْم َداَر ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kamu hendaklah menyuruh kaum kamu mereka mengambil

dengan kebaikan darinya aku akan perlihatkan kepada kalian
rumah/tempat orang-orang yang sewenang-wenang

Al-A'raaf:145
َسأُ۟وِريُكْم

ُن ِمْن َعَجٍل َسأُ۟وِريُكْم َءايَِٰتى فَاَل تَْستَْعجُِلوِن نسَٰ ُخلَِق ٱإْلِ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) manusia dari tergesa-gesa aku

akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Ku maka janganlah
kalian minta menyegerakan

Al-Anbiyaa':37
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َسنُِريِهْم َءايَِٰتنَا ِفى ٱْلَءافَاِق َوِفىٓ أَنفُِسِهْم
akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di dalam segenap

penjuru / ufuk dan pada diri/jiwa-jiwa mereka
Fush-Shilat:53 َسنُِريِهْم

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َسيُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ
dan katakanlah segala puji bagi Allah akan memperhatikan kepada

kalian tanda-tanda-Nya
An-Naml:93 َسيُِريُكْم

فَأََرىُٰه ٱْلَءايََة ٱْلُكبَْرٰى
maka (aku) semakin memperlihatkannya ayat-ayat/muXjizat (ia[lk])

yang besar
An-Naziaat:20 فَأََرىُٰه

ذَا َخْلُق الـلَّـِه فَأَُروِنى َماذَا َخَلَق ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ هَٰ
ini ciptaan Allah maka perlihatkan kepadaku apa yang dia

menciptakan orang-orang yang dari selain dia
Luqman:11 فَأَُروِنى

رُِعوَن ِفيِهْم فَتََرى ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض يُسَٰ
maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

mereka menyegerakan pada mereka (Yahudi dan Nasrani)
Al-Maidah:52 فَتََرى

ا ِفيِه َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب فَتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
dan telah diletakkan kitab maka kamu lihat para yang melakukan

dosa orang-orang yang takut dari apa tentang (kebenaran) itu
Al-Kahfi:49

فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-celahnya

An-Nuur:43

َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48

فَتََرى ٱْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعىٰ َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل َخاِويٍَة
maka kamu lihat kaum padanya/pada waktu itu mati bergelimpangan

seakan-akan mereka batang-batang pohon korma (ia[pr]) yang
melapuk/tumbang

Al-Haaqqah:7

ثُمَّ يَِهيجُ فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ ُحطًَٰما
kemudian menjadi sangat kering maka melihatnya yang menjadi

kuning kemudian (mereka) menjadikannya/memasukkannya hancur
Az-Zumar:21 فَتََرىُٰه

فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَُكوُن ُحطًَٰما
maka melihatnya yang menjadi kuning kemudian adalah mereka

hancur
Al-Hadiid:20

أَفََمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ فَرََءاهُ َحَسنًا
maka siapkah yang dia dihiasi baginya buruk perbuatannya lalu

melihat/menganggapnya kebaikan
Faathir:8 فَرََءاهُ
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فَٱطََّلعَ فَرََءاهُ ِفى َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
maka ia melihat/menjenguk lalu melihat/menganggapnya di dalam

tengah neraka yang menyala-nyala
Ash-Shaafaat:55

َوَلِئْن أَرَْسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّا لَّظَلُّوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ يَْكفُُروَن
dan sungguh jika kami telah mengutus angin maka (mereka)

melihatnya yang menjadi kuning niscaya tetap dari sesudahnya/itu
mereka mengingkari

Ar-Ruum:51 فََرأَْوهُ

َوُقِل ٱْعَمُلوا۟ فََسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ َوٱمْلُؤِْمنُوَن
dan katakanlah bekerjalah kalian maka akan melihat Allah

pekerjaanmu dan rasulnya dan orang-orang mukmin
At-Taubah:105 فََسيََرى

ُهْم َوَلْو نََشآُء أَلََريْنََٰكُهْم فََلَعرَفْتَُهم ِبِسيمَٰ
dan walaupun dia menghendaki sungguh kami perlihatkan mereka
kepadamu maka sungguh (kamu) mengenal mereka dengan tanda-

tanda mereka

Muhammad:30
أَلََريْنََٰكُهْم

َلتََرُونَّ ٱْلَجِحيَم
sungguh akan melihat neraka Jahim At-Takaathur:6 َلتََرُونَّ

ثُمَّ َلتََرُونََّها َعنْيَ ٱْليَِقنيِ
kemudian sungguh akan melihatnya sumber/mata air keyakinan At-Takaathur:7 َلتََرُونََّها

إِنَّا َلنََرىَٰك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya kami sungguh kami melihatmu di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Al-A'raaf:60 َلنََرىَٰك

إِنَّا َلنََرىَٰك ِفى َسفَاَهٍة
sesungguhnya kami sungguh kami melihatmu di dalam kurang akal /

bodoh
Al-A'raaf:66

إِنَّا َلنََرىَٰك ِفينَا َضِعيفًا َو
dan sesungguhnya kami sungguh kami melihatmu pada diantara kami

lemah
Huud:91

إِنَّا َلنََرىَٰها ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya kami sungguh memandangnya di dalam tambahan

kesesatan nyata
Yusuf:30 َلنََرىَٰها

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََلُ أَفْتُوِنى ِفى رُْءيَٰىَ إِن ُكنتُْم لِلرُّْءيَا تَْعبُُروَن
wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di dalam mimpiku

jika adalah kalian bagi mimpi ajarkan
Yusuf:43 لِلرُّْءيَا

لِنُِريََك ِمْن َءايَِٰتنَا ٱْلُكبَْرى
untuk diperlihatkan kepadamu dari tanda-tanda Kami (ia[lk]) yang

besar
Thaahaa:23 لِنُِريََك
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ِميعُ ٱْلبَِصيُر لِنُِريَُهۥ ِمْن َءايَِٰتنَآ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
untuk diperlihatkannya sebagian dari tanda-tanda Kami

sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang maha melihat
Al-Isra:1 لِنُِريَُهۥ

ِبِنْعَمِت الـلَّـِه لِيُِريَُكم مِّْن َءايَِٰتِهۦٓ
dengan nikmat Allah untuk diperlihatkan kepada kalian dari tanda-

tanda-Nya
Luqman:31 لِيُِريَُكم

يَنزُِع َعنُْهَما لِبَاَسُهَما لِيُِريَُهَما َسْوءَِٰتِهَمآ
mencabut/menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya untuk

diperlihatkan mereka berdua keburukan/aurat keduanya
Al-A'raaf:27 لِيُِريَُهَما

ِرى َسْوَءةَ أَِخيِه لِيُِريَُهۥ َكيَْف يُوَٰ
untuk dia memperlihatkannya bagaimana menurut dia

menutupi/mengubur mayat saudaranya
Al-Maidah:31 لِيُِريَُهۥ

ِشًعا مُّتََصدًِّعا مِّْن َخْشيَِة الـلَّـِه لََّرأَيْتَُهۥ خَٰ
sungguh melihatnya (ia[lk]) yang menundukkan (ia[lk]) yang

kemudian membelah dari takut Allah
Al-Hasyr:21 لََّرأَيْتَُهۥ

َلُهْم يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر ٱلنَّاُس أَْشتَاتًا لِّيَُرْوا۟ أَْعمَٰ
pada hari itu mengungkapkan manusia bermacam-macam untuk

dilihat perbuatan-perbuatan mereka
Az-Zalzalah:6 ۟ لِّيَُرْوا

لًِدا ِفيَها فَأَنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم خَٰ
maka mengapa baginya kami melihat neraka jahanam yang kekal

didalamnya
At-Taubah:63 نَاَر

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68

َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم
dan barangsiapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya baginya kami melihat neraka jahanam
Al-Jinn:23

َحتَّىٰ نََرى الـلَّـَه َجْهرَةً
sehingga kami melihat Allah nyata Al-Baqarah:55 نََرى

َمآِء َقْد نََرٰى تََقلَُّب َوْجِهَك ِفى ٱلسَّ
sungguh telah kami melihat kamu menengadah wajahmu di dalam

langit
Al-Baqarah:144 نََرٰى

َوَما نََرٰى َمَعُكْم ُشفََعآَءُكُم ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan tidak kami melihat beserta kalian pemberi syafa'at kalian orang-

orang yang kalian menyangka
Al-An'aam:94
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ِذِبنَي َوَما نََرٰى َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضلٍۭ بَْل نَظُنُُّكْم كَٰ
dan tidak kami melihat bagi kalian atas kami dari karunia bahkan

kami mengira kamu orang-orang yang mendustakan
Huud:27

َلوآَْل أُنِزَل َعَليْنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو نََرٰى َربَّنَا
mengapa tidak dia menurunkan atas kami malaikat-malaikat atau

kami melihat ya tuhan kami
Al-Furqon:21

َوَقاُلوا۟ َما َلنَا اَل نََرٰى رَِجااًل
dan mereka berkata mengapa bagi kami tidak kami melihat orang

laki-laki
Shaad:62

ثَْلنَا َوَما نََرىَٰك َما نََرىَٰك إاِلَّ بََشًرا مِّ
tidak semakin melihatmu[lk] melainkan manusia seperti kami dan

tidaksemakin melihatmu[lk]
Huud:27 نََرىَٰك

ثَْلنَا َوَما نََرىَٰك  َما نََرىَٰك إاِلَّ بََشًرا مِّ
tidak semakin melihatmu[lk] melainkan manusia seperti kami dan

tidak semakin melihatmu[lk]
Huud:27

إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya kami semakin melihatmu[lk] dari/termasuk orang-

orang yang berbuat kebaikan
Yusuf:36

فَُخذْ أََحَدنَا َمَكانَُهۥٓ إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah mengambil salah seorang diantara kami
kedudukannya sesungguhnya kami semakin melihatmu[lk] dari

orang-orang yang berbuat baik

Yusuf:78

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وََكذَٰلَِك نُِرٓى إِبْرَِٰهيَم َمَلُكوَت ٱلسَّ
dan demikianlah kami memperlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan

bumi
Al-An'aam:75 نُِرٓى

َوَما نُِريِهم مِّْن َءايٍَة إاِلَّ ِهىَ أَْكبَُر ِمْن أُْخِتَها
dan tidak diperlihatkan pada mereka dari suatu ayat kecuali dia paling

besar dari saudara perempuannya
Az-Zukhruf:48 نُِريِهم

إِمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو
dan adapun/jika telah diperlihatkan kepadamu sesudah yang
mengancamkan pada mereka atausupaya mewafatkan kamu

Yunus:46 نُِريَنََّك
إِن مَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو

dan jika apa telah diperlihatkan kepadamu sebagian yang
mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu

Arraad:40

فَِإمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإَليْنَا يُرَْجُعوَن
maka adapun telah diperlihatkan kepadamu sebagai yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu maka
kepada (kami) mereka dikembalikan

Ghafir:77
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ْقتَِدُروَن أَْو نُِريَنََّك ٱلَِّذى َوَعْدنَُٰهْم فَِإنَّا َعَليِْهم مُّ
atau telah diperlihatkan kepadamu yang (kami) ancamkan kepada

mereka maka sesungguhnya atas mereka orang-orang yang sungguh-
sungguh saling menguasai

Az-Zukhruf:42

إِنَّا َعَلىٰٓ أَن نُِّريََك َما نَِعُدُهْم َلقَِٰدُروَن َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku (bahwa) telah

diperlihatkan kepadamu apa mengancamkan pada mereka benar-
benar yang telah menguasai

Al-
Mu'minuun:95

نُِّريََك

َقاَل اَل تََخافَآ إِنَِّنى َمَعُكَمآ أَْسَمعُ َوأََرٰى
dia mengatakan tidak takut sesungguhnya Aku beserta kalian berdua

(aku) mendengar dan melihat
Thaahaa:46 َوأََرٰى

َوأَرِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَليْنَآ
dan ia menunjukkan pada kami cara beribadah haji kami dan kamu

terimalah taubat atas (kami)
Al-Baqarah:128 َوأَرِنَا

َقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد َوتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ مُّ
dan kamu melihat para yang melakukan dosa pada hari itu orang-

orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di dalam belenggu
Ibrahim:49 َوتََرى

َوتَْستَْخرُِجوا۟ ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك َمَواِخَر ِفيِه
dan mengeluarkan dari padanya perhiasan memakainya dan kamu

melihat perahu berlayar tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:14

ْمَس إِذَا طََلَعت تَّزََٰوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوتََرى ٱلشَّ
dan kamu melihat matahari ketika (ia) muncul (ia) pura-pura

miring/condong dari gua mereka sebelah sebelah kanan
Al-Kahfi:17

َويَْوَم نَُسيُِّر ٱْلجِبَاَل َوتََرى ٱأْلَرَْض
dan pada hari dijalankan gunung-gunung dan kamu melihat bumi

Al-Kahfi:47

َرٰى َرٰى َوَما ُهم ِبُسكَٰ َوتََرى ٱلنَّاَس ُسكَٰ
dan kamu melihat manusia mabuk dan tidak mereka tidak dengan

mabuk
Al-Hajj:2

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5

َحاِب َوتََرى ٱْلجِبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهىَ تَُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
dan kamu melihat gunung-gunung mengiranya (ia[pr]) yang

membeku/tidak bergerak dan/padahal dia melewati melewati awan
An-Naml:88
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َوتَْستَْخرُِجوَن ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك ِفيِه َمَواِخَر
dan mengeluarkan perhiasan memakainya dan kamu melihat perahu

tentang (kebenaran) itu membelah laut
Faathir:12

َوتََرى ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َحآفِّنَي ِمْن َحْوِل ٱْلَعرِْش
dan kamu melihat malaikat-malaikat para pengerumun dari

sekitar/sekeliling 'arsy`
Az-Zumar:75

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َوتََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ملَّ
dan kamu melihat orang-orang yang zalim ketika (mereka) melihat

azab / siksa
Asy-Syuura:44

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ رُِعوَن ِفى ٱإْلِ نُْهْم يُسَٰ َوتََرٰى َكِثيًرا مِّ
dan kamu melihat sangat banyak dari mereka mereka menyegerakan

di dalam dosa dan permusuhan
Al-Maidah:62 َوتََرٰى

ٍة َجاِثيًَة ُكلُّ أُمٍَّة َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ
dan kamu melihat tiap-tiap ummat (ia[pr]) yang menunduk / berlutut

tiap ummat
Al-Jaatsiyah:28

َوتََرىُٰهْم يَنظُُروَن إَِليَْك َوُهْم اَل يُبِْصُروَن
dn melihat mereka mereka melihat kepadamu dan mereka tidak

mereka melihat
Al-A'raaf:198 َوتََرىُٰهْم

ِشِعنَي ِمَن ٱلذُّلِّ َوتََرىُٰهْم يُْعرَُضوَن َعَليَْها خَٰ
dn melihat mereka dipalingkan diatasnya para yang menunduk dari

pada kehinaan
Asy-Syuura:45

۟ َورََءا ٱمْلُْجرُِموَن ٱلنَّاَر فَظَنُّٓوا
dan melihat orang-orang yang berdosa neraka maka

menyangka/yakin
Al-Kahfi:53 َورََءا

َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َوتََقطََّعْت ِبِهُم ٱأْلَْسبَاُب
dan (mereka) melihat azab / siksa dan (ia) menjadi membelah dengan

mereka sebab-sebab/hubungan
Al-Baqarah:166 ۟ َوَرأَُوا

َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َلْو أَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْهتَُدوَن
dan (mereka) melihat azab / siksa sekiranya sesungguhnya mereka

adalah mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Qashash:64

۟ َا ُسِقَط ِفىٓ أَيِْديِهْم َوَرأَْوا َوملَّ
dan setelah dia telah disesali di dalam / pada tangan-tangan mereka

dan mereka mengetahui
Al-A'raaf:149 ۟ َوَرأَْوا

َوَرأَيَْت ٱلنَّاَس يَْدُخُلوَن ِفى ِديِن الـلَّـِه أَفَْواًجا
dan (kamu) melihat manusia mereka masuk di dalam agama Allah

bergolong-golong
An-Nasr:2 َوَرأَيَْت

ْوا۟ رُُءوَسُهْم َوَرأَيْتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهم مُّْستَْكِبُروَن َلوَّ
(mereka) memutar-balikkan kepala mereka dan (kamu) melihat

mereka mereka menghalangi dan mereka orang-orang yang dalam
kondisi sombong diri

Al-
Munaafiquun:5

َوَرأَيْتَُهْم
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وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَٰثًا َورِْءيًا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka lebih baik perkakas rumah tangga dan pandang mata
Maryam:74 َورِْءيًا

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم بَطًَرا َورِئَآَء ٱلنَّاِس
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang yang mereka

keluar/pergi dari rumah/kampung halaman mereka keangkuhan dan
riya manusia

Al-Anfaal:47
َورِئَآَء

َوَسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ
dan akan melihat Allah pekerjaanmu dan rasulnya At-Taubah:94 َوَسيََرى

َونََرىُٰه َقِريبًا
dan semakin memandangnya dekat Al-Ma'arij:7 َونََرىُٰه
َن مَٰ َن َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض َونُِرَى ِفْرَعْوَن َوهَٰ َونَُمكِّ

dan diteguhkan bagi mereka di dalam muka bumi dan telah
diperlihatkan (oleh dia[lk]) fir'aun dan Haman

Al-Qashash:6 َونُِرَى
بَِّك َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ

dan melihat/berpendapat orang-orang yang mereka diberi
pengetahuan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

Saba':6 َويََرى
َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن

dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar supaya
kalian kalian menggunakan akal

Al-Baqarah:73 َويُِريُكْم
َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ فَأَىَّ َءايَِٰت الـلَّـِه تُنِكُروَن

dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda-Nya maka yang manakah
tanda-tanda Allah mengingkari

Ghafir:81

۟ أََو َلْم يََر ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
atau setiap tidak melihat orang-orang yang mereka mengingkari Al-Anbiyaa':30 يََر

ُن أَنَّا َخَلْقنَُٰه ِمن نُّطْفٍَة نسَٰ أََو َلْم يََر ٱإْلِ
atau setiap tidak melihat manusia bahwasanya (kami) telah

menciptakannya dari air mani
YaaSiin:77

فََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َخيْرًا يَرَهُۥ
maka barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kebaikan melihatnya
Az-Zalzalah:7 يَرَهُۥ

 َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َشرًّا يَرَهُۥ
dan barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kejahatan melihatnya
Az-Zalzalah:8
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أَيَْحَسُب أَن لَّْم يَرَهُۥٓ أََحٌد
apakah ia menyangka bahwa tidak melihatnya seorang Al-Balad:7 يَرَهُۥٓ

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88
۟ يََرُوا

َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
sehingga mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:97

اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
tidak mereka beriman dengannya sehingga mereka melihat azab /

siksa sangat pedih

Asy-
Syu'araa':201

أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّن َقْرٍن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan dari sebelum mereka dari umat
Al-An'aam:6 ۟ يََرْوا

إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat-ayat/tanda-tanda tidak

mereka mempercayai dengannya
Al-An'aam:25

إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat tidak mereka

mempercayai kepadanya
Al-A'raaf:146

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱلرُّْشِد اَل يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan kebenaran tidak mereka

mengambilnya jalan
Al-A'raaf:146

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱْلَغىِّ يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan sesat mereka mengambilnya

jalan
Al-A'raaf:146

أََلْم يََرْوا۟ أَنَُّهۥ اَل يَُكلُِّمُهْم
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya tidak dia akan

bicara dengan mereka
Al-A'raaf:148

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَها
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami datangkan

bumi/daerah menguranginya dari tepi-tepinya
Arraad:41

أََوَلْم يََرْوا۟ إَِلىٰ َما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
(ia) mencari tempat perlindungan mereka memperhatikan kepada apa

dia menciptakan Allah dari sesuatu
An-Nahl:48

َمآِء رٍَٰت ِفى َجوِّ ٱلسَّ أََلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر ُمَسخَّ
tidaklah mereka memperhatikan kepada burung-burung yang sangat

ditundukkan/dimudahkan di dalam awan langit
An-Nahl:79
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Isra:99

أََو َلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak mereka memperhatikan kepada bumi

Asy-Syu'araa':7

أََلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِيَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

malam agar istirahat tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang
sungguh-sungguh menerangi

An-Naml:86

أََو َلْم يََرْوا۟ َكيَْف يُبِْدئُ الـلَّـُه ٱْلَخْلَق
atau setiap tidak mereka memperhatikan bagaimana menurut

memulai menciptakan Allah ciptaan
Al-Ankabuut:19

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا َحرًَما َءاِمنًا
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

haram aman
Al-Ankabuut:67

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Ar-Ruum:37

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَُسوُق ٱمْلَآَء إَِلى ٱأْلَرِْض ٱْلُجُرِز
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya mencurahkan

air ke bumi tandus
As-Sajdah:27

أَفََلْم يََرْوا۟ إَِلىٰ َما بَنْيَ أَيِْديِهْم
apakah maka tidak mereka memperhatikan pada apa diantara tangan-

tangan mereka
Saba':9

أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
YaaSiin:31

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا َخَلْقنَا َلُهم
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya (kami)

menciptakan untuk mereka
YaaSiin:71

َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَقُهْم
tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang (ia)

menciptakan mereka
Fush-Shilat:15

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Ahqaaf:33

َمآِء َساِقطًا يَُقوُلوا۟ َسَحاٌب مَّرُْكوٌم إِن يََرْوا۟ ِكْسفًا مَِّن ٱلسَّ َو
dan jika mereka memperhatikan potongan dari langit (ia[lk]) yang

menjatuhkan dia mengatakan awan (ia[lk]) yang ditumpuk
Ath-Thuur:44
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إِن يََرْوا۟ َءايًَة يُْعرُِضوا۟ َويَُقوُلوا۟ ِسْحٌر مُّْستَِمرٌّ َو
Dan jika mereka memperhatikan "tanda (muXjizat)," dipalingkan

mengatakan sihir (ia[lk]) yang terus menerus
Al-Qamar:2

فٍَّٰت أََو َلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر فَْوَقُهْم صَٰٓ
atau setiap tidak mereka memperhatikan kepada burung-burung di

atas mereka pengembang sayap
Al-Mulk:19

َوَلْو يََرى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِذْ يََرْوَن ٱْلَعذَاَب
dan seandainya melihat orang-orang yang mereka menganiaya ketika

(mereka) melihat azab / siksa
Al-Baqarah:165 يََرْوَن

أَفَاَل يََرْوَن أاَلَّ يَرِْجعُ إَِليِْهْم َقواًْل
ia membenam (mereka) melihat bahwa tidak

mengembalikan/memberikan kepada mereka perkataan
Thaahaa:89

أَفَاَل يََرْوَن أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض
ia membenam (mereka) melihat bahwasanya kami datangkan

bumi/negeri
Al-Anbiyaa':44

يَْوَم يََرْوَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة اَل بُْشَرٰى
pada hari (mereka) melihat malaikat-malaikat tidak kabar gembira

Al-Furqon:22

يَْعَلُموَن ِحنَي يََرْوَن ٱْلَعذَاَب َمْن أََضلُّ َسِبياًل
mereka mengetahui ketika (mereka) melihat azab / siksa siapa lebih

sesat jalan
Al-Furqon:42

واََل تَْستَْعجِل لَُّهْم َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن
dan jangan minta menyegerakan bagi mereka seakan-akan mereka

pada hari (mereka) melihat apa yang mereka diberikan nasehat
Al-Ahqaaf:35

اَل يََرْوَن ِفيَها َشْمًسا واََل زَْمَهِريًرا
tidak (mereka) melihat didalamnya matahari dan tidak kedinginan

yang sangat
Al-Insaan:13

أَفََلْم يَُكونُوا۟ يََرْونََها بَْل َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن نُُشوًرا
apakah maka tidak adalah mereka melihatnya[pr] bahkan adalah

mereka tidak mereka mengharapkan kebangkitan
Al-Furqon:40 يََرْونََها

َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحىَٰها
seakan-akan mereka pada hari melihatnya[pr] tidak menempati

kecuali di waktu petang atau paginya
An-Naziaat:46

ثَْليِْهْم َرأَْى ٱْلَعنْيِ َوأُْخَرٰى َكاِفرَةٌ يََرْونَُهم مِّ
dan yang lain yang mengingkari mereka melihat mereka dua kali

sebanyak mereka pandangan mata-mata
Ali-Imran:13 يََرْونَُهم
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إِنَُّهْم يََرْونَُهۥ بَِعيًدا
sesungguhnya mereka memandangnya benar-benar sangat jauhnya Al-Ma'arij:6 يََرْونَُهۥ

َوَلْو يََرى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِذْ يََرْوَن ٱْلَعذَاَب
dan seandainya melihat orang-orang yang mereka menganiaya ketika

(mereka) melihat azab / siksa
Al-Baqarah:165 يََرى

ُرونَُهۥ َعَلىٰ َما يََرٰى أَفَتُمَٰ
maka apakah (kalian) membantahnya atas/terhadap apa yang melihat An-Najm:12 يََرٰى

زَِت ٱْلَجِحيُم مِلَن يََرٰى  َوبُرِّ
dan sering diperlihatkan neraka jahim bagi/kepada orang melihat

An-Naziaat:36

 أََلْم يَْعَلم ِبأَنَّ الـلَّـَه يََرٰى
apakah tidak/tidaklah mengetahui bahwa kami Allah melihat

Al-Alaq:14

ٱلَِّذى يََرىَٰك ِحنَي تَُقوُم
yang melihat kamu ketika kalian berdiri

Asy-
Syu'araa':218 يََرىَٰك

إَِلىٰ بَْعٍض َهْل يََرىُٰكم مِّْن أََحٍد
kepada bagian apakah semakin melihat kalian dari seorang At-Taubah:127 يََرىُٰكم

إِنَُّهۥ يََرىُٰكْم ُهَو َوَقِبيُلُهۥ ِمْن َحيُْث اَل تََرْونَُهْم
sesungguhnya dia semakin melihat kalian dia dan golongannya dari

mana tidak (kalian) melihat mereka
Al-A'raaf:27 يََرىُٰكْم

إِذَآ أَْخَرَج يََدهُۥ َلْم يََكْد يََرىَٰها
apabila dia telah mengeluarkan tangannya tidak semakin dekat

melihatnya[pr]
An-Nuur:40 يََرىَٰها

أَِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱْلَغيِْب فَُهَو يََرىٰٓ
apakah di sisi pengetahuan semua yang gaib maka dia melihat An-Najm:35 يََرىٰٓ

َلٰوِة َقاُموا۟ ُكَساَلىٰ يُرَآُءوَن ٱلنَّاَس إِذَا َقاُمٓوا۟ إَِلى ٱلصَّ َو
dan apabila berdiri kepada/untuk sholat mereka menyesuaikan malas

diperlihatkan manusia
An-Nisa:142 يُرَآُءوَن

 ٱلَِّذيَن ُهْم يُرَآُءوَن
orang-orang yang mereka diperlihatkan

Al-Maauun:6

َوأَنَّ َسْعيَُهۥ َسْوَف يَُرٰى
dan bahwasannya usahanya kelak/bakal diperlihatkan (oleh dia) An-Najm:40 يَُرٰى
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ِكنُُهْم فَأَْصبَُحوا۟ اَل يَُرىٰٓ إاِلَّ َمسَٰ
maka mereka mejadi tidak diperlihatkan (oleh dia) kecuali tempat

kediaman mereka
Al-Ahqaaf:25 يَُرىٰٓ

إِذْ يُِريَكُهُم الـلَّـُه ِفى َمنَاِمَك َقلِياًل
ketika dinampakkan mereka kepadamu Allah di dalam tidur kamu

sedikit
Al-Anfaal:43 يُِريَكُهُم

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12 يُِريُكُم

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا
dan diantara ayat-ayatnya diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat

ketakutan dan harapan / keinginan
Ar-Ruum:24

إِذْ يُِريُكُموُهْم إِِذ ٱْلتََقيْتُْم ِفىٓ أَْعيُِنُكْم َقلِياًل َو
dan ketika dinampakkan mereka kepada kalian ketika ditemukanlah

kalian di dalam / pada mata-mata kalian sedikit
Al-Anfaal:44 يُِريُكُموُهْم

َمآِء ِرزًْقا ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َويُنَزُِّل َلُكم مَِّن ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Nya dan sungguh-

sungguh akan menurunkan bagi kalian dari langit rizki
Ghafir:13 يُِريُكْم

َلُهْم َحَسرٍَٰت َعَليِْهْم َكذَٰلَِك يُِريِهُم الـلَّـُه أَْعمَٰ
seperti itulah diperlihatkan kepada mereka Allah perbuatan-perbuatan

mereka penyesalan atas mereka
Al-Baqarah:167 يُِريِهُم

ٱتَّبََعَك إاِلَّ ٱلَِّذيَن ُهْم أَرَاِذُلنَا بَاِدَى ٱلرَّأِْى
mengikuti kamu melainkan orang-orang yang mereka yang hina

diantara kami (ia[lk]) yang menyatakan pendapat/pikiran
Huud:27 ٱلرَّأِْى

َوَما َجَعْلنَا ٱلرُّْءيَا ٱلَِّتىٓ أََريْنََٰك إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس
dan tidak kami jadikan mimpi yang (kami) perlihatkan kepadamu

melainkan cobaan/fitnah bagi manusia
Al-Isra:60 ٱلرُّْءيَا

لََّقْد َصَدَق الـلَّـُه رَُسوَلُه ٱلرُّْءيَا ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya dia membenarkan Allah rasul-nya mimpi dengan benar

Al-Fath:27

َقْد َصدَّْقَت ٱلرُّْءيَآ إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sungguh telah (kamu) membenarkan mimpi sesungguhnya kami

seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Ash-
Shaafaat:105

ٱلرُّْءيَآ
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ب ب ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna Allah, Tuhan, raja, doa

pendek, bangsawan, kenaikan, penguasa tertinggi, pejabat tinggi, dewa,
illah, illahi, batara, Maha Esa.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaikkan, mengumpulkan,
memungut, berkumpul, berkerumun, menghimpunkan, berkelompok,
mengambil, mengangkat, menagih, menampung, terkumpul, menarik,

membendel, mengajukan, membangkitkan, menimbulkan, menghidupkan,
menyebabkan, membesarkan, memelihara, membubungkan, angkat,

meninggikan, mempertinggi, membangun, mengemukakan, mendirikan,
menanam, bertanam, menanamkan, membiakkan, menurunkan,

mempertambah, memperturunkan, memperbubungkan,
memperhadapkan, mendakikan.

ِبَربَِّك ِبرَبِّ أَلَِربَِّك أَْربَابًا َءأَْربَاٌب
dengan tuhanmu dengan tuhan apakah untuk

tuhanmu sebagai tuhan-tuhan apakah tuhan-tuhan

ِبَربِِّهْم ِبَربِّنَآ ِبَربِّنَا ِبَربُِّكْم ِبَربَِّك
kepada tuhan

mereka dengan tuhan kami dengan tuhan kami dengan/kepada
tuhan kalian dengan tuhanmu

َربِِّهْم ِبَربِّىٓ ِبَربِّى ِبَربِِّهۦ ِبَربِِّهْم
tuhan mereka dengan tuhan dengan tuhan kepada tuhannya kepada tuhan

mereka

َربَُّكُم َربََّك رَبَّ َربًّا َربِِّهْم
Tuhan kalian Tuhanmu tuhan pemelihara tuhan tuhan mereka

َربَُّهم َربَّنَآ َربَّنَا َربَُّكْم َربَُّكُم
tuhan ya tuhan kami ya tuhan kami tuhan kalian Tuhan kalian
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َربَُّهۥٓ َربَُّهۥ َربَُّهْم َربَُّهَما َربَُّهم
tuhannya tuhannya tuhan tuhan keduanya tuhan

َربُُّكم َربَُّك رَبُّ َربَِّٰنيِّۦَن َربَُّهۥٓ
tuhan kalian tuhanmu tuhan yang bertuhan tuhannya

َربُِّك َربُُّكْم َربُُّكُم َربُُّكَما َربُُّكم
tuhanmu tuhan kalian tuhan kalian tuhanmu berdua tuhan kalian

َربُُّهم َربَُّها َربُّنَآ َربُّنَا َربُِّك
tuhan mereka tuhannya tuhan kami tuhan kami tuhanmu

َربُُّهۥ َربُُّهْم َربُُّهَمآ َربُُّهَما َربُُّهم
tuhannya tuhan mereka tuhan mereka

berdua
tuhan mereka

berdua tuhan mereka

َربُِّكم َربَِّك رَبِّ َربُُّهۥٓ َربُُّهۥ
tuhan kalian tuhanmu Tuhan tuhannya tuhannya

َربِّنَا َربِِّك َربُِّكْم َربُِّكَما َربُِّكم
tuhan kami tuhanmu tuhan kalian tuhan kalian berdua tuhan kalian

َربِِّهم َربِِّه َربَِّها َربِّنَآ َربِّنَا
tuhan mereka tuhannya tuhannya tuhan kami tuhan kami

َربِِّهۦٓ َربِِّهۦ َربِِّهْم َربِِّهُم َربِِّهم
tuhannya tuhannya tuhan mereka tuhan mereka tuhan mereka
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ِربِّيُّوَن َربِّىٓ َربِّىَ َربِّى َربِِّهۦٓ
orang-orang yang

bertuhan (bertakwa) Tuhanku tuhanku Tuhanku tuhannya

بَّنَآ رَّ بَّنَا رَّ بََّك رَّ رَّبٍّ ِربِّيُّوَن
ya tuhan kami ya tuhan kami Tuhanmu tuhan orang-orang yang

bertuhan (bertakwa)

بُُّكَما رَّ بَُّك رَّ رَّبُّ بَُّهۥ رَّ بَّنَآ رَّ
tuhanmu berdua tuhanmu tuhan tuhannya ya tuhan kami

رَّبِّ بُُّهْم رَّ بُُّكْم رَّ بُُّكُم رَّ بُُّكَما رَّ
Tuhan tuhan mereka tuhan kalian tuhan kalian tuhanmu berdua

بِّنَا رَّ بُِّكْم رَّ بُِّكم رَّ بَِّك رَّ رَّبِّ
tuhan kami tuhan kalian tuhan kalian tuhanmu Tuhan

بِِّهْم رَّ بِِّهُم رَّ بِِّهم رَّ بِّنَآ رَّ بِّنَا رَّ
Tuhan mereka tuhan mereka tuhan mereka tuhan kami tuhan kami

بِّىٓ رَّ بِّى رَّ بِِّهۦٓ رَّ بِِّهۦ رَّ بِِّهْم رَّ
Tuhanku Tuhanku tuhannya tuhannya Tuhan mereka

فََوَربَِّك فََورَبِّ فََربُُّكْم َعَلىٰ بِّىٓ رَّ
demi tuhanmu demi tuhan maka tuhanmu tuhan kalian Tuhanku

لَِربِِّك لَِربُِّكم لَِربَِّك لِرَبِّ فََوَربَِّك
kepada tuhanmu bagi tuhanmu karena tuhanmu kapada

tuhan/pemelihara demi tuhanmu
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لَِربِِّهۦ لَِربِِّهْم
kepada tuhannya kepada tuhan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَفَرُِّقوَن َخيٌْر ْجِن َءأَْربَاٌب مُّ يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara apakah tuhan-tuhan (mereka) yang

kemudian memisah-misah kebaikan
Yusuf:39 َءأَْربَاٌب

واََل يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak dia mengambil sebagian kami bagian sebagai tuhan-tuhan

dari selain Allah
Ali-Imran:64 أَْربَابًا

 واََل يَأُْمرَُكْم أَن تَتَِّخذُوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َوٱلنَِّبيِّۦَن أَْربَابًا
dan tidak dia menyuruh kalian bahwa kalian menjadikan malaikat-

malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan
Ali-Imran:80

ٱتََّخذُٓوا۟ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَٰنَُهْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه
mereka mengambil/menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib

mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah
At-Taubah:31

فَٱْستَفِْتِهْم أَلَِربَِّك ٱْلبَنَاُت َوَلُهُم ٱْلبَنُوَن
maka tanyakan pada mereka apakah untuk tuhanmu anak-anak

perempuan dan untuk mereka anak laki-laki

Ash-
Shaafaat:149

أَلَِربَِّك
َلِمنَي َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ

mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam Al-A'raaf:121 ِبرَبِّ
ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ

maka dilempar para penyihir sujud mereka berkata kami telah
beriman dengan tuhan Harun dan Musa

Thaahaa:70

َلِمنَي َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':47

َلِمنَي يُكم ِبرَبِّ ٱْلعَٰ إِذْ نَُسوِّ
apabila mempersamakan kalian dengan tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':98

َلِمنَي فََما ظَنُُّكم ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
maka apakah anggapanmu dengan tuhan semesta alam

Ash-Shaafaat:87

ِرِق َوٱمْلَغَٰرِِب إِنَّا َلقَِٰدُروَن فَآَل أُْقِسُم ِبرَبِّ ٱمْلَشَٰ
maka (aku) bersumpah dengan tuhan tempat-tempat terbit matahari

dan barat sesungguhnya kami benar-benar yang telah menguasai
Al-Ma'arij:40

2202

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#96
http://quran.bblm.go.id/test.htm#95


KosakataAlQuran

ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱْلفََلِق
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan subuh

Al-Falaq:1

ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan manusia

An-Nas:1

وََكفَىٰ ِبَربَِّك ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu dengan/terhadap dosa-dosa hamba-

hambanya maha mengetahui maha melihat
Al-Isra:17 ِبَربَِّك

وََكفَىٰ ِبَربَِّك وَِكياًل
dan cukuplah dengan tuhanmu penjaga/pemelihara

Al-Isra:65

وََكفَىٰ ِبَربَِّك َهاِديًا َونَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu (ia[lk]) yang memberi

petunjuk/pemimpin dan penolong
Al-Furqon:31

َلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
tidak mencukupi dengan tuhanmu bahwasanya atas/terhadap setiap

sesuatu sangat penyaksi
Fush-Shilat:53

ُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱْلَكِريمِ نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia apa telah berkali-kali menipu kamu dengan tuhanmu

sangat mulia / pemurah
Al-Infitaar:6

أَْن َءاِمنُوا۟ ِبَربُِّكْم فَـَٔاَمنَّا
agar kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan/kepada

tuhan kalian maka (kami) beriman
Ali-Imran:193 ِبَربُِّكْم

َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ
dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku

diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalian
mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172

إِنِّىٓ َءاَمنُت ِبَربُِّكْم فَٱْسَمُعوِن
sesungguhnya aku (aku) telah beriman dengan/kepada tuhan kalian

maka (kalian) dengarkanlah aku
YaaSiin:25

ِسِريَن َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم ٱلَِّذى ظَنَنتُم ِبَربُِّكْم أَرَْدىُٰكْم فَأَْصبَْحتُم مَِّن ٱْلخَٰ
dan yang demikian itu persangkaanmu yang kamu telah menyangka

dengan/kepada tuhan kalian dia menjerumuskan kalian maka/lalu
kalian memulai termasuk para yang merugi

Fush-Shilat:23

يَْدُعوُكْم لِتُؤِْمنُوا۟ ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثََٰقُكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
mereka memanggil kalian supaya beriman dengan/kepada tuhan

kalian dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab janji (dari) kalian
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Hadiid:8
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إِنَّآ َءاَمنَّا ِبَربِّنَا لِيَْغِفَر َلنَا َخطَٰيَٰنَا
sesungguhnya kami kami telah beriman dengan tuhan kami untuk dia

memberi ampunan bagi kami kesalahan-kesalahan kami
Thaahaa:73 ِبَربِّنَا

َوَلن نُّْشرَِك ِبَربِّنَآ أََحًدا
dan tidak kami menyekutukan dengan tuhan kami seseorang/siapapun Al-Jinn:2 ِبَربِّنَآ

ثُمَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم يَْعِدُلوَن
kemudian orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka mereka mengadili
Al-An'aam:1 ِبَربِِّهْم

َوُهم ِبَربِِّهْم يَْعِدُلوَن
dan/sedang mereka kepada tuhan mereka mereka mengadili

Al-An'aam:150

 أَِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديٍد أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم
apakah sesungguhnya (kami) sungguh dalam penciptaan/kejadian
baru itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari kepada

tuhan mereka

Arraad:5

ُلُهْم َكرََماٍد ثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم أَْعمَٰ مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka amal-amal mereka seperti abu
Ibrahim:18

رَّ َعنُكْم إِذَا فَِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن ثُمَّ إِذَا َكَشَف ٱلضُّ
kemudian apabila (ia) menghilangkan bahaya dari kalian apabila/tiba-

tiba segolongan diantara kalian kepada tuhan mereka mereka
persekutukan

An-Nahl:54

إِنَُّهْم ِفتْيٌَة َءاَمنُوا۟ ِبَربِِّهْم َوزِْدنَُٰهْم ُهًدى
sesungguhnya mereka pemuda-pemuda mereka mengimani kepada

tuhan mereka dan (kami) tambahkan mereka petunjuk
Al-Kahfi:13

َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَربِِّهْم اَل يُْشرُِكوَن
dan orang-orang yang mereka kepada tuhan mereka tidak mereka

persekutukan

Al-
Mu'minuun:59

إِذَا فَِريٌق مِّنُْهم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن
apabila segolongan dari mereka kepada tuhan mereka mereka

persekutukan
Ar-Ruum:33

َولِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan bagi orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan mereka

azab / siksa neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Mulk:6

يُؤِْمۢن ِبَربِِّهۦ فَاَل يََخاُف بَْخًسا واََل رََهًقا
beriman kepada tuhannya maka tidak mereka takut pengurangan dan

tidak durhaka/sombong
Al-Jinn:13 ِبَربِِّهۦ
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َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر
dan dia mengucapkan Musa sesungguhnya aku berlindung dengan

tuhan dan tuhan kalian dari setiap orang yang kemudian
menyombongkan diri

Ghafir:27
ِبَربِّى

إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكْم أَن تَرُْجُموِن َو
dan sesungguhnya aku berlindung dengan tuhan dan tuhan kalian

bahwa kalian akan merajam
Ad-Dukhaan:20

لَِّٰكنَّا۠ ُهَو الـلَّـُه َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبَربِّىٓ أََحًدا
tetapi aku dia Allah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah dengan

tuhan seseorang/siapapun
Al-Kahfi:38 ِبَربِّىٓ

َويَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُْشرِْك ِبَربِّىٓ أََحًدا
mengatakan amboi, kiranya aku tidak dipersekutukan dengan tuhan

seseorang/siapapun
Al-Kahfi:42

ِفُروَن إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس ِبلَِقآِئ َربِِّهْم َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dengan

pertemuan tuhan mereka benar-benar orang-orang yang telah ingkar
Ar-Ruum:8 َربِِّهْم

ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغى َربًّا
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku mencari tuhan Al-An'aam:164 َربًّا

َلِمنَي إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam Al-Maidah:28 رَبَّ

َلِمنَي فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ لِّىٓ إاِلَّ رَبَّ ٱْلعَٰ
maka sesungguhnya mereka musuh bagiku kecuali tuhan pemelihara

semesta alam
Asy-Syu'araa':77

ِذِه ٱْلبَْلَدِة إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد رَبَّ هَٰ
sesungguhnya hanyalah aku diperintahkan untuk aku menyembah

tuhan pemelihara ini negeri
An-Naml:91

َلِمنَي إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam

Al-Hasyr:16

ذَا ٱْلبَيِْت فَْليَْعبُُدوا۟ رَبَّ هَٰ
maka hendaklah (mereka[lk]) menyembah tuhan pemelihara ini

rumah
Quraish:3

ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض فَٱْدُع َلنَا َربََّك يُْخِرْج َلنَا ِممَّ
maka kamu mohonlah bagi kami Tuhanmu dia disuruh keluarkanlah

bagi kami dari apa dia ditumbuhkan bumi
Al-Baqarah:61 َربََّك

 َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:68
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 َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:69

 َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:70

ٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم نَرْفَعُ َدرَجَٰ
dia meninggikan beberapa derajat siapa dia menghendaki

sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui
Al-An'aam:83

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم َمن يَِضلُّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui orang menyesesatkan

dari jalannya
Al-An'aam:117

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui kepada orang-orang

yang dalam kondisi melampaui batas
Al-An'aam:119

إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui

Al-An'aam:128

فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Tuhanmu sangat mengampuni sangat penyayang

Al-An'aam:145

إِنَّ َربََّك َسِريعُ ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat balasan

Al-An'aam:165

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْدُع َلنَا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك
mereka berkata ya Musa kalian hendaklah menyeru bagi kami

Tuhanmu dengan apa telah menjanjikan disisimu
Al-A'raaf:134

َوَءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mempercayai sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:153

إِنَُّهۥ َلَغفُوٌر رَِّحيٌم إِنَّ َربََّك َلَسِريعُ ٱْلِعَقاِب َو
sesungguhnya Tuhanmu amat cepat balasan dan sesungguhnya Dia

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:167

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka mereka memperselisihkan
Yunus:93

إِنَّ َربََّك ُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
sesungguhnya Tuhanmu dia sangat kuat maha perkasa

Huud:66

َا يُِريُد اٌل ملِّ إِنَّ َربََّك فَعَّ
sesungguhnya Tuhanmu maha pembuat terhadap apa dia

menghendaki
Huud:107

إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحِكيٌم
sesungguhnya Tuhanmu sangat mengetahui Maha Bijaksana

Yusuf:6
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إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة لِّلنَّاِس َعَلىٰ ظُْلِمِهْم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan

bagi manusia atas/terhadap kezaliman mereka
Arraad:6

إِنَّ َربََّك َلَشِديُد ٱْلِعَقاِب َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh sangat berat balasan

Arraad:6

إِنَّ َربََّك ُهَو يَْحُشرُُهْم إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٌم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu dia dia mengumpulkan mereka

sesungguhnya dia maha bijaksana sangat mengetahui
Al-Hijr:25

إِنَّ َربََّك ُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم
sesungguhnya Tuhanmu dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

yang sangat mengetahui
Al-Hijr:86

َوٱْعبُْد َربََّك َحتَّىٰ يَأِْتيََك ٱْليَِقنُي
dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan

Al-Hijr:99

۟ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما فُِتنُوا
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang orang-

orang yang berhijrah/berpindah-pindah dari sesudah apa dicoba/diuji
An-Nahl:110

َهُدوا۟ َوَصبَُرٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ جَٰ
kemudian mereka berjihad/berkerja keras dan (mereka) bersabar

sesungguhnya Tuhanmu dari sesudah itu sungguh sangat pengampun
sangat penyayang

An-Nahl:110

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسُّ
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kejahatan dengan kejahilan/kebodohan
An-Nahl:119

إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya sungguh sangat pengampun

sangat penyayang
An-Nahl:119

إِنَّ َربََّك َليَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh akan memutuskan

diantara mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka
tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan

An-Nahl:124

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui dengan/pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Nahl:125

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر إِنَّ َربََّك يَبُْسُط ٱلرِّ
sesungguhnya Tuhanmu mereka memanjangkan/meluaskan rizki
kepada siapa dia kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Isra:30
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إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46

إِذْ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربََّك أََحاَط ِبٱلنَّاِس َو
dan ketika kami mengatakan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu

semakin meliputi dengan manusia
Al-Isra:60

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang
Asy-Syu'araa':9

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang
Asy-Syu'araa':68

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':104

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':122

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':140

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':159

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':175

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':191

إِنَّ َربََّك َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia

atas/terhadap manusia
An-Naml:73

إِنَّ َربََّك َليَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mengetahui apa

disimpan dada / hati mereka dan tidak menyatakan
An-Naml:74

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهم ِبُحْكِمِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka dengan hukum-Nya
An-Naml:78

إِنَّ َربََّك ُهَو يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
sesungguhnya Tuhanmu dia menjelaskan diantara mereka pada hari

kiamat-kiamat
As-Sajdah:25
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إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة َوذُو ِعَقاٍب أَلِيمٍ
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan dan

mempunyai akibat / kesudahan pedih
Fush-Shilat:43

اِحُر ٱْدُع َلنَا َربََّك  َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّه ٱلسَّ
dan mereka berkata wahai tukang sihir kalian hendaklah menyeru

bagi kami Tuhanmu
Az-Zukhruf:49

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka tentang
(kebenaran) itu mereka memperselisihkan

Al-Jaatsiyah:17

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui kepada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Najm:30

إِنَّ َربََّك وَِٰسعُ ٱمْلَْغِفرَِة ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم
sesungguhnya Tuhanmu (ia[lk]) yang meluaskan ampunan dia paling

mengetahui dengan/kepada kalian
An-Najm:32

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
Al-Qalam:7

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

إِنَّ َربََّك َلِبٱمْلِرَْصاِد
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi

Al-Fajr:14

ِبأَنَّ َربََّك أَْوَحىٰ َلَها
bahwa kami Tuhanmu wahyukan padanya

Az-Zalzalah:5

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱْعبُُدوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah menyembah Tuhan kalian Al-Baqarah:21 َربَُّكُم

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal Tuhan kalian

An-Nisa:1

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Al-A'raaf:54

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Yunus:3
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ُن إِنَّ َربَُّكُم ٱلرَّْحمَٰ يََٰقْومِ إِنََّما فُِتنتُم ِبِهۦ َو
hai kaumku sesungguhnya hanyalah diberi cobaan dengannya dan

sesungguhnya kami Tuhan kalian pemurah
Thaahaa:90

ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم تََضرًُّعا َوُخفْيًَة
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut
Al-A'raaf:55 َربَُّكْم

إِذْ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَٱْستََجاَب َلُكْم
ketika mohon pertolongan tuhan kalian maka dia memperkenankan

bagi kalian
Al-Anfaal:9

َوأَِن ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hendaklah (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:3

َويََٰقْومِ ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hai kaumku (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:52

َوٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan kalian hendaklah mohon ampun tuhan kalian kemudian

bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:90

إِنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat

penyayang
An-Nahl:7

أَْو يَأُْخذَُهْم َعَلىٰ تََخوٍُّف فَِإنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
atau (ia[lk]) mengazab mereka atas/terhadap proses ketakutan maka

sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat
penyayang

An-Nahl:47

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian

Al-Hajj:1

َوٱْعبُُدوا۟ َربَُّكْم َوٱفَْعُلوا۟ ٱْلَخيَْر َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah menyembah tuhan kalian dan berbuatlah

kebaikan agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Hajj:77

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم َوٱْخَشْوا۟ يَْوًما الَّ يَْجِزى
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian dan takutlah

hari tidak memberi balasan
Luqman:33

الـلَّـَه َربَُّكْم َورَبَّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
Allah tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ash-
Shaafaat:126

 ُقْل يَِٰعبَاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
kamu hendaklah mengatakan hai hamba-hamba orang-orang yang

mereka mengimani kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian
Az-Zumar:10
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ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما مَِّن ٱْلَعذَاِب
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian diringankan dari kami hari

dari siksa
Ghafir:49

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َربَُّكْم اَل تُْخرُِجوُهنَّ ِمۢن بُيُوِتِهنَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah tuhan kalian

tidak dikeluarkan mereka[pr] dari rumah-rumah mereka[pr]
Ath-Thalaaq:1

فَُقْلُت ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم إِنَُّهۥ َكاَن َغفَّاًرا
maka dikatakan (oleh aku) (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan

kalian sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun
Nuh:10

َربَّنَا تََقبَّْل ِمنَّآ
ya tuhan kami kamu terimalah dari kami Al-Baqarah:127 َربَّنَا

َربَّنَا َوٱْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَك
ya tuhan kami dan kamu jadikanlah kami dua orang yang

tunduk/patuh pada Engkau
Al-Baqarah:128

نُْهْم َربَّنَا َوٱبَْعْث ِفيِهْم رَُسواًل مِّ
ya tuhan kami dan kamu utuslah pada/untuk mereka seorang rasul

dari mereka
Al-Baqarah:129

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر َربَّنَا َو
ya tuhan kami dan kepada Engkau tempat kembali

Al-Baqarah:285

َربَّنَا اَل تَُؤاِخذْنَآ إِن نَِّسينَآ أَْو أَْخطَأْنَا
ya tuhan kami tidak kamu menghukum kami jika kami melupakan

atau kami melakukan kesalahan
Al-Baqarah:286

َربَّنَا واََل تَْحِمْل َعَليْنَآ إِْصًرا
ya tuhan kami dan janganlah kamu membebani atas (kami) yang

berat
Al-Baqarah:286

ْلنَا َما اَل طَاَقَة َلنَا ِبِهۦ َربَّنَا واََل تَُحمِّ
ya tuhan kami dan jangan Engkau pikulkan pada kami apa tidak yang

melakukan penyanggupan bagi kami dengannya
Al-Baqarah:286

َربَّنَا اَل تُزِغْ ُقُلوبَنَا بَْعَد إِذْ َهَديْتَنَا
ya tuhan kami tidak kamu hendak memalingkan hati kami sesudah

tatkala kamu telah memberi petunjuk pada kami
Ali-Imran:8

إِْسرَافَنَا ِفىٓ أَْمرِنَا َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َو
ya tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-

lebihanlah kami di dalam / pada urusan kami
Ali-Imran:147

ذَا بَِٰطاًل َربَّنَا َما َخَلْقَت هَٰ
ya tuhan kami tidak kamu telah ciptakan ini yang sia-sia

Ali-Imran:191

َربَّنَا فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا
ya tuhan kami maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-

dosa kami
Ali-Imran:193
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َربَّنَا َوَءاِتنَا َما َوَعدتَّنَا َعَلىٰ رُُسلَِك
ya tuhan kami dan kamu hendaklah memberikan kami apa kamu

janjikan kepada kami atas/terhadap rasul-rasul kamu
Ali-Imran:194

َوَقاُلوا۟ َربَّنَا لَِم َكتَبَْت َعَليْنَا ٱْلِقتَاَل
dan mereka berkata ya tuhan kami mengapa kamu mewajibkan atas

kami perang-perang
An-Nisa:77

َربَّنَا ٱْستَْمتَعَ بَْعُضنَا ِببَْعٍض
ya tuhan kami dia lebih nikmat sebagian kami dengan sebagian

Al-An'aam:128

َقااَل َربَّنَا ظََلْمنَآ أَنفَُسنَا
dia mengatakan ya tuhan kami kami menganiaya diri kami sendiri

Al-A'raaf:23

ؤآَُلِء أََضلُّونَا فَـَٔاِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن ٱلنَّاِر َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka itulah mereka telah menyesatkan kami maka

datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38

َقاُلوا۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
mereka berkata ya tuhan kami tidak jadikan kami bersama kaum yang

mendzalmi
Al-A'raaf:47

َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89

َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi kaum yang

mendzalmi
Yunus:85

َربَّنَا لِيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلَِك
ya tuhan kami untuk hendak menyesatkan dari jalan engkau

Yunus:88

َربَّنَا ٱطِْمْس َعَلىٰٓ أَْموَٰلِِهْم َوٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ya tuhan kami binasakanlah atasku/terhadapku harta-harta mereka

dan keraskan atas/terhadap hati mereka
Yunus:88

َلٰوةَ ِعنَد بَيِْتَك ٱمْلَُحرَّمِ َربَّنَا لِيُِقيُموا۟ ٱلصَّ
disisi rumah Engkau orang yang sangat dihormati ya tuhan kami agar

didirikan sholat
Ibrahim:37

َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعآِء
ya tuhan kami dan (ia) perkenankanlah memohon

Ibrahim:40

َربَّنَا ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َولِْلُمؤِْمِننَي يَْوَم يَُقوُم ٱْلِحَساُب
ya tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-

orang yang beriman pada hari dia mendirikan menghisab
Ibrahim:41

2212

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86

َلَقاُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
pasti (mereka[lk]) mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu)

mengutus kepada kami seorang rasul
Thaahaa:134

َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

 َلوآَْل أُنِزَل َعَليْنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو نََرٰى َربَّنَا
mengapa tidak dia menurunkan atas kami malaikat-malaikat atau

kami melihat ya tuhan kami
Al-Furqon:21

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami
palingkanlah / jauhkanlah dari kami siksa neraka jahanam

Al-Furqon:65

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا َهْب َلنَا
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami dan kamu

hendaklah memberikan bagi kami
Al-Furqon:74

فَيَُقوُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
lalu dia mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu) mengutus

kepada kami seorang rasul
Al-Qashash:47

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْغَويْنَآ أَْغَويْنَُٰهْم َكَما َغَويْنَا تَبَرَّأْنَآ إَِليَْك َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka inilah orang-orang yang (kami) telah

menyesatkan (kami) telah menyesatkan mereka sebagaimana (kami)
menyesatkan (kami) menjadi berlepas diri kepada Engkau

Al-Qashash:63

فََقاُلوا۟ َربَّنَا بَِٰعْد بَنْيَ أَْسفَارِنَا َوظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
maka mereka mengatakan ya tuhan kami jauhkanlah antara

perjalanan-perjalanan kami dan mereka berbuat dzalim diri-diri
mereka sendiri

Saba':19

إِنَّ َربَّنَا َلَغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya ya tuhan kami sungguh sangat pengampun (ia[lk])

yang sangat mensyukuri
Faathir:34

ل لَّنَا ِقطَّنَا َقبَْل يَْومِ ٱْلِحَساِب َوَقاُلوا۟ َربَّنَا َعجِّ
dan mereka berkata ya tuhan kami (kamu) segerakanlah dengan

secepat-cepatnya bagi kami bagian kami sebelum hari perhitungan
Shaad:16

َقاُلوا۟ َربَّنَا َمن َقدََّم َلنَا
mereka berkata ya tuhan kami barang siapa (ia) telah benar-benar

menyediakan/meneguhkan bagi kami
Shaad:61
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َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشىٍْء رَّْحَمًة َوِعْلًما
ya tuhan kami (kamu) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu rahmat dan ilmu

Ghafir:7

َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعدتَُّهْم
ya tuhan kami dan (kamu[lk]) masukkanlah mereka surga 'adn yang

kamu janjikan kepada mereka
Ghafir:8

َقاَل َقِرينُُهۥ َربَّنَا َمآ أَطَْغيْتُُهۥ
dia mengatakan temannya ya tuhan kami tidak (aku) menyesatkan dia

Qaaf:27

َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا
dan orang-orang yang (mereka) datang dari sesudah mereka mereka

mengatakan ya tuhan kami ampunilah bagi kami
Al-Hasyr:10

۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mumtahinah:5

َمن يَُقوُل َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا
orang dia mengatakan ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia Al-Baqarah:200 َربَّنَآ

َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َحَسنًَة
ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia kebaikan dan di akhirat

kebaikan
Al-Baqarah:201

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا
mereka berkata ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas

kami kesabaran
Al-Baqarah:250

َربَّنَآ إِنََّك َجاِمعُ ٱلنَّاِس لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
ya tuhan kami sesungguhnya kamu yang mengumpulkan manusia

pada hari tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:9

ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ إِنَّنَآ َءاَمنَّا
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami sesungguhnya

kami kami telah beriman
Ali-Imran:16

َربَّنَآ َءاَمنَّا ِبَمآ أَنزَْلَت
ya tuhan kami kami telah beriman kepada apa kamu telah

menurunkan
Ali-Imran:53

َربَّنَآ إِنََّك َمن تُْدِخِل ٱلنَّاَر
ya tuhan kami sesungguhnya kamu siapa-siapa kamu masukkan

neraka
Ali-Imran:192

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75
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ِهِديَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka catatlah

kami bersama para penyaksi
Al-Maidah:83

 َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم ٱللَُّهمَّ َربَّنَآ
dia mengatakan Isa putra Maryam ya Allah ya tuhan kami

Al-Maidah:114

َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا َوتََوفَّنَا ُمْسلِِمنَي
ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas kami kesabaran dan

kamu hendaklah mewafatkan kami orang-orang yang berserah diri
Al-A'raaf:126

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88

َربَّنَآ إِنََّك تَْعَلُم َما نُْخِفى َوَما نُْعلُِن َوَما يَْخفَىٰ
ya tuhan kami sesungguhnya kamu amu mengetahui apa

disembunyikan dan tidak dinyatakan dan tidak dia sembunyi
Ibrahim:38

رْنَآ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب َربَّنَآ أَخِّ
ya tuhan kami (kamu[lk]) telah beri tangguh kami sampai waktu yang

ditentukan yang sangat dekat
Ibrahim:44

فََقاُلوا۟ َربَّنَآ َءاِتنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
maka mereka mengatakan ya tuhan kami berilah kami dari sisi kamu

rahmat
Al-Kahfi:10

َقااَل َربَّنَآ إِنَّنَا نََخاُف
dia mengatakan ya tuhan kami sesungguhnya kami semakin khawatir

Thaahaa:45

َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمنَْها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَٰلُِموَن
ya tuhan kami kamu hendaklah mengeluarkan kami dari padanya

maka jika dikembalikan maka sesungguhnya orang-orang yang
dzalim

Al-
Mu'minuun:107

يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْغِفْر َلنَا
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka kamu

hendaklah mengampuni bagi kami

Al-
Mu'minuun:109

لًِحا إِنَّا ُموِقنُوَن َربَّنَآ أَبَْصرْنَا َوَسِمْعنَا فَٱرِْجْعنَا نَْعَمْل صَٰ
ya tuhan kami (kami) telah melihat dan (kami) mendengar maka

(kamu) kembalikanlah kami akan mengerjakan yang saleh
sesungguhnya kami orang-orang yang yakin

As-Sajdah:12

ِبياَل۠ َوَقاُلوا۟ َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا وَُكبَرَآَءنَا فَأََضلُّونَا ٱلسَّ
dan mereka berkata ya tuhan kami sesungguhnya kami (kami) taat

pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu
(mereka) menyesatkan kami jalan

Al-Ahzab:67

َربَّنَآ َءاِتِهْم ِضْعفَنْيِ ِمَن ٱْلَعذَاِب َوٱْلَعنُْهْم َلْعنًا َكِبيًرا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah

mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68
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لًِحا َوُهْم يَْصطَرُِخوَن ِفيَها َربَّنَآ أَْخرِْجنَا نَْعَمْل صَٰ
dan mereka (mereka) meneriakkan di dalamnya ya tuhan kami kamu

hendaklah mengeluarkan kami akan mengerjakan yang saleh
Faathir:37

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أََمتَّنَا ٱثْنَتنَْيِ َوأَْحيَيْتَنَا ٱثْنَتنَْيِ
mereka berkata ya tuhan kami (kamu) mematikan kami dua orang

perempuan dan Engkau menghidupkan kami dua orang perempuan
Ghafir:11

نَا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َربَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيِْن أََضالَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ya

tuhan kami perlihatkan kepada kami dua orang yang menyesatkan
kami

Fush-Shilat:29

َربَّنَآ إِنََّك رَُءوٌف رَِّحيٌم
ya tuhan kami sesungguhnya kamu maha penyantun sangat

penyayang
Al-Hasyr:10

َوٱْغِفْر َلنَا َربَّنَآ إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan ampunilah bagi kami ya tuhan kami sesungguhnya kamu Engkau

maha perkasa maha bijaksana

Al-
Mumtahinah:5

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

واََل تَطْرُِد ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم
dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang mereka memohon

tuhan
Al-An'aam:52 َربَُّهم

يََخافُوَن َربَُّهم مِّن فَْوِقِهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
mereka takut tuhan dari atas mereka dan mengerjakan apa

diperintahkan
An-Nahl:50

َربَُّهم ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
tuhan di waktu pagi dan petang mereka mengharapkan wajahnya

Al-Kahfi:28

اَعِة ُمْشِفُقوَن ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوُهم مَِّن ٱلسَّ
orang-orang yang mereka takut tuhan dengan yang gaib (tidak

melihat-Nya) dan mereka dari kiamat orang-orang yang sungguh-
sungguh takut

Al-Anbiyaa':49

ِنيِبنَي إَِليِْه إِذَا َمسَّ ٱلنَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا۟ َربَُّهم مُّ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya mereka

berseru/mengharapkan tuhan kembali bertaubat kepada-Nya
Ar-Ruum:33

َلٰوةَ إِنََّما تُنِذُر ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

yang mereka takut tuhan dengan yang gaib/tidak kelihatan dan
mereka mendirikan sholat

Faathir:18
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ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َلُهم مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka takut tuhan dengan

gaib/tidak kelihatan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Al-Mulk:12

إِنَّ َربَُّهم ِبِهْم يَْوَمِئٍذ لََّخِبيرٌۢ
sesungguhnya tuhan pada mereka pada hari itu benar-benar

mengetahui (ks/kb[tunggal] sangat/maha)
Al-Adiyaat:11

ِكِريَن لًِحا لَّنَُكونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ َربَُّهَما َلِئْن َءاتَيْتَنَا صَٰ
tuhan keduanya sesungguhnya jika engkau memberi kami yang saleh

tentu kami termasuk dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:189 َربَُّهَما

لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم َلُهْم َجنٌَّٰت
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan bagi mereka kebun Ali-Imran:198 َربَُّهْم

 َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أآََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا۟ َربَُّهْم
dan pada hari kiamat-kiamat ingatlah sesungguhnya kaum 'ad mereka

mengingkari tuhan
Huud:60

أآََل إِنَّ ثَُموَدا۟ َكفَُروا۟ َربَُّهْم أاََل بُْعًدا لِّثَُموَد
ingatlah sesungguhnya kaum tsamud mereka mengingkari tuhan

ingatlah kebinasaan bagi kaum tsamud
Huud:68

أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسٓوَء ٱْلِحَساِب
supaya dihubungkan dan takut tuhan dan takut buruk perhitungan

Arraad:21

َويَْستَْغِفُروا۟ َربَُّهْم إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهْم ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan mohon ampun tuhan kecuali akan datang kepada mereka[pr]

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Kahfi:55

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ
mereka memohon tuhan ketakutan dan harapan / keinginan dan dari

apa/rezeki kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
As-Sajdah:16

 لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan

Az-Zumar:20

 تَْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم
gemetar dari padanya kulit-kulit orang-orang yang mereka takut

tuhan
Az-Zumar:23

َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم إَِلى ٱْلَجنَِّة زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka bertakwa tuhan ke

surga berbondong-bondong
Az-Zumar:73

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwaadalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282
َربَُّهۥ
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َدةَ هَٰ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ واََل تَْكتُُموا۟ ٱلشَّ
dan dia hendaklah bertakwa Allah tuhannya dan jangan kalian

menyembunyikan kesakisan-kesaksian
Al-Baqarah:283

 ُهنَالَِك َدَعا زََكِريَّا َربَُّهۥ
disanalah dia berdoa Zakaria tuhannya

Ali-Imran:38

ْجِن أَمَّآ أََحُدُكَما فَيَْسِقى َربَُّهۥ َخْمًرا يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara adapun salah seorang diantara kamu
berdua akan memberi minum tuhannya minuman-minuman keras

Yusuf:41

إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥ ِنَدآًء َخِفيًّا
tatkala (dia) menyeru tuhannya seruan/suara kelembutan

Maryam:3

إِنَُّهۥ َمن يَأِْت َربَُّهۥ ُمْجرًِما فَِإنَّ َلُهۥ َجَهنََّم
sesungguhnya dia barangsiapa ia mendatangkan / mengumpulkan

tuhannya orang yang sungguh-sungguh berbuat dosa maka
sesungguhnya baginya neraka jahanam

Thaahaa:74

َوَعَصىٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ فََغَوٰى
dan mendurhakai Adam tuhannya maka sesat

Thaahaa:121

 َوزََكِريَّآ إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥ
dan Zakaria tatkala (dia) menyeru tuhannya

Al-Anbiyaa':89

إِذْ َجآَء َربَُّهۥ ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
ketika dia datang tuhannya dengan hati selamat / bersih / berserah diri

Ash-Shaafaat:84

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24

َن ُضرٌّ َدَعا َربَُّهۥ ُمِنيبًا إَِليِْه نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya dia berdoa tuhannya orang

yang suka kembali kepada-Nya
Az-Zumar:8

بََلىٰٓ إِنَّ َربَُّهۥ َكاَن ِبِهۦ بَِصيًرا
yang benar sesungguhnya tuhannya adalah dia dengannya maha

melihat
Al-Inshiqaaq:15

 ذَٰلَِك مِلَْن َخِشىَ َربَُّهۥ
itu bagi orang dia takut tuhannya

Al-Baiyinah:8

َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan Ayub tatkala (dia) menyeru tuhannya Al-Anbiyaa':83 َربَُّهۥٓ

 َوٱذُْكْر َعبَْدنَآ أَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan ingatlah hamba kami Ayyub tatkala (dia) menyeru tuhannya

Shaad:41
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 َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِنىٓ أَْقتُْل ُموَسىٰ َوْليَْدُع َربَُّهۥٓ
dan dia mengucapkan fir'aun biarkan aku membunuh Musa dan

hendaklah dia berdo'a tuhannya
Ghafir:26

ؤآَُلِء َقْوٌم مُّْجرُِموَن فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنَّ هَٰٓ
maka (ia) berdo'a tuhannya bahwasanya mereka ini kaum orang-

orang yang sungguh-sungguh berdosa
Ad-Dukhaan:22

فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنِّى َمْغُلوٌب فَٱنتَِصْر
maka (ia) berdo'a tuhannya aku ini (ia[lk]) yang dikalahkan maka

tolonglah (aku)
Al-Qamar:10

َولَِٰكن ُكونُوا۟ َربَِّٰنيِّۦَن ِبَما ُكنتُْم تَُعلُِّموَن ٱْلِكتََٰب
akan tetapi adalah mereka yang bertuhan dengan sebab adalah kalian

kalian mengajarkan kitab
Ali-Imran:79 َربَِّٰنيِّۦَن

َوُهَو رَبُّ ُكلِّ َشىٍْء
dan dia tuhan setiap sesuatu Al-An'aam:164 رَبُّ

َلِمنَي أاََل َلُه ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمُر تَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
ingatlah baginya ciptaan dan perintah/pengurusan dia memberikan

berkah yang silih berganti Allah tuhan semesta alam
Al-A'raaf:54

َوُهَو رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ
dan dia tuhan 'arsy` besar/agung

At-Taubah:129

وَِٰت َوٱأْلَرِْض بََصآِئَر مَٰ إاِلَّ رَبُّ ٱلسَّ
melainkan tuhan langit dan bumi terang/nyata

Al-Isra:102

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ فََقاُلوا۟ َربُّنَا رَبُّ ٱلسَّ
maka mereka mengatakan tuhan kami tuhan langit dan bumi

Al-Kahfi:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ بُُّكْم رَبُّ ٱلسَّ َقاَل بَل رَّ
dia mengatakan bahkan tuhan kalian tuhan langit dan bumi

Al-Anbiyaa':56

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَكِريمِ
tidak ada tuhan melainkan dia tuhan 'arsy` sangat mulia / pemurah

Al-
Mu'minuun:116

َلِمنَي َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما رَبُّ ٱْلعَٰ
dia mengatakan fir'aun dan tidak tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':23

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ َقاَل رَبُّ ٱلسَّ
dia mengatakan tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian orang-orang yang meyakini
Asy-Syu'araa':24

َقاَل رَبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
dia mengatakan tuhan timur dan barat dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian kalian menggunakan akal
Asy-Syu'araa':28

رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ
tuhan 'arsy` maha besar/maha agung

An-Naml:26
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َلِمنَي أَن يَُٰموَسىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
bahwa ya Musa sesungguhnya aku Aku Allah tuhan semesta alam

Al-Qashash:30

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر مَٰ رَبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua maha

perkasa sangat pengampun
Shaad:66

َلِمنَي ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَتَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian maka (ia[lk]) menjadi sangat suci

Allah tuhan semesta alam
Ghafir:64

َلِمنَي َوتَْجَعُلوَن َلُهۥٓ أَنَداًدا ذَٰلَِك رَبُّ ٱْلعَٰ
dan menjadikan baginya sekutu-sekutu itu tuhan semesta alam

Fush-Shilat:9

ْعَرٰى َوأَنَُّهۥ ُهَو رَبُّ ٱلشِّ
dan bahwasanya ia dia tuhan syair

An-Najm:49

رَبُّ ٱمْلَْشرَِقنْيِ َورَبُّ ٱمْلَْغِربَنْيِ
tuhan dua masyrik/barat dan timur dan tuhan dua barat/dua tempat

terbenam
Ar-Rahman:17

َلِمنَي َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء ٱهللَُّ رَبُّ ٱْلعَٰ
dan tidak kamu menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah

Tuhan/Pemelihara semesta alam
At-Takwiir:29

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة َو
dan ketika dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat Al-Baqarah:30 َربَُّك

َمآِء َهْل يَْستَِطيعُ َربَُّك أَن يُنَزَِّل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
apakah dia mentaati tuhanmu hendak ia sungguh-sungguh akan

menurunkan atas kami hidangan dari langit
Al-Maidah:112

َوَلْو َشآَء َربَُّك َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki tuhanmu tidak mereka melakukannya maka

hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-
adakan

Al-An'aam:112

ا يَْعَمُلوَن َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak tuhanmu sebagai pelalai / pelupa dari apa yang mereka

mengerjakan
Al-An'aam:132

أَْو يَأِْتىَ َربَُّك أَْو يَأِْتىَ بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
atau ia menghadiri/mendatangi tuhanmu atau ia

menghadiri/mendatangi sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158

إِذْ تَأَذََّن َربَُّك َليَبَْعثَنَّ َعَليِْهْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan ketika memaklumkan tuhanmu agar sungguh-sungguh akan

mengirim atas mereka sampai hari kiamat-kiamat
Al-A'raaf:167

يَّتَُهْم إِذْ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَِنىٓ َءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِّ َو
dan ketika ia mengambil/mengazab tuhanmu dari anak-anak Adam

dari punggung mereka keturunan mereka
Al-A'raaf:172
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َكَمآ أَْخرََجَك َربَُّك ِمۢن بَيِْتَك ِبٱْلَحقِّ
sebagaimana (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kamu tuhanmu dari

rumahmu dengan kebenaran
Al-Anfaal:5

إِذْ يُوِحى َربَُّك إَِلى ٱمْلَلَِٰٓئَكِة
ketika dia mewahyukan tuhanmu kepada malaikat-malaikat

Al-Anfaal:12

َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَءاَمَن َمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan jika ia menghendaki tuhanmu tentulah beriman orang di dalam

bumi
Yunus:99

 إاِلَّ َما َشآَء َربَُّك
kecuali apa ia menghendaki tuhanmu

Huud:107

إاِلَّ َما َشآَء َربَُّك َعطَآًء َغيَْر َمْجذُوٍذ
kecuali apa ia menghendaki tuhanmu pemberian tidak / bukan / selain

(ia[lk]) yang diputus
Huud:108

َلُهْم َّا َليَُوفِّيَنَُّهْم َربَُّك أَْعمَٰ إِنَّ ُكالًّ ملَّ َو
dan sesungguhnya kami setiap tentu pasti akan menyempurnakan

mereka tuhanmu perbuatan-perbuatan mereka
Huud:111

َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها ُمْصلُِحوَن
dan tidak adalah dia tuhanmu untuk dibinasakan negeri dengan

aniaya dan penduduknya orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat
baik

Huud:117

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ
dan jikalau ia menghendaki tuhanmu tentu (ia [lk]) menjadikan

manusia ummat yang melakukan penyatuan
Huud:118

ْت َكلَِمُة َربَِّك إاِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َولِذَٰلَِك َخَلَقُهْم َوتَمَّ
kecuali orang merahmati tuhanmu dan untuk itulah (ia) menciptakan

mereka dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu
Huud:119

ا تَْعَمُلوَن ْل َعَليِْه َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ فَٱْعبُْدهُ َوتَوَكَّ
maka sembahlah Dia dan bertawakkallah atasnya dan tidak tuhanmu

sebagai pelalai / pelupa dari/terhadap apa kalian melakukan
Huud:123

وََكذَٰلَِك يَْجتَِبيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan demikianlah (ia[lk]) memilih kamu tuhanmu dan sungguh-

sungguh akan mengajarkan kamu dari taXwil/tabir kejadian/mimpi
Yusuf:6

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة َو
dan tatkala dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat

Al-Hijr:28

َوأَْوَحىٰ َربَُّك إَِلى ٱلنَّْحِل
dan (dia) mewahyukan tuhanmu kepada lebah

An-Nahl:68

نًا َوَقَضىٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan (ia) menyempurnakan tuhanmu bahwa jangan menyembah

melainkan hanya kepadanya dan terhadap kedua orangtua
perwujudan dalam perbuatan baik

Al-Isra:23
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آ أَْوَحىٰٓ إَِليَْك َربَُّك ِمَن ٱْلِحْكَمِة ذَٰلَِك ِممَّ
itu dari apa wahyukan kepadamu tuhanmu dari/sebagian hikmah-

hikmah
Al-Isra:39

َعَسىٰٓ أَن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما مَّْحُموًدا
dia mudah-mudahan akan membangkitkan/mengangkat kamu

tuhanmu tempat yang dipuji
Al-Isra:79

واََل يَظْلُِم َربَُّك أََحًدا
dan tidak menganiaya tuhanmu seseorang/siapapun

Al-Kahfi:49

فَأَرَاَد َربَُّك أَن يَبُْلَغآ أَُشدَُّهَما
maka (aku) semakin menghendaki tuhanmu agar sampai dewasa

keduanya
Al-Kahfi:82

ٌ َقاَل َكذَٰلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan seperti itulah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:9

َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًّا
dan tidak adalah dia tuhanmu kelupaan

Maryam:64

إِنِّىٓ أَنَا۠ َربَُّك فَٱْخَلعْ نَْعَليَْك إِنََّك ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
sesungguhnya aku Aku tuhanmu maka lepaskan/tanggalkan kedua

terompah kamu[lk] sesungguhnya kamu di lembah orang-orang yang
sangat suci tuwa

Thaahaa:12

َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20

فََجَعَلُهۥ نََسبًا َوِصْهًرا وََكاَن َربَُّك َقِديًرا
maka (ia) menjadikannya nasab/hubungan dan hubungan perkawinan

dan ia adalah tuhanmu maha kuasa
Al-Furqon:54

إِذْ نَاَدٰى َربَُّك ُموَسىٰٓ أَِن ٱئِْت ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي َو
dan ketika (dia) menyeru tuhanmu Musa agar/hendalah datangkanlah

(kamu[pr]) kaum yang mendzalmi
Asy-Syu'araa':10

ا تَْعَمُلوَن فَتَْعرِفُونََها َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ
maka akan mengetahuinya dan tidak tuhanmu sebagai pelalai / pelupa

dari/tentang apa kalian melakukan
An-Naml:93

َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى
dan tidak adalah dia tuhanmu yang membinasakan negeri

Al-Qashash:59

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة
ketika dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat

Shaad:71

َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها َوَما َربَُّك ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya dan tidak tuhanmu

berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya
Fush-Shilat:46
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لُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكم مَِّٰكثُوَن َونَاَدْوا۟ يَٰمَٰ
dan mereka menyeru hai malik hendaklah menyempurnakan atas
kami tuhanmu dia mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang

yang telah tetap tinggal

Az-Zukhruf:77

أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبَعاٍد
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap kaum 'ad
Al-Fajr:6

فََصبَّ َعَليِْهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب
maka menimpakan atas mereka tuhanmu cemeti/cambuk azab / siksa

Al-Fajr:13

َوَجآَء َربَُّك َوٱمْلََلُك َصفًّا َصفًّا
dan dia datang tuhanmu dan malaikat barisan barisan

Al-Fajr:22

َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلىٰ
tidak (ia) telah sungguh-sungguh meninggalkan kamu tuhanmu dan

tidak dia mengatakan
Ad-Duha:3

َوَلَسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَرَْضىٰٓ
dan kelak diberikan kepadamu tuhanmu maka jadi puas

Ad-Duha:5

ِب ٱْلِفيِل أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبأَْصحَٰ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap golongan gajah
Al-Fiil:1

أَن يُِمدَُّكْم َربُُّكم ِبثَلَٰثَِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمنزَلِنَي
bahwa dia menolong kalian tuhan kalian dengan tiga ribu dari

malaikat-malaikat yang diturunkan
Ali-Imran:124 َربُُّكم

ذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمَسوِِّمنَي هَٰ
ini dia membantu / memperpanjang kalian tuhan kalian dengan lima

ribu dari malaikat-malaikat para yang memakai tanda
Ali-Imran:125

أَفَأَْصفَىُٰكْم َربُُّكم ِبٱْلبَِننَي َوٱتََّخذَ ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة إِنَٰثًا
apakah mensifatkan/memilihkan kamu tuhan kalian dengan anak-
anak laki-laki dan dia mengambil dari/diantara malaikat-malaikat

orang-orang perempuan

Al-Isra:40

فَأُْوۥٓا۟ إَِلى ٱْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم َربُُّكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ
maka carilah tempat perlindungan kedalam gua

menyebarkan/melimpahkan bagi kalian tuhan kalian dari rahmat-nya
Al-Kahfi:16

َوتَذَُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم
dan (kalian) membiarkan apa dia menciptakan bagi kalian tuhan

kalian dari isteri-isteri kalian

Asy-
Syu'araa':166

َجرَِة ِذِه ٱلشَّ َوَقاَل َما نََهىُٰكَما َربُُّكَما َعْن هَٰ
dan dia mengucapkan tidak dia melarang kalian berdua tuhanmu

berdua dari ini pohon
Al-A'raaf:20 َربُُّكَما
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فَذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكُم ٱْلَحقُّ
maka demikianlah/itulah Allah tuhan kalian sebenarnya Yunus:32 َربُُّكُم

َوَقاَل َربُُّكُم ٱْدُعوِنىٓ أَْستَجِْب َلُكْم
dan dia mengucapkan tuhan kalian berdo'alah kepada-ku (oleh

kalian) akan (aku) memperkenankan bagi kalian
Ghafir:60

فََقاَل أَنَا۠ َربُُّكُم ٱأْلَْعَلىٰ
lalu ia mengatakan aku tuhan kalian sangat tinggi

An-Naziaat:24

فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian dia menuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54 َربُُّكْم

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
demikian itulah Allah tuhan kalian tidak ada tuhan selain dia

Al-An'aam:102

ُقْل تََعاَلْوا۟ أَتُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kamu

hendaklah membacakan apa dia telah benar-benar mengharamkan
tuhan kalian atas kalian

Al-An'aam:151

فََهْل َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا
maka apakah kalian memperoleh apa Ia menjanjikan tuhan kalian

sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44

َقاَل َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يُْهلَِك َعُدوَُّكْم
dia mengatakan dia mudah-mudahan tuhan kalian akan dia

membinasakan musuh kalian
Al-A'raaf:129

ُروَن ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ أَفَاَل تَذَكَّ
demikian Allah tuhan kalian maka sembahlah Dia ia membenam

kalian ingat
Yunus:3

إَِليِْه تُرَْجُعوَن ُهَو َربُُّكْم َو
dia tuhan kalian dan kepadaNya kalian dikembalikan

Huud:34

إِذْ تَأَذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َو
ketika memaklumkan tuhan kalian sesungguhnya jika kalian

mensyukuri pasti akan menambahkan kepada kalian[lk]
Ibrahim:7

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا ِقيَل َلُهم مَّاذَآ أَنزََل َربُُّكْم َقاُلٓوا۟ أَسَٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka apa yang ia menurunkan

tuhan kalian mereka berkata dongengan yang pertama kali
An-Nahl:24

 َوِقيَل لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َماذَآ أَنزََل َربُُّكْم
dan dikatakan bagi orang-orang yang mereka bertakwa apa yang ia

menurunkan tuhan kalian
An-Nahl:30

َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَرَْحَمُكْم
dia mudah-mudahan tuhan kalian bahwa memberi rahmat kepadamu

Al-Isra:8
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َقاُلوا۟ َربُُّكْم أَْعَلُم ِبَما َلِبثْتُْم
mereka berkata tuhan kalian paling mengetahui dengan apa (kalian)

menempati
Al-Kahfi:19

َقاَل يََٰقْومِ أََلْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا
dia mengatakan hai kaumku bukankah menjanjikan kalian tuhan

kalian janji kebaikan
Thaahaa:86

َوأَنَا۠ َربُُّكْم فَٱْعبُُدوِن
dan aku tuhan kalian maka (kalian) sembahlah aku

Al-Anbiyaa':92

ًة وَِٰحَدةً َوأَنَا۠ َربُُّكْم فَٱتَُّقوِن تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ إِنَّ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami ini umatmu/agamamu ummat/agama yang

melakukan penyatuan dan aku tuhan kalian maka (kalian)
bertakwalah kepadaku

Al-
Mu'minuun:52

َقاَل َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
dia mengatakan tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang

pertama kali
Asy-Syu'araa':26

َماذَا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا۟ ٱْلَحقَّ َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
apa yang dia mengatakan tuhan kalian mereka berkata kebenaran dan

dia sangat tinggi sangat besar
Saba':23

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم َلُه ٱمْلُْلُك
demikian itu Allah tuhan kalian baginya kerajaan

Faathir:13

ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم َلُه ٱمْلُْلُك
demikianlah Allah tuhan kalian baginya kerajaan

Az-Zumar:6

لُِق ُكلِّ َشىٍْء ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم خَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian yang menciptakan setiap sesuatu

Ghafir:62

َلِمنَي ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَتَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian maka (ia[lk]) menjadi sangat suci

Allah tuhan semesta alam
Ghafir:64

َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ad-Dukhaan:8

نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8

ٌ َقاَل َكذَٰلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan demikianlah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:21 َربُِّك

َقْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِريًّا
sungguh telah ia menjadikan tuhanmu bagian bawahmu aliran / anak

sungai
Maryam:24
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 َقاُلوا۟ َكذَٰلِِك َقاَل َربُِّك
mereka berkata demikianlah dia mengatakan tuhanmu

Adz-
Dzaariyaat:30

َوُهَو َربُّنَا َوَربُُّكْم
dan dia tuhan kami dan tuhan kalian Al-Baqarah:139 َربُّنَا

لِِحنَي َونَطَْمعُ أَن يُْدِخَلنَا َربُّنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلصَّٰ
dan kami menginginkan agar dia memasukkan kami tuhan kami

bersama kaum orang-orang yang soleh
Al-Maidah:84

أَن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحقًّا
bahwa sungguh telah kami mendapati apa menjanjikan kepada kami

tuhan kami sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َربُّنَا َوِسعَ َربُّنَا
kecuali bahwa dia menghendaki Allah tuhan kami dia meliputi tuhan

kami
Al-A'raaf:89

 إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َربُّنَا َوِسعَ َربُّنَا
kecuali bahwa dia menghendaki Allah tuhan kami dia meliputi tuhan

kami
Al-A'raaf:89

 َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم يَرَْحْمنَا َربُّنَا
mereka berkata sungguh jika tidak dia memberi kami rahmat tuhan

kami
Al-A'raaf:149

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ فََقاُلوا۟ َربُّنَا رَبُّ ٱلسَّ
maka mereka mengatakan tuhan kami tuhan langit dan bumi

Al-Kahfi:14

َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50

إآِلَّ أَن يَُقوُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
melainkan bahwa dia mengatakan tuhan kami Allah

Al-Hajj:40

إِنَّا نَطَْمعُ أَن يَْغِفَر َلنَا َربُّنَا َخطَٰيَٰنَآ
sesungguhnya kami sangat menginginkan bahwa mengampuni bagi

kami tuhan kami kesalahan-kesalahan kami
Asy-Syu'araa':51

 ُقْل يَْجَمعُ بَيْنَنَا َربُّنَا
kamu hendaklah mengatakan dia mengumpulkan diantara kita tuhan

kami
Saba':26

َقاُلوا۟ َربُّنَا يَْعَلُم إِنَّآ إَِليُْكْم مَلُرَْسُلوَن
mereka berkata tuhan kami dia mengetahui sesungguhnya kami

kepada kamu benar-benar orang yang sangat cekatan untuk diutus
YaaSiin:16

َقاُلوا۟ َلْو َشآَء َربُّنَا أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
mereka berkata kalau ia menghendaki tuhan kami tentu (ia[lk])

akhirnya menurunkan malaikat-malaikat
Fush-Shilat:14
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إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Fush-Shilat:30

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ الـلَّـُه َربُّنَا َوَربُُّكْم َلنَآ أَْعمَٰ
Allah tuhan kami dan tuhan kalian bagi kami amalan-amalan kami

dan bagi kamu amalan-amalan kalian
Asy-Syuura:15

إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Al-Ahqaaf:13

َعَسىٰ َربُّنَآ أَن يُبِْدَلنَا َخيًْرا مِّنَْهآ
dia mudah-mudahan tuhan kami akan menyebabkan menggantikan

kami kebaikan daripadanya
Al-Qalam:32 َربُّنَآ

فَتََقبََّلَها َربَُّها ِبَقبُوٍل َحَسٍن
maka dia menerimanya tuhannya dengan penerimaan kebaikan Ali-Imran:37 َربَُّها

ٍن نُْه َورِْضوَٰ رُُهْم َربُُّهم ِبرَْحَمٍة مِّ يُبَشِّ
sungguh-sungguh akan menggembirakan mereka tuhan mereka

dengan rahmat dari padanya dan keridhaan
At-Taubah:21 َربُُّهم

ِنِهْم ِت يَْهِديِهْم َربُُّهم ِبِإيمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan dia memberi petunjuk tuhan mereka
karena keimanan mereka

Yunus:9

ىَٰها فََكذَّبُوهُ فََعَقُروَها فََدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهم ِبذَنِۢبِهْم فََسوَّ
maka mereka mendustakannya maka (mereka) menyembelihnya (kk

lampu) maka (ia) menurunkan azab/membinasakan atas mereka tuhan
mereka dengan dosa-dosa mereka lalu (ia) sempurnakannya

Ash-Shams:14

نُْه زََكٰوةً َوأَْقرََب رُْحًما فَأَرَْدنَآ أَن يُبِْدَلُهَما َربُُّهَما َخيًْرا مِّ
maka (kami) menghendaki untuk menyebabkan akan mengganti
keduanya tuhan mereka berdua kebaikan dari padanya semakin

kesucian dan (ia[lk]) lebih mendekat kasih sayang

Al-Kahfi:81
َربُُّهَما

َجرَِة َونَاَدىُٰهَما َربُُّهَمآ أََلْم أَنَْهُكَما َعن ِتْلُكَما ٱلشَّ
dan dia memanggil keduanya tuhan mereka berdua bukankah aku

melarang kalian berdua dari itulah(ganda) pohon
Al-A'raaf:22 َربُُّهَمآ

فَٱْستََجاَب َلُهْم َربُُّهْم
maka dia memperkenankan bagi mereka tuhan mereka Ali-Imran:195 َربُُّهْم
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أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم َربُُّهْم َلنُْهلَِكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي
atau sungguh kembali di dalam agama kami maka (kamu)
wahyukanlah kepada mereka tuhan mereka sungguh akan

dibinasakan yang mendzalmi

Ibrahim:13

فَيُْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفى رَْحَمِتِهۦ ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka menyebabkan masukkan mereka tuhan mereka di dalam

rahmat-nya itu dia keberuntungan nyata
Al-Jaatsiyah:30

َءاِخِذيَن َمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمْحِسِننَي
para pemungut / pengambil apa yang datang pada mereka tuhan

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-
orang yang berbuat baik

Adz-
Dzaariyaat:16

فَِٰكِهنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم َوَوَقىُٰهْم َربُُّهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada
mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa

neraka jahanam

Ath-Thuur:18

فَِٰكِهنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم َوَوَقىُٰهْم َربُُّهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada
mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa

neraka jahanam

Ath-Thuur:18

أَْم أَرَاَد ِبِهْم َربُُّهْم رََشًدا
atau dia ingin pada mereka tuhan mereka petunjuk yang lurus

Al-Jinn:10

َوَسَقىُٰهْم َربُُّهْم َشرَابًا طَُهوًرا
dan memberi minum mereka tuhan mereka tambahan minuman

bersih/suci
Al-Insaan:21

ُهنَّ ٍت فَأَتَمَّ إِِذ ٱبْتََلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َربُُّهۥ ِبَكلِمَٰ َو
dan ketika ia menguji Ibrahim tuhannya dengan kalimat maka mereka

menunaikannya/menyempurnakannya
Al-Baqarah:124 َربُُّهۥ

َا َجآَء ُموَسىٰ مِلِيقَِٰتنَا وََكلََّمُهۥ َربُُّهۥ  َوملَّ
dan tatkala dia datang Musa pada waktu yang Kami tentukan dan dia

telah benar-benar berfirman kepadanya tuhannya
Al-A'raaf:143

ا تََجلَّىٰ َربُُّهۥ لِْلَجبَِل فََلمَّ
maka ketika dia menampakkan tuhannya pada bukit

Al-A'raaf:143

فَٱْستََجاَب َلُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعنُْه َكيَْدُهنَّ
maka dia memperkenankan baginya tuhannya maka (ia [lk])

palingkan daripadanya (Yusuf) tipu daya mereka[pr]
Yusuf:34

ثُمَّ ٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فَتَاَب َعَليِْه َوَهَدٰى
kemudian (dia) memilihnya tuhannya maka ia menerima taubat

atasnya dan (dia) memberi petunjuk
Thaahaa:122

لِِحنَي فَٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعَلُهۥ ِمَن ٱلصَّٰ
lalu memilihnya tuhannya maka (ia) menjadikannya dari/termasuk

orang-orang yang soleh
Al-Qalam:50
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إِذْ نَاَدىُٰه َربُُّهۥ ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
tatkala (dia) menyerunya tuhannya di lembah orang-orang yang

sangat suci tuwa
An-Naziaat:16

ُن إِذَا َما ٱبْتََلىُٰه َربُُّهۥ نسَٰ  فَأَمَّا ٱإْلِ
maka adapun manusia apabila apa mengujinya tuhannya

Al-Fajr:15

إِذْ َقاَل َلُهۥ َربُُّهۥٓ
ketika dia mengatakan baginya tuhannya Al-Baqarah:131 َربُُّهۥٓ

َعَسىٰ َربُُّهۥٓ إِن طَلََّقُكنَّ أَن يُبِْدَلُهۥٓ أَزْوًَٰجا
dia mudah-mudahan tuhannya jika (ia) telah benar-benar

menceraikan (kalian[pr]) bahwa menjadikan akan menggantikannya
berpasangan

At-Tahriim:5

َلِمنَي ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
pujian bagi Allah Tuhan semesta alam Al-Faatihah:2 رَبِّ

ذَا بََلًدا َءاِمنًا رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ
Tuhan kamu hendaklah menjadikan ini negeri aman

Al-Baqarah:126

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ أَرِِنى َكيَْف تُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Tuhan kamu hendaklah

memperlihatkan kepadaku bagaimana menurut Engkau
menghidupkan kematian

Al-Baqarah:260

َن رَبِّ إِنِّى نَذَرُْت َلَك إِذْ َقاَلِت ٱْمَرأَُت ِعْمرَٰ
(Ingatlah) ketika kamu mengatakan isteri imran Tuhan sesungguhnya

aku aku bernadzar kepada Engkau
Ali-Imran:35

ا َوَضَعتَْها َقاَلْت رَبِّ إِنِّى َوَضْعتَُهآ أُنثَىٰ فََلمَّ
maka tatkala dia melahirkannya dia mengatakan Tuhan sesungguhnya

aku aku telah melahirkannya seorang perempuan
Ali-Imran:36

يًَّة طَيِّبًَة َقاَل رَبِّ َهْب لِى ِمن لَُّدنَك ذُرِّ
dia mengatakan Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku dari

sisi kamu keturunan kebaikan
Ali-Imran:38

َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak
Ali-Imran:40

َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda-

tanda
Ali-Imran:41

َقاَلْت رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى َوَلٌد
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagi aku anak

laki-laki
Ali-Imran:47

َقاَل رَبِّ إِنِّى آَل أَْملُِك إاِلَّ نَفِْسى َوأَِخى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa kecuali

diriku dan saudaraku
Al-Maidah:25
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َلِمنَي َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Al-An'aam:45

َلِمنَي َوَمَماِتى لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan waktu matiku untuk Allah Tuhan semesta alam

Al-An'aam:162

ُروَن رَبِّ ُموَسىٰ َوهَٰ
Tuhan Musa dan Harun

Al-A'raaf:122

َقاَل رَبِّ أَرِِنىٓ أَنظُْر إَِليَْك
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah memperlihatkan kepadaku

kamu hendaklah memperlihatkan Engkau
Al-A'raaf:143

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى وأَِلَِخى َوأَْدِخْلنَا ِفى رَْحَمِتَك
dia mengatakan Tuhan ampunilah untuk ku dan saudaraku dan

masukkanlah kami di dalam rahmat engkau
Al-A'raaf:151

َقاَل رَبِّ َلْو ِشئَْت أَْهَلْكتَُهم مِّن َقبُْل
dia mengatakan Tuhan jika (kamu) menghendaki (kamu)

membinasakan lah mereka dari sebelum
Al-A'raaf:155

َلِمنَي َوَءاِخُر َدْعَوىُٰهْم أَِن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan akhir/penutup doa mereka agar/hendalah segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam
Yunus:10

بَُّهۥ فََقاَل رَبِّ  َونَاَدٰى نُوٌح رَّ
dan dia menyeru Nuh tuhannya lalu ia mengatakan Tuhan

Huud:45

َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبَك أَْن أَْسـََٔلَك
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku berlindung kepada

Engkau bahwa menanyakan kepada kamu
Huud:47

ا يَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه ْجُن أََحبُّ إَِلىَّ ِممَّ َقاَل رَبِّ ٱلسِّ
dia mengatakan Tuhan penjara sukai kepadaku dari apa mereka

mengajakku kepadanya
Yusuf:33

رَبِّ َقْد َءاتَيْتَِنى ِمَن ٱمْلُْلِك
Tuhan sungguh telah Engkau telah menganugerahkan kepadaku

dari/sebagian kerajaan
Yusuf:101

ذَا ٱْلبََلَد َءاِمنًا إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahîm Tuhan kamu hendaklah

menjadikan ini negeri aman
Ibrahim:35

رَبِّ إِنَُّهنَّ أَْضَلْلَن َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس
Tuhan sesungguhnya mereka[pr] (mereka) menyesatkan sangat

banyak dari manusia
Ibrahim:36

يَِّتى َلٰوِة َوِمن ذُرِّ رَبِّ ٱْجَعْلِنى ُمِقيَم ٱلصَّ
Tuhan jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan dari

keturunanku
Ibrahim:40

َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Al-Hijr:36
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َقاَل رَبِّ ِبَمآ أَْغَويْتَِنى
dia mengatakan Tuhan dengan apa/sebab kamu sesatkan aku

Al-Hijr:39

َقاَل رَبِّ إِنِّى َوَهَن ٱْلَعظُْم
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (ia) melemah tulang

Maryam:4

ِمنِّى َوٱْشتََعَل ٱلرَّأُْس َشيْبًا َوَلْم أَُكۢن ِبُدَعآِئَك رَبِّ َشِقيًّا
daripadaku dan banyak/penuh kepala uban dan tidak/belum adalah

aku dengan doaku kepadamu Tuhan celaka/kecewa
Maryam:4

يَرِثُِنى َويَرُِث ِمْن َءاِل يَْعُقوَب َوٱْجَعْلُه رَبِّ رَِضيًّا
(dia) yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi dari keluarga yaqub

dan jadikanlah ia Tuhan seorang yang diridhai
Maryam:6

َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak laki-laki
Maryam:8

َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda

Maryam:10

َقاَل رَبِّ ٱْشرَْح لِى َصْدِرى
dia mengatakan Tuhan lapangkanlah untukku dadaku

Thaahaa:25

َقاَل ُهْم أُوآَ۟لِء َعَلىٰٓ أَثَِرى َوَعجِْلُت إَِليَْك رَبِّ لِتَرَْضىٰ
dia mengatakan mereka itulah atasku/terhadapku bekas dan (aku)

menyegerakan kepada-Mu Tuhan agar meridhai
Thaahaa:84

َقاَل رَبِّ لَِم َحَشرْتَِنىٓ أَْعَمىٰ َوَقْد ُكنُت بَِصيًرا
dia mengatakan Tuhan mengapa engkau mengumpulkan aku buta

dan/padahal sesungguhnya adalah aku maha melihat
Thaahaa:125

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah Tuhan 'arsy` dari apa mereka sifatkan

Al-Anbiyaa':22

رِِثنَي رَبِّ اَل تَذَرِْنى فَرًْدا َوأَنَت َخيُْر ٱْلوَٰ
Tuhan tidak (kamu) biarkan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik

orang-orang yang mewarisi
Al-Anbiyaa':89

قََٰل رَبِّ ٱْحُكم ِبٱْلَحقِّ
dia mengatakan Tuhan kalian memberi keputusan dengan benar

Al-Anbiyaa':112

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena

(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:26

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena

(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:39
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رَبِّ فَاَل تَْجَعْلِنى ِفى ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
Tuhan maka janganlah jadikan aku di dalam kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:94

َوأَُعوذُ ِبَك رَبِّ أَن يَْحُضُروِن
dan berlindung kepada Engkau Tuhan bahwa mereka hadir kepadaku

Al-
Mu'minuun:98

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت َقاَل رَبِّ ٱرِْجُعوِن
sehingga apabila dia datang seseorang dari mereka kematian dia

mengatakan Tuhan (kalian) kembalikanlah

Al-
Mu'minuun:99

َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أََخاُف أَن يَُكذِّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku takut bahwa

mendustakan aku
Asy-Syu'araa':12

َلِمنَي فَأِْتيَا ِفْرَعْوَن فَُقوآَل إِنَّا رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
maka datanglah kamu berdua fir'aun maka katakanlah sesungguhnya

kami rasul/utusan Tuhan semesta alam
Asy-Syu'araa':16

ُروَن رَبِّ ُموَسىٰ َوهَٰ
Tuhan Musa dan Harun

Asy-Syu'araa':48

لِِحنَي رَبِّ َهْب لِى ُحْكًما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku/aku hikmah dan

temukanlah aku dengan orang-orang yang saleh
Asy-Syu'araa':83

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':109

َقاَل رَبِّ إِنَّ َقْوِمى َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya kaum (mereka) mendustakan

aku

Asy-
Syu'araa':117

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':127

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':145

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':164

ا يَْعَمُلوَن ِنى َوأَْهلِى ِممَّ رَبِّ نَجِّ
Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dan keluargaku dari

apa mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':169

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':180

َلِمنَي إِنَُّهۥ َلتَنِزيُل رَبِّ ٱْلعَٰ َو
dan sesungguhnya ia benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta

alam

Asy-
Syu'araa':192
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َلِمنَي َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوُسبْحَٰ
dan maha suci Allah Tuhan semesta alam

An-Naml:8

َم َضاِحًكا مِّن َقْولَِها َوَقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ فَتَبَسَّ
maka (ia) sengaja senyum (ia[lk]) yang menertawakan dari

perkataannya dan dia mengucapkan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku
An-Naml:19

َقاَلْت رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
An-Naml:44

َلِمنَي َن لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوأَْسَلْمُت َمعَ ُسَليْمَٰ
dan (aku) berserah diri bersama sulaiman kepada Allah Tuhan

semesta alam
An-Naml:44

َقاَل رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
Al-Qashash:16

َقاَل رَبِّ ِبَمآ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan dengan apa/nikmat kamu menganugerahkan

atas
Al-Qashash:17

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي َقاَل رَبِّ نَجِّ
dia mengatakan Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dari

kaum yang mendzalmi
Al-Qashash:21

فََقاَل رَبِّ إِنِّى مِلَآ أَنزَْلَت إَِلىَّ ِمْن َخيٍْر فَِقيٌر
lalu ia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku terhadap apa kamu telah

menurunkan kepadaku dari kebajikan/kebaikan sangat memerlukan
Al-Qashash:24

َقاَل رَبِّ إِنِّى َقتَْلُت ِمنُْهْم نَفًْسا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) membunuh dari

mereka seseorang
Al-Qashash:33

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى َعَلى ٱْلَقْومِ ٱمْلُفِْسِديَن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku atas/terhadap kaum

orang-orang yang membuat kerusakan
Al-Ankabuut:30

لِِحنَي رَبِّ َهْب لِى ِمَن ٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan kepadaku dari/termasuk

orang-orang yang soleh

Ash-
Shaafaat:100

ا يَِصفُوَن َن َربَِّك رَبِّ ٱْلِعزَِّة َعمَّ ُسبْحَٰ
maha suci tuhanmu Tuhan keperkasaan / kemuliaan dari apa mereka

sifatkan

Ash-
Shaafaat:180

َلِمنَي َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Ash-
Shaafaat:182

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى َوَهْب لِى ُمْلًكا
dia mengatakan Tuhan ampunilah aku dan kamu bendaklah

memberikan aku yang menjadi kerajaan
Shaad:35
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َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Shaad:79

َلِمنَي َوِقيَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Az-Zumar:75

َلِمنَي فَٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
maka sembahlah Dia pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Ghafir:65

َلِمنَي فََقاَل إِنِّى رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku rasul/utusan Tuhan semesta

alam
Az-Zukhruf:46

ا يَِصفُوَن وَِٰت َوٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ مَٰ َن رَبِّ ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci Tuhan langit dan bumi Tuhan 'arsy` dari apa mereka

sifatkan
Az-Zukhruf:82

ا يَِصفُوَن وَِٰت َوٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ مَٰ َن رَبِّ ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci Tuhan langit dan bumi Tuhan 'arsy` dari apa mereka

sifatkan
Az-Zukhruf:82

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ رَبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua jika adalah

kalian orang-orang yang meyakini
Ad-Dukhaan:7

َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36

َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36

َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

رْتَِنىٓ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب فَيَُقوَل رَبِّ َلوآَْل أَخَّ
lalu mengatakan Tuhan mengapa tidak (kamu) memberi tangguh

padaku sampai waktu yang ditentukan yang sangat dekat

Al-
Munaafiquun:10

إِذْ َقاَلْت رَبِّ ٱبِْن لِى ِعنَدَك بَيْتًا ِفى ٱْلَجنَِّة
ketika dia mengatakan Tuhan bangunlah untukku disisimu rumah di

dalam surga
At-Tahriim:11

َقاَل رَبِّ إِنِّى َدَعْوُت َقْوِمى َليْاًل َونََهاًرا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) menyeru kaum

malam hari dan siang
Nuh:5

ْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebenaran dan

keadilan
Al-An'aam:115 َربَِّك
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ذَا ِصرَُٰط َربَِّك ُمْستَِقيًما َوهَٰ
dan inilah jalan tuhanmu orang yang lurus

Al-An'aam:126

 أَْو يَأِْتىَ َربَُّك أَْو يَأِْتىَ بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
atau ia menghadiri/mendatangi tuhanmu atau ia

menghadiri/mendatangi sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158

 يَْوَم يَأِْتى بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan sebagian ayat-ayat

tuhanmu
Al-An'aam:158

۟ ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137

 إِنَّ ٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك
sesungguhnya orang-orang yang disisi tuhanmu

Al-A'raaf:206

 َكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك
seperti itulah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu

Yunus:33

إِنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُت َربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya orang-orang yang pasti atas mereka kalimat /

ketentuan tuhanmu tidak mereka beriman
Yunus:96

ذَآ إِنَُّهۥ َقْد َجآَء أَْمُر َربَِّك  يَِٰٓإبْرَِٰهيُم أَْعرِْض َعْن هَٰ
hai Ibrahim kamu hendaklah memalingkan dari ini sesungguhnya dia

sungguh telah dia datang ketetapan tuhanmu
Huud:76

َقاُلوا۟ يَُٰلوُط إِنَّا رُُسُل َربَِّك َلن يَِصُلٓوا۟ إَِليَْك
mereka berkata hai Luth sesungguhnya kami utusan-utusan tuhanmu

tidak dia menyampaikan kepadamu
Huud:81

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك َوَما ِهىَ ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي ِببَِعيٍد
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu dan tidak dia dari orang-

orang yang dzalim dengan jauh
Huud:83

َّا َجآَء أَْمُر َربَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيَْر تَتِْبيٍب ملَّ
tatkala dia datang ketetapan tuhanmu dan tidak (ia) menambah

mereka tidak / bukan / selain kebinasaan total
Huud:101

وََكذَٰلَِك أَْخذُ َربَِّك إِذَآ أََخذَ ٱْلُقَرٰى َوِهىَ ظَٰلَِمٌة
dan demikianlah mengambil/azab tuhanmu apabila ia

mengambil/mengazab negeri dan ia (penduduknya) berbuat dzalim
Huud:102

ْت َكلَِمُة َربَِّك  إاِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َولِذَٰلَِك َخَلَقُهْم َوتَمَّ
kecuali orang merahmati tuhanmu dan untuk itulah (ia) menciptakan

mereka dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu
Huud:119
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 َوَقاَل لِلَِّذى ظَنَّ أَنَُّهۥ نَاجٍ مِّنُْهَما ٱذُْكرِْنى ِعنَد َربَِّك
dan dia mengucapkan kepada (tuhan) yang berpendapat bahwasanya

selamat diantara keduanya (kamu) terangkanlah keadaanku disisi
tuhanmu

Yusuf:42

 َقاَل ٱرِْجعْ إَِلىٰ َربَِّك
dia mengatakan kembalilah kepada tuhanmu

Yusuf:50

جِِديَن فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك وَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu

dan kamu hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersujud
Al-Hijr:98

 َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو يَأِْتىَ أَْمُر َربَِّك
apakah mereka melihat melainkan akan datang kepada mereka

malaikat-malaikat atau ia menghadiri/mendatangi ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33

ٱْدُع إَِلىٰ َسِبيِل َربَِّك ِبٱْلِحْكَمِة َوٱمْلَْوِعظَِة ٱْلَحَسنَِة
kalian hendaklah menyeru kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran kebaikan
An-Nahl:125

ؤآَُلِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك ؤآَُلِء َوهَٰٓ  ُكالًّ نُِّمدُّ هَٰٓ
setiap diberikan bantuan mereka ini (golongan ini) dan mereka itu

(golongan itu) dari pemberian/kemurahan tuhanmu
Al-Isra:20

َوَما َكاَن َعطَآُء َربَِّك َمْحظُوًرا
dan tidak adalah dia pemberian/kemurahan tuhanmu terhalang

Al-Isra:20

ُكلُّ ذَٰلَِك َكاَن َسيِّئُُهۥ ِعنَد َربَِّك َمْكُروًها
tiap itu adalah dia kejahatannya disisi tuhanmu yang dibenci

Al-Isra:38

إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َكاَن َمْحذُوًرا
sesungguhnya siksa tuhanmu adalah dia yang ditakuti

Al-Isra:57

 َوٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمن ِكتَاِب َربَِّك
dan kamu hendaklah membacakan apa aku telah diwahyukan

kepadamu dari kitab tuhanmu
Al-Kahfi:27

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46

َوُعرُِضوا۟ َعَلىٰ َربَِّك َصفًّا
dan dipalingkan/dihadapkan atas/terhadap tuhanmu barisan

Al-Kahfi:48

ِذْكُر رَْحَمِت َربَِّك َعبَْدهُۥ زََكِريَّآ
peringatan rahmat tuhanmu hamba-nya Zakariya

Maryam:2

 َوَما نَتَنَزَُّل إاِلَّ ِبأَْمِر َربَِّك
dan tidak supaya menurunkan kecuali dengan perintah tuhanmu

Maryam:64
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إِن مِّنُكْم إاِلَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َحتًْما مَّْقِضيًّا َو
dan tidak diantara kalian melainkan (ia[lk]) yang mendatanginya

adalah dia atas/terhadap tuhanmu kepastian tempat/waktu putusan
Maryam:71

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر مَّرَدًّا لِحَٰ ٱلصَّٰ
kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu pelipatan pahala dan

kebaikan kesudahan
Maryam:76

فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47

 فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

Thaahaa:130

َوِرزُْق َربَِّك َخيٌْر َوأَبَْقىٰ
dan/sedang rezki/karunia tuhanmu kebaikan dan lebih kekal

Thaahaa:131

تُْهْم نَفَْحٌة مِّْن َعذَاِب َربَِّك  َوَلِئن مَّسَّ
dan jika (ia) menimpa mereka hembusan dari azab tuhanmu

Al-Anbiyaa':46

ا تَُعدُّوَن إِنَّ يَْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami hari disisi tuhanmu seperti seribu tahun dari

apa menghitung
Al-Hajj:47

 فَاَل يُنَِٰزُعنََّك ِفى ٱأْلَْمِر َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك
maka janganlah semakin membantah kamu di dalam urusan ini dan

serulah kepada tuhanmu
Al-Hajj:67

أَْم تَْسـَُٔلُهْم َخرًْجا فََخَراُج َربَِّك َخيٌْر
atau (kamu) meminta kepada mereka ganti rugi/upah maka ganti

rugi/upah tuhanmu kebaikan

Al-
Mu'minuun:72

لِِديَن َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َوْعًدا مَّْسـُٔواًل خَٰ
orang-orang yang kekal adalah dia atas/terhadap tuhanmu janji orang

yang ditanya
Al-Furqon:16

أََلْم تََر إَِلىٰ َربَِّك َكيَْف َمدَّ ٱلظِّلَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada tuhanmu

bagaimana menurut dia memanjangkan bayang-bayang
Al-Furqon:45

َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan serulah kepada tuhanmu dan janganlah adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan
Al-Qashash:87

ا يَِصفُوَن َن َربَِّك رَبِّ ٱْلِعزَِّة َعمَّ ُسبْحَٰ
maha suci tuhanmu Tuhan keperkasaan / kemuliaan dari apa mereka

sifatkan

Ash-
Shaafaat:180
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اِب أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن رَْحَمِة َربَِّك ٱْلَعِزيِز ٱْلَوهَّ
ataukah disisi mereka perbendaharaan rahmat tuhanmu sangat

perkasa maha pemberi
Shaad:9

۟ وََكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan demikianlah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu atas/terhadap

orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:6

ِر بْكَٰ َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu di waktu
pagi dan petang

Ghafir:55

 فَِإِن ٱْستَْكبَُروا۟ فَٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك
maka jika kalian mencari kesombongan diri maka orang-orang

(malaikat) disisi tuhanmu
Fush-Shilat:38

أَُهْم يَْقِسُموَن رَْحَمَت َربَِّك نَْحُن
mengapa mereka membagi-bagi rahmat tuhanmu kami

Az-Zukhruf:32

ا يَْجَمُعوَن َورَْحَمُت َربَِّك َخيٌْر مِّمَّ
dan rahmatku tuhanmu kebaikan dari apa mereka kumpulkan

Az-Zukhruf:32

َوٱأْلَِخرَةُ ِعنَد َربَِّك لِْلُمتَِّقنَي
dan akhirat disisi tuhanmu bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan
Az-Zukhruf:35

ْمِس َوَقبَْل ٱْلُغُروِب ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
dengan memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenam
Qaaf:39

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك لِْلُمْسرِِفنَي
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu bagi orang-orang yang

melampaui batas

Adz-
Dzaariyaat:34

إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َلوَِٰقعٌ
sesungguhnya siksa tuhanmu sungguh-sungguh (ia[lk]) yang telah

mengawinkan
Ath-Thuur:7

ْر فََمآ أَنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن واََل َمْجنُوٍن فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah maka tidaklah

kamu dengan nikmat tuhanmu dengan dukun/tukang tenung dan tidak
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Ath-Thuur:29

يِْطُروَن أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن َربَِّك أَْم ُهُم ٱمْلُصَۣ
ataukah disisi mereka perbendaharaan tuhanmu ataukah mereka

mereka yang berkuasa
Ath-Thuur:37

َوٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك فَِإنََّك ِبأَْعيُِننَا
dan bersabarlah pada ketetapan tuhanmu maka sesungguhnya kamu

dengan penghilatan kami
Ath-Thuur:48

َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُم
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

ketika kalian berdiri
Ath-Thuur:48
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َوأَنَّ إَِلىٰ َربَِّك ٱمْلُنتََهىٰ
dan bahwasannya kepada tuhanmu yang menjadi akhir tujuan

An-Najm:42

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربَِّك تَتََماَرٰى
maka yang mana atas tuhanmu ragu-ragu

An-Najm:55

ْكَرامِ َويَبَْقىٰ َوْجُه َربَِّك ذُو ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dan tetap/kekal wajah/zat tuhanmu mempunyai kebesaran dan

kemuliaan
Ar-Rahman:27

ْكَرامِ تَبَٰرََك ٱْسُم َربَِّك ِذى ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dia memberikan berkah yang silih berganti nama tuhanmu yang

memiliki Kebesaran dan kemuliaan
Ar-Rahman:78

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:74

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:96

َمآ أَنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجنُوٍن
tidakkah kamu dengan ni'mat tuhanmu dengan (ia[lk]) yang digilai

Al-Qalam:2

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك واََل تَُكن َكَصاِحِب ٱْلُحوِت
maka bersabarlah terhadap ketetapan tuhanmu dan jangan adalah

seperti teman/orang ikan
Al-Qalam:48

ِنيٌَة َربَِّك فَْوَقُهْم يَْوَمِئٍذ ثَمَٰ
mendidih di atas mereka pada hari itu delapan[lk]

Al-Haaqqah:17

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:52

َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إَِليِْه تَبِْتياًل
dan sebutlah nama tuhanmu dan (kamu) kemudian beribadatlah

kepada-Nya sungguh-sungguh beribadat

Al-
Muzzammil:8

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidak dia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

إَِلىٰ َربَِّك يَْوَمِئٍذ ٱمْلُْستََقرُّ
kepada tuhanmu pada hari itu yang menjadi tempat menetap/kembali

Al-Qiyaamah:12

إَِلىٰ َربَِّك يَْوَمِئٍذ ٱمْلََساُق
kepada tuhanmu pada hari itu tempat kembali

Al-Qiyaamah:30

 فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك
maka bersabarlah kamu bagi/untuk hukum tuhanmu

Al-Insaan:24
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َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك بُْكرَةً َوأَِصياًل
dan ingatlah/sebutlah nama tuhanmu di waktu pagi dan petang

Al-Insaan:25

َوأَْهِديََك إَِلىٰ َربَِّك فَتَْخَشىٰ
dan (aku) tunjukkan/pimpin kamu kepada tuhanmu maka (supaya)

takut
An-Naziaat:19

إَِلىٰ َربَِّك ُمنتََهىَٰهآ
kepada tuhanmu kesudahannya

An-Naziaat:44

ُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلىٰ َربَِّك َكْدًحا فَُملَِٰقيِه نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia sesungguhnya kamu (ia[lk]) yang bekerja keras

kepada tuhanmu sungguh-sungguh pekerjaan sulit maka orang yang
menemuinya

Al-Inshiqaaq:6

إِنَّ بَطَْش َربَِّك َلَشِديٌد
sesungguhnya kekuatan (azab) tuhanmu sungguh sangat keras/pedih

Al-Buruuj:12

َسبِّحِ ٱْسَم َربَِّك ٱأْلَْعَلى
(kamu) sucikanlah dengan semurni-murninya(kt perintah) nama

tuhanmu sangat tinggi
Al-Alaa:1

َوأَمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّْث
dan adapun dengan nikmat tuhanmu maka hendaklah kamu ceritakan

Ad-Duha:11

إَِلىٰ َربَِّك فَٱْرَغب َو
dan hanya tuhanmu maka kamu berharap

Ash-Sharh:8

ٱْقَرأْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱلَِّذى َخَلَق
(kamu) bacalah dengan nama tuhanmu yang dia menciptakan

Al-Alaq:1

إِنَّ إَِلىٰ َربَِّك ٱلرُّْجَعىٰٓ
sesungguhnya kepada tuhanmu tempat kembali

Al-Alaq:8

فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك َوٱْستَْغِفرْهُ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابًۢا
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu
dan mohonlah ampun sesungguhnya dia adalah dia penerima taubat

An-Nasr:3

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian Al-An'aam:164 َربُِّكم

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian lalu dia

merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian kalian
melakukan

Az-Zumar:7

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:13 َربُِّكَما
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فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:16

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:18

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:21

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:23

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:25

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:28

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:30

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:32

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:34

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:36

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:38

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:40

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:42

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:45

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:47

2241

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:49

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:51

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:53

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:55

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:57

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:59

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:61

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:63

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:65

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:67

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:69

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:71

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:73

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:75

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:77
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وُكم ِبِهۦ ِعنَد َربُِّكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن لِيَُحآجُّ
supaya mereka dikalahkan oleh hujjah (bantahan) kalian dengannya

disisi tuhan kalian ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Baqarah:76 َربُِّكْم

وُكْم ِعنَد َربُِّكْم ثَْل َمآ أُوِتيتُْم أَْو يَُحآجُّ  مِّ
seperti apa kalian diberi atau dia membantah kalian disisi tuhan

kalian
Ali-Imran:73

أََعجِْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلَقى ٱأْلَْلَواَح
apakah kalian hendak mendahului perintah tuhan kalian dan kamu

lemparkanlah batu tulis
Al-A'raaf:150

َقاُلوا۟ َمْعِذرَةً إَِلىٰ َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
mereka berkata tempat mengumukakan alasan kepada tuhan kalian

dan supaya / boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-A'raaf:164

ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalian usaha untuk diyakini

Arraad:2

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
kemudian kepada tuhan kalian kalian dikembalikan

As-Sajdah:11

زِْق َربُِّكْم  ُكُلوا۟ ِمن رِّ
kalian makanlah dari rizki tuhan kalian

Saba':15

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِعنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat disisi tuhan

kalian bertengkar
Az-Zumar:31

َوأَِنيبُٓوا۟ إَِلىٰ َربُِّكْم َوأَْسلُِموا۟ َلُهۥ ِمن َقبِْل
dan (mereka[lk]) kembalilah kepada tuhan kalian dan (kalian)

berserah dirilah baginya dari sebelum
Az-Zumar:54

ذَا يَتُْلوَن َعَليُْكْم َءايَِٰت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
mereka membaca atas kalian ayat-ayat tuhan kalian dan mereka

memberi peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Az-Zumar:71

 لِتَْستَُوۥا۟ َعَلىٰ ظُُهورِِهۦ ثُمَّ تَذُْكُروا۟ ِنْعَمَة َربُِّكْم
supaya menyamakan atas/terhadap punggungnya kemudian

mengingat nikmat tuhan kalian
Az-Zukhruf:13

َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya kemudian kepada tuhan

kalian kalian dikembalikan
Al-Jaatsiyah:15

إِيَّاُكْم أَن تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َربُِّكْم  يُْخرُِجوَن ٱلرَُّسوَل َو
diusirlah rasul dan kepada kalian bahwa kalian beriman kepada Allah

tuhan kalian

Al-
Mumtahinah:1
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ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69 َربِِّك

 َقاَل إِنََّمآ أَنَا۠ رَُسوُل َربِِّك
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku rasul/utusan tuhanmu

Maryam:19

ٱرِْجِعىٓ إَِلىٰ َربِِّك َراِضيًَة مَّرِْضيًَّة
kembalilah kepada tuhanmu (ia[pr]) yang merasa senang / puas

diridhai
Al-Fajr:28

ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربِّنَا
setiap dari sisi tuhan kami Ali-Imran:7 َربِّنَا

إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ َوالـلَّـِه َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي
kecuali bahwa mereka berkata demi Allah tuhan kami tidak ada

adalah kami para yang mempersekutukan
Al-An'aam:23

 واََل نَُكذَِّب ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا
dan tidak kami didustakan pada ayat-ayat tuhan kami

Al-An'aam:27

۟ َلَقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ َونُوُدٓوا
sesungguhnya dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan

kebenaran dan kalian diseru
Al-A'raaf:43

َقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ
sungguh telah dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan kebenaran

Al-A'raaf:53

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن
mereka berkata sesungguhnya kami kepada tuhan kami orang-orang

yang dalam kondisi kembali
Al-A'raaf:125

َا َجآَءتْنَا َوَما تَنِقُم ِمنَّآ إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا ملَّ
dan tidak kamu menghukum / membalas dendam dari kami kecuali

bahwa kami telah beriman dengan ayat-ayat tuhan kami
setelah/ketika dia datang kepada kami

Al-A'raaf:126

َن َربِّنَآ إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا مَلَفُْعواًل َويَُقوُلوَن ُسبْحَٰ
dan mereka mengatakan maha suci tuhan kami sesungguhnya adalah

dia janji tuhan kami pasti yang dilaksanakan
Al-Isra:108

َقاُلوا۟ اَل َضيَْر إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن
mereka berkata tidak kemudaratan sesungguhnya kami kepada tuhan

kami orang-orang yang dalam kondisi kembali
Asy-Syu'araa':50

إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا مَلُنَقلِبُوَن َو
dan sesungguhnya kami kepada tuhan kami benar-benar orang yang

akhirnya kembali
Az-Zukhruf:14

إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا رَِٰغبُوَن
sesungguhnya kami kepada tuhan kami (ia[lk]) yang ingin

Al-Qalam:32
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َلىٰ َجدُّ َربِّنَا  َوأَنَُّهۥ تَعَٰ
dan bahwasanya ia kamu meninggi kebesaran tuhan kami

Al-Jinn:3

َن َربِّنَآ إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا مَلَفُْعواًل َويَُقوُلوَن ُسبْحَٰ
dan mereka mengatakan maha suci tuhan kami sesungguhnya adalah

dia janji tuhan kami pasti yang dilaksanakan
Al-Isra:108 َربِّنَآ

فََحقَّ َعَليْنَا َقْوُل َربِّنَآ إِنَّا َلذَآِئُقوَن
maka pastilah atas kami perkataan tuhan kami sesungguhnya kami

sungguh orang-orang yang merasakan
Ash-Shaafaat:31

َن َربِّنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci tuhan kami sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang menindas
Al-Qalam:29

تُؤِْتىٓ أُُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍۭ ِبِإذِْن َربَِّها
kamu mendatangkan makanan-makanannya tiap-tiap masa/musim

dengan seizin tuhannya
Ibrahim:25 َربَِّها

َوأَْشرََقِت ٱأْلَرُْض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب
dan (ia[pr]) lebih menerangi bumi dengan cahaya tuhannya dan telah

diletakkan kitab
Az-Zumar:69

ُر ُكلَّ َشىْءٍۭ ِبأَْمِر َربَِّها  تَُدمِّ
menghancurkan olehnya tiap-tiap sesuatu dengan perintah tuhannya

Al-Ahqaaf:25

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َورُُسلِِهۦ
dan berapa banyak dari negeri (ia) sombong dari perintah tuhannya

dan rasul-rasulnya
Ath-Thalaaq:8

ِت َربَِّها وَُكتُِبِهۦ وََكانَْت ِمَن ٱْلقَِٰنِتنَي َوَصدََّقْت ِبَكلِمَٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kalimat tuhannya dan

kitab-kitabnya dan (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang taat
At-Tahriim:12

إَِلىٰ َربَِّها نَاِظرَةٌ
kepada tuhannya orang yang memperhatikan

Al-Qiyaamah:23

َلَقْد َرأَٰى ِمْن َءايَِٰت َربِِّه ٱْلُكبَْرىٰٓ
sesungguhnya dia melihat dari/sebagian tanda-tanda tuhannya (ia[lk])

yang besar
An-Najm:18 َربِِّه

إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّه ٱأْلَْعَلىٰ
kecuali dia hendaklah mencari wajah tuhannya sangat tinggi

Al-Lail:20

ثُمَّ إَِلىٰ َربِِّهم مَّرِْجُعُهْم
kemudian kepada tuhan mereka tempat kembali mereka Al-An'aam:108 َربِِّهم

بَْل ُهْم َعن ِذْكِر َربِِّهم مُّْعرُِضوَن
bahkan mereka dari peringatan tuhan mereka orang-orang yang

memalingkan
Al-Anbiyaa':42
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إِنَّ ٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َخْشيَِة َربِِّهم مُّْشِفُقوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka dari/karena takut tuhan

mereka orang-orang yang sungguh-sungguh takut

Al-
Mu'minuun:57

َوٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َعذَاِب َربِِّهم مُّْشِفُقوَن
dan orang-orang yang mereka dari/terhadap azab tuhan mereka

orang-orang yang sungguh-sungguh takut
Al-Ma'arij:27

وُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر تَنَزَُّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menurunkan malaikat-malaikat dan roh/jibril padanya/pada malam

dengan seizin tuhan mereka dari setiap suatu perkara/urusan
Al-Qadr:4

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إَِلىٰ َربِِّهُم ٱْلَوِسيَلَة
itulah mereka orang-orang yang mereka memohon mereka

menginginkan kepada tuhan mereka jalan yang mendekatkan
Al-Isra:57 َربِِّهُم

لَُٰقوا۟ َربِِّهْم ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya mereka orang-

orang yang menemuinya tuhan mereka
Al-Baqarah:46 َربِِّهْم

 فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
maka bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka

Al-Baqarah:62

 وآََل أَذًى لَُّهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan tidak ada gangguan (penyakit) bagi mereka pahala mereka disisi

tuhan mereka
Al-Baqarah:262

 ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
tersembunyi dan keterus-terangan maka bagi mereka pahala mereka

disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:274

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم  َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat maka

bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277

 لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِعنَد َربِِّهْم
bagi orang-orang yang mereka bertakwa disisi tuhan mereka

Ali-Imran:15

بَْل أَْحيَآٌء ِعنَد َربِِّهْم يُْرزَُقوَن
bahkan kehidupan disisi tuhan mereka mereka memperoleh rizki

Ali-Imran:169

 أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
itulah mereka bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka

Ali-Imran:199

 َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu ayat dari ayat-ayat tuhan

mereka
Al-An'aam:4
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 َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلىٰ َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap tuhan mereka
Al-An'aam:30

ثُمَّ إَِلىٰ َربِِّهْم يُْحَشُروَن
kemudian kepada tuhan mereka mereka dikumpulkan

Al-An'aam:38

 َوأَنِذْر ِبِه ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُْحَشُرٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم
dan kalian hendaklah memberi peringatan dengannya orang-orang

yang mereka takut bahwa mereka dikumpulkan kepada tuhan mereka
Al-An'aam:51

لَٰمِ ِعنَد َربِِّهْم  َلُهْم َداُر ٱلسَّ
bagi mereka rumah keselamatan/kedamaian disisi tuhan mereka

Al-An'aam:127

لََّعلَُّهم ِبلَِقآِء َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
boleh jadi mereka dengan pertemuan tuhan mereka mereka beriman

Al-An'aam:154

 فََعَقُروا۟ ٱلنَّاَقَة َوَعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم
maka mereka menyembelih unta betina dan mereka sombong /angkuh

dari perintah tuhan mereka
Al-A'raaf:77

ُلوَن َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
dan atas tuhan mereka berubah menjadi bertawakkal

Al-Anfaal:2

ٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهْم َدرَجَٰ
bagi mereka (memperoleh) derajat disisi tuhan mereka dan

tempat/waktu ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Anfaal:4

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat tuhan mereka maka

kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:54

 أَنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم
bahwasanya bagi mereka (ia) meneguhkan kebenaran disisi tuhan

mereka
Yunus:2

۟ ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا ُد هَٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan mereka mengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18

َعَلىٰ َربِِّهْم أاََل َلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
atas/terhadap tuhan mereka ingatlah kutukan/laknat Allah

atas/terhadap yang mendzalmi
Huud:18

ِت َوأَْخبَتُٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم لِحَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan dan (mereka) merendahkan diri

kepada tuhan mereka

Huud:23
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لَُٰقوا۟ َربِِّهْم َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن إِنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka orang-orang yang menemuinya tuhan mereka

akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan
kebodohan

Huud:29

 َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم
dan itulah(tunggal) kaum ad (kalian) mengingkari dengan ayat-ayat

tuhan mereka
Huud:59

َلٰوةَ َوٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang mereka sabar dia hendaklah mencari wajah

tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat
Arraad:22

ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dengan seizin tuhan mereka kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Ibrahim:1

ِبِإذِْن َربِِّهْم تَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم
dengan seizin tuhan mereka penghormatan mereka didalamnya

kehormatan/kesejahteraan
Ibrahim:23

ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
An-Nahl:42

ُلوَن إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َولَِقآِئِهۦ
itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat tuhan mereka dan pertemuan dengannya
Al-Kahfi:105

 َخْصَماِن ٱْختََصُموا۟ ِفى َربِِّهْم 0
inilah (dua) golongan orang (keduanya) yang saling bertengkar

(mereka) bertengkar di dalam tuhan mereka
Al-Hajj:19

َوٱلَِّذيَن ُهم ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
dan orang-orang yang mereka dengan/kepada ayat-ayat tuhan mereka

mereka beriman

Al-
Mu'minuun:58

أَنَُّهْم إَِلىٰ َربِِّهْم رَِٰجُعوَن
sesungguhnya mereka kepada tuhan mereka mereka yang telah

kembali

Al-
Mu'minuun:60

۟ وا ُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َلْم يَِخرُّ َوٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
dan orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengan ayat-

ayat tuhan mereka tidak menyungkur
Al-Furqon:73

ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
Al-Ankabuut:59
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ِفُروَن بَْل ُهم ِبلَِقآِء َربِِّهْم كَٰ
bahkan mereka dengan pertemuan tuhan mereka orang-orang yang

telah kafir
As-Sajdah:10

 َوَلْو تََرىٰٓ إِِذ ٱمْلُْجرُِموَن نَاِكُسوا۟ رُُءوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika orang-

orang yang berdosa yang menundukkan kepala mereka disisi tuhan
mereka

As-Sajdah:12

َوَسبَُّحوا۟ ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم اَل يَْستَْكِبُروَن
dan (mereka) mensucikan dengan memuji tuhan mereka dan mereka

tidak mereka hendak menyombongkan diri
As-Sajdah:15

 إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن َمْوُقوفُوَن ِعنَد َربِِّهْم
ketika orang-orang yang zalim yang dihentikan/dihadapkan disisi

tuhan mereka
Saba':31

ِفِريَن ُكفْرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم إاِلَّ َمْقتًا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka disisi tuhan mereka kecuali kemurkaan
Faathir:39

 َوَما تَأِْتيِهم مِّْن َءايٍَة مِّْن َءايَِٰت َربِِّهْم
dan tidak kamu membawa mereka dari suatu tanda dari tanda-tanda

tuhan mereka
YaaSiin:46

وِر فَِإذَا ُهم مَِّن ٱأْلَْجَداِث إَِلىٰ َربِِّهْم يَنِسُلوَن َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka tiba-tiba mereka dari

kubur kepada tuhan mereka mengalir/turun dengan cepat
YaaSiin:51

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم ذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي
bagi mereka apa kehendaki disisi tuhan mereka itu balasan orang-

orang yang berbuat baik
Az-Zumar:34

يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ
bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan dia telah diselesaikan

diantara mereka dengan benar/adil
Az-Zumar:75

 ٱلَِّذيَن يَْحِمُلوَن ٱْلَعرَْش َوَمْن َحْوَلُهۥ يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم
orang-orang yang mereka memikul 'arsy dan orang/malaikat

sekitarnya/sekelilingnya bertasbih dengan memuji tuhan mereka
Ghafir:7

 أآََل إِنَُّهْم ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِء َربِِّهْم
ingatlah sesungguhnya mereka di dalam keraguan dari pertemuan

tuhan mereka
Fush-Shilat:54

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُروَن مِلَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan malaikat bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan memohon

ampun bagi orang di dalam bumi
Asy-Syuura:5

ِعنَد َربِِّهْم َوَعَليِْهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
disisi tuhan mereka dan atas mereka kemurkaan dan bagi mereka

siksaan sangat keras/berat
Asy-Syuura:16
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 َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم
bagi mereka apa yang kehendaki disisi tuhan mereka

Asy-Syuura:22

ُلوَن َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
dan atas tuhan mereka berubah menjadi bertawakkal

Asy-Syuura:36

ذَا ُهًدى َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم  هَٰ
ini petunjuk dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

ayat-ayat tuhan mereka
Al-Jaatsiyah:11

ِعَقُة َوُهْم يَنظُُروَن فََعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka (mereka) sombong / angkuh dari perintah tuhan mereka maka

dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dan mereka mereka melihat

Adz-
Dzaariyaat:44

َهَدآُء ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم أَْجرُُهْم َونُورُُهْم َوٱلشُّ
dan orang-orang yang menjadi saksi disisi tuhan mereka bagi mereka

pahala mereka dan cahaya mereka
Al-Hadiid:19

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد َربِِّهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan disisi

tuhan mereka surga kenikmatan
Al-Qalam:34

فََعَصْوا۟ رَُسوَل َربِِّهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَّاِبيًَة
maka (mereka) mendurhakai utusan tuhan mereka maka (dia)

menimpakan mereka siksaan (ia[pr]) yang mengeras
Al-Haaqqah:10

إِنَّ َعذَاَب َربِِّهْم َغيُْر َمأُْموٍن
sesungguhnya siksa tuhan mereka tidak / selain (ia[lk]) yang

diamankan
Al-Ma'arij:28

لَِٰت َربِِّهْم  لِّيَْعَلَم أَن َقْد أَبَْلُغوا۟ رِسَٰ
agar dia mengetahui bahwa sungguh telah mereka telah

menyampaikan risalah tuhan mereka
Al-Jinn:28

َجزَآؤُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَُّٰت َعْدٍن
balasan mereka disisi tuhan mereka surga 'adn

Al-Baiyinah:8

َوُهَو ُمْحِسٌن فََلُهۥٓ أَْجرُهُۥ ِعنَد َربِِّهۦ
dan dia yang melakukan kebaikan maka baginya pahalanya disisi

tuhannya
Al-Baqarah:112 َربِِّهۦ

 َوٱْلبََلُد ٱلطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُهۥ ِبِإذِْن َربِِّهۦ
dan negeri/tanah kebaikan mereka keluar tanaman/tanamannya

dengan seizin tuhannya
Al-A'raaf:58

َن َربِِّهۦ  َلوآَْل أَن رََّءا بُرْهَٰ
kalau tidak bahwa dia melihat tanda-tanda tuhannya

Yusuf:24

ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42
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َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ  َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
Al-Kahfi:57

ثُمَّ يُرَدُّ إَِلىٰ َربِِّهۦ فَيَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا نُّْكًرا
kemudian dia ditolak kepada tuhannya maka akan sungguh-sungguh

menyiksanya azab / siksa sangat keras
Al-Kahfi:87

 فََمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء َربِِّهۦ
maka barang siapa adalah dia mengharapkan pertemuan tuhannya

Al-Kahfi:110

وََكاَن ِعنَد َربِِّهۦ َمرِْضيًّا
dan ia adalah disisi tuhannya seorang yang diridhai

Maryam:55

 وََكذَٰلَِك نَْجِزى َمْن أَْسَرَف َوَلْم يُؤِْمۢن ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ
dan demikianlah kami membalas orang (ia) mulai melampaui batas

dan dia tidak beriman dengan/kepada ayat-ayat tuhannya
Thaahaa:127

 فَُهَو َخيٌْر لَُّهۥ ِعنَد َربِِّهۦ
maka dia/itu kebaikan baginya disisi tuhannya

Al-Hajj:30

واََل يَُضرُُّهْم وََكاَن ٱْلَكاِفُر َعَلىٰ َربِِّهۦ ظَِهيًرا
dan tidak ia memberi mudharat mereka dan ia adalah (ia[lk]) yang

membangkang/kafir atas/terhadap tuhannya bantuan/pembantu
Al-Furqon:55

إاِلَّ َمن َشآَء أَن يَتَِّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل
melainkan orang ia menghendaki bahwa dia mengambil kepada

tuhannya jalan
Al-Furqon:57

َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ  َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
As-Sajdah:22

 َمن يَْعَمُل بَنْيَ يََديِْه ِبِإذِْن َربِِّهۦ
orang/jin mengerjakan diantara hadapannya dengan seizin tuhannya

Saba':12

 َساِجًدا َوَقآِئًما يَْحذَُر ٱأْلَِخرَةَ َويَرُْجوا۟ رَْحَمَة َربِِّهۦ
(ia[lk]) yang bersujud dan berdiri ia takut akhirat dan mengharapkan

rahmat tuhannya
Az-Zumar:9

َومِلَْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َجنَّتَاِن
dan bagi orang (ia) takut makam tuhannya dua surga

Ar-Rahman:46

لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َربِِّهۦ يَْسُلْكُه َعذَابًا َصَعًدا
untuk menguji mereka[lk] tentang (kebenaran) itu dan barang siapa
dipalingkan dari peringatan tuhannya akan memasukkannya azab /

siksa sukar/berat

Al-Jinn:17

ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan

Al-
Muzzammil:19
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ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan
Al-Insaan:29

فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َمـَٔابًا
maka barang siapa ia menghendaki ia telah mengambil kepada

tuhannya tempat kembali
An-Naba:39

َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َونََهى ٱلنَّفَْس َعِن ٱْلَهَوٰى
dan adapun siapa (ia) takut makam tuhannya dan (ia) menahan /

melarang jiwa/diri dari hawa nafsu
An-Naziaat:40

َوذََكَر ٱْسَم َربِِّهۦ فََصلَّىٰ
dan (ia [lk]) mengingat nama tuhannya dan dia mendirikan sholat

Al-Alaa:15

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذى َحآجَّ إِبْرَِٰهيَم ِفى َربِِّهۦٓ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada yang

dia berhaji Ibrahim di dalam tuhannya
Al-Baqarah:258 َربِِّهۦٓ

فَتَمَّ ِميقَُٰت َربِِّهۦٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة
maka dia sempurnakan waktu yang ditentukan tuhannya empat puluh

malam
Al-A'raaf:142

آلُّوَن َقاَل َوَمن يَْقنَُط ِمن رَّْحَمِة َربِِّهۦٓ إاِلَّ ٱلضَّ
dia mengatakan dan siapa/orang berputus asa dari rahmat tuhannya

kecuali orang-orang yang sesat
Al-Hijr:56

 فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّهۦٓ
maka (ia) mendurhakai dari perintah tuhannya

Al-Kahfi:50

لًِحا واََل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحدًۢا فَْليَْعَمْل َعَماًل صَٰ
maka hendaklah mengerjakan pekerjaan/amal yang saleh dan

janganlah dia mempersekutukan dengan/dalam peribadatan tuhannya
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:110

ِفُروَن فَِإنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َربِِّهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
maka sesungguhnya hanyalah perhitungannya disisi tuhannya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para pembangkan

Al-
Mu'minuun:117

إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ
sesungguhnya Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah Dia Ali-Imran:51 َربِّى

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhan kalian
Al-Maidah:72

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah Tuhanku dan

tuhan kalian
Al-Maidah:117
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ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Al-An'aam:15

آ أَفََل ذَا َربِّى فََلمَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini Tuhanku maka ketika ia membenam

Al-An'aam:76

ذَا َربِّى ا رََءا ٱْلَقَمَر بَاِزًغا َقاَل هَٰ  فََلمَّ
maka ketika dia melihat bulan yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:77

آ أَفََل َقاَل َلِئن لَّْم يَْهِدِنى َربِّى  فََلمَّ
maka ketika ia membenam dia mengatakan sungguh jika tidak dia

memberi petunjuk kepadaku Tuhanku
Al-An'aam:77

ذَا َربِّى ْمَس بَاِزَغًة َقاَل هَٰ ا رََءا ٱلشَّ  فََلمَّ
maka ketika dia melihat matahari yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:78

إآِلَّ أَن يََشآَء َربِّى َشيْـًٔا
kecuali jika dia menghendaki Tuhanku sesuatu

Al-An'aam:80

ُروَن َوِسعَ َربِّى ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما أَفَاَل تَتَذَكَّ
dia meliputi Tuhanku tiap-tiap sesuatu pengetahuan ia membenam

kalian mendapatkan peringatan
Al-An'aam:80

ُقْل أََمَر َربِّى ِبٱْلِقْسِط
kamu hendaklah mengatakan dia menyuruh Tuhanku dengan berbuat

keadilan
Al-A'raaf:29

لَِٰت َربِّى َوأَنَصحُ َلُكْم أُبَلُِّغُكْم رِسَٰ
aku menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku dan aku menasehati

bagi kalian
Al-A'raaf:62

لَِٰت َربِّى  أُبَلُِّغُكْم رِسَٰ
aku menyampaikan risalah Tuhanku

Al-A'raaf:68

 فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رَِساَلَة َربِّى
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:79

لَِٰت َربِّى  فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رِسَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:93

 ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Tuhanku
Al-A'raaf:187

إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku siksa

hari yang besar
Yunus:15
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إِنَّ َربِّى َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanku sungguh sangat pengampun sangat

penyayang
Huud:41

ْلُت َعَلى الـلَّـِه َربِّى َوَربُِّكم إِنِّى تَوَكَّ
sesungguhnya aku (aku) supaya bertawakkal atas/terhadap Allah

Tuhanku dan tuhan kalian
Huud:56

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap jalan orang yang lurus

Huud:56

ونَُهۥ َشيْـًٔا َويَْستَْخلُِف َربِّى َقْوًما َغيْرَُكْم واََل تَُضرُّ
dan akan mengganti Tuhanku kaum selain kalian dan tidak dapat

membuat mudharat kepada-nya sesuatu
Huud:57

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap setiap sesuatu Maha

Pemelihara
Huud:57

فَٱْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه إِنَّ َربِّى َقِريٌب مُّجِيٌب
maka mohonlah ampun kepada-Nya kemudian bertaubatlah

(kalian[lk]) kepadaNya sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (ia[lk])
yang berkenaan

Huud:61

إِنَّ َربِّى رَِحيٌم َوُدوٌد
sesungguhnya Tuhanku sangat penyayang maha pengasih

Huud:90

َوٱتََّخذْتُُموهُ َورَآَءُكْم ِظْهِريًّا إِنَّ َربِّى ِبَما تَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan kamu mengambil/meletakkan Dia di belakangmu punggung
sesungguhnya Tuhanku dengan/terhadap apa kalian melakukan

sangat meliputi

Huud:92

إِنَّ َربِّى ِبَكيِْدِهنَّ َعلِيٌم
sesungguhnya Tuhanku dengan tipu daya mereka[pr] sangat

mengetahui
Yusuf:50

إِنَّ َربِّى َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanku sangat mengampuni sangat penyayang

Yusuf:53

َقْد َجَعَلَها َربِّى َحقًّا َوَقْد أَْحَسَن ِبىٓ
sungguh telah (ia) menjadikannya Tuhanku sebenar-benarnya dan

sesungguhnya memperbaiki padaku
Yusuf:100

َا يََشآُء إِنَّ َربِّى َلِطيٌف ملِّ
sesungguhnya Tuhanku sangat lembut / halus terhadap apa dia

kehendaki
Yusuf:100

ُقْل ُهَو َربِّى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
kamu hendaklah mengatakan dia Tuhanku tidak ada tuhan selain dia

Arraad:30

إِنَّ َربِّى َلَسِميعُ ٱلدَُّعآِء
sesungguhnya Tuhanku sungguh maha mendengar doa

Ibrahim:39
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وُح ِمْن أَْمِر َربِّى  َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلرُّوحِ ُقِل ٱلرُّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang roh kamu

hendaklah mengatakan ruhul / roh dari perintah Tuhanku
Al-Isra:85

ُقْل ُسبَْحاَن َربِّى َهْل ُكنُت إاِلَّ بََشًرا رَُّسواًل
kamu hendaklah mengatakan maha suci Tuhanku bukankah adalah

aku kecuali/hanya manusia seorang rasul
Al-Isra:93

ذَا رََشًدا َربِّى أِلَْقرََب ِمْن هَٰ
Tuhanku untuk yang lebih dekat dari ini petunjuk yang lurus

Al-Kahfi:24

َوَلِئن رُِّددتُّ إَِلىٰ َربِّى أَلَِجَدنَّ َخيًْرا مِّنَْها ُمنَقَلبًا
dan jika dikembalikan kepada Tuhanku pasti akan mendapat

kebaikan darinya yang menjadi tempat kembali
Al-Kahfi:36

لَِّٰكنَّا۠ ُهَو الـلَّـُه َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبَربِّىٓ أََحًدا
tetapi aku dia Allah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah dengan

tuhan seseorang/siapapun
Al-Kahfi:38

نِّى ِفيِه َربِّى َخيٌْر َقاَل َما َمكَّ
dia mengatakan apa menempatkan aku tentang (kebenaran) itu

Tuhanku kebaikan
Al-Kahfi:95

آَء فَِإذَا َجآَء َوْعُد َربِّى َجَعَلُهۥ َدكَّ
maka apabila dia datang janji Tuhanku dia menjadikannya

hancur/rata
Al-Kahfi:98

وََكاَن َوْعُد َربِّى َحقًّا
dan ia adalah janji Tuhanku sebenar-benarnya

Al-Kahfi:98

ِت َربِّى  ُقل لَّْو َكاَن ٱْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلِمَٰ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah dia lautan tinta bagi

kalimat-kalimat Tuhanku
Al-Kahfi:109

ُت َربِّى  َلنَِفَد ٱْلبَْحُر َقبَْل أَن تَنفََد َكلِمَٰ
tentu (ia) melenyap lautan sebelum akan melenyap kalimat /

ketentuan Tuhanku
Al-Kahfi:109

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka

sembahlah Dia ini jalan yang sangat lurus
Maryam:36

َوأَْدُعوا۟ َربِّى َعَسىٰٓ أآَلَّ أَُكوَن ِبُدَعآِء َربِّى َشِقيًّا
dan (kalian[lk]) menyerulah/berdoalah Tuhanku dia mudah-mudahan

bahwa tidak adalah aku dengan doaku Tuhanku celaka/kecewa
Maryam:48

َوأَْدُعوا۟ َربِّى َعَسىٰٓ أآَلَّ أَُكوَن ِبُدَعآِء َربِّى َشِقيًّا
dan (kalian[lk]) menyerulah/berdoalah Tuhanku dia mudah-mudahan

bahwa tidak adalah aku dengan doaku Tuhanku celaka/kecewa
Maryam:48

َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى ِفى ِكتٍَٰب
dia mengatakan pengetahuannya disisi Tuhanku di dalam kitab

Thaahaa:52

2255

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

الَّ يَِضلُّ َربِّى واََل يَنَسى
tidak menyesesatkan Tuhanku dan Dia tidak lupa

Thaahaa:52

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلجِبَاِل فَُقْل يَنِسفَُها َربِّى نَْسفًا
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang gunung-

gunung maka kamu hendaklah mengatakan menghancurkannya[pr]
Tuhanku hancuran-hancuran

Thaahaa:105

َمآِء َوٱأْلَرِْض َقاَل َربِّى يَْعَلُم ٱْلَقْوَل ِفى ٱلسَّ
dia mengatakan Tuhanku dia mengetahui perkataan di dalam langit

dan bumi
Al-Anbiyaa':4

 ُقْل َما يَْعبَؤُا۟ ِبُكْم َربِّى
kamu hendaklah mengatakan tidak memperdulikan dengan/kepada

kalian Tuhanku
Al-Furqon:77

فََوَهَب لِى َربِّى ُحْكًما َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
lalu (ia) memberikan kepadaku Tuhanku hikmah dan (ia) menjadikan

aku dari/di antara para yang diutus / para rasul / utusan
Asy-Syu'araa':21

َقاَل َكآلَّ إِنَّ َمِعىَ َربِّى َسيَْهِديِن
dia mengatakan sekali-kali tidak sesungguhnya bersama aku Tuhanku

(dia) akan memberi petunjuk kepadaku
Asy-Syu'araa':62

إِْن ِحَسابُُهْم إاِلَّ َعَلىٰ َربِّى َلْو تَْشُعُروَن
tidak lain perhitungan mereka kecuali atas/terhadap Tuhanku jikalau

kalian menyadari

Asy-
Syu'araa':113

ذَا ِمن فَْضِل َربِّى  َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini dari/termasuk karunia Tuhanku

An-Naml:40

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40

زَْق مِلَن يََشآُء ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki
Saba':36

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya

Saba':39

ُقْل إِنَّ َربِّى يَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku

memasukkan/melemparkan dengan kebenaran sangat mengetahui
segala yang gaib

Saba':48

ِبَما َغفََر لِى َربِّى َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُْكرَِمنَي
dengan apa/sebab (ia) memberi ampun padaku Tuhanku dan (ia)
menjadikan aku dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi

dimuliakan

YaaSiin:27
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َوَلواَْل ِنْعَمُة َربِّى َلُكنُت ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
dan jika tidak nikmat-nikmat Tuhanku pastilah aku adalah

dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Ash-Shaafaat:57

َوَقاَل إِنِّى ذَاِهٌب إَِلىٰ َربِّى َسيَْهِديِن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku (dia)

akan memberi petunjuk kepadaku
Ash-Shaafaat:99

 فََقاَل إِنِّىٓ أَْحبَبُْت ُحبَّ ٱْلَخيِْر َعن ِذْكِر َربِّى
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku (aku) menyukai kesenangan

kebaikan dari peringatan Tuhanku
Shaad:32

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Az-Zumar:13

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربِّى َعَليِْه تَوَكَّ
demikian itu Allah Tuhanku atasnya (aku) supaya bertawakkal dan

kepada-Nya aku kembali
Asy-Syuura:10

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه ُهَو َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ
sesungguhnya Allah dia Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah

Dia ini jalan yang sangat lurus
Az-Zukhruf:64

ُقْل إِنََّمآ أَْدُعوا۟ َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبِهۦٓ أََحًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya adalah

menyeru/menyembah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah
dengannya seseorang/siapapun

Al-Jinn:20

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َربِّىَ ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
ketika dia mengatakan Ibrahim tuhanku yang ia menghidupkan dan

dia mematikan
Al-Baqarah:258 َربِّىَ

ُقْل إِنََّما َحرََّم َربِّىَ ٱْلفَوَِٰحَش َما ظََهَر ِمنَْها
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia telah benar-

benar mengharamkan tuhanku perbuatan keji apa nampak
daripadanya

Al-A'raaf:33

أَتَْقتُُلوَن رَُجاًل أَن يَُقوَل َربِّىَ الـلَّـُه
apakah (kamu) akan membunuhnya orang laki-laki bahwa ia

mengatakan tuhanku Allah
Ghafir:28

ُقْل إِنَِّنى َهَدىِٰنى َربِّىٓ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dia telah memberi

petunjuk padaku Tuhanku kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:161 َربِّىٓ

إِنَُّهۥ َربِّىٓ أَْحَسَن َمثَْواَى
sesungguhnya dia Tuhanku memperbaiki tempat-tempat tinggalku

Yusuf:23

ا َعلََّمِنى َربِّىٓ  َقبَْل أَن يَأِْتيَُكَما ذَٰلُِكَما ِممَّ
sebelum bahwa sampai kepadamu berdua yang demikian itu dari apa

(ia) telah berkali-kali mengajarkan kepadaku Tuhanku
Yusuf:37
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 إاِلَّ َما رَِحَم َربِّىٓ
kecuali apa merahmati Tuhanku

Yusuf:53

 َقاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر َلُكْم َربِّىٓ
dia mengatakan kelak/bakal (aku) akan mohonkan ampun bagi kalian

Tuhanku
Yusuf:98

 ُقل لَّْو أَنتُْم تَْملُِكوَن َخزَآِئَن رَْحَمِة َربِّىٓ
kamu hendaklah mengatakan kalau seandainya kalian menguasai

perbendaharaan rahmat Tuhanku
Al-Isra:100

فََعَسىٰ َربِّىٓ أَن يُؤِْتنَيِ َخيًْرا مِّن َجنَِّتَك
maka mudah-mudahan Tuhanku akan menyebabkan akan

memberikan kepadaku kebaikan dari kebunmu
Al-Kahfi:40

 َقاَل َسلٌَٰم َعَليَْك َسأَْستَْغِفُر َلَك َربِّىٓ
dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas kamu (aku) akan

memohon ampunan untuk kamu Tuhanku
Maryam:47

َقاَل َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن
dia mengatakan Tuhanku paling mengetahui dengan/terhadap apa

kalian melakukan

Asy-
Syu'araa':188

ِبيِل َقاَل َعَسىٰ َربِّىٓ أَن يَْهِديَِنى َسَوآَء ٱلسَّ
dia mengatakan dia mudah-mudahan Tuhanku bahwa (dia) memberi

petunjuk kepadaku sama/lurus jalan
Al-Qashash:22

َوَقاَل ُموَسىٰ َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ِمْن ِعنِدِهۦ
dan dia mengucapkan Musa Tuhanku paling mengetahui

dengan/kepada siapa dia datang dengan petunjuk dari sisi-Nya
Al-Qashash:37

 إِنِّى ُمَهاِجٌر إَِلىٰ َربِّىٓ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang berusaha untuk berpindah kepada

Tuhanku
Al-Ankabuut:26

إِِن ٱْهتََديُْت فَِبَما يُوِحىٓ إَِلىَّ َربِّىٓ  َو
dan jika (aku) mendapat petunjuk maka dengan sebab dia

mewahyukan kepadaku Tuhanku
Saba':50

 َوَلِئن رُِّجْعُت إَِلىٰ َربِّىٓ
dan jika dikembalikan kepada Tuhanku

Fush-Shilat:50

أَْم يَْجَعُل َلُهۥ َربِّىٓ أََمًدا
atau dia menjadikan baginya Tuhanku panjang/lama

Al-Jinn:25

َمُهۥ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَْكرََمِن فَأَْكرََمُهۥ َونَعَّ
lalu (ia[lk]) sangat memuliakannya dan (ia) telah benar-benar

memberikan nikmat padanya lalu dia mengatakan Tuhanku (ia[lk])
telah sangat memuliakanku

Al-Fajr:15

نَنِ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَهَٰ
lalu dia mengatakan Tuhanku (dia) menghinaku

Al-Fajr:16
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وََكأَيِّن مِّن نَِّبىٍّ قَٰتََل َمَعُهۥ ِربِّيُّوَن َكِثيٌر
dan berapa banyak dari benar-benar nabi dia memerangi bersama dia

orang-orang yang bertuhan (bertakwa) sangat banyak
Ali-Imran:146 ِربِّيُّوَن

َسلٌَٰم َقواًْل مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ
kehormatan/kesejahteraan perkataan dari tuhan penyayang YaaSiin:58 رَّبٍّ

ِر بْكَٰ بََّك َكِثيًرا َوَسبِّحْ ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu sangat banyak dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih diwaktu petang dan pagi hari
Ali-Imran:41 بََّك رَّ

بََّك ِفى نَفِْسَك تََضرًُّعا َوِخيفًَة َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu di dalam hati kamu proses

perendahan diri dan rasa takut
Al-A'raaf:205

بََّك  إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َوٱذُْكر رَّ
melainkan bahwa dia menghendaki Allah dan kamu hendaklah

menyebut Tuhanmu
Al-Kahfi:24

بَّنَا ٱْكِشْف َعنَّا ٱْلَعذَاَب إِنَّا ُمؤِْمنُوَن رَّ
ya tuhan kami hilangkanlah dari kami azab / siksa sesungguhnya

kami para yang mempercayai
Ad-Dukhaan:12 بَّنَا رَّ

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

ِن يمَٰ بَّنَآ إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدى لِإْلِ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya kami kami dengar panggilan/seruan dia

memanggil kepada keimanan
Ali-Imran:193 بَّنَآ رَّ

يَِّتى ِبَواٍد َغيِْر ِذى زَرْعٍ بَّنَآ إِنِّىٓ أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya aku (aku) menempatkan dari

keturunanku di lembah selain/tanpa yang memiliki tanaman
Ibrahim:37

بَُّهۥ فََقاَل رَبِّ َونَاَدٰى نُوٌح رَّ
dan dia menyeru Nuh tuhannya lalu ia mengatakan Tuhan Huud:45 بَُّهۥ رَّ
بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ

kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu
hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti

ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16 رَّبُّ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

Maryam:65
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بْعِ َورَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ وَِٰت ٱلسَّ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit tujuh dan tuhan 'arsy`

maha besar/maha agung

Al-
Mu'minuun:86

ِرِق وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َورَبُّ ٱمْلَشَٰ مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua dan tuhan

tempat-tempat terbit matahari
Ash-Shaafaat:5

رَّبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَٱتَِّخذْهُ وَِكياًل
tuhan timur dan barat tidak ada tuhan kecuali dia maka

ambillah/jadikan Dia penjaga/pemelihara

Al-
Muzzammil:9

بَُّك ذَٰلَِك أَن لَّْم يَُكن رَّ
itu bahwa tidak adalah dia tuhanmu Al-An'aam:131 بَُّك رَّ

بُُّكَما يَُٰموَسىٰ َقاَل فََمن رَّ
dia mengatakan maka barang siapa tuhanmu berdua ya Musa Thaahaa:49 بُُّكَما رَّ

بُُّكُم ٱلَِّذى يُزِْجى َلُكُم ٱْلفُْلَك ِفى ٱْلبَْحِر رَّ
tuhan kalian yang menjalankan / mengarak untuk kalian perahu di

dalam laut
Al-Isra:66 بُُّكُم رَّ

بُُّكْم ذُو رَْحَمٍة وَِٰسَعٍة فَِإن َكذَّبُوَك فَُقل رَّ
maka jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah

mengatakan tuhan kalian mempunyai rahmat yang meluaskan
Al-An'aam:147 بُُّكْم رَّ

بُُّكْم أَْعَلُم ِبَما ِفى نُفُوِسُكْم رَّ
tuhan kalian paling mengetahui dengan/terhadap apa di dalam

jiwamu/hatimu
Al-Isra:25

بُُّكْم أَْعَلُم ِبُكْم إِن يََشأْ يَرَْحْمُكْم رَّ
tuhan kalian paling mengetahui dengan/kepada kalian jika dia

menghendaki (ia[lk]) memberi rahmat kepada kalian[lk]
Al-Isra:54

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ بُُّكْم رَبُّ ٱلسَّ َقاَل بَل رَّ
dia mengatakan bahkan tuhan kalian tuhan langit dan bumi

Al-Anbiyaa':56

بُُّهْم أَْعَلُم ِبِهْم رَّ
tuhan mereka paling mengetahui dengan/tentang mereka Al-Kahfi:21 بُُّهْم رَّ

َلِمنَي َولَِٰكنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
akan tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam Al-A'raaf:61 رَّبِّ

َلِمنَي َولَِٰكنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
akan tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam

Al-A'raaf:67
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َلِمنَي َوَقاَل ُموَسىٰ يَِٰفْرَعْوُن إِنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
dan dia mengucapkan Musa hai fir'aun sesungguhnya aku seorang

rasul dari Tuhan semesta alam
Al-A'raaf:104

َلِمنَي اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan semesta alam

Yunus:37

َوُقل رَّبِّ ٱرَْحْمُهَما َكَما َربَّيَاِنى َصِغيًرا
dan katakanlah Tuhan kasihanilah (mereka berdua) sebagaimana

keduanya memeliharaku yang kecil
Al-Isra:24

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80

َوُقل رَّبِّ زِْدِنى ِعْلًما
dan katakanlah Tuhan tambahkanlah kepadaku pengetahuan

Thaahaa:114

َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِنى ُمنزاًَل مُّبَارًَكا َوأَنَت َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) turunkanlah aku (ia[lk]) yang
menjadi tujuan tempat turun yang berusaha untuk diberkati dan

Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun

Al-
Mu'minuun:29

ُقل رَّبِّ إِمَّا تُِريَنِّى َما يُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan Tuhan adapun/jika telah diperlihatkan

kepadaku apa mereka diberikan nasehat

Al-
Mu'minuun:93

يَِٰطنيِ َوُقل رَّبِّ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َهَمزَِٰت ٱلشَّ
dan katakanlah Tuhan aku berlindung kepada Engkau dari umpatan /

bisikan buruk syaitan-syaitan

Al-
Mu'minuun:97

َوُقل رَّبِّ ٱْغِفْر َوٱرَْحْم َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan katakanlah Tuhan ampunilah dan rahmat dan Engkau sebaik-baik

para penyayang

Al-
Mu'minuun:118

َلِمنَي تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
diturunkan kitab tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan

semesta alam
As-Sajdah:2

َلِمنَي تَنِزيٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
penurunan sempurna dari Tuhan semesta alam

Al-Waqi'a:80

َلِمنَي تَنِزيٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
penurunan sempurna dari Tuhan semesta alam

Al-Haaqqah:43

َقاَل نُوٌح رَّبِّ إِنَُّهْم َعَصْوِنى
dia mengatakan Nuh Tuhan sesungguhnya mereka (mereka)

mendurhakai aku
Nuh:21

ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26
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رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ رَّبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

An-Naba:37

بَِّك ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kebenaran dari tuhanmu Al-Baqarah:147 بَِّك رَّ

بَِّك إِنَُّهۥ َلْلَحقُّ ِمن رَّ  َو
dan sesungguhnya benar-benar hak dari tuhanmu

Al-Baqarah:149

بَِّك فَاَل تَُكن مَِّن ٱمْلُْمتَِريَن ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kebenaran itu dari tuhanmu maka janganlah adalah dari para yang

meragukan
Ali-Imran:60

بَِّك  َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:64

بَِّك  يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل بَلِّغْ َمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
wahai mengetahui kamu hendaklah sampaikanlah secara tuntas apa

dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:67

بَِّك طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran
Al-Maidah:68

بَِّك  ٱتَِّبعْ َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمن رَّ
kamu hendaklah mengikuti apa aku telah diwahyukan kepadamu dari

tuhanmu
Al-An'aam:106

بَِّك ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعَلُموَن أَنَُّهۥ ُمنَزٌَّل مِّن رَّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengetahui bahwasanya yang turun dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114

بَِّك  فَٱْختََلفُوا۟ َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
maka/lalu mereka berselisih dan jikalau tidak kalimat (ia) mendahului

dari tuhanmu
Yunus:19

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

بَِّك  َلَقْد َجآَءَك ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya ia telah datang kepadamu kebenaran dari/termasuk

tuhanmu
Yunus:94
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بَِّك َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن إِنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya dia benar-benar dari tuhanmu akan tetapi kebanyakan

manusia tidak mereka beriman
Huud:17

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Huud:110

بَِّك ٱْلَحقُّ ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
itu ayat-ayat kitab dan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

benar
Arraad:1

بَِّك ٱْلَحقُّ أَفََمن يَْعَلُم أَنََّمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
maka siapkah yang dia mengetahui bahwasanya dia menurunkan

kepadamu dari tuhanmu benar
Arraad:19

بَِّك ِبٱْلَحقِّ ُقْل نَزََّلُهۥ ُروُح ٱْلُقُدِس ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan ia telah benar-benar menurunkannya

ruhul / roh kudus/suci dari tuhanmu dengan kebenaran
An-Nahl:102

بَِّك إِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم ٱبِْتَغآَء رَْحَمٍة مِّن رَّ  َو
dan jika memalingkan dari mereka dia hendaklah mencari rahmat

dari tuhanmu
Al-Isra:28

بَِّك  إاِلَّ رَْحَمًة مِّن رَّ
kecuali rahmat dari tuhanmu

Al-Isra:87

بَِّك  َويَْستَْخرَِجا َكنزَُهَما رَْحَمًة مِّن رَّ
dan akan mengeluarkan harta simpanan keduanya rahmat dari

tuhanmu
Al-Kahfi:82

بَِّك  واََل تَُعذِّبُْهْم َقْد ِجئْنََٰك ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan jangan kamu menyiksa mereka sungguh telah kami datang

kepadamu dengan ayat/bukti dari tuhanmu
Thaahaa:47

بَِّك  َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan sekiranya tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu

Thaahaa:129

بَِّك  َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan bahwasanya benar dari tuhanmu
Al-Hajj:54

يِ۟هۦٓ بَِّك إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ نَاِن ِمن رَّ فَذَِٰنَك بُرْهَٰ
maka inilah/demikian itu dua bukti (mukjizat) dari tuhanmu kepada

fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-Qashash:32

بَِّك  إِذْ نَاَديْنَا َولَِٰكن رَّْحَمًة مِّن رَّ
ketika (kami) semakin menyeru akan tetapi rahmat dari tuhanmu

Al-Qashash:46

بَِّك  إاِلَّ رَْحَمًة مِّن رَّ
melainkan rahmat dari tuhanmu

Al-Qashash:86

بَِّك َليَُقوُلنَّ َوَلِئن َجآَء نَْصٌر مِّن رَّ
dan jika dia datang pertolongan dari tuhanmu tentu akan mengatakan

Al-Ankabuut:10
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بَِّك  أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه بَْل ُهَو ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
ataukah mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia bahkan dia benar

dari tuhanmu
As-Sajdah:3

بَِّك  َوٱتَِّبعْ َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك ِمن رَّ
dan ikutilah apa yang diwahyukan/diilhamkan kepadamu dari

tuhanmu
Al-Ahzab:2

بَِّك  َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan melihat/berpendapat orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Saba':6

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Fush-Shilat:45

بَِّك  َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan kalau tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu

Asy-Syuura:14

ِميعُ ٱْلَعلِيُم بَِّك إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ رَْحَمًة مِّن رَّ
rahmat dari tuhanmu sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan

yang sangat mengetahui
Ad-Dukhaan:6

بَِّك ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم فَْضاًل مِّن رَّ
karunia dari tuhanmu itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

Ad-Dukhaan:57

بَِّك َوُهْم نَآِئُموَن فَطَاَف َعَليَْها طَآِئٌف مِّن رَّ
maka mengepung diatasnya kepungan (malapetaka) benar-benar

sangat mengetahui tuhanmu dan mereka mereka yang tidur
Al-Qalam:19

بَِّك َعطَآًء ِحَسابًا َجزَآًء مِّن رَّ
balasan dari tuhanmu pemberian perhitungan/pemeriksaan

An-Naba:36

بُِّكم مِّن َقبِْل َوٱتَِّبُعٓوا۟ أَْحَسَن َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ
dan ikutilah memperbaiki apa dia menurunkan kepadamu dari tuhan

kalian dari sebelum
Az-Zumar:55 بُِّكم رَّ

بُِّكْم َعِظيٌم َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Al-Baqarah:49 بُِّكْم رَّ

بُِّكْم  مِّْن َخيٍْر مِّن رَّ
dari kebajikan/kebaikan dari tuhan kalian

Al-Baqarah:105

بُِّكْم َورَْحَمٌة ذَٰلَِك تَْخِفيٌف مِّن رَّ
itu keringanan yang seringan-ringannya dari tuhan kalian dan rahmat

Al-Baqarah:178

بُِّكْم  َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
bukankah atas kalian dosa-dosa untuk kalian mencari karunia dari

tuhan kalian
Al-Baqarah:198
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بُِّكْم  أَن يَأِْتيَُكُم ٱلتَّابُوُت ِفيِه َسِكينٌَة مِّن رَّ
bahwa dia akan datang kepada kalian tabut tentang (kebenaran) itu

ketenangan dari tuhan kalian
Al-Baqarah:248

بُِّكْم  أَنِّى َقْد ِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
sesungguhnya aku sungguh telah dia telah datang kepada kalian

dengan tanda dari tuhan kalian
Ali-Imran:49

بُِّكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن َوِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan aku datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari tuhan kalian
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Ali-Imran:50

بُِّكْم َوَجنٍَّة َوَسارُِعٓوا۟ إَِلىٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّ
dan kalian hendaklah menyegerakan kepada ampunan dari tuhan

kalian dan surga
Ali-Imran:133

بُِّكْم  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱلرَُّسوُل ِبٱْلَحقِّ ِمن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang mengetahui dengan

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:170

بُِّكْم ٌن مِّن رَّ  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكم بُرْهَٰ
wahai manusia sungguh telah ia datang kepada kalian bukti

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:174

بُِّكْم نجِيَل َوَمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ  َحتَّىٰ تُِقيُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
sehingga kalian menegakkan taurat dan Injil dan tidak dia

menurunkan kepadamu dari tuhan kalian
Al-Maidah:68

بُِّكْم  َقْد َجآَءُكم بََصآِئُر ِمن رَّ
sungguh telah ia datang kepada kalian beberapa

pandangan/keterangan dari tuhan kalian
Al-An'aam:104

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة فََقْد َجآَءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian bukti nyata dari

tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat
Al-An'aam:157

بُِّكْم  ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhan kalian
Al-A'raaf:3

بُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب مِّن رَّ
dari tuhan kalian kekejian dan kemurkaan

Al-A'raaf:71

بُِّكْم  َقْد َجآَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian bukti nyata dari tuhan

kalian
Al-A'raaf:73

بُِّكْم  َقْد َجآَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian bukti nyata dari tuhan

kalian
Al-A'raaf:85

بُِّكْم  َقْد ِجئْتُُكم ِببَيِّنٍَة مِّن رَّ
sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti

nyata dari tuhan kalian
Al-A'raaf:105
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بُِّكْم َعِظيٌم َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Al-A'raaf:141

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن ذَا بََصآِئُر ِمن رَّ هَٰ
ini pandangan/bukti nyata dari tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat

bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:203

بُِّكْم  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءتُْكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang kepada kalian nasehat /

pelajaran dari tuhan kalian
Yunus:57

بُِّكْم  ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sungguh telah dia telah

datang kebenaran dari tuhan kalian
Yunus:108

بُِّكْم َعِظيٌم َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Ibrahim:6

بُِّكْم  َوَجَعْلنَآ َءايََة ٱلنََّهاِر ُمبِْصرَةً لِّتَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
dan kami menjadikan tanda-tanda siang (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan supaya mencari karunia dari tuhan
kalian

Al-Isra:12

بُِّكْم فََمن َشآَء فَْليُؤِْمن َوُقِل ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan katakanlah kebenaran dari tuhan kalian maka barang siapa ia

menghendaki maka berimanlah
Al-Kahfi:29

بُِّكْم فَأَْخَلفْتُم مَّْوِعِدى مِّن رَّ
dari tuhan kalian maka (kalian) menyalahi/melanggar perjanjianku

Thaahaa:86

بُِّكْم  َوَقْد َجآَءُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت ِمن رَّ
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian dengan keterangan yang

nyata dari tuhan kalian
Ghafir:28

بُِّكْم  َساِبُقٓوا۟ إَِلىٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّ
(ia[lk]) yang mendahului kepada ampunan dari tuhan kalian

Al-Hadiid:21

بِّنَا يَْوًما َعبُوًسا َقْمطَِريًرا إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ
sesungguhnya kami semakin khawatir dari tuhan kami hari bermuka

masam penuh kesulitan
Al-Insaan:10 بِّنَا رَّ

بِّنَآ إِنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya dia benar dari tuhan kami Al-Qashash:53 بِّنَآ رَّ

بِِّهم مُّْحَدٍث َما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مِّن رَّ
tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari tuhan

mereka yang dalam kondisi cepat diperbarui
Al-Anbiyaa':2 بِِّهم رَّ
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بِِّهُم ٱْلُهَدىٰٓ َوَلَقْد َجآَءُهم مِّن رَّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka dari tuhan mereka yang

menunjukkan tersebut
An-Najm:23 بِِّهُم رَّ

بِِّهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َعَلىٰ ُهًدى مِّن رَّ
itulah mereka atas/terhadap petunjuk dari Tuhan mereka Al-Baqarah:5 بِِّهْم رَّ

بِِّهْم  فَيَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
maka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka

Al-Baqarah:26

بِِّهْم  َوَمآ أُوِتىَ ٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan nabi-nabi dari Tuhan mereka

Al-Baqarah:136

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َليَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ  َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka diberi kitab

sungguh mereka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka
Al-Baqarah:144

بِِّهْم َورَْحَمٌة أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َصَلوٌَٰت مِّن رَّ
itulah mereka atas mereka kehormatan/keberkatan dari Tuhan mereka

dan rahmat
Al-Baqarah:157

بِِّهْم  َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ َوٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa dan para nabi dari Tuhan

mereka
Ali-Imran:84

بِِّهْم ْغِفرَةٌ مِّن رَّ  أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهم مَّ
itulah mereka balasan mereka ampunan dari Tuhan mereka

Ali-Imran:136

بِِّهْم َورِْضوَٰنًا وآََل َءآمِّنَي ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّن رَّ
dan jangan orang-orang yang mengunjungi rumah/baitullah Haram

mereka menginginkan karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan
Al-Maidah:2

بِِّهْم  َوَمآ أُنِزَل إَِليِْهم مِّن رَّ
dan tidak dia menurunkan kepada mereka dari Tuhan mereka

Al-Maidah:66

بِِّهْم  إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل َسيَنَاُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan

anak-anak lembu kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan
mereka

Al-A'raaf:152

بِِّهْم  أُ۟ولَِٰٓئَك َعَلىٰ ُهًدى مِّن رَّ
itulah mereka atas/terhadap petunjuk dari Tuhan mereka

Luqman:5

بِِّهْم  َوُهَو ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan dia benar dari Tuhan mereka

Muhammad:2

بِِّهْم  َوأَنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلَحقَّ ِمن رَّ
dan bahwasannya orang-orang yang mereka mengimani mengikuti

yang benar dari Tuhan mereka
Muhammad:3
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بِِّهْم  َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َوَمْغِفرَةٌ مِّن رَّ
dan bagi mereka didalamnya dari setiap buah-buahan dan

tempat/waktu ampunan dari Tuhan mereka
Muhammad:15

َْحُجوبُوَن بِِّهْم يَْوَمِئٍذ ملَّ َكآلَّ إِنَُّهْم َعن رَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya dari Tuhan mereka pada hari itu

benar-benar yang ditutupi

Al-
Mutaffifiin:15

ٍت بِِّهۦ َكلِمَٰ فَتََلقَّىٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ
maka menemui Adam dari tuhannya satu kalimat Al-Baqarah:37 بِِّهۦ رَّ

بِِّهۦ  فََمن َجآَءهُۥ َمْوِعظٌَة مِّن رَّ
maka barang siapa dia telah sampai padanya nasehat / pelajaran dari

tuhannya
Al-Baqarah:275

بِِّهۦ  َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ِبَمآ أُنِزَل إَِليِْه ِمن رَّ
ia beriman mengetahui kepada apa dia menurunkan kepadanya dari

tuhannya
Al-Baqarah:285

بِِّهۦ  َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya

suatu ayat/mukjizat dari tuhannya
Al-An'aam:37

بِِّهۦ لًِحا مُّرَْسٌل مِّن رَّ  أَتَْعَلُموَن أَنَّ صَٰ
apakah kalian mengetahui bahwasanya yang saleh (ia[lk]) yang

cekatan untuk diutus dari tuhannya
Al-A'raaf:75

بِِّهۦ  َويَُقوُلوَن َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka mengatakan mengapa tidak dia menurunkan atasnya

suatu keterangan dari tuhannya
Yunus:20

بِِّهۦ  أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Huud:17

بِِّهۦ  َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu ayat dari tuhannya
Arraad:27

بِِّهۦ  َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَٰت مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya ayat-ayat

(mukjizat) dari tuhannya
Al-Ankabuut:50

بِِّهۦ  فَُهَو َعَلىٰ نُوٍر مِّن رَّ
maka dia atas/terhadap cahaya dari tuhannya

Az-Zumar:22

بِِّهۦ  أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Muhammad:14

بِِّهۦ  لَّوآَْل أَن تَدَٰرََكُهۥ ِنْعَمٌة مِّن رَّ
kalau tidak karena (ia) pura-pura mendapatkannya nikmat-nikmat

dari tuhannya
Al-Qalam:49
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بِِّهۦٓ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu tanda dari tuhannya
Arraad:7 بِِّهۦٓ رَّ

بِِّهۦٓ  َوَقاُلوا۟ َلواَْل يَأِْتينَا ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak datang kepada kami dengan

ayat/bukti dari tuhannya
Thaahaa:133

بِّى ُقْل إِنِّى َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku atas/terhadap bukti

nyata dari Tuhanku
Al-An'aam:57 بِّى رَّ

بِّى  َلواَْل ٱْجتَبَيْتََها ُقْل إِنََّمآ أَتَِّبعُ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ِمن رَّ
mengapa tidak (kamu[lk]) memilihnya/membuat sendiri ia kamu

hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku mengikuti apa
diwahyukan/diilhamkan kepadaku dari Tuhanku

Al-A'raaf:203

بِّى  َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:28

بِّى  َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:63

بِّى  َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:88

بِّى ذَا رَْحَمٌة مِّن رَّ  َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini rahmat dari Tuhanku

Al-Kahfi:98

بِّى َا َجآَءِنىَ ٱْلبَيِّنَُٰت ِمن رَّ  ملَّ
setelah datang kepadaku keterangan yang nyata dari Tuhanku

Ghafir:66

بِّىٓ أَْعَلُم ِبِعدَِّتِهم ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui

dengan/tentang bilangan/jumlah mereka
Al-Kahfi:22 بِّىٓ رَّ

بِّىٓ أَْعَلُم َمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui orang dia

datang dengan petunjuk
Al-Qashash:85

بُِّكْم َعَلىٰ رَُجٍل مِّنُكْم لِيُنِذرَُكْم رَّ
dari tuhan kalian atas/terhadap seorang laki-laki diantara kalian Al-A'raaf:63 َعَلىٰ

بُِّكْم َعَلىٰ رَُجٍل مِّنُكْم لِيُنِذرَُكْم َوٱذُْكُرٓوا۟ رَّ
dari tuhan kalian atas/terhadap seorang laki-laki diantara kalian untuk

diberi peringatan kalian
Al-A'raaf:69
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فََربُُّكْم أَْعَلُم ِبَمْن ُهَو أَْهَدٰى َسِبياًل
maka tuhanmu paling mengetahui dengan/kepada siapa dia lebih

mendapat petunjuk jalan
Al-Isra:84 فََربُُّكْم

ثَْل َمآ أَنَُّكْم تَنِطُقوَن َمآِء َوٱأْلَرِْض إِنَُّهۥ َلَحقٌّ مِّ فََورَبِّ ٱلسَّ
demi tuhan langit dan bumi sesungguhnya dia sungguh kebenaran

seperti apa bahwa kamu mengucap/menjawab

Adz-
Dzaariyaat:23 فََورَبِّ

فََوَربَِّك َلنَْسـََٔلنَُّهْم أَْجَمِعنَي
demi tuhanmu sungguh akan menanyai mereka mereka semuanya Al-Hijr:92 فََوَربَِّك

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68

َلِمنَي أَْسلِْم َقاَل أَْسَلْمُت لِرَبِّ ٱْلعَٰ
kamu selamatkanlah / tunduklah / patuhlah dia mengatakan aku telah

menundukan kapada tuhan/pemelihara semesta alam
Al-Baqarah:131 لِرَبِّ

َلِمنَي َوأُِمرْنَا لِنُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan diperintahkan agar kami menyerahkan diri kapada

tuhan/pemelihara semesta alam
Al-An'aam:71

َلِمنَي َوأُِمرُْت أَْن أُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan (aku) diperintahkan supaya diserahakan kapada tuhan/pemelihara

semesta alam
Ghafir:66

َلِمنَي يَْوَم يَُقوُم ٱلنَّاُس لِرَبِّ ٱْلعَٰ
pada hari dia mendirikan manusia kapada tuhan/pemelihara semesta

alam
Al-Mutaffifiin:6

فََصلِّ لَِربَِّك َوٱنَْحْر
maka dirikanlah sholat karena tuhanmu dan berorbanlah Al-Kauthar:2 لَِربَِّك

ٱْستَجِيبُوا۟ لَِربُِّكم مِّن َقبِْل
(kalian[lk]) perkenankanlah bagi tuhanmu dari sebelum Asy-Syuura:47 لَِربُِّكم

يََٰمْريَُم ٱْقنُِتى لَِربِِّك َوٱْسُجِدى َوٱرَْكِعى َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
hai Maryam kamu hendaklah mentaati kepada tuhanmu dan kamu
hendaklah sujud dan kamu hendaklah rukuX bersama orang-orang

yang ruku'

Ali-Imran:43 لَِربِِّك

َوأَِذنَْت لَِربَِّها َوُحقَّْت
dan (ia) mematuhi kepada tuhannya dansemestinya Al-Inshiqaaq:2 لَِربَِّها

َوأَِذنَْت لَِربَِّها َوُحقَّْت
dan (ia) mematuhi kepada tuhannya dan semestinya

Al-Inshiqaaq:5
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لِلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهُم ٱْلُحْسنَىٰ َوٱلَِّذيَن َلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهۥ
bagi orang-orang yang kalian memperkenankan bagi tuhan mereka

kebaikan dan orang-orang tidak dia memperkenankan baginya
Arraad:18 لَِربِِّهُم

َوِفى نُْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربِِّهْم يَرَْهبُوَن
dan dalam batu tulisnya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang

mereka kepada tuhan mereka takut
Al-A'raaf:154 لَِربِِّهْم

َوَلَقْد أََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب فََما ٱْستََكانُوا۟ لَِربِِّهْم َوَما يَتََضرَُّعوَن
dan sesungguhnya kami mengambil mereka dengan azab maka

(tetapi) mereka tunduk/menyerah kepada tuhan mereka dan tidak
mereka menjadi menunduk

Al-
Mu'minuun:76

ًدا َوِقيًَٰما َوٱلَِّذيَن يَِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
dan orang-orang yang bermalam kepada tuhan mereka sujud dan

berdiri
Al-Furqon:64

َلٰوةَ َوأَْمرُُهْم َوٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang kalian memperkenankan kepada tuhan mereka

dan mereka mendirikan sholat dan urusan mereka
Asy-Syuura:38

يْطَُٰن لَِربِِّهۦ َكفُوًرا وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan kepada tuhannya kekafiran / keingkaran Al-Isra:27 لَِربِِّهۦ

َن لَِربِِّهۦ َلَكنُوٌد نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia kepada tuhannya sungguh sangat ingkar

Al-Adiyaat:6

َوَربَِٰٓئبُُكُم ٱلَِّٰتى ِفى ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم ٱلَِّٰتى َدَخْلتُم ِبِهنَّ
dan anak-anak isterimu yang di dalam pemeliharaanmu dari isteri-

isteri kalian yang kalian telah masuki/campuri dengan mereka
An-Nisa:23 َوَربَِٰٓئبُُكُم

َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥ بَْلَدةٌ طَيِّبٌَة َورَبٌّ َغفُوٌر
dan kalian hendaklah bersyukur baginya negeri kebaikan dan tuhan

sangat mengampuni
Saba':15 َورَبٌّ

الـلَّـَه َربَُّكْم َورَبَّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
Allah tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ash-
Shaafaat:126 َورَبَّ

َوَربََّك فََكبِّْر
dan tuhanmu maka (kalian) besarkanlah / agungkanlah

Al-
Muddaththir:3 َوَربََّك

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhankalian
Al-Maidah:72 َوَربَُّكْم
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 أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah Tuhanku dan

tuhan kalian
Al-Maidah:117

بْعِ َورَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ وَِٰت ٱلسَّ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit tujuh dan tuhan 'arsy`

maha besar/maha agung

Al-
Mu'minuun:86 َورَبُّ

َقاَل َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
dia mengatakan tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang

pertama kali
Asy-Syu'araa':26

ِرِق وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َورَبُّ ٱمْلَشَٰ مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua dan tuhan

tempat-tempat terbit matahari
Ash-Shaafaat:5

َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang pertama kali

Ad-Dukhaan:8

رَبُّ ٱمْلَْشرَِقنْيِ َورَبُّ ٱمْلَْغِربَنْيِ
tuhan dua masyrik/barat dan timur dan tuhan dua barat/dua tempat

terbenam
Ar-Rahman:17

مَّا َداُموا۟ ِفيَها فَٱذَْهْب أَنَت َوَربَُّك
selama/selagi mereka berlaga di dalamnya maka kamu hendaklah

pergi kamu dan tuhanmu
Al-Maidah:24 َوَربَُّك

َوَربَُّك ٱْلَغِنىُّ ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat kaya mempunyai kasih-sayang

Al-An'aam:133

مَّن الَّ يُؤِْمُن ِبِهۦ َوَربَُّك أَْعَلُم ِبٱمْلُفِْسِديَن
orang tidak mereka mempercayai dengannya dan tuhanmu paling

mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Yunus:40

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَربَُّك أَْعَلُم ِبَمن ِفى ٱلسَّ
dan tuhanmu paling mengetahui dengan siapa di dalam langit dan

bumi
Al-Isra:55

َوَربَُّك ٱْلَغفُوُر ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat pengampun mempunyai kasih-sayang

Al-Kahfi:58

َوَربَُّك يَْخُلُق َما يََشآُء َويَْختَاُر َما َكاَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ
dan tuhanmu dia menciptakan apa dia kehendaki dan melakukan

kebaikan tidak adalah dia bagi mereka pilihan
Al-Qashash:68

َوَربَُّك يَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن
dan tuhanmu dia mengetahui apa disimpan dada / hati mereka dan

tidak menyatakan
Al-Qashash:69

ِمنَْها ِفى َشكٍّ َوَربَُّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
daripadanya di dalam keraguan dan tuhanmu atas/terhadap setiap

sesuatu Penjaga/Pemelihara
Saba':21
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ٱْقَرأْ َوَربَُّك ٱأْلَْكرَُم
(kamu) bacalah dan tuhanmu amat mulia

Al-Alaq:3

َوُهَو َربُّنَا َوَربُُّكْم
dan dia tuhan kami dan tuhan kalian Al-Baqarah:139 َوَربُُّكْم

إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ
sesungguhnya Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah Dia

Ali-Imran:51

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka

sembahlah Dia ini jalan yang sangat lurus
Maryam:36

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ الـلَّـُه َربُّنَا َوَربُُّكْم َلنَآ أَْعمَٰ
Allah tuhan kami dan tuhan kalian bagi kami amalan-amalan kami

dan bagi kamu amalan-amalan kalian
Asy-Syuura:15

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه ُهَو َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ
sesungguhnya Allah dia Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah

Dia ini jalan yang sangat lurus
Az-Zukhruf:64

ُن ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن َوَربُّنَا ٱلرَّْحمَٰ
dan tuhan kami pemurah yang menjadi tempat mohon pertolongan

atas/terhadap apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':112 َوَربُّنَا

َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36 َورَبِّ

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم فَاَل َوَربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن َحتَّىٰ يَُحكِّ
maka dan/demi tuhanmu tidak mereka beriman hingga mereka
menghakimi kamu terhadap apa/perkara dia memperselisihan

diantara mereka

An-Nisa:65
َوَربَِّك

ْلُت َعَلى الـلَّـِه َربِّى َوَربُِّكم إِنِّى تَوَكَّ
sesungguhnya aku (aku) supaya bertawakkal atas/terhadap Allah

Tuhanku dan tuhan kalian
Huud:56 َوَربُِّكم

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر
dan dia mengucapkan Musa sesungguhnya aku berlindung dengan

tuhan dan tuhan kalian dari setiap orang yang kemudian
menyombongkan diri

Ghafir:27

إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكْم أَن تَرُْجُموِن َو
dan sesungguhnya aku berlindung dengan tuhan dan tuhan kalian

bahwa kalian akan merajam
Ad-Dukhaan:20 َوَربُِّكْم
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َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30
َوَربِّنَا

َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
dan demi tuhan kami dia mengatakan maka kalian hendaklah

merasakan azab / siksa sebab adalah kalian kalian mengingkari
Al-Ahqaaf:34

لِمِ ٱْلَغيِْب ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتَأِْتيَنَُّكْم عَٰ
kamu hendaklah mengatakan ya dan tuhan pasti akan datang kepada

kalian (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib
Saba':3 َوَربِّى

ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم
kamu hendaklah mengatakan bahkan/tidak demikian dan tuhan

sungguh akan dibangkitkan (kalian[pr]) kemudian sungguh akan
diberitahukan terhadap apa (kalian) kerjakan

At-Taghaabun:7

َوَربِّىٓ
dan tuhan Yunus:53 َوَربِّىٓ
َولَِربَِّك فَٱْصِبْر

dan untuk tuhanmu maka bersabarlah
Al-

Muddaththir:7 َولَِربَِّك
بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ

ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka
masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-

orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44
بَِّٰنيُّوَن َوٱلرَّ

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل ٱلرَُّسوُل يَٰرَبِّ إِنَّ َقْوِمى ٱتََّخذُوا۟ هَٰ
dan dia mengucapkan mengetahui ya tuhanku sesungguhnya kaum

mereka mengambil/menjadikan ini al quran yang dijauhi
Al-Furqon:30 يَٰرَبِّ

ؤآَُلِء َقْوٌم الَّ يُؤِْمنُوَن َوِقيلِِهۦ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓ
dan perkataannya ya tuhanku sesungguhnya mereka itu kaum tidak

mereka beriman
Az-Zukhruf:88

ثَْم بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر َعن َقْولِِهُم ٱإْلِ َلواَْل يَنَْهىُٰهُم ٱلرَّ
mengapa tidak dia melarang mereka orang-orang alim yahudi dan

pendeta-pendeta dari perkataan mereka dosa/bohong
Al-Maidah:63 بَِّٰنيُّوَن ٱلرَّ
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ح ب ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna laba, untung, manfaat,

faedah, pendapatan, pamrih, guna, bati, perolehan, tambahan,
penghasilan, hasil, pajak, sumber penghasilan, hadiah, pembayaran ganji,

premi, gratifikasi, uang jasa, upah, kemenangan, seri, tarikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendapat keuntungan,
mengambil pelajaran, mendapatkan, memperoleh, mendapat, dapat,

mendapati, memperoleh keuntungan, bertambah, menambah,
menambahkan, mencapai, menang, mempersunting, merebuntukan,
memperebuntukan, mendekati, mendapat bayaran, mendapat gaji,

memenangkan, memenangi, unggul, membujuk, membuat, menjadikan,
melakukan, menciptakan, memproduksi, mencipta, mengeluarkan, buat,

menjadi, bikin, mengadakan, melemparkan, membikin, mendorong,
membereskan, menempuh, menerima, memperlakukan, memaksakan,

menjahit, menarik, menggambar, mengambil, menyeret, mencabut,
menghela, mendatangkan, mengundi, menutup, memindahkan,

menyebabkan, mempertarikkan, mengambilkan, membuang isi perut

َرِبَحت
beruntung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَتُُهْم فََما َرِبَحت تِّجَٰ
maka tidak beruntung perniagaan mereka Al-Baqarah:16 َرِبَحت
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ص ب ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tarian, dansa, koreografi,

khoreografi, seni perencanaan tarian, lompat, lompatan, loncatan, loncat,
pesta dansa, penerbangan, tempat bagi orang yg dibuang, tempat bagi

orang yg terlupa, kaki, telapak kaki, langkah, ceker, umbi, bagian bawah,
telapakan kaki, suku, penggeledahan, lonjakan, keriangan, keriaan,

perjalanan, trip, kunjungan, pesiar, langkah ringan, kesalahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menari, berdansa, menarikan,

bertari, menari-nari, melompat, meloncat, melonjak-lonjak, melompat-
lompat, berjingkrak, berjingklak, turun naik, berjingkik, meloncat-loncat,

berlompat-lompat, menimang anak, mengayun, mengayun-ayun,
melakukan, mempersembahkan, melaksanakan, melangsungkan,

menjalankan, mengerjakan, menyelenggarakan, mempertunjukkan,
mempertontonkan, main, berjalan kaki, membayar, menggeledah,

tersandung, menyandung, jatuh, mengadakan perjalanan, berlari ringan,
menyebabkan tersandung, membuat kekeliruan, melangkah ringan,

membuat kesalahan

۟ فَتََربَُّصٓوا فَتََربَُّصوا۟ تََربُُّص تََربَُّصوَن تََربَُّصوا۟
maka menunggu maka menunggu

(ia) supaya
menanti/diberi

tangguh
(mereka)

menunggu-nunggu
(kalian[lk])
menunggu

نَّتََربَُّص نَتََربَُّص مُّتََربُِّصوَن مُّتََربٌِّص فَتََربَُّصٓوا۟
(kami) supaya

menunggu-nunggu
(kami) supaya

menunggu-nunggu
orang-orang yang

kemdian menunggu-
nunggu

(ia[pr]) yang
menunggu-nunggu maka menunggu

يَتََربَّْصَن يَتََربَُّصوَن َويَتََربَُّص َوتََربَّْصتُْم
menjadi sangat menahan mereka menunggu dan menjadi menanti-

nanti
dan (kalian) menunggu-

nunggu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ُقْل تََربَُّصوا۟ فَِإنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُتََربِِّصنَي

kamu hendaklah mengatakan (kalian[lk]) menunggu maka
sesungguhnya aku beserta kalian dari orang-orang yang menunggu

Ath-Thuur:31 ۟ تََربَُّصوا
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ُقْل َهْل تََربَُّصوَن ِبنَآ إآِلَّ إِْحَدى ٱْلُحْسنَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah (mereka) menunggu-nunggu

bagi kami kecuali salah satu dua kebaikan
At-Taubah:52 تََربَُّصوَن

لِّلَِّذيَن يُؤُْلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر
bagi orang-orang yang di-ila (bersumpah tidak akan mendekati) dari

istri-istri mereka (ia) supaya menanti/diberi tangguh empat[pr] bulan-
bulan (kb jamak)

Al-Baqarah:226
تََربُُّص

َوِجَهاٍد ِفى َسِبيلِِهۦ فَتََربَُّصوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦ
dan kesungguhan di dalam jalannya maka menunggu sehingga ia

menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
At-Taubah:24 ۟ فَتََربَُّصوا

 ُقْل ُكلٌّ مُّتََربٌِّص فَتََربَُّصوا۟
kamu hendaklah mengatakan setiap (ia[pr]) yang menunggu-nunggu

maka menunggu
Thaahaa:135

فَتََربَُّصوا۟ ِبِهۦ َحتَّىٰ ِحنيٍ
maka menunggu dengannya sehingga/sampai suatu waktu

Al-
Mu'minuun:25

۟ مِّْن ِعنِدِهۦٓ أَْو ِبأَيِْدينَا فَتََربَُّصٓوا
dari sisiNya atau dengan tangan kami makamenunggu At-Taubah:52 ۟ فَتََربَُّصٓوا

ُقْل ُكلٌّ مُّتََربٌِّص فَتََربَُّصوا۟
kamu hendaklah mengatakan setiap (ia[pr]) yang menunggu-nunggu

makamenunggu
Thaahaa:135 مُّتََربٌِّص

إِنَّا َمَعُكم مُّتََربُِّصوَن
sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang kemdian

menunggu-nunggu
At-Taubah:52 مُّتََربُِّصوَن

َونَْحُن نَتََربَُّص ِبُكْم أَن يُِصيبَُكُم الـلَّـُه ِبَعذَاٍب
dan kami (kami) supaya menunggu-nunggu dengan/kepada kalian

bahwa ditimpa kalian Allah dengan siksaan
At-Taubah:52 نَتََربَُّص

أَْم يَُقوُلوَن َشاِعٌر نَّتََربَُّص ِبِهۦ َريَْب ٱمْلَنُوِن
ataukah mereka mengatakan (ia[lk]) yang menyihir (kami) supaya

menunggu-nunggu dengannya keraguan nikmat-nikmat
Ath-Thuur:30 نَّتََربَُّص

َولَِٰكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َوٱرْتَبْتُْم َوَغرَّتُْكُم ٱأْلََماِنىُّ
tetapi kalian (kamu) telah memfitnah diri-diri kalian dan (kalian)

menunggu-nunggu dan kamu ragu-ragu dan (ia) telah menipu kalian
angan-angan kosong

Al-Hadiid:14 َوتََربَّْصتُْم
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ْوِء َويَتََربَُّص ِبُكُم ٱلدََّوآِئَر َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ
dan menjadi menanti-nanti dengan/untuk kalian giliran-

giliran/bencana atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
At-Taubah:98 َويَتََربَُّص

ٱلَِّذيَن يَتََربَُّصوَن ِبُكْم فَِإن َكاَن َلُكْم فَتْحٌ مَِّن الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menunggu dengan/kepada kalian maka jika

adalah dia bagi kalian kemenangan dari Allah
An-Nisa:141 يَتََربَُّصوَن

َوٱمْلُطَلَّقَُٰت يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ ثَلَٰثََة ُقُرٓوٍء
dan wanita-wanita yang ditalak menjadi sangat menahan dengan diri

mereka[pr] tiga[lk] suci (dari haid)
Al-Baqarah:228 يَتََربَّْصَن

يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ أَْربََعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا
menjadi sangat menahan dengan diri mereka[pr] empat[pr] bulan-

bulan (kb jamak) dan sepuluh (hari)
Al-Baqarah:234

ُقْل تََربَُّصوا۟ فَِإنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُتََربِِّصنَي
kamu hendaklah mengatakan (kalian[lk]) menunggu maka

sesungguhnya aku beserta kalian dari orang-orang yang menunggu
Ath-Thuur:31 ٱمْلُتََربِِّصنَي

2278

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ط ب ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tautan, hubungan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghubungkan,
mencantumkan, memperhubungkan, mempertalikan,

mempersangkuntukan, menggandengkan, mempergandengkan,
mencantum, menyambung, menyambungkan, mengaitkan, bersambung,
memasang, menauntukan, mempertauntukan, ikut, turut, menyusul, ikut

serta, mengikat, menyekutui, menjadi anggota, menyertai, memeluk,
menumpang, masuk tentara, memadu, mempertemukan, berhubungan
dgn, berbatas, berbatasan, menjalin, memberkas, membalut, menjilid,
memperjalin, melampirkan, melekatkan, mengikatkan, memberikan,

membubuhkan, mengambil, menyematkan, mencantelkan,
mempekerjakan, menambat, menambatkan, menceritakan, mengisahkan,

berkenaan, berhubung dgn, memaparkan, memperbantukan,
mengancingkan, ikatkan, mengandam, mengenakan, mengancing,

memaksakan, memperkencangkan, mengunci, membeku, merenggut,
menyentak, sentak, membuhul, mengganggu, menyerang, bermain seri,
mengebat, dpt diikatkan, berpegang kuat-kuat, memaut, membendel,

terikat

َولِيَْرِبَط َوَربَطْنَا َورَاِبطُوا۟ بَاِط رِّ بَطْنَا رَّ
dan untuk

menguatkan
dan (kami)

meneguhkan

dan kalian
hendaklah

meningkatkan
kewaspadaan

ditambat (kami) meneguhkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَطْنَا َعَلىٰ َقْلِبَها لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َلوآَْل أَن رَّ
jika tidak bahwa (kami) meneguhkan atas/terhadap hatinya agar

adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang beriman
Al-Qashash:10 بَطْنَا رَّ

بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60 بَاِط رِّ

َورَاِبطُوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah meningkatkan kewaspadaan dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya kalian kalian
beruntung

Ali-Imran:200
۟ َورَاِبطُوا
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۟ َوَربَطْنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم إِذْ َقاُموا
dan (kami) meneguhkan atas/terhadap hati mereka tatkala mereka

menyesuaikan
Al-Kahfi:14 َوَربَطْنَا

يْطَِٰن َولِيَْرِبَط َعَلىٰ ُقُلوِبُكْم َويُذِْهَب َعنُكْم رِْجزَ ٱلشَّ
dan menyebabkan menghilangkan dari kalian kotoran/gangguan

syaitan dan untuk menguatkan atas/terhadap hati kalian
Al-Anfaal:11 َولِيَْرِبَط
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ع ب ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tiga bulan, suku, bagian,

setali, ampun, setalen, ampunan, daerah kota, persegi, kuadrat, tepat,
jujur, adil, sejajar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membagi empat, memotong
menjadi empat, memondokkan, memberi tempat tinggal, berpondok,

memberi jalan, cocok

أَْربََعَة أَْربََعٌة أَْربََعًة أَْربَعَ أَْربَعٍ
empat[pr] empat[pr] empat empat empat[lk]

ِبأَْربََعِة أَْربَِعنَي أَْربَعُ أَْربََعِة أَْربََعَة
dengan empat empat puluh empat empat[pr] empat[pr]

بُعُ ٱلرُّ َوُربَٰعَ رَّاِبُعُهْم
seperempat dan berempat (ia[lk]) yang keempat dari mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰٓ أَْربَعٍ
dan sebagian mereka orang/binatang dengannya atasku/terhadapku

empat[lk]
An-Nuur:45 أَْربَعٍ

دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه َويَْدَرؤُا۟ َعنَْها ٱْلَعذَاَب أَن تَْشَهَد أَْربَعَ َشهَٰ
dan menolak dari padanya azab / siksa bahwa memberikan

penyaksian empat saksi/sumpah dengan Allah
An-Nuur:8 أَْربَعَ

َقاَل فَُخذْ أَْربََعًة مَِّن ٱلطَّيِْر
dia mengatakan maka kamu hendaklah mengambil empat dari

burung-burung
Al-Baqarah:260 أَْربََعًة

فَٱْستَْشِهُدوا۟ َعَليِْهنَّ أَْربََعًة مِّنُكْم
maka datangkanlah saksi-saksi atas mereka empat diantara kalian

An-Nisa:15
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِمنَْهآ أَْربََعٌة ُحرٌُم مَٰ يَْوَم َخَلَق ٱلسَّ
pada hari dia menciptakan langit dan bumi diantaranya empat[pr]

yang dihormati
At-Taubah:36 أَْربََعٌة

يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ أَْربََعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا
menjadi sangat menahan dengan diri mereka[pr] empat[pr] bulan-

bulan (kb jamak) dan sepuluh (hari)
Al-Baqarah:234 أَْربََعَة

فَِسيُحوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض أَْربََعَة أَْشُهٍر
maka berjalanlah di dalam (muka) bumi empat[pr] bulan-bulan (kb

jamak)
At-Taubah:2

لِّلَِّذيَن يُؤُْلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر
bagi orang-orang yang di-ila (bersumpah tidak akan mendekati) dari

istri-istri mereka (ia) supaya menanti/diberi tangguh empat[pr] bulan-
bulan (kb jamak)

Al-Baqarah:226
أَْربََعِة

آِئلنَِي َوَقدََّر ِفيَهآ أَْقوَٰتََها ِفىٓ أَْربََعِة أَيَّامٍ َسَوآًء لِّلسَّ
dan (ia) telah benar-benar menetapkan didalamnya makanan-

makanannya di dalam / pada empat[pr] hari sama bagi orang-orang
yang bertanya

Fush-Shilat:10

ِدِقنَي دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َدةُ أََحِدِهْم أَْربَعُ َشهَٰ فََشهَٰ
maka kesaksian seorang diantara mereka empat saksi/sumpah dengan

Allah sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang benar
An-Nuur:6 أَْربَعُ

إِذْ وََٰعْدنَا ُموَسىٰٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة َو
dan ketika kami menjanjikan Musa empat puluh malam Al-Baqarah:51 أَْربَِعنَي

أَْربَِعنَي َسنًَة يَِتيُهوَن ِفى ٱأْلَرِْض
empat puluh tahun mereka mengembara kebingungan di dalam bumi

Al-Maidah:26

فَتَمَّ ِميقَُٰت َربِِّهۦٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة
maka dia sempurnakan waktu yang ditentukan tuhannya empat puluh

malam
Al-A'raaf:142

َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوبََلغَ أَْربَِعنَي َسنًَة
sehingga apabila ia telah sampai dewasanya dan (ia [lk]) mencapai

empat puluh tahun
Al-Ahqaaf:15

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا۟ ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang

merdeka kemudian mereka tidak mereka datang dengan empat para
saksi-saksi

An-Nuur:4
ِبأَْربََعِة

لَّواَْل َجآُءو َعَليِْه ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
mengapa tidak mereka mendatangkan atasnya dengan empat para

saksi-saksi
An-Nuur:13
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َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7
رَاِبُعُهْم

َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22 رَّاِبُعُهْم

َمثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ تَْعِدُلوا۟ فَوَِٰحَدةً
dua dan bertiga dan berempat maka jika kalian takut bahwa tidak

kalian melakukan keadilan maka (ia[lk]) yang satu
An-Nisa:3 َوُربَٰعَ

ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ  َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1

بُعُ فَِإن َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمن ذَٰلَِك فَُهْم ُشرََكآُء ِفى ٱلثُُّلِث فََلُكُم ٱلرُّ
maka bagimu seperempat maka jika adalah mereka kebanyakan dari

itu maka bagi mereka berserikat di dalam dalam sepertiga
An-Nisa:12 بُعُ ٱلرُّ

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12
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ل ب ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna baju, pakaian yg akan dicuci,

pakaian yg sudah dicuci, kain-kain, gaun, busana, sandang, pemakaian,
hal mengausi, rok, perusahaan, perlengkapan, kesatuan, peralatan,

kostum, kostim, pakaian bal maske, gigi, roda gigi, alat, persneling, jubah,
kebiasaan, adat kebiasaan, gelagat, keadaan badan atau jiwa, rupa, rompi,
kutang, samaran, pandangan, cara, lap, perca, heboh, permainan, koran

picisan, benda, masalah, makhluk, soal, peristiwa, toilet, WC, kloset,
kamar kecil, jamban, dandanan, rias, investasi, penanaman modal,

pelantikan dlm jabatan, pentahbisan, pemberian hadiah, ban, roda ban,
toko pakaian jadi, pakaian kegerejaan, gaya, ragam

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبيَل َوَسرَٰ ِبيَل َسرَٰ َسرَاِبيُلُهم
dan pakaian pakaian pakaian mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسرَاِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوتَْغَشىٰ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر
pakaian mereka dari tembaga yang panas danmenutupi wajah-wajah

mereka api neraka
Ibrahim:50 َسرَاِبيُلُهم

ِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم ِبيَل تَِقيُكُم ٱْلَحرَّ َوَسرَٰ َوَجَعَل َلُكْم َسرَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian pakaian sangat melindungi /

memelihara kalian panas dan pakaian sangat melindungi /
memelihara kalian peperanganmu

An-Nahl:81 ِبيَل َسرَٰ

ِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم ِبيَل تَِقيُكُم ٱْلَحرَّ َوَسرَٰ َوَجَعَل َلُكْم َسرَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian pakaian sangat melindungi /

memelihara kalian panas dan pakaian sangat melindungi /
memelihara kalian peperanganmu

An-Nahl:81
ِبيَل َوَسرَٰ
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ا و ب ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenaikan, penggandaan, doa

pendek
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaikkan, mengangkat,

mengajukan, mengumpulkan, membangkitkan, menimbulkan,
menghidupkan, menyebabkan, membesarkan, memelihara,

membubungkan, angkat, meninggikan, mempertinggi, membangun,
mengemukakan, mendirikan, menanam, bertanam, menanamkan,
membiakkan, menurunkan, mempertambah, memperturunkan,

memperbubungkan, memperhadapkan, mendakikan, memungut,
berkumpul, berkerumun, menghimpunkan, berkelompok, mengambil,

menagih, menampung, terkumpul, menarik, membendel

رَّاِبيًا َربَْوٍة َربَّيَاِنى ِبَربَْوٍة أَْربَىٰ
(ia[lk]) yang

mengembangkan
tempat tinggi yang

datar
keduanya

memeliharaku didataran tinggi lebih banyak

۟ لِّيَْربَُوا بًا رِّ بََما رُّ رَّاِبيًَة رَّاِبيًا
untuk menambah riba kadang-kadang (ia[pr]) yang

mengeras
(ia[lk]) yang

mengembangkan

۟ يَْربُوا َويُْرِبى َوَربَْت نَُربَِّك لِّيَْربَُوا۟
menambah dan Dia

menyuburkan
dan (ia)

mengembang dipelihara untuk menambah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍة ٌة ِهىَ أَْربَىٰ ِمْن أُمَّ أَن تَُكوَن أُمَّ
bahwa adalah kalian umat/golongan dia lebih banyak dari

umat/golongan
An-Nahl:92 أَْربَىٰ

َوتَثِْبيتًا مِّْن أَنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنَّةٍۭ ِبَربَْوٍة
dan untuk keteguhan besar dari diri/jiwa-jiwa mereka seperti

perumpamaan surga didataran tinggi
Al-Baqarah:265 ِبَربَْوٍة

َوُقل رَّبِّ ٱرَْحْمُهَما َكَما َربَّيَاِنى َصِغيًرا
dan katakanlah Tuhan kasihanilah (mereka berdua) sebagaimana

keduanya memeliharaku yang kecil
Al-Isra:24 َربَّيَاِنى

2285

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8


KosakataAlQuran

َوَءاَويْنَُٰهَمآ إَِلىٰ َربَْوٍة ذَاِت َقرَاٍر َوَمِعنيٍ
dan (kami) melindungi keduanya di tempat tinggi yang datar

mempunyai tambahan tempat menetap dan mata air

Al-
Mu'minuun:50 َربَْوٍة

يُْل زَبًَدا رَّاِبيًا فَٱْحتََمَل ٱلسَّ
maka membawa arus itu buih (ia[lk]) yang mengembangkan Arraad:17 رَّاِبيًا

فََعَصْوا۟ رَُسوَل َربِِّهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَّاِبيًَة
maka (mereka) mendurhakai utusan tuhan mereka maka (dia)

menimpakan mereka siksaan (ia[pr]) yang mengeras
Al-Haaqqah:10 رَّاِبيًَة

بََما يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو َكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي رُّ
kadang-kadang ia menginginkan orang-orang yang mereka

mengingkari seandainya adalah mereka orang-orang yang berserah
diri

Al-Hijr:2
بََما رُّ

ِل ٱلنَّاِس بًا لِّيَْربَُوا۟ ِفىٓ أَْموَٰ َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن رِّ
dan tidak yang (kalian) berikan dari riba untuk menambah di dalam /

pada harta-harta manusia
Ar-Ruum:39 بًا رِّ

ِل ٱلنَّاِس بًا لِّيَْربَُوا۟ ِفىٓ أَْموَٰ َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن رِّ
dan tidak yang (kalian) berikan dari riba untuk menambah di dalam /

pada harta-harta manusia
Ar-Ruum:39 ۟ لِّيَْربَُوا

َقاَل أََلْم نَُربَِّك ِفينَا َولِيًدا
dia mengatakan tidakkah/bukankah dipelihara dalam kami kanak-

kanak
Asy-Syu'araa':18 نَُربَِّك

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5
َوَربَْت

 فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء ٱْهتَزَّْت َوَربَْت
maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air (ia) sangat cepat

bergerak dan (ia) mengembang
Fush-Shilat:39

َدقَِٰت بَٰوا۟ َويُْرِبى ٱلصَّ يَْمَحُق الـلَّـُه ٱلرِّ
dia menghapuskan/memusnahkan Allah riba dan Dia menyuburkan

sedekah
Al-Baqarah:276 َويُْرِبى

فَاَل يَْربُوا۟ ِعنَد الـلَّـِه َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن زََكٰوٍة
maka tidak menambah disisi Allah dan tidak yang (kalian)berikan

dari pengandaan zakat
Ar-Ruum:39 ۟ يَْربُوا
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۟ بَٰوا ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن ٱلرِّ
orang-orang yang mereka makan riba Al-Baqarah:275 ۟ بَٰوا ٱلرِّ
بَٰوا۟  ِمَن ٱمْلَسِّ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلٓوا۟ إِنََّما ٱْلبَيْعُ ِمثُْل ٱلرِّ

dari sentuhan itu dengan sebab mereka mereka berkata sesungguhnya
hanyalah jual beli seperti riba

Al-Baqarah:275

۟ بَٰوا  َوأََحلَّ الـلَّـُه ٱْلبَيْعَ َوَحرََّم ٱلرِّ
dan dia menghalalkan Allah jual beli dan dia telah mengharamkan

riba
Al-Baqarah:275

َدقَِٰت بَٰوا۟ َويُْرِبى ٱلصَّ يَْمَحُق الـلَّـُه ٱلرِّ
dia menghapuskan/memusnahkan Allah riba dan Dia menyuburkan

sedekah
Al-Baqarah:276

بَٰوا۟ َوَقْد نُُهوا۟ َعنُْه َوأَْخِذِهُم ٱلرِّ
dan dia mengambil mereka riba dan sesungguhnya mereka melarang

daripadanya
An-Nisa:161

بَوٰٓا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوذَُروا۟ َما بَِقىَ ِمَن ٱلرِّ
kalian hendaklah meninggalkan apa tersisa dari riba jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Baqarah:278 ۟ بَوٰٓا ٱلرِّ

َعفًَة فًا مُّضَٰ بَوٰٓا۟ أَْضعَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلوا۟ ٱلرِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

riba lipat ganda yang melipat-lipat gandakan
Ali-Imran:130
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ع ت ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teguk kecil, perawat,

pengasuh, juru rawat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusu, menyusui, meneteki,

menetek, menyusukan, mendidik, mengisap, mengulum, menyesap,
mencucup, menghirup, menelan, melulum, merawat, memelihara,

mengobati, menjadi juru rawat, menaruh, menaruhkan, minum sedikit-
sedikit, membantu perkembangan, membesarkan

يَرْتَعْ
(ia[lk]) bersuka ria

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ أَرِْسْلُه َمَعنَا َغًدا يَرْتَعْ َويَْلَعْب َو
(kamu[lk]) kirimlah / biarkanlah ia bersama kami besok pagi (ia[lk])

bersuka ria dan bermain dan sesungguhnya kami baginya sungguh
orang-orang yang menjaga

Yusuf:12
يَرْتَعْ
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ق ت ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna setik, setik jahitan, jaruman,

jumlah sedikit, tambalan, tisikan, tampalan, jerumatan, jelumatan,
perbaikan, kesembuhan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjahit, jahitkan, meresap,
menyulam, menauntukan, mempertauntukan, menisik, menjerumat,

menisiki, memperbaiki, menampal, membetulkan, sembuh, menampung

رَتًْقا
perpaduan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َكانَتَا رَتًْقا فَفَتَْقنَُٰهَما مَٰ أَنَّ ٱلسَّ
bahwasanya langit dan bumi (ia) adalah perpaduan lalu (kami)

membelah keduanya
Al-Anbiyaa':30 رَتًْقا
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ل ت ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lagu gereja, kolom, tiang,

lajur, pasukan, ruangan, artikel, ruang, kolone, gumpalan seperti tiang,
karangan, antre, baris, isyarat, tanda, kiu, tongkat bilyar, sinyal, teladan,
semangat, keadaan hati, tali, deretan, senar, benang, rangkaian, rentetan,
untai, deret, bandut, syarat, lari, kandang, perjalanan, giliran bermain,

tempat bergerak, kawanan, oplah, jumlah penerbitan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melagukan, menyanyikan,
berbicara dgn lagu khusus, menyanyi, memuji, memuji-muji, menyanyi

dgn memuji-muji, antre, berantre, memberi isyarat, memberi tanda,
memberi sinyal, merentangkan, memasang tali, menguntai, mengupas,
memberi tali, menyambung-nyambung, menjalankan, berjalan, berlari,

melarikan, memimpin, menembus, menusuk, mengatur, memuat,
memperlarikan, membujur, memuatkan, menjadi calon, mengajukan,

mengantarkan

َورَتِِّل َورَتَّْلنَُٰه تَرِْتياًل
dan (kamu) sering-sering

membacalah dan (kami) membacakannya bacaan yang baik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكذَٰلَِك لِنُثَبَِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َورَتَّْلنَُٰه تَرِْتياًل
seperti itulah karena hendak diteguhkan dengannya hatimu dan

(kami) membacakannya bacaan yang baik
Al-Furqon:32 تَرِْتياًل

 أَْو زِْد َعَليِْه َورَتِِّل ٱْلُقرَْءاَن تَرِْتياًل
atau lebih atasnya dan (kamu) sering-sering membacalah al quran

bacaan yang baik

Al-
Muzzammil:4

َكذَٰلَِك لِنُثَبَِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َورَتَّْلنَُٰه تَرِْتياًل
seperti itulah karena hendak diteguhkan dengannya hatimu dan

(kami) membacakannya bacaan yang baik
Al-Furqon:32 َورَتَّْلنَُٰه

أَْو زِْد َعَليِْه َورَتِِّل ٱْلُقرَْءاَن تَرِْتياًل
atau lebih atasnya dan (kamu) sering-sering membacalah al quran

bacaan yang baik

Al-
Muzzammil:4 َورَتِِّل

2290

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

hء ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna silakan, tolong, minta,

sudilah, supaya, tumpang, menumpang, mangga, harap, asa, kepercayaan,
keyakinan, lembah, jurang, ngarai, teluk sempit.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berharap, menyenangkan,
menggembirakan, membesarkan hati, mengharapkan, mengharap,

memperharapkan, mengimpi.

۟ تَرُْجٓوا تَرُْجوَها تَرُْجوَن أَرِْجْه أَرَْجآِئَها
mengharap mengharapkannya[pr] mengharapkan kamu hendaklah

menangguhkan dia
penjuru-penjuru

langit

َوتَرُْجوَن ُمرَْجْوَن َمرُْجوًّا تُرِْجى تَرُْجٓوا۟
dan kalian

mengharapkan
orang-orang yang

segera
ditangguhkan

orang yang menjadi
harapan menjauhi/menceraikan mengharap

۟ يَرُْجوا َوٱرُْجوا۟ َويَرُْجوَن َويَرُْجوا۟
mengharapkan dan harapkan dan mengharap dan mengharapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱمْلََلُك َعَلىٰٓ أَرَْجآِئَها َويَْحِمُل َعرَْش
dan malaikat atasku/terhadapku penjuru-penjuru langit dan membawa

arsy
Al-Haaqqah:17 أَرَْجآِئَها

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوأَرِْسْل ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya
dan kamu hendaklah mengirimkan di dalam kota-kota orang-orang

yang berkumpul

Al-A'raaf:111
أَرِْجْه

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوٱبَْعْث ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya

dan kamu utuslah di dalam kota-kota ini mereka berkumpul
Asy-Syu'araa':36

مَّا َلُكْم اَل تَرُْجوَن لِـلَّـِه َوَقاًرا
mengapa bagi kalian tidak mengharapkan bagi Allah kebesaran Nuh:13 تَرُْجوَن
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يُْسوًرا تَرُْجوَها فَُقل لَُّهْم َقواًْل مَّ
mengharapkannya[pr] maka kamu hendaklah mengatakan kepada

mereka perkataan yang lemah lembut
Al-Isra:28 تَرُْجوَها

َوَما ُكنَت تَرُْجٓوا۟ أَن يُْلَقىٰٓ إَِليَْك ٱْلِكتَُٰب
dan tidak adalah kamu mengharap bahwa dilemparkan (olehnya)

kepadamu kitab
Al-Qashash:86 ۟ تَرُْجٓوا

تُرِْجى َمن تََشآُء ِمنُْهنَّ َوتُـِْٔوٓى إَِليَْك َمن تََشآُء
menjauhi/menceraikan siapa kamu menghendaki daripada mereka

kamu beri perlindungan / menggauli kepadamu siapa kamu
menghendaki

Al-Ahzab:51
تُرِْجى

ذَآ لِحُ َقْد ُكنَت ِفينَا َمرُْجوًّا َقبَْل هَٰ َقاُلوا۟ يَٰصَٰ
mereka berkata hai saleh sungguh telah adalah kamu pada/diantara

kami orang yang menjadi harapan sebelum ini
Huud:62 َمرُْجوًّا

َوَءاَخُروَن ُمرَْجْوَن أِلَْمِر الـلَّـِه
dan orang-orang lain orang-orang yang segera ditangguhkan

bagi/sampai keputusan Allah
At-Taubah:106 ُمرَْجْوَن

َوتَرُْجوَن ِمَن الـلَّـِه َما اَل يَرُْجوَن
dan kalian mengharapkan dari Allah apa tidak mereka mengharapkan An-Nisa:104 َوتَرُْجوَن

َساِجًدا َوَقآِئًما يَْحذَُر ٱأْلَِخرَةَ َويَرُْجوا۟ رَْحَمَة َربِِّهۦ
(ia[lk]) yang bersujud dan berdiri ia takut akhirat dan mengharapkan

rahmat tuhannya
Az-Zumar:9 ۟ َويَرُْجوا

أَيُُّهْم أَْقرَُب َويَرُْجوَن رَْحَمتَُهۥ َويََخافُوَن َعذَابَُهۥٓ
siapa diantara mereka paling/lebih dekat dan mengharap rahmat-nya

dantakut azab-nya
Al-Isra:57 َويَرُْجوَن

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱرُْجوا۟ ٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah dan harapkan hari

akhir
Al-Ankabuut:36 ۟ َوٱرُْجوا

فََمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء َربِِّهۦ
maka barang siapa adalah dia mengharapkan pertemuan tuhannya Al-Kahfi:110 ۟ يَرُْجوا

َمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء الـلَّـِه
barangsiapa adalah dia mengharapkan pertemuan Allah

Al-Ankabuut:5

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر ملِّ
bagi siapa adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir

Al-
Mumtahinah:6
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أُ۟ولَِٰٓئَك يَرُْجوَن رَْحَمَت الـلَّـِه
itulah mereka mereka mengharapkan rahmat Allah Al-Baqarah:218 يَرُْجوَن

 َوتَرُْجوَن ِمَن الـلَّـِه َما اَل يَرُْجوَن
dan kalian mengharapkan dari Allah apa tidak mereka mengharapkan

An-Nisa:104

إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia
Yunus:7

فَنَذَُر ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
maka dia memberi peringatan orang-orang yang tidak mereka

mengharapkan pertemuan dengan kami di dalam
kedurhakaan/kesesatan mereka mereka terombang-ambing / bingung

Yunus:11

َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ٱئِْت
dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami datangkanlah (kamu[pr])
Yunus:15

َوٱْلَقوَِٰعُد ِمَن ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل يَرُْجوَن ِنَكاًحا
azas-azas/yang tua dari isteri-isteri yang tidak mereka mengharapkan

pernikahan
An-Nuur:60

َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا
dan dia mengucapkan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami
Al-Furqon:21

أَفََلْم يَُكونُوا۟ يََرْونََها بَْل َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن نُُشوًرا
apakah maka tidak adalah mereka melihatnya[pr] bahkan adalah

mereka tidak mereka mengharapkan kebangkitan
Al-Furqon:40

رَةً لَّن تَبُوَر يَرُْجوَن ِتجَٰ
mereka mengharapkan perniagaan tidak akan merugi

Faathir:29

ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14

إِنَُّهْم َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن ِحَسابًا
sesungguhnya mereka adalah mereka tidak mereka mengharapkan

perhitungan/pemeriksaan
An-Naba:27

2293

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ت ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kocokan, keadaan goncang,

gemeretuk, mainan kerincingan, kerocok, kertak, ocehan, bunyi mendesak
ular, bunyi serak, kertak-kertuk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggoyang,
menggoncangkan, menggoncang, bergoncang, goncang, menggentarkan,

gemetar, menggigil, menggoyahkan, menggoyangkan, mengocok,
melepaskan diri, mengacungkan, mengiraikan, mengirapkan,

mengejuntukan, mengocak, mengagumkan, mentakjubkan, menyebabkan
gegar otak, berdetak, mendetak, mengoceh, gemeretuk, berderak,

gemerincing, berkelontang, membuat bingung, mendetar, lari dgn cepat,
crocos, membingungkan, berbunyi serak, memburu, menggoyang-goyang,

mengobrol terus-menerus, membanting-banting, menderak-derakkan,
berderik-derik

ِت رُجَّ ا رَجًّ
digoncangkan (olehnya) goncangan yang keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا ِت ٱأْلَرُْض رَجًّ إِذَا رُجَّ
apabila digoncangkan (olehnya) bumi goncangan yang keras Al-Waqi'a:4 ا رَجًّ

ا ِت ٱأْلَرُْض رَجًّ إِذَا رُجَّ
apabila digoncangkan (olehnya) bumi goncangan yang keras Al-Waqi'a:4 ِت رُجَّ
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Kosakata AlQuran

ز ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemarahan, amarah, murka,

berang, kegusaran, gusar, besar, empet
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلرِّْجزَ َوٱلرُّْجزَ رِّْجٍز رِْجزَ رِْجزًا
azab dan perbuatan dosa siksaan kotoran/gangguan siksaan/azab

ٱلرِّْجزُ
azab

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
siksaan/azab dari langit dengan apa adalah mereka mereka berbuat

fasik
Al-Baqarah:59 رِْجزًا

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَظْلُِموَن فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
maka kirimkanlah kami atas mereka siksaan/azab dari langit dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mendzalimi
Al-A'raaf:162

َمآِء ِذِه ٱْلَقْريَِة رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ هَٰ
ini negeri siksaan/azab dari langit

Al-Ankabuut:34

يْطَِٰن َولِيَْرِبَط َعَلىٰ ُقُلوِبُكْم َويُذِْهَب َعنُكْم رِْجزَ ٱلشَّ
dan menyebabkan menghilangkan dari kalian kotoran/gangguan

syaitan dan untuk menguatkan atas/terhadap hati kalian
Al-Anfaal:11 رِْجزَ

َلُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيٌم
bagi mereka siksaan dari siksaan pedih Saba':5 رِّْجٍز

َلُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيٌم
bagi mereka siksaan dari siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:11
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َوٱلرُّْجزَ فَٱْهُجْر
dan perbuatan dosa maka tinggalkan

Al-
Muddaththir:5 َوٱلرُّْجزَ

َ َلَك َلِئن َكَشفَْت َعنَّا ٱلرِّْجزَ َلنُؤِْمننَّ
jika kamu telah menghilangkan dari kami azab sungguh akan

beriman kepadamu
Al-A'raaf:134 ٱلرِّْجزَ

ا َكَشفْنَا َعنُْهُم ٱلرِّْجزَ إَِلىٰٓ أََجٍل فََلمَّ
maka setelah kami menghilangkan dari mereka azab hingga waktu

yang ditentukan
Al-A'raaf:135

َا َوَقعَ َعَليِْهُم ٱلرِّْجزُ َوملَّ
dan ketika dia mendapatkan atas mereka azab Al-A'raaf:134 ٱلرِّْجزُ
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Kosakata AlQuran

س ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekejaman, kejahatan,

kekasaran, kotoran, kecemaran, sampah, najis, buangan, kekejian,
ketidaksopanan, kejorokan, kejembelan, keadaan terlantar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi kotor

ٱلرِّْجَس رِْجِسِهْم رِْجٌس رِْجًسا
kekejian kekejian mereka kekejian kekejian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفُروَن فَزَاَدتُْهْم رِْجًسا إَِلىٰ رِْجِسِهْم َوَماتُوا۟ َوُهْم كَٰ
maka (ia) menambah mereka kekejian pada/disamping kekejian

mereka dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah kafir
At-Taubah:125 رِْجًسا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib
dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90
رِْجٌس

فَِإنَُّهۥ رِْجٌس أَْو ِفْسًقا
maka sesungguhnya dia kekejian atau kefasikan/kejahatan

Al-An'aam:145

بُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب مِّن رَّ
dari tuhan kalian kekejian dan kemurkaan

Al-A'raaf:71

فَأَْعرُِضوا۟ َعنُْهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم
maka kalian hendaklah menanugerahkan dari mereka sesungguhnya

mereka kekejian dan tempat mereka neraka jahanam
At-Taubah:95

ِفُروَن فَزَاَدتُْهْم رِْجًسا إَِلىٰ رِْجِسِهْم َوَماتُوا۟ َوُهْم كَٰ
maka (ia) menambah mereka kekejian pada/disamping kekejian

mereka dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah kafir
At-Taubah:125 رِْجِسِهْم
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َكذَٰلَِك يَْجَعُل الـلَّـُه ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن
seperti itulah dia menjadikan Allah kekejian atas/terhadap orang-

orang yang tidak mereka beriman
Al-An'aam:125 ٱلرِّْجَس

َويَْجَعُل ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن
dan menjadikan/timpakan kekejian atas/terhadap orang-orang yang

tidak mereka menggunakan akal
Yunus:100

فَٱْجتَِنبُوا۟ ٱلرِّْجَس ِمَن ٱأْلَْوثَِٰن َوٱْجتَِنبُوا۟ َقْوَل ٱلزُّوِر
maka jauhilah kekejian dari berhala-berhala dan jauhilah perkataan

dusta
Al-Hajj:30

رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33
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Kosakata AlQuran

ع ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kembalinya, mundurnya,

balik, kebalikan, kemunduran, sebalik, kekalahan, pengembalian,
pertukaran, kedatangan kembali, pemulangan, punggung, kembali, lama,

tunggakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memundurkan, menyokong,

memperkukuh, mundur, undur, menarik, menarik kembali, membatalkan,
memperkukuhkan, mengembalikan, membalas, memulangkan, kembali,
memasukkan, menukarkan, membengkokkan, singgah, mampir, pulang,

balik, membalikkan, mengongkosi, menerima kembali, membalas dendam,
ingat, mengingat, tdk memenuhi, tdk setia, menyelidiki, berasal dr,
berbalik, membalik, memutar, menikung, memutarkan, memulas,

berputar, memalingkan, memutarbalikkan, menjadi seperti semula,
mengembalikan lagi, mengatur kembali, mengembalikan pd keadaan

semula, mempertimbangkan kembali

تُرَْجُعوَن تُرَْجعُ تَرِْجُعوُهنَّ تَرِْجُعونََهآ أَرِْجعُ
kalian dikembalikan dia dikembalikan

(kalian[lk])
kembalikan
mereka[pr]

mengembalikannya (aku) kembali

رَْجعٌۢ رََجْعتُْم رََجُعٓوا۟ رََجعَ تُرَْجُعوَن
pengembalian kalian kembali (mereka) kembali dia kembali kalian dikembalikan

رََّجْعنَآ رََّجَعَك رَِٰجُعوَن رَْجِعِهۦ رَْجعٌۢ
(kami)

mengembalikan
(ia) mengembalikan

kamu
mereka yang telah

kembali mengembalikanya pengembalian

فَرََجْعنََٰك فَرََجُعٓوا۟ فَرََجعَ رُِّجْعُت رََّجْعنَآ
maka (kami)

mengembalikan
kamu

maka (mereka)
kembali

maka (ia [lk])
kembali dikembalikan (kami)

mengembalikan

َمرِْجَعُهْم فَٱرِْجْعنَا فَٱرِْجعِ فَٱرِْجُعوا۟ فَرََجْعنََٰك
kembali mereka maka (kamu)

kembalikanlah kami maka kembalilah maka kembalilah
kamu

maka (kami)
mengembalikan

kamu
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Kosakata Al-Quran

مَّرِْجُعُهْم مَّرِْجُعُكْم َمرِْجُعُهْم َمرِْجُعُكْم َمرِْجَعُهْم
tempat kembali

mereka
tempat kembali

kalian
tempat kembali

mereka
tempat kembali

kalian kembali mereka

يَرِْجعُ يَرِْجعَ يَتََراَجَعآ َوٱرِْجُعٓوا۟ مَّرِْجُعُهْم
mengembalikan/memberikan kembali

(mereka berdua)
ruju' (kawin

kembali)
dan kembalilah tempat kembali

mereka

۟ ٱرِْجُعوا يُرَْجُعوَن يُرَْجعُ يَرِْجُعوَن يَرِْجعُ
(kalian[lk])
kembalilah

mereka
dikembalikan dikembalikan mereka kembali mengembalikan/memberikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لََّعلِّىٓ أَرِْجعُ إَِلى ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْعَلُموَن
agar / boleh jadi aku (aku) kembali kepada manusia/orang-orang

boleh jadi mereka mereka mengetahui
Yusuf:46 أَرِْجعُ

ِدِقنَي تَرِْجُعونََهآ إِن ُكنتُْم صَٰ
mengembalikannya jika adalah kalian para yang membenarkan Al-Waqi'a:87 تَرِْجُعونََهآ

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

تَرِْجُعوُهنَّ

َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan dia telah diselesaikan perkata itu dan kepada Allah dia

dikembalikan segala urusan
Al-Baqarah:210 تُرَْجعُ

َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Ali-Imran:109

َكاَن َمفُْعواًل َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
adalah dia yang dikerjai dan kepada Allah dia dikembalikan segala

urusan
Al-Anfaal:44

َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Al-Hajj:76
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َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan kepada Allah dia dikembalikan segala urusan

Faathir:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah dia dikembalikan

segala urusan
Al-Hadiid:5

ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
kemudian kepada Allah kalian dikembalikan Al-Baqarah:28 تُرَْجُعوَن

إَِليِْه تُرَْجُعوَن ُط َو  َوالـلَّـُه يَْقِبُض َويَبْصُۜ
dan Allah ia mengenggam dan dia meluaskan dan kepadaNya kalian

dikembalikan
Al-Baqarah:245

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه إَِلى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari kalian

dikembalikan tentang (kebenaran) itu kepada Allah
Al-Baqarah:281

إَِليِْه تُرَْجُعوَن  ُهَو يُْحىِۦ َويُِميُت َو
dia ia menghidupkan dan dia mematikan dan kepadaNya kalian

dikembalikan
Yunus:56

إَِليِْه تُرَْجُعوَن  ُهَو َربُُّكْم َو
dia tuhan kalian dan kepadaNya kalian dikembalikan

Huud:34

إَِليْنَا تُرَْجُعوَن رِّ َوٱْلَخيِْر ِفتْنًَة َو  َونَبُْلوُكم ِبٱلشَّ
dan menguji kalian[lk] dengan/untuk kejahatan dan kebaikan

cobaan/fitnah dan kepada (kami) kalian dikembalikan
Al-Anbiyaa':35

 أَفََحِسبْتُْم أَنََّما َخَلْقنَُٰكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إَِليْنَا اَل تُرَْجُعوَن
apakah (kalian) mengira bahwasanya hanyalah kami menciptakan

kalian permainan dan bahwasanya kalian kepada kami tidak kalian
dikembalikan

Al-
Mu'minuun:115

إَِليِْه تُرَْجُعوَن  َوَلُه ٱْلُحْكُم َو
dan bagi-Nya hukum/penentuan dan kepada-Nya kalian dikembalikan

Al-Qashash:70

إَِليِْه تُرَْجُعوَن  َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُهۥ َلُه ٱْلُحْكُم َو
(ia[lk]) yang membinasakan kecuali wajahnya baginya
hukum/penentuan dan kepadaNya kalian dikembalikan

Al-Qashash:88

 َوٱْعبُُدوهُ َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥٓ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
dan sembahlah Dia dan kalian hendaklah bersyukur baginya kepada-

Nya kalian dikembalikan
Al-Ankabuut:17

 ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت ثُمَّ إَِليْنَا تُرَْجُعوَن
tiap jiwa/orang rasakan mati kemudian kepada kami kalian

dikembalikan
Al-Ankabuut:57

 الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
Allah memulai menciptakan ciptaan kemudian mengembalikan dia

kemudian kepada-Nya kalian dikembalikan
Ar-Ruum:11
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 ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
kemudian kepada tuhan kalian kalian dikembalikan

As-Sajdah:11

إَِليِْه تُرَْجُعوَن  َوَما لِىَ آَل أَْعبُُد ٱلَِّذى فَطَرَِنى َو
dan tidak bagiku tidak sembah yang (ia) telah menciptakan aku dan

kepada-Nya kalian dikembalikan
YaaSiin:22

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َن ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء َو  فَُسبْحَٰ
maka maha suci yang dengan tangannya kekuasaan setiap sesuatu

dan kepadaNya kalian dikembalikan
YaaSiin:83

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن مَٰ  لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi kemudian kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zumar:44

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َل َمرٍَّة َو  َوُهَو َخَلَقُكْم أَوَّ
dan dia ia menciptakan kalian paling pertama kali dan kepada-Nya

kalian dikembalikan
Fush-Shilat:21

إَِليِْه تُرَْجُعوَن اَعِة َو  َوِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
dan di sisi-Nya pengetahuan kiamat dan kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zukhruf:85

 َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya kemudian kepada tuhan

kalian kalian dikembalikan
Al-Jaatsiyah:15

َ أَِسفًا َا رََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ َوملَّ
dan setelah dia kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita

/ penyesalan
Al-A'raaf:150 رََجعَ

إِذَا رََجُعٓوا۟ إَِليِْهْم َلَعلَُّهْم يَْحذَُروَن
apabila (mereka) kembali kepada mereka boleh jadi mereka mereka

menjaga diri/hati-hati
At-Taubah:122 ۟ رََجُعٓوا

ا رََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيِهْم َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ُمِنعَ ِمنَّا ٱْلَكيُْل فََلمَّ
maka tatkala (mereka) kembali kepada ayah mereka mereka berkata

wahai bapak kami (dia[lk]) telah dicegah / dilindungi dari kami
sukatan

Yusuf:63

َوَسبَْعٍة إِذَا رََجْعتُْم ِتْلَك َعَشرَةٌ َكاِمَلٌة ذَٰلَِك
dan tujuh apabila kalian kembali itu sepuluh yang menyempurnakan

itu
Al-Baqarah:196 رََجْعتُْم

يَْعتَِذُروَن إَِليُْكْم إِذَا رََجْعتُْم إَِليِْهْم
mengemukakan 'udzur kepadamu apabila kalian kembali kepada

mereka
At-Taubah:94

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا ذَٰلَِك رَْجعٌۢ بَِعيٌد
apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah itu

pengembalian yang jauh
Qaaf:3 رَْجعٌۢ
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إِنَُّهۥ َعَلىٰ رَْجِعِهۦ َلَقاِدٌر
sesungguhnya dia atas/terhadap mengembalikanya sungguh (ia[lk])

yang telah menguasai
At-Taariq:8 رَْجِعِهۦ

َوأَنَُّهْم إَِليِْه رَِٰجُعوَن
dan sesungguhnya mereka kepadaNya mereka yang telah kembali Al-Baqarah:46 رَِٰجُعوَن

إِنَّآ إَِليِْه رَِٰجُعوَن  َقاُلٓوا۟ إِنَّا لِـلَّـِه َو
mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya

kami kepadaNya mereka yang telah kembali
Al-Baqarah:156

 َوتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم ُكلٌّ إَِليْنَا رَِٰجُعوَن
dan (mereka) memotong perkara mereka diantara mereka setiap

kepada kami mereka yang telah kembali
Al-Anbiyaa':93

 أَنَُّهْم إَِلىٰ َربِِّهْم رَِٰجُعوَن
sesungguhnya mereka kepada tuhan mereka mereka yang telah

kembali

Al-
Mu'minuun:60

نُْهْم فَٱْستَـْٔذَنُوَك لِْلُخُروجِ فَِإن رََّجَعَك الـلَّـُه إَِلىٰ طَآِئفٍَة مِّ
maka jika (ia) mengembalikan kamu Allah kepada segolongan dari

mereka maka mereka minta izin kepadamu untuk keluar
At-Taubah:83 رََّجَعَك

يَُقوُلوَن َلِئن رََّجْعنَآ إَِلى ٱمْلَِدينَِة َليُْخرَِجنَّ ٱأْلََعزُّ ِمنَْها ٱأْلَذَلَّ
mereka mengatakan sungguh jika (kami) mengembalikan ke kota
agar menyebabkan sungguh-sungguh mengusir orang-orang yang

mulia / kuat dari padanya orang-orang hina/lemah

Al-
Munaafiquun:8

رََّجْعنَآ

َوَلِئن رُِّجْعُت إَِلىٰ َربِّىٓ
dan jika dikembalikan kepada Tuhanku Fush-Shilat:50 رُِّجْعُت

َ أَِسفًا فَرََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ
maka (ia [lk]) kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita /

penyesalan
Thaahaa:86 فَرََجعَ

فَرََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَنفُِسِهْم فََقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم أَنتُُم ٱلظَّٰلُِموَن
maka (mereka) kembali kepada diri/jiwa-jiwa mereka maka mereka
mengatakan sesungguhnya kalian kalian[lk] para yang mendzalimi

Al-Anbiyaa':64 ۟ فَرََجُعٓوا
فَرََجْعنََٰك إَِلىٰٓ أُمَِّك َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها

maka (kami) mengembalikan kamu kepada ibumu supaya (ia)
menjadi mendekat matanya

Thaahaa:40 فَرََجْعنََٰك
إِن ِقيَل َلُكُم ٱرِْجُعوا۟ فَٱرِْجُعوا۟ َحتَّىٰ يُؤْذََن َلُكْم َو

sehingga diizinkan bagi kalian dan jika dia dikatakan untuk kalian
(kalian[lk]) kembalilah maka kembalilah kamu

An-Nuur:28 ۟ فَٱرِْجُعوا
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نُْهُم اَل ُمَقاَم َلُكْم فَٱرِْجُعوا۟ َويَْستَـِْٔذُن فَِريٌق مِّ
tidak tempat bagi kalian maka kembalilah dan meminta izin

segolongan dari mereka
Al-Ahzab:13

فَٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َهْل تََرٰى ِمن فُطُوٍر
maka kembalilah pandangan apakah kamu hendaklah

memperhatikan/melihat dari teratur/seimbang
Al-Mulk:3 فَٱرِْجعِ

لًِحا إِنَّا ُموِقنُوَن َربَّنَآ أَبَْصرْنَا َوَسِمْعنَا فَٱرِْجْعنَا نَْعَمْل صَٰ
ya tuhan kami (kami) telah melihat dan (kami) mendengar maka

(kamu) kembalikanlah kami akan mengerjakan yang saleh
sesungguhnya kami orang-orang yang yakin

As-Sajdah:12
فَٱرِْجْعنَا

ثُمَّ إِنَّ َمرِْجَعُهْم إَلَِلى ٱْلَجِحيمِ
kemudian sesungguhnya kembali mereka benar-benar kepada neraka Ash-Shaafaat:68 َمرِْجَعُهْم

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم
kemudian kepadaku tempat kembali kalian makadia memutuskan

diantara kalian
Ali-Imran:55 َمرِْجُعُكْم

فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan kepada Allah tempat

kembali kalian semuanya
Al-Maidah:48

إِذَا ٱْهتََديْتُْم إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
apabila kalian mendapat petunjuk kepada Allah tempat kembali

kalian semuanya
Al-Maidah:105

ثُمَّ إَِليِْه َمرِْجُعُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaNya tempat kembali kalian kemudian diterangkan

kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Al-An'aam:60

إَِليِْه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا
kepadaNya tempat kembali kalian semuanya janji Allah sebenar-

benarnya
Yunus:4

ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُكْم فَنُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada kami tempat kembali kalian maka/lalu dijelaskan

kepada kalian[lk] dengan/tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Yunus:23

إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
kepada Allah tempat kembali kalian dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Huud:4

فَاَل تُِطْعُهَمآ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
maka janganlah ditaati oleh keduanya kepadaku tempat kembali

kalian lalu akan ku-beritahukan kalian dengan/tentang apa adalah
kalian kalian melakukan

Al-Ankabuut:8
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ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaku tempat kembali kalian lalu akan ku-beritahukan

kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Luqman:15

فَِإَليْنَا َمرِْجُعُهْم ثُمَّ الـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن
maka kepada (kami) tempat kembali mereka kemudian Allah sangat

penyaksi atas/terhadap apa mereka melakukan
Yunus:46 َمرِْجُعُهْم

 َمتَٰعٌ ِفى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
penambahan kesenangan di dalam dunia kemudian kepada kami

tempat kembali mereka
Yunus:70

 َوَمن َكفََر فَاَل يَْحزُنَك ُكفْرُهُۥٓ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
dan barang siapa yang ia mengingkari maka jangan dia menyusahkan

kamu kekafirannya kepada kami tempat kembali mereka
Luqman:23

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian Al-An'aam:164 مَّرِْجُعُكْم

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian lalu dia

merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian kalian
melakukan

Az-Zumar:7

ثُمَّ إَِلىٰ َربِِّهم مَّرِْجُعُهْم
kemudian kepada tuhan mereka tempat kembali mereka Al-An'aam:108 مَّرِْجُعُهْم

اَل تَرُْكُضوا۟ َوٱرِْجُعٓوا۟ إَِلىٰ َمآ أُتْرِفْتُْم ِفيِه
tidak lari tergesa-gesa dan kembalilah kepada apa dirasakan tentang

(kebenaran) itu
Al-Anbiyaa':13 ۟ َوٱرِْجُعٓوا

أَن يَتََراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
bahwa (mereka berdua) ruju' (kawin kembali) jika berpendapat

bahwa didirkan (oleh keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:230 يَتََراَجَعآ

َحتَّىٰ يَرِْجعَ إَِليْنَا ُموَسىٰ
sehingga kembali kepada kami Musa Thaahaa:91 يَرِْجعَ

أَفَاَل يََرْوَن أاَلَّ يَرِْجعُ إَِليِْهْم َقواًْل
ia membenam (mereka) melihat bahwa tidak

mengembalikan/memberikan kepada mereka perkataan
Thaahaa:89 يَرِْجعُ

فَنَاِظرَةٌۢ ِبَم يَرِْجعُ ٱمْلُرَْسُلوَن
maka penangguhannya pada apa mengembalikan/memberikan para

utusan
An-Naml:35

يَرِْجعُ بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض ٱْلَقْوَل
mengembalikan/memberikan sebagian mereka kepada bagian

perkataan
Saba':31
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فَُهْم اَل يَرِْجُعوَن
maka mereka tidak mereka kembali Al-Baqarah:18 يَرِْجُعوَن
 َوْجَه ٱلنََّهاِر َوٱْكفُُرٓوا۟ َءاِخرَهُۥ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن

wajah siang dan mereka mengingkari akhirnya boleh jadi mereka
mereka kembali

Ali-Imran:72

يِّـَٔاِت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن  ذَٰلَِك َوبََلْونَُٰهم ِبٱْلَحَسنَِٰت َوٱلسَّ
itu dan Kami coba mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-

buruk boleh jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:168

ُل ٱْلَءايَِٰت َوَلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن  وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu dan supaya / boleh

jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:174

 َلَعلَُّهْم يَْعرِفُونََهآ إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
boleh jadi mereka mengetahuinya[pr] apabila (mereka[lk]) kembali

kepada keluarga mereka boleh jadi mereka mereka kembali
Yusuf:62

 فََجَعَلُهْم ُجذَٰذًا إاِلَّ َكِبيًرا لَُّهْم َلَعلَُّهْم إَِليِْه يَرِْجُعوَن
maka (ia) menjadikan mereka hancur berpotong-potong kecuali
sangat besar bagi mereka boleh jadi mereka kepadanya mereka

kembali

Al-Anbiyaa':58

 َوَحرٌَٰم َعَلىٰ َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَنَُّهْم اَل يَرِْجُعوَن
dan haram atas/terhadap negeri kami membinasakanlah dia

sesungguhnya mereka tidak mereka kembali
Al-Anbiyaa':95

 ثُمَّ تََولَّ َعنُْهْم فَٱنظُْر َماذَا يَرِْجُعوَن
kemudian ia benar-benar memalingkan dari mereka maka kamu

hendaklah memperhatikan apa yang mereka kembali
An-Naml:28

 لِيُِذيَقُهم بَْعَض ٱلَِّذى َعِمُلوا۟ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
untuk dirasakan kepada mereka sebagian yang mereka mengerjakan

boleh jadi mereka mereka kembali
Ar-Ruum:41

 َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21

 أَنَُّهْم إَِليِْهْم اَل يَرِْجُعوَن
sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mereka kembali

YaaSiin:31

 فَاَل يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيًَة وآََل إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم يَرِْجُعوَن
maka tidak mereka mentaati satu wasiat dan tidak kecuali keluarga

mereka mereka kembali
YaaSiin:50

 فََما ٱْستَطَُٰعوا۟ ُمِضيًّا واََل يَرِْجُعوَن
maka tidak mereka memohon kuasa (ia[lk]) yang maju/berjalan dan

tidak mereka kembali
YaaSiin:67
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 َوَجَعَلَها َكلَِمةًۢ بَاِقيًَة ِفى َعِقِبِهۦ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan(ia) menjadikannya satu kalimat (ia[pr]) yang mengkekalkan di

dalam akibatnya boleh jadi mereka mereka kembali
Az-Zukhruf:28

 َوأََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) timpakan kepada mereka dengan azab boleh jadi mereka

mereka kembali
Az-Zukhruf:48

 َوَصرَّفْنَا ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) telah ulang-ulang ayat-ayat boleh jadi mereka mereka

kembali
Al-Ahqaaf:27

إَِليِْه يُرَْجعُ ٱأْلَْمُر ُكلُُّهۥ وَِٰت َوٱأْلَرِْض َو مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi dan kepada-Nya

dikembalikan perkata itu semuanya
Huud:123 يُرَْجعُ

إَِليِْه يُرَْجُعوَن طَْوًعا وََكرًْها َو
ketaatan dan keterpaksaan dan kepadaNya mereka dikembalikan Ali-Imran:83 يُرَْجُعوَن

 َوٱمْلَْوتَىٰ يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه ثُمَّ إَِليِْه يُرَْجُعوَن
dan orang-orang mati dia akan membangkitkan mereka Allah

kemudian kepadaNya mereka dikembalikan
Al-An'aam:36

إَِليْنَا يُرَْجُعوَن  َوَمْن َعَليَْها َو
dan orang-orang diatasnya dan kepada (kami) mereka dikembalikan

Maryam:40

۟ َويَْوَم يُرَْجُعوَن إَِليِْه فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا
dan pada hari mereka dikembalikan kepada-Nya lalu dia

memberitahu mereka dengan apa mereka mengerjakan
An-Nuur:64

 َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم إَِليْنَا اَل يُرَْجُعوَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka kepada kami tidak

mereka dikembalikan
Al-Qashash:39

 فَِإمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإَليْنَا يُرَْجُعوَن
maka adapun telah diperlihatkan kepadamu sebagai yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu maka
kepada (kami) mereka dikembalikan

Ghafir:77

۟ إِن ِقيَل َلُكُم ٱرِْجُعوا۟ فَٱرِْجُعوا َحتَّىٰ يُؤْذََن َلُكْم َو
sehingga diizinkan bagi kalian dan jika dia dikatakan untuk kalian

(kalian[lk]) kembalilah maka kembalilah kamu
An-Nuur:28 ۟ ٱرِْجُعوا

ِقيَل ٱرِْجُعوا۟ َورَآَءُكْم فَٱْلتَِمُسوا۟ نُوًرا
dia dikatakan (kalian[lk]) kembalilah belakangmu maka carilah

cahaya
Al-Hadiid:13

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت َقاَل رَبِّ ٱرِْجُعوِن
sehingga apabila dia datang seseorang dari mereka kematian dia

mengatakan Tuhan (kalian) kembalikanlah

Al-
Mu'minuun:99

ٱرِْجُعوِن

2307

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

۟ ٱرِْجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيُكْم فَُقوُلوا
(kalian[lk]) kembalilah kepada ayahmu dan mereka mengatakan Yusuf:81 ۟ ٱرِْجُعٓوا

ثُمَّ ٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َكرَّتَنْيِ
kemudian kembalilah pandangan dua kali ulang Al-Mulk:4 ٱرِْجعِ

ٱرِْجِعىٓ إَِلىٰ َربِِّك َراِضيًَة مَّرِْضيًَّة
kembalilah kepada tuhanmu (ia[pr]) yang merasa senang / puas

diridhai
Al-Fajr:28 ٱرِْجِعىٓ

َقاَل ٱرِْجعْ إَِلىٰ َربَِّك
dia mengatakan kembalilah kepada tuhanmu Yusuf:50 ٱرِْجعْ

ٱرِْجعْ إَِليِْهْم فََلنَأِْتيَنَُّهم ِبُجنُوٍد الَّ ِقبََل َلُهم ِبَها
kembalilah kepada mereka maka sungguh kami akan mendatangi
mereka dengan para bala tentara tidak kuasa kearah bagi mereka

dengannya

An-Naml:37

َمآِء ذَاِت ٱلرَّْجعِ َوٱلسَّ
demi langit mempunyai air/hujan At-Taariq:11 ٱلرَّْجعِ

إِنَّ إَِلىٰ َربَِّك ٱلرُّْجَعىٰٓ
sesungguhnya kepada tuhanmu tempat kembali Al-Alaq:8 ٱلرُّْجَعىٰٓ
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ف ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gemetaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna gemetar, getar, menggigil,
gentar, menggemetarkan

ٱلرَّْجفَُة ٱلرَّاِجفَُة َوٱمْلُرِْجفُوَن تَرُْجُف
goncangan/gempa goncangan dan orang-orang yang

menyiarkan fitnah menggoncang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

تَرُْجُف
يَْوَم تَرُْجُف ٱلرَّاِجفَُة

pada hari menggoncang goncangan
An-Naziaat:6

َوٱمْلُرِْجفُوَن ِفى ٱمْلَِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم
dan orang-orang yang menyiarkan fitnah di dalam kota niscaya

diperintahkan kamu dengan mereka
Al-Ahzab:60 َوٱمْلُرِْجفُوَن

يَْوَم تَرُْجُف ٱلرَّاِجفَُة
pada hari menggoncang goncangan An-Naziaat:6 ٱلرَّاِجفَُة
ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ

maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi
di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan

Al-A'raaf:78 ٱلرَّْجفَُة
ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ

maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi
di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan

Al-A'raaf:91

آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155
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ِثِمنَي فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka mereka mendustakannya maka dia mengambil mereka

goncangan/gempa maka mereka mejadi di dalam rumah mereka
mayat-mayat bergelimpangan

Al-Ankabuut:37
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ل ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna orang, insan, pria, lelaki,

suami, wira, biji catur, laki-laki, jantan, putera, laki-laki dewasa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengawaki, melayani

أَرُْجلِِهْم أَرُْجلِِهم أَرُْجلُِكْم أَرُْجُلُهم أَرُْجٌل
kaki-kaki mereka kaki-kaki mereka kaki-kaki kalian kaki-kaki

mereka[lk]
kaki-kaki (kb

jamak)

رَُجاًل ِبرِْجلَِك ِبرَِجاٍل ِبأَرُْجلِِهنَّ أَرُْجلِِهْم
orang laki-laki dengan kakimu kepada beberapa

laki-laki
dengan kaki
mereka[pr] kaki-kaki mereka

رَُجاَلِن رَُجٍل رَُجلٌۢ رَُجٌل رَُجاًل
dua orang laki-laki seorang laki-laki seorang laki-laki seorang laki-laki orang laki-laki

رِْجَلنْيِ رَِجاٌل رَِجااًل رَُجَلنْيِ رَُجاَلِن
dua kaki orang laki-laki orang laki-laki dua orang laki-laki dua orang laki-laki

رَِّجالُِكْم رَِّجااًل رَُّجَلنْيِ رَُّجاًل رِْجَلنْيِ
orang-orang laki-

laki kalian orang laki-laki dua orang laki-laki orang laki-laki dua kaki

لِّرَُجٍل لِرَُجٍل فَرَِجااًل فَرَُجٌل رَِّجالُِكْم
bagi seorang laki-

laki
bagi seorang laki-

laki maka pergerakan maka seorang lelaki orang-orang laki-
laki kalian

َوأَرُْجَلُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّنُكْم لِّلرَِّجاِل لِّرَُجٍل
dan kaki kalian dan kaki kalian seorang laki-laki bagi orang laki-laki bagi seorang laki-

laki
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َورَِجلَِك َورَُجاًل
dan pasukanmu yang berjalan kaki dan seorang laki-laki

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََلُهْم أَرُْجٌل يَْمُشوَن ِبَهآ
apakah mereka mempunyai kaki-kaki (kb jamak) berjalan-jalan

dengannya
Al-A'raaf:195 أَرُْجٌل

ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65
أَرُْجُلُهم

مِّن فَْوِقُكْم أَْو ِمن تَْحِت أَرُْجلُِكْم
dari atas kalian atau dari bawah kaki-kaki kalian Al-An'aam:65 أَرُْجلُِكْم

أَلََكُلوا۟ ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهم
niscaya mereka makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki

mereka
Al-Maidah:66 أَرُْجلِِهم

يَْوَم يَْغَشىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهْم
pada hari (ia) menutupi/meliputi mereka azab / siksa dari atas mereka

dan dari bawah kaki-kaki mereka
Al-Ankabuut:55 أَرُْجلِِهْم

واََل يَْضِربَْن ِبأَرُْجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما يُْخِفنَي ِمن ِزينَِتِهنَّ
dan jangan memukulkan dengan kaki mereka[pr] agar diketahui apa

disembunyikan dari perhiasan mereka[pr]
An-Nuur:31 ِبأَرُْجلِِهنَّ

يَُعوذُوَن ِبرَِجاٍل مَِّن ٱْلجِنِّ فَزَاُدوُهْم رََهًقا
minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin-jin maka

(mereka) menjadikan bertambah mereka durhaka/sombong
Al-Jinn:6 ِبرَِجاٍل

ذَا ُمْغتََسلٌۢ بَارٌِد َوَشرَاٌب ٱرُْكْض ِبرِْجلَِك هَٰ
(kamu) hentakkanlah dengan kakimu ini (ia[lk]) sesuatu yang

digunakan untuk mandi (ia[lk]) yang menyejukan dan minuman
Shaad:42 ِبرِْجلَِك

َوَلْو َجَعْلنَُٰه َمَلًكا لََّجَعْلنَُٰه رَُجاًل
dan jika telah kami jadikannya seorang malaikat niscaya kami

menjadikannya orang laki-laki
Al-An'aam:9 رَُجاًل
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آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

إِذْ يَُقوُل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
tatkala dia mengatakan orang-orang yang zalim tidaklah kalian

mengikuti melainkan/hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Isra:47

ىَٰك رَُجاًل  َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan dia

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37

يَأُْكُل ِمنَْها َوَقاَل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
makan daripadanya dan dia mengucapkan orang-orang yang zalim

tidak lain kalian mengikuti hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Furqon:8

أَتَْقتُُلوَن رَُجاًل أَن يَُقوَل َربِّىَ الـلَّـُه
apakah (kamu) akan membunuhnya orang laki-laki bahwa ia

mengatakan tuhanku Allah
Ghafir:28

إِن َكاَن رَُجٌل يُورَُث َكلََٰلًة َوَلُكْم ِنْصُف َما تَرََك أَزْوَُٰجُكْم َو
dan bagi kamu separuh apa/harta dia meninggalkan isteri-isteri kalian

dan jika adalah dia seorang laki-laki dia mewarisinya tidak punya
ibu-bapak dan anak

An-Nisa:12 رَُجٌل

أََليَْس ِمنُكْم رَُجٌل رَِّشيٌد
bukankah diantara kalian seorang laki-laki sangat cerdik/berakal

Huud:78

إِْن ُهَو إاِلَّ رَُجٌل ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه
tidaklah dia melainkan seorang laki-laki dia mengadakan

atas/terhadap Allah

Al-
Mu'minuun:38

َوَجآَء رَُجٌل مِّْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة يَْسَعىٰ
dan dia datang seorang laki-laki dari ujung kota (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
Al-Qashash:20

ذَآ إاِلَّ رَُجٌل يُِريُد َقاُلوا۟ َما هَٰ
mereka berkata tidaklah ini kecuali seorang laki-laki dia

menghendaki
Saba':43

َوَجآَء ِمْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة رَُجٌل يَْسَعىٰ
dan dia datang dari ujung kota seorang laki-laki (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
YaaSiin:20

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28
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إِْن ُهَو إاِلَّ رَُجلٌۢ ِبِهۦ ِجنٌَّة
jika dia kecuali/hanyalah seorang laki-laki dengannya penyakit gila

Al-
Mu'minuun:25 رَُجلٌۢ

نُْهْم أَْن أَنِذِر ٱلنَّاَس إَِلىٰ رَُجٍل مِّ
kepada seorang laki-laki dari mereka agar memberi peringatan

manusia
Yunus:2 رَُجٍل

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلىٰ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

apakah/maukah tunjukkan padamu atas/terhadap seorang laki-laki
diterangkan kepada kalian

Saba':7

َعَلىٰ رَُجٍل مَِّن ٱْلَقْريَتنَْيِ َعِظيمٍ
atas/terhadap seorang laki-laki dari dua negeri yang besar

Az-Zukhruf:31

َقاَل رَُجاَلِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهَما
dia mengatakan dua orang laki-laki dari/diantara orang-orang yang

mereka takut dia menganugerahkan Allah atas keduanya
Al-Maidah:23 رَُجاَلِن

َوٱْستَْشِهُدوا۟ َشِهيَديِْن ِمن رَِّجالُِكْم فَِإن لَّْم يَُكونَا رَُجَلنْيِ
dan kalian hendaklah mencari saksi dua orang saksi dari orang-orang

laki-laki kalian maka jika tidak adalah dia dua orang laki-laki
Al-Baqarah:282 رَُجَلنْيِ

ذَا ِمن ِشيَعِتِهۦ فََوَجَد ِفيَها رَُجَلنْيِ يَْقتَِتاَلِن هَٰ
maka (dia) mendapatkan di dalamnya (kota) dua orang laki-laki

membunuh ini dari golongannya
Al-Qashash:15

َوبَثَّ ِمنُْهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَسآًء
dan dia mengembang biakan diantara keduanya orang laki-laki sangat

banyak dan perempuan
An-Nisa:1 رَِجااًل

ُب ٱأْلَْعَراِف رَِجااًل يَْعرِفُونَُهم ِبِسيَمىُٰهْم َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni a'raf orang laki-laki mereka

mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:48

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
Yusuf:109

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهْم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
An-Nahl:43

 َوَمآ أَرَْسْلنَا َقبَْلَك إاِلَّ رَِجااًل
dan tidak kami telah mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-

laki
Al-Anbiyaa':7

 َوأَذِّن ِفى ٱلنَّاِس ِبٱْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجااًل
dan serulah di dalam manusia untuk mengerjakan haji mereka datang

kepadamu orang laki-laki
Al-Hajj:27
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 َوَقاُلوا۟ َما َلنَا اَل نََرٰى رَِجااًل
dan mereka berkata mengapa bagi kami tidak kami melihat orang

laki-laki
Shaad:62

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46 رَِجاٌل

أَن تَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل يُِحبُّوَن
bahwa mendirikan tentang (kebenaran) itu tentang (kebenaran) itu

orang laki-laki disenangkan
At-Taubah:108

رَةٌ واََل بَيْعٌ َعن ِذْكِر الـلَّـِه رَِجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتجَٰ
orang laki-laki tidak dilalaikan mereka[lk] perniagaan dan tidak jual

beli / perdagangan dari peringatan Allah
An-Nuur:37

َهُدوا۟ الـلَّـَه َعَليِْه مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا۟ َما عَٰ
dari orang-orang yang beriman orang laki-laki (mereka)

membenarkan apa perjanjian Allah atasnya
Al-Ahzab:23

َوَلواَْل رَِجاٌل مُّؤِْمنُوَن َوِنَسآٌء مُّؤِْمنٌَٰت لَّْم تَْعَلُموُهْم
dan kalau tidak orang laki-laki para yang mempercayai dan orang-

orang perempuan perempuan yang beriman tidak mengetahui
mereka[lk]

Al-Fath:25

َوأَنَُّهۥ َكاَن رَِجاٌل مَِّن ٱإْلِنِس
dan bahwasanya ia adalah dia orang laki-laki dari manusia

Al-Jinn:6

َوِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰ رِْجَلنْيِ
dan sebagian mereka orang/binatang dengannya atas/terhadap dua

kaki
An-Nuur:45 رِْجَلنْيِ

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكآُء
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan orang laki-laki

tentang (kebenaran) itu berserikat
Az-Zumar:29 رَُّجاًل

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidakmenguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76
رَُّجَلنْيِ

َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل رَُّجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتنَْيِ ِمْن أَْعنٍَٰب
dan buatlah bagi mereka perumpamaan dua orang laki-laki kami
jadikan bagi seorang diantara keduanya dua kebun dari anggur-

anggur

Al-Kahfi:32

إِن َكانُٓوا۟ إِْخَوةً رَِّجااًل َوِنَسآًء ا تَرََك َو فََلُهَما ٱلثُُّلثَاِن ِممَّ
maka bagi keduanya dua pertiga dari apa dia meninggalkan dan jika

adalah mereka beberapa saudara orang laki-laki dan perempuan
An-Nisa:176 رَِّجااًل
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َوٱْستَْشِهُدوا۟ َشِهيَديِْن ِمن رَِّجالُِكْم فَِإن لَّْم يَُكونَا رَُجَلنْيِ
dan kalian hendaklah mencari saksi dua orang saksi dari orang-orang

laki-laki kalian maka jika tidak adalah dia dua orang laki-laki
Al-Baqarah:282 رَِّجالُِكْم

ٌد أَبَآ أََحٍد مِّن رَِّجالُِكْم  مَّا َكاَن ُمَحمَّ
tidak adalah dia muhammad enggan seorang dari orang-orang laki-

laki kalian
Al-Ahzab:40

َهَدآِء ن تَرَْضْوَن ِمَن ٱلشُّ فَرَُجٌل َوٱْمَرأَتَاِن ِممَّ
maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari siapakalian

meridhai dari saksi-saksi
Al-Baqarah:282 فَرَُجٌل

فَِإْن ِخفْتُْم فَرَِجااًل أَْو رُْكبَانًا
maka jika kalian takut maka pergerakan atau berkendaraan Al-Baqarah:239 فَرَِجااًل

مَّا َجَعَل الـلَّـُه لِرَُجٍل مِّن َقْلبنَْيِ ِفى َجْوِفِهۦ
tidak ia menjadikan Allah bagi seorang laki-laki dari dua hati di

dalam lambungnya
Al-Ahzab:4 لِرَُجٍل

ِكُسوَن َورَُجاًل َسَلًما لِّرَُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل ُمتَشَٰ
orang-orang yang saling dalam perselisihan dan seorang laki-laki

keselamatan bagi seorang laki-laki apakah keduanya menyamakan
perumpamaan

Az-Zumar:29 لِّرَُجٍل

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
bagi orang laki-laki pembagian besar dari apa dia meninggalkan

kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7 لِّلرَِّجاِل

ا ٱْكتََسبُوا۟ بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
sebagian kalian atas/terhadap bagian bagi orang laki-laki pembagian

besar dari apa mereka melakukan
An-Nisa:32

بُِّكْم َعَلىٰ رَُجٍل مِّنُكْم لِيُنِذرَُكْم رَّ
dari tuhan kalian atas/terhadap seorang laki-laki diantara kalian Al-A'raaf:63 مِّنُكْم

بُِّكْم َعَلىٰ رَُجٍل مِّنُكْم لِيُنِذرَُكْم َوٱذُْكُرٓوا۟ رَّ
dari tuhan kalian atas/terhadap seorang laki-laki diantara kalian untuk

diberi peringatan kalian
Al-A'raaf:69

أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف
sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki kalian

dari kelainan / pergantian
Al-A'raaf:124 َوأَرُْجَلُكم

فَأَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم ِفى ُجذُوعِ ٱلنَّْخِل
maka sungguh (aku) akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki
kalian dari kelainan / pergantian dan sungguh akan menyalib kalian

di dalam batang pohon korma

Thaahaa:71
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فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49

َوٱْمَسُحوا۟ ِبرُُءوِسُكْم َوأَرُْجَلُكْم إَِلى ٱْلَكْعبنَْيِ
dan kalian hendaklah mengusap dengan/pada kepala kalian dan kaki

kalian sampai kedua mata-kaki
Al-Maidah:6 َوأَرُْجَلُكْم

أَْو تَُقطَّعَ أَيِْديِهْم َوأَرُْجُلُهم مِّْن ِخلٍَٰف
atau dia dipotong-potong tangan-tangan mereka dan kaki mereka dari

kelainan / pergantian
Al-Maidah:33 َوأَرُْجُلُهم

َوأَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan kaki mereka dengan/terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
An-Nuur:24

يَفْتَِرينَُهۥ بَنْيَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ واََل يَْعِصينََك ِفى َمْعُروٍف
mengada-adakannya antara tangan-tangan mereka[pr] dan kaki-kaki

mereka[pr] dan tidak mendurhakaimu di dalam yang dibaiki

Al-
Mumtahinah:12

َوأَرُْجلِِهنَّ
ِكُسوَن َورَُجاًل َسَلًما لِّرَُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل ُمتَشَٰ

orang-orang yang saling dalam perselisihan dan seorang laki-laki
keselamatan bagi seorang laki-laki apakah keduanya menyamakan

perumpamaan

Az-Zumar:29
َورَُجاًل

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوأَْجلِْب َعَليِْهم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِْكُهْم ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah atas mereka dengan pasukan kudamu dan

pasukanmu yang berjalan kaki dan (ia) yang bersekutu dengan
mereka di dalam harta dan anak-anak

Al-Isra:64
َورَِجلَِك

َولِلرَِّجاِل َعَليِْهنَّ َدرََجٌة َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan para lelaki/suami atas mereka derajat/satu tingkat kelebihan dan

Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Baqarah:228 َولِلرَِّجاِل

إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki nafsu dari selain isteri-

isteri
Al-A'raaf:81 ٱلرَِّجاَل

أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki nafsu dari selain

isteri-isteri
An-Naml:55

ِبيَل َوتَأْتُوَن ِفى نَاِديُكُم ٱمْلُنَكَر أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن ٱلسَّ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan

memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan di dalam
tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran

Al-Ankabuut:29
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ٱلرَِّجاُل َقوَُّٰموَن َعَلى ٱلنَِّسآِء
kaum laki-laki orang-orang yang menegakkan atas/terhadap isteri-

isteri
An-Nisa:34 ٱلرَِّجاُل

َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
dan orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-

anak dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu
sebenar-benar pelindung

An-Nisa:75 ٱلرَِّجاِل

إاِلَّ ٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن
kecuali orang-orang yang dalam kondisi tertindas dari laki-laki dan

perempuan dan anak-anak
An-Nisa:98

ْربَِة ِمَن ٱلرَِّجاِل  أَِو ٱلتَِّٰبِعنَي َغيِْر أُ۟ولِى ٱإْلِ
atau orang-orang yang mengikuti/pelayan-pelayan selain/tanpa kaum

keinginan dari laki-laki
An-Nuur:31
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م ج ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna biji, batu permata, batu

nisan, batu kubur, sela, warna kelabu muda, lemparan, lontaran, lempar,
selendang, kain penutup, dugaan, sangkaan, pelemparan, penjatuhan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melemparkan batu,
melempari dgn batu, membatui, memukul dgn batu, melemparkan,
melempar, mengadakan, membuat, mencampakkan, menjatuhkan,

melontarkan, melepaskan, memberi, menduga, mengira

رَِّجيمٍ رُُجوًما ا رَْجمًۢ رَِجيٌم تَرُْجُموِن
yang terkutuk pelempar terkaan terkutuk kalian akan merajam

يَرُْجُموُكْم َلنَرُْجَمنَُّكْم َلرََجْمنََٰك أَلَرُْجَمنََّك رَِّجيمٍ
akan melempar

kalian[lk]
niscaya lempari batu

kalian[lk]
tentu kami rajam

kamu
sungguh akan
merajam kamu yang terkutuk

ٱمْلَرُْجوِمنَي
yang dirajam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكْم أَن تَرُْجُموِن َو
dan sesungguhnya aku berlindung dengan tuhan dan tuhan kalian

bahwa kalian akan merajam
Ad-Dukhaan:20 تَرُْجُموِن

َقاَل فَٱْخُرْج ِمنَْها فَِإنََّك رَِجيٌم
dia mengatakan maka keluarlah kamu daripadanya/surga maka

sesungguhnya kamu terkutuk
Al-Hijr:34 رَِجيٌم

 َقاَل فَٱْخُرْج ِمنَْها فَِإنََّك رَِجيٌم
dia mengatakan maka keluarlah kamu dari padanya (sorga) maka

sesungguhnya kamu terkutuk
Shaad:77
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ا ِبٱْلَغيِْب َويَُقوُلوَن َسبَْعٌة َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم رَْجمًۢ
terkaan dengan/terhadap yang gaib dan mereka mengatakan tujuh dan

(ia[lk]) yang kedelapan mereka anjing mereka
Al-Kahfi:22 ا رَْجمًۢ

يَِٰطنيِ ِبيحَ َوَجَعْلنََٰها رُُجوًما لِّلشَّ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوَلَقْد زَيَّنَّا ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-

bintang dan (kami) menjadikannya pelempar bagi syaitan-syaitan
Al-Mulk:5 رُُجوًما

َوَحِفظْنََٰها ِمن ُكلِّ َشيْطٍَٰن رَِّجيمٍ
dan Kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk Al-Hijr:17 رَِّجيمٍ

 َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشيْطٍَٰن رَِّجيمٍ
dan tidak dia dengan perkataan syaitan yang terkutuk

At-Takwiir:25

يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َلِئن لَّْم تَنتَِه أَلَرُْجَمنََّك َوٱْهُجرِْنى َملِيًّا
wahai Ibrahim sungguh jika tidak menghentikannya sungguh akan

merajam kamu dan tinggalkan aku penangguhan
Maryam:46 أَلَرُْجَمنََّك

َوَلواَْل رَْهطَُك َلرََجْمنََٰك َوَمآ أَنَت َعَليْنَا ِبَعِزيٍز
dan jika tidak golongan/keluargamu tentu kami rajam kamu dan tidak

kamu atas kami dengan payah / sulit
Huud:91 َلرََجْمنََٰك

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم نَُّكم مِّ َلِئن لَّْم تَنتَُهوا۟ َلنَرُْجَمنَُّكْم َوَليََمسَّ
sungguh jika tidak menghentikan niscaya lempari batu kalian[lk] dan

sungguhakan menimpa kamu dari kami siksaan sangat pedih
YaaSiin:18 َلنَرُْجَمنَُّكْم

إِنَُّهْم إِن يَظَْهُروا۟ َعَليُْكْم يَرُْجُموُكْم
sesungguhnya jika menampakkan/mengalahkan atas kalian akan

melempar kalian[lk]
Al-Kahfi:20 يَرُْجُموُكْم

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ يَّتََها ِمَن ٱلشَّ إِنِّىٓ أُِعيذَُها ِبَك َوذُرِّ َو
dan sesungguhnya aku aku memohon perlindungannya kepada

Engkau dan keturunannya dari syaitan yang dirajam/terkutuk
Ali-Imran:36 ٱلرَِّجيمِ

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ  فَِإذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه ِمَن ٱلشَّ
maka apabila (kamu) membaca al quran maka hendaklah kamu

mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam/terkutuk
An-Nahl:98

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَٰنُوُح َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلَرُْجوِمنَي
mereka berkata sungguh jika tidak menghentikannya hai Nuh

sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk yang dirajam

Asy-
Syu'araa':116

ٱمْلَرُْجوِمنَي
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ب ح ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna samudra, segara, besar,

gadang, gedang, luas, lebar, bandang, raya, murah hati, dgn panjang lebar,
dgn huruf tebal, dgn sombong, lapang, mewah, megah, yg muatannya

banyak, sambutan, penyambutan, songsongan, boleh saja, yg
menggembirakan, pemberian hormat, pemberian salam

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyambut, menyongsong,
memapak, menerima dgn senang hati, mengelu-elukan, menerima,

mendapatkan, mendapat, beroleh, mendapati, siap menerima, menjamu,
mengizinkan masuk, menjawat, menyapa, menegur, bersalam, bersedih,
bersaluir, bersedih hati, memberi salam, menghormat, memberi salut,

memberi penghormatan

َمرَْحبًۢا رَُحبَْت
ucapan selamat datang (ia) meluas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَضاَقْت َعَليُْكُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت
dan (ia) merasa sempit atas kalian bumi dengan apa (ia)meluas At-Taubah:25 رَُحبَْت

َحتَّىٰٓ إِذَا َضاَقْت َعَليِْهُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم أَنفُُسُهْم
sehingga apabila (ia[pr]) merasa sempit (kk lampau) atas mereka
bumi dengan apa/padahal (ia) meluas dan (ia) merasa sempit atas

mereka diri-diri mereka

At-Taubah:118

اَل َمرَْحبًۢا ِبِهْم إِنَُّهْم َصاُلوا۟ ٱلنَّاِر
tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka

(mereka) masuk api/neraka
Shaad:59 َمرَْحبًۢا

َقاُلوا۟ بَْل أَنتُْم اَل َمرَْحبًۢا ِبُكْم
mereka berkata bahkan kalian tidak ucapan selamat datang

dengan/kepada kalian
Shaad:60
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ق ح ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna minuman para dewa,

minuman sangat lezat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

رَِّحيٍق
minuman yang terpilih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يُْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْختُومٍ
diberi minuman dari minuman yang terpilih (ia[lk]) yang dicap/dilak

Al-
Mutaffifiin:25 رَِّحيٍق
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ل ح ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengangkutan, yg

mengembara, langkah, perpindahan, giliran, hal buang air besar,
pemindahan, bagian, pihak, peranan, daerah, tempat, suku, penggalan,

belah, kontingen, sibak, kerat, kelumit, kuak, saham, anggota, pas, operan,
kartu tanda masuk, pas jalan, jalan kecil di dalam, nilai sedang,

perubahan, regu, penggeseran, persneling, alih, perbelokan, perkisaran,
lereng, lerengan, landaian, penurunan, lekuk, tempat miring, dakian,

migran, imigran, orang pindah, burung yg pindah, yg datang, yg
berpindah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergerak, memindahkan,
berpindah, mengusulkan, mengisarkan, pindah, menggeser, menggarit,

mengangsur, memilukan, meloncat, menggugah, mengeluarkan,
menggerakkan hati, mengusul, mengubah tempat, mengasak, terbang,

bergerak dgn cepat, melayang dgn cepat, melintasi, berganti-ganti,
membawa, mengatasi, mengangkat, memuat, menguasai, mempunyai,

menjual, mencapai, menggotong, memenangkan, jual, meloloskan,
berangkat, menyimpang, meninggal, meninggal dunia, berpisah,

menyibak, membagi, bercerai, menceraikan, melepaskan,
memperceraikan, memperenggang, lulus, berlalu, meluluskan, lalu,

melewati, lewat, menyampaikan, memberikan, berakhir, melalui, melintas,
hilang, mengabaikan, pas, disahkan, diterima, menyuguhkan, bertukar,

berubah, melampau, mengulurkan, menang, menikmati, tdk
mempedulikan, dipandang sbg, digerakkan, mengembara, bertamasya,

bergeser, mengubah, beralih, mengalihkan, mengganti, menukar,
menggeserkan, berubah arah, memindah-mindahkan, melandai, melereng,

berkemas, menarik, menarik diri, membuka, mencabut, keluar,
mengundurkan diri, sigi, mencabuntukan, mengembalikan, membuang,

halau, mengucilkan, memecat, menghembuskan, memaksa keluar,
menendang

رِْحَلَة رَِحالِِهْم رَْحلِِهۦ رَْحِل
perjalanan/bepergian karung-karung mereka karungnya karung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقايََة ِفى رَْحِل أَِخيِه زَُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل ٱلسِّ ا َجهَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka ia menjadikan piala/tempat minum di dalam karung
saudaranya

Yusuf:70 رَْحِل
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َقاُلوا۟ َجزَٰٓؤُهُۥ َمن ُوِجَد ِفى رَْحلِِهۦ
mereka berkata balasannya siapa telah didapatkan di dalam

karungnya
Yusuf:75 رَْحلِِهۦ

َعتَُهْم ِفى رَِحالِِهْم َوَقاَل لِِفتْيَِٰنِه ٱْجَعُلوا۟ ِبضَٰ
dan dia mengucapkan kepada bujang-bujangnya (mereka)

jadikanlah/masukkanlah barang-barang mereka di dalam karung-
karung mereka

Yusuf:62
رَِحالِِهْم

يِْف تَآِء َوٱلصَّ إِۦلَِٰفِهْم رِْحَلَة ٱلشِّ
kebiasaan mereka perjalanan/bepergian dimusim dingin dan musim

panas
Quraish:2 رِْحَلَة
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م ح ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peranakan, kandungan,

perut, tian, matriks, batuan, acuan, kandung, matres, batu, susunan
angka-angka, tercinta, sayang, kecintaan, yg dicintai, kekasih, orang yg

dicintai, pengarang jantung, mahbubah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memacu, memperbaiki,

memperindah

أَرَْحاِمِهنَّ أَرَْحاُمُكْم أَرَْحاُم أَرَْحاَمُكْم تُرَْحُموَن
kasih sayang
mereka[pr]

orang-orang yang
kalian kasihani

(kerabat-kerabat)
paling/lebih
penyayang kasih sayang kalian kalian mendapat

rahmat

ِبرَْحَمِتنَا ِبرَْحَمِتَك ِبرَْحَمٍة أَرَْحُم أَرَْحاِمِهنَّ
dengan rahmat /

kasih-sayang kami dengan rahmat-mu dengan rahmat paling/lebih
penyayang

kasih sayang
mereka[pr]

تُرَْحُموَن ِبٱمْلَرَْحَمِة ِن ِبٱلرَّْحمَٰ ِبرَْحَمِتِهۦ ِبرَْحَمِتنَا
kalian mendapat

rahmat
dengan kasih-

sayang pemurah dengan rahmatnya dengan rahmat /
kasih-sayang kami

رَِحْمتَُهۥ رَِحَمُهۥ رَِحَمنَا رَِحَم تُرَْحُموَن
merahmatinya dia telah

merahmatinya
dia memberi rahmat

kami merahmati kalian mendapat
rahmat

رَْحَمًة رَِحيٌم رَِحيًما رَِحْمنَُٰهْم رَِحْمتَُهۥ
rahmat sangat penyayang maha penyayang belas kasihani

mereka merahmatinya

رَْحَمِة رَْحَمَة رَْحَمٍة رَْحَمٌة رَْحَمًة
rahmat rahmat rahmat rahmat rahmat
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رَْحَمِت رَْحَمُت رَْحَمتَُهۥ رَْحَمَت رَْحَمِة
rahmat rahmatku rahmat-nya rahmat rahmat

رَْحَمِتِهۦٓ رَْحَمِتِهۦ رَْحَمِتنَآ رَْحَمِتَك رَْحَمِت
rahmat-nya rahmat-nya rahmat kami rahmat engkau rahmat

رَِّحيًما رَِّحَم رُْحًما رَُحَمآُء رَْحَمِتِهۦٓ
maha penyayang merahmati kasih sayang kasih sayang rahmat-nya

رَِّحيمٍ رَِّحيمٌۢ رَِّحيٌم ا رَِّحيمًۢ رَِّحيًما
penyayang penyayang sangat penyayang maha penyayang maha penyayang

رَّْحَمِتنَا رَّْحَمِة رَّْحَمٍة رَّْحَمًة رَِّحيمٍ
rahmat kami rahmat rahmat rahmat penyayang

َسيَرَْحُمُهُم رَّْحَمِتى رَّْحَمِتِهۦ رَّْحَمِتنَآ رَّْحَمِتنَا
(ia) akan memberi

rahmat mereka rahmat rahmat-nya rahmat kami rahmat kami

َوتَرَْحْمنَا َوِبرَْحَمِتِهۦ ِن لِلرَّْحمَٰ َلرَْحَمًة َسيَرَْحُمُهُم
dan kamu memberi
rahmat kepada kami dan rahmatnya kepada pemurah benar-benar rahmat (ia) akan memberi

rahmat mereka

َورَْحَمُت َورَْحَمٌة َورَْحَمًة َوتَرَْحْمِنىٓ َوتَرَْحْمنَا
dan rahmatku dan rahmat dan rahmat dan belas kasihan

kepadaku
dan kamu memberi
rahmat kepada kami

َوٱرَْحْم َويَرَْحُم َورَْحَمِتى َورَْحَمتُُهۥ َورَْحَمُت
dan rahmat dan memberi rahmat dan rahmatku dan rahmat-nya dan rahmatku
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يَرَْحَمُكْم َوٱأْلَرَْحاَم َوٱرَْحْمنَآ َوٱرَْحْمنَا
memberi rahmat

kepadamu dan hubungan keluarga dan rahmatilah kami dan berilah kami rahmat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولِتَتَُّقوا۟ َوَلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن تُرَْحُموَن
untuk diberi peringatan kalian dan supaya bertakwa kalian mendapat

rahmat kalian mendapat rahmat
Al-A'raaf:63 تُرَْحُموَن

أَن تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوتَُقطُِّعٓوا۟ أَرَْحاَمُكْم
bahwa dirusak di dalam bumi dan diputuskan kasih sayang kalian Muhammad:22 أَرَْحاَمُكْم

أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ
atau dia kemudian mengandung / hamil atasnya paling/lebih

penyayang dua yang perempuan
Al-An'aam:143 أَرَْحاُم

أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء
paling/lebih penyayang dua yang perempuan ataukah adalah kalian

para saksi-saksi
Al-An'aam:144

َلن تَنفََعُكْم أَرَْحاُمُكْم وآََل أَْولَُٰدُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
tidak memberi manfaat kepada kalian orang-orang yang kalian

kasihani (kerabat-kerabat) dan tidak anak-anak kalian pada hari
kiamat-kiamat

Al-
Mumtahinah:3

أَرَْحاُمُكْم

واََل يَِحلُّ َلُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخَلَق الـلَّـُه ِفىٓ أَرَْحاِمِهنَّ
dan tidak dia halal bagi mereka bahwa menyembunyikan apa dia

menciptakan Allah di dalam / pada kasih sayang mereka[pr]
Al-Baqarah:228 أَرَْحاِمِهنَّ

َوأَنَت أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي
dan Engkau paling/lebih penyayang para penyayang Al-A'raaf:151 أَرَْحُم

ِفظًا َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي فَالـلَّـُه َخيٌْر حَٰ
maka Allah kebaikan penjaga dan dia paling/lebih penyayang para

penyayang
Yusuf:64

يَْغِفُر الـلَّـُه َلُكْم َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي
dia mengampuni Allah bagi kalian dan dia paling/lebih penyayang

para penyayang
Yusuf:92

رُّ َوأَنَت أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي ِنىَ ٱلضُّ أَنِّى َمسَّ
sesungguhnya aku benar-benar menimpaku bahaya dan Engkau

paling/lebih penyayang para penyayang
Al-Anbiyaa':83
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ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَاُلُهُم الـلَّـُه ِبرَْحَمٍة أَهَٰٓ
inikah orang-orang yang kalian bersumpah tidak bertambah

menerima Allah dengan rahmat
Al-A'raaf:49 ِبرَْحَمٍة

نَّا َوَقطَْعنَا فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia dengan

rahmat dari kami dan kami memotong/menumpas
Al-A'raaf:72

ٍن نُْه َورِْضوَٰ رُُهْم َربُُّهم ِبرَْحَمٍة مِّ يُبَشِّ
sungguh-sungguh akan menggembirakan mereka tuhan mereka

dengan rahmat dari padanya dan keridhaan
At-Taubah:21

يْنَُٰهم مِّْن َعذَاٍب َغلِيٍظ نَّا َونَجَّ ِبرَْحَمٍة مِّ
dengan rahmat dari kami dan selamatkan mereka[lk] dari azab / siksa

keras/berat
Huud:58

نَّا َوِمْن ِخزِْى يَْوِمِئٍذ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan dari kehinaan pada hari itu
Huud:66

نَّا َوأََخذَِت َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan (kamu[pr]) mengambil
Huud:94

ُت رَْحَمِتِهۦ أَْو أَرَاَدِنى ِبرَْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسكَٰ
atau (dia) menghendaki padaku dengan rahmat apakah mereka

orang[pr] yang menahan / memegang teguh rahmat-nya
Az-Zumar:38

ِفِريَن نَا ِبرَْحَمِتَك ِمَن ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ َونَجِّ
dan (ia) sungguh-sungguh selamatkanlah kami dengan rahmat-mu

dari kaum para pembangkang / kafir
Yunus:86 ِبرَْحَمِتَك

لِِحنَي َوأَْدِخْلِنى ِبرَْحَمِتَك ِفى ِعبَاِدَك ٱلصَّٰ
dan (kamu[lk]) masukanlah aku dengan rahmat-mu di dalam hamba-

hamba-mu orang-orang yang soleh
An-Naml:19

نُِصيُب ِبرَْحَمِتنَا َمن نََّشآُء واََل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
(kami) dilimpahkan dengan rahmat / kasih-sayang kami siapa dia

menghendaki dan tidak disia-siakan pahala orang-orang yang berbuat
baik

Yusuf:56
ِبرَْحَمِتنَا

َوالـلَّـُه يَْختَصُّ ِبرَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia menentukan dengan rahmatnya orang/siapadia

kehendaki
Al-Baqarah:105 ِبرَْحَمِتِهۦ

يَْختَصُّ ِبرَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
dia menentukan dengan rahmatnya siapa dia kehendaki

Ali-Imran:74
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ِن لِّتَتُْلَوا۟ َعَليِْهُم ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوُهْم يَْكفُُروَن ِبٱلرَّْحمَٰ
supaya membacakan atas mereka yang kami telah wahyukan

kepadamu dan mereka mereka mengingkari pemurah
Arraad:30 ِن ِبٱلرَّْحمَٰ

ِن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا َقاَلْت إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبٱلرَّْحمَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berlindung pemurah

daripadamu jika adalah kamu orang yang bertakwa
Maryam:18

ِن لِبُيُوِتِهْم لََّجَعْلنَا مِلَن يَْكفُُر ِبٱلرَّْحمَٰ
tentu (kami) menjadikan bagi orang mereka mengingkari pemurah

bagi rumah-rumah mereka
Az-Zukhruf:33

بِْر َوتََواَصْوا۟ ِبٱمْلَرَْحَمِة َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan sabar dan (kamu) saling

mewasiati dengan kasih-sayang
Al-Balad:17 ِبٱمْلَرَْحَمِة

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul agar supaya kalian

kalian mendapat rahmat
Ali-Imran:132 تُرَْحُموَن

 فَٱتَِّبُعوهُ َوٱتَُّقوا۟ َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
maka ikutilah dia dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada

agar supaya kalian kalian mendapat rahmat
Al-An'aam:155

 َوأَنِصتُوا۟ َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan (kalian) diamlah / perhatikanlah agar supaya kalian kalian

mendapat rahmat
Al-A'raaf:204

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن  َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

 َلواَْل تَْستَْغِفُروَن الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
mengapa tidak minta ampunan Allah agar supaya kalian kalian

mendapat rahmat
An-Naml:46

 َوَما َخْلفَُكْم َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan tidak belakang kalian agar supaya kalian kalian mendapat rahmat

YaaSiin:45

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian mendapat rahmat
Al-Hujuraat:10

إاِلَّ َما رَِحَم َربِّىٓ
kecuali apa merahmati Tuhanku Yusuf:53 رَِحَم

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْهَلَكِنىَ الـلَّـُه َوَمن مَِّعىَ أَْو رَِحَمنَا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia) akhirnya
membinasakan aku Allah dan orang-orang yang bersama aku atau dia

memberi rahmat kami

Al-Mulk:28
رَِحَمنَا
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فََقْد رَِحَمُهۥ َوذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya telah dia telah merahmatinya dan

demikian/itulah keberuntungan nyata
Al-An'aam:16 رَِحَمُهۥ

فََقْد رَِحْمتَُهۥ َوذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
maka sesungguhnya telah merahmatinya dan demikian itu dia

keberuntungan maha besar/maha agung
Ghafir:9 رَِحْمتَُهۥ

َوَلْو رَِحْمنَُٰهْم وََكَشفْنَا َما ِبِهم مِّن ُضرٍّ
dan kalau belas kasihani mereka dan (kami) menghilangkan apa yang

dengan mereka (mereka alami) dari bahaya

Al-
Mu'minuun:75 رَِحْمنَُٰهْم

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah

adalah dia dengan/kepada kalian maha penyayang
An-Nisa:29 رَِحيًما

 لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
supaya mencari dari/sebagian karunianya sesungguhnya dia adalah

dia dengan/kepada kalian maha penyayang
Al-Isra:66

ِت إَِلى ٱلنُّوِر وََكاَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَِحيًما  لِيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan ia

adalah kepada orang-orang mukmin maha penyayang
Al-Ahzab:43

إِنَّ َربِّى رَِحيٌم َوُدوٌد
sesungguhnya Tuhanku sangat penyayang maha pengasih Huud:90 رَِحيٌم

َوَهْب َلنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
dan kamu bendaklah memberikan bagi kami dari sisi kamu rahmat Ali-Imran:8 رَْحَمًة

تُْهْم إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة مِّۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat dari sesudah

kesusahan (ia) menimpa mereka
Yunus:21

َن ِمنَّا رَْحَمًة نسَٰ  َوَلِئْن أَذَْقنَا ٱإْلِ
dan jika (kami) merasakan manusia dari kami rahmat

Huud:9

يَْت َعَليُْكْم َوَءاتَىِٰنى رَْحَمًة مِّْن ِعنِدِهۦ فَُعمِّ
dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya maka/lalu sering dibutakan

atas kalian
Huud:28

َوَءاتَىِٰنى ِمنُْه رَْحَمًة فََمن يَنُصرُِنى ِمَن الـلَّـِه
dan diberinya aku dari padanya rahmat maka barang siapa

menolongku dari Allah
Huud:63

بَِّك إاِلَّ رَْحَمًة مِّن رَّ
kecuali rahmat dari tuhanmu

Al-Isra:87
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 فََقاُلوا۟ َربَّنَآ َءاِتنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
maka mereka mengatakan ya tuhan kami berilah kami dari sisi kamu

rahmat
Al-Kahfi:10

فََوَجَدا َعبًْدا مِّْن ِعبَاِدنَآ َءاتَيْنَُٰه رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا
maka (dia) mendapatkan hamba dari hamba-hamba kami kami telah

memberikannya rahmat dari sisi Kami
Al-Kahfi:65

بَِّك َويَْستَْخرَِجا َكنزَُهَما رَْحَمًة مِّن رَّ
dan akan mengeluarkan harta simpanan keduanya rahmat dari

tuhanmu
Al-Kahfi:82

ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84

َلِمنَي َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ رَْحَمًة لِّْلعَٰ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan rahmat untuk seluruh alam

Al-Anbiyaa':107

بَِّك إاِلَّ رَْحَمًة مِّن رَّ
melainkan rahmat dari tuhanmu

Al-Qashash:86

نُْه رَْحَمًة  ثُمَّ إِذَآ أَذَاَقُهم مِّ
kemudian apabila dia merasakan kepada mereka dari padanya rahmat

Ar-Ruum:33

إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة فَرُِحوا۟ ِبَها َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat mereka gembira

dengannya/karenanya
Ar-Ruum:36

 إِْن أَرَاَد ِبُكْم ُسٓوًءا أَْو أَرَاَد ِبُكْم رَْحَمًة
jika dia ingin dengan/kepada kalian keburukan atau dia ingin

dengan/kepada kalian rahmat
Al-Ahzab:17

نَّا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ إاِلَّ رَْحَمًة مِّ
kecuali rahmat dari kami dan kesenangan sampai suatu waktu

YaaSiin:44

نَّا َعُهْم رَْحَمًة مِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami memberikan baginya keluarganya dan serupa/sebanyak

mereka bersama mereka rahmat dari kami
Shaad:43

نَّا َوَلِئْن أَذَْقنَُٰه رَْحَمًة مِّ
dan jika kami rasakan kepadanya rahmat dari kami

Fush-Shilat:50

َن ِمنَّا رَْحَمًة فَرَِح ِبَها نسَٰ إِنَّآ إِذَآ أَذَْقنَا ٱإْلِ َو
dan sesungguhnya kami apabila (kami) merasakan manusia dari kami

rahmat (ia) gembira karenanya
Asy-Syuura:48

ِميعُ ٱْلَعلِيُم بَِّك إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ رَْحَمًة مِّن رَّ
rahmat dari tuhanmu sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan

yang sangat mengetahui
Ad-Dukhaan:6
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بِّى ذَا رَْحَمٌة مِّن رَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini rahmat dari Tuhanku Al-Kahfi:98 رَْحَمٌة

فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن الـلَّـِه لِنَت َلُهْم
maka dengan rahmat dari Allah kamu lemah lembut bagi/terhadap

mereka
Ali-Imran:159 رَْحَمٍة

نُْه َوفَْضٍل فََسيُْدِخُلُهْم ِفى رَْحَمٍة مِّ
maka dia alan memasukkan mereka di dalam rahmat dari padanya

dan karunia
An-Nisa:175

بُُّكْم ذُو رَْحَمٍة وَِٰسَعٍة فَِإن َكذَّبُوَك فَُقل رَّ
maka jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah

mengatakan tuhan kalian mempunyai rahmat yang meluaskan
Al-An'aam:147

بَِّك إِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم ٱبِْتَغآَء رَْحَمٍة مِّن رَّ َو
dan jika memalingkan dari mereka dia hendaklah mencari rahmat

dari tuhanmu
Al-Isra:28

َساِجًدا َوَقآِئًما يَْحذَُر ٱأْلَِخرَةَ َويَرُْجوا۟ رَْحَمَة َربِِّهۦ
(ia[lk]) yang bersujud dan berdiri ia takut akhirat dan mengharapkan

rahmat tuhannya
Az-Zumar:9 رَْحَمَة

لُِدوَن فَِفى رَْحَمِة الـلَّـِه ُهْم ِفيَها خَٰ
maka (berada) rahmat Allah mereka di dalamnya orang-orang yang

kekal
Ali-Imran:107 رَْحَمِة

ُقل لَّْو أَنتُْم تَْملُِكوَن َخزَآِئَن رَْحَمِة َربِّىٓ
kamu hendaklah mengatakan kalau seandainya kalian menguasai

perbendaharaan rahmat Tuhanku
Al-Isra:100

اِب أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن رَْحَمِة َربَِّك ٱْلَعِزيِز ٱْلَوهَّ
ataukah disisi mereka perbendaharaan rahmat tuhanmu sangat

perkasa maha pemberi
Shaad:9

أُ۟ولَِٰٓئَك يَرُْجوَن رَْحَمَت الـلَّـِه
itulah mereka mereka mengharapkan rahmat Allah Al-Baqarah:218 رَْحَمَت

إِنَّ رَْحَمَت الـلَّـِه َقِريٌب مَِّن ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang

berbuat baik
Al-A'raaf:56

أَُهْم يَْقِسُموَن رَْحَمَت َربَِّك نَْحُن
mengapa mereka membagi-bagi rahmat tuhanmu kami

Az-Zukhruf:32

أَيُُّهْم أَْقرَُب َويَرُْجوَن رَْحَمتَُهۥ َويََخافُوَن َعذَابَُهۥٓ
siapa diantara mereka paling/lebih dekat dan mengharap rahmat-nya

dantakut azab-nya
Al-Isra:57 رَْحَمتَُهۥ

َما َقنَطُوا۟ َويَنُشُر رَْحَمتَُهۥ َوُهَو ٱْلَولِىُّ ٱْلَحِميُد
apa (mereka) putus asa dan menyebarkan rahmat-nya dan dia

pelindung Maha Terpuji
Asy-Syuura:28
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َقاُلٓوا۟ أَتَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر الـلَّـِه رَْحَمُت الـلَّـِه
mereka berkata apakah (kalian) merasa heran dari/tentang perintah

Allah rahmatku Allah
Huud:73 رَْحَمُت

ِذْكُر رَْحَمِت َربَِّك َعبَْدهُۥ زََكِريَّآ
peringatan rahmat tuhanmu hamba-nya Zakariya Maryam:2 رَْحَمِت

فَٱنظُْر إَِلىٰٓ َءاثَِٰر رَْحَمِت الـلَّـِه
maka kamu hendaklah memperhatikan kepada bekas rahmat Allah

Ar-Ruum:50

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى وأَِلَِخى َوأَْدِخْلنَا ِفى رَْحَمِتَك
dia mengatakan Tuhan ampunilah untuk ku dan saudaraku dan

masukkanlah kami di dalam rahmat engkau
Al-A'raaf:151 رَْحَمِتَك

لِِحنَي َوأَْدَخْلنَُٰه ِفى رَْحَمِتنَآ إِنَُّهۥ ِمَن ٱلصَّٰ
dan (kami) telah memasukannya di dalam rahmat kami sesungguhnya

dia dari/termasuk orang-orang yang saleh
Al-Anbiyaa':75 رَْحَمِتنَآ

لِِحنَي َوأَْدَخْلنَُٰهْم ِفى رَْحَمِتنَآ إِنَُّهم مَِّن ٱلصَّٰ
dan (kami) masukkan mereka di dalam rahmat kami sesungguhnya

mereka dari/termasuk orang-orang yang saleh
Al-Anbiyaa':86

بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ
kabar gembira diantara hadapan rahmat-nya Al-A'raaf:57 رَْحَمِتِهۦ

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ  َوُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan dia yang (ia) mengutus angin kabar gembira antara hadapan

rahmat-nya
Al-Furqon:48

ُت رَْحَمِتِهۦ  أَْو أَرَاَدِنى ِبرَْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسكَٰ
atau (dia) menghendaki padaku dengan rahmat apakah mereka

orang[pr] yang menahan / memegang teguh rahmat-nya
Az-Zumar:38

 َولَِٰكن يُْدِخُل َمن يََشآُء ِفى رَْحَمِتِهۦ
akan tetapi menyebabkan masuk orang yang dia kehendaki di dalam

rahmat-nya
Asy-Syuura:8

فَيُْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفى رَْحَمِتِهۦ ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka menyebabkan masukkan mereka tuhan mereka di dalam

rahmat-nya itu dia keberuntungan nyata
Al-Jaatsiyah:30

لِّيُْدِخَل الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
karena hendak dimasukkan (olehnya) Allah di dalam rahmat-nya

siapa yang dia kehendaki
Al-Fath:25

 يُْدِخُل َمن يََشآُء ِفى رَْحَمِتِهۦ
menyebabkan masuk siapa dia kehendaki di dalam rahmat-nya

Al-Insaan:31
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أآََل إِنََّها ُقْربٌَة لَُّهْم َسيُْدِخُلُهُم الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦٓ
ketahuilah sesungguhnya itu pendekatan bagi mereka akan

dimasukkan mereka Allah di dalam rahmat-nya
At-Taubah:99 رَْحَمِتِهۦٓ

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦٓ  َوَمن يُرِْسُل ٱلرِّ
dan siapa menyebabkab mengirimkan angin kabar gembira antara

hadapan/sebelum rahmat-nya
An-Naml:63

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29 رَُحَمآُء

نُْه زََكٰوةً َوأَْقرََب رُْحًما فَأَرَْدنَآ أَن يُبِْدَلُهَما َربُُّهَما َخيًْرا مِّ
maka (kami) menghendaki untuk menyebabkan akan mengganti
keduanya tuhan mereka berdua kebaikan dari padanya semakin

kesucian dan (ia[lk]) lebih mendekat kasih sayang

Al-Kahfi:81
رُْحًما

إاِلَّ َمن رَِّحَم َوَحاَل بَيْنَُهَما ٱمْلَْوُج
selain orang merahmati dan menghalangi/memisahkan diantara

mereka berdua gelombang
Huud:43 رَِّحَم

ْت َكلَِمُة َربَِّك إاِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َولِذَٰلَِك َخَلَقُهْم َوتَمَّ
kecuali orang merahmati tuhanmu dan untuk itulah (ia) menciptakan

mereka dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu
Huud:119

إاِلَّ َمن رَِّحَم الـلَّـُه إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم
kecuali orang merahmati Allah sesungguhnya dia dia maha perkasa

sangat penyayang
Ad-Dukhaan:42

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن تَوَّابًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia penerima taubat maha penyayang An-Nisa:16 رَِّحيًما

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:23

 َلَوَجُدوا۟ الـلَّـَه تَوَّابًا رَِّحيًما
tentu mereka mendapati Allah penerima taubat maha penyayang

An-Nisa:64

 وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:96

 وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:100

 َوٱْستَْغِفِر الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
dan kamu hendaklah memohon ampunan Allah sesungguhnya Allah

adalah dia sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:106
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 ثُمَّ يَْستَْغِفِر الـلَّـَه يَجِِد الـلَّـَه َغفُورًا رَِّحيًما
kemudian mereka memohon ampun Allah dia mendapati Allah sangat

pengampun maha penyayang
An-Nisa:110

إِن تُْصلُِحوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما  َو
dan jika mereka membuat kebaikan dan kalian memelihara diri maka
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:129

 أُ۟ولَِٰٓئَك َسْوَف يُؤِْتيِهْم أُُجورَُهْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
itulah mereka kelak/bakal akan memberikan kepada pahala mereka

dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152

 إِنَُّهۥ َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun maha penyayang

Al-Furqon:6

 وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

Al-Furqon:70

َدْت ُقُلوبُُكْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما  َولَِٰكن مَّا تََعمَّ
akan tetapi apa yang (ia) secara sengaja hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:5

 أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
atau dia menerima bertaubat atas mereka sesungguhnya Allah adalah

dia sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:24

 ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50

 فَاَل يُؤْذَيَْن وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
maka tidak (mereka berdua) diganggu dan ia adalah Allah sangat

pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:59

 َويَُعذُِّب َمن يََشآُء وََكاَن ٱهللَُّ َغفُورًا رَِّحيًما
dan dia sungguh-sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki dan ia

adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Fath:14

ا وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيمًۢ
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang Al-Ahzab:73 ا رَِّحيمًۢ

إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Baqarah:143 رَِّحيٌم

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:173
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 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:182

 فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:192

 َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun Allah sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:199

 َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:218

 فَِإن فَآُءو فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika/kemudian (mereka) kembali (lampau) maka sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:226

 َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:31

 َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:89

 َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Ali-Imran:129

 َوأَن تَْصِبُروا۟ َخيٌْر لَُّكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan jika kalian melakukan kesabaran kebaikan bagi kalian dan Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nisa:25

 فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:3

 فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:34

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:39

 َويَْستَْغِفُرونَُهۥ َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka memohon ampun kepadanya dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:74

 َوأَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan bahwasannya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:98
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 ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْصَلحَ فَأَنَُّهۥ َغفُوٌر رَِّحيٌم
kemudian dia bertaubat dari sesudahnya/itu dan kamu memperbaiki

mereka sesungguhnya dia sangat mengampuni sangat penyayang
Al-An'aam:54

 فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Tuhanmu sangat mengampuni sangat penyayang

Al-An'aam:145

 َوَءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mempercayai sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:153

إِنَُّهۥ َلَغفُوٌر رَِّحيٌم  إِنَّ َربََّك َلَسِريعُ ٱْلِعَقاِب َو
sesungguhnya Tuhanmu amat cepat balasan dan sesungguhnya Dia

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:167

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Anfaal:69

 َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Anfaal:70

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:5

 َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:27

 َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:91

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:99

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:102

 إِنَُّهۥ ِبِهْم رَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya dia dengan/kepada mereka maha penyantun sangat

penyayang
At-Taubah:117

 َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم
apa kalian menyusahkan kamu (ia[lk]) yang sangat menginginkan

atas kalian dengan/terhadap orang-orang mukmin maha penyantun
sangat penyayang

At-Taubah:128

 إِنَّ َربِّى َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanku sungguh sangat pengampun sangat

penyayang
Huud:41

 إِنَّ َربِّى َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanku sangat mengampuni sangat penyayang

Yusuf:53
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 َوَمْن َعَصاِنى فَِإنََّك َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan barang siapa mendurhakai aku maka sesungguhnya Engkau

sangat mengampuni sangat penyayang
Ibrahim:36

 إِنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat

penyayang
An-Nahl:7

 إِنَّ الـلَّـَه َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sungguh sangat pengampun sangat penyayang

An-Nahl:18

 أَْو يَأُْخذَُهْم َعَلىٰ تََخوٍُّف فَِإنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
atau (ia[lk]) mengazab mereka atas/terhadap proses ketakutan maka

sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat
penyayang

An-Nahl:47

َهُدوا۟ َوَصبَُرٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم  ثُمَّ جَٰ
kemudian mereka berjihad/berkerja keras dan (mereka) bersabar

sesungguhnya Tuhanmu dari sesudah itu sungguh sangat pengampun
sangat penyayang

An-Nahl:110

 فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka/tetapi barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain

kesengajaan dan tidak orang yang melampaui batas maka
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nahl:115

 إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya sungguh sangat pengampun

sangat penyayang
An-Nahl:119

 إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Hajj:65

 ذَٰلَِك َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
itu dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:5

 َوأَنَّ الـلَّـَه رَُءوٌف رَِّحيٌم
dan bahwasannya Allah maha penyantun sangat penyayang

An-Nuur:20

 أَن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
bahwa mengampuni Allah bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
An-Nuur:22

نَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ِمۢن بَْعِد إِْكرَِٰهِهنَّ َغفُوٌر رَِّحيٌم  َوَمن يُْكرِههُّ
dan barangsiapa dipaksa mereka[lk] maka sesungguhnya Allah dari
sesudah paksalah mereka[pr] sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nuur:33

 َوٱْستَْغِفْر َلُهُم الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:62
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 فَِإنِّى َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Aku sangat mengampuni sangat penyayang

An-Naml:11

 َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Hujuraat:5

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat
penyayang

Al-Hujuraat:12

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Hujuraat:14

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم  َو
dan sesungguhnya kami Allah dengan/kepada kalian benar-benar

lembut / halus sangat penyayang
Al-Hadiid:9

 َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
Al-Hadiid:28

 فَِإن لَّْم تَجُِدوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika tidak kamu mendapatkan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang

Al-
Mujaadilah:12

 َربَّنَآ إِنََّك رَُءوٌف رَِّحيٌم
ya tuhan kami sesungguhnya kamu maha penyantun sangat

penyayang
Al-Hasyr:10

 َوالـلَّـُه َقِديٌر َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah yang menguasi dan Allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Mumtahinah:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
 رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

إِن تَْعفُوا۟ َوتَْصفَُحوا۟ َوتَْغِفُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم  فَٱْحذَُروُهْم َو
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jika memaafkan dan berhati

lapang dan mengampuni maka sesungguhnya Allah sangat
mengampuni sangat penyayang

At-
Taghaabun:14

 تَبْتَِغى َمرَْضاَت أَزْوَِٰجَك َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
kamu mencari kesenangan isteri-isterimu dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
At-Tahriim:1

إِنَُّهۥ َلَغفُوٌر رَِّحيمٌۢ َو
dan sesungguhnya Dia sungguh sangat pengampun penyayang Al-An'aam:165 رَِّحيمٌۢ
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َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
 َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

َسلٌَٰم َقواًْل مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ
kehormatan/kesejahteraan perkataan dari tuhan penyayang YaaSiin:58 رَِّحيمٍ

 نُزاًُل مِّْن َغفُوٍر رَِّحيمٍ
anugerah-anugerah dari sangat pengampun penyayang

Fush-Shilat:32

بَِّك إِذْ نَاَديْنَا َولَِٰكن رَّْحَمًة مِّن رَّ
ketika (kami) semakin menyeru akan tetapi rahmat dari tuhanmu Al-Qashash:46 رَّْحَمًة

َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشىٍْء رَّْحَمًة َوِعْلًما
ya tuhan kami (kamu) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu rahmat dan ilmu

Ghafir:7

مَّا يَفْتَحِ الـلَّـُه لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة
apa membukakan Allah bagi manusia dari rahmat Faathir:2 رَّْحَمٍة

آلُّوَن َقاَل َوَمن يَْقنَُط ِمن رَّْحَمِة َربِِّهۦٓ إاِلَّ ٱلضَّ
dia mengatakan dan siapa/orang berputus asa dari rahmat tuhannya

kecuali orang-orang yang sesat
Al-Hijr:56 رَّْحَمِة

اَل تَْقنَطُوا۟ ِمن رَّْحَمِة الـلَّـِه
tidak berputus asa dari rahmat Allah

Az-Zumar:53

َوَوَهبْنَا َلُهم مِّن رَّْحَمِتنَا َوَجَعْلنَا َلُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا
dan kami memberikan kepada mereka dari rahmat kami dan kami
menjadikan bagi mereka lisan/buah tutur kebenaran sangat tinggi

Maryam:50 رَّْحَمِتنَا
ُروَن نَِبيًّا َوَوَهبْنَا َلُهۥ ِمن رَّْحَمِتنَآ أََخاهُ هَٰ

dan kami memberikan baginya dari rahmat kami saudaranya Harun
seorang nabi

Maryam:53 رَّْحَمِتنَآ
فَأُْوۥٓا۟ إَِلى ٱْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم َربُُّكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ

maka carilah tempat perlindungan kedalam gua
menyebarkan/melimpahkan bagi kalian tuhan kalian dari rahmat-nya

Al-Kahfi:16 رَّْحَمِتِهۦ
َوِمن رَّْحَمِتِهۦ َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر

dan dari/karena rahmat-nya ia menjadikan untuk kalian malam dan
siang

Al-Qashash:73
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رٍَٰت َولِيُِذيَقُكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ يَاَح ُمبَشِّ  َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن يُرِْسَل ٱلرِّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa menjadikan mengirimkan angin

pembawa berita gembira dan untuk dirasakan kepada kalian dari
rahmat-nya

Ar-Ruum:46

يُؤِْتُكْم ِكفَْلنْيِ ِمن رَّْحَمِتِهۦ َويَْجَعل لَُّكْم نُورًا تَْمُشوَن ِبِهۦ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] dua bagian dari rahmat-

nya dan menjadikan bagi kalian cahaya berjalan dengannya
Al-Hadiid:28

يَِئُسوا۟ ِمن رَّْحَمِتى َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
putus asa dari rahmat dan mereka itu bagi mereka (mendapat) siksaan

sangat pedih
Al-Ankabuut:23 رَّْحَمِتى

أُ۟ولَِٰٓئَك َسيَرَْحُمُهُم الـلَّـُه
itulah mereka (ia) akan memberi rahmat mereka Allah At-Taubah:71 َسيَرَْحُمُهُم

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلرَْحَمًة َوِذْكَرٰى لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar rahmat dan pelajaran bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Ankabuut:51 َلرَْحَمًة

ِن َصْوًما فَُقولِىٓ إِنِّى نَذَرُْت لِلرَّْحمَٰ
maka katakan/ucapkanlah sesungguhnya aku aku bernadzar kepada

pemurah puasa
Maryam:26 ِن لِلرَّْحمَٰ

ِن َعِصيًّا يْطََٰن َكاَن لِلرَّْحمَٰ إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia kepada pemurah orang yang

durhaka
Maryam:44

ِن َوَلًدا أَن َدَعْوا۟ لِلرَّْحمَٰ
bahwa mereka berseru/mengharapkan kepada pemurah anak

Maryam:91

ِن أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا َوَما يَنۢبَِغى لِلرَّْحمَٰ
dan tidak layak/patut kepada pemurah bahwa dia mengambil anak

Maryam:92

ِن فَاَل تَْسَمعُ إاِلَّ َهْمًسا َوَخَشَعِت ٱأْلَْصَواُت لِلرَّْحمَٰ
dan khusyuk/merendah suara-suara kepada pemurah maka tidak

mendengar kecuali bisikan
Thaahaa:108

ِن  ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ لِلرَّْحمَٰ
kerajaan pada hari itu hak/benar kepada pemurah

Al-Furqon:26

ِن إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱْسُجُدوا۟ لِلرَّْحمَٰ  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah bersujud

kepada pemurah
Al-Furqon:60

ِن َمثاًَل َر أََحُدُهم ِبَما َضرََب لِلرَّْحمَٰ إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan apa

(ia[lk]) membuat (kk lampau) kepada pemurah perumpamaan
Az-Zukhruf:17
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ِبِديَن ُل ٱْلعَٰ ِن َوَلٌد فَأَنَا۠ أَوَّ ُقْل إِن َكاَن لِلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia kepada pemurah anak

laki-laki maka aku paling pertama-tama orang-orang yang
menyembah

Az-Zukhruf:81

ُقْل ِبفَْضِل الـلَّـِه َوِبرَْحَمِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan dengan karunia Allah dan rahmatnya Yunus:58 َوِبرَْحَمِتِهۦ

ِسِريَن إِن لَّْم تَْغِفْر َلنَا َوتَرَْحْمنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ َو
dan jika tidak kamu memberi ampun bagi kami dan kamu memberi
rahmat kepada kami tentu kami termasuk dari/termasuk para yang

merugi

Al-A'raaf:23
َوتَرَْحْمنَا

ِسِريَن إاِلَّ تَْغِفْر لِى َوتَرَْحْمِنىٓ أَُكن مَِّن ٱْلخَٰ َو
dan sekiranya tidak kamu memberi ampun kepadaku dan belas
kasihan kepadaku adalah aku dari/termasuk para yang merugi

Huud:47 َوتَرَْحْمِنىٓ
نُْه َوَمْغِفرَةً َورَْحَمًة ٍت مِّ َدرَجَٰ

beberapa derajat dari padanya dan tempat/waktu ampunan dan rahmat An-Nisa:96 َورَْحَمًة
 َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة

dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat
Al-An'aam:154

ُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

Al-A'raaf:52

نُْه َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة  َويَتُْلوهُ َشاِهٌد مِّ
dan membacakannya sangat penyaksi dari padanya dan dari

sebelumnya kitab Musa pedoman dan rahmat
Huud:17

َوتَفِْصيَل ُكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan menjelaskan setiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Yusuf:111

َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

An-Nahl:64

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89

نَّا وََكاَن أَْمًرا مَّْقِضيًّا َولِنَْجَعَلُهۥٓ َءايًَة لِّلنَّاِس َورَْحَمًة مِّ
dan hendak jadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan

ia adalah sesuatu tempat/waktu putusan
Maryam:21

ُروَن َوُهًدى َورَْحَمًة لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan petunjuk dan rahmat boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Al-Qashash:43
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 لِّتَْسُكنُٓوا۟ إَِليَْها َوَجَعَل بَيْنَُكم مََّودَّةً َورَْحَمًة
supaya istirahat kepadanya dan dia menjadikan diantara kalian rasa

kasih dan rahmat
Ar-Ruum:21

ُهًدى َورَْحَمًة لِّْلُمْحِسِننَي
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

Luqman:3

 َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة
dan dari sebelumnya kitab Musa petunjuk dan rahmat

Al-Ahqaaf:12

َوَجَعْلنَا ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ َرأْفًَة َورَْحَمًة َورَْهبَاِنيًَّة
dan kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang

mengikutinya rasa satun dan rahmat dan rahbaniyah/kependetaan
Al-Hadiid:27

بِِّهْم َورَْحَمٌة أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َصَلوٌَٰت مِّن رَّ
itulah mereka atas mereka kehormatan/keberkatan dari Tuhan mereka

dan rahmat
Al-Baqarah:157 َورَْحَمٌة

بُِّكْم َورَْحَمٌة  ذَٰلَِك تَْخِفيٌف مِّن رَّ
itu keringanan yang seringan-ringannya dari tuhan kalian dan rahmat

Al-Baqarah:178

ا يَْجَمُعوَن مَلَْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورَْحَمٌة َخيٌْر مِّمَّ
sungguh/tentulah pengampunan dari Allah dan rahmat kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Ali-Imran:157

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة  فََقْد َجآَءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian bukti nyata dari

tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat
Al-An'aam:157

َوِفى نُْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربِِّهْم يَرَْهبُوَن
dan dalam batu tulisnya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang

mereka kepada tuhan mereka takut
Al-A'raaf:154

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن ذَا بََصآِئُر ِمن رَّ هَٰ
ini pandangan/bukti nyata dari tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat

bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:203

َويُؤِْمُن لِْلُمؤِْمِننَي َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم
dan menyebabkan mempercayai bagi para yang beriman dan rahmat

bagi orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian
At-Taubah:61

ُدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي َا ِفى ٱلصُّ َوِشفَآٌء ملِّ
dan penyembuh/penawar bagi apa (penyakit) di dalam dada dan

petunjuk dan rahmat bagi para yang beriman
Yunus:57

َونُنَزُِّل ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َما ُهَو ِشفَآٌء َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي
dan diturunkan dari al-qur'an apa dia obat dan rahmat bagi para yang

beriman
Al-Isra:82

إِنَُّهۥ َلُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي َو
dan sesungguhnya ia benar-benar petunjuk dan rahmat bagi para yang

beriman
An-Naml:77
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ِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن ذَا بَصَٰٓ هَٰ
ini pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:20

ا يَْجَمُعوَن َورَْحَمُت َربَِّك َخيٌْر مِّمَّ
dan rahmatku tuhanmu kebaikan dari apa mereka kumpulkan Az-Zukhruf:32 َورَْحَمُت

فََلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
maka jika tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya Al-Baqarah:64 َورَْحَمتُُهۥ

يْطََٰن إاِلَّ َقلِياًل َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َلٱتَّبَْعتُُم ٱلشَّ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tentu kamu

mengikuti syaitan kecuali sedikit
An-Nisa:83

 َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َورَْحَمتُُهۥ
dan sekiranya tidak karunia Allah atas kamu dan rahmat-nya

An-Nisa:113

 َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:10

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya di dalam

dunia dan di akhirat
An-Nuur:14

 َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:20

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َما زََكىٰ ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tidak bersih

diantara kalian dari seorang selama-lamanya
An-Nuur:21

َورَْحَمِتى َوِسَعْت ُكلَّ َشىٍْء
dan rahmatku (ia) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu Al-A'raaf:156 َورَْحَمِتى

إَِليِْه تُْقَلبُوَن يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَرَْحُم َمن يََشآُء َو
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan

memberi rahmat siapadia kehendaki dan kepadanya (kalian[lk])
dikembalikan

Al-Ankabuut:21
َويَرَْحُم

َوُقل رَّبِّ ٱْغِفْر َوٱرَْحْم َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan katakanlah Tuhan ampunilah dan rahmat dan Engkau sebaik-baik

para penyayang

Al-
Mu'minuun:118 َوٱرَْحْم

آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

َوٱرَْحْمنَا
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َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik para penyayang

Al-
Mu'minuun:109

َوٱْعُف َعنَّا َوٱْغِفْر َلنَا َوٱرَْحْمنَآ أَنَت َمْوَلىٰنَا
dan maafkanlah dari kami dan ampunilah bagi kami dan rahmatilah

kami Engkau pelindung kami
Al-Baqarah:286 َوٱرَْحْمنَآ

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذى تََسآَءُلوَن ِبِهۦ َوٱأْلَرَْحاَم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

sering meminta dengannya dan hubungan keluarga
An-Nisa:1 َوٱأْلَرَْحاَم

َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَرَْحَمُكْم
dia mudah-mudahan tuhan kalian bahwa memberi rahmat kepadamu Al-Isra:8 يَرَْحَمُكْم

بُُّكْم أَْعَلُم ِبُكْم إِن يََشأْ يَرَْحْمُكْم رَّ
tuhan kalian paling mengetahui dengan/kepada kalian jika dia

menghendaki (ia[lk]) memberi rahmat kepada kalian[lk]
Al-Isra:54 يَرَْحْمُكْم

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم يَرَْحْمنَا َربُّنَا
mereka berkata sungguh jika tidak dia memberi kami rahmat tuhan

kami
Al-A'raaf:149 يَرَْحْمنَا

َوُقل رَّبِّ ٱرَْحْمُهَما َكَما َربَّيَاِنى َصِغيًرا
dan katakanlah Tuhan kasihanilah (mereka berdua) sebagaimana

keduanya memeliharaku yang kecil
Al-Isra:24 ٱرَْحْمُهَما

إِنَُّهۥ ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya dia dia maha penerima taubat sangat penyayang Al-Baqarah:37 ٱلرَِّحيُم

 إِنَُّهۥ ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya dia dia maha penerima taubat sangat penyayang

Al-Baqarah:54

 إِنََّك أَنَت ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya kamu Engkau maha penerima taubat sangat penyayang

Al-Baqarah:128

 َوأَنَا ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
dan Aku maha penerima taubat sangat penyayang

Al-Baqarah:160

ُن ٱلرَِّحيُم  آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱلرَّْحمَٰ
tidak ada tuhan melainkan dia pemurah sangat penyayang

Al-Baqarah:163

َدقَِٰت َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم  َويَأُْخذُ ٱلصَّ
dan akan mengambil sedekah dan bahwasannya Allah dia maha

penerima taubat sangat penyayang
At-Taubah:104

 إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia maha penerima taubat sangat penyayang

At-Taubah:118
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 َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan dia sangat pengampun

sangat penyayang
Yunus:107

 إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang

Yusuf:98

 نَبِّئْ ِعبَاِدٓى أَنِّىٓ أَنَا ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
(kamu) beritakanlah selengkap-lengkapnya hamba-hamba

bahwasanya Aku Aku sangat pengampun sangat penyayang
Al-Hijr:49

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang
Asy-Syu'araa':9

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang
Asy-Syu'araa':68

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':104

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':122

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':140

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':159

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':175

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':191

 فَٱْغِفْر لِى فََغفََر َلُهۥٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
maka kamu hendaklah mengampuni aku maka (ia) mengampuni

baginya sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Qashash:16

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم
dan dia maha perkasa sangat penyayang

Ar-Ruum:5

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ  ذَٰلَِك عَٰ
itu yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa sangat penyayang
As-Sajdah:6

َوُهَو ٱلرَِّحيُم ٱْلَغفُوُر
dan dia penyayang sangat pengampun

Saba':2
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 إِنَّ الـلَّـَه يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa itu semuanya

sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Az-Zumar:53

 أآََل إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
ingatlah sesungguhnya Allah dia sangat pengampun sangat

penyayang
Asy-Syuura:5

 إاِلَّ َمن رَِّحَم الـلَّـُه إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم
kecuali orang merahmati Allah sesungguhnya dia dia maha perkasa

sangat penyayang
Ad-Dukhaan:42

 َكفَىٰ ِبِهۦ َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
cukuplah dengannya yang benar-benar sangat menyaksikan antaraku

dan antara kamu dan dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Ahqaaf:8

 إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبُْل نَْدُعوهُ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلبَرُّ ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelum menyembah-nya

sesungguhnya dia dia Yang Melimpahkan Kebaikan sangat
penyayang

Ath-Thuur:28

ُن ٱلرَِّحيُم َدِة ُهَو ٱلرَّْحمَٰ هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ  عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dia

pemurah sangat penyayang
Al-Hasyr:22

ِن ٱلرَِّحيمِ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ
dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang Al-Faatihah:1 ٱلرَِّحيمِ

ِن ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّْحمَٰ
pemurah maha penyayang

Al-Faatihah:3

ْل َعَلى ٱْلَعِزيِز ٱلرَِّحيمِ  َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap sangat perkasa maha penyayang

Asy-
Syu'araa':217

ِن ٱلرَِّحيمِ إِنَُّهۥ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ َن َو  إِنَُّهۥ ِمن ُسَليْمَٰ
sesungguhnya dia dari sulaiman dan sesungguhnya surat itu

dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang
An-Naml:30

 تَنِزيَل ٱْلَعِزيِز ٱلرَِّحيمِ
diturunkan sangat perkasa maha penyayang

YaaSiin:5

ِن ٱلرَِّحيمِ  تَنِزيٌل مَِّن ٱلرَّْحمَٰ
penurunan sempurna dari pemurah maha penyayang

Fush-Shilat:2

ُقل لِـلَّـِه َكتََب َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
kamu hendaklah mengatakan untuk Allah dia menuliskan /

menetapkan atas/terhadap dirinya sendiri kasih sayang
Al-An'aam:12 ٱلرَّْحَمَة
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 فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian dia menuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54

بَاِطنُُهۥ ِفيِه ٱلرَّْحَمُة َوظَِٰهرُهُۥ ِمن ِقبَلِِه ٱْلَعذَاُب
(ia[pr]) yang didalamnya/dibatinnya tentang (kebenaran) itu rahmat /

kasih sayang dan luarnya dari pihaknya/sisinya azab / siksa
Al-Hadiid:13 ٱلرَّْحَمُة

َوَربَُّك ٱْلَغِنىُّ ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat kaya mempunyai kasih-sayang Al-An'aam:133 ٱلرَّْحَمِة

 َوٱْخِفْض َلُهَما َجنَاَح ٱلذُّلِّ ِمَن ٱلرَّْحَمِة
dan turunkan/rendahkan terhadap keduanya sayap (dirimu) kehinaan

dari/dengan kasih-sayang
Al-Isra:24

 َوَربَُّك ٱْلَغفُوُر ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat pengampun mempunyai kasih-sayang

Al-Kahfi:58

۟ َن أَيًّا مَّا تَْدُعوا ُقِل ٱْدُعوا۟ الـلَّـَه أَِو ٱْدُعوا۟ ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru Allah atau

kalian hendaklah menyeru pemurah mana saja apa (nama
mengharapkan/menyeru

Al-Isra:110
َن ٱلرَّْحمَٰ

َن ِبٱْلَغيِْب إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبَعَ ٱلذِّْكَر َوَخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

dia sungguh-sungguh mengikuti peringatan dan (ia[lk]) takut
pemurah dengan yang ghaib/tidak kelihatan

YaaSiin:11

ِنيٍب َن ِبٱْلَغيِْب َوَجآَء ِبَقْلٍب مُّ مَّْن َخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
siapa dia takut pemurah dengan yang gaib dan dia datang dengan hati

orang yang suka kembali
Qaaf:33

ُن ٱلرَِّحيُم آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱلرَّْحمَٰ
tidak ada tuhan melainkan dia pemurah sangat penyayang Al-Baqarah:163 ُن ٱلرَّْحمَٰ

ُن ِعبَاَدهُۥ ِبٱْلَغيِْب َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ
surga 'adn yang Ia menjanjikan pemurah hamba-hambanya dengan

yang gaib/tidak nampak
Maryam:61

ُن َمدًّا فَْليَْمُدْد َلُه ٱلرَّْحمَٰ
maka akan memanjangkan baginya pemurah panjang

Maryam:75

ُن َوَلًدا َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak

Maryam:88

ُن ُودًّا ِت َسيَْجَعُل َلُهُم ٱلرَّْحمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan kelak akan menjadikan bagi mereka
pemurah rasa kasih sayang

Maryam:96
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ُن َعَلى ٱْلَعرِْش ٱْستََوٰى ٱلرَّْحمَٰ
pemurah atas/terhadap 'arsy` mereka berkuasa

Thaahaa:5

ُن إِنَّ َربَُّكُم ٱلرَّْحمَٰ  يََٰقْومِ إِنََّما فُِتنتُم ِبِهۦ َو
hai kaumku sesungguhnya hanyalah diberi cobaan dengannya dan

sesungguhnya kami Tuhan kalian pemurah
Thaahaa:90

ُن َورَِضىَ َلُهۥ َقواًْل إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
kecuali orang memberi izin baginya pemurah dan (ia) ridha baginya

perkataan
Thaahaa:109

نَُهۥ بَْل ِعبَاٌد مُّْكرَُموَن ُن َوَلًدا ُسبْحَٰ َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak maha suci dia

bahkan hamba/makhluk orang-orang yang sangat dimuliakan
Al-Anbiyaa':26

ُن ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن َوَربُّنَا ٱلرَّْحمَٰ
dan tuhan kami pemurah yang menjadi tempat mohon pertolongan

atas/terhadap apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':112

ُن فَْسـَْٔل ِبِهۦ َخِبيًرا ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش ٱلرَّْحمَٰ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` pemurah maka

tanyakanlah dengannya maha mengetahui
Al-Furqon:59

ُن أَنَْسُجُد مِلَا تَأُْمرُنَا َوزَاَدُهْم نُفُوًرا َقاُلوا۟ َوَما ٱلرَّْحمَٰ
mereka berkata dan tidak pemurah apakah kami bersujud kepada apa

kalian memerintahkan dan (ia) menambah mereka pelarian
Al-Furqon:60

ُن ِمن َشىٍْء إِْن أَنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن َوَمآ أَنزََل ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak ia menurunkan pemurah dari sesuatu tidaklah kalian kecuali

mendustakan
YaaSiin:15

ُن ِبُضرٍّ َءأَتَِّخذُ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِْدِن ٱلرَّْحمَٰ
apakah (aku) akan mengambil/menyembah dari selain dia tuhan-

tuhan jika dikehendaki terhadapku pemurah dengan suatu bencana
YaaSiin:23

ُن َوَصَدَق ٱمْلُرَْسُلوَن ذَا َما َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ هَٰ
ini apa Ia menjanjikan pemurah dan (ia) membenarkan para utusan

YaaSiin:52

ُن َما َعبَْدنَُٰهم َوَقاُلوا۟ َلْو َشآَء ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata jika ia menghendaki pemurah tidak (kami)

menyembah mereka
Az-Zukhruf:20

ُن  ٱلرَّْحمَٰ
yang maha pemurah

Ar-Rahman:1

ُن ٱلرَِّحيُم َدِة ُهَو ٱلرَّْحمَٰ هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dia

pemurah sangat penyayang
Al-Hasyr:22

ُن  َويَْقِبْضَن َما يُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ ٱلرَّْحمَٰ
dan mengatupkan tidak ada diamankan mereka[pr] (olehnya) kecuali

pemurah
Al-Mulk:19
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ُن َءاَمنَّا ِبِهۦ ُقْل ُهَو ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan dia pemurah kami telah beriman

dengannya
Al-Mulk:29

ُن َوَقاَل َصَوابًا الَّ يَتََكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
tidak menjadi mengatakan kecuali siapa/orang memberi izin baginya

pemurah dan dia mengucapkan yang benar
An-Naba:38

ِن ٱلرَِّحيمِ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ
dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang Al-Faatihah:1 ِن ٱلرَّْحمَٰ

ِن ٱلرَِّحيمِ ٱلرَّْحمَٰ
pemurah maha penyayang

Al-Faatihah:3

ِن َك َعذَاٌب مَِّن ٱلرَّْحمَٰ  يَٰٓأَبَِت إِنِّىٓ أََخاُف أَن يََمسَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku takut bahwa akan menimpa

kamu siksaan dari pemurah
Maryam:45

ًدا َوبُِكيًّا وا۟ ُسجَّ ِن َخرُّ إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَُٰت ٱلرَّْحمَٰ
tatkala/apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat pemurah

menyungkur sujud dan tangisan
Maryam:58

ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69

ِن َعْهًدا أَطََّلعَ ٱْلَغيَْب أَمِ ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ
adakah (ia) melihat yang gaib atau ia telah mengambil disisi pemurah

perjanjian
Maryam:78

ِن َوفًْدا يَْوَم نَْحُشُر ٱمْلُتَِّقنَي إَِلى ٱلرَّْحمَٰ
pada hari mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada

pemurah perutusan
Maryam:85

ِن َعْهًدا فََٰعَة إاِلَّ َمِن ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ الَّ يَْملُِكوَن ٱلشَّ
tidak menguasai syafa'at kecuali orang ia telah mengambil disisi

pemurah perjanjian
Maryam:87

ِن َعبًْدا إآِلَّ َءاِتى ٱلرَّْحمَٰ
kecuali dia datang pemurah hamba

Maryam:93

ِفُروَن ِن ُهْم كَٰ ذَا ٱلَِّذى يَذُْكُر َءالَِهتَُكْم َوُهم ِبِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ أَهَٰ
inikah yang mengingat tuhan-tuhan kalian dan/sedang mereka dengan

mengingat pemurah mereka orang-orang yang telah kafir
Al-Anbiyaa':36

ِن  ُقْل َمن يَْكَلؤُُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر ِمَن ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan siapakah melindungi/memelihara kalian

diwaktu malam dan siang hari dari pemurah
Al-Anbiyaa':42

ِن ٱلَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى ٱأْلَرِْض َهْونًا َوِعبَاُد ٱلرَّْحمَٰ
dan hamba-hamba pemurah orang-orang yang berjalan-jalan

atas/terhadap bumi kerendahan hati
Al-Furqon:63
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ِن ُمْحَدٍث َوَما يَأِْتيِهم مِّن ِذْكٍر مَِّن ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak dia datang kepada mereka dari pelajaran/peringatan dari

pemurah yang dalam kondisi cepat diperbarui
Asy-Syu'araa':5

ِن ٱلرَِّحيمِ إِنَُّهۥ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ َن َو إِنَُّهۥ ِمن ُسَليْمَٰ
sesungguhnya dia dari sulaiman dan sesungguhnya surat itu

dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang
An-Naml:30

ِن ٱلرَِّحيمِ تَنِزيٌل مَِّن ٱلرَّْحمَٰ
penurunan sempurna dari pemurah maha penyayang

Fush-Shilat:2

ِن  َوَجَعُلوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ٱلَِّذيَن ُهْم ِعبَُٰد ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka menjadikan malaikat-malaikat orang-orang yang mereka

itu hamba-hamba pemurah
Az-Zukhruf:19

ِن  َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ
dan barang siapa berpaling dari peringatan pemurah

Az-Zukhruf:36

ِن َءالَِهًة يُْعبَُدوَن أََجَعْلنَا ِمن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
adakah (kami) jadikan (kk tanya) dari selain pemurah tuhan-tuhan

disembah
Az-Zukhruf:45

ِن ِمن تَفَُٰوٍت مَّا تََرٰى ِفى َخْلِق ٱلرَّْحمَٰ
tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat di dalam penciptaan

pemurah dari ketidak seimbangan
Al-Mulk:3

ِن  يَنُصرُُكم مِّن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
menolong kalian dari selain pemurah

Al-Mulk:20

ِن اَل يَْملُِكوَن ِمنُْه ِخطَابًا ٱلرَّْحمَٰ
pemurah tidak menguasai dari padanya pembicaraan

An-Naba:37

َوأَنَت أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي
dan Engkau paling/lebih penyayang para penyayang Al-A'raaf:151 ٱلرَِّٰحِمنَي

ِفظًا َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي  فَالـلَّـُه َخيٌْر حَٰ
maka Allah kebaikan penjaga dan dia paling/lebih penyayang para

penyayang
Yusuf:64

 يَْغِفُر الـلَّـُه َلُكْم َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي
dia mengampuni Allah bagi kalian dan dia paling/lebih penyayang

para penyayang
Yusuf:92

رُّ َوأَنَت أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي ِنىَ ٱلضُّ  أَنِّى َمسَّ
sesungguhnya aku benar-benar menimpaku bahaya dan Engkau

paling/lebih penyayang para penyayang
Al-Anbiyaa':83

 َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik para penyayang

Al-
Mu'minuun:109
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 َوُقل رَّبِّ ٱْغِفْر َوٱرَْحْم َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan katakanlah Tuhan ampunilah dan rahmat dan Engkau sebaik-baik

para penyayang

Al-
Mu'minuun:118

الـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ َوَما تَِغيُض ٱأْلَرَْحاُم
Allah dia mengetahui apa yang dikandung tiap seorang perempuan

dan tidak kurang sempurna kandungan rahim
Arraad:8 ٱأْلَرَْحاُم

رُُكْم ِفى ٱأْلَرَْحامِ َكيَْف يََشآُء ُهَو ٱلَِّذى يَُصوِّ
dia yang dia sungguh-sungguh akan membentuk kalian di dalam

rahim bagaimana menurutdia kehendaki
Ali-Imran:6 ٱأْلَرَْحامِ

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Anfaal:75

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5

َويَْعَلُم َما ِفى ٱأْلَرَْحامِ َوَما تَْدِرى نَفٌْس مَّاذَا تَْكِسُب َغًدا
dan dia mengetahui apa yang di dalam rahim dan tidak mengetahui

jiwa/seorang apa yang dia melakukan besok pagi
Luqman:34

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Ahzab:6
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ا خ ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemakmuran, kesejahteraan,

kerezekian, kesuburan, kemampuan, kemewahan, kekayaan, hal
berlimpah-limpah, kesehatan, kesegaran, kewarasan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

رَُخآًء
baik/lembut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يحَ تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦ رَُخآًء َحيُْث أََصاَب رْنَا َلُه ٱلرِّ فََسخَّ
maka (kami) menundukkan baginya angin dia mengalirkan dengan

perintahnya baik/lembut kemana saja semakin menimpa
Shaad:36 رَُخآًء
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ا د ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jawaban, reaksi, balasan,

sambutan, jawab, balas, sahutan, pembalas, bantahan, penolakan,
sangkalan, tangkisan, penolakan kasar, penampikan kasar, keingkaran,

kumandang, gema, pembalikan, tolakan ke belakang, pengembalian,
pemulihan, kembalinya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjawab, membalas, sahut,
menyambut, menyahut, berjawab, menyambung, membuka, bertanggung
jawab, mengabulkan, memenuhi, menanggung, meningkah, cocok, sesuai,

dipakai, jawaban, balasan, jawab, menampik dgn kasar, menolak dgn
kasar

رِْدًءا
pembantu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَرِْسْلُه َمِعىَ رِْدًءا يَُصدُِّقِنىٓ
maka (kamu) utuslah dia bersama aku pembantu sungguh-sungguh

akan membenarkan aku
Al-Qashash:34 رِْدًءا
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د د ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tandingan, tanding, banding,

yg berlawanan, yg bertentangan, melawan, menentang, ke arah yg
sebaliknya, konter, penghitung, loket, kasir, alat penghitung, meja
pajangan, pembilang, meja kedai, juru hitung, kartu penghitung,

pembayaran, pemulangan, kembalinya, laba, keuntungan, kedatangan
kembali, pernyataan resmi, hasil pemungutan suara, jawaban, jawab,

balasan, tanggapan, reaksi, sambutan, balas, sahutan, pembalas, bantahan,
penolakan, sangkalan, tangkisan, pembayaran kembali, kumandang,
penolakan kasar, penampikan kasar, keingkaran, gema, pembalikan,
tolakan ke belakang, pemulihan, tindakan balasan, jawaban cerdas
tangkas, jawaban cekatan, jawaban yg tepat, pemukulan mundur,

penangkisan, tampikan, penampikan, penolakan kasar, penampikan kasar,
keingkaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menampik dgn kasar,
menolak dgn kasar , membayar kembali, melawan, membalas, menjawab,

membantah, menimbal, memberikan, menyebabkan, mengajukan,
menjadikan, memberi, mengubah, menterjemahkan, menyanyikan,

melukiskan, sahut, menyahut, membuka, bertanggung jawab,
mengabulkan, memenuhi, berjawab, menanggung, menanggapi, memberi

reaksi, berbalas, berbunyi, mudah dikendalikan, menyambut,
menyambung, kembali, pulang, mengembalikan, balik, memulangkan,
membalikkan, meletakkan kembali, menangkis, memilih, meningkah,

cocok, sesuai, dipakai, memukul mundur, menolak, membantah,
menyangkal, menangkis, memungkiri, menampik, menampik dgn kasar,

menolak dgn kasar

تُرَدُّوَن تُرَدَّ تَرْتَدُّوا۟ ِبرَدِِّهنَّ ِبرَآدِّى
akan dikembalikan dikembalikan kalian berbalik/lari kembali/merujuki

mereka[pr]
dengan

mengembalikan/berikan

رََدْدنَُٰه رََدْدنَا رَآدُّوهُ رَآدَّ تُرَدُّوَن
(kami)

kembalikannya
(kami)

kembalikan mengembalikannya/menyerahkannya (ia) menolak akan
dikembalikan

۟ رُدُّوا رُدَّْت رَدُّوهُ رَدََّها رََدْدنَُٰه
mereka
kembali dikembalikanlah mengembalikannya/menyerahkannya

(mereka
berdua)

menolaknya
(kami)

kembalikannya
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رُِّددتُّ رُدُّٓوا۟ رُدُّوَهآ رُدُّوَها رُدُّوا۟
dikembalikan mereka kembali mereka

mengembalikannya
mereka

mengembalikannya mereka kembali

فَنَرُدََّها فَرُدُّوهُ فَرَدُّٓوا۟ فَرََدْدنَُٰه رُِّددتُّ
maka/lalu kami

putarkannya
maka kalian
hendaklah

mengembalikannya
lalu menutupkan maka (kami)

kembalikannya dikembalikan

مَلَرُْدوُدوَن َلرَآدَُّك فَٱرْتَدَّا فَٱرْتَدَّ فَنَرُدََّها
sungguh (mereka)
orang-orang yang

dikembalikan

benar-benar
mengembalikan

kamu
maka keduanya

kembali lalu dia kembali maka/lalu kami
putarkannya

َمرُْدوٍد َمرَدَّنَآ َمرَدَّ َمرَدٍّ مَلَرُْدوُدوَن
(ia[lk]) yang ditolak tempat kembali

kami ditolak pengembalian
sungguh (mereka)
orang-orang yang

dikembalikan

۟ َورُدُّٓوا َورَدَّ نُرَدُّ مَّرَدًّا َمرُْدوٍد
dan dikembalikan dan

menolak/menghalau kami dikembalikan kesudahan (ia[lk]) yang ditolak

يَرُدُّوُكم يَتَرَدَُّدوَن َونُرَدُّ َوَستُرَدُّوَن َورُدُّٓوا۟
mereka

mengembalikan
kalian

menjadi sangat
bimbang

dan kami
dikembalikan

dan akan
dikembalikan dan dikembalikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُُهْم ُلوا۟ ِبرَآدِّى ِرزِْقِهْم َعَلىٰ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ فََما ٱلَِّذيَن فُضِّ
maka tidak orang-orang yang (mereka) sangat dilebihkan dengan

mengembalikan/berikan rezki mereka atas/terhadap apa dia
menguasai tangan kanan mereka

An-Nahl:71
ِبرَآدِّى

َوبُُعوَلتُُهنَّ أََحقُّ ِبرَدِِّهنَّ ِفى ذَٰلَِك
dan suami-suami mereka[pr] lebih berhak kembali/merujuki

mereka[pr] di dalam itu
Al-Baqarah:228 ِبرَدِِّهنَّ

ِسِريَن واََل تَرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَارُِكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
dan jangan kalian berbalik/lari atasku/terhadapku belakang kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Al-Maidah:21 ۟ تَرْتَدُّوا
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ِنِهْم نٌۢ بَْعَد أَيْمَٰ أَْو يََخافُٓوا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰ
atau mereka takut akan dikembalikan sumpah-sumpah sesudah

sumpah-sumpah mereka
Al-Maidah:108 تُرَدَّ

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
kemudian akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua

yang gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:94 تُرَدُّوَن

لِمِ ٱْلَغيِْب فَِإنَُّهۥ ُملَِٰقيُكْم ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
maka sesungguhnya dia orang-orang yang menemui kalian kemudian
akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib

Al-Jumu'ah:8

فَاَل رَآدَّ لِفَْضلِِهۦ يُِصيُب ِبِهۦ
maka tidak ada (ia) menolak untuk karunianya ditimpakan dengannya Yunus:107 رَآدَّ

إِنَّا رَآدُّوهُ إَِليِْك َوَجاِعُلوهُ ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
sesungguhnya kami mengembalikannya/menyerahkannya kepadamu
danyang menjadikannya dari/termasuk para yang diutus / para rasul /

utusan

Al-Qashash:7 رَآدُّوهُ

ثُمَّ رََدْدنَا َلُكُم ٱْلَكرَّةَ َعَليِْهْم
kemudian (kami) kembalikan untuk kalian giliran / ulangan atas

mereka
Al-Isra:6 رََدْدنَا

ِفلنَِي ثُمَّ رََدْدنَُٰه أَْسفََل سَٰ
kemudian (kami) kembalikannya (ia[lk]) paling dibawah

rendah/bawah
At-Tin:5 رََدْدنَُٰه

رَدََّها واََل ُهْم يُنظَُروَن
(mereka berdua) menolaknya dan tidak mereka mereka diberi

tangguh
Al-Anbiyaa':40 رَدََّها

إَِلىٰٓ أُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُْهْم َوَلْو رَدُّوهُ إَِلى ٱلرَُّسوِل َو
dan jikalau mengembalikannya/menyerahkannya kepada rasul dan

kepada kaum urusan ini dari mereka
An-Nisa:83 رَدُّوهُ

َعتَُهْم رُدَّْت إَِليِْهْم َا فَتَُحوا۟ َمتََٰعُهْم َوَجُدوا۟ ِبضَٰ َوملَّ
dan tatkala (mereka) membuka kesenangan mereka (mereka)

mendapatkan barang-barang mereka dikembalikanlah kepada mereka
Yusuf:65 رُدَّْت

رُدَّْت إَِليْنَا َونَِميُر أَْهَلنَا َونَْحفَُظ أََخانَا
dikembalikanlah kepada kami makanan keluarga kami dan

memelihara saudara kami
Yusuf:65

۟ ِمن َقبُْل َوَلْو رُدُّوا
dari sebelum dan sekiranya mereka kembali Al-An'aam:28 ۟ رُدُّوا
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وِق َوٱأْلَْعنَاِق ا ِبٱلسُّ رُدُّوَها َعَلىَّ فَطَِفَق َمْسحًۢ
mereka mengembalikannya atas lalu (ia) mulai berbuat usapan

dengan betis dan leher
Shaad:33 رُدُّوَها

إِذَا ُحيِّيتُم ِبتَِحيٍَّة فََحيُّوا۟ ِبأَْحَسَن ِمنَْهآ أَْو رُدُّوَهآ َو
dan apabila kalian dihormati dengan penghormatan maka mereka

menghormat dengan yang lebih baik daripadanya atau mereka
mengembalikannya

An-Nisa:86
رُدُّوَهآ

ُكلَّ َما رُدُّٓوا۟ إَِلى ٱْلِفتْنَِة أُرِْكُسوا۟ ِفيَها
tiap-tiap apa/kali mereka kembali kepada fitnah mereka menerjunkan

diri didalamnya
An-Nisa:91 ۟ رُدُّٓوا

ثُمَّ رُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ
kemudian mereka kembali kepada Allah pelindung mereka

sebenarnya
Al-An'aam:62

َوَلِئن رُِّددتُّ إَِلىٰ َربِّى أَلَِجَدنَّ َخيًْرا مِّنَْها ُمنَقَلبًا
dan jika dikembalikan kepada Tuhanku pasti akan mendapat

kebaikan darinya yang menjadi tempat kembali
Al-Kahfi:36 رُِّددتُّ

فَرََدْدنَُٰه إَِلىٰٓ أُمِِّهۦ َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) kembalikannya kepada ibunya supaya (ia) menjadi

mendekat matanya
Al-Qashash:13 فَرََدْدنَُٰه

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرَدُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم ِفىٓ أَفْوَِٰهِهْم
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti

nyata lalu menutupkan tangan mereka di dalam / pada mulut-mulut
mereka

Ibrahim:9
۟ فَرَدُّٓوا

فَِإن تَنَٰزَْعتُْم ِفى َشىٍْء فَرُدُّوهُ إَِلى الـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
maka jika kalian saling berselisih di dalam sesuatu maka kalian

hendaklah mengembalikannya kepada Allah dan rasul
An-Nisa:59 فَرُدُّوهُ

أَن نَّطِْمَس ُوُجوًها فَنَرُدََّها َعَلىٰٓ أَْدبَارَِهآ
bahwa kami merubah wajah-wajah maka/lalu kami putarkannya

atasku/terhadapku belakangnya
An-Nisa:47 فَنَرُدََّها

فَٱرْتَدَّ بَِصيًرا َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكْم
lalu dia kembali maha melihat dia mengatakan tidaklah mengatakan

bagi kalian
Yusuf:96 فَٱرْتَدَّ

فَٱرْتَدَّا َعَلىٰٓ َءاثَارِِهَما َقَصًصا
maka keduanya kembali atasku/terhadapku bekas (mereka berdua)

mencari/mengikuti jejak
Al-Kahfi:64 فَٱرْتَدَّا

إِنَّ ٱلَِّذى فَرََض َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن َلرَآدَُّك إَِلىٰ َمَعاٍد
sesungguhnya yang ia telah menentukan / mewajibkan atas kamu al

quran benar-benar mengembalikan kamu kepada tempat kembali
Al-Qashash:85 َلرَآدَُّك
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يَُقوُلوَن أَِءنَّا مَلَرُْدوُدوَن ِفى ٱْلَحاِفرَِة
mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami) sungguh (mereka)

orang-orang yang dikembalikan di dalam keadaan semula
An-Naziaat:10 مَلَرُْدوُدوَن

يَُقوُلوَن َهْل إَِلىٰ َمرَدٍّ مِّن َسِبيٍل
mereka mengatakan apakah untuk pengembalian dari jalan Asy-Syuura:44 َمرَدٍّ

إِذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبَقْومٍ ُسٓوًءا فَاَل َمرَدَّ َلُهۥ َو
dan jika dia ingin Allah dengan suatu kaum keburukan maka tidak

ditolak baginya
Arraad:11 َمرَدَّ

دَُّعوَن أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ يَصَّ
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah pada hari itu (mereka) memisah-misah
Ar-Ruum:43

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah
Asy-Syuura:47

ُب ٱلنَّاِر َوأَنَّ َمرَدَّنَآ إَِلى الـلَّـِه َوأَنَّ ٱمْلُْسرِِفنَي ُهْم أَْصحَٰ
dan bahwasannya tempat kembali kami kepada Allah dan

bahwasannya orang-orang yang berlebih-lebihan mereka para
penghuni neraka

Ghafir:43
َمرَدَّنَآ

إِنَُّهْم َءاِتيِهْم َعذَاٌب َغيُْر َمرُْدوٍد َو
dan sesungguhnya mereka berilah mereka siksaan tidak / selain

(ia[lk]) yang ditolak
Huud:76 َمرُْدوٍد

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر مَّرَدًّا لِحَٰ ٱلصَّٰ
kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu pelipatan pahala dan

kebaikan kesudahan
Maryam:76 مَّرَدًّا

فََقاُلوا۟ يََٰليْتَنَا نُرَدُّ
maka mereka mengatakan amboi, kiranya kami kami dikembalikan Al-An'aam:27 نُرَدُّ

أَْو نُرَدُّ فَنَْعَمَل َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل
atau kami dikembalikan lalu berbuat tidak / bukan / selain yang

adalah kami mengerjakan
Al-A'raaf:53

َورَدَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَغيِْظِهْم َلْم يَنَاُلوا۟ َخيًْرا
dan menolak/menghalau Allah orang-orang yang mereka

mengingkari dengan kemarahan/kejengkelan mereka tidak
memperoleh kebaikan

Al-Ahzab:25 َورَدَّ

َورُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan dikembalikan kepada Allah pelindung mereka benar dan sesatkan

dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Yunus:30 ۟ َورُدُّٓوا
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َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ َوَستُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
dan akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang

gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:105 َوَستُرَدُّوَن

َونُرَدُّ َعَلىٰٓ أَْعَقاِبنَا بَْعَد إِذْ َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan kami dikembalikan atasku/terhadapku tumit-tumit kami sesudah

ketika dia menunjuki kami Allah
Al-An'aam:71 َونُرَدُّ

َوٱرْتَابَْت ُقُلوبُُهْم فَُهْم ِفى َريِْبِهْم يَتَرَدَُّدوَن
dan ragu-ragu hati mereka maka mereka di dalam keragu-raguan

mereka menjadi sangat bimbang
At-Taubah:45 يَتَرَدَُّدوَن

ِفِريَن ِنُكْم كَٰ يَرُدُّوُكم بَْعَد إِيمَٰ
mereka mengembalikan kalian sesudah iman kalian orang-orang kafir Ali-Imran:100 يَرُدُّوُكم

واََل يَزَاُلوَن يُقَِٰتُلونَُكْم َحتَّىٰ يَرُدُّوُكْم َعن ِديِنُكْم
dan tidak mereka senantiasa melewatkan waktu mereka membunuh

kalian hingga/sampai mereka mengembalikan kalian dari agama
kalian

Al-Baqarah:217
يَرُدُّوُكْم

ِسِريَن يَرُدُّوُكْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
mereka mengembalikan kalian atasku/terhadapku tumit-tumit kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Ali-Imran:149

ِنُكْم ُكفَّاًرا َلْو يَرُدُّونَُكم مِّۢن بَْعِد إِيمَٰ
sekiranya mereka mengembalikan kalian dari sesudah iman kalian

kekafiran
Al-Baqarah:109 يَرُدُّونَُكم

إِِن ٱْستَطَُٰعوا۟ َوَمن يَرْتَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
seandainya mereka memohon kuasa dan barang siapa dia murtad /

kembali semula diantara kalian dari agamanya
Al-Baqarah:217 يَرْتَِدْد

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمن يَرْتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani barang siapa dia

berkedip diantara kalian dari agamanya
Al-Maidah:54 يَرْتَدَّ

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40

ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعى رُُءوِسِهْم اَل يَرْتَدُّ إَِليِْهْم
orang-orang yang menyegerakan (ia[lk]) yang menengadah /

merelakan kepala mereka tidak berkedip kepada mereka
Ibrahim:43 يَرْتَدُّ
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واََل يُرَدُّ بَأُْسُهۥ َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dapat dia ditolak siksaNya dari kaum para yang melakukan

dosa
Al-An'aam:147 يُرَدُّ

واََل يُرَدُّ بَأُْسنَا َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dia ditolak siksa Kami dari kaum para yang melakukan

dosa
Yusuf:110

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّىُٰكْم َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
dan Allah ia menciptakan kalian kemudian dia mewafatkan kalian
dan diantara kamu orang dia ditolak kepada melemah / hina umur

An-Nahl:70

ثُمَّ يُرَدُّ إَِلىٰ َربِِّهۦ فَيَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا نُّْكًرا
kemudian dia ditolak kepada tuhannya maka akan sungguh-sungguh

menyiksanya azab / siksa sangat keras
Al-Kahfi:87

فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5

اَعِة إَِليِْه يُرَدُّ ِعْلُم ٱلسَّ
kepada-Nya dia ditolak pengetahuan kiamat

Fush-Shilat:47

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُرَدُّوَن إَِلىٰٓ أََشدِّ ٱْلَعذَاِب
dan pada hari kiamat-kiamat dikembalikan kepada keras/berat siksa Al-Baqarah:85 يُرَدُّوَن

نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنَُعذِّبُُهم مَّرَّتَنْيِ ثُمَّ يُرَدُّوَن إَِلىٰ َعذَاٍب َعِظيمٍ
kami mengetahui mereka[lk] akan siksa mereka dua kali kemudian

dikembalikan kepada azab / siksa yang besar
At-Taubah:101

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهم
sesungguhnya orang-orang yang (kalian[lk]) kembalilah

atasku/terhadapku belakang mereka
Muhammad:25 ۟ ٱرْتَدُّوا
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ف د ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna datang kembali, goncangan

kedua
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengikuti, menyusul, ikut,
menuruti, menganut, mengejar, mengekori, mengikut, terjadi, terdapat,

menurut, mengekor, memahami, buntuti, mempan, mengiringkan,
memperturuntukan, melihat dgn teliti, menganuti, mempergantungi,

menaruh perhatian, bekerja dlm bidang tertentu

ٱلرَّاِدفَُة ُمرِْدِفنَي رَِدَف
yang mengiringi orang-orang yang datang

berduyun-duyun (ia) hampir datang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن رَِدَف َلُكم بَْعُض ٱلَِّذى تَْستَْعجُِلوَن
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

(ia) hampir datang bagi kalian sebagian yangkalianminta
menyegerakan

An-Naml:72
رَِدَف

أَنِّى ُمِمدُُّكم ِبأَْلٍف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمرِْدِفنَي
sesungguhnya Aku didatangkan bala bantuan kepada kalian (olehnya)

dengan seribu dari malaikat-malaikat orang-orang yang datang
berduyun-duyun

Al-Anfaal:9
ُمرِْدِفنَي

تَتْبَُعَها ٱلرَّاِدفَُة
mengikutinya[pr] yang mengiringi An-Naziaat:7 ٱلرَّاِدفَُة
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م د ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gundukan, tiang, pancang,

timbunan, unggun, bumbun, longgokan, onggokan, pilar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengonggoki,

mengonggokkan

رَْدًما
batas/dinding

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَِعينُوِنى ِبُقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم رَْدًما
maka (kalian) tolonglah/bantulah aku dengan kekuatan (aku) akan

menjadikan/membuat diantara kalian dan antara mereka
batas/dinding

Al-Kahfi:95
رَْدًما
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و د ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jawab, jawaban, balas,

sahutan, pembalas, tanggapan, reaksi, sambutan, pembayaran kembali,
pengembalian, penolakan kasar, penampikan kasar, keingkaran,
kumandang, gema, pembalikan, tolakan ke belakang, pemulihan,

kembalinya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjawab, membalas, sahut,
menyambut, menyahut, berjawab, menyambung, membuka, bertanggung
jawab, mengabulkan, memenuhi, menanggung, meningkah, cocok, sesuai,
dipakai, bantahan, penolakan, sangkalan, tangkisan, menampik dgn kasar,

menolak dgn kasar

لِيُرُْدوُهْم َلتُرِْديِن فَتَرَْدٰى تَرَدَّىٰٓ أَرَْدىُٰكْم
agar mereka

membalas / menolak
sungguh

dicelakakan (oleh
kalian)

maka akan binasa (ia) supaya binasa dia menjerumuskan
kalian

َوٱمْلُتَرَدِّيَُة
dan yang jatuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِسِريَن َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم ٱلَِّذى ظَنَنتُم ِبَربُِّكْم أَرَْدىُٰكْم فَأَْصبَْحتُم مَِّن ٱْلخَٰ
dan yang demikian itu persangkaanmu yang kamu telah menyangka

dengan/kepada tuhan kalian dia menjerumuskan kalian maka/lalu
kalian memulai termasuk para yang merugi

Fush-Shilat:23 أَرَْدىُٰكْم

َوَما يُْغِنى َعنُْه َماُلُهۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
dan tidak dia mengkayakan dari padanya/baginya hartanya apabila

(ia) supaya binasa
Al-Lail:11 تَرَدَّىٰٓ

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه فَتَرَْدٰى
dan dia mengikuti hawa nafsunya makaakan binasa Thaahaa:16 فَتَرَْدٰى

َقاَل تَالـلَّـِه إِن ِكدتَّ َلتُرِْديِن
dia mengatakan demi Allah jika (kamu) semakin mendekat sungguh

dicelakakan (oleh kalian)
Ash-Shaafaat:56 َلتُرِْديِن
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لِيُرُْدوُهْم َولِيَْلِبُسوا۟ َعَليِْهْم ِدينَُهْم
agar mereka membalas / menolak dan agar merek

mencampurkan/mengaburkan atas mereka agama mereka
Al-An'aam:137 لِيُرُْدوُهْم

بُعُ َوٱمْلُنَْخِنَقُة َوٱمْلَْوُقوذَةُ َوٱمْلُتَرَدِّيَُة َوٱلنَِّطيَحُة َوَمآ أََكَل ٱلسَّ
dan yang tercekik dan yang dipukul dan yang jatuh dan binatang

yang ditanduk dan tidak dia memakan binatang buas
Al-Maidah:3 َوٱمْلُتَرَدِّيَُة
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ل ذ ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kacung, anak laki-laki,

pemuda, pria, lelaki, laki-laki, putera, kaki, tungkai, taraf, anak, bujang,
pipi, celah, suku, kaki buatan, jantan, orang, insan, suami, wira, biji catur,

laki-laki dewasa, ramping, pelayan, pin, jarum, peniti, tusuk, lencana,
semat, susuk.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengawaki, melayani,
merekah, menjadi kasar, menumbuk, menyematkan, menggantungkan,

menjepit, meletakkan, mencocok, berjalan kaki.

ٱأْلَرْذَُلوَن أَرْذَِل أَرَاِذُلنَا
orang-orang yang hina melemah / hina yang hina diantara kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱتَّبََعَك إاِلَّ ٱلَِّذيَن ُهْم أَرَاِذُلنَا بَاِدَى ٱلرَّأِْى
mengikuti kamu melainkan orang-orang yang mereka yang hina

diantara kami (ia[lk]) yang menyatakan pendapat/pikiran
Huud:27 أَرَاِذُلنَا

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّىُٰكْم َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
dan Allah ia menciptakan kalian kemudian dia mewafatkan kalian
dan diantara kamu orang dia ditolak kepada melemah / hina umur

An-Nahl:70 أَرْذَِل
فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر

maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5

َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َلَك َوٱتَّبََعَك ٱأْلَرْذَُلوَن
mereka berkata apakah kami akan beriman kepadamu dan mengikuti

kamu orang-orang yang hina

Asy-
Syu'araa':111

ٱأْلَرْذَُلوَن
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ق ز ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghidupan, nafkah, rezeki,

makanan, sara, karangan picisan, roti, kehidupan, hidup, jiwa, umur,
hayat, riwayat hidup, semangat, kegairahan, penggerak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasak dengan campuran
roti.

َرزََقُكْم َرزََقُكُم تُْرزََقاِنِهۦٓ ِبِرزٍْق زِِقنَي ِبرَٰ
memberi rezeki dia memberikan

rezeki kalian direzkikannya/diberikannya dengan/sebagian
rezki

dengan pemberian
rezki

َرزَْقنَُٰكْم َرزَْقنَُٰكم َرزََقُهُم َرزََقُهم َرزََقُكْم
kami rizkikan
kepada kalian

kami rizkikan
kepada kalian

dia memberi rezki
kepada mereka

(ia) memberi rezeki
kepada mereka memberi rezeki

ِرزًْقا ُرزِْقنَا ُرزُِقوا۟ َرزَْقنَُٰهْم َرزَْقنَُٰكْم
rizki diberi rezki diberi rezki kami rizqikan

kepada mereka
kami rizkikan
kepada kalian

ِرزَْقُهۥ ِرزَْقَها ِرزَْقُكْم ِرزٌْق ِرزًْقا
rezkinya rezekinya rezki kalian rezki rizki

ِرزُْقُهنَّ ِرزُْقُهْم ِرزُْقَها ِرزُْقُكْم ِرزَْقُهۥ
rezki (mereka[pr]) rezki mereka rezkinya rezki kalian rezkinya

زَْقنَُٰه رَّ زِْق رِّ ِرزِْقِهْم ِرزُْقُهۥ ِرزُْقُهنَّ
(kami) beri rezkinya rizki rezki mereka rizkinya rezki (mereka[pr])
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زِْقِهۦ رِّ زِْق رِّ زٍْق رِّ زًْقا رِّ زَْقنَُٰه رَّ
sebagian rizki-nya rizki rezki rizki (kami) beri rezkinya

نَْرزُُقَك َليَْرزَُقنَُّهُم َلِرزُْقنَا فَٱْرزُُقوُهم زِْقِهۦ رِّ
memberi rezekimu

pasti (ia) akan
memberi rezeki
kepada mereka

benar-benar rizki
kami

maka kalian
hendaklah memberi

rezki
sebagian rizki-nya

َوَرزََقُكم َوتَْرزُُق نَْرزُُقُهْم نَْرزُُقُكْم نَْرزُُقَك
dan (ia) memberi

rezki kamu (kalian)
dan kamu memberi

rezki
memberi rezeki

mereka[lk]
memberi rezki
kepada kalian memberi rezekimu

َوِرزٌْق َوِرزًْقا َوَرزَْقنَُٰهم َوَرزََقِنى َوَرزََقُكم
dan rezki dan rezki dan (kami) beri

rezki mereka
dan (ia) memberi
rezki kepadaku

dan (ia) memberi
rezki kamu (kalian)

َوٱْرزُْق َوٱْرزُُقوُهْم َويَْرزُْقُه َوِرزُْق َوِرزٌْق
dan kamu berilah

rezki
dan perbelanjaan

mereka
dan memberi

rizkinya
dan/sedang

rezki/karunia dan rezki

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

زِِقنَي َوَمن لَّْستُْم َلُهۥ ِبرَٰ
dan orang (makhluk) kalian bukankah baginya dengan pemberian

rezki
Al-Hijr:20 زِِقنَي ِبرَٰ

وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّنُْه
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19
ِبِرزٍْق

َقاَل اَل يَأِْتيُكَما طََعاٌم تُْرزََقاِنِهۦٓ إاِلَّ نَبَّأْتُُكَما ِبتَأِْويلِِهۦ
dia mengatakan tidak mendatangkan kalian berdua tambahan

makanan direzkikannya/diberikannya melainkan (aku) beritakan
kepada kamu berdua dengan tabirnya

Yusuf:37
تُْرزََقاِنِهۦٓ

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا وَُكُلوا۟ ِممَّ
dan kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
Al-Maidah:88 َرزََقُكُم
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ا َرزََقُكُم الـلَّـُه ُكُلوا۟ ِممَّ
kalian makanlah dari apa dia memberikan rezeki kalian Allah

Al-An'aam:142

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه أَْن أَِفيُضوا۟ َعَليْنَا ِمَن ٱمْلَآِء أَْو ِممَّ
bahwa kalian hendaklah menuju / bertolak atas kami dari air atau dari

apa dia memberikan rezeki kalian Allah
Al-A'raaf:50

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
An-Nahl:114

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه إِذَا ِقيَل َلُهْم أَنِفُقوا۟ ِممَّ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
menafkahkan dari apa dia memberikan rezeki kalian Allah

YaaSiin:47

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40 َرزََقُكْم
مِ َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ

atas/terhadap apa (rezeki) (ia) memberi rezeki kepada mereka dari
binatang binatang ternak

Al-Hajj:28 َرزََقُهم
مِ َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ

atas/terhadap apa (ia) memberi rezeki kepada mereka dari binatang
binatang ternak

Al-Hajj:34

ا َرزََقُهُم الـلَّـُه وََكاَن الـلَّـُه ِبِهْم َعلِيًما َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah dan ia adalah Allah terhadap mereka sangat pandai
An-Nisa:39 َرزََقُهُم

َوَحرَُّموا۟ َما َرزََقُهُم الـلَّـُه ٱفِْترَآًء َعَلى الـلَّـِه
dan mereka mengharamkan apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah pengada-adaan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:140

ا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِممَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada kalian dari sebelum
Al-Baqarah:254 َرزَْقنَُٰكم

َوأَنِفُقوا۟ ِمن مَّا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل
dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada

kalian dari sebelum

Al-
Munaafiquun:10

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian Al-Baqarah:57 َرزَْقنَُٰكْم
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 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian makanlah dari

kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian
Al-Baqarah:172

 ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian

Al-A'raaf:160

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم واََل تَطَْغْوا۟ ِفيِه
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian dan

janganlah melampui batas tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:81

 مِّن ُشرََكآَء ِفى َما َرزَْقنَُٰكْم
dari sekutu-sekutu di dalam apa (rezeki) kami rizkikan kepada kalian

Ar-Ruum:28

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َوِممَّ
dari apa kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan Al-Baqarah:3 َرزَْقنَُٰهْم

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوةَ َوِممَّ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan dari apa(rezki) kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Anfaal:3

يِّئََة ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka
tersembunyi dan keterus-terangan dan menolak dengan kebaikan

kejahatan

Arraad:22

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة مِّن َقبِْل َويُنِفُقوا۟ ِممَّ
dan diberi nafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka

tersembunyi dan keterus-terangan dari sebelum
Ibrahim:31

ا َرزَْقنَُٰهْم  َويَْجَعُلوَن مِلَا اَل يَْعَلُموَن نَِصيبًا مِّمَّ
dan menjadikan untuk apa tidak mereka mengetahui bagian/sebagian

besar dari apa kami rizqikan kepada mereka
An-Nahl:56

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوِة َوِممَّ ِبِريَن َعَلىٰ َمآ أََصابَُهْم َوٱمْلُِقيِمى ٱلصَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar atas/terhadap apa dia menimpa mereka dan

orang-orang yang mendirikan sholat dan dari apa kami rizqikan
kepada mereka mereka menafkahkan

Al-Hajj:35

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يِّئََة َوِممَّ َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ
dan menolak dengan kebaikan kejahatan dan sebagian dari apa kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Qashash:54

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ
mereka memohon tuhan ketakutan dan harapan / keinginan dan dari

apa/rezeki kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
As-Sajdah:16
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ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َلٰوةَ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menafkahkan dari apa
kami rizqikan kepada mereka tersembunyi dan keterus-terangan

Faathir:29

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن ُشوَرٰى بَيْنَُهْم َوِممَّ
musyawarah diantara mereka dan sebagian apa kami rizqikan kepada

mereka mereka menafkahkan
Asy-Syuura:38

زًْقا ُكلََّما ُرزُِقوا۟ ِمنَْها ِمن ثََمرٍَة رِّ
setiap apa diberi rezki dari padanya dari buah-buahan rizki Al-Baqarah:25 ۟ ُرزُِقوا

ذَا ٱلَِّذى ُرزِْقنَا ِمن َقبُْل َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini yang diberi rezki dari sebelum Al-Baqarah:25 ُرزِْقنَا

فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian Al-Baqarah:22 ِرزًْقا

 َوَجَد ِعنَدَها ِرزًْقا
dia mendapatkan di sisinya rizki

Ali-Imran:37

َوَرزََقِنى ِمنُْه ِرزًْقا َحَسنًا َوَمآ أُِريُد أَْن أَُخالِفَُكْم
dan (ia) memberi rezki kepadaku dari padanya rizki kebaikan dan

tidak aku berkehendak untuk disalahkan kalian olehku
Huud:88

َر َلُكُم ٱْلفُْلَك فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم َوَسخَّ
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian

dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian perahu
Ibrahim:32

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َشيْـًٔا واََل يَْستَِطيُعوَن مَٰ ِرزًْقا مَِّن ٱلسَّ
rizki dari langit dan bumi sesuatu dan tidak mereka mentaati

An-Nahl:73

زَْقنَُٰه ِمنَّا ِرزًْقا َحَسنًا فَُهَو يُنِفُق ِمنُْه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل يَْستَُوۥَن َوَمن رَّ
dan orang (kami) beri rezkinya dari kami rizki kebaikan maka/lalu

dia dia memberi nafkah dari padanya tersembunyi dan keterus-
terangan apakah menyamakan

An-Nahl:75

ِقبَُة لِلتَّْقَوٰى اَل نَْسـَُٔلَك ِرزًْقا نَّْحُن نَْرزُُقَك َوٱْلعَٰ
tidak minta kepadamu rizki kami memberi rezekimu dan akibat

kepada takwa
Thaahaa:132

ثُمَّ ُقِتُلٓوا۟ أَْو َماتُوا۟ َليَْرزَُقنَُّهُم الـلَّـُه ِرزًْقا َحَسنًا
kemudian mereka telah dibunuh atau orang-orang yang mati pasti (ia)

akan memberi rezeki kepada mereka Allah rizki kebaikan
Al-Hajj:58

زَْق اَل يَْملُِكوَن َلُكْم ِرزًْقا فَٱبْتَُغوا۟ ِعنَد الـلَّـِه ٱلرِّ
tidak menguasai bagi kalian rizki maka carilah disisi Allah rizki

Al-Ankabuut:17
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نُّؤِْتَهآ أَْجرََها َمرَّتَنْيِ َوأَْعتَْدنَا َلَها ِرزًْقا َكِريًما
didatangkan / berikan pahalanya dua kali dan kami telah

menyediakan baginya rizki sangat mulia
Al-Ahzab:31

َمآِء ِرزًْقا  ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َويُنَزُِّل َلُكم مَِّن ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Nya dan sungguh-

sungguh akan menurunkan bagi kalian dari langit rizki
Ghafir:13

 َقْد أَْحَسَن الـلَّـُه َلُهۥ ِرزًْقا
sungguh telah memperbaiki Allah baginya rizki

Ath-Thalaaq:11

ْعُلوٌم أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ِرزٌْق مَّ
itulah mereka bagi mereka (memperoleh) rezki (ia[lk])yang

diketahui
Ash-Shaafaat:41 ِرزٌْق

َوتَْجَعُلوَن ِرزَْقُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّبُوَن
dan menjadikan rezki kalian bahwa kamu didustakan Al-Waqi'a:82 ِرزَْقُكْم

وََكأَيِّن مِّن َدآبٍَّة الَّ تَْحِمُل ِرزَْقَها الـلَّـُه
dan berapa banyak dari binatang melata tidak ia membawa/mengurus

rezekinya Allah
Al-Ankabuut:60 ِرزَْقَها

وا۟ ِفى ُعتُوٍّ َونُفُوٍر إِْن أَْمَسَك ِرزَْقُهۥ بَل لَّجُّ
jika (ia) menahan rezkinya bahkan terus-menerus di dalam

kesombongan dan pelarian/perpaling
Al-Mulk:21 ِرزَْقُهۥ

 َوأَمَّآ إِذَا َما ٱبْتََلىُٰه فََقَدَر َعَليِْه ِرزَْقُهۥ
dan adapun/tetapi apabila apa mengujinya lalu (ia)

menentukan/menyempitkan atasnya rezkinya
Al-Fajr:16

َمآِء ِرزُْقُكْم َوَما تُوَعُدوَن َوِفى ٱلسَّ
dan di langit rezki kalian dan tidak kalian diberi nasehat

Adz-
Dzaariyaat:22 ِرزُْقُكْم

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه ِرزُْقَها
dan tidak dari binatang melata di dalam bumi melainkan

atas/terhadap Allah rezkinya
Huud:6 ِرزُْقَها

يَأِْتيَها ِرزُْقَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن
datang kepadanya[pr] rezkinya puas/senang dari setiap tempat

An-Nahl:112

َوَلُهْم ِرزُْقُهْم ِفيَها بُْكرَةً َوَعِشيًّا
dan bagi mereka rezki mereka didalamnya (surga) pagi dan petang Maryam:62 ِرزُْقُهْم

َوَعَلى ٱمْلَْوُلوِد َلُهۥ ِرزُْقُهنَّ وَِكْسَوتُُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
dan atas (ia[lk]) yang dilahirkan baginya rezki (mereka[pr]) dan

pakaian mereka[pr] dengan cara yang baik
Al-Baqarah:233 ِرزُْقُهنَّ
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آ َءاتَىُٰه الـلَّـُه َوَمن ُقِدَر َعَليِْه ِرزُْقُهۥ فَْليُنِفْق ِممَّ
dan barang siapa telah ditetapkan atasnya rizkinya maka hendaknya

diberi nafkah (olehnya) dari apa dia memberi kepadanya Allah
Ath-Thalaaq:7 ِرزُْقُهۥ

نُُهْم ُلوا۟ ِبرَآدِّى ِرزِْقِهْم َعَلىٰ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ فََما ٱلَِّذيَن فُضِّ
maka tidak orang-orang yang (mereka) sangat dilebihkan dengan

mengembalikan/berikan rezki mereka atas/terhadap apa dia
menguasai tangan kanan mereka

An-Nahl:71 ِرزِْقِهْم

زِْق الـلَّـِه ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ ِمن رِّ
kalian makanlah dan kalian minumlah dari rizki Allah Al-Baqarah:60 زِْق رِّ

زَْقنَُٰه ِمنَّا ِرزًْقا َحَسنًا فَُهَو يُنِفُق ِمنُْه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل يَْستَُوۥَن َوَمن رَّ
dan orang (kami) beri rezkinya dari kami rizki kebaikan maka/lalu

dia dia memberi nafkah dari padanya tersembunyi dan keterus-
terangan apakah menyamakan

An-Nahl:75
زَْقنَُٰه رَّ

زًْقا ُكلََّما ُرزُِقوا۟ ِمنَْها ِمن ثََمرٍَة رِّ
setiap apa diberi rezki dari padanya dari buah-buahan rizki Al-Baqarah:25 زًْقا رِّ

زًْقا مِّن لَُّدنَّا يُْجبَىٰٓ إَِليِْه ثََمرَُٰت ُكلِّ َشىٍْء رِّ
dipungut (tidak didatangkan) kepadanya/tempat itu buah-buahan

setiap sesuatu rizki dari sisi kami
Al-Qashash:57

يْتًا َكذَٰلَِك ٱْلُخُروُج زًْقا لِّْلِعبَاِد َوأَْحيَيْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ رِّ
rizki bagi hamba-hamba dan (kami) hidupkan dengannya

negeri/tanah orang yang mati seperti itulah keluaran
Qaaf:11

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59
زٍْق رِّ

زٍْق َمآِء ِمن رِّ  َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan pergantian malam dan siang dan tidak ia menurunkan Allah dari

langit dari rezki
Al-Jaatsiyah:5

زٍْق َوَمآ أُِريُد أَن يُطِْعُموِن َمآ أُِريُد ِمنُْهم مِّن رِّ
tidak aku berkehendak dari mereka dari rezki dan tidak aku

berkehendak supaya menjadikan memberi makan aku

Adz-
Dzaariyaat:57

زِْق َربُِّكْم ُكُلوا۟ ِمن رِّ
kalian makanlah dari rizki tuhan kalian Saba':15 زِْق رِّ
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إَِليِْه ٱلنُُّشوُر زِْقِهۦ َو فَٱْمُشوا۟ ِفى َمنَاِكِبَها وَُكُلوا۟ ِمن رِّ
maka berjalanlah kamu di dalam persimpangannya dan kalian
hendaklah memakan dari sebagian rizki-nya dan kepada-Nya

dibangkitkan kembali

Al-Mulk:15
زِْقِهۦ رِّ

نُْه َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّْعُروفًا فَٱْرزُُقوُهم مِّ
maka kalian hendaklah memberi rezki dari padanya dan kalian

hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang benar-benar
baik

An-Nisa:8
فَٱْرزُُقوُهم

ذَا َلِرزُْقنَا َما َلُهۥ ِمن نَّفَاٍد إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar rizki kami tidak baginya dari lenyap Shaad:54 َلِرزُْقنَا

ثُمَّ ُقِتُلٓوا۟ أَْو َماتُوا۟ َليَْرزَُقنَُّهُم الـلَّـُه ِرزًْقا َحَسنًا
kemudian mereka telah dibunuh atau orang-orang yang mati pasti (ia)

akan memberi rezeki kepada mereka Allah rizki kebaikan
Al-Hajj:58 َليَْرزَُقنَُّهُم

ِقبَُة لِلتَّْقَوٰى اَل نَْسـَُٔلَك ِرزًْقا نَّْحُن نَْرزُُقَك َوٱْلعَٰ
tidak minta kepadamu rizki kami memberi rezekimu dan akibat

kepada takwa
Thaahaa:132 نَْرزُُقَك

إِيَّاُهْم واََل تَْقَربُوا۟ ٱْلفَوَِٰحَش نَّْحُن نَْرزُُقُكْم َو
kami memberi rezki kepada kalian dan kepada mereka dan janganlah

kalian mendekati perbuatan keji
Al-An'aam:151 نَْرزُُقُكْم

إِيَّاُكْم واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكْم َخْشيََة إِْملٍَٰق نَّْحُن نَْرزُُقُهْم َو
dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut perwujudan

kepaan/kemiskinan kami memberi rezeki mereka[lk] dan kepada
kalian

Al-Isra:31
نَْرزُُقُهْم

َوتَْرزُُق َمن تََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan kamu memberi rezki orang kamu menghendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:27 َوتَْرزُُق

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Anfaal:26 َوَرزََقُكم

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِت الـلَّـِه ُهْم يَْكفُُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik

apakah dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah
mereka mereka mengingkari

An-Nahl:72

رَُكْم فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوَصوَّ
dan (ia) telah benar-benar membentuk kalian lalu semakin

membaguskan bentuk rupa kalian dan (ia) memberi rezki kamu
(kalian) dari orang yang baik-baik

Ghafir:64
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َوَرزََقِنى ِمنُْه ِرزًْقا َحَسنًا َوَمآ أُِريُد أَْن أَُخالِفَُكْم
dan (ia) memberi rezki kepadaku dari padanya rizki kebaikan dan

tidak aku berkehendak untuk disalahkan kalian olehku
Huud:88 َوَرزََقِنى

َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت فََما ٱْختََلفُوا۟ َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik maka tida

mereka memperselisihkan sehingga datang kepada mereka
pengetahuan

Yunus:93
َوَرزَْقنَُٰهم

ْن َخَلْقنَا تَفِْضياًل ْلنَُٰهْم َعَلىٰ َكِثيٍر مِّمَّ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap sangat banyak dari siapa (kami)
menciptakan keutamaan/kelebihan

Al-Isra:70

َلِمنَي ْلنَُٰهْم َعَلى ٱْلعَٰ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap semesta alam
Al-Jaatsiyah:16

َوِمن ثََمرَِٰت ٱلنَِّخيِل َوٱأْلَْعنَِٰب تَتَِّخذُوَن ِمنُْه َسَكًرا َوِرزًْقا َحَسنًا
dan dari buah-buahan kurma dan anggur menjadikan dari padanya

memabukkan dan rezki kebaikan
An-Nahl:67 َوِرزًْقا

ٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهْم َدرَجَٰ
bagi mereka (memperoleh) derajat disisi tuhan mereka dan

tempat/waktu ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Anfaal:4 َوِرزٌْق

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهم مَّ
bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia

Al-Anfaal:74

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ِت َلُهم مَّ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang

sangat mulia

Al-Hajj:50

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ا يَُقوُلوَن َلُهم مَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ُمبَرَُّءوَن ِممَّ
itulah mereka orang-orang yang terlepas dari apa mereka mengatakan

bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
An-Nuur:26

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهم مَّ
itulah mereka bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat

mulia
Saba':4

َوِرزُْق َربَِّك َخيٌْر َوأَبَْقىٰ
dan/sedang rezki/karunia tuhanmu kebaikan dan lebih kekal Thaahaa:131 َوِرزُْق

َويَْرزُْقُه ِمْن َحيُْث اَل يَْحتَِسُب
dan memberi rizkinya dari arah tidak mengira Ath-Thalaaq:3 َويَْرزُْقُه
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ْعُروفًا َوٱْرزُُقوُهْم ِفيَها َوٱْكُسوُهْم َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّ
dan perbelanjaan mereka darinya (hasil harta itu) dan pakaian mereka

dan kalian hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang
benar-benar baik

An-Nisa:5 َوٱْرزُُقوُهْم

َوٱْرزُْق أَْهَلُهۥ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت َمْن َءاَمَن ِمنُْهم
dan kamu berilah rezki keluarganya dari buah-buahan orang ia

beriman dari mereka
Al-Baqarah:126 َوٱْرزُْق

زِِقنَي َوَّلِنَا َوَءاِخرِنَا َوَءايًَة مِّنَك َوٱْرزُْقنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَّٰ ألِّ
bagi yang pertama dari kami dan yang kemudian dari kami dan

tanda-tanda kekuasaan daripadamu dan kamu hendaklah memberi
rizki kepada kami dan Engkau sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Maidah:114
َوٱْرزُْقنَا

َوٱْرزُْقُهم مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَْشُكُروَن
dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

menyukuri
Ibrahim:37 َوٱْرزُْقُهم

فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orangdia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212 يَْرزُُق

إِنَّ الـلَّـَه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
sesungguhnya Allah dia memberi rezki dari siapa dia kehendaki

dengan tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:37

َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan Allah dia memberi rezki orang/siapa dia kehendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
An-Nuur:38

الـلَّـُه َلِطيفٌۢ ِبِعبَاِدِهۦ يَْرزُُق َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
Allah sangat lembut / halus dengan hamba-hamba-nya dia memberi

rezki siapa dia kehendaki dan dia sangat kuat maha perkasa
Asy-Syuura:19

َمآِء َوٱأْلَرِْض ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapakah memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Yunus:31 يَْرزُُقُكم

عَ الـلَّـِه َمآِء َوٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ َوَمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
dan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi apakah ada

tuhan bersama Allah
An-Naml:64

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Saba':24

َمآِء َوٱأْلَرِْض لٍِق َغيُْر الـلَّـِه يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ َهْل ِمْن خَٰ
adakah dari (ia[lk]) yang menciptakan tidak / selain Allah memberi

rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi
Faathir:3
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ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِيَّاُكْم َوُهَو ٱلسَّ يَْرزُُقَها َو
memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:60 يَْرزُُقَها

بَْل أَْحيَآٌء ِعنَد َربِِّهْم يُْرزَُقوَن
bahkan kehidupan disisi tuhan mereka mereka memperoleh rizki Ali-Imran:169 يُْرزَُقوَن

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة يُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini mereka memperoleh rizki di dalamnya dengan tidak/tanpa
perhitungan

Ghafir:40

زَّاُق ذُو ٱْلُقوَِّة ٱمْلَِتنُي إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلرَّ
sesungguhnya Allah dia pemberi rezeki mempunyai kekuatan sangat

teguh/kokoh

Adz-
Dzaariyaat:58

زَّاُق ٱلرَّ
زِِقنَي َوَّلِنَا َوَءاِخرِنَا َوَءايًَة مِّنَك َوٱْرزُْقنَا َوأَنَت َخيُْر ٱلرَّٰ ألِّ

bagi yang pertama dari kami dan yang kemudian dari kami dan
tanda-tanda kekuasaan daripadamu dan kamu hendaklah memberi

rizki kepada kami dan Engkau sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Maidah:114
زِِقنَي ٱلرَّٰ

زِِقنَي إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ  َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia sebaik-baik yang pemberi

rizki
Al-Hajj:58

زِِقنَي  َوُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ
dan dia sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-
Mu'minuun:72

زِِقنَي  فَُهَو يُْخلِفُُهۥ َوُهَو َخيُْر ٱلرَّٰ
maka Dia menyebabkan akan menggantikannya dan dia sebaik-baik

yang pemberi rizki
Saba':39

زِِقنَي  َوالـلَّـُه َخيُْر ٱلرَّٰ
dan Allah sebaik-baik yang pemberi rizki

Al-Jumu'ah:11

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapadia

kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)
bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26
زَْق ٱلرِّ

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر إِنَّ َربََّك يَبُْسُط ٱلرِّ
sesungguhnya Tuhanmu mereka memanjangkan/meluaskan rizki
kepada siapa dia kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Isra:30

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82
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زَْق  اَل يَْملُِكوَن َلُكْم ِرزًْقا فَٱبْتَُغوا۟ ِعنَد الـلَّـِه ٱلرِّ
tidak menguasai bagi kalian rizki maka carilah disisi Allah rizki

Al-Ankabuut:17

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر َلُهۥٓ الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia

kehendaki dari pada hamba-hambanya dan (ia) menyempitkan /
menguasai baginya

Al-Ankabuut:62

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Ar-Ruum:37

زَْق مِلَن يََشآُء ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki
Saba':36

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya

Saba':39

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak dia mengetahui bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Az-Zumar:52

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَبُْسُط ٱلرِّ مَٰ َلُهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Asy-Syuura:12

زَْق لِِعبَاِدِهۦ َلبََغْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَلْو بََسَط الـلَّـُه ٱلرِّ
dan jika (ia [lk]) melapangkan Allah rizki bagi hamba-hambanya

tentu (mereka) akan melampaui batas di dalam bumi
Asy-Syuura:27

زِْق ٱلَِّتىٓ أَْخَرَج لِِعبَاِدِهۦ َوٱلطَّيِّبَِٰت ِمَن ٱلرِّ
yang dia telah mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan kebaikan-

kebaikan dari rezki
Al-A'raaf:32 زِْق ٱلرِّ

زِْق َل بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱلرِّ  َوالـلَّـُه فَضَّ
dan Allah dia melebihkan sebagian kalian atas/terhadap bagian di

dalam rezki
An-Nahl:71
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خ س ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna firma, tegas, keras, ketat,

kuat, teguh, kukuh, tetap, erat, rapat, tangguh, tegap, tandas, kejat, jejek,
tetap hati, tetap tabah, dgn kuat, tanaman, tumbuhan, pabrik,

pengilangan, mesin industri, para pekerja, mata-mata, gedung-gedung,
bangunan-bangunan, susuk, penanaman, akar, umbi, sumber, asal kata,
akar pangkat, kata dasar, urat, kesulitan, kesukaran, penentuan posisi,
suapan, sogokan, suap, dosis obat bius, cetakan, tulisan, potret, afdruk,

klise, pakaian dr cita cap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendirikan, membuat,
menyusun, menetapkan, menegakkan, membentuk, membuktikan,

memperlihatkan, menentukan, mengadakan, menempatkan,
memperdirikan, mempertetap, mempertetapkan, memegang kedudukan,

memperjanjikan, mengeratkan, membeku, menanam, menanamkan,
menghijaukan, memukul, memukul-mukul, memukulkan, melekatkan,

menyimpan, mencocokkan, mengenten, memasukkan, berkubu,
mengelilingi dgn parit, berurat berakar, masuk dgn menyerobot,

membasmi, menyapu bersih, mendukung, memakukan, mencari, menjagoi,
mempengaruhi dgn pelan-pelan, membangkitkan berangsur-angsur,
memperbaiki, mengurus, membetulkan, memasang, menyediakan,
mengarahkan, mengatur, memusatkan, merapikan, menyesuaikan,

diservis, menservis, memutuskan, menyuap, memancangkan, memberi
obat bisu, kongkalingkong, bermaksud, mencamkan, mempersediakan,

memasang dgn kukuh, memantapkan, menstabilisasikan, menstabilikan,
mencetak, mencap, menulis dgn huruf cetak, mengafdruk, merekam

ٱلرَِّٰسُخوَن َوٱلرَِّٰسُخوَن
orang-orang yang mendalam dan orang-orang yang mendalam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ يَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبِهۦ
dan orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan mereka

mengatakan kami telah beriman dengannya
Ali-Imran:7 َوٱلرَِّٰسُخوَن

لَِّٰكِن ٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ ِمنُْهْم َوٱمْلُؤِْمنُوَن يُؤِْمنُوَن
tetapi orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan dari mereka

dan orang-orang mukmin mereka beriman
An-Nisa:162 ٱلرَِّٰسُخوَن
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س س ر
Makna kata dasar :

ٱلرَّسِّ
Rass

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َب ٱلرَّسِّ َوُقُرونًۢا بَنْيَ ذَٰلَِك َكِثيًرا َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوأَْصحَٰ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan penduduk

Rass dan kurun-kurun diantara itu sangat banyak
Al-Furqon:38 ٱلرَّسِّ

ُب ٱلرَّسِّ َوثَُموُد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوأَْصحَٰ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan penduduk Rass dan kaum tsamud
Qaaf:12

2380

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ل و رس
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pesuruh, suruhan, caraka,

utusan, duta, wakil, pengabar, loper, pengantar, nabi, rasul, tukang ramal,
bentara, pewarta, penyiar, guru suatu ajaran, upas.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengutus, memperjanjikan,
menyuruh, mengabarkan, mengantar, mengantarkan, menyiarkan.

أَرَْسْلنَآ أَرَْسْلنَا أَرَْسْلَت أَرَْسَلْت أَرَْسَل
kami telah
mengutus

kami telah
mengutus (kamu) mengutus (ia[pr]) menyebabkan

mengutus/mengundang (ia) mengutus

أَرِْسْلُه أَرِْسْل أَرَْسْلنَُٰه أَرَْسْلنََٰك أَرَْسْلنَآ
(kamu[lk]) kirimlah

/ biarkanlah ia
(kalian) lepaskanlah

/ utuslah kami mengutusnya kami mengutus
kamu kami telah mengutus

أُرِْسْلُت أُرِْسُلوا۟ أُرِْسَلُهۥ أُرِْسَل أَرِْسْلُه
diutus dikirim dilepaskannya diutus/disampaikan (kamu[lk]) kirimlah

/ biarkanlah ia

ِبرَُسولِِهْم ِبرَُسوٍل أُرِْسْلنَآ أُرِْسْلتُم أُرِْسْلُت
dengan rasul mereka dengan seorang

rasul (kami) diutus diutus diutus

ِبرُُسلِى ِبرُُسلِنَا ِبرُُسٍل ِبرَُسولِِهۦ ِبرَُسولِِهْم
kepada rasul-rasul-

ku
dengan rasul-rasul

kami pada beberapa rasul kepada rasul-
rasulnya dengan rasul mereka

رَُسواًل ِبٱلرُُّسِل ِبِهۦ لَِٰتى ِبرِسَٰ ِبرُُسلِى
seorang rasul dengan rasul-rasul dengannya dengan risalahku kepada rasul-rasul-

ku
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Kosakata Al-Quran

رَُسوَل رَُسوٍل رَُسولٌۢ رَُسوٌل رَُسواًل
utusan seorang rasul seorang rasul seorang rasul seorang rasul

رَُسوَلُه رَُسوَلُكْم رَُسوَلُكُم رَُسواَل رَُسوَل
rasul-nya rasul kalian kerasulan kalian utusan utusan

رَُسوُلنَا رَُسوُل رَُسوَلُهۥ رَُسوَلُهْم رَُسوَلُه
seorang rasul kami rasul/utusan rasul-nya rasul mereka rasul-nya

رَُسولِنَا رَُسوِل رَُسوُلُهۥ رَُسوُلُهْم رَُسوُلنَا
rasul kami rasul rasul-rasulnya rasul mereka seorang rasul kami

رُُساًل رَُسولِِهۦٓ رَُسولِِهۦ رَُسولِِه رَُسولِنَا
para utusan rasul-nya rasul-nya rasul-nya rasul kami

رُُسَلُهۥٓ رُُسَلُهۥ رُُسَلنَا رُُسٌل رُُساًل
rasul-rasulnya rasul-rasulnya utusan-utusan kami rasul-rasul para utusan

رُُسُلنَآ رُُسُلنَا رُُسُلُكم رُُسُل رُُسَلُهۥٓ
utusan-utusan kami utusan-utusan kami rasul-rasul kalian utusan-utusan rasul-rasulnya

رُُسلِى رُُسلَِك رُُسُلُهْم رُُسُلُهم رُُسُلنَآ
rasul-rasul-ku rasul-rasul kamu rasul-rasul mereka rasul-rasul mereka utusan-utusan kami

رَُّسواًل لَِٰت رِسَٰ رَِساَلتَُهۥ رَِساَلَة رُُسلِى
seorang rasul risalah kerasulannya risalah rasul-rasul-ku

2382

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#31
http://quran.bblm.go.id/test.htm#30
http://quran.bblm.go.id/test.htm#29
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#35
http://quran.bblm.go.id/test.htm#34
http://quran.bblm.go.id/test.htm#33
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#39
http://quran.bblm.go.id/test.htm#38
http://quran.bblm.go.id/test.htm#37
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#43
http://quran.bblm.go.id/test.htm#42
http://quran.bblm.go.id/test.htm#41
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#47
http://quran.bblm.go.id/test.htm#46
http://quran.bblm.go.id/test.htm#45
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#51
http://quran.bblm.go.id/test.htm#50
http://quran.bblm.go.id/test.htm#49
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#56
http://quran.bblm.go.id/test.htm#55
http://quran.bblm.go.id/test.htm#54
http://quran.bblm.go.id/test.htm#53
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#60
http://quran.bblm.go.id/test.htm#59
http://quran.bblm.go.id/test.htm#58
http://quran.bblm.go.id/test.htm#57
http://quran.bblm.go.id/test.htm#56


Kosakata Al-Quran

رَُّسوُل رَُّسوَل رَُّسوٍل رَُّسوٌل رَُّسواًل
rasul/utusan utusan seorang rasul seorang rasul seorang rasul

رُُّسلِنَا رُُّساًل رَُّسوِل رَُّسوُلَها رَُّسوُل
rasul-rasul kami para utusan rasul rasulnya rasul/utusan

۟ فَأَرَْسُلوا فَأَرَْسَل رُُّسلِِهۦ رُُّسلِنَآ رُُّسلِنَا
maka/lalu mereka

menyuruh
lalu (aku) akhirnya

mengirimkan rasul-rasulnya rasul-rasul kami rasul-rasul kami

فَأَرِْسْل فَأَرِْسُلوِن فَأَرَْسْلنَآ فَأَرَْسْلنَا فَأَرَْسُلوا۟
maka kamu

hendaklah mengutus
maka (kalian)
utuslah aku

maka kirimkanlah
kami

maka kirimkanlah
kami

maka/lalu mereka
menyuruh

َلرَُسوُلُهۥ َلرَُسوُل فَيُرِْسَل فَأَرِْسْلُه فَأَرِْسْل
benar-benar rasul-

nya benar-benar rasul
maka/lalu

menyebabkan
mengirimkan

maka (kamu)
utuslah dia

maka kamu
hendaklah mengutus

لِلرُُّسِل لِرُُسلِِهْم لِرَُسوٍل مَلُرَْسُلوَن َلرَُسوُلُهۥ
kepada rasul-rasul kepada rasul-rasul

mereka bagi seorang rasul
benar-benar orang

yang sangat cekatan
untuk diutus

benar-benar rasul-
nya

ُمرِْسَلٌة ُمرِْسَل ُمرَْساًل لِنُرِْسَل لِلرُُّسِل
(ia[pr]) yang

menjadi utusan
(ia[lk]) yang

menyampaikan/melepaskan
orang-orang yang

cekatan untuk
diutus

agar dikirimkan kepada rasul-rasul

مُّرَْسُلوَن مُّرَْسٌل ُمرِْسلنَِي ُمرِْسُلوا۟ ُمرِْسَلٌة
orang-orang yang

cekatan untuk diutus
(ia[lk]) yang

cekatan untuk diutus para rasul-rasul para rasul-rasul (ia[pr]) yang
menjadi utusan

َوأَرَْسْلنَا َوأَرَْسَل نُّرِْسَل نُرِْسُل مُّرَْسُلوَن
dan kami telah
utus/meniup

dan (ia) akhirnya
mengirimkan dikirimkan kami mengirimkan orang-orang yang

cekatan untuk diutus
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َوأَرِْسْل َوأَرَْسْلنَُٰه َوأَرَْسْلنََٰك َوأَرَْسْلنَآ َوأَرَْسْلنَا
dan kamu hendaklah

mengirimkan dan kami utus dia dan kami utus kamu dan kami telah
utus/meniup

dan kami telah
utus/meniup

َورَُسواًل َوِبٱلرَُّسوِل َوِبرَُسولِى َوِبرَُسولِِهۦ َوأَرِْسْل
dan seorang rasul dan kepada rasul dan kepada rasulku dan rasulnya dan kamu hendaklah

mengirimkan

َورَُسوُلُهۥ َورَُسوَلُهۥٓ َورَُسوَلُهۥ َورَُسوٌل َورَُسواًل
dan rasulnya dan rasul-nya dan rasul-nya dan seorang rasul dan seorang rasul

َورَُسولِِهۦٓ َورَُسولِِهۦ َورَُسولِِه َورَُسوُلُهۥٓ َورَُسوُلُهۥ
dan rasul-nya dan rasul-nya dan rasul-nya dan rasulnya dan rasulnya

َورُُسلِِهۦ َورُُسُلنَا َورُُسَلُهۥ
dan rasul-rasulnya dan utusan-utusan kami dan rasul-rasul-nya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
At-Taubah:33 أَرَْسَل

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan dia yang (ia) mengutus angin kabar gembira antara hadapan

rahmat-nya
Al-Furqon:48

يَٰحَ َوالـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan Allah yang (ia) mengutus angin

Faathir:9

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama benar

Al-Fath:28

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
Ash-Shaff:9
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ا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ أَرَْسَلْت إَِليِْهنَّ َوأَْعتََدْت َلُهنَّ ُمتََّكـًٔا فََلمَّ
maka tatkala (ia) mendengar dengan tipu daya mereka[pr] (ia[pr])
menyebabkan mengutus/mengundang kepada mereka[pr] dan (ia)

menyediakan bagi mereka tempat duduk

Yusuf:31
أَرَْسَلْت

َلَقاُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
pasti (mereka[lk]) mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu)

mengutus kepada kami seorang rasul
Thaahaa:134 أَرَْسْلَت

فَيَُقوُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
lalu dia mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu) mengutus

kepada kami seorang rasul
Al-Qashash:47

َكَمآ أَرَْسْلنَا ِفيُكْم رَُسواًل مِّنُكْم
sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul

diantara kalian
Al-Baqarah:151 أَرَْسْلنَا

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan untuk

ditaati dengan seizin Allah
An-Nisa:64

َلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-A'raaf:59

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّبىٍّ
dan tidak kami telah mengutus di dalam negeri dari benar-benar nabi

Al-A'raaf:94

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦٓ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Huud:25

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan nyata
Huud:96

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
Yusuf:109

يًَّة َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك َوَجَعْلنَا َلُهْم أَزْوًَٰجا َوذُرِّ
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dan kami menjadikan kepada mereka berpasangan dan
keturunan

Arraad:38

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ ِبلَِساِن َقْوِمِهۦ
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan dengan

lisan/bahasa kaumnya
Ibrahim:4

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

Ibrahim:5
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َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى ِشيَعِ ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu di dalam

bangsa/umat-umat yang pertama kali
Al-Hijr:10

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهْم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
An-Nahl:43

ُسنََّة َمن َقْد أَرَْسْلنَا َقبَْلَك ِمن رُُّسلِنَا
sunnah/peraturan orang (Rasul) sungguh telah kami telah mengutus

sebelum kamu dari rasul-rasul kami
Al-Isra:77

ِفِريَن تَُؤزُُّهْم أَزًّا يَِٰطنَي َعَلى ٱْلكَٰ أََلْم تََر أَنَّآ أَرَْسْلنَا ٱلشَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya kami

telah mengutus syaitan-syaitan atas/terhadap para pembangkang /
kafir (kamu) mengganggu mereka gangguan

Maryam:83

َوَمآ أَرَْسْلنَا َقبَْلَك إاِلَّ رَِجااًل
dan tidak kami telah mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-

laki
Al-Anbiyaa':7

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul

Al-Anbiyaa':25

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل واََل نَِبىٍّ
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul

dan tidak benar-benar nabi
Al-Hajj:52

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-
Mu'minuun:23

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

َوَمآ أَرَْسْلنَا َقبَْلَك ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
dan tidak kami telah mengutus sebelum kamu dari para yang diutus /

para rasul / utusan
Al-Furqon:20

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-Ankabuut:14

فَُكالًّ أََخذْنَا ِبذَنِۢبِهۦ فَِمنُْهم مَّْن أَرَْسْلنَا َعَليِْه َحاِصبًا
maka setiap kami telah mengambil karena dosa-dosanya maka

diantara mereka orang kami telah mengutus atasnya (ia[lk]) yang
membatu

Al-Ankabuut:40
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َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم
dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu para

utusan kepada kaum mereka
Ar-Ruum:47

َوَلِئْن أَرَْسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّا لَّظَلُّوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ يَْكفُُروَن
dan sungguh jika kami telah mengutus angin maka (mereka)

melihatnya yang menjadi kuning niscaya tetap dari sesudahnya/itu
mereka mengingkari

Ar-Ruum:51

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّذيٍر
dan tidak kami telah mengutus di dalam negeri dari peringatan besar

Saba':34

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِفيِهم مُّنِذِريَن
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka orang-orang

yang memberi peringatan
Ash-Shaafaat:72

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan yang nyata
Ghafir:23

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبٱْلِكتَِٰب َوِبَمآ أَرَْسْلنَا ِبِهۦ رُُسَلنَا فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan kitab dan

dengan apa kami telah mengutus dengannya utusan-utusan kami
maka kelak mereka mengetahui

Ghafir:70

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك ِمنُْهم
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dari mereka
Ghafir:78

وََكْم أَرَْسْلنَا ِمن نَِّبىٍّ ِفى ٱأْلَوَّلِنَي
dan berapa banyak kami telah mengutus dari benar-benar nabi di

dalam yang pertama kali
Az-Zukhruf:6

وََكذَٰلَِك َمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّذيٍر
dan demikian itu tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu di

dalam negeri dari peringatan besar
Az-Zukhruf:23

َوْسـَْٔل َمْن أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رُُّسلِنَآ
dan tanyakan orang(rasul-rasul) kami telah mengutus dari sebelum

kamu dari rasul-rasul kami
Az-Zukhruf:45

يِ۟هۦ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Az-Zukhruf:46

يحَ ٱْلَعِقيَم َوِفى َعاٍد إِذْ أَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلرِّ
dan pada orang yang melampaui batas ketika kami telah mengutus

atas mereka angin mandul / tidak menghasilkan apa-apa

Adz-
Dzaariyaat:41

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفى يَْومِ نَْحٍس مُّْستَِمرٍّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka angin sangat

kencang dan dingin di dalam hari na'as/sial yang tetap / terus menerus
Al-Qamar:19
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إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َصيَْحًة وَِٰحَدةً فََكانُوا۟ َكَهِشيمِ ٱمْلُْحتَِظِر
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka teriakan/suara
keras yang melakukan penyatuan maka adalah seperti rumput kering

pengumpul binatang/pemelihara ternak

Al-Qamar:31

يْنَُٰهم ِبَسَحٍر إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َحاِصبًا إآِلَّ َءاَل ُلوٍط نَّجَّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka (ia[lk]) yang

membatu kecuali atas lut selamatkan mereka[lk] diakhir
malam/sebelum fajar

Al-Qamar:34

َلَقْد أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَنزَْلنَا َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱمْلِيزَاَن
sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan

keterangan-keterangan nyata dan kami telah menurunkan bersama
mereka kitab dan timbangan

Al-Hadiid:25

يَِّتِهَما ٱلنُّبُوَّةَ َوٱْلِكتََٰب إِبْرَِٰهيَم َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا َو
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami

menjadikan di dalam keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab
Al-Hadiid:26

إِنَّآ أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦٓ
sesungguhnya kami kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Nuh:1

َوَلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰٓ أَُممٍ مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada ummat-ummat dari

sebelum kamu
Al-An'aam:42 أَرَْسْلنَآ

تَالـلَّـِه َلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰٓ أَُممٍ مِّن َقبْلَِك
demi Allah sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat

dari sebelum kamu
An-Nahl:63

لًِحا َوَلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum tsamud saudara

mereka yang saleh
An-Naml:45

َوَمآ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم َقبَْلَك ِمن نَِّذيٍر
dan tidak kami telah mengutus kepada mereka sebelum kamu dari

peringatan besar
Saba':44

إِذْ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهُم ٱثْننَْيِ فََكذَّبُوُهَما فََعزَّزْنَا ِبثَالٍِث
ketika kami telah mengutus kepada mereka dua lalu (mereka)

mendustakan keduanya maka menguatkan dengan yang ketiga
YaaSiin:14

ِهًدا َعَليُْكْم إِنَّآ أَرَْسْلنَآ إَِليُْكْم رَُسواًل شَٰ
sesungguhnya kami kami telah mengutus kepadamu seorang rasul

yang benar-benar sangat menyaksikan atas kalian

Al-
Muzzammil:15

َكَمآ أَرَْسْلنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن رَُسواًل
sebagaimana kami telah mengutus kepada fir'aun seorang rasul

Al-
Muzzammil:15
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إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Al-Baqarah:119 أَرَْسْلنََٰك

َوَمن تََولَّىٰ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
dan barang siapa ia benar-benar memalingkan maka tidak kami

mengutus kamu atas mereka penjaga
An-Nisa:80

ٍة َقْد َخَلْت ِمن َقبْلَِهآ أَُمٌم َكذَٰلَِك أَرَْسْلنََٰك ِفىٓ أُمَّ
seperti itulah kami mengutus kamu di dalam / pada suatu umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya beberapa umat
Arraad:30

أَْو إِن يََشأْ يَُعذِّبُْكْم َوَمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم وَِكياًل
atau jika dia menghendaki diazab kalian dan tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga/pemelihara
Al-Isra:54

ًرا َونَِذيًرا َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan (ia[lk]) yang membawa

kabar gembira dan peringatan besar
Al-Isra:105

َلِمنَي َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ رَْحَمًة لِّْلعَٰ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan rahmat untuk seluruh alam

Al-Anbiyaa':107

ًرا َونَِذيًرا َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan (ia[lk]) yang membawa

kabar gembira dan peringatan besar
Al-Furqon:56

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
wahai nabi sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-
benar sangat menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar

gembira dan peringatan besar

Al-Ahzab:45

َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ َكآفًَّة لِّلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا
dan tidak kami mengutus kamu kecuali semuanya untuk manusia

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Saba':28

إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan hak/kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Faathir:24

فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga
Asy-Syuura:48

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-benar sangat
menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar gembira dan

peringatan besar

Al-Fath:8
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َوِفى ُموَسىٰٓ إِذْ أَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan pada Musa ketika kami mengutusnya kepada fir'aun dengan

alasan nyata

Adz-
Dzaariyaat:38

أَرَْسْلنَُٰه
أَْن أَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل

bahwa (kalian) lepaskanlah / utuslah bersama kami Bani Israil Asy-Syu'araa':17 أَرِْسْل
ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ أَرِْسْلُه َمَعنَا َغًدا يَرْتَعْ َويَْلَعْب َو

(kamu[lk]) kirimlah / biarkanlah ia bersama kami besok pagi (ia[lk])
bersuka ria dan bermain dan sesungguhnya kami baginya sungguh

orang-orang yang menjaga

Yusuf:12
أَرِْسْلُه

فََلنَْسـََٔلنَّ ٱلَِّذيَن أُرِْسَل إَِليِْهْم َوَلنَْسـََٔلنَّ ٱمْلُرَْسلنَِي
maka sesungguhnya kami akan menanyai orang-orang yang

diutus/disampaikan kepada mereka dan sesungguhnya kami akan
menanyai para yang diutus / para rasul / utusan

Al-A'raaf:6
أُرِْسَل

َقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبَمآ أُرِْسَل ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
mereka berkata sesungguhnya kami dengan apa diutus/disampaikan

dengannya para yang mempercayai
Al-A'raaf:75

بَْل ُهَو َشاِعٌر فَْليَأِْتنَا ِبـَٔايٍَة َكَمآ أُرِْسَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan dia (ia[lk]) yang menyihir maka hendaknya dia

mendatangkan kepada kita dengan ayat/muXjizat sebagaimana
diutus/disampaikan terdahulu

Al-Anbiyaa':5

َقاَل إِنَّ رَُسوَلُكُم ٱلَِّذٓى أُرِْسَل إَِليُْكْم مَلَْجنُوٌن
dia mengatakan sesungguhnya kerasulan kalian yang

diutus/disampaikan kepada kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Asy-Syu'araa':27

َقاَل َلْن أُرِْسَلُهۥ َمَعُكْم َحتَّىٰ تُؤْتُوِن َمْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan tidak akan dilepaskannya beserta kalian

sehingga/sampai didatangkan kepadaku janji yang teguh dari/atas
Allah

Yusuf:66
أُرِْسَلُهۥ

ِفِظنَي َوَمآ أُرِْسُلوا۟ َعَليِْهْم حَٰ
dan tidak dikirim atas mereka penjaga-penjaga

Al-
Mutaffifiin:33 ۟ أُرِْسُلوا

َءاَمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُرِْسْلُت ِبِهۦ َوطَآِئفٌَة لَّْم يُؤِْمنُوا۟
mereka mengimani dengan yang diutus dengannya dan segolongan

tidak mereka mempercayai
Al-A'raaf:87 أُرِْسْلُت

فَِإن تََولَّْوا۟ فََقْد أَبَْلْغتُُكم مَّآ أُرِْسْلُت ِبِهۦٓ إَِليُْكْم
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya telah aku

telah menyampaikan kepada kalian apa diutus dengannya kepadamu
Huud:57

َوأُبَلُِّغُكم مَّآ أُرِْسْلُت ِبِهۦ
dan aku menyampaikan kepadamu apa yang diutus dengannya

Al-Ahqaaf:23
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َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا َكفَرْنَا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ
dan mereka berkata sesungguhnya kami (kami) mengingkari

dengan/terhadap apa diutus dengannya
Ibrahim:9 أُرِْسْلتُم

ِفُروَن إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
kecuali/melainkan dia mengatakan orang-orang hidup mewah

padanya (di negeri itu) sesungguhnya kami dengan/tentang apa diutus
dengannya orang-orang yang telah kafir

Saba':34

ِفُروَن فَِإنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
maka sesungguhnya kepada apa diutus dengannya orang-orang yang

telah kafir
Fush-Shilat:14

َقاُلوا۟ اَل تََخْف إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومِ ُلوٍط
mereka berkata tidak takut sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum lut
Huud:70 أُرِْسْلنَآ

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa
Al-Hijr:58

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa

Adz-
Dzaariyaat:32

رًۢا ِبرَُسوٍل يَأِْتى ِمۢن بَْعِدى ٱْسُمُهۥٓ أَْحَمُد َوُمبَشِّ
dan orang yang selalu membawa kabar gembira dengan seorang rasul

ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudahku namanya ahmad
Ash-Shaff:6 ِبرَُسوٍل

ةٍۭ ِبرَُسولِِهْم لِيَأُْخذُوهُ ْت ُكلُّ أُمَّ َوَهمَّ
dan (ia) mengharapkan tiap ummat dengan rasul mereka untuk

mengambilnya
Ghafir:5 ِبرَُسولِِهْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوَءاِمنُوا۟ ِبرَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan mereka mempercayai kepada rasul-rasulnya
Al-Hadiid:28 ِبرَُسولِِهۦ

َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Al-An'aam:10 ِبرُُسٍل

َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Arraad:32

َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Al-Anbiyaa':41
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ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27
ِبرُُسلِنَا

َلٰوةَ َوَءاتَيْتُُم ٱلزََّكٰوةَ َوَءاَمنتُم ِبرُُسلِى َوَعزَّرْتُُموُهْم َلِئْن أََقْمتُُم ٱلصَّ
sungguh jika kalian mendirikan sholat dan kalian menunaikan zakat

dan kalian beriman kepada rasul-rasul-ku dan mereka membantu
mereka

Al-Maidah:12
ِبرُُسلِى

لَِٰتى َوِبَكلَِٰمى َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنِّى ٱْصطَفَيْتَُك َعَلى ٱلنَّاِس ِبرِسَٰ
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya aku aku memilih kamu

atas/terhadap manusia dengan risalahku dan perkataanku / kalimatku
Al-A'raaf:144 لَِٰتى ِبرِسَٰ

ِفُروَن َكاِفُروَن إِنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
mereka berkata sesungguhnya kami terhadap apa dengannya

dengannya orang-orang yang telah kafir
Az-Zukhruf:24 ِبِهۦ

َوَقفَّيْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ ِبٱلرُُّسِل
dan kami mengikuti dari sesudahnya dengan rasul-rasul Al-Baqarah:87 ِبٱلرُُّسِل

َربَّنَا َوٱبَْعْث ِفيِهْم رَُسواًل مِّنُْهْم
ya tuhan kami dan kamu utuslah pada/untuk mereka seorang rasul

dari mereka
Al-Baqarah:129 رَُسواًل

َكَمآ أَرَْسْلنَا ِفيُكْم رَُسواًل مِّنُكْم
sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul

diantara kalian
Al-Baqarah:151

إِذْ بََعَث ِفيِهْم رَُسواًل مِّْن أَنفُِسِهْم
ketika dia mengangkat pada/diantara mereka seorang rasul dari

diri/jiwa-jiwa mereka
Ali-Imran:164

َوأَرَْسْلنََٰك لِلنَّاِس رَُسواًل وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan kami utus kamu kepada manusia seorang rasul dan cukuplah

dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:79

 َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّىٰ نَبَْعَث رَُسواًل
dan tidak adalah kami (mereka) yang mendapat azab yang sangat

pedih sehingga/sebelum mengutus seorang rasul
Al-Isra:15

وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
dan ia adalah seorang rasul seorang nabi

Maryam:51

إِنَُّهۥ َكاَن َصاِدَق ٱْلَوْعِد وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membenarkan

janji/ancaman dan ia adalah seorang rasul seorang nabi
Maryam:54
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 َلَقاُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
pasti (mereka[lk]) mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu)

mengutus kepada kami seorang rasul
Thaahaa:134

نُْهْم أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه فَأَرَْسْلنَا ِفيِهْم رَُسواًل مِّ
maka kirimkanlah kami kepada mereka seorang rasul dari mereka

agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:32

ذَا ٱلَِّذى بََعَث الـلَّـُه رَُسواًل  أَهَٰ
inikah yang dia mengangkat Allah seorang rasul

Al-Furqon:41

 فَيَُقوُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
lalu dia mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu) mengutus

kepada kami seorang rasul
Al-Qashash:47

َحتَّىٰ يَبَْعَث ِفىٓ أُمَِّها رَُسواًل يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
sehingga/sebelum mengirimkan di dalam / pada ibu (kota)nya

seorang rasul mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Kami
Al-Qashash:59

 َحتَّىٰٓ إِذَا َهَلَك ُقْلتُْم َلن يَبَْعَث الـلَّـُه ِمۢن بَْعِدِهۦ رَُسواًل
sehingga ketika dia membinasakan kalian mengatakan tidak akan

mengirimkan Allah dari sesudahnya seorang rasul
Ghafir:34

أَْو يُرِْسَل رَُسواًل فَيُوِحىَ ِبِإذِْنِهۦ َما يََشآُء
atau menjadikan mengirimkan seorang rasul lalu diwahyukan (ia)

dengan izinnya apa yang dia kehendaki
Asy-Syuura:51

نُْهْم ُهَو ٱلَِّذى بََعَث ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن رَُسواًل مِّ
dia yang dia mengangkat di dalam yang buta huruf seorang rasul dari

mereka
Al-Jumu'ah:2

ِهًدا َعَليُْكْم إِنَّآ أَرَْسْلنَآ إَِليُْكْم رَُسواًل شَٰ
sesungguhnya kami kami telah mengutus kepadamu seorang rasul

yang benar-benar sangat menyaksikan atas kalian

Al-
Muzzammil:15

 َكَمآ أَرَْسْلنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن رَُسواًل
sebagaimana kami telah mengutus kepada fir'aun seorang rasul

Al-
Muzzammil:15

َا َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Al-Baqarah:101 رَُسوٌل

َا َمَعُكْم ثُمَّ َجآَءُكْم رَُسوٌل مَُّصدٌِّق ملِّ
kemudian ia datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan

terhadap apa beserta kalian
Ali-Imran:81

ٌد إاِلَّ رَُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل َوَما ُمَحمَّ
dan tidak muhammad selain/hanyalah seorang rasul sungguh telah dia

berlalu dari sebelumnya para orang rasul
Ali-Imran:144
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 مَّا ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم إاِلَّ رَُسوٌل
bukanlah al masih putra Maryam melainkan seorang rasul

Al-Maidah:75

َلِمنَي َولَِٰكنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
akan tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam

Al-A'raaf:61

َلِمنَي َولَِٰكنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
akan tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam

Al-A'raaf:67

َلِمنَي َوَقاَل ُموَسىٰ يَِٰفْرَعْوُن إِنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
dan dia mengucapkan Musa hai fir'aun sesungguhnya aku seorang

rasul dari Tuhan semesta alam
Al-A'raaf:104

َلَقْد َجآَءُكْم رَُسوٌل مِّْن أَنفُِسُكْم َعِزيزٌ َعَليِْه
sesungguhnya ia datang kepada kalian seorang rasul dari diri/jenis-

jenis kalian sangat perkasa atasnya
At-Taubah:128

نُْهْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب َوُهْم ظَٰلُِموَن َوَلَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka seorang rasul dari

mereka maka mereka mendustakannya maka dia akhirnya
mengambil/menyiksa mereka azab / siksa dan mereka orang-orang

yang dzalim

An-Nahl:113

إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':107

إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':125

إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':143

إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':162

إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Asy-
Syu'araa':178

أَنَّىٰ َلُهُم ٱلذِّْكَرٰى َوَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مُِّبنٌي
bahwasanya bagi mereka peringatan dan sungguh ia datang kepada

mereka seorang rasul yang nyata
Ad-Dukhaan:13

َوَلَقْد فَتَنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجآَءُهْم رَُسوٌل َكِريٌم
dan sesungguhnya kami menguji sebelum mereka kaum fir'aun dan

telah datang kepada mereka seorang rasul (ia[lk]) yang sangat mulia
Ad-Dukhaan:17

إِنِّى َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul kepercayaan

Ad-Dukhaan:18
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رَةً رَُسوٌل مَِّن الـلَّـِه يَتُْلوا۟ ُصُحفًا مُّطَهَّ
seorang rasul dari Allah mereka membacakan lembaran-lembaran

wanita yang sangat suci
Al-Baiyinah:2

أَفَُكلََّما َجآَءُكْم رَُسولٌۢ
apakah setiap ia datang kepada kalian seorang rasul Al-Baqarah:87 رَُسولٌۢ

ُكلََّما َجآَءُهْم رَُسولٌۢ ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُهْم
setiap apa ia datang kepada mereka seorang rasul dengan apa tidak

menginginkan diri-diri mereka
Al-Maidah:70

إِنَُّهۥ َلَقْوُل رَُسوٍل َكِريمٍ
sesungguhnya dia benar-benar perkataan / firman seorang rasul

(ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Al-Haaqqah:40 رَُسوٍل

إِنَُّهۥ َلَقْوُل رَُسوٍل َكِريمٍ
sesungguhnya dia benar-benar perkataan / firman seorang rasul

(ia[lk]) yang sangat mulia/indah
At-Takwiir:19

َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157 رَُسوَل

َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن رَُسوَل الـلَّـِه َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan orang-orang yang disakiti utusan Allah bagi mereka siksaan

sangat pedih
At-Taubah:61

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ ِفيُكْم رَُسوَل الـلَّـِه
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya kepada kalian utusan

Allah
Al-Hujuraat:7

فََعَصْوا۟ رَُسوَل َربِِّهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَّاِبيًَة
maka (mereka) mendurhakai utusan tuhan mereka maka (dia)

menimpakan mereka siksaan (ia[pr]) yang mengeras
Al-Haaqqah:10

فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47
رَُسواَل

َقاَل إِنَّ رَُسوَلُكُم ٱلَِّذٓى أُرِْسَل إَِليُْكْم مَلَْجنُوٌن
dia mengatakan sesungguhnya kerasulan kalian yang

diutus/disampaikan kepada kamu benar-benar (ia[lk])yang gila
Asy-Syu'araa':27 رَُسوَلُكُم
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أَْم تُِريُدوَن أَن تَْسـَُٔلوا۟ رَُسوَلُكْم
apakah kalian menghendaki bahwa kalian meminta rasul kalian Al-Baqarah:108 رَُسوَلُكْم

لََّقْد َصَدَق الـلَّـُه رَُسوَلُه ٱلرُّْءيَا ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya dia membenarkan Allah rasul-nya mimpi dengan benar Al-Fath:27 رَُسوَلُه

أَْم َلْم يَْعرِفُوا۟ رَُسوَلُهْم فَُهْم َلُهۥ ُمنِكُروَن
atau tidak mengenal rasul mereka maka mereka baginya orang-orang

yang sungguh-sungguh mengingkari

Al-
Mu'minuun:69 رَُسوَلُهْم

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
At-Taubah:33 رَُسوَلُهۥ

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama benar

Al-Fath:28

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
Ash-Shaff:9

إِنََّما ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم رَُسوُل الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah al masih Isa putra Maryam rasul/utusan

Allah
An-Nisa:171 رَُسوُل

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم َجِميًعا
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya aku

rasul/utusan Allah kepadamu semuanya
Al-A'raaf:158

َقاَل إِنََّمآ أَنَا۠ رَُسوُل َربِِّك
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku rasul/utusan tuhanmu

Maryam:19

َلِمنَي فَأِْتيَا ِفْرَعْوَن فَُقوآَل إِنَّا رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
maka datanglah kamu berdua fir'aun maka katakanlah sesungguhnya

kami rasul/utusan Tuhan semesta alam
Asy-Syu'araa':16

َلِمنَي فََقاَل إِنِّى رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku rasul/utusan Tuhan semesta

alam
Az-Zukhruf:46

َوَقد تَّْعَلُموَن أَنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم
dan sesungguhnya kalian mengetahui sesungguhnya aku rasul/utusan

Allah kepadamu
Ash-Shaff:5

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكم
wahai bani Israil sesungguhnya aku rasul/utusan Allah kepadamu

Ash-Shaff:6

إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ يَْستَْغِفْر َلُكْم رَُسوُل الـلَّـِه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

memohon ampun bagi kalian rasul/utusan Allah

Al-
Munaafiquun:5
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فََقاَل َلُهْم رَُسوُل الـلَّـِه نَاَقَة الـلَّـِه َوُسْقيََٰها
lalu ia mengatakan kepada mereka rasul/utusan Allah unta betina

Allah dan diberi minumannya (olehnya)
Ash-Shams:13

ُ َلُكْم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا يُبنَيِّ
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian
Al-Maidah:15 رَُسوُلنَا

 يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami
Al-Maidah:19

ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul

mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil
Yunus:47 رَُسوُلُهْم

َوِفيُكْم رَُسوُلُهۥ َوَمن يَْعتَِصم ِبالـلَّـِه
dan diantara kalian rasul-rasulnya dan barang siapa dia berpegang

teguh dengan/kepada Allah
Ali-Imran:101 رَُسوُلُهۥ

فَرَِح ٱمْلَُخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخلََٰف رَُسوِل الـلَّـِه
(ia) gembira orang-orang jauh tertinggal/mengantikan dengan

tinggal/duduk mereka belakang rasul Allah
At-Taubah:81 رَُسوِل

لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفى رَُسوِل الـلَّـِه أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian di dalam rasul Allah teladan

baik
Al-Ahzab:21

وَن أَْصوَٰتَُهْم ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُغضُّ
sesungguhnya orang-orang yang menutup/menahan suara-suara

mereka disisi rasul Allah
Al-Hujuraat:3

ُهُم ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن اَل تُنِفُقوا۟ َعَلىٰ َمْن ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه
mereka orang-orang yang mereka mengatakan tidak kalian

menafkahkan atas/terhadap orang disisi rasul Allah

Al-
Munaafiquun:7

فَِإن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya atas/terhadap rasul kami penyampaian yang
nyata

Al-Maidah:92
رَُسولِنَا

فَِإن تََولَّيْتُْم فَِإنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya hanyalah kalian supaya memalingkan maka

sesungguhnya hanyalah atas/terhadap rasul kami penyampaian
terang/nyata

At-
Taghaabun:12

ِهُدوا۟ َمعَ رَُسولِِه ٱْستَـْٔذَنََك أُ۟وُلوا۟ ٱلطَّْوِل ِمنُْهْم َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan bersama rasul-nya (kami)

memohon izin kepadamu orang-orang yang mempunyai karunia dari
mereka

At-Taubah:86
رَُسولِِه
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َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذى نَزََّل َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
dan Kitab yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas/terhadap

rasul-nya
An-Nisa:136 رَُسولِِهۦ

واََل رَُسولِِهۦ واََل ٱمْلُؤِْمِننَي َولِيَجًة
dan tidak rasul-nya dan tidak orang-orang yang beriman teman yang

setia
At-Taubah:16

ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26

 أاَلَّ يَْعَلُموا۟ ُحُدوَد َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
bahwa tidak dia mengetahui batas/hukum-hukum apa ia menurunkan

Allah atas/terhadap rasul-nya
At-Taubah:97

فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap

rasul-nya dan atas orang-orang yang beriman
Al-Fath:26

َوَمآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمنُْهْم
dan tidak (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari

mereka
Al-Hasyr:6

مَّآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمْن أَْهِل ٱْلُقَرٰى
apa (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari penduduk

negeri
Al-Hasyr:7

َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7 رَُسولِِهۦٓ

َلَقْد أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم رُُساًل
sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian Bani Israil dan kami

telah utus/meniup kepada mereka para utusan
Al-Maidah:70 رُُساًل

ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم
kemudian kami mengutus dari sesudahnya para utusan kepada kaum

mereka
Yunus:74

يًَّة َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك َوَجَعْلنَا َلُهْم أَزْوًَٰجا َوذُرِّ
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dan kami menjadikan kepada mereka berpasangan dan
keturunan

Arraad:38

الـلَّـُه يَْصطَِفى ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل َوِمَن ٱلنَّاِس
Allah memilih dari malaikat-malaikat para utusan dan dari manusia

Al-Hajj:75

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم
dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu para

utusan kepada kaum mereka
Ar-Ruum:47
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ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك ِمنُْهم
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dari mereka
Ghafir:78

ُقْل َقْد َجآَءُكْم رُُسٌل مِّن َقبْلِى
kamu hendaklah mengatakan sungguh telah ia datang kepada kalian

rasul-rasul dari sebelum
Ali-Imran:183 رُُسٌل

فَِإن َكذَّبُوَك فََقْد ُكذَِّب رُُسٌل مِّن َقبْلَِك
maka jika mereka mendustakan kamu maka sesungguhnya telah

benar-benar didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Ali-Imran:184

َوَلَقْد ُكذِّبَْت رُُسٌل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu

Al-An'aam:34

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia apakah belum

mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Al-An'aam:130

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَُّكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai anak Adam adapun/jika sungguh ia datang kepadamu rasul-rasul

diantara kalian
Al-A'raaf:35

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد ُكذِّبَْت رُُسٌل مِّن َقبْلَِك َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Faathir:4

َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya apakah

tidak mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Az-Zumar:71

أَْسرَُع َمْكًرا إِنَّ رُُسَلنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن
paling/lebih cepat tipu daya sesungguhnya utusan-utusan kami

mereka menulis apa membuat tipu daya
Yunus:21 رُُسَلنَا

ى رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan utusan-utusan kami dan orang-orang

yang mereka mengimani
Yunus:103

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44

۟ إِنَّا َلنَنُصُر رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya kami benar-benar menolong utusan-utusan kami dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:51
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ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبٱْلِكتَِٰب َوِبَمآ أَرَْسْلنَا ِبِهۦ رُُسَلنَا فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan kitab dan

dengan apa kami telah mengutus dengannya utusan-utusan kami
maka kelak mereka mengetahui

Ghafir:70

َلَقْد أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَنزَْلنَا َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱمْلِيزَاَن
sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan

keterangan-keterangan nyata dan kami telah menurunkan bersama
mereka kitab dan timbangan

Al-Hadiid:25

َوَعَصْوا۟ رُُسَلُهۥ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan (mereka) mendurhakai rasul-rasulnya dan mereka mengikuti

perintah setiap penguasa durhaka
Huud:59 رُُسَلُهۥ

واََل رَِكاٍب َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُسلُِّط رُُسَلُهۥ َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan tidak tunggangan akan tetapi Allah sungguh-sungguh akan

memberikan kekuasaan rasul-rasulnya atas/terhadap siapa dia
kehendaki

Al-Hasyr:6

َ الـلَّـَه ُمْخلَِف َوْعِدِهۦ رُُسَلُهۥٓ فَاَل تَْحَسنبَّ
maka janganlah kalian mengira Allah orang yang menyalahkan

janjinya rasul-rasulnya
Ibrahim:47 رُُسَلُهۥٓ

َحتَّىٰ نُؤْتَىٰ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ رُُسُل الـلَّـِه
sehingga diberi seperti apa dia memberikan utusan-utusan Allah Al-An'aam:124 رُُسُل

َلَقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ َونُوُدٓوا۟
sesungguhnya dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan

kebenaran dan kalian diseru
Al-A'raaf:43

َقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ
sungguh telah dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan kebenaran

Al-A'raaf:53

َقاُلوا۟ يَُٰلوُط إِنَّا رُُسُل َربَِّك َلن يَِصُلٓوا۟ إَِليَْك
mereka berkata hai Luth sesungguhnya kami utusan-utusan tuhanmu

tidak dia menyampaikan kepadamu
Huud:81

َقاُلٓوا۟ أََو َلْم تَُك تَأِْتيُكْم رُُسُلُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
mereka berkata atau setiap tidak adalah datang kepada kalian[lk]

rasul-rasul kalian dengan keterangan yang nyata
Ghafir:50 رُُسُلُكم

َوَلَقْد َجآَءتُْهْم رُُسُلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya dia datang kepada mereka utusan-utusan kami

dengan keterangan-keterangan
Al-Maidah:32 رُُسُلنَا

تََوفَّتُْه رُُسُلنَا َوُهْم اَل يُفَرِّطُوَن
dia supaya mewafatkannya utusan-utusan kami dan mereka tidak

mereka malalaikan
Al-An'aam:61

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءتُْهْم رُُسُلنَا يَتََوفَّْونَُهْم
sehingga apabila dia datang kepada mereka utusan-utusan kami

menjadi mewafatkan mereka
Al-A'raaf:37

2400

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َا َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Luth buruk dengan mereka

Huud:77

َآ أَن َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala bahwa dia datang utusan-utusan kami Lut buruk dengan

mereka
Al-Ankabuut:33

َوَلَقْد َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى
dan sesungguhnya dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan

membawa kabar gembira
Huud:69 رُُسُلنَآ

َا َجآَءْت رُُسُلنَآ إِبْرَِٰهيَم ِبٱْلبُْشَرٰى َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Ibrahim dengan kabar

gembira
Al-Ankabuut:31

َوَلَقْد َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka

dengan bukti-bukti
Al-A'raaf:101 رُُسُلُهم

أَتَتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan

nyata maka tidak adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
At-Taubah:70

َا ظََلُموا۟ َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت ملَّ
ketika mereka menganiaya dan/padahal telah datang kepada mereka

rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan nyata
Yunus:13

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرَدُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم ِفىٓ أَفْوَِٰهِهْم
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti

nyata lalu menutupkan tangan mereka di dalam / pada mulut-mulut
mereka

Ibrahim:9

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلزُّبُِر َوِبٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan-
penjelasan dan dengan zubur dan dengan kitab bercahaya/terang

Faathir:25

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya mereka adalah ia kamu membawa mereka

rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata
Ghafir:22

ا َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرُِحوا۟ ِبَما ِعنَدُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan
keterangan yang nyata mereka gembira dengan apa disisi mereka

daripada pengetahuan

Ghafir:83
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ذَٰلَِك ِبأَنَُّهۥ َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya adalah ia kamu membawa mereka rasul-

rasul mereka dengan keterangan-keterangan
At-Taghaabun:6

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َقاَلْت رُُسُلُهْم أَِفى الـلَّـِه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ
dia mengatakan rasul-rasul mereka apakah terhadap Allah keragu-

raguan yang menciptakan langit dan bumi
Ibrahim:10 رُُسُلُهْم

َقاَلْت َلُهْم رُُسُلُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ بََشٌر مِّثُْلُكْم
dia mengatakan kepada mereka rasul-rasul mereka jika kami

hanyalah seorang manusia seperti kalian
Ibrahim:11

َربَّنَا َوَءاِتنَا َما َوَعدتَّنَا َعَلىٰ رُُسلَِك
ya tuhan kami dan kamu hendaklah memberikan kami apa kamu

janjikan kepada kami atas/terhadap rasul-rasul kamu
Ali-Imran:194 رُُسلَِك

َمآ َءاتَيْنَُٰهْم فََكذَّبُوا۟ رُُسلِى فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
apa kami telah mendatangkan kepada mereka (mereka) mendustakan

rasul-rasul-ku maka bagaimana/alangkah adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Saba':45
رُُسلِى

فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رَِساَلَة َربِّى
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:79 رَِساَلَة

إِن لَّْم تَفَْعْل فََما بَلَّْغَت رَِساَلتَُهۥ َو
dan jika tidak kamu mengerjakan maka tidak kamu menyampaikan

kerasulannya
Al-Maidah:67 رَِساَلتَُهۥ

 الـلَّـُه أَْعَلُم َحيُْث يَْجَعُل رَِساَلتَُهۥ
Allah paling mengetahui di mana dia menjadikan kerasulannya

Al-An'aam:124

لَِٰت َربِّى َوأَنَصحُ َلُكْم أُبَلُِّغُكْم رِسَٰ
aku menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku dan aku menasehati

bagi kalian
Al-A'raaf:62 لَِٰت رِسَٰ

لَِٰت َربِّى أُبَلُِّغُكْم رِسَٰ
aku menyampaikan risalah Tuhanku

Al-A'raaf:68

لَِٰت َربِّى فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رِسَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:93

لَِٰت الـلَّـِه َويَْخَشْونَُهۥ ٱلَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رِسَٰ
orang-orang yang disampaikan risalah Allah dan takut kepada-nya

Al-Ahzab:39
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لَِٰت َربِِّهْم لِّيَْعَلَم أَن َقْد أَبَْلُغوا۟ رِسَٰ
agar dia mengetahui bahwa sungguh telah mereka telah

menyampaikan risalah tuhan mereka
Al-Jinn:28

ٍة رَُّسواًل َوَلَقْد بََعثْنَا ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan sesungguhnya kami mengutus di dalam setiap umat seorang rasul An-Nahl:36 رَُّسواًل

 ُقْل ُسبَْحاَن َربِّى َهْل ُكنُت إاِلَّ بََشًرا رَُّسواًل
kamu hendaklah mengatakan maha suci Tuhanku bukankah adalah

aku kecuali/hanya manusia seorang rasul
Al-Isra:93

 إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَبََعَث الـلَّـُه بََشًرا رَُّسواًل
kecuali bahwa mereka berkata adakah mengutus Allah manusia

seorang rasul
Al-Isra:94

َمآِء َمَلًكا رَُّسواًل  َلنَزَّْلنَا َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
niscaya menurunkan atas mereka dari langit seorang malaikat seorang

rasul
Al-Isra:95

رَُّسواًل يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُمبَيِّنٍَٰت
seorang rasul mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Allah

penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:11

ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul

mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil
Yunus:47 رَُّسوٌل

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan untuk

ditaati dengan seizin Allah
An-Nisa:64 رَُّسوٍل

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ ِبلَِساِن َقْوِمِهۦ
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan dengan

lisan/bahasa kaumnya
Ibrahim:4

َوَما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari seorang rasul melainkan

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Al-Hijr:11

 َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul

Al-Anbiyaa':25

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل واََل نَِبىٍّ
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul

dan tidak benar-benar nabi
Al-Hajj:52

 يََٰحْسرَةً َعَلى ٱْلِعبَاِد َما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل
aduhai kami menyesal atas/terhadap hamba-hamba tidak dia datang

kepada mereka dari seorang rasul
YaaSiin:30
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 َكذَٰلَِك َمآ أَتَى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهم مِّن رَُّسوٍل
seperti itulah tidak telah pasti datang orang-orang yang dari sebelum

mereka dari seorang rasul

Adz-
Dzaariyaat:52

 إاِلَّ َمِن ٱرْتََضىٰ ِمن رَُّسوٍل
kecuali siapa/orang dia meridai / merelakan dari seorang rasul

Al-Jinn:27

َولَِٰكن رَُّسوَل الـلَّـِه َوَخاتََم ٱلنَِّبيِّۦَن
akan tetapi utusan Allah dan dia menutup para nabi Al-Ahzab:40 رَُّسوَل

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karenahendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

رَُّسوُل

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44

رَُّسوُلَها
أَن يَتََخلَّفُوا۟ َعن رَُّسوِل الـلَّـِه واََل يَْرَغبُوا۟ ِبأَنفُِسِهْم

bahwa menjadi tinggal dibelakang dari/dengan rasul Allah dan tida
ia mencintai dengan diri mereka sendiri

At-Taubah:120 رَُّسوِل
ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس رُُّساًل مُّبَشِّ

para utusan para yang menggembirakan dan para yang
memperingatkan supaya tidak adalah dia bagi manusia

An-Nisa:165 رُُّساًل
ُسنََّة َمن َقْد أَرَْسْلنَا َقبَْلَك ِمن رُُّسلِنَا

sunnah/peraturan orang (Rasul) sungguh telah kami telah mengutus
sebelum kamu dari rasul-rasul kami

Al-Isra:77 رُُّسلِنَا
َوْسـَْٔل َمْن أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رُُّسلِنَآ

dan tanyakan orang(rasul-rasul) kami telah mengutus dari sebelum
kamu dari rasul-rasul kami

Az-Zukhruf:45 رُُّسلِنَآ
ُق بَنْيَ أََحٍد مِّن رُُّسلِِهۦ اَل نُفَرِّ

tidak kami membeda-bedakan diantara seorang dari rasul-rasulnya Al-Baqarah:285 رُُّسلِِهۦ
 َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْجتَِبى ِمن رُُّسلِِهۦ

akan tetapi Allah Dia memilih dari rasul-rasulnya
Ali-Imran:179
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ِشِريَن فَأَرَْسَل ِفْرَعْوُن ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
lalu (aku) akhirnya mengirimkan fir'aun di dalam kota-kota mereka

berkumpul
Asy-Syu'araa':53 فَأَرَْسَل

َوَجآَءْت َسيَّارَةٌ فَأَرَْسُلوا۟ َوارَِدُهْم فَأَْدَلىٰ َدْلَوهُۥ
dan datanglah orang yang berjalan maka/lalu mereka menyuruh

(ia[lk]) yangmendatangi mereka maka/lalu dia mengulurkan
timbanya

Yusuf:19
۟ فَأَرَْسُلوا

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلطُّوفَاَن َوٱْلَجرَاَد
maka kirimkanlah kami atas mereka taufan dan belalang Al-A'raaf:133 فَأَرَْسْلنَا

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَظْلُِموَن فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
maka kirimkanlah kami atas mereka siksaan/azab dari langit dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mendzalimi
Al-A'raaf:162

نُْهْم أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه فَأَرَْسْلنَا ِفيِهْم رَُسواًل مِّ
maka kirimkanlah kami kepada mereka seorang rasul dari mereka

agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:32

إِذْ َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها
jika dia telah datang kepada kalian para bala tentara maka

kirimkanlah kami atas mereka angin dan para bala tentara tidak
melihatnya

Al-Ahzab:9

ِ فَأَْعرَُضوا۟ فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َسيَْل ٱْلَعرِم
maka (kalian[lk]) berpalinglah maka kirimkanlah kami atas mereka

arus yang besar
Saba':16

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفىٓ أَيَّامٍ نَِّحَساٍت
maka kirimkanlah kami atas mereka angin sangat kencang dan dingin

di dalam / pada hari kecelakaan
Fush-Shilat:16

فَٱتََّخذَْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا فَأَرَْسْلنَآ إَِليَْها ُروَحنَا
maka ia mengambil/mengadakan dari selain mereka tabir/dinding

maka kirimkanlah kami kepadanya ruh kami
Maryam:17 فَأَرَْسْلنَآ

أَنَا۠ أُنَبِّئُُكم ِبتَأِْويلِِهۦ فَأَرِْسُلوِن
aku akan aku terangkanlah kepada kalian dengan taXbirnya maka

(kalian) utuslah aku
Yusuf:45 فَأَرِْسُلوِن

فَأَرِْسْل َمِعىَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka kamu hendaklah mengutus bersama aku orang-orang Israil Al-A'raaf:105 فَأَرِْسْل

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ فَأَرِْسْل َمَعنَآ أََخانَا نَْكتَْل َو
maka kamu hendaklah mengutus bersama kami saudara kami

mendapatkan sukatan dan sesungguhnya kami baginya orang-orang
yang menjaga

Yusuf:63
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فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47

ُروَن َويَِضيُق َصْدِرى واََل يَنطَلُِق لَِساِنى فَأَرِْسْل إَِلىٰ هَٰ
dan menjadi sangat sempit dadaku dan tidak akhirnya dapat

menjalankan lisan maka kamu hendaklah mengutus kepada Harun
Asy-Syu'araa':13

فَأَرِْسْلُه َمِعىَ رِْدًءا يَُصدُِّقِنىٓ
maka (kamu) utuslah dia bersama aku pembantu sungguh-sungguh

akan membenarkan aku
Al-Qashash:34 فَأَرِْسْلُه

يحِ فَيُْغرَِقُكم ِبَما َكفَرْتُْم فَيُرِْسَل َعَليُْكْم َقاِصفًا مَِّن ٱلرِّ
maka/lalu menyebabkan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang
menyambar dari angin maka/lalu menyebabkab menggelamkan

kalian dengan sebab (kalian) mengingkari

Al-Isra:69 فَيُرِْسَل

إِنََّك َلرَُسوُل الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْعَلُم
sesungguhnya kamu benar-benar rasul Allah dan Allahdia

mengetahui

Al-
Munaafiquun:1

َلرَُسوُل
ِذبُوَن إِنََّك َلرَُسوُلُهۥ َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َلكَٰ

sesungguhnya kamu benar-benar rasul-nya dan Allah dia menjadi
saksi sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki sungguh orang-

orang yang telah mendustakan

Al-
Munaafiquun:1

َلرَُسوُلُهۥ

َقاُلوا۟ َربُّنَا يَْعَلُم إِنَّآ إَِليُْكْم مَلُرَْسُلوَن
mereka berkata tuhan kami dia mengetahui sesungguhnya kami

kepada kamu benar-benar orang yang sangat cekatan untuk diutus
YaaSiin:16 مَلُرَْسُلوَن

أاَلَّ نُؤِْمَن لِرَُسوٍل َحتَّىٰ يَأِْتيَنَا ِبُقْربَاٍن تَأُْكُلُه ٱلنَّاُر
supaya tidak beriman bagi seorang rasul sehingga dia datang kepada

kami dengan korban dia memakannya api
Ali-Imran:183 لِرَُسوٍل

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul akan ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat melainkan dengan seizin
Allah

Arraad:38

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul bahwa ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat/muXjizat kecuali dengan
seizin Allah

Ghafir:78

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِرُُسلِِهْم َلنُْخرَِجنَُّكم مِّْن أَرِْضنَآ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari kepada

rasul-rasul mereka sungguh akan diusir kalian[lk] dari negeri kami
Ibrahim:13 لِرُُسلِِهْم
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مَّا يَُقاُل َلَك إاِلَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن َقبْلَِك
tidak dikatakan kepadamu kecuali apa sungguh telah dia dikatakan

kepada rasul-rasul dari sebelum kamu
Fush-Shilat:43 لِلرُُّسِل

لِنُرِْسَل َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِطنيٍ
agar dikirimkan atas mereka batu-batu dari tanah

Adz-
Dzaariyaat:33 لِنُرِْسَل

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْسَت ُمرَْساًل
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari kamu bukankah

orang-orang yang cekatan untuk diutus
Arraad:43 ُمرَْساًل

فَاَل ُمرِْسَل َلُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
maka tidak ada (ia[lk]) yang menyampaikan/melepaskan baginya dari

sesudah itu dan dia maha perkasa maha bijaksana
Faathir:2 ُمرِْسَل

إِنِّى ُمرِْسَلٌة إَِليِْهم ِبَهِديٍَّة َو
dan sesungguhnya aku (ia[pr]) yang menjadi utusan kepada mereka

dengan hadiah
An-Naml:35 ُمرِْسَلٌة

إِنَّا ُمرِْسُلوا۟ ٱلنَّاَقِة ِفتْنًَة لَُّهْم فَٱرْتَِقبُْهْم َوٱْصطَِبْر
sesungguhnya kami para rasul-rasul unta betina cobaan/fitnah bagi

mereka maka tungguhlah mereka dan bersabarlah
Al-Qamar:27 ۟ ُمرِْسُلوا

تَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا َولَِٰكنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
mereka membaca atas mereka ayat-ayat Kami akan tetapi adalah

kami para rasul-rasul
Al-Qashash:45 ُمرِْسلنَِي

 أَْمًرا مِّْن ِعنِدنَآ إِنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
sesuatu dari sisi Kami sesungguhnya kami adalah kami para rasul-

rasul
Ad-Dukhaan:5

بِِّهۦ لًِحا مُّرَْسٌل مِّن رَّ أَتَْعَلُموَن أَنَّ صَٰ
apakah kalian mengetahui bahwasanya yang saleh (ia[lk]) yang

cekatan untuk diutus dari tuhannya
Al-A'raaf:75 مُّرَْسٌل

فََقاُلٓوا۟ إِنَّآ إَِليُْكم مُّرَْسُلوَن
maka mereka mengatakan sesungguhnya kami kepadamu orang-

orang yang cekatan untuk diutus
YaaSiin:14 مُّرَْسُلوَن

ِريَن َوُمنِذِريَن َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-An'aam:48 نُرِْسُل

َوَما نُرِْسُل ِبٱأْلَيَِٰت إاِلَّ تَْخِويفًا
dan tidak kami mengirimkan dengan tanda-tanda melainkan

menakut-nakuti
Al-Isra:59
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ِريَن َوُمنِذِريَن َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-Kahfi:56

َوَما َمنََعنَآ أَن نُّرِْسَل ِبٱأْلَيَِٰت
dan tidak mencegah / melindungi kami bahwa dikirimkan dengan

tanda-tanda
Al-Isra:59 نُّرِْسَل

َوأَرَْسَل َعَليِْهْم طَيًْرا أَبَاِبيَل
dan (ia) akhirnya mengirimkan atas mereka burung-burung ababil Al-Fiil:3 َوأَرَْسَل

َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6 َوأَرَْسْلنَا

َمآِء َمآًء يَٰحَ َلوَِٰقحَ فَأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ َوأَرَْسْلنَا ٱلرِّ
dan kami telah utus/meniup angin sungguh-sungguh (ia[lk]) yang

mengawinkan lalu kami menurunkanlah dari langit air
Al-Hijr:22

َلَقْد أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم رُُساًل
sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian Bani Israil dan kami

telah utus/meniup kepada mereka para utusan
Al-Maidah:70 َوأَرَْسْلنَآ

َوأَرَْسْلنََٰك لِلنَّاِس رَُسواًل وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan kami utus kamu kepada manusia seorang rasul dan cukuplah

dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:79 َوأَرَْسْلنََٰك

َوأَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِما۟ئَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن
dan kami utus dia kepada seratus ribu atau menambah

Ash-
Shaafaat:147 َوأَرَْسْلنَُٰه

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوأَرِْسْل ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya
dan kamu hendaklah mengirimkan di dalam kota-kota orang-orang

yang berkumpul

Al-A'raaf:111
َوأَرِْسْل

إآِلَّ أَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َوِبرَُسولِِهۦ
kecuali sesungguhnya mereka mereka mengingkari kepada Allah dan

rasulnya
At-Taubah:54 َوِبرَُسولِِهۦ

ۦَن أَْن َءاِمنُوا۟ ِبى َوِبرَُسولِى إِذْ أَْوَحيُْت إَِلى ٱْلَحَواِريِّ َو
dan ketika aku mewahyukan kepada pengikut yang setia (kb jamak)

hendaknya kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepadaKu
dan kepada rasulku

Al-Maidah:111
َوِبرَُسولِى
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َويَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوِبٱلرَُّسوِل َوأَطَْعنَا ثُمَّ
dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

kepada rasul dan kami taat kemudian
An-Nuur:47 َوِبٱلرَُّسوِل

َورَُسواًل إَِلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan seorang rasul kepada Bani Israil Ali-Imran:49 َورَُسواًل

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َورَُسوٌل مُِّبنٌي بَْل َمتَّْعُت هَٰٓ
bahkan (aku) telah memberi kesenangan mereka itu dan bapak-bapak
mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang rasul

yang nyata

Az-Zukhruf:29
َورَُسوٌل

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu ketentuan-ketentuan Allah dan barang siapa dia mentaati Allah

dan rasul-nya
An-Nisa:13 َورَُسوَلُهۥ

َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَتََعدَّ ُحُدوَدهُۥ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya dan menjadi

melanggar ketentuan-ketentuanNya
An-Nisa:14

 إِنََّما َجزَٰٓؤُا۟ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yang mereka

memerangi Allah dan rasul-nya
Al-Maidah:33

۟ َوَمن يَتََولَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan barang siapa dia sangat melindungi Allah dan rasul-nya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:56

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َشآقُّوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasul-nya

Al-Anfaal:13

َوَمن يَُشاِقِق الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan barang siapa dia menentang Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Anfaal:13

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Anfaal:20

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ واََل تَنَٰزَُعوا۟ فَتَفَْشُلوا۟ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya dan janganlah

bantah-membantahlah maka menjadi gentar dan hilang kekuatanmu
Al-Anfaal:46

 أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَُّهۥ َمن يَُحاِدِد الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
tidaklah dia mengetahui bahwasanya siapa semakin menentang Allah

dan rasul-nya
At-Taubah:63

 َوَقَعَد ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan (ia) duduk orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:90
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َْن َحارََب الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ِمن َقبُْل إِرَْصاًدا ملِّ َو
dan penyambutan bagi orang-orang yang (ia) semakin memerangi

Allah dan rasul-nya dari sebelum
At-Taubah:107

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَْخَش الـلَّـَه َويَتَّْقِه
dan barangsiapa dia mentaati Allah dan rasul-nya dan takut Allah dan

bertakwa kepada-nya
An-Nuur:52

َ تُرِْدَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ إِن ُكننتُّ َو
dan jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan Allah dan rasul-nya

dan kampung akhirat
Al-Ahzab:29

ِبينًا َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد َضلَّ َضلَٰاًل مُّ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka
sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan dengan nyata

Al-Ahzab:36

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya orang-orang yang disakiti Allah dan rasul-nya

Al-Ahzab:57

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد فَازَ فَْوزًا َعِظيًما
dan siapa dia mentaati Allah dan rasul-nya maka sesungguhnya telah

dia mendapat keuntungan/kemenangan keuntungan/kemenangan
sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:71

 واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

dari dia mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Fath:17

إِن تُِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ  َو
dan jika kalian mentaati Allah dan rasul-nya

Al-Hujuraat:14

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ُكِبتُوا۟ َكَما ُكِبَت
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya

dihinakan sebagaimana telah dihinakan
Al-Mujaadilah:5

 فَِإذْ َلْم تَفَْعُلوا۟ َوتَاَب الـلَّـُه َعَليُْكْم َورَُسوَلُهۥ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat dan (ia) menerima taubat

Allah atas kalian dan rasul-nya

Al-
Mujaadilah:13

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َشآقُّوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasul-nya

Al-Hasyr:4

َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم
dan barangsiapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya baginya kami melihat neraka jahanam
Al-Jinn:23
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َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Anfaal:1 َورَُسوَلُهۥٓ

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َويُِطيُعوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ  َويُِقيُموَن ٱلصَّ
didirikan sholat dan mereka menunaikan zakat dan ditaati Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:71

َلٰوةَ َوَءاِتنَي ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطْعَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ  َوأَِقْمَن ٱلصَّ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan kamu hendaklah memberikan

kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱأْلَذَلِّنَي
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya itulah

mereka di dalam orang-orang yang hina

Al-
Mujaadilah:20

ِدُقوَن َويَنُصُروَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
dan menolong Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka orang-orang

yang benar
Al-Hasyr:8

۟ إِنََّما َولِيُُّكُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya hanyalah pemimpin kalian Allah dan rasulnya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:55 َورَُسوُلُهۥ

 أَنَّ الـلَّـَه بَِرٓىٌء مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َورَُسوُلُهۥ
bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang yang

mempersekutukan dan rasulnya
At-Taubah:3

 واََل يَُحرُِّموَن َما َحرََّم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan tidak diharamkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah

dan rasulnya
At-Taubah:29

 َوَلْو أَنَُّهْم رَُضوا۟ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan jikalau sesungguhnya mereka (mereka) rela apa dia memberikan

kepada mereka Allah dan rasulnya
At-Taubah:59

َوَما نََقُمٓوا۟ إآِلَّ أَْن أَْغنَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ ِمن فَْضلِِهۦ
dan tidak (mereka) menghukum kecuali telah mencukupkan mereka

Allah dan rasulnya dari karunianya
At-Taubah:74

 َوَسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ
dan akan melihat Allah pekerjaanmu dan rasulnya

At-Taubah:94

َوُقِل ٱْعَمُلوا۟ فََسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ َوٱمْلُؤِْمنُوَن
dan katakanlah bekerjalah kalian maka akan melihat Allah

pekerjaanmu dan rasulnya dan orang-orang mukmin
At-Taubah:105

أَن يَِحيَف الـلَّـُه َعَليِْهْم َورَُسوُلُهۥ بَْل أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa berlaku tidak adil/zalim Allah atas mereka dan rasulnya

bahkan itulah mereka mereka para yang mendzalimi
An-Nuur:50
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ذَا َما َوَعَدنَا الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ  هَٰ
ini apa menjanjikan kepada kami Allah dan rasulnya

Al-Ahzab:22

نًا َوتَْسلِيًما َوَصَدَق الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوَما زَاَدُهْم إآِلَّ إِيمَٰ
dan (ia) membenarkan Allah dan rasulnya dan tidak (ia) menambah

mereka kecuali keimanan dan (kalian) menyerahan diri
Al-Ahzab:22

َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َسيُؤِْتينَا الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ َورَُسوُلُهۥٓ
dan mereka berkata cukuplah Allah akan memberi kepada kami Allah

dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59 َورَُسوُلُهۥٓ

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم لِيُرُْضوُكْم َوالـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أََحقُّ
mereka bersumpah dengan (nama) Allah bagi kalian untuk diridhakan

kalian[lk] (oleh mereka[lk]) dan Allah dan rasulnya lebih berhak
At-Taubah:62

مَّا َوَعَدنَا الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ إاِلَّ ُغُروًرا
tidak menjanjikan kepada kami Allah dan rasulnya kecuali tipuan

Al-Ahzab:12

إِذَا َقَضى الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ ِمْن أَْمرِِهْم
apabila ia memutuskan Allah dan rasulnya sesuatu bahwa adalah dia

bagi mereka pilihan dari perkara mereka
Al-Ahzab:36

يُْحىِۦ َويُِميُت فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِه ٱلنَِّبىِّ ٱأْلُمِّىِّ
ia menghidupkan dan dia mematikan maka kalian hendaklah beriman

kepada Allah dan rasul-nya nabi yang ummi
Al-A'raaf:158 َورَُسولِِه

فَِإن لَّْم تَفَْعُلوا۟ فَأْذَنُوا۟ ِبَحرٍْب مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat maka kalian hendaklah

mendengarkan dengan adanya perang dari Allah dan rasul-nya
Al-Baqarah:279 َورَُسولِِهۦ

 َوَمن يَْخُرْج ِمۢن بَيِْتِهۦ ُمَهاِجًرا إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa dia menyuruh keluar dari rumahnya orang yang
berusaha untuk berpindah / berhijrah kepada Allah dan rasul-nya

An-Nisa:100

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan/kepada Allah dan rasul-nya
An-Nisa:136

ِكُن تَرَْضْونََهآ أََحبَّ إَِليُْكم مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ  َوَمسَٰ
dan rumah-rumah tempat tinggal menyenanginya lebih mencintai

kepadamu dari Allah dan rasul-nya
At-Taubah:24

ُقْل أَِبلـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ َورَُسولِِهۦ ُكنتُْم تَْستَْهزُِءوَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dengan Allah dan ayat-ayatNya

dan rasul-nya adalah kalian kelak akan memperolok-olok
At-Taubah:65

2412

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
itu karena sesungguhnya mereka mereka mengingkari kepada Allah

dan rasul-nya
At-Taubah:80

إِنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَماتُوا۟ َوُهْم فَِٰسُقوَن
sesungguhnya mereka mereka mengingkari dengan Allah dan rasul-

nya dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah fasik
At-Taubah:84

إِذَا نََصُحوا۟ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َما َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل
apabila (mereka) memberi nasehat kepada Allah dan rasul-nya tidak

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dari jalan
At-Taubah:91

إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ  َو
dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya

An-Nuur:48

 إِنََّما َكاَن َقْوَل ٱمْلُؤِْمِننَي إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah adalah dia perkataan orang-orang yang

beriman tatkala mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:51

 إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu itulah mereka

orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

لًِحا َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَْعَمْل صَٰ
dan siapa (ia[lk]) mentaati diantara (kalian[pr]) adalah Allah dan

rasul-nya dan mengerjakan/amal yang saleh
Al-Ahzab:31

لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9

 َوَمن لَّْم يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan rasul-nya

Al-Fath:13

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1

ِدُقوَن إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang
mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka

orang-orang yang benar

Al-Hujuraat:15
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ا َجَعَلُكم مُّْستَْخَلِفنَي ِفيِه َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوأَنِفُقوا۟ ِممَّ
kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepada Allah dan rasul-

nya dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa dia menjadikan
kalian orang-orang yang dikuasai tentang (kebenaran) itu

Al-Hadiid:7

 فَِإطَْعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا ذَٰلَِك لِتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka (kamu) berilah makan enam puluh orang miskin itu supaya

beriman kepada Allah dan rasul-nya
Al-Mujaadilah:4

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ
kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di

dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian
Ash-Shaff:11

فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوٱلنُّوِر ٱلَِّذٓى أَنزَْلنَا
maka kalian hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-nya dan

cahaya yang kami telah menurunkan
At-Taghaabun:8

بَرَآَءةٌ مَِّن ٱهللَِّ َورَُسولِِهۦٓ
pemutusan perhubungan dari Allah dan rasul-nya At-Taubah:1 َورَُسولِِهۦٓ

َوأَذٌَٰن مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦٓ إَِلى ٱلنَّاِس يَْوَم ٱْلَحجِّ ٱأْلَْكبَِر
dan suatu permakluman dari Allah dan rasul-nya kepada manusia

pada hari orang-orang yang mengerjakan haji besar
At-Taubah:3

َورُُساًل َقْد َقَصْصنَُٰهْم َعَليَْك ِمن َقبُْل َورُُساًل
dan rasul-rasul sungguh telah kami telah kisahkan mereka atas kamu

dari sebelum dan rasul-rasul
An-Nisa:164 َورُُساًل

 َورُُساًل َقْد َقَصْصنَُٰهْم َعَليَْك ِمن َقبُْل َورُُساًل
dan rasul-rasul sungguh telah kami telah kisahkan mereka atas kamu

dari sebelum dan rasul-rasul
An-Nisa:164

َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥ َورُُسَلُهۥ ِبٱْلَغيِْب
dan beberapa manfaat bagi manusia dan karena dia hendak

mengetahui Allah siapa menolong-nya dan rasul-rasul-nya dengan
gaib/tidak kelihatan

Al-Hadiid:25
َورُُسَلُهۥ

بََلىٰ َورُُسُلنَا َلَديِْهْم يَْكتُبُوَن
ya/sebenarnya dan utusan-utusan kami di sisi mereka mereka menulis Az-Zukhruf:80 َورُُسُلنَا

َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ َورُُسلِِهۦ َوِجبِْريَل َوِميَكىَٰل
dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan mikail Al-Baqarah:98 َورُُسلِِهۦ

 َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ
dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya

Al-Baqarah:285
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 َمن يََشآُء فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
siapa dia kehendaki maka kalian hendaklah beriman kepada Allah

dan rasul-rasulnya
Ali-Imran:179

َوَمن يَْكفُْر ِبالـلَّـِه َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan barang siapa ia mengingkari dengan/kepada Allah dan malaikat-

malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat
An-Nisa:136

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

 َويُِريُدوَن أَن يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ الـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dan mereka menghendaki untuk mereka membedakan antara Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

نُْهْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ َوَلْم يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ أََحٍد مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-

rasulnya dan tidak mereka membedakan antara seorang dari mereka
An-Nisa:152

نُْه فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ  وََكلَِمتُُهۥٓ أَْلَقىَٰهآ إَِلىٰ َمْريََم َوُروٌح مِّ
dan kalimatnya dia melemparkan kepada mereka berdua kepada

Maryam dan roh dari padanya maka kalian hendaklah beriman
kepada Allah dan rasul-rasulnya

An-Nisa:171

 أُِعدَّْت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang mereka mengimani

kepada Allah dan rasul-rasulnya
Al-Hadiid:21

 وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َورُُسلِِهۦ
dan berapa banyak dari negeri (ia) sombong dari perintah tuhannya

dan rasul-rasulnya
Ath-Thalaaq:8

دِّيُقوَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصِّ
dan orang-orang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-rasulnya

itulah mereka mereka orang-orang yang benar
Al-Hadiid:19 َورُُسلِِهۦٓ

َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َورُُسلِى ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayatKu dan rasul-rasulku

olok-olokan
Al-Kahfi:106 َورُُسلِى

َ أَنَا۠ َورُُسلِىٓ َكتََب الـلَّـُه أَلَْغلنِبَّ
dia menuliskan / menetapkan Allah pasti mengalahkan Aku dan

rasul-rasulku

Al-
Mujaadilah:21

َورُُسلِىٓ
لَِٰتِهۦ إاِلَّ بَلًَٰغا مَِّن الـلَّـِه َورِسَٰ

kecuali tambahan penyampaian dari Allah dan risalat-nya Al-Jinn:23 لَِٰتِهۦ َورِسَٰ
َوَلنُرِْسَلنَّ َمَعَك بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل

dan kami sungguh diutus bersama kamu Bani Israil Al-A'raaf:134 َوَلنُرِْسَلنَّ
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َوهللَِِّ ٱْلِعزَّةُ َولِرَُسولِِهۦ َولِْلُمؤِْمِننَي َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَْعَلُموَن
dan kepunyaan Allah kemuliaan dan bagi rasul-nya dan bagi orang-
orang yang beriman akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak

mereka mengetahui

Al-
Munaafiquun:8

َولِرَُسولِِهۦ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَجِيبُوا۟ لِـلَّـِه َولِلرَُّسوِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk])

perkenankanlah bagi Allah dan untuk rasul
Al-Anfaal:24 َولِلرَُّسوِل

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َغِنْمتُم مِّن َشىٍْء فَأَنَّ لِـلَّـِه ُخُمَسُهۥ َولِلرَُّسوِل
dan kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya (kalian) merampas

dari sesuatu maka mengapa bagi/untuk Allah seperlimanya dan untuk
rasul

Al-Anfaal:41

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7

َمآِء فَتُْصِبحَ َصِعيًدا زََلًقا َويُرِْسَل َعَليَْها ُحْسبَانًا مَِّن ٱلسَّ
dan menyebabkan mengirimkan diatasnya perhitungan (petir) dari

langit maka dijadikan debu/tanah licin
Al-Kahfi:40 َويُرِْسَل

َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ َويُرِْسُل َعَليُْكْم َحفَظًَة
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya dan dia

mengikirimkan atas kalian (Malaikat-Malaikat)penjaga
Al-An'aam:61 َويُرِْسُل

وَِٰعَق فَيُِصيُب ِبَها َمن يََشآُء َويُرِْسُل ٱلصَّ
dan dia mengikirimkan halilintar lalu ditimpakah (oleh nya)

dengannya siapa dia kehendaki
Arraad:13

ى َويُرِْسُل ٱأْلُْخَرىٰٓ إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan dia mengikirimkan yang lain sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
Az-Zumar:42

ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

rasul
Ali-Imran:32 َوٱلرَُّسوَل

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul agar supaya kalian

kalian mendapat rahmat
Ali-Imran:132

 َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
dan barang siapa dia mentaati Allah dan rasul

An-Nisa:69

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُخونُوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak mengkhianati

Allah dan rasul
Al-Anfaal:27
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َوٱلرَُّسوُل يَْدُعوُكْم ِفىٓ أُْخَرىُٰكْم
dan rasul mereka memanggil kalian di dalam / pada yang lain di

antara kalian
Ali-Imran:153 َوٱلرَُّسوُل

 َوَما َلُكْم اَل تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلرَُّسوُل
dan tidak bagi kalian tidak kalian beriman kepada Allah dan rasul

Al-Hadiid:8

ٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل ِمۢن بَْعِد
orang-orang yang kalian memperkenankan kepada Allah dan rasul

dari setelah
Ali-Imran:172 َوٱلرَُّسوِل

 فَِإن تَنَٰزَْعتُْم ِفى َشىٍْء فَرُدُّوهُ إَِلى الـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
maka jika kalian saling berselisih di dalam sesuatu maka kalian

hendaklah mengembalikannya kepada Allah dan rasul
An-Nisa:59

 يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَنفَاِل ُقِل ٱأْلَنفَاُل لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang kamu
hendaklah mengatakan harta rampasan perang kepunyaan Allah dan

rasul

Al-Anfaal:1

َوٱمْلُرَْسلَِٰت ُعرْفًا
demi yang dikirim kebaikan Al-Mursalaat:1 َوٱمْلُرَْسلَِٰت

يُرَْسُل َعَليُْكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َونَُحاٌس فَاَل تَنتَِصَراِن
akan dikirimkan atas kalian berdua nyala dari api neraka dan cairan

tembaga maka tidak (kalian berdua) menolong
Ar-Rahman:35 يُرَْسُل

أَْو يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا ثُمَّ
atau menjadikan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang membatu

kemudian
Al-Isra:68 يُرِْسَل

رٍَٰت َولِيُِذيَقُكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ يَاَح ُمبَشِّ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن يُرِْسَل ٱلرِّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa menjadikan mengirimkan angin

pembawa berita gembira dan untuk dirasakan kepada kalian dari
rahmat-nya

Ar-Ruum:46

أَْو يُرِْسَل رَُسواًل فَيُوِحىَ ِبِإذِْنِهۦ َما يََشآُء
atau menjadikan mengirimkan seorang rasul lalu diwahyukan (ia)

dengan izinnya apa yang dia kehendaki
Asy-Syuura:51

أَن يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا فََستَْعَلُموَن َكيَْف نَِذيِر
bahwa menjadikan mengirimkan atas kalian kotoran/nanah dan darah
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya bagaimana menurut seorang

pemberi peringatan

Al-Mulk:17

يَٰحَ َوُهَو ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
dan dia yang menyebabkab mengirimkan angin Al-A'raaf:57 يُرِْسُل

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦٓ َوَمن يُرِْسُل ٱلرِّ
dan siapa menyebabkab mengirimkan angin kabar gembira antara

hadapan/sebelum rahmat-nya
An-Naml:63
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َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /

dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit
Ar-Ruum:48

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا َويَزِْدُكْم ُقوَّةً إَِلىٰ ُقوَِّتُكْم يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras dan

menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian
Huud:52 يُرِْسِل

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras

Nuh:11

إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن يَتَِّبعُ ٱلرَُّسوَل
kecuali/melainkan agar kami mengetahui orang/siapa dia mengikuti

rasul
Al-Baqarah:143 ٱلرَُّسوَل

ِهِديَن َوٱتَّبَْعنَا ٱلرَُّسوَل فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
dan kami telah mengikuti rasul maka catatlah kami bersama para

penyaksi
Ali-Imran:53

َوَشِهُدٓوا۟ أَنَّ ٱلرَُّسوَل َحقٌّ َوَجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dan mereka mengakui bahwasanya rasul hak/kebenaran dan dia telah

mendatangkan kepada mereka keterangan-keterangan
Ali-Imran:86

 يَْوَمِئٍذ يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَعَصُوا۟ ٱلرَُّسوَل
pada hari itu ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari

dan mereka mendurhakai rasul
An-Nisa:42

َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوأُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُكْم
dan kalian hendaklah mentaati rasul dan ulil / orang yang mempunyai

urusan ini diantara kalian
An-Nisa:59

مَّن يُِطعِ ٱلرَُّسوَل فََقْد أَطَاَع الـلَّـَه
barang siapa dia mentaati rasul maka sesungguhnya telah dia

mentaati Allah
An-Nisa:80

َ َلُه ٱْلُهَدٰى َوَمن يَُشاِقِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan barang siapa dia menentang rasul dari sesudah apa ia menjadi

jelas baginya yang menunjukkan tersebut
An-Nisa:115

۟ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوٱْحذَُروا
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul dan berhati-hatilah kamu
Al-Maidah:92

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157

 ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

kalian hendaklah mentaati rasul
An-Nuur:54
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َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

َ َلُهُم ٱْلُهَدٰى َوَشآقُّوا۟ ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan menentang rasul dari sesudah apa-apa ia menjadi jelas bagi

mereka yang menunjukkan tersebut
Muhammad:32

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati rasul
Muhammad:33

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12

إِيَّاُكْم أَن تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َربُِّكْم يُْخرُِجوَن ٱلرَُّسوَل َو
diusirlah rasul dan kepada kalian bahwa kalian beriman kepada Allah

tuhan kalian

Al-
Mumtahinah:1

 َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul

At-
Taghaabun:12

فََعَصىٰ ِفْرَعْوُن ٱلرَُّسوَل فَأََخذْنَُٰه أَْخذًا َوِبياًل
maka mendurhakai fir'aun rasul maka (kami) ambil/siksa dia siksaan

yang berat

Al-
Muzzammil:16

يَُقوُلوَن يََٰليْتَنَآ أَطَْعنَا الـلَّـَه َوأَطَْعنَا ٱلرَُّسواَل۠
mereka mengatakan amboi, kiranya kami (kami) taat Allah dan kami

taat rasul
Al-Ahzab:66 ٱلرَُّسواَل۠

َويَُكوَن ٱلرَُّسوُل َعَليُْكْم َشِهيًدا
dan adalah dia mengetahui atas kalian yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Baqarah:143 ٱلرَُّسوُل

َحتَّىٰ يَُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
sehingga ia mengatakan mengetahui dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:214

بِِّهۦ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ِبَمآ أُنِزَل إَِليِْه ِمن رَّ
ia beriman mengetahui kepada apa dia menurunkan kepadanya dari

tuhannya
Al-Baqarah:285

 فَٱْستَْغفَُروا۟ الـلَّـَه َوٱْستَْغفََر َلُهُم ٱلرَُّسوُل
maka/lalu mereka mohon ampun Allah dan memohonkan ampun

untuk mereka mengetahui
An-Nisa:64

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱلرَُّسوُل ِبٱْلَحقِّ ِمن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang mengetahui dengan

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:170
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رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل اَل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
wahai mengetahui tidak dia menyusahkan kamu orang-orang yang

mereka menyegerakan di dalam kekafiran
Al-Maidah:41

بَِّك يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل بَلِّغْ َمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
wahai mengetahui kamu hendaklah sampaikanlah secara tuntas apa

dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:67

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

ا َجآَءهُ ٱلرَُّسوُل  َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦ فََلمَّ
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya maka tatkala dia telah sampai padanya mengetahui
Yusuf:50

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian dan adalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل ٱلرَُّسوُل يَٰرَبِّ إِنَّ َقْوِمى ٱتََّخذُوا۟ هَٰ
dan dia mengucapkan mengetahui ya tuhanku sesungguhnya kaum

mereka mengambil/menjadikan ini al quran yang dijauhi
Al-Furqon:30

ٱلرَُّسوُل َوٱمْلُؤِْمنُوَن إَِلىٰٓ أَْهلِيِهْم أَبًَدا
mengetahui dan orang-orang mukmin kepada keluarga mereka

selama-lamanya
Al-Fath:12

َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىُٰكْم َعنُْه
dan tidak yang diberikan kepadamu mengetahui maka kalian

hendaklah mengambilnya dan tidak (ia) semakin melarang kamu
berdua dari padanya

Al-Hasyr:7

َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوإَِلى ٱلرَُّسوِل
apa (hukum) ia menurunkan Allah dan kepada rasul An-Nisa:61 ٱلرَُّسوِل

إَِلىٰٓ أُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُْهْم َوَلْو رَدُّوهُ إَِلى ٱلرَُّسوِل َو
dan jikalau mengembalikannya/menyerahkannya kepada rasul dan

kepada kaum urusan ini dari mereka
An-Nisa:83

إِذَا َسِمُعوا۟ َمآ أُنِزَل إَِلى ٱلرَُّسوِل  َو
dan apabila Maha mendengar apa dia menurunkan kepada rasul

Al-Maidah:83

مَّا َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ
tidak atas/terhadap rasul kecuali penyampaian

Al-Maidah:99

َوإَِلى ٱلرَُّسوِل َقاُلوا۟ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
dan kepada rasul mereka berkata cukuplah kami apa kami mendapati

atasnya bapak / nenek moyang kami
Al-Maidah:104
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َل َمرٍَّة وا۟ ِبِإْخَراجِ ٱلرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم أَوَّ َوَهمُّ
dan mengharapkan dengan mengusir rasul dan mereka memulai

(memerangi) kamu paling pertama kali
At-Taubah:13

 َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق ُقُربٍَٰت ِعنَد الـلَّـِه َوَصَلوَِٰت ٱلرَُّسوِل
dan (ia) telah benar-benar mengambil/memandang apa dia memberi

nafkah pendekatan-pendekatan disisi Allah dan salawat/doa rasul
At-Taubah:99

 فََقبَْضُت َقبَْضًة مِّْن أَثَِر ٱلرَُّسوِل
maka (aku) menggenggam/mengambil segenggam dari bekas rasul

Thaahaa:96

إِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا۟ َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي َو
dan jika ditaatinya mereka telah mendapat petunjuk dan tidak

atas/terhadap rasul kecuali penyampaian nyata/terang
An-Nuur:54

الَّ تَْجَعُلوا۟ ُدَعآَء ٱلرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُدَعآِء بَْعِضُكم بَْعًضا
janganlah mereka menjadikan seruan/panggilan rasul diantara kalian

seperti seruan/panggilan sebagian kamu bagian
An-Nuur:63

ذَا ٱلرَُّسوِل يَأُْكُل ٱلطََّعاَم َويَْمِشى ِفى ٱأْلَْسَواِق َوَقاُلوا۟ َماِل هَٰ
dan mereka berkata mengapa ini rasul makan makanan dan

berjalan/berkeliaran di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:7

يَُقوُل يََٰليْتَِنى ٱتََّخذُْت َمعَ ٱلرَُّسوِل َسِبياًل
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) mengambil bersama rasul

jalan
Al-Furqon:27

َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
dan tidak atas/terhadap rasul kecuali penyampaian yang nyata

Al-Ankabuut:18

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ  َويَتَنََٰجْوَن ِبٱإْلِ
dan saling berbicara rahasia untuk berbuat dosa dan permungsuhan

dan tempat / waktu mendurhakai rasul
Al-Mujaadilah:8

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل َوتَنََٰجْوا۟ ِبٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى َوٱْلُعْدوَٰ
dan permungsuhan dan tempat / waktu mendurhakai rasul dan saling

berbicara rahasia dengan kebaikan dan ketakwaan
Al-Mujaadilah:9

يَْوَم يَْجَمعُ الـلَّـُه ٱلرُُّسَل فَيَُقوُل َماذَآ أُِجبْتُْم
pada hari dia mengumpulkan Allah para rasul lalu dia mengatakan

apa yang kalian jawab
Al-Maidah:109 ٱلرُُّسَل

نُّجِْب َدْعَوتََك َونَتَِّبعِ ٱلرُُّسَل أََو
akan dipatuhi seruanmu dan akan mengikuti para rasul atau setiap

Ibrahim:44

َّا َكذَّبُوا۟ ٱلرُُّسَل أَْغرَْقنَُٰهْم َوَقْوَم نُوحٍ ملَّ
dan kaum nuh tatkala mereka telah mendustakan para rasul (kami)

telah menenggelamkan mereka
Al-Furqon:37
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إِن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ ِعَقاِب
tidak lain setiap kecuali dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

rasul maka pastilah kesudahan-ku / hukuman-ku
Shaad:14

ُكلٌّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ َوِعيِد
setiap dia telah sungguh-sungguh mendustakan para rasul maka

pasti/berhak janjiku / ancamanku
Qaaf:14

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض مِّنُْهم ِتْلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
itu para orang rasul kami telah lebihkan sebagian mereka

atas/terhadap bagian dari mereka
Al-Baqarah:253 ٱلرُُّسُل

ٌد إاِلَّ رَُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل  َوَما ُمَحمَّ
dan tidak muhammad selain/hanyalah seorang rasul sungguh telah dia

berlalu dari sebelumnya para orang rasul
Ali-Imran:144

 َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل
sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya para orang rasul

Al-Maidah:75

۟ ُّٓوا َحتَّىٰٓ إِذَا ٱْستَيْـََٔس ٱلرُُّسُل َوظَن
sehingga apabila putus asa/tidak mempunyai harapan para orang rasul

dan (mereka[lk]) mengira
Yusuf:110

يَٰٓأَيَُّها ٱلرُُّسُل ُكُلوا۟ ِمَن ٱلطَّيِّبَِٰت
wahai para orang rasul kalian makanlah dari orang yang baik-baik

Al-
Mu'minuun:51

إِذْ َجآَءتُْهُم ٱلرُُّسُل ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
ketika dia datang kepada mereka para orang rasul dari antara tangan-

tangan mereka dan dari belakang mereka
Fush-Shilat:14

إِذَا ٱلرُُّسُل أُقِّتَْت َو
dan apabila para orang rasul ditetapkan waktunya

Al-Mursalaat:11

ةٌۢ بَْعَد ٱلرُُّسِل َعَلى الـلَّـِه ُحجَّ
atas/terhadap Allah alasan sesudah para rasul An-Nisa:165 ٱلرُُّسِل

ُ َلُكْم َعَلىٰ فَتْرٍَة مَِّن ٱلرُُّسِل  يُبنَيِّ
dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian atas/terhadap

terhenti dari para rasul
Al-Maidah:19

 وَُكالًّ نَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء ٱلرُُّسِل
dan tiap-tiap kami mengisahkan atas kamu dari sebagian berita para

rasul
Huud:120

فََهْل َعَلى ٱلرُُّسِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka apakah atas/terhadap para rasul melainkan penyampaian nyata

An-Nahl:35

 ُقْل َما ُكنُت ِبْدًعا مَِّن ٱلرُُّسِل
kamu hendaklah mengatakan tidaklah adalah aku yang pertama dari

para rasul
Al-Ahqaaf:9
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 فَٱْصِبْر َكَما َصبََر أُ۟وُلوا۟ ٱْلَعزْمِ ِمَن ٱلرُُّسِل
maka bersabarlah kamu sebagaimana (ia) sabar orang-orang yang

mempunyai keteguhan hati dari para rasul
Al-Ahqaaf:35

َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan
Al-Hijr:57 ٱمْلُرَْسُلوَن

ا َجآَء َءاَل ُلوٍط ٱمْلُرَْسُلوَن  فََلمَّ
maka tatkala dia datang keluarga lut para utusan

Al-Hijr:61

 يَُٰموَسىٰ اَل تََخْف إِنِّى اَل يََخاُف َلَدىَّ ٱمْلُرَْسُلوَن
ya Musa tidak takut sesungguhnya aku tidak mereka takut di sisiku

para utusan
An-Naml:10

 فَنَاِظرَةٌۢ ِبَم يَرِْجعُ ٱمْلُرَْسُلوَن
maka penangguhannya pada apa mengembalikan/memberikan para

utusan
An-Naml:35

َب ٱْلَقْريَِة إِذْ َجآَءَها ٱمْلُرَْسُلوَن  َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل أَْصحَٰ
dan buatlah bagi mereka perumpamaan penghuni negeri ketika

datang kepada mereka para utusan
YaaSiin:13

ُن َوَصَدَق ٱمْلُرَْسُلوَن ذَا َما َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ  هَٰ
ini apa Ia menjanjikan pemurah dan (ia) membenarkan para utusan

YaaSiin:52

 َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan

Adz-
Dzaariyaat:31

إِنََّك مَلَِن ٱمْلُرَْسلنَِي َو
dan sesungguhnya kamu sungguh dari/salah seorang dari para yang

diutus / para rasul / utusan
Al-Baqarah:252 ٱمْلُرَْسلنَِي

 َوَلَقْد َجآَءَك ِمن نَّبَِإ۟ى ٱمْلُرَْسلنَِي
dan sesungguhnya ia telah datang kepadamu dari sebagian berita para

yang diutus / para rasul / utusan
Al-An'aam:34

ِريَن َوُمنِذِريَن َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-An'aam:48

 فََلنَْسـََٔلنَّ ٱلَِّذيَن أُرِْسَل إَِليِْهْم َوَلنَْسـََٔلنَّ ٱمْلُرَْسلنَِي
maka sesungguhnya kami akan menanyai orang-orang yang

diutus/disampaikan kepada mereka dan sesungguhnya kami akan
menanyai para yang diutus / para rasul / utusan

Al-A'raaf:6

 إِن ُكنَت ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
jika adalah kamu dari para yang diutus / para rasul / utusan

Al-A'raaf:77

2423

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُب ٱْلِحْجِر ٱمْلُرَْسلنَِي  َوَلَقْد َكذََّب أَْصحَٰ
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

penghuni hijir para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Hijr:80

ِريَن َوُمنِذِريَن َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-Kahfi:56

 َوَمآ أَرَْسْلنَا َقبَْلَك ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
dan tidak kami telah mengutus sebelum kamu dari para yang diutus /

para rasul / utusan
Al-Furqon:20

 فََوَهَب لِى َربِّى ُحْكًما َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
lalu (ia) memberikan kepadaku Tuhanku hikmah dan (ia) menjadikan

aku dari/di antara para yang diutus / para rasul / utusan
Asy-Syu'araa':21

 َكذَّبَْت َقْوُم نُوحٍ ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum nuh para yang diutus

/ para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':105

 َكذَّبَْت َعاٌد ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad para yang diutus /

para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':123

 َكذَّبَْت ثَُموُد ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud para yang

diutus / para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':141

 َكذَّبَْت َقْوُم ُلوٍط ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut para yang diutus /

para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':160

ُب ْلـَٔيَْكِة ٱمْلُرَْسلنَِي  َكذََّب أَْصحَٰ
dia telah sungguh-sungguh mendustakan para penghuni Aikah para

yang diutus / para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':176

 إِنَّا رَآدُّوهُ إَِليِْك َوَجاِعُلوهُ ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
sesungguhnya kami mengembalikannya/menyerahkannya kepadamu

dan yang menjadikannya dari/termasuk para yang diutus / para rasul /
utusan

Al-Qashash:7

 َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل َماذَآ أََجبْتُُم ٱمْلُرَْسلنَِي
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan apa

yang jawabanmu para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Qashash:65

 إِنََّك مَلَِن ٱمْلُرَْسلنَِي
sesungguhnya kamu sungguh dari (salah seorang) para yang diutus /

para rasul / utusan
YaaSiin:3

 َقاَل يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوا۟ ٱمْلُرَْسلنَِي
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah bersungguh-sungguh

mengikuti para yang diutus / para rasul / utusan
YaaSiin:20
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 بَْل َجآَء ِبٱْلَحقِّ َوَصدََّق ٱمْلُرَْسلنَِي
bahkan dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses

membenarkan para yang diutus / para rasul / utusan
Ash-Shaafaat:37

إِنَّ إِْليَاَس مَلَِن ٱمْلُرَْسلنَِي  َو
dan sesungguhnya kami Ilyas benar-benar termasuk para yang diutus

/ para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:123

َِن ٱمْلُرَْسلنَِي إِنَّ ُلوطًا ملَّ  َو
dan sesungguhnya kami Lut benar-benar termasuk para yang diutus /

para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:133

إِنَّ يُونَُس مَلَِن ٱمْلُرَْسلنَِي  َو
dan sesungguhnya kami Yunus benar-benar termasuk para yang

diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:139

 َوَلَقْد َسبََقْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا ٱمْلُرَْسلنَِي
dan sesungguhnya (ia) mendahului kalimat / ketetapan kami bagi

hamba-hamba kami para yang diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:171

 َوَسلٌَٰم َعَلى ٱمْلُرَْسلنَِي
dan kesejahteraan atas/terhadap para yang diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:181
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ي س ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kios, kedai, warung,

pendirian, tribun, pangkalan, perhentian, cantelan, sangkutan, bidang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdiri, bertahan, ada, tahan,

berlaku, berada, menahan, mempertahankan, berpegang, berpijak,
berpihak, berarti, menandakan, betah, membiarkan, membolehkan,

menempatkan, menuntut, membiayai, menunjukkan, menuju, menjamu,
mentraktir, terhenti, menjadi calon, ditulis, mencamkan, mempersediakan,

memperjanjikan, memasang dgn kukuh

َوُمرَْسىَٰهآ ُمرَْسىَٰها رَّاِسيٍَٰت َروَِٰسىَ أَرَْسىَٰها
dan berlabuhnya yang

memancangkannya
(ia[pr]) yang tidak

bergerak gunung-gunung (aku)
pancangkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱْلجِبَاَل أَرَْسىَٰها
dan gunung-gunung (aku) pancangkannya An-Naziaat:32 أَرَْسىَٰها

ًرا َوُهَو ٱلَِّذى َمدَّ ٱأْلَرَْض َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ َوأَنْهَٰ
dan dia yang dia memanjangkan bumi dan dia menjadikan padanya

gunung-gunung dan sungai-sungai
Arraad:3 َروَِٰسىَ

 َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya/padanya gunung-gunung
Al-Hijr:19

َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung agar tidak

bergoncang dengan/kepada kalian
An-Nahl:15

َوَجَعْلنَا ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبِهْم
dan kami menjadikan di dalam bumi gunung-gunung bahwa/supaya

bergoncang dengan mereka
Al-Anbiyaa':31

َوَجَعَل َلَها َروَِٰسىَ َوَجَعَل بَنْيَ ٱْلبَْحَريِْن َحاِجزًا
dan dia menjadikan untuknya gunung-gunung dan dia menjadikan

diantara dua laut (ia[lk]) yang memisahkan/membatasi
An-Naml:61
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َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung bahwa

bergoncang dengan/kepada kalian
Luqman:10

َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ ِمن فَْوِقَها َوبَٰرََك ِفيَها
dan dia menjadikan didalamnya (bumi) gunung-gunung dari atasnya

dan Dia berkati didalamnya
Fush-Shilat:10

 َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya gunung-gunung
Qaaf:7

آًء فُرَاتًا ٍت َوأَْسَقيْنَُٰكم مَّ ِمخَٰ َوَجَعْلنَا ِفيَها َروَِٰسىَ شَٰ
dan kami menjadikan padanya gunung-gunung (ia[pr]) yang tinggi

dan (kami) beri minum kalian air tawar / segar
Al-Mursalaat:27

ِثيَل َوِجفَاٍن َكٱْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَّاِسيٍَٰت َوتَمَٰ
dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk

(ia[pr]) yang tidak bergerak
Saba':13 رَّاِسيٍَٰت

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan yang

memancangkannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:187
ُمرَْسىَٰها

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها  يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu dari kiamat kapan yang

memancangkannya
An-Naziaat:42

َوَقاَل ٱرَْكبُوا۟ ِفيَها ِبْسمِ الـلَّـِه َمْج۪رىَٰها َوُمرَْسىَٰهآ
dan dia mengucapkan naiklah (kalian[lk]) didalamnya dengan/atas

nama Allah waktu berlayarnya dan berlabuhnya
Huud:41 َوُمرَْسىَٰهآ

2427

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

د ش ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna alasan, sebab, akal, budi,

karena, akal budi, lantaran, argumen, pokok, pertimbangan yg sehat,
kebijaksanaan, keleluasaan, kebebasan bertindak, hal berhati-hati

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berunding, bermusyawarah,
mempunyai akal, dpt berpikir, merasionalisasikan, menguraikan dgn cara

yg diterima, mencari-cari alasan, mencari-cari dalih, memikir-mikir

رَِّشيٌد رُْشَدهُۥ رُْشًدا رََشًدا ِبرَِشيٍد
sangat

cerdik/berakal petunjuk/pimpinan petunjuk/kebenaran petunjuk yang lurus dengan petujuk
paling benar

ٱلرَِّشيُد ٱلرََّشاِد يَرُْشُدوَن مُّرِْشًدا رَِّشيٌد
cerdik/berakal petunjuk/benar mereka mendapat

petunjuk/kebenaran
yang memberi

petunjuk
sangat

cerdik/berakal

ٱلرُّْشِد ٱلرُّْشُد
kebenaran yang benar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبرَِشيٍد
dan tidak ketetapan fir'aun dengan petujuk paling benar Huud:97 ِبرَِشيٍد

َوَهيِّئْ َلنَا ِمْن أَْمرِنَا رََشًدا
dan (ia) sungguh-sungguh sediakanlah bagi kami dari/bagi urusan

kami petunjuk yang lurus
Al-Kahfi:10 رََشًدا

ذَا رََشًدا  َربِّى أِلَْقرََب ِمْن هَٰ
Tuhanku untuk yang lebih dekat dari ini petunjuk yang lurus

Al-Kahfi:24

 أَْم أَرَاَد ِبِهْم َربُُّهْم رََشًدا
atau dia ingin pada mereka tuhan mereka petunjuk yang lurus

Al-Jinn:10
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ْوا۟ رََشًدا  فََمْن أَْسَلَم فَأُ۟ولَِٰٓئَك تََحرَّ
maka barang siapa dia sangat mematuhi maka itulah mereka (mereka)

kemudian menujulah/memilihlah petunjuk yang lurus
Al-Jinn:14

 ُقْل إِنِّى آَل أَْملُِك َلُكْم َضرًّا واََل رََشًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa

bagi kalian pemberian bahaya dan tidak petunjuk yang lurus
Al-Jinn:21

نُْهْم رُْشًدا فَِإْن َءانَْستُم مِّ
maka jika kalian telah menganggap/melihat dari mereka

petunjuk/kebenaran
An-Nisa:6 رُْشًدا

ا ُعلِّْمَت رُْشًدا  َعَلىٰٓ أَن تَُعلَِّمِن ِممَّ
atasku/terhadapku supaya (kamu) mengajarkan aku dari apa diajar

dengan keras petunjuk/kebenaran
Al-Kahfi:66

لِِمنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَآ إِبْرَِٰهيَم رُْشَدهُۥ ِمن َقبُْل وَُكنَّا ِبِهۦ عَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Ibrahim petunjuk/pimpinan

dari sebelum dan (kami) adalah dengannya orang-orang yang
mengetahui

Al-Anbiyaa':51
رُْشَدهُۥ

أََليَْس ِمنُكْم رَُجٌل رَِّشيٌد
bukankah diantara kalian seorang laki-laki sangat cerdik/berakal Huud:78 رَِّشيٌد

َوَمن يُْضلِْل فََلن تَجَِد َلُهۥ َولِيًّا مُّرِْشًدا
dan barang siapa disesatkan maka tidak akan dia mendapatkan

baginya sebenar-benar pelindung yang memberi petunjuk
Al-Kahfi:17 مُّرِْشًدا

فَْليَْستَجِيبُوا۟ لِى َوْليُؤِْمنُوا۟ ِبى َلَعلَُّهْم يَرُْشُدوَن
maka hendaklah memenuhi bagiKu/kepadaKu dan hendaklah

beriman kepadaKu boleh jadi mereka mereka mendapat
petunjuk/kebenaran

Al-Baqarah:186
يَرُْشُدوَن

َوَمآ أَْهِديُكْم إاِلَّ َسِبيَل ٱلرََّشاِد
dan tidak tunjukkanlah kepada kalian kecuali jalan petunjuk/benar Ghafir:29 ٱلرََّشاِد

 أَْهِدُكْم َسِبيَل ٱلرََّشاِد
tunjukkanlah kepada kalian jalan petunjuk/benar

Ghafir:38

إِنََّك أَلَنَت ٱْلَحلِيُم ٱلرَِّشيُد
sesungguhnya kamu sungguh kamu penyantun cerdik/berakal Huud:87 ٱلرَِّشيُد

وََكرَّهَ إَِليُْكُم ٱْلُكفَْر َوٱْلفُُسوَق َوٱْلِعْصيَاَن أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلرَِّٰشُدوَن
dan (ia) telah benar-benar membenci kepada kalian kekafiran dan

kefasikan dan kedurhakaan itulah mereka mereka orang-orang yang
mengikuti jalan yang lurus

Al-Hujuraat:7
ٱلرَِّٰشُدوَن
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َ ٱلرُّْشُد ِمَن ٱْلَغىِّ َقد تَّبنَيَّ
sungguh telah ia menjadi jelas yang benar dari sesat Al-Baqarah:256 ٱلرُّْشُد

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱلرُّْشِد اَل يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan kebenaran tidak mereka

mengambilnya jalan
Al-A'raaf:146 ٱلرُّْشِد

يَْهِدٓى إَِلى ٱلرُّْشِد فَـَٔاَمنَّا ِبِهۦ
dia menunjukkan kepada kebenaran maka (kami) beriman dengannya

Al-Jinn:2
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د ص ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna observasi, pengawasan,

peninjauan, tinjauan, peneropongan 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengawasi, mengamati,

meninjau, meneropong, mengobservasi

ِمرَْصاًدا َمرَْصٍد َلِبٱمْلِرَْصاِد رََّصًدا رََصًدا
tempat

penantian/disediakan tempat pengintaian benar-benar
mengawasi intaian intaian

إِرَْصاًدا َو
dan penyambutan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإنَُّهۥ يَْسُلُك ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ رََصًدا
maka sesungguhnya dia menjalankan/mengadakan dari antara kedua

tangannya/hadapannya dan dari belakangnya intaian
Al-Jinn:27 رََصًدا

فََمن يَْستَِمعِ ٱْلَءاَن يَجِْد َلُهۥ ِشَهابًا رََّصًدا
maka barang siapa mendengarkan sekarang dia mendapatkan baginya

suluh api yang menyala intaian
Al-Jinn:9 رََّصًدا

إِنَّ َربََّك َلِبٱمْلِرَْصاِد
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi Al-Fajr:14 َلِبٱمْلِرَْصاِد

َوُخذُوُهْم َوٱْحُصُروُهْم َوٱْقُعُدوا۟ َلُهْم ُكلَّ َمرَْصٍد
dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan duduk/intailah

bagi mereka tiap-tiap tempat pengintaian
At-Taubah:5 َمرَْصٍد

إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمرَْصاًدا
sesungguhnya neraka jahanam adalah ia tempat penantian/disediakan An-Naba:21 ِمرَْصاًدا
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َْن َحارََب الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ِمن َقبُْل إِرَْصاًدا ملِّ َو
dan penyambutan bagi orang-orang yang (ia) semakin memerangi

Allah dan rasul-nya dari sebelum
At-Taubah:107 إِرَْصاًدا َو
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ص ص ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemadatan. penempatan,

pengendapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menetap, duduk, menempati,

mendiami, menyelesaikan, mengendap, melunasi, menenangkan,
membereskan, mengatur, mendamaikan, memperdamaikan, membayar,
menetapkan, memutuskan, menenteramkan, menempatkan, selesaikan,

menentukan, memastikan, mempertetapkan, menyudahi, menjawab,
bertempat tinggal, tiba, berumah tangga, mewasiatkan, mewariskan,
menurun, mendap, terduduk, mempertetap, mencapai persetujuan

مَّرُْصوٌص
(ia[lk]) yang disusun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌ مَّرُْصوٌص َصفًّا َكأَنَُّهم بُننْيَٰ
barisan seakan-akan bangunan (ia[lk]) yang disusun Ash-Shaff:4 مَّرُْصوٌص
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ب ط ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berair, encer, pucat, penuh

hujan, banyak hujan, lembek, melempem, uap, gas, kabut kelembaban,
lembab, kebasahan, cair, becek

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membasahi, melembabkan,
menyedihkan, membasahkuyupi, mengurangi, memperkecil, menjadi

basah

رُطَبًا رَطٍْب
biji yang basah/masak biji yang basah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِت ٱأْلَرِْض واََل رَطٍْب واََل يَاِبٍس واََل َحبٍَّة ِفى ظُُلمَٰ
dan tidak biji di dalam berbagai kegelapan bumi dan tidak biji yang

basah dan tidak yang mengeringi
Al-An'aam:59 رَطٍْب

ِقْط َعَليِْك رُطَبًا َجِنيًّا َوُهزِّٓى إَِليِْك ِبجِذْعِ ٱلنَّْخَلِة تُسَٰ
dan digoyangkan kepadamu/kearahmu dengan batang pohon kurma
semakin menggugurkan atas kamu[pr] biji yang basah/masak buah

Maryam:25 رُطَبًا

2434

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ا ظ ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berguna, berfaedah, tahan

lama, kuat, yg dpt dipergunakan, puas, marem, kenyang, yakin, senang,
senang hati, yg dibayar, yg setuju, muatan, kepuasan, rasa puas, daya

muat.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memuaskan, menyenangkan.

۟ تَرَْضْوا تَرََٰضيْتُم تَرََٰضْوا۟ تََراٍض أَرَِضيتُم
ridha saling merelakan saling merelakan tambah dalam

kerelaan
apakah kalian telah

puas

تَرَْضىَٰها تَرَْضىٰ تَرَْضْونََهآ تَرَْضْوَن تَرَْضْوا۟
kamu sukainya ia rela/senang menyenanginya kalian meridhai ridha

۟ رَُضوا َراِضيٌَة َراِضيًَة تَرَْضىُٰه تَرَْضىَٰها
(mereka) rela (ia[pr]) yang merasa

senang / puas
(ia[pr]) yang merasa

senang / puas meridhainya kamu sukainya

َن رِْضوَٰ رَِضيًّا رَِضيتُم رَِضىَ رَُضوا۟
keridhaan seorang yang

diridhai (kalian) merelakan ridha (mereka) rela

رَِّضىَ رَّاِضيٍَة ِن رِْضوَٰ رِْضوَٰنَُهۥ َن رِْضوَٰ
ridha (ia[pr]) yang merasa

senang / puas keridaan keridhaannya keridhaan

لِيُرُْضوُكْم لِتَرَْضىٰ لِتَرَْضْوا۟ فَتَرَْضىٰٓ رَِّضىَ
untuk diridhakan
kalian[lk] (oleh

mereka[lk])
agar meridhai supaya ridha maka jadi puas ridha
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َمرِْضيًّا َمرَْضاِتى َمرَْضاِت َمرَْضاَت لِيُرُْضوُكْم
seorang yang

diridhai keridhaanKU keridhaan kesenangan
untuk diridhakan
kalian[lk] (oleh

mereka[lk])

َورَِضيُت َورَِضىَ َورَُضوا۟ مَّرِْضيًَّة َمرِْضيًّا
dan aku sangat rela dan (ia) ridha dan mereka ridha diridhai seorang yang

diridhai

َولِيَرَْضْوهُ ٍن َورِْضوَٰ ٌن َورِْضوَٰ َورِْضوَٰنًا َورَِضيُت
dan mereka supaya
senang kepadanya dan keridhaan dan keridhaan dan keridhaan dan aku sangat rela

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَرَِضيتُم ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِمَن ٱأْلَِخرَِة
apakah kalian telah puas dengan kehidupan dunia daripada akhirat At-Taubah:38 أَرَِضيتُم

فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن تََراٍض مِّنُْهَما َوتََشاُوٍر
maka jika dia ingin penyapihan dari/dengan tambah dalam kerelaan

diantara keduanya dan permusyawaratan
Al-Baqarah:233 تََراٍض

رَةً َعن تََراٍض مِّنُكْم إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
kecuali bahwa adalah kalian perniagaan saling tambah dalam

kerelaan diantara kalian
An-Nisa:29

إِذَا تَرََٰضْوا۟ بَيْنَُهم ِبٱمْلَْعُروِف
apabila saling merelakan diantara mereka dengan cara yang baik Al-Baqarah:232 ۟ تَرََٰضْوا

ِفيَما تَرََٰضيْتُم ِبِهۦ ِمۢن بَْعِد ٱْلفَِريَضِة
terhadap apa (sesuatu) saling merelakan dengannya dari sesudah

penentuan
An-Nisa:24 تَرََٰضيْتُم

يَْحلِفُوَن َلُكْم لِتَرَْضْوا۟ َعنُْهْم فَِإن تَرَْضْوا۟ َعنُْهْم
mereka bersumpah bagi kalian supaya ridha dari/kepada mereka

maka jika ridha dari/kepada mereka
At-Taubah:96 ۟ تَرَْضْوا

َهَدآِء ن تَرَْضْوَن ِمَن ٱلشُّ فَرَُجٌل َوٱْمَرأَتَاِن ِممَّ
maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari siapa kalian

meridhai dari saksi-saksi
Al-Baqarah:282 تَرَْضْوَن
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ِكُن تَرَْضْونََهآ أََحبَّ إَِليُْكم مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَمسَٰ
dan rumah-rumah tempat tinggal menyenanginya lebih mencintai

kepadamu dari Allah dan rasul-nya
At-Taubah:24 تَرَْضْونََهآ

َرٰى َحتَّىٰ تَتَِّبعَ ِملَّتَُهْم َوَلن تَرَْضىٰ َعنَك ٱْليَُهوُد واََل ٱلنَّصَٰ
dan tidak ia rela/senang padamu orang-orang Yahudi dan tidak orang-

orang nasrani sehinggamengikuti agama mereka
Al-Baqarah:120 تَرَْضىٰ

 فََسبِّحْ َوأَطَْراَف ٱلنََّهاِر َلَعلََّك تَرَْضىٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dan di ujung siang boleh

jadi kamu ia rela/senang
Thaahaa:130

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 تَرَْضىَٰها

لًِحا تَرَْضىُٰه َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan untuk (ia) mewujudkan amalan yang saleh meridhainya An-Naml:19 تَرَْضىُٰه

لًِحا تَرَْضىُٰه  َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku dan agar (ia)

mewujudkan amalan yang saleh meridhainya
Al-Ahqaaf:15

ٱرِْجِعىٓ إَِلىٰ َربِِّك َراِضيًَة مَّرِْضيًَّة
kembalilah kepada tuhanmu (ia[pr]) yang merasa senang / puas

diridhai
Al-Fajr:28 َراِضيًَة

لَِّسْعِيَها َراِضيٌَة
karena usahanya (ia[pr]) yang merasa senang / puas Al-Ghaashiyah:9 َراِضيٌَة

فَِإْن أُْعطُوا۟ ِمنَْها رَُضوا۟
maka jika (mereka[lk]) diberi daripadanya (mereka)rela At-Taubah:58 ۟ رَُضوا

َوَلْو أَنَُّهْم رَُضوا۟ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ
dan jikalau sesungguhnya mereka (mereka) rela apa dia memberikan

kepada mereka Allah dan rasulnya
At-Taubah:59

رَُضوا۟ ِبأَن يَُكونُوا۟ َمعَ ٱْلَخَوالِِف
(mereka) rela bahwa mereka adalah mereka bersama orang yang

tinggal
At-Taubah:87

۟ ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَآُء رَُضوا  إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang minta

izin kepadamu dan mereka orang-orang kaya (mereka) rela
At-Taubah:93
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لََّقْد رَِضىَ ٱهللَُّ َعِن ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya ridha Allah dari orang-orang yang beriman Al-Fath:18 رَِضىَ

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

لِِفنَي َل َمرٍَّة فَٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلخَٰ إِنَُّكْم رَِضيتُم ِبٱْلُقُعوِد أَوَّ
sesungguhnya kalian (kalian) merelakan dengan duduk/tinggal paling

pertama kali maka duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak
ikut perang

At-Taubah:83
رَِضيتُم

يَرِثُِنى َويَرُِث ِمْن َءاِل يَْعُقوَب َوٱْجَعْلُه رَبِّ رَِضيًّا
(dia) yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi dari keluarga yaqub

dan jadikanlah ia Tuhan seorang yang diridhai
Maryam:6 رَِضيًّا

َن الـلَّـِه َكَمۢن بَآَء ِبَسَخٍط مَِّن الـلَّـِه أَفََمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰ
apakah orang yang dia sungguh-sungguh mengikuti keridhaan Allah

sama seperti orang dia kembali dengan kemurkaan/kemarahan dari
Allah

Ali-Imran:162
َن رِْضوَٰ

َن الـلَّـِه لَّْم يَْمَسْسُهْم ُسٓوٌء َوٱتَّبَُعوا۟ رِْضوَٰ
tidak dia menyentuh mereka keburukan (bencana) dan mereka

mengikuti keridhaan Allah
Ali-Imran:174

لَٰمِ يَْهِدى ِبِه الـلَّـُه َمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰنَُهۥ ُسبَُل ٱلسَّ
dia menunjukkan dengannya Allah orang dia sungguh-sungguh

mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan/kedamaian
Al-Maidah:16 رِْضوَٰنَُهۥ

َلُهْم وََكرُِهوا۟ رِْضوَٰنَُهۥ فَأَْحبََط أَْعمَٰ
dan (mereka) membenci keridhaannya maka (ia) menyebabkan

menghapus perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:28

ِن الـلَّـِه إاِلَّ ٱبِْتَغآَء رِْضوَٰ
kecuali dia hendaklah mencari keridaan Allah Al-Hadiid:27 ِن رِْضوَٰ

فَُهَو ِفى ِعيَشٍة رَّاِضيٍَة
dan dia/orang itu di dalam maha pengungkap (ia[pr]) yang merasa

senang / puas
Al-Haaqqah:21 رَّاِضيٍَة

 فَُهَو ِفى ِعيَشٍة رَّاِضيٍَة
maka dia di dalam kehidupan (ia[pr]) yang merasa senang / puas

Al-Qaariah:7

رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه
ridha Allah terhadap mereka dan mereka ridha terhadapNya Al-Maidah:119 رَِّضىَ
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ٍن رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه َوٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوُهم ِبِإْحسَٰ
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ridha

Allah dari/kepada mereka dan mereka ridha dari/kepadaNya
At-Taubah:100

رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه
ridha Allah terhadap mereka dan mereka ridha dari pada-Nya/kepada-

Nya
Al-Baiyinah:8

َوَلَسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَرَْضىٰٓ
dan kelak diberikan kepadamu tuhanmu makajadi puas Ad-Duha:5 فَتَرَْضىٰٓ

يَْحلِفُوَن َلُكْم لِتَرَْضْوا۟ َعنُْهْم فَِإن تَرَْضْوا۟ َعنُْهْم
mereka bersumpah bagi kalian supaya ridha dari/kepada mereka

maka jikaridha dari/kepada mereka
At-Taubah:96 ۟ لِتَرَْضْوا

َقاَل ُهْم أُوآَ۟لِء َعَلىٰٓ أَثَِرى َوَعجِْلُت إَِليَْك رَبِّ لِتَرَْضىٰ
dia mengatakan mereka itulah atasku/terhadapku bekas dan (aku)

menyegerakan kepada-Mu Tuhan agarmeridhai
Thaahaa:84 لِتَرَْضىٰ

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم لِيُرُْضوُكْم َوالـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أََحقُّ
mereka bersumpah dengan (nama) Allah bagi kalian untuk diridhakan

kalian[lk] (oleh mereka[lk]) dan Allah dan rasulnya lebih berhak
At-Taubah:62 لِيُرُْضوُكْم

تَبْتَِغى َمرَْضاَت أَزْوَِٰجَك َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
kamu mencari kesenangan isteri-isterimu dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
At-Tahriim:1 َمرَْضاَت

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشِرى نَفَْسُه ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan dari manusia orang dia menukar dirinya dia hendaklah mencari

keridhaan Allah
Al-Baqarah:207 َمرَْضاِت

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهُم ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-

harta mereka dia hendaklah mencari keridhaan Allah
Al-Baqarah:265

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan barang siapa dia melakukan itu dia hendaklah mencari keridhaan

Allah
An-Nisa:114

وَن إَِليِْهم ِبٱمْلََودَِّة َوٱبِْتَغآَء َمرَْضاِتى تُِسرُّ
dan dia mengharapkan/mencari keridhaanKU dirahasiakan kepada

mereka dengan kasih sayang

Al-
Mumtahinah:1

َمرَْضاِتى
وََكاَن ِعنَد َربِِّهۦ َمرِْضيًّا

dan ia adalah disisi tuhannya seorang yang diridhai Maryam:55 َمرِْضيًّا
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ٱرِْجِعىٓ إَِلىٰ َربِِّك َراِضيًَة مَّرِْضيًَّة
kembalilah kepada tuhanmu (ia[pr]) yang merasa senang / puas

diridhai
Al-Fajr:28 مَّرِْضيًَّة

رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه
ridha Allah terhadap mereka dan mereka ridha terhadapNya Al-Maidah:119 ۟ َورَُضوا

ٍن رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه َوٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوُهم ِبِإْحسَٰ
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ridha

Allah dari/kepada mereka dan mereka ridha dari/kepadaNya
At-Taubah:100

إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia
Yunus:7

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه
ridha Allah terhadap mereka dan mereka ridha dari pada-Nya/kepada-

Nya
Al-Baiyinah:8

ُن َورَِضىَ َلُهۥ َقواًْل إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
kecuali orang memberi izin baginya pemurah dan (ia) ridha baginya

perkataan
Thaahaa:109 َورَِضىَ

ْسلََٰم ِدينًا َورَِضيُت َلُكُم ٱإْلِ
dan aku sangat rela untuk kalian islam agama Al-Maidah:3 َورَِضيُت
بِِّهْم َورِْضوَٰنًا وآََل َءآمِّنَي ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّن رَّ

dan jangan orang-orang yang mengunjungi rumah/baitullah Haram
mereka menginginkan karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan

Al-Maidah:2 َورِْضوَٰنًا
ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ  رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ

kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka
menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan

Al-Fath:29

 َوأَْموَٰلِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا
dan harta mereka mereka menginginkan karunia dari Allah dan

keridhaan
Al-Hasyr:8

ٌن مَِّن الـلَّـِه رَةٌ َورِْضوَٰ ٌج مُّطَهَّ َوأَزْوَٰ
dan isteri-isteri yang sangat suci dan keridhaan dari Allah Ali-Imran:15 ٌن َورِْضوَٰ

ٌن مَِّن الـلَّـِه أَْكبَُر َورِْضوَٰ
dan keridhaan dari Allah paling besar

At-Taubah:72
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ٌن  َوِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰ
dan pada akhirat siksaan sangat keras/berat dan tempat/waktu

ampunan dari Allah dan keridhaan
Al-Hadiid:20

ٍن نُْه َورِْضوَٰ رُُهْم َربُُّهم ِبرَْحَمٍة مِّ يُبَشِّ
sungguh-sungguh akan menggembirakan mereka tuhan mereka

dengan rahmat dari padanya dan keridhaan
At-Taubah:21 ٍن َورِْضوَٰ

ٍن َخيٌْر َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ تَْقَوٰى ِمَن الـلَّـِه َورِْضوَٰ أَفََمْن أَسَّ
maka siapkah yang (ia) menjadi mendirikan bangunannya

atas/terhadap takwa dari/pada Allah dan keridhaan kebaikan
At-Taubah:109

ْقتَرِفُوَن َولِيَرَْضْوهُ َولِيَْقتَرِفُوا۟ َما ُهم مُّ
dan mereka supaya senang kepadanya dan mereka supaya

mengusahakan apa mereka para yang sungguh-sungguh
mengusahakan

Al-An'aam:113 َولِيَرَْضْوهُ

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد أَن يَأْذََن الـلَّـُه مِلَن يََشآُء َويَرَْضىٰٓ
kecuali dari sesudah bahwa memberi izin Allah bagi siapa dia

kehendaki danridhai
An-Najm:26 َويَرَْضىٰٓ

واََل يَْحزَنَّ َويَرَْضنْيَ ِبَمآ َءاتَيْتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ
dan tidak sungguh tidak akan merasa sedih dan rela dengan apa-apa

kamu telah berikan kepada mereka[pr] semua diantara mereka[pr]
Al-Ahzab:51 َويَرَْضنْيَ

إِن تَْشُكُروا۟ يَرَْضُه َلُكْم واََل يَرَْضىٰ لِِعبَاِدِه ٱْلُكفَْر َو
dan tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekafiran dan jika

mensyukuri ridha/menyukai bagi kalian
Az-Zumar:7 يَرَْضُه

إِنَّ الـلَّـَه َلَعلِيٌم َحلِيٌم َليُْدِخَلنَُّهم مُّْدَخاًل يَرَْضْونَُهۥ َو
sungguh menyebabkan akan memasukkan kami kepada mereka yang
menjadi tempat-tempat masuk menyukainya dan sesungguhnya kami

Allah sungguh sangat mengetahui Maha Penyantun

Al-Hajj:59
يَرَْضْونَُهۥ

َوُهَو َمَعُهْم إِذْ يُبَيِّتُوَن َما اَل يَرَْضىٰ ِمَن ٱْلَقْوِل
dan dia bersama mereka ketika mereka memutuskan apa tidak

meridhai dari perkataan
An-Nisa:108 يَرَْضىٰ

فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَرَْضىٰ َعِن ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka sesungguhnya Allah tidak meridhai dari/kepada kaum orang-

orang yang sewenang-wenang
At-Taubah:96

إِن تَْشُكُروا۟ يَرَْضُه َلُكْم واََل يَرَْضىٰ لِِعبَاِدِه ٱْلُكفَْر َو
dan tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekafiran dan jika

mensyukuri ridha/menyukai bagi kalian
Az-Zumar:7

 َوَلَسْوَف يَرَْضىٰ
dan kelak meridhai

Al-Lail:21
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يُرُْضونَُكم ِبأَفْوَِٰهِهْم َوتَأْبَىٰ ُقُلوبُُهْم َوأَْكثَرُُهْم فَِٰسُقوَن
disenangkan kalian dengan mulut-mulut mereka dan menolak/enggan

hati mereka dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang telah
fasik

At-Taubah:8
يُرُْضونَُكم

أَن يُرُْضوهُ إِن َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
bahwa diridhainya (oleh mereka) jika adalah mereka para yang

beriman
At-Taubah:62 يُرُْضوهُ

واََل يَْشفَُعوَن إاِلَّ مِلَِن ٱرْتََضىٰ َوُهم مِّْن َخْشيَِتِهۦ ُمْشِفُقوَن
dan tidak mereka memberi syafa'at melainkan terhadap siapa yang
dia meridai / merelakan dan mereka dari takut kepada-nya orang-

orang yang sungguh-sungguh takut

Al-Anbiyaa':28
ٱرْتََضىٰ

َ َلُهْم ِدينَُهُم ٱلَِّذى ٱرْتََضىٰ َلُهْم ننَّ َوَليَُمكِّ
dan sungguh akan diteguhkan bagi mereka agama mereka yang dia

meridai / merelakan untuk mereka
An-Nuur:55

إاِلَّ َمِن ٱرْتََضىٰ ِمن رَُّسوٍل
kecuali siapa/orang dia meridai / merelakan dari seorang rasul

Al-Jinn:27
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ع ظ ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teguk kecil, perawat,

pengasuh, juru rawat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusu, menyusui, meneteki,

menetek, menyusukan, mendidik, mengisap, mengulum, menyesap,
mencucup, menghirup, menelan, melulum, merawat, memelihara,

mengobati, menjadi juru rawat, menaruh, menaruhkan, minum sedikit-
sedikit, membantu perkembangan, membesarkan

۟ تَْستَرِْضُعٓوا أَرِْضِعيِه أَرَْضْعنَُكْم أَرَْضْعَن أَرَْضَعْت
mohon menyusu (kamu) susuilah dia mereka menyusuilah

kalian
(mereka[pr])
menyusukan

(ia[pr])
menyebabkan

menyusui

ٱلرََّضاَعَة يُرِْضْعَن ُمرِْضَعٍة فََستُرِْضعُ تَْستَرِْضُعٓوا۟
penyusuan(nya) disusu (ia[lk]) yang

menyusui anak
maka akan
menyusui mohon menyusu

ٱمْلََراِضعَ
perempuan-perempuan yang menyusukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آ أَرَْضَعْت يَْوَم تََرْونََها تَذَْهُل ُكلُّ ُمرِْضَعٍة َعمَّ
pada hari melihatnya tidak ingat/lupa tiap (ia[lk]) yang menyusui

anak dari apa (anak) (ia[pr]) menyebabkan menyusui
Al-Hajj:2 أَرَْضَعْت

فَِإْن أَرَْضْعَن َلُكْم فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأْتَِمُروا۟ بَيْنَُكم ِبَمْعُروٍف
maka jika (mereka[pr]) menyusukan bagi kalian maka berilah mereka
maskawin mereka dan (kalian[lk]) musyawarahkanlah diantara kalian

dengan (ia[lk]) yang diperbaiki

Ath-Thalaaq:6
أَرَْضْعَن

تُُكُم ٱلَِّٰتىٓ أَرَْضْعنَُكْم َوبَنَاُت ٱأْلَخِ َوبَنَاُت ٱأْلُْخِت َوأُمَّهَٰ
dan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak

perempuan saudara perempuan dan ibu-ibumu yang mereka
menyusuilah kalian

An-Nisa:23
أَرَْضْعنَُكْم
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َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ أُمِّ ُموَسىٰٓ أَْن أَرِْضِعيِه
dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa agar (kamu) susuilah dia Al-Qashash:7 أَرِْضِعيِه

إِْن أَرَدتُّْم أَن تَْستَرِْضُعٓوا۟ أَْولََٰدُكْم فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما َو
maka tidak dosa-dosa atas keduanya dan jika apakah (kalian)

kehendaki untuk mohon menyusu anak-anak kalian
Al-Baqarah:233 ۟ تَْستَرِْضُعٓوا

إِن تََعاَسرْتُْم فََستُرِْضعُ َلُهۥٓ أُْخَرٰى َو
dan jika menemui kesulitan kalian maka akan menyusui baginya

yang lain
Ath-Thalaaq:6 فََستُرِْضعُ

آ أَرَْضَعْت يَْوَم تََرْونََها تَذَْهُل ُكلُّ ُمرِْضَعٍة َعمَّ
pada hari melihatnya tidak ingat/lupa tiap (ia[lk]) yang menyusui

anak dari apa (anak) (ia[pr]) menyebabkan menyusui
Al-Hajj:2 ُمرِْضَعٍة

َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233
يُرِْضْعَن

َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233
ٱلرََّضاَعَة

ُت ِنَسآِئُكْم َعِة َوأُمَّهَٰ َوأََخوَٰتُُكم مَِّن ٱلرَّضَٰ
dan saudara-saudara perempuan kalian dari sepersusuan dan ibu-ibu

isteri-isteri kalian
An-Nisa:23 َعِة ٱلرَّضَٰ

َوَحرَّْمنَا َعَليِْه ٱمْلََراِضعَ ِمن َقبُْل فََقاَلْت
dan (kami) haramkan/cegah atasnya perempuan-perempuan yang

menyusukan dari sebelum maka (ia) mengatakan
Al-Qashash:12 ٱمْلََراِضعَ
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ب ع ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketakutan, perasaan ngeri,

sesuatu yg mengerikan, teror, rasa ngeri, kepanikan, kegegeran, perasaan
kagum, perasaan terpesona, gecar, kecemasan, kekagetan, kekuatiran,

kelumpuhan, kekejutan, ketakutan yg melumpuhkan, kegelisahan,
kesurupan, keadaan tdk sadar diri, keadaan kemasukan roh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi panik, membikin
panik, menjadi gugup, menggelikan hati, menakuti, mengusir, menghalau,

menjadi takut, mengejuntukan, menakuntukan, membuat ketakutan,
menakuti hingga lari, membuat kagum, membuat terpesona,

mencemaskan hati, menawarkan hati, kesurupan, kerasukan, jatuh
pingsan

ٱلرُّْعَب ُرْعبًا
ketakutan itu ketakutan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلِو ٱطََّلْعَت َعَليِْهْم َلَولَّيَْت ِمنُْهْم ِفرَاًرا َومَلُلِئَْت ِمنُْهْم ُرْعبًا
jika (kamu) melihat atas mereka tentu (kamu) memalingkan dari

mereka pelarian dan tentudipenuhi dari mereka ketakutan
Al-Kahfi:18 ُرْعبًا

َسنُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
akan melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang mereka

mengingkari ketakutan itu
Ali-Imran:151 ٱلرُّْعَب

 َسأُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
kelak akan aku melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang

mereka mengingkari ketakutan itu
Al-Anfaal:12

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُُلوَن َوتَأِْسُروَن فَِريًقا
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan

itu segolongan/sebagian kalian membunuh dan menawan
segolongan/sebagian

Al-Ahzab:26

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2
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د ع ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna guruh, gemuruh, geledek,

deru, deram, bledek, kutuk, kutukan, umpat, umpatan, guruh-gemuruh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengguntur, mendentum,

menggelegar, menderam, mengguruh, membentak, meneriakkan,
menghardik

ٱلرَّْعُد َوَرْعٌد
guruh dan guruh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق ِفيِه ظُُلمَٰ
tentang (kebenaran) itu gelap gulita dan guruh dan kilat Al-Baqarah:19 َوَرْعٌد

َويَُسبِّحُ ٱلرَّْعُد ِبَحْمِدِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة ِمْن ِخيفَِتِهۦ
dan sungguh-sungguh akan mensucikan guruh dengan memuji-nya

dan Malaikat dari/karena takut kepadaNya
Arraad:13 ٱلرَّْعُد
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ن ع ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggembalakan, makan
rumput, menyerempet, menyentuh

َورَِٰعنَا رَِعايَِتَها رَِٰعنَا رَُٰعوَن َرَعْوَها
dan yang

memelihara kami pemeliharaan peliharalah orang-orang yang
memelihara memeliharanya

ٱمْلَْرَعىٰ ٱلرَِّعآُء َوٱْرَعْوا۟ َوَمْرَعىَٰها
rumput-rumputan penggembala-

penggembala dan gembalakanlah
dan padang

rumput/tumbuh-
tumbuhannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27
َرَعْوَها

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Mu'minuun:8 رَُٰعوَن

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن  َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Ma'arij:32

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقوُلوا۟ رَِٰعنَا َوُقوُلوا۟ ٱنظُرْنَا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengatakan

peliharalah dan kalian hendaklah mengatakan perhatikanlah kami
Al-Baqarah:104 رَِٰعنَا

ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27
رَِعايَِتَها
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KosakataAlQuran

َورَِٰعنَا َليًّۢا ِبأَْلِسنَِتِهْم َوطَْعنًا ِفى ٱلدِّيِن
dan yang memelihara kami pemutar balikan dengan lidah mereka dan

celaan di dalam agama
An-Nisa:46 َورَِٰعنَا

أَْخَرَج ِمنَْها َمآَءَها َوَمْرَعىَٰها
dia telah mengeluarkan dari padanya airnya dan padang

rumput/tumbuh-tumbuhannya
An-Naziaat:31 َوَمْرَعىَٰها

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ َمُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ ُكُلوا۟ َوٱْرَعْوا۟ أَنْعَٰ
kalian makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:54
۟ َوٱْرَعْوا

َقاَلتَا اَل نَْسِقى َحتَّىٰ يُْصِدَر ٱلرَِّعآُء َوأَبُونَا َشيْخٌ َكِبيٌر
(kalian berdua) mengatakan tidak memberi minum sehingga

menyebabkan menghalau penggembala-penggembala dan bapak
kami lanjut usia / tua sangat besar

Al-Qashash:23
ٱلرَِّعآُء

َوٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱمْلَْرَعىٰ
dan yang dia telah mengeluarkan rumput-rumputan Al-Alaa:4 ٱمْلَْرَعىٰ
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Kosakata AlQuran

ب غ ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemauan, permintaan,

kehendak, hasrat, hajat, suruhan, kehasratan, karsa, perawatan,
perhatian, asuhan, pemeliharaan, perlindungan, penyelenggaraan,

ketelitian, rawatan, kewaspadaan, asi, penampungan, gairah, idaman,
permohonan, kepingin, idam, pusa, perdambaan, rela, kekurangan,

ketiadaan, kemiskinan, kebutuhan, wasiat, surat wasiat, surat warisan,
bunga, kepentingan, minat, keuntungan, animo, interes, hal penting, cam

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ingin, menginginkan,
mengharapkan, berhasrat, mengingini, menghasratkan, mau, hendak,

menghendaki, mengucapkan permintaan, peduli, mengurus, memelihara,
memperhatikan, perduli, bela, suka, memikirkan, memikir, berurusan,

mengacuhkan, mengindahkan, mengemong, ada perhatian, membenakan,
bernafsu, meminta, bercita-cita, berahi the, membutuhkan, memerlukan,
kekurangan, empik, memaui, hidup dlm kemiskinan, berkehendak, dapat,

harus, mungkin, biasa, sudi, mewariskan, mewasiatkan, memaksakan,
barangkali, memilih, memutuskan, menarik perhatian, mendambakan,

mengidam, sangat membutuhkan, sangat mengharapkan, memohon,
merindu, candu, rindu, memohonkan, merasa seperti, rasanya

َوتَْرَغبُوَن فَٱْرَغب رَِٰغبُوَن َرَغبًا أََراِغٌب
dan mereka

menginginkan
maka kamu

berharap (ia[lk]) yang ingin pengharapan adakah
kesukaan/keinginan

۟ يَْرَغبُوا يَْرَغُب
ia mencintai ia mencintai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل أََراِغٌب أَنَت َعْن َءالَِهِتى
dia mengatakan adakah kesukaan/keinginan kamu dari tuhanku Maryam:46 أََراِغٌب

ِشِعنَي َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َورََهبًا وََكانُوا۟ َلنَا خَٰ
dan mendoakan kami pengharapan dan perasaan takut dan adalah

mereka bagi kami para yang menunduk
Al-Anbiyaa':90 َرَغبًا
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KosakataAlQuran

إِنَّآ إَِلى الـلَّـِه رَِٰغبُوَن
sesungguhnya kami kepada Allah (ia[lk]) yang ingin At-Taubah:59 رَِٰغبُوَن

 إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا رَِٰغبُوَن
sesungguhnya kami kepada tuhan kami (ia[lk]) yang ingin

Al-Qalam:32

إَِلىٰ َربَِّك فَٱْرَغب َو
dan hanya tuhanmu maka kamu berharap Ash-Sharh:8 فَٱْرَغب

َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱْلوِْلدَِٰن
dan mereka menginginkan akan kalian menikahi mereka dan yang

lemah-lemah dari anak-anak
An-Nisa:127 َوتَْرَغبُوَن

لَِّة إِبْرَِٰهيَم َوَمن يَْرَغُب َعن مِّ
dan barang siapa ia mencintai dari agama Ibrahim Al-Baqarah:130 يَْرَغُب

أَن يَتََخلَّفُوا۟ َعن رَُّسوِل الـلَّـِه واََل يَْرَغبُوا۟ ِبأَنفُِسِهْم
bahwa menjadi tinggal dibelakang dari/dengan rasul Allah dan tidak

ia mencintai dengan diri mereka sendiri
At-Taubah:120 ۟ يَْرَغبُوا
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Kosakata AlQuran

د غ ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenyang, yakin, senang,

marem, senang hati, yg setuju, senang hati , bahagia, gembira, selamat,
girang, baik, bagus, enak, pandai, layak, hebat, rapi, geli, terhibur,

kegelian, cukup, sreg, nikmat, lumayan, nyenyak, mudah, nyaman, sempit,
terlindung

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyukai, senang, gemar,
hobi, betah, menyenangkan, menggembirakan, gembira, suka, puas,

memadakan, mencukupkan dgn

َرَغًدا
puas/senang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحيُْث ِشئْتَُما
dan dimakan daripadanya (makanan surga) puas/senang sebagaimana

kalian berdua kehendaki
Al-Baqarah:35 َرَغًدا

 فَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغًدا
maka kalian hendaklah memakan daripadanya apa saja kalian telah

menghendaki puas/senang
Al-Baqarah:58

يَأِْتيَها ِرزُْقَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن
datang kepadanya[pr] rezkinya puas/senang dari setiap tempat

An-Nahl:112
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Kosakata AlQuran

م غ ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perasaan benci, perasaan tdk

suka
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna benci, membenci, enggan, tdk

suka, membencikan, jijik, tdk menyukai

ُمرََٰغًما
yang berusaha melindungan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُمرََٰغًما َكِثيًرا َوَسَعًة
yang berusaha melindungan sangat banyak luas An-Nisa:100 ُمرََٰغًما
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Kosakata AlQuran

ت ف ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkedut, menyentak,
berkejang, mencubit, merenggut, menarik, menggerenyet, sakit

َورُفَٰتًا
dan benda-benda yang hancur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا
dan mereka berkata apakah apabila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur
Al-Isra:49 َورُفَٰتًا

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
dan mereka berkata apakah bila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur apakah sesungguhnya (kami) pasti orang
yang akan dibangkitkan penciptaan baru

Al-Isra:98
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Kosakata AlQuran

ث ف ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecuratan, kecarutan,

persetubuhan, jimak, sanggama, pergaulan, lambangsari
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلرَّفَُث رَفََث
percampuran ia menggauli

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَاَل رَفََث واََل فُُسوَق واََل ِجَداَل ِفى ٱْلَحجِّ
maka tidak boleh ia menggauli dan tidak boleh berbuat fasik dan

tidak boleh bertengkar di dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:197 رَفََث

يَامِ ٱلرَّفَُث إَِلىٰ ِنَسآِئُكْم أُِحلَّ َلُكْم َليَْلَة ٱلصِّ
dia menghalalkan bagi kalian malam puasa percampuran

kepada/dengan isteri-isteri kalian
Al-Baqarah:187 ٱلرَّفَُث
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Kosakata AlQuran

د ف ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tambahan, lampiran,

pelengkap, imbuh, komplemen, bis, embel-embel
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menambah, menambahkan,

memperlengkapi, mempertambah

ٱمْلَرْفُوُد ٱلرِّفُْد
(ia[lk]) yang diberi pemberian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِبئَْس ٱلرِّفُْد ٱمْلَرْفُوُد
dan pada hari kiamat-kiamat seburuk-buruk pemberian (ia[lk]) yang

diberi
Huud:99 ٱلرِّفُْد

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِبئَْس ٱلرِّفُْد ٱمْلَرْفُوُد
dan pada hari kiamat-kiamat seburuk-buruk pemberian (ia[lk]) yang

diberi
Huud:99 ٱمْلَرْفُوُد

2455

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ف ر رف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penutup, kehebohan, kelopak

penutup, punca, keadaan bingung, sirip sayap pesawat terbang,
gelombang, alun, ombak, lambaian, alunan, keriting, ikal, mengambang di
udara, menunggu dekat, melayang-layang, berlengah-lengah, sikap tenang,

sikap seimbang, keadaan seimbang, keyakinan akan diri sendiri
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menambah, menambahkan,

memperlengkapi, mempertambah

رَفَْرٍف
bantal-bantal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ رَفَْرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِرىٍّ ِحَساٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap bantal-bantal yang hijau dan

permandani keindahan
Ar-Rahman:76 رَفَْرٍف
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Kosakata AlQuran

ع ف ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daya angkat, dorongan,

desakan, daya dorong, penguat, kebangkitan, terbitnya, yg bertambah
tinggi, tambahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaikkan, mengangkat,
mengajukan, mengumpulkan, memperluas, meluaskan, meluas,

membentangkan, mengembangkan, membesar, memperkembangkan,
mengembang, memperluaskan, membesarkan, melar, memperlapang,

mengatakan dgn panjang lebar, membangkitkan, menimbulkan,
mengambil, mengangkut, memuat, menghidupkan, menyebabkan,

menegakkan, menjunjung tinggi, menguatkan, membenarkan,
memelihara, muncul, timbul, datang, tiba, mengeraskan, membubungkan,
meningkat, naik, menaiki, menanjak, angkat, meninggikan, mendirikan,

mempersiapkan, mengadakan, mempertinggi, membangun, mengukuhkan,
menyokong, mengemukakan, menarik, mengerek, mendorong,

mendorongkan, mencabut, mencopet, memperbaiki, mencuri, mengumpil,
memajukan, mendukung, menggalakkan, menyelenggarakan,

mendakikan, memaksakan, menusukkan, menikam, menyodok,
memasukkan, berdesakan, maju, berdesak-desakan, memuncak,

menambah, menambahkan, memperamat, memperamatkan,
memperbubungkan, menyingsing

رَِفيعُ رَفََعَها رَفَعَ تُرْفَعَ تَرْفَُعٓوا۟
yang paling tinggi (ia) meninggikannya (ia) meninggikan ditinggikan meninggikan

َلرَفَْعنَُٰه رَّفََعُه رَّاِفَعٌة رُِفَعْت رَِفيعُ
niscaya (kami)

meninggikannya
ia telah

mengangkatnya
(ia[pr]) yang

meninggi telah ditinggikan yang paling tinggi

َورَاِفُعَك نَرْفَعُ مَّرْفُوَعٍة مَّرْفُوَعٌة َلرَفَْعنَُٰه
dan dia yang

mengangkat kamu dia meninggikan (ia[pr]) yang
ditinggikan

(ia[pr]) yang
ditinggikan

niscaya (kami)
meninggikannya
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Kosakata Al-Quran

يَرْفَعُ َورَفَْعنَُٰه َورَفَْعنَا َورَفَعَ َورَاِفُعَك
dia meninggikan dan (kami) telah

mengangkatnya
dan kami

mengangkat
dan dia

meninggikan
dan dia yang

mengangkat kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2 ۟ تَرْفَُعٓوا

ِفى بُيُوٍت أَِذَن الـلَّـُه أَن تُرْفَعَ َويُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ
di dalam rumah-rumah memberi izin Allah untuk ditinggikan dan

disebut didalamnya namanya
An-Nuur:36 تُرْفَعَ

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى رَفَعَ ٱلسَّ
Allah yang (ia) meninggikan langit dengan tidak/tanpa

tiang/bangunan tinggi melihatnya
Arraad:2 رَفَعَ

ىَٰها رَفَعَ َسْمَكَها فََسوَّ
(ia) meninggikan bangunannya lalu (ia) sempurnakannya

An-Naziaat:28

َمآَء رَفََعَها َوَوَضعَ ٱمْلِيزَاَن َوٱلسَّ
dan langit (ia) meninggikannya dan (ia) meletakkan timbangan Ar-Rahman:7 رَفََعَها

ِت ذُو ٱْلَعرِْش رَِفيعُ ٱلدَّرَجَٰ
yang paling tinggi derajat-Nya mempunyai 'arsy` Ghafir:15 رَِفيعُ

َمآِء َكيَْف رُِفَعْت َوإَِلى ٱلسَّ
dan kepada langit bagaimana menurut telah ditinggikan

Al-
Ghaashiyah:18 رُِفَعْت

َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة
(ia[pr]) yang menjadi rendah (ia[pr]) yang meninggi Al-Waqi'a:3 رَّاِفَعٌة

بَل رَّفََعُه الـلَّـُه إَِليِْه
bahkan ia telah mengangkatnya Allah kepadaNya An-Nisa:158 رَّفََعُه

َوَلْو ِشئْنَا َلرَفَْعنَُٰه ِبَها
dan kalau (kami) menghendaki niscaya (kami) meninggikannya

dengannya (ayat-ayat)
Al-A'raaf:176 َلرَفَْعنَُٰه

ِفيَها ُسُرٌر مَّرْفُوَعٌة
di dalamnya tempat-tempat duduk (ia[pr]) yang ditinggikan

Al-
Ghaashiyah:13 مَّرْفُوَعٌة

َوفُرٍُش مَّرْفُوَعٍة
dan hamparan/kasur-kasur (ia[pr]) yang ditinggikan Al-Waqi'a:34 مَّرْفُوَعٍة
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KosakataAlQuran

رَةٍۭ مَّرْفُوَعٍة مُّطَهَّ
(ia[pr]) yang ditinggikan wanita yang sangat suci

Abasa:14

ٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم نَرْفَعُ َدرَجَٰ
dia meninggikan beberapa derajat siapa dia menghendaki

sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui
Al-An'aam:83 نَرْفَعُ

ٍت مَّن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه نَرْفَعُ َدرَجَٰ
kecuali bahwa dia menghendaki Allah dia meninggikan derajat

siapa/orang
Yusuf:76

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسىٰٓ إِنِّى ُمتََوفِّيَك َورَاِفُعَك إَِلىَّ
ketika dia mengatakan Allah hai Isa sesungguhnya aku yang akan

mewafatkan kamu dan dia yang mengangkat kamu kepadaku
Ali-Imran:55 َورَاِفُعَك

ٍت مَّن َكلََّم الـلَّـُه َورَفَعَ بَْعَضُهْم َدرَجَٰ
orang dia benar-benar mengatakan Allah dan dia meninggikan

sebagian mereka beberapa derajat
Al-Baqarah:253 َورَفَعَ

ٍت َورَفَعَ بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan dia meninggikan sebagian kalian di atas bagian beberapa derajat

Al-An'aam:165

ًدا وا۟ َلُهۥ ُسجَّ َورَفَعَ أَبََويِْه َعَلى ٱْلَعرِْش َوَخرُّ
dan dia meninggikan kedua ibu-bapaknya atas/terhadap 'arsy` dan

menyungkur baginya sujud
Yusuf:100

َورَفَْعنَا فَْوَقُكُم ٱلطُّوَر
dan kami mengangkat di atas kalian bukit tursina Al-Baqarah:63 َورَفَْعنَا

َورَفَْعنَا فَْوَقُكُم ٱلطُّوَر
dan kami mengangkat di atas kalian bukit tursina

Al-Baqarah:93

َورَفَْعنَا فَْوَقُهُم ٱلطُّوَر ِبِميثَِٰقِهْم
dan kami mengangkat atas mereka bukit tursina dengan perjanjian

mereka
An-Nisa:154

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32

َورَفَْعنَا َلَك ِذْكرََك
dan kami mengangkat bagimu sebutanmu

Ash-Sharh:4

َورَفَْعنَُٰه َمَكانًا َعلِيًّا
dan (kami) telah mengangkatnya tempat/kedudukan sangat tinggi Maryam:57 َورَفَْعنَُٰه
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إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَِٰهيُم َو
dan ketika dia meninggikan Ibrahim Al-Baqarah:127 يَرْفَعُ
لِحُ يَرْفَُعُهۥ إَِليِْه يَْصَعُد ٱْلَكلُِم ٱلطَّيُِّب َوٱْلَعَمُل ٱلصَّٰ

kepada-Nya mendaki / menaiki perkataan kebaikan dan amalan orang
yang berbuat kebajikan/saleh naik kepada-nya

Faathir:10 يَرْفَُعُهۥ
ٍت يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ

meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara
kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11

يَرْفَعِ
ْقِف ٱمْلَرْفُوعِ َوٱلسَّ

dan atap (ia[lk]) yang ditinggikan Ath-Thuur:5 ٱمْلَرْفُوعِ
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ق ف ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna manusiawi, manusia,

berperikemanusiaan, penyayang, baik hati, peramah, lemah lembut,
rahim, yg berbelas kasihan, kelembutan, kehalusan, keringanan,

kenyamanan, kelonggaran, kemurahan hati, ketoleranan, penahanan,
penahanan nafsu.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melampirkan, membantu,
menolong, bantu, menyumbang, membela, menyantuni, menuntun,
mempertenggangkan, memperlapang, melekatkan, mengikatkan,

memberikan, membubuhkan, mengambil, menyematkan, mencantelkan,
mempekerjakan, menambat, menambatkan, memperbantukan.

ٱمْلَرَاِفِق مِّرْفًَقا ُمرْتَفًَقا رَِفيًقا
siku-siku suatu yang berguna /

tempat istirahat
yang menjadi tempat

istirahat teman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِحنَي َوَحُسَن أُ۟ولَِٰٓئَك رَِفيًقا َهَدآِء َوٱلصَّٰ دِّيِقنَي َوٱلشُّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلصِّ
dari para nabi dan laki-laki yang benar dan para syuhada dan orang-

orang saleh dan sebaik-baik itulah mereka teman
An-Nisa:69 رَِفيًقا

رَاُب َوَسآَءْت ُمرْتَفًَقا يَْشِوى ٱْلُوُجوهَ ِبئَْس ٱلشَّ
menghanguskan wajah-wajah seburuk-buruk minuman dan seburuk-

buruk yang menjadi tempat istirahat
Al-Kahfi:29 ُمرْتَفًَقا

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ِنْعَم ٱلثََّواُب َوَحُسنَْت ُمرْتَفًَقا  مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap kursi panjang yang

indah sebaik-baik pahala dan (ia[pr]) bagus/indah yang menjadi
tempat istirahat

Al-Kahfi:31

َويَُهيِّئْ َلُكم مِّْن أَْمرُِكم مِّرْفًَقا
dan akan disediakan bagi kalian dari urusan kalian suatu yang

berguna / tempat istirahat
Al-Kahfi:16 مِّرْفًَقا

فَٱْغِسُلوا۟ ُوُجوَهُكْم َوأَيِْديَُكْم إَِلى ٱمْلَرَاِفِق
maka kalian hendaklah membasuh wajah-wajah kalian dan tangan

kalian sampai siku-siku
Al-Maidah:6 ٱمْلَرَاِفِق
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ب ق ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jaga, penjaga, arlogi,

mengawasi, menjaga, mengamati, mengamat-amati, memperamat-amati,
kepala kelas, penasihat, penerima siaran radio, pencatat siaran radio,

pendengar siaran radio, pandangan, wajah, rupa, tilik, kontrol,
pengendalian, pengawasan, penguasaan, kekuasaan, pengaturan,

pembatasan, benak, batin, akal, budi, jiwa, fikiran, pendapat, maksud,
ingatan, kehendak, kalbu, spion, suluh, mata-mata, pemandangan ke

bawah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menonton, menyaksikan,

memperhatikan, mengamati, menjaga, melindungi, menunggu, menilik,
mempersaksikan, mengamat-amati, memperamat-amati, berjaga-jaga,

melihat, mematuhi, menaati, menuruti, mengawasi, merayakan, meninjau,
menjalankan, memperingati, menghormat, mendengarkan siaran luaran,
memimpin, mengontrol, mengelola, mengurus, membawahi, memanduri,

memeriksa, menengok, kelihatan, memandang, nampak, menguasai,
mengatur, memegang, mengendalikan, memperhatikan, menjaga,

memelihara, patuh, menghiraukan, mengingat-ingat, hati-hati, mengintai,
melihat, mencium, menciumi, mendingkik, memata-matai, cenderung,

condong, merawat, bersifat, menggembala, menuju, mengepalai,
berikhtiar, berhasrat, melayani, mengabaikan, melupakan, memaafkan,
pangling, memandang ke bawah, memandang dr atas, melangkaui, tdk

memperhatikan, mengubah dgn memperbaiki

رَِّقيبًا رَِقيٌب رَِقيبًا رََقبٍَة تَرُْقْب
penjaga dan
pengawas

pengawas /
penunggu

penjaga dan
pengawas

hamba sahaya
(orang yang

menjaga rumah)
menjaga/memelihara

۟ َوٱرْتَِقبُٓوا مُّرْتَِقبُوَن فَٱرْتَِقبُْهْم فَٱرْتَِقْب رَِّقيبًا
dan tunggulah

orang-orang yang
sungguh-sungguh
saling menunggu

maka tungguhlah
mereka maka tunggulah penjaga dan

pengawas
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ٱلرَِّقيَب يَرُْقبُوَن يَرُْقبُوا۟ يَتَرَقَُّب
pengawas memelihara memelihara (ia) menjadi menunggu-

nunggu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْم تَرُْقْب َقْولِى
dan tidak menjaga/memelihara perkataanku Thaahaa:94 تَرُْقْب

َوَمن َقتََل ُمؤِْمنًا َخطَـًٔا فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
dan barang siapa dia memerangi yang sungguh-sungguh beriman

kesalahan maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya
(orang yang menjaga rumah) yang beriman

An-Nisa:92
رََقبٍَة

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َوتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
yang sangat ikhlas menyerahkan kepada keluarganya dan kamu

memerdekakan hamba sahaya (orang yang menjaga rumah) yang
beriman

An-Nisa:92

 أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر رََقبٍَة
atau pakaian mereka atau memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah)
Al-Maidah:89

َقاُلوا۟ فَتَْحِريُر رََقبٍَة مِّن َقبِْل
mereka berkata maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya

(orang yang menjaga rumah) dari sebelum
Al-Mujaadilah:3

 فَكُّ رََقبٍَة
memerdekakan/melepaskan hamba sahaya (orang yang menjaga

rumah)
Al-Balad:13

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَليُْكْم رَِقيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas kalian penjaga dan pengawas An-Nisa:1 رَِقيبًا

َوٱرْتَِقبُٓوا۟ إِنِّى َمَعُكْم رَِقيٌب
dan tunggulah sesungguhnya aku beserta kalian pengawas / penunggu Huud:93 رَِقيٌب

مَّا يَْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَديِْه رَِقيٌب َعِتيٌد
tidak mengeja dari perkataan kecuali di sisinya pengawas / penunggu

yang sedia/hadir
Qaaf:18

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء رَِّقيبًا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu penjaga dan

pengawas
Al-Ahzab:52 رَِّقيبًا
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َمآُء ِبُدَخاٍن مُِّبنيٍ فَٱرْتَِقْب يَْوَم تَأِْتى ٱلسَّ
maka tunggulah pada hari datang langit dengan asap/kabut nyata Ad-Dukhaan:10 فَٱرْتَِقْب

فَٱرْتَِقْب إِنَُّهم مُّرْتَِقبُوَن
maka tunggulah sesungguhnya mereka orang-orang yang sungguh-

sungguh saling menunggu
Ad-Dukhaan:59

إِنَّا ُمرِْسُلوا۟ ٱلنَّاَقِة ِفتْنًَة لَُّهْم فَٱرْتَِقبُْهْم َوٱْصطَِبْر
sesungguhnya kami para rasul-rasul unta betina cobaan/fitnah bagi

mereka maka tungguhlah mereka dan bersabarlah
Al-Qamar:27 فَٱرْتَِقبُْهْم

فَٱرْتَِقْب إِنَُّهم مُّرْتَِقبُوَن
maka tunggulah sesungguhnya mereka orang-orang yang sungguh-

sungguh saling menunggu
Ad-Dukhaan:59 مُّرْتَِقبُوَن

َوٱرْتَِقبُٓوا۟ إِنِّى َمَعُكْم رَِقيٌب
dan tunggulah sesungguhnya aku beserta kalian pengawas / penunggu Huud:93 ۟ َوٱرْتَِقبُٓوا

فَأَْصبَحَ ِفى ٱمْلَِدينَِة َخآِئفًا يَتَرَقَُّب
maka dia akhirnya menjadikan di dalam kota ketakutan (ia) menjadi

menunggu-nunggu
Al-Qashash:18 يَتَرَقَُّب

 فََخَرَج ِمنَْها َخآِئفًا يَتَرَقَُّب
maka (ia [lk]) keluar dari padanya (kota itu) dengan rasa takut (ia)

menjadi menunggu-nunggu
Al-Qashash:21

ًة اَل يَرُْقبُوا۟ ِفيُكْم إاِلًّ واََل ِذمَّ
tidak memelihara kepada kalian kerabat dan tidak perjanjian At-Taubah:8 ۟ يَرُْقبُوا

اَل يَرُْقبُوَن ِفى ُمؤِْمٍن إاِلًّ واََل ِذمًَّة
tidak memelihara di dalam (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh untuk

mempercayai kerabat dan tidak perjanjian
At-Taubah:10 يَرُْقبُوَن

ا تََوفَّيْتَِنى ُكنَت أَنَت ٱلرَِّقيَب َعَليِْهْم فََلمَّ
maka setelah kamu mewafatkan aku adalah kamu Engkau pengawas

atas mereka
Al-Maidah:117 ٱلرَِّقيَب

آِئلنَِي َوِفى ٱلرَِّقاِب ِبيِل َوٱلسَّ َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan orang yang minta-minta dan didalam

memerdekakan hamba sahaya
Al-Baqarah:177 ٱلرَِّقاِب

ُقُلوبُُهْم َوِفى ٱلرَِّقاِب َوٱْلغَٰرِِمنَي َوِفى َسِبيِل الـلَّـِه
hati mereka dan didalam/untuk memerdekakan hamba sahaya dan

orang-orang yang berhutang dan untuk jalan Allah
At-Taubah:60
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َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4
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د ق ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketenangan, tidur, kesunyian,

keheningan, harmoni
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna beristirahat, beralaskan,

terletak, menaruh, memberi istirahat, berbaring, menaruhkan, beralas,
berdasarkan

مَّرَْقِدنَا رُُقوٌد
tempat tidur kami tidur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَْحَسبُُهْم أَيَْقاظًا َوُهْم رُُقوٌد
dan mengira bangun dan mereka tidur Al-Kahfi:18 رُُقوٌد

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا َمۢن بََعثَنَا ِمن مَّرَْقِدنَا
mereka berkata aduhai celaka kami siapakah membangkitkan kami

dari tempat tidur kami
YaaSiin:52 مَّرَْقِدنَا

2466

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ق ق ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kurus, jarang, encer, lemah,

pipih, kerempeng, cair, ceking, renggang, langsir, bangsai, genting, yg
sedikit jumlahnya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menipis, mengencerkan,
menipiskan, menguruskan, mengurus, memperjarang

َرقٍّ
lembaran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفى َرقٍّ مَّنُشوٍر
di dalam lembaran (ia[lk]) yang dibentangkan Ath-Thuur:3 َرقٍّ
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م ق ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna halaman, lembar, lembaran,

muka, pesuruh, pagina, kebet, kaca, pelayan, angka, bilangan, sosok,
tokoh, gambar, patung, figur, contoh, bentuk badan, rupa, pigura,
perawakan, sikap, harga, nomor, terbitan, lagu, cacah, hidangan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjumlah, membubuhkan
tanda baca, menjelaskan, memberi tanda baca, menyela, menomori

halaman, memanggil, membayangkan, kira, menggambarkan, melukiskan,
memerankan, menghitung, berhitung, terdapat, tertera, menjumlahkan,

merencanakan, bermaksud, menomori, menganggap.

َوٱلرَِّقيمِ مَّرُْقوٌم
dan batu bertulis (ia[lk]) yang ditulis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِكتٌَٰب مَّرُْقوٌم
catatan / ketetapan (ia[lk]) yang ditulis Al-Mutaffifiin:9 مَّرُْقوٌم

 ِكتٌَٰب مَّرُْقوٌم
catatan / ketetapan (ia[lk]) yang ditulis

Al-
Mutaffifiin:20

َب ٱْلَكْهِف َوٱلرَِّقيمِ أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصحَٰ
ataukah (kamu) mengira bahwasanya penghuni gua dan batu bertulis Al-Kahfi:9 َوٱلرَِّقيمِ
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Kosakata AlQuran

و ق ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلتَّرَاِقىَ لِرُِقيَِّك فَْليَرْتَُقوا۟ َراٍق تَرَْقىٰ
kerongkongan untuk dinaikkanmu maka hendaklah

(mereka) menaiki
yang mengobati /

menaikkan naik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء أَْو يَُكوَن َلَك بَيٌْت مِّن زُْخُرٍف أَْو تَرَْقىٰ ِفى ٱلسَّ
atau adalah dia bagimu sebuah rumah dari perhiasan (emas) atau naik

di dalam langit
Al-Isra:93 تَرَْقىٰ

َوِقيَل َمْن َراٍق
dan dikatakan siapa yang mengobati / menaikkan Al-Qiyaamah:27 َراٍق

َوَما بَيْنَُهَما فَْليَرْتَُقوا۟ ِفى ٱأْلَْسبَِٰب
dan tidak diantara mereka berdua maka hendaklah (mereka) menaiki

di dalam jalan/pintu-pintu
Shaad:10 ۟ فَْليَرْتَُقوا

َوَلن نُّؤِْمَن لِرُِقيَِّك َحتَّىٰ تُنَزَِّل َعَليْنَا ِكتَٰبًا نَّْقَرؤُهُۥ
dan kami tidak beriman untuk dinaikkanmu sehingga dia menurunkan

atas kami suatu kewajibanmembacanya
Al-Isra:93 لِرُِقيَِّك

َكآلَّ إِذَا بََلَغِت ٱلتَّرَاِقىَ
sekali-kali tidak apabila ia telah sampai kerongkongan Al-Qiyaamah:26 ٱلتَّرَاِقىَ
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Kosakata AlQuran

ب ك ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bukit, kendaraan, puncak,

kuda tunggangan, set, kumpulan, perangkat, setel, pasangan, setelan,
silam, perlengkapan, tempat, buku, letak rambut, sisiran, orang yg

berkepentingan sama, bidang, pesawat, bandung, selengkap, siap, tetap, yg
ditentukan, gagasan, konsepsi, konsep, bingkai, kerangka, rangka, tubuh,

lis, kosen, tulang, bangunan, bagan, watak, kader, keadaan badan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna naik, menunggang,

mengendarai, menumpang, menuju, naik mobil, menggoda, bergantung,
menjalani dgn mobil, memperkuda, memperkuda-kudakan, meningkat,

menaiki, menanjak, mengikat, menjaga, menempelkan, menyusun,
menempatkan di atas, menggubah, menyelesaikan, menenangkan,

mengarang, menjalin, menciptakan, mencipta, melerai, mengarangkan,
memperjalin, mengatur, terbenam, menetapkan, menyetel, menentukan,
turun, memasang, mengeset, menarik, menyediakan, menaruh, memberi,

mengental, mengeras, menyebabkan, mengatupkan, mempertajam, merias,
menghasut, memperkatupkan, masuk, mempersediakan, menaruhkan,

mendirikan, mempersiapkan, mengadakan, mulai, mentraktir,
memperdirikan, menyiapkan, membuat, mengolah, mengumpulkan,

membangun, memalsukan, menirukan, mengarang-ngarang, membingkai,
merumuskan, menjebak, membingkaikan, berkumpul, berhimpun,

menghimpunkan, mengerahkan

بََك رَكَّ رَِكبُوا۟ رَِكبَا رَُكوبُُهْم تَرَْكبُوَن
(ia) telah sering
menyusunmu /
menaikkanmu

(mereka) naik keduanya naik tunggangan mereka menaiki /
mengendarai

۟ لِتَرَْكبُوا َ َلتَرَْكنبُّ رَِكاٍب رُْكبَانًا بََك رَكَّ
untuk kendarai sesungguhnya akan

naik/melalui tunggangan berkendaraan
(ia) telah sering
menyusunmu /
menaikkanmu
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Kosakata Al-Quran

يَرَْكبُوَن َوٱلرَّْكُب مُّتََراِكبًا لِتَرَْكبُوَها لِتَرَْكبُوا۟
kendarai / menaiki dan kafilah (yang

menunggangi)
yang saling

bersusun-susun
agar

menungganginya untuk kendarai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مِ َما تَرَْكبُوَن َوَجَعَل َلُكم مَِّن ٱْلفُْلِك َوٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari perahu dan binatang ternak apa

yang menaiki / mengendarai
Az-Zukhruf:12 تَرَْكبُوَن

َوذَلَّْلنََٰها َلُهْم فَِمنَْها رَُكوبُُهْم َوِمنَْها يَأُْكُلوَن
dan kami hinakan/tundukkannya untuk mereka maka sebagiannya

tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan
YaaSiin:72 رَُكوبُُهْم

ِفينَِة َخرََقَها فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَا رَِكبَا ِفى ٱلسَّ
maka keduanya pergi sehingga tatkala keduanya naik di dalam perahu

(ia) melubanginya
Al-Kahfi:71 رَِكبَا

فَِإذَا رَِكبُوا۟ ِفى ٱْلفُْلِك َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
maka apabila (mereka) naik di dalam perahu (mereka) menyeru Allah

pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama
Al-Ankabuut:65 ۟ رَِكبُوا

بََك ِفىٓ أَىِّ ُصورٍَة مَّا َشآَء رَكَّ
di dalam / pada apa saja gambar/bentuk apa ia menghendaki (ia) telah

sering menyusunmu / menaikkanmu
Al-Infitaar:8 بََك رَكَّ

فَِإْن ِخفْتُْم فَرَِجااًل أَْو رُْكبَانًا
maka jika kalian takut maka pergerakan atau berkendaraan Al-Baqarah:239 رُْكبَانًا

واََل رَِكاٍب َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُسلُِّط رُُسَلُهۥ َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan tidak tunggangan akan tetapi Allah sungguh-sungguh akan

memberikan kekuasaan rasul-rasulnya atas/terhadap siapadia
kehendaki

Al-Hasyr:6
رَِكاٍب

َ طَبًَقا َعن طَبٍَق َلتَرَْكنبُّ
sesungguhnya akan naik/melalui setingkat dari/demi setingkat Al-Inshiqaaq:19 َ َلتَرَْكنبُّ

َم لِتَرَْكبُوا۟ ِمنَْها َوِمنَْها تَأُْكُلوَن الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian binatang ternak untuk

kendarai sebagiannya dan sebagiannya kalian makan
Ghafir:79 ۟ لِتَرَْكبُوا

َوٱْلَخيَْل َوٱْلِبَغاَل َوٱْلَحِميَر لِتَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخُلُق َما اَل تَْعَلُموَن
dan kuda dan baghal dan keledai agar menungganginya dan perhiasan

dan menciptakan apa tidak kalian mengetahui
An-Nahl:8 لِتَرَْكبُوَها
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KosakataAlQuran

فَأَْخرَْجنَا ِمنُْه َخِضًرا نُّْخِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّتََراِكبًا
lalu kami mengeluarkan dari padanya kehijauan (yang hijau) kami
mengeluarkan dari padanya biji-bijian yang saling bersusun-susun

Al-An'aam:99 مُّتََراِكبًا
ِد َوٱلرَّْكُب أَْسفََل ِمنُكْم َوَلْو تََواَعدتُّْم َلٱْختََلفْتُْم ِفى ٱمْلِيعَٰ

dan kafilah (yang menunggangi) (ia[lk]) paling dibawah diantara
kalian dan sekiranya (kalian) saling mengadakan perjanjan pasti

kamu berselisih di dalam perjanjian itu

Al-Anfaal:42
َوٱلرَّْكُب

ثْلِِهۦ َما يَرَْكبُوَن َوَخَلْقنَا َلُهم مِّن مِّ
dan (kami) menciptakan untuk mereka dari semisalnya/yang

menyamainya apa kendarai / menaiki
YaaSiin:42 يَرَْكبُوَن

ِفِريَن عَ ٱْلكَٰ َعنَا واََل تَُكن مَّ يَٰبُنَىَّ ٱرَْكب مَّ
hai anakku (kamu) naiklah bersama kami dan janganlahadalah

bersama para pembangkang / kafir
Huud:42 ٱرَْكب

َوَقاَل ٱرَْكبُوا۟ ِفيَها ِبْسمِ الـلَّـِه َمْج۪رىَٰها َوُمرَْسىَٰهآ
dan dia mengucapkan naiklah (kalian[lk]) didalamnya dengan/atas

nama Allah waktu berlayarnya dan berlabuhnya
Huud:41 ۟ ٱرَْكبُوا
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Kosakata AlQuran

د ك ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َرَواِكَد
terhenti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَيَظَْلْلَن َرَواِكَد َعَلىٰ ظَْهرِِهۦٓ
maka jadilah terhenti atas/terhadap permukaan Asy-Syuura:33 َرَواِكَد
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Kosakata AlQuran

س ك ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemerosotan, keturunan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membalikkan,
menelungkupkan, melemparkan, melempar, mengadakan, membuat,

mencampakkan, mengempaskan, melanting, menjatuhkan, merobohkan,
melontarkan, melontar, mencampak, melepaskan, memberi,

menanggalkan, menjebloskan, menghamburkan, mengerahkan,
melancarkan, membanting, menyorotkan, memusingkan, memperlancar,
melilitkan, menurun, mengecil, mundur, menolak, menampik, merosot,

meleset, mentasrifkan, condong, memungkiri

۟ أُرِْكُسوا أَرَْكَسُهم
mereka menerjunkan diri dia menjerumuskan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َوالـلَّـُه أَرَْكَسُهم ِبَما َكَسبُٓوا
dan Allah dia menjerumuskan mereka dengan sebab mereka telah

melakukan
An-Nisa:88 أَرَْكَسُهم

ُكلَّ َما رُدُّٓوا۟ إَِلى ٱْلِفتْنَِة أُرِْكُسوا۟ ِفيَها
tiap-tiap apa/kali mereka kembali kepada fitnah mereka menerjunkan

diri didalamnya
An-Nisa:91 ۟ أُرِْكُسوا
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Kosakata AlQuran

ظ ك ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemimpinan, perjalanan,

berturutan, berturut-turut, yg lari, yg mengalir, yg tersebar luas, lari,
kandang, giliran bermain, tempat bergerak, kawanan, oplah, jumlah

penerbitan, ras, perlombaan, lomba, bangsa, keturunan, pacuan,
pertarungan, jenis, jarak, arus deras, kecepatan, langkah, kiprah, cara

berjalan, cara berlari
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjalankan, berjalan,

berlari, melarikan, memimpin, menembus, menusuk, mengatur, memuat,
memperlarikan, membujur, memuatkan, menjadi calon, mengajukan,

mengantarkan, berlomba, membalap, bergegas, mengebut,
memperlombakan, melomba, bergegas-gegas, sibuk kian-kemari,

menjalankan cepat-cepat, mempercepat, mempercepatkan, mencepatkan,
menghidupkan, menjadi lebih cepat, memperlancar, memperkencangkan,

memperlekas, mempersegera, mempersegerakan, memperderas,
mengukur dgn langkah, melangkah bolak-balik

ٱرُْكْض يَرُْكُضوَن تَرُْكُضوا۟
(kamu) hentakkanlah lari tergesa-gesa lari tergesa-gesa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل تَرُْكُضوا۟ َوٱرِْجُعٓوا۟ إَِلىٰ َمآ أُتْرِفْتُْم ِفيِه
tidak lari tergesa-gesa dan kembalilah kepada apa dirasakan tentang

(kebenaran) itu
Al-Anbiyaa':13 ۟ تَرُْكُضوا

وا۟ بَأَْسنَآ إِذَا ُهم مِّنَْها يَرُْكُضوَن آ أََحسُّ فََلمَّ
maka setelah (mereka) merasakan hukuman/azab kami tatkala/tiba-

tiba mereka dari padanya lari tergesa-gesa
Al-Anbiyaa':12 يَرُْكُضوَن

ذَا ُمْغتََسلٌۢ بَارٌِد َوَشرَاٌب ٱرُْكْض ِبرِْجلَِك هَٰ
(kamu) hentakkanlah dengan kakimu ini (ia[lk]) sesuatu yang

digunakan untuk mandi (ia[lk]) yang menyejukan dan minuman
Shaad:42 ٱرُْكْض
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Kosakata AlQuran

ع ك ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlutut, bersujud, melakukan
ruku'

َوٱرَْكِعى َوٱرَْكُعوا۟ ًعا رُكَّ رَِٰكُعوَن َراِكًعا
dan kamu hendaklah

ruku' dan ruku'lah kalian ruku' orang-orang yang
tunduk

(ia[lk]) yang
menundukkan

ٱلرَِّٰكُعوَن ٱرَْكُعوا۟ يَرَْكُعوَن عِ َوٱلرُّكَّ َوٱرَْكِعى
orang-orang yang

ruku' (kalian[lk]) ruku'lah tunduk / ruku ' dan orang-orang
yang ruku'

dan kamu hendaklah
ruku'

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24
َراِكًعا

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهْم رَِٰكُعوَن ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat dan mereka orang-orang yang tunduk
Al-Maidah:55 رَِٰكُعوَن

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29 ًعا رُكَّ

َوٱرَْكُعوا۟ َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
dan rukuXlah kalian bersama orang-orang yang ruku' Al-Baqarah:43 ۟ َوٱرَْكُعوا

يََٰمْريَُم ٱْقنُِتى لَِربِِّك َوٱْسُجِدى َوٱرَْكِعى َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
hai Maryam kamu hendaklah mentaati kepada tuhanmu dan kamu
hendaklah sujud dan kamu hendaklah rukuX bersama orang-orang

yang ruku'

Ali-Imran:43
َوٱرَْكِعى
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KosakataAlQuran

ُجوِد عِ ٱلسُّ ِكِفنَي َوٱلرُّكَّ رَا بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلعَٰ أَن طَهِّ
bahwa ia mensucikan sampai bersih rumahKu bagi orang-orang yang

tawaf dan orang-orang yang iXtikaf dan orang-orang yang ruku'
sujud

Al-Baqarah:125
عِ َوٱلرُّكَّ

ُجوِد عِ ٱلسُّ ْر بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلَقآِئِمنَي َوٱلرُّكَّ َوطَهِّ
dan (kamu) sucikanlah sampai bersih rumah-Ku bagi orang-orang

yang tawaf dan orang-orang yang berdiri/beribadat dan orang-orang
yang ruku' sujud

Al-Hajj:26

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱرَْكُعوا۟ اَل يَرَْكُعوَن َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka (kalian[lk]) ruku'lah tidak

tunduk / ruku '
Al-Mursalaat:48 يَرَْكُعوَن

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱرَْكُعوا۟ َوٱْسُجُدوا۟
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) ruku'lah dan

sujudlah kamu
Al-Hajj:77 ۟ ٱرَْكُعوا

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱرَْكُعوا۟ اَل يَرَْكُعوَن َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka (kalian[lk]) ruku'lah tidak

tunduk / ruku '
Al-Mursalaat:48

جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112
ٱلرَِّٰكُعوَن

َوٱرَْكُعوا۟ َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
dan rukuXlah kalian bersama orang-orang yang ruku' Al-Baqarah:43 ٱلرَِّٰكِعنَي

 يََٰمْريَُم ٱْقنُِتى لَِربِِّك َوٱْسُجِدى َوٱرَْكِعى َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
hai Maryam kamu hendaklah mentaati kepada tuhanmu dan kamu
hendaklah sujud dan kamu hendaklah rukuX bersama orang-orang

yang ruku'

Ali-Imran:43
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Kosakata AlQuran

م ك ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tumpukan, perbankan, tepi

sungai, pinggir sungai, onggokan, ambang sungai, longgokan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengumpulkan, mengumpul,

menghimpun, menghimpunkan, bertumpuk sedikit demi sedikit,
menimbunkan, membelok, menyimpan uang, menumpukkan,

membendung, mengharapkan dgn yakin, mempercayai, bertumpuk-
tumpuk

مَّرُْكوٌم فَيَرُْكَمُهۥ رَُكاًما
(ia[lk]) yang ditumpuk maka/lalu menumpukkannya bertindih-tindih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ يُؤَلُِّف بَيْنَُهۥ ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ رَُكاًما
kemudian dikumpulkan (olehnya) diantaranya kemudian (mereka)

menjadikannya/memasukkannya bertindih-tindih
An-Nuur:43 رَُكاًما

ِسُروَن فَيَرُْكَمُهۥ َجِميًعا فَيَْجَعَلُهۥ ِفى َجَهنََّم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
maka/lalu menumpukkannya semuanya maka (ia[lk]) menjadikannya

(kt sedang/akan) di dalam neraka jahanam itulah mereka mereka
orang-orang yang merugi

Al-Anfaal:37
فَيَرُْكَمُهۥ

َمآِء َساِقطًا يَُقوُلوا۟ َسَحاٌب مَّرُْكوٌم إِن يََرْوا۟ ِكْسفًا مَِّن ٱلسَّ َو
dan jika mereka memperhatikan potongan dari langit (ia[lk]) yang

menjatuhkan dia mengatakan awan (ia[lk]) yang ditumpuk
Ath-Thuur:44 مَّرُْكوٌم
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Kosakata AlQuran

ن ك ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penjuru, pelosok, pojok,

ruangan, ruang, simpang, monopoli, jorong, bucu, tempat menyendiri,
ceruk, relung, cekuk, kedudukan yg sesuai, tabrakan, tubrukan, hal

melangsir
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memonopoli, mengepung,

menguasai harga pasaran, sudut, ceruk, tempat kesukaan, tempat sunyi,
tempat tersembunyi, melangsir, terhindar, mengundurkan, memindahkan

ke rel lain

رُْكٍن تَرَْكنُٓوا۟ تَرَْكُن ِبرُْكِنِهۦ
tiang/keluarga cenderung cenderung dengan kekuatannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِحٌر أَْو َمْجنُوٌن فَتََولَّىٰ ِبرُْكِنِهۦ َوَقاَل سَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dengan

kekuatannya dan dia mengucapkan (ia[lk]) yang menyihir atau
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:39

ِبرُْكِنِهۦ

َوَلوآَْل أَن ثَبَّتْنََٰك َلَقْد ِكدتَّ تَرَْكُن إَِليِْهْم َشيْـًٔا َقلِياًل
dan kalau tidak bahwa kami teguhkan kamu sesungguhnya (kamu)

semakin mendekat cenderung kepada mereka sesuatu sedikit
Al-Isra:74 تَرَْكُن

ُكُم ٱلنَّاُر واََل تَرَْكنُٓوا۟ إَِلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ فَتََمسَّ
dan jangan cenderung kepada orang-orang yang mereka menganiaya

maka (ia) menjadi menyentuh kalian api/neraka
Huud:113 ۟ تَرَْكنُٓوا

أَْو َءاِوٓى إَِلىٰ رُْكٍن َشِديٍد
atau atau kepada tiang/keluarga sangat keras/berat Huud:80 رُْكٍن
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Kosakata AlQuran

ح م ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lembing, galah, pohon muda,

batang, tangkai, terowongan, lubang, corong, tiang, sorotan, sorot, sinar,
cemuk, anak panah, berkas, tugu, patil, seligi, jalan raya lintas, jalan raya
kilat, jalan raya ekspres, ikan kacangan, jalan raya yg menarik bayaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menombak, menusuk,
memotong dgn pisau pembedah, membuka, membedel, lembing, tombak

َورَِماُحُكْم
dan tombak kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يِْد تَنَاُلُهۥٓ أَيِْديُكْم َورَِماُحُكْم مَِّن ٱلصَّ
dari perburuan memperolehnya tangan-tangan kalian dan tombak

kalian
Al-Maidah:94 َورَِماُحُكْم
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Kosakata AlQuran

د م ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna debu, serbuk, duli, lebu, abu

api, sisa arang, terak, abu bara, arang besi, bubuk, tepung, bedak, mesiu,
pupur, obat bedil

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membakar, membersihkan,
menaburi, mengelap, menyapu, membara, membedaki, memupurkan

َكرََماٍد
seperti abu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُلُهْم َكرََماٍد ثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم أَْعمَٰ مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka amal-amal mereka seperti abu
Ibrahim:18 َكرََماٍد
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Kosakata AlQuran

ز م ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sandi, kitab undang-undang,

patung orang suci, gambar orang suci, simbol, lambang, tanda, karakter,
sifat, watak, tokoh, akhlak, pelaku, tabiat, peran, pekerti, budi, fitrah,

khuluk, reputasi, kulikat, orang terkemuka, seorang aneh, khalikah, jenis,
golongan, contoh, tipe, macam, bagai, corak, ragam, huruf cetak, bangun,

huruf balok, leter, bangsa, tulisan, isyarat, petanda, alamat, pertanda,
gelagat, lampu, semboyan, papan penunjuk jalan, papan tanda jalan,

gerak, bakat, riak, papan arah, pratanda, faal, pengenal, gambar,
gambaran, bayangan, patung, kesan, tamsilan, berhala, arca, pelukisan,
angka, bilangan, sosok, figur, bentuk badan, rupa, pigura, perawakan,
sikap, harga, lencana, cogan, atribut, ciri, perlengkapan, bakal, calon

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyandi, memakai kata-kata
sandi, memberi ciri, mengetik, menggolongkan, menandatangani, teken,
meneken, membubuhkan, serupa, mirip, menggambar, membayangkan,

melukiskan, melambangkan, menyimbolkan, kira, menggambarkan,
memerankan, menghitung, berhitung, terdapat, tertera, menjumlahkan,

merencanakan, bermaksud, menandakan, menghubungkan,
mempertalikan, menyandangi, merupakan perlambang, menjadi contoh,

menunjuk, menamai, menandai, menamakan, mengangkat, menunjukkan,
menyatakan, berarti, merupakan

رَْمزًا
isyarat / tanda

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰثََة أَيَّامٍ إاِلَّ رَْمزًا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu berkata-kata

manusia tiga[lk] hari kecuali isyarat / tanda
Ali-Imran:41 رَْمزًا
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Kosakata AlQuran

ظ م ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bulan ramadhan, bulan suci

ramadhan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

رََمَضاَن
Ramadhan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َشْهُر رََمَضاَن ٱلَِّذٓى أُنِزَل ِفيِه ٱْلُقرَْءاُن
bulan Ramadhan yang dia menurunkan tentang (kebenaran) itu al-

qur'an
Al-Baqarah:185 رََمَضاَن
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Kosakata AlQuran

م م ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerusakan, kebusukan,

kehilangan, kekurangan, perbaiki, busuk, bangsai, reput, buruk, jahat,
lapuk, keropos, bobrok, curang, langu, bacin, tak enak, bangar, lahak, yg

tdk menyenangkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperbaiki, membusuk,
menguraikan, rusak, runtuh, menjadi busuk, membusukkan, membuat

busuk,

َكٱلرَِّميمِ رَِميٌم
seperti abu/hancur hancur / abu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل َمن يُْحىِ ٱْلِعظََٰم َوِهىَ رَِميٌم
dia mengatakan siapa ia menghidupkan tulang-tulang padahal ia

hancur / abu
YaaSiin:78 رَِميٌم

َما تَذَُر ِمن َشىٍْء أَتَْت َعَليِْه إاِلَّ َجَعَلتُْه َكٱلرَِّميمِ
tidak (kamu) membiarkan dari sesuatu (ia) datang atasnya kecuali (ia)

menjadikannya seperti abu/hancur

Adz-
Dzaariyaat:42

َكٱلرَِّميمِ
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Kosakata AlQuran

ن م ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna delima, buah delima

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱلرُّمَّاَن َورُمَّاٌن
dan delima dan delima

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفيِهَما فَِٰكَهٌة َونَْخٌل َورُمَّاٌن
pada keduanya (ia[pr]) yang bersuka ria dan pohon kurma dan delima Ar-Rahman:68 َورُمَّاٌن

ِبٍه ٱنظُُرٓوا۟ إَِلىٰ ثََمرِِهۦٓ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمْشتَِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang menjadi serupa dan tidak yang saling

serupa kalian hendaklah memperhatikan kepada buahnya
Al-An'aam:99 َوٱلرُّمَّاَن

ِبٍه ِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang saling serupa dan tidak yang saling

serupa
Al-An'aam:141
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Kosakata AlQuran

ي م ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna proyek, pembangunan,

letupan, letusan, rencana, rancangan, lontaran, lempar, selendang, kain
penutup

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melemparkan, melempar,
mengadakan, membuat, menyerudukan, keluar masuk dgn cepat, muncul

dgn tiba-tiba, menggantungkan, membuang, menjatuhkan,
mencampakkan, mengempaskan, memberikan, memasukkan, menuang,
melanting, mengusap, merobohkan, melontarkan, menusuk, memotong

dgn pisau pembedah, membuka, melontar, memasang, mencampak,
melepaskan, memberi, menanggalkan, menjebloskan, menghamburkan,
mengerahkan, melancarkan, membanting, menyorotkan, memusingkan,

memperlancar, melilitkan

يَرُْموَن رََميَْت رََمىٰ تَرِْميِهم تَرِْمى
menuduh /
melempar (kamu) melempar melempar (kamu) melempari

mereka[lk] melemparkan

ِ يَرْم
dia melemparkan/menuduhkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنََّها تَرِْمى ِبَشَرٍر َكٱْلَقْصِر
sesungguhnya ia melemparkan bunga api seperti istana/gedung tinggi Al-Mursalaat:32 تَرِْمى

يٍل تَرِْميِهم ِبِحَجارٍَة مِّن ِسجِّ
(kamu) melempari mereka[lk] dengan batu-batu dari tanah

keras/terbakar
Al-Fiil:4 تَرِْميِهم

َوَما رََميَْت إِذْ رََميَْت َولَِٰكنَّ الـلَّـَه رََمىٰ
dan tidak (kamu) melempar ketika (kamu) melempar akan tetapi

Allah melempar
Al-Anfaal:17 رََمىٰ

َوَما رََميَْت إِذْ رََميَْت َولَِٰكنَّ الـلَّـَه رََمىٰ
dan tidak (kamu) melempar ketika (kamu) melempar akan tetapi

Allah melempar
Al-Anfaal:17 رََميَْت
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KosakataAlQuran

َوَما رََميَْت إِذْ رََميَْت َولَِٰكنَّ الـلَّـَه رََمىٰ
dan tidak (kamu) melempar ketika (kamu) melempar akan tetapi

Allah melempar
Al-Anfaal:17

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا۟ ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang

merdeka kemudian mereka tidak mereka datang dengan empat para
saksi-saksi

An-Nuur:4
يَرُْموَن

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن أَزْوََٰجُهْم َوَلْم يَُكن لَُّهْم ُشَهَدآُء إآِلَّ أَنفُُسُهْم
dan orang-orang yang menuduh / melempar isteri-isteri mereka dan

tidak adalah dia bagi mereka saksi-saksi kecuali diri-diri mereka
An-Nuur:6

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23

ثُمَّ يَرْمِ ِبِهۦ بَِريٓـًٔا
kemudian dia melemparkan/menuduhkan dengannya orang yang

tidak bersalah
An-Nisa:112 ِ يَرْم
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Kosakata AlQuran

ب ه ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kengerian, rasa takut,

keseraman, keangkeran, perasaan ngeri, sesuatu yg mengerikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna takut pd

َورَْهبَاِنيًَّة َورََهبًا فَٱرَْهبُوِن رَْهبًَة تُرِْهبُوَن
dan

rahbaniyah/kependetaan dan perasaan takut hendaknya kalian
takut ketakutan/ditakuti digetarkan /

ditakuti

َوٱلرُّْهبَاِن َوٱْستَرَْهبُوُهْم َورُْهبَٰنَُهْم َورُْهبَانًا َورَْهبَاِنيًَّة
dan rahib-rahib

dan kalian
menjadikan takut
kepada mereka

dan rahib-rahib
mereka dan rahib-rahib dan

rahbaniyah/kependetaan

ٱلرَّْهِب
ketakutan / bergetar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60
تُرِْهبُوَن

أَلَنتُْم أََشدُّ رَْهبًَة ِفى ُصُدورِِهم مَِّن الـلَّـِه
sungguh kamu paling keras/berat ketakutan/ditakuti di dalam dada

mereka dari Allah
Al-Hasyr:13 رَْهبًَة

إِيَّٰىَ فَٱرَْهبُوِن َو
dan kepadakulah hendaknya kalian takut Al-Baqarah:40 فَٱرَْهبُوِن

 إِنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَِإيَّٰىَ فَٱرَْهبُوِن
sesungguhnya hanyalah dia tuhan yang esa maka kepadaku

hendaknya kalian takut
An-Nahl:51
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KosakataAlQuran

ِشِعنَي َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َورََهبًا وََكانُوا۟ َلنَا خَٰ
dan mendoakan kami pengharapan dan perasaan takut dan adalah

mereka bagi kami para yang menunduk
Al-Anbiyaa':90 َورََهبًا

َوَجَعْلنَا ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ َرأْفًَة َورَْحَمًة َورَْهبَاِنيًَّة
dan kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang

mengikutinya rasa satun dan rahmat dan rahbaniyah/kependetaan
Al-Hadiid:27 َورَْهبَاِنيًَّة

يِسنَي َورُْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل يَْستَْكِبُروَن ذَٰلَِك ِبأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ
itu bahwa kami dari mereka pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan
sesungguhnya mereka tidak mereka hendak menyombongkan diri

Al-Maidah:82 َورُْهبَانًا
ٱتََّخذُٓوا۟ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَٰنَُهْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الـلَّـِه

mereka mengambil/menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib
mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah

At-Taubah:31 َورُْهبَٰنَُهْم
َوٱْستَرَْهبُوُهْم َوَجآُءو ِبِسْحٍر َعِظيمٍ

dan kalian menjadikan takut kepada mereka dan mereka
mendatangkan dengan sihir yang besar

Al-A'raaf:116 َوٱْستَرَْهبُوُهْم
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱأْلَْحبَاِر َوٱلرُّْهبَاِن

wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya sangat
banyak dari ulama-ulama (Yahudi) dan rahib-rahib

At-Taubah:34 َوٱلرُّْهبَاِن
َوِفى نُْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربِِّهْم يَرَْهبُوَن

dan dalam batu tulisnya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang
mereka kepada tuhan mereka takut

Al-A'raaf:154 يَرَْهبُوَن
َوٱْضُمْم إَِليَْك َجنَاَحَك ِمَن ٱلرَّْهِب

dan dekapkanlah kepadamu sayapmu dari ketakutan / bergetar Al-Qashash:32 ٱلرَّْهِب
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Kosakata AlQuran

ط ه ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gerombolan, gelombang,

grup, golongan, gugus, rombongan, gugusan, regu, pasukan, puak, bangsa,
bondong, perkauman, kelimun, babat, kobok, pita, orkes, ikat, berkas,
ban, ben, pembalut, gang, pusu, berkumpul, beramai-ramai berjalan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelompokkan,
menggolongkan, mengelompok, mengumpulkan, berkumpul, memberi

tanda, kelompok, gerombolan, kawanan, pusu, jumlah besar

رَْهطَُك رَْهٍط أَرَْهِطىٓ
golongan/keluargamu kaum/keluarga apakah keluargaku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل يََٰقْومِ أَرَْهِطىٓ أََعزُّ َعَليُْكم مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan hai kaumku apakah keluargaku lebih terhormat atas

kalian dari Allah
Huud:92 أَرَْهِطىٓ

وََكاَن ِفى ٱمْلَِدينَِة ِتْسَعُة رَْهٍط
dan ia adalah di dalam kota sembilan[lk] kaum/keluarga An-Naml:48 رَْهٍط

َوَلواَْل رَْهطَُك َلرََجْمنََٰك َوَمآ أَنَت َعَليْنَا ِبَعِزيٍز
dan jika tidak golongan/keluargamu tentu kami rajam kamu dan tidak

kamu atas kami dengan payah / sulit
Huud:91 رَْهطَُك
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Kosakata AlQuran

ق ه ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , angkuh, congkak,

kesombongan, takabur, jemawa, besar kepala, besar mulut, yg suka
menguasai, yg suka memaksa, tinggi hati, anggun, kibir, bersifat mutlak,
yg berbau busuk, yg wataknya buruk, bangga, agung, lantam, langguk,

mulia, luhur, megah, muluk, yg merasa penting, muluk-muluk,
menakjubkan, penting, luar biasa, yg meramalkan kejadian buruk, ajaib,

puas akan diri sendiri, solek, gila hormat, kaku, yg bangga akan diri
sendiri, gaduk, percuma, sia-sia, bengkak, sembab, gembung, benjol, balut,

laga-lagaan, lekas marah, bengkeng, pongah, tegas, buntal, bengul, bera,
yg diterima, yg diandaikan, bertingkah, yg berlagak, kurang sopan, tdk

lengkap, yg jual lagak, unggul, tinggi, lebih besar, ulung, yg menghina, yg
memandang hina, yg merendahkan, yg tdk mengindahkan, egois, egoistis,
yg mementingkan diri sendiri, angkara, yg meloncat, yg melompat, hebat,

sangat bagus, mewah, baik sekali, berdaulat, merdeka, tak terbatas,
istimewa, berkuasa penuh, serius, khidmat, resmi, gala, secara upacara,
sombong , depan, muka, siap, progresif, lancang, pesolek, yg berdebur,

sublim, indah, maha, tertinggi, bergaya, marah, tdk puas, kuning
kecoklatan, bercita-cita tinggi, berkedudukan tertinggi, bersikeras,

berkeras kepala, kembung, yg sangat dibesar-besarkan, angkuh , beban,
muatan, angkutan, bawaan, pikulan, tumpangan, tanggungan,

pembebanan, pokok, timpaan, rintangan, halangan, tanggung jawab,
kewajiban, tugas, pemuatan, biaya, tuduhan, isi, ongkos, tuntutan, kuk,

pasang, penindasan, gandar, penaksiran, taksiran, pemikiran, salib, kayu
salib, persilangan, palang, campuran, pajak, cukai, bea, pungutan, harga,

debet, hutang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menimpa, merundung,

menyebabkan sakit, mengenai, datang, tiba, mendatang, sampai, terdapat,
turun, menuruni, menghinggapi, hinggap, singgah, jatuh, mengalami,

mengelilingi, mengepung, menyerang, menubruk, bergeseran dgn,
menyerbu, berlari, lari, mendorong, mencuri, mencopet, menyerobot,

menimpa , membebani, membebankan, menyusahkan, memperberatkan,
memasang pelana, memelanai, mempelanai, memberati, membebani dgn
berlebihan, menghalangi, memberatkan, memuat, mengisi, memuatkan,

memuati, menguji, mengenakan cukai, mencukai, membea, mengganggu,
menilai, menaksir, menugaskan, melapisi

َسأُرِْهُقُهۥ رََهًقا تُرِْهْقِنى تَرَْهُقُهْم تَرَْهُقَها
akan aku
timpakan

kepadanya
durhaka/sombong dibebani/ditimpakan

aku
meliputi/menimpakan

mereka[lk] membebaninya/menutupinya
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Kosakata Al-Quran

يُرِْهَقُهَما يَرَْهُق َوتَرَْهُقُهْم
menyebabkan menimpakan

keduanya menutupi / menimpakan dan menutupi mereka[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَرَْهُقَها َقتَرَةٌ
membebaninya/menutupinya kehitaman / kegelapan Abasa:41 تَرَْهُقَها

رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Qalam:43 تَرَْهُقُهْم

رُُهْم تَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة ِشَعًة أَبْصَٰ خَٰ
(ia[lk]) yang menundukkan pandangan mereka meliputi/menimpakan

mereka[lk] kehinaan
Al-Ma'arij:44

واََل تُرِْهْقِنى ِمْن أَْمِرى ُعْسًرا
dan jangan dibebani/ditimpakan aku dari urusanku kesulitan Al-Kahfi:73 تُرِْهْقِنى

يَُعوذُوَن ِبرَِجاٍل مَِّن ٱْلجِنِّ فَزَاُدوُهْم رََهًقا
minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin-jin maka

(mereka) menjadikan bertambah mereka durhaka/sombong
Al-Jinn:6 رََهًقا

 يُؤِْمۢن ِبَربِِّهۦ فَاَل يََخاُف بَْخًسا واََل رََهًقا
beriman kepada tuhannya maka tidak mereka takut pengurangan dan

tidak durhaka/sombong
Al-Jinn:13

َسأُرِْهُقُهۥ َصُعوًدا
akan aku timpakan kepadanya siksaan yang payah/berat

Al-
Muddaththir:17 َسأُرِْهُقُهۥ

َوتَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ
dan menutupi mereka[lk] kehinaan tidak ada bagi mereka dari Allah

dari (ia[lk]) yang melindungi
Yunus:27 َوتَرَْهُقُهْم

واََل يَرَْهُق ُوُجوَهُهْم َقتٌَر واََل ِذلٌَّة
dan tidak menutupi / menimpakan wajah-wajah mereka kehitaman /

kegelapan dan tidak kehinaan
Yunus:26 يَرَْهُق

فََخِشينَآ أَن يُرِْهَقُهَما طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا
maka kami khawatir bahwa menyebabkan menimpakan keduanya

kedurhakaan dan kekafiran
Al-Kahfi:80 يُرِْهَقُهَما
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Kosakata AlQuran

ن ه ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gadai, penggadaian, surat

gadai, janji, ikrar, andalan, penjaminan, cagar, gadaian, rungguh, pion,
bidak, kehilangan, denda, penebusan, jaminan, penjamin, garansi, jamin,

digaransi, tanggungan, boreh, pertanggungan, pengukur, ukuran, meteran,
rokok, keadaan berhutang, keadaan menggadaikan, obligasi, ikatan,

pertalian, kontrak, pengikat, tali, surat obligasi, budak, surat tanggungan,
budak belian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggadaikan,
menghipotekkan, mempertaruhkan, menaruh, menaruhkan, berjanji,

menjanjikan, mencagarkan, memperjanjikan, minum untuk kesehatan,
kehilangan, mengorbankan, menjamin, menanggung,

mempertanggungkan, mengaku, mengukur, menaksir, mengikat,
mengeluarkan obligasi, mengganti dgn obligasi, mempersatukan,

melakukan perbudakan

ٌن فَرِهَٰ رَِهينٌَة رَِهنٌي
maka barang jaminan tergadai/terikat terikat / tergantung / tergadai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُكلُّ ٱْمِرئٍۭ ِبَما َكَسَب رَِهنٌي
tiap seseorang dengan apa yang mereka berdua mengerjakan mereka

berdua terikat / tergantung / tergadai
Ath-Thuur:21 رَِهنٌي

ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت رَِهينٌَة
tiap jiwa/orang terhadap apa ia telah mengusahakan tergadai/terikat

Al-
Muddaththir:38 رَِهينٌَة

ٌن مَّْقبُوَضٌة َوَلْم تَجُِدوا۟ َكاِتبًا فَرِهَٰ
dan tidak kamu mendapatkan yang menuliskan maka barang jaminan

yang digenggam
Al-Baqarah:283 ٌن فَرِهَٰ
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Kosakata AlQuran

و ه ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

رَْهًوا
ketenangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱتْرُِك ٱْلبَْحَر رَْهًوا إِنَُّهْم ُجنٌد مُّْغرَُقوَن
dan tinggalkan/biarkan laut ketenangan sesungguhnya mereka tentara

orang-orang yang dalam kondisiditenggelamkan
Ad-Dukhaan:24 رَْهًوا
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Kosakata AlQuran

ح و ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna roh, naungan, penggemar,

kipas, kipas angin, ventilator, pengagum, pemuja, penunjang, pencandu,
pengering rambut, tempat teduh, bayangan, hantu, layar, tirai, nuansa,

corak, naung, payung, kap lampu, kerai, perbedaan, tingkat warna,
jumlah sedikit, kehidupan, hidup, dedemitan, polong, pengarang untuk
orang lain, jiwa, umur, hayat, penghidupan, riwayat hidup, kegairahan,

penggerak, esensi, intisari, teras, inti, sari, esens, pokok, nyawa, sanubari,
orang, makhluk, arwah, sukma, mahluk, tubuh halus, jin, hati, suasana,

batin, alkohol, minuman keras, gairah, peri, keberanian, api,
kecenderungan, pengartian, maksud yg sebenarnya, tendens.i

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyemangati, menaungi,
rmengedarkan, beredar, memperedarkan, melegarkan, berkunjung,
melindungi, mengipasi, menghembus, mengapi, mengusir dgn kipas,

memperbesar, membayangi, hilang sedikit demi sedikit, lindap, mengejar.

تُِريُحوَن ِبٱلرُّوحِ ِبِريحٍ ِبُروحِ ِبُروحٍ
dibawa pulang /

kabur dengan ruh/wahyu dengan angin dengan ruhul/roh dengan roh
pertolongan

ِريًحا ُروُح ُروَحنَا ُروًحا تُِريُحوَن
angin ruhul / roh ruh kami roh dibawa pulang /

kabur

ِريُحُكْم ِريحَ ِريحٍ ِريحٌ ِريًحا
kekuatanmu angin angin angin angin

رُّوِحى وِحِهۦ رُّ وِحنَا رُّ ْوحِ رَّ ِريُحُكْم
ruhku ruhnya angin kekuatanmu

َوُروٌح َوَريَْحاٌن َوَرَواُحَها فََرْوٌح رُّوِحى
dan roh dan kepuasan dan perjalanan di

waktu petangnya
maka

kesenangan/ketentraman ruhku
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وُح ٱلرُّ وَح ٱلرُّ وُح َوٱلرُّ يَْحاُن َوٱلرَّ َوُروٌح
ruhul / roh roh/jibril dan roh/jibril dan harum baunya dan roh

يحِ ٱلرِّ يحُ ٱلرِّ يحَ ٱلرِّ
angin angin angin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْه َويُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت َوأَيََّدُهم ِبُروحٍ مِّ
dan (ia[lk]) menyebabkan menguatkan mereka dengan roh

pertolongan dari padanya dan menyebabkan akan memasukkan
mereka surga

Al-
Mujaadilah:22

ِبُروحٍ

ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
bukti-bukti kebenaran dan kami memperkuat dia dengan ruhul/roh

kudus/suci
Al-Baqarah:87 ِبُروحِ

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

إِذْ ِبُروحِ ٱْلُقُدِس تَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل
ketika/di waktu dengan ruhul/roh kudus/suci kamu berbicara manusia

di dalam buaian dan kedewasaan
Al-Maidah:110

ِبِريحٍ طَيِّبٍَة َوفَرُِحوا۟ ِبَها َجآَءتَْها ِريحٌ َعاِصٌف
dengan angin kebaikan dan (mereka) bergembira

dengannya/karenanya datang kepadanya angin (ia[lk]) yang kencang
Yunus:22 ِبِريحٍ

َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهلُِكوا۟ ِبِريحٍ َصرَْصٍر َعاِتيٍَة
dan adapun kaum ad maka dibinasakanlah dengan angin sangat

dingin dan kencan (ia[pr]) yang amat sombong
Al-Haaqqah:6

يُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ِبٱلرُّوحِ ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ
sungguh-sungguh akan menurunkan malaikat-malaikat dengan

ruh/wahyu dari urusan-nya atas/terhadap siapadia kehendaki dari
hamba-hambanya

An-Nahl:2
وحِ ِبٱلرُّ

َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي تُِريُحوَن َوِحنَي تَْسرَُحوَن
dan bagimu didalamnya/padanya tambah bagus/indah ketika dibawa

pulang / kabur dan sewaktu melepaskan keluar
An-Nahl:6 تُِريُحوَن
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وََكذَٰلَِك أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ُروًحا مِّْن أَْمرِنَا
dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu roh dari urusan

kami
Asy-Syuura:52 ُروًحا

فَٱتََّخذَْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا فَأَرَْسْلنَآ إَِليَْها ُروَحنَا
maka ia mengambil/mengadakan dari selain mereka tabir/dinding

maka kirimkanlah kami kepadanya ruh kami
Maryam:17 ُروَحنَا

بَِّك ِبٱْلَحقِّ ُقْل نَزََّلُهۥ ُروُح ٱْلُقُدِس ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan ia telah benar-benar menurunkannya

ruhul / roh kudus/suci dari tuhanmu dengan kebenaran
An-Nahl:102 ُروُح

َوَلِئْن أَرَْسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّا لَّظَلُّوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ يَْكفُُروَن
dan sungguh jika kami telah mengutus angin maka (mereka)

melihatnya yang menjadi kuning niscaya tetap dari sesudahnya/itu
mereka mengingkari

Ar-Ruum:51
ِريًحا

إِذْ َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها
jika dia telah datang kepada kalian para bala tentara maka

kirimkanlah kami atas mereka angin dan para bala tentara tidak
melihatnya

Al-Ahzab:9

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفىٓ أَيَّامٍ نَِّحَساٍت
maka kirimkanlah kami atas mereka angin sangat kencang dan dingin

di dalam / pada hari kecelakaan
Fush-Shilat:16

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفى يَْومِ نَْحٍس مُّْستَِمرٍّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka angin sangat

kencang dan dingin di dalam hari na'as/sial yang tetap / terus menerus
Al-Qamar:19

ِبِريحٍ طَيِّبٍَة َوفَرُِحوا۟ ِبَها َجآَءتَْها ِريحٌ َعاِصٌف
dengan angin kebaikan dan (mereka) bergembira

dengannya/karenanya datang kepadanya angin (ia[lk]) yang kencang
Yunus:22 ِريحٌ

بَْل ُهَو َما ٱْستَْعَجْلتُم ِبِهۦ ِريحٌ ِفيَها َعذَاٌب أَلِيٌم
bahkan dia apa yang (kalian) mohon menyegerakan dengannya angin

didalamnya siksaan sangat pedih
Al-Ahqaaf:24

َكَمثَِل ِريحٍ ِفيَها ِصرٌّ
seperti perumpamaan angin di dalamnya angin yang sangat dingin Ali-Imran:117 ِريحٍ

إِنِّى أَلَِجُد ِريحَ يُوُسَف َلوآَْل أَن تُفَنُِّدوِن
sesungguhnya aku mendapat angin yusuf sekiranya tidak telah

menuduhku lemah akal
Yusuf:94 ِريحَ
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َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ واََل تَنَٰزَُعوا۟ فَتَفَْشُلوا۟ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya dan janganlah

bantah-membantahlah maka menjadi gentar dan hilang kekuatanmu
Al-Anfaal:46 ِريُحُكْم

واََل تَا۟يْـَُٔسوا۟ ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه
dan jangan putus asa dari angin Allah Yusuf:87 ْوحِ رَّ
ِفُروَن إِنَُّهۥ اَل يَا۟يْـَُٔس ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلكَٰ

sesungguhnya dia tidak berputus asa dari angin Allah
kecuali/melainkan kaum para pembangkan

Yusuf:87

وِحنَا َوٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها فَنَفَْخنَا ِفيَها ِمن رُّ
dan perempuan yang sangat memelihara kemaluannya lalu (kami)

meniupkan didalamnya/kedalamnya dari 
Al-Anbiyaa':91 وِحنَا رُّ

وِحنَا  فَنَفَْخنَا ِفيِه ِمن رُّ
lalu (kami) meniupkan tentang (kebenaran) itu dari ruh kami

At-Tahriim:12

وِحِهۦ ىُٰه َونَفَخَ ِفيِه ِمن رُّ ثُمَّ َسوَّ
kemudian (ia) menyempurnakannya dan (ia) meniupkan tentang

(kebenaran) itu dari ruhnya
As-Sajdah:9 وِحِهۦ رُّ

يْتُُهۥ َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَِإذَا َسوَّ
maka tatkala telah kusempurnakan kejadiannya dan (aku) meniupkan

tentang (kebenaran) itu dari ruhku
Al-Hijr:29 رُّوِحى

يْتُُهۥ َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى  فَِإذَا َسوَّ
maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan (aku) meniupkan

tentang (kebenaran) itu dari ruhku
Shaad:72

فََرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ
maka kesenangan/ketentraman dan kepuasan dan surga sangat

senang/nikmat
Al-Waqi'a:89 فََرْوٌح

يحَ ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin waktu pagi nya bulan dan perjalanan di

waktu petangnya bulan
Saba':12 َوَرَواُحَها

فََرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ
maka kesenangan/ketentraman dan kepuasan dan surga sangat

senang/nikmat
Al-Waqi'a:89 َوَريَْحاٌن

نُْه فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ وََكلَِمتُُهۥٓ أَْلَقىَٰهآ إَِلىٰ َمْريََم َوُروٌح مِّ
dan kalimatnya dia melemparkan kepada mereka berdua kepada

Maryam dan roh dari padanya maka kalian hendaklah beriman
kepada Allah dan rasul-rasulnya

An-Nisa:171
َوُروٌح
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يَْحاُن َوٱْلَحبُّ ذُو ٱْلَعْصِف َوٱلرَّ
dan biji-bijian mempunyai kulit dan harum baunya Ar-Rahman:12 يَْحاُن َوٱلرَّ
وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ

menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari
adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun

Al-Ma'arij:4 وُح َوٱلرُّ
وُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر تَنَزَُّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ

menurunkan malaikat-malaikat dan roh/jibril padanya/pada malam
dengan seizin tuhan mereka dari setiap suatu perkara/urusan

Al-Qadr:4

وَح ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ يُْلِقى ٱلرُّ
dimasukkan roh/jibril dari urusan-nya atas/terhadap siapa yangdia

kehendaki dari hamba-hambanya
Ghafir:15 وَح ٱلرُّ

وُح ِمْن أَْمِر َربِّى َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلرُّوحِ ُقِل ٱلرُّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang roh kamu

hendaklah mengatakan ruhul / roh dari perintah Tuhanku
Al-Isra:85 وُح ٱلرُّ

وُح ٱأْلَِمنُي نَزََل ِبِه ٱلرُّ
(ia) menurunkan dengannya ruhul / roh amin

Asy-
Syu'araa':193

وُح َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َصفًّا يَْوَم يَُقوُم ٱلرُّ
pada hari dia mendirikan ruhul / roh dan malaikat barisan

An-Naba:38

وُح ِمْن أَْمِر َربِّى َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلرُّوحِ ُقِل ٱلرُّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang roh kamu

hendaklah mengatakan ruhul / roh dari perintah Tuhanku
Al-Isra:85 وحِ ٱلرُّ

يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81 يحَ ٱلرِّ

يحَ ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin waktu pagi nya bulan dan perjalanan di

waktu petangnya bulan
Saba':12

يحَ تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦ رَُخآًء َحيُْث أََصاَب رْنَا َلُه ٱلرِّ فََسخَّ
maka (kami) menundukkan baginya angin dia mengalirkan dengan

perintahnya baik/lembut kemana saja semakin menimpa
Shaad:36

يحَ  إِن يََشأْ يُْسِكِن ٱلرِّ
jika dia menghendaki menyebabkan menentramkan angin

Asy-Syuura:33
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يحَ ٱْلَعِقيَم َوِفى َعاٍد إِذْ أَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلرِّ
dan pada orang yang melampaui batas ketika kami telah mengutus

atas mereka angin mandul / tidak menghasilkan apa-apa

Adz-
Dzaariyaat:41

يحُ ِفى يَْومٍ َعاِصٍف ٱْشتَدَّْت ِبِه ٱلرِّ
(ia) sangat meniup keras dengannya angin di dalam hari (ia[lk]) yang

kencang
Ibrahim:18 يحُ ٱلرِّ

يحُ ِفى َمَكاٍن َسِحيٍق فَتَْخطَفُُه ٱلطَّيُْر أَْو تَْهِوى ِبِه ٱلرِّ
maka/lalu (kamu[lk]) menyambarnya burung-burung atau

menginginkan dengannya angin di dalam tempat jauh
Al-Hajj:31

يحِ فَيُْغرَِقُكم ِبَما َكفَرْتُْم فَيُرِْسَل َعَليُْكْم َقاِصفًا مَِّن ٱلرِّ
maka/lalu menyebabkan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang
menyambar dari angin maka/lalu menyebabkab menggelamkan

kalian dengan sebab (kalian) mengingkari

Al-Isra:69
يحِ ٱلرِّ

رٍَٰت َولِيُِذيَقُكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ يَاَح ُمبَشِّ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن يُرِْسَل ٱلرِّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa menjadikan mengirimkan angin

pembawa berita gembira dan untuk dirasakan kepada kalian dari
rahmat-nya

Ar-Ruum:46
يَاَح ٱلرِّ

يَٰحَ َوُهَو ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
dan dia yang menyebabkab mengirimkan angin Al-A'raaf:57 يَٰحَ ٱلرِّ

َمآِء َمآًء يَٰحَ َلوَِٰقحَ فَأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ َوأَرَْسْلنَا ٱلرِّ
dan kami telah utus/meniup angin sungguh-sungguh (ia[lk]) yang

mengawinkan lalu kami menurunkanlah dari langit air
Al-Hijr:22

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan dia yang (ia) mengutus angin kabar gembira antara hadapan

rahmat-nya
Al-Furqon:48

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦٓ َوَمن يُرِْسُل ٱلرِّ
dan siapa menyebabkab mengirimkan angin kabar gembira antara

hadapan/sebelum rahmat-nya
An-Naml:63

َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /

dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit
Ar-Ruum:48

يَٰحَ  َوالـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan Allah yang (ia) mengutus angin

Faathir:9

يَٰحُ فَأَْصبَحَ َهِشيًما تَذُْروهُ ٱلرِّ
maka dia akhirnya menjadikan sangat kering menerbangkannya angin Al-Kahfi:45 يَٰحُ ٱلرِّ
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َمآِء َوٱأْلَرِْض ِر بَنْيَ ٱلسَّ َحاِب ٱمْلَُسخَّ يَٰحِ َوٱلسَّ َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin dan awan yang paling mengendalikan antara

langit dan bumi
Al-Baqarah:164 يَٰحِ ٱلرِّ

يَٰحِ َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka

menggunakan akal
Al-Jaatsiyah:5
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د و ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemauan, wasiat, surat

wasiat, hasrat, permintaan, keinginan, gairah, suruhan, kekurangan,
kemiskinan, kebutuhan, ketiadaan, tujuan, maksud, rencana, guna,

kegunaan, pikiran, benak, batin, akal, jiwa, kecenderungan, inklinasi,
lereng, kesukaan, pilihan, opsi, kebebasan, gandum, butir, biji, urat,

pandangan, pemandangan, gambaran, penglihatan, kehendak , jawaban,
jawab, balasan, sahutan, tanggapan, reaksi, sambutan, balas, pembalas,

peniruan, tiruan, balasan , dorongan, kehangatan, kerinduan, rindu,
kedambaan, kelaparan, lapar, rasa lapar, hajat, kegelisahan, waswas,

kemasygulan, kemasgulan, pretensi, tuntutan, khayalan, fantasi, khayal,
penggemar, perut, selera, semangat, kegairahan, kegembiraan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَرَاَدِنى أَرَاَدا أَرَاَد أَتُِريُدوَن أَتُِريُد
(dia) menghendaki

padaku dia ingin dia ingin apakah kalian
inginkan

apakah (kamu)
kehendaki /

inginkan

أَرَدتُّ أَرَاُدٓوا۟ أَرَاُدوا۟ أَرَاَدِنىَ أَرَاَدِنى
apakah (aku)

hendak apakah kehendaki apakah kehendaki apakah
menghendaki

(dia) menghendaki
padaku

أَرَْدنَآ أَرَْدَن أَرَدتُّْم أَرَدتُُّم أَرَدتُّ
kami menghendaki kami menghendaki apakah (kalian)

kehendaki
apakah kalian

inginkan apakah (aku) hendak

وُِد تُرَٰ أُِريُد أُِريَد أَرَْدنَُٰه أَرَْدنَآ
digoda aku berkehendak apakah kehendaki apakah (kami)

menghendakinya kami menghendaki

َودتُّنَّ رَٰ تُِريُدوَن تُِريُد تُرِْدَن وُِد تُرَٰ
(kalian[pr])
menggoda

kalian
menghendaki maksudkan dihendaki/diharapkan digoda

2502

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16


Kosakata Al-Quran

ُرَويْدًۢا َوُدوهُ رَٰ َوَدتِْنى رَٰ َودتُُّهۥ رَٰ َودتُّنَّ رَٰ
kehendak membujuknya (kamu) menggodaku (aku) menggodanya (kalian[pr])

menggoda

فَأَرَدتُّ فَأَرَاُدوا۟ فَأَرَاَد وُِد َسنُرَٰ ُرَويْدًۢا
maka apakah (aku)

hendak
maka apakah

(mereka)
menghendaki

maka (aku) semakin
menghendaki kelak akan dibujuk kehendak

۟ َوأَرَاُدوا نُِّريُد نُِريُد فَأَرَْدنَآ فَأَرَدتُّ
dan (mereka)
menghendaki

diharapkan oleh
kami

diharapkan oleh
kami

maka (kami)
menghendaki

maka apakah (aku)
hendak

َويُِريُدوَن َويُِريُد َونُِريُد َوَدتُْه َورَٰ َوأَرَاُدوا۟
dan mereka

menghendaki
dan dia

menghendaki dan dikehendaki dan ia
mendatanginya/menggodanya

dan (mereka)
menghendaki

يُرِْدَك يُرِْد يُرِِد
dikehendaki kamu dia menghendaki dia menghendaki

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما َقاَل يَُٰموَسىٰٓ أَتُِريُد أَن تَْقتَُلِنى
dia musuh terhadap keduanya dia mengatakan ya Musa apakah

(kamu) kehendaki / inginkan kamu membunuh aku
Al-Qashash:19 أَتُِريُد

أَتُِريُدوَن أَن تَْهُدوا۟ َمْن أََضلَّ الـلَّـُه
apakah kalian inginkan bahwa/akan memberi petunjuk orang

menyesatkan Allah
An-Nisa:88 أَتُِريُدوَن

ِبينًا أَتُِريُدوَن أَن تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا مُّ
apakah kalian inginkan bahwa mereka menjadikan bagi Allah atas

kalian kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:144

ذَا َمثاًَل فَيَُقوُلوَن َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ
maka mengatakan apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan Al-Baqarah:26 أَرَاَد
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َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233

ُهۥ إِْن أَرَاَد أَن يُْهلَِك ٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
jika dia ingin untuk dia membinasakan al masih anak Maryam dan

ibunya
Al-Maidah:17

َما َجزَآُء َمْن أَرَاَد ِبأَْهلَِك ُسٓوًءا
apa(kah) balasan orang dia ingin dengan keluargamu keburukan

Yusuf:25

إِذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبَقْومٍ ُسٓوًءا فَاَل َمرَدَّ َلُهۥ َو
dan jika dia ingin Allah dengan suatu kaum keburukan maka tidak

ditolak baginya
Arraad:11

َوَمْن أَرَاَد ٱأْلَِخرَةَ َوَسَعىٰ َلَها َسْعيََها
dan barangsiapa dia ingin akhirat dan ia berusaha baginya usahanya

Al-Isra:19

َْن أَرَاَد  َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر ِخْلفًَة ملِّ
dan dia yang ia menjadikan malam dan siang berlainan/silih berganti

bagi orang dia ingin
Al-Furqon:62

َر أَْو أَرَاَد ُشُكوًرا أَن يَذَّكَّ
bahwa mengambil pelajaran atau dia ingin syukur

Al-Furqon:62

آ أَْن أَرَاَد أَن يَبِْطَش ِبٱلَِّذى َوَما تُِريُد أَن تَُكوَن ِمَن ٱمْلُْصلِِحنَي فََلمَّ
maka tatkala dia dia ingin dia menyerang/memukul dengan keras

dengan/kepada orang yang dan tidak maksudkan bahwa adalah kalian
dari/termasuk orang-orang yang mengadakan perdamaian

Al-Qashash:19

إِْن أَرَاَد ِبُكْم ُسٓوًءا أَْو أَرَاَد ِبُكْم رَْحَمًة
jika dia ingin dengan/kepada kalian keburukan atau dia ingin

dengan/kepada kalian rahmat
Al-Ahzab:17

إِْن أَرَاَد ِبُكْم ُسٓوًءا أَْو أَرَاَد ِبُكْم رَْحَمًة
jika dia ingin dengan/kepada kalian keburukan atau dia ingin

dengan/kepada kalian rahmat
Al-Ahzab:17

إِن َوَهبَْت نَفَْسَها لِلنَِّبىِّ إِْن أَرَاَد ٱلنَِّبىُّ
jika (ia) memberikan dirinya bagi nabi jika dia ingin nabi

Al-Ahzab:50

إِنََّمآ أَْمرُهُۥٓ إِذَآ أَرَاَد َشيْـًٔا
sesungguhnya hanyalah urusan-urusannya apabila dia ingin sesuatu

YaaSiin:82

لَّْو أَرَاَد الـلَّـُه أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا
jika dia ingin Allah bahwa dia mengambil anak

Az-Zumar:4

ا إِْن أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد ِبُكْم نَفْعًۢ
jika dia ingin dengan/kepada kalian pemberian bahaya atau dia ingin

dengan/kepada kalian kemanfaatan
Al-Fath:11
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ا إِْن أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد ِبُكْم نَفْعًۢ
jika dia ingin dengan/kepada kalian pemberian bahaya atau dia ingin

dengan/kepada kalian kemanfaatan
Al-Fath:11

أَْم أَرَاَد ِبِهْم َربُُّهْم رََشًدا
atau dia ingin pada mereka tuhan mereka petunjuk yang lurus

Al-Jinn:10

ذَا َمثاًَل َب ٱلنَّاِر إاِلَّ َملَِٰٓئَكًة َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ َوَما َجَعْلنَآ أَْصحَٰ
dan tidak kami jadikan penghuni neraka kecuali malaikat-malaikat

apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-
Muddaththir:31

فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن تََراٍض مِّنُْهَما َوتََشاُوٍر
maka jika dia ingin penyapihan dari/dengan tambah dalam kerelaan

diantara keduanya dan permusyawaratan
Al-Baqarah:233 أَرَاَدا

ُت رَْحَمِتِهۦ أَْو أَرَاَدِنى ِبرَْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسكَٰ
atau (dia) menghendaki padaku dengan rahmat apakah mereka

orang[pr] yang menahan / memegang teguh rahmat-nya
Az-Zumar:38 أَرَاَدِنى

ِشفَُٰت ُضرِِّهۦٓ إِْن أَرَاَدِنىَ الـلَّـُه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ كَٰ
jika apakah menghendaki Allah dengan suatu bencana apakah mereka
(ia[pr]) yang membuka/menghilangkan (ia[lk]) sangat dikuatirkannya

(kkp lampau)

Az-Zumar:38
أَرَاَدِنىَ

َوَلْو أَرَاُدوا۟ ٱْلُخُروَج أَلََعدُّوا۟ َلُهۥ ُعدَّةً
dan kalau apakah kehendaki keluaran tentu memperhitungkan /

mempersiapkan dengan cermat baginya perhitungan
At-Taubah:46 ۟ أَرَاُدوا

إِْن أَرَاُدٓوا۟ إِْصلًَٰحا َوَلُهنَّ ِمثُْل ٱلَِّذى َعَليِْهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
jika apakah kehendaki perwujudan ishlah/kebaikan dan bagi mereka

seperti yang atas mereka dengan cara yang baik
Al-Baqarah:228 ۟ أَرَاُدٓوا

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها ِمْن َغمٍّ
setiap apa apakah kehendaki mereka mereka keluar dari padanya

dari/lantaran kesedihan
Al-Hajj:22

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْهآ أُِعيُدوا۟ ِفيَها
setiap apa apakah kehendaki bahwa mereka keluar darinya

(mereka[lk]) dikembalikan didalamnya
As-Sajdah:20

واََل يَنفَُعُكْم نُْصِحىٓ إِْن أَرَدتُّ أَْن أَنَصحَ َلُكْم
dan tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian nasehatku jika apakah

(aku) hendak akan (ia) menyebabkan memberi nasehat bagi kalian
Huud:34 أَرَدتُّ
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إِْن أَرَدتُُّم ٱْسِتبَْداَل زَْوجٍ مََّكاَن زَْوجٍ َو
dan jika apakah kalian inginkan mengganti pasangan/jenis tempat

pasangan/jenis
An-Nisa:20 أَرَدتُُّم

إِْن أَرَدتُّْم أَن تَْستَرِْضُعٓوا۟ أَْولََٰدُكْم فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما َو
maka tidak dosa-dosa atas keduanya dan jika apakah (kalian)

kehendaki untuk mohon menyusu anak-anak kalian
Al-Baqarah:233 أَرَدتُّْم

أَفَطَاَل َعَليُْكُم ٱْلَعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضٌب
apakah panjang/terlalu lama atas kalian janji atau apakah (kalian)

kehendaki bahwa menghalalkan atas kalian kemurkaan
Thaahaa:86

نًا لِّتَبْتَُغوا۟ َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِْن أَرَْدَن تََحصُّ
jika kami menghendaki proses kesucian supayamencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nuur:33 أَرَْدَن

نًا َوتَْوِفيًقا إِْن أَرَْدنَآ إآِلَّ إِْحسَٰ
sekali-kali tidak kami menghendaki kecuali/selain perwujudan dalam

perbuatan baik dan perdamaian yang sempurna
An-Nisa:62 أَرَْدنَآ

َوَليَْحلِفُنَّ إِْن أَرَْدنَآ إاِلَّ ٱْلُحْسنَىٰ
dan sungguh bersumpah tidak kami menghendaki selain kebaikan

At-Taubah:107

إِذَآ أَرَْدنَآ أَن نُّْهلَِك َقْريًَة أََمرْنَا ُمتْرَِفيَها َو
dan apabila kami menghendaki bahwa dibinasakan negeri (kami)

perintahkan orang-orang yang hidup mewah padanya (negeri)
Al-Isra:16

َلْو أَرَْدنَآ أَن نَّتَِّخذَ َلْهًوا
sekiranya kami menghendaki bahwa mengambil/menjadikan

guyonan/permainan
Al-Anbiyaa':17

إِنََّما َقْوُلنَا لَِشىٍْء إِذَآ أَرَْدنَُٰه أَن نَُّقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
sesungguhnya hanyalah perkataan kami kepada sesuatu apabila

apakah (kami) menghendakinya bahwamengatakan baginya jadilah
maka mereka jadi

An-Nahl:40
أَرَْدنَُٰه

َوأَنَّا اَل نَْدِرٓى أََشرٌّ أُِريَد ِبَمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya tidak mengetahui apakah keburukan apakah

kehendaki bagi orang di dalam bumi
Al-Jinn:10 أُِريَد

إِثِْمَك إِنِّىٓ أُِريُد أَن تَبُٓوأَ ِبِإثِْمى َو
sesungguhnya aku aku berkehendak agar kalian kembali dengan

dosaku dan dosa kamu
Al-Maidah:29 أُِريُد

َوَرزََقِنى ِمنُْه ِرزًْقا َحَسنًا َوَمآ أُِريُد أَْن أَُخالِفَُكْم
dan (ia) memberi rezki kepadaku dari padanya rizki kebaikan dan

tidak aku berkehendak untuk disalahkan kalian olehku
Huud:88
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ْصلَٰحَ َما ٱْستَطَْعُت إِْن أُِريُد إاِلَّ ٱإْلِ
tidaklah aku berkehendak melainkan/kecuali perbaikan apa (aku)

menyanggupi
Huud:88

تنَْيِ َقاَل إِنِّىٓ أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى ٱبْنَتَىَّ هَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berkehendak untuk

dinikahkan kepada kamu salah satu kedua anak perempuanku ini
Al-Qashash:27

َوَمآ أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعَليَْك َستَجُِدِنىٓ
dan tidak aku berkehendak bahwa aku memberatkan atas kamu kelak

akan mendapati aku
Al-Qashash:27

زٍْق َوَمآ أُِريُد أَن يُطِْعُموِن َمآ أُِريُد ِمنُْهم مِّن رِّ
tidak aku berkehendak dari mereka dari rezki dan tidak aku

berkehendak supaya menjadikan memberi makan aku

Adz-
Dzaariyaat:57

زٍْق َوَمآ أُِريُد أَن يُطِْعُموِن َمآ أُِريُد ِمنُْهم مِّن رِّ
tidak aku berkehendak dari mereka dari rezki dan tidak aku

berkehendak supaya menjadikan memberi makan aku

Adz-
Dzaariyaat:57

وُِد فَتَىَٰها َعن نَّفِْسِهۦ َقْد َشَغفََها ُحبًّا تُرَٰ
digoda bujangnya dari dirinya sendiri sungguh telah sangat

mendalam kecintaan
Yusuf:30 وُِد تُرَٰ

َ تُرِْدَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها إِن ُكننتُّ
jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan kehidupan dunia dan

perhiasannya
Al-Ahzab:28 تُرِْدَن

َ تُرِْدَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ إِن ُكننتُّ َو
dan jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan Allah dan rasul-nya

dan kampung akhirat
Al-Ahzab:29

تُِريُد ِزينََة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maksudkan perhiasan kehidupan dunia Al-Kahfi:28 تُِريُد

إِن تُِريُد إآِلَّ أَن تَُكوَن َجبَّاًرا
kamu tidak maksudkan melainkan bahwa adalah kalian sewenang-

wenang
Al-Qashash:19

آ أَْن أَرَاَد أَن يَبِْطَش ِبٱلَِّذى َوَما تُِريُد أَن تَُكوَن ِمَن ٱمْلُْصلِِحنَي فََلمَّ
maka tatkala dia dia ingin dia menyerang/memukul dengan keras

dengan/kepada orang yang dan tidak maksudkan bahwa adalah kalian
dari/termasuk orang-orang yang mengadakan perdamaian

Al-Qashash:19

أَْم تُِريُدوَن أَن تَْسـَُٔلوا۟ رَُسوَلُكْم
apakah kalian menghendaki bahwakalian meminta rasul kalian Al-Baqarah:108 تُِريُدوَن

َحتَّىٰ يُثِْخَن ِفى ٱأْلَرِْض تُِريُدوَن َعرََض ٱلدُّنْيَا
sehingga menjadikan melumpuhkan di dalam bumi kalian

menghendaki harta benda duniawi
Al-Anfaal:67
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ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا تُِريُدوَن أَن تَُصدُّونَا َعمَّ
kalian menghendaki akan kalian menghalang-halangi dari apa adalah

dia dia menyembah bapak-bapak kami
Ibrahim:10

تُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُْضِعفُوَن
kalian menghendaki wajah Allah maka itulah mereka mereka orang-

orang yang melipat-gandakan
Ar-Ruum:39

 أَِئفًْكا َءالَِهًة ُدوَن الـلَّـِه تُِريُدوَن
apakah kebohongan tuhan-tuhan bukan Allah kalian menghendaki

Ash-Shaafaat:86

َودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفِْسِهۦ َقاَل َما َخطْبُُكنَّ إِذْ رَٰ
dia mengatakan apa keadaan kalian[pr] ketika (kalian[pr]) menggoda

yusuf dari dirinya sendiri
Yusuf:51 َودتُّنَّ رَٰ

َودتُُّهۥ َعن نَّفِْسِهۦ فَٱْستَْعَصَم َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya (aku) menggodanya dari dirinya sendiri maka/lalu

dia menolak/berlindung
Yusuf:32 َودتُُّهۥ رَٰ

ِدِقنَي إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َودتُُّهۥ َعن نَّفِْسِهۦ َو أَنَا۠ رَٰ
aku (aku) menggodanya dari dirinya sendiri dan sesungguhnya dia

sungguh termasuk orang-orang yang benar
Yusuf:51

َوَدتِْنى َعن نَّفِْسى َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ َقاَل ِهىَ رَٰ
dia mengatakan dia (kamu) menggodaku dari diriku danmenyaksikan

sangat penyaksi dari keluarganya
Yusuf:26 َوَدتِْنى رَٰ

َوُدوهُ َعن َضيِْفِهۦ فَطََمْسنَآ أَْعيُنَُهْم فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya membujuknya dari tamunya lalu (kami)

membutakan mata-mata mereka maka kalian hendaklah merasakan
azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:37 َوُدوهُ رَٰ

ِفِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَويْدًۢا ِل ٱْلكَٰ فََمهِّ
maka sungguh-sungguh beri tangguhlah para pembangkang / kafir

(kamu) beri tangguhlah mereka kehendak
At-Taariq:17 ُرَويْدًۢا

إِنَّا َلفَِٰعُلوَن وُِد َعنُْه أَبَاهُ َو َقاُلوا۟ َسنُرَٰ
mereka berkata kelak akan dibujuk daripadanya enggan dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah melaksanakan
Yusuf:61 وُِد َسنُرَٰ

َعُهۥ َجِميًعا فَأَرَاَد أَن يَْستَِفزَُّهم مَِّن ٱأْلَرِْض فَأَْغرَْقنَُٰه َوَمن مَّ
maka (aku) semakin menghendaki bahwa (ia[lk]) akan mengusir

mereka[lk] dari bumi ini maka (kami) tenggelamkan dia dan orang
bersama dia semuanya

Al-Isra:103
فَأَرَاَد

فَأَرَاَد َربَُّك أَن يَبُْلَغآ أَُشدَُّهَما
maka (aku) semakin menghendaki tuhanmu agar sampai dewasa

keduanya
Al-Kahfi:82
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فَأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْسفَلنَِي
maka apakah (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu

(kami) menjadikan mereka[lk] orang-orang yang hina
Ash-Shaafaat:98 ۟ فَأَرَاُدوا

فَأَرَدتُّ أَْن أَِعيبََها وََكاَن َورَآَءُهم مَّلٌِك
maka apakah (aku) hendak bahwa merusaknya dan ia adalah

dibelakang mereka seorang raja
Al-Kahfi:79 فَأَرَدتُّ

نُْه زََكٰوةً َوأَْقرََب رُْحًما فَأَرَْدنَآ أَن يُبِْدَلُهَما َربُُّهَما َخيًْرا مِّ
maka (kami) menghendaki untuk menyebabkan akan mengganti
keduanya tuhan mereka berdua kebaikan dari padanya semakin

kesucian dan (ia[lk]) lebih mendekat kasih sayang

Al-Kahfi:81
فَأَرَْدنَآ

َقاُلوا۟ نُِريُد أَن نَّأُْكَل ِمنَْها َوتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُنَا
mereka berkata diharapkan oleh kami untukmemakan daripadanya

dan menentramkan hati kami
Al-Maidah:113 نُِريُد

إِنََّك َلتَْعَلُم َما نُِريُد  َو
dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa diharapkan oleh kami

Huud:79

اَل نُِريُد ِمنُكْم َجزَآًء واََل ُشُكوًرا
tidak diharapkan oleh kami diantara kalian balasan dan tidak syukur

Al-Insaan:9

َلُهۥ ِفيَها َما نََشآُء مِلَن نُِّريُد
baginya padanya (di dunia) apa yang dia menghendaki bagi siapa

diharapkan oleh kami
Al-Isra:18 نُِّريُد

َوأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْخَسِريَن
dan (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu (kami)

menjadikan mereka[lk] orang-orang yang merugi
Al-Anbiyaa':70 ۟ َوأَرَاُدوا

َوَدتُْه ٱلَِّتى ُهَو ِفى بَيِْتَها َعن نَّفِْسِهۦ َورَٰ
dan ia mendatanginya/menggodanya yang dia di dalam rumahnya

dari dirinya sendiri
Yusuf:23 َوَدتُْه َورَٰ

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dan dikehendaki bahwa sungguhakan memberi karunia atas/terhadap

orang-orang yang mereka menindas di dalam muka bumi
Al-Qashash:5 َونُِريُد

َهوَِٰت َويُِريُد ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلشَّ
dan dia menghendaki orang-orang yang mereka mengikuti syahwat /

hawa nafsu
An-Nisa:27 َويُِريُد

يْطَُٰن َوَقْد أُِمُرٓوا۟ أَن يَْكفُُروا۟ ِبِهۦ َويُِريُد ٱلشَّ
dan sungguh mereka diperintahkan untuk mereka mengingkari

dengannya dan dia menghendaki syaitan
An-Nisa:60
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ِتِهۦ َويُِريُد الـلَّـُه أَن يُِحقَّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dia menghendaki Allah untuk dibenarkan yang benar/kebenaran

dengan kalimatnya
Al-Anfaal:7

ِبيَل لََٰلَة َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّوا۟ ٱلسَّ يَْشتَُروَن ٱلضَّ
mereka menukar/membeli kesesatan dan mereka menghendaki

supaya kalian menyesat jalan
An-Nisa:44 َويُِريُدوَن

َويُِريُدوَن أَن يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ الـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dan mereka menghendaki untuk mereka membedakan antara Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

َويُِريُدوَن أَن يَتَِّخذُوا۟ بَنْيَ ذَٰلَِك َسِبياًل
dan mereka menghendaki untuk mereka mengambil antara itu jalan

An-Nisa:150

ذَا َلَشىٌْء يُرَاُد َوٱْصِبُروا۟ َعَلىٰٓ َءالَِهِتُكْم إِنَّ هَٰ
dan bersabarlah atasku/terhadapku tuhan-tuhan kamu sesungguhnya

ini benar-benar sesuatu dikehendaki
Shaad:6 يُرَاُد

َوَمن يُرِِد الـلَّـُه ِفتْنَتَُهۥ فََلن تَْملَِك َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan barangsiapa dia menghendaki Allah fitnahnya maka tidak

menguasai baginya dari Allah sesuatu
Al-Maidah:41 يُرِِد

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلْم يُرِِد الـلَّـُه
itulah mereka orang-orang yang tidak dia menghendaki Allah

Al-Maidah:41

ْسلَٰمِ فََمن يُرِِد الـلَّـُه أَن يَْهِديَُهۥ يَْشرَْح َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka barang siapa dia menghendaki Allah bahwa dia memberikan
petunjuknya mereka hendaklah melapangkan dadanya untuk islam

Al-An'aam:125

اًل َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها ِكتَٰبًا مُّؤَجَّ
suatu kewajiban waktu tertentu dan barang siapa dia menghendaki

pahala dunia kami mendatangkan kepadanya daripadanya
Ali-Imran:145 يُرِْد

ِكِريَن َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱأْلَِخرَِة نُؤِْتِهۦ ِمنَْها َوَسنَْجِزى ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia menghendaki pahala akhirat kami

mendatangkan kepadanya daripadanya dan kelak kami akan memberi
balasan para yang bersyukur

Ali-Imran:145

َوَمن يُرِْد أَن يُِضلَُّهۥ يَْجَعْل َصْدرَهُۥ َضيًِّقا َحرًَجا
dan barang siapa dia menghendaki bahwa dia menyesatkannya dia

menjadikan dadanya kesempitan kesukaran/kesempitan
Al-An'aam:125

َوَمن يُرِْد ِفيِه ِبِإْلَحادٍۭ ِبظُْلمٍ نُِّذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
dan barangsiapa dia menghendaki tentang (kebenaran) itu kejahatan

dengan/secara zalim dirasakan kepadanya dari azab / siksa pedih
Al-Hajj:25
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َوَلْم يُرِْد إاِلَّ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dan tidak dia menghendaki kecuali kehidupan dunia

An-Najm:29

إِن يُرِْدَك ِبَخيٍْر إاِلَّ ُهَو َو
kecuali dia dan jika dikehendaki kamu dengan kebaikan Yunus:107 يُرِْدَك

ُن ِبُضرٍّ َءأَتَِّخذُ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِْدِن ٱلرَّْحمَٰ
apakah (aku) akan mengambil/menyembah dari selain dia tuhan-

tuhan jika dikehendaki terhadapku pemurah dengan suatu bencana
YaaSiin:23 يُرِْدِن

ِن يُِريَداِن ِحرَٰ ذَِٰن َلسَٰ َقاُلٓوا۟ إِْن هَٰ
mereka berkata sesungguhnya dua orang ini benar-benar (keduanya)

yang menyihir dihendaki
Thaahaa:63 يُِريَداِن

َوَحَكًما مِّْن أَْهلَِهآ إِن يُِريَدآ إِْصلًَٰحا
dan seorang pendamai keluarganya jika mereka berdua menghendaki

perwujudan ishlah/kebaikan
An-Nisa:35 يُِريَدآ

يُِريُد الـلَّـُه ِبُكُم ٱْليُْسَر
dia menghendaki Allah dengan/untuk kalian kemudahan Al-Baqarah:185 يُِريُد

واََل يُِريُد ِبُكُم ٱْلُعْسَر
dan tidak dia menghendaki dengan/untuk kalian kesulitan

Al-Baqarah:185

 َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يُِريُد
akan tetapi Allah mereka melakukan apa dia menghendaki

Al-Baqarah:253

َلِمنَي َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلعَٰ
dan tidak Allah dia menghendaki aniaya untuk seluruh alam

Ali-Imran:108

مَّا تُِحبُّوَن ِمنُكم مَّن يُِريُد ٱلدُّنْيَا
apa kalian mencintai diantara kalian orang dia menghendaki dunia

Ali-Imran:152

َوِمنُكم مَّن يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ
dan diantara kamu orang dia menghendaki akhirat

Ali-Imran:152

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا يُِريُد الـلَّـُه إِنَُّهْم َلن يَُضرُّ
sesungguhnya mereka tidak dapat mereka memberi mudharat Allah

sesuatu dia menghendaki Allah
Ali-Imran:176

َ َلُكْم يُِريُد الـلَّـُه لِيُبنَيِّ
dia menghendaki Allah untuk Dia menerangkan bagi kalian

An-Nisa:26

َوالـلَّـُه يُِريُد أَن يَتُوَب َعَليُْكْم
dan Allah dia menghendaki supaya dia menerima bertaubat atas

kalian
An-Nisa:27
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يُِريُد الـلَّـُه أَن يَُخفَِّف َعنُكْم
dia menghendaki Allah supaya sungguh-sungguh akan memberi

keringanan dari kalian
An-Nisa:28

مَّن َكاَن يُِريُد ثََواَب ٱلدُّنْيَا
barang siapa adalah dia dia menghendaki pahala dunia

An-Nisa:134

 إِنَّ الـلَّـَه يَْحُكُم َما يُِريُد
sesungguhnya Allah ia memberi keputusan apa dia menghendaki

Al-Maidah:1

َما يُِريُد الـلَّـُه لِيَْجَعَل َعَليُْكم مِّْن َحَرجٍ
tidak dia menghendaki Allah untuk dia menjadikan atas kalian dari

kesukaran/kesempitan
Al-Maidah:6

رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َولَِٰكن يُِريُد لِيُطَهِّ
akan tetapi dia menghendaki agar dia membersihkan kalian dan dia
menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih

Al-Maidah:6

فَِإن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلْم أَنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ذُنُوِبِهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka ketahuilah bahwasanya dia

menghendaki Allah agar ditimpakan bencana kepada dengan
sebagian dosa-dosa mereka

Al-Maidah:49

يْطَُٰن أَن يُوِقعَ بَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إِنََّما يُِريُد ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah dia menghendaki syaitan hendak dia

berusaha menimbulkan diantara kamu permusuhan dan kebencian
Al-Maidah:91

يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكْم فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian maka apa yang kalian memerintahkan
Al-A'raaf:110

َوالـلَّـُه يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah dia menghendaki akhirat dan Allah sangat perkasa Maha

Bijaksana
Al-Anfaal:67

إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk diazab mereka

dengannya di dalam kehidupan dunia
At-Taubah:55

إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk dia mengazab

mereka dengannya di dalam dunia
At-Taubah:85

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها
barangsiapa adalah dia dia menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya
Huud:15

إِن َكاَن الـلَّـُه يُِريُد أَن يُْغِويَُكْم
jika adalah dia Allah dia menghendaki akan menjadiakan (ia)

menyesesatkan kalian
Huud:34
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َا يُِريُد اٌل ملِّ  إِنَّ َربََّك فَعَّ
sesungguhnya Tuhanmu maha pembuat terhadap apa dia

menghendaki
Huud:107

ْلنَا مَّن َكاَن يُِريُد ٱْلَعاِجَلَة َعجَّ
barangsiapa adalah dia dia menghendaki (ia[pr]) yang cepat-cepat

(kami) menyegerakanlaj
Al-Isra:18

يُِريُد أَن يَنَقضَّ فَأََقاَمُهۥ َقاَل
dia menghendaki bahwa merobohkan maka (kamu) menegakkannya

dia mengatakan
Al-Kahfi:77

 إِنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يُِريُد
sesungguhnya Allah mereka melakukan apa dia menghendaki

Al-Hajj:14

 َوأَنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يُِريُد
dan bahwasannya Allah dia menunjukkan siapa dia menghendaki

Al-Hajj:16

َل َعَليُْكْم ثُْلُكْم يُِريُد أَن يَتَفَضَّ إاِلَّ بََشٌر مِّ
melainkan seorang manusia seperti kalian dia menghendaki bahwa

menjadi melebihkan atas kalian

Al-
Mu'minuun:24

يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهۦ فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian dengan sihirnya maka apakah kalian
memerintahkan

Asy-Syu'araa':35

رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33

ذَآ إاِلَّ رَُجٌل يُِريُد  َقاُلوا۟ َما هَٰ
mereka berkata tidaklah ini kecuali seorang laki-laki dia

menghendaki
Saba':43

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلِعزَّةَ فَلِلَِّه ٱْلِعزَّةُ َجِميًعا
barang siapa adalah dia dia menghendaki keperkasaan / kemuliaan

maka bagi Allah kemuliaan semuanya
Faathir:10

َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلِعبَاِد
dan orang-orang yang dari sesudah mereka dan tidak Allah dia

menghendaki berbuat zalim bagi hamba-hamba
Ghafir:31

َمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱأْلَِخرَِة نَزِْد َلُهۥ ِفى َحرِْثِهۦ
barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan akhirat

tambahkan baginya di dalam keuntungan itu
Asy-Syuura:20

َوَمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها
dan barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan dunia kami

mendatangkan kepadanya daripadanya(keuntungan itu)
Asy-Syuura:20
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رَةً نُْهْم أَن يُؤْتَىٰ ُصُحفًا مُّنَشَّ بَْل يُِريُد ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
bahkan dia menghendaki tiap seseorang dari mereka untuk dia

memberikan lembaran-lembaran orang[pr] yang berterbaran

Al-
Muddaththir:52

ُن لِيَفُْجَر أََماَمُهۥ نسَٰ بَْل يُِريُد ٱإْلِ
bahkan dia menghendaki manusia untuk membuat durhaka di

hadapannya/di masa depan
Al-Qiyaamah:5

َا يُِريُد اٌل ملِّ  فَعَّ
maha pembuat terhadap apa dia menghendaki

Al-Buruuj:16

إِن يُِريُدوا۟ ِخيَانَتََك فََقْد َخانُوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل َو
jika dia menghendaki berkhianat kepadamu maka sesungguhnya telah

orang-orang yang berkhianat Allah dari sebelum
Al-Anfaal:71 ۟ يُِريُدوا

يُِريُدوَن أَن يَتََحاَكُمٓوا۟ إَِلى ٱلطَُّٰغوِت
mereka mengharapkan bahwa mereka saling menghakimi kepada

taghut (berhala)
An-Nisa:60 يُِريُدوَن

َستَجُِدوَن َءاَخِريَن يُِريُدوَن أَن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا۟ َقْوَمُهْم
kalian kelak akan dapati yang lain mereka mengharapkan bahwa

mereka aman dari kalian dan mereka mengamankan kaum mereka
An-Nisa:91

يُِريُدوَن أَن يَْخرُُجوا۟ ِمَن ٱلنَّاِر
mereka mengharapkan supaya mereka keluar dari neraka

Al-Maidah:37

ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
pada pagi hari dan petang hari mereka mengharapkan wajahnya

Al-An'aam:52

يُِريُدوَن أَن يُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan bahwa/untuk dipadamkan cahaya Allah

dengan mulut-mulut mereka
At-Taubah:32

َربَُّهم ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
tuhan di waktu pagi dan petang mereka mengharapkan wajahnya

Al-Kahfi:28

َقاَل ٱلَِّذيَن يُِريُدوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengharapkan kehidupan

dunia
Al-Qashash:79

نَْجَعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعُلوًّا ِفى ٱأْلَرِْض
jadikannya bagi orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

ketinggian di dalam muka bumi
Al-Qashash:83

ذَٰلَِك َخيٌْر لِّلَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه
itu kebaikan bagi orang-orang yang mereka mengharapkan wajah

Allah
Ar-Ruum:38

إِن يُِريُدوَن إاِلَّ ِفرَاًرا
bahwa mereka mengharapkan hanyalah pelarian

Al-Ahzab:13
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لِتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَِّبْعُكْم يُِريُدوَن أَن يُبَدُِّلوا۟ َكلََٰم الـلَّـِه
untuk mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kalian[lk] mereka
mengharapkan bahwa sungguh-sungguh akan mengganti kalimat /

firman Allah

Al-Fath:15

أَْم يُِريُدوَن َكيًْدا فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُهُم ٱمْلَِكيُدوَن
ataukah mereka mengharapkan tipu-daya maka orang-orang yang

mereka mengingkari mereka orang-orang yang kena tipu daya
Ath-Thuur:42

يُِريُدوَن لِيُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan untuk dipadamkan cahaya Allah dengan

mulut-mulut mereka
Ash-Shaff:8

إِن يُِريُدٓوا۟ أَن يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسبََك الـلَّـُه َو
dan jika dia menghendaki akan (mereka[lk]) menipu kamu maka

sesungguhnya cukuplah bagimu Allah
Al-Anfaal:62 ۟ يُِريُدٓوا
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ظ و ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna putusnya, pemutusan,

kesempatan, nasib, untung, patahan, perubahan, keretakan, selaan, tempo,
sekolah, aliran, ajaran, pendidikan, kuliah, fakultas, pelajar, perguruan,

kelompok, kawanan, institut, ruang sekolah, kamar sekolah, haluan,
kumpulan, pengalaman, kereta api, rangkaian, rentetan, jalan, deretan,

barisan, banjar, menjinakkan, memperjinak, menjadi jinak, membuat tdk
menarik, tuan, pemilik, empu, nakhoda, sarjana, jagoan, jago, tukang,

ndoro, malin, orang yg mempunyai kekuasaan, pelukis ulung, lembaran
induk, lemah lembut, ramah, jinak, lirih, rendah, sopan, berbudi bahasa,

baik hati, berbudi bahasa baik, latif, tipis, keturunan bangsawan,
keturunan ningrat, berperasaan baik, ramah tamah, sepoi-sepoi,

perbaikan, pencairan salju
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memecahkan, mematahkan,

memecah, memutuskan, menghentikan, merusakkan, melanggar,
membobol, mulai, memungkiri, menukarkan, meneruskan, menguraikan

isi kode, masuk, mendobrak, membongkar, mengganggu, memotong,
menyela, mengajar, melatih, mengajari, mencoba, masuk dgn paksa, mulai
memakai, menahan, mengekang, mendidik, mengasuh, berlatih, menyeret,

naik kereta api, belajar, bergaul, mengursus, memimpin, mengarahkan,
membidikkan, mengatur, menjinakkan, memperjinak, menyukai urusan

rumah tangga, jinak, lemah, penurut, lemah hati, menjemukan,
membosankan, mengelola, mengurus, mengendalikan, menekel,

mengusahakan, memperlakukan, memangku, berhasil, berusaha,
melaksanakan, menguruskan, mengarah, sanggup, memakan, menguasai,

mencair, mencairkan, menjadi cair, melelehkan, menjadi lebih lincah,
menjadi lebih luwes, menjadi lebih ramah, melunakkan yg beku

َرْوَضٍة َرْوَضاِت
taman taman-taman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِت ِفى َرْوَضاِت ٱْلَجنَّاِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam taman-taman surga
Asy-Syuura:22 َرْوَضاِت
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فَُهْم ِفى َرْوَضٍة يُْحبَُروَن
maka mereka di dalam taman bergembira Ar-Ruum:15 َرْوَضٍة
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ع و ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna momok, ketakutan, tatapan,

pandangan, perasaan kagum, perasaan terpesona
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menakuti, menakuntukan,

mengusir, menghalau, menjadi takut, mengejuntukan, membuat
ketakutan, menakuti hingga lari, mengecilkan hati, menjerakan,

menghilangkan semangat, mengerikan, menyeramkan, mendahsyatkan,
menggentari, menatap, memandang, kelihatan, membelalang, menatapi,

membelalak, nampak, tampak, membuat kagum, membuat terpesona

ْوُع ٱلرَّ
rasa takut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْوُع ا ذََهَب َعْن إِبْرَِٰهيَم ٱلرَّ فََلمَّ
maka setelah ia melenyapkan dari Ibrahim rasa takut Huud:74 ْوُع ٱلرَّ
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غ و ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna giliran, putaran, belokan,

peralihan, perubahan, lingkaran, gelung, belit, belitan, pertukaran, bakat,
balingan, kebaikan, jasa, bentuk, ciri khas, perjalanan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbelok, membelok,
membelokkan, membengkok, berolak, mengubah, berubah, bertukar,
mengisarkan, berbalik, membalik, memutar, menikung, memutarkan,

memulas, berputar, memalingkan, membalikkan, berkisar, memengkol,
mengarahkan, menyerang, merubah, menukarkan, bergantung,

tergantung, mengolah, mengalihkan, menunjukkan, menginjak, mengelok,
berliku, mengolak, memperedarkan, mengedarkan, memikirkan,

menguangkan, memasamkan, menjadi asam, menauntukan,
mempertauntukan, mengenakan, memikir, berpendar

فََراغَ
maka dia pergi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََراغَ إَِلىٰٓ َءالَِهِتِهْم فََقاَل أاََل تَأُْكُلوَن
maka dia pergi kepada berhala-berhala mereka lalu ia mengatakan

apakah tidak kalian makan
Ash-Shaafaat:91 فََراغَ

فََراغَ َعَليِْهْم َضْربًۢا ِبٱْليَِمنيِ
maka dia pergi atas mereka pukulan dengan tangan kanan

Ash-Shaafaat:93

فََراغَ إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ فََجآَء ِبِعْجٍل َسِمنيٍ
lalu dia pergi diam-diam kepada keluarganya lalu dia

datang/membawa dengan daging anak sapi gemuk

Adz-
Dzaariyaat:26
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م و ر
Makna kata dasar :

وُم ٱلرُّ
bangsa Romawi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وُم ُغلِبَِت ٱلرُّ
telah dikalahkan bangsa Romawi Ar-Ruum:2 وُم ٱلرُّ
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ب ي ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ragu, keraguan, bimbang,

samar, samar-samar, tdk jelas, goyang hati, goyah hati, ragu-ragu,
keraguan, kesangsian, waswas, sangsi, waham, syak wasangka, keragu-

raguan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna sangsi, menyangsikan, ragu-

ragu, mempertanyakan

ِريبًَة َريِْبِهْم َريَْب َريٍْب تَرْتَابُٓوا۟
keraguan keragu-raguan

mereka keraguan keraguan kalian menimbulkan
keragu-raguan

مُِّريبٍۭ مُِّريٍب ُمِريٍب لَّٱرْتَاَب ِريبًَة
kebimbangan

(ia[lk]) yang
mengalami

kebimbangan

(ia[lk]) yang
mengalami

kebimbangan
tentu ragu-ragulah keraguan

يَرْتَاَب َوٱرْتَبْتُْم َوٱرْتَابَْت مُّرْتَاٌب مُِّريبٍۭ
meragukan dan kamu ragu-ragu dan ragu-ragu (ia[lk]) yang ragu-

ragu kebimbangan

ٱرْتَبْتُْم
kalian ragu-ragu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

۟ تَرْتَابُٓوا

إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب َو
dan jika adalah kalian di dalam keraguan Al-Baqarah:23 َريٍْب
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KosakataAlQuran

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5

ذَٰلَِك ٱْلِكتَُٰب اَل َريَْب ِفيِه
itu kitab tidak keraguan tentang (kebenaran) itu Al-Baqarah:2 َريَْب

َربَّنَآ إِنََّك َجاِمعُ ٱلنَّاِس لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
ya tuhan kami sesungguhnya kamu yang mengumpulkan manusia

pada hari tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:9

فََكيَْف إِذَا َجَمْعنَُٰهْم لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
maka bagaimana apabila kami mengumpulkan mereka pada hari tidak

keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:25

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian kepada/sampai hari kiamat-

kiamat tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
An-Nisa:87

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat-kiamat

tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
Al-An'aam:12

َلِمنَي اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan semesta alam

Yunus:37

الَّ َريَْب ِفيِه فَأَبَى ٱلظَّٰلُِموَن إاِلَّ ُكفُوًرا
tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu maka / tetapi enggan para

yang mendzalimi kecuali keingkaran
Al-Isra:99

اَعَة اَل َريَْب ِفيَهآ َوأَنَّ ٱلسَّ
dan bahwasannya kiamat tidak keraguan didalamnya/padanya

Al-Kahfi:21

اَعَة َءاِتيٌَة الَّ َريَْب ِفيَها َوأَنَّ ٱلسَّ
dan bahwasannya kiamat datang tidak ada keraguan

didalamnya/padanya
Al-Hajj:7

َلِمنَي تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
diturunkan kitab tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan

semesta alam
As-Sajdah:2

اَعَة َلَءاِتيٌَة الَّ َريَْب ِفيَها إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya kiamat pasti akan datang tidak ada keraguan di

dalamnya
Ghafir:59

َوتُنِذَر يَْوَم ٱْلَجْمعِ اَل َريَْب ِفيِه
dan diberi peringatan pada hari kumpulan tidak keraguan tentang

(kebenaran) itu
Asy-Syuura:7
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اَل َريَْب ِفيِه َولَِٰكنَّ
tidak keraguan tentang (kebenaran) itu akan tetapi

Al-Jaatsiyah:26

اَعُة اَل َريَْب ِفيَها َوٱلسَّ
dan kiamat tidak keraguan didalamnya

Al-Jaatsiyah:32

أَْم يَُقوُلوَن َشاِعٌر نَّتََربَُّص ِبِهۦ َريَْب ٱمْلَنُوِن
ataukah mereka mengatakan (ia[lk]) yang menyihir (kami) supaya

menunggu-nunggu dengannya keraguan nikmat-nikmat
Ath-Thuur:30

َوٱرْتَابَْت ُقُلوبُُهْم فَُهْم ِفى َريِْبِهْم يَتَرَدَُّدوَن
dan ragu-ragu hati mereka maka mereka di dalam keragu-raguan

mereka menjadi sangat bimbang
At-Taubah:45 َريِْبِهْم

اَل يَزَاُل بُنْيَٰنُُهُم ٱلَِّذى بَنَْوا۟ ِريبًَة ِفى ُقُلوِبِهْم
tidak senantiasa bangunan-bangunan mereka yang mereka bangun

keraguan di dalam hati mereka
At-Taubah:110 ِريبًَة

واََل تَُخطُُّهۥ ِبيَِميِنَك إِذًا لَّٱرْتَاَب ٱمْلُبِْطُلوَن
dan tidak menulisnya dengan tangan kananmu jika demikian tentu

ragu-ragulah orang-orang yang membatalkan/mengingkari
Al-Ankabuut:48 لَّٱرْتَاَب

ا تَْدُعونَآ إَِليِْه ُمِريٍب إِنَّنَا َلِفى َشكٍّ مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dari apa mereka

menyeru kepadanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Huud:62 ُمِريٍب

نُْه ُمِريٍب إِنَُّهْم َلِفى َشكٍّ مِّ  َو
dan sesungguhnya mereka sungguh dalam keraguan dari padanya

(ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Huud:110

ا تَْدُعونَنَآ إَِليِْه ُمِريٍب إِنَّا َلِفى َشكٍّ مِّمَّ  َو
dan sesungguhnya kami sungguh dalam keraguan dari apa menyeru

kami kepadanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Ibrahim:9

نُْه ُمِريٍب إِنَُّهْم َلِفى َشكٍّ مِّ  َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan dari padanya

(ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Fush-Shilat:45

نُْه ُمِريٍب  َوَما تَفَرَُّقٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َلِفى َشكٍّ مِّ
dan tidak kalian mencerai-beraikan kecuali dari sesudah benar-benar
dalam keraguan dari padanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan

Asy-Syuura:14

مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد مُِّريٍب
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Qaaf:25 مُِّريٍب
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إِنَُّهْم َكانُوا۟ ِفى َشكٍّ مُِّريبٍۭ
sesungguhnya mereka adalah mereka di dalam keraguan

kebimbangan
Saba':54 مُِّريبٍۭ

َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف مُّرْتَاٌب
seperti itulah disesatkan Allah orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas (ia[lk]) yang ragu-ragu
Ghafir:34 مُّرْتَاٌب

َوٱرْتَابَْت ُقُلوبُُهْم فَُهْم ِفى َريِْبِهْم يَتَرَدَُّدوَن
dan ragu-ragu hati mereka maka mereka di dalam keragu-raguan

mereka menjadi sangat bimbang
At-Taubah:45 َوٱرْتَابَْت

َولَِٰكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َوٱرْتَبْتُْم َوَغرَّتُْكُم ٱأْلََماِنىُّ
tetapi kalian (kamu) telah memfitnah diri-diri kalian dan (kalian)

menunggu-nunggu dan kamu ragu-ragu dan (ia) telah menipu kalian
angan-angan kosong

Al-Hadiid:14
َوٱرْتَبْتُْم

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidakdia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

يَرْتَاَب

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا۟ َوجَٰ
kemudian tidak ragu-ragu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh

dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah
Al-Hujuraat:15 ۟ يَرْتَابُوا

أَِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض أَمِ ٱرْتَابُٓوا۟ أَْم يََخافُوَن
apakah dalam hati mereka penyakit ataukah apakah (kalian[lk])

meragukan ataukah mereka takut
An-Nuur:50 ۟ ٱرْتَابُٓوا

فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه إِِن ٱرْتَبْتُْم اَل نَْشتَِرى ِبِهۦ ثََمنًا
maka mereka berdua disumpah dengan (nama) Allah jika kalian ragu-

ragu tidak kami membeli dengannya harga
Al-Maidah:106 ٱرْتَبْتُْم

إِِن ٱرْتَبْتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثَلَٰثَُة أَْشُهٍر
jika kalian ragu-ragu maka iddah / hitungan mereka[pr] bertiga/tiga

orang[lk] bulan-bulan (kb jamak)
Ath-Thalaaq:4
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ش ي ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna selimut. bulu-bulu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melapisi dengan kapas,
menyelimuti

َوِريًشا
dan perhiasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِريًشا َولِبَاُس ٱلتَّْقَوٰى ذَٰلَِك َخيٌْر
dan perhiasan dan pakaian takwa itu kebaikan Al-A'raaf:26 َوِريًشا
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ع ي ر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenaikan, penambahan,

pertambahan, pembesaran, perbanyakan, pasang naik,
memperlipatgandakannya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meningkatkan, menambah,
naik, menaikkan, bertambah, memperbesar, memperbanyak,

menambahkan, membesarkan, membengkak, memperbanyakkan,
membubungkan, meningkat, mempertinggi, memperluas, memperluaskan,

membesar, mempertajam, memperhebat, mempertebal, memperuncing,
memperamat, memperhebatkan, memperlipatkan, memperlipatgandakan,

mempergandakan, memperkalikan, memperamatkan, membanyakkan,
membanyak, mempertambah, memperlipat, memperamat-amatkan,

berbesar-besar, memperganda-gandakan

ِريعٍ َراَن
tempat yang sangat tinggi (ia) menutup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكالَّ بَْل َراَن َعَلىٰ ُقُلوِبِهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
sekali-kali tidak bahkan (ia) menutup atas/terhadap hati mereka apa

adalah mereka mereka usahakan

Al-
Mutaffifiin:14

َراَن
أَتَبْنُوَن ِبُكلِّ ِريعٍ َءايًَة تَْعبَثُوَن

mengapa kamu membangun dengan setiap tempat yang sangat tinggi
suatu tanda melakukan perbuatan sia-sia

Asy-
Syu'araa':128

ِريعٍ
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د ب ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buih, laut, ruap, omong

kosong, sampah, bajingan, bangsat, kekam, air liur, air ludah, tempat
memanggang, bura, hujan gerimis, hujan rintik-rintik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbusa, berbuih, membuih,
membusa, mengocok, meludah, berludah, mengeluarkan, menusuk,

bergolak, bergelora, mengaduk, mengambil kepala susu dr susu,
menggunduli, menggelembung, membual, bergelembung, menggelegak,

menggerobok, meruap, berbual, berbual-bual

ٱلزَّبَُد زَبٌَد زَبًَدا
buih buih buih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يُْل زَبًَدا رَّاِبيًا فَٱْحتََمَل ٱلسَّ
maka membawa arus itu buih (ia[lk]) yang mengembangkan Arraad:17 زَبًَدا

ثُْلُهۥ َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه ٱْلَحقَّ َوٱْلبَِٰطَل أَْو َمتَٰعٍ زَبٌَد مِّ
atau pelipatan kesenangan/alat-alat buih serupanya seperti itula

mengadakan / menjadikan Allah benar dan bathil
Arraad:17 زَبٌَد

فَأَمَّا ٱلزَّبَُد فَيَذَْهُب ُجفَآًء َوأَمَّا َما يَنفَعُ ٱلنَّاَس
maka adapun buih makaakan hilang tak berharga (murah) dan

adapun apadia memberi manfaat manusia
Arraad:17 ٱلزَّبَُد
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Kosakata AlQuran

ر ب ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna zabur, kitab suci zabur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوِبٱلزُّبُِر زُبُِر زُبًُرا زُبََر زَبُوًرا
dan dengan zubur kitab-kitab kitab-kitab /

potongan-potongan dipotong-potong zabur

ٱلزُّبُِر ٱلزَّبُوِر َوٱلزُّبُِر
kitab-kitab / potongan-potongan

terdahulu zabur dan kitab-kitab

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن َوَءاتَيْنَا َداُوۥَد زَبُوًرا َوُسَليْمَٰ
dan sulaiman dan kami berikan daud zabur An-Nisa:163 زَبُوًرا

 َوَءاتَيْنَا َداُوۥَد زَبُوًرا
dan kami berikan daud zabur

Al-Isra:55

َدفَنْيِ َءاتُوِنى زُبََر ٱْلَحِديِد َحتَّىٰٓ إِذَا َساَوٰى بَنْيَ ٱلصَّ
datangkan / berikan kepadaku dipotong-potong besi sehingga apabila

sama antara ia kedua pinggir/puncak
Al-Kahfi:96 زُبََر

فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53

زُبًُرا

إِنَُّهۥ َلِفى زُبُِر ٱأْلَوَّلِنَي َو
dan sesungguhnya ia (Al QurXan) benar-benar dalam kitab-kitab

yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':196

زُبُِر
َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلزُّبُِر َوِبٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر

dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan-
penjelasan dan dengan zubur dan dengan kitab bercahaya/terang

Faathir:25 َوِبٱلزُّبُِر
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َجآُءو ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata dan kitab-

kitab dan Kitab yang memberikan cahaya
Ali-Imran:184 َوٱلزُّبُِر

ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوأَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱلذِّْكَر
dengan keterangan-keterangan dan kitab-kitab dan kami telah

menurunkan kepadamu peringatan
An-Nahl:44

َوَلَقْد َكتَبْنَا ِفى ٱلزَّبُوِر ِمۢن بَْعِد ٱلذِّْكِر
dan sesungguhnya kami mewajibkan di dalam zabur dari sesudah

peringatan
Al-Anbiyaa':105 ٱلزَّبُوِر

أَُكفَّارُُكْم َخيٌْر مِّْن أُ۟ولَِٰٓئُكْم أَْم َلُكم بَرَآَءةٌ ِفى ٱلزُّبُِر
apakah orang-orang kafir diantara kalian kebaikan dari mereka itu

atau bagi kalian berlepas diri di dalam kitab-kitab / potongan-
potongan terdahulu

Al-Qamar:43 ٱلزُّبُِر

 وَُكلُّ َشىٍْء فََعُلوهُ ِفى ٱلزُّبُِر
dan tiap-tiap sesuatu mereka melakukannya di dalam kitab-kitab /

potongan-potongan terdahulu
Al-Qamar:52
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Kosakata AlQuran

ن ب ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna klien, nasabah, langganan,

relasi, orang, pembeli, penerima jasa, orang yg dibela oleh pengacara,
pembelanja, orang yg berbelanja, adat, kebiasaan, kelaziman, adat

istiadat, istiadat, kegaliban, pasien, penderita, orang sakit, anak, bujang,
pipi, celah, laki-laki

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menemani, berteman,
berhubungan

ٱلزَّبَاِنيََة
Zabaniyah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسنَْدُع ٱلزَّبَاِنيََة
kelak memanggil Zabaniyah Al-Alaq:18 ٱلزَّبَاِنيََة
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Kosakata AlQuran

ج ج ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gelas, cermin

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلزَُّجاَجُة زَُجاَجٍة
kaca itu (kb) kaca

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمثَُل نُورِِهۦ َكِمْشَكٰوٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح ٱمْلِْصبَاُح ِفى زَُجاَجٍة
perumpamaan cahaya-nya seperti lobang didalamnya pelita pelita-

pelita itu di dalam kaca
An-Nuur:35 زَُجاَجٍة

بَٰرََكٍة زَيْتُونٍَة ىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدرِّ
kaca itu (kb) seakan-akan bintang sangat berkilauan dinyalakan dari

pohon (ia[pr]) yang ingin keberkatan pohon zaitun
An-Nuur:35 ٱلزَُّجاَجُة
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Kosakata AlQuran

ر ج ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penampikan kasar,

keingkaran, penghinaan, perlakuan menghina, umpat, umpatan, hidung
pendek lagi mancung, jepret, kancing, derak, gigitan, bunyi keras, bunyi
nyaring, derik, kertak, udara dingin, kue jahe, labu, gambas, bubur, krus

sayuran, kesesakan, labu Siam, sari buah murni
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menampik dgn kasar,

menolak dgn kasar, menghina, mencerca, mencercai, menolak, tdk peduli,
mematikan, membentak, mencaplok, merampas, menggertak,

mematahkan, putus, menggigit, menghardik, menyentak, membunyikan,
meletik, mengatupkan dgn bunyi keras, memotong, menjepret dgn
kamera, mengambil foto, berderak-derak, melumatkan, menindih,

menundukkan, memeras, menghentikan, bersesak-sesak

فَٱلزَِّٰجرَِٰت زَْجرَةٌ زَْجًرا
maka/dan yang melarang hentakan/teriakan sebenar-benar larangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱلزَِّٰجرَِٰت زَْجًرا
maka/dan yang melarang sebenar-benar larangan Ash-Shaafaat:2 زَْجًرا

فَِإنََّما ِهىَ زَْجرَةٌ وَِٰحَدةٌ فَِإذَا ُهْم يَنظُُروَن
maka sesungguhnya hanyalah dia hentakan/teriakan (ia[pr]) yang satu

maka tiba-tiba mereka mereka melihat
Ash-Shaafaat:19 زَْجرَةٌ

فَِإنََّما ِهىَ زَْجرَةٌ وَِٰحَدةٌ
maka sesungguhnya hanyalah dia hentakan/teriakan (ia[pr]) yang satu

An-Naziaat:13

فَٱلزَِّٰجرَِٰت زَْجًرا
maka/dan yang melarang sebenar-benar larangan Ash-Shaafaat:2 فَٱلزَِّٰجرَِٰت
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Kosakata AlQuran

ي ج ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gampang, ringan, enteng,

empuk, pemurah, murah, dgn gampang, dgn mudah, pelan-pelan, hanya
sedikit, hemat, kikir, kecil, remeh, halus, sederhana, bersahaja

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يُزِْجى مُّزَْجىٍٰة
menjalankan / mengarak yang tidak dihargai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعٍة مُّزَْجىٍٰة فَأَْوِف َلنَا ٱْلَكيَْل َوِجئْنَا ِبِبضَٰ
dan kami mendatangkan dengan barang-barang yang tidak dihargai

maka sempurnakanlah bagi kami sukatan
Yusuf:88 مُّزَْجىٍٰة

بُُّكُم ٱلَِّذى يُزِْجى َلُكُم ٱْلفُْلَك ِفى ٱْلبَْحِر رَّ
tuhan kalian yang menjalankan / mengarak untuk kalian perahu di

dalam laut
Al-Isra:66 يُزِْجى

أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُزِْجى َسَحابًا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

menjalankan / mengarak awan
An-Nuur:43
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Kosakata AlQuran

ح ز ح ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergerak, mengalah,
berpindah tempat, mengalihkan

زُْحزَِح ِبُمزَْحزِِحِهۦ
dia dijauhkan dengan orang yang melepaskannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َر َوَما ُهَو ِبُمزَْحزِِحِهۦ ِمَن ٱْلَعذَاِب أَن يَُعمَّ
dan tidak dia dengan orang yang melepaskannya dari siksa bahwa ia

umur panjang
Al-Baqarah:96 ِبُمزَْحزِِحِهۦ

فََمن زُْحزَِح َعِن ٱلنَّاِر َوأُْدِخَل ٱْلَجنََّة
maka barang siapa dia dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan

surga ini
Ali-Imran:185 زُْحزَِح
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Kosakata AlQuran

ف ح ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penipu, coro, gerakan pelan-

pelan, gerak yg pelan sekali, gaya renang bebas, penghinaan diri, jejak,
denai, jalan kecil, bekas, kesan, bakat, gaun panjang, mars, gerakan,

batasan, baris, perebutan, pertarungan, perjuangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merayap, merangkak, melata,

merembet, menjalar, berjalaran, menjilat pantat, menjilat, menggigil,
bergerak dgn pelan-pelan, menggerayang, jalan dgn perlahan, merasa
seperti ada yg merayap, jalan dgn pelan-pelan, maju dgn pelan-pelan,

merendahkan diri, menghinakan diri, menyembah-nyembah, mengorek,
mengulur, memperlamakan, mencabut, menarik, mencabuntukan,

memancing, membuntuti, menyeret, terseret, mengikuti jejak, mengikuti,
mengekori, menjejaki, ketinggalan, berjalan dgn lesu, berjalan dgn susah

payah, berbaris, berdefile, menyuruh pergi, berbatas, berbatasan, berebut,
berjuang, memanjat dgn susah payah, membuat dgn susah payah,

membuat secara serampangan, mengaduk

زَْحفًا
penyerangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ زَْحفًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui orang-orang yang mereka mengingkari penyerangan
Al-Anfaal:15 زَْحفًا
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Kosakata AlQuran

ف ر خ ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna garis hiasan, pakaian hiasan,

ornamen, perhiasan, penghias, dandanan, proses menghiasi, pembubuhan,
penghiasan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menatah, menghiasi dgn
hiasan timbul, menghias, menghiasi, mendandan, mendandani,

memperhiasi, memanis, memberi tanda jasa, memberi tanda kehormatan

َوزُْخرُفًا زُْخرُفََها زُْخُرَف زُْخُرٍف
dan perhiasan-perhiasan keindahannya perihiasan perhiasan (emas)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء أَْو يَُكوَن َلَك بَيٌْت مِّن زُْخُرٍف أَْو تَرَْقىٰ ِفى ٱلسَّ
atau adalah dia bagimu sebuah rumah dari perhiasan (emas) ataunaik

di dalam langit
Al-Isra:93 زُْخُرٍف

يُوِحى بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض زُْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُروًرا
dia mewahyukan sebagian mereka kepada bagian perihiasan

perkataan tipuan
Al-An'aam:112 زُْخُرَف

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذَِت ٱأْلَرُْض زُْخرُفََها َوٱزَّيَّنَْت َوظَنَّ أَْهُلَهآ
sehingga apabila pengambilan bumi keindahannya dan terhias ia dan

sungguh (ia[lk]) akan menyangka penduduknya
Yunus:24 زُْخرُفََها

َا َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِن ُكلُّ ذَٰلَِك ملَّ َوزُْخرُفًا َو
dan perhiasan-perhiasan dan tidaklah tiap itu melainkan kesenangan

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:35 َوزُْخرُفًا
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Kosakata AlQuran

ر ج د ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penampikan kasar,

keingkaran, penghinaan, perlakuan menghina, umpat, umpatan, hidung
pendek lagi mancung, jepret, kancing, derak, gigitan, bunyi keras, bunyi
nyaring, derik, kertak, udara dingin, kue jahe, labu, gambas, bubur, krus

sayuran, kesesakan, labu Siam, sari buah murni
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menampik dgn kasar,

menolak dgn kasar, menghina, mencerca, mencercai, menolak, tdk peduli,
mematikan, membentak, mencaplok, merampas, menggertak,

mematahkan, putus, menggigit, menghardik, menyentak, membunyikan,
meletik, mengatupkan dgn bunyi keras, memotong, menjepret dgn
kamera, mengambil foto, berderak-derak, melumatkan, menindih,

menundukkan, memeras, menghentikan, bersesak-sesak

َوٱزُْدِجَر ُمزَْدَجٌر
ancaman yang menjadi cegahan (dari kekafiran)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلَقْد َجآَءُهم مَِّن ٱأْلَنۢبَآِء َما ِفيِه ُمزَْدَجٌر
Dan sesungguhnya ia datang kepada mereka dari beberapa kisah /

berita yang/apa-apa tentang (kebenaran) itu yang menjadi cegahan
(dari kekafiran)

Al-Qamar:4
ُمزَْدَجٌر

فََكذَّبُوا۟ َعبَْدنَا َوَقاُلوا۟ َمْجنُوٌن َوٱزُْدِجَر
(mereka) mendustakan hamba kami dan mereka berkata (ia[lk]) yang

digila-gilakan ancaman
Al-Qamar:9 َوٱزُْدِجَر
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Kosakata AlQuran

ر د ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengutuk, menyeranah,
menyerapah

تَزَْدِرٓى
rendah/hina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وآََل أَُقوُل لِلَِّذيَن تَزَْدِرٓى أَْعيُنُُكْم
dan tidak aku mengatakan bagi orang-orang yang rendah/hina mata-

mata kalian[lk]
Huud:31 تَزَْدِرٓى
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Kosakata AlQuran

ب ر ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna karpet, permadani,

hamparan, gelaran, ambal, babut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوزَرَاِبىُّ
dan permadani

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوزَرَاِبىُّ َمبْثُوثٌَة
dan permadani (ia[pr])yang dihamparkan

Al-
Ghaashiyah:16 َوزَرَاِبىُّ
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Kosakata AlQuran

ع ر ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penanaman, taburan,

perkebunan, daerah yg ditanami, tanaman, tumbuhan, benih, biji, bibit,
keturunan, asal, sumber, panen, hasil

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menanam, menanamkan,
menempatkan, menghijaukan, menabur, menaburkan, menebarkan,

menyebarkan, menyemai, mengeluarkan biji, membuang biji, mengolah,
membudayakan, membina, mempererat, memperkuat,

memperkembangtumbuhkan, mengerjakan tanah, memperkebuni,
memajukan supaya berkembang, memanen, tumbuh, memelihara,

bertumbuh, bertambah, menjadi, semakin meningkat, hidup seperti
tumbuh-tumbuhan

َكزَرْعٍ زَرْعٍ زَْرًعا تَزَْرُعونَُهۥٓ تَزَْرُعوَن
seperti tanaman tanaman tanaman-tanaman menanamnya bertanam

ٱلزَّرَْع َوٱلزَّرَْع َوزُُروعٍ َوزَرٌْع َكزَرْعٍ
tanaman dan tanaman-

tanaman dan tanam-tanaman dan tanaman-
tanaman seperti tanaman

ٱلزُّرَّاَع
penanam-penanam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل تَزَْرُعوَن َسبْعَ ِسِننَي َدأَبًا
dia mengatakan bertanam tujuh beberapa tahun biasa Yusuf:47 تَزَْرُعوَن

َءأَنتُْم تَزَْرُعونَُهۥٓ أَْم نَْحُن ٱلزَّٰرُِعوَن
apakah kamu menanamnya atau kami penanam Al-Waqi'a:64 تَزَْرُعونَُهۥٓ

َوَحفَفْنَُٰهَما ِبنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَيْنَُهَما زَْرًعا
dan (kami) mengelilingi keduanya dengan pohon kurma dan kami

menjadikan diantara mereka berdua tanaman-tanaman
Al-Kahfi:32 زَْرًعا
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KosakataAlQuran

ُمُهْم َوأَنفُُسُهْم أَفَاَل يُبِْصُروَن فَنُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا تَأُْكُل ِمنُْه أَنْعَٰ
lalu dikeluarkan oleh kami dengannya tanaman-tanaman kalian

memakan dari padanya binatang-binatang ternak mereka dan diri
mereka sendiri ia membenam mereka melihat

As-Sajdah:27

ثُمَّ يُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥ
kemudian dia mengeluarkan dengannya tanaman-tanaman yang

sungguh-sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Az-Zumar:21

يَِّتى ِبَواٍد َغيِْر ِذى زَرْعٍ بَّنَآ إِنِّىٓ أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya aku (aku) menempatkan dari

keturunanku di lembah selain/tanpa yang memiliki tanaman
Ibrahim:37 زَرْعٍ

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Iamenjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

َكزَرْعٍ

َوزَرٌْع َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغيُْر ِصنَْواٍن يُْسَقىٰ ِبَمآٍء
dan tanaman-tanaman dan kurma percabangan dan tidak percabangan

disirami (oleh nya) dengan air
Arraad:4 َوزَرٌْع

َوزُُروعٍ َونَْخٍل طَْلُعَها َهِضيٌم
dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma mayangnya sangat

lembut

Asy-
Syu'araa':148

َوزُُروعٍ
َوزُُروعٍ َوَمَقامٍ َكِريمٍ

dan tanam-tanaman dan kedudukan (ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Ad-Dukhaan:26

َوٱلنَّْخَل َوٱلزَّرَْع ُمْختَلِفًا أُُكُلُهۥ
dan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang sungguh-sungguh

dalam kondisiberbeda-beda makannya/rasanya
Al-An'aam:141 َوٱلزَّرَْع

يُنِۢبُت َلُكم ِبِه ٱلزَّرَْع َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلنَِّخيَل َوٱأْلَْعنََٰب
menyebabkan menumbuhkan bagi kalian dengannya tanaman dan

zaitun dan kurma-kurma dan anggur
An-Nahl:11 ٱلزَّرَْع

َءأَنتُْم تَزَْرُعونَُهۥٓ أَْم نَْحُن ٱلزَّٰرُِعوَن
apakah kamu menanamnya atau kami penanam Al-Waqi'a:64 ٱلزَّٰرُِعوَن
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KosakataAlQuran

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karenahendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

ٱلزُّرَّاَع
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Kosakata AlQuran

ق ر ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebiruan, kebiru-biruan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

زُرًْقا
mata kelabu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونَْحُشُر ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ زُرًْقا
dan akan mengumpulkan para yang melakukan dosa pada hari itu

mata kelabu
Thaahaa:102 زُرًْقا
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Kosakata AlQuran

م ع ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pernyataan, pernyataan

tanpa bukti, sambilan, pretensi, tuntutan, aksi, tipuan, alasan yang tidak
benar, buatan, hal berpura-pura

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengatakan, menduga keras,
menyatakan tanpa bukti, berkata, mengucapkan, berucap, mengira,

bilang, kata, mengomong, ujar, berpendapat, membilangkan, memperikan,
menganggap diri, berlaku, bersandiwara, berpura-pura, memberanikan

diri, pura-pura

زََعْمتُم زََعْمَت زََعَم تَزُْعُموَن ِبزَْعِمِهْم
kalian menyangka (kamu) mengira (ia) mengira kalian sangkakan /

ujarkan
menurut anggapan

mereka

يَزُْعُموَن زَِعيٌم زََعْمتُْم
kalian mengira jaminan / sangkaan kalian menyangka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا لُِشرََكآِئنَا ذَا لِـلَّـِه ِبزَْعِمِهْم َوهَٰ فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini untuk Allah menurut anggapan mereka

dan ini untuk sekutu kami
Al-An'aam:136 ِبزَْعِمِهْم

 إاِلَّ َمن نََّشآُء ِبزَْعِمِهْم
kecuali orang dia menghendaki menurut anggapan mereka

Al-An'aam:138

أَيَْن ُشرََكآؤُُكُم ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dimana sekutu-sekutu/sesembahan kalian orang-orang yang adalah

kalian kalian sangkakan / ujarkan
Al-An'aam:22 تَزُْعُموَن

 َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan sesatkan dari kalian apa adalah kalian kalian sangkakan / ujarkan

Al-An'aam:94

 ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
orang-orang yang adalah kalian kalian sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:62
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KosakataAlQuran

 َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian kalian
sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:74

۟ زََعَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن لَّن يُبَْعثُوا
(ia) mengira orang-orang yang mereka mengingkari bahwa tidak

dibangkitkan
At-Taghaabun:7 زََعَم

َمآَء َكَما زََعْمَت َعَليْنَا ِكَسفًا أَْو تُْسِقَط ٱلسَّ
atau dijatuhkan langit sebagaimana (kamu) mengira atas kami

potong/gumpalan
Al-Isra:92 زََعْمَت

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِنِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain dia
Al-Isra:56 زََعْمتُم

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain Allah
Saba':22

َوَما نََرٰى َمَعُكْم ُشفََعآَءُكُم ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan tidak kami melihat beserta kalian pemberi syafa'at kalian orang-

orang yang kalian menyangka
Al-An'aam:94 زََعْمتُْم

ْوِعًدا بَْل زََعْمتُْم أَلَّن نَّْجَعَل َلُكم مَّ
bahkan kalian menyangka bahwa tidak jadikan bagi kalian perjanjian

Al-Kahfi:48

 َويَْوَم يَُقوُل نَاُدوا۟ ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan pada hari dia mengatakan (mereka) menyeru sekutu-sekutuku

orang-orang yang kalian menyangka
Al-Kahfi:52

إِن زََعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِيَآُء لِـلَّـِه ِمن ُدوِن ٱلنَّاِس
jika kalian menyangka bahwa kamu pelindung-pelindung Allah dari

selain manusia
Al-Jumu'ah:6

َومِلَن َجآَء ِبِهۦ ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا۠ ِبِهۦ زَِعيٌم
dan bagi orang dia datang dengannya beban seekor unta dan aku

dengannya jaminan / sangkaan
Yusuf:72 زَِعيٌم

 َسْلُهْم أَيُُّهم ِبذَٰلَِك زَِعيٌم
tanyakan pada (mereka) siapa diantara mereka demikian itu jaminan /

sangkaan
Al-Qalam:40

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يَزُْعُموَن
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang kalian mengira
An-Nisa:60 يَزُْعُموَن
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Kosakata AlQuran

ر ف ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghembuskan,
mengeluarkan, berembus, mengeluarkan nafas, berhembus, menghembus,

berakhir, meninggal, meninggal dunia, selesai, tamat, habis waktunya,
bernafas, menghirup, meniupkan, mengatakan, menafaskan, menyebut-

nyebut, membuang, halau, mengucilkan, memecat, memaksa keluar,
menendang

َوزَِفيًرا زَِفيٌر
dan teriakan/suara bernyala-nyala rintiahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلُهْم ِفيَها زَِفيٌر َوَشِهيٌق
bagi mereka didalamnya rintiahan dan rintihan Huud:106 زَِفيٌر

َلُهْم ِفيَها زَِفيٌر َوُهْم ِفيَها اَل يَْسَمُعوَن
bagi mereka didalamnya rintiahan dan mereka didalamnya tidak

mereka mendengar
Al-Anbiyaa':100

إِذَا َرأَتُْهم مِّن مََّكانٍۭ بَِعيٍد َسِمُعوا۟ َلَها تََغيُّظًا َوزَِفيًرا
apabila (ia) melihat mereka dari tempat yang jauh Maha mendengar

padanya kemarahan dan teriakan/suara bernyala-nyala
Al-Furqon:12 َوزَِفيًرا
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Kosakata AlQuran

ف ف ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perkawinan, perpaduan,

penyatuan, nikah, penggabungan, upacara nikah, yg berhubungan dgn
pengantin, yg berhubungan dgn perkawinan, pendukung, pendukungan,
keikutsertaan, upacara perkawinan, selaput dara, jangat keperawanan,

berhubung dgn perkawinan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَزِفُّوَن
bergegas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْقبَُلٓوا۟ إَِليِْه يَزِفُّوَن
maka/kemudian mereka menghadaplah / datanglah kepadanya

bergegas
Ash-Shaafaat:94 يَزِفُّوَن
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Kosakata AlQuran

م ق ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna burung layang-layang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menelan, menerima, telan,
mencaplok, mengenyampingkan, mempercayai bulat-bulat

ٱلزَّقُّومِ زَقُّومٍ
zaqqum zaqqum

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلَءاِكُلوَن ِمن َشَجٍر مِّن زَقُّومٍ
benar-benar mereka memakan dari pohon dari zaqqum Al-Waqi'a:52 زَقُّومٍ

أَذَٰلَِك َخيٌْر نُّزاًُل أَْم َشَجرَةُ ٱلزَّقُّومِ
apakah yang demikian itu kebaikan anugerah-anugerah ataukah

pohon (kb/kt sifat) zaqqum
Ash-Shaafaat:62 ٱلزَّقُّومِ

 إِنَّ َشَجرََت ٱلزَّقُّومِ
sesungguhnya pohon zaqqum

Ad-Dukhaan:43
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Kosakata AlQuran

ر ك ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَٰزََكِريَّآ َوزََكِريَّآ َوزََكِريَّا زََكِريَّآ زََكِريَّا
hai Zakariya dan Zakaria dan Zakaria Zakariya Zakaria

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكفََّلَها زََكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليَْها زََكِريَّا ٱمْلِْحرَاَب
dan dia memeliharanya Zakaria setiap apa dia memasuki diatasnya

Zakaria mimbar
Ali-Imran:37 زََكِريَّا

وََكفََّلَها زََكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليَْها زََكِريَّا ٱمْلِْحرَاَب
dan dia memeliharanya Zakaria setiap apa dia memasuki diatasnya

Zakaria mimbar
Ali-Imran:37

ُهنَالَِك َدَعا زََكِريَّا َربَُّهۥ
disanalah dia berdoa Zakaria tuhannya

Ali-Imran:38

ِذْكُر رَْحَمِت َربَِّك َعبَْدهُۥ زََكِريَّآ
peringatan rahmat tuhanmu hamba-nya Zakariya Maryam:2 زََكِريَّآ

لِِحنَي إِْليَاَس ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ َوزََكِريَّا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو
dan Zakaria danmenghidupkan dan 'isa dan Ilyas setiap termasuk

orang-orang yang soleh
Al-An'aam:85 َوزََكِريَّا

َوزََكِريَّآ إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥ
dan Zakaria tatkala (dia) menyeru tuhannya Al-Anbiyaa':89 َوزََكِريَّآ

رَُك ِبُغلَٰمٍ ٱْسُمُهۥ يَْحيَىٰ يَٰزََكِريَّآ إِنَّا نُبَشِّ
hai Zakariya sesungguhnya kami diberi kabar gembira kepadamu

dengan seorang anak laki-laki namanya hidup
Maryam:7 يَٰزََكِريَّآ
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Kosakata AlQuran

ي ك ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecerdasan, penetrasi,

penembusan, penyusupan, kebobolan, perembesan, terombosan,
kebijaksanaan, kecerdikan, akal sehat, kecepatan, ketangkasan, kecekatan,
kekencangan, yg lekas mengerti, yg cepat mengerti, mentalitas, daya otak,

kapasitas mental, kapasitet mental, paham, kemengertian, pengartian,
pengambilan, kelihaian, kelicikan, ketajaman otak, ketajaman pikiran,

kecemerlangan, kemewahan, kepandaian, gemerlapan, keterangan, otak,
kepala, benak, kelucuan, akal, jenakawan, ketampanan, keelokan,

kebagusan, kekocakan, kecakapan, ketrampilan, kepintaran, pikiran,
batin, budi, jiwa, fikiran, pendapat, maksud, ingatan, kehendak, kalbu,

intelek, akal budi, orang pandai, daya pikiran, inteligensi, intel,
inteligensia, berita, kabar, pengintaian, keterangan-keterangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperhatikan, menjaga,
memelihara, tahu, memukul kepala, patuh, menghiraukan, mengingat-

ingat, hati-hati.

زََكٰوٍة زََكٰوةً ٓوا۟ تُزَكُّ ىٰ تَزَكَّ أَزَْكىٰ
pengandaan zakat semakin kesucian disucikan (kamu) sucikanlah lebih bersih/suci

ىَٰها زَكَّ زَِكيَّةًۢ زَِكيًّا زََكىٰ زََكٰوٍة
mensucikannya suci/bersih yang suci bersih pengandaan zakat

يُكْم َويُزَكِّ َوزََكٰوةً يِهم َوتُزَكِّ لِلزََّكٰوِة ىَٰها زَكَّ
dan dia mensucikan

kalian dan kesucian dan disucikan
mereka pada zakat mensucikannya

ىٰ يَزَّكَّ ىٰ يَتَزَكَّ َوٱلزََّكٰوِة يِهْم َويُزَكِّ يُكْم َويُزَكِّ
membersihkan diri sangat mensucikan dan zakat dan dia bersihkan

mereka
dan dia mensucikan

kalian
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Kosakata Al-Quran

يِهْم يُزَكِّ ى يُزَكِّ وَن يُزَكُّ
dia mensucikan mereka dia membersihkan mereka membersihkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَٰلُِكْم أَزَْكىٰ َلُكْم َوأَطَْهُر
yang demikian itu bagi kalian lebih bersih/suci bagi kalian dan

(ia[lk]) lebih suci
Al-Baqarah:232 أَزَْكىٰ

وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّنُْه
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19

ُهَو أَزَْكىٰ َلُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم
dia lebih bersih/suci bagi kalian dan Allah dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui
An-Nuur:28

ذَٰلَِك أَزَْكىٰ َلُهْم إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
itu lebih bersih/suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha

mengetahui dengan/terhadap apa kerjakan
An-Nuur:30

ىٰ لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَآُء َمن تَزَكَّ خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan itulah balasan orang (kamu)

sucikanlah
Thaahaa:76 ىٰ تَزَكَّ

ىٰ لِنَفِْسِهۦ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر ىٰ فَِإنََّما يَتَزَكَّ َوَمن تَزَكَّ
dan barang siapa (kamu) sucikanlah maka sesungguhnya hanyalah

sangat mensucikan untuk diri sendiri dan kepada Allah tempat
kembali

Faathir:18

ىٰ  فَُقْل َهل لََّك إَِلىٰٓ أَن تَزَكَّ
maka kamu hendaklah mengatakan apakah/maukah bagimu kepada

(untuk) untuk (kamu) sucikanlah
An-Naziaat:18

ىٰ  َقْد أَفَْلحَ َمن تَزَكَّ
sungguh telah (ia) sangat menguntungkan siapa/orang (kamu)

sucikanlah
Al-Alaa:14

ٓوا۟ أَنفَُسُكْم ُهَو أَْعَلُم ِبَمِن ٱتََّقىٰٓ فَاَل تُزَكُّ
maka jangan disucikan diri-diri kalian dia paling mengetahui dengan

siapa dia bertaqwa
An-Najm:32 ۟ ٓوا تُزَكُّ

نُْه زََكٰوةً َوأَْقرََب رُْحًما فَأَرَْدنَآ أَن يُبِْدَلُهَما َربُُّهَما َخيًْرا مِّ
maka (kami) menghendaki untuk menyebabkan akan mengganti
keduanya tuhan mereka berdua kebaikan dari padanya semakin

kesucian dan (ia[lk]) lebih mendekat kasih sayang

Al-Kahfi:81
زََكٰوةً

فَاَل يَْربُوا۟ ِعنَد الـلَّـِه َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن زََكٰوٍة
maka tidak menambah disisi Allah dan tidak yang (kalian) berikan

dari pengandaan zakat
Ar-Ruum:39 زََكٰوٍة
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َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َما زََكىٰ ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tidak bersih

diantara kalian dari seorang selama-lamanya
An-Nuur:21 زََكىٰ

أِلََهَب َلِك ُغلًَٰما زَِكيًّا
untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci Maryam:19 زَِكيًّا

فََقتََلُهۥ َقاَل أََقتَْلَت نَفًْسا زَِكيَّةًۢ ِبَغيِْر نَفٍْس
maka dia membunuhnya dia mengatakan mengapa (kamu[lk])

membunuh seseorang suci/bersih dengan tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Kahfi:74 زَِكيَّةًۢ

ىَٰها َقْد أَفَْلحَ َمن زَكَّ
sungguh telah (ia) sangat menguntungkan siapa/orang

mensucikannya
Ash-Shams:9 ىَٰها زَكَّ

َوٱلَِّذيَن ُهْم لِلزََّكٰوِة فَِٰعُلوَن
dan orang-orang yang mereka pada zakat orang-orang yang telah

mengerjakan/menunaikan
Al-Mu'minuun:4 لِلزََّكٰوِة

يِهم ِبَها رُُهْم َوتُزَكِّ ُخذْ ِمْن أَْموَٰلِِهْم َصَدَقًة تُطَهِّ
ambillah dari harta-harta mereka sedekah dibersihkan mereka[lk] dan

disucikan mereka dengannya
At-Taubah:103 يِهم َوتُزَكِّ

َوَحنَانًا مِّن لَُّدنَّا َوزََكٰوةً وََكاَن تَِقيًّا
dan rasa belas kasihan dari sisi kami dan kesucian dan ia adalah

orang yang bertakwa
Maryam:13 َوزََكٰوةً

يُكْم َويَُعلُِّمُكُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
dan dia mensucikan kalian dan dia sungguh-sungguh mengajarkan

kalian kitab dan hikmah
Al-Baqarah:151 يُكْم َويُزَكِّ

يِهْم يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتَك َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan dia ajarkan

mereka kitab dan hikmat dan dia bersihkan mereka
Al-Baqarah:129 يِهْم َويُزَكِّ

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayatNya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan Hikmah
Ali-Imran:164

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan hikmah
Al-Jumu'ah:2

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة َما ُدْمُت َحيًّا ِنى ِبٱلصَّ أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوصَٰ
dimana apa/saja adalah aku dan mewasiatkanlah kepadaku dengan

sholat dan zakat apa aku tetap/selama kehidupan
Maryam:31 َوٱلزََّكٰوِة
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َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة  وََكاَن يَأُْمُر أَْهَلُهۥ ِبٱلصَّ
dan ia adalah dia menyuruh keluarganya dengan sholat dan zakat

Maryam:55

ىٰ لِنَفِْسِهۦ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر ىٰ فَِإنََّما يَتَزَكَّ َوَمن تَزَكَّ
dan barang siapa (kamu) sucikanlah maka sesungguhnya hanyalah

sangat mensucikan untuk diri sendiri dan kepada Allah tempat
kembali

Faathir:18
ىٰ يَتَزَكَّ

ىٰ  ٱلَِّذى يُؤِْتى َماَلُهۥ يَتَزَكَّ
yang dia diberikan hartanya sangat mensucikan

Al-Lail:18

ىٰ َوَما َعَليَْك أاَلَّ يَزَّكَّ
dan tidak atas kamu bahwa tidak membersihkan diri Abasa:7 ىٰ يَزَّكَّ

ىٰٓ َوَما يُْدِريَك َلَعلَُّهۥ يَزَّكَّ
dan tidak diberitakan kepadamu boleh jadi ia membersihkan diri Abasa:3 ىٰٓ يَزَّكَّ

وَن أَنفَُسُهم أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُزَكُّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka membersihkan diri-diri mereka sendiri
An-Nisa:49 وَن يُزَكُّ

بَِل الـلَّـُه يُزَكِّى َمن يََشآُء واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
akan tetapi Allah dia membersihkan siapadia kehendaki dan tidak

mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:49 يُزَكِّى

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يُزَكِّى َمن يََشآُء َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan Allah

maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:21

يِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم واََل يُزَكِّ
dan tidak dia mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
Al-Baqarah:174 يِهْم يُزَكِّ

يِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم واََل يُزَكِّ
dan tidak dia mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
Ali-Imran:77

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:43 ٱلزََّكٰوةَ

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ  َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:83

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ  َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:110
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َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ  َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat

Al-Baqarah:177

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat maka

bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ  َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
An-Nisa:77

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162

َلٰوةَ َوَءاتَيْتُُم ٱلزََّكٰوةَ َوَءاَمنتُم ِبرُُسلِى َوَعزَّرْتُُموُهْم َلِئْن أََقْمتُُم ٱلصَّ
sungguh jika kalian mendirikan sholat dan kalian menunaikan zakat

dan kalian beriman kepada rasul-rasul-ku dan mereka membantu
mereka

Al-Maidah:12

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهْم رَِٰكُعوَن ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat dan mereka orang-orang yang tunduk
Al-Maidah:55

 فََسأَْكتُبَُها لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ
maka akan menuliskan / menetapkan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa dan mereka menunaikan zakat
Al-A'raaf:156

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فََخلُّوا۟ َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan
jalan mereka

At-Taubah:5

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian di dalam
agama

At-Taubah:11

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوَلْم يَْخَش إاِلَّ الـلَّـَه َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan tidak

takut kecuali Allah
At-Taubah:18

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َويُِطيُعوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
didirikan sholat dan mereka menunaikan zakat dan ditaati Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:71

َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأََمُروا۟ ِبٱمْلَْعُروِف َونََهْوا۟ َعِن ٱمْلُنَكِر
dan mereka menunaikan zakat dan (mereka) menyuruh dengan

perbuatan baik dan (mereka) mencegah / melarang dari pembuat
kemungkaran

Al-Hajj:41
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َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ  ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
An-Naml:3

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ  ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
Luqman:4

َلٰوةَ َوَءاِتنَي ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطْعَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َوأَِقْمَن ٱلصَّ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan kamu hendaklah memberikan

kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33

ِفُروَن ٱلَِّذيَن اَل يُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
orang-orang yang tidak dia akan mendatangkan zakat dan mereka

dengan akhirat mereka orang-orang yang telah kafir
Fush-Shilat:7

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

َلٰوةَ َويُؤْتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوذَٰلَِك ِديُن ٱْلَقيَِّمِة َويُِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan didirikan sholat dan didatangkan zakat dan demikian itu agama

betul/lurus
Al-Baiyinah:5

ِبِديَن إِيتَآَء ٱلزََّكٰوِة وََكانُوا۟ َلنَا عَٰ َلٰوِة َو إَِقاَم ٱلصَّ َو
dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan adalah mereka bagi

kami orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':73 ٱلزََّكٰوِة

إِيتَآِء ٱلزََّكٰوِة َلٰوِة َو إَِقامِ ٱلصَّ  َو
dan dirikanlah sholat mendatangkan zakat

An-Nuur:37
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Kosakata AlQuran

ل ز ل ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kocokan, keadaan goncang,

kegoncangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengejang, menggetarkan,

mengejangkan, membangkitkan, menggugah, membangunkan,
menggerakkan, menimbulkan, membangkit, menghidupkan,

mendorongkan, menggoncangkan, menggoyang, menggoncang,
bergoncang, goncang, menggentarkan, gemetar, menggigil, menggoyahkan,

menggoyangkan

۟ َوزُْلزُِلوا زِْلزَاَلَها زِْلزَااًل زُْلزَِلِت زَْلزََلَة
dan mereka

digoncangkan goncangan goncangan digoncangkan kegoncangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَعِة َشىٌْء َعِظيٌم إِنَّ زَْلزََلَة ٱلسَّ
sesungguhnya kegoncangan kiamat barang sesuatu yang besar Al-Hajj:1 زَْلزََلَة

إِذَا زُْلزَِلِت ٱأْلَرُْض زِْلزَاَلَها
apabila digoncangkan bumi goncangan Az-Zalzalah:1 زُْلزَِلِت

ُهنَالَِك ٱبْتُلِىَ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوزُْلزُِلوا۟ زِْلزَااًل َشِديًدا
disitulah diuji orang-orang mukmin dan mereka digoncangkan

goncangan sangat keras/berat
Al-Ahzab:11 زِْلزَااًل

إِذَا زُْلزَِلِت ٱأْلَرُْض زِْلزَاَلَها
apabila digoncangkan bumi goncangan Az-Zalzalah:1 زِْلزَاَلَها

رَّآُء َوزُْلزُِلوا۟ تُْهُم ٱْلبَأَْسآُء َوٱلضَّ مَّسَّ
dia telah menimpa mereka malapetaka dan kesengsaraan dan mereka

digoncangkan
Al-Baqarah:214 ۟ َوزُْلزُِلوا

ُهنَالَِك ٱبْتُلِىَ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوزُْلزُِلوا۟ زِْلزَااًل َشِديًدا
disitulah diuji orang-orang mukmin dan mereka digoncangkan

goncangan sangat keras/berat
Al-Ahzab:11

2556

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ف ل ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan dekat, kedekatan,

pendekatan, jalan, mendekatnya, datangnya, tibanya, perdekatan, hal
menjelang, penghampiran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menarik, mendapatkan,
mendapat, mendapati, menggambar, mengambil, menyeret, mencabut,

menghela, mendatangkan, mengundi, menutup, memindahkan,
menyebabkan, mempertarikkan, mengambilkan, membuang isi perut,
mendekati, menemui, mendekat, menjelang, memarani, akan datang,

berbicara

َوأَزَْلفْنَا َلزُْلفَىٰ زُْلفَىٰٓ زُْلفًَة أُزْلِفَْت
dan (kami) dekatkan sungguh dekat dekat dekat didekatkan

َوزَُلفًا َوأُزْلِفَِت
dan yang dekat dan didekatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ٱْلَجنَُّة أُزْلِفَْت َو
dan apabila surga didekatkan At-Takwiir:13 أُزْلِفَْت

ا َرأَْوهُ زُْلفًَة ِسيٓـَْٔت ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََلمَّ
maka ketika (mereka) melihatnya dekat menjadi buruk/jelek wajah-

wajah orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Mulk:27 زُْلفًَة

بُُكْم ِعنَدنَا زُْلفَىٰٓ َوَمآ أَْموَُٰلُكْم وآََل أَْولَُٰدُكم ِبٱلَِّتى تَُقرِّ
dan tidak harta-harta kalian dan tidak anak-anak kalian dengan yang

mendekatkan kalian disisi kami dekat
Saba':37 زُْلفَىٰٓ

بُونَآ إَِلى الـلَّـِه زُْلفَىٰٓ  َما نَْعبُُدُهْم إاِلَّ لِيَُقرِّ
tidak menyembah mereka[lk] kecuali supaya didekatkan kepada kami

kepada Allah dekat
Az-Zumar:3
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KosakataAlQuran

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب فََغفَرْنَا َلُهۥ ذَٰلَِك َو
maka (kami) mengampuni baginya itu dan sesungguhnya kami

baginya disisi kami sungguh dekat dan amat baik tempat kembali
Shaad:25 َلزُْلفَىٰ

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب َو
dan sesungguhnya kami baginya disisi kami sungguh dekat dan amat

baik tempat kembali
Shaad:40

َوأَزَْلفْنَا ثَمَّ ٱْلَءاَخِريَن
dan (kami) dekatkan kemudian yang lain Asy-Syu'araa':64 َوأَزَْلفْنَا

َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan Asy-Syu'araa':90 َوأُزْلِفَِت

َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيَْر بَِعيٍد
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

tidak / bukan / selain jauh
Qaaf:31

َلٰوةَ طَرَفَىِ ٱلنََّهاِر َوزَُلفًا مَِّن ٱلَّيِْل َوأَِقمِ ٱلصَّ
dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan yang dekat dari

malam
Huud:114 َوزَُلفًا
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Kosakata AlQuran

ق ل ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sarung bantal, kesilapan, rok

dalam, anggur, hal tergelincir, kesesatan, pakaian dalam wanita, anderok,
galangan, cangkuk, setek, orang kecil, licin, licik, lincir, tdk tetap, lecok,

cerdik, curang, cekatan, lancap, lapisan, manis, bermanis-manis, usapan,
sikatan, keluasan, jalan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tergelincir, menyelinap,
terpeleset, menggelincir, lolos, terlepas, meleset, lewat, keliru, luput,

memasukkan, memasang, melepaskan, merosot, salah, mundur,
mengenakan, mengatur apik, mengatur rapi, meluncur, merayap, melata,

menyapu, membentang, meluas, menjuarai, menang, memanjang, meniup,
menjalar di, membersihkan, menghapuskan, menyentuh, bergerak dgn

cepat, bergerak dgn agung, membujur

َليُزْلُِقونََك زََلًقا
benar-benar digelincirkan kamu (oleh mereka[lk]) licin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء فَتُْصِبحَ َصِعيًدا زََلًقا َويُرِْسَل َعَليَْها ُحْسبَانًا مَِّن ٱلسَّ
dan menyebabkan mengirimkan diatasnya perhitungan (petir) dari

langit maka dijadikan debu/tanah licin
Al-Kahfi:40 زََلًقا

رِِهْم إِن يََكاُد ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َليُزْلُِقونََك ِبأَبْصَٰ َو
benar-benar sangat mengetahui semakin dekat orang-orang yang

mereka mengingkari benar-benar digelincirkan kamu (oleh
mereka[lk]) dengan pandangan mereka

Al-Qalam:51
َليُزْلُِقونََك
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Kosakata AlQuran

ل ل ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna angguk, manggut, tanda

setuju, keadaan mengantuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbuat salah, keliru, khilaf,
mengangguk, berangguk, menganggukkan kepala, mengantuk, memberi

isyarat

ٱْستَزَلَُّهُم فَتَِزلَّ فَأَزَلَُّهَما زََلْلتُم
kelak dia akan

menggelincirkan mereka maka tergelincir maka menggelincirkan
keduanya

kaliah telah mengelincir /
salah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فَِإن زََلْلتُم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءتُْكُم ٱْلبَيِّنَُٰت

maka jika kaliah telah mengelincir / salah dari sesudah apa ia datang
kepadamu bukti-bukti (kebenaran)

Al-Baqarah:209 زََلْلتُم
يْطَُٰن َعنَْها فَأَزَلَُّهَما ٱلشَّ

maka menggelincirkan keduanya syaitan daripadanya (surga) Al-Baqarah:36 فَأَزَلَُّهَما
نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ

dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya
diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah

teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94
فَتَِزلَّ

يْطَُٰن ِببَْعِض َما َكَسبُوا۟ إِنََّما ٱْستَزَلَُّهُم ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah kelak dia akan menggelincirkan mereka

syaitan dengan sebagian/disebabkan apa mereka telah melakukan
Ali-Imran:155 ٱْستَزَلَُّهُم
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Kosakata AlQuran

م ل ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengusir, memecat,
mengeluarkan, mendaulat

َوٱأْلَزْلَُٰم ِبٱأْلَزْلَٰمِ
dan mengundi nasib dengan anak panah dengan anak panah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوأَن تَْستَْقِسُموا۟ ِبٱأْلَزْلَٰمِ ذَٰلُِكْم ِفْسٌق ٱْليَْوَم يَِئَس

dan bahwa kalian menyumpah dengan anak panah yang demikian itu
bagi kalian kefasikan pada hari ini dia berputus asa

Al-Maidah:3 ِبٱأْلَزْلَٰمِ
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس

wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah
minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib

dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90 َوٱأْلَزْلَُٰم
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Kosakata AlQuran

ر م ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda kelompok, banyak penonton, bermakna

lengking, detdot, bunyi klakson, bunyi terompet, tanduk, klakson,
terompet, semacam alat musik, orang ramai, pergaulan, bondong, kelimun,

jumlah besar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberi bertanduk,

berkerumun, berjejal, mendesak, berdesak-desak, membunyikan klakson,
berteriak, menanduk,

زَُمًرا
berbondong-bondong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِسيَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka mengingkari kepada

neraka jahanam berbondong-bondong
Az-Zumar:71 زَُمًرا

 َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم إَِلى ٱْلَجنَِّة زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka bertakwa tuhan ke

surga berbondong-bondong
Az-Zumar:73
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Kosakata AlQuran

ل م ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lemas, lemah, lesu, berjalan

pincang 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melengkung, melengkungkan,

menimpang, membengkokkan, membengkok

ُل ٱمْلُزَّمِّ
orang yang dalam kondisi berselimut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلُزَّمِّ
wahai orang yang dalam kondisi berselimut

Al-
Muzzammil:1 ُل ٱمْلُزَّمِّ
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Kosakata AlQuran

ر ه م ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kilat, cahaya, sekejap, detik,

blitz, kilasan, sekejap mata, denyar, cetusan, lintasan, lejang, mewah,
tiruan, tiba-tiba

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyala, menyiarkan,
mengirim, mengkilat, menyorotkan, melewati dgn cepat sekali,

memberikan, muncul dgn tiba-tiba

زَْمَهِريًرا
kedinginan yang sangat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل يََرْوَن ِفيَها َشْمًسا واََل زَْمَهِريًرا
tidak (mereka) melihat didalamnya matahari dan tidak kedinginan

yang sangat
Al-Insaan:13 زَْمَهِريًرا
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Kosakata AlQuran

ج ن ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jahe, halia, kelincahan, orang

berambut perang, perang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memacu, membumbui dgn

jahe, membumbui dgn halia

زَنَجِبياًل
jahe

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويُْسَقْوَن ِفيَها َكأًْسا َكاَن ِمزَاُجَها زَنَجِبياًل
dan diberi minum didalamnya piala/gelas adalah dia campurannya

jahe
Al-Insaan:17 زَنَجِبياًل
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Kosakata AlQuran

م ن ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna anak gampang, anak jadah,

anak zina, haram zadah, bastar, anak di luar perkawinan, di luar
perkawinan, tdk asli

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

زَِنيمٍ
dan orang-orang musyrik perempuan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ۭ بَْعَد ذَٰلَِك زَِنيمٍ ُعتُلٍّ
kaku kasar sesudah itu dan orang-orang musyrik perempuan Al-Qalam:13 زَِنيمٍ
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Kosakata AlQuran

ي ن ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bersetubuh di luar nikah,

sundal, perempuan jalang, perempuan cabul, perempuan tuna susila,
wanita pelacur, cabo, wanita jalang, wanita p, zina, perzinaan, keserongan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melacur, bercabul, berzina

يَزْنُوَن َوٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى زَاِنيًَة زَاٍن
(mereka[lk]) berzina dan pezina dan laki-laki yang

berzina
(ia[pr]) yang

menzina (ia[lk]) berzina

ٱلزِّنَىٰٓ ٱلزَّاِنيَُة ٱلزَّاِنى يَزِْننَي
zina pezina perempuan laki-laki yang berzina melakukan zina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلزَّاِنيَُة اَل يَنِكُحَهآ إاِلَّ زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك
dan pezina tidak mengawininya[pr] melainkan (ia[lk]) berzina atau

(ia[lk]) yang berusaha untuk menyekutukan
An-Nuur:3 زَاٍن

ٱلزَّاِنى اَل يَنِكحُ إاِلَّ زَاِنيًَة أَْو ُمْشرَِكًة
laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan (ia[pr]) yang

menzina atau (ia[pr]) yang musyrik
An-Nuur:3 زَاِنيًَة

ٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى فَٱْجلُِدوا۟ ُكلَّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ِما۟ئََة َجْلَدٍة
pezina perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seratus deraan
An-Nuur:2 َوٱلزَّاِنى

َوٱلزَّاِنيَُة اَل يَنِكُحَهآ إاِلَّ زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك
dan pezina tidak mengawininya[pr] melainkan (ia[lk]) berzina atau

(ia[lk]) yang berusaha untuk menyekutukan
An-Nuur:3 َوٱلزَّاِنيَُة
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واََل يَزْنُوَن َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك يَْلَق أَثَاًما
dan tidak (mereka[lk]) berzina dan barangsiapa dia melakukan itu

menemui dosa
Al-Furqon:68 يَزْنُوَن

واََل يَْسرِْقَن واََل يَزِْننَي واََل يَْقتُْلَن
dan tidak mencuri dan tidak melakukan zina dan tidak membunuh

Al-
Mumtahinah:12 يَزِْننَي

ٱلزَّاِنى اَل يَنِكحُ إاِلَّ زَاِنيًَة أَْو ُمْشرَِكًة
laki-laki yang berzina tidakmenikahi melainkan (ia[pr]) yang

menzina atau (ia[pr]) yang musyrik
An-Nuur:3 ٱلزَّاِنى

ٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى فَٱْجلُِدوا۟ ُكلَّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ِما۟ئََة َجْلَدٍة
pezina perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seratus deraan
An-Nuur:2 ٱلزَّاِنيَُة

واََل تَْقَربُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَسآَء َسِبياًل
dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya dia adalah dia

perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan
Al-Isra:32 ٱلزِّنَىٰٓ
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د ه ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tapa, riazat, kesederhanaan,

pemantangan minuman keras, kepolosan, ketenangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meninggalkan, melepaskan,
menolak, tdk mengakui, menjauhkan diri, bertarak, absten, tdk memberi

suara

ٱلزَِّٰهِديَن
orang-orang yang tidak senang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكانُوا۟ ِفيِه ِمَن ٱلزَِّٰهِديَن
dan adalah mereka tentang (kebenaran) itu dari orang-orang yang

tidak senang
Yusuf:20 ٱلزَِّٰهِديَن

2569

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ر ه ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bunga, kembang, puspa,

puspita
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mekar, menjadi, berbunga,

berkembang, memekar

زَْهرَةَ
kembang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْهْم زَْهرَةَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا لِنَفِْتنَُهْم ِفيِه مِّ
dari mereka kembang kehidupan dunia untuk menguji mereka[lk]

tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:131 زَْهرَةَ
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ق ه ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebohongan, bidaah,

pernyataan bohong
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوزََهَق َوتَزَْهَق زَُهوًقا زَاِهٌق
dan (ia) menghilang dan akan

melayang/binasa lenyap (ia[lk]) yang
melenyapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا تَِصفُوَن فَِإذَا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم ٱْلَويُْل ِممَّ
maka ia dia (ia[lk]) yang melenyapkan dan bagimu kecelakaan dari

apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':18 زَاِهٌق

إِنَّ ٱْلبَِٰطَل َكاَن زَُهوًقا
sesungguhnya (ia[lk]) yang melakukan kebatilan adalah dia lenyap Al-Isra:81 زَُهوًقا

ِفُروَن َوتَزَْهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَٰ
dan akan melayang/binasa diri-diri mereka dan mereka orang-orang

yang telah kafir
At-Taubah:55 َوتَزَْهَق

ِفُروَن َوتَزَْهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَٰ
dan akan melayang/binasa diri-diri mereka dan mereka orang-orang

yang telah kafir
At-Taubah:85

َوُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوزََهَق ٱْلبَِٰطُل
dan katakanlah dia datang benar dan (ia) menghilang (ia[lk]) yang

melakukan kebathilan
Al-Isra:81 َوزََهَق
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ج و ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pasangan, jodoh, sekutu,

istri, kapal pengantara, kumpulan alat musik, kesesuaian, harmoni, engko,
kompanyon, pacangan, tiang, kancing, papan, kuda pembiak, kuda pacek,

bapak kuda, sepasang, pasang, suami istri, beberapa sesuatu, kelamin,
bandung, angka dua, laki, rodong.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhemat, mengurus dgn
cermat, mengusahakan, menghematkan, menaburkan, kawin, mengawini,

mengawinkan, memperistri, menyunting, mempersuamikan,
memperistrikan, mengelamin, memperbinikan, memperlaki,

memperumahkan, mempertalikan, menabur, menatah, cocok, sesuai,
berkawan, merangkaikan, menggandengkan, menyatukan dua barang,
menjantani, mempergandengkan, menikahkan, nikah, adalah selaras,

mendukung, menyokong, menikahkan seseorang, mengawinkan seseorang,
menyertai, memasangkan, memakai dgn hati-hati.

أَزْوََٰجُكُم أَزْوََٰجَك جٍ أَزْوَٰ ٌج أَزْوَٰ أَزْوًَٰجا
isteri-isteri kalian istri-istrimu pasangan-pasangan pasangan-pasangan berpasangan

أَزْوَُٰجُكْم أَزْوََٰجُهۥ أَزْوََٰجُهنَّ أَزْوََٰجُهْم أَزْوََٰجُكُم
isteri-isteri kalian istri-istrinya (bakal) suami-suami

mereka isteri-isteri mereka isteri-isteri kalian

أَزْوَِٰجُكم أَزْوَِٰجَك جِ أَزْوَٰ أَزْوَُٰجُهم أَزْوَُٰجُكْم
isteri-isteri kalian isteri-isterimu istri-istri isteri-isteri mereka isteri-isteri kalian

أَزْوَِٰجِهۦ أَزْوَِٰجِهْم أَزْوَِٰجنَا أَزْوَِٰجُكْم أَزْوَِٰجُكم
isteri-isterinya istri-istri mereka isteri-isteri kami isteri-isteri kalian isteri-isteri kalian

ۭ زَْوجٍ زَْوجٍ زَْوًجا زَوَّْجنََٰكَها أَزْوَِٰجِهۦ
pasangan/jenis pasangan/jenis suami kawinkan kamu

dengannya isteri-isterinya
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زَْوَجُهۥٓ زَْوَجَها زَْوَجَك زَْوَجاِن ۭ زَْوجٍ
isterinya pasangannya/isterinya istrimu berpasangan pasangan/jenis

َزْوَِٰجَك ألِّ زُوَِّجْت زَْوِجَها زَْوَجنْيِ زَْوَجُهۥٓ
kepada istri-

istrimu
benar-benar

dijodohkan/dipertemukan suaminya/pasangannya berpasang-
pasangan isterinya

َوأَزْوَُٰجُكْم َوأَزْوََٰجُهْم ٌج َوأَزْوَٰ َزْوَِٰجِهم ألِّ َزْوَِٰجَك ألِّ
dan isteri-isteri

kalian
dan isteri-isteri

mereka dan isteri-isteri untuk isteri-istri
mereka kepada istri-istrimu

َوزَوَّْجنَُٰهم َوأَزْوَِٰجِهْم َوأَزْوَُٰجُهۥٓ
dan jodohkan mereka dan isteri-isteri mereka dan isteri-isterinya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:234 أَزْوًَٰجا

 َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:240

يًَّة َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك َوَجَعْلنَا َلُهْم أَزْوًَٰجا َوذُرِّ
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dan kami menjadikan kepada mereka berpasangan dan
keturunan

Arraad:38

نُْهْم اَل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّ
tidak sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan dari mereka
Al-Hijr:88

 َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari diri/jenis-jenis kalian

berpasangan
An-Nahl:72

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّن نَّبَاٍت َشتَّىٰ
lalu kami mengeluarkan dengannya berpasangan dari tumbuh-

tumbuhan bermacam-macam
Thaahaa:53
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 واََل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا
dan jangan sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan
Thaahaa:131

 َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa dia menciptakan bagi kalian dari

diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Ar-Ruum:21

ثُمَّ َجَعَلُكْم أَزْوًَٰجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ
kemudian dia menjadikan kalian berpasangan dan tidak mengandung

dari seorang perempuan
Faathir:11

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا مَٰ  فَاِطُر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi ia menjadikan bagi kalian

dari diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Asy-Syuura:11

مِ أَزْوًَٰجا يَذَْرؤُُكْم ِفيِه َوِمَن ٱأْلَنْعَٰ
dan dari binatang ternak berpasangan menjadikan kamu berkembang

tentang (kebenaran) itu
Asy-Syuura:11

وَُكنتُْم أَزْوًَٰجا ثَلَٰثًَة
dan kalian adalah berpasangan tiga[lk]

Al-Waqi'a:7

 َعَسىٰ َربُُّهۥٓ إِن طَلََّقُكنَّ أَن يُبِْدَلُهۥٓ أَزْوًَٰجا
dia mudah-mudahan tuhannya jika (ia) telah benar-benar

menceraikan (kalian[pr]) bahwa menjadikan akan menggantikannya
berpasangan

At-Tahriim:5

 َوَخَلْقنَُٰكْم أَزْوًَٰجا
dan (kami) menciptakan kalian berpasangan

An-Naba:8

رَةٌ ٌج مُّطَهَّ َوَلُهْم ِفيَهآ أَزْوَٰ
dan bagi mereka didalamnya pasangan-pasangan yang sangat suci Al-Baqarah:25 ٌج أَزْوَٰ

رَةٌ َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَلِياًل ٌج مُّطَهَّ لَُّهْم ِفيَهآ أَزْوَٰ
bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang sangat suci dan

kami memasukkan mereka tempat teduh/naungan sangat teduh
An-Nisa:57

ٌج  َوَءاَخُر ِمن َشْكلِِهۦٓ أَزْوَٰ
dan yang lain dari bentuknya/serupa pasangan-pasangan

Shaad:58

أِْن ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱمْلَْعِز ٱثْننَْيِ جٍ مَِّن ٱلضَّ ِنيََة أَزْوَٰ ثَمَٰ
delapan pasangan-pasangan dari domba dua dan dari kambing dua Al-An'aam:143 جٍ أَزْوَٰ

جٍ َوَلْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ وآََل أَن تَبَدََّل ِبِهنَّ ِمْن أَزْوَٰ
dan tidak bahwa (ia) sengaja mengganti dengan mereka dari

pasangan-pasangan walaupun dia lebih mengherankanmu
kebaikan/kecantikan mereka[pr]

Al-Ahzab:52
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جٍ ِنيََة أَزْوَٰ مِ ثَمَٰ  َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱأْلَنْعَٰ
dan Dia menurunkan bagi kalian dari binatang ternak delapan

pasangan-pasangan
Az-Zumar:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

أَزْوََٰجَك

ِتُكْم هَٰ َوَما َجَعَل أَزْوََٰجُكُم ٱلَّٰٓـِٔى تُظَِٰهُروَن ِمنُْهنَّ أُمَّ
dan tidak ia menjadikan isteri-isteri kalian yang kamu nyatakan

daripada mereka ibu-ibu kamu
Al-Ahzab:4 أَزْوََٰجُكُم

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن أَزْوََٰجُهْم َوَلْم يَُكن لَُّهْم ُشَهَدآُء إآِلَّ أَنفُُسُهْم
dan orang-orang yang menuduh / melempar isteri-isteri mereka dan

tidak adalah dia bagi mereka saksi-saksi kecuali diri-diri mereka
An-Nuur:6 أَزْوََٰجُهْم

فَاَل تَْعُضُلوُهنَّ أَن يَنِكْحَن أَزْوََٰجُهنَّ
maka jangan kalian menghalangi mereka bahwa menikah (bakal)

suami-suami mereka
Al-Baqarah:232 أَزْوََٰجُهنَّ

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwa kalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53
أَزْوََٰجُهۥ

إِن َكاَن رَُجٌل يُورَُث َكلََٰلًة َوَلُكْم ِنْصُف َما تَرََك أَزْوَُٰجُكْم َو
dan bagi kamu separuh apa/harta dia meninggalkan isteri-isteri kalian

dan jika adalah dia seorang laki-laki dia mewarisinya tidak punya
ibu-bapak dan anak

An-Nisa:12
أَزْوَُٰجُكْم

ثَْل َمآ أَنفَُقوا۟ فَـَٔاتُوا۟ ٱلَِّذيَن ذََهبَْت أَزْوَُٰجُهم مِّ
maka (mereka[lk]) berikanlah orang-orang yang (ia) meninggalkan

isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:11

أَزْوَُٰجُهم
جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو

dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia
menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37
جِ أَزْوَٰ

تَبْتَِغى َمرَْضاَت أَزْوَِٰجَك َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
kamu mencari kesenangan isteri-isterimu dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
At-Tahriim:1 أَزْوَِٰجَك
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َوَجَعَل َلُكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم بَِننَي َوَحفََدةً
dan dia menjadikan bagi kalian dari isteri-isteri kalian anak-anak dan

cucu
An-Nahl:72 أَزْوَِٰجُكم

 َوتَذَُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم
dan (kalian) membiarkan apa dia menciptakan bagi kalian tuhan

kalian dari isteri-isteri kalian

Asy-
Syu'araa':166

إِن فَاتَُكْم َشىٌْء مِّْن أَزْوَِٰجُكْم إَِلى ٱْلُكفَّاِر فََعاَقبْتُْم َو
dan jika dia melepaskan kalian barang sesuatu dari isteri-isteri kalian

kepada orang-orang kafir lalu (kalian) membalas

Al-
Mumtahinah:11 أَزْوَِٰجُكْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ ِمْن أَزْوَِٰجُكْم َوأَْولَِٰدُكْم َعُدوًّا لَُّكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya dari isteri-

isteri kalian dan anak-anakmu musuh bagi kalian

At-
Taghaabun:14

يْتًَة إِن يَُكن مَّ َوُمَحرٌَّم َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجنَا َو
dan yang diharamkan atasku/terhadapku isteri-isteri kami dan jika

adalah dia bangkai
Al-An'aam:139 أَزْوَِٰجنَا

يَِّٰتنَا ُقرَّةَ أَْعنُيٍ ِمْن أَزْوَِٰجنَا َوذُرِّ
dari isteri-isteri kami dan keturunan kami penyejuk mata-mata (kb

jamak)
Al-Furqon:74

نُُهْم إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa (budak) dia

menguasai tangan kanan mereka
Al-Mu'minuun:6 أَزْوَِٰجِهْم

آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم  َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50

نُُهْم إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa dia menguasai

tangan kanan mereka
Al-Ma'arij:30

إِذْ أََسرَّ ٱلنَِّبىُّ إَِلىٰ بَْعِض أَزْوَِٰجِهۦ َحِديثًا َو
dan ketika merahasiakan nabi kepada sebagian isteri-isterinya cerita-

cerita
At-Tahriim:3 أَزْوَِٰجِهۦ

ا َقَضىٰ زَيٌْد مِّنَْها َوطًَرا زَوَّْجنََٰكَها فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan zaid dari padanya keperluan kawinkan

kamu dengannya
Al-Ahzab:37 زَوَّْجنََٰكَها

َحتَّىٰ تَنِكحَ زَْوًجا َغيْرَهُۥ
sehingga menikah suami lainnya Al-Baqarah:230 زَْوًجا
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إِْن أَرَدتُُّم ٱْسِتبَْداَل زَْوجٍ مََّكاَن زَْوجٍ َو
dan jika apakah kalian inginkan mengganti pasangan/jenis tempat

pasangan/jenis
An-Nisa:20 زَْوجٍ

إِْن أَرَدتُُّم ٱْسِتبَْداَل زَْوجٍ مََّكاَن زَْوجٍ  َو
dan jika apakah kalian inginkan mengganti pasangan/jenis tempat

pasangan/jenis
An-Nisa:20

َكْم أَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
berapa banyak (kami) telah tumbuhkan di dalamnya/di atasnya dari

setiap pasangan/jenis (ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Asy-Syu'araa':7

فَأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
lalu (kami) menumbuhkan padanya dari setiap pasangan/jenis (ia[lk])

yang sangat mulia/indah
Luqman:10

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5
ۭ زَْوجٍ

َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya dari setiap

pasangan/jenis indah/bagus
Qaaf:7

ِفيِهَما ِمن ُكلِّ فَِٰكَهٍة زَْوَجاِن
pada keduanya dari setiap (ia[pr]) yang bersuka ria berpasangan Ar-Rahman:52 زَْوَجاِن

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37
زَْوَجَك

َوَخَلَق ِمنَْها زَْوَجَها
dan Dia menciptakan daripadanya pasangannya/isterinya An-Nisa:1 زَْوَجَها

َوَجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها لِيَْسُكَن إَِليَْها
dan dia menjadikan daripadanya pasangannya/isterinya agar merasa

senang kepadanya
Al-A'raaf:189

َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6
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فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َوَوَهبْنَا َلُهۥ يَْحيَىٰ َوأَْصَلْحنَا َلُهۥ زَْوَجُهۥٓ
maka Kami perkenankan baginya dan kami memberikan baginya

hidup dan (kami) memperbaiki baginya isterinya
Al-Anbiyaa':90 زَْوَجُهۥٓ

ُقْلنَا ٱْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
kami mengatakan bawalah/muatkanlah didalamnya dari tiap-tiap

berpasang-pasangan dua
Huud:40 زَْوَجنْيِ

َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َجَعَل ِفيَها زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dari setiap buah-buahan ia menjadikan padanya berpasang-

pasangan dua
Arraad:3

فَٱْسُلْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ َوأَْهَلَك
maka masukkanlah didalamnya (perahu ini) dari tiap-tiap berpasang-

pasangan dua dan keluargamu

Al-
Mu'minuun:27

ُروَن َوِمن ُكلِّ َشىٍْء َخَلْقنَا زَْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dan dari setiap sesuatu (kami) menciptakan berpasang-pasangan agar

supaya kalian kalian ingat

Adz-
Dzaariyaat:49

ِدُلَك ِفى زَْوِجَها َقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّتى تُجَٰ
sungguh telah dia telah mendengar Allah perkataan yang semakin
mengajukan gugatan kepadamu di dalam suaminya/pasangannya

Al-Mujaadilah:1 زَْوِجَها
إِذَا ٱلنُّفُوُس زُوَِّجْت َو

dan apabila jiwa/ruh-ruh benar-benar dijodohkan/dipertemukan At-Takwiir:7 زُوَِّجْت
َزْوَِٰجَك يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ

wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu Al-Ahzab:28 َزْوَِٰجَك ألِّ
َزْوَِٰجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسآِء ٱمْلُؤِْمِننَي يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ

wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu dan
anak-anak perempuanmu dan perempuan orang-orang yang beriman

Al-Ahzab:59

تًَٰعا إَِلى ٱْلَحْوِل َزْوَِٰجِهم مَّ َوِصيًَّة ألِّ
wasiat untuk isteri-istri mereka pelipatan kesenangan / hadiah

sampai/hingga setahun
Al-Baqarah:240 َزْوَِٰجِهم ألِّ

ٌن مَِّن الـلَّـِه رَةٌ َورِْضوَٰ ٌج مُّطَهَّ َوأَزْوَٰ
dan isteri-isteri yang sangat suci dan keridhaan dari Allah Ali-Imran:15 ٌج َوأَزْوَٰ

ٱْحُشُروا۟ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوأَزْوََٰجُهْم َوَما َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن
(kalian[lk]) kumpulkanlah orang-orang yang mereka menganiaya dan

isteri-isteri mereka dan tidak adalah mereka menyembah
Ash-Shaafaat:22 َوأَزْوََٰجُهْم
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إِْخوَٰنُُكْم َوأَزْوَُٰجُكْم ُقْل إِن َكاَن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم َو
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan isteri-isteri kalian
At-Taubah:24 َوأَزْوَُٰجُكْم

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة أَنتُْم َوأَزْوَُٰجُكْم تُْحبَُروَن
kalian hendaklah masuk surga ini kalian dan isteri-isteri kalian

digembirakan
Az-Zukhruf:70

ُهْم َوأَزْوَُٰجُهْم ِفى ِظلٍَٰل َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ُمتَِّكـُٔوَن
mereka dan isteri-isteri mereka di dalam tempat yang teduh

atas/terhadap tempat duduk/pelamin (mereka) yang menyandarkan
YaaSiin:56 َوأَزْوَُٰجُهْم

تُُهْم ٱلنَِّبىُّ أَْوَلىٰ ِبٱمْلُؤِْمِننَي ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَزْوَُٰجُهۥٓ أُمَّهَٰ
nabi lebih utama dengan orang-orang mukmin dari diri/jiwa-jiwa

mereka dan isteri-isterinya ibu-ibu mereka
Al-Ahzab:6 َوأَزْوَُٰجُهۥٓ

يَِّٰتِهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dan orang (ia) melakukan

perbuatan baik/saleh dari bapak-bapak mereka dan isteri-isteri
mereka dan keturunan mereka

Arraad:23
َوأَزْوَِٰجِهْم

يَِّٰتِهْم َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
dan orang (ia) melakukan perbuatan baik/saleh diantara bapak-bapak

mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka
Ghafir:8

َكذَٰلَِك َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
seperti itulah dan jodohkan mereka dengan jelita/bidadari mata-mata Ad-Dukhaan:54 َوزَوَّْجنَُٰهم

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْصفُوفٍَة َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
mereka yang bersandar atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-

singgasana (ia[pr]) yang dibariskan / disusun dan jodohkan mereka
jelita/bidadari mata-mata

Ath-Thuur:20

ٱْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك ٱْلَجنََّة
kamu hendaklah tinggal kamu dan isterimu surga ini Al-Baqarah:35 َوزَْوُجَك

َويَٰٓـَٔاَدُم ٱْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك ٱْلَجنََّة
dan hai Adam kamu hendaklah tinggal kamu dan isterimu surga ini

Al-A'raaf:19

فَاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َما يُفَرُِّقوَن ِبِهۦ بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوزَْوِجِهۦ
maka jangan kamu kafir maka mereka mengetahui diantara keduanya

apa mereka diceraikan dengannya antara seseorang dan istrinya
Al-Baqarah:102 َوزَْوِجِهۦ
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ذَا َعُدوٌّ لََّك َولِزَْوِجَك فَُقْلنَا يَٰٓـَٔاَدُم إِنَّ هَٰ
maka kami katakan hai Adam sesungguhnya ini musuh bagimu dan

bagi isterimu
Thaahaa:117 َولِزَْوِجَك

إِنَٰثًا َويَْجَعُل َمن يََشآُء َعِقيًما أَْو يُزَوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َو
atau sungguh-sungguh akan menjodohkan mereka laki-laki dan

perempuan dan menjadikan/timpakan siapadia kehendaki mandul
Asy-Syuura:50 يُزَوُِّجُهْم

َوأَنَُّهۥ َخَلَق ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰ
dan bahwasanya ia dia menciptakan berpasangan laki-laki dan

perempuan
An-Najm:45 ٱلزَّْوَجنْيِ

فََجَعَل ِمنُْه ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱأْلُنثَىٰٓ
maka (ia [lk]) menjadikan dari padanya berpasangan laki-laki dan

perempuan
Al-Qiyaamah:39

َج ُكلََّها َن ٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ ُسبْحَٰ
maha suci yang dia menciptakan berpasangan semuanya YaaSiin:36 َج ٱأْلَزْوَٰ

َج ُكلََّها َوٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ
dan yang dia menciptakan berpasangan semuanya

Az-Zukhruf:12
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Kosakata AlQuran

د و ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna simpanan, persiapan,

perlengkapan, stok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyediakan, mengadakan,

memberikan, menyajikan, menetapkan, memelihara, mengurus,
membekali, melayani, memenuhi, menyampaikan, melengkapi, melever,

memperlengkapi, memberi, menampung, memuat, muat, menolong,
mendamaikan, memperdamaikan, memberi akomodasi, memberi

penginapan, menyimpan, menaruh, menimbun, membuat penyimpanan,
mencadangkan, menggudangkan, menaruhkan, mempertaruhkan,
melemaskan, mengalati, memperalati, melengkapi dgn perkakas,

mempersiapkan

ٱلزَّاِد َوتَزَوَُّدوا۟
bekal dan kalian membekali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَزَوَُّدوا۟ فَِإنَّ َخيَْر ٱلزَّاِد ٱلتَّْقَوٰى
dan kalian membekali maka sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa Al-Baqarah:197 ۟ َوتَزَوَُّدوا

َوتَزَوَُّدوا۟ فَِإنَّ َخيَْر ٱلزَّاِد ٱلتَّْقَوٰى
dan kalian membekali maka sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa Al-Baqarah:197 ٱلزَّاِد
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Kosakata AlQuran

ر و ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bohong, palsu, roh,

dedemitan, polong, pengarang untuk orang lain, spektrum, gambaran,
momok

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menempa, memalsukan,
meniru, memadu, mengarang-ngarang, melancungkan, berpura-pura, sok,
menggelapkan, merusakkan, menyogok, turut campur, memberi suapan,
menggerumit, membetulkan tanpa kemahiran, bekerja sembarangan dgn

ٱلزُّوِر ٱلزُّوَر َوزُوًرا زُرْتُُم تَّزََٰوُر
dusta palsu dan dusta kamu

melewati/masuk
(ia) pura-pura

miring/condong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ْمَس إِذَا طََلَعت تَّزََٰوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوتََرى ٱلشَّ

dan kamu melihat matahari ketika (ia) muncul (ia) pura-pura
miring/condong dari gua mereka sebelah sebelah kanan

Al-Kahfi:17 تَّزََٰوُر
َحتَّىٰ زُرْتُُم ٱمْلََقاِبَر

hingga kamu melewati/masuk kuburan-kuburan At-Takaathur:2 زُرْتُُم
ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا

(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka
sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta

Al-Furqon:4 َوزُوًرا
إِنَُّهْم َليَُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن ٱْلَقْوِل َوزُوًرا  َو

dan sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan yang akhirnya
berbuat mungkar dari perkataan dan dusta

Al-Mujaadilah:2

وا۟ ِكَراًما وا۟ ِبٱللَّْغِو َمرُّ إِذَا َمرُّ َوٱلَِّذيَن اَل يَْشَهُدوَن ٱلزُّوَر َو
dan orang-orang yang tidak mereka menyaksikan palsu dan apabila

melalui dengan perkara sia-sia melalui kemuliaan/kehormatan
Al-Furqon:72 ٱلزُّوَر

فَٱْجتَِنبُوا۟ ٱلرِّْجَس ِمَن ٱأْلَْوثَِٰن َوٱْجتَِنبُوا۟ َقْوَل ٱلزُّوِر
maka jauhilah kekejian dari berhala-berhala dan jauhilah perkataan

dusta
Al-Hajj:30 ٱلزُّوِر

2582

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ل و ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perhentian, kegagalan,

seorang yg tak lulus ujian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhenti, menghentikan,

berakhir, gagal, membiarkan, urung, kandas, melalaikan, kalah, rusak,
lupa, meninggalkan, bangkrut, runtuh, kurang, kekurangan, berkurang,

menjadi lemah, mangkir, menjatuhkan, tdk meluluskan, tdk lulus,
kebentur, mudarat, binasa, mati, hancur, tewas, membusuk

لِتَزُوَل زََواٍل زَاَلتَآ تَزُواَل
melenyapkan

tambahan perubahan /
kebinasaan / hilang

lenyap
(ia) senantiasa/tetap lenyap

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرَْض أَن تَزُواَل مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْمِسُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah menyebabkan menahan langit dan bumi bahwa

lenyap
Faathir:41 تَزُواَل

َوَلِئن زَاَلتَآ إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد مِّۢن بَْعِدِهۦٓ
dan jika (ia) senantiasa/tetap jika (ia[lk]) telah menyebabkan

menahan mereka berdua dari seorang dari sesudah-Nya/selain Dia
Faathir:41 زَاَلتَآ

َما َلُكم مِّن زََواٍل
apa bagi kalian dari tambahan perubahan / kebinasaan / hilang lenyap Ibrahim:44 زََواٍل

إِن َكاَن َمْكرُُهْم لِتَزُوَل ِمنُْه ٱْلجِبَاُل َو
dan meskipun adalah dia tipu daya mereka melenyapkan dari

padanya gunung-gunung
Ibrahim:46 لِتَزُوَل

2583

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ت ي ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna zaitun. pohon zaitun, buah

zaitun
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱلزَّيْتُوِن َوٱلزَّيْتُوَن َوزَيْتُونًا زَيْتُونٍَة زَيْتَُها
dan zaitun dan zaitun dan zaitun pohon zaitun zaitunnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يََكاُد زَيْتَُها يُِضىُٓء َوَلْو َلْم تَْمَسْسُه نَاٌر
semakin dekat zaitunnya diterangi walaupun tidak (kamu

menimpakannya api
An-Nuur:35 زَيْتَُها

بَٰرََكٍة زَيْتُونٍَة ىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدرِّ
kaca itu (kb) seakan-akan bintang sangat berkilauan dinyalakan dari

pohon (ia[pr]) yang ingin keberkatan pohon zaitun
An-Nuur:35 زَيْتُونٍَة

َوزَيْتُونًا َونَْخاًل
dan zaitun dan korma Abasa:29 َوزَيْتُونًا

ِبٍه ٱنظُُرٓوا۟ إَِلىٰ ثََمرِِهۦٓ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمْشتَِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang menjadi serupa dan tidak yang saling

serupa kalian hendaklah memperhatikan kepada buahnya
Al-An'aam:99 َوٱلزَّيْتُوَن

ِبٍه ِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang saling serupa dan tidak yang saling

serupa
Al-An'aam:141

يُنِۢبُت َلُكم ِبِه ٱلزَّرَْع َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلنَِّخيَل َوٱأْلَْعنََٰب
menyebabkan menumbuhkan bagi kalian dengannya tanaman dan

zaitun dan kurma-kurma dan anggur
An-Nahl:11

َوٱلتِّنيِ َوٱلزَّيْتُوِن
demi tin dan zaitun At-Tin:1 َوٱلزَّيْتُوِن

2584

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

د ي ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penambahan, pertambahan,

pembesaran, perbanyakan, pasang naik, memperlipatgandakannya,
senyawa, gabungan, campuran, persenyawaan, kamp, kata majemuk,
halaman tertutup, bahan campuran, dorongan, tambahan, gelombang,

gelombang besar, alun, bengkak, bukit, lompatan, lompat, loncatan, loncat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meningkatkan, menambah,

naik, menaikkan, bertambah, memperbesar, memperbanyak,
menambahkan, membesarkan, membengkak, memperbanyakkan,

membubungkan, meningkat, mempertinggi, memperluas, memperluaskan,
membesar, mempertajam, memperhebat, mempertebal, memperuncing,

memperamat, memperhebatkan, memperlipatkan, memperlipatgandakan,
mempergandakan, memperkalikan, memperamatkan, membanyakkan,

membanyak, mempertambah, memperlipat, memperamat-amatkan,
berbesar-besar, memperganda-gandakan, tumbuh, memelihara,

bertumbuh, menjadi, menanam, menanamkan, semakin meningkat,
mendorong, menyokong, mendorongkan, meninggikan, memuncak,
memperbubungkan, memperpanjang, memberikan, menyampaikan,

mengulurkan, merentangkan, mementang, membabarkan, membentang,
meluaskan, mengulur, mengembangkan, sampai, menjangkau,

menawarkan, menganjurkan, memperdalam, menghampar, menawari,
melanjuntukan, menggapaikan, menyembul, membengkakkan,

mengembang, melembung, melompat, melompati, meloncat, melonjak,
berhamburan, meloncati

زَاَدتُْه تَزَْداُد تَِزيُدونَِنى تَزِِد أَِزيَد
(ia) menambahnya bertambah menambah

kepadaku tambahkan menambah

زَاُدوُهْم زَاُدوُكْم زَاَدُهْم زَاَدتُْهْم زَاَدتُْه
(ia) menambah

mereka menambah kalian (ia) menambah
mereka

(ia) menambahkan
mereka (ia) menambahnya

زِْدِنى زِْدنَُٰهْم زِْد زَيٌْد زَاُدوُهْم
tambahkanlah

kepadaku
(kami) tambahkan

kepada mereka lebih zaid (ia) menambah
mereka
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Kosakata Al-Quran

فَزَاَدُهُم فَزَاَدتُْهْم َسنَِزيُد ِزيَاَدةٌ زِْدِنى
maka (ia)

menambah mereka
maka (ia)

menambah mereka
kelam akan kami

tambah tambahan tambahkanlah
kepadaku

ِفى فَزِْدهُ فَزَاُدوُهْم فَزَاَدُهْم فَزَاَدُهُم
di dalam maka tambahkan

kepadanya
maka (mereka)

menjadikan
bertambah mereka

maka dia menambah
mereka

maka (ia)
menambah mereka

ِزيٍد مَّ َمِزيٌد لِيَزَْداُدٓوا۟ أَلَِزيَدنَُّكْم ِفى
tambahan tambahan supaya mereka

menambah
pasti akan

menambahkan
kepada kalian[lk]

di dalam

َوزَاَدُهْم نَِّزيَدُكْم نَّزِْد نَزِْد ِزيٍد مَّ
dan (ia) menambah

mereka
menambah
kalian[lk] tambahkan tambahkan tambahan

َوَسنَِزيُد َوِزيَاَدةٌ َوزِْدنَُٰهْم َوزَاَدهُۥ َوزَاَدُهْم
dan kelak akan

menambah dan tambahan
dan (kami)
tambahkan

mereka
dan dia

menambah/menganugerahinya
dan (ia)

menambah
mereka

َويَِزيَدُهم َويَزِْدُكْم َونَزَْداُد َوَليَِزيَدنَّ َوَسنَِزيُد
dan (ia) menambah

mereka
dan menambah

kalian
dan mendapat

tambahan
dan dia sungguh

menambah
dan kelak akan

menambah

َويَزَْداَد َويَِزيُدُهْم َويَِزيُدُهم
dan menambah dan menambah mereka dan menambah mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ يَطَْمعُ أَْن أَِزيَد
kemudian ingin sekali bahwa/supaya menambah

Al-
Muddaththir:15 أَِزيَد

واََل تَزِِد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ َضلَٰاًل
dan jangan tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kesesatan Nuh:24 تَزِِد
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KosakataAlQuran

واََل تَزِِد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ تَبَارًۢا
dan jangan tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan

Nuh:28

إِْن َعَصيْتُُهۥ فََما تَِزيُدونَِنى َغيَْر تَْخِسيٍر
jika (aku) mendurhakainya maka tidak menambah kepadaku tidak /

bukan / selain kerugian total
Huud:63 تَِزيُدونَِنى

َوَما تَزَْداُد وَُكلُّ َشىٍْء ِعنَدهُۥ ِبِمْقَداٍر
dan tidak bertambah dan tiap-tiap sesuatu di sisi-nya dengan ukuran Arraad:8 تَزَْداُد

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ فَِمنُْهم مَّن يَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدتُْه َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat maka diantara mereka orang

dia mengatakan siapa diantara kalian (ia) menambahnya
At-Taubah:124 زَاَدتُْه

نًا إِذَا تُلِيَْت َعَليِْهْم َءايَٰتُُهۥ زَاَدتُْهْم إِيمَٰ َو
dan apabila telah dibacakan atas mereka ayat-ayatNya (ia)

menambahkan mereka keimanan
Al-Anfaal:2 زَاَدتُْهْم

نًا َوتَْسلِيًما َوَصَدَق الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوَما زَاَدُهْم إآِلَّ إِيمَٰ
dan (ia) membenarkan Allah dan rasulnya dan tidak (ia) menambah

mereka kecuali keimanan dan (kalian) menyerahan diri
Al-Ahzab:22 زَاَدُهْم

ا َجآَءُهْم نَِذيٌر مَّا زَاَدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka pemberi peringatan tidak (ia)

menambah mereka kecuali pelarian
Faathir:42

َوٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ زَاَدُهْم ُهًدى َوَءاتَىُٰهْم تَْقَوىُٰهْم
dan orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk (ia) menambah

mereka petunjuk dan dia memberi mereka ketakwaan mereka[lk]
Muhammad:17

َلْو َخرَُجوا۟ ِفيُكم مَّا زَاُدوُكْم إاِلَّ َخبَااًل
kalau mereka keluar/pergi kepada kalian tidaklah menambah kalian

kecuali/selain yg menarik/menimbulkan kemudharatan
At-Taubah:47 زَاُدوُكْم

َّا َجآَء أَْمُر َربَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيَْر تَتِْبيٍب ملَّ
tatkala dia datang ketetapan tuhanmu dan tidak (ia) menambah

mereka tidak / bukan / selain kebinasaan total
Huud:101 زَاُدوُهْم

ا َقَضىٰ زَيٌْد مِّنَْها َوطًَرا زَوَّْجنََٰكَها فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan zaid dari padanya keperluankawinkan

kamu dengannya
Al-Ahzab:37 زَيٌْد

أَْو زِْد َعَليِْه َورَتِِّل ٱْلُقرَْءاَن تَرِْتياًل
atau lebih atasnya dan (kamu) sering-sering membacalah al quran

bacaan yang baik

Al-
Muzzammil:4

زِْد
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زِْدنَُٰهْم َعذَابًا فَْوَق ٱْلَعذَاِب ِبَما َكانُوا۟ يُفِْسُدوَن
(kami) tambahkan kepada mereka azab / siksa di atas siksa dengan

apa/disebabkan adalah mereka membuat kerusakan
An-Nahl:88 زِْدنَُٰهْم

ُكلََّما َخبَْت زِْدنَُٰهْم َسِعيًرا
setiap apa (ia[pr]) padam (kami) tambahkan kepada mereka api yang

menyala-nyala
Al-Isra:97

َوُقل رَّبِّ زِْدِنى ِعْلًما
dan katakanlah Tuhan tambahkanlah kepadaku pengetahuan Thaahaa:114 زِْدِنى

إِنََّما ٱلنَِّسىُٓء ِزيَاَدةٌ ِفى ٱْلُكفِْر يَُضلُّ ِبِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
sesungguhnya hanyalah mengundur-undurkan tambahan di dalam

kekafiran disesatkan dengannya orang-orang yang mereka
mengingkari

At-Taubah:37
ِزيَاَدةٌ

ًدا نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud mengampuni bagi kalian kesalahan-
kesalahan kalian kelam akan kami tambah orang-orang yang berbuat

baik

Al-A'raaf:161
َسنَِزيُد

نًا َوُهْم يَْستَبِْشُروَن نًا فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ فَزَاَدتُْهْم إِيمَٰ ِذِهۦٓ إِيمَٰ هَٰ
ini keimanan maka adapun orang-orang yang mereka mengimani
maka (ia) menambah mereka keimanan dan mereka mereka kelak

akan bergembira

At-Taubah:124 فَزَاَدتُْهْم

ِفُروَن فَزَاَدتُْهْم رِْجًسا إَِلىٰ رِْجِسِهْم َوَماتُوا۟ َوُهْم كَٰ
maka (ia) menambah mereka kekejian pada/disamping kekejian

mereka dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah kafir
At-Taubah:125

فَزَاَدُهُم الـلَّـُه َمرًَضا
maka (ia) menambah mereka Allah penyakit Al-Baqarah:10 فَزَاَدُهُم

نًا َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َوِنْعَم ٱْلوَِكيُل فَزَاَدُهْم إِيمَٰ
maka dia menambah mereka keimanan dan mereka berkata cukuplah

kami Allah dan sebaik-baik pelindung
Ali-Imran:173 فَزَاَدُهْم

يَُعوذُوَن ِبرَِجاٍل مَِّن ٱْلجِنِّ فَزَاُدوُهْم رََهًقا
minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin-jin maka

(mereka) menjadikan bertambah mereka durhaka/sombong
Al-Jinn:6 فَزَاُدوُهْم

ذَا فَزِْدهُ َعذَابًا ِضْعفًا ِفى ٱلنَّاِر هَٰ
ini maka tambahkan kepadanya azab / siksa berlipat ganda di dalam

neraka
Shaad:61 فَزِْدهُ
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۟ طًَة فَٱذُْكُرٓوا ِفى ٱْلَخْلِق بَصْۜ
di dalam (kalian) bertasbih kejadian/ciptaan tegap/kuat Al-A'raaf:69 ِفى

إِذْ تَأَذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َو
ketika memaklumkan tuhan kalian sesungguhnya jika kalian

mensyukuri pasti akan menambahkan kepada kalian[lk]
Ibrahim:7 أَلَِزيَدنَُّكْم

إِنََّما نُْملِى َلُهْم لِيَزَْداُدٓوا۟ إِثًْما َوَلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
sesungguhnya hanyalah kami memberi tangguh kepada mereka

supaya mereka menambah dosa dan bagi mereka siksaan yang sangat
menghinakan

Ali-Imran:178
۟ لِيَزَْداُدٓوا

ِنِهْم عَ إِيمَٰ نًا مَّ ٱمْلُؤِْمِننَي لِيَزَْداُدٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang beriman supaya mereka menambah keimanan

bersama iman mereka
Al-Fath:4

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِفيَها َوَلَديْنَا َمِزيٌد
bagi mereka apa yang kehendaki di dalamnya dan di sisi kami

tambahan
Qaaf:35 َمِزيٌد

يَْوَم نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل ٱْمتأََلِْت َوتَُقوُل َهْل ِمن مَِّزيٍد
pada hari kami mengatakan untuk neraka jahanam apakah apakah

kamu[pr] telah penuh dan mengucapkan apakah dari tambahan
Qaaf:30 ِزيٍد مَّ

َمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱأْلَِخرَِة نَزِْد َلُهۥ ِفى َحرِْثِهۦ
barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan akhirat

tambahkan baginya di dalam keuntungan itu
Asy-Syuura:20 نَزِْد

َوَمن يَْقتَرِْف َحَسنًَة نَّزِْد َلُهۥ ِفيَها ُحْسنًا
dan barang siapa mengusahakan / mengerjakan kebaikan tambahkan

baginya padanya kebaikan
Asy-Syuura:23 نَّزِْد

فَذُوُقوا۟ فََلن نَِّزيَدُكْم إاِلَّ َعذَابًا
maka kalian hendaklah merasakan maka tidak menambah kalian[lk]

kecuali/selain azab / siksa
An-Naba:30 نَِّزيَدُكْم

ُن أَنَْسُجُد مِلَا تَأُْمرُنَا َوزَاَدُهْم نُفُوًرا َقاُلوا۟ َوَما ٱلرَّْحمَٰ
mereka berkata dan tidak pemurah apakah kami bersujud kepada apa

kalian memerintahkan dan (ia) menambah mereka pelarian
Al-Furqon:60 َوزَاَدُهْم

َوزَاَدهُۥ بَْسطًَة ِفى ٱْلِعْلمِ َوٱْلجِْسمِ
dan dia menambah/menganugerahinya keluasan/keunggulan di dalam

pengetahuan dan tubuh
Al-Baqarah:247 َوزَاَدهُۥ

إِنَُّهْم ِفتْيٌَة َءاَمنُوا۟ ِبَربِِّهْم َوزِْدنَُٰهْم ُهًدى
sesungguhnya mereka pemuda-pemuda mereka mengimani kepada

tuhan mereka dan (kami) tambahkan mereka petunjuk
Al-Kahfi:13 َوزِْدنَُٰهْم
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لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ٱْلُحْسنَىٰ َوِزيَاَدةٌ
bagi orang-orang yang lebih baik kebaikan dan tambahan Yunus:26 َوِزيَاَدةٌ

َوَسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي
dan kelak akan menambah orang-orang yang berbuat baik Al-Baqarah:58 َوَسنَِزيُد

بَِّك َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:64 َوَليَِزيَدنَّ

بَِّك طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran
Al-Maidah:68

َونَزَْداُد َكيَْل بَِعيٍر ذَٰلَِك َكيٌْل يَِسيٌر
dan mendapat tambahan sukatan seekor unta itu sukatan sangat

mudah
Yusuf:65 َونَزَْداُد

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا َويَزِْدُكْم ُقوَّةً إَِلىٰ ُقوَِّتُكْم يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras dan

menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian
Huud:52 َويَزِْدُكْم

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َعِمُلوا۟ َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

mereka mengerjakan dan (ia) menambah mereka dari karunianya
An-Nuur:38 َويَِزيَدُهم

لِيَُوفِّيَُهْم أُُجورَُهْم َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦٓ
karena disempurnakan mereka pahala mereka dan (ia) menambah

mereka dari karunianya
Faathir:30

َويَِزيُد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ ُهًدى َوٱْلبَِٰقيَُٰت
dan menambah Allah orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk

petunjuk dan yang kekal
Maryam:76 َويَِزيُد

فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan menambah mereka

dari karunianya
An-Nisa:173 َويَِزيُدُهم

ِت َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ لِحَٰ َويَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan memperkenankan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan menambah mereka dari
karunianya

Asy-Syuura:26

وَن لِأْلَذَْقاِن يَبُْكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوًعا َويَِخرُّ
dan menyungkur bagi/atas/dagu/muka menangis dan menambah

mereka khusyu
Al-Isra:109 َويَِزيُدُهْم
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نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orangdia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

َويَزَْداَد

َوَلِبثُوا۟ ِفى َكْهِفِهْم ثَلََٰث ِما۟ئٍَة ِسِننَي َوٱزَْداُدوا۟ ِتْسًعا
(mereka) menempati di dalam gua mereka tiga ratus beberapa tahun

dan mereka menambahkan sembilan
Al-Kahfi:25 ۟ َوٱزَْداُدوا

َوٱتَّبَُعوا۟ َمن لَّْم يَزِْدهُ َماُلُهۥ َوَوَلُدهُۥٓ إاِلَّ َخَساًرا
dan mereka mengikuti orang tidak menambah kepadanya hartanya

dan anak-anaknya kecuali kerugian
Nuh:21 يَزِْدهُ

فََلْم يَزِْدُهْم ُدَعآِءٓى إاِلَّ ِفرَاًرا
maka tidak (ia) menambah mereka memohon kecuali pelarian Nuh:6 يَزِْدُهْم

واََل يَِزيُد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ َخَساًرا
dan tidak benar-benar menambahkan orang-orang yang zalim selain

kerugian
Al-Isra:82 يَِزيُد

يَِزيُد ِفى ٱْلَخْلِق َما يََشآُء
benar-benar menambahkan di dalam kejadian/ciptaan apa dia

kehendaki
Faathir:1

ِفِريَن ُكفْرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم إاِلَّ َمْقتًا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka disisi tuhan mereka kecuali kemurkaan
Faathir:39

ِفِريَن ُكفْرُُهْم إاِلَّ َخَساًرا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka kecuali kerugian
Faathir:39

ُروا۟ َوَما يَِزيُدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا لِيَذَّكَّ
supaya mengingat dan tidak (ia) menambah mereka melainkan

pelarian
Al-Isra:41 يَِزيُدُهْم

فََما يَِزيُدُهْم إاِلَّ طُْغيَٰنًا َكِبيًرا
maka/tetapi tidak (ia) menambah mereka melainkan kedurhakaan

sangat besar
Al-Isra:60

َوأَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِما۟ئَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن
dan kami utus dia kepada seratus ribu atau menambah

Ash-
Shaafaat:147 يَِزيُدوَن

ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفْرًا لَّن تُْقبََل
kemudian kalian menambahkan kekafiran tidak akan diterima Ali-Imran:90 ۟ ٱزَْداُدوا

2591

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ثُمَّ َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا۟ ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفًْرا
kemudian mereka mengimani kemudian mereka mengingkari

kemudian kalian menambahkan kekafiran
An-Nisa:137
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غ ي ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyimpangan, kesesatan,

perbedaan, hal menyimpang, hal menyeleweng, defleksi, pembelokan,
pengelakan, pelenturan, pelengkungan, keberangkatan, kepergian,
permulaan kebiasaan, deviasi, kelainan, selisih, simpangan, ikhtilaf,

pemutarbalikan, perbuatan yg tak wajar, aberasi, lanturan, sesatan, sikap
yg berlainan, sifat keras kepala, kegigihan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelak, membelokkan,
melencong, membanting, menolak, mengusir, memecat, memalingkan

kepala, memutar kepala, menjijikkan.

زَاَغْت زَاَغِت زَاغَ تُزِغْ أَزَاغَ
(ia) memalingkan /

suram / tidak
melihat

memalingkan diri /
berobah (ia) memalingkan kamu hendak

memalingkan memalingkan

يَِزيغُ يَزِغْ زَيْغٌ زَاُغٓوا۟
sangat membangkang (ia) berpalinglah/menyimpang kesesatan (mereka) berpaling

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا زَاُغٓوا۟ أَزَاغَ الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berpaling memalingkan Allah hati mereka Ash-Shaff:5 أَزَاغَ

َربَّنَا اَل تُزِغْ ُقُلوبَنَا بَْعَد إِذْ َهَديْتَنَا
ya tuhan kami tidak kamu hendak memalingkan hati kami sesudah

tatkala kamu telahmemberi petunjuk pada kami
Ali-Imran:8 تُزِغْ

َما زَاغَ ٱْلبََصُر َوَما طََغىٰ
tidak (ia) memalingkan penglihatan dan tidak (ia) melampaui batas An-Najm:17 زَاغَ

ُر َوبََلَغِت ٱْلُقُلوُب ٱْلَحنَاِجَر إِذْ زَاَغِت ٱأْلَبْصَٰ َو
dan ketika memalingkan diri / berobah pandangan dan sampai hati

tenggorokkan
Al-Ahzab:10 زَاَغِت
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KosakataAlQuran

ُر أَتََّخذْنَُٰهْم ِسْخِريًّا أَْم زَاَغْت َعنُْهُم ٱأْلَبْصَٰ
apakah (kami) menjadikan mereka buah ejekan atau (ia)

memalingkan / suram / tidak melihat dari mereka penglihatan
Shaad:63 زَاَغْت

ا زَاُغٓوا۟ أَزَاغَ الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berpaling memalingkan Allah hati mereka Ash-Shaff:5 ۟ زَاُغٓوا

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهْم زَيْغٌ
maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka kesesatan Ali-Imran:7 زَيْغٌ

ِعيِر َوَمن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعذَاِب ٱلسَّ
dan barang siapa (ia) berpalinglah/menyimpang dari mereka dari

urusan kami dirasakan kepadanya dari azab nyala api/neraka
Saba':12 يَزِغْ

نُْهْم ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم يَِزيغُ ُقُلوُب فَِريٍق مِّ
sangat membangkang hati segolongan dari mereka kemudian dia

bertaubat atas mereka
At-Taubah:117 يَِزيغُ
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ل ي ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghilang, hilang, amblas,
tenggelam, terbenam, menyilam, mengangin, mengirap, melenyap,

melesap, mairat, terbang, menguap, menguapkan, lenyap, mengeringkan
dgn pemanasan, meninggal, meninggal dunia, wafat, melewatkan waktu,

menghabiskan waktu, surut, menyusut, mundur, dilupakan, miring ke
belakang, berkurang nilainya, lancip, meruncing, melancipkan

فَزَيَّْلنَا زِْلتُْم زَاَلت تَزَيَُّلوا۟ تَزَاُل
maka/lalu (kami)

pisahkan (kalian) senantiasa (ia) senantiasa/tetap (kalian[lk])
memisahlah

kamu melewatkan
waktu

يَزَاُلوَن يَزَاُل
mereka senantiasa melewatkan waktu senantiasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْهْم نُْهْم إاِلَّ َقلِياًل مِّ واََل تَزَاُل تَطَّلِعُ َعَلىٰ َخآِئنٍَة مِّ
dan jangan kamu melewatkan waktu akan melihat atas/terhadap

orang yang khianat dari mereka kecuali sedikit dari mereka
Al-Maidah:13 تَزَاُل

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

۟ تَزَيَُّلوا

ِمِديَن فََما زَاَلت تِّْلَك َدْعَوىُٰهْم َحتَّىٰ َجَعْلنَُٰهْم َحِصيًدا خَٰ
maka (ia) senantiasa/tetap itu[tg.pr] doa mereka sehingga (kami)

jadikan mereka tanaman yang sudah disabit orang-orang yang
padam/tak dapat hidup lagi

Al-Anbiyaa':15
زَاَلت

ا َجآَءُكم ِبِهۦ فََما زِْلتُْم ِفى َشكٍّ مِّمَّ
maka tidak (kalian) senantiasa di dalam keraguan dari apa ia datang

kepada kalian dengannya
Ghafir:34 زِْلتُْم
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َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن
dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28
فَزَيَّْلنَا

اَل يَزَاُل بُنْيَٰنُُهُم ٱلَِّذى بَنَْوا۟ ِريبًَة ِفى ُقُلوِبِهْم
tidak senantiasa bangunan-bangunan mereka yang mereka bangun

keraguan di dalam hati mereka
At-Taubah:110 يَزَاُل

واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ تُِصيبُُهم ِبَما َصنَُعوا۟ َقارَِعٌة
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari ditimpa

mereka[lk] dengan sebab (mereka) mengusahakan (ia[pr]) yang
menjadi pengejut / pembuat bencana

Arraad:31

نُْه واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِمْريٍَة مِّ
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

keraguan dari padanya
Al-Hajj:55

واََل يَزَاُلوَن يُقَِٰتُلونَُكْم َحتَّىٰ يَرُدُّوُكْم َعن ِديِنُكْم
dan tidak mereka senantiasa melewatkan waktu mereka membunuh

kalian hingga/sampai mereka mengembalikan kalian dari agama
kalian

Al-Baqarah:217
يَزَاُلوَن

واََل يَزَاُلوَن ُمْختَلِِفنَي
dan tidak mereka senantiasa melewatkan waktu orang-orang yang

berselisih
Huud:118
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ن ي ز
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hiasan, langsing, ramping,

apik, rapi, gaun, rahmat, keanggunan, nikmat, keapikan, doa syukur,
waktu kelonggaran, sopan santun, keikhlasan, perpanjangan waktu, gaya
lemah gemulai, sifat menyenangkan, budi bahasa, kerelaan, pakaian, rok,

teratur, perhiasan, penghias, dandanan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersolek, berdandan,

menghiasi, menghias, mendandan, mendandani, memperhiasi,
membaguskan, merapikan, memperbagus, bersemangat,

memperbaguskan, berpakaian baik, berpakaian, mengenakan, membalut,
menyepuh, menyadur, melapisi, memerintahkan, menyuruh, memerintah,

melukis, mengecat, mencat, mengecet, mengulas, mengobati,
menginvestasikan, menanamkan, menanam, mengepung, membeli,

memberikan, menobatkan, melekatkan, memakaikan, menghormati,
menyemarakkan, memperbungakan

ِزينًَة زُيَِّن زَيَّنَّا زَيََّن ِبِزينٍَة
perhiasan dia dihiasi kami menghiasi dia memandang

baik dengan hiasan

ِزينَتَُكْم ِزينَِة ِزينَُة ِزينََة ِزينًَة
perhiasan kalian perhiasan perhiasan perhiasan perhiasan

فَزَيََّن ِزينَِتِهۦ ِزينَِتِهنَّ ِزينَتَُهنَّ ِزينَتَُكْم
lalu (ia) benar-

benar memandang
baik

perhiasannya/kemegahannya perhiasan
mereka[pr]

perhiasan
mereka[pr] perhiasan kalian

َوزَيََّن ِفِريَن لِْلكَٰ َ أَلُزَيِّننَّ فَزَيَّنُوا۟ فَزَيََّن
dan ia telah benar-
benar memandang

baik
dia dihiasi sungguh akan

menghiasi
maka (mereka)

menjadikan
memandang baik

lalu (ia) benar-benar
memandang baik

َوزُيَِّن َوزَيَّنََّٰها َوزَيَّنَّا َوزَيَّنَُهۥ َوزَيََّن
dan sering dihisi dan (kami)

menghiasinya dan (kami) hiasi
dan (ia)

menjadikannya
indah

dan ia telah benar-
benar memandang

baik
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Kosakata Al-Quran

َوِزينَتَُها َوِزينَتََها
dan perhiasannya dan perhiasannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60
ِبِزينٍَة

َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبِزينٍَة ٱْلَكَواِكِب إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّ
sesungguhnya kami kami menghiasi langit dunia dengan hiasan

bintang-bintang
Ash-Shaafaat:6

وََكذَٰلَِك زَيََّن لَِكِثيٍر مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َقتَْل أَْولَِٰدِهْم ُشرََكآؤُُهْم
dan demikianlah dia memandang baik bagi kebanyakan dari orang-

orang yang mempersekutukan pembunuhan anak-anak mereka
sekutu-sekutu mereka

Al-An'aam:137
زَيََّن

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ إِْذ زَيََّن َلُهُم ٱلشَّ َو
dan ketika dia memandang baik bagi/kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
Al-Anfaal:48

ٍة َعَمَلُهْم َكذَٰلَِك زَيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ
seperti itulah kami menghiasi bagi tiap-tiap ummat pekerjaan mereka Al-An'aam:108 زَيَّنَّا

َلُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن زَيَّنَّا َلُهْم أَْعمَٰ
kami menghiasi bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka maka

mereka mereka terombang-ambing / bingung
An-Naml:4

َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبِزينٍَة ٱْلَكَواِكِب إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّ
sesungguhnya kami kami menghiasi langit dunia dengan hiasan

bintang-bintang
Ash-Shaafaat:6

يَِٰطنيِ ِبيحَ َوَجَعْلنََٰها رُُجوًما لِّلشَّ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوَلَقْد زَيَّنَّا ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-

bintang dan (kami) menjadikannya pelempar bagi syaitan-syaitan
Al-Mulk:5

زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari kehidupan

dunia
Al-Baqarah:212 زُيَِّن

َهوَِٰت زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
dia dihiasi bagi manusia kecintaan syahwat / hawa nafsu

Ali-Imran:14
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لِِهْم فَيُِحلُّوا۟ َما َحرََّم الـلَّـُه زُيَِّن َلُهْم ُسٓوُء أَْعمَٰ
maka dihalalkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah dia

dihiasi bagi mereka buruk perbuatan-perbuatan mereka
At-Taubah:37

َكذَٰلَِك زُيَِّن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
seperti itulah dia dihiasi bagi orang-orang yang melampaui batas apa

adalah mereka mereka mengerjakan
Yunus:12

ِبيِل بَْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمْكرُُهْم َوُصدُّوا۟ َعِن ٱلسَّ
bahkan dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari tipu

daya mereka dan menghalangi dari jalan
Arraad:33

أَفََمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ فَرََءاهُ َحَسنًا
maka siapkah yang dia dihiasi baginya buruk perbuatannya lalu

melihat/menganggapnya kebaikan
Faathir:8

ِبيِل وََكذَٰلَِك زُيَِّن لِِفْرَعْوَن ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوُصدَّ َعِن ٱلسَّ
dan demikianlah dia dihiasi kepada fir'aun buruk perbuatannya dan

menghalangi dari jalan
Ghafir:37

َكَمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهم
seperti dia dihiasi baginya buruk perbuatannya dan mereka mengikuti

hawa nafsu mereka
Muhammad:14

َوَمأَلَهُۥ ِزينًَة َوأَْمواًَٰل ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta kekayaan di dalam

kehidupan dunia
Yunus:88 ِزينًَة

إِنَّا َجَعْلنَا َما َعَلى ٱأْلَرِْض ِزينًَة لََّها
sesungguhnya kami kami jadikan apa atas/terhadap bumi perhiasan

baginya
Al-Kahfi:7

ُقْل َمْن َحرََّم ِزينََة الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan siapakah dia telah benar-benar

mengharamkan perhiasan Allah
Al-A'raaf:32 ِزينََة

تُِريُد ِزينََة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maksudkan perhiasan kehidupan dunia

Al-Kahfi:28

ٱمْلَاُل َوٱْلبَنُوَن ِزينَُة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia Al-Kahfi:46 ِزينَُة

ْلنَآ أَْوزَاًرا مِّن ِزينَِة ٱْلَقْومِ َولَِٰكنَّا ُحمِّ
akan tetapi dibawa/diangkut beban-beban dari perhiasan kaum Thaahaa:87 ِزينَِة

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم ُخذُوا۟ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
hai anak Adam kalian hendaklah mengambil perhiasan kalian disisi

setiap masjid
Al-A'raaf:31 ِزينَتَُكْم
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واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما ظََهَر ِمنَْها
dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka[pr] kecuali apa

yang nampak dari padanya
An-Nuur:31 ِزينَتَُهنَّ

َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ
dan hendaklah membuat dengan kerudung mereka[pr] atas/terhadap

dada mereka[pr] dan jangan mereka menampakkan perhiasan
mereka[pr] kecuali kepada suami mereka[pr]

An-Nuur:31

واََل يَْضِربَْن ِبأَرُْجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما يُْخِفنَي ِمن ِزينَِتِهنَّ
dan jangan memukulkan dengan kaki mereka[pr] agar diketahui apa

disembunyikan dari perhiasan mereka[pr]
An-Nuur:31 ِزينَِتِهنَّ

فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِفى ِزينَِتِهۦ
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya di dalam

perhiasannya/kemegahannya
Al-Qashash:79 ِزينَِتِهۦ

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ فَزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
lalu (ia) benar-benar memandang baik bagi/kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
An-Nahl:63 فَزَيََّن

َوَقيَّْضنَا َلُهْم ُقرَنَآَء فَزَيَّنُوا۟ َلُهم مَّا بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dan (kami) menetapkan bagi mereka teman-teman maka (mereka)

menjadikan memandang baik bagi mereka apa yang diantara tangan-
tangan mereka dan tidak belakang mereka

Fush-Shilat:25
۟ فَزَيَّنُوا

َ َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض وأََلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي أَلُزَيِّننَّ
sungguh akan menghiasi kepada mereka di dalam bumi dan sungguh

(aku) akan sesatkanlah mereka mereka semuanya
Al-Hijr:39 َ أَلُزَيِّننَّ

ِفِريَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن يَْعَمُلوَن زُيَِّن لِْلكَٰ
demikianlah dia dihiasi bagi orang-orang kafir adalah mereka mereka

mengerjakan mereka mengerjakan
Al-An'aam:122 ِفِريَن لِْلكَٰ

يْطَُٰن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik kepada mereka syaitan apa

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:43 َوزَيََّن

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
An-Naml:24

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik bagi/kepada mereka

syaitan perbuatan-perbuatan mereka
Al-Ankabuut:38
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َن َوزَيَّنَُهۥ ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َحبََّب إَِليُْكُم ٱإْلِ
akan tetapi Allah sungguh-sungguh mencintai kepada kalian
keimanan dan (ia) menjadikannya indah di dalam hati kalian

Al-Hujuraat:7 َوزَيَّنَُهۥ
ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوزَيَّنَّا ٱلسَّ

dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara
itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui

Fush-Shilat:12 َوزَيَّنَّا
َمآِء بُُروًجا َوزَيَّنََّٰها لِلنَِّٰظِريَن َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفى ٱلسَّ

dan sesungguhnya kami jadikan di dalam langit gugusan bintang dan
(kami) menghiasinya bagi yang yang melihat

Al-Hijr:16 َوزَيَّنََّٰها
َكيَْف بَنَيْنََٰها َوزَيَّنََّٰها َوَما َلَها ِمن فُُروجٍ

bagaimana menurut diantaranya dan (kami) menghiasinya dan tidak
baginya dari retak-retak

Qaaf:6

َوزُيَِّن ذَٰلَِك ِفى ُقُلوِبُكْم َوظَنَنتُْم
dan sering dihisi itu di dalam hati kalian dan kamu telah menyangka Al-Fath:12 َوزُيَِّن

َوٱْلَخيَْل َوٱْلِبَغاَل َوٱْلَحِميَر لِتَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخُلُق َما اَل تَْعَلُموَن
dan kuda dan baghal dan keledai agar menungganginya dan perhiasan

dan menciptakan apa tidak kalian mengetahui
An-Nahl:8 َوِزينًَة

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوِزينٌَة َوتَفَاُخرٌۢ بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan perhiasan dan saling bermegah-megahan diantara kalian dan

saling berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak-anak
Al-Hadiid:20 َوِزينٌَة

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها
barangsiapa adalah dia dia menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya
Huud:15 َوِزينَتََها

َ تُرِْدَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها  إِن ُكننتُّ
jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan kehidupan dunia dan

perhiasannya
Al-Ahzab:28

َوَمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِزينَتَُها
dan tidak kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan

duniawi dan perhiasannya
Al-Qashash:60 َوِزينَتَُها

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذَِت ٱأْلَرُْض زُْخرُفََها َوٱزَّيَّنَْت َوظَنَّ أَْهُلَهآ
sehingga apabila pengambilan bumi keindahannya dan terhias ia dan

sungguh (ia[lk]) akan menyangka penduduknya
Yunus:24 َوٱزَّيَّنَْت
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َقاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم ٱلزِّينَِة َوأَن يُْحَشَر ٱلنَّاُس ُضًحى
dia mengatakan waktu perjanjian kalian hari perhiasan dan

hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu pagi
Thaahaa:59 ٱلزِّينَِة
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ل hء س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna permintaan, pertanyaan,

permohonan, pengajuan, penyelidikan, pemeriksaan, masalah, teka-teki,
tanya.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meminta, bertanya, minta,
menanyakan, tanya, memohon, memohonkan, memohon dgn asyik,

mengajukan, mohon, memintakan, menanyai, menanya, menyilakan,
mempersilakan, minta tolong, memperbahasakan, menegur, mengaju,

menuntut, mempersudikan, menawar, menawarkan, menegas.

تَْسـَُٔلُهْم تََسآَءُلوَن ِبُسَؤاِل أَْسـَُٔلُكْم أَْسـََٔلَك
(kamu) meminta
kepada mereka

kalian sering
meminta dengan meminta aku akan minta

kepada kalian
menanyakan kepada

kamu

تُْسـَُٔل تَْسـَْٔلِنى تَْسـَْٔلِن تَْسـَُٔلوا۟ تَْسـَُٔلُهْم
ia ditanya tanyakan kepada-ku tanyakan kepada-ku kalian meminta (kamu) meminta

kepada mereka

َسأََلَها َسأََلَك َسأََل تُْسـَُٔلوَن تُْسـَُٔل
dia telah

menanyakannya
(ia) menanyakan

kepadamu (ia) menanyakan kalian ditanya ia ditanya

َسأَْلتَُهْم َسأَْلتَُهم َسأَُلوا۟ َسأََلُهْم َسأََلَها
(kamu) menanyakan

kepada mereka
(kamu) menanyakan

kepada mereka
mereka telah

meminta
(ia) menanyakan
kepada mereka

dia telah
menanyakannya

َسأَْلتُُموُهنَّ َسأَْلتُُموهُ َسأَْلتُُكم َسأَْلتَُك َسأَْلتَُهْم
(kalian) meminta

kepada mereka[pr]
(kalian) mohonkan

kepadanya
meminta kepada

kalian
(aku) menanyakan

kepadamu
(kamu) menanyakan

kepada mereka

َسْلُهْم َسْل َسآِئلٌۢ َسأَْلتُْم َسأَْلتُُموُهنَّ
tanyakan pada

(mereka) kamu tanyakanlah seorang penanya kalian meminta (kalian) meminta
kepada mereka[pr]
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۟ ُسِئُلوا ُسِئَلْت ُسِئَل ُسؤَْلَك َسْلُهْم
diminta ditanya ia ditanya permintaanmu tanyakan pada

(mereka)

فَْسـَِٔل فَْسـَُٔلٓوا۟ فَْسـَُٔلوُهنَّ فَْسـَُٔلوُهْم ُسِئُلوا۟
maka tanyakanlah maka tanyakanlah maka mintalah

kepada mereka
maka tanyakan
kepada mereka diminta

َلتُْسـَُٔلنَّ فََلنَْسـََٔلنَّ فَْسـَْٔلُه فَْسـَْٔل فَْسـَِٔل
sungguh akan

ditanya
maka sesungguhnya
kami akan menanyai

maka tanyakan
padanya maka tanyakanlah maka tanyakanlah

آِئلنَِي لِّلسَّ آِئِل لِّلسَّ لِيَتََسآَءُلوا۟ َلنَْسـََٔلنَُّهْم َلتُْسـَُٔلنَّ
bagi orang-orang

yang bertanya
untuk orang yang

meminta
agar saling

menanyakan
sungguh akan

menanyai mereka
sungguh akan

ditanya

مَّْسـُٔوُلوَن مَّْسـُٔواًل َمْسـُٔواًل لِّيَْسـََٔل آِئلنَِي لِّلسَّ
orang-orang yang

ditanya orang yang ditanya orang yang ditanya karena akan
menanyakan

bagi orang-orang
yang bertanya

َوْسـَِٔل َوْسـَُٔلوا۟ نُْسـَُٔل نَْسـَُٔلَك مَّْسـُٔوُلوَن
dan tanyakanlah dan mohonlah akan ditanya minta kepadamu orang-orang yang

ditanya

َوَلنَْسـََٔلنَّ َوَلتُْسـَُٔلنَّ َوْسـَْٔلُهْم َوْسـَْٔل َوْسـَِٔل
dan sesungguhnya

kami akan menanyai
dan sungguh akan

ditanya
dan tanyakan

kepada mereka dan tanyakan dan tanyakanlah

َويُْسـَُٔلوَن َويَْسـَُٔلونََك َوْليَْسـَُٔلوا۟ َوَليُْسـَُٔلنَّ َوَلنَْسـََٔلنَّ
dan akan ditanya

dan mereka akan
menanyakan
kepadamu

dan agar meminta dan sungguh akan
ditanya

dan sesungguhnya
kami akan menanyai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبَك أَْن أَْسـََٔلَك
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku berlindung kepada

Engkau bahwa menanyakan kepada kamu
Huud:47 أَْسـََٔلَك

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala
Al-An'aam:90 أَْسـَُٔلُكْم

َويََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه َمااًل إِْن أَْجِرَى
dan hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya harta

tidak lain upahku
Huud:29

يََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya pahala

Huud:51

ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan aku tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Al-Furqon:57

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':109

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':127

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':145

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':164

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':180

ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Shaad:86

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا إاِلَّ ٱمْلََودَّةَ ِفى ٱْلُقْربَىٰ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan /
kedekatan

Asy-Syuura:23

َقاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك إَِلىٰ ِنَعاِجِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan

meminta kambing kamu kepada kambingnya
Shaad:24 ِبُسَؤاِل
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َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذى تََسآَءُلوَن ِبِهۦ َوٱأْلَرَْحاَم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

sering meminta dengannya dan hubungan keluarga
An-Nisa:1 تََسآَءُلوَن

َوَما تَْسـَُٔلُهْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak (kamu) meminta kepada mereka atasnya dari upah Yusuf:104 تَْسـَُٔلُهْم

أَْم تَْسـَُٔلُهْم َخرًْجا فََخَراُج َربَِّك َخيٌْر
atau (kamu) meminta kepada mereka ganti rugi/upah maka ganti

rugi/upah tuhanmu kebaikan

Al-
Mu'minuun:72

ثَْقُلوَن أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّ
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala maka mereka dari

hutang orang-orang yang cepat dibebani
Ath-Thuur:40

ثَْقُلوَن أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّ
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala lalu mereka dari hutang

orang-orang yang cepat dibebani
Al-Qalam:46

أَْم تُِريُدوَن أَن تَْسـَُٔلوا۟ رَُسوَلُكْم
apakah kalian menghendaki bahwa kalian meminta rasul kalian Al-Baqarah:108 ۟ تَْسـَُٔلوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْسـَُٔلوا۟ َعْن أَْشيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian meminta

dari sesuatu/perkara
Al-Maidah:101

إِن تَْسـَُٔلوا۟ َعنَْها ِحنَي يُنَزَُّل ٱْلُقرَْءاُن تُبَْد َلُكْم َو
dan jika kalian meminta daripadanya ketika dia diturunkan al-qur'an

dia diterangkan bagi kalian
Al-Maidah:101

لِحٍ فَاَل تَْسـَْٔلِن إِنَُّهۥ َعَمٌل َغيُْر صَٰ
sesungguhnya dia perbuatan tidak / selain (ia[lk]) yang sholeh maka

jangan tanyakan kepada-ku
Huud:46 تَْسـَْٔلِن

َقاَل فَِإِن ٱتَّبَْعتَِنى فَاَل تَْسـَْٔلِنى َعن َشىٍْء
dia mengatakan maka jika keikut-ikutanku maka janganlah tanyakan

kepada-ku dari sesuatu
Al-Kahfi:70 تَْسـَْٔلِنى

ِب ٱْلَجِحيمِ واََل تُْسـَُٔل َعْن أَْصحَٰ
dan tidak ia ditanya dari kaum/golongan neraka Al-Baqarah:119 تُْسـَُٔل

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن واََل تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
dan tidak kalian ditanya tentang apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-Baqarah:134 تُْسـَُٔلوَن

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن واََل تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
dan tidak kalian ditanya dari/tentang apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-Baqarah:141
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ِكِنُكْم َلَعلَُّكْم تُْسـَُٔلوَن  َوَمسَٰ
dan tempat tinggal kalian agar supaya kalian kalian ditanya

Al-Anbiyaa':13

آ أَْجرَْمنَا ُقل الَّ تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian ditanya dari/tentang apa

dosa (kami)
Saba':25

إِنَُّهۥ َلِذْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف تُْسـَُٔلوَن  َو
dan sesungguhnya ia benar-benar pengajaran bagimu dan bagi

kaummu dan kelak kalian ditanya
Az-Zukhruf:44

َسأََل َسآِئلٌۢ ِبَعذَاٍب َواِقعٍ
(ia) menanyakan seorang penanya dengan siksaan (ia[lk]) yang

menjatuhkan
Al-Ma'arij:1 َسأََل

إِذَا َسأََلَك ِعبَاِدى َعنِّى فَِإنِّى َقِريٌب َو
dan apabila (ia) menanyakan kepadamu hamba-hamba tentang Aku

maka sesungguhnya Aku sangat dekat
Al-Baqarah:186 َسأََلَك

ِفِريَن َقْد َسأََلَها َقْوٌم مِّن َقبْلُِكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا۟ ِبَها كَٰ
sungguh telah dia telah menanyakannya kaum dari sebelum kalian

kemudian mereka jadilah dengannya orang-orang kafir
Al-Maidah:102 َسأََلَها

ُكلََّمآ أُْلِقىَ ِفيَها فَْوٌج َسأََلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم نَِذيٌر
setiap apa dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia)

menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan

Al-Mulk:8
َسأََلُهْم

فََقْد َسأَُلوا۟ ُموَسىٰٓ أَْكبََر ِمن ذَٰلَِك
maka sesungguhnya telah mereka telah meminta Musa terbesar dari

itu
An-Nisa:153 ۟ َسأَُلوا

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَسخَّ مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa dia menciptakan

langit dan bumi dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari
dan bulan

Al-Ankabuut:61
َسأَْلتَُهم

َمآِء َمآًء َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّن نَّزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa Dia telah

berangsur-angsur menurunkan dari langit air
Al-Ankabuut:63

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi tentu akan mengatakan Allah
Luqman:25

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zumar:38
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zukhruf:9

َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa (ia) menciptakan

mereka tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka
berpaling

Az-Zukhruf:87

َوَلِئن َسأَْلتَُهْم َليَُقوُلنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka tentu akan mengatakan

sesungguhnya hanyalah adalah kamimencela/memperolok-olok da
memain-mainkan

At-Taubah:65 َسأَْلتَُهْم

َقاَل إِن َسأَْلتَُك َعن َشىْءٍۭ بَْعَدَها
dia mengatakan jika (aku) menanyakan kepadamu dari/tentang

sesuatu sesudahnya
Al-Kahfi:76 َسأَْلتَُك

فَِإن تََولَّيْتُْم فََما َسأَْلتُُكم مِّْن أَْجٍر
maka jika kalian supaya memalingkan maka tidak meminta kepada

kalian dari upah
Yunus:72 َسأَْلتُُكم

ُقْل َما َسأَْلتُُكم مِّْن أَْجٍر فَُهَو َلُكْم
kamu hendaklah mengatakan tidak meminta kepada kalian dari upah

maka itu (upah) bagi kalian
Saba':47

َوَءاتَىُٰكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ
dan dia memberikan kepada kalian dari setiap apa (kalian) mohonkan

kepadanya
Ibrahim:34 َسأَْلتُُموهُ

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

َسأَْلتُُموُهنَّ

ٱْهِبطُوا۟ ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلتُْم
kalian pergilah kota maka sesungguhnya bagi kalian apa kalian

meminta
Al-Baqarah:61 َسأَْلتُْم

َسأََل َسآِئلٌۢ ِبَعذَاٍب َواِقعٍ
(ia) menanyakan seorang penanya dengan siksaan (ia[lk]) yang

menjatuhkan
Al-Ma'arij:1 َسآِئلٌۢ

َسْل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َكْم َءاتَيْنَُٰهم مِّْن َءايَةٍۭ بَيِّنٍَة
kamu tanyakanlah bani Israil berapa banyak kami telah

mendatangkan kepada mereka dari ayat/tanda-tanda bukti nyata
Al-Baqarah:211 َسْل

َسْلُهْم أَيُُّهم ِبذَٰلَِك زَِعيٌم
tanyakan pada (mereka) siapa diantara mereka demikian itu jaminan /

sangkaan
Al-Qalam:40 َسْلُهْم
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َقاَل َقْد أُوِتيَت ُسؤَْلَك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan sungguh telah (kamu) telah diberi / diperkenankan

permintaanmu ya Musa
Thaahaa:36 ُسؤَْلَك

َكَما ُسِئَل ُموَسىٰ ِمن َقبُْل
sebagaimana ia ditanya Musa dari sebelum Al-Baqarah:108 ُسِئَل

إِذَا ٱمْلَْوُءۥَدةُ ُسِئَلْت َو
dan apabila bayi ditanya At-Takwiir:8 ُسِئَلْت

ثُمَّ ُسِئُلوا۟ ٱْلِفتْنََة َلَءاتَْوَها
kemudian diminta fitnah/kekacauan niscaya mereka mengerjakan Al-Ahzab:14 ۟ ُسِئُلوا

ذَا فَْسـَُٔلوُهْم إِن َكانُوا۟ يَنِطُقوَن َقاَل بَْل فََعَلُهۥ َكِبيرُُهْم هَٰ
dia mengatakan bahkan (ia) melakukannya tertua diantara mereka ini

maka tanyakan kepada mereka jika adalah mereka berbicara
Al-Anbiyaa':63 فَْسـَُٔلوُهْم

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

فَْسـَُٔلوُهنَّ

فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر إِن ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka tanyakanlah ahlul/ahli peringatan jika adalah kalian tidak kalian

mengetahui
An-Nahl:43 ۟ فَْسـَُٔلٓوا

نُّوِحىٓ إَِليِْهْم فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر
diwahyukan kepada mereka maka tanyakan olehmu sekalian

ahlul/ahli peringatan
Al-Anbiyaa':7

فَْسـَِٔل ٱلَِّذيَن يَْقرَُءوَن ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلَِك
maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum

kamu
Yunus:94 فَْسـَِٔل

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ فَْسـَِٔل ٱْلَعآدِّيَن
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian/setengah hari

maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung

Al-
Mu'minuun:113

فَْسـَْٔل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِذْ َجآَءُهْم فََقاَل َلُهۥ ِفْرَعْوُن
maka tanyakanlah Bani Israil tatkala ia datang kepada mereka lalu ia

mengatakan baginya fir'aun
Al-Isra:101 فَْسـَْٔل

ُن فَْسـَْٔل ِبِهۦ َخِبيًرا ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش ٱلرَّْحمَٰ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` pemurah maka

tanyakanlah dengannya maha mengetahui
Al-Furqon:59
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فَْسـَْٔلُه َما بَاُل ٱلنِّْسَوِة ٱلَِّٰتى َقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ
maka tanyakan padanya apa/bagaimana halnya wanita-wanita yang

(mereka) memotong tangan mereka[pr]
Yusuf:50 فَْسـَْٔلُه

فََلنَْسـََٔلنَّ ٱلَِّذيَن أُرِْسَل إَِليِْهْم َوَلنَْسـََٔلنَّ ٱمْلُرَْسلنَِي
maka sesungguhnya kami akan menanyai orang-orang yang

diutus/disampaikan kepada mereka dan sesungguhnya kami akan
menanyai para yang diutus / para rasul / utusan

Al-A'raaf:6
فََلنَْسـََٔلنَّ

ا ُكنتُْم تَفْتَُروَن تَالـلَّـِه َلتُْسـَُٔلنَّ َعمَّ
demi Allah sungguh akan ditanya dari/tentang apa adalah kalian

(kalian) mengada-ada
An-Nahl:56 َلتُْسـَُٔلنَّ

ثُمَّ َلتُْسـَُٔلنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن ٱلنَِّعيمِ
kemudian sungguh akan ditanya pada hari itu dari/tetang kenikmatan

At-Takaathur:8

فََوَربَِّك َلنَْسـََٔلنَُّهْم أَْجَمِعنَي
demi tuhanmu sungguh akan menanyai mereka mereka semuanya Al-Hijr:92 َلنَْسـََٔلنَُّهْم

وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّنُْه
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19
۟ لِيَتََسآَءُلوا

آِئِل َوٱمْلَْحُرومِ َوِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ
dan dalam harta-harta mereka hak/kebenaran untuk orang yang

meminta dan yang dikurangi

Adz-
Dzaariyaat:19 آِئِل لِّلسَّ

آِئِل َوٱمْلَْحُرومِ لِّلسَّ
untuk orang yang meminta dan yang dikurangi

Al-Ma'arij:25

آِئلنَِي إِْخَوِتِهۦٓ َءايٌَٰت لِّلسَّ لََّقْد َكاَن ِفى يُوُسَف َو
sesungguhnya adalah dia di dalam yusuf dan saudara-saudaranya

ayat-ayat/tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya
Yusuf:7 آِئلنَِي لِّلسَّ

آِئلنَِي  َوَقدََّر ِفيَهآ أَْقوَٰتََها ِفىٓ أَْربََعِة أَيَّامٍ َسَوآًء لِّلسَّ
dan (ia) telah benar-benar menetapkan didalamnya makanan-

makanannya di dalam / pada empat[pr] hari sama bagi orang-orang
yang bertanya

Fush-Shilat:10

ِفِريَن َعذَابًا أَلِيًما ِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكَٰ لِّيَْسـََٔل ٱلصَّٰ
karena akan menanyakan orang-orang yang benar dari/tentang

kebenaran mereka dan dia sediakan bagi orang-orang kafir azab /
siksa pedih

Al-Ahzab:8 لِّيَْسـََٔل
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َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ َوأَْوفُوا۟ ِبٱْلَعْهِد إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َمْسـُٔواًل
sehingga sampai dewasanya dan kalian sempurnakanlah janji

sesungguhnya janji adalah dia orang yang ditanya
Al-Isra:34 َمْسـُٔواًل

ْمعَ َوٱْلبََصَر َوٱْلفَُؤاَد ُكلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َعنُْه َمْسـُٔواًل  إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap itulah
mereka adalah dia dari padanya/tentang itu orang yang ditanya

Al-Isra:36

 اَل يَُولُّوَن ٱأْلَْدبََٰر وََكاَن َعْهُد الـلَّـِه َمْسـُٔواًل
tidak dipalingkan belakang dan ia adalah janji Allah orang yang

ditanya
Al-Ahzab:15

لِِديَن َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َوْعًدا مَّْسـُٔواًل خَٰ
orang-orang yang kekal adalah dia atas/terhadap tuhanmu janji orang

yang ditanya
Al-Furqon:16 مَّْسـُٔواًل

َوِقفُوُهْم إِنَُّهم مَّْسـُٔوُلوَن
Dan berhentikanlah mereka sesungguhnya mereka orang-orang yan

ditanya
Ash-Shaafaat:24 مَّْسـُٔوُلوَن

ِقبَُة لِلتَّْقَوٰى اَل نَْسـَُٔلَك ِرزًْقا نَّْحُن نَْرزُُقَك َوٱْلعَٰ
tidak minta kepadamu rizki kamimemberi rezekimu dan akibat

kepada takwa
Thaahaa:132 نَْسـَُٔلَك

ا تَْعَمُلوَن واََل نُْسـَُٔل َعمَّ
dan tidak akan ditanya dari/tentang apa kalian melakukan Saba':25 نُْسـَُٔل

ا ٱْكتََسنْبَ َوْسـَُٔلوا۟ الـلَّـَه ِمن فَْضلِِهۦٓ َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa mereka

melakukan dan mohonlah Allah dari karunianya
An-Nisa:32 ۟ َوْسـَُٔلوا

ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا۟ فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan agar
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

َوْسـَِٔل ٱْلَقْريََة ٱلَِّتى ُكنَّا ِفيَها
dan tanyakanlah negeri yang adalah kami didalamnya/disana Yusuf:82 َوْسـَِٔل

َوْسـَْٔل َمْن أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رُُّسلِنَآ
dan tanyakan orang(rasul-rasul) kami telah mengutus dari sebelum

kamu dari rasul-rasul kami
Az-Zukhruf:45 َوْسـَْٔل

َوْسـَْٔلُهْم َعِن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَْت َحاِضرَةَ ٱْلبَْحِر
dan tanyakan kepada mereka dari/tentang negeri yang adalah ia

(ia[pr]) yang hadir laut
Al-A'raaf:163 َوْسـَْٔلُهْم
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ا ُكنتُْم تَْعَمُلوَن َوَلتُْسـَُٔلنَّ َعمَّ
dan sungguh akan ditanya dari/tentang apa adalah kalian kalian

melakukan
An-Nahl:93 َوَلتُْسـَُٔلنَّ

فََلنَْسـََٔلنَّ ٱلَِّذيَن أُرِْسَل إَِليِْهْم َوَلنَْسـََٔلنَّ ٱمْلُرَْسلنَِي
maka sesungguhnya kami akan menanyai orang-orang yang

diutus/disampaikan kepada mereka dan sesungguhnya kami akan
menanyai para yang diutus / para rasul / utusan

Al-A'raaf:6
َوَلنَْسـََٔلنَّ

ا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن َوَليُْسـَُٔلنَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعمَّ
dan sungguh akan ditanya pada hari kiamat-kiamat dari/tentang apa

adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ankabuut:13 َوَليُْسـَُٔلنَّ

ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا۟ فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan agar
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

۟ َوْليَْسـَُٔلوا

َويَْسـَُٔلونََك َماذَا يُنِفُقوَن ُقِل ٱْلَعفَْو
dan mereka akan menanyakan kepadamu apa yang mereka

menafkahkan kamu hendaklah mengatakan lebih dari keperluan
Al-Baqarah:219 َويَْسـَُٔلونََك

ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْليَتََٰمىٰ
di dalam dunia dan akhirat dan mereka akan menanyakan kepadamu

dari/tentang anak yatim
Al-Baqarah:220

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱمْلَِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang haid kamu

hendaklah mengatakan dia gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:222

وُح ِمْن أَْمِر َربِّى َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلرُّوحِ ُقِل ٱلرُّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang roh kamu

hendaklah mengatakan ruhul / roh dari perintah Tuhanku
Al-Isra:85

نُْه ِذْكًرا َويَْسـَُٔلونََك َعن ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ ُقْل َسأَتُْلوا۟ َعَليُْكم مِّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang zulqarnain

kamu hendaklah mengatakan akan bacakan atas kalian dari padanya
pelajaran/peringatan

Al-Kahfi:83

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلجِبَاِل فَُقْل يَنِسفَُها َربِّى نَْسفًا
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang gunung-

gunung maka kamu hendaklah mengatakan menghancurkannya[pr]
Tuhanku hancuran-hancuran

Thaahaa:105

َدتُُهْم َويُْسـَُٔلوَن إِنَٰثًا أََشِهُدوا۟ َخْلَقُهْم َستُْكتَُب َشهَٰ
orang-orang perempuan apakah (kalian[lk]) menyaksikan penciptaan

mereka kelak akan ditulis (ia) persaksian mereka dan akan ditanya
Az-Zukhruf:19 َويُْسـَُٔلوَن
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آِئلنَِي َوِفى ٱلرَِّقاِب ِبيِل َوٱلسَّ َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan orang yang minta-minta dan didalam

memerdekakan hamba sahaya
Al-Baqarah:177 آِئلنَِي َوٱلسَّ

فَآَل أَنَساَب بَيْنَُهْم يَْوَمِئٍذ واََل يَتََسآَءُلوَن
maka tidak pertalian diantara mereka pada hari itu dan tidak

bertanya-tanya

Al-
Mu'minuun:101

يَتََسآَءُلوَن
 فََعِميَْت َعَليِْهُم ٱأْلَنۢبَآُء يَْوَمِئٍذ فَُهْم اَل يَتََسآَءُلوَن

maka (ia) buta/gelap atas mereka semua berita pada hari itu maka
mereka tidak bertanya-tanya

Al-Qashash:66

 َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:27

 فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:50

 َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ath-Thuur:25

 ِفى َجنٍَّٰت يَتََسآَءُلوَن
di dalam surga bertanya-tanya

Al-
Muddaththir:40

 َعمَّ يَتََسآَءُلوَن
dari/tentang bertanya-tanya

An-Naba:1

واََل يَْسـَُٔل َحِميٌم َحِميًما
dan tidak menanyakan teman teman akrab Al-Ma'arij:10 يَْسـَُٔل

يَْسـَُٔل أَيَّاَن يَْوُم ٱْلِقيََٰمِة
menanyakan kapan hari kiamat-kiamat

Al-Qiyaamah:6

َمآِء يَْسـَُٔلَك أَْهُل ٱْلِكتَِٰب أَن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِكتَٰبًا مَِّن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu ahli kitab bahwa dia menurunkan atas

mereka suatu kewajiban dari langit
An-Nisa:153 يَْسـَُٔلَك

اَعِة يَْسـَُٔلَك ٱلنَّاُس َعِن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu manusia dari/tentang kiamat

Al-Ahzab:63

ْهتَُدوَن ٱتَِّبُعوا۟ َمن الَّ يَْسـَُٔلُكْم أَْجًرا َوُهم مُّ
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti orang tidak ia
minta kepada pahala dan mereka para yang mendapat petunjuk

YaaSiin:21 يَْسـَُٔلُكْم
وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلَّ يَْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن مَٰ يَْسـَُٔلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ

akan meminta kepada-nya orang/makhluk di dalam langit dan bumi
tiap-tiap hari dia di dalam kesibukan/urusan

Ar-Rahman:29 يَْسـَُٔلُهۥ
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ُهْم اَل يَْسـَُٔلوَن ٱلنَّاَس إِْلَحافًا تَْعرِفُُهم ِبِسيمَٰ
kalian mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka tidak mereka

menanyakan manusia secara buru-buru
Al-Baqarah:273 يَْسـَُٔلوَن

يَْسـَُٔلوَن َعْن أَنۢبَآِئُكْم َوَلْو َكانُوا۟ ِفيُكم
mereka menanyakan diri/tentang berita kalian dan sekiranya adalah

mereka kepada kalian
Al-Ahzab:20

يَْسـَُٔلوَن أَيَّاَن يَْوُم ٱلدِّيِن
mereka menanyakan kapan hari pembalasan

Adz-
Dzaariyaat:12

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَِهلَِّة
mereka menanyakan kepadamu tentang bulan baru/sabit Al-Baqarah:189 يَْسـَُٔلونََك

يَْسـَُٔلونََك َماذَا يُنِفُقوَن
mereka menanyakan kepadamu apa yang mereka menafkahkan

Al-Baqarah:215

ْهِر ٱْلَحَرامِ ِقتَاٍل ِفيِه يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلشَّ
mereka menanyakan kepadamu dari/pada bulan Haram perang

tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:217

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر
mereka menanyakan kepadamu dari/tentang minuman keras dan judi

Al-Baqarah:219

يَْسـَُٔلونََك َماذَآ أُِحلَّ َلُهْم
mereka menanyakan kepadamu apa yang dia menghalalkan bagi

mereka
Al-Maidah:4

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan yang

memancangkannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:187

اَل تَأِْتيُكْم إاِلَّ بَْغتًَة يَْسـَُٔلونََك َكأَنََّك َحِفىٌّ َعنَْها
tidak datang kepada kalian[lk] melainkan dengan tiba-tiba mereka

menanyakan kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui
daripadanya

Al-A'raaf:187

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَنفَاِل ُقِل ٱأْلَنفَاُل لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang kamu
hendaklah mengatakan harta rampasan perang kepunyaan Allah dan

rasul

Al-Anfaal:1

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu dari kiamat kapan yang

memancangkannya
An-Naziaat:42

إِن يَْسـَْٔلُكُموَها فَيُْحِفُكْم تَبَْخُلوا۟ َويُْخِرْج أَْضغَٰنَُكْم
jika memintanya[pr] kepada kalian lalu menyebabkanmendesak

kalian[lk]akan kikir dan dikeluarkanlah/dinampakkanlah (olehnya)
kedengkian kalian

Muhammad:37
يَْسـَْٔلُكُموَها
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إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ يُؤِْتُكْم أُُجورَُكْم واََل يَْسـَْٔلُكْم أَْموََٰلُكْم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri menyebabkan

akan memberikan kalian[lk] pahala kalian dan tidak meminta kepada
kalian harta-harta kalian

Muhammad:36
يَْسـَْٔلُكْم

ا يَفَْعُل َوُهْم يُْسـَُٔلوَن اَل يُْسـَُٔل َعمَّ
tidak (ia) ditanya dari apa mereka melakukan dan mereka akan

ditanya
Al-Anbiyaa':23 يُْسـَُٔل

واََل يُْسـَُٔل َعن ذُنُوِبِهُم ٱمْلُْجرُِموَن
dan tidak (ia) ditanya dari/tentang dosa-dosa mereka orang-orang

yang berdosa
Al-Qashash:78

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يُْسـَُٔل َعن ذَنِۢبِهۦٓ إِنٌس واََل َجآنٌّ
maka pada hari itu tidak (ia) ditanya atas dosanya manusia dan tidak

ular
Ar-Rahman:39

ا يَفَْعُل َوُهْم يُْسـَُٔلوَن اَل يُْسـَُٔل َعمَّ
tidak (ia) ditanya dari apa mereka melakukan dan mereka akan

ditanya
Al-Anbiyaa':23 يُْسـَُٔلوَن

آِئَل فَاَل تَنَْهْر َوأَمَّا ٱلسَّ
dan adapun orang minta-minta maka janganmenghardik Ad-Duha:10 آِئَل ٱلسَّ
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م hء س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna letih, capai, penat, letai,

bosan, jemu, payah, jerih, layu, lungkrah, lesu, patah semangat, sayu,
membosankan, menjemukan, pegal, tdk gembira

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melelahkan, bosan,
membosankan, mencapaikan, memperlelah, memperpayah, memutihkan

mata, meletihkan, memenatkan, menjadi letih, menjemukan, menjadi
lelah, berlelah, memayahkan, menjadi capai, jatuh sakit, memuakkan,

memualkan, menjijikkan, mual, muak, menyebabkan jatuh sakit

يَْسـَُٔموَن يَْسـَُٔم تَْسـَُٔمٓوا۟
jemu-jemu (dia) jemu-jemu kalian jemu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangan kalian jemu

bahwa/untukkalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

۟ تَْسـَُٔمٓوا

ُن ِمن ُدَعآِء ٱْلَخيِْر نسَٰ الَّ يَْسـَُٔم ٱإْلِ
tidak (dia) jemu-jemu manusia dari memohon kebaikan Fush-Shilat:49 يَْسـَُٔم

يَُسبُِّحوَن َلُهۥ ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوُهْم اَل يَْسـَُٔموَن
bertasbih baginya pada malam dan siang dan mereka tidak jemu-jemu Fush-Shilat:38 يَْسـَُٔموَن
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ع ا س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna saat, waktu, pukul, lonceng,

arloji, kali, masa, jaman, jaga, penjaga, arlogi, jantung, telegrap, pesawat
pengetik berita kawat, pencatat waktu, penjaga waktu, bunyi berdetak-

detik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُسَواًعا َساَعِة َساَعٍة َساَعًة اَعِة ِبٱلسَّ
suwa' waktu/masa saat saat dengan kiamat

اَعُة ٱلسَّ اَعَة ٱلسَّ اَعُة َوٱلسَّ اَعِة لِّلسَّ ُسَواًعا
kiamat kiamat dan kiamat untuk/bagi kiamat suwa'

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَعِة َسِعيًرا اَعِة َوأَْعتَْدنَا مِلَن َكذََّب ِبٱلسَّ بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱلسَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kiamat dan kami telah
menyediakan bagi orang diatelah sungguh-sungguh mendustakan

dengan kiamat api yang menyala-nyala

Al-Furqon:11
اَعِة ِبٱلسَّ

اَعِة َسِعيًرا اَعِة َوأَْعتَْدنَا مِلَن َكذََّب ِبٱلسَّ بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱلسَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kiamat dan kami telah

menyediakan bagi orang dia telah sungguh-sungguh mendustakan
dengan kiamat api yang menyala-nyala

Al-Furqon:11

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَأِْخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka jika dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
Al-A'raaf:34 َساَعًة

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َكأَن لَّْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مَِّن ٱلنََّهاِر
dan pada hari dia mengumpulkan mereka seakan-akan belum pernah

menempati kecuali saat dari siang hari
Yunus:45

إِذَا َجآَء أََجُلُهْم فَاَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
apabila dia datang ajal/waktu mereka maka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
Yunus:49
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فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
An-Nahl:61

يَْومٍ الَّ تَْستَـِْٔخُروَن َعنُْه َساَعًة واََل تَْستَْقِدُموَن
hari tidak minta diundurkan daripadanya saat dan tidak kelak akan

mendahulukan
Saba':30

َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مِّن نََّهارٍۭ بَلَٰغٌ
tidak menempati kecuali saat dari siang hari tambahan penjelasan

Al-Ahqaaf:35

َما َلِبثُوا۟ َغيَْر َساَعٍة َكذَٰلَِك َكانُوا۟ يُؤْفَُكوَن
tidaklah (mereka) menetap tidak / bukan / selain saat seperti itulah

adalah mereka mereka berpaling
Ar-Ruum:55 َساَعٍة

ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ ِفى َساَعِة ٱْلُعْسرَِة ِمۢن بَْعِد َما َكاَد
orang-orang yang mengikutinya di dalam waktu/masa kesulitan dari

sesudah apa (ia) semakin mendekat
At-Taubah:117 َساَعِة

واََل ُسَواًعا واََل يَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا
dan jangan suwa' dan jangan yagus (dewa hujan) dan ya'uq dan nasr Nuh:23 ُسَواًعا

اَعِة فَاَل تَْمتَُرنَّ ِبَها إِنَُّهۥ َلِعْلٌم لِّلسَّ َو
dan sesungguhnya ia benar-benar pengetahuan untuk/bagi kiamat

maka janganlah kamu[lk]) meragukan dengannya
Az-Zukhruf:61 اَعِة لِّلسَّ

اَعُة اَل َريَْب ِفيَها َوٱلسَّ
dan kiamat tidak keraguan didalamnya Al-Jaatsiyah:32 اَعُة َوٱلسَّ

اَعُة أَْدَهىٰ َوأََمرُّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوٱلسَّ بَِل ٱلسَّ
bahkan kiamat waktu / tempat yang dijanjikan kepada mereka dan

kiamat lebih buruk/dahsyat dan lebih berurusan
Al-Qamar:46

فْحَ ٱْلَجِميَل اَعَة َلَءاِتيٌَة فَٱْصفَحِ ٱلصَّ إِنَّ ٱلسَّ َو
dan sesungguhnya kami kiamat pasti akan datang maka maafkanlah

maaf yang baik
Al-Hijr:85 اَعَة ٱلسَّ

اَعَة اَل َريَْب ِفيَهآ َوأَنَّ ٱلسَّ
dan bahwasannya kiamat tidak keraguan didalamnya/padanya

Al-Kahfi:21

اَعَة َقآِئَمًة َوَمآ أَظُنُّ ٱلسَّ
dan tidak sungguh aku mengira kiamat berdiri/akan datang

Al-Kahfi:36

اَعَة إِمَّا ٱلسَّ  َحتَّىٰٓ إِذَا َرأَْوا۟ َما يُوَعُدوَن إِمَّا ٱْلَعذَاَب َو
sehingga apabila (mereka) melihat apa mereka diberikan nasehat

maupun azab / siksa dan maupun kiamat
Maryam:75
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اَعَة َءاِتيٌَة أََكاُد أُْخِفيَها إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya kiamat datang semakin dekat (kk sendang/akan) (aku)

sembunyikannya/rahasiakannya
Thaahaa:15

اَعَة َءاِتيٌَة الَّ َريَْب ِفيَها َوأَنَّ ٱلسَّ
dan bahwasannya kiamat datang tidak ada keraguan

didalamnya/padanya
Al-Hajj:7

اَعَة تَُكوُن َقِريبًا َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamat adalah

kalian dekat
Al-Ahzab:63

اَعَة َلَءاِتيٌَة الَّ َريَْب ِفيَها إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya kiamat pasti akan datang tidak ada keraguan di

dalamnya
Ghafir:59

اَعَة َقآِئَمًة َوَمآ أَظُنُّ ٱلسَّ
dan tidak sungguh aku mengira kiamat berdiri/akan datang

Fush-Shilat:50

اَعَة َقِريٌب َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamat sangat

dekat
Asy-Syuura:17

اَعَة  َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ٱلسَّ
tidakkah mereka melihat kecuali kiamat

Az-Zukhruf:66

اَعَة أَن تَأِْتيَُهم بَْغتًَة فََهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ٱلسَّ
maka tidaklah mereka melihat kecuali kiamat bahwa datang kepada

mereka[pr] tiba-tiba
Muhammad:18

اَعُة بَْغتًَة َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءتُْهُم ٱلسَّ
sehingga jika dia datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba Al-An'aam:31 اَعُة ٱلسَّ

اَعُة  ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه أَْو أَتَتُْكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah atau datang kepadamu kiamat
Al-An'aam:40

اَعُة بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن أَْو تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
atau datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Yusuf:107

اَعُة بَْغتًَة أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْومٍ َعِقيمٍ َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba atau dia

datang kepada mereka azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan
apa-apa

Al-Hajj:55

اَعُة يُبْلُِس ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menyebabkan akan berputus asa

orang-orang yang berdosa
Ar-Ruum:12

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَتَفَرَُّقوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu menjadi mencerai-

beraikan
Ar-Ruum:14
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اَعُة يُْقِسُم ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menjadikan menyumpah orang-

orang yang berdosa
Ar-Ruum:55

اَعُة  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَأِْتينَا ٱلسَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak ia

akan mendatangkan kepada kami kiamat
Saba':3

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَْخَسُر ٱمْلُبِْطُلوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu merugi orang-orang

yang mengerjakan kebathilan
Al-Jaatsiyah:27

اَعُة  ُقْلتُم مَّا نَْدِرى َما ٱلسَّ
kalian mengatakan tidak mengetahui apa kiamat

Al-Jaatsiyah:32

اَعُة َوٱنَشقَّ ٱْلَقَمُر ٱْقتََربَِت ٱلسَّ
kemudian menjadi dekat kiamat telah terbelah bulan

Al-Qamar:1

اَعُة أَْدَهىٰ َوأََمرُّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوٱلسَّ بَِل ٱلسَّ
bahkan kiamat waktu / tempat yang dijanjikan kepada mereka dan

kiamat lebih buruk/dahsyat dan lebih berurusan
Al-Qamar:46

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan yang

memancangkannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:187
اَعِة ٱلسَّ

اَعِة إاِلَّ َكَلْمحِ ٱْلبََصِر أَْو ُهَو أَْقرَُب َوَمآ أَْمُر ٱلسَّ
dan tidak ketetapan kiamat melainkan seperti sekejap penglihatan

mata atau dia paling/lebih dekat
An-Nahl:77

اَعِة ُمْشِفُقوَن ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوُهم مَِّن ٱلسَّ
orang-orang yang mereka takut tuhan dengan yang gaib (tidak

melihat-Nya) dan mereka dari kiamat orang-orang yang sungguh-
sungguh takut

Al-Anbiyaa':49

اَعِة َشىٌْء َعِظيٌم إِنَّ زَْلزََلَة ٱلسَّ
sesungguhnya kegoncangan kiamat barang sesuatu yang besar

Al-Hajj:1

اَعِة َويُنَزُِّل ٱْلَغيَْث إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
sesungguhnya Allah di sisi-nya pengetahuan kiamat dan sungguh-

sungguh akan menurunkan hujan
Luqman:34

اَعِة  يَْسـَُٔلَك ٱلنَّاُس َعِن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu manusia dari/tentang kiamat

Al-Ahzab:63

اَعِة  إَِليِْه يُرَدُّ ِعْلُم ٱلسَّ
kepada-Nya dia ditolak pengetahuan kiamat

Fush-Shilat:47
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اَعِة َلِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد أآََل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُماُروَن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang dibantah di dalam kiamat

benar-benar dalam tambahan kesesatan jauh
Asy-Syuura:18

إَِليِْه تُرَْجُعوَن اَعِة َو َوِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
dan di sisi-Nya pengetahuan kiamat dan kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zukhruf:85

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu dari kiamat kapan yang

memancangkannya
An-Naziaat:42
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ق ا س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tungkai, taraf, suku, kaki

buatan, tangkai, batang, puting, lonjor, tengkuk, cerobong yg tinggi, cara
berjalan yg angkuh, pengejaran hati-hati, betis, pisau, tulang kering, anak

kunci, pegangan sendok, tangkai jangkar, bagasi, koper, batang pohon,
badan, tubuh, peti, belalai, kopor, tempat barang, gagang bunga, kepala

pelayan, pelayan bar, penggerak, perangsang, gerakan, pukulan,
kampanye, jalan mobil, persneling, perjalanan dgn kendaraan, serangan

pembasmian, serbuan pembasmian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengejar, berjalan dgn

angkuhnya, berjalan dgn sikap sombong, menjalar, mengikuti dgn hati-
hati, mendorong, menggerakkan, mengendarai, menyetir, berkendaraan,

naik mobil, mengemudikan

َساَقيَْها َساٍق وِق ِبٱلسُّ اِق ِبٱلسَّ إَِلى
kedua betisnya betis dengan betis dengan betis dihalau

فَُسْقنَُٰه ُسوِقِهۦ ُسْقنَُٰه َسآِئٌق َساَقيَْها
maka (kami)

menggiringnya batangnya kami halau dia seorang penggiring kedua betisnya

ٱمْلََساُق ٱأْلَْسَواِق اُق ٱلسَّ
tempat kembali pasar-pasar betis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَُساُقوَن إَِلى ٱمْلَْوِت َوُهْم يَنظُُروَن يَنظُُروَن
seakan-akan dihalau kepada dan mereka mereka melihat mereka

melihat
Al-Anfaal:6 إَِلى

اِق اُق ِبٱلسَّ َوٱْلتَفَِّت ٱلسَّ
dan bertaut/berbelit betis dengan betis Al-Qiyaamah:29 اِق ِبٱلسَّ
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وِق َوٱأْلَْعنَاِق ا ِبٱلسُّ رُدُّوَها َعَلىَّ فَطَِفَق َمْسحًۢ
mereka mengembalikannya atas lalu (ia) mulai berbuat usapan

dengan betis dan leher
Shaad:33 وِق ِبٱلسُّ

ُجوِد فَاَل يَْستَِطيُعوَن يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
pada hari dibuka / disingkap dari betis dan diseru/dipanggil

kepada/untuk bersujud maka tidak mereka mentaati
Al-Qalam:42 َساٍق

ًة وََكَشفَْت َعن َساَقيَْها ا َرأَتُْه َحِسبَتُْه ُلجَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) melihatnya dia mengiranya kolam air dan (ia)

membuka/menghilangkan dari kedua betisnya
An-Naml:44 َساَقيَْها

َعَها َسآِئٌق َوَشِهيٌد َوَجآَءْت ُكلُّ نَفٍْس مَّ
dan datang tiap jiwa/orang bersamanya seorang penggiring dan

seorang saksi
Qaaf:21 َسآِئٌق

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََقلَّْت َسَحابًا ِثَقااًل ُسْقنَُٰه لِبََلٍد مَّيٍِّت
sehingga apabila dia membawa awan beban kami halau dia ke

negeri/tanah kematian
Al-A'raaf:57 ُسْقنَُٰه

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karenahendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

ُسوِقِهۦ

فَتُِثيُر َسَحابًا فَُسْقنَُٰه إَِلىٰ بََلٍد مَّيٍِّت
lalu (ia[lk]) dihalau / dibuang awan maka (kami) menggiringnya

kepada suatu negeri kematian
Faathir:9 فَُسْقنَُٰه

َوِسيَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka mengingkari kepada

neraka jahanam berbondong-bondong
Az-Zumar:71 َوِسيَق

َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم إَِلى ٱْلَجنَِّة زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka bertakwa tuhan ke

surga berbondong-bondong
Az-Zumar:73

اِق اُق ِبٱلسَّ َوٱْلتَفَِّت ٱلسَّ
dan bertaut/berbelit betis dengan betis Al-Qiyaamah:29 اُق ٱلسَّ

ذَا ٱلرَُّسوِل يَأُْكُل ٱلطََّعاَم َويَْمِشى ِفى ٱأْلَْسَواِق َوَقاُلوا۟ َماِل هَٰ
dan mereka berkata mengapa ini rasul makan makanan dan

berjalan/berkeliaran di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:7 ٱأْلَْسَواِق
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 إآِلَّ إِنَُّهْم َليَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم َويَْمُشوَن ِفى ٱأْلَْسَواِق
kecuali sesungguhnya mereka sungguh memakan makanan dan

berjalan di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:20

إَِلىٰ َربَِّك يَْوَمِئٍذ ٱمْلََساُق
kepada tuhanmu pada hari itu tempat kembali Al-Qiyaamah:30 ٱمْلََساُق
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hء ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna telah, sudah, terjadi lebih

dahulu, tak jadi melakukan kecepatan, langkah, cara berjalan, cara
berlari.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendahului, melebihi,
mempelopori, mengawal,

لَِسبٍَإ َسبَإٍۭ
bagi kaum Saba negeri Saba

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوِجئْتَُك ِمن َسبَإٍۭ ِبنَبٍَإ يَِقنيٍ

dan aku datang/bawa kepadamu dari negeri Saba dengan berita
yakin/benar

An-Naml:22 َسبَإٍۭ
َلَقْد َكاَن لَِسبٍَإ ِفى َمْسَكِنِهْم َءايٌَة َجنَّتَاِن َعن يَِمنيٍ َوِشَماٍل

sesungguhnya adalah dia bagi kaum Saba di dalam tempat kediaman
mereka tanda-tanda dua surga dari sebelah kanan dan sebelah kiri

Saba':15 لَِسبٍَإ
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ب ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nista, cemooh, cercaan, cerca,

cemeeh, arang di muka, penyalahgunaan, siksaan, perlakuan kejam,
makian, dampratan, umpatan, salah pakai, usikan, umpat, damprat,

perlakuan yg tdk wajar, perlakuan yg tdk pantas, kutukan, laknat, kutuk,
sumpah, serapah, tulah, sumber kehancuran, kerama, seranah, seranah

sebab kemalangan, akal, karena, sebab, akal budi, budi, penyebab,
maksud, perkara, dalih, pernyataan maaf, pernyataan menyesal, helat,
helah, alibi, dasar, dasar rasionil, tanah, lapangan, daerah, permukaan
bumi, pokok, argumen, penjelasan, perbedaan pendapat, percekcokan,
uraian, motif, tujuan, niat, motivasi, dorongan, pengalasan, daya batin,
perangsangan, dasar pikiran, kesempatan, peristiwa, kejadian, bukti,

kesaksian, petunjuk, tanda, keterangan, contoh, kebenaran, pruf, cetakan
percobaan, otot, urat, urat daging, kekuatan, ira, salvo, semburan,

sorakan, tembakan serentak, sebab-sebabnya, kios, warung, kandang,
kedai, stan, kedok

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghina, mencerca,
mencercai, menista, memperhina, memperhinakan, memperkejikan,
menyalahgunakan, memanfaatkan, mencaci, memaki, mencaci maki,
mendamprat, memperlakukan dgn kejam, mengkhianati, mengutuk,
menyumpahi, melaknatkan, mengumpat, menyumpah, menyeranah,

menyerapah, memparadam

۟ فَيَُسبُّوا َسبَبًا تَُسبُّوا۟ ِبَسبٍَب أَْسبََٰب
maka mereka akan

memaki jalan / pintu kalian memaki-maki dengan jalan/pintu pintu-pintu

ٱأْلَْسبَِٰب ٱأْلَْسبََٰب ٱأْلَْسبَاُب
jalan/pintu-pintu pintu-pintu sebab-sebab/hubungan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت فَأَطَّلِعَ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ مَٰ أَْسبََٰب ٱلسَّ
pintu-pintu langit maka akan melihat kepada tuhan Musa Ghafir:37 أَْسبََٰب

َمآِء ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَْليَْمُدْد ِبَسبٍَب إَِلى ٱلسَّ
di dalam dunia dan di akhirat maka akan memanjangkan dengan

jalan/pintu ke langit
Al-Hajj:15 ِبَسبٍَب
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واََل تَُسبُّوا۟ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan jangan kalian memaki-maki orang-orang yang mereka memohon

dari selain Allah
Al-An'aam:108 ۟ تَُسبُّوا

َوَءاتَيْنَُٰه ِمن ُكلِّ َشىٍْء َسبَبًا
dan kami telah memberinya dari setiap sesuatu jalan / pintu Al-Kahfi:84 َسبَبًا

 فَأَتْبَعَ َسبَبًا
maka (ia) akhirnya mengikuti jalan / pintu

Al-Kahfi:85

 ثُمَّ أَتْبَعَ َسبَبًا
kemudian (ia) mulai mengikuti/menempuh jalan / pintu

Al-Kahfi:89

 ثُمَّ أَتْبَعَ َسبَبًا
kemudian (ia) mulai mengikuti/menempuh jalan / pintu

Al-Kahfi:92

فَيَُسبُّوا۟ الـلَّـَه َعْدوًۢا ِبَغيِْر ِعْلمٍ
maka mereka akan memaki Allah pelanggaran dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:108 ۟ فَيَُسبُّوا

َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َوتََقطََّعْت ِبِهُم ٱأْلَْسبَاُب
dan (mereka) melihat azab / siksa dan (ia) menjadi membelah dengan

mereka sebab-sebab/hubungan
Al-Baqarah:166 ٱأْلَْسبَاُب

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36 ٱأْلَْسبََٰب

َوَما بَيْنَُهَما فَْليَرْتَُقوا۟ ِفى ٱأْلَْسبَِٰب
dan tidak diantara mereka berdua maka hendaklah (mereka) menaiki

di dalam jalan/pintu-pintu
Shaad:10 ٱأْلَْسبَِٰب
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ت ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hari sabtu, keadaan pingsan

yg lama, kelesuan, kecapaian, kekelesaan, tidur, mati, bobo, mati suri,
ketumpulan, kelambanan, kebodohan, ketololan, kedunguan, keadaan tdk

bergerak, keadaan tdk merasa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tidur, menginap, bobok, mati,
bobo, mengawini, memberi tempat tidur, adalah tenang, adalah tenteram,

menjamah

بِْت ٱلسَّ بُْت ٱلسَّ يَْسِبتُوَن ُسبَاتًا َسبِْتِهْم
hari sabtu hari sabtu istirahat mereka istirahat sabtu mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ تَأِْتيِهْم ِحيتَانُُهْم يَْوَم َسبِْتِهْم ُشرًَّعا
ketika kamu membawa mereka ikan-ikan mereka pada hari sabtu

mereka permukaan air
Al-A'raaf:163 َسبِْتِهْم

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِبَاًسا َوٱلنَّْوَم ُسبَاتًا
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian malam pakaian dan tidur

istirahat
Al-Furqon:47 ُسبَاتًا

 َوَجَعْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا
dan kami menjadikan tidur kalian[lk] istirahat

An-Naba:9

َويَْوَم اَل يَْسِبتُوَن اَل تَأِْتيِهْم
dan pada hari tidak istirahat mereka tidak kamu membawa mereka Al-A'raaf:163 يَْسِبتُوَن

بُْت َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه إِنََّما ُجِعَل ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah telah dijadikan hari sabtu atas/terhadap

orang-orang yangmereka memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:124 بُْت ٱلسَّ

بِْت ٱلَِّذيَن ٱْعتََدْوا۟ ِمنُكْم ِفى ٱلسَّ
orang-orang yang mereka melampaui batas diantara kalian di dalam

hari sabtu
Al-Baqarah:65 بِْت ٱلسَّ

بِْت َب ٱلسَّ  أَْو نَْلَعنَُهْم َكَما َلَعنَّآ أَْصحَٰ
atau kami mengutuk mereka sebagaimana (kami) mengutuki

penghuni hari sabtu
An-Nisa:47
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بِْت  َوُقْلنَا َلُهْم اَل تَْعُدوا۟ ِفى ٱلسَّ
dan kami berkata kepada mereka tidak melanggar di dalam hari sabtu

An-Nisa:154

بِْت  إِذْ يَْعُدوَن ِفى ٱلسَّ
ketika melanggar / melampui batas di dalam hari sabtu

Al-A'raaf:163
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ح ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pujian, sanjungan, puji-

pujian, mada, renang.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berenang, merenangi, memuji,

menyanjung, mendewakan, memuja, memuji-muji, memperdewa,
memperdewakan, memuja-muja, mendewa-dewakan, memuliakan,

mengagungkan, bermadah, menyanjungkan, mengangkat-angkat, pening,
membertahu rosario seseorang.

۟ َسبُِّحوا َسبَّحَ تَُسبُِّحوَن تَُسبِّحُ تَْسِبيَحُهْم
(kalian[lk]) telah

memuji
(ia) telah sukses

mensucikan bertasbih (kalian) bertasbih mensucikan
mereka[lk]

َن ُسبْحَٰ ُسبَْحاَن َسبًْحا َسبِّحِ َسبُِّحوا۟

maha suci maha suci cepat
(kamu) sucikanlah
dengan semurni-

murninya(kt
perintah)

(kalian[lk]) telah
memuji

فََسبِّحْ نَُهۥٓ ُسبْحَٰ نَُهۥ ُسبْحَٰ نََك ُسبْحَٰ َن ُسبْحَٰ
maka (kamu)

banyak-banyak
bertasbihlah

maha suci dia maha suci dia maha suci engkau maha suci

نَُسبِّحُ نَُسبَِّحَك َن فَُسبْحَٰ فََسبِّْحُه فََسبِّحْ
kami bertasbih (kami) bertasbih

kepada kamu maka maha suci
maka banyak-

banyak bertasbihlah
kepada-nya

maka (kamu)
banyak-banyak

bertasbihlah

َوَسبُِّحوهُ َوَسبَُّحوا۟ َوتَُسبُِّحوهُ َوتَْسِبيَحُهۥ نَُسبِّحُ
dan (kalian)
perbanyak

bertashbihlah
kepadanya

dan (mereka)
mensucikan

dan bertasbih
kepada-nya

dan (kamu)
bertasbih kepadanya kami bertasbih

َويَُسبِّحُ َن َوُسبْحَٰ َوَسبِّْحُه َوَسبِّحْ َوَسبُِّحوهُ
dan sungguh-
sungguh akan
mensucikan

dan maha suci
dan perbanyak

bertasbihlah kepada-
nya

dan kamu hendaklah
perbanyak bertasbih

dan (kalian)
perbanyak

bertashbihlah
kepadanya2630
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يَُسبِّحُ يَْسبَُحوَن ِت ِبحَٰ َوٱلسَّٰ
sungguh-sungguh akan

mensucikan (mereka) beredar dan yang turun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولَِٰكن الَّ تَفَْقُهوَن تَْسِبيَحُهْم
akan tetapi kamu tidak mengerti mensucikan mereka[lk] Al-Isra:44 تَْسِبيَحُهْم

بْعُ َوٱأْلَرُْض وَُٰت ٱلسَّ مَٰ تَُسبِّحُ َلُه ٱلسَّ
(kalian) bertasbih baginya langit tujuh dan bumi Al-Isra:44 تَُسبِّحُ

َقاَل أَْوَسطُُهْم أََلْم أَُقل لَُّكْم َلواَْل تَُسبُِّحوَن
dia mengatakan paling/lebih baik diantara mereka tidakkah

mengatakan bagi kalian mengapa tidak bertasbih
Al-Qalam:28 تَُسبُِّحوَن

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

bumi
Al-Hadiid:1 َسبَّحَ

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Al-Hasyr:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Ash-Shaff:1

فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم أَن َسبُِّحوا۟ بُْكرَةً َوَعِشيًّا
maka (kamu) wahyukanlah kepada mereka supaya (kalian[lk]) telah

memuji diwaktu pagi dan petang
Maryam:11 ۟ َسبُِّحوا

َسبِّحِ ٱْسَم َربَِّك ٱأْلَْعَلى
(kamu) sucikanlah dengan semurni-murninya(kt perintah) nama

tuhanmu sangat tinggi
Al-Alaa:1 َسبِّحِ

إِنَّ َلَك ِفى ٱلنََّهاِر َسبًْحا طَِوياًل
sesungguhnya bagimu di dalam siang hari cepat panjang/banyak

Al-
Muzzammil:7 َسبًْحا

ِت َسبًْحا ِبحَٰ  َوٱلسَّٰ
dan yang turun cepat

An-Naziaat:3
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ُقْل ُسبَْحاَن َربِّى َهْل ُكنُت إاِلَّ بََشًرا رَُّسواًل
kamu hendaklah mengatakan maha suci Tuhanku bukankah adalah

aku kecuali/hanya manusia seorang rasul
Al-Isra:93 ُسبَْحاَن

َن ٱلَِّذٓى أَْسَرٰى ِبَعبِْدِهۦ َليْاًل ُسبْحَٰ
maha suci yang telah memperjalankan dengan hamba-nya malam hari Al-Isra:1 َن ُسبْحَٰ

َن َربِّنَآ إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا مَلَفُْعواًل َويَُقوُلوَن ُسبْحَٰ
dan mereka mengatakan maha suci tuhan kami sesungguhnya adalah

dia janji tuhan kami pasti yang dilaksanakan
Al-Isra:108

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ َوَلَعاَل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ُسبْحَٰ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian

maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:91

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َن الـلَّـِه َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci Allah dan kamu sangat tinggi dari apa mereka

persekutukan
Al-Qashash:68

َج ُكلََّها َن ٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ ُسبْحَٰ
maha suci yang dia menciptakan berpasangan semuanya

YaaSiin:36

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ ُسبْحَٰ
maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Ash-
Shaafaat:159

ا يَِصفُوَن َن َربَِّك رَبِّ ٱْلِعزَِّة َعمَّ ُسبْحَٰ
maha suci tuhanmu Tuhan keperkasaan / kemuliaan dari apa mereka

sifatkan

Ash-
Shaafaat:180

َر َلنَا َن ٱلَِّذى َسخَّ إِذَا ٱْستََويْتُْم َعَليِْه َوتَُقوُلوا۟ ُسبْحَٰ
apabila (kalian) duduk atasnya dan mengucapkan maha suci yang (ia)

telah berkali-kali memperjalankan bagi kami
Az-Zukhruf:13

ا يَِصفُوَن وَِٰت َوٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ مَٰ َن رَبِّ ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci Tuhan langit dan bumi Tuhan 'arsy` dari apa mereka

sifatkan
Az-Zukhruf:82

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ أَْم َلُهْم إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه ُسبْحَٰ
ataukah bagi mereka tuhan tidak / selain Allah maha suci Allah dari

apa yang mereka persekutukan
Ath-Thuur:43

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ ٱْلَجبَّاُر ٱمْلُتََكبُِّر ُسبْحَٰ
kuasa (ks/kb[tunggal] sangat/maha) orang yang sombong maha suci

Allah dari apa mereka persekutukan
Al-Hasyr:23

َن َربِّنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci tuhan kami sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang menindas
Al-Qalam:29

نََك اَل ِعْلَم َلنَآ َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau tidak pengetahuan bagi kami Al-Baqarah:32 نََك ُسبْحَٰ
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نََك فَِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر ُسبْحَٰ
maha suci engkau maka kamu hendaklah memelihara kami siksa

neraka
Ali-Imran:191

نََك َما يَُكوُن لِىٓ َقاَل ُسبْحَٰ
dia mengatakan maha suci engkau tidak adalah mereka bagiku

Al-Maidah:116

نََك آ أَفَاَق َقاَل ُسبْحَٰ  فََلمَّ
maka setelah kesadaran kembali dia mengatakan maha suci engkau

Al-A'raaf:143

نََك ٱللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم َدْعَوىُٰهْم ِفيَها ُسبْحَٰ
doa mereka didalamnya maha suci engkau ya Allah dan

penghormatan mereka didalamnya kehormatan/kesejahteraan
Yunus:10

نََك إِنِّى ُكنُت ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي ُسبْحَٰ
maha suci engkau sesungguhnya aku adalah aku dari/termasuk yang

mendzalmi
Al-Anbiyaa':87

ٌ َعِظيٌم ذَا بُْهنتَٰ نََك هَٰ ذَا ُسبْحَٰ أَن نَّتََكلََّم ِبهَٰ
untuk supaya membicarakan dengan ini maha suci engkau ini dusta

yang besar
An-Nuur:16

نََك َما َكاَن يَنۢبَِغى َلنَآ َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau tidak adalah dia patut bagi kami

Al-Furqon:18

نََك أَنَت َولِيُّنَا ِمن ُدوِنِهم َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau Engkau pelindung kami dari selain

mereka
Saba':41

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ نَُهۥ بَل لَُّهۥ َما ِفى ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci dia bahkan baginya apa di dalam langit dan bumi Al-Baqarah:116 نَُهۥ ُسبْحَٰ

ا يَِصفُوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka sifatkan

Al-An'aam:100

ا يُْشرُِكوَن نَُهۥ َعمَّ آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ُسبْحَٰ
tidak ada tuhan selain dia maha suci dia dari apa mereka

persekutukan
At-Taubah:31

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض ُسبْحَٰ مَٰ ِفى ٱلسَّ
di dalam langit dan tidak di dalam bumi maha suci dia dan kamu

sangat tinggi daripada apa mereka persekutukan
Yunus:18

ذَآ نَُهۥ إِْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ ِبهَٰ َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا ُسبْحَٰ
mereka berkata ia telah mengambil Allah anak maha suci dia jika

tidak kamu mempunyai dari kekuasaan dengan ini
Yunus:68

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ أَتَىٰٓ أَْمُر الـلَّـِه فَاَل تَْستَْعجُِلوهُ ُسبْحَٰ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlah minta

menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa
mereka persekutukan

An-Nahl:1
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نَُهۥ َوَلُهم مَّا يَْشتَُهوَن َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه ٱْلبَنَِٰت ُسبْحَٰ
dan menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan maha suci dia dan

bagi mereka apa inginkan
An-Nahl:57

ا يَُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبيًرا َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka mengatakan

ketinggian sangat besar
Al-Isra:43

نَُهۥ بَْل ِعبَاٌد مُّْكرَُموَن ُن َوَلًدا ُسبْحَٰ َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak maha suci dia

bahkan hamba/makhluk orang-orang yang sangat dimuliakan
Al-Anbiyaa':26

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Ar-Ruum:40

اُر نَُهۥ ُهَو الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ ُسبْحَٰ
maha suci dia dia Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Az-Zumar:4

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Az-Zumar:67

نَُهۥٓ أَن يَُكوَن َلُهۥ َوَلٌد لَُّهۥ إِنََّما الـلَّـُه إِلٌَٰه وَِٰحٌد ُسبْحَٰ
sesungguhnya hanyalah Allah tuhan yang esa maha suci dia bahwa

adalah dia baginya anak laki-laki baginya
An-Nisa:171 نَُهۥٓ ُسبْحَٰ

نَُهۥٓ إِذَا َقَضىٰٓ أَْمًرا ُسبْحَٰ
maha suci dia apabila/tatkala ia memutuskan sesuatu

Maryam:35

جِِديَن فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك وَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu

dan kamu hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersujud
Al-Hijr:98 فََسبِّحْ

فََسبِّحْ َوأَطَْراَف ٱلنََّهاِر َلَعلََّك تَرَْضىٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dan di ujung siang boleh

jadi kamu ia rela/senang
Thaahaa:130

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:74

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:96

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:52
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فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك َوٱْستَْغِفرْهُ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابًۢا
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu
dan mohonlah ampun sesungguhnya dia adalah dia penerima taubat

An-Nasr:3

ُجوِد َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َوأَْدبََٰر ٱلسُّ
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan di

belakang(sesudah) sujud
Qaaf:40 فََسبِّْحُه

إِْدبََٰر ٱلنُُّجومِ َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َو
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan

dibelakang/terbenam bintang-bintang
Ath-Thuur:49

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah Tuhan 'arsy` dari apa mereka sifatkan Al-Anbiyaa':22 َن فَُسبْحَٰ

َن الـلَّـِه ِحنَي تُْمُسوَن َوِحنَي تُْصِبُحوَن فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah sewaktu dipetang hari dan sewaktu dipagi hari

Ar-Ruum:17

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َن ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء َو فَُسبْحَٰ
maka maha suci yang dengan tangannya kekuasaan setiap sesuatu

dan kepadaNya kalian dikembalikan
YaaSiin:83

َكىْ نَُسبَِّحَك َكِثيًرا
supaya (kami) bertasbih kepada kamu sangat banyak Thaahaa:33 نَُسبَِّحَك

َونَْحُن نَُسبِّحُ ِبَحْمِدَك َونَُقدُِّس َلَك
dan kami kami bertasbih dengan memujimu dan disucikan bagiMu Al-Baqarah:30 نَُسبِّحُ

َوتَْسِبيَحُهۥ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبَما يَفَْعُلوَن
dan (kamu) bertasbih kepadanya dan Allah sangat mengetahui

dengan/terhadap/apa mereka melakukan
An-Nuur:41 َوتَْسِبيَحُهۥ

لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9 َوتَُسبُِّحوهُ
َوَسبَُّحوا۟ ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم اَل يَْستَْكِبُروَن

dan (mereka) mensucikan dengan memuji tuhan mereka dan mereka
tidak mereka hendak menyombongkan diri

As-Sajdah:15 ۟ َوَسبَُّحوا
َوَسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل

dan (kalian) perbanyak bertashbihlah kepadanya diwaktu pagi dan
petang

Al-Ahzab:42 َوَسبُِّحوهُ
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ِر بْكَٰ بََّك َكِثيًرا َوَسبِّحْ ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu sangat banyak dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih diwaktu petang dan pagi hari
Ali-Imran:41 َوَسبِّحْ

فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

Thaahaa:130

َوَسبِّحْ ِبَحْمِدِهۦ وََكفَىٰ ِبِهۦ ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيًرا
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji-nya dan
cukuplah dengannya dengan/terhadap dosa-dosa hamba-hambanya

maha mengetahui

Al-Furqon:58

ِر بْكَٰ َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu di waktu
pagi dan petang

Ghafir:55

 فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan

dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih
Qaaf:39

َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُم
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

ketika kalian berdiri
Ath-Thuur:48

َوِمَن ٱلَّيِْل فَٱْسُجْد َلُهۥ َوَسبِّْحُه َليْاًل طَِوياًل
dan dari malam maka bersujudlah baginya dan perbanyak

bertasbihlah kepada-nya malam hari panjang/banyak
Al-Insaan:26 َوَسبِّْحُه

َن الـلَّـِه َوَمِن ٱتَّبََعِنى َوُسبْحَٰ
dan orang-orang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan maha suci

Allah
Yusuf:108 َن َوُسبْحَٰ

َلِمنَي َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوُسبْحَٰ
dan maha suci Allah Tuhan semesta alam

An-Naml:8

َويَُسبِّحُ ٱلرَّْعُد ِبَحْمِدِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة ِمْن ِخيفَِتِهۦ
dan sungguh-sungguh akan mensucikan guruh dengan memuji-nya

dan Malaikat dari/karena takut kepadaNya
Arraad:13 َويَُسبِّحُ

اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَُسبُِّحونَُهۥ َوَلُهۥ يَْسُجُدوَن
tidak mereka hendak menyombongkan diri dari hambanya dan

(mereka) disucikannya dan kepadaNya mereka bersujud
Al-A'raaf:206 َويَُسبُِّحونَُهۥ

ِت َسبًْحا ِبحَٰ َوٱلسَّٰ
dan yang turun cepat An-Naziaat:3 ِت ِبحَٰ َوٱلسَّٰ
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ُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
setiap di dalam garis edar (mereka) beredar Al-Anbiyaa':33 يَْسبَُحوَن

 واََل ٱلَّيُْل َساِبُق ٱلنََّهاِر وَُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
dan tidak malam (ia[lk]) yang mendahului siang dan semuanya di

dalam garis edar (mereka) beredar
YaaSiin:40

إِن مِّن َشىٍْء إاِلَّ يَُسبِّحُ ِبَحْمِدِهۦ َوَمن ِفيِهنَّ َو
dan apa/siapa tentang mereka dan tidak dari sesuatu melainkan

sungguh-sungguh akan mensucikan dengan memuji-nya
Al-Isra:44 يَُسبِّحُ

يَُسبِّحُ َلُهۥ ِفيَها ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
sungguh-sungguh akan mensucikan baginya didalamnya diwaktu

pagi dan petang
An-Nuur:36

وَِٰت مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَُسبِّحُ َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

sungguh-sungguh akan mensucikan baginya orang/apa di dalam
langit

An-Nuur:41

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan baginya apa di dalam langit dan

bumi
Al-Hasyr:24

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
Al-Jumu'ah:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
At-Taghaabun:1

يَُسبُِّحوَن ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر اَل يَفْتُُروَن
bertasbih malam dan siang tidak berhenti Al-Anbiyaa':20 يَُسبُِّحوَن

يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ
bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan dia telah diselesaikan

diantara mereka dengan benar/adil
Az-Zumar:75

ٱلَِّذيَن يَْحِمُلوَن ٱْلَعرَْش َوَمْن َحْوَلُهۥ يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم
orang-orang yang mereka memikul 'arsy dan orang/malaikat

sekitarnya/sekelilingnya bertasbih dengan memuji tuhan mereka
Ghafir:7

يَُسبُِّحوَن َلُهۥ ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوُهْم اَل يَْسـَُٔموَن
bertasbih baginya pada malam dan siang dan mereka tidak jemu-jemu

Fush-Shilat:38

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُروَن مِلَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan malaikat bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan memohon

ampun bagi orang di dalam bumi
Asy-Syuura:5
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رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79
يَُسبِّْحَن

ْشَراِق رْنَا ٱْلجِبَاَل َمَعُهۥ يَُسبِّْحَن ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ إِنَّا َسخَّ
sesungguhnya kami (kami) menundukkan gunung-gunung bersama

dia (ia) bertasbih diwaktu petang dan pagi
Shaad:18

إِنَّا َلنَْحُن ٱمْلَُسبُِّحوَن َو
dan sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang bertasbih

Ash-
Shaafaat:166 ٱمْلَُسبُِّحوَن

فََلوآَْل أَنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱمْلَُسبِِّحنَي
maka kalau tidak bahwasanya adalah dia dari/termasuk orang-orang

yang bertasbih

Ash-
Shaafaat:143

ٱمْلَُسبِِّحنَي
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ط ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cucu, hidangan, piring,

sajian, masakan, makanan, pinggan, porsi, penghidangan, lauk, makanan
tambahan, ulam, makanan pokok, presentasi, penyajian, penyerahan,

pertunjukan, pemberian, jumlah, nomor, angka, bilangan, lagu, hidangan,
rumpun, gumpalan, gumpal, gugus, kelompok, tandan, gugusan,

gerombolan, keluarga, famili, suku, kaum, pamili, saham, persediaan, stok,
efek, modal, suku bangsa

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱأْلَْسبَاِط َوٱأْلَْسبَاَط أَْسبَاطًا
dan anak-cucunya dan anak-cucunya suku-suku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

أَْسبَاطًا

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاَط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ أَْم تَُقوُلوَن إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َو
ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:140 َوٱأْلَْسبَاَط

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq dan

yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:136 َوٱأْلَْسبَاِط

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ  َوَمآ أُنِزَل َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan atasku/terhadapku Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-anaknya
Ali-Imran:84

ُروَن َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط َوِعيَسىٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَٰ
dan yaqub dan anak-anak cucunya dan 'isa dan Ayyub dan Yunus dan

Harun
An-Nisa:163
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ع ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tujuh, angka tujuh, ketujuh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َسبَْعُة َسبَْعٌة َسبْعَ َسبْعٌ َسبًْعا
tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh

َوَسبْعَ َسبِْعنَي َسبْعِ َسبُْعوَن َسبَْعُة
dan tujuh tujuh puluh tujuh tujuh puluh tujuh

بْعُ ٱلسَّ بُعُ ٱلسَّ َوَسبْعِ َوَسبَْعٍة
tujuh binatang buas dan tujuh dan tujuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلَقْد َءاتَيْنََٰك َسبًْعا مَِّن ٱمْلَثَاِنى َوٱْلُقرَْءاَن ٱْلَعِظيَم
dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu tujuh dari (ia)

yang dua/berulang-ulang dan Al Quran maha besar/maha agung
Al-Hijr:87 َسبًْعا

َوبَنَيْنَا فَْوَقُكْم َسبًْعا ِشَداًدا
dan (kami) membina di atas kalian tujuh kuat/kokoh

An-Naba:12

َسبْعَ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus Yusuf:43 َسبْعٌ

ِفى َسبْعِ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
di dalam tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus

Yusuf:46

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َسبْعٌ ِشَداٌد
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tujuh

amat kesulitan
Yusuf:48
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وٍَٰت ىُٰهنَّ َسبْعَ َسمَٰ فََسوَّ
maka ia menyempurnakan mereka tujuh langit Al-Baqarah:29 َسبْعَ

َكَمثَِل َحبٍَّة أَنۢبَتَْت َسبْعَ َسنَاِبَل
seperti perumpamaan biji dia menumbuhkan tujuh tangkai

Al-Baqarah:261

َسبْعَ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus

Yusuf:43

َقاَل تَزَْرُعوَن َسبْعَ ِسِننَي َدأَبًا
dia mengatakan bertanam tujuh beberapa tahun biasa

Yusuf:47

َوَلَقْد َخَلْقنَا فَْوَقُكْم َسبْعَ طَرَآِئَق
dan sesungguhnya (kami) menciptakan di atas kalian tujuh jalan-jalan

Al-
Mu'minuun:17

َواٍت ِفى يَْوَمنْيِ فََقَضىُٰهنَّ َسبْعَ َسمَٰ
maka (ia) menjadikan mereka[pr] tujuh langit di dalam dua masa/hari

Fush-Shilat:12

وٍَٰت َوِمَن ٱأْلَرِْض ِمثَْلُهنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
Allah yang dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi seperti

mereka[pr]
Ath-Thalaaq:12

وٍَٰت ِطبَاًقا ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
yang dia menciptakan tujuh langit lapisan-lapisan

Al-Mulk:3

ِنيََة أَيَّامٍ ُحُسوًما رََها َعَليِْهْم َسبْعَ َليَاٍل َوثَمَٰ َسخَّ
(ia) telah berkali-kali menundukkannya atas mereka tujuh malam dan

delapan[lk] hari terus menerus
Al-Haaqqah:7

وٍَٰت ِطبَاًقا أََلْم تََرْوا۟ َكيَْف َخَلَق الـلَّـُه َسبْعَ َسمَٰ
tidaklah (kalian) melihat bagaimana menurut dia menciptakan Allah

tujuh langit lapisan-lapisan
Nuh:15

ا ِبٱْلَغيِْب َويَُقوُلوَن َسبَْعٌة َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم رَْجمًۢ
terkaan dengan/terhadap yang gaib dan mereka mengatakan tujuh dan

(ia[lk]) yang kedelapan mereka anjing mereka
Al-Kahfi:22 َسبَْعٌة

نُْهْم ُجزٌْء مَّْقُسوٌم َلَها َسبَْعُة أَبْوٍَٰب لُِّكلِّ بَاٍب مِّ
baginya tujuh pintu-pintu bagi tiap-tiap pintu dari mereka bagian-

bagian (ia[lk]) yang ditentukan
Al-Hijr:44 َسبَْعُة

ُت الـلَّـِه يَُمدُّهُۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َسبَْعُة أَبُْحٍر مَّا نَِفَدْت َكلِمَٰ
mennambahnya dari sesudahnya tujuh laut-laut tidak (ia) melenyap

kalimat / ketentuan Allah
Luqman:27

ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسبُْعوَن ِذَراًعا فَٱْسُلُكوهُ
kemudian di dalam rantai hastanya/panjangnya tujuh puluh hasta

maka (mereka) masukkannya lah
Al-Haaqqah:32 َسبُْعوَن

2641

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِفى َسبْعِ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
di dalam tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus Yusuf:46 َسبْعِ

آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

َسبِْعنَي

إِن تَْستَْغِفْر َلُهْم َسبِْعنَي َمرَّةً
jika/kendatipun mohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh sekali

At-Taubah:80

ٍت َوَسبْعَ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering Yusuf:43 َوَسبْعَ

َوَسبَْعٍة إِذَا رََجْعتُْم ِتْلَك َعَشرَةٌ َكاِمَلٌة ذَٰلَِك
dan tujuh apabila kalian kembali itu sepuluh yang menyempurnakan

itu
Al-Baqarah:196 َوَسبَْعٍة

ٍت َوَسبْعِ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering Yusuf:46 َوَسبْعِ

بُعُ َوٱمْلُنَْخِنَقُة َوٱمْلَْوُقوذَةُ َوٱمْلُتَرَدِّيَُة َوٱلنَِّطيَحُة َوَمآ أََكَل ٱلسَّ
dan yang tercekik dan yang dipukul dan yang jatuh dan binatang

yang ditanduk dan tidak dia memakan binatang buas
Al-Maidah:3 بُعُ ٱلسَّ

بْعُ َوٱأْلَرُْض وَُٰت ٱلسَّ مَٰ تَُسبِّحُ َلُه ٱلسَّ
(kalian) bertasbih baginya langit tujuh dan bumi Al-Isra:44 بْعُ ٱلسَّ

بْعِ َورَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ وَِٰت ٱلسَّ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit tujuh dan tuhan 'arsy`

maha besar/maha agung

Al-
Mu'minuun:86

بْعِ ٱلسَّ
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غ ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna telah, masih, pun, toh, sampai

sekarang, hingga kini, matang, masak, goblek, kesiap-siagaan, lalu, lewat,
lampau, bekas, yg berlalu, jadi, selesai, habis, rampung, siap

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأَْسبَغَ ِبغٍَٰت سَٰ
dan (ia) akhirnya menyempurnakan baju besi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رِْد ِبغٍَٰت َوَقدِّْر ِفى ٱلسَّ أَِن ٱْعَمْل سَٰ
agar/hendalah (kamu) buatlah baju besi dan (kamu) sungguh-sungguh

ukurlah / tetapkanlah di dalam tenunan/anyaman
Saba':11 ِبغٍَٰت سَٰ

َوأَْسبَغَ َعَليُْكْم ِنَعَمُهۥ ظَِٰهرَةً َوبَاِطنًَة
dan (ia) akhirnya menyempurnakan atas kalian nikmat-nya lahir dan

(ia[pr]) yang tersembunyi / batin
Luqman:20 َوأَْسبَغَ
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ق ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna langkah, kiprah, cara

berjalan, cara berlari, kalau diizinkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendahului, melebihi,

mendahulukan, mempelopori, mengawal

۟ َساِبُقٓوا َساِبُق َساِبقٌۢ تَْسِبُق ِبَمْسبُوِقنَي
(ia[lk]) yang
mendahului

(ia[lk]) yang
mendahului

(ia[lk]) yang
mendahului mendahului dengan yang

dikalahkan

َسبَُقونَا َسبََقُكم َسبََقْت َسبََق َساِبُقٓوا۟
(mereka)

mendahului kami
mendahului/sebelum

kalian (ia) mendahului (ia) terdahulu (ia[lk]) yang
mendahului

ِبُقوَن سَٰ َسبًْقا َسبَُقٓوا۟ َسبَُقونَآ َسبَُقونَا
(mereka) yang

berlomba kencang (mereka)
mendahului/lolos

(mereka)
mendahului kami

(mereka)
mendahului kami

ِبقَِٰت فَٱلسَّٰ فَٱْستَِبُقوا۟ فَٱْستَبَُقوا۟ ِبِقنَي سَٰ ِبُقوَن سَٰ
dan (ia[pr]) yang

mendahului
maka kalian

berlomba-lombalah
lalu mereka

berlomba-lomba
orang-orang yang

mendahului
(mereka) yang

berlomba

يَْسِبُقونَا ِبُقوَن َوٱلسَّٰ َوٱْستَبََقا
mendahului kami dan orang-orang yang terdahulu dan keduanya berlomba

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
نَْحُن َقدَّرْنَا بَيْنَُكُم ٱمْلَْوَت َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي

kami (kami) menentukan diantara kamu kematian dan tidak kami
dengan yang dikalahkan

Al-Waqi'a:60 ِبَمْسبُوِقنَي
نُْهْم َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي  َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل َخيًْرا مِّ

atasku/terhadapku untuk diganti kebaikan dari mereka dan tidak kami
dengan yang dikalahkan

Al-Ma'arij:41
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ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن مَّا تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan
Al-Hijr:5 تَْسِبُق

ٍة أََجَلَها َوَما يَْستَـِْٔخُروَن َما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
tidak mendahului dari suatu ummat ajalnya dan tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan

Al-
Mu'minuun:43

َوِمنُْهْم َساِبقٌۢ ِبٱْلَخيْرَِٰت ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan diantara mereka (ia[lk]) yang mendahului dengan berbuat

kebaikan dengan seizin Allah
Faathir:32 َساِبقٌۢ

واََل ٱلَّيُْل َساِبُق ٱلنََّهاِر وَُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
dan tidak malam (ia[lk]) yang mendahului siang dan semuanya di

dalam garis edar (mereka) beredar
YaaSiin:40 َساِبُق

بُِّكْم َساِبُقٓوا۟ إَِلىٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّ
(ia[lk]) yang mendahului kepada ampunan dari tuhan kalian Al-Hadiid:21 ۟ َساِبُقٓوا

ُكْم لَّواَْل ِكتٌَٰب مَِّن الـلَّـِه َسبََق مَلَسَّ
kalau sekiranya tidak ada catatan / ketetapan dari Allah (ia) terdahulu

niscaya telah benar-benar menimpa kalian
Al-Anfaal:68 َسبََق

َوأَْهَلَك إاِلَّ َمن َسبََق َعَليِْه ٱْلَقْوُل
dan keluargamu kecuali orang (ia) terdahulu atasnya perkataan

Huud:40

َقْد َسبََق َوَقْد َءاتَيْنََٰك ِمن لَُّدنَّا ِذْكًرا
sungguh telah (ia) terdahulu dan sesungguhnya kami telah

memberikan padamu dari sisi kami pelajaran/peringatan
Thaahaa:99

إاِلَّ َمن َسبََق َعَليِْه ٱْلَقْوُل ِمنُْهْم
kecuali orang (ia) terdahulu atasnya perkataan dari mereka

Al-
Mu'minuun:27

بَِّك فَٱْختََلفُوا۟ َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
maka/lalu mereka berselisih dan jikalau tidak kalimat (ia) mendahului

dari tuhanmu
Yunus:19 َسبََقْت

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Huud:110

بَِّك َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan sekiranya tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu

Thaahaa:129

نَّا ٱْلُحْسنَىٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َعنَْها ُمبَْعُدوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن َسبََقْت َلُهم مِّ
sesungguhnya orang-orang yang (ia) mendahului bagi mereka dari

kami kebaikan itulah mereka dari padanya (mereka) yang cepat
dijauhkan

Al-Anbiyaa':101
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َوَلَقْد َسبََقْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا ٱمْلُرَْسلنَِي
dan sesungguhnya (ia) mendahului kalimat / ketetapan kami bagi

hamba-hamba kami para yang diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:171

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Fush-Shilat:45

بَِّك َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan kalau tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu

Asy-Syuura:14

َلِمنَي أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi yang melakukan perbuatan keji

tidak/belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari
seorang dari semesta alam

Al-A'raaf:80
َسبََقُكم

َلِمنَي َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari seorang

dari semesta alam
Al-Ankabuut:28

ِن يمَٰ ْخوَِٰننَا ٱلَِّذيَن َسبَُقونَا ِبٱإْلِ وإَِلِ
dan bagi saudara-saudara kami orang-orang yang (mereka)

mendahului kami dengan beriman
Al-Hasyr:10 َسبَُقونَا

َلْو َكاَن َخيًْرا مَّا َسبَُقونَآ إَِليِْه
jika ia adalah dia kebaikan tidak (mereka) mendahului kami

kepadanya
Al-Ahqaaf:11 َسبَُقونَآ

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسبَُقٓوا۟ إِنَُّهْم اَل يُْعجِزُوَن واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang
mereka mengingkari (mereka) mendahului/lolos sesungguhnya

mereka tidak dilemahkan

Al-Anfaal:59
۟ َسبَُقٓوا

ِبقَِٰت َسبًْقا فَٱلسَّٰ
dan (ia[pr]) yang mendahului kencang An-Naziaat:4 َسبًْقا

ِبُقوَن رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت َوُهْم َلَها سَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك يُسَٰ
itulah mereka mereka menyegerakan di dalam kebaikan dan mereka

kepadanya (mereka) yang berlomba

Al-
Mu'minuun:61

ِبُقوَن سَٰ
ِبِقنَي فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكانُوا۟ سَٰ

maka/akan tetapi mereka berlaku sombong di dalam muka bumi dan
tidak adalah mereka orang-orang yang mendahului

Al-Ankabuut:39 ِبِقنَي سَٰ
رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ

dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan
atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba

jalan makamengapa mereka melihat

YaaSiin:66
۟ فَٱْستَبَُقوا
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۟ فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت أَيَْن َما تَُكونُوا
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan dimana sajaadalah kalian Al-Baqarah:148 ۟ فَٱْستَِبُقوا

فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan kepada Allah tempat

kembali kalian semuanya
Al-Maidah:48

ِبقَِٰت َسبًْقا فَٱلسَّٰ
dan (ia[pr]) yang mendahului kencang An-Naziaat:4 ِبقَِٰت فَٱلسَّٰ

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) pergi

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17
نَْستَِبُق

َوٱْستَبََقا ٱْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُهۥ ِمن ُدبٍُر
dan keduanya berlomba pintu dan (ia) menarik hingga koyak bajunya

dari belakang
Yusuf:25 َوٱْستَبََقا

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر ِبُقوَن ٱأْلَوَُّلوَن ِمَن ٱمْلُهَٰ َوٱلسَّٰ
dan orang-orang yang terdahulu terdahulu dari/diantara orang-orang

yang berhijrah dan orang-orang anshor
At-Taubah:100 ِبُقوَن َوٱلسَّٰ

ِبُقوَن ِبُقوَن ٱلسَّٰ َوٱلسَّٰ
dan orang-orang yang terdahulu orang-orang terdahulu

Al-Waqi'a:10

أَن يَْسِبُقونَا َسآَء َما يَْحُكُموَن
bahwa mendahului kami amat buruk apa yang mereka putuskan Al-Ankabuut:4 يَْسِبُقونَا

اَل يَْسِبُقونَُهۥ ِبٱْلَقْوِل َوُهم ِبأَْمرِِهۦ يَْعَمُلوَن
tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka dengan

perintahnya mereka mengerjakan
Al-Anbiyaa':27 يَْسِبُقونَُهۥ

ِبُقوَن ِبُقوَن ٱلسَّٰ َوٱلسَّٰ
dan orang-orang yang terdahulu orang-orang terdahulu Al-Waqi'a:10 ِبُقوَن ٱلسَّٰ
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ل ب س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jalan, arah, jurusan, hal,

keadaan, kebiasaan, akal, kemajuan, macam, cara bertindak, gerakan
maju, langgam, ihwal, jarak, jauh, sepenuhnya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencari jalan, mencari arah,
memilih cara, memikirkan

َسِبيَل َسِبيٍل َسِبيٌل َسِبيالًۢ َسِبياًل
jalan jalan benar-benar jalan jalan jalan

َسِبيَلُهۥ َسِبيَلُهْم َسِبيَلنَا َسِبيَلَك َسِبيَل
jalannya jalan mereka jalan kami jalan-mu jalan

َسِبيلِِهۦ َسِبيلَِك َسِبيِل َسِبيُل َسِبيَلُهۥ
jalannya jalan engkau jalan benar-benar jalan jalannya

َسْلَسِبياًل َسِبيلِىٓ َسِبيلِى َسِبيلِِهۦٓ َسِبيلِِهۦ
salsabil jalan jalanku jalannya jalannya

َلِبَسِبيٍل ُسبَُلنَا ُسبَُل ُسباًُل َسْلَسِبياًل
sungguh di jalan jalan-jalan kami jalan-jalan jalan-jalan salsabil
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ِبيُل ٱلسَّ ِبياَل۠ ٱلسَّ
jalan jalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱْلبَيِْت َمِن ٱْستَطَاَع إَِليِْه َسِبياًل
rumah/baitullah siapa/orang dia memohon kesanggupan kepadanya

(Baitullah) jalan
Ali-Imran:97 َسِبياًل

 أَْو يَْجَعَل الـلَّـُه َلُهنَّ َسِبياًل
atau dia memberikan/menyediakan Allah bagi mereka jalan

An-Nisa:15

 إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَمْقتًا َوَسآَء َسِبياًل
sesungguhnya dia adalah dia perbuatan keji dan kebencian dan

seburuk-buruk jalan
An-Nisa:22

 فَِإْن أَطَْعنَُكْم فَاَل تَبُْغوا۟ َعَليِْهنَّ َسِبياًل
maka jika mereka mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-

cari atas mereka jalan
An-Nisa:34

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل  َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51

 َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak dia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:88

 فََما َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم َعَليِْهْم َسِبياًل
maka tidak ia menjadikan Allah bagi kalian atas mereka jalan

An-Nisa:90

 اَل يَْستَِطيُعوَن ِحيَلًة واََل يَْهتَُدوَن َسِبياًل
tidak mereka mentaati daya upaya dan tidak mereka mendapat

petunjuk jalan
An-Nisa:98

ِفِريَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َسِبياًل  َوَلن يَْجَعَل الـلَّـُه لِْلكَٰ
dan tidak dia memberikan/menyediakan Allah bagi orang-orang kafir

atas/terhadap orang-orang yang beriman jalan
An-Nisa:141

 َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak dia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:143

 َويُِريُدوَن أَن يَتَِّخذُوا۟ بَنْيَ ذَٰلَِك َسِبياًل
dan mereka menghendaki untuk mereka mengambil antara itu jalan

An-Nisa:150

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱلرُّْشِد اَل يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل  َو
dan jika mereka memperhatikan jalan kebenaran tidak mereka

mengambilnya jalan
Al-A'raaf:146

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱْلَغىِّ يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل  َو
dan jika mereka memperhatikan jalan sesat mereka mengambilnya

jalan
Al-A'raaf:146
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واََل يَْهِديِهْم َسِبياًل ٱتََّخذُوهُ وََكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan tidak dia memberi petunjuk jalan apakah kalian mengambilnya

dan adalah mereka orang-orang menindas
Al-A'raaf:148

 واََل تَْقَربُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَسآَء َسِبياًل
dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya dia adalah dia

perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan
Al-Isra:32

 إِذًا لَّٱبْتََغْوا۟ إَِلىٰ ِذى ٱْلَعرِْش َسِبياًل
jika demikian tentu (tuhan-tuhan itu) mencari kepada yang memiliki

'arsy` jalan
Al-Isra:42

 فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
maka menyesatkan maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Isra:48

 فَُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة أَْعَمىٰ َوأََضلُّ َسِبياًل
maka dia di dalam akhirat buta dan mereka lebih sesat jalan

Al-Isra:72

 فََربُُّكْم أَْعَلُم ِبَمْن ُهَو أَْهَدٰى َسِبياًل
maka tuhanmu paling mengetahui dengan/kepada siapa dia lebih

mendapat petunjuk jalan
Al-Isra:84

 َوٱبْتَغِ بَنْيَ ذَٰلَِك َسِبياًل
dan carilah olehmu antara itu jalan

Al-Isra:110

 ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثََٰل فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar padamu/tentang kamu perumpamaan maka menyesatkan
maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Furqon:9

 يَُقوُل يََٰليْتَِنى ٱتََّخذُْت َمعَ ٱلرَُّسوِل َسِبياًل
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) mengambil bersama rasul

jalan
Al-Furqon:27

 أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َسِبياًل
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

jalan
Al-Furqon:34

 يَْعَلُموَن ِحنَي يََرْوَن ٱْلَعذَاَب َمْن أََضلُّ َسِبياًل
mereka mengetahui ketika (mereka) melihat azab / siksa siapa lebih

sesat jalan
Al-Furqon:42

 بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبياًل
bahkan mereka lebih sesat jalan

Al-Furqon:44

 إاِلَّ َمن َشآَء أَن يَتَِّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل
melainkan orang ia menghendaki bahwa dia mengambil kepada

tuhannya jalan
Al-Furqon:57

ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan

Al-
Muzzammil:19
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ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan
Al-Insaan:29

لَّْم يَُكِن الـلَّـُه لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم َسِبيالًۢ
tidak adalah Allah untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka

dan tidak untuk dia memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:137 َسِبيالًۢ

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َليَْس َعَليْنَا ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن َسِبيٌل
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bukankah atas kami

di dalam orang-orang ummi benar-benar jalan
Ali-Imran:75 َسِبيٌل

واََل ُجنُبًا إاِلَّ َعاِبِرى َسِبيٍل َحتَّىٰ تَْغتَِسُلوا۟
dan janganlah berjunub kecuali sesuatu yang menjadi pelajaran jalan

sehingga kalian mandi
An-Nisa:43 َسِبيٍل

 إِذَا نََصُحوا۟ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َما َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل
apabila (mereka) memberi nasehat kepada Allah dan rasul-nya tidak

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dari jalan
At-Taubah:91

 فَٱْعتَرَفْنَا ِبذُنُوِبنَا فََهْل إَِلىٰ ُخُروجٍ مِّن َسِبيٍل
lalu kami mengakui dengan dosa-dosa kami maka adakah untuk

keluar dari jalan
Ghafir:11

 فَأُ۟ولَِٰٓئَك َما َعَليِْهم مِّن َسِبيٍل
maka itulah mereka tidak ada atas mereka dari jalan

Asy-Syuura:41

 يَُقوُلوَن َهْل إَِلىٰ َمرَدٍّ مِّن َسِبيٍل
mereka mengatakan apakah untuk pengembalian dari jalan

Asy-Syuura:44

 َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن َسِبيٍل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah tidak ada baginya dari jalan

Asy-Syuura:46

واََل تَتَِّبعْ َسِبيَل ٱمْلُفِْسِديَن
dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan Al-A'raaf:142 َسِبيَل

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱلرُّْشِد اَل يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan kebenaran tidak mereka

mengambilnya jalan
Al-A'raaf:146

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱْلَغىِّ يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan sesat mereka mengambilnya

jalan
Al-A'raaf:146

واََل تَتَِّبَعآنِّ َسِبيَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui
Yunus:89
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َوَصاِحبُْهَما ِفى ٱلدُّنْيَا َمْعُروفًا َوٱتَِّبعْ َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِلىَّ
dan (ia[lk]) yang mempergauli keduanya di dalam dunia yang benar-

benar baik dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku
Luqman:15

َوَمآ أَْهِديُكْم إاِلَّ َسِبيَل ٱلرََّشاِد
dan tidak tunjukkanlah kepada kalian kecuali jalan petunjuk/benar

Ghafir:29

أَْهِدُكْم َسِبيَل ٱلرََّشاِد
tunjukkanlah kepada kalian jalan petunjuk/benar

Ghafir:38

فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7
َسِبيَلَك

ٱتَِّبُعوا۟ َسِبيَلنَا َوْلنَْحِمْل َخطَٰيَُٰكْم
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti jalan kami dan

kami akan membawa/memikul kesalahan-kesalahanmu
Al-Ankabuut:12 َسِبيَلنَا

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فََخلُّوا۟ َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan
jalan mereka

At-Taubah:5
َسِبيَلُهْم

فَٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َسَربًا
lalu ia (ikan) mengambil jalannya di dalam lautan lompat Al-Kahfi:61 َسِبيَلُهۥ

أَْن أَذُْكرَهُۥ َوٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َعَجبًا
untuk (aku) mengingatnya dan dia mengambil jalannya di dalam

lautan keheranan
Al-Kahfi:63

ُل ٱْلَءايَِٰت َولِتَْستَِبنَي َسِبيُل ٱمْلُْجرِِمنَي وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar menjadi jelas

benar-benar jalan para yang melakukan dosa
Al-An'aam:55 َسِبيُل

واََل تَُقوُلوا۟ مِلَن يُْقتَُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتٌۢ
dan jangan kalian mengatakan bagi/terhadap orang dia dibunuh di

dalam jalan Allah orang-orang mati
Al-Baqarah:154 َسِبيِل

َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلونَُكْم
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka membunuh kalian
Al-Baqarah:190

َوأَنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan kalian hendaklah menafkahkan di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:195
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ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan perang tentang (kebenaran) itu sangat

besar dan penghalang dari jalan Allah
Al-Baqarah:217

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah dan orang-orang

yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:218

َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:244

لَُّهُم ٱبَْعْث َلنَا َملًِكا نُّقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
untuk mereka kamu angkatlah bagi kami seorang raja kami diperangi

di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:246

أاَلَّ نُقَِٰتَل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
tidak mau kami memerangi di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:246

ثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta

mereka di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:261

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di dalam

jalan Allah
Al-Baqarah:262

لِْلفَُقرَآِء ٱلَِّذيَن أُْحِصُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bagi orang-orang fakir orang-orang yang kalian hendaklah

mengepung di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:273

ِفئٌَة تُقَِٰتُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
segolongan mereka memerangi di dalam jalan Allah

Ali-Imran:13

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

menghalang-halangi dari jalan Allah
Ali-Imran:99

فََما َوَهنُوا۟ مِلَآ أََصابَُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka tidak mereka menjadi lemah karena apa (bencana) dia menimpa

mereka di dalam jalan Allah
Ali-Imran:146

َوَلِئن ُقِتْلتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْو ُمتُّْم
dan jika kalian telah dibunuh di dalam jalan Allah atau kalian telah

memati
Ali-Imran:157

تََعاَلْوا۟ قَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
kalian hendaklah kemari orang-orang yang memerangi di dalam jalan

Allah
Ali-Imran:167

َ ٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتًۢا واََل تَْحَسنبَّ
dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka telah

dibunuh di dalam jalan Allah orang-orang mati
Ali-Imran:169
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فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74

َوَمن يُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فَيُْقتَْل أَْو يَْغلِْب
dan barang siapa dia memerangi di dalam jalan Allah lalu dia

dibunuh atau dia memperoleh kemenangan
An-Nisa:74

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
An-Nisa:76

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلطَُّٰغوِت
dan orang-orang yang mereka mengingkari mereka terbunuh di dalam

jalan taghut (berhala)
An-Nisa:76

فَقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَفَْسَك
maka kamu hendaklah memerangi di dalam jalan Allah tidak kamu

dibebani kecuali/melainkan dirimu sendiri
An-Nisa:84

فَاَل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم أَْولِيَآَء َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka jangalah kalian menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin

sehingga sering berpindah-pindah di dalam jalan Allah
An-Nisa:89

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َضَربْتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mengadakan di dalam jalan Allah
An-Nisa:94

َل الـلَّـُه ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم فَضَّ َوٱمْلُجَٰ
dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan Allah dengan harta

mereka dan jiwa / diri mereka dia melebihkan Allah
An-Nisa:95

َوَمن يَُهاِجْر ِفى َسِبيِل الـلَّـِه يَجِْد ِفى ٱأْلَرِْض
dan barang siapa dia berpindah di dalam jalan Allah dia mendapatkan

di dalam muka bumi
An-Nisa:100

َويَتَِّبعْ َغيَْر َسِبيِل ٱمْلُؤِْمِننَي
dan dia mengikuti tidak / bukan / selain jalan orang-orang yang

beriman
An-Nisa:115

أُِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َكِثيًرا
dia menghalalkan bagi mereka dan dengan dia menghalangi mereka

dari jalan Allah sangat banyak
An-Nisa:160

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
An-Nisa:167
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ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِفِريَن يُجَٰ أَِعزٍَّة َعَلى ٱْلكَٰ
keras / hormat atas/terhadap para pembangkang / kafir mereka

bersunguh-sungguh/berjihad di dalam jalan Allah
Al-Maidah:54

إِن تُِطعْ أَْكثََر َمن ِفى ٱأْلَرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل الـلَّـِه َو
dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di dalam bumi mereka

menyesatkanmu dari jalan Allah
Al-An'aam:116

ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Al-A'raaf:45

َوتَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبِهۦ َوتَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang ia beriman dengannya

dan menginginkannya kebengkokan
Al-A'raaf:86

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم لِيَُصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari mereka

menafkahkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah
Al-Anfaal:36

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوالـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan Allah dengan apa

mereka mengerjakan sangat meliputi
Al-Anfaal:47

الـلَّـُه يَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
Allah (ia[lk]) mengetahui mereka dan tidak kalian menafkahkan dari

sesuatu di dalam jalan Allah
Al-Anfaal:60

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

Al-Anfaal:74

َهَد ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوجَٰ
dan bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

At-Taubah:19

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

At-Taubah:20

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َليَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sungguh memakan harta-harta manusia dengan batil dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
At-Taubah:34

َة واََل يُنِفُقونََها ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن يَْكِنزُوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضَّ
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diberi

dia nafkah di dalam jalan Allah
At-Taubah:34
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ٱنِفُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱثَّاَقْلتُْم إَِلى ٱأْلَرِْض
kalian hendaklah pergi di dalam jalan Allah apakah (kalian) merasa

berat kepada bumi
At-Taubah:38

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41

ُقُلوبُُهْم َوِفى ٱلرَِّقاِب َوٱْلغَٰرِِمنَي َوِفى َسِبيِل الـلَّـِه
hati mereka dan didalam/untuk memerdekakan hamba sahaya dan

orang-orang yang berhutang dan untuk jalan Allah
At-Taubah:60

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه وََكرُِهٓوا۟ أَن يُجَٰ
dan (mereka) membenci untuk semakin melakukan kesungguhan
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah

At-Taubah:81

ِبأَنَّ َلُهُم ٱْلَجنََّة يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bahwa kami untuk mereka surga ini mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
At-Taubah:111

واََل نََصٌب واََل َمْخَمَصٌة ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan tidak kelelahan dan tidak kelaparan di dalam jalan Allah

At-Taubah:120

ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Huud:19

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َويَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan dia menghendaki

kebengkokan
Ibrahim:3

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah
An-Nahl:88

ٓوَء ِبَما َصَددتُّْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوَلُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم َوتَذُوُقوا۟ ٱلسُّ
dan (kalian[lk]) merasakan (kalian[lk])[lk]) kejahatan dengan

apa/disebabkan (kalian) menghalang-halangi dari jalan Allah dan
bagimu siksaan yang besar

An-Nahl:94

ٱْدُع إَِلىٰ َسِبيِل َربَِّك ِبٱْلِحْكَمِة َوٱمْلَْوِعظَِة ٱْلَحَسنَِة
kalian hendaklah menyeru kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran kebaikan
An-Nahl:125

ثَاِنىَ ِعطِْفِهۦ لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
(ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) lambungnya sungguh dia

menyesatkan dari jalan Allah
Al-Hajj:9

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
Al-Hajj:25
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َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam jalan Allah
Al-Hajj:58

جِِريَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِكنَي َوٱمْلُهَٰ أَن يُؤْتُٓوا۟ أُ۟ولِى ٱْلُقْربَىٰ َوٱمْلَسَٰ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan

orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan
Allah

An-Nuur:22

لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan dari jalan Allah dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Luqman:6

فَيُِضلََّك َعن َسِبيِل الـلَّـِه
maka disesatkan kamu (ia) dari jalan Allah

Shaad:26

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang disesatkan dari jalan Allah

Shaad:26

َلُهْم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه أََضلَّ أَْعمَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:1

َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:32

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:34

ؤآَُلِء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
ingatlah kamu mereka/orang-orang ini diseru/diajak untuk/agar diberi

nafkah di dalam jalan Allah
Muhammad:38

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا۟ َوجَٰ
kemudian tidak ragu-ragu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh

dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah
Al-Hujuraat:15

َوَما َلُكْم أاَلَّ تُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan tidak bagi kalian kecuali kalian menafkahkan di dalam jalan

Allah
Al-Hadiid:10

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Mujaadilah:16
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ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ
kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di

dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian
Ash-Shaff:11

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Munaafiquun:2

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َربَّنَا لِيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلَِك
ya tuhan kami untuk hendak menyesatkan dari jalan engkau Yunus:88 َسِبيلَِك

ِهُدوا۟ ِفى َسِبيلِِهۦ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن َوٱبْتَُغٓوا۟ إَِليِْه ٱْلَوِسيَلَة َوجَٰ
dan kalian hendaklah cari kepadaNya jalan yang mendekatkan dan

yang melakukan kesungguhan di dalam jalannya agar supaya kalian
kalian beruntung

Al-Maidah:35
َسِبيلِِهۦ

 إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم َمن يَِضلُّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui orang menyesesatkan

dari jalannya
Al-An'aam:117

َق ِبُكْم َعن َسِبيلِِهۦ  فَتَفَرَّ
maka dia menjadi bercerai-berai dengan/kepada kalian dari jalannya

Al-An'aam:153

َوِجَهاٍد ِفى َسِبيلِِهۦ فَتََربَُّصوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦ
dan kesungguhan di dalam jalannya maka menunggu sehingga ia

menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
At-Taubah:24

 َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلِِهۦ
dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk hendak

menyesatkan dari jalannya
Ibrahim:30

 إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui dengan/pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Nahl:125

 َوَجَعَل لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
dan dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sungguh dia

menyesatkan dari jalannya
Az-Zumar:8

 إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui kepada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Najm:30
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 إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang mereka

terbunuh di dalam jalannya
Ash-Shaff:4

 إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
Al-Qalam:7

فََصدُّوا۟ َعن َسِبيلِِهۦٓ
lalu menghalangi dari jalannya At-Taubah:9 َسِبيلِِهۦٓ
َوأُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم َوأُوذُوا۟ ِفى َسِبيلِى

dan mereka diusir dari rumah/kampung halaman mereka dan mereka
disakiti di dalam jalanku

Ali-Imran:195 َسِبيلِى
ًدا ِفى َسِبيلِى  إِن ُكنتُْم َخرَْجتُْم ِجهَٰ

jika adalah kalian kalian mengeluarkan kesungguhan di dalam
jalanku

Al-
Mumtahinah:1

ِذِهۦ َسِبيلِىٓ أَْدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َعَلىٰ بَِصيرٍَة أَنَا۠ ُقْل هَٰ
kamu hendaklah mengatakan ini jalan menyeru/menyembah kepada

Allah atas/terhadap pandangan/hujjah yang nyata aku
Yusuf:108 َسِبيلِىٓ

ىٰ َسْلَسِبياًل َعيْنًا ِفيَها تَُسمَّ
mata air di dalamnya (di dalam sorga) dinamakan salsabil Al-Insaan:18 َسْلَسِبياًل

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسباًُل
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap dan (ia)

memasuki bagi kalian di dalamnya (di bumi) jalan-jalan
Thaahaa:53 ُسباًُل

َوَجَعْلنَا ِفيَها ِفَجاًجا ُسباًُل لََّعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan kami menjadikan didalamnya (bumi) beberapa jurusan jalan-

jalan boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Anbiyaa':31

َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan dia menjadikan bagi kalian diatasnya jalan-jalan agar supaya

kalian mereka mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:10

لِّتَْسُلُكوا۟ ِمنَْها ُسباًُل ِفَجاًجا
supaya melalui dari padanya jalan-jalan beberapa jurusan

Nuh:20

لَٰمِ يَْهِدى ِبِه الـلَّـُه َمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰنَُهۥ ُسبَُل ٱلسَّ
dia menunjukkan dengannya Allah orang dia sungguh-sungguh

mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan/kedamaian
Al-Maidah:16 ُسبَُل

ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69
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َوَقْد َهَدىٰنَا ُسبَُلنَا َوَلنَْصِبَرنَّ َعَلىٰ َمآ َءاذَيْتُُمونَا
dan/padahal sesungguhnya dia menunjuki kami jalan-jalan kami dan

sungguhakan bersabar atas/terhadap apa (mereka) telah menyakiti
kami

Ibrahim:12
ُسبَُلنَا

َهُدوا۟ ِفينَا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا  َوٱلَِّذيَن جَٰ
dan orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras dalam Kami

sungguh akan menunjukkan mereka jalan-jalan kami
Al-Ankabuut:69

ِقيمٍ إِنََّها َلِبَسِبيٍل مُّ َو
dan sesungguhnya ia/kota itu sungguh di jalan kekal Al-Hijr:76 َلِبَسِبيٍل

ًرا َوُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar supaya kalian mereka

mendapat petunjuk
An-Nahl:15 َوُسباًُل

ِبيَل لََٰلَة َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّوا۟ ٱلسَّ يَْشتَُروَن ٱلضَّ
mereka menukar/membeli kesesatan dan mereka menghendaki

supaya kalian menyesat jalan
An-Nisa:44 ِبيَل ٱلسَّ

ِبيَل  أَْم ُهْم َضلُّوا۟ ٱلسَّ
atau mereka mereka telah sesat jalan

Al-Furqon:17

ِبيَل َوتَأْتُوَن ِفى نَاِديُكُم ٱمْلُنَكَر أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن ٱلسَّ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan

memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan di dalam
tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran

Al-Ankabuut:29

ِبيَل  ذَٰلُِكْم َقْوُلُكم ِبأَفْوَِٰهُكْم َوالـلَّـُه يَُقوُل ٱْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدى ٱلسَّ
yang demikian itu bagi kalian perkataan kalian dengan mulut-mulut

kalian dan Allah dia mengatakan benar dan dia dia menunjukkan
jalan

Al-Ahzab:4

إِمَّا َكفُوًرا ِبيَل إِمَّا َشاِكًرا َو إِنَّا َهَديْنَُٰه ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memberi petunjuk padanya jalan

terkadang/adakalanya yang mensyukuri dan terkadang kekafiran /
keingkaran

Al-Insaan:3

رَهُۥ ِبيَل يَسَّ ثُمَّ ٱلسَّ
kemudian jalan (dia) memudahkannya

Abasa:20

ِبياَل۠ َوَقاُلوا۟ َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا وَُكبَرَآَءنَا فَأََضلُّونَا ٱلسَّ
dan mereka berkata ya tuhan kami sesungguhnya kami (kami) taat

pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu
(mereka) menyesatkan kami jalan

Al-Ahzab:67
ِبياَل۠ ٱلسَّ

ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَآُء رَُضوا۟ إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yangminta

izin kepadamu dan mereka orang-orang kaya (mereka)rela
At-Taubah:93 ِبيُل ٱلسَّ
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ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَظْلُِموَن ٱلنَّاَس إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang mereka

mendzalimi manusia
Asy-Syuura:42

ِبيِل فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
maka sesungguhnya telah dia menyesatkan sama/lurus jalan Al-Baqarah:108 ِبيِل ٱلسَّ

آِئلنَِي َوِفى ٱلرَِّقاِب ِبيِل َوٱلسَّ َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan orang yang minta-minta dan didalam

memerdekakan hamba sahaya
Al-Baqarah:177

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ  فَلِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk kedua orang tua dan kaum kerabat dan anak-anak yatim

dan orang-orang miskin dan orang-orang yang jalan
Al-Baqarah:215

نُُكْم ِبيِل َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ َوٱبِْن ٱلسَّ
dan ibnu (orang) jalan dan tidak dia menguasai tangan kanan kalian

An-Nisa:36

ِبيِل  فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
maka sesungguhnya telah dia menyesatkan sama/lurus jalan

Al-Maidah:12

ِبيِل  أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

dari tengah jalan
Al-Maidah:60

ِبيِل  َوأََضلُّوا۟ َكِثيًرا َوَضلُّوا۟ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
dan mereka lebih sesat sangat banyak dan mereka menyesatkan dari

tengah jalan
Al-Maidah:77

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ  َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan untuk yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak

yatim dan orang-orang miskin dan Ibnu jalan
Al-Anfaal:41

ِبيِل فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه َوٱبِْن ٱلسَّ
dan orang-orang jalan ketentuan/mahar dari Allah

At-Taubah:60

ِبيِل  بَْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمْكرُُهْم َوُصدُّوا۟ َعِن ٱلسَّ
bahkan dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari tipu

daya mereka dan menghalangi dari jalan
Arraad:33

ِبيِل َوِمنَْها َجآِئٌر َوَعَلى الـلَّـِه َقْصُد ٱلسَّ
dan atas Allah menuju/menunjukkan jalan dan

daripadanya/diantaranya bengkok
An-Nahl:9

ِبيِل واََل تُبَذِّْر تَبِْذيًرا َوٱبَْن ٱلسَّ
dan orang jalan dan jangan kamu memboroskan boros

Al-Isra:26

ِبيِل فَُهْم اَل يَْهتَُدوَن فََصدَُّهْم َعِن ٱلسَّ
lalu telah benar-benar menghalangi mereka dari jalan maka mereka

tidak mereka mendapat petunjuk
An-Naml:24
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ِبيِل  َقاَل َعَسىٰ َربِّىٓ أَن يَْهِديَِنى َسَوآَء ٱلسَّ
dia mengatakan dia mudah-mudahan Tuhanku bahwa (dia) memberi

petunjuk kepadaku sama/lurus jalan
Al-Qashash:22

ِبيِل وََكانُوا۟ ُمْستَبِْصِريَن فََصدَُّهْم َعِن ٱلسَّ
lalu telah benar-benar menghalangi mereka dari jalan dan adalah

mereka orang-orang yang berpandangan tajam
Al-Ankabuut:38

ِبيِل  فَـَٔاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي َوٱبَْن ٱلسَّ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan
telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan

orang-orang jalan

Ar-Ruum:38

ِبيِل  وََكذَٰلَِك زُيَِّن لِِفْرَعْوَن ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوُصدَّ َعِن ٱلسَّ
dan demikianlah dia dihiasi kepada fir'aun buruk perbuatannya dan

menghalangi dari jalan
Ghafir:37

ْهتَُدوَن ِبيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهم مُّ إِنَُّهْم َليَُصدُّونَُهْم َعِن ٱلسَّ َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi dari jalan dan

mereka mengira sesungguhnya mereka para yang mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:37

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ  فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7

ِبيِل  َوَمن يَفَْعْلُه ِمنُكْم فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
dan barang siapa melakukannya diantara kalian maka sesungguhnya

telah dia menyesatkan sama/lurus jalan

Al-
Mumtahinah:1

بَُل واََل تَتَِّبُعوا۟ ٱلسُّ
dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan Al-An'aam:153 بَُل ٱلسُّ
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ت ت س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna enam, keenam, berenam,

enam kelompok

ِستِّنَي ِستَِّة
enam puluh enam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ
di dalam enam hari Al-A'raaf:54 ِستَِّة

ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
di dalam enam hari kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Yunus:3

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Huud:7

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
yang dia menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua di dalam enam hari
Al-Furqon:59

َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
dan tidak diantara mereka berdua di dalam enam hari kemudian

mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`
As-Sajdah:4

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak

diantara mereka berdua di dalam enam hari
Qaaf:38

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Al-Hadiid:4

فَِإطَْعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا ذَٰلَِك لِتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka (kamu) berilah makan enam puluh orang miskin itu supay

beriman kepada Allah dan rasul-nya
Al-Mujaadilah:4 ِستِّنَي
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ر ت س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sampul, sarung, tutup,

perlindungan, kedok, selimut, lindungan, selubung, tudung, kulit, kain
penutup, ulas, selongsong, kelumun, pelupuk, perkulitan, deking, layar,
tabir, kasa, saringan, sekat, kelir, pelindung, penahan, kerudung, cadar,

kudung, menaungi, melindungi, membayangi, hilang sedikit demi sedikit,
lindap, mantel, lapisan, jas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menutupi, mencakup,
menutup, meliputi, melindungi, melingkupi, menempuh, melapisi,

membukut, meliput, menyungkup, mengulas, mengulasi, memperlarikan,
menyamak, menabiri, memperlindungkan, memperlindungi,

menangkupkan, mengalasi, mengalas, menyaring, mendinding,
mendindingi, menampi, menyelubungi, mengerudungi, naungan, tempat
teduh, bayangan, layar, tirai, nuansa, corak, naung, payung, hantu, kap

lampu, kerai, perbedaan, tingkat warna, jumlah sedikit, membedaki,
melumari, menguburkan, mengubur, mengebumikan

مَّْستُوًرا ِستًْرا تَْستَِتُروَن
yang ditutupi tututupan/perlindungan bersembunyi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما ُكنتُْم تَْستَِتُروَن أَن يَْشَهَد َعَليُْكْم
dan tidak adalah kalian bersembunyi untuk menyaksikan atas kalian Fush-Shilat:22 تَْستَِتُروَن

لَّْم نَْجَعل لَُّهم مِّن ُدوِنَها ِستًْرا
tidak jadikan bagi mereka dari selain ia tututupan/perlindungan Al-Kahfi:90 ِستًْرا

َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِحَجابًا مَّْستُوًرا
dan antara orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat tabir/dinding yang ditutupi
Al-Isra:45 مَّْستُوًرا
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د ج س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyembahan, pemujaan,

ibadat, sembahyang, pujaan, lemah, yg meniarap, yg ditumbangkan, tdk
berdaya, letih lesu, penjilatan, hal bersujud sampai ke tanah, hal berlutut

sampai ke tanah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyembah, memuja,
beribadat, mendewakan, berdoa, bersembahyang, memberhalakan,
memperdewakan, memperdewa, memuja-muja, mendewa-dewakan,

meniarapkan, melemahkan, menumbangkan, menjilat, bersujud sampai ke
tanah, berlutut sampai ke tanah, mengambil muka, sangat menghormati,

membungkuk-bungkuk, berlutut, bersujud

َساِجًدا تَْسُجُدوا۟ تَْسُجَد أَنَْسُجُد َءأَْسُجُد
(ia[lk]) yang

bersujud sujud bersujud apakah kami
bersujud

apakah aku akan
bersujud

فََسَجَد ًدا ُسجَّ جِِديَن سَٰ َسَجُدوا۟ َساِجًدا
maka (ia [lk])
menyembah sujud mereka bersujud mereka telah sujud (ia[lk]) yang

bersujud

َْسجٌِد ملَّ فَٱْسُجْد فَٱْسُجُدوا۟ فََسَجُدٓوا۟ فََسَجَد
sungguh mesjid maka bersujudlah maka (kalian[lk])

bersujudlah
maka mereka
menyungkur

maka (ia [lk])
menyembah

َمْسجٍِد َمْسجًِدا جَِد َمسَٰ َْسُجَد ألِّ َْسجٌِد ملَّ
masjid mesjid masjid-masjid untuk bersujud sungguh mesjid

َوٱْسُجِدى َوٱْسُجُدوا۟ جُِد َوَمسَٰ مَّْسجًِدا َمْسجٍِد
dan kamu hendaklah

sujud dan sujudlah kamu dan masjid-masjid mesjid masjid

يَْسُجُد يَْسُجَداِن َوٱمْلَْسجِِد َوٱْسُجْد َوٱْسُجِدى
menyembah keduanya

tunduk/sujud dan Masjidil dan sujudlah dan kamu hendaklah
sujud
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جُِدوَن ٱلسَّٰ ٱْسُجُدوا۟ يَْسُجُدوَن يَْسُجُدوا۟ يَْسُجُد
orang-orang yang

sujud
kalian hendaklah

bersujud mereka bersujud menyembah menyembah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َقاَل َءأَْسُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطينًا
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia mengatakan apakah aku

akan bersujud kepada orang (yang) kamu telah ciptakan tanah
Al-Isra:61 َءأَْسُجُد

ُن أَنَْسُجُد مِلَا تَأُْمرُنَا َوزَاَدُهْم نُفُوًرا َقاُلوا۟ َوَما ٱلرَّْحمَٰ
mereka berkata dan tidak pemurah apakah kami bersujud kepada apa

kalian memerintahkan dan (ia) menambah mereka pelarian
Al-Furqon:60 أَنَْسُجُد

َقاَل َما َمنََعَك أاَلَّ تَْسُجَد إِذْ أََمرْتَُك
dia mengatakan apa dia mencegah / melindungi kamu untuk tidak

bersujud ketika aku memerintahkan kamu
Al-A'raaf:12 تَْسُجَد

َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبيََدىَّ
dia mengatakan hai iblis apa dia mencegah / melindungi kamu untuk

bersujud pada apa (aku) menciptakan dengan tangan-Ku
Shaad:75

ْمِس واََل لِْلَقَمِر َوٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَقُهنَّ اَل تَْسُجُدوا۟ لِلشَّ
tidak sujud kepada matahari dan jangan pada bulan dan bersujudlah

kepada Allah yang (ia) menciptakan mereka[pr]
Fush-Shilat:37 ۟ تَْسُجُدوا

َساِجًدا َوَقآِئًما يَْحذَُر ٱأْلَِخرَةَ َويَرُْجوا۟ رَْحَمَة َربِِّهۦ
(ia[lk]) yang bersujud dan berdiri ia takut akhirat danmengharapkan

rahmat tuhannya
Az-Zumar:9 َساِجًدا

فَِإذَا َسَجُدوا۟ فَْليَُكونُوا۟ ِمن َورَآِئُكْم
maka apabila mereka telah sujud maka mereka hendaklah adalah

dari/di belakang kalian
An-Nisa:102 ۟ َسَجُدوا

جِِديَن َحرَةُ سَٰ َوأُْلِقىَ ٱلسَّ
dan dia dilemparkan para penyihir mereka bersujud Al-A'raaf:120 جِِديَن سَٰ

جِِديَن  َرأَيْتُُهْم لِى سَٰ
(aku) lihat mereka kepadaku mereka bersujud

Yusuf:4

جِِديَن  فََقُعوا۟ َلُهۥ سَٰ
maka (mereka) menunduk baginya mereka bersujud

Al-Hijr:29
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جِِديَن َحرَةُ سَٰ  فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir mereka bersujud

Asy-Syu'araa':46

جِِديَن  فََقُعوا۟ َلُهۥ سَٰ
maka (mereka) menunduk baginya mereka bersujud

Shaad:72

ًدا َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud Al-Baqarah:58 ًدا ُسجَّ

ًدا  َوُقْلنَا َلُهُم ٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kami berkata kepada mereka kalian hendaklah masuk pintu sujud

An-Nisa:154

ًدا نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud mengampuni bagi kalian kesalahan-
kesalahan kalian kelam akan kami tambah orang-orang yang berbuat

baik

Al-A'raaf:161

ًدا وا۟ َلُهۥ ُسجَّ  َورَفَعَ أَبََويِْه َعَلى ٱْلَعرِْش َوَخرُّ
dan dia meninggikan kedua ibu-bapaknya atas/terhadap 'arsy` dan

menyungkur baginya sujud
Yusuf:100

ًدا لِـلَّـِه َوُهْم دَِٰخُروَن َمآِئِل ُسجَّ يَتَفَيَّؤُا۟ ِظلَُٰلُهۥ َعِن ٱْليَِمنيِ َوٱلشَّ
menjadi membolak-balik bayangannya/naungannya dari sebelah
kanan dan kiri sujud kepada Allah dan mereka orang-orang yang

telah berendah diri

An-Nahl:48

ًدا وَن لِأْلَذَْقاِن ُسجَّ  إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم يَِخرُّ
apabila dia membacakan atas mereka menyungkur

bagi/atas/dagu/muka sujud
Al-Isra:107

ًدا َوبُِكيًّا وا۟ ُسجَّ ِن َخرُّ إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَُٰت ٱلرَّْحمَٰ
tatkala/apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat pemurah

menyungkur sujud dan tangisan
Maryam:58

ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir sujud mereka berkata kami telah

beriman dengan tuhan Harun dan Musa
Thaahaa:70

ًدا َوِقيًَٰما َوٱلَِّذيَن يَِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
dan orang-orang yang bermalam kepada tuhan mereka sujud dan

berdiri
Al-Furqon:64

ًدا وا۟ ُسجَّ ُروا۟ ِبَها َخرُّ  إِنََّما يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا ٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
sesungguhnya hanyalah mereka mempercayai dengan ayat-ayat Kami

orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengannya
menyungkur sujud

As-Sajdah:15

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29

فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Al-Hijr:30 فََسَجَد
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فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Shaad:73

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس
maka mereka menyungkur kecuali iblis Al-Baqarah:34 ۟ فََسَجُدٓوا

جِِديَن فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َلْم يَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka mereka menyungkur kecuali iblis tidak adalah dia

dari/termasuk para yang bersujud
Al-A'raaf:11

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َقاَل َءأَْسُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطينًا
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia mengatakan apakah aku

akan bersujud kepada orang (yang) kamu telah ciptakan tanah
Al-Isra:61

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َكاَن ِمَن ٱْلجِنِّ
maka mereka menyungkur kecuali iblis adalah dia dari jin-jin

Al-Kahfi:50

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰ
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia enggan

Thaahaa:116

۟ فَٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه َوٱْعبُُدوا
maka (kalian[lk]) bersujudlah kepada Allah dan kalian hendaklah

menyembah
An-Najm:62 ۟ فَٱْسُجُدوا

َوِمَن ٱلَّيِْل فَٱْسُجْد َلُهۥ َوَسبِّْحُه َليْاًل طَِوياًل
dan dari malam maka bersujudlah baginya dan perbanyak

bertasbihlah kepada-nya malam hari panjang/banyak
Al-Insaan:26 فَٱْسُجْد

ِل يَْومٍ أََحقُّ َس َعَلى ٱلتَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َْسجٌِد أُسِّ ملَّ
sungguh mesjid didirikan atas/terhadap takwa dari/sejak paling

pertama/awal hari lebih hak/patut
At-Taubah:108 َْسجٌِد ملَّ

َْسُجَد لِبََشٍر َقاَل َلْم أَُكن ألِّ
dia mengatakan tidak ada adalah aku untuk bersujud kepada manusia Al-Hijr:33 َْسُجَد ألِّ

جَِد الـلَّـِه نَعَ َمسَٰ ن مَّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia mencegah / menghalangi

masjid-masjid Allah
Al-Baqarah:114 جَِد َمسَٰ

جَِد الـلَّـِه َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي أَن يَْعُمُروا۟ َمسَٰ
tidak adalah dia bagi orang-orang musyrik bahwa dia menyuruh

masjid-masjid Allah
At-Taubah:17

جَِد الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر إِنََّما يَْعُمُر َمسَٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyuruh masjid-masjid Allah orang ia

beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:18
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َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107
َمْسجًِدا

َوأَِقيُموا۟ ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
dan hendaklah kalian tegakkan wajah-wajah kalian disisi setiap

masjid
Al-A'raaf:29 َمْسجٍِد

 يَٰبَِنىٓ َءاَدَم ُخذُوا۟ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
hai anak Adam kalian hendaklah mengambil perhiasan kalian disisi

setiap masjid
Al-A'raaf:31

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguh telah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21
مَّْسجًِدا

جُِد يُذَْكُر ِفيَها ٱْسُم الـلَّـِه َكِثيًرا َوَصَلوٌَٰت َوَمسَٰ
dan salawat/doa dan masjid-masjid disebut didalamnya nama Allah

sangat banyak
Al-Hajj:40 جُِد َوَمسَٰ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱرَْكُعوا۟ َوٱْسُجُدوا۟
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) ruku'lah dan

sujudlah kamu
Al-Hajj:77 ۟ َوٱْسُجُدوا

ْمِس واََل لِْلَقَمِر َوٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَقُهنَّ اَل تَْسُجُدوا۟ لِلشَّ
tidak sujud kepada matahari dan jangan pada bulan dan bersujudlah

kepada Allah yang (ia) menciptakan mereka[pr]
Fush-Shilat:37

يََٰمْريَُم ٱْقنُِتى لَِربِِّك َوٱْسُجِدى َوٱرَْكِعى َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
hai Maryam kamu hendaklah mentaati kepada tuhanmu dan kamu
hendaklah sujud dan kamu hendaklah rukuX bersama orang-orang

yang ruku'

Ali-Imran:43
َوٱْسُجِدى

َكالَّ اَل تُِطْعُه َوٱْسُجْد َوٱْقتَرِب
sekali-kali tidak tidak dipatuhinya dan sujudlah dan dekatkanlah Al-Alaq:19 َوٱْسُجْد

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217 َوٱمْلَْسجِِد

ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25

َجُر يَْسُجَداِن َوٱلنَّْجُم َوٱلشَّ
dan bintang dan pohon-pohon keduanya tunduk/sujud Ar-Rahman:6 يَْسُجَداِن
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ يَْسُجُد َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah siap/apa di dalam langit dan bumi Arraad:15 يَْسُجُد

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ يَْسُجُد َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
An-Nahl:49

وَِٰت مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْسُجُد َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

menyembah baginya orang/apa di dalam langit
Al-Hajj:18

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أاَلَّ يَْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى يُْخِرُج ٱْلَخْبَء ِفى ٱلسَّ
agar tidak menyembah kepada Allah yang dia mengeluarkan yang

tersembunyi di dalam langit dan di bumi
An-Naml:25 ۟ يَْسُجُدوا

ٌة َقآِئَمٌة يَتُْلوَن َءايَِٰت الـلَّـِه َءانَآَء ٱلَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن أُمَّ
ummat yang menegakkan mereka membaca ayat-ayat Allah tengah

malam dan mereka mereka bersujud
Ali-Imran:113 يَْسُجُدوَن

 اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَُسبُِّحونَُهۥ َوَلُهۥ يَْسُجُدوَن
tidak mereka hendak menyombongkan diri dari hambanya dan

(mereka) disucikannya dan kepadaNya mereka bersujud
Al-A'raaf:206

ْمِس ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلشَّ
(aku) mendapatkannya dan kaumnya mereka bersujud kepada

matahari dari selain Allah
An-Naml:24

إِذَا ُقِرئَ َعَليِْهُم ٱْلُقرَْءاُن اَل يَْسُجُدوَن  َو
dan apabila dibacakan atas mereka al-qur'an tidak mereka bersujud

Al-Inshiqaaq:21

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Baqarah:34 ۟ ٱْسُجُدوا

ثُمَّ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم
kemudian kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-A'raaf:11

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Isra:61

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Kahfi:50

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Thaahaa:116
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ِن إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱْسُجُدوا۟ لِلرَّْحمَٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah bersujud

kepada pemurah
Al-Furqon:60

جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112
جُِدوَن ٱلسَّٰ

جِِديَن فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َلْم يَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka mereka menyungkur kecuali iblis tidak adalah dia

dari/termasuk para yang bersujud
Al-A'raaf:11 جِِديَن ٱلسَّٰ

جِِديَن  إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰٓ أَن يَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
kecuali iblis enggan bahwa adalah dia bersama para yang bersujud

Al-Hijr:31

جِِديَن  َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َلَك أاَلَّ تَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
dia mengatakan hai iblis apa sebab kamu bahwa tidak adalah kalian

bersama para yang bersujud
Al-Hijr:32

جِِديَن  فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك وَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu

dan kamu hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersujud
Al-Hijr:98

جِِديَن  َوتََقلُّبََك ِفى ٱلسَّٰ
dan menggerak badanmu di dalam para yang bersujud

Asy-
Syu'araa':219

ُجوِد عِ ٱلسُّ ِكِفنَي َوٱلرُّكَّ رَا بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلعَٰ أَن طَهِّ
bahwa ia mensucikan sampai bersih rumahKu bagi orang-orang yang

tawaf dan orang-orang yang iXtikaf dan orang-orang yang ruku'
sujud

Al-Baqarah:125 ُجوِد ٱلسُّ

ُجوِد عِ ٱلسُّ ْر بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلَقآِئِمنَي َوٱلرُّكَّ  َوطَهِّ
dan (kamu) sucikanlah sampai bersih rumah-Ku bagi orang-orang

yang tawaf dan orang-orang yang berdiri/beribadat dan orang-orang
yang ruku' sujud

Al-Hajj:26

ُجوِد  ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر ٱلسُّ
tanda-tanda mereka di dalam muka-muka mereka dari bekas bersujud

Al-Fath:29

ُجوِد  َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َوأَْدبََٰر ٱلسُّ
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan di

belakang(sesudah) sujud
Qaaf:40

ُجوِد فَاَل يَْستَِطيُعوَن يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
pada hari dibuka / disingkap dari betis dan diseru/dipanggil

kepada/untuk bersujud maka tidak mereka mentaati
Al-Qalam:42
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لُِموَن ُجوِد َوُهْم سَٰ َوَقْد َكانُوا۟ يُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
dan sesungguhnya adalah mereka mereka diseru/dipanggil sedikit

bersujud dan mereka orang-orang yang telah sejahtera
Al-Qalam:43

جَِد لِـلَّـِه فَاَل تَْدُعوا۟ َمعَ الـلَّـِه أََحًدا َوأَنَّ ٱمْلَسَٰ
dan bahwasannya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka janga

mengharapkan/menyeru bersama Allah seseorang/siapapun
Al-Jinn:18 جَِد ٱمْلَسَٰ

جِِد ِكفُوَن ِفى ٱمْلَسَٰ واََل تُبَِٰشُروُهنَّ َوأَنتُْم عَٰ
dan janganlah (kalian[lk]) semakin mencampuri mereka[pr] dan

kalian (mereka[lk]) yang telah i'tikaf / tekun di dalam tempat sujud
(masjid)

Al-Baqarah:187 جِِد ٱمْلَسَٰ

ذَا فَاَل يَْقَربُوا۟ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم بَْعَد َعاِمِهْم هَٰ
maka janganlah mendekati masjid Haram sesudah tahun mereka ini At-Taubah:28 ٱمْلَْسجَِد

َل َمرٍَّة َولِيَْدُخُلوا۟ ٱمْلَْسجَِد َكَما َدَخُلوهُ أَوَّ
dan agar masuk masjid sebagaimana (mereka) memasukinya paling

pertama kali
Al-Isra:7

َلتَْدُخُلنَّ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
sungguh memasuki masjid Haram jika ia menghendaki Allah keadaan

aman
Al-Fath:27

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 ٱمْلَْسجِِد

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:149

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:150

واََل تُقَِٰتُلوُهْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َحتَّىٰ يُقَِٰتُلوُكْم ِفيِه
dan jangan (kalian[lk]) semakin memerangi mereka disisi masjid
Haram hingga/kecuali mereka melakukan pembunuhan terhadap

kalian tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:191

مِلَن لَّْم يَُكْن أَْهُلُهۥ َحاِضِرى ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bagi orang tidak adalah dia keluarganya yang menghadiri masjid

Haram
Al-Baqarah:196

أَن َصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bahwa mereka menghalang-halangi kalian dari masjid Haram

Al-Maidah:2

َوُهْم يَُصدُّوَن َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan mereka mereka menghalangi dari masjid Haram

Al-Anfaal:34
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َهدتُّْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan disisi masjid

Haram
At-Taubah:7

أََجَعْلتُْم ِسَقايََة ٱْلَحآجِّ َوِعَمارَةَ ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
apakah (kalian) menjadikan pemberi minum orang-orang yang

mengerjakan haji dan pengurus masjid Haram
At-Taubah:19

مَِّن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إَِلى ٱمْلَْسجِِد ٱأْلَْقَصا ٱلَِّذى بَٰرَْكنَا َحْوَلُهۥ
dari masjid Al Haram ke masjid al aqsha yang kami berkati

sekelilingnya
Al-Isra:1

مَِّن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إَِلى ٱمْلَْسجِِد ٱأْلَْقَصا ٱلَِّذى بَٰرَْكنَا َحْوَلُهۥ
dari masjid Al Haram ke masjid al aqsha yang kami berkati

sekelilingnya
Al-Isra:1

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25
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ر ج س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gelombang besar, alun,

bengkak, bukit, pesolek, orang perlente, orang penting, hebat, baik hati,
bergolak, bergelora, ribut, yg berputar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencurahkan, membaktikan,
menyediakan, menumpukan, memberikan, memberi, menyerahkan,
menyampaikan, mengorbankan, menuangkan, menuang, mengalir,

menyiramkan, mengucurkan, mengekspresikan, menyatakan,
mengucapkan, mengutarakan, mengeluarkan, membelanjakan,

membayarkan, berhulu, memuntahkan, mengembalikan, melepaskan,
melubangi, menjual, memperlepas, memperlepaskan, membongkar,

menurunkan, melimpahkan, memperturunkan, memangkalkan,
membakar, menyala, membara, menghanguskan, bernyala, memboroskan,

mencetuskan, memecat, menyalakan, merangsang, membedil, matang,
terbakar, kena api, menjadi panas dan menyala, terangsang,

mengobarkan, menggelorakan, meradang, membarakan, memanggang,
terpanggang, menggoreng tanpa minyak, memperapikan, merendang,
menanyai dgn keras, memeriksa dgn terus-menerus, mengubah warna

karena panas, menyakiti hati, kena kebakaran, mengeringkan, mengkritik,
merugikan, makan, menyantap, merusak, cas, mencekik, menghancurkan,

membengkak, menaikkan, naik, bertambah, membesar, menyembul,
membengkakkan, menggembungkan, mengembang, melembung, menjadi

gembung, menambah besar, berlagak

ٱمْلَْسُجوِر يُْسَجُروَن رَْت ُسجِّ
(ia[lk]) yang dididihkan dibakar / dididihkah benar-benar diluapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَْت إِذَا ٱْلِبَحاُر ُسجِّ َو
dan apabila laut-laut benar-benar diluapkan At-Takwiir:6 رَْت ُسجِّ

ِفى ٱْلَحِميمِ ثُمَّ ِفى ٱلنَّاِر يُْسَجُروَن
di dalam air yang sangat panas kemudian di dalam api dibakar /

dididihkah
Ghafir:72 يُْسَجُروَن

َوٱْلبَْحِر ٱمْلَْسُجوِر
dan laut (ia[lk]) yang dididihkan Ath-Thuur:6 ٱمْلَْسُجوِر
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ل ج س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rekor, piringan hitam,

ingatan, piring hitam, buku, kitab, pustaka, jilid, daftar, pencatatan,
register, buku daftar, buku pencatatan, tingkat nada, lubang pengatur

panas, pendaftaran, registrasi, kantor pendaftaran, buku catatan, buku
notes, sejarah, riwayat, babad, asal usul, batang kayu, kayu gelondongan,
logaritma, kayu bundar, buku harian kapal, buku catatan harian kapal,
skor, gol, kodi, angka, torehan, biji, lembaran musik, duapuluh, susunan

musik, balas dendam, stan, rekening hutang, jumlah besar, untung, gores,
sebab, alasan, tabel, lis, kemiringan, setat, les, jadwal, ketukan, hukuman,

damprat, dampratan, kesalahan, ketokan, pujian, jumlah sedikit
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merekam, mencatat,
mencatatkan, catat, mengingatkan, memesan, menerima pesanan,

membuking, mendaftarkan, menunjukkan, menunjuk, menyatakan,
menempuh, mencetak, menyusun, membuat angka, mendapat,

mendapatkan, mendapati, memasukkan, membuat biji, beruntung,
mencatat biji, menghitung angka, menghitung biji, menang, mengikuti,
menjadi anggota dr, miring, condong, mengetuk, mengecam, memukul,

memperbincangkan, memukulkan, mengetok, catuk, mengkritik, merebut,
memenjarakan, mengerti, memukul-mukul, menuliskan, menyalin,

menterjemahkan, menuliskan secara fonemis, menulis catatan dgn tulisan
biasa

جِلِّ ٱلسِّ يٍل ِسجِّ
daftar/lembaran kertas tanah yang terbakar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يٍل مَّنُضوٍد َوأَْمطَرْنَا َعَليَْها ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ
dan kami telah menghujani diatasnya batu dari tanah yang terbakar

(ia[lk]) yang disusun-susun
Huud:82 يٍل ِسجِّ

يٍل لِيََها َساِفَلَها َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ  فََجَعْلنَا عَٰ
maka (kami) menjadikan (ia[lk]) yang diatasnya (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya dan kami telah menghujani atas mereka batu-batu
dari tanah yang keras

Al-Hijr:74

يٍل  تَرِْميِهم ِبِحَجارٍَة مِّن ِسجِّ
(kamu) melempari mereka[lk] dengan batu-batu dari tanah

keras/terbakar
Al-Fiil:4
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KosakataAlQuran

جِلِّ لِْلُكتُِب َمآَء َكطَىِّ ٱلسِّ يَْوَم نَطِْوى ٱلسَّ
pada hari melipat/menggulung langit seperti lipatan/gulungan

daftar/lembaran kertas untuk tulisan-tulisan
Al-Anbiyaa':104 جِلِّ ٱلسِّ
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ن ج س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terungku, penjara, jel, bui,

kurungan, kerangkeng, kurung, memenjarakan, membenamkan, membui,
bui, hukuman penjara, tutupan, keterungkuan, penahanan, penawanan,
hambatan, cidukan, arestasi, pengurungan, lembaga pemasyarakatan, yg

memperbaiki, sel, kamar tahanan, kerangkeng, lubang palka, pengeraman,
garis, gores, pintu bawahan, lubang di dinging, seperindukan, tutup lubang

di geladak kapal
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memenjarakan,

menerungkukan, memasukkan ke penjara, merampas kebebasan,
mengurung, meringkukkan, menetas, mengeramkan, menetaskan,

mengeram, merencanakan, menggores

يُْسَجَن َ َليُْسَجننَّ َُّهۥ َليَْسُجنُن نيٍ ِسجِّ نٌي ِسجِّ
dipenjara niscaya akan

dipenjarakan memenjarakannya sijjin sijjin

ٱمْلَْسُجوِننَي ْجِن ٱلسِّ ْجُن ٱلسِّ ْجَن ٱلسِّ
yang dipenjara penjara penjara penjara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نٌي َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ِسجِّ
dan tidak memberitahukan kamu apa sijjin Al-Mutaffifiin:8 نٌي ِسجِّ

نيٍ اِر َلِفى ِسجِّ َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱْلفُجَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang durhaka

dalam sijjin
Al-Mutaffifiin:7 نيٍ ِسجِّ

َرأَُوا۟ ٱْلَءايَِٰت َليَْسُجنُنَُّهۥ َحتَّىٰ ِحنيٍ
(mereka) melihat tanda-tanda memenjarakannya sehingga beberapa

waktu
Yusuf:35 َليَْسُجنُنَُّهۥ

ِغِريَن َ َوَليَُكونًا مَِّن ٱلصَّٰ َليُْسَجننَّ
niscaya akan dipenjarakan dan niscaya dia menjadi dari/termasuk

orang-orang yang terhina
Yusuf:32 َ َليُْسَجننَّ
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إآِلَّ أَن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَلِيٌم
selain bahwa dipenjara atau siksaan sangat pedih Yusuf:25 يُْسَجَن

ْجَن فَتَيَاِن َوَدَخَل َمَعُه ٱلسِّ
dan (ia [lk]) masuk bersama dia penjara dua orang pemuda Yusuf:36 ْجَن ٱلسِّ

ا يَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه ْجُن أََحبُّ إَِلىَّ ِممَّ َقاَل رَبِّ ٱلسِّ
dia mengatakan Tuhan penjara sukai kepadaku dari apa mereka

mengajakku kepadanya
Yusuf:33 ْجُن ٱلسِّ

تَفَرُِّقوَن َخيٌْر ْجِن َءأَْربَاٌب مُّ يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara apakah tuhan-tuhan (mereka) yang

kemudian memisah-misah kebaikan
Yusuf:39 ْجِن ٱلسِّ

ْجِن أَمَّآ أََحُدُكَما فَيَْسِقى َربَُّهۥ َخْمًرا يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara adapun salah seorang diantara kamu
berdua akan memberi minum tuhannya minuman-minuman keras

Yusuf:41

ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42

ْجِن َوَجآَء ِبُكم مَِّن ٱْلبَْدِو إِذْ أَْخرََجِنى ِمَن ٱلسِّ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar aku dari penjara dan dia

datang dengan/kepada kalian dari dusun
Yusuf:100

َقاَل َلِئِن ٱتََّخذَْت إِلًَٰها َغيِْرى أَلَْجَعَلنََّك ِمَن ٱمْلَْسُجوِننَي
dia mengatakan sungguh jika (kamu) menjadikan tuhan selain/tanpa

pasti (kami) akhinya menjadikan kamu dari yang dipenjara
Asy-Syu'araa':29 ٱمْلَْسُجوِننَي
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Kosakata AlQuran

ي ج س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tertutup, terbungkus,

terselubung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membungkus, menyelimuti,

menyelubungi, mengapani

َسَجىٰ
telah sunyi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَّيِْل إِذَا َسَجىٰ
dan malam apabila telah sunyi Ad-Duha:2 َسَجىٰ
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ب ح س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daya tarik, hirupan,

renggutan, tali, penghelaan, perjalanan dgn kapal, isapan, pengaruh,
untung, daya penarik, goresan, pergesekan, bunyi garutan, pergeseran,

perkelahian, gandengan, tali penyeret, kabel penyeret, eretan, ketegangan,
tekanan, kejang, alunan, keturunan, lagu, keseleo, musik, menyiksa,
memaksakan, menegang, menegangkan, menyaring, berusaha keras,

mengencangkan, bersusah payah, mengencangi, memeluk, mempertegang,
mempertegangkan, menapis, bersusah-susah, garis, tanda pisah, tanda

garis, sengkang, semangat, tanda halangan, gerakan tergesa-gesa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menarik, tarik, mencemat,
mencabut, menggait, memakai, memasang, menyentakkan, memetik,

menyentak, mencabuntukan, mempertarikkan, menjajarkan, mengikis,
mengorek, menggores, mengeruk, memarut, bergesek, menggaruk,

mengerik, menggesekkan, mengokot, membersihkan, bergeser,
mengumpulkan, menggeser-geserkan, menggosok-gosokkan, menyeret,

menunda, diseret, menyelip

َحاَب ٱلسَّ يُْسَحبُوَن َحاِب َوٱلسَّ َسَحاٌب َسَحابًا
awan diseret dan awan awan awan

َحاِب ٱلسَّ
awan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يٍِّت َحتَّىٰٓ إِذَآ أََقلَّْت َسَحابًا ِثَقااًل ُسْقنَُٰه لِبََلٍد مَّ

sehingga apabila dia membawa awan beban kami halau dia ke
negeri/tanah kematian

Al-A'raaf:57 َسَحابًا
 أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُزِْجى َسَحابًا

tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah
menjalankan / mengarak awan

An-Nuur:43

َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /

dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit
Ar-Ruum:48
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يٍِّت فَتُِثيُر َسَحابًا فَُسْقنَُٰه إَِلىٰ بََلٍد مَّ
lalu (ia[lk]) dihalau / dibuang awan maka (kami) menggiringnya

kepada suatu negeri kematian
Faathir:9

تٌۢ بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض مِّن فَْوِقِهۦ َسَحاٌب ظُُلمَٰ
dari atasnya awan gelap gulita sebagiannya di atas bagian An-Nuur:40 َسَحاٌب

َمآِء َساِقطًا يَُقوُلوا۟ َسَحاٌب مَّرُْكوٌم إِن يََرْوا۟ ِكْسفًا مَِّن ٱلسَّ َو
dan jika mereka memperhatikan potongan dari langit (ia[lk]) yang

menjatuhkan dia mengatakan awan (ia[lk]) yang ditumpuk
Ath-Thuur:44

َمآِء َوٱأْلَرِْض ِر بَنْيَ ٱلسَّ َحاِب ٱمْلَُسخَّ يَٰحِ َوٱلسَّ َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin dan awan yang paling mengendalikan antara

langit dan bumi
Al-Baqarah:164 َحاِب َوٱلسَّ

لَِٰسُل يُْسَحبُوَن إِِذ ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَِٰقِهْم َوٱلسَّ
ketika belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka dan

rantai diseret
Ghafir:71 يُْسَحبُوَن

يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12 َحاَب ٱلسَّ

َحاِب َوتََرى ٱْلجِبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهىَ تَُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
dan kamu melihat gunung-gunung mengiranya (ia[pr]) yang

membeku/tidak bergerak dan/padahal dia melewati melewati awan
An-Naml:88 َحاِب ٱلسَّ
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ت ح س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terlarang, haram, zinah,

gelap, sumbang, yg melanggar hukum
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ْحَت ٱلسُّ ْحِت لِلسُّ فَيُْسِحتَُكم
haram bagi yang haram

maka menyebabkan mendukung
untuk melakukan kebinasaan

kalian[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
اَل تَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فَيُْسِحتَُكم ِبَعذَاٍب

tidak mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan maka
menyebabkan mendukung untuk melakukan kebinasaan kalian[lk]

dengan siksaan

Thaahaa:61
فَيُْسِحتَُكم

ْحِت ُلوَن لِلسُّ ُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّٰ َسمَّٰ
orang-orang yang suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-

orang yang banyak makan bagi yang haram
Al-Maidah:42 ْحِت لِلسُّ

ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

mereka mengerjakan
Al-Maidah:62 ْحَت ٱلسُّ

ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

kerjakan
Al-Maidah:63
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ر ح س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daya tarik, jimat, kecantikan,

daya penarik, keelokan, keluwesan, aji, sihir, mantera, jampi, sakti, wasiat,
main sulap, rukiat, main sunglap, jantur, guna-guna, gaib, tenung,

pemikatan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempesona, menawan,
mempesonakan, mengeja, berarti, beristirahat, mengistirahatkan,

menyihir, memanterai, menggantikan, mengucapkan huruf demi huruf

ِبِسْحرَِك ِبِسْحٍر ِبَسَحٍر أَفَِسْحٌر أَِسْحٌر
dengan sihirmu dengan sihir

diakhir
malam/sebelum

fajar
maka apakah sihir sihir

تُْسَحُروَن ِبٱأْلَْسَحاِر ِبِسْحرِِهۦ ِبِسْحرِِهَما ِبِسْحرَِك
ditipu / disihir pada waktu sahur dengan sihirnya dengan sihir mereka

berdua dengan sihirmu

ِحٌر سَٰ اٍر َسحَّ َسَحُرٓوا۟ َساِحٌر تُْسَحُروَن
(ia[lk]) yang

menyihir ahli sihir mereka menyihir (ia[lk]) yang
menyihir ditipu / disihir

ِسْحرِِهْم ِسْحَراِن ِسْحٌر ِحٍر سَٰ ِحٌر سَٰ
sihir mereka dua ahli sihir sihir penyihir (ia[lk]) yang

menyihir

لِّتَْسَحرَنَا َلِسْحٌر ِن ِحرَٰ َلسَٰ ِحٌر َلسَٰ ِسْحرِِهْم
agar dia menyihir

kami benar-benar sihir
benar-benar

(keduanya) yang
menyihir

sungguh penyihir sihir mereka

َوِبٱأْلَْسَحاِر مَّْسُحوُروَن مَّْسُحوًرا َمْسُحوًرا لِّتَْسَحرَنَا
dan di waktu sahur yang disihir yang disihir yang disihir agar dia menyihir

kami
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ِحُروَن ٱلسَّٰ َحرَةُ ٱلسَّ َحرَةَ ٱلسَّ
ahli-ahli sihir para penyihir ahli-ahli sihir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا َا َجآَءُكْم أَِسْحٌر هَٰ َقاَل ُموَسىٰٓ أَتَُقوُلوَن لِْلَحقِّ ملَّ
dia mengatakan Musa apakah (kalian) mengatakan terhadap

kebenaran tatkala ia datang kepada kalian sihir ini
Yunus:77 أَِسْحٌر

ذَآ أَْم أَنتُْم اَل تُبِْصُروَن أَفَِسْحٌر هَٰ
maka apakah sihir ini atau kalian tidak celaan-ku/kemurkaan-ku Ath-Thuur:15 أَفَِسْحٌر

يْنَُٰهم ِبَسَحٍر إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َحاِصبًا إآِلَّ َءاَل ُلوٍط نَّجَّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka (ia[lk]) yang

membatu kecuali atas lut selamatkan mereka[lk] diakhir
malam/sebelum fajar

Al-Qamar:34 ِبَسَحٍر

َوٱْستَرَْهبُوُهْم َوَجآُءو ِبِسْحٍر َعِظيمٍ
dan kalian menjadikan takut kepada mereka dan mereka

mendatangkan dengan sihir yang besar
Al-A'raaf:116 ِبِسْحٍر

ثْلِِهۦ فَٱْجَعْل بَيْنَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا فََلنَأِْتيَنََّك ِبِسْحٍر مِّ
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir

semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami
dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan

Thaahaa:58

َقاَل أَِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا ِمْن أَرِْضنَا ِبِسْحرَِك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan adakah kamu datang kepada kami untuk

diusir/dikeluarkan kami (oleh ia[lk]) dari negeri kami dengan sihirmu
ya Musa

Thaahaa:57
ِبِسْحرَِك

أَن يُْخرَِجاُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهَما َويَذَْهبَا ِبطَِريَقِتُكُم ٱمْلُثَْلىٰ
keduanya akan dia akan mengeluarkan kalian dari bumi/negeri kalian

dengan sihir mereka berdua danakan menghilangkan dengan
jalan/adat kebiasaan kalian utama/baik

Thaahaa:63
ِبِسْحرِِهَما

يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهۦ فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian dengan sihirnya maka apakah kalian
memerintahkan

Asy-Syu'araa':35
ِبِسْحرِِهۦ
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ِدِقنَي َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱمْلُنِفِقنَي َوٱمْلُْستَْغِفِريَن ِبٱأْلَْسَحاِر ِبِريَن َوٱلصَّٰ ٱلصَّٰ
orang-orang yang sabar dan laki-laki yang benar dan orang-orang
yang tetap taat dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan

orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur

Ali-Imran:17 ِبٱأْلَْسَحاِر

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل فَأَنَّىٰ تُْسَحُروَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan

maka mengapa ditipu / disihir

Al-
Mu'minuun:89

تُْسَحُروَن
إاِلَّ َقاُلوا۟ َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن

kecuali mereka berkata (ia[lk]) yang menyihir atau (ia[lk]) yang
digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:52

َساِحٌر
آ أَْلَقْوا۟ َسَحُرٓوا۟ أَْعنُيَ ٱلنَّاِس َقاَل أَْلُقوا۟ فََلمَّ

dia mengatakan kalian hendaklah melemparkan maka setelah mereka
melemparkan mereka menyihir mata-mata manusia

Al-A'raaf:116 ۟ َسَحُرٓوا
اٍر َعلِيمٍ يَأْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّ

mereka datang kepadamu dengan setiap ahli sihir sangat pandai Asy-Syu'araa':37 اٍر َسحَّ
ِحٌر َكذَّاٌب ذَا سَٰ ِفُروَن هَٰ َوَقاَل ٱْلكَٰ

dan dia mengucapkan para pembangkan ini (ia[lk]) yang menyihir
pendusta

Shaad:4 ِحٌر سَٰ
ِحٌر َكذَّاٌب َن َوقَُٰروَن فََقاُلوا۟ سَٰ مَٰ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوهَٰ

kepada fir'aun dan Haman dan karun maka mereka mengatakan
(ia[lk]) yang menyihir pendusta

Ghafir:24

ِحٌر أَْو َمْجنُوٌن فَتََولَّىٰ ِبرُْكِنِهۦ َوَقاَل سَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dengan

kekuatannya dan dia mengucapkan (ia[lk]) yang menyihir atau
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:39

ِحٍر َعلِيمٍ يَأْتُوَك ِبُكلِّ سَٰ
mereka datang kepadamu dengan setiap penyihir sangat pandai Al-A'raaf:112 ِحٍر سَٰ

ِحٍر َعلِيمٍ َوَقاَل ِفْرَعْوُن ٱئْتُوِنى ِبُكلِّ سَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun datangkanlah / bawalah kepadaku

dengan setiap penyihir sangat pandai
Yunus:79

اِحُر َحيُْث أَتَىٰ ِحٍر واََل يُفْلِحُ ٱلسَّ إِنََّما َصنَُعوا۟ َكيُْد سَٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya penyihir

dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti
datang

Thaahaa:69

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي فََقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Al-Maidah:110 ِسْحٌر
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ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َلَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentulah ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari

jika/tidak lain ini kecuali/hanyalah sihir yang nyata
Al-An'aam:7

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َليَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentu dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

lain ini hanyalah sihir yang nyata
Huud:7

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini sihir yang nyata

An-Naml:13

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُّفْتًَرى َقاُلوا۟ َما هَٰ
mereka berkata tidak lain ini kecuali sihir (ia[lk]) yang dalam kondisi

cepat-cepat berbuat
Al-Qashash:36

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت إِْن هَٰ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Saba':43

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َوَقاُلٓوا۟ إِْن هَٰ
dan mereka berkata tidak ini kecuali sihir yang nyata

Ash-Shaafaat:15

ِفُروَن إِنَّا ِبِهۦ كَٰ ذَا ِسْحٌر َو َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini sihir dan sesungguhnya kami dengannya orang-

orang yang telah kafir
Az-Zukhruf:30

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي َا َجآَءُهْم هَٰ ملَّ
ketika ia datang kepada mereka ini sihir yang nyata

Al-Ahqaaf:7

إِن يََرْوا۟ َءايًَة يُْعرُِضوا۟ َويَُقوُلوا۟ ِسْحٌر مُّْستَِمرٌّ َو
Dan jika mereka memperhatikan "tanda (muXjizat)," dipalingkan

mengatakan sihir (ia[lk]) yang terus menerus
Al-Qamar:2

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي ا َجآَءُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاُلوا۟ هَٰ فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas

mereka berkata ini sihir yang nyata
Ash-Shaff:6

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر يُؤْثَُر فََقاَل إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan tidaklah ini kecuali sihir ditinggalkan / dijejaki

Al-
Muddaththir:24

ِفُروَن َقاُلوا۟ ِسْحَراِن تَظََٰهَرا َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبُكلٍّ كَٰ
mereka berkata dua ahli sihir keduanya bantu membantu dan mereka

berkata sesungguhnya kami dengan/kepada tiap-tiap orang-orang
yang telah kafir

Al-Qashash:48
ِسْحَراِن

فَِإذَا ِحبَاُلُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إَِليِْه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها تَْسَعىٰ
maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka

bersombongkan diri kepadanya/Musa dari sihir mereka seakan-akan
iamerayap

Thaahaa:66 ِسْحرِِهْم
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ِحٌر َعلِيٌم ذَا َلسَٰ إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini sungguh penyihir sangat mengetahui Al-A'raaf:109 ِحٌر َلسَٰ

ِحٌر مُِّبنٌي ذَا َلسَٰ ِفُروَن إِنَّ هَٰ َقاَل ٱْلكَٰ
dia mengatakan para pembangkan sesungguhnya ini sungguh

penyihir yang nyata
Yunus:2

ِحٌر َعلِيٌم ذَا َلسَٰ َقاَل لِْلَمإَلِ َحْوَلُهۥٓ إِنَّ هَٰ
dia mengatakan kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya

sesungguhnya ini sungguh penyihir sangat mengetahui
Asy-Syu'araa':34

ِن يُِريَداِن ِحرَٰ ذَِٰن َلسَٰ َقاُلٓوا۟ إِْن هَٰ
mereka berkata sesungguhnya dua orang ini benar-benar (keduanya)

yang menyihir dihendaki
Thaahaa:63 ِن ِحرَٰ َلسَٰ

ذَا َلِسْحٌر مُِّبنٌي َقاُلٓوا۟ إِنَّ هَٰ
mereka berkata sesungguhnya ini benar-benar sihir yang nyata Yunus:76 َلِسْحٌر

لِّتَْسَحرَنَا ِبَها فََما نَْحُن َلَك ِبُمؤِْمِننَي
agar dia menyihir kami dengannya maka tidaklah kami kepadamu

terhadap para yang mempercayai
Al-A'raaf:132 لِّتَْسَحرَنَا

إِنِّى أَلَظُنَُّك يَُٰموَسىٰ َمْسُحوًرا
sesungguhnya aku sungguh aku menyangka kamu ya Musa yang

disihir
Al-Isra:101 َمْسُحوًرا

إِذْ يَُقوُل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
tatkala dia mengatakan orang-orang yang zalim tidaklah kalian

mengikuti melainkan/hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Isra:47 مَّْسُحوًرا

 يَأُْكُل ِمنَْها َوَقاَل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
makan daripadanya dan dia mengucapkan orang-orang yang zalim

tidak lain kalian mengikuti hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Furqon:8

بَْل نَْحُن َقْوٌم مَّْسُحوُروَن
bahkan kami kaum yang disihir Al-Hijr:15 مَّْسُحوُروَن

َوِبٱأْلَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن
dan di waktu sahur mereka memohon ampunan

Adz-
Dzaariyaat:18 َوِبٱأْلَْسَحاِر

اِحُر َحيُْث أَتَىٰ ِحٍر واََل يُفْلِحُ ٱلسَّ إِنََّما َصنَُعوا۟ َكيُْد سَٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya penyihir

dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti
datang

Thaahaa:69
اِحُر ٱلسَّ

اِحُر ٱْدُع َلنَا َربََّك َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّه ٱلسَّ
dan mereka berkata wahai tukang sihir kalian hendaklah menyeru

bagi kami Tuhanmu
Az-Zukhruf:49
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َحرَةَ إِن َكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي َلَعلَّنَا نَتَِّبعُ ٱلسَّ
boleh jadi / semoga kami mengikuti ahli-ahli sihir sesungguhnya

adalah mereka mereka para pemenang
Asy-Syu'araa':40 َحرَةَ ٱلسَّ

َحرَةُ ِفْرَعْوَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ َلنَا أَلَْجًرا َوَجآَء ٱلسَّ
dan dia datang para penyihir fir'aunmereka berkata sesungguhnya

bagi kami sungguh (dapat) upah
Al-A'raaf:113 َحرَةُ ٱلسَّ

جِِديَن َحرَةُ سَٰ َوأُْلِقىَ ٱلسَّ
dan dia dilemparkan para penyihir mereka bersujud

Al-A'raaf:120

َحرَةُ َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka setelah dia datang para penyihir dia mengatakan kepada mereka

Musa
Yunus:80

ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir sujud mereka berkata kami telah

beriman dengan tuhan Harun dan Musa
Thaahaa:70

ْعُلومٍ َحرَةُ مِلِيقَِٰت يَْومٍ مَّ فَُجِمعَ ٱلسَّ
maka telah dikumpulkan para penyihir pada waktu-waktu hari (ia[lk])

yang diketahui
Asy-Syu'araa':38

َحرَةُ َقاُلوا۟ لِِفْرَعْوَن ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka tatkala dia datang para penyihir mereka berkata kepada fir'aun

Asy-Syu'araa':41

جِِديَن َحرَةُ سَٰ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir mereka bersujud

Asy-Syu'araa':46

ِحُروَن واََل يُفْلِحُ ٱلسَّٰ
dan tidak menyebabkan akan untung ahli-ahli sihir Yunus:77 ِحُروَن ٱلسَّٰ

ْحَر يَِٰطنَي َكفَُروا۟ يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ ُن َولَِٰكنَّ ٱلشَّ َوَما َكفََر ُسَليْمَٰ
dan tidak ia mengingkari sulaiman akan tetapi syaitan-syaitan mereka

mengingkari mereka diajarkan manusia sihir
Al-Baqarah:102 ْحَر ٱلسِّ

ْحَر  إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Thaahaa:71

ْحَر َوأَنتُْم تُبِْصُروَن ثُْلُكْم أَفَتَأْتُوَن ٱلسِّ ذَآ إاِلَّ بََشٌر مِّ َهْل هَٰ
apakah/bukankah ini melainkan/hanyalah seorang manusia seperti

kalian apakah kamu datang / menerima sihir dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Anbiyaa':3

ْحَر  إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Asy-Syu'araa':49
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ْحُر آ أَْلَقْوا۟ َقاَل ُموَسىٰ َما ِجئْتُم ِبِه ٱلسِّ فََلمَّ
maka setelah mereka melemparkan dia mengatakan Musa apa

(kalian) mendatangkan dengannya sihir
Yunus:81 ْحُر ٱلسِّ

ْحِر َوالـلَّـُه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ َوَمآ أَْكرَْهتَنَا َعَليِْه ِمَن ٱلسِّ
dan tidak (kamu) telah memaksa kepada kami atasnya dari sihir dan

Allah kebaikan dan lebih kekal
Thaahaa:73 ْحِر ٱلسِّ

ِريَن َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ِمَن ٱمْلَُسحَّ
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu dari orang-orang yang

benar-benar kena sihir

Asy-
Syu'araa':153

ِريَن ٱمْلَُسحَّ
ِريَن  َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ِمَن ٱمْلَُسحَّ

mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu dari orang-orang yang
benar-benar kena sihir

Asy-
Syu'araa':185
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ق ح س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna krus, keranjingan,

kegemaran, hal melumatkan, air buah, kesesakan, orang-orang yg
berjejalan, pukulan yg membungkamkan, labu, gambas, bubur, krus

sayuran, labu Siam, sari buah murni, tabrakan, sukses besar, kehancuran,
keruntuhan, remuknya, bunyi tabrakan, bunyi tubrukan, tubrukan,

hancurnya, keremukan, pukulan keras, es jeruk, sampai hancur luluh,
tepat, kegentingan, gersik, kernyau

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurkan,
meremukkan, berjejal, menggilas, menindas, melindas, melindih,

memencet, merambas, menggumalkan, mengumalkan, menundukkan,
memadamkan, mendiamkan, merusakkan, melumatkan, menindih,
memeras, menghentikan, bersesak-sesak, mendobrak, memecahkan,

hancur luluh, remuk, jatuh hancur, jatuh terbanting, merusak,
memberantas, mengganyang, mengalahkan, menyeterika, menabrak,

menubruk, membantingkan, membatalkan, menekan, menahan,
menyembunyikan, membenamkan, memberangus, membredel,

memperdiarkan, bergumam, menggumam, memperdiamkan, membanjiri,
meliputi, membingungkan, melimpahkan, memberati, melandakan,

meletakkan, menurunkan, mencatat, mencatatkan, menyungkurkan,
memperturunkan, menggiling, memipis, menumbuk, membubuk,
mengasah, menghafal, menggertakkan, mengisarkan, memutar,

memutarkan, menghafalkan, menggosok-gosokkan, menginjak-injakkan,
mengerkah, memijak dgn keras

َق َوإِْسحَٰ فَُسْحًقا َسِحيٍق َق ِبِإْسحَٰ َق إِْسحَٰ
dan ishaq maka kebinasaan jauh dengan ishaq ishak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub setiap kami

memberikan petunjuk dan Nuh
Al-An'aam:84 َق إِْسحَٰ

َق يَْعُقوَب َوِمن َورَآِء إِْسحَٰ
dan dari belakang/sesudah ishak Yaqub

Huud:71

َق َويَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلنَا نَِبيًّا َوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
(kami) memberikan baginya ishak dan yaqub dan tiap-tiap kami

jadikan seorang nabi
Maryam:49
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لِِحنَي َق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا صَٰ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub (ia[pr]) yang

menjalankan salat sunnat dan tiap-tiap kami jadikan orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':72

يَِّتِه ٱلنُّبُوَّةَ َق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub dan kami menjadikan

di dalam keturunannya kenabian
Al-Ankabuut:27

َق  َوبَٰرَْكنَا َعَليِْه َوَعَلىٰٓ إِْسحَٰ
dan (kami) melimpahkan keberkatan atasnya dan atas ishak

Ash-
Shaafaat:113

َق رْنََٰها ِبِإْسحَٰ َوٱْمَرأَتُُهۥ َقآِئَمٌة فََضِحَكْت فَبَشَّ
dan isterinya yang menegakkan lalu (ia) tertawa/tersenyum maka

Kami sampaikan kabar gembira kepadanya dengan ishaq
Huud:71 َق ِبِإْسحَٰ

لِِحنَي َق نَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ رْنَُٰه ِبِإْسحَٰ َوبَشَّ
dan Kami beri kabar gembira dia dengan ishaq benar-benar nabi

dari/termasuk orang-orang yang soleh

Ash-
Shaafaat:112

يحُ ِفى َمَكاٍن َسِحيٍق فَتَْخطَفُُه ٱلطَّيُْر أَْو تَْهِوى ِبِه ٱلرِّ
maka/lalu (kamu[lk]) menyambarnya burung-burung atau

menginginkan dengannya angin di dalam tempat jauh
Al-Hajj:31 َسِحيٍق

ِعيِر ِب ٱلسَّ َْصحَٰ فَٱْعتَرَفُوا۟ ِبذَنِۢبِهْم فَُسْحًقا ألِّ
maka mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka maka kebinasaan

untuk kaum/golongan nyala api/neraka
Al-Mulk:11 فَُسْحًقا

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133 َق َوإِْسحَٰ

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq dan

yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:136

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاَط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ أَْم تَُقوُلوَن إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َو
ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:140

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan atasku/terhadapku Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-anaknya
Ali-Imran:84

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ  َوٱلنَِّبيِّۦَن ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan nabi-nabi dari sesudahnya/kemudiannya dan kami telah

wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq
An-Nisa:163
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َق َها َعَلىٰٓ أَبََويَْك ِمن َقبُْل إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ  َكَمآ أَتَمَّ
sebagaimana (dia) menyempurnakannya lah atasku/terhadapku kedua

ibu-bapakmu dari sebelum Ibrahim dan ishaq
Yusuf:6

َق َويَْعُقوَب َوٱتَّبَْعُت ِملََّة َءابَآِءٓى إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan aku mengikuti agama ayah-ayah Ibrahim dan ishaq dan yaqub

Yusuf:38

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ  ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39

ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45

2692

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ل ح س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kulit pohon, salak,

gonggongan, bentakan, hati, rentetan tembakan, kongkong, jangat, bilah,
kepingan, keping, potongan, lajur, bidang, landasan, carik, cabik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggonggong, menyalak,
membentak, meletus, meletup, mengongkong, mendengkung, menghardik,

mengupas, menguliti, melucuti, menelanjangi, menggunduli,
menggundulkan, mengupaskan, mencopot, mencopoti, membuka pakaian,

merampok, mencuri, mengosongkan, mematahkan, menyeret, menarik,
menghela, ngebut, terseret, menjemukan, mempertarikkan, menjajarkan,
menyelip, memaksa pergi, melarat, mengeruk, menjaring, berlarut-larut

اِحِل ِبٱلسَّ
di tepi/pantai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اِحِل يَأُْخذْهُ َعُدوٌّ لِّى َوَعُدوٌّ لَُّهۥ فَْليُْلِقِه ٱْليَمُّ ِبٱلسَّ
maka dilemparkannya laut/sungai di tepi/pantai mengambilnya

musuh bagi-Ku dan musuh baginya
Thaahaa:39 اِحِل ِبٱلسَّ
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ر خ س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gelak, tawa, tertawaan,

tiruan, ejekan, ecek-ecek, dibuat-buat, pura-pura, celaan, cemooh, olokan,
kebadutan, sindiran, senyuman menyeringai, kekek, ketawa kecil, ketawa

terkekek-kekek, ketawa terkikik-kikik, senyum, senyuman, gelak manis, yg
meniru-niru, ulangan, ujian, kelucuan, lelucon, kata yg tepat, senda-gurau,

kejenakaan, orang yg aneh, pandangan yg menghinakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tertawa, menertawakan,

mengetawai, membicarakan dgn tertawa, mengejek, ejek, mentertawakan,
mencemoohkan, mempermainkan, mengolok-olok, memperolokkan,

memperolok-olokkan, memperbagai-bagaikan, mencela, mencelakan,
mengguraukan, menggoda, melahap, mengejekkan, cupar, menyeringai,
terkekek-kekek, terkikik-kikik, terkikih-kikih, tersenyum, memandang
sambil tersenyum, memandang rendah, menunjukkan dgn senyuman,

mengumumkan kekurangan, mengumumkan kesalahan, membikin malu
orang, menghina orang di muka umum, meniru, memimikkan, menguji,

memeriksa, tersenyum dgn menghina, menyindir, bersenda gurau,
melawak, berolok-olok

َر َسخَّ َسِخُروا۟ َسِخَر تَْسَخُروَن تَْسَخُروا۟
(ia) telah berkali-

kali
memperjalankan

mereka mengejek (ia) menghina mengejek mengejek

ُسْخِريًّا رْنََٰها َسخَّ رْنَا َسخَّ رََها َسخَّ َر َسخَّ
pekerjaan kami tundukannya (kami)

menundukkan
(ia) telah berkali-

kali
menundukkannya

(ia) telah berkali-
kali

memperjalankan

رَٰتٌۢ ُمَسخَّ فَيَْسَخُروَن رْنَا فََسخَّ ِسْخِريًّا ُسْخِريًّا
(ia[pr]) yang sangat

ditundukkan maka menghina maka (kami)
menundukkan buah ejekan pekerjaan

َر َوَسخَّ نَْسَخُر رَٰتٍۭ ُمَسخَّ رٍَٰت ُمَسخَّ رَٰتٌۢ ُمَسخَّ
dan (ia) telah
benar-benar

memperjalankan
mengejek yang sangat

ditundukkan/dimudahkan
yang sangat

ditundukkan/dimudahkan
(ia[pr]) yang

sangat
ditundukkan
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يَْسَخْر يَْستَْسِخُروَن َويَْسَخُروَن
memperolok-olok menjadi memperolok-olok dan/sedang mereka memperolok-

olok

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسِخُروا۟ ِمنُْه َقاَل إِن تَْسَخُروا۟ ِمنَّا
mereka mengejek dari padanya dia mengatakan jika mengejek dari

kami
Huud:38 ۟ تَْسَخُروا

فَِإنَّا نَْسَخُر ِمنُكْم َكَما تَْسَخُروَن
maka sesungguhnya mengejek diantara kalian sebagaimana mengejek Huud:38 تَْسَخُروَن

فَيَْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر الـلَّـُه ِمنُْهْم
maka menghina dari mereka (ia) menghina Allah dari mereka At-Taubah:79 َسِخَر

فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung pada orang-orang yang mereka mengejek dari

mereka apa adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk
memperolok-olok

Al-An'aam:10
۟ َسِخُروا

َسِخُروا۟ ِمنُْه َقاَل إِن تَْسَخُروا۟ ِمنَّا
mereka mengejek dari padanya dia mengatakan jika mengejek dari

kami
Huud:38

فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung dengan orang-orang yang mereka mengejek dari
mereka apa (azab) adalah mereka dengannya mereka berkeingnan

untuk memperolok-olok

Al-Anbiyaa':41

َر ٱْلبَْحَر لِتَأُْكُلوا۟ ِمنُْه َلْحًما طَِريًّا َوُهَو ٱلَِّذى َسخَّ
dan dia yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan lautan supay

memakan dari padanya daging benar-benar lembut/yang baru
An-Nahl:14 َر َسخَّ

َر َلُكم مَّا ِفى ٱأْلَرِْض أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َسخَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah
(ia) telah berkali-kali memperjalankan bagi kalian apa di dalam bumi

Al-Hajj:65

َر َلُكم أََلْم تََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َسخَّ
tidakkah (kalian) melihat bahwasanya Allah (ia) telah berkali-kali

memperjalankan bagi kalian
Luqman:20

َر َلنَا َن ٱلَِّذى َسخَّ إِذَا ٱْستََويْتُْم َعَليِْه َوتَُقوُلوا۟ ُسبْحَٰ
apabila (kalian) duduk atasnya dan mengucapkan maha suci yang (ia)

telah berkali-kali memperjalankan bagi kami
Az-Zukhruf:13
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َر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِهۦ الـلَّـُه ٱلَِّذى َسخَّ
Allah yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan untuk kalian lautan

untuk berlayar/berjalan perahu tentang (kebenaran) itu dengan
perintahnya

Al-Jaatsiyah:12

رََها َلُكْم َولَِٰكن يَنَاُلُه ٱلتَّْقَوٰى ِمنُكْم َكذَٰلَِك َسخَّ
akan tetapi semakin sampai kepada-nya takwa diantara kalian seperti

itulah (ia) telah berkali-kali menundukkannya bagi kalian
Al-Hajj:37 رََها َسخَّ

ِنيََة أَيَّامٍ ُحُسوًما رََها َعَليِْهْم َسبْعَ َليَاٍل َوثَمَٰ َسخَّ
(ia) telah berkali-kali menundukkannya atas mereka tujuh malam dan

delapan[lk] hari terus menerus
Al-Haaqqah:7

ْشَراِق رْنَا ٱْلجِبَاَل َمَعُهۥ يَُسبِّْحَن ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ إِنَّا َسخَّ
sesungguhnya kami (kami) menundukkan gunung-gunung bersama

dia (ia) bertasbih diwaktu petang dan pagi
Shaad:18 رْنَا َسخَّ

رْنََٰها َلُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َكذَٰلَِك َسخَّ
seperti itulah kami tundukannya bagi kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih
Al-Hajj:36 رْنََٰها َسخَّ

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32 ُسْخِريًّا

فَٱتََّخذْتُُموُهْم ِسْخِريًّا َحتَّىٰٓ أَنَسوُْكْم ِذْكِرى
maka kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga (mereka)

lupakanlah kalian peringatan

Al-
Mu'minuun:110

ِسْخِريًّا
ُر أَتََّخذْنَُٰهْم ِسْخِريًّا أَْم زَاَغْت َعنُْهُم ٱأْلَبْصَٰ

apakah (kami) menjadikan mereka buah ejekan atau (ia)
memalingkan / suram / tidak melihat dari mereka penglihatan

Shaad:63

يحَ تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦ رَُخآًء َحيُْث أََصاَب رْنَا َلُه ٱلرِّ فََسخَّ
maka (kami) menundukkan baginya angin dia mengalirkan dengan

perintahnya baik/lembut kemana saja semakin menimpa
Shaad:36 رْنَا فََسخَّ

فَيَْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر الـلَّـُه ِمنُْهْم
maka menghina dari mereka (ia) menghina Allah dari mereka At-Taubah:79 فَيَْسَخُروَن

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12
رَٰتٌۢ ُمَسخَّ
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َمآِء رٍَٰت ِفى َجوِّ ٱلسَّ أََلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر ُمَسخَّ
tidaklah mereka memperhatikan kepada burung-burung yang sangat

ditundukkan/dimudahkan di dalam awan langit
An-Nahl:79 رٍَٰت ُمَسخَّ

رَٰتٍۭ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّ َوٱلشَّ
dan matahari dan bulan dan bintang yang sangat

ditundukkan/dimudahkan dengan perintahnya
Al-A'raaf:54 رَٰتٍۭ ُمَسخَّ

فَِإنَّا نَْسَخُر ِمنُكْم َكَما تَْسَخُروَن
maka sesungguhnya mengejek diantara kalian sebagaimana mengejek Huud:38 نَْسَخُر

ْمَس َر ٱلشَّ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش َوَسخَّ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dan (ia) telah benar-

benar memperjalankan matahari
Arraad:2 َر َوَسخَّ

َر َلُكُم ٱْلفُْلَك فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم َوَسخَّ
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian

dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian perahu
Ibrahim:32

َر َر َلُكُم ٱأْلَنْهَٰ لِتَْجِرَى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ َوَسخَّ
untuk berlayar/berjalan di dalam lautan dengan perintahnya dan (ia)

telah benar-benar memperjalankan untuk kalian sungai-sungai
Ibrahim:32

ْمَس َوٱْلَقَمَر َدآِئبنَْيِ َر َلُكُم ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian matahari dan

bulan keduanya tetap beredar
Ibrahim:33

َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang
Ibrahim:33

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَسخَّ مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa dia menciptakan

langit dan bumi dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari
dan bulan

Al-Ankabuut:61

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل َوَسخَّ
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam dan (ia) telah benar-benar

memperjalankan matahari dan bulan
Luqman:29

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Faathir:13
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ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Az-Zumar:5

نُْه وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا مِّ مَٰ َر َلُكم مَّا ِفى ٱلسَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan bagi kalian apa yang di

dalam langit dan tidak di dalam bumi semuanya dari padanya
Al-Jaatsiyah:13

رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79
رْنَا َوَسخَّ

َويَْسَخُروَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟
dan/sedang mereka memperolok-olok dari/kepada orang-orang yang

mereka mengimani dan orang-orang yang mereka bertakwa
Al-Baqarah:212 َويَْسَخُروَن

 بَْل َعجِبَْت َويَْسَخُروَن
bahkan (kamu) menjadi heran dan/sedang mereka memperolok-olok

Ash-Shaafaat:12

إِذَا َرأَْوا۟ َءايًَة يَْستَْسِخُروَن َو
dan apabila (mereka) melihat tanda-tanda menjadi memperolok-olok Ash-Shaafaat:14 يَْستَْسِخُروَن

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11
يَْسَخْر

ِخِريَن إِن ُكنُت مَلَِن ٱلسَّٰ َو
dan sesungguhnya adalah aku sungguh dari/termasuk orang-orang

yang memperolokkan
Az-Zumar:56 ِخِريَن ٱلسَّٰ

َمآِء َوٱأْلَرِْض ِر بَنْيَ ٱلسَّ َحاِب ٱمْلَُسخَّ يَٰحِ َوٱلسَّ َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin dan awan yang paling mengendalikan antara

langit dan bumi
Al-Baqarah:164 ِر ٱمْلَُسخَّ
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ط خ س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rungutan, perasaan tdk puas,

perasaan tdk senang, kerongsengan, ketidaksenangan, ketidaksetiaan, hal
bermusuhan, kekecewaan, kehampaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengewakan, memungsuhi,
mengkhianati, mendurhakai, menyusahkan, menyedihkan, merasakan

bencana

يَْسَخطُوَن َسِخَط ِبَسَخٍط أَْسَخَط
marah dia memurkai dengan

kemurkaan/kemarahan
(ia[lk]) menjadikan

murka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱتَّبَُعوا۟ َمآ أَْسَخَط الـلَّـَه
itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa-apa (ia[lk])

menjadikan murka Allah
Muhammad:28 أَْسَخَط

َن الـلَّـِه َكَمۢن بَآَء ِبَسَخٍط مَِّن الـلَّـِه أَفََمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰ
apakah orang yang dia sungguh-sungguh mengikuti keridhaan Allah

sama seperti orang dia kembali dengan kemurkaan/kemarahan dari
Allah

Ali-Imran:162 ِبَسَخٍط

لُِدوَن أَن َسِخَط الـلَّـُه َعَليِْهْم َوِفى ٱْلَعذَاِب ُهْم خَٰ
bahwa dia memurkai Allah atas mereka dan didalam siksa mereka

orang-orang yang kekal
Al-Maidah:80 َسِخَط

إِن لَّْم يُْعطَْوا۟ ِمنَْهآ إِذَا ُهْم يَْسَخطُوَن َو
dan jika tidak diberi daripadanya tiba-tiba/tatkala mereka marah At-Taubah:58 يَْسَخطُوَن
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د د س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sukses, ketulan, hasil baik,

tindakan yg mengenai sasaran, tunas, pucuk, taruk, kecambah, perburuan,
sulur, saluran, cangkuk, taoge, pelepasan, pembebasan, keluarnya,
pembongkaran, pemberhentian, kotoran, pelaksanaan, pemecatan,

penembakan, penetapan, tujuan, sasaran, maksud, bidikan, arah, ujud,
tumpuan, paran, obyek, cita-cita, mengarahkan, menuju, menjuruskan,

membidik, membidikkan, bermaksud, hendak, mengarah,
memperusahakan, mencoba mencapai, mengalirkan, mengenakan,

berangan-angan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memukul, menabrak,

menemukan, membentur, mengenai, kena, mendapatkan, mendapat,
mendapati, makan, terbentur, masuk, memukulkan, mengenai sasaran,

gasak, mengirap, kesomplok, mengadu, catuk, menggocoh,
memperpukulkan, mendapat akal, memperpukul, memberi, memukul-

mukul, menembak, membuat, melepaskan, bermain, mengarungi,
melemparkan, mengajukan, membedil, membebaskan, memberhentikan,
memperhentikan, memangkalkan, melaksanakan, mengeluarkan, keluar,

mengalirkan, menjalankan, menunaikan, membongkar, meletus, melunasi,
menurunkan, menyalurkan, menagih, memecat, menonjol, menguasai,

mengatasi, mengisi, menyerang, membebankan, menugaskan, menuduh,
mendakwa, minta, memerintahkan, menyuruh, mendakwakan, meliputi,

membayar nanti, mengebon, menyeterum, mengadukan,
memperdakwakan, memberikan petunjuk-petunjuk, membersihkan,

mengosongkan, meninggalkan, membuka, menjauhi, melewati, menjadi
jernih, menyiapkan, mengheningkan

دَّيِْن ٱلسَّ َسدًّا َسِديًدا
dua tutup/ dua gunung tutup/dinding yang benar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َخافُوا۟ َعَليِْهْم فَْليَتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوْليَُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
mereka mengkhawatirkan atas mereka maka mereka hendaklah

bertakwa Allah dan mereka hendaklah mengatakan perkataan yang
benar

An-Nisa:9
َسِديًدا

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70
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أَن تَْجَعَل بَيْنَنَا َوبَيْنَُهْم َسدًّا
bahwa menjadikan/membuat antara kami dan antara mereka

tutup/dinding
Al-Kahfi:94 َسدًّا

 َوَجَعْلنَا ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َسدًّا
dan kami menjadikan dari antara tangan-tangan mereka tutup/dinding

YaaSiin:9

َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْغَشيْنَُٰهْم فَُهْم اَل يُبِْصُروَن
dan dari belakang mereka tutup/dinding lalu (kami) menutup mereka

maka mereka tidak mereka melihat
YaaSiin:9

دَّيِْن َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ بَنْيَ ٱلسَّ
sehingga tatkala ia telah sampai diantara dua tutup/ dua gunung Al-Kahfi:93 دَّيِْن ٱلسَّ
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ر د س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pohon teratai, pohon saroja

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ْدرَةَ ٱلسِّ ِسْدرَِة ِسْدٍر
Sidratil sidratil bidara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَثٍْل َوَشىٍْء مِّن ِسْدٍر َقلِيٍل
dan cemara dan sesuatu dari bidara sedikit Saba':16 ِسْدٍر

ِفى ِسْدٍر مَّْخُضوٍد
di dalam bidara (ia[lk]) yang tidak berduri

Al-Waqi'a:28

ِعنَد ِسْدرَِة ٱمْلُنتََهىٰ
disisi sidratil yang menjadi akhir tujuan An-Najm:14 ِسْدرَِة

ْدرَةَ َما يَْغَشىٰ إِذْ يَْغَشى ٱلسِّ
ketika dia menutup Sidratil apa/sesuatu dia menutup An-Najm:16 ْدرَةَ ٱلسِّ
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س د س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keenam, enam 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُدُس ٱلسُّ َساِدُسُهْم
seperenam (ia[lk]) yang keenam dari mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22
َساِدُسُهْم

 واََل َخْمَسٍة إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم
dan tidak kelima kecuali dia (ia[lk]) yang keenam dari mereka

Al-Mujaadilah:7

ا تَرََك ُدُس ِممَّ وأَِلَبََويِْه لُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
dan untuk dua ibu-bapaknya bagi tiap-tiap yang satu diantara

keduanya seperenam dari apa dia meninggalkan
An-Nisa:11 ُدُس ٱلسُّ

ُدُس ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِه ٱلسُّ فَِإن َكاَن َلُهۥٓ إِْخَوةٌ فَأِلُمِّ
maka jika adalah dia baginya persaudaraan maka bagi ibunya

seperenam dari sesudah wasiat
An-Nisa:11

ُدُس  فَِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَلُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
maka jika adalah dia bagi mereka anak laki-laki maka bagi tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seperenam
An-Nisa:12
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ي د س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelalaian, kealpaan, penyia-

nyiaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabaikan, melalaikan,

meninggalkan, membiarkan, melengahkan, meneledorkan, lalai,
mengebelakangkan, membengkalaikan, tak memelihara

ُسًدى
begitu saja

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُن أَن يُتْرََك ُسًدى نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa ditinggalkan begitu saja Al-Qiyaamah:36 ُسًدى
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Kosakata AlQuran

ب ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelompok, gerombolan,

kumpulan, jumlah besar, sekelompok, sekawan, jemaah, rombongan,
gelombang, grup, golongan, gugus, gugusan, regu, pasukan, puak, bangsa,

bondong, perkauman, kelimun, babat, kobok, gembala, rakyat jelata,
penggembala, kebocoran, bocoran, tirisan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkerumun, mengeriap,
mengerumuni, berkeriapan, memanjat, berkeliaran, bertualang,

membubus, berkumpul, mengalir menjadi satu, beramai-ramai pergi,
mengelompokkan, menggolongkan, mengelompok, mengumpulkan,

menggiring, menghalau, menggembalakan, mengangon, menggumpulkan,
berkawan, berpakaian, berdandan, mengenakan, membalut, menghiasi,
menghias, membebat, membumbui, merempahi, membarut, mengincah,

bocor, membocorkan, merembes, tiris, meloloskan, menyusup, menerobos,
masuk, menyelusup, menyerap, meresap, menyelundup, menginfiltrir,

meruntuh

َوَسارِبٌۢ َكَسرَابٍۭ َسَربًا َسرَابًا
dan (ia[lk]) yang telah

menjalankan seperti fatamorgana lompat fatamorgana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُسيِّرَِت ٱْلجِبَاُل فََكانَْت َسرَابًا
dan telah sering dijalankan/dihapuskan (kamu[pr]) gunung-gunung

maka (ia) adalah fatamorgana
An-Naba:20 َسرَابًا

فَٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َسَربًا
lalu ia (ikan) mengambil jalannya di dalam lautan lompat Al-Kahfi:61 َسَربًا

ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39
َكَسرَابٍۭ

َوَمْن ُهَو ُمْستَْخفٍۭ ِبٱلَّيِْل َوَسارِبٌۢ ِبٱلنََّهاِر
dan siapa dia yang dalam kondisi tersembunyi di malam hari dan

(ia[lk]) yang telah menjalankan disiang hari
Arraad:10 َوَسارِبٌۢ
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Kosakata AlQuran

ج ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lentera, kandil

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menerangi

َوِسَراًجا ِسرًَٰجا ِسَراًجا
dan pelita pelita pelita

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْمَس ِسَراًجا َوَجَعَل ٱْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل ٱلشَّ
dan dia menjadikan bulan tentang mereka cahaya dan dia menjadikan

matahari pelita
Nuh:16 ِسَراًجا

اًجا َوَجَعْلنَا ِسَراًجا َوهَّ
dan kami menjadikan pelita sangat terang

An-Naba:13

ِنيًرا َوَجَعَل ِفيَها ِسرًَٰجا َوَقَمًرا مُّ
dan dia menjadikan padanya pelita dan bulan bercahaya Al-Furqon:61 ِسرًَٰجا

ِنيًرا َوَداِعيًا إَِلى الـلَّـِه ِبِإذِْنِهۦ َوِسَراًجا مُّ
dan (ia[lk]) yang telah menyeru kepada Allah dengan izinnya dan

pelita bersinar/terang
Al-Ahzab:46 َوِسَراًجا
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Kosakata AlQuran

ح ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelepasan, pembebasan,

pengeluaran, pemberhentian, surat bebas, lego, pengunduran.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melepaskan, menonaktifkan,

melumpuhkan, bubar, membubarkan, membebaskan, menurunkan,
meletuskan, meledakkan, turunkan, mengeluarkan, melampiaskan,

mengendurkan, melepas, meloloskan, memperlepas, memperlepaskan,
melupuntukan, meloskan, mengadakan peetunjukan pertama.

َوأَُسرِّْحُكنَّ َسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا تَْسِريحٌۢ تَْسرَُحوَن
dan ceraikanlah

kalian[pr]
(mereka[lk]) telah

menceraikan
mereka[pr]

percerai beraian benar-benar
perceraian melepaskan keluar

َوَسرُِّحوُهنَّ
dan (mereka[lk]) sungguh-sungguh lepaskanlah/ceraikanlah mereka[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي تُِريُحوَن َوِحنَي تَْسرَُحوَن
dan bagimu didalamnya/padanya tambah bagus/indah ketika dibawa

pulang / kabur dan sewaktu melepaskan keluar
An-Nahl:6 تَْسرَُحوَن

ٍن ٱلطَّلَُٰق َمرَّتَاِن فَِإْمَساكٌۢ ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريحٌۢ ِبِإْحسَٰ
talak dua kali maka penahanan dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau

benar-benar perceraian dengan kebaikan
Al-Baqarah:229 تَْسِريحٌۢ

فَتََعاَلنْيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل
maka menaiklah akan berikan mut'ah kepada (kalian[pr]) dan

ceraikanlah kalian[pr] percerai beraian kebaikan
Al-Ahzab:28 َسَراًحا

تَْعتَدُّونََها فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َجِمياًل
menjadi cepat menghitungnya[pr] maka (kalian) benar-benar

berikanlah mereka[pr] mut'ah dan (mereka[lk]) sungguh-sungguh
lepaskanlah/ceraikanlah mereka[pr] percerai beraian kebaikan

Al-Ahzab:49
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KosakataAlQuran

فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka kalian hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki atau (mereka[lk]) telah menceraikan mereka[pr] dengan
(ia[lk]) yang diperbaiki

Al-Baqarah:231
َسرُِّحوُهنَّ

فَتََعاَلنْيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل
maka menaiklah akan berikan mut'ah kepada (kalian[pr]) dan

ceraikanlah kalian[pr] percerai beraian kebaikan
Al-Ahzab:28 َوأَُسرِّْحُكنَّ

تَْعتَدُّونََها فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َجِمياًل
menjadi cepat menghitungnya[pr] maka (kalian) benar-benar

berikanlah mereka[pr] mut'ah dan (mereka[lk]) sungguh-sungguh
lepaskanlah/ceraikanlah mereka[pr] percerai beraian kebaikan

Al-Ahzab:49
َوَسرُِّحوُهنَّ
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Kosakata AlQuran

د ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyebutan satu demi satu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merekam, mencatat,
mencatatkan, catat, mengingatkan, menceritakan, membaca,

mendeklamasikan, membawakan, bermadah, menguraikan satu per satu,
diecerkan, memberi harga eceran, mengecerkan, menceritakan kembali

رِْد ٱلسَّ
tenunan/anyaman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رِْد ِبغٍَٰت َوَقدِّْر ِفى ٱلسَّ أَِن ٱْعَمْل سَٰ
agar/hendalah (kamu) buatlah baju besi dan (kamu) sungguh-sungguh

ukurlah / tetapkanlah di dalam tenunan/anyaman
Saba':11 رِْد ٱلسَّ
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Kosakata AlQuran

ق د سر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemah besar, pavilyun,

bangunan besar untuk konser, kanopi, langit, jerubung, tirai dr terpal,
langit-langit dr terpal

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُسرَاِدُقَها
asapnya/gejolaknya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن يَْستَِغيثُوا۟ يَُغاثُوا۟ ِبَمآٍء َكٱمْلُْهِل أََحاَط ِبِهْم ُسرَاِدُقَها َو
semakin meliputi dengan mereka asapnya/gejolaknya dan jika
meminta minum diberi minum dengan air seperti logam yang

mendidih

Al-Kahfi:29
ُسرَاِدُقَها
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Kosakata AlQuran

ر ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ranjang, tempat tidur, kursi

malas, sarang, tumbuh-tumbuhan liar, tidur, jerumun, palet, kasur yg diisi
jerami, sebelumnya, kumbang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membaringkan, menuliskan,
membungkuk, menundukkan kepala, berbaring sebentar, mengendap-

endap, tidur, bergegas, bergegas-gegas

تَُسرُّ إِْسرَارَُهْم إِْسرَاًرا وا۟ أََسرُّ أََسرَّ
dia menarik hati rahasia mereka rahasia/diam-diam merahasiakan (aku) merahasiakan

(kt sedang/akan)

ِسرًّا ُسُرٍر ُسُرٌر وَن تُِسرُّ تَُسرُّ
tersembunyi

dipan-dipan /
singgasana-
singgasana

tempat-tempat
duduk dirahasiakan dia menarik hati

َمْسُروًرا فَأََسرََّها ِسرَُّهْم ِسرَُّكْم ِسرًّا
yang bergembira maka

menyembunyikannya rahasia mereka rahasia kalian tersembunyi

َوأَْسَررُْت وا۟ َوأَِسرُّ وهُ َوأََسرُّ وا۟ َوأََسرُّ َمْسُروًرا
dan (aku)

merahasiakan
dan (kalian[lk])
rahasiakanlah

dan
merahasiakanlah

dan
menyembunyikan yang bergembira

وَن يُِسرُّ رَّآُء َوٱلسَّ َوُسُروًرا َوُسُرًرا
dirahasiakan dan kesenangan dan kegembiraan dan kegembiraan ria

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسَوآٌء مِّنُكم مَّْن أََسرَّ ٱْلَقْوَل َوَمن َجَهَر ِبِهۦ
sama saja diantara kalian siapa yang (aku) merahasiakan (kt

sedang/akan) perkataan dan siapa (ia [lk])
menampakkan/menjelaskan dengannya

Arraad:10 أََسرَّ
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KosakataAlQuran

إِذْ أََسرَّ ٱلنَِّبىُّ إَِلىٰ بَْعِض أَزْوَِٰجِهۦ َحِديثًا َو
dan ketika merahasiakan nabi kepada sebagian isteri-isterinya cerita-

cerita
At-Tahriim:3

وا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم نَِٰدِمنَي فَيُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َمآ أََسرُّ
maka mereka menjadikan atas/terhadap apa merahasiakan di dalam /

pada diri/jiwa-jiwa mereka orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:52 ۟ وا أََسرُّ

ثُمَّ إِنِّىٓ أَْعَلنُت َلُهْم َوأَْسَررُْت َلُهْم إِْسرَاًرا
kemudian sesungguhnya aku (aku) telah nyatakan/terang-terangan

kepada mereka dan (aku) merahasiakan kepada mereka rahasia/diam-
diam

Nuh:9
إِْسرَاًرا

َسنُِطيُعُكْم ِفى بَْعِض ٱأْلَْمِر َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِْسرَارَُهْم
akan mematuhi kalian di dalam sebagian urusan ini dan Allah dia

mengetahui rahasia mereka
Muhammad:26 إِْسرَارَُهْم

إِنََّها بََقرَةٌ َصفْرَآُء فَاِقعٌ لَّْونَُها تَُسرُّ ٱلنَِّٰظِريَن
bahwasanya ia sapi betina kuning yang sangat kuning warnanya dia

menarik hati orang-orang yang memandang
Al-Baqarah:69 تَُسرُّ

وَن َوَما تُْعلِنُوَن َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُِسرُّ
dan Allah dia mengetahui apa dirahasiakan dan tidak diungkapkan An-Nahl:19 وَن تُِسرُّ

وَن إَِليِْهم ِبٱمْلََودَِّة َوٱبِْتَغآَء َمرَْضاِتى تُِسرُّ
dan dia mengharapkan/mencari keridhaanKU dirahasiakan kepada

mereka dengan kasih sayang

Al-
Mumtahinah:1

وَن َوَما تُْعلِنُوَن َويَْعَلُم َما تُِسرُّ
dan dia mengetahui apa dirahasiakan dan tidak diungkapkan

At-Taghaabun:4

ِفيَها ُسُرٌر مَّرْفُوَعٌة
di dalamnya tempat-tempat duduk (ia[pr]) yang ditinggikan

Al-
Ghaashiyah:13 ُسُرٌر

تَقَِٰبلنَِي َعَلىٰ ُسُرٍر مُّ
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana orang yang

berhadap-hadapan
Al-Hijr:47 ُسُرٍر

تَقَِٰبلنَِي َعَلىٰ ُسُرٍر مُّ
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana orang yang

berhadap-hadapan
Ash-Shaafaat:44

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْصفُوفٍَة َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
mereka yang bersandar atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-

singgasana (ia[pr]) yang dibariskan / disusun dan jodohkan mereka
jelita/bidadari mata-mata

Ath-Thuur:20
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KosakataAlQuran

َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْوُضونٍَة
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana (ia[pr]) yang

disulam
Al-Waqi'a:15

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم َستَذُْكُرونَُهنَّ َولَِٰكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا
ia mengetahui Allah bahwa kamu kelak (kalian) akan menyebut
mereka[pr] akan tetapi jangan (kalian[lk]) semakin menjanjikan

kepada mereka[pr] tersembunyi

Al-Baqarah:235
ِسرًّا

ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
tersembunyi dan keterus-terangan maka bagi mereka pahala mereka

disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:274

يِّئََة ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka
tersembunyi dan keterus-terangan dan menolak dengan kebaikan

kejahatan

Arraad:22

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة مِّن َقبِْل َويُنِفُقوا۟ ِممَّ
dan diberi nafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka

tersembunyi dan keterus-terangan dari sebelum
Ibrahim:31

زَْقنَُٰه ِمنَّا ِرزًْقا َحَسنًا فَُهَو يُنِفُق ِمنُْه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل يَْستَُوۥَن َوَمن رَّ
dan orang (kami) beri rezkinya dari kami rizki kebaikan maka/lalu

dia dia memberi nafkah dari padanya tersembunyi dan keterus-
terangan apakah menyamakan

An-Nahl:75

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َلٰوةَ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menafkahkan dari apa
kami rizqikan kepada mereka tersembunyi dan keterus-terangan

Faathir:29

يَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَْعَلُم َما تَْكِسبُوَن
dia mengetahui rahasia kalian dan ungkapan kalian dan dia

mengetahui apa kalian melakukan
Al-An'aam:3 ِسرَُّكْم

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهْم
tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui rahasia

mereka dan bisikan mereka[lk]
At-Taubah:78 ِسرَُّهْم

أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمعُ ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهم
atau mengira bahwasanya tidak mendengarkan rahasia mereka dan

bisikan mereka[lk]
Az-Zukhruf:80

فَأََسرََّها يُوُسُف ِفى نَفِْسِهۦ َوَلْم يُبِْدَها َلُهْم
maka menyembunyikannya yusuf di dalam dirinya sendiri dan tidak

menampakkannya kepada mereka
Yusuf:77 فَأََسرََّها

َويَنَقلُِب إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َمْسُروًرا
dan akhirnya akan kembali kepada keluarganya yang bergembira Al-Inshiqaaq:9 َمْسُروًرا
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 إِنَُّهۥ َكاَن ِفىٓ أَْهلِِهۦ َمْسُروًرا
sesungguhnya dia adalah dia di dalam / pada keluarganya yang

bergembira
Al-Inshiqaaq:13

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ َلٱفْتََدْت ِبِهۦ َوأََسرُّ
tentu ia tebus dengannya dan menyembunyikan penyesalan tatkala

(mereka) melihat azab / siksa
Yunus:54 ۟ وا َوأََسرُّ

وا۟ ٱلنَّْجَوٰى فَتَنَٰزَُعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم َوأََسرُّ
maka saling membantah perkara mereka diantara mereka dan

menyembunyikan pembicaraan rahasia
Thaahaa:62

۟ وا۟ ٱلنَّْجَوى ٱلَِّذيَن ظََلُموا اَلِهيًَة ُقُلوبُُهْم َوأََسرُّ
(ia[pr]) yang melalaikan hati mereka dan menyembunyikan
pembicaraan rahasia orang-orang yang mereka menganiaya

Al-Anbiyaa':3

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ َوأََسرُّ
dan menyembunyikan penyesalan tatkala (mereka) melihat azab /

siksa
Saba':33

َعًة وهُ ِبضَٰ ذَا ُغلٌَٰم َوأََسرُّ َقاَل يَٰبُْشَرٰى هَٰ
dia mengatakan oh berita gembira ini seorang anak muda dan

merahasiakanlah barang dagangan
Yusuf:19 وهُ َوأََسرُّ

وا۟ َقْوَلُكْم أَِو ٱْجَهُروا۟ ِبِهۦٓ َوأَِسرُّ
dan (kalian[lk]) rahasiakanlah perkataan kalian atau (kalian[lk])

keraskanlah dengannya
Al-Mulk:13 ۟ وا َوأَِسرُّ

ثُمَّ إِنِّىٓ أَْعَلنُت َلُهْم َوأَْسَررُْت َلُهْم إِْسرَاًرا
kemudian sesungguhnya aku (aku) telah nyatakan/terang-terangan

kepada mereka dan (aku) merahasiakan kepada mereka rahasia/diam-
diam

Nuh:9
َوأَْسَررُْت

بًا َوُسُرًرا َعَليَْها يَتَِّكـُٔوَن َولِبُيُوِتِهْم أَبْوَٰ
dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu dan kegembiraan ria

diatasnya menyandarkan
Az-Zukhruf:34 َوُسُرًرا

فََوَقىُٰهُم الـلَّـُه َشرَّ ذَٰلَِك ٱْليَْومِ َوَلقَّىُٰهْم نَْضرَةً َوُسُروًرا
maka memelihara mereka Allah kejahatan itu hari dan (ia)

melemparkan mereka kejernihan / berseri-seri dan kegembiraan
Al-Insaan:11 َوُسُروًرا

رَّآُء رَّآُء َوٱلسَّ َحتَّىٰ َعفَوا۟ وََّقاُلوا۟ َقْد َمسَّ َءابَآَءنَا ٱلضَّ
sehingga mereka memafaafkan dan mereka berkata sungguh telah dia

menimpa bapak / nenek moyang kami penderitaan dan kesenangan
Al-A'raaf:95 رَّآُء َوٱلسَّ

وَن َوَما يُْعلِنُوَن أَواََل يَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Al-Baqarah:77 وَن يُِسرُّ
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وَن َوَما يُْعلِنُوَن أاََل ِحنَي يَْستَْغُشوَن ِثيَابَُهْم يَْعَلُم َما يُِسرُّ
ingatlah di waktu menyelimuti diri baju mereka dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Huud:5

وَن َوَما يُْعلِنُوَن اَل َجرََم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa bahwasanya Allah dia

mengetahui apa dirahasiakan dan tidak menyatakan
An-Nahl:23

وَن َوَما يُْعلِنُوَن فَاَل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّا نَْعَلُم َما يُِسرُّ
maka janganlah dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka
sesungguhnya kami kami mengetahui apa dirahasiakan dan tidak

menyatakan

YaaSiin:76

رَآِئُر يَْوَم تُبَْلى ٱلسَّ
pada hari dibuka/dinampakkan rahasia-rahasia At-Taariq:9 رَآِئُر ٱلسَّ

رَّآِء رَّآِء َوٱلضَّ ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفى ٱلسَّ
orang-orang yang mereka menafkahkan di dalam waktu senang dan

penderitaan
Ali-Imran:134 رَّآِء ٱلسَّ

رَّ َوأَْخفَى إِن تَْجَهْر ِبٱْلَقْوِل فَِإنَُّهۥ يَْعَلُم ٱلسِّ َو
dan jika mengeraskan dengan perkataan maka sesungguhnya dia dia

mengetahui rahasia dan yang tersembunyi
Thaahaa:7 رَّ ٱلسِّ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ رَّ ِفى ٱلسَّ ُقْل أَنزََلُه ٱلَِّذى يَْعَلُم ٱلسِّ
kamu hendaklah mengatakan dia menurunkannya yang dia

mengetahui rahasia di dalam langit dan bumi
Al-Furqon:6
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ع ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepesatan, kekencangan,

persneling, cepat, lekas, erat, kukuh, laju, banter, ekspres, karib, akrab,
setia, bangat, bebas, lejang, tahan cuci, tdk luntur, tdk senonoh, puasa,
klep penutup, katup penutup, katup penghambat, tenggorok, aliran,

kesibukan, serbuan, desakan, kerepotan, keramaian, cepat, lekas, erat,
kukuh, laju, ekspres, karib, dgn cepat, banget, berlekas-lekas, buru-buru,

mengalir dgn cepat-cepat, mengirimkan cepat-cepat, menembak,
berperang, mempercepat, mempercepatkan, pistol, meriam, bedil,

senapang, kegesitan, kegiatan, tenaga, kegemparan, keributan, semangat
berkerja yg meluap, kekuatan, gaya, angkatan, pasukan, paksa, paksaan,
perangkatan, dorongan, serangan, tolak, tolakan, senggolan, tumbukan,

tekad, semangat bertanding yg meluap, lari derap, langkah cepat, berlari
langkah kecil, terjemahan, karier, riwayat kerja, pengejaran, pemburuan,

kejaran, penguberan, senjata, senapan, kulit berbulu, membuat buru-
buru, tetek bengek, tenggorokan, kerongkongan, saum, tertanam kuat,

amphetamine, penggiat jalannya darah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempercepat, mencepatkan,

tergesa-gesa, mempercepatkan, melancarkan, menyegerakan,
memperlancar, memperderas, melampaui batas kecepatan, melalui dgn

cepat, menolong, menghidupkan, menjadi lebih cepat,
memperkencangkan, memperlekas, mempersegera, mempersegerakan,
bersukses, melajukan, mempercepat jalan, melekaskan, menderaskan,

menambahkan, menambah, mencekik, sesak nafas, memberangus,
membredel, membaguskan, merapikan, memperbagus, bersemangat,

mendandani, mendandan, memperbaguskan, berpakaian baik, berdandan,
bergegas, bersegera, pergi tergesa-gesa, pergi terburu-buru, bergegas-

gegas, tergopoh-gopoh, aliran, kesibukan, serbuan, desakan, kerepotan,
keramaian, tetek bengek, kercut, kumbuh, gelagah, menggesa-gesakan,

melempari, menghujani, memukul, memukul-mukul, memukulkan,
mengejar, memburu, menguber, meluru, mengukir, menghalau,

memperturuntukan, menolak, berlari kecil, berderap, menderap, berjalan
cepat, mempermainkan, sibuk, mendorong dgn kasar, mendesak,

memaksa, mengeraskan, mendaruratkan, memperkosa, mempercepat
langkah, memau-maukan, mendorong, menyorong, menekan, dorong,

memencet, mengedarkan, mendorongkan, menjual, menawar-nawarkan,
menerkam, menyambar, menusuk, buru-buru, perkara kecil, sesak dada,

dgn teguh, secara bebas, berpuasa, bangat, menyerbu, menyerang, berlari,
lari, tergesa-gesa, mendorong, membawa dgn cepat, menimpa

نَُسارُِع َلَسِريعُ ِسَراًعا َسِريعُ أَْسرَُع
semakin

menysegerakan amat cepat kecepatan amat cepat paling/lebih cepat
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رُِعوَن يُسَٰ رُِعوَن َويُسَٰ َوَسارُِعٓوا۟
mereka menyegerakan dan mereka bersegera dan kalian hendaklah

menyegerakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِسِبنَي أاََل َلُه ٱْلُحْكُم َوُهَو أَْسرَُع ٱْلحَٰ

ketahuilah baginya hukum/penentuan dan dia paling/lebih cepat yang
mengkalkulasi

Al-An'aam:62 أَْسرَُع
أَْسرَُع َمْكًرا إِنَّ رُُسَلنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن

paling/lebih cepat tipu daya sesungguhnya utusan-utusan kami
mereka menulis apa membuat tipu daya

Yunus:21

َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah amat cepat perhitungan Al-Baqarah:202 َسِريعُ

فَِإنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
maka sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ali-Imran:19

إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ali-Imran:199

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah amat cepat perhitungan
Al-Maidah:4

إِنَّ َربََّك َسِريعُ ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat balasan

Al-An'aam:165

َوالـلَّـُه يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِهۦ َوُهَو َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan Allah ia memberi keputusan tidak orang yang membawa akibat

bagi ketetapan hukumNya dan dia amat cepat perhitungan
Arraad:41

إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ibrahim:51

َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39

اَل ظُْلَم ٱْليَْوَم إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
tidak dirugikan pada hari sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ghafir:17

يَْوَم تََشقَُّق ٱأْلَرُْض َعنُْهْم ِسَراًعا
pada hari (ia) sengaja membelah bumi dari mereka kecepatan Qaaf:44 ِسَراًعا
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 يَْوَم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث ِسَراًعا
pada hari keluar dari kubur kecepatan

Al-Ma'arij:43

إِنَُّهۥ َلَغفُوٌر رَِّحيٌم إِنَّ َربََّك َلَسِريعُ ٱْلِعَقاِب َو
sesungguhnya Tuhanmu amat cepat balasan dan sesungguhnya Dia

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:167 َلَسِريعُ

نَُسارُِع َلُهْم ِفى ٱْلَخيْرَِٰت بَل الَّ يَْشُعُروَن
semakin menysegerakan kepada mereka di dalam kebaikan bahkan

tidak mereka menyadari

Al-
Mu'minuun:56

نَُسارُِع
بُِّكْم َوَجنٍَّة َوَسارُِعٓوا۟ إَِلىٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّ

dan kalian hendaklah menyegerakan kepada ampunan dari tuhan
kalian dan surga

Ali-Imran:133 ۟ َوَسارُِعٓوا
لِِحنَي رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك ِمَن ٱلصَّٰ َويُسَٰ

dan mereka bersegera di dalam kebaikan dan mereka itu
dari/termasuk orang-orang yang soleh

Ali-Imran:114 رُِعوَن َويُسَٰ
رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر واََل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ

dan janganlah dia menyusahkan kamu orang-orang yang mereka
menyegerakan di dalam kekafiran

Ali-Imran:176 رُِعوَن يُسَٰ
رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل اَل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ

wahai mengetahui tidak dia menyusahkan kamu orang-orang yang
mereka menyegerakan di dalam kekafiran

Al-Maidah:41

رُِعوَن ِفيِهْم فَتََرى ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض يُسَٰ
maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

mereka menyegerakan pada mereka (Yahudi dan Nasrani)
Al-Maidah:52

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ رُِعوَن ِفى ٱإْلِ نُْهْم يُسَٰ َوتََرٰى َكِثيًرا مِّ
dan kamu melihat sangat banyak dari mereka mereka menyegerakan

di dalam dosa dan permusuhan
Al-Maidah:62

رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت إِنَُّهْم َكانُوا۟ يُسَٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka mereka menyegerakan di dalam

kebaikan
Al-Anbiyaa':90

ِبُقوَن رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت َوُهْم َلَها سَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك يُسَٰ
itulah mereka mereka menyegerakan di dalam kebaikan dan mereka

kepadanya (mereka) yang berlomba

Al-
Mu'minuun:61
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ف ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna boros, luar biasa, royal, buar,

yg melampaui batas, yg berlebihan, yg berlebih-lebihan, pelanggaran,
dosa, salah, pemborosan, keroyalan, berlimpah-limpahnya, limpah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melakukan pemborosan

مَلُْسرِفُوَن تُْسرِفُٓوا۟ إِْسرَافًا أَْسرَفُوا۟ أَْسَرَف
sungguh orang-

orang yang berusaha
melampaui batas

kalian berlebih-
lebihan kelebihan batas (kalian[lk])

melampaui batas
(ia) mulai

melampaui batas

مُّْسرِِفنَي مُّْسرِفُوَن ُمْسرٌِف لِْلُمْسرِِفنَي مَلُْسرِفُوَن
orang-orang yang
melampaui batas

para yang sungguh-
sungguh melampaui

batas

yang sungguh-
sungguh melampaui

batas

bagi orang-orang
yang melampaui

batas

sungguh orang-
orang yang berusaha

melampaui batas

ٱمْلُْسرِِفنَي يُْسرِفُوا۟ يُْسرِف
orang-orang yang berlebih-lebihan berlebih-lebihan dilampaui batas (oleh nya)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكذَٰلَِك نَْجِزى َمْن أَْسَرَف َوَلْم يُؤِْمۢن ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ
dan demikianlah kami membalas orang (ia) mulai melampaui batas

dan dia tidak beriman dengan/kepada ayat-ayat tuhannya
Thaahaa:127 أَْسَرَف

ُقْل يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن أَْسرَفُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah mengatakan wahai hamba-hambaku orang-orang

yang (kalian[lk]) melampaui batas atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka

Az-Zumar:53
۟ أَْسرَفُوا

فَٱْدفَُعٓوا۟ إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم واََل تَأُْكُلوَهآ إِْسرَافًا َوِبَداًرا
maka kalian hendaklah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka dan jangan kalian memakannya kelebihan batas dan
ketergesa-gesaan

An-Nisa:6
إِْسرَافًا

ُكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦٓ إِذَآ أَثَْمَر واََل تُْسرِفُٓوا۟
kalian makanlah dari buahnya apabila dia menjadi berbuah dan

jangan kalian berlebih-lebihan
Al-An'aam:141 ۟ تُْسرِفُٓوا
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وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ واََل تُْسرِفُٓوا۟ إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْسرِِفنَي
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah dan jangan

kalian berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan

Al-A'raaf:31

ثُمَّ إِنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم بَْعَد ذَٰلَِك ِفى ٱأْلَرِْض مَلُْسرِفُوَن
kemudian sesungguhnya sangat banyak dari mereka sesudah itu di
dalam bumi sungguh orang-orang yang berusaha melampaui batas

Al-Maidah:32 مَلُْسرِفُوَن
َكذَٰلَِك زُيَِّن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن

seperti itulah dia dihiasi bagi orang-orang yang melampaui batas apa
adalah mereka mereka mengerjakan

Yunus:12 لِْلُمْسرِِفنَي
 مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك لِْلُمْسرِِفنَي

wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu bagi orang-orang yang
melampaui batas

Adz-
Dzaariyaat:34

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28
ُمْسرٌِف

َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف مُّرْتَاٌب
seperti itulah disesatkan Allah orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas (ia[lk]) yang ragu-ragu
Ghafir:34

بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن
bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh melampaui batas Al-A'raaf:81 مُّْسرِفُوَن

رْتُم بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن َعُكْم أَِئن ذُكِّ  َقاُلوا۟ طَِٰٓئرُُكم مَّ
mereka berkata kesialan/kecelakaan kamu beserta kalian apakah jika
diperingatkan keras bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh

melampaui batas

YaaSiin:19

أَن ُكنتُْم َقْوًما مُّْسرِِفنَي
karena adalah kalian kaum orang-orang yang melampaui batas Az-Zukhruf:5 مُّْسرِِفنَي

إِْسرَافَنَا ِفىٓ أَْمرِنَا َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َو
ya tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-

lebihanlah kami di dalam / pada urusan kami
Ali-Imran:147 إِْسرَافَنَا َو

فَاَل يُْسرِف فِّى ٱْلَقتِْل إِنَُّهۥ َكاَن َمنُصوًرا
maka jangan dilampaui batas (oleh nya) (kalian) bertasbih

pembunuhan sesungguhnya dia adalah dia yang ditolong
Al-Isra:33 يُْسرِف
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۟ َوٱلَِّذيَن إِذَآ أَنفَُقوا۟ َلْم يُْسرِفُوا۟ َوَلْم يَْقتُُروا
dan orang-orang yang tatkala yang mereka belanjakan mereka tidak

berlebih-lebihan dan tidak kikir
Al-Furqon:67 ۟ يُْسرِفُوا

إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْسرِِفنَي
sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan
Al-An'aam:141 ٱمْلُْسرِِفنَي

 وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ واََل تُْسرِفُٓوا۟ إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْسرِِفنَي
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah dan jangan

kalian berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan

Al-A'raaf:31

إِنَُّهۥ مَلَِن ٱمْلُْسرِِفنَي  َو
dan sesungguhnya dia sungguh dari/termasuk orang-orang yang

berlebih-lebihan
Yunus:83

 َوَمن نََّشآُء َوأَْهَلْكنَا ٱمْلُْسرِِفنَي
dan orang dia menghendaki dan (kami) telah membinasakan orang-

orang yang berlebih-lebihan
Al-Anbiyaa':9

 واََل تُِطيُعٓوا۟ أَْمَر ٱمْلُْسرِِفنَي
dan janganlah kalian mentaati perintah orang-orang yang berlebih-

lebihan

Asy-
Syu'araa':151

ُب ٱلنَّاِر َوأَنَّ َمرَدَّنَآ إَِلى الـلَّـِه َوأَنَّ ٱمْلُْسرِِفنَي ُهْم أَْصحَٰ
dan bahwasannya tempat kembali kami kepada Allah dan

bahwasannya orang-orang yang berlebih-lebihan mereka para
penghuni neraka

Ghafir:43

 ِمن ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ َكاَن َعالِيًا مَِّن ٱمْلُْسرِِفنَي
dari fir'aun sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membanggakan

dari/termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan
Ad-Dukhaan:31
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ق ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencurian, pengondolan,

pengambilan, penyerobotan, penggasakan, perampokan, pembegalan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencuri, curi, menggondol,

menggasak, menyerobot, menyambar, mengambil, membawa, ambil,
melakukan, memakan waktu, merampok, merampas, menyamun,

membegal, membatak, menyikat, memukul dgn keras, menggait, minum
dgn lahap, minum dgn rakus, mencopet, menimpa, menyelinap, menjilat,

menjilat pantat, meleceh, mengadu, mencubit, menjepit, mencolek,
mencomot, mencolong, mencoleng, mengangkat, angkat, mencabut,
mengumpil, menggelapkan, mengemis, minta-minta, mengadukan,

menoreh, memotong, menakik, membuat takik, menangkap, membenalui,
bermalas-malas, meminta-minta, mengekang, menembak berkik,

mengejek, mencemoohkan, mengait, menggerogoti, memperkacang,
berdesir, gemeresik, berdesau, mendesau, menggerosok, membajak,
melarikan, menangkapi, memenjarakan, memperkosa, mencabuli,

menggagahi, merogol, menculik, mencabuntukan, pergi, meninggalkan,
memenangkan, pergi meninggalkan, berjalan meninggalkan, menang dgn
mudah, mengupas, melucuti, menelanjangi, menggunduli, mengupaskan,
mempelajari, menulangi, menghiasi, mendandan, menghias, mendandani,

meraba, menyentuh

اِرُق َوٱلسَّ ارَِقُة َوٱلسَّ رُِقوَن َلسَٰ رِِقنَي سَٰ َسَرَق
dan pencuri laki-laki dan pencuri

perempuan
sungguh orang-
orang yang telah

mencuri
orang-orang yang

mencuri (ia) mencuri

ٱْستََرَق يَْسرِْقَن يَْسِرْق
(ia) kemudian menjadi mencuri mencuri (ia[lk]) mencuri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلٓوا۟ إِن يَْسِرْق فََقْد َسَرَق أٌَخ لَُّهۥ ِمن َقبُْل
mereka berkata jika (ia[lk]) mencuri maka sesungguhnya telah (ia)

mencuri persaudaraan baginya dari sebelum
Yusuf:77 َسَرَق

يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَآ إاِلَّ ِبَما َعلِْمنَا
wahai bapak kami sesungguhnya anakmu (ia) mencuri dan tidak kami

menyaksikan selain/kecuali dengan apa (kami) mengetahui
Yusuf:81
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رِِقنَي ِجئْنَا لِنُفِْسَد ِفى ٱأْلَرِْض َوَما ُكنَّا سَٰ
kami datangkan untuk dirusak di dalam bumi dan tidak adalah kami

orang-orang yang mencuri
Yusuf:73 رِِقنَي سَٰ

رُِقوَن ثُمَّ أَذََّن ُمؤَذٌِّن أَيَّتَُها ٱْلِعيُر إِنَُّكْم َلسَٰ
kemudian (ia) akhirnya memanggil yang menyeru / meminta izin hai

kafilah sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah
mencuri

Yusuf:70
رُِقوَن َلسَٰ

ارَِقُة فَٱْقطَُعٓوا۟ أَيِْديَُهَما اِرُق َوٱلسَّ َوٱلسَّ
dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka kalian hendaklah

memotong tangan keduanya
Al-Maidah:38 ارَِقُة َوٱلسَّ

ارَِقُة فَٱْقطَُعٓوا۟ أَيِْديَُهَما اِرُق َوٱلسَّ َوٱلسَّ
dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka kalian hendaklah

memotong tangan keduanya
Al-Maidah:38 اِرُق َوٱلسَّ

َقاُلٓوا۟ إِن يَْسِرْق فََقْد َسَرَق أٌَخ لَُّهۥ ِمن َقبُْل
mereka berkata jika (ia[lk]) mencuri maka sesungguhnya telah (ia

mencuri persaudaraan baginya dari sebelum
Yusuf:77 يَْسِرْق

واََل يَْسرِْقَن واََل يَزِْننَي واََل يَْقتُْلَن
dan tidak mencuri dan tidak melakukan zina dan tidak membunuh

Al-
Mumtahinah:12 يَْسرِْقَن

ْمعَ فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب مُِّبنٌي إاِلَّ َمِن ٱْستََرَق ٱلسَّ
melainkan orang/siapa (ia) kemudian menjadi mencuri pendengaran

lalu (ia[lk]) akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api yang
nyata

Al-Hijr:18
ٱْستََرَق
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د م سر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keabadian, akhirat,

kebakaan, kelanggengan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabadikan,

melanggengkan, mengekalkan, melangsungkan, memperkekalkan,
menghidupkan terus-menerus

َسرَْمًدا
terus menerus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَّيَْل َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
malam terus menerus sampai hari kiamat-kiamat Al-Qashash:71 َسرَْمًدا

ٱلنََّهاَر َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
siang terus menerus sampai hari kiamat-kiamat

Al-Qashash:72
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ي ر س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna arah, jalan, mata pelajaran,

kesempatan, kesepakatan, kegiatan, belok, giliran, putaran, belokan,
pelayaran, keberangkatan, kecepatan perjalanan, ekspedisi, cara terbaik,

kampanye, operasi militer, mars, tamasya, wisata jalan kaki, tempat
berjalan, ayunan, lenggok, buaian, irama, lenggang, pelarian, kiat, sebab,

kesembunyian, misteri, kegaiban, buku penuh sensasi, kerahasiaan,
pribadi, keleluasaan pribadi, kebebasan pribadi, kepercayaan, keyakinan,

konfidensi, iman, pengucapan rahasia, tebakan, cangkriman, saringan
besar, tapisan, penapis, hal ikut serta, makam, pekuburan, perkuburan,

pusara, rahas , tersembunyi, sembunyi, gelap, terpencil, sulit, yg
mengetahui rahasia, konfidensial, yg lekas mempercayai, yg diberi

kepercayaan, tergolong, disusun menurut golongan, sembunyi kladestin,
diam-diam, yg menyamar, yg bersembunyi, curi, yg dikerjakan dgn

sembunyi-sembunyi, belat-belit, terpendam, tdk terang-terangan, peka,
mudah tersinggung, mempan, yg memperasakan, samar, sandi, gaib, tdk

terang, licik, licin, nakal, lihai, lihay, di bawah tanah, yg hidup menyendiri,
yg bertapa, mistik, yg berhubungan dgn telinga, nyaman, sempit, lumayan,
rapi, terlindung, dekat, erat, akrab, ketat, tertutup, kecepatan, lalu lintas,

pengembaraan, trip, kunjungan, pesiar, langkah ringan, kesalahan,
penjelajahan, kepergian, kuliah, mata kuliah, pemimpinan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperjalankan,
mengarahkan, menyembunyikan

يَْسِر فَأَْسِر َسِريًّا أَْسِر أَْسَرٰى
(ia) berlalu /

berjalan maka berjalanlah aliran / anak sungai berjalanlah telah
memperjalankan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن ٱلَِّذٓى أَْسَرٰى ِبَعبِْدِهۦ َليْاًل ُسبْحَٰ
maha suci yang telah memperjalankan dengan hamba-nya malam hari Al-Isra:1 أَْسَرٰى

َوَلَقْد أَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدى
dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa agar

berjalanlah dengan hamba-hamba-ku
Thaahaa:77 أَْسِر
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تَّبَُعوَن َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدٓى إِنَُّكم مُّ
dan kami telah wahyukan kepada Musa agar berjalanlah dengan

hamba-hamba-ku sesungguhnya kalian orang-orang yang menarik
untuk diikuti / dikejar

Asy-Syu'araa':52

َقْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِريًّا
sungguh telah ia menjadikan tuhanmu bagian bawahmu aliran / anak

sungai
Maryam:24 َسِريًّا

فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل إاِلَّ ٱْمَرأَتََك
maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam

melainkan isterimu
Huud:81 فَأَْسِر

فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل
maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam

Al-Hijr:65

تَّبَُعوَن فَأَْسِر ِبِعبَاِدى َليْاًل إِنَُّكم مُّ
maka berjalanlah dengan hamba-hamba-ku malam hari sesungguhnya

kalian orang-orang yang menarik untuk diikuti / dikejar
Ad-Dukhaan:23

َوٱلَّيِْل إِذَا يَْسِر
dan malam apabila (ia) berlalu / berjalan Al-Fajr:4 يَْسِر
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ح ط س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wajah, muka, paras, rupa, air

muka, seringai, reputasi, seringih, kelancangan, lapisan luar, bagian luar,
datar, mendatar, hambar, rata, pipih, ceper, leper, papak, kempes, kempis,
sumbang, tawar, papar, guntung, demes, peok, tdk menarik, campah, sepa,

persis, sama sekali, bulat-bulat, tepat, secara hambar, kempos, daerah,
penyebaran, tersebarnya, olesan, perbedaan, lebar, lebarnya, lumuran,
penjalaran, makan besar, lemah, yg meniarap, yg ditumbangkan, tdk

berdaya, pers, tekanan, pres, penekan, pemeras, alat pemeras, himpitan,
mesin pencetak, kilang, letih lesu, pulasan, wilayah, mentah-mentah,

bagian muka dr suatu gedung, memberi tempat tinggal, mengatapi, luaran,
latar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna muncul ke permukaan,
timbul, meratakan permukaan, melicinkan permukaan, atap, langit-langit,

menghadapi, menghadap, menghadapkan, menentang, berhadapan dgn,
flat, permukaan datar, flet, meratakan, melicinkan, memapakkan,

memaparkan, menggiling, meluruskan, reda, memesekkan, tingkat,
menyebar, merembet, merambat, tersebar, meluas, menular, terbentang,

tersiar, membentangkan, melansir, merentangkan, berjangkit, menjangkit,
membabarkan, berjalaran, menyebarkan, menebarkan, menaburkan,
menabur, menjalar, mengoleskan, mengembangkan, menghamparkan,
menyiarkan, menanam, menanamkan, membaluri, mempertebarkan,

memekarkan, membeber, menyeluruh, mengolesi, memindah, bercabul,
memperkembangkan, berpindah-pindah, mengirapkan, meniarapkan,

melemahkan, menumbangkan, merencah, menekan, meremas,
menyeterika, mendesak, mengasak, memeras, mencetak, menghimpit,
meramas, mengempa, mendesakkan, menuntut, memijat, melekapkan,

memiting

ُسِطَحْت
telah dihamparkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوإَِلى ٱأْلَرِْض َكيَْف ُسِطَحْت
dan kepada bumi bagaimana menurut telah dihamparkan

Al-
Ghaashiyah:20 ُسِطَحْت
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ر ط س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna deret, garis, gores, saluran,

antre, barisan, deretan, jalan, batas, bidang, lapangan, tali, merek,
lintasan, rel, keturunan, baka, kawat, lin, gurat, macam, arah, setrip,
retak, jurusan, golongan, jenis, banjar, cara bertindak, perbentengan,

seterip, khat, surat pendek, jejer, jarak, jajaran, kompor, tingkat nada,
bergerak, bergeser, terbentang, menyusun, membariskan, berbaris,

menempatkan diri, terletak sejajar, mengembara, menggolongkan, salib,
palang, kayu salib, persilangan, jengkel, aturan, peraturan, pemerintahan,

kekuasaan, kaidah, undang-undang, mistar, kebiasaan, memerintah,
menguasai, merajai, mengendalikan, memutuskan, mengepalai,

mengampukan, menggarisi, memistar, kecakrukan, belebas, gusar,
membelintang, campuran, beban, tempat latihan, juluan, jentret, tema

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melapisi, menggaris,
membatasi, memagari, memperderetkan, menempelkan, menderetkan,
mengatur, berjajar jalan, melapis, tempat latihan, jajar, menyeberang,
melintasi, memotong, menyilangkan, mengarungi, bertemu, bersilang,

merintangi, membuat tanda salib, berselisih jalan, membuat tanda silang,
membuat tanda palang, menarik garis melintang, mengawinkan,

mempersilangkan, makan, melapik, mengulasi, menulis, menuliskan,
mencatat, mengarang, mencatatkan, menjalin, mengurung, mencipta,

menciptakan, menyalin, mengerti, mengisi, bisa membaca, bisa
membayangkan, membuktikan, memasukkan, masuk, memasuki,

mengikuti, mencantumkan, menyusun, menarik, mengambil, berhenti,
mengalahkan, merobohkan, membuat orang heran, menakjubkan,

membuat tdk berdaya, menyatakan, mengatakan, menegaskan,
menerangkan, merumuskan

مُّْستَطٌَر مَّْسطُوٍر َمْسطُوًرا إِنَّا ِطيُر أَسَٰ
(ia[lk]) yang

sungguh-sungguh
menulis

(ia[lk]) yang ditulis yang ditulis sesungguhnya kami dongengan

2728

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata Al-Quran

يَْسطُُروَن
menulis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ إِْن هَٰ
tidak lain ini kecuali dongengan yang pertama kali Al-An'aam:25 ِطيُر أَسَٰ

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ إِْن هَٰ
jika ini kecuali/hanyalah dongengan yang pertama kali

Al-Anfaal:31

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا ِقيَل َلُهم مَّاذَآ أَنزََل َربُُّكْم َقاُلٓوا۟ أَسَٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka apa yang ia menurunkan

tuhan kalian mereka berkata dongengan yang pertama kali
An-Nahl:24

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ إِْن هَٰ
jika/tidak lain ini kecuali dongengan yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:83

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ٱْكتَتَبََها َوَقاُلٓوا۟ أَسَٰ
dan mereka berkata dongengan yang pertama kali sungguh-sungguh

menulis
Al-Furqon:5

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ إِْن هَٰ
tidak lain ini kecuali dongengan yang pertama kali

An-Naml:68

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ فَيَُقوُل َما هَٰ
lalu dia mengatakan tidaklah ini kecuali dongengan yang pertama

kali
Al-Ahqaaf:17

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali
Al-Qalam:15

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali

Al-
Mutaffifiin:13

ِبينًا إِنَّا فَتَْحنَا َلَك فَتًْحا مُّ
sesungguhnya kami kami membukakan bagi kamu kemenangan

dengan nyata
Al-Fath:1 إِنَّا

أَْو ُمَعذِّبُوَها َعذَابًا َشِديًدا َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
atau (mereka) yang mendapat azabnya yang sangat pedih azab / siksa

sangat keras/berat adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis
Al-Isra:58 َمْسطُوًرا

 َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis

Al-Ahzab:6

وَِكتٍَٰب مَّْسطُوٍر
dan kitab (ia[lk]) yang ditulis Ath-Thuur:2 مَّْسطُوٍر
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وَُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر مُّْستَطٌَر
dan tiap-tiap yang kecil dan yang besar (ia[lk]) yang sungguh-

sungguh menulis
Al-Qamar:53 مُّْستَطٌَر

ٓن َوٱْلَقَلمِ َوَما يَْسطُُروَن
Nun demi qalam dan tidak menulis Al-Qalam:1 يَْسطُُروَن
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و ط س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna todongan, pembegalan,

tabrakan, sukses besar, kehancuran, keruntuhan, remuknya, bunyi
tabrakan, bunyi tubrukan, tubrukan, hancur luluh, remuk, jatuh hancur,
jatuh terbanting, hancurnya, keremukan, pukulan keras, sampai hancur
luluh, penggarongan, penodongan, pengadangan, pengadang-adangan,

kemacetan, rintangan, tepat, es jeruk, penyamunan, penggedoran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurkan,

meremukkan, mendobrak, memecahkan, merusak, memberantas,
mengganyang, mengalahkan, menyeterika, menabrak, menubruk,

membantingkan

يَْسطُوَن
menyerang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72
يَْسطُوَن
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ر ع س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyakit gila, harganya,

kimat, hadiah, biaya, ongkos, bea, biaya sidang, korban, nilai, arti, kadar,
laju, suku, angka, kecepatan, kurs, harta, harta benda, tuduhan, isi, beban,

pajak, cukai, pungutan, tunjangan, uang saku, kelonggaran, upah, uang
jajan, satuan, nama, golongan agama, pengukur, sosok, tokoh, gambar,

figur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membakar, menyala,

membara, menghanguskan, bernyala, memboroskan, mencetuskan,
memecat, melepaskan, menyalakan, merangsang, membedil, matang,

terbakar, kena api, menjadi panas dan menyala, terangsang,
mengobarkan, menggelorakan, meradang, membarakan, memanggang,
terpanggang, menggoreng tanpa minyak, memperapikan, merendang,
menanyai dgn keras, memeriksa dgn terus-menerus, mengubah warna

karena panas, menyakiti hati, kena kebakaran, mengeringkan, mengkritik,
merugikan, makan, menyantap, merusak, cas, mencekik, menghancurkan

َلُكْم ِفى رَْت ُسعِّ َسِعيًرا ِعيِر السَّ
api yang menyala-

nyala di dalam dibakar api yang menyala-
nyala nyala api/neraka

ِعيِر ٱلسَّ َوُسُعٍر َوَسِعيًرا
nyala api/neraka dan siksaan-siksaan dan neraka yang menyala-nyala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِعيِر ِعيِر السَّ يْطَُٰن يَْدُعوُهْم إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ َكاَن ٱلشَّ
adalah dia adalah dia syaitan (mereka) menyeru (mereka) kepada

azab nyala api/neraka
Luqman:21 ِعيِر السَّ

إِنََّما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم نَاًرا َوَسيَْصَلْوَن َسِعيًرا
sesungguhnya/hanyalah mereka makan di dalam mereka

meninggalkan api dan mereka kelak masuk api yang menyala-nyala
An-Nisa:10 َسِعيًرا

 وََكفَىٰ ِبَجَهنََّم َسِعيًرا
dan cukuplah neraka jahanam api yang menyala-nyala

An-Nisa:55
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KosakataAlQuran

 ُكلََّما َخبَْت زِْدنَُٰهْم َسِعيًرا
setiap apa (ia[pr]) padam (kami) tambahkan kepada mereka api yang

menyala-nyala
Al-Isra:97

اَعِة َسِعيًرا اَعِة َوأَْعتَْدنَا مِلَن َكذََّب ِبٱلسَّ  بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱلسَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kiamat dan kami telah

menyediakan bagi orang dia telah sungguh-sungguh mendustakan
dengan kiamat api yang menyala-nyala

Al-Furqon:11

ِفِريَن َوأََعدَّ َلُهْم َسِعيًرا  إِنَّ الـلَّـَه َلَعَن ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah (ia) mengutuk para pembangkang / kafir dan dia

sediakan bagi mereka api yang menyala-nyala
Al-Ahzab:64

ِفِريَن َسِعيًرا  فَِإنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

api yang menyala-nyala
Al-Fath:13

 َويَْصَلىٰ َسِعيًرا
dan akan masuk api yang menyala-nyala

Al-Inshiqaaq:12

رَْت إِذَا ٱْلَجِحيُم ُسعِّ َو
dan apabila neraka jahim dibakar At-Takwiir:12 رَْت ُسعِّ

َا طََغا ٱمْلَآُء َحَمْلنَُٰكْم ِفى ٱْلَجاِريَِة إِنَّا ملَّ
sesungguhnya kami tatkala (ia) melampaui batas air kami bawa kamu

di dalam (ia[pr]) yang mengalir
Al-Haaqqah:11 ِفى

إِنَّ َلُكْم ِفيِه مَلَا تََخيَُّروَن
sesungguhnya api yang menyala-nyala tentang (kebenaran) itu

sungguh apa (mereka) supaya cepatmembuat kebaikan
Al-Qalam:38 َلُكْم

ِفِريَن َسلَِٰساَل۟ َوأَْغلَٰاًل َوَسِعيًرا إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala
Al-Insaan:4 َوَسِعيًرا

إِنَّآ إِذًا لَِّفى َضلٍَٰل َوُسُعٍر
sesungguhnya kami apabila benar-benar dalam tambahan kesesatan

dan siksaan-siksaan
Al-Qamar:24 َوُسُعٍر

 إِنَّ ٱمْلُْجرِِمنَي ِفى َضلٍَٰل َوُسُعٍر
sesungguhnya para yang melakukan dosa di dalam tambahan

kesesatan dan siksaan-siksaan
Al-Qamar:47

ِعيِر َويَْهِديِه إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ
dan memimpinnya kepada azab nyala api/neraka Al-Hajj:4 ِعيِر ٱلسَّ

2733

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِعيِر  َوَمن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعذَاِب ٱلسَّ
dan barang siapa (ia) berpalinglah/menyimpang dari mereka dari

urusan kami dirasakan kepadanya dari azab nyala api/neraka
Saba':12

ِعيِر ِب ٱلسَّ  إِنََّما يَْدُعوا۟ ِحزْبَُهۥ لِيَُكونُوا۟ ِمْن أَْصحَٰ
sesungguhnya hanyalah mereka menyeru golongannya supaya

(mereka[lk]) adalah dari kaum/golongan nyala api/neraka
Faathir:6

ِعيِر  فَِريٌق ِفى ٱْلَجنَِّة َوفَِريٌق ِفى ٱلسَّ
segolongan di dalam surga dan segolongan di dalam nyala api/neraka

Asy-Syuura:7

ِعيِر  َوأَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَاَب ٱلسَّ
dan kami telah menyediakan bagi mereka siksa nyala api/neraka

Al-Mulk:5

ِعيِر ِب ٱلسَّ  َما ُكنَّا ِفىٓ أَْصحَٰ
tidaklah adalah kami di dalam / pada kaum/golongan nyala

api/neraka
Al-Mulk:10

ِعيِر ِب ٱلسَّ َْصحَٰ  فَٱْعتَرَفُوا۟ ِبذَنِۢبِهْم فَُسْحًقا ألِّ
maka mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka maka kebinasaan

untuk kaum/golongan nyala api/neraka
Al-Mulk:11
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ي ع س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penawaran terburu, dgn

cepat, cepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa, lari, kandang, perjalanan,
giliran bermain, tempat bergerak, kawanan, rajin, tekun, getol, oplah,

jumlah penerbitan, usul, saran,
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjuang, bekerja keras,

berusaha keras, mengusahakan, menuntut, menawarkan, menganjurkan,
memberikan, menawari, memajukan, memanjatkan, memperusahakan,

menjalankan, berjalan, berlari, melarikan, memimpin, menembus,
menusuk, mengatur, memuat, memperlarikan, membujur, memuatkan,

menjadi calon, mengajukan, mengantarkan

َسْعيًا َسَعىٰ َسَعْوا۟ َسَعْو تَْسَعىٰ
usaha ia berjalan (mereka) berusaha (mereka) berusaha merayap

َسْعيُُكم َسْعيَُهۥ َسْعيََها َسْعيَُكْم َسْعيًا
usaha kalian usahanya usahanya usaha kalian usaha

لَِسْعِيِهۦ فَٱْسَعْوا۟ َسْعيُُهْم َسْعيُُهم َسْعيُُكم
bagi

usahanya/amalnya
maka berjalanlah

kamu
usaha/perbuatan

mereka
usaha/perbuatan

mereka usaha kalian

يَْسَعْوَن َويَْسَعْوَن َوَسَعىٰ لَِّسْعِيَها
mengusahakan dan mereka

berusaha/membuat dan ia berusaha karena usahanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما تَْسَعىٰ
untuk dibalas tiap jiwa/orang dengan apa merayap Thaahaa:15 تَْسَعىٰ

 فَأَْلَقىَٰها فَِإذَا ِهىَ َحيٌَّة تَْسَعىٰ
maka lemparkanlah ia maka tiba-tiba dia ular merayap

Thaahaa:20
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 فَِإذَا ِحبَاُلُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إَِليِْه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها تَْسَعىٰ
maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka

bersombongkan diri kepadanya/Musa dari sihir mereka seakan-akan
ia merayap

Thaahaa:66

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك َوٱلَِّذيَن َسَعْو ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka
Saba':5 َسَعْو

ُب ٱْلَجِحيمِ جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ َوٱلَِّذيَن َسَعْوا۟ ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka para
penghuni neraka jahim

Al-Hajj:51
۟ َسَعْوا

إِذَا تََولَّىٰ َسَعىٰ ِفى ٱأْلَرِْض لِيُفِْسَد ِفيَها َو
dan apabila ia benar-benar memalingkan ia berjalan di dalam bumi

untuk dia dirusakannya didalamnya
Al-Baqarah:205 َسَعىٰ

ِن إاِلَّ َما َسَعىٰ نسَٰ  َوأَن لَّيَْس لِإْلِ
dan bahwa bukankah bagi manusia kecuali apa yang ia berjalan

An-Najm:39

ُن َما َسَعىٰ نسَٰ ُر ٱإْلِ  يَْوَم يَتَذَكَّ
pada hari menjadi mengingat/berfikir manusia apa ia berjalan

An-Naziaat:35

يَأِْتينََك َسْعيًا َوٱْعَلْم
niscaya mereka datang kepadamu usaha dan ketahuilah Al-Baqarah:260 َسْعيًا

إِنَّ َسْعيَُكْم َلَشتَّىٰ
sesungguhnya usaha kalian sungguh bermacam-macam Al-Lail:4 َسْعيَُكْم

َوَمْن أَرَاَد ٱأْلَِخرَةَ َوَسَعىٰ َلَها َسْعيََها
dan barangsiapa dia ingin akhirat dan ia berusaha baginya usahanya Al-Isra:19 َسْعيََها

َوأَنَّ َسْعيَُهۥ َسْوَف يَُرٰى
dan bahwasannya usahanya kelak/bakal diperlihatkan (oleh dia) An-Najm:40 َسْعيَُهۥ

ذَا َكاَن َلُكْم َجزَآًء وََكاَن َسْعيُُكم مَّْشُكوًرا إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah dia bagi kalian balasan dan ia adalah usaha

kalian yang disukuri
Al-Insaan:22 َسْعيُُكم

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َسْعيُُهم مَّْشُكوًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka adalah dia

usaha/perbuatan mereka yang disukuri
Al-Isra:19 َسْعيُُهم
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ٱلَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang dia menyesatkan usaha/perbuatan mereka di dalam

kehidupan dunia
Al-Kahfi:104 َسْعيُُهْم

فَٱْسَعْوا۟ إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه َوذَُروا۟ ٱْلبَيْعَ
maka berjalanlah kamu kepada/untuk peringatan Allah kalian

hendaklah meninggalkan jual beli/perdagangan
Al-Jumu'ah:9 ۟ فَٱْسَعْوا

ِتبُوَن إِنَّا َلُهۥ كَٰ فَاَل ُكفَْراَن لَِسْعِيِهۦ َو
maka tidak ada pengingkaran bagi usahanya/amalnya dan

sesungguhnya kami baginya orang-orang yang telah menuliskan
Al-Anbiyaa':94 لَِسْعِيِهۦ

لَِّسْعِيَها َراِضيٌَة
karena usahanya (ia[pr]) yang merasa senang / puas Al-Ghaashiyah:9 لَِّسْعِيَها

أَن يُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ َوَسَعىٰ ِفى َخرَاِبَهآ
bahwa dia disebut didalamnya namanya dan ia berusaha di dalam

keruntuhannya
Al-Baqarah:114 َوَسَعىٰ

َوَمْن أَرَاَد ٱأْلَِخرَةَ َوَسَعىٰ َلَها َسْعيََها
dan barangsiapa dia ingin akhirat dan ia berusaha baginya usahanya

Al-Isra:19

۟ َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا أَن يَُقتَُّلٓوا۟ أَْو يَُصلَّبُٓوا
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan

bahwa mereka dibantai atau mereka disalib
Al-Maidah:33 َويَْسَعْوَن

َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan
dan Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerusakan

Al-Maidah:64

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن َوٱلَِّذيَن يَْسَعْوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang mengusahakan di dalam / pada ayat-ayat Kami

orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka di dalam
siksa (mereka) yang dalam kondisi cepatmenghadap

Saba':38
يَْسَعْوَن

َوَجآَء رَُجٌل مِّْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة يَْسَعىٰ
dan dia datang seorang laki-laki dari ujung kota (ia) berusaha(kt

sedang/akan)
Al-Qashash:20 يَْسَعىٰ

 َوَجآَء ِمْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة رَُجٌل يَْسَعىٰ
dan dia datang dari ujung kota seorang laki-laki (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
YaaSiin:20
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ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12

ِنِهْم َمَعُهۥ نُورُُهْم يَْسَعىٰ بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
bersama dia cahaya mereka (ia) berusaha (kt sedang/akan) diantara

tangan-tangan mereka dan disebelah kanan mereka
At-Tahriim:8

 ثُمَّ أَْدبََر يَْسَعىٰ
kemudian (ia) akhirnya memalingkan (ia) berusaha (kt sedang/akan)

An-Naziaat:22

 َوأَمَّا َمن َجآَءَك يَْسَعىٰ
dan adapun siapa/orang ia telah datang kepadamu (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
Abasa:8

ْعىَ ا بََلغَ َمَعُه ٱلسَّ فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai bersama dia usaha

Ash-
Shaafaat:102 ْعىَ ٱلسَّ
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سعيد
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , bahagia, gembira, senang

hati, selamat, girang, puas, baik, bagus, enak, pandai, layak, hebat, rapi,
geli, terhibur, kegelian, cukup, sreg, nikmat, lumayan, nyenyak, yg setuju,

kenyang, yakin, marem, mudah, nyaman, sempit, terlindung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, suka, menyukai, senang,

gemar, hobi, betah, menyenangkan, menggembirakan, gembira

َوَسِعيٌد ُسِعُدوا۟
dan kebahagiaan berbahagia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ُسِعُدوا۟ فَِفى ٱْلَجنَِّة
dan adapun orang-orang yang berbahagia maka didalam surga Huud:108 ۟ ُسِعُدوا

فَِمنُْهْم َشِقىٌّ َوَسِعيٌد
maka diantara mereka celaka/kecewa dan kebahagiaan Huud:105 َوَسِعيٌد
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ب غ س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelaparan, kekeringan,

kurang makanan, bulu ringan, kesalahan dlm membaca, terbenamnya, isi
bantal

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menderita, membiarkan,
sengsara, mendapat, mendapatkan, memikul, menanggung, menahan,
bersabar, betah, membolehkan, menopang, mengalami, menyokong,
meneruskan, bekerja, berusaha, bekerja dgn susah payah, mendapat

kesulitan, memenuhi, bertemu, menemui, jumpa, mengadakan pertemuan,
mengambil, membawa, ambil, melakukan, memakan waktu, sampai, tdk

suka, ketinggalan

َمْسَغبٍَة
waktu kelaparan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌم ِفى يَْومٍ ِذى َمْسَغبٍَة أَْو إِطْعَٰ
atau pemberian makan di dalam hari yang memiliki waktu kelaparan Al-Balad:14 َمْسَغبٍَة
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ح ف س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penjahat, kejam, zina,

perzinaan, algojo, jagal, pengacau, bajingan, berandal, haus darah, ganas,
mengerikan, jahat, kurang ajar, kasar, yg suka membunuh, buaya darat,

pembunuh besar-besaran, keserongan, pembunuh kejam, pisau cukur
biasa, mematikan, berbahaya, preman, orang jahat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencurahkan, membaktikan,
menyediakan, menumpukan, memberikan, memberi, menyerahkan,
menyampaikan, mengorbankan, menuangkan, menuang, mengalir,

menyiramkan, mengucurkan, mengekspresikan, menyatakan,
mengucapkan, mengutarakan, mengeluarkan, membelanjakan,

membayarkan, berhulu, memuntahkan, mengembalikan, melepaskan,
melubangi, menjual, memperlepas, memperlepaskan, membongkar,

menurunkan, melimpahkan, memperturunkan, memangkalkan,
membunuh

مَّْسفُوًحا ِفِحنَي ُمسَٰ ٍت ِفحَٰ ُمسَٰ
yang ditumpahkan laki-laki pezina wanita-wanita pezina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍت واََل ُمتَِّخذَِٰت أَْخَداٍن ِفحَٰ ُمْحَصنٍَٰت َغيَْر ُمسَٰ
wanita-wanita dalam kondisi merdeka / yang memelihara diri tidak /

bukan / selain wanita-wanita pezina dan bukan wanita yang
mengambil gundik

An-Nisa:25
ٍت ِفحَٰ ُمسَٰ

ِفِحنَي أَن تَبْتَُغوا۟ ِبأَْموَٰلُِكم مُّْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
bahwa kalian mencari dengan harta kalian wanita-wanita yang

dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
An-Nisa:24 ِفِحنَي ُمسَٰ

ِفِحنَي واََل ُمتَِّخِذٓى أَْخَداٍن إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
jika kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

wanita-wanita yang dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
dan tidak orang-orang yang mengambil gundik

Al-Maidah:5

أَْو َدًما مَّْسفُوًحا أَْو َلْحَم ِخنِزيٍر
atau darah yang ditumpahkan atau daging babi Al-An'aam:145 مَّْسفُوًحا
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ر ف س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ziarah, hal naik haji, tamasya

yg berlangsung lama, kepergian banyak orang, angkutan, pengangkutan,
kendaraan, harga pengangkutan, karcis, wisata, pariwisata, perjalanan

keliling, tamasya, raun-raun, keberangkatan, kepergian, permulaan
kebiasaan, penjelajahan, daya penggerak, daya pendorong, tenaga

penggerak, tenaga pendorong, kecepatan, lalu lintas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bepergian, naik haji,
berkeliling, mengelilingi, berpariwisata, mengadakan perjalanan,

menjalani, berjaja, bermusafir, melalui, berjalan, pergi, menempuh,
melintas, memperlarikan

َسفَرٍَة َسفٍَر أَْسفََر أَْسفَارِنَا أَْسفَارًۢا
para utusan perjalanan (ia[lk]) lebih

terbit/terang
perjalanan-

perjalanan kami
kitab-kitab yang

tebal

َوَسفًَرا مُّْسِفرَةٌ َسفَرِنَا
dan perjalanan (ia[pr]) yang bergembira ria perjalan ksmi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَمثَِل ٱْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارًۢا
seperti perumpamaan keledai-keledai memikul/membawa kitab-kitab

yang tebal
Al-Jumu'ah:5 أَْسفَارًۢا

فََقاُلوا۟ َربَّنَا بَِٰعْد بَنْيَ أَْسفَارِنَا َوظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
maka mereka mengatakan ya tuhan kami jauhkanlah antara

perjalanan-perjalanan kami dan mereka berbuat dzalim diri-diri
mereka sendiri

Saba':19
أَْسفَارِنَا

بْحِ إِذَآ أَْسفََر َوٱلصُّ
dan subuh tatkala (ia[lk]) lebih terbit/terang

Al-
Muddaththir:34 أَْسفََر

فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

atas/terhadap perjalanan
Al-Baqarah:184 َسفٍَر
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 َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
dan barang siapa adalah dia saat sakit keras atau atas/terhadap

perjalanan
Al-Baqarah:185

إِن ُكنتُْم َعَلىٰ َسفٍَر  َو
dan jika adalah kalian atas/terhadap perjalanan

Al-Baqarah:283

إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر  َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan

An-Nisa:43

إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر  َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan

Al-Maidah:6

ِبأَيِْدى َسفَرٍَة
di tangan-tangan para utusan Abasa:15 َسفَرٍَة

ذَا نََصبًا َلَقْد َلِقينَا ِمن َسفَرِنَا هَٰ
sesungguhnya (kami) menemui dari perjalan ksmi ini keletihan Al-Kahfi:62 َسفَرِنَا

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ مُّْسِفرَةٌ
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang bergembira ria Abasa:38 مُّْسِفرَةٌ

َلْو َكاَن َعرًَضا َقِريبًا َوَسفَرًا َقاِصًدا لَّٱتَّبَُعوَك
kalau adalah dia harta/keuntungan (ia[lk]) yang sangat dekat dan

perjalanan (ia[lk]) yang menengahi tentu mereka mengikutimu
At-Taubah:42 َوَسفًَرا
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Kosakata AlQuran

ع ف س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembakaran, luka terbakar,

luka hangus, luka kebakaran, warna coklat, warna sawo matang,
berwarna sawo matang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membakar, menyala,
membara, menghanguskan, bernyala, memboroskan, memasang, adalah
panas, adalah hangus, membuat marah, menggosongkan, menghitamkan

karena terbakar, menyamak, berjemur, mencambuk, mendera

ا َلنَْسفَعًۢ
niscaya memegang/menarik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا ِبٱلنَّاِصيَِة َكالَّ َلِئن لَّْم يَنتَِه َلنَْسفَعًۢ
sekali-kali tidak sungguh jika tidak menghentikannya niscaya

memegang/menarik dengan umbun-umbun
Al-Alaq:15 ا َلنَْسفَعًۢ
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Kosakata AlQuran

ك ف س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penumpahan, pelepasan,

pemberian, peluruhan, pengguguran, pergantian penanggalan,
pencurahan, sesuatu yg membanjir, sesuatu yg melimpah, aliran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menumpahkan, melepaskan,
memberi, menitikkan, mencucurkan, membuka, tumpah, tertumpah,

meluap, jatuh, membarburkan, terlalu mengikuti perasaan, terlampau
mengikuti perasaan, memberi makanan, melimpah-limpah, menyentuh,
membalikkan, memasang ujung, terbalik, menjungkirkan, menuangkan,

mencurahkan, berliur, membasahi dgn air liur, bekerja serampangan,
mengeluarkan melalui pintu air, mengalir melalui pintu air, menumpahi,

mencuci

َويَْسِفُك تَْسِفُكوَن
dan menumpahkan kalian menumpahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم اَل تَْسِفُكوَن ِدَمآَءُكْم َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian tidak kalian

menumpahkan darah kalian
Al-Baqarah:84 تَْسِفُكوَن

َقاُلٓوا۟ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُفِْسُد ِفيَها َويَْسِفُك ٱلدَِّمآَء
mereka berkata apakah engkau jadikan di dalamnya orang merusak

didalamnya dan menumpahkan darah
Al-Baqarah:30 َويَْسِفُك
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Kosakata AlQuran

ل ف س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sedikit, tipis, layap, enteng ,

murah, lirih, pendek, hina, rendahan, rendah hati, sederhana, miskin,
malu, sedang, sopan, yg tdk menonjolkan diri, buruk, malang, lemah,

jelek, kasar, tekor, cekak, sumir, rapuh, encer, lembek, jahat, dasar, pokok,
pusat, licik, keji, lembut, lunak, halus, empuk, lemah lembut, ramah, jinak,

tercela, dina, utama, primer, usali, bawah, curang, yg berlapis ketombe,
kurang sopan, kekar, pendek dan gemuk, lontok, yg berjongkok, hina,

buruk, busuk, kotor, kumuh, tercela, yg patut dibenci, menjijikkan,
mesum, parah, curang, kasar, ganas, kejam, jahat, galak, nakal, durjana,

hebat, gusar, buruk sekali, sedang, licik, rendah, carut, tdk senonoh,
memalukan, yg menghebohkan, yg melanggar kesopanan, yg merusak

nama baik, yg suka menyebarkan desas-desus, lusuh, jorok, jail, jembel, yg
berlapis ketombe, kurang sopan, dlm keadaan sengsara, murah, sedikit,

lirih, pendek, nista, leta, miskin, tdk hormat, cabul, jangak, jelek, bernama
buruk, bernama keji, terkutuk, tdk bermoral, kurang ajar, yg beringus,

bersifat menghina, longgar, lepas, kendur, gembur, bebas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merendah, menukik kebawah

ٱأْلَْسفَِل فَْلىٰ ٱلسُّ ِفلنَِي سَٰ َساِفَلَها أَْسفََل
bawah rendah rendah/bawah (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya
(ia[lk]) paling

dibawah

ٱأْلَْسفَلنَِي
orang-orang yang hina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِد َوٱلرَّْكُب أَْسفََل ِمنُكْم َوَلْو تََواَعدتُّْم َلٱْختََلفْتُْم ِفى ٱمْلِيعَٰ
dan kafilah (yang menunggangi) (ia[lk]) paling dibawah diantara
kalian dan sekiranya (kalian) saling mengadakan perjanjan pasti

kamu berselisih di dalam perjanjian itu

Al-Anfaal:42
أَْسفََل
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إِذْ َجآُءوُكم مِّن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْسفََل ِمنُكْم
tatkala mereka datang kepada kalian dari atas kalian dan dari (ia[lk])

paling dibawah diantara kalian
Al-Ahzab:10

ِفلنَِي ثُمَّ رََدْدنَُٰه أَْسفََل سَٰ
kemudian (kami) kembalikannya (ia[lk]) paling dibawah

rendah/bawah
At-Tin:5

لِيََها َساِفَلَها ا َجآَء أَْمرُنَا َجَعْلنَا عَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami kami jadikan (ia[lk]) yang

diatasnya (ia[lk]) yang menjadi bawahnya
Huud:82 َساِفَلَها

يٍل لِيََها َساِفَلَها َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ فََجَعْلنَا عَٰ
maka (kami) menjadikan (ia[lk]) yang diatasnya (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya dan kami telah menghujani atas mereka batu-batu
dari tanah yang keras

Al-Hijr:74

ِفلنَِي ثُمَّ رََدْدنَُٰه أَْسفََل سَٰ
kemudian (kami) kembalikannya (ia[lk]) paling dibawah

rendah/bawah
At-Tin:5 ِفلنَِي سَٰ

فَْلىٰ َوَجَعَل َكلَِمَة ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلسُّ
dan dia menjadikan kalimat / seruan orang-orang yang mereka

mengingkari rendah
At-Taubah:40 فَْلىٰ ٱلسُّ

إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِفى ٱلدَّرِْك ٱأْلَْسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki di dalam tingkatan

bawah dari neraka
An-Nisa:145 ٱأْلَْسفَِل

فَأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْسفَلنَِي
maka apakah (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu

(kami) menjadikan mereka[lk] orang-orang yang hina
Ash-Shaafaat:98 ٱأْلَْسفَلنَِي

 ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن ٱأْلَْسفَلنَِي
dari jin-jin dan manusia jadikan keduanya di bawah telapak-telapak

kaki kami supaya keduanya menjadi dari orang-orang yang hina
Fush-Shilat:29
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Kosakata AlQuran

ن ف س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bahtera, kapal layar, pesawat

udara, pesawat terbang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengirimkan, mengapalkan,

naik kapal, dikapalkan, mengantarkan dgn kapal, memuati, bekerja di
kapal

ِفينَِة ٱلسَّ ِفينَُة ٱلسَّ َسِفينٍَة
perahu perahu perahu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا
mereka mengambil tiap-tiap perahu paksaan / rampasan Al-Kahfi:79 َسِفينٍَة

ِكنَي يَْعَمُلوَن ِفى ٱْلبَْحِر ِفينَُة فََكانَْت مِلَسَٰ أَمَّا ٱلسَّ
adapun perahu maka (ia) adalah untuk orang-orang miskin mereka

mengerjakan di dalam laut
Al-Kahfi:79 ِفينَُة ٱلسَّ

ِفينَِة َخرََقَها فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَا رَِكبَا ِفى ٱلسَّ
maka keduanya pergi sehingga tatkala keduanya naik di dalam perahu

(ia) melubanginya
Al-Kahfi:71 ِفينَِة ٱلسَّ

َلِمنَي ِفينَِة َوَجَعْلنََٰهآ َءايًَة لِّْلعَٰ َب ٱلسَّ فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْصحَٰ
maka kami selamatkan dia dan penduduk perahu dan (kami)

menjadikannya tanda-tanda (pelajaran) untuk seluruh alam
Al-Ankabuut:15
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Kosakata AlQuran

ه ف س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tolol, dungu, bego, goblok,

bebal, nekat, tanpa akal sehat, yg bulu romanya tegak, bisu, kelu,
membosankan, kusam, tumpul, menjemukan, kuyu, jahil, yg tdk tahu, yg

tak menyadari, lucu, pandir, mabuk kepayang, mabuk cinta, edan, yg
menggelikan, tdk masuk akal, bloon, sinting, bermata juling, mabuk, yg
dipenggal kepala, yg dipotong kepala, tak ada maknanya, pingsan, tak

berperikemanusiaan, yg tak ada guna, kosong, tak berarti, kurang
bijaksana, padat, lebat, rapat, tebal, pekat, tak bijaksana, sempit, kecil,
lamban, yg bergerak pelan-pelan, kental, rimbun, serak, berat kepala,

gegabah, kepala udang, terlampau berani, terlampau gagah, terlalu berani,
majal, guntung, puntul, puntung, buram, kabur, tak tembus cahaya, tdk

menarik, gemuk, besar, tambun, banyak, kaku, berkayu, dr kayu, yg mirip
puding, yg mirip podeng, dongu, canggung, janggal, kekuk, kurang

tangkas, mati, yg tak berperasaan, otak yg tumpul, berkepala angin, tdk
penting, berotak udang, kepala angin

َسِفيًها َسِفَه ا َسفَهًۢ َسفَاَهٍة َسفَاَهٌة
lemah akal / bodoh dia membodohi kebodohan kurang akal / bodoh kurang akal / bodoh

فََهآُء ٱلسُّ فََهآَء ٱلسُّ َسِفيُهنَا
orang-orang bodoh orang-orang bodoh/belum

sempurna akalnya sangat bodoh diantara kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َسفَاَهٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah bagi aku kurang akal / bodoh Al-A'raaf:67 َسفَاَهٌة

إِنَّا َلنََرىَٰك ِفى َسفَاَهٍة
sesungguhnya kami sungguh kami melihatmu di dalam kurang akal /

bodoh
Al-A'raaf:66 َسفَاَهٍة
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KosakataAlQuran

ا ِبَغيِْر ِعْلمٍ َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َقتَُلٓوا۟ أَْولََٰدُهْم َسفَهًۢ
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka melakukan

pembunuhan anak-anak mereka kebodohan dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:140
ا َسفَهًۢ

إاِلَّ َمن َسِفَه نَفَْسُهۥ
kecuali/hanyalah orang dia membodohi dirinya Al-Baqarah:130 َسِفَه

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َسِفيًها

َوأَنَُّهۥ َكاَن يَُقوُل َسِفيُهنَا َعَلى الـلَّـِه َشطَطًا
dan bahwasanya ia adalah dia dia mengatakan sangat bodoh diantara

kami atas/terhadap Allah jauh dari kebenaran
Al-Jinn:4 َسِفيُهنَا

فََهآَء أَْموََٰلُكُم ٱلَِّتى َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم ِقيًَٰما واََل تُؤْتُوا۟ ٱلسُّ
dan jangan kalian menyerahkan orang-orang bodoh/belum sempurna

akalnya harta-harta kalian yang ia menjadikan Allah bagi kalian
berdiri

An-Nisa:5
فََهآَء ٱلسُّ

فََهآُء َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ
mereka berkata apakah kami akan beriman sebagaimana ia beriman

orang-orang bodoh
Al-Baqarah:13 فََهآُء ٱلسُّ

فََهآُء  أآََل إِنَُّهْم ُهُم ٱلسُّ
ingatlah sesungguhnya mereka mereka orang-orang bodoh

Al-Baqarah:13

فََهآُء ِمَن ٱلنَّاِس َسيَُقوُل ٱلسُّ
dia nanti akan mengatakan orang-orang bodoh dari/diantara manusia

Al-Baqarah:142

فََهآُء ِمنَّآ إِْن ِهىَ إاِلَّ ِفتْنَتَُك فََعَل ٱلسُّ
(dia) melakukan orang-orang bodoh dari kami sesungguhnya dia

melainkan fitnah kamu
Al-A'raaf:155
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ر ق س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jahanam, laut api, dunia

penjahat, alam barzach, penjara, lubang yg dalam, palang pintu, selak
pintu, pengrusakan, pembinasaan, penumpasan, pembongkaran,

peniadaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasuki neraka jahanam,

menumpas, membinasakan, merusak

َسَقُر َسَقَر
neraka saqar api/neraka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48 َسَقَر

 َسأُْصلِيِه َسَقَر
akan (aku) masukkan (ia) neraka saqar

Al-
Muddaththir:26

 َما َسَلَكُكْم ِفى َسَقَر
apa yang (ia) memasukkan kalian di dalam neraka saqar

Al-
Muddaththir:42

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما َسَقُر
dan tidak memberitahukan kamu apa neraka saqar

Al-
Muddaththir:27 َسَقُر
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Kosakata AlQuran

ط ق س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jatuhnya, kejatuhan,

turunnya, runtuhnya, musim rontok, surutnya, landaian, lereng, lerengan,
penurunan, jeblok, titik, titisan, titis, rintik, keadaan menurun, ketes, ketel,

keadaan jatuh, gula-gula, penyelaman, tukikan, perjalanan, trip,
kunjungan, pesiar, langkah ringan, semprotan, semprot, kesalahan, tempat

minuman, musim runtuh, tingginya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menetap, duduk, menempati,

mendiami, menyelesaikan, mengendap, melunasi, menenangkan,
membereskan, mengatur, mendamaikan, memperdamaikan, membayar,
menetapkan, memutuskan, menenteramkan, menempatkan, selesaikan,

menentukan, memastikan, mempertetapkan, menyudahi, menjawab,
bertempat tinggal, tiba, berumah tangga, mewasiatkan, mewariskan,

menurun, mendap, terduduk, mempertetap, jatuh, turun, tumbang, gugur,
reda, melihat ke bawah, menjatuhkan, menurunkan, luruh, meluruh,

memperturunkan, menyelam, terjun, selam, menceburkan diri, menukik,
mencebur, merogoh, mencempung, menghilang, berkecimpung,

mencempungkan diri, masuk, redup, mencapai persetujuan, rebah,
tersandung, menyandung, mengadakan perjalanan, berlari ringan,
menyebabkan tersandung, membuat kekeliruan, melangkah ringan,

membuat kesalahan, muncrat, menyembur, menyuntik, menyuntikkan,
menumbangkan, merobohkan, menggugurkan

۟ َسَقطُوا َساِقطًا تُْسِقَط ِقْط تُسَٰ تَْسُقُط
(mereka)

menjerumuskan
(ia[lk]) yang
menjatuhkan dijatuhkan semakin

menggugurkan jatuh

نُْسِقْط فَأَْسِقْط ُسِقَط
dijatuhkan maka (kamu) jatuhkanlah dia telah disesali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما تَْسُقُط ِمن َورََقٍة إاِلَّ يَْعَلُمَها
dan tidak jatuh dari sehelai daun melainkan/kecuali dia

mengetahuinya
Al-An'aam:59 تَْسُقُط
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ِقْط َعَليِْك رُطَبًا َجِنيًّا َوُهزِّٓى إَِليِْك ِبجِذْعِ ٱلنَّْخَلِة تُسَٰ
dan digoyangkan kepadamu/kearahmu dengan batang pohon kurma
semakin menggugurkan atas kamu[pr] biji yang basah/masak buah

Maryam:25 ِقْط تُسَٰ
َمآَء َكَما زََعْمَت َعَليْنَا ِكَسفًا أَْو تُْسِقَط ٱلسَّ

atau dijatuhkan langit sebagaimana (kamu) mengira atas kami
potong/gumpalan

Al-Isra:92 تُْسِقَط
َمآِء َساِقطًا يَُقوُلوا۟ َسَحاٌب مَّرُْكوٌم إِن يََرْوا۟ ِكْسفًا مَِّن ٱلسَّ َو

dan jika mereka memperhatikan potongan dari langit (ia[lk]) yang
menjatuhkan dia mengatakan awan (ia[lk]) yang ditumpuk

Ath-Thuur:44 َساِقطًا
أاََل ِفى ٱْلِفتْنَِة َسَقطُوا۟

ingatlah/ketahuilah di dalam fitnah (mereka) menjerumuskan At-Taubah:49 ۟ َسَقطُوا
َا ُسِقَط ِفىٓ أَيِْديِهْم َوَرأَْوا۟ َوملَّ

dan setelah dia telah disesali di dalam / pada tangan-tangan mereka
dan mereka mengetahui

Al-A'raaf:149 ُسِقَط
َمآِء فَأَْسِقْط َعَليْنَا ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ

maka (kamu) jatuhkanlah atas kami potong/gumpalan dari langit
Asy-

Syu'araa':187 فَأَْسِقْط
َمآِء أَْو نُْسِقْط َعَليِْهْم ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ

atau dijatuhkan atas mereka potong/gumpalan dari langit Saba':9 نُْسِقْط
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ف ق س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna atap, langit-langit, langit-

langit, pengatapan, seng, pengeluaran tambahan, tersembunyi, bersuami,
samar, samar-samar, tdk terang-terangan, bahan atap

, memberi tempat tinggal, mengatapi, melapisi, melumur, melepa

ْقُف ٱلسَّ ْقِف َوٱلسَّ ُسُقفًا َسْقفًا
atap dan atap atap-atap atap

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآَء َسْقفًا مَّْحفُوظًا َوُهْم َعْن َءايَِٰتَها ُمْعرُِضوَن َوَجَعْلنَا ٱلسَّ
dan kami menjadikan langit atap yang dijaga / dipelihara dan mereka

dari tanda-tanda padanya orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':32 َسْقفًا

ٍة َوَمَعاِرَج َعَليَْها يَظَْهُروَن ُسُقفًا مِّن ِفضَّ
atap-atap dari perak-perak dan tempat-tempat tangga diatasnya

mereka menaiki
Az-Zukhruf:33 ُسُقفًا

ْقِف ٱمْلَرْفُوعِ َوٱلسَّ
dan atap (ia[lk]) yang ditinggikan Ath-Thuur:5 ْقِف َوٱلسَّ

ْقُف ِمن فَْوِقِهْم فََخرَّ َعَليِْهُم ٱلسَّ
lalu menyungkur atas mereka atap dari atas mereka An-Nahl:26 ْقُف ٱلسَّ
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م ق س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lara, sakit, kesakitan, rasa

nyeri, penderitaan, kepedihan, penyakit, luah, rasa sakit, gerah, lara,
buruk, kurang sehat, tdk enak badan, nyeri, pedih, marah, sedih, yg

mengganggu pikiran

َسِقيٌم
sakit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََقاَل إِنِّى َسِقيٌم
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku sakit Ash-Shaafaat:89 َسِقيٌم

 فَنَبَذْنَُٰه ِبٱْلَعرَآِء َوُهَو َسِقيٌم
lalu melemparkan dia tanah kosong/tandus dan dia sakit

Ash-
Shaafaat:145
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ي ق س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna irigasi, pengairan,

penggenangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengairi, menggenangi,

menyirami

فَأَْسَقيْنَُٰكُموهُ ِسَقايََة َسَقيَْت تُْسَقىٰ تَْسِقى
lalu (kami) berilah

minum kalian
dengannya

pemberi minum (kamu) memberi
minum diberikan minuman mengairi

نَُسوُق أَلَْسَقيْنَُٰهم فَيَْسِقى فََسَقىٰ فَأَْسَقيْنَُٰكُموهُ
mencurahkan

pasti (kami) telah
memberi minum

mereka
akan memberi

minum
maka memberi

minum
lalu (kami) berilah

minum kalian
dengannya

َوَسَقىُٰهْم َوأَْسَقيْنَُٰكم نُّْسِقيُكم نَْسِقى نَُسوُق
dan memberi

minum mereka
dan (kami) beri
minum kalian

diberi minum
kalian[lk] memberi minum mencurahkan

َويَْسِقنيِ َونُْسِقيَُهۥ َوُسْقيََٰها َوُسُقوا۟ َوَسَقىُٰهْم
dan memberi
minum aku

dan diberi minum
dengannya

dan diberi
minumannya

(olehnya)
dan diberi minum dan memberi minum

mereka

يُْسَقْوَن يَْسُقوَن َويُْسَقىٰ َويُْسَقْوَن َويَْسِقنيِ
diberi minuman memberi minum dan akan diberi

minum (olehnya) dan diberi minum dan memberi minum
aku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْسِقى ٱْلَحرَْث ُمَسلََّمٌة
dan tidak mengairi tanaman yang sangat ikhlas menyerahkan Al-Baqarah:71 تَْسِقى

تُْسَقىٰ ِمْن َعنْيٍ َءاِنيٍَة
diberikan minuman dari mata sangat panas/mendidih Al-Ghaashiyah:5 تُْسَقىٰ
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لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َسَقيَْت َلنَا
untuk memberi balasan kepadamu pahala apa (kamu) memberi

minum bagi kami
Al-Qashash:25 َسَقيَْت

أََجَعْلتُْم ِسَقايََة ٱْلَحآجِّ َوِعَمارَةَ ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
apakah (kalian) menjadikan pemberi minum orang-orang yang

mengerjakan haji dan pengurus masjid Haram
At-Taubah:19 ِسَقايََة

زِِننَي فَأَْسَقيْنَُٰكُموهُ َوَمآ أَنتُْم َلُهۥ ِبخَٰ
lalu (kami) berilah minum kalian dengannya dan tidak kalian

baginya dengan perbendaharaan/penyimpan
Al-Hijr:22 فَأَْسَقيْنَُٰكُموهُ

فََسَقىٰ َلُهَما ثُمَّ تََولَّىٰٓ إَِلى ٱلظِّلِّ
maka memberi minum terhadap keduanya kemudian ia benar-benar

memalingkan kepada/ke tempat yang teduh
Al-Qashash:24 فََسَقىٰ

ْجِن أَمَّآ أََحُدُكَما فَيَْسِقى َربَُّهۥ َخْمًرا يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara adapun salah seorang diantara kamu
berdua akan memberi minum tuhannya minuman-minuman keras

Yusuf:41 فَيَْسِقى
آًء َغَدًقا َوأَلَِّو ٱْستَقَُٰموا۟ َعَلى ٱلطَِّريَقِة أَلَْسَقيْنَُٰهم مَّ

dan bahwa jika (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian atas/terhadap
jalan itu pasti (kami) telah memberi minum mereka air limpah ruah

Al-Jinn:16 أَلَْسَقيْنَُٰهم
أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَُسوُق ٱمْلَآَء إَِلى ٱأْلَرِْض ٱْلُجُرِز

atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya mencurahkan
air ke bumi tandus

As-Sajdah:27 نَُسوُق
َقاَلتَا اَل نَْسِقى َحتَّىٰ يُْصِدَر ٱلرَِّعآُء َوأَبُونَا َشيْخٌ َكِبيٌر

(kalian berdua) mengatakan tidak memberi minum sehingga
menyebabkan menghalau penggembala-penggembala dan bapak

kami lanjut usia / tua sangat besar

Al-Qashash:23
نَْسِقى

ا ِفى بُطُوِنِهۦ ِمۢن بَنْيِ فَرٍْث َوَدمٍ َلِعبْرَةً نُّْسِقيُكم مِّمَّ
sungguh pelajaran diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam

perutnya dari antara kotoran dan darah
An-Nahl:66 نُّْسِقيُكم

ا ِفى بُطُوِنَها نُّْسِقيُكم مِّمَّ
diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam perutnya

Al-
Mu'minuun:21

آًء فُرَاتًا ٍت َوأَْسَقيْنَُٰكم مَّ ِمخَٰ َوَجَعْلنَا ِفيَها َروَِٰسىَ شَٰ
dan kami menjadikan padanya gunung-gunung (ia[pr]) yang tinggi

dan (kami) beri minum kalian air tawar / segar
Al-Mursalaat:27 َوأَْسَقيْنَُٰكم
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َوَسَقىُٰهْم َربُُّهْم َشرَابًا طَُهوًرا
dan memberi minum mereka tuhan mereka tambahan minuman

bersih/suci
Al-Insaan:21 َوَسَقىُٰهْم

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15
۟ َوُسُقوا

فََقاَل َلُهْم رَُسوُل الـلَّـِه نَاَقَة الـلَّـِه َوُسْقيََٰها
lalu ia mengatakan kepada mereka rasul/utusan Allah unta betina

Allah dan diberi minumannya (olehnya)
Ash-Shams:13 َوُسْقيََٰها

ًما َوأَنَاِسىَّ َكِثيًرا ا َخَلْقنَآ أَنْعَٰ َونُْسِقيَُهۥ ِممَّ
dan diberi minum dengannya dari apa (kami) menciptakan binatang-

binatang ternak dan manusia sangat banyak
Al-Furqon:49 َونُْسِقيَُهۥ

َوٱلَِّذى ُهَو يُطِْعُمِنى َويَْسِقنيِ
dan yang dia menjadikan memberi makan aku danmemberi minum

aku
Asy-Syu'araa':79 َويَْسِقنيِ

َويُْسَقْوَن ِفيَها َكأًْسا َكاَن ِمزَاُجَها زَنَجِبياًل
dan diberi minum didalamnya piala/gelas adalah dia campurannya

jahe
Al-Insaan:17 َويُْسَقْوَن

آٍء َصِديٍد مِّن َورَآِئِهۦ َجَهنَُّم َويُْسَقىٰ ِمن مَّ
dari belakangnya neraka jahanam dan akan diberi minum (olehnya)

dari/dengan air nanah
Ibrahim:16 َويُْسَقىٰ

يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم ٱْمَرأَتَنْيِ
memberi minum dan (ia) mendapatkan dari selain mereka dua orang

wanita
Al-Qashash:23 يَْسُقوَن

يُْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْختُومٍ
diberi minuman dari minuman yang terpilih (ia[lk]) yang dicap/dilak

Al-
Mutaffifiin:25 يُْسَقْوَن

َوزَرٌْع َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغيُْر ِصنَْواٍن يُْسَقىٰ ِبَمآٍء
dan tanaman-tanaman dan kurma percabangan dan tidak percabangan

disirami (oleh nya) dengan air
Arraad:4 يُْسَقىٰ

إِِذ ٱْستَْسَقىٰ ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ َو
dan ketika dia memohon air Musa kepada kaumnya Al-Baqarah:60 ٱْستَْسَقىٰ

إِِذ ٱْستَْسَقىُٰه َقْوُمُهۥٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
ketika memohon air kepadanya kaumnya agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu batu itu
Al-A'raaf:160 ٱْستَْسَقىُٰه
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َقايََة ِفى رَْحِل أَِخيِه زَُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل ٱلسِّ ا َجهَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka ia menjadikan piala/tempat minum di dalam karung
saudaranya

Yusuf:70 َقايََة ٱلسِّ
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ب ك س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna curahan, tuangan,

penuangan, pengaliran, penumpahan 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menuangkan, mencurahkan,
menuang, mengalir, menyiramkan, mengucurkan, membentuk, mencetak,

ketinggalan jaman, berlapuk, melapuk, mengosongkan, bermuara,
melengangkan, mempertunggang, menyentuh, membalikkan, memasang

ujung, terbalik, menjungkirkan, memberi petunjuk, membunuh, memberi
peringatan, mengatakan secara rahasia, menumpahkan, mencurahka ,
melepaskan, memberi, menitikkan, mencucurkan, membuka, tumpah,

tertumpah, meluap, jatuh, membarburkan, terlalu mengikuti perasaan,
terlampau mengikuti perasaan, memberi makanan, melimpah-limpah,
berliur, membasahi dgn air liur, bekerja serampangan, mengeluarkan

melalui pintu air, mengalir melalui pintu air, menumpahi, mencuci,
memusatkan, memusatkan pikiran, menumpukan, bertumpuk

مَّْسُكوٍب
(ia[lk]) yang tercurah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآٍء مَّْسُكوٍب
dan air (ia[lk]) yang tercurah Al-Waqi'a:31 مَّْسُكوٍب
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ت ك س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hening, tenteram, sentosa,

jenjam, angler, terang, tembus cahaya, jernih, seperti kaca, suci serepti
kristal, bercahaya, yg menenangkan, yg mengheningkan , diam, bisu,

sunyi, senyap, bungkam, sengap, yg tdk mengatakan, sepi, teduh,
nganggur, bermalas, yg tdk jalan, yg menganggur, penyegan, yg tak

bergerak, tanpa gerak, pendiam, cadangan, sudah dipesan, yg dipesan, tdk
ramah , telantar, hana, khali, kelengangan, kesepian, lengang, tersendiri,
esa-esaan, tunggal, terpencil, yg suka bertapa, tandus, sedih, gersang, yg

ditinggalkan, mati, padam, putus, sama sekali
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendiami, menyepi,

menyendiri, membungkam, membisu

َسَكَت
(ia [lk]) diam/reda

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َا َسَكَت َعن مُّوَسى ٱْلَغَضُب أََخذَ ٱأْلَْلَواَح َوملَّ
dan setelah (ia [lk]) diam/reda dari Musa kemarahan / kemurkaan ia

mengambil/mengazab batu tulis
Al-A'raaf:154 َسَكَت

2761

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ر ك س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mandam, teler, yg suka

minum minuman keras, ketagihan minuman keras, tinggi, besar, mahal,
agung, mulia, tergoda, sarat, kaya, yg diisi, ketat, erat, kencang, rapat,

sempit, tdk berdaya, lelah, basah kuyup, basah, cair, bacak, biak, kebes,
tolol, sinting, bodoh, bermata juling, dr anggur, bernoda kuning

kemerahan, bergerigi, bergerigis, berigi-rigi, sayu, beku, yg dipasang kaca
, yg ditaruh dlm jambangan, yg diasamkan, yg memabukkan, enek,

ketipuan, pening, puyeng, goyah, goyang, terhuyung-huyung, buta, tuna
netra, babi buta, tdk beralasan, sukar terlihat, yg mengambang, yg

mengapung, yg sering berpindah-pindah, gembira, riang, bantat, kurang
tajam, berliku-liku, berbiku-biku, incang-incut, yg direbus, ditumis hingga

kental, kalengan, yg diawetkan, yg dikalengi, yg direkam, yg diawetkan
dlm garam, suram, bingung, tdk jelas, goreng, mabuk , yg dipasang kaca,

diam-diam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memabukkan, mengherankan,

mempesonakan, mempesona, membuat seperti kena bius, melemahkan,
meracuni, membiuskan, membiusi, mencandu, mengasinkan, mengasini,

mengawetkan dlm garam, menyemai jagung, menyemai gandum

َرٰى ُسكَٰ َسْكرَِتِهْم َسْكرَةُ َسَكًرا َرٰى ِبُسكَٰ
mabuk kemabukan mereka kepayahan / sekarat

/ mabuk memabukkan dengan mabuk

رَْت ُسكِّ
dimabukkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َرٰى َرٰى َوَما ُهم ِبُسكَٰ َوتََرى ٱلنَّاَس ُسكَٰ
dan kamu melihat manusia mabuk dan tidak mereka tidak dengan

mabuk
Al-Hajj:2 َرٰى ِبُسكَٰ

َوِمن ثََمرَِٰت ٱلنَِّخيِل َوٱأْلَْعنَِٰب تَتَِّخذُوَن ِمنُْه َسَكًرا َوِرزًْقا َحَسنًا
dan dari buah-buahan kurma dan anggur menjadikan dari padanya

memabukkan dan rezki kebaikan
An-Nahl:67 َسَكًرا
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َوَجآَءْت َسْكرَةُ ٱمْلَْوِت ِبٱْلَحقِّ
dan datang kepayahan / sekarat / mabuk mati dengan sebenarnya Qaaf:19 َسْكرَةُ

َلَعْمرَُك إِنَُّهْم َلِفى َسْكرَِتِهْم يَْعَمُهوَن
demi umurmu sesungguhnya mereka sungguh dalam kemabukan

mereka mereka terombang-ambing / bingung
Al-Hijr:72 َسْكرَِتِهْم

َرٰى َلٰوةَ َوأَنتُْم ُسكَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقَربُوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mendekati

sholat dan kalian mabuk
An-Nisa:43 َرٰى ُسكَٰ

َرٰى َرٰى َوَما ُهم ِبُسكَٰ َوتََرى ٱلنَّاَس ُسكَٰ
dan kamu melihat manusia mabuk dan tidak mereka tidak dengan

mabuk
Al-Hajj:2

رُنَا رَْت أَبْصَٰ َلَقاُلٓوا۟ إِنََّما ُسكِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan sesungguhnya dimabukkan

penglihatan kami
Al-Hijr:15 رَْت ُسكِّ
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ن ك س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , penduduk, jumlah

penduduk, hal menempatkan penduduk, residen, penghuni, pemukim,
penumpang, penyewa, penjabat, warga, jiwa, penyerbu, tahanan,

penjarawan, orang hukuman, penduduk , pemilik, magersari, penginapan,
pemondokan, pondokan, tumpangan, perumahan, papan, blok mesin,

kerangka mesin, abah-abah kuda, pondok, rumah kecil untuk sementara,
tempat penggalian, tambang, penginapan , tempat, tempat tinggal,

kedudukan, lokal, wewenang, bagian, ruang, angkasa, spasi, ruangan,
jarak, bintik, noda, restoran, becak, titik, hal, angka, pokok, maksud,

daerah, bidang, lahan, luasnya, lapangan, wilayah, kawasan, letak, situasi,
kamar, bilik, selesa, adegan, pemandangan, panggung, suasana, layar,

kursi, tempat duduk, jok, bangku, pusat, pemegang, lokalitas, tempat dan
sekitarnya, tempat tidur, tempat berlabuh, tempat tambatan, tempat

merapat, pekerjaan, keadaan, pos, tiang, jabatan, surat, tonggak, celah,
lubang, petak, jejak, penjara, pihak, peranan, suku, kapal, pembuluh,

bejana, wadah, bak, pengocok, botol, alat kocok, set, kumpulan, perangkat,
setel, pasangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menenangkan, meredakan,
mereda, meneduhkan, bereda, menenteramkan, tenang, duduk, berumah

tangga, menjadi tenang, menjadi tenteram, meringankan, mengentengkan,
mendiamkan, memperdiamkan, menyabarkan, memenuhi tuntutan,
menyanjungkan, mengamankan, mendamaikan, memperdamaikan,
meredakan kemarahan, mengurangi, mengakhiri, diam, meredam,
memperdiarkan, menyusun, mengarang, menggubah, menciptakan,

mencipta, menetap, menyelesaikan, mengendap, melunasi, membayar,
menyesuaikan, mendapat persetujuan, memegang, menghilangkan,

menyembuhkan, menidurkan, memberi obat penenang, melancarkan,
meratakan, merata, melicinkan, mengobati, menaruh salap, memalit,
membujuk, melunakkan, menjadi mendingan, , mengetuai, mengingat

kembali, memusatkan, menenangkan , membebaskan, melegakan,
membantu, menjadi terang, memudahkan, mempermudah, berkurang,

mempermudahkan, menyederhanakan, memperingan, melunak,
memperlunak, memperlembut, menolong, melembuntukan, mengekang ,

memaafkan, mengampuni, memaafi, memberi grasi, memberi ampun,
membatalkan, mengirimkan uang, menyerahkan pd yg berwenang,

membiarkan, membenarkan, mendiami, tinggal

َساِكنًا تُْسَكن تَْسُكنُوَن أَْسِكنُوُهنَّ أَْسَكنُت
(ia[lk]) yang
menetapkan didiami (kamu[pr]) berdiam/beristirahat

(kalian)
tempatkanlah
mereka[pr]

(aku) menempatkan
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َسَكَن َسَكٌن َسَكنًا َسَكنتُم َساِكنًا
dia mendiami ketentraman tempat tinggal (kalian) mendiami (ia[lk]) yang

menetapkan

فَأَْسَكنَُّٰه ينًا ِسكِّ َسِكينَتَُهۥ َسِكينٌَة َسَكَن
lalu (kami)

menempatkannyalah sebuah pisau ketenteraman ketenangan dia mendiami

۟ لِيَْسُكنُوا لِيَْسُكَن ِكنَي مِلَسَٰ لِتَْسُكنُوا۟ فَأَْسَكنَُّٰه
agar istirahat agar merasa senang untuk orang-orang

miskin supaya istirahat lalu (kami)
menempatkannyalah

ِكِن َمسَٰ ِكنُُهْم َمسَٰ ِكنَُكْم َمسَٰ لِّتَْسُكنُٓوا۟ لِيَْسُكنُوا۟
kediaman tempat kediaman

mereka
tempat tinggal

kalian supaya istirahat agar istirahat

َمْسُكونٍَة َمْسَكِنِهْم ِكنَي َمسَٰ ِكِنِهْم َمسَٰ ِكِن َمسَٰ
(ia[pr]) yang

ditempati
tempat kediaman

mereka orang-orang miskin
tempat tinggal

mereka/ummat-
ummat

kediaman

مِّْسِكنٌي ِكِنِهْم مَّسَٰ ِمْسِكنيٍ ِمْسِكينًا َمْسُكونٍَة
seorang miskin

tempat tinggal
mereka/ummat-

ummat
seorang miskin orang miskin (ia[pr]) yang

ditempati

ِكُن َوَمسَٰ ِكَن َوَمسَٰ َوَلنُْسِكنَنَُّكُم َوَسَكنتُْم مِّْسِكنٌي
dan rumah-rumah

tempat tinggal
dan tempat-tempat

tinggal
dan sungguh akan

menempatkan kalian
dan (kalian) telah

mendiami seorang miskin

ِكنيِ َوٱمْلَسَٰ ِكنُي َوٱمْلَسَٰ ِكنَي َوٱمْلَسَٰ ِكِنُكْم َوَمسَٰ ِكُن َوَمسَٰ
dan orang-orang

miskin
dan orang-orang

miskin
dan orang-orang

miskin
dan tempat tinggal

kalian
dan rumah-rumah

tempat tinggal
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۟ ٱْسُكنُوا
(kalian) berdiamlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يَِّتى ِبَواٍد َغيِْر ِذى زَرْعٍ بَّنَآ إِنِّىٓ أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ رَّ

ya tuhan kami sesungguhnya aku (aku) menempatkan dari
keturunanku di lembah selain/tanpa yang memiliki tanaman

Ibrahim:37 أَْسَكنُت
أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن ُوْجِدُكْم

(kalian) tempatkanlah mereka[pr] dari mana (kalian) mendiami dari
yang kamu dapati/menurut kemampuan

Ath-Thalaaq:6 أَْسِكنُوُهنَّ
تَْسُكنُوَن ِفيِه أَفَاَل تُبِْصُروَن

berdiam/beristirahat tentang (kebenaran) itu ia membenam celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Qashash:72 تَْسُكنُوَن
ِكنُُهْم َلْم تُْسَكن مِّۢن بَْعِدِهْم إاِلَّ َقلِياًل فَِتْلَك َمسَٰ

maka itulah(tunggal) tempat kediaman mereka tidak didiami
(kamu[pr]) dari sesudah mereka kecuali sedikit

Al-Qashash:58 تُْسَكن
َوَلْو َشآَء َلَجَعَلُهۥ َساِكنًا

dan jika ia menghendaki niscaya (ia) menjadikannya (ia[lk]) yang
menetapkan

Al-Furqon:45 َساِكنًا
أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن ُوْجِدُكْم

(kalian) tempatkanlah mereka[pr] dari mana (kalian) mendiami dari
yang kamu dapati/menurut kemampuan

Ath-Thalaaq:6 َسَكنتُم
ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ

yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam
tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan

Al-An'aam:96 َسَكنًا
 َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّۢن بُيُوِتُكْم َسَكنًا

dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari rumah kalian tempat tinggal
An-Nahl:80

َوَصلِّ َعَليِْهْم إِنَّ َصَلٰوتََك َسَكٌن لَُّهْم
dan doakanlah atas mereka sesungguhnya doa kamu ketentraman

bagi mereka
At-Taubah:103 َسَكٌن

َوَلُهۥ َما َسَكَن ِفى ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
dan kepunyaanNya apa dia mendiami di dalam malam dan siang Al-An'aam:13 َسَكَن
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بُِّكْم أَن يَأِْتيَُكُم ٱلتَّابُوُت ِفيِه َسِكينٌَة مِّن رَّ
bahwa dia akan datang kepada kalian tabut tentang (kebenaran) itu

ketenangan dari tuhan kalian
Al-Baqarah:248 َسِكينٌَة

ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26 َسِكينَتَُهۥ

إِنَّ الـلَّـَه َمَعنَا فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَليِْه
sesungguhnya Allah bersama kami maka (ia[lk]) akhirnya

menurunkan Allah ketenteraman atasnya
At-Taubah:40

فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap

rasul-nya dan atas orang-orang yang beriman
Al-Fath:26

ينًا َوَءاتَْت ُكلَّ وَِٰحَدٍة مِّنُْهنَّ ِسكِّ
dan (ia) memberikan tiap-tiap yang satu daripada mereka sebuah

pisau
Yusuf:31 ينًا ِسكِّ

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَُّٰه ِفى ٱأْلَرِْض َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air dengan ukuran lalu (kami)

menempatkannyalah di dalam bumi

Al-
Mu'minuun:18

فَأَْسَكنَُّٰه
ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه

dia yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat tentang
(kebenaran) itu

Yunus:67 ۟ لِتَْسُكنُوا
لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن

supaya istirahat tentang (kebenaran) itu dan supaya mencari dari
karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih

Al-Qashash:73

الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
Allah yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat

tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh
menerangi

Ghafir:61

ِكنَي يَْعَمُلوَن ِفى ٱْلبَْحِر ِفينَُة فََكانَْت مِلَسَٰ أَمَّا ٱلسَّ
adapun perahu maka (ia) adalah untuk orang-orang miskin mereka

mengerjakan di dalam laut
Al-Kahfi:79 ِكنَي مِلَسَٰ

َوَجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها لِيَْسُكَن إَِليَْها
dan dia menjadikan daripadanya pasangannya/isterinya agar merasa

senang kepadanya
Al-A'raaf:189 لِيَْسُكَن

أََلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِيَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

malam agar istirahat tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang
sungguh-sungguh menerangi

An-Naml:86
۟ لِيَْسُكنُوا
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لِّتَْسُكنُٓوا۟ إَِليَْها َوَجَعَل بَيْنَُكم مََّودَّةً َورَْحَمًة
supaya istirahat kepadanya dan dia menjadikan diantara kalian rasa

kasih dan rahmat
Ar-Ruum:21 ۟ لِّتَْسُكنُٓوا

ِكنَُكْم َقاَلْت نَْمَلٌة يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّْمُل ٱْدُخُلوا۟ َمسَٰ
dia mengatakan seekor semut wahai semut kalian hendaklah masuk

tempat tinggal kalian
An-Naml:18 ِكنَُكْم َمسَٰ

ِكنُُهْم َلْم تُْسَكن مِّۢن بَْعِدِهْم إاِلَّ َقلِياًل فَِتْلَك َمسَٰ
maka itulah(tunggal) tempat kediaman mereka tidak didiami

(kamu[pr]) dari sesudah mereka kecuali sedikit
Al-Qashash:58 ِكنُُهْم َمسَٰ

ِكنُُهْم  فَأَْصبَُحوا۟ اَل يَُرىٰٓ إاِلَّ َمسَٰ
maka mereka mejadi tidak diperlihatkan (oleh dia) kecuali tempat

kediaman mereka
Al-Ahqaaf:25

َ َلُكْم ِكِن ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوتَبنَيَّ َوَسَكنتُْم ِفى َمسَٰ
dan (kalian) telah mendiami di dalam kediaman orang-orang yang
mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri dan (ia) menjadi telah

jelas/nyata bagi kalian

Ibrahim:45
ِكِن َمسَٰ

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ ِكِنِهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
berjalan-jalan di dalam tempat tinggal mereka/ummat-ummat

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:128
ِكِنِهْم َمسَٰ

ِكِنِهْم  مَِّن ٱْلُقُروِن يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
dari kurun/umat-umat berjalan-jalan di dalam tempat tinggal

mereka/ummat-ummat
As-Sajdah:26

ِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم فََكفَّٰرَتُُهۥٓ إِطَْعاُم َعَشرَِة َمسَٰ
maka dendanya kalian hendaklah memberi makan sepuluh orang-

orang miskin dari dia masuk kedalam pertengahan/biasa apa kalian
memberi makan keluargamu

Al-Maidah:89
ِكنَي َمسَٰ

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah atau denda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95

َلَقْد َكاَن لَِسبٍَإ ِفى َمْسَكِنِهْم َءايٌَة َجنَّتَاِن َعن يَِمنيٍ َوِشَماٍل
sesungguhnya adalah dia bagi kaum Saba di dalam tempat kediaman

mereka tanda-tanda dua surga dari sebelah kanan dan sebelah kiri
Saba':15 َمْسَكِنِهْم

لَّيَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر َمْسُكونٍَة ِفيَها
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian kelak memasuki

rumah-rumah tidak / bukan / selain (ia[pr]) yang ditempati
didalamnya

An-Nuur:29
َمْسُكونٍَة
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فَِإطَْعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا ذَٰلَِك لِتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka (kamu) berilah makan enam puluh orang miskin itu supay

beriman kepada Allah dan rasul-nya
Al-Mujaadilah:4 ِمْسِكينًا

َويُطِْعُموَن ٱلطََّعاَم َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيًرا
dan menyebabkan memberi makan makanan atas/terhadap sangat

dicintainya orang miskin dan anak yatim dan tawanan
Al-Insaan:8

أَْو ِمْسِكينًا ذَا َمتَْربٍَة
atau orang miskin mempunyai/yang ada sangat payah/melarat

Al-Balad:16

َوَعَلى ٱلَِّذيَن يُِطيُقونَُهۥ ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ
dan atas orang-orang yang berat dijalankannya tebusan-tebusan

makanan seorang miskin
Al-Baqarah:184 ِمْسِكنيٍ

ِكِنِهْم َ َلُكم مِّن مَّسَٰ َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوَقد تَّبنَيَّ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan sungguh ia
menjadi jelas bagi kalian dari tempat tinggal mereka/ummat-ummat

Al-Ankabuut:38 ِكِنِهْم مَّسَٰ
أَن الَّ يَْدُخَلنََّها ٱْليَْوَم َعَليُْكم مِّْسِكنٌي

bahwa jangan memasukkan kami kedalamnya[pr] hari ini atas kalian
seorang miskin

Al-Qalam:24 مِّْسِكنٌي
َ َلُكْم ِكِن ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوتَبنَيَّ َوَسَكنتُْم ِفى َمسَٰ

dan (kalian) telah mendiami di dalam kediaman orang-orang yang
mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri dan (ia) menjadi telah

jelas/nyata bagi kalian

Ibrahim:45
َوَسَكنتُْم

َوَلنُْسِكنَنَُّكُم ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِدِهْم ذَٰلَِك
dan sungguh akan menempatkan kalian bumi/negeri dari sesudah

mereka itu
Ibrahim:14 َوَلنُْسِكنَنَُّكُم

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن لِِديَن ِفيَها َوَمسَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan tempat-tempat tinggal

kebaikan di dalam surga 'adn
At-Taubah:72 ِكَن َوَمسَٰ

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم َوَمسَٰ
dan tempat-tempat tinggal kebaikan di dalam surga 'adn itu

keberuntungan maha besar/maha agung
Ash-Shaff:12

ِكُن تَرَْضْونََهآ أََحبَّ إَِليُْكم مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَمسَٰ
dan rumah-rumah tempat tinggal menyenanginya lebih mencintai

kepadamu dari Allah dan rasul-nya
At-Taubah:24 ِكُن َوَمسَٰ

ِكِنُكْم َلَعلَُّكْم تُْسـَُٔلوَن َوَمسَٰ
dan tempat tinggal kalian agar supaya kalian kalian ditanya Al-Anbiyaa':13 ِكِنُكْم َوَمسَٰ
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ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok

kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang
miskin

Al-Baqarah:177
ِكنَي َوٱمْلَسَٰ

جِِريَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِكنَي َوٱمْلُهَٰ أَن يُؤْتُٓوا۟ أُ۟ولِى ٱْلُقْربَىٰ َوٱمْلَسَٰ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan

orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan
Allah

An-Nuur:22

ِكنُي إِذَا َحَضَر ٱْلِقْسَمَة أُ۟وُلوا۟ ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َو
dan apabila ia menghadiri pembagian / sumpah orang-orang yang

mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin

An-Nisa:8
ِكنُي َوٱمْلَسَٰ

ِكنيِ َوِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak yatim dan orang-

orang miskin
Al-Baqarah:83 ِكنيِ َوٱمْلَسَٰ

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk kedua orang tua dan kaum kerabat dan anak-anak yatim

dan orang-orang miskin dan orang-orang yang jalan
Al-Baqarah:215

ِكنيِ نًا َوِبِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ  َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan kepada kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik dan

(dengan/terhadap)yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-
anak yatim dan orang-orang miskin

An-Nisa:36

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan untuk yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak

yatim dan orang-orang miskin dan Ibnu jalan
Al-Anfaal:41

ِملنَِي َعَليَْها َوٱمْلُؤَلَّفَِة ِكنيِ َوٱْلعَٰ َدقَُٰت لِْلفَُقرَآِء َوٱمْلَسَٰ إِنََّما ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah sedekah bagi orang-orang fakir dan orang-

orang miskin dan Xamil/pengurus diatasnya dan para muallaf
At-Taubah:60

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7

َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة َوٱمْلَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه
dan dia telah ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan dan

mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah
Al-Baqarah:61 َوٱمْلَْسَكنَُة

َوَءاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي
dan berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan telah

benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin
Al-Isra:26 َوٱمْلِْسِكنَي
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ِبيِل فَـَٔاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي َوٱبَْن ٱلسَّ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan
telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan

orang-orang jalan

Ar-Ruum:38

يحَ إِن يََشأْ يُْسِكِن ٱلرِّ
jika dia menghendaki menyebabkan menentramkan angin Asy-Syuura:33 يُْسِكِن

ِذِه ٱْلَقْريََة إِذْ ِقيَل َلُهُم ٱْسُكنُوا۟ هَٰ َو
dan ketika dia dikatakan kepada mereka (kalian) berdiamlah ini

negeri
Al-A'raaf:161 ۟ ٱْسُكنُوا

َوُقْلنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ لِبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْسُكنُوا۟ ٱأْلَرَْض
dan kami berkata dari sesudahnya itu bagi Bani Israil (kalian)

berdiamlah bumi
Al-Isra:104

ٱْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك ٱْلَجنََّة
kamu hendaklah tinggal kamu dan isterimu surga ini Al-Baqarah:35 ٱْسُكْن

َويَٰٓـَٔاَدُم ٱْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك ٱْلَجنََّة
dan hai Adam kamu hendaklah tinggal kamu dan isterimu surga ini

Al-A'raaf:19

ِكينََة ِفى ُقُلوِب ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan ketenteraman di dalam orang-orang yang

mendustakan
Al-Fath:4 ِكينََة ٱلسَّ

ِكينََة َعَليِْهْم َوأَثَٰبَُهْم فَتًْحا َقِريبًا فَأَنزََل ٱلسَّ
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan ketenteraman atas mereka dan

memberi pahala kepada mereka kemenangan dekat
Al-Fath:18

َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱمْلَْسَكنَُة
dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan dia telah

ditimpakan atas mereka kelemahan / kemiskinan
Ali-Imran:112 ٱمْلَْسَكنَُة

َوَلْم نَُك نُطِْعُم ٱمْلِْسِكنَي
dan tidak ada kami diberi makan orang-orang miskin

Al-
Muddaththir:44 ٱمْلِْسِكنَي

واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ
dan tidak ia menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang

miskin
Al-Haaqqah:34 ٱمْلِْسِكنيِ

وَن َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ ضُّ  واََل تَحَٰٓ
dan tidak saling menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang

miskin
Al-Fajr:18

 واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ
dan tidak menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang miskin

Al-Maauun:3
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ب ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna todongan, pencurian,

pembegalan, penyamunan, penggarongan, penggedoran, penjarahan,
barang rampasan, barang curian, keuntungan, kerugian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjarah, mencuri,
merampas, merampok, membajak, menggarong, membatak, merusak,

memanjakan, mengganggu, menjadi basi, membuat busuk, menjadi busuk,
membasikan, ingin sekali

يَْسُلبُْهُم
merampas mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
إِن يَْسُلبُْهُم ٱلذُّبَاُب َشيْـًٔا الَّ يَْستَنِقذُوهُ ِمنُْه َو

dan jika merampas mereka lalat itu sesuatu tidaklah mohon
menyelamatkannya dari padanya

Al-Hajj:73 يَْسُلبُْهُم
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ح ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gamam, persenjataan, perang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperkuat,
mempersenjatai, mempererat, meneguhkan, mengukuhkan,

memperkukuh, mempertebal, menguatkan, melancarkan, memperteguh,
menebalkan, menjelaskan, memperkeras, mengeraskan, memperkeraskan,
membenarkan, menyokong, mendalilkan, membuktikan dgn fakta-fakta,

memastikan, menegaskan, menyegarkan, menggiatkan,
mengkonsolidasikan, menggabungkan, bersatu, mengintensifkan,

meningkatkan, memperhebat, mempergiat, mempersangat, mengolah,
menanam, menanamkan, membudayakan, membina, mengembangkan,

membangun, terjadi, timbul, menopang, menunjang, menutup, menyegel,
mengunci, mencap, menaruh cap, melipatgandakan, memperbesar,

mengulangi, mengulang, mendukung, menyetujui, memperkukuhkan,
setuju, mengesahkan, mengizinkan, mengerahkan, mencukupi,

mencukupkan, memulihkan, menyatakan, menjamin, menetapkan dgn
resmi, menerangkan dgn sebenarnya, menyaksikan, mengalami,

mempersaksikan, mempercermin, mempercerminkan

َوأَْسلَِحتَُهْم أَْسلَِحِتُكْم أَْسلَِحتَُهْم أَْسلَِحتَُكْم
dan senjata mereka senjata-senjata kalian senjata-senjata mereka senjata-senjata kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَن تََضُعٓوا۟ أَْسلَِحتَُكْم َوُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
atau adalah kalian sakit akan kalian meletakkan senjata-senjata kalian

dan kalian ambillah kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:102 أَْسلَِحتَُكْم

َعَك َوْليَأُْخذُٓوا۟ أَْسلَِحتَُهْم فَْلتَُقْم طَآِئفٌَة مِّنُْهم مَّ
maka kamu hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama kamu

dan mereka sungguh mengambil senjata-senjata mereka
An-Nisa:102 أَْسلَِحتَُهْم

يَْلًة وَِٰحَدةً َلْو تَْغفُُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميُلوَن َعَليُْكم مَّ
sekiranya kalian melupakan dari senjata-senjata kalian dan

kenikmatan kalian maka mereka akan balik menyerbu atas kalian
perpalingan yang melakukan penyatuan

An-Nisa:102
أَْسلَِحِتُكْم
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۟ فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sungguh

mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-
orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102 َوأَْسلَِحتَُهْم
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خ ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengupas, menggundulkan,
mengupaskan, mencopot, mencopoti, membuka pakaian, merampok,

mencuri, mengosongkan, melucuti, menelanjangi, menguliti, membeset,
mengelupas, menggunduli

ٱنَسَلخَ نَْسَلخُ فَٱنَسَلخَ
(ia) akhirnya mengabiskan menanggalkan maka dia melepaskan diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْطَُٰن فََكاَن ِمَن ٱْلَغاِويَن فَٱنَسَلخَ ِمنَْها فَأَتْبََعُه ٱلشَّ
maka dia melepaskan diri daripadanya (ayat-ayat) lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya syaitan maka (ia) adalah dari
orang-orang yang sesat

Al-A'raaf:175
فَٱنَسَلخَ

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱلَّيُْل نَْسَلخُ ِمنُْه ٱلنََّهاَر فَِإذَا ُهم مُّظْلُِموَن
dan suatu tanda bagi mereka malam menanggalkan dari padanya

siang maka tiba-tiba mereka mereka kegelapan
YaaSiin:37 نَْسَلخُ

فَِإذَا ٱنَسَلخَ ٱأْلَْشُهُر ٱْلُحرُُم
maka apabila (ia) akhirnya mengabiskan bulan-bulan haram At-Taubah:5 ٱنَسَلخَ
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س ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jatuhnya, kejatuhan,

turunnya, runtuhnya, musim rontok, surutnya, landaian, seri, rangkaian,
rentetan, rantai, jajaran, banjar, jejer, leretan, lereng, lerengan, musim

runtuh, tingginya, deretan, deret, keadaan jalin-menjalin, tali, senar,
benang, untai, bandut, syarat, kereta api, jalan, barisan, pancung, sepur,

pengiring, gerombolan, gaun panjang, akibat, sumbu peledak, iring-
iringan, spektrum, gambaran, hantu, momok, babak, ronde, anak tangga,

ronda, patroli, raun, berondongan, tembakan bersama, rantai anjing,
pengikat binatang, mengikat dgn tali, memegang dgn tali, kategori,

kelompok, golongan, bangsa, tinggalnya, penundaan, penopang,
penyokong, jahitan penguat pd pakaian, bubutan, karang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna jatuh, turun, tumbang, gugur,
reda, melihat ke bawah, redup, mengikat, menambat, menambatkan,
merantaikan, merentangkan, memasang tali, menguntai, mengupas,

memberi tali, menyambung-nyambung, melatih, mendidik, mengajar,
mengasuh, berlatih, menyeret, mengajari, naik kereta api, belajar, bergaul,

mengursus, memimpin, mengarahkan, membidikkan, mengatur,
membulatkan, mengelilingi, mengitari, menyelesaikan, mengakhiri, dpt
dibulatkan, membundarkan, tinggal, menginap, menumpang, berdiam,
menunda, menangguhkan, diopname, mukim, menghentikan, mencegah

لَِٰسُل َوٱلسَّ ِسْلِسَلٍة َسلَِٰساَل۟
dan rantai rantai rantai-rantai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن َسلَِٰساَل۟ َوأَْغلَٰاًل َوَسِعيًرا إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala
Al-Insaan:4 َسلَِٰساَل۟

ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسبُْعوَن ِذَراًعا فَٱْسُلُكوهُ
kemudian di dalam rantai hastanya/panjangnya tujuh puluh hasta

maka (mereka) masukkannya lah
Al-Haaqqah:32 ِسْلِسَلٍة

لَِٰسُل يُْسَحبُوَن إِِذ ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَِٰقِهْم َوٱلسَّ
ketika belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka dan

rantai diseret
Ghafir:71 لَِٰسُل َوٱلسَّ
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ط ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wewenang, kekuasaan, kuasa,

penguasa, kewibawaan, wibawa, pengaruh, ahli, sumber, hak untuk
bertindak, orang berkuasa, hak memerintah, orang yg berwenang, daya,

kekuatan, tenaga, kemampuan, pangkat, kodrat, kesanggupan,
keperkasaan, negara besar, kekayaan, sultan, dominion, hal memerintah,

pemerintahan, kerajaan, kekuasaan raja, kekuasaan bangsawan,
pemilikan bangsawan, raja, kopling, genggaman, kopeling, cengkeraman,

cengkam, sarang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggerakkan, memerintah,

menguasai, mencengkam, merajalela, mengampukan, menggenggam,
mengepit, memperapitkan, berpegang pd

ُسْلطٍَٰن ُسْلطٌَٰن ُسْلطَٰنًا ِبُسْلطَٰنٍۭ ِبُسْلطٍَٰن
kekuasaan kekuasaan kekuasaan dengan alasan dengan alasan

َلَسلَّطَُهْم ُسْلطَِٰنيَْه ُسْلطَٰنُُهۥ ُسْلطَٰنٍۭ ُسْلطٍَٰن
tentu dia telah

memberi kekuasaan
kepada mereka

kekuasaanku kekuasaannya kekuasaan kekuasaan

يَُسلُِّط
sungguh-sungguh akan memberikan kekuasaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فَأْتُونَا ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ

karena itu datangkan kepada kami dengan alasan yang nyata Ibrahim:10 ِبُسْلطٍَٰن
 َوَما َكاَن َلنَآ أَن نَّأِْتيَُكم ِبُسْلطٍَٰن

dan tidak adalah dia bagi kami akan mendatangkan kepada kalian[lk]
dengan alasan

Ibrahim:11

أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ أَْو َليَأِْتيَنِّى ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat atau
sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya atau benar-benar ia

datang kepadaku dengan alasan nyata/terang

An-Naml:21
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إِنِّىٓ َءاِتيُكم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku aku mendatangkan kepada kalian dengan alasan

nyata
Ad-Dukhaan:19

َوِفى ُموَسىٰٓ إِذْ أَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan pada Musa ketika kami mengutusnya kepada fir'aun dengan

alasan nyata

Adz-
Dzaariyaat:38

أَْم َلُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمُعوَن ِفيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمُعُهم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
ataukah bagi mereka tangga mendengarkan tentang (kebenaran) itu
maka hendaklah mendatangkan (kt seru) orang yang mendengarkan

diantara mereka dengan alasan nyata

Ath-Thuur:38

 فَٱنفُذُوا۟ اَل تَنفُذُوَن إاِلَّ ِبُسْلطٍَٰن
maka tembuslah/lintasilah tidak menembusnya kecuali dengan alasan

Ar-Rahman:33

ٍ لَّواَْل يَأْتُوَن َعَليِْهم ِبُسْلطَٰنٍۭ بَنيِّ
mengapa tidak mendatangkan / membuat atas mereka dengan alasan

kejelasan/kenyataan
Al-Kahfi:15 ِبُسْلطَٰنٍۭ

ِبَمآ أَْشرَُكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dengan sebab kalian menyekutukan kepada Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Ali-Imran:151 ُسْلطَٰنًا

ِبينًا َوأُ۟ولَِٰٓئُكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا مُّ
dan mereka itu kami jadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan

dengan nyata
An-Nisa:91

ِبينًا أَتُِريُدوَن أَن تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا مُّ
apakah kalian inginkan bahwa mereka menjadikan bagi Allah atas

kalian kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:144

ِبينًا فََعفَْونَا َعن ذَٰلَِك َوَءاتَيْنَا ُموَسىٰ ُسْلطَٰنًا مُّ
maka kami telah memaafkan dari itu dan kami berikan Musa

kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:153

 أَنَُّكْم أَْشرَْكتُم ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا
bahwa kamu kalian persekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya atas kalian kekuasaan
Al-An'aam:81

 َوأَن تُْشرُِكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan bahwa kalian menyekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Al-A'raaf:33

 َوَمن ُقِتَل َمظُْلوًما فََقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّهۦ ُسْلطَٰنًا
dan barangsiapa dia telah dibunuh teraniaya/zalim maka

sesungguhnya telah kami jadikan kepada warisnya kekuasaan
Al-Isra:33

َوٱْجَعل لِّى ِمن لَُّدنَك ُسْلطَٰنًا نَِّصيًرا
dan kamu hendaklah menjadikan bagiku dari sisi kamu kekuasaan

yang sangat menolong
Al-Isra:80
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 َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menurunkan

dengannya kekuasaan
Al-Hajj:71

 َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك َونَْجَعُل َلُكَما ُسْلطَٰنًا
dia mengatakan akan meneguhkan/menguatkan lenganmu dengan

saudaramu dan menjadikan bagi kamu berdua kekuasaan
Al-Qashash:35

 أَْم أَنزَْلنَا َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا
ataukah kami telah menurunkan atas mereka kekuasaan

Ar-Ruum:35

إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Hijr:42 ُسْلطٌَٰن

ُلوَن إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99

 إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Isra:65

أَْم َلُكْم ُسْلطٌَٰن مُِّبنٌي
ataukah bagi kalian kekuasaan yang nyata

Ash-
Shaafaat:156

مَّا نَزََّل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak Dia telah berangsur-angsur menurunkan Allah dengannya dari

kekuasaan
Al-A'raaf:71 ُسْلطٍَٰن

 مَّآ أَنزََل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak ia menurunkan Allah dengannya (nama-nama) dari kekuasaan

Yusuf:40

َوَما َكاَن لِىَ َعَليُْكم مِّن ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan tidak adalah dia bagiku atas kalian dari kekuasaan sesungguhnya

orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan sangat pedih
Ibrahim:22

 َوَما َكاَن َلُهۥ َعَليِْهم مِّن ُسْلطٍَٰن
dan tidak adalah dia baginya atas mereka dari kekuasaan

Saba':21

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن  ٱلَِّذيَن يُجَٰ
orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat

Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:35

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن  إِنَّ ٱلَِّذيَن يُجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada

ayat-ayat Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:56

 مَّآ أَنزََل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak ia menurunkan Allah dengannya dari kekuasaan

An-Najm:23

2779

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ذَآ نَُهۥ إِْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ ِبهَٰ َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا ُسبْحَٰ
mereka berkata ia telah mengambil Allah anak maha suci dia jika

tidak kamu mempunyai dari kekuasaan dengan ini
Yunus:68 ُسْلطَٰنٍۭ

 َوَما َكاَن َلنَا َعَليُْكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ
dan tidak adalah dia bagi kami atas kalian dari kekuasaan

Ash-Shaafaat:30

إِنََّما ُسْلطَٰنُُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يَتََولَّْونَُهۥ َوٱلَِّذيَن ُهم ِبِهۦ ُمْشرُِكوَن
sesungguhnya hanyalah kekuasaannya atas/terhadap orang-orang

yang sangat melindunginya dan orang-orang yang mereka dengannya
orang-orang yang breusaha untuk mempersekutukan

An-Nahl:100
ُسْلطَٰنُُهۥ

َهَلَك َعنِّى ُسْلطَِٰنيَْه
dia membinasakan daripadaku kekuasaanku Al-Haaqqah:29 ُسْلطَِٰنيَْه

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَسلَّطَُهْم َعَليُْكْم
dan kalau ia menghendaki Allah tentu dia telah memberi kekuasaan

kepada mereka atas kalian
An-Nisa:90 َلَسلَّطَُهْم

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan nyata
Huud:96 َوُسْلطٍَٰن

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan yang nyata
Ghafir:23

واََل رَِكاٍب َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُسلُِّط رُُسَلُهۥ َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan tidak tunggangan akan tetapi Allah sungguh-sungguh akan

memberikan kekuasaan rasul-rasulnya atas/terhadap siapadia
kehendaki

Al-Hasyr:6
يَُسلُِّط
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Kosakata AlQuran

ف ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nenek moyang, karuhun,

bebet, datuk, sumber, naskah asli, pendahulu, orang yg disebut lebih dulu,
ayah, papa, aba, bapak, sang ayah, sang bapa, pendeta, paderi, baba, babe,

pembela
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menahan diri, bersabar,

bersabar hati, mengelak, menjadi ayah, berlaku sbg ayah

َسَلَف َسَلفًا أَْسَلفْتُْم أَْسَلفَْت
dia melalui pendahuluan (kalian) dahulu lalui (ia[pr]) telah lewat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهنَالَِك تَبُْلوا۟ ُكلُّ نَفٍْس مَّآ أَْسَلفَْت
disanalah merasakan tiap jiwa/orang apa (ia[pr]) telah lewat Yunus:30 أَْسَلفَْت

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَمآ أَْسَلفْتُْم ِفى ٱأْلَيَّامِ ٱْلَخالِيَِة
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan

apa/disebabkan (kalian) dahulu lalui di dalam hari-hariyangmelalui /
pelewat

Al-Haaqqah:24
أَْسَلفْتُْم

فََجَعْلنَُٰهْم َسَلفًا َوَمثاًَل لِّْلَءاِخِريَن
maka (kami) menjadikan mereka pendahuluan dan perumpamaan

bagi orang-orang yang kemudian
Az-Zukhruf:56 َسَلفًا

فَٱنتََهىٰ فََلُهۥ َما َسَلَف
maka/lalu ia berhenti maka baginya apa dia melalui Al-Baqarah:275 َسَلَف

 مَِّن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َقْد َسَلَف
dari isteri-isteri kecuali sungguh telah dia melalui

An-Nisa:22

 َوأَن تَْجَمُعوا۟ بَنْيَ ٱأْلُْختنَْيِ إاِلَّ َما َقْد َسَلَف
dan bahwa kalian menghimpun antara dua perempuan bersaudara

kecuali apa sungguh telah dia melalui
An-Nisa:23
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KosakataAlQuran

ا َسَلَف  ذَٰلَِك ِصيَاًما لِّيَذُوَق َوبَاَل أَْمرِِهۦ َعفَا الـلَّـُه َعمَّ
itu berpuasa supaya merasakan kejahatan/akibat buruk urusan-nya dia

telah memberi maaf Allah tentang apa dia melalui
Al-Maidah:95

 ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَنتَُهوا۟ يُْغفَْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari jika mereka menghentikan diampuni bagi mereka
apa/dosa-dosa sungguh telah dia melalui

Al-Anfaal:38
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Kosakata AlQuran

ق ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna borok, bisulan, barah, titik

didih, hal mendidih, didihan, kebingungan, kudis, kurap, luka terbakar, air
mendidih, keropeng, luka kebakaran, luka hangus, orang manja
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendidih, bergolak,

menggelogok, merebus, mendidihkan, direbus, memasak, menanak,
mempertanak, kulub, berdidih, adalah panas sekali, menggelegak,

bergerak dgn perasaan meluap, hiruk-pikuk, memasak setengah matang,
melepuh, memanaskan, mencuci dgn air mendidih, memanjakan, merawati

َسَلُقوُكم
(mereka) mencaci maki kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19 َسَلُقوُكم
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ك ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna korps, kesatuan, korporasi

mahasiswa, kawat, snur, layanan, servis, pelayanan, jasa, dinas, kebaktian,
bakti, pengabdian, jawatan, kedinasan, peralatan, departemen,

pertolongan, angkatan, darma, tugas, peladenan, pekerjaan yg berguna,
upacara keagamaan, seperangkat, kementeriankelakuan, sikap, tingkah

laku, pembaktian, militer, berhubung dgn pelayanan, pukulan, kekalahan,
hajaran, gebukan, bantingan, tebahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengirim telegram, melayani,
memeriksa dan mereparasi, memperbaiki, mengejar, mengikuti, memburu,

menguber, meneruskan perjalanan, menuruntukan, memperturuntukan,
melanjuntukan, bertingkah, berjalan, berkelakuan, berperangai,

menunjukkan reaksi

فَٱْسُلِكى فَٱْسُلُكوهُ فََسَلَكُهۥ َسَلْكنَُٰه َسَلَكُكْم
lalu

berjalanlah/tempuhlah
maka (mereka)

masukkannya lah
lalu (ia)

memasukkannya kami masukkannya (ia) memasukkan
kalian

َوَسَلَك نَْسُلُكُهۥ لِّتَْسُلُكوا۟ فَٱْسُلْك فَٱْسُلِكى
dan (ia) memasuki memasukkannya supaya melalui maka masukkanlah lalu

berjalanlah/tempuhlah

ٱْسُلْك يَْسُلْكُه
(kamu) masukkanlah akan memasukkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َما َسَلَكُكْم ِفى َسَقَر
apa yang (ia) memasukkan kalian di dalam neraka saqar

Al-
Muddaththir:42 َسَلَكُكْم

َكذَٰلَِك َسَلْكنَُٰه ِفى ُقُلوِب ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah kami masukkannya di dalam hati-hati para yang

melakukan dosa

Asy-
Syu'araa':200

َسَلْكنَُٰه
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فََسَلَكُهۥ يَنَِٰبيعَ ِفى ٱأْلَرِْض
lalu (ia) memasukkannya memberikan di dalam bumi Az-Zumar:21 فََسَلَكُهۥ

ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسبُْعوَن ِذَراًعا فَٱْسُلُكوهُ
kemudian di dalam rantai hastanya/panjangnya tujuh puluh hasta

maka (mereka) masukkannya lah
Al-Haaqqah:32 فَٱْسُلُكوهُ

ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69 فَٱْسُلِكى

فَٱْسُلْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ َوأَْهَلَك
maka masukkanlah didalamnya (perahu ini) dari tiap-tiap berpasang-

pasangan dua dan keluargamu

Al-
Mu'minuun:27

فَٱْسُلْك
لِّتَْسُلُكوا۟ ِمنَْها ُسباًُل ِفَجاًجا

supaya melalui dari padanya jalan-jalan beberapa jurusan Nuh:20 ۟ لِّتَْسُلُكوا
َكذَٰلَِك نَْسُلُكُهۥ ِفى ُقُلوِب ٱمْلُْجرِِمنَي

seperti itulah memasukkannya di dalam hati-hati para yang
melakukan dosa

Al-Hijr:12 نَْسُلُكُهۥ
ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسباًُل

yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap dan (ia)
memasuki bagi kalian di dalamnya (di bumi) jalan-jalan

Thaahaa:53 َوَسَلَك
فَِإنَُّهۥ يَْسُلُك ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ رََصًدا

maka sesungguhnya dia menjalankan/mengadakan dari antara kedua
tangannya/hadapannya dan dari belakangnya intaian

Al-Jinn:27 يَْسُلُك
لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َربِِّهۦ يَْسُلْكُه َعذَابًا َصَعًدا

untuk menguji mereka[lk] tentang (kebenaran) itu dan barang siapa
dipalingkan dari peringatan tuhannya akan memasukkannya azab /

siksa sukar/berat

Al-Jinn:17
يَْسُلْكُه

ٱْسُلْك يََدَك ِفى َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu (kamu[lk])

keluarlah putih dari selain/tanpa jelek
Al-Qashash:32 ٱْسُلْك
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Kosakata AlQuran

ل ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bakul, tenggok, rangkaian,

rentetan, deretan, deret
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengikat, menambat,

menambatkan, merantaikan, membawa, mengeluarkan, menghasilkan,
menerbitkan, memunculkan, menunjukkan, melayan, menarik, menarik
diri, mencabut, undur, menarik kembali, meninggalkan, membatalkan,

surut, cabut, memundurkan, mengambil kembali, mempertarikkan,
mencabuntukan, bersurut

يَتََسلَُّلوَن ُسلََٰلٍة
menjadi pergi berangsur-angsur sari pati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َن ِمن ُسلََٰلٍة مِّن ِطنيٍ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ

dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari sari pati dari
tanah

Al-
Mu'minuun:12

ُسلََٰلٍة
آٍء مَِّهنيٍ ثُمَّ َجَعَل نَْسَلُهۥ ِمن ُسلََٰلٍة مِّن مَّ

kemudian ia menjadikan keturunannya dari sari pati dari air sangat
hina

As-Sajdah:8

َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن يَتََسلَُّلوَن ِمنُكْم لَِواذًا
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang menjadi pergi

berangsur-angsur diantara kalian perlindungan
An-Nuur:63 يَتََسلَُّلوَن
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م ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna salam, skala, neraca,

timbangan, sisik, derajat, kerak air, jenjang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menimbang, membersihkan
sisik, menyisiki, mendaki, mengelupas, menyampaikan, menyerahkan,
memberi, membawakan, mengantarkan, menghasilkan, memberi hasil,

membebaskan, melepaskan, menyelamatkan, mengucapkan, memperlepas,
memperlepaskan, mengakui, mengenali, mengenal, sadar, menghargai,

menerima, insaf, memperakui, mengizinkan, mengabulkan, menghadiahi,
membenarkan, mengaruniakan, menuruti

أَْسَلْمُت أَْسَلُموا۟ أَْسَلَما أَْسَلَم َءأَْسَلْمتُْم
aku telah

menundukan mereka masuk islam dia sangat mematuhi dia sangat mematuhi apakah kalian sudah
masuk islam

أُْسلَِم أَْسلِْم أَْسلُِموا۟ أَْسَلْمنَا أَْسَلْمُت
diserahakan

kamu selamatkanlah
/ tunduklah /

patuhlah
(kalian) berserah

dirilah
(kami) telah

menyerahkan diri
aku telah

menundukan

تَْسلِيًما ِبَسلَٰمٍ إِْسلَِٰمِهْم إِْسلََٰمُكم أُْسلَِم
segala

kesejahteraan/penghormatan dengan damai
islam mereka
(berserah diri

mereka)

keislaman kalian
(berserah dirilah

kalian)
diserahakan

َسلٌَٰم َسلًَٰما َسَلًما تُْسلُِموَن تَْسلِيًما
kehormatan/kesejahteraan keselamatan keselamatan berserah diri segala

kesejahteraan/penghormatan

لُِموَن سَٰ َسلَّْمتُم َسلََّم َسلِيمٍ َسلٌَٰم
orang-orang yang

telah sejahtera
(kalian)

menyerahkan
(ia) telah sukses
menyelamatkan

selamat / bersih /
berserah diri kehormatan/kesejahteraan

۟ فََسلُِّموا فََسلٌَٰم ُسلٌَّم ُسلًَّما لُِموَن سَٰ
maka (kalian[lk])

sering-sering
memberilah salam

maka keselamatan tangga tangga orang-orang yang
telah sejahtera
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لِنُْسلَِم لِْلُمْسلِِمنَي ْسلَٰمِ لِإْلِ ْلمِ لِلسَّ فََسلُِّموا۟
agar kami

menyerahkan diri
bagi orang-orang
yang berserah diri untuk islam untuk/kepada

perdamaian
maka (kalian[lk])

sering-sering
memberilah salam

ُمْسلَِمنْيِ ُمْسلًِما ُمْستَْسلُِموَن ُمَسلََّمٌة لِنُْسلَِم
dua orang yang
tunduk/patuh

yang sungguh-
sungguh

menyelamatkan diri

orang-orang yang
dalam kondisi

menyerahkan diri
yang sangat ikhlas

menyerahkan
agar kami

menyerahkan diri

مَُّسلََّمٌة ُمْسلِِمنَي ُمْسلُِموَن ٍت ُمْسلِمَٰ ُمْسلَِمنْيِ
yang sangat ikhlas

menyerahkan
orang-orang yang

berserah diri
orang-orang yang

mematuhi /
menyerahkan diri

(ia[pr]) yang
muslim/patuh

dua orang yang
tunduk/patuh

مُّْسلِِمنَي مُّْسلُِموَن مُّْسلَِمًة مُّْسلًِما مَُّسلََّمٌة
orang-orang yang

berserah diri
orang-orang yang

mematuhi /
menyerahkan diri

orang yang
menyelamatkan diri

/ tunduk / patuh

yang sungguh-
sungguh

menyelamatkan diri
yang sangat ikhlas

menyerahkan

۟ َوتَُسلُِّموا َوتَْسلِيًما َوأَْسلُِموا۟ َوأَْسَلْمُت مُّْسلِِمنَي
dan diberi salam dan (kalian)

menyerahan diri
dan (kalian)

berserah dirilah
dan (aku) berserah

diri
orang-orang yang

berserah diri

۟ َويَُسلُِّموا َوَسلُِّموا۟ َوَسلٌَٰم َوَسلًَٰما َوتَُسلُِّموا۟
dan mereka

menyelamatkan

dan (mereka)
sungguh-sungguh

mohonkanlah
keselamatan

dan kesejahteraan dan selamat dan diberi salam

يُْسلِْم يُْسلُِموَن ِت َوٱمْلُْسلِمَٰ لَُٰم َوٱلسَّ
ditaklukkan diselamatkan dan perempuan muslim dan keselamatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َوٱأْلُمِّيِّۦَن َءأَْسَلْمتُْم فَِإْن أَْسَلُموا۟ فََقِد ٱْهتََدوا
dan orang-orang ummi (buta huruf) apakah kalian sudah masuk islam

maka jika mereka masuk islam maka sungguh telah kalian
mendapatlah petunjuk

Ali-Imran:20
َءأَْسَلْمتُْم

بََلىٰ َمْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه
bahkan barang siapa dia sangat mematuhi wajahnya kepada Allah Al-Baqarah:112 أَْسَلَم
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أَْسَلَم َمن ِفى ٱلسَّ
dia sangat mematuhi orang/segala apa di dalam langit dan bumi

Ali-Imran:83

ْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا مِّمَّ
dan siapakah lebih baik agama dari siapa dia sangat mematuhi

wajahnya kepada Allah
An-Nisa:125

َل َمْن أَْسَلَم  ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَُكوَن أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

supaya adalah aku paling pertama orang dia sangat mematuhi
Al-An'aam:14

ْوا۟ رََشًدا فََمْن أَْسَلَم فَأُ۟ولَِٰٓئَك تََحرَّ
maka barang siapa dia sangat mematuhi maka itulah mereka (mereka)

kemudian menujulah/memilihlah petunjuk yang lurus
Al-Jinn:14

آ أَْسَلَما َوتَلَُّهۥ لِْلَجِبنيِ فََلمَّ
maka tatkala dia sangat mematuhi dan telah benar-benar

membaringkannya untuk/di atas kening

Ash-
Shaafaat:103

أَْسَلَما
َوٱأْلُمِّيِّۦَن َءأَْسَلْمتُْم فَِإْن أَْسَلُموا۟ فََقِد ٱْهتََدوا۟

dan orang-orang ummi (buta huruf) apakah kalian sudah masuk islam
maka jika mereka masuk islam maka sungguh telah kalian

mendapatlah petunjuk

Ali-Imran:20
۟ أَْسَلُموا

بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ
ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka

masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-
orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44

۟  يَُمنُّوَن َعَليَْك أَْن أَْسَلُموا
memberi nikmat atas kamu bahwa mereka masuk islam

Al-Hujuraat:17

َلِمنَي أَْسلِْم َقاَل أَْسَلْمُت لِرَبِّ ٱْلعَٰ
kamu selamatkanlah / tunduklah / patuhlah dia mengatakan aku telah

menundukan kapada tuhan/pemelihara semesta alam
Al-Baqarah:131 أَْسَلْمُت

وَك فَُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهىَ لِـلَّـِه فَِإْن َحآجُّ
maka jika mereka mendebat kamu maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah menundukan wajahku/diriku kepada Allah
Ali-Imran:20

ُن ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َا يَْدُخِل ٱإْلِ َولَِٰكن ُقوُلٓوا۟ أَْسَلْمنَا َوملَّ
akan tetapi dikatakan (kami) telah menyerahkan diri dan belum

masuk iman di dalam hati kalian
Al-Hujuraat:14 أَْسَلْمنَا

ِر ٱمْلُْخِبِتنَي فَِإلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََلُهۥٓ أَْسلُِموا۟ َوبَشِّ
maka tuhan kalian tuhan yang esa maka kepada-Nya (kalian)

berserah dirilah dan beritakanlah orang-orang yang menundukan
diri/mematuhi

Al-Hajj:34
۟ أَْسلُِموا
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َلِمنَي أَْسلِْم َقاَل أَْسَلْمُت لِرَبِّ ٱْلعَٰ
kamu selamatkanlah / tunduklah / patuhlah dia mengatakan aku telah

menundukan kapada tuhan/pemelihara semesta alam
Al-Baqarah:131 أَْسلِْم

َلِمنَي َوأُِمرُْت أَْن أُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan (aku) diperintahkan supaya diserahakan kapada tuhan/pemelihara

semesta alam
Ghafir:66 أُْسلَِم

ُقل الَّ تَُمنُّوا۟ َعَلىَّ إِْسلََٰمُكم بَِل الـلَّـُه يَُمنُّ َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan memberi nikmat atas keislaman
kalian (berserah dirilah kalian) bahkan Allah sungguh akan memberi

nikmat atas kalian

Al-Hujuraat:17
إِْسلََٰمُكم

وا۟ ِبَما َلْم يَنَاُلوا۟ وََكفَُروا۟ بَْعَد إِْسلَِٰمِهْم َوَهمُّ
dan (mereka) mengingkari sesudah islam mereka (berserah diri

mereka) dan mengharapkan kepada apa yang tidak memperoleh
At-Taubah:74 إِْسلَِٰمِهْم

ِقيَل يَٰنُوُح ٱْهِبْط ِبَسلَٰمٍ مِّنَّا
dia dikatakan hai Nuh turunlah dengan damai dari kami Huud:48 ِبَسلَٰمٍ

ٱْدُخُلوَها ِبَسلَٰمٍ َءاِمِننَي
(kalian) masuklah kedalamnya dengan damai keadaan aman

Al-Hijr:46

ٱْدُخُلوَها ِبَسلَٰمٍ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُلوِد
(kalian) masuklah kedalamnya dengan damai itu hari kekekalan

Qaaf:34

ا َقَضيَْت َويَُسلُِّموا۟ تَْسلِيًما مِّمَّ
dari apa kamu memutuskan dan mereka menyelamatkan segala

kesejahteraan/penghormatan
An-Nisa:65 تَْسلِيًما

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َصلُّوا۟ َعَليِْه َوَسلُِّموا۟ تَْسلِيًما
wahai orang-orang yang mereka mengimani (mereka) mendoa

atasnya dan (mereka) sungguh-sungguh mohonkanlah keselamatan
segala kesejahteraan/penghormatan

Al-Ahzab:56

َكذَٰلَِك يُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تُْسلُِموَن
seperti itulah disempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya

kalian berserah diri
An-Nahl:81 تُْسلُِموَن

ِكُسوَن َورَُجاًل َسَلًما لِّرَُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل ُمتَشَٰ
orang-orang yang saling dalam perselisihan dan seorang laki-laki

keselamatan bagi seorang laki-laki apakah keduanya menyamakan
perumpamaan

Az-Zumar:29
َسَلًما

َقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم فََما َلِبَث
mereka berkata keselamatan dia mengatakan

kehormatan/kesejahteraan maka tidak (ia) menempatkan
Huud:69 َسلًَٰما
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 إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

Al-Hijr:52

 الَّ يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا إاِلَّ َسلًَٰما
tidak mereka mendengar didalamnya (surga) ketersia-siaan kecuali

keselamatan
Maryam:62

ِهُلوَن َقاُلوا۟ َسلًَٰما إِذَا َخاطَبَُهُم ٱْلجَٰ  َو
dan apabila (ia) mengajak omong-omong mereka orang-orang yang

bodoh mereka berkata keselamatan
Al-Furqon:63

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25

إاِلَّ ِقياًل َسلًَٰما َسلًَٰما
kecuali perkataan keselamatan keselamatan

Al-Waqi'a:26

 إاِلَّ ِقياًل َسلًَٰما َسلًَٰما
kecuali perkataan keselamatan keselamatan

Al-Waqi'a:26

فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian diamenuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54
َسلٌَٰم

َب ٱْلَجنَِّة أَن َسلٌَٰم َعَليُْكْم َونَاَدْوا۟ أَْصحَٰ
dan mereka menyeru penghuni surga bahwa

kehormatan/kesejahteraan atas kalian
Al-A'raaf:46

نََك ٱللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم  َدْعَوىُٰهْم ِفيَها ُسبْحَٰ
doa mereka didalamnya maha suci engkau ya Allah dan

penghormatan mereka didalamnya kehormatan/kesejahteraan
Yunus:10

َقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم فََما َلِبَث
mereka berkata keselamatan dia mengatakan

kehormatan/kesejahteraan maka tidak (ia) menempatkan
Huud:69

َسلٌَٰم َعَليُْكم ِبَما َصبَرْتُْم فَِنْعَم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
kehormatan/kesejahteraan atas kalian dengan apa/sebab (kalian)

bersabar maka nikmat akibat / kesudahan tempat
Arraad:24

 ِبِإذِْن َربِِّهْم تَِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلٌَٰم
dengan seizin tuhan mereka penghormatan mereka didalamnya

kehormatan/kesejahteraan
Ibrahim:23

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة طَيِِّبنَي يَُقوُلوَن َسلٌَٰم َعَليُْكُم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan baik/suci mereka mengatakan
kehormatan/kesejahteraan atas kalian

An-Nahl:32
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َقاَل َسلٌَٰم َعَليَْك َسأَْستَْغِفُر َلَك َربِّىٓ
dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas kamu (aku) akan

memohon ampunan untuk kamu Tuhanku
Maryam:47

ِهلنَِي َسلٌَٰم َعَليُْكْم اَل نَبْتَِغى ٱْلجَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas kalian tidak menginginkan orang-

orang yang jahil
Al-Qashash:55

تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَُهۥ َسلٌَٰم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما
penghormatan mereka pada hari menemuinya

kehormatan/kesejahteraan dan dia sediakan bagi mereka pahala
sangat mulia

Al-Ahzab:44

َسلٌَٰم َقواًْل مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ
kehormatan/kesejahteraan perkataan dari tuhan penyayang

YaaSiin:58

َلِمنَي َسلٌَٰم َعَلىٰ نُوحٍ ِفى ٱْلعَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap nuh di dalam semesta alam

Ash-Shaafaat:79

َسلٌَٰم َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kehormatan/kesejahteraan atasku/terhadapku Ibrahim

Ash-
Shaafaat:109

ُروَن َسلٌَٰم َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:120

َسلٌَٰم َعَلىٰٓ إِْل يَاِسنَي
kehormatan/kesejahteraan atasku/terhadapku Ilyas

Ash-
Shaafaat:130

لِِديَن َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُها َسلٌَٰم َعَليُْكْم ِطبْتُْم فَٱْدُخُلوَها خَٰ
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya

kehormatan/kesejahteraan atas kalian baiklah/bahagialah kamu maka
masukilah ia/sorga itu orang-orang yang kekal

Az-Zumar:73

فَٱْصفَحْ َعنُْهْم َوُقْل َسلٌَٰم فََسْوَف يَْعَلُموَن
maka maafkanlah dari mereka dan katakanlah

kehormatan/kesejahteraan maka kelak mereka mengetahui
Az-Zukhruf:89

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25

َسلٌَٰم ِهىَ َحتَّىٰ َمطَْلعِ ٱْلفَْجِر
kehormatan/kesejahteraan dia hingga waktu terbit fajar

Al-Qadr:5

إاِلَّ َمْن أَتَى الـلَّـَه ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
kecuali orang telah pasti datang Allah dengan hati selamat/bersih /

berserah diri
Asy-Syu'araa':89 َسلِيمٍ

 إِذْ َجآَء َربَُّهۥ ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
ketika dia datang tuhannya dengan hati selamat / bersih / berserah diri

Ash-Shaafaat:84
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ُدوِر َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َسلََّم إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
akan tetapi Allah (ia) telah sukses menyelamatkan sesungguhnya dia

sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati
Al-Anfaal:43 َسلََّم

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِذَا َسلَّْمتُم مَّآ َءاتَيْتُم ِبٱمْلَْعُروِف
maka tidak dosa-dosa atas kalian apabila (kalian) menyerahkan apa

yang (kalian)berikan dengan patut
Al-Baqarah:233 َسلَّْمتُم

لُِموَن ُجوِد َوُهْم سَٰ َوَقْد َكانُوا۟ يُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
dan sesungguhnya adalah mereka mereka diseru/dipanggil sedikit

bersujud dan mereka orang-orang yang telah sejahtera
Al-Qalam:43 لُِموَن سَٰ

َمآِء أَْو ُسلًَّما ِفى ٱلسَّ
atau tangga di dalam langit Al-An'aam:35 ُسلًَّما

أَْم َلُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمُعوَن ِفيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمُعُهم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
ataukah bagi mereka tangga mendengarkan tentang (kebenaran) itu
maka hendaklah mendatangkan (kt seru) orang yang mendengarkan

diantara mereka dengan alasan nyata

Ath-Thuur:38 ُسلٌَّم

ِب ٱْليَِمنيِ فََسلٌَٰم لََّك ِمْن أَْصحَٰ
maka keselamatan bagimu dari kaum/golongan sebelah kanan Al-Waqi'a:91 فََسلٌَٰم

فَِإذَا َدَخْلتُم بُيُوتًا فََسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم
maka apabila kalian telah masuki/campuri rumah-rumah maka
(kalian[lk]) sering-sering memberilah salam atasku/terhadapku

diri/jenis-jenis kalian

An-Nuur:61
۟ فََسلُِّموا

ْلمِ فَٱْجنَحْ َلَها إِن َجنَُحوا۟ لِلسَّ َو
dan jika (mereka) condong untuk/kepada perdamaian maka

hendaklah kamu condong kepadanya
Al-Anfaal:61 ْلمِ لِلسَّ

ْسلَٰمِ فََمن يُرِِد الـلَّـُه أَن يَْهِديَُهۥ يَْشرَْح َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka barang siapa dia menghendaki Allah bahwa dia memberikan
petunjuknya mereka hendaklah melapangkan dadanya untuk islam

Al-An'aam:125 ْسلَٰمِ لِإْلِ
ْسلَٰمِ  أَفََمن َشرََح الـلَّـُه َصْدرَهُۥ لِإْلِ

maka siapkah yang (ia) melapangkan Allah dadanya untuk islam
Az-Zumar:22

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89
لِْلُمْسلِِمنَي
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 لِيُثَبَِّت ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
untuk diteguhkan (ia[pr]) orang-orang yang mereka mengimani dan

petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
An-Nahl:102

َلِمنَي َوأُِمرْنَا لِنُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan diperintahkan agar kami menyerahkan diri kapada

tuhan/pemelihara semesta alam
Al-An'aam:71 لِنُْسلَِم

واََل تَْسِقى ٱْلَحرَْث ُمَسلََّمٌة
dan tidak mengairi tanaman yang sangat ikhlas menyerahkan Al-Baqarah:71 ُمَسلََّمٌة

بَْل ُهُم ٱْليَْوَم ُمْستَْسلُِموَن
bahkan mereka pada hari itu orang-orang yang dalam kondisi

menyerahkan diri
Ash-Shaafaat:26 ُمْستَْسلُِموَن

لِِحنَي ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة تََوفَِّنى ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
di dalam dunia dan akhirat (kamu) supaya mewafatkan aku yang

sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan temukanlah aku dengan
orang-orang yang saleh

Yusuf:101
ُمْسلًِما

َربَّنَا َوٱْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَك
ya tuhan kami dan kamu jadikanlah kami dua orang yang

tunduk/patuh pada Engkau
Al-Baqarah:128 ُمْسلَِمنْيِ

ٍت مُّؤِْمنٍَٰت قَِٰنتٍَٰت تَِٰٓئبٍَٰت َخيًْرا مِّنُكنَّ ُمْسلِمَٰ
kebaikan diantara (kalian[pr]) adalah (ia[pr]) yang muslim/patuh

yang beriman wanita-wanitayang taat orang-orang yang bertaubat
At-Tahriim:5 ٍت ُمْسلِمَٰ

إِلًَٰها وَِٰحًدا َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن
tuhan yang satu dan kami baginya orang-orang yang mematuhi /

menyerahkan diri
Al-Baqarah:133 ُمْسلُِموَن

 َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن
dan kami baginya orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri

Al-Baqarah:136

 نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوٱْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
kami penolong-penolong Allah kami telah beriman kepada Allah dan

kamu hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang
mematuhi / menyerahkan diri

Ali-Imran:52

 فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقوُلوا۟ ٱْشَهُدوا۟ ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
maka jika kalian telah memalingkan dan mereka mengatakan kalian
hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang mematuhi /

menyerahkan diri

Ali-Imran:64

نُْهْم َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن ُق بَنْيَ أََحٍد مِّ  اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan antara seorang dari mereka dan kami

baginya orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:84
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 َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوٱْشَهْد ِبأَنَّنَا ُمْسلُِموَن
mereka berkata kami telah beriman dan kamu hendaklah

menyaksikan bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang mematuhi
/ menyerahkan diri

Al-Maidah:111

إِلَُٰهُكْم وَِٰحٌد َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن إِلَُٰهنَا َو  َو
dan tuhan kami dan tuhan kalian yang esa dan kami baginya orang-

orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Al-Ankabuut:46

َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا َوتََوفَّنَا ُمْسلِِمنَي
ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas kami kesabaran dan

kamu hendaklah mewafatkan kami orang-orang yang berserah diri
Al-A'raaf:126 ُمْسلِِمنَي

بََما يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو َكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي  رُّ
kadang-kadang ia menginginkan orang-orang yang mereka

mengingkari seandainya adalah mereka orang-orang yang berserah
diri

Al-Hijr:2

 أاَلَّ تَْعُلوا۟ َعَلىَّ َوأْتُوِنى ُمْسلِِمنَي
janganlah berlaku sombong atas dan datanglah kepadaku orang-orang

yang berserah diri
An-Naml:31

 َقبَْل أَن يَأْتُوِنى ُمْسلِِمنَي
sebelum bahwa datang kepadaku orang-orang yang berserah diri

An-Naml:38

 َوأُوِتينَا ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلَِها وَُكنَّا ُمْسلِِمنَي
dan kami diberi pengetahuan dari sebelumnya dan (kami) adalah

orang-orang yang berserah diri
An-Naml:42

 إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبْلِِهۦ ُمْسلِِمنَي
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelumnya orang-orang yang

berserah diri
Al-Qashash:53

 ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا وََكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي
orang-orang yang mereka mengimani kepada ayat-ayat Kami dan

adalah mereka orang-orang yang berserah diri
Az-Zukhruf:69

۟ دَُّقوا َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦٓ إآِلَّ أَن يَصَّ
dan pembayaran diat / perganti-rugian yang sangat ikhlas

menyerahkan kepada keluarganya kecuali akan mereka memberikan
An-Nisa:92 مَُّسلََّمٌة

مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َوتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
yang sangat ikhlas menyerahkan kepada keluarganya dan kamu

memerdekakan hamba sahaya (orang yang menjaga rumah) yang
beriman

An-Nisa:92

َولَِٰكن َكاَن َحِنيفًا مُّْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
akan tetapi adalah dia lurus yang sungguh-sungguh menyelamatkan

diri dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan
Ali-Imran:67 مُّْسلًِما

2795

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ًة مُّْسلَِمًة لََّك يَِّتنَآ أُمَّ َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan/anak cucu kami umat orang yang menyelamatkan

diri / tunduk / patuh pada Engkau
Al-Baqarah:128 مُّْسلَِمًة

فَاَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّْسلُِموَن
maka jangan kalian mati kecuali dan kalian orang-orang yang

mematuhi / menyerahkan diri
Al-Baqarah:132 مُّْسلُِموَن

 أَيَأُْمرُُكم ِبٱْلُكفِْر بَْعَد إِذْ أَنتُم مُّْسلُِموَن
apakah ia menyuruh kalian dengan perbuatan kekafiran sesudah

ketika kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:80

 واََل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّْسلُِموَن
dan jangan kalian mati kecuali/melainkan dan kalian orang-orang

yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:102

 ُهَو فََهْل أَنتُم مُّْسلُِموَن
dia maka apakah kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan

diri
Huud:14

 أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََهْل أَنتُم مُّْسلُِموَن
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian tuhan yang esa maka apakah

kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Al-Anbiyaa':108

 إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai kepada

ayat-ayat Kami maka/lalu mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

An-Naml:81

 إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai dengan

ayat-ayat Kami maka mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

Ar-Ruum:53

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّْسلِِمنَي فََعَليِْه تَوَكَّ
maka atas/kepadaNya (kalian) bertawakkal jika adalah kalian orang-

orang yang berserah diri
Yunus:84 مُّْسلِِمنَي

َلِمنَي َن لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوأَْسَلْمُت َمعَ ُسَليْمَٰ
dan (aku) berserah diri bersama sulaiman kepada Allah Tuhan

semesta alam
An-Naml:44 َوأَْسَلْمُت

َوأَِنيبُٓوا۟ إَِلىٰ َربُِّكْم َوأَْسلُِموا۟ َلُهۥ ِمن َقبِْل
dan (mereka[lk]) kembalilah kepada tuhan kalian dan (kalian)

berserah dirilah baginya dari sebelum
Az-Zumar:54 ۟ َوأَْسلُِموا

نًا َوتَْسلِيًما َوَصَدَق الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوَما زَاَدُهْم إآِلَّ إِيمَٰ
dan (ia) membenarkan Allah dan rasulnya dan tidak (ia) menambah

mereka kecuali keimanan dan (kalian) menyerahan diri
Al-Ahzab:22 َوتَْسلِيًما
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َحتَّىٰ تَْستَأِْنُسوا۟ َوتَُسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَْهلَِها
sehingga meminta izin dan diberi salam atasku/terhadapku

keluarganya
An-Nuur:27 ۟ َوتَُسلُِّموا

ُقْلنَا يَٰنَاُر ُكوِنى بَرًْدا َوَسلًَٰما َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kami mengatakan hai api jadilah aku dingin dan selamat

atasku/terhadapku Ibrahim
Al-Anbiyaa':69 َوَسلًَٰما

 َويَُلقَّْوَن ِفيَها تَِحيًَّة َوَسلًَٰما
dan akan disambut (mereka) didalamnya (surga) penghormatan dan

selamat
Al-Furqon:75

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada har

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15 َوَسلٌَٰم

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59

َوَسلٌَٰم َعَلى ٱمْلُرَْسلنَِي
dan kesejahteraan atas/terhadap para yang diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:181

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َصلُّوا۟ َعَليِْه َوَسلُِّموا۟ تَْسلِيًما
wahai orang-orang yang mereka mengimani (mereka) mendoa

atasnya dan (mereka) sungguh-sungguh mohonkanlah keselamatan
segala kesejahteraan/penghormatan

Al-Ahzab:56
۟ َوَسلُِّموا

ا َقَضيَْت َويَُسلُِّموا۟ تَْسلِيًما مِّمَّ
dari apa kamu memutuskan dan mereka menyelamatkan segala

kesejahteraan/penghormatan
An-Nisa:65 ۟ َويَُسلُِّموا

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada haridibangkitkan kehidupan
Maryam:33 لَُٰم َوٱلسَّ

لَُٰم َعَلىٰ َمِن ٱتَّبَعَ ٱْلُهَدىٰٓ َوٱلسَّ
dan keselamatan atas/terhadap orang dia sungguh-sungguh mengikuti

yang menunjukkan tersebut
Thaahaa:47

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35
ِت َوٱمْلُْسلِمَٰ
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تُقَِٰتُلونَُهْم أَْو يُْسلُِموَن فَِإن تُِطيُعوا۟ يُؤِْتُكُم الـلَّـُه أَْجًرا َحَسنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka atau diselamatkan maka jika
kalian mentaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah

pahala kebaikan

Al-Fath:16
يُْسلُِموَن

َوَمن يُْسلِْم َوْجَهُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه َوُهَو ُمْحِسٌن
dan barang siapa ditaklukkan wajahnya kepada Allah dan dia yang

melakukan kebaikan
Luqman:22 يُْسلِْم

َلَم َوأَْلَقْوا۟ إَِليُْكُم ٱلسَّ
dan mereka melemparkan kepada kalian penyerahan/tunduk An-Nisa:90 َلَم ٱلسَّ

َلَم َويَُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم فَِإن لَّْم يَْعتَزُِلوُكْم َويُْلُقٓوا۟ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka jika tidak mereka membiarkan kalian dan mereka melemparkan

kepada kalian penyerahan/tunduk dan mereka menahan tangan
mereka

An-Nisa:91

َلَم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُسٓوءٍۭ فَأَْلَقُوا۟ ٱلسَّ
lalu (mereka) melemparkanlah penyerahan/tunduk tidak adalah kami

mengerjakan dari jelek
An-Nahl:28

َلَم  َوأَْلَقْوا۟ إَِلى الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ ٱلسَّ
dan mereka melemparkan kepada Allah pada hari itu

penyerahan/tunduk
An-Nahl:87

لََٰم فَتَبَيَّنُوا۟ واََل تَُقوُلوا۟ مِلَْن أَْلَقىٰٓ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka kalian hendaklah teliti dan jangan kalian mengatakan kepada

orang yang dia melemparkan kepada kalian penyerahan/tunduk
An-Nisa:94 لََٰم ٱلسَّ

لَُٰم ٱمْلُؤِْمُن ٱمْلَُهيِْمُن ٱْلَعِزيزُ ٱمْلَلُِك ٱْلُقدُّوُس ٱلسَّ
raja sangat suci sejahtera (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

mengaruniai kemanan orang yang mengawal / menjaga maha perkasa
Al-Hasyr:23 لَُٰم ٱلسَّ

لَٰمِ يَْهِدى ِبِه الـلَّـُه َمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰنَُهۥ ُسبَُل ٱلسَّ
dia menunjukkan dengannya Allah orang dia sungguh-sungguh

mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan/kedamaian
Al-Maidah:16 لَٰمِ ٱلسَّ

لَٰمِ ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم َداُر ٱلسَّ
bagi mereka rumah keselamatan/kedamaian disisi tuhan mereka

Al-An'aam:127

لَٰمِ  َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلىٰ َداِر ٱلسَّ
dan Allah mereka menyeru kepada rumah/tempat

keselamatan/kedamaian
Yunus:25

ْلمِ َوأَنتُُم ٱأْلَْعَلْوَن فَاَل تَِهنُوا۟ َوتَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱلسَّ
maka janganlah kalian merasa lemah dan menyeru/mintalah kepada

damai dan kamu lebih tinggi
Muhammad:35 ْلمِ ٱلسَّ
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ْلمِ َكآفًَّة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْدُخُلوا۟ ِفى ٱلسِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah masuk

di dalam islam semuanya
Al-Baqarah:208 ْلمِ ٱلسِّ

ْسلََٰم ِدينًا َورَِضيُت َلُكُم ٱإْلِ
dan aku sangat rela untuk kalian islam agama Al-Maidah:3 ْسلََٰم ٱإْلِ

ْسلَُٰم إِنَّ ٱلدِّيَن ِعنَد الـلَّـِه ٱإْلِ
sesungguhnya ketaatan/agama disisi Allah islam Ali-Imran:19 ْسلَُٰم ٱإْلِ

ْسلَٰمِ ِدينًا َوَمن يَبْتَغِ َغيَْر ٱإْلِ
dan barang siapa dia mencari tidak / bukan / selain islam agama Ali-Imran:85 ْسلَٰمِ ٱإْلِ

ْسلَٰمِ  َوُهَو يُْدَعىٰٓ إَِلى ٱإْلِ
dan dia diajak olehnya atas islam

Ash-Shaff:7

َوأَنَّا ِمنَّا ٱمْلُْسلُِموَن َوِمنَّا ٱْلقَِٰسطُوَن
dan bahwasannya dari kami orang-orang yang berserah diri / patuh
dan sebagian dari (kami) orang-orang yang sesat/menyimpang dari

kebenaran(kb jamak[lk])

Al-Jinn:14
ٱمْلُْسلُِموَن

ُل ٱمْلُْسلِِمنَي أُِمرُْت َوأَنَا۠ أَوَّ
aku diperintahkan dan aku paling pertama-tama orang-orang yang

berserah diri / patuh
Al-An'aam:163 ٱمْلُْسلِِمنَي

 َوأُِمرُْت أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
dan (aku) diperintahkan agar adalah aku dari/termasuk orang-orang

yang berserah diri / patuh
Yunus:72

 بَنُٓوا۟ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَنَا۠ ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
bani Israil dan aku dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Yunus:90

ىُٰكُم ٱمْلُْسلِِمنَي ِمن َقبُْل لََّة أَِبيُكْم إِبْرَِٰهيَم ُهَو َسمَّ مِّ
agama ayahmu Ibrahim dia menampakan kalian orang-orang yang

berserah diri / patuh dari sebelum
Al-Hajj:78

 َوأُِمرُْت أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
dan (aku) diperintahkan supaya adalah aku dari/termasuk orang-

orang yang berserah diri / patuh
An-Naml:91

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35

َل ٱمْلُْسلِِمنَي  َوأُِمرُْت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ
dan (aku) diperintahkan agar adalah aku paling pertama orang-orang

yang berserah diri / patuh
Az-Zumar:12
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لًِحا َوَقاَل إِنَِّنى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي  َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan dia mengucapkan sesungguhnya

aku termasuk orang-orang yang berserah diri / patuh
Fush-Shilat:33

إِنِّى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي ُلُهۥ ثَلَٰثُوَن َشْهًرا َو  َوَوَضَعتُْه ُكرًْها َوَحْمُلُهۥ َوِفصَٰ
dan (ia) melahirkannya kebencian / susah payah dan mengandungnya

dan menyapihnya tiga puluh bulan dan sesungguhnya aku
termasuk/dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Al-Ahqaaf:15

 فََما َوَجْدنَا ِفيَها َغيَْر بَيٍْت مَِّن ٱمْلُْسلِِمنَي
maka tidak kami mendapati didalamnya tidak / bukan / selain rumah-

tangga dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Adz-
Dzaariyaat:36

أَفَنَْجَعُل ٱمْلُْسلِِمنَي َكٱمْلُْجرِِمنَي
maka apakah (kami) menjadikan (kt tanya) orang-orang yang

berserah diri / patuh melakukan
Al-Qalam:35
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و ل س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna burung sebangsa puyuh,

hiburan, pelipur, penghibur, pengobat hati, lipur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna gemetar, takut, hilang

semangat

ْلَوٰى َوٱلسَّ
dan salwa (burung sebangsa puyuh)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْلَوٰى َوأَنزَْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan kami telah menurunkan atas kalian manna / nikmat dan salwa

(burung sebangsa puyuh)
Al-Baqarah:57 ْلَوٰى َوٱلسَّ

ْلَوٰى َم َوأَنزَْلنَا َعَليِْهُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ  َوظَلَّْلنَا َعَليِْهُم ٱْلَغمَٰ
dan kami naungi atas mereka awan / kabut dan kami telah

menurunkan atas mereka manna / nikmat salwa (sebangsa burung
puyuh)

Al-A'raaf:160

ْلَوٰى  َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80
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م ي سل
Makna kata dasar :

َن َولُِسَليْمَٰ َن َوُسَليْمَٰ َن لُِسَليْمَٰ ُن ُسَليْمَٰ َن ُسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman dan sulaiman untuk sulaiman sulaiman sulaiman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن يَِٰطنُي َعَلىٰ ُمْلِك ُسَليْمَٰ َوٱتَّبَُعوا۟ َما تَتُْلوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti apa mereka membaca syaitan-syaitan

atas/terhadap kerajaan sulaiman
Al-Baqarah:102 َن ُسَليْمَٰ

َن وَُكالًّ َءاتَيْنَا ُحْكًما َوِعْلًما ْمنََٰها ُسَليْمَٰ فَفَهَّ
maka (kami) memberi pengertiannya sulaiman dan tiap-tiap mereka

mendatangi hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':79

ِن ٱلرَِّحيمِ إِنَُّهۥ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ َن َو إِنَُّهۥ ِمن ُسَليْمَٰ
sesungguhnya dia dari sulaiman dan sesungguhnya surat itu

dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang
An-Naml:30

َن َقاَل أَتُِمدُّونَِن ِبَماٍل ا َجآَء ُسَليْمَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang sulaiman dia mengatakan apakah (kalian)

menolongku dengan harta
An-Naml:36

َلِمنَي َن لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوأَْسَلْمُت َمعَ ُسَليْمَٰ
dan (aku) berserah diri bersama sulaiman kepada Allah Tuhan

semesta alam
An-Naml:44

َن ِنْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب َوَوَهبْنَا لَِداُوۥَد ُسَليْمَٰ
dan kami memberikan kepada Daud sulaiman sebaik-baik hamba

sesungguhnya dia orang yang suka kembali
Shaad:30

َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah

melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat
Shaad:34

ْحَر يَِٰطنَي َكفَُروا۟ يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ ُن َولَِٰكنَّ ٱلشَّ َوَما َكفََر ُسَليْمَٰ
dan tidak ia mengingkari sulaiman akan tetapi syaitan-syaitan mereka

mengingkari mereka diajarkan manusia sihir
Al-Baqarah:102 ُن ُسَليْمَٰ
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ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16

ُن َوُجنُوُدهُۥ َوُهْم اَل يَْشُعُروَن اَل يَْحِطَمنَُّكْم ُسَليْمَٰ
tidak menginjak kamu sulaiman dan para bala tentaranya dan mereka

tidak mereka menyadari
An-Naml:18

َن ُجنُوُدهُۥ ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس َوٱلطَّيِْر فَُهْم يُوزَُعوَن َوُحِشَر لُِسَليْمَٰ
dan telah dikumpulkan untuk sulaiman para bala tentaranya dari jin-

jin dan manusia dan burung-burung maka/lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:17 َن لُِسَليْمَٰ

َن َوَءاتَيْنَا َداُوۥَد زَبُوًرا َوُسَليْمَٰ
dan sulaiman dan kami berikan daud zabur An-Nisa:163 َن َوُسَليْمَٰ

َن يَِّتِهۦ َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ  َهَديْنَا ِمن َقبُْل َوِمن ذُرِّ
kami memberikan petunjuk dan sebelum dan dari keturunannya daud

dan sulaiman
Al-An'aam:84

َن إِذْ يَْحُكَماِن ِفى ٱْلَحرِْث َوَداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan Daud dan sulaiman tatkala keduanya memberi keputusan di

dalam ladang
Al-Anbiyaa':78

َن ِعْلًما َوَقااَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dan sulaiman

pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi
Allah

An-Naml:15

يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81 َن َولُِسَليْمَٰ

يحَ ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin waktu pagi nya bulan dan perjalanan di

waktu petangnya bulan
Saba':12
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د م س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rabuk, baja, gaun, pakaian,

rok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyuburkan, memupuk,

membuahi, merabuk, membajai, menggemukkan, berpakaian, berdandan,
mengenakan, membalut, menghiasi, menghias, membebat, membumbui,

merempahi, membarut, mengincah

ِمُدوَن سَٰ
yang melengahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمُدوَن َوأَنتُْم سَٰ
dan kalian yang melengahkan An-Najm:61 ِمُدوَن سَٰ
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ر م س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda memberikan makna coklat, kuku,

jarum, peniti, penusuk, lencana, semat, susuk, kancing, paku.
Kata dasar ini sebagai kata kerja memberikan makna menyamak,

mencambuk, menyendera, menusuk, memaku

اِمِرىُّ ٱلسَّ ِمِرىُّ يَٰسَٰ ِمًرا سَٰ
Samiri hai Samiri (ia[lk]) yang mengatakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمرًا تَْهُجُروَن ُمْستَْكِبِريَن ِبِهۦ سَٰ
orang-orang dalam kondisi menyombongkan diri dengannya (ia[lk])

yang mengatakan mengucapkan perkataan keji

Al-
Mu'minuun:67

ِمًرا سَٰ

ِمِرىُّ َقاَل فََما َخطْبَُك يَٰسَٰ
dia mengatakan maka apakah percakapanmu/maksudmu hai Samiri Thaahaa:95 ِمِرىُّ يَٰسَٰ

اِمِرىُّ َقاَل فَِإنَّا َقْد فَتَنَّا َقْوَمَك ِمۢن بَْعِدَك َوأََضلَُّهُم ٱلسَّ
dia mengatakan maka sesungguhnya sungguh telah kami menguji

kaum kamu dari sebelum kamu dan (ia) menyesatkan mereka Samiri
Thaahaa:85 اِمِرىُّ ٱلسَّ

اِمِرىُّ  فََقذَفْنََٰها فََكذَٰلَِك أَْلَقى ٱلسَّ
maka (kami) melemparkannya maka demikian itu dia melemparkan

Samiri
Thaahaa:87
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ع م س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bunyi, kesan, selat, sehat,

kuat, masuk akal, logis, nyenyak, pemogokan, serangan, sambaran,
penemuan, pukul, rintangan, halangan, segar, segar bugar, bijaksana,

pendengaran, pemeriksaan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendengar, dengar,

mendengarkan, mengadili, mengetahui, mendapat kabar dr, menerima
surat dr, mengizinkan, berbunyi , membunyikan, mengucapkan, mengenai,

menduga, memeriksa, mengunting, melihat, memahami, mencamkan,
memanggil, menyanyi, menyelam dalam-dalam, menyerang, membentur,

mogok, memukul, mencetak, menyambar, menabrak, mencoret,
menggeret, menggores, mencoreng, menghantam, menumbuk, menampar,

mencapai, menemukan, makan, membongkar, menghapuskan,
memukulkan, memperpukul, memperpukulkan, menghantamkan,

melekatkan, melanggar, menggayung, mengesankan, memperkesankan,
menyebabkan, mendatangkan, mengambil, memukul-mukul.

ِبُمْسِمعٍ ِبَسْمِعِهْم أَْسِمعْ أَْسَمعُ أَْسَمَعُهْم
dengan menjadikan

(ia) mendengar
dengan pendengaran

mereka
(kamu[lk])

dengarkanlah (aku) mendengar
(ia[lk])

menyebabkan
mendengar mereka

تَْسَمُعوَن تَْسَمُعوا۟ تَْسَمعُ تَْستَِمُعوَن ِبُمْسِمعٍ
mendengar mendengar mendengar mendengarkan dengan menjadikan

(ia) mendengar

َسِمَعْت َسِمعَ تُْسِمعُ تَْسَمعْ تَْسَمُعوَن
(ia) mendengar dia telah mendengar akan mendengar mendengarkan mendengar

َسِمْعنَا َسِمْعتُْم َسِمْعتُُموهُ َسِمُعوا۟ َسِمَعْت
kami dengar kalian telah

mendengar
(kalian)

mendengarnya Maha mendengar (ia) mendengar

َسِميعٌۢ َسِميعٌ ا َسِميعًۢ َسِميًعا َسِمْعنَا
maha mendengar maha mendengar maha mendengar maha mendengar kami dengar
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Kosakata Al-Quran

َسْمَعُكْم َسْمًعا ُعوَن َسمَّٰ َسِميعُ َسِميعٌۢ
pendengaran kalian pendengaran orang-orang yang

suka mendengar Maha mendengar maha mendengar

َسْمِعِهۦ َسْمِعِهْم َسْمُعُهْم َسْمُعُكْم َسْمَعُكْم
pendengarannya pendengaran mereka pendengaran mereka pendengaran kalian pendengaran kalian

فَٱْستَِمعْ فَٱْستَِمُعوا۟ فَِإنََّمآ َعلِيٌم َسْمِعِهۦ
maka dengarkanlah maka dengarkanlah (ia) mendengarnya maha mendengar pendengarannya

ْمعِ لِلسَّ َلَسِميعُ َلَسِميعٌ فَٱْسَمُعوِن فَٱْستَِمعْ
untuk

mendengarkan
sungguh maha

mendengar
sungguh maha

mendengar
maka (kalian)

dengarkanlah aku maka dengarkanlah

مُّْستَِمُعوَن ُمْسَمعٍ ُمْستَِمُعُهم َْسَمَعُهْم ألَّ ْمعِ لِلسَّ
orang-orang yang
sungguh-sungguh

saling
mendengarkan

orang yang cepat
mendengarkan

orang yang
mendengarkan

diantara mereka

tentu (ia[lk])
akhirnya mendengar

mereka
untuk

mendengarkan

َوَسْمِعِهْم َوَسِمْعنَا َوأَْسِمعْ نَْسَمعُ مُّْستَِمُعوَن
dan pendengaran

mereka
dan (kami)
mendengar

dan (kamu[lk])
alangkah tajam
pendengaran

mendengarkan
orang-orang yang
sungguh-sungguh

saling
mendengarkan

َوٱْسَمعْ َوٱْسَمُعوا۟ َوٱْستَِمعْ َوَلتَْسَمُعنَّ َوَسْمِعِهْم
dan kamu hendaklah

mndengarkan
dan kalian

dengarkanlah dan dengarkanlah dan sungguh kamu
akan mendengar

dan pendengaran
mereka

يَْستَِمُعوَن يَْستَِمعُ ُعوَن مَّ يَسَّ ِميعِ َوٱلسَّ َوٱْسَمعْ
mendengarkan dia mendengarkan mendengarkan dan yang dapat

mendengar
dan kamu hendaklah

mndengarkan
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Kosakata Al-Quran

۟ يَْسَمُعوا
mendengar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْو أَْسَمَعُهْم َلتََولَّوا۟ وَُّهم مُّْعرُِضوَن
dan kalau (ia[lk]) menyebabkan mendengar mereka sungguh (kalian)

telah memalingkan dan/sedang mereka orang-orang yang
memalingkan

Al-Anfaal:23
أَْسَمَعُهْم

َقاَل اَل تََخافَآ إِنَِّنى َمَعُكَمآ أَْسَمعُ َوأََرٰى
dia mengatakan tidak takut sesungguhnya Aku beserta kalian berdua

(aku) mendengar dan melihat
Thaahaa:46 أَْسَمعُ

أَْسِمعْ ِبِهْم َوأَبِْصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا
(kamu[lk]) dengarkanlah dengan mereka dan (kamu[lk]) lihatlah pada

hari datang kepada kami
Maryam:38 أَْسِمعْ

رِِهْم َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلذََهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
dan bila ia menghendaki Allah tentu ia menghilangkan dengan

pendengaran mereka dan penglihatan mereka
Al-Baqarah:20 ِبَسْمِعِهْم

َوَمآ أَنَت ِبُمْسِمعٍ مَّن ِفى ٱْلُقبُوِر
dan tidak kamu dengan menjadikan (ia) mendengar orang/siapa di

dalam kubur-kubur
Faathir:22 ِبُمْسِمعٍ

َقاَل مِلَْن َحْوَلُهۥٓ أاََل تَْستَِمُعوَن
dia mengatakan kepada orang-orang di sekelilingnya apakah tidak

mendengarkan
Asy-Syu'araa':25 تَْستَِمُعوَن

َهْل تُِحسُّ ِمنُْهم مِّْن أََحٍد أَْو تَْسَمعُ َلُهْم
apakah dirasa/dilihat dari mereka dari seorang atau mendengar bagi

mereka
Maryam:98 تَْسَمعُ

ِن فَاَل تَْسَمعُ إاِلَّ َهْمًسا َوَخَشَعِت ٱأْلَْصَواُت لِلرَّْحمَٰ
dan khusyuk/merendah suara-suara kepada pemurah maka tidak

mendengar kecuali bisikan
Thaahaa:108

الَّ تَْسَمعُ ِفيَها لَِٰغيًَة
tidak mendengar di dalamnya (ia[pr]) yang menyia-nyiakan

Al-
Ghaashiyah:11

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْسَمُعوا۟ لِهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

mendengar kepada ini al-qur'an
Fush-Shilat:26 ۟ تَْسَمُعوا

واََل تََولَّْوا۟ َعنُْه َوأَنتُْم تَْسَمُعوَن
dan jangan kalian telah memalingkan daripadaNya dan kalian

mendengar
Al-Anfaal:20 تَْسَمُعوَن
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 َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِضيَآٍء أَفَاَل تَْسَمُعوَن
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan cahaya (sinar terang) ia membenam mendengar
Al-Qashash:71

إِن يَُقوُلوا۟ تَْسَمعْ لَِقْولِِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ َو
dan jika dia mengatakan mendengarkan pada perkataan mereka

seakan-akan mereka kayu-kayu (ia[pr]) yang menyandar

Al-
Munaafiquun:4

تَْسَمعْ
مَّ َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمُعوَن إَِليَْك أَفَأَنَت تُْسِمعُ ٱلصُّ

dan diantara mereka orang mendengarkan kepadamu apakah kamu
akan mendengar orang tuli

Yunus:42 تُْسِمعُ
إِنََّك اَل تُْسِمعُ ٱمْلَْوتَىٰ

sesungguhnya kamu tidak akan mendengar kematian
An-Naml:80

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak dapat akan mendengar orang tuli seruan apabila

memalingkan yang dibelakang (mengatur)
An-Naml:80

إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai kepada

ayat-ayat Kami maka/lalu mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

An-Naml:81

فَِإنََّك اَل تُْسِمعُ ٱمْلَْوتَىٰ
maka sesungguhnya kamu tidak akan mendengar kematian

Ar-Ruum:52

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak akan mendengar orang tuli seruan apabila memalingkan

yang dibelakang (mengatur)
Ar-Ruum:52

إِن تُْسِمعُ إاِلَّ َمن يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهم مُّْسلُِموَن
tidaklah akan mendengar kecuali orang mereka mempercayai dengan

ayat-ayat Kami maka mereka orang-orang yang mematuhi /
menyerahkan diri

Ar-Ruum:53

مَّ أَْو تَْهِدى ٱْلُعْمىَ أَفَأَنَت تُْسِمعُ ٱلصُّ
apakah maka kamu akan mendengar orang tuli atau memberi

petunjuk buta
Az-Zukhruf:40

۟ لََّقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya dia telah mendengar Allah perkataan orang-orang yan

mereka berkata
Ali-Imran:181 َسِمعَ

ِدُلَك ِفى زَْوِجَها َقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّتى تُجَٰ
sungguh telah dia telah mendengar Allah perkataan yang semakin
mengajukan gugatan kepadamu di dalam suaminya/pasangannya

Al-Mujaadilah:1
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ا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ أَرَْسَلْت إَِليِْهنَّ َوأَْعتََدْت َلُهنَّ ُمتََّكـًٔا فََلمَّ
maka tatkala (ia) mendengar dengan tipu dayamereka[pr] (ia[pr])
menyebabkan mengutus/mengundang kepada mereka[pr] dan (ia)

menyediakan bagi mereka tempat duduk

Yusuf:31
َسِمَعْت

إِذَا َسِمُعوا۟ َمآ أُنِزَل إَِلى ٱلرَُّسوِل َو
dan apabila Maha mendengar apa dia menurunkan kepada rasul Al-Maidah:83 ۟ َسِمُعوا

إِذَا َرأَتُْهم مِّن مََّكانٍۭ بَِعيٍد َسِمُعوا۟ َلَها تََغيُّظًا َوزَِفيًرا
apabila (ia) melihat mereka dari tempat yang jauh Maha mendengar

padanya kemarahan dan teriakan/suara bernyala-nyala
Al-Furqon:12

إِذَا َسِمُعوا۟ ٱللَّْغَو أَْعرَُضوا۟ َعنُْه َو
dan apabila Maha mendengar perkara yang sia-sia (mereka[lk])

memalingkan dari padanya
Al-Qashash:55

َوَلْو َسِمُعوا۟ َما ٱْستََجابُوا۟ َلُكْم
dan kalau Maha mendengar tidak kalian memperkenankan bagi

kalian
Faathir:14

َا َسِمُعوا۟ ٱلذِّْكَر َويَُقوُلوَن إِنَُّهۥ مَلَْجنُوٌن ملَّ
tatkala Maha mendengar peringatan dan mereka mengatakan

sesungguhnya dia benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Qalam:51

لَّوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت ِبأَنفُِسِهْم َخيًْرا
mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya berpendapat orang-

orang yang beriman dan orang-orang muXminat dengan diri mereka
sendiri kebaikan

An-Nuur:12 َسِمْعتُُموهُ

َوَلوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ُقْلتُم مَّا يَُكوُن َلنَآ
dan mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya kalian mengatakan

tidak ada adalah mereka bagi kami
An-Nuur:16

أَْن إِذَا َسِمْعتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه يُْكفَُر ِبَها َويُْستَْهزَأُ ِبَها
bahwa apabila kalian telah mendengar ayat-ayat Allah dia

mengingkari dengannya/daripadanya dan dia diperolok-olok
dengannya

An-Nisa:140
َسِمْعتُْم

َوٱْسَمُعوا۟ َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا
dan kalian dengarkanlah mereka berkata kami dengar dan/tetapi kami

mendurhakai
Al-Baqarah:93 َسِمْعنَا

َوَقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغفْرَانََك
dan mereka berkata kami dengar dan kami taat kami mohon ampunan

kamu
Al-Baqarah:285

ِن يمَٰ بَّنَآ إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدى لِإْلِ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya kami kami dengar panggilan/seruan dia

memanggil kepada keimanan
Ali-Imran:193
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َويَُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا َوٱْسَمعْ َغيَْر ُمْسَمعٍ
dan mereka mengatakan kami dengar dan/tetapi kami mendurhakai

dan kamu hendaklah mndengarkan tidak / bukan / selain orang yang
cepat mendengarkan

An-Nisa:46

َوَلْو أَنَُّهْم َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا
dan sekiranya sesungguhnya mereka mereka berkata kami dengar dan

kami taat
An-Nisa:46

إِذْ ُقْلتُْم َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taat dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:7

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang mereka berkata

kami dengar dan mereka tidak mereka mendengar
Al-Anfaal:21

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا َقاُلوا۟ َقْد َسِمْعنَا  َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami mereka

berkata sungguh telah kami dengar
Al-Anfaal:31

َقاُلوا۟ َسِمْعنَا فَتًى يَذُْكرُُهْم يَُقاُل َلُهۥٓ إِبْرَِٰهيُم
mereka berkata kami dengar seorang pemuda menyebut/mencela

mereka[lk] dikatakan baginya Ibrahim
Al-Anbiyaa':60

ذَا ِفىٓ َءابَآِئنَا ٱأْلَوَّلِنَي مَّا َسِمْعنَا ِبهَٰ
tidak/belum kami dengar dengan ini di dalam / pada bapak-bapak

kami yang pertama kali

Al-
Mu'minuun:24

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم أَن يَُقوُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
agar dia menghukum diantara mereka bahwa dia mengatakan kami

dengar dan kami taat dan mereka itu mereka orang-orang yang
beruntung

An-Nuur:51

ذَا ِفىٓ َءابَآِئنَا ٱأْلَوَّلِنَي َوَما َسِمْعنَا ِبهَٰ
dan tidak kami dengar dengan ini di dalam / pada bapak-bapak kami

yang pertama kali
Al-Qashash:36

ذَا ِفى ٱمْلِلَِّة ٱأْلَِخرَِة َما َسِمْعنَا ِبهَٰ
tidak kami dengar dengan/hal ini di dalam agama-agama akhirat

Shaad:7

َقاُلوا۟ يََٰقْوَمنَآ إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَٰبًا أُنِزَل ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰ
mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami kami dengar

suatu kewajiban dia menurunkan dari sesudah Musa
Al-Ahqaaf:30

فََقاُلٓوا۟ إِنَّا َسِمْعنَا ُقرَْءانًا َعَجبًا
maka mereka mengatakan sesungguhnya kami kami dengar bacaan

keheranan
Al-Jinn:1

َا َسِمْعنَا ٱْلُهَدىٰٓ َءاَمنَّا ِبِهۦ فََمن َوأَنَّا ملَّ
dan bahwasannya tatkala kami dengar yang menunjukkan tersebut

kami telah beriman dengannya maka barang siapa
Al-Jinn:13
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إاِلَّ َمن ظُلَِم وََكاَن الـلَّـُه َسِميًعا َعلِيًما
kecuali orang dia menganiaya mereka dan ia adalah Allah maha

mendengar sangat pandai
An-Nisa:148 َسِميًعا

ا بَِصيًرا إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َسِميعًۢ
sesungguhnya Allah adalah dia maha mendengar maha melihat An-Nisa:58 ا َسِميعًۢ

ا بَِصيًرا وََكاَن الـلَّـُه َسِميعًۢ
dan ia adalah Allah maha mendengar maha melihat

An-Nisa:134

ا بَِصيًرا نَّبْتَلِيِه فََجَعْلنَُٰه َسِميعًۢ
mengujinya lalu (kami) menjadikannya maha mendengar maha

melihat
Al-Insaan:2

َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui Al-Baqarah:224 َسِميعٌ

فَِإنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:227

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah maha

mendengar sangat mengetahui
Al-Baqarah:244

اَل ٱنِفَصاَم َلَها َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
tidak putus baginya dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:256

َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Ali-Imran:34

تُبَوِّئُ ٱمْلُؤِْمِننَي َمقَِٰعَد لِْلِقتَاِل َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
kamu menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat duduk

untuk perang dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
Ali-Imran:121

فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ َسِميعٌ َعلِيٌم
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia maha

mendengar sangat mengetahui
Al-A'raaf:200

إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:17

َوأَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan bahwasannya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:53

َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

At-Taubah:98

َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

At-Taubah:103
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َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يُزَكِّى َمن يََشآُء َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan Allah

maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:21

َوأَن يَْستَْعِففَْن َخيٌْر لَُّهنَّ َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan jika selalu memohon menjaga kehormatan (berlaku sopan)

kebaikan bagi mereka dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:60

إِنَُّهۥ َسِميعٌ َقِريٌب
sesungguhnya dia maha mendengar sangat dekat

Saba':50

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mendengar sangat mengetahui
Al-Hujuraat:1

َوأَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
dan bahwasannya Allah maha mendengar maha melihat Al-Hajj:61 َسِميعٌۢ

إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Hajj:75

إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Luqman:28

إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat

Al-Mujaadilah:1

إِنََّك َسِميعُ ٱلدَُّعآِء
sesungguhnya kamu Maha mendengar doa Ali-Imran:38 َسِميعُ
ُعوَن لَِقْومٍ َءاَخِريَن ُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّٰ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َسمَّٰ

dan dari orang-orang yang orang-orang yahudi orang-orang yang
suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-orang yang suka

mendengar bagi kaum/orang-orang yang lain

Al-Maidah:41
ُعوَن َسمَّٰ

ُعوَن لَِقْومٍ َءاَخِريَن ُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّٰ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َسمَّٰ
dan dari orang-orang yang orang-orang yahudi orang-orang yang

suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-orang yang suka
mendengar bagi kaum/orang-orang yang lain

Al-Maidah:41

ْحِت ُلوَن لِلسُّ ُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّٰ َسمَّٰ
orang-orang yang suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-

orang yang banyak makan bagi yang haram
Al-Maidah:42

ُعوَن َلُهْم وأََلَْوَضُعوا۟ ِخلََٰلُكْم يَبُْغونَُكُم ٱْلِفتْنََة َوِفيُكْم َسمَّٰ
dan tentu bergegas maju sela-sela kalian menghendaki kamu
fitnah/kekacauan dan diantara kalian orang-orang yang suka

mendengar pada mereka

At-Taubah:47

2813

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

وََكانُوا۟ اَل يَْستَِطيُعوَن َسْمًعا
dan adalah mereka tidak mereka mentaati pendengaran Al-Kahfi:101 َسْمًعا

ًرا َوأَفْـَِٔدةً َوَجَعْلنَا َلُهْم َسْمًعا َوأَبْصَٰ
dan kami menjadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan dan

hati
Al-Ahqaaf:26

رَُكْم ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أََخذَ الـلَّـُه َسْمَعُكْم َوأَبْصَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

mengambil/mengazab Allah pendengaran kalian dan penglihatan
kalian

Al-An'aam:46
َسْمَعُكْم

رُُكْم واََل ُجُلوُدُكْم َسْمُعُكْم وآََل أَبْصَٰ
pendengaran kalian dan tidak penglihatan kalian dan tidak kulit-

kulitmu
Fush-Shilat:22 َسْمُعُكْم

رُُهْم َوُجُلوُدُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َسْمُعُهْم َوأَبْصَٰ
pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka

tentang apa adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:20 َسْمُعُهْم

رُُهْم فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهْم َسْمُعُهْم وآََل أَبْصَٰ
tetapi tidak dia memberi manfaat bagi mereka pendengaran mereka

dan tidak pandangan mereka
Al-Ahqaaf:26

َوةٌ رِِهْم ِغشَٰ َوَعَلىٰ َسْمِعِهْم َوَعَلىٰٓ أَبْصَٰ
dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka tutupan /

tabir
Al-Baqarah:7 َسْمِعِهْم

َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23 َسْمِعِهۦ

ٱهللََّ الـلَّـَه َعلِيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui Al-Baqarah:181 َعلِيٌم

فََمۢن بَدََّلُهۥ بَْعَدَما َسِمَعُهۥ فَِإنََّمآ
maka barang siapa (ia) telah berkali-kali mengubahnya sesudah apa

(ia) mendengarnya
Al-Baqarah:181 فَِإنََّمآ

إِذَا ُقِرئَ ٱْلُقرَْءاُن فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥ َو
dan jika dibacakan al-qur'an maka dengarkanlah baginya Al-A'raaf:204 ۟ فَٱْستَِمُعوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضرَِب َمثٌَل فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥٓ
wahai manusia (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) perumpamaan

maka dengarkanlah baginya
Al-Hajj:73
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َوأَنَا ٱْختَرْتَُك فَٱْستَِمعْ مِلَا يُوَحىٰٓ
dan Aku (aku) telah memilih kamu maka dengarkanlah terhadap apa

diwahyukan/diilhamkan
Thaahaa:13 فَٱْستَِمعْ

إِنِّىٓ َءاَمنُت ِبَربُِّكْم فَٱْسَمُعوِن
sesungguhnya aku (aku) telah beriman dengan/kepada tuhan kalian

maka (kalian) dengarkanlah aku
YaaSiin:25 فَٱْسَمُعوِن

إِنَّ الـلَّـَه َلَسِميعٌ َعلِيٌم إِذْ أَنتُم ِبٱْلُعْدَوِة ٱلدُّنْيَا َوُهم ِبٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَوٰى َو
ketika kalian dipinggir lembah dunia/dekat dan mereka dipinggir

lembah jauh / ujung dan sesungguhnya kami Allah sungguh maha
mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:42
َلَسِميعٌ

إِنَّ َربِّى َلَسِميعُ ٱلدَُّعآِء
sesungguhnya Tuhanku sungguh maha mendengar doa Ibrahim:39 َلَسِميعُ

ْمعِ َوأَنَّا ُكنَّا نَْقُعُد ِمنَْها َمقَِٰعَد لِلسَّ
dan bahwasannya adalah kami duduk daripadanya (langit) tempat-

tempat duduk untuk mendengarkan
Al-Jinn:9 ْمعِ لِلسَّ

َْسَمَعُهْم َوَلْو َعلَِم الـلَّـُه ِفيِهْم َخيًْرا ألَّ
dan kalau sekiranya ia mengetahui Allah pada mereka kebaikan tentu

(ia[lk]) akhirnya mendengar mereka
Al-Anfaal:23 َْسَمَعُهْم ألَّ

أَْم َلُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمُعوَن ِفيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمُعُهم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
ataukah bagi mereka tangga mendengarkan tentang (kebenaran) itu
maka hendaklah mendatangkan (kt seru) orang yang mendengarkan

diantara mereka dengan alasan nyata

Ath-Thuur:38
ُمْستَِمُعُهم

َويَُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا َوٱْسَمعْ َغيَْر ُمْسَمعٍ
dan mereka mengatakan kami dengar dan/tetapi kami mendurhakai

dan kamu hendaklah mndengarkan tidak / bukan / selain orang yang
cepat mendengarkan

An-Nisa:46
ُمْسَمعٍ

َقاَل َكالَّ فَٱذَْهبَا ِبـَٔايَِٰتنَآ إِنَّا َمَعُكم مُّْستَِمُعوَن
dia mengatakan sekali-kali tidak maka pergilah kamu berdua dengan
ayat-ayat Kami sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang

sungguh-sungguh saling mendengarkan

Asy-Syu'araa':15
مُّْستَِمُعوَن

أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمعُ ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهم
atau mengira bahwasanya tidak mendengarkan rahasia mereka dan

bisikan mereka[lk]
Az-Zukhruf:80 نَْسَمعُ

َوَقاُلوا۟ َلْو ُكنَّا نَْسَمعُ أَْو نَْعِقُل
dan mereka berkata sekiranya adalah kami mendengarkan atau

memikirkan
Al-Mulk:10
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أَبِْصْر ِبِهۦ َوأَْسِمعْ َما َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َولِىٍّ
(kamu) lihatlah dengannya dan (kamu[lk]) alangkah tajam

pendengaran tidak ada bagi mereka dari selain dia dari benar-benar
pelindung

Al-Kahfi:26
َوأَْسِمعْ

لًِحا إِنَّا ُموِقنُوَن َربَّنَآ أَبَْصرْنَا َوَسِمْعنَا فَٱرِْجْعنَا نَْعَمْل صَٰ
ya tuhan kami (kami) telah melihat dan (kami) mendengar maka

(kamu) kembalikanlah kamiakan mengerjakan yang saleh
sesungguhnya kami orang-orang yang yakin

As-Sajdah:12
َوَسِمْعنَا

رِِهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan
mereka

An-Nahl:108 َوَسْمِعِهْم

َوَلتَْسَمُعنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
Ali-Imran:186 َوَلتَْسَمُعنَّ

َوٱْستَِمعْ يَْوَم يُنَاِد ٱمْلُنَاِد ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
dan dengarkanlah pada hari dia memanggil (ia[lk]) yang menyeru

dari tempat yang sangat dekat
Qaaf:41 َوٱْستَِمعْ

َوٱْسَمُعوا۟ َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا
dan kalian dengarkanlah mereka berkata kami dengar dan/tetapi kami

mendurhakai
Al-Baqarah:93 ۟ َوٱْسَمُعوا

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوٱْسَمُعوا۟ َولِْلكَٰ
dan kalian dengarkanlah dan bagi orang-orang kafir siksaan sangat

pedih
Al-Baqarah:104

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْسَمُعوا۟ َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

dengarkanlah dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang
yang sewenang-wenang

Al-Maidah:108

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

َويَُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا َوٱْسَمعْ َغيَْر ُمْسَمعٍ
dan mereka mengatakan kami dengar dan/tetapi kami mendurhakai

dan kamu hendaklah mndengarkan tidak / bukan / selain orang yang
cepat mendengarkan

An-Nisa:46
َوٱْسَمعْ

َوٱْسَمعْ َوٱنظُرْنَا َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم َوأَْقَوَم
dan kamu hendaklah mndengarkan dan hendaklah kamu

perhatikanlah kami tentu itu adalah kebaikan bagi mereka dan (ia[lk])
lebih menguatkan

An-Nisa:46
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ِميعِ َمثَُل ٱْلفَِريَقنْيِ َكٱأْلَْعَمىٰ َوٱأْلََصمِّ َوٱْلبَِصيِر َوٱلسَّ
perumpamaan pisahan dua golongan seperti orang buta dan orang tuli

dan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar
Huud:24 ِميعِ َوٱلسَّ

ُعوَن إَِلى ٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰ َويُْقذَفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب مَّ الَّ يَسَّ
tidak mendengarkan kepada pemuka-pemuka sangat tinggi dan

dilempari dari setiap (ia[lk]) yang menepikan
Ash-Shaafaat:8 ُعوَن مَّ يَسَّ

َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمعُ إَِليَْك
dan diantara mereka orang dia mendengarkan kepadamu Al-An'aam:25 يَْستَِمعُ

َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمعُ إَِليَْك َحتَّىٰٓ إِذَا َخرَُجوا۟ ِمْن ِعنِدَك
dan diantara mereka orang dia mendengarkan kepadamu sehingga

apabila mereka keluar/pergi dari sisimu
Muhammad:16

مَّ َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمُعوَن إَِليَْك أَفَأَنَت تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan diantara mereka orang mendengarkan kepadamu apakah kamu

akan mendengar orang tuli
Yunus:42 يَْستَِمُعوَن

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَْستَِمُعوَن ِبِهۦٓ
kami paling mengetahui dengan apa mendengarkan dengannya

Al-Isra:47

إِذْ ُهْم نَْجَوىٰٓ إِذْ يَْستَِمُعوَن إَِليَْك َو
tatkala mendengarkan kepadamu dan tatkala mereka berbisik-bisik

Al-Isra:47

ٱلَِّذيَن يَْستَِمُعوَن ٱْلَقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَُهۥٓ
orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti

(ia[lk]) lebih memperbaikinya
Az-Zumar:18

إِذْ َصرَفْنَآ إَِليَْك نَفًَرا مَِّن ٱْلجِنِّ يَْستَِمُعوَن ٱْلُقرَْءاَن َو
dan ketika (kami) ulang-ulang kepadamu golongan/rombongan dari

jin-jin mendengarkan al quran
Al-Ahqaaf:29

أَْم َلُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمُعوَن ِفيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمُعُهم ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
ataukah bagi mereka tangga mendengarkan tentang (kebenaran) itu
maka hendaklah mendatangkan (kt seru) orang yang mendengarkan

diantara mereka dengan alasan nyata

Ath-Thuur:38

فََمن يَْستَِمعِ ٱْلَءاَن يَجِْد َلُهۥ ِشَهابًا رََّصًدا
maka barang siapa mendengarkan sekarang dia mendapatkan baginya

suluh api yang menyala intaian
Al-Jinn:9 يَْستَِمعِ

َحتَّىٰ يَْسَمعَ َكلََٰم الـلَّـِه
sehingga mendengar kalimat / firman Allah At-Taubah:6 يَْسَمعَ
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ِبَما اَل يَْسَمعُ إاِلَّ ُدَعآًء َوِنَدآًء
dengan/kepada apa tidak mendengar kecuali/selain panggilan dan

seruan
Al-Baqarah:171 يَْسَمعُ

اَل يَْسَمعُ واََل يُبِْصُر واََل يُْغِنى َعنَك َشيْـًٔا
tidak mendengar dan tidak menyebabkan akan melihat dan tidak dia

mengkayakan dari kamu sesuatu
Maryam:42

مُّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َما يُنذَُروَن واََل يَْسَمعُ ٱلصُّ
dan tidak mendengar tuli seruan apabila apa-apa diberi peringatan

Al-Anbiyaa':45

يَْسَمعُ َءايَِٰت الـلَّـِه تُتَْلىٰ َعَليِْه
mendengar ayat-ayat Allah kamu membaca atasnya

Al-Jaatsiyah:8

َوتَْشتَِكىٓ إَِلى الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْسَمعُ تََحاُورَُكَمآ
dan mengadukan kepada Allah dan Allah mendengar (kalian[berdua])

saling tanya jawab
Al-Mujaadilah:1

۟ إِن تَْدُعوُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى اَل يَْسَمُعوا َو
dan jika menyeru mereka kepada/untuk yang menunjukkan tersebut

tidak mendengar
Al-A'raaf:198 ۟ يَْسَمُعوا

إِن تَْدُعوُهْم اَل يَْسَمُعوا۟ ُدَعآَءُكْم
jika menyeru mereka tidak mendengar seruan kalian

Faathir:14

نُْهْم يَْسَمُعوَن َكلََٰم الـلَّـِه َوَقْد َكاَن فَِريٌق مِّ
dan sungguh adalah dia segolongan dari mereka mereka mendengar

kalimat / firman Allah
Al-Baqarah:75 يَْسَمُعوَن

 إِنََّما يَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن يَْسَمُعوَن
sesungguhnya hanyalah dia memperkenankan orang-orang yang

mereka mendengar
Al-An'aam:36

 َونَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan menutup atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak mereka

mendengar
Al-A'raaf:100

َوَلُهْم َءاذَاٌن الَّ يَْسَمُعوَن ِبَهآ
dan bagi mereka telinga tidak mereka mendengar dengannya (ayat-

ayat)
Al-A'raaf:179

أَْم َلُهْم َءاذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها
atau bagi mereka mempunyai telinga mereka mendengar dengannya

Al-A'raaf:195

 واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang mereka berkata

kami dengar dan mereka tidak mereka mendengar
Al-Anfaal:21

 َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh menerangi sesungguhnya di

dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka
mendengar

Yunus:67
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 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mendengar
An-Nahl:65

الَّ يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا إاِلَّ َسلًَٰما
tidak mereka mendengar didalamnya (surga) ketersia-siaan kecuali

keselamatan
Maryam:62

 َلُهْم ِفيَها زَِفيٌر َوُهْم ِفيَها اَل يَْسَمُعوَن
bagi mereka didalamnya rintiahan dan mereka didalamnya tidak

mereka mendengar
Al-Anbiyaa':100

لُِدوَن اَل يَْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفى َما ٱْشتََهْت أَنفُُسُهْم خَٰ
tidak mereka mendengar suara/desirnya (apa neraka) dan mereka di

dalam apa (ia) menginginkan diri-diri mereka orang-orang yang kekal
Al-Anbiyaa':102

ُر يَْعِقُلوَن ِبَهآ أَْو َءاذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها فَِإنََّها اَل تَْعَمى ٱأْلَبْصَٰ
mereka menggunakan akal dengannya/dengan itu atau telinga mereka

mendengar dengannya/dengan itu maka sesungguhnya ia tidak
(kamu) buta pandangan/mata

Al-Hajj:46

أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثَرَُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقُلوَن
atau kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka mereka

mendengar atau mereka menggunakan akal
Al-Furqon:44

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mendengar
Ar-Ruum:23

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت أَفَاَل يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda ia membenam

mereka mendengar
As-Sajdah:26

 بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعرََض أَْكثَرُُهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
pembawa berita gembira besar dan peringatan besar maka (ia)

menyebabkan memalingkan kebanyakan dari mereka maka mereka
tidak mereka mendengar

Fush-Shilat:4

يَْحَة ِبٱْلَحقِّ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُروجِ يَْوَم يَْسَمُعوَن ٱلصَّ
pada hari mereka mendengar suara teriakan dengan sebenarnya itu

hari keluaran
Qaaf:42

اَل يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا واََل تَأِْثيًما
tidak mereka mendengar didalamnya ketersia-siaan dan tidak

menimbulkan dosa
Al-Waqi'a:25

الَّ يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا واََل ِكذَّٰبًا
tidak mereka mendengar di dalamnya ketersia-siaan dan tidak dusta

An-Naba:35

َقاَل َهْل يَْسَمُعونَُكْم إِذْ تَْدُعوَن
dia mengatakan apakah (mereka[lk]) mendengarkan kalian ketika

mereka menyeru
Asy-Syu'araa':72 يَْسَمُعونَُكْم
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َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ ِفىٓ أُذُنَيِْه َوْقًرا
seakan-akan tidak mendengarnya[pr] seakan-akan di dalam / pada

kedua telinganya sumbat
Luqman:7 يَْسَمْعَها

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكِبًرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ
kemudian mereka meneruskan / menetapkan orang yang dalam

kondisi menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya[pr]
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:8

إِنَّ الـلَّـَه يُْسِمعُ َمن يََشآُء
sesungguhnya Allah menjaidkan mendengar orang/siapadia

kehendaki
Faathir:22 يُْسِمعُ

ُقْل أُوِحىَ إَِلىَّ أَنَُّه ٱْستََمعَ نَفٌَر مَِّن ٱْلجِنِّ
kamu hendaklah mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku

bahwasanya (ia) mendengarkan sekumpulan dari jin-jin
Al-Jinn:1 ٱْستََمعَ

إاِلَّ ٱْستََمُعوهُ َوُهْم يَْلَعبُوَن
melainkan (mereka) mendengarkannya dan mereka main-main Al-Anbiyaa':2 ٱْستََمُعوهُ

ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِنََّك أَنَت ٱلسَّ
sesungguhnya kamu Engkau yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui
Al-Baqarah:127 ِميعُ ٱلسَّ

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فََسيَْكِفيَكُهُم الـلَّـُه َوُهَو ٱلسَّ
maka ia memelihara kamu terhadap mereka Allah dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Baqarah:137

ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِنََّك أَنَت ٱلسَّ
sesungguhnya kamu Engkau yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui
Ali-Imran:35

ِميعُ ٱْلَعلِيُم واََل نَفًْعا َوالـلَّـُه ُهَو ٱلسَّ
dan tidak kemanfaatan dan Allah dia yang maha mendengarkan yang

sangat mengetahui
Al-Maidah:76

ِميعُ ٱْلَعلِيُم َوُهَو ٱلسَّ
dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui

Al-An'aam:13

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ِتِهۦ َوُهَو ٱلسَّ الَّ ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dapat dia merubah untuk kalimatnya dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-An'aam:115

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ْل َعَلى الـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah sesungguhnya dia dia yang

maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Anfaal:61

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ُهَو ٱلسَّ
dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui

Yunus:65
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ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui
Yusuf:34

ِميعُ ٱْلبَِصيُر لِنُِريَُهۥ ِمْن َءايَِٰتنَآ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
untuk diperlihatkannya sebagian dari tanda-tanda Kami

sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang maha melihat
Al-Isra:1

ِميعُ ٱْلَعلِيُم َوُهَو ٱلسَّ
dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui

Al-Anbiyaa':4

ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui

Asy-
Syu'araa':220

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فَِإنَّ أََجَل الـلَّـِه َلَءاٍت َوُهَو ٱلسَّ
maka sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah pasti

datang dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:5

ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِيَّاُكْم َوُهَو ٱلسَّ يَْرزُُقَها َو
memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:60

ِميعُ ٱْلبَِصيُر إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia yang maha mendengarkan yang maha

melihat
Ghafir:20

ِميعُ ٱْلبَِصيُر فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Ghafir:56

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:36

ِميعُ ٱْلبَِصيُر َليَْس َكِمثْلِِهۦ َشىٌْء َوُهَو ٱلسَّ
bukankah serupa dengan nya barang sesuatu dan dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Asy-Syuura:11

ِميعُ ٱْلَعلِيُم بَِّك إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ رَْحَمًة مِّن رَّ
rahmat dari tuhanmu sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan

yang sangat mengetahui
Ad-Dukhaan:6

َر َوَمن يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ أَمَّن يَْملُِك ٱلسَّ
siapkah yang dia menguasai pendengaran dan penglihatan dan

siapakah dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati
Yunus:31 ْمعَ ٱلسَّ

ْمعَ َوَما َكانُوا۟ يُبِْصُروَن َما َكانُوا۟ يَْستَِطيُعوَن ٱلسَّ
tidak adalah mereka mereka mentaati pendengaran dan tidak adalah

mereka mereka melihat
Huud:20
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ْمعَ فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب مُِّبنٌي إاِلَّ َمِن ٱْستََرَق ٱلسَّ
melainkan orang/siapa (ia) kemudian menjadi mencuri pendengaran

lalu (ia[lk]) akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api yang
nyata

Al-Hijr:18

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati agar supaya kalian kalian berterima kasih
An-Nahl:78

ْمعَ َوٱْلبََصَر َوٱْلفَُؤاَد ُكلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َعنُْه َمْسـُٔواًل إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap itulah
mereka adalah dia dari padanya/tentang itu orang yang ditanya

Al-Isra:36

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ٱلسَّ
pendengaran dan penglihatan dan hati sedikit apa-apa kalian

berterima kasih

Al-
Mu'minuun:78

ِذبُوَن ْمعَ َوأَْكثَرُُهْم كَٰ يُْلُقوَن ٱلسَّ
mereka melempar pendengaran dan kebanyakan dari mereka orang-

orang yang mendustakan

Asy-
Syu'araa':223

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati sedikit apa kalian berterima kasih
As-Sajdah:9

ْمعَ َوُهَو َشِهيٌد أَْو أَْلَقى ٱلسَّ
atau dia melemparkan pendengaran dan dia sangat penyaksi

Qaaf:37

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ُقْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan dia yang dia telah menjadikan kalian
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati

Al-Mulk:23

ْمعِ مَلَْعزُوُلوَن إِنَُّهْم َعِن ٱلسَّ
sesungguhnya mereka daripada pendengaran benar-benar yang

dijauhi

Asy-
Syu'araa':212

ْمعِ ٱلسَّ
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ك م س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna makanan dr ikan, orang,

pistol, cerca, cercaan, orang yg bahasanya kasar, anjing yg suka menggigit,
orang bermuka asam, orang yg mencebik, orang yg mencibir, kecoak,

lipas, coro, kecuak, kacoa, kacoak, kakerlak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memancing, mengail,

merogoh, mengambil, memperdayakan, menipu, memperdaya

َسْمَكَها
bangunannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ىَٰها رَفَعَ َسْمَكَها فََسوَّ
(ia) meninggikan bangunannya lalu (ia) sempurnakannya An-Naziaat:28 َسْمَكَها
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م م س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bisa, pengaruh buruk, ajaran

buruk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meracuni, memabukkan,

membinasakan, mengejamkan

ُمومِ ٱلسَّ َسمِّ َسُمومٍ
yang sangat panas itu lubang yang amat panas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفى َسُمومٍ َوَحِميمٍ
di dalam yang amat panas dan air yang sangat mendidih Al-Waqi'a:42 َسُمومٍ

َحتَّىٰ يَلِجَ ٱْلَجَمُل ِفى َسمِّ ٱْلِخيَاِط وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْجرِِمنَي
sehingga dia masukkan unta di dalam lubang jarum dan demikianlah

kami membalas para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:40 َسمِّ

ُمومِ َوٱْلَجآنَّ َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل ِمن نَّاِر ٱلسَّ
dan jin (kami) telah menciptakannya dari sebelum dari neraka yang

sangat panas itu
Al-Hijr:27 ُمومِ ٱلسَّ

ُمومِ  فََمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َوَوَقىٰنَا َعذَاَب ٱلسَّ
maka memberi karunia Allah atas kami pemeliharaan kami siksa

yang sangat panas itu
Ath-Thuur:27
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ن م س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mentega, margarina, mentega

tiruan, daging, badan, tubuh kasar, makanan dr daging, keadaan gemuk,
sifat degap, sifat mengesankan, papan, montok, bulat, sintal, gemuk padat,

mendadak, tiba-tiba, tepat, barang, bahan, kesanggupan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggemukkan, menggemuk,

menjadi gemuk, tambah gemuk, menjatuhkan, mengempaskan,
menyokong, mendukung, mengentalkan, menebalkan, mempertebal,

menjadi rumit, menjejali, menyumbat, mengisi, memadatkan,
memasukkan, menyumpalkan, bertambah berat, tambah beratnya tubuh,

kejenuhan, kekenyangan, kelebihan, kejemuan, muak, mual, makan
sampai jenuh

يُْسِمُن ِسَماٍن َسِمنيٍ
menjadikan menggemukkan kegemukan gemuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فََراغَ إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ فََجآَء ِبِعْجٍل َسِمنيٍ

lalu dia pergi diam-diam kepada keluarganya lalu dia
datang/membawa dengan daging anak sapi gemuk

Adz-
Dzaariyaat:26

َسِمنيٍ
َسبْعَ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف

tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus Yusuf:43 ِسَماٍن
ِفى َسبْعِ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف

di dalam tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus
Yusuf:46

الَّ يُْسِمُن واََل يُْغِنى ِمن ُجوعٍ
tidak menjadikan menggemukkan dan tidak dia mengkayakan dari

perasaan lapar
Al-Ghaashiyah:7 يُْسِمُن
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و م س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keunggulan, kelebihan,

keutamaan, keulungan, ketinggian, peninggian, pengangkatan, tingginya,
bukit, keagungan, keindahan, perbedaan, pembedaan, keistimewaan,
hormat, tanda kehormatan, tikai, medali, jasa, sifat khusus, rahmat,

keanggunan, nikmat, keapikan, doa syukur, waktu kelonggaran, sopan
santun, keikhlasan, perpanjangan waktu, gaya lemah gemulai, sifat

menyenangkan, budi bahasa, kerelaan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghormati,

menyemarakkan.

ِبأَْسَمآِء ِئِهۦ أَْسمَٰٓ أَْسَمآٍء أَْسَمآٌء أَْسَمآًء
dengan nama-nama nama-namanya nama-nama nama-nama nama-nama

تَْسِميََة ِبٱْسمِ ِبْسمِ ِبأَْسَمآِئِهْم ِبأَْسَمآِء
nama dengan nama dengan/atas nama dengan nama-

namanya dengan nama-nama

وٍَٰت َسمَٰ َواٍت َسمَٰ َسَمآٍء ىٰ تَُسمَّ تَْسِميََة
langit langit langit dinamakan nama

يْتَُها َسمَّ يْتُُموَهآ َسمَّ ىُٰكُم َسمَّ َسِميًّا وٍَٰت َسمَٰ
aku menamainya kalian

menamakannya menampakan kalian nama langit

ى مَُّسمًّ ى مَُّسمًّ وَن َليَُسمُّ وُهْم َسمُّ يْتَُها َسمَّ
yang telah sangat

menentukan
yang telah sangat

menentukan sungguh dinamakan sebutkanlah mereka aku menamainya

وَُٰت مَٰ َوٱلسَّ َمآِء َوٱلسَّ َمآَء َوٱلسَّ َويََٰسَمآُء ى مَُّسمًّ
dan langit demi langit dan langit dan hai langit yang telah sangat

menentukan
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ٱْسُم ٱْسَم َوٱأْلَرَْض وَِٰت مَٰ َوٱلسَّ وَُٰت مَٰ َوٱلسَّ
nama nama langit dan langit dan langit

وَِٰت مَٰ ٱلسَّ ٱْسُمُهۥٓ ٱْسُمُهۥ ٱْسُمُه ٱْسُم
langit namanya namanya namanya nama

وَُٰت مَٰ ٱلسَّ
langit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ أَْسَمآًء َسمَّ
tidak kalian menyembah dari selain dia kecuali nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Yusuf:40 أَْسَمآًء

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم إِْن ِهىَ إآِلَّ أَْسَمآٌء َسمَّ
tidak lain dia kecuali nama-nama kalian menamakannya kalian dan

bapak-bapak kalian
An-Najm:23 أَْسَمآٌء

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم ِدُلونَِنى ِفىٓ أَْسَمآٍء َسمَّ أَتُجَٰ
apakah kamu akan mendebatku di dalam / pada nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Al-A'raaf:71 أَْسَمآٍء

ِئِهۦ َوذَُروا۟ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ أَْسمَٰٓ
kalian hendaklah meninggalkan orang-orang yang dijahati di dalam /

pada nama-namanya
Al-A'raaf:180 ِئِهۦ أَْسمَٰٓ

ؤآَُلِء فََقاَل أَنِۢبـُٔوِنى ِبأَْسَمآِء هَٰٓ
lalu ia mengatakan terangkan kepadaku dengan nama-nama ini semua Al-Baqarah:31 ِبأَْسَمآِء

َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم أَنِۢبئُْهم ِبأَْسَمآِئِهْم
dia mengatakan wahai Adam kamu terangkanlah kepada mereka

dengan nama-namanya
Al-Baqarah:33 ِبأَْسَمآِئِهْم

آ أَنۢبَأَُهم ِبأَْسَمآِئِهْم  فََلمَّ
maka setelah ia menerangkan kepada mereka dengan nama-namanya

Al-Baqarah:33
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ِن ٱلرَِّحيمِ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ
dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang Al-Faatihah:1 ِبْسمِ

َوَقاَل ٱرَْكبُوا۟ ِفيَها ِبْسمِ الـلَّـِه َمْج۪رىَٰها َوُمرَْسىَٰهآ
dan dia mengucapkan naiklah (kalian[lk]) didalamnya dengan/atas

nama Allah waktu berlayarnya dan berlabuhnya
Huud:41

ِن ٱلرَِّحيمِ إِنَُّهۥ ِبْسمِ الـلَّـِه ٱلرَّْحمَٰ َن َو إِنَُّهۥ ِمن ُسَليْمَٰ
sesungguhnya dia dari sulaiman dan sesungguhnya surat itu

dengan/atas nama Allah pemurah maha penyayang
An-Naml:30

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:74 ِبٱْسمِ

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:96

فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:52

ٱْقَرأْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱلَِّذى َخَلَق
(kamu) bacalah dengan nama tuhanmu yang dia menciptakan

Al-Alaq:1

وَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة تَْسِميََة ٱأْلُنثَىٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َليَُسمُّ
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada

akhirat sungguh dinamakan malaikat-malaikat nama perempuan
An-Najm:27 تَْسِميََة

ىٰ َسْلَسِبياًل َعيْنًا ِفيَها تَُسمَّ
mata air di dalamnya (di dalam sorga) dinamakan salsabil Al-Insaan:18 ىٰ تَُسمَّ

َوأَْوَحىٰ ِفى ُكلِّ َسَمآٍء أَْمرََها
dan (dia) mewahyukan di dalam setiap langit urusannya Fush-Shilat:12 َسَمآٍء

َواٍت ِفى يَْوَمنْيِ فََقَضىُٰهنَّ َسبْعَ َسمَٰ
maka (ia) menjadikan mereka[pr] tujuh langit di dalam dua masa/hari Fush-Shilat:12 َواٍت َسمَٰ

وٍَٰت ىُٰهنَّ َسبْعَ َسمَٰ فََسوَّ
maka ia menyempurnakan mereka tujuh langit Al-Baqarah:29 وٍَٰت َسمَٰ

وٍَٰت َوِمَن ٱأْلَرِْض ِمثَْلُهنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
Allah yang dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi seperti

mereka[pr]
Ath-Thalaaq:12
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وٍَٰت ِطبَاًقا ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
yang dia menciptakan tujuh langit lapisan-lapisan

Al-Mulk:3

وٍَٰت ِطبَاًقا أََلْم تََرْوا۟ َكيَْف َخَلَق الـلَّـُه َسبْعَ َسمَٰ
tidaklah (kalian) melihat bagaimana menurut dia menciptakan Allah

tujuh langit lapisan-lapisan
Nuh:15

َلْم نَْجَعل لَُّهۥ ِمن َقبُْل َسِميًّا
tidak jadikan baginya dari sebelum nama Maryam:7 َسِميًّا

 فَٱْعبُْدهُ َوٱْصطَِبْر لِِعبََٰدِتِهۦ َهْل تَْعَلُم َلُهۥ َسِميًّا
maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam menjadi hambanya

apakah amu mengetahui baginya nama
Maryam:65

ىُٰكُم ٱمْلُْسلِِمنَي ِمن َقبُْل لََّة أَِبيُكْم إِبْرَِٰهيَم ُهَو َسمَّ مِّ
agama ayahmu Ibrahim dia menampakan kalian orang-orang yang

berserah diri / patuh dari sebelum
Al-Hajj:78 ىُٰكُم َسمَّ

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم ِدُلونَِنى ِفىٓ أَْسَمآٍء َسمَّ أَتُجَٰ
apakah kamu akan mendebatku di dalam / pada nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Al-A'raaf:71 يْتُُموَهآ َسمَّ

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ أَْسَمآًء َسمَّ
tidak kalian menyembah dari selain dia kecuali nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Yusuf:40

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم إِْن ِهىَ إآِلَّ أَْسَمآٌء َسمَّ
tidak lain dia kecuali nama-nama kalian menamakannya kalian dan

bapak-bapak kalian
An-Najm:23

يْتَُها َمْريََم إِنِّى َسمَّ َو
dan sesungguhnya aku aku menamainya Maryam Ali-Imran:36 يْتَُها َسمَّ

ُٔونَُهۥ ِبَما اَل يَْعَلُم ِفى ٱأْلَرِْض وُهْم أَْم تُنَبّـِ ُقْل َسمُّ
kamu hendaklah mengatakan sebutkanlah mereka atau apakah

diberitahukan kepadanya dengan apa tidakdia mengetahui di dalam
bumi

Arraad:33 وُهْم َسمُّ

وَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة تَْسِميََة ٱأْلُنثَىٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َليَُسمُّ
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada

akhirat sungguh dinamakan malaikat-malaikat nama perempuan
An-Najm:27 وَن َليَُسمُّ

ى إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ
melainkan dengan benar dan waktu yang telah sangat menentukan Ar-Ruum:8 ى مَُّسمًّ
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ى فَٱْكتُبُوهُ واََل يَبَْخْس ِمنُْه َشيْـًٔا مَُّسمًّ
yang telah sangat menentukan maka kalian hendaklah menuliskannya

dan janganlah dia mengurangi dari padanya sesuatu
Al-Baqarah:282 ى مَُّسمًّ

ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2

ى  ثُمَّ يَبَْعثُُكْم ِفيِه لِيُْقَضىٰٓ أََجٌل مَُّسمًّ
kemudian dia membangunkan kalian tentang (kebenaran) itu untuk

disempurnakan waktu/umur yang telah sangat menentukan
Al-An'aam:60

ى تًَٰعا َحَسنًا إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ  يَُمتِّْعُكم مَّ
dimberi nikmat kalian (olehnya) pelipatan kesenangan / hadiah

kebaikan sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat
menentukan

Huud:3

ى  َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ
dan bulan setiap mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat

menentukan
Arraad:2

ى رَُكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ  يَْدُعوُكْم لِيَْغِفَر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mereka memanggil kalian untuk dia memberi ampunan bagi kalian

dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan kalian (oleh dia) sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

Ibrahim:10

ى رُُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ  َولَِٰكن يُؤَخِّ
akan tetapi ditangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
An-Nahl:61

ى  َلَكاَن لِزَاًما َوأََجٌل مَُّسمًّ
sungguh adalah pasti dan waktu yang telah sangat menentukan

Thaahaa:129

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5

ى  َلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
bagi kalian padanya beberapa kemanfaatan sampai waktu yang

ditentukan yang telah sangat menentukan
Al-Hajj:33

ى لََّجآَءُهُم ٱْلَعذَاُب َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلوآَْل أََجٌل مَُّسمًّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan jika tidak

waktu/umur yang telah sangat menentukan pasti datang kepada
mereka azab / siksa

Al-Ankabuut:53

ى  ُكلٌّ يَْجِرٓى إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
setiap mengalir/meluncur sampai waktu yang ditentukan yang telah

sangat menentukan
Luqman:29
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ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ  َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Faathir:13

ى رُُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ  َولَِٰكن يُؤَخِّ
akan tetapi ditangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
Faathir:45

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ  َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Az-Zumar:5

ى  َويُرِْسُل ٱأْلُْخَرىٰٓ إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan dia mengikirimkan yang lain sampai waktu yang ditentukan yang

telah sangat menentukan
Az-Zumar:42

ى َوَلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن َولِتَبُْلُغٓوا۟ أََجاًل مَُّسمًّ
dan supaya mencapai waktu yang telah sangat menentukan dan

supaya / boleh jadi kalian kalian menggunakan akal
Ghafir:67

ى لَُّقِضىَ بَيْنَُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
sampai pada waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

tentu dia telah diputuskan diantara mereka
Asy-Syuura:14

ى وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ مَٰ  َما َخَلْقنَا ٱلسَّ
tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua kecuali dengan benar dan waktu yang telah sangat
menentukan

Al-Ahqaaf:3

ى رُْكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ  يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan
kalian (oleh dia) sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat

menentukan

Nuh:4

َويََٰسَمآُء أَْقلِِعى َوِغيَض ٱمْلَآُء َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan hai langit (kamu) berhentikanlah aku dan disurutkan air dan dia

telah diselesaikan perkata itu
Huud:44 َويََٰسَمآُء

َمآَء ِبنَآًء ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِفرًَٰشا َوٱلسَّ
yang ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan dan langit

bangunan/atap
Al-Baqarah:22 َمآَء َوٱلسَّ

َمآَء ِبنَآًء الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوٱلسَّ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian bumi tambahan tempat

menetap dan langit atap
Ghafir:64

إِنَّا مَلُوِسُعوَن َمآَء بَنَيْنََٰها ِبأَيْيٍ۟د َو َوٱلسَّ
dan langit Kami bangun ia dengan kekuasaan dan sesungguhnya

kami benar-benar luas

Adz-
Dzaariyaat:47
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َمآَء رَفََعَها َوَوَضعَ ٱمْلِيزَاَن َوٱلسَّ
dan langit (ia) meninggikannya dan (ia) meletakkan timbangan

Ar-Rahman:7

َمآِء ذَاِت ٱْلُحبُِك َوٱلسَّ
demi langit mempunyai jalan-jalan

Adz-
Dzaariyaat:7 َمآِء َوٱلسَّ

َمآِء ذَاِت ٱْلبُُروجِ َوٱلسَّ
demi langit mempunyai gugusan bintang-bintang

Al-Buruuj:1

َمآِء َوٱلطَّاِرِق َوٱلسَّ
demi langit dan yang datang di malam hari

At-Taariq:1

َمآِء ذَاِت ٱلرَّْجعِ َوٱلسَّ
demi langit mempunyai air/hujan

At-Taariq:11

َمآِء َوَما بَنَىَٰها َوٱلسَّ
demi langit dan tidak pembinaannya

Ash-Shams:5

وَُٰت مَٰ يَْوَم تُبَدَُّل ٱأْلَرُْض َغيَْر ٱأْلَرِْض َوٱلسَّ
pada hari diganti bumi tidak / bukan / selain bumi dan langit Ibrahim:48 وَُٰت مَٰ َوٱلسَّ

وَُٰت َمطِْويَّٰتٌۢ ِبيَِميِنِهۦ مَٰ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوٱلسَّ
pada hari kiamat-kiamat dan langit tempat gulungan dengan tangan

kanannya
Az-Zumar:67

وَِٰت ٱْلُعَلى مَٰ ْن َخَلَق ٱأْلَرَْض َوٱلسَّ تَنِزياًل مِّمَّ
penurunan sempurna dari siapa dia menciptakan bumi dan langit

tinggi
Thaahaa:4 وَِٰت مَٰ َوٱلسَّ

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبقَِٰدٍر مَٰ أََوَليَْس ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap bukankah dia menciptakan dia menciptakan langit dan

bumi
YaaSiin:81 َوٱأْلَرَْض

آ أَْمَسْكَن َعَليُْكْم َوٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa mereka menahan /

menangkap atas kalian dan kalian hendaklah ingat nama Allah
atasnya

Al-Maidah:4 ٱْسَم

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138

ْعُلومٍَٰت لِّيَْشَهُدوا۟ َمنَِٰفعَ َلُهْم َويَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut

nama Allah di dalam / pada hari yang ditentukan
Al-Hajj:28

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِّيَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat supaya

mengingat/menyebut nama Allah
Al-Hajj:34
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فَٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها َصَوآفَّ
maka kalian hendaklah berdzikir nama Allah diatasnya berbaris

Al-Hajj:36

َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إَِليِْه تَبِْتياًل
dan sebutlah nama tuhanmu dan (kamu) kemudian beribadatlah

kepada-Nya sungguh-sungguh beribadat

Al-
Muzzammil:8

َوٱذُْكِر ٱْسَم َربَِّك بُْكرَةً َوأَِصياًل
dan ingatlah/sebutlah nama tuhanmu di waktu pagi dan petang

Al-Insaan:25

َسبِّحِ ٱْسَم َربَِّك ٱأْلَْعَلى
(kamu) sucikanlah dengan semurni-murninya(kt perintah) nama

tuhanmu sangat tinggi
Al-Alaa:1

َوذََكَر ٱْسَم َربِِّهۦ فََصلَّىٰ
dan (ia [lk]) mengingat nama tuhannya dan dia mendirikan sholat

Al-Alaa:15

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa telah disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:118 ٱْسُم

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه َوَما َلُكْم أاَلَّ تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan tidak bagi kalian kecuali kalian memakan dari apa telah disebut

nama Allah atasnya
Al-An'aam:119

ا َلْم يُذَْكِر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه واََل تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan janganlah kalian memakan dari apa tidak dia disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:121

جُِد يُذَْكُر ِفيَها ٱْسُم الـلَّـِه َكِثيًرا َوَصَلوٌَٰت َوَمسَٰ
dan salawat/doa dan masjid-masjid disebut didalamnya nama Allah

sangat banyak
Al-Hajj:40

ْكَرامِ تَبَٰرََك ٱْسُم َربَِّك ِذى ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dia memberikan berkah yang silih berganti nama tuhanmu yang

memiliki Kebesaran dan kemuliaan
Ar-Rahman:78

ٱْسُمُه ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم
namanya al masih Isa putra maryam Ali-Imran:45 ٱْسُمُه

أَن يُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ َوَسَعىٰ ِفى َخرَاِبَهآ
bahwa dia disebut didalamnya namanya dan ia berusaha di dalam

keruntuhannya
Al-Baqarah:114 ٱْسُمُهۥ

رَُك ِبُغلَٰمٍ ٱْسُمُهۥ يَْحيَىٰ يَٰزََكِريَّآ إِنَّا نُبَشِّ
hai Zakariya sesungguhnya kami diberi kabar gembira kepadamu

dengan seorang anak laki-laki namanya hidup
Maryam:7

 ِفى بُيُوٍت أَِذَن الـلَّـُه أَن تُرْفَعَ َويُذَْكَر ِفيَها ٱْسُمُهۥ
di dalam rumah-rumah memberi izin Allah untuk ditinggikan dan

disebut didalamnya namanya
An-Nuur:36
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رًۢا ِبرَُسوٍل يَأِْتى ِمۢن بَْعِدى ٱْسُمُهۥٓ أَْحَمُد َوُمبَشِّ
dan orang yang selalu membawa kabar gembira dengan seorang rasul

ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudahku namanya ahmad
Ash-Shaff:6 ٱْسُمُهۥٓ

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Isra:99 وَِٰت مَٰ ٱلسَّ

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ مَٰ مَّا َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
tidak dia menciptakan Allah langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua
Ar-Ruum:8

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ِمن َشىٍْء ِفى ٱلسَّ
dari sesuatu di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Faathir:44

َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6 َمآَء ٱلسَّ

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا َويَزِْدُكْم ُقوَّةً إَِلىٰ ُقوَِّتُكْم يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras dan

menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian
Huud:52

َمآَء َكَما زََعْمَت َعَليْنَا ِكَسفًا أَْو تُْسِقَط ٱلسَّ
atau dijatuhkan langit sebagaimana (kamu) mengira atas kami

potong/gumpalan
Al-Isra:92

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Al-Anbiyaa':16

َمآَء َسْقفًا مَّْحفُوظًا َوُهْم َعْن َءايَِٰتَها ُمْعرُِضوَن َوَجَعْلنَا ٱلسَّ
dan kami menjadikan langit atap yang dijaga / dipelihara dan mereka

dari tanda-tanda padanya orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':32

جِلِّ لِْلُكتُِب َمآَء َكطَىِّ ٱلسِّ يَْوَم نَطِْوى ٱلسَّ
pada hari melipat/menggulung langit seperti lipatan/gulungan

daftar/lembaran kertas untuk tulisan-tulisan
Al-Anbiyaa':104

َمآَء أَن تََقعَ َعَلى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦٓ َويُْمِسُك ٱلسَّ
dan menyebabkan akan menahan langit akan (ia [lk]) menjatuhkan

atas/terhadap bumi melainkan dengan izinnya
Al-Hajj:65

َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبِزينٍَة ٱْلَكَواِكِب إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّ
sesungguhnya kami kami menghiasi langit dunia dengan hiasan

bintang-bintang
Ash-Shaafaat:6

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما بَِٰطاًل َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua yang sia-sia
Shaad:27
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ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوزَيَّنَّا ٱلسَّ
dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara

itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:12

يَِٰطنيِ ِبيحَ َوَجَعْلنََٰها رُُجوًما لِّلشَّ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوَلَقْد زَيَّنَّا ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-

bintang dan (kami) menjadikannya pelempar bagi syaitan-syaitan
Al-Mulk:5

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras

Nuh:11

َمآَء فََوَجْدنََٰها ُملِئَْت َحرًَسا َشِديًدا َوُشُهبًا َوأَنَّا مَلَْسنَا ٱلسَّ
dan bahwasannya (kami) menyentuh langit maka (kami)

mendapatinya dipenuhi (olehnya) penjagaan sangat keras/berat dan
suluh api yang menyala

Al-Jinn:8

مِ َونُزَِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة تَنِزياًل َمآُء ِبٱْلَغمَٰ َويَْوَم تََشقَُّق ٱلسَّ
dan pada hari (ia) sengaja membelah langit dengan awan/kabut dan

diturunkan malaikat-malaikat penurunan sempurna
Al-Furqon:25 َمآُء ٱلسَّ

َمآُء َوٱأْلَرُْض ِبأَْمرِِهۦ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن تَُقوَم ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa mendirikan langit dan bumi

dengan perintahnya
Ar-Ruum:25

َمآُء ِبُدَخاٍن مُِّبنيٍ فَٱرْتَِقْب يَْوَم تَأِْتى ٱلسَّ
maka tunggulah pada hari datang langit dengan asap/kabut nyata

Ad-Dukhaan:10

َمآُء َوٱأْلَرُْض َوَما َكانُوا۟ ُمنظَِريَن فََما بََكْت َعَليِْهُم ٱلسَّ
maka tidaklah (ia) menangis atas mereka langit dan bumi dan tidak

adalah mereka orang-orang yang diberi tangguh
Ad-Dukhaan:29

َمآُء َمْوًرا يَْوَم تَُموُر ٱلسَّ
pada hari bergoncang langit goncangan

Ath-Thuur:9

َمآُء فََكانَْت َورَْدةً َكٱلدَِّهاِن فَِإذَا ٱنَشقَِّت ٱلسَّ
maka apabila keterbelahan langit maka (ia) adalah mawar merah

seperti minyak
Ar-Rahman:37

َمآُء فَِهىَ يَْوَمِئٍذ َواِهيٌَة َوٱنَشقَِّت ٱلسَّ
dan terbelahlah langit maka ia pemberi peringatan (ia[pr]) yang

lemah
Al-Haaqqah:16

َمآُء َكٱمْلُْهِل يَْوَم تَُكوُن ٱلسَّ
pada hari adalah kalian langit seperti leburan perak

Al-Ma'arij:8

َمآُء ُمنفَِطرٌۢ ِبِهۦ َكاَن َوْعُدهُۥ َمفُْعواًل ٱلسَّ
langit (ia[lk]) yang dalam kondisi membelah dengannya adalah dia

janjinya yang dikerjai

Al-
Muzzammil:18

َمآُء فُرَِجْت إِذَا ٱلسَّ َو
dan apabila langit telah dibelah

Al-Mursalaat:9
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بًا َمآُء فََكانَْت أَبْوَٰ َوفُِتَحِت ٱلسَّ
dan telah dibukakan langit maka (ia) adalah pintu-pintu

An-Naba:19

َمآُء بَنَىَٰها َءأَنتُْم أََشدُّ َخْلًقا أَمِ ٱلسَّ
apakah kamu paling keras/berat penciptaan atau langit Dia telah

membinanya
An-Naziaat:27

َمآُء ُكِشطَْت إِذَا ٱلسَّ َو
dan apabila langit telah dilenyapkan

At-Takwiir:11

َمآُء ٱنفَطَرَْت إِذَا ٱلسَّ
apabila langit (ia) kemudian membelah diri

Al-Infitaar:1

َمآُء ٱنَشقَّْت إِذَا ٱلسَّ
apabila langit (ia) menjadi membelah

Al-Inshiqaaq:1

َمآِء أَْو َكَصيٍِّب مَِّن ٱلسَّ
atau seperti hujan lebat dari langit Al-Baqarah:19 َمآِء ٱلسَّ

َمآِء َمآًء َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Dia menurunkan dari langit air

Al-Baqarah:22

َمآِء  ثُمَّ ٱْستََوىٰٓ إَِلى ٱلسَّ
kemudian mereka berkuasa kepada langit

Al-Baqarah:29

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
siksaan/azab dari langit dengan apa adalah mereka mereka berbuat

fasik
Al-Baqarah:59

َمآِء  َقْد نََرٰى تََقلَُّب َوْجِهَك ِفى ٱلسَّ
sungguh telah kami melihat kamu menengadah wajahmu di dalam

langit
Al-Baqarah:144

آٍء َمآِء ِمن مَّ َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan tidak ia menurunkan Allah dari langit dari air

Al-Baqarah:164

َمآِء َوٱأْلَرِْض ِر بَنْيَ ٱلسَّ َحاِب ٱمْلَُسخَّ يَٰحِ َوٱلسَّ َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin dan awan yang paling mengendalikan antara

langit dan bumi
Al-Baqarah:164

َمآِء  ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
di dalam bumi dan tidak di dalam langit

Ali-Imran:5

َمآِء  يَْسـَُٔلَك أَْهُل ٱْلِكتَِٰب أَن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِكتَٰبًا مَِّن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu ahli kitab bahwa dia menurunkan atas

mereka suatu kewajiban dari langit
An-Nisa:153

َمآِء  َهْل يَْستَِطيعُ َربَُّك أَن يُنَزَِّل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
apakah dia mentaati tuhanmu hendak ia sungguh-sungguh akan

menurunkan atas kami hidangan dari langit
Al-Maidah:112
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َمآِء تَُكوُن َلنَا ِعيًدا أَنِزْل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah menurunkan atas kami hidangan dari langit adalah

kalian bagi kami hari raya
Al-Maidah:114

َمآِء  أَْو ُسلًَّما ِفى ٱلسَّ
atau tangga di dalam langit

Al-An'aam:35

َمآِء َمآًء َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan dia yang ia menurunkan dari langit air

Al-An'aam:99

َمآِء ُد ِفى ٱلسَّ عَّ  َكأَنََّما يَصَّ
seakan-akan mendaki di dalam langit

Al-An'aam:125

َمآِء واََل يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة اَل تُفَتَّحُ َلُهْم أَبْوَُٰب ٱلسَّ
tidak dia membukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak

mereka masuk surga ini
Al-A'raaf:40

َمآِء َوٱأْلَرِْض ٍت مَِّن ٱلسَّ َلفَتَْحنَا َعَليِْهم بَرَكَٰ
pasti kami membukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi

Al-A'raaf:96

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَظْلُِموَن فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
maka kirimkanlah kami atas mereka siksaan/azab dari langit dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mendzalimi
Al-A'raaf:162

رَُكم ِبِهۦ َمآِء َمآًء لِّيُطَهِّ َويُنَزُِّل َعَليُْكم مَِّن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan atas kalian dari langit air

agar dia membersihkan kalian dengannya
Al-Anfaal:11

َمآِء  فَأَْمِطْر َعَليْنَا ِحَجارَةً مَِّن ٱلسَّ
maka (kamu) hujanilah atas kami batu dari langit

Al-Anfaal:32

َمآِء  إِنََّما َمثَُل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia seperti air

(kami) turunkannya dari langit
Yunus:24

َمآِء َوٱأْلَرِْض ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapakah memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Yunus:31

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulah mengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17

َمآِء  َكَشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصُلَها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفى ٱلسَّ
seperti pohon kebaikan akarnya (ia[lk]) yang mengkokohkan dan

cabangnya di dalam langit
Ibrahim:24
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َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

َمآِء  َعَلى الـلَّـِه ِمن َشىٍْء ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
atas/terhadap Allah dari sesuatu di dalam bumi dan tidak di dalam

langit
Ibrahim:38

َمآِء فَظَلُّوا۟ ِفيِه يَْعرُُجوَن َوَلْو فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا مَِّن ٱلسَّ
dan seandainya kami membukakan atas mereka pintu-pintu dari

langit maka terus tentang (kebenaran) itu menaiki
Al-Hijr:14

َمآِء بُُروًجا َوزَيَّنََّٰها لِلنَِّٰظِريَن َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفى ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami jadikan di dalam langit gugusan bintang dan

(kami) menghiasinya bagi yang yang melihat
Al-Hijr:16

َمآِء َمآًء يَٰحَ َلوَِٰقحَ فَأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ َوأَرَْسْلنَا ٱلرِّ
dan kami telah utus/meniup angin sungguh-sungguh (ia[lk]) yang

mengawinkan lalu kami menurunkanlah dari langit air
Al-Hijr:22

َمآِء َمآًء لَُّكم ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan dari langit air bagi kalian

An-Nahl:10

َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65

َمآِء رٍَٰت ِفى َجوِّ ٱلسَّ  أََلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر ُمَسخَّ
tidaklah mereka memperhatikan kepada burung-burung yang sangat

ditundukkan/dimudahkan di dalam awan langit
An-Nahl:79

َمآِء  أَْو يَُكوَن َلَك بَيٌْت مِّن زُْخُرٍف أَْو تَرَْقىٰ ِفى ٱلسَّ
atau adalah dia bagimu sebuah rumah dari perhiasan (emas) atau naik

di dalam langit
Al-Isra:93

َمآِء َمَلًكا رَُّسواًل َلنَزَّْلنَا َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
niscaya menurunkan atas mereka dari langit seorang malaikat seorang

rasul
Al-Isra:95

َمآِء فَتُْصِبحَ َصِعيًدا زََلًقا َويُرِْسَل َعَليَْها ُحْسبَانًا مَِّن ٱلسَّ
dan menyebabkan mengirimkan diatasnya perhitungan (petir) dari

langit maka dijadikan debu/tanah licin
Al-Kahfi:40

َمآِء فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
(kami) turunkannya dari langit maka bercampur (jadi subur)

dengannya tumbuh-tumbuhan di muka bumi
Al-Kahfi:45

َمآِء َمآًء َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Dia menurunkan dari langit air

Thaahaa:53

َمآِء َوٱأْلَرِْض َقاَل َربِّى يَْعَلُم ٱْلَقْوَل ِفى ٱلسَّ
dia mengatakan Tuhanku dia mengetahui perkataan di dalam langit

dan bumi
Al-Anbiyaa':4
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َمآِء  ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَْليَْمُدْد ِبَسبٍَب إَِلى ٱلسَّ
di dalam dunia dan di akhirat maka akan memanjangkan dengan

jalan/pintu ke langit
Al-Hajj:15

َمآِء  َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسَّ
dan barangsiapa dia mempersekutukan dengan Allah maka seakan-

akan menyungkur dari langit
Al-Hajj:31

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Al-Hajj:63

َمآِء َوٱأْلَرِْض أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa di

dalam langit dan bumi
Al-Hajj:70

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَُّٰه ِفى ٱأْلَرِْض َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air dengan ukuran lalu (kami)

menempatkannyalah di dalam bumi

Al-
Mu'minuun:18

َمآِء ِمن ِجبَاٍل ِفيَها َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit dari gunung

didalamnya
An-Nuur:43

َمآِء َمآًء طَُهوًرا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air bersih/suci

Al-Furqon:48

َمآِء بُُروًجا تَبَارََك ٱلَِّذى َجَعَل ِفى ٱلسَّ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang ia menjadikan di

dalam langit gugusan bintang
Al-Furqon:61

َمآِء َءايًَة إِن نََّشأْ نُنَزِّْل َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
jika menghendaki diturunkan atas mereka dari langit mukjizat

Asy-Syu'araa':4

َمآِء  فَأَْسِقْط َعَليْنَا ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ
maka (kamu) jatuhkanlah atas kami potong/gumpalan dari langit

Asy-
Syu'araa':187

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱلسَّ مَٰ أَمَّْن َخَلَق ٱلسَّ
siapkah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

bagi kalian dari langit air
An-Naml:60

عَ الـلَّـِه َمآِء َوٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ َوَمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
dan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi apakah ada

tuhan bersama Allah
An-Naml:64

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَما ِمْن َغآِئبٍَة ِفى ٱلسَّ
dan tidak dari yang gaib di dalam langit dan di bumi

An-Naml:75

َمآِء َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه واََل ِفى ٱلسَّ
dan tidak di dalam langit dan tidak bagi kalian dari selain Allah

Al-Ankabuut:22

َمآِء ِذِه ٱْلَقْريَِة رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ  هَٰ
ini negeri siksaan/azab dari langit

Al-Ankabuut:34
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َمآِء َمآًء َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّن نَّزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa Dia telah

berangsur-angsur menurunkan dari langit air
Al-Ankabuut:63

َمآِء َمآًء فَيُْحىِۦ ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit air lalu Dia

menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya
Ar-Ruum:24

َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ  الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /

dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit
Ar-Ruum:48

َمآِء َمآًء َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan dia mengembang biakan didalamnya dari setiap binatang melata

dan kami telah menurunkan dari langit air
Luqman:10

َمآِء إَِلى ٱأْلَرِْض ثُمَّ يَْعُرُج إَِليِْه يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر ِمَن ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan dari langit

sampai bumi kemudian menaiki kepada-Nya
As-Sajdah:5

َمآِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسَّ
dan tidak (dia) menurunkan dari langit dan tidak menaiki di dalamnya

Saba':2

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَما َخْلفَُهم مَِّن ٱلسَّ
dan tidak belakang mereka dari langit dan bumi

Saba':9

َمآِء  أَْو نُْسِقْط َعَليِْهْم ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ
atau dijatuhkan atas mereka potong/gumpalan dari langit

Saba':9

َمآِء َوٱأْلَرِْض لٍِق َغيُْر الـلَّـِه يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ َهْل ِمْن خَٰ
adakah dari (ia[lk]) yang menciptakan tidak / selain Allah memberi

rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi
Faathir:3

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

ia menurunkan dari langit air
Faathir:27

َمآِء َوَما ُكنَّا ُمنزِلِنَي ِمن ُجنٍد مَِّن ٱلسَّ
dari tentara dari langit dan tidak adalah kami orang-orang yang

menurunkan
YaaSiin:28

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Az-Zumar:21

َمآِء ِرزًْقا ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َويُنَزُِّل َلُكم مَِّن ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Nya dan sungguh-

sungguh akan menurunkan bagi kalian dari langit rizki
Ghafir:13
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َمآِء َوِهىَ ُدَخاٌن ثُمَّ ٱْستََوىٰٓ إَِلى ٱلسَّ
kemudian mereka berkuasa kepada langit dan ia/langit asap

Fush-Shilat:11

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر َوٱلَِّذى نَزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan dari langit air

dengan ukuran
Az-Zukhruf:11

َمآِء إِلٌَٰه َوِفى ٱأْلَرِْض َوُهَو ٱلَِّذى ِفى ٱلسَّ
dan dia yang di dalam langit tuhan dan di bumi

Az-Zukhruf:84

زٍْق َمآِء ِمن رِّ َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan pergantian malam dan siang dan tidak ia menurunkan Allah dari

langit dari rezki
Al-Jaatsiyah:5

َمآِء فَْوَقُهْم أَفََلْم يَنظُُرٓوا۟ إَِلى ٱلسَّ
maka apakah tidak dia melihat kepada langit di atas mereka

Qaaf:6

بَٰرًَكا َمآِء َمآًء مُّ َونَزَّْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan (kami) menurunkan dari langit air yang berusaha untuk diberkati

Qaaf:9

َمآِء ِرزُْقُكْم َوَما تُوَعُدوَن َوِفى ٱلسَّ
dan di langit rezki kalian dan tidak kalian diberi nasehat

Adz-
Dzaariyaat:22

ثَْل َمآ أَنَُّكْم تَنِطُقوَن َمآِء َوٱأْلَرِْض إِنَُّهۥ َلَحقٌّ مِّ فََورَبِّ ٱلسَّ
demi tuhan langit dan bumi sesungguhnya dia sungguh kebenaran

seperti apa bahwa kamu mengucap/menjawab

Adz-
Dzaariyaat:23

َمآِء َساِقطًا يَُقوُلوا۟ َسَحاٌب مَّرُْكوٌم إِن يََرْوا۟ ِكْسفًا مَِّن ٱلسَّ َو
dan jika mereka memperhatikan potongan dari langit (ia[lk]) yang

menjatuhkan dia mengatakan awan (ia[lk]) yang ditumpuk
Ath-Thuur:44

نَْهِمٍر َمآِء ِبَمآٍء مُّ فَفَتَْحنَآ أَبْوََٰب ٱلسَّ
maka (kami) membukakan pintu-pintu langit dengan air (ia[lk]) yang

akhirnya mencurahkan
Al-Qamar:11

َمآِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسَّ
dan tidak (dia) menurunkan dari langit dan tidak menaiki dari

padanya
Al-Hadiid:4

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَجنٍَّة َعرُْضَها َكَعرِْض ٱلسَّ
dan surga luasnya seperti luas langit dan bumi

Al-Hadiid:21

َمآِء  أَْم أَِمنتُم مَّن ِفى ٱلسَّ
atau kalian telah aman siapa di dalam langit

Al-Mulk:17

َمآِء َكيَْف رُِفَعْت َوإَِلى ٱلسَّ
dan kepada langit bagaimana menurut telah ditinggikan

Al-
Ghaashiyah:18

وَُٰت َوٱأْلَرُْض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي مَٰ َعرُْضَها ٱلسَّ
luasnya langit dan bumi dia menyediakan tempat bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:133 وَُٰت مَٰ ٱلسَّ
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وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi

Huud:107

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ لِِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya apa selama langit dan bumi

Huud:108

بْعُ َوٱأْلَرُْض وَُٰت ٱلسَّ مَٰ تَُسبِّحُ َلُه ٱلسَّ
(kalian) bertasbih baginya langit tujuh dan bumi

Al-Isra:44

وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ ٱأْلَرُْض مَٰ تََكاُد ٱلسَّ
semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari padanya

dan menjadi cepat membelah bumi
Maryam:90

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ َوَلِو ٱتَّبَعَ ٱْلَحقُّ أَْهَوآَءُهْم َلفََسَدِت ٱلسَّ
dan sekiranya dia sungguh-sungguh mengikuti kebenaran hawa nafsu

mereka tentu rusaklah langit dan bumi

Al-
Mu'minuun:71

وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمن فَْوِقِهنَّ مَٰ تََكاُد ٱلسَّ
semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari atas

mereka[pr]
Asy-Syuura:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنِّىٓ أَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya aku paling mengetahui kegaiban langit dan bumi Al-Baqarah:33 وَِٰت مَٰ ٱلسَّ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidak kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan langit

dan bumi
Al-Baqarah:107

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ نَُهۥ بَل لَُّهۥ َما ِفى ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci dia bahkan baginya apa di dalam langit dan bumi

Al-Baqarah:116

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi

Al-Baqarah:117

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian

malam dan siang
Al-Baqarah:164

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ لَُّهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Al-Baqarah:255

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إاِلَّ ِبَما َشآَء َوِسعَ ُكرِْسيُُّه ٱلسَّ
kecuali dengan apa ia menghendaki dia meliputi kekuasaanNya langit

dan bumi
Al-Baqarah:255

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
milik Allah apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Al-Baqarah:284

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َويَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dan dia mengetahui apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Ali-Imran:29
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أَْسَلَم َمن ِفى ٱلسَّ
dia sangat mematuhi orang/segala apa di dalam langit dan bumi

Ali-Imran:83

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa/segala di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
Ali-Imran:109

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
Ali-Imran:129

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi

Ali-Imran:180

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Ali-Imran:189

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi

Ali-Imran:190

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُروَن ِفى َخْلِق ٱلسَّ َوَعَلىٰ ُجنُوِبِهْم َويَتَفَكَّ
dan atas pembaringan mereka dan mereka memikirkan di dalam

penciptaan langit dan bumi
Ali-Imran:191

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:126

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:131

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ َو
dan jika kalian mengingkari maka sesungguhnya milik Allah apa di

dalam langit dan tidak di dalam bumi
An-Nisa:131

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Nisa:132

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ فَـَٔاِمنُوا۟ َخيًْرا لَُّكْم َو
maka kalian hendaklah beriman kebaikan bagi kalian dan jika kalian

mengingkari maka sesungguhnya milik Allah segala apa di dalam
langit dan bumi

An-Nisa:170

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل مَٰ َما ِفى ٱلسَّ
apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi dan cukuplah dengan

Allah penjaga/pemelihara
An-Nisa:171

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Maidah:17

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َو مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua dan kepadaNya tempat kembali
Al-Maidah:18

2843

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan

langit dan bumi
Al-Maidah:40

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
bahwasanya Allah dia mengetahui apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Maidah:97

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما ِفيِهنَّ مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi/milik Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak tentang mereka

Al-Maidah:120

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

Al-An'aam:1

وَِٰت َوِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوُهَو الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan dia Allah di dalam langit dan di bumi

Al-An'aam:3

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َن مَّا ِفى ٱلسَّ ُقل ملِّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan siapakah apa di dalam langit

dan bumi
Al-An'aam:12

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi dengan benar

Al-An'aam:73

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وََكذَٰلَِك نُِرٓى إِبْرَِٰهيَم َمَلُكوَت ٱلسَّ
dan demikianlah kami memperlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan

bumi
Al-An'aam:75

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َحِنيفًا مَٰ ْهُت َوْجِهىَ لِلَِّذى فَطََر ٱلسَّ إِنِّى َوجَّ
sesungguhnya aku aku telah menghadapkan wajahku/diriku kepada

(tuhan) yang dia menciptakan langit dan bumi lurus
Al-An'aam:79

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَّىٰ يَُكوُن َلُهۥ َوَلٌد مَٰ بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi bahwasanya adalah

mereka baginya anak laki-laki
Al-An'aam:101

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Al-A'raaf:54

وَِٰت َوٱأْلَرِْض آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi tidak ada tuhan kecuali/selain

dia
Al-A'raaf:158

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََوَلْم يَنظُُروا۟ ِفى َمَلُكوِت ٱلسَّ
tidakkah dia melihat di dalam kerajaan langit dan bumi

Al-A'raaf:185

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَُجلِّيَها لَِوْقِتَهآ إاِلَّ ُهَو ثَُقَلْت ِفى ٱلسَّ
tidak diungkapkannya bagi waktunya kecuali dia dia memberatkan di

dalam langit dan bumi
Al-A'raaf:187
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِمنَْهآ أَْربََعٌة ُحرٌُم مَٰ يَْوَم َخَلَق ٱلسَّ
pada hari dia menciptakan langit dan bumi diantaranya empat[pr]

yang dihormati
At-Taubah:36

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ إِنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi ia

menghidupkan dan dia mematikan
At-Taubah:116

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Yunus:3

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَُّقوَن مَٰ َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan tidak dia menciptakan Allah di dalam langit dan bumi sungguh

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka bertakwa
Yunus:6

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض ُسبْحَٰ مَٰ ِفى ٱلسَّ
di dalam langit dan tidak di dalam bumi maha suci dia dan kamu

sangat tinggi daripada apa mereka persekutukan
Yunus:18

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa di dalam langit dan

bumi
Yunus:55

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َمن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah orang/apa di dalam langit

dan orang/apa di dalam bumi
Yunus:66

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن مَٰ ُهَو ٱْلَغِنىُّ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dia sangat kaya baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian
mengetahui

Yunus:68

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل ٱنظُُروا۟ َماذَا ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah memperhatikan apa

yang di dalam langit dan bumi
Yunus:101

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Huud:7

إَِليِْه يُرَْجعُ ٱأْلَْمُر ُكلُُّهۥ وَِٰت َوٱأْلَرِْض َو مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi dan kepada-Nya

dikembalikan perkata itu semuanya
Huud:123

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَت َولِىِّۦ مَٰ فَاِطَر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi Engkau pelindungku

Yusuf:101

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وََكأَيِّن مِّْن َءايٍَة ِفى ٱلسَّ
dan banyak sekali dari tanda-tanda di dalam langit dan bumi

Yusuf:105

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى رَفَعَ ٱلسَّ
Allah yang (ia) meninggikan langit dengan tidak/tanpa

tiang/bangunan tinggi melihatnya
Arraad:2

2845

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ يَْسُجُد َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah siap/apa di dalam langit dan bumi

Arraad:15

بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Ibrahim:2

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َقاَلْت رُُسُلُهْم أَِفى الـلَّـِه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ
dia mengatakan rasul-rasul mereka apakah terhadap Allah keragu-

raguan yang menciptakan langit dan bumi
Ibrahim:10

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه َخَلَق ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia menciptakan langit dan bumi dengan benar
Ibrahim:19

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua melainkan dengan kebenaran
Al-Hijr:85

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ تَعَٰ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran kamu meninggi

dari apa mereka persekutukan
An-Nahl:3

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ يَْسُجُد َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah menyembah apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
An-Nahl:49

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dan bagiNya apa di dalam langit dan bumi

An-Nahl:52

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َشيْـًٔا واََل يَْستَِطيُعوَن مَٰ ِرزًْقا مَِّن ٱلسَّ
rizki dari langit dan bumi sesuatu dan tidak mereka mentaati

An-Nahl:73

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi

An-Nahl:77

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَربَُّك أَْعَلُم ِبَمن ِفى ٱلسَّ
dan tuhanmu paling mengetahui dengan siapa di dalam langit dan

bumi
Al-Isra:55

وَِٰت َوٱأْلَرِْض بََصآِئَر مَٰ إاِلَّ رَبُّ ٱلسَّ
melainkan tuhan langit dan bumi terang/nyata

Al-Isra:102
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ فََقاُلوا۟ َربُّنَا رَبُّ ٱلسَّ
maka mereka mengatakan tuhan kami tuhan langit dan bumi

Al-Kahfi:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َلِبثُوا۟ َلُهۥ َغيُْب ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan Allah paling mengetahui dengan

apa/berapa lama (mereka) menetap baginya kegaiban langit dan bumi
Al-Kahfi:26

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ مَّآ أَْشَهدتُُّهْم َخْلَق ٱلسَّ
tidak (aku) mempersaksikan mereka ciptaan langit dan bumi

Al-Kahfi:51

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

Maryam:65

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن ُكلُّ َمن ِفى ٱلسَّ
tidak tiap orang di dalam langit dan bumi

Maryam:93

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa yang di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Thaahaa:6

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya orang/segala apa di dalam langit dan dibumi

Al-Anbiyaa':19

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َكانَتَا رَتًْقا فَفَتَْقنَُٰهَما مَٰ أَنَّ ٱلسَّ
bahwasanya langit dan bumi (ia) adalah perpaduan lalu (kami)

membelah keduanya
Al-Anbiyaa':30

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ بُُّكْم رَبُّ ٱلسَّ َقاَل بَل رَّ
dia mengatakan bahkan tuhan kalian tuhan langit dan bumi

Al-Anbiyaa':56

وَِٰت مَٰ  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْسُجُد َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

menyembah baginya orang/apa di dalam langit
Al-Hajj:18

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ لَُّهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam dalam bumi

Al-Hajj:64

بْعِ َورَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ وَِٰت ٱلسَّ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit tujuh dan tuhan 'arsy`

maha besar/maha agung

Al-
Mu'minuun:86

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ الـلَّـُه نُوُر ٱلسَّ
Allah cahaya langit dan bumi

An-Nuur:35

وَِٰت مَٰ  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَُسبِّحُ َلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

sungguh-sungguh akan mensucikan baginya orang/apa di dalam
langit

An-Nuur:41

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah

tempat kembali
An-Nuur:42
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أآََل إِنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah apa di dalam langit dan

dibumi
An-Nuur:64

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Furqon:2

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ رَّ ِفى ٱلسَّ ُقْل أَنزََلُه ٱلَِّذى يَْعَلُم ٱلسِّ
kamu hendaklah mengatakan dia menurunkannya yang dia

mengetahui rahasia di dalam langit dan bumi
Al-Furqon:6

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
yang dia menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua di dalam enam hari
Al-Furqon:59

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ َقاَل رَبُّ ٱلسَّ
dia mengatakan tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian orang-orang yang meyakini
Asy-Syu'araa':24

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أاَلَّ يَْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى يُْخِرُج ٱْلَخْبَء ِفى ٱلسَّ
agar tidak menyembah kepada Allah yang dia mengeluarkan yang

tersembunyi di dalam langit dan di bumi
An-Naml:25

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱلسَّ مَٰ أَمَّْن َخَلَق ٱلسَّ
siapkah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

bagi kalian dari langit air
An-Naml:60

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ٱْلَغيَْب إاِلَّ الـلَّـُه مَٰ ُقل الَّ يَْعَلُم َمن ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak dia mengetahui orang di dalam

langit dan bumi yang gaib kecuali Allah
An-Naml:65

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ فَفَزَِع َمن ِفى ٱلسَّ
maka (ia) terkejut orang/segala apa di dalam langit dan orang/segala

apa di dalam bumi
An-Naml:87

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan baik

Al-Ankabuut:44

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dia mengetahui apa di dalam langit dan dibumi

Al-Ankabuut:52

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَسخَّ مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa dia menciptakan

langit dan bumi dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari
dan bulan

Al-Ankabuut:61

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَعِشيًّا َوِحنَي تُظِْهُروَن مَٰ َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya segala puji di dalam langit dan di bumi dan petang dan

sewaktu kamu diwaktu dzhuhur
Ar-Ruum:18

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya ciptaan langit dan bumi

Ar-Ruum:22
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلٌّ لَُّهۥ قَِٰنتُوَن مَٰ َوَلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan-Nya siapa di dalam langit dan di bumi setiap baginya

para pentaat / pematuh
Ar-Ruum:26

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَلُه ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ ِفى ٱلسَّ
dan bagiNya perumpamaan sangat tinggi di dalam langit dan bumi

Ar-Ruum:27

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dengan tidak/tanpa tiang/bangunan tinggi

melihatnya
Luqman:10

وَِٰت أَْو ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ فَتَُكن ِفى َصْخرٍَة أَْو ِفى ٱلسَّ
maka adalah di dalam batu atau di dalam langit atau di dalam bumi

Luqman:16

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ مَّا ِفى ٱلسَّ
apa yang di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Luqman:20

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi tentu akan mengatakan Allah
Luqman:25

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan dibumi

Luqman:26

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

As-Sajdah:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْلجِبَاِل مَٰ إِنَّا َعرَْضنَا ٱأْلََمانََة َعَلى ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memalingkan amanat atas/terhadap langit

dan bumi dan gunung-gunung
Al-Ahzab:72

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Saba':1

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَْعزُُب َعنُْه ِمثَْقاُل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak luput / menyembunyikan dari pada-Nya seberat zarrah/biji

sangat kecil di dalam langit dan tidak di dalam bumi
Saba':3

وَِٰت مَٰ  اَل يَْملُِكوَن ِمثَْقاَل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak menguasai seberat/sebesar zarrah/biji sangat kecil di dalam

langit
Saba':22

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Saba':24

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه فَاِطِر ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi

Faathir:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لُِم َغيِْب ٱلسَّ إِنَّ الـلَّـَه عَٰ
sesungguhnya Allah yang mengetahui kegaiban langit dan bumi

Faathir:38
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وَِٰت أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مَٰ أَْم َلُهْم ِشرٌْك ِفى ٱلسَّ
atau bagi mereka perserikatan/sekutu di dalam langit atau kami telah

mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban
Faathir:40

وَِٰت َوٱأْلَرَْض أَن تَزُواَل مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْمِسُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah menyebabkan menahan langit dan bumi bahwa

lenyap
Faathir:41

ِرِق وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َورَبُّ ٱمْلَشَٰ مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua dan tuhan

tempat-tempat terbit matahari
Ash-Shaafaat:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ْلُك ٱلسَّ أَْم َلُهم مُّ
ataukah bagi mereka kerajaan langit dan bumi

Shaad:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر مَٰ رَبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua maha

perkasa sangat pengampun
Shaad:66

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zumar:38

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi kemudian kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zumar:44

َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لَُّهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi

Az-Zumar:63

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ فََصِعَق َمن ِفى ٱلسَّ
maka (ia) pingsan/matilah siapa/apa-apa di dalam langit dan

siapa/apa-apa di dalam bumi
Az-Zumar:68

وَِٰت فَأَطَّلِعَ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ مَٰ أَْسبََٰب ٱلسَّ
pintu-pintu langit maka akan melihat kepada tuhan Musa

Ghafir:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق ٱلنَّاِس مَٰ َلَخْلُق ٱلسَّ
sungguh penciptaan langit dan bumi paling besar dari penciptaan

manusia
Ghafir:57

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Asy-Syuura:4
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا مَٰ فَاِطُر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi ia menjadikan bagi kalian

dari diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Asy-Syuura:11

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَبُْسُط ٱلرِّ مَٰ َلُهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Asy-Syuura:12

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَثَّ ِفيِهَما ِمن َدآبٍَّة مَٰ َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّ
dan diantara tanda-tanda-Nya ciptaan langit dan bumi dan tidak

bertebaran pada keduanya dari binatang melata
Asy-Syuura:29

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْخُلُق َما يََشآُء مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi Allah kerajaan langit dan bumi dia menciptakan apa yang dia

kehendaki
Asy-Syuura:49

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ِصرَِٰط الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
jalan Allah yang baginya segala apa yang di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Asy-Syuura:53

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi
Az-Zukhruf:9

ا يَِصفُوَن وَِٰت َوٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ مَٰ َن رَبِّ ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci Tuhan langit dan bumi Tuhan 'arsy` dari apa mereka

sifatkan
Az-Zukhruf:82

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ َوتَبَارََك ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
dan (ia[lk]) menjadi sangat suci yang baginya kerajaan langit dan

bumi dan tidak diantara mereka berdua
Az-Zukhruf:85

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ رَبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua jika adalah

kalian orang-orang yang meyakini
Ad-Dukhaan:7

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي مَٰ َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Ad-Dukhaan:38

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لِّْلُمؤِْمِننَي مَٰ إِنَّ ِفى ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi para yang beriman
Al-Jaatsiyah:3

نُْه وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا مِّ مَٰ َر َلُكم مَّا ِفى ٱلسَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan bagi kalian apa yang di

dalam langit dan tidak di dalam bumi semuanya dari padanya
Al-Jaatsiyah:13

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوَخَلَق الـلَّـُه ٱلسَّ
dan Dia menciptakan Allah langit dan bumi dengan benar

Al-Jaatsiyah:22
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Jaatsiyah:27

َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم مَٰ َوَلُه ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya penguasa-penguasa di dalam langit dan bumi dan dia

maha perkasa maha bijaksana
Al-Jaatsiyah:37

ى وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َوأََجٍل مَُّسمًّ مَٰ َما َخَلْقنَا ٱلسَّ
tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua kecuali dengan benar dan waktu yang telah sangat
menentukan

Al-Ahqaaf:3

وَِٰت مَٰ  أَْم َلُهْم ِشرٌْك ِفى ٱلسَّ
atau bagi mereka perserikatan/sekutu di dalam langit

Al-Ahqaaf:4

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Ahqaaf:33

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْغِفُر مِلَن يََشآُء مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dia mengampuni

kepada siapa dia kehendaki
Al-Fath:14

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dan Allah dia mengetahui apa yang ada di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Hujuraat:16

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia mengetahui kegaiban langit dan bumi

Al-Hujuraat:18

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak

diantara mereka berdua di dalam enam hari
Qaaf:38

وَِٰت َوٱأْلَرَْض بَل الَّ يُوِقنُوَن مَٰ أَْم َخَلُقوا۟ ٱلسَّ
ataukah (mereka) menciptakan langit dan bumi bahkan tidak mereka

meyakini
Ath-Thuur:36

وَِٰت اَل تُْغِنى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا مَٰ َلٍك ِفى ٱلسَّ وََكم مِّن مَّ
dan berapa banyak dari malaikat di dalam langit tidak dikayakan

pertolongan mereka sesuatu
An-Najm:26
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وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َما ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah apa yang di dalam langit dan tidak di dalam

bumi
An-Najm:31

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلَّ يَْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن مَٰ يَْسـَُٔلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
akan meminta kepada-nya orang/makhluk di dalam langit dan bumi

tiap-tiap hari dia di dalam kesibukan/urusan
Ar-Rahman:29

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أَن تَنفُذُوا۟ ِمْن أَْقطَاِر ٱلسَّ
bahwa menembus/melintasi dari segala penjuru langit dan bumi

Ar-Rahman:33

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

bumi
Al-Hadiid:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi ia menghidupkan dan dia

mematikan
Al-Hadiid:2

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Al-Hadiid:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah dia dikembalikan

segala urusan
Al-Hadiid:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi

Al-Hadiid:10

۟ وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia mengetahui apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi
kecuali dia bersama mereka dimana apa adalah mereka

Al-Mujaadilah:7

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Al-Hasyr:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan baginya apa di dalam langit dan

bumi
Al-Hasyr:24

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َسبَّحَ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
(ia) telah sukses mensucikan kepada Allah apa di dalam langit dan

tidak di dalam bumi
Ash-Shaff:1

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
Al-Jumu'ah:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وا۟ َوهللَِِّ َخزَآِئُن ٱلسَّ َحتَّىٰ يَنفَضُّ
sehingga menujulah (bercerai-berai) dan kepunyaan Allah

perbendaharaan langit dan bumi

Al-
Munaafiquun:7
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وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ يَُسبِّحُ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan mensucikan kepada Allah apa di dalam langit

dan tidak di dalam bumi
At-Taghaabun:1

رَُكْم وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ َوَصوَّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar/hak dan (ia) telah

benar-benar membentuk kalian
At-Taghaabun:3

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dia mengetahui apa di dalam langit dan bumi

At-Taghaabun:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ رَّبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua

An-Naba:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Buruuj:9

ِن يمَٰ واََل تَنَابَزُوا۟ ِبٱأْلَْلقَِٰب ِبئَْس ٱلِٱْسُم ٱْلفُُسوُق بَْعَد ٱإْلِ
dan jangan (kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah) dengan

julukan seburuk-buruk nama fasik sesudah keimanan
Al-Hujuraat:11 ٱلِٱْسُم

َوَعلََّم َءاَدَم ٱأْلَْسَمآَء ُكلََّها
dan ia mengajarkan Adam nama-nama semuanya Al-Baqarah:31 ٱأْلَْسَمآَء

َوهللَِِّ ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ فَٱْدُعوهُ ِبَها
dan kepunyaan Allah nama-nama kebaikan maka berdoalah

kepadaNya dengannya
Al-A'raaf:180 ٱأْلَْسَمآُء

فََلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ واََل تَْجَهْر ِبَصاَلِتَك واََل تَُخاِفْت ِبَها
maka bagi-Nya nama-nama kebaikan dan jangan mengeraskan

dengan sholatmu dan jangan merendahkan dengannya
Al-Isra:110

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ
Allah tidak ada tuhan kecuali dia baginya nama-nama kebaikan

Thaahaa:8

ُر َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ لُِق ٱْلبَاِرئُ ٱمْلَُصوِّ ُهَو الـلَّـُه ٱْلخَٰ
dia Allah (ia[lk]) yang menciptakan Pencipta (ia[lk]) yang

membentuk rupa baginya nama-nama kebaikan
Al-Hasyr:24
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سنبل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kuping, tongkol, bulir

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُسنۢبُلِِهۦٓ ُسنۢبُلٍَٰت ُسنۢبَُلٍة َسنَاِبَل
tangkainya tangkai tangkai tangkai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَمثَِل َحبٍَّة أَنۢبَتَْت َسبْعَ َسنَاِبَل
seperti perumpamaan biji dia menumbuhkan tujuh tangkai Al-Baqarah:261 َسنَاِبَل

ا۟ئَُة َحبٍَّة ِفى ُكلِّ ُسنۢبَُلٍة مِّ
di dalam setiap tangkai seratus biji Al-Baqarah:261 ُسنۢبَُلٍة

ٍت َوَسبْعَ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering Yusuf:43 ُسنۢبُلٍَٰت

ٍت َوَسبْعِ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering

Yusuf:46

ا تَأُْكُلوَن فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ ِفى ُسنۢبُلِِهۦٓ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
maka apa (kalian) menuai maka tinggalkan/biarkan ia di dalam

tangkainya kecuali sedikit dari apa kalian makan
Yusuf:47 ُسنۢبُلِِهۦٓ
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د ن س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penunjang, sokongan,

pendukung, penyokong, tunjangan, tumpuan, pendukungan, sandaran,
bantalan, tiang, cagak, beking, jaminan penghidupan, ganjal, andukan,
pendatang, jagang, rezeki, nafkah, makanan, sara, belakang, punggung,

bokong, bek, pemain belakang, sebelah belakang, lama, tunggakan,
instrumen, alat, alat perkakas, aparat, pesawat, polis, kebijaksanaan,
politik, haluan negara, kewajiban, wajib, kemestian, pantai, tepi laut,
darat, penopang, penyangga, galang, naskah, aksara, tulisan, acara,

topang, sangga, sokong, kalang, topangan, tonggak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendukung, menyokong,

menyangga, membenarkan, membeking, menunjang, menggalang,
membantu, mengampu, menghidupi, memapah, menaruh, menyandari,

menumpu, memperkalang, membantu penghidupan, memberi sokongan,
memberi nafkah, menaruhkan, memundurkan, memperkukuh,

memperkukuhkan, mengongkosi, melengkapi dgn perkakas, menopang,
mendarat, mengganjal, memberi sandaran

مَُّسنََّدةٌ
(ia[pr]) yang menyandar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
إِن يَُقوُلوا۟ تَْسَمعْ لَِقْولِِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ َو

dan jika dia mengatakan mendengarkan pada perkataan mereka
seakan-akan mereka kayu-kayu (ia[pr]) yang menyandar

Al-
Munaafiquun:4

مَُّسنََّدةٌ
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سندس
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pakaian sutra, dari sutra 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُسنُدٍس
sutra halus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِْستَبَْرٍق َويَْلبَُسوَن ِثيَابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َو
dan mereka memakai pakaian kehijauan (yang hijau) dari sutra halus

dan sutra tebal
Al-Kahfi:31 ُسنُدٍس

تَقَِٰبلنَِي إِْستَبَْرٍق مُّ يَْلبَُسوَن ِمن ُسنُدٍس َو
memakai dari kain sutera halus dan sutera tebal orang yang berhadap-

hadapan
Ad-Dukhaan:53

إِْستَبَْرٌق لِيَُهْم ِثيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو عَٰ
(ia[lk]) yang diatas mereka pakaian sutera halus yang hijau dan sutera

tebal
Al-Insaan:21
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م ن س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna air mancur, sumber, mata air,

kran, pemancar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

تَْسِنيمٍ
tasnim

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمزَاُجُهۥ ِمن تَْسِنيمٍ
dan campurannya dari tasnim

Al-
Mutaffifiin:27 تَْسِنيمٍ
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ن ن س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna takuk, torehan, derajat,

toreh, kumai, takuh, cekukan, tajam, pedas, sengit, runcing, mancung,
keras, jelas, jeli, nyaring, seru, tampan, dingin, licik, curang, dahsyat,

bersanding, yg menusuk, ganteng, rancap, tepat, dgn mendadak, secara
melengking, tiba-tiba, penipu, pemain licik, pemain yg curang, batu

asahan, gerinda, lekuk, peot, peyek, lembang, peok, melekuk, melekukkan,
usia, umur, masa, jaman, abad, ketuaan, tuanya, gigi, kesukaan, ujung

pena, cotok, paruh, angga, menusuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menoreh, membuat takik,

menakik, mencatat, mencatatkan, menipu, mengasah, menggerinda,
mengikir, menua, bertambah tua, menjadi tua, menuakan, menyimpan

lama, memboros, melupakan, kehilangan, tewas, cabang, gigi, gigi garpu,
mata garpu

ُسنَُّة ُسنََّة ُسنَنَ ُسنَنٌ نِّ ِبٱلسِّ
sunnah (kb

abstrak/kt sifat) sunnah/peraturan jalan sunnah dengan gigi

لُِسنَِّت لُِسنَِّة ُسنَُّت ُسنََّت ُسنَُّة
bagi sunnah bagi sunnah sunnah (kb

abstrak/kt sifat) sunnah/peraturan sunnah (kb
abstrak/kt sifat)

نَّ َوٱلسِّ مَّْسنُوٍن
dan gigi (ia[lk]) yang dibentuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ

dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi
dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)

Al-Maidah:45 نِّ ِبٱلسِّ
َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكْم ُسنَنٌ

sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian sunnah Ali-Imran:137 ُسنَنٌ
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َويَْهِديَُكْم ُسنَنَ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم
dan memberi petunjuk kepada kalian jalan orang-orang yang dari

sebelum kalian
An-Nisa:26 ُسنَنَ

ُسنََّة َمن َقْد أَرَْسْلنَا َقبَْلَك ِمن رُُّسلِنَا
sunnah/peraturan orang (Rasul) sungguh telah kami telah mengutus

sebelum kamu dari rasul-rasul kami
Al-Isra:77 ُسنََّة

ِفيَما فَرََض الـلَّـُه َلُهۥ ُسنََّة الـلَّـِه
dalam/tentang apa ia telah menentukan / mewajibkan Allah baginya

sunnah/peraturan Allah
Al-Ahzab:38

ُسنََّة الـلَّـِه ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah di dalam orang-orang yang mereka melewati

dari sebelum
Al-Ahzab:62

ُسنََّة الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu dari sebelum

Al-Fath:23

اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
tidak mereka beriman dengannya dan sesungguhnya dia berlalu

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Hijr:13 ُسنَُّة

َويَْستَْغِفُروا۟ َربَُّهْم إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهْم ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan mohon ampun tuhan kecuali akan datang kepada mereka[pr]

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Kahfi:55

فََهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ُسنََّت ٱأْلَوَّلِنَي
maka tidakkah mereka melihat kecuali sunnah/peraturan yang

pertama kali
Faathir:43 ُسنََّت

ُسنََّت الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِفى ِعبَاِدِهۦ
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu di dalam

hamba-hambanya
Ghafir:85

إِن يَُعوُدوا۟ فََقْد َمَضْت ُسنَُّت ٱأْلَوَّلِنَي َو
dan jika kembali maka sesungguhnya telah (ia) melewati sunnah (kb

abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Anfaal:38 ُسنَُّت

َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total Al-Ahzab:62 لُِسنَِّة

َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Al-Fath:23

فََلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَبِْدياًل
maka tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total Faathir:43 لُِسنَِّت
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َوَلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَْحِوياًل
dan tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah menyimpang

Faathir:43

واََل تَجُِد لُِسنَِّتنَا تَْحِوياًل
dan tidak kamu mendapatkan bagi ketetapan kami perobahan Al-Isra:77 لُِسنَِّتنَا

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari tanah liat yang

kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:26 مَّْسنُوٍن

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن لِقٌۢ بََشًرا مِّن َصْلصَٰ  إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah liat

yang kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:28

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن  َخَلْقتَُهۥ ِمن َصْلصَٰ
(kamu) menciptakannya dari tanah liat yang kering dari lumpur hitam

(ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:33

نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ
dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi

dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)
Al-Maidah:45 نَّ َوٱلسِّ
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ه ن سن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesukaan, ujung karang yg

tajam, keinginan, kesibukan, pesta mabuk-mabukan, pesta minum-minum,
lekuk, pengalaman pertama

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat berigi-rigi,
memotong-motong, memasukkan, melekukkan, memesan

يَتََسنَّْه
menjadi merubah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلْم يَتََسنَّْه َوٱنظُْر إَِلىٰ ِحَمارَِك َولِنَْجَعَلَك َءايًَة لِّلنَّاِس
tidak menjadi merubah dan lihatlah kepada keledai kamu da

menjadikan kamu tanda/kekuasaan bagi manusia
Al-Baqarah:259 يَتََسنَّْه
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و ن س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cabang salju, uban, gigi, gigi

garpu, mata garpu, angga, ujung pena, coto.k, paruh, takik, takuk,
torehan, derajat, toreh, kumai, takuh, cekukan, kesukaan, umur, masa,

jaman, abad, ketuaan, tuanya, heroin.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menua, memboros,

melupakan, kehilangan, tewas, menoreh, membuat takik, menakik,
mencatat, mencatatkan, menusuk, bertambah tua, menjadi tua, menuakan,

menyimpan lama,turun salju, mengibuli, membanjiri, menipu dengan
kata-kata.

ِسِننَي َسنٍَة َسنًَة َسنَا ِننَي ِبٱلسِّ
beberapa tahun tahun tahun cahaya dengan beberapa

tahun

ِننَي ٱلسِّ ِسيِننَي
tahun-tahun tahun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِننَي َوَلَقْد أََخذْنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن ِبٱلسِّ
dan sesungguhnya kami telah mengambil keluarga/kaum fir'aun

dengan beberapa tahun
Al-A'raaf:130 ِننَي ِبٱلسِّ

ِر يََكاُد َسنَا بَرِْقِهۦ يَذَْهُب ِبٱأْلَبْصَٰ
semakin dekat cahaya berkilatnya (awan) pergi dengan penglihatan An-Nuur:43 َسنَا

أَْربَِعنَي َسنًَة يَِتيُهوَن ِفى ٱأْلَرِْض
empat puluh tahun mereka mengembara kebingungan di dalam bumi Al-Maidah:26 َسنًَة

 َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوبََلغَ أَْربَِعنَي َسنًَة
sehingga apabila ia telah sampai dewasanya dan (ia [lk]) mencapai

empat puluh tahun
Al-Ahqaaf:15

ُر أَْلَف َسنٍَة َلْو يَُعمَّ
sekiranya ia umur panjang seribu tahun Al-Baqarah:96 َسنٍَة
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ا تَُعدُّوَن إِنَّ يَْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami hari disisi tuhanmu seperti seribu tahun dari

apa menghitung
Al-Hajj:47

ا تَُعدُّوَن ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥٓ أَْلَف َسنٍَة مِّمَّ
di dalam hari adalah dia ukurannya seribu tahun dari apa menghitung

As-Sajdah:5

ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42 ِسِننَي

َقاَل تَزَْرُعوَن َسبْعَ ِسِننَي َدأَبًا
dia mengatakan bertanam tujuh beberapa tahun biasa

Yusuf:47

فََضَربْنَا َعَلىٰٓ َءاذَاِنِهْم ِفى ٱْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا
maka (kami) menjadikan atasku/terhadapku telinga mereka di dalam

gua beberapa tahun bilangan / hitungan
Al-Kahfi:11

َوَلِبثُوا۟ ِفى َكْهِفِهْم ثَلََٰث ِما۟ئٍَة ِسِننَي َوٱزَْداُدوا۟ ِتْسًعا
(mereka) menempati di dalam gua mereka tiga ratus beberapa tahun

dan mereka menambahkan sembilan
Al-Kahfi:25

َوفَتَنََّٰك فُتُونًا فََلِبثَْت ِسِننَي ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan (kami) memberikan cobaan kepadamu ujian-ujian maka (kamu)

menempati beberapa tahun di dalam / pada penduduk Madyan
Thaahaa:40

 قََٰل َكْم َلِبثْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض َعَدَد ِسِننَي
dia mengatakan berapa (kalian) menempati di dalam bumi (ia)

menghitung beberapa tahun

Al-
Mu'minuun:112

 َوَلِبثَْت ِفينَا ِمْن ُعُمرَِك ِسِننَي
dan (kamu) menempati dalam kami dari umurmu beberapa tahun

Asy-Syu'araa':18

تَّْعنَُٰهْم ِسِننَي  أَفَرََءيَْت إِن مَّ
Apakah kamu memperhatikan jika kami menyenangkan mereka

beberapa tahun

Asy-
Syu'araa':205

ِفى ِبْضعِ ِسِننَي لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر ِمن َقبُْل
di dalam beberapa beberapa tahun bagi Allah perkata itu dari sebelum

Ar-Ruum:4

َوطُوِر ِسيِننَي
dan bukit tahun At-Tin:2 ِسيِننَي

ِننَي َوٱْلِحَساَب َوَقدَّرَهُۥ َمنَاِزَل لِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan (ia) telah benar-benar tetapkannya tempat-tempat(nya) supaya

kalian mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan
Yunus:5 ِننَي ٱلسِّ
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ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12
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ر ه س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jaga, penjaga, arlogi, jaluran

ombak, hal berjaga-jaga, air baling-baling, penjagaan, penelitian,
perhatian, sifat menjaga, sifat mengamati, sifat mengamat-amati,

pengintai, tempat meninjau, kemungkinan, masa depan, tanggungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghadiri, hadir, mengikuti,
mengurus, pergi, melayani, merawat, menyertai, menemani, tetap bangun,

menjaga, memelihara, mengawasi, membela, menonton, menyaksikan,
memperhatikan, mengamati, melindungi, menunggu, menilik,

mempersaksikan, mengamat-amati, memperamat-amati, berjaga-jaga,
bangun, membangunkan, membangkitkan, jaga, bangunkan,

menghidupkan kembali

اِهرَِة ِبٱلسَّ
di permukaan bumi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اِهرَِة فَِإذَا ُهم ِبٱلسَّ
maka tiba-tiba mereka di permukaan bumi An-Naziaat:14 اِهرَِة ِبٱلسَّ
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ل ه س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dataran, tanah datar,

permukaan datar, mendatar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُسُهولَِها
tanah datarnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوبَوَّأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض تَتَِّخذُوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصوًرا
dan Dia menempatkan kalian di dalam bumi menjadikan dari tanah

datarnya istana-istana
Al-A'raaf:74 ُسُهولَِها
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م ه س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sumbangan, sumbangan,

iuran, andil, bea, kerja sama, pajak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyumbang, menunjang,

membantu, menaikkan, berlangganan, menganut, menyetujui,
menandatangani, berabonemen, berjanji akan membayar,

mengabonemenkan, menganuti

فََساَهَم
maka (ia) ikut berundi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فََساَهَم فََكاَن ِمَن ٱمْلُْدَحِضنَي

maka (ia) ikut berundi maka (ia) adalah dari/termasuk orang-orang
yang dibuang/dikalahkan

Ash-
Shaafaat:141 فََساَهَم
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و ه س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesalahan, kelalaian,

kesilapan, kealpaan, penghilangan, hal tak dicantumkan, kekhilafan,
kekurangan perhatian, selingan, kebingungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َساُهوَن
orang-orang yang lalai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َغْمرٍَة َساُهوَن
orang-orang yang mereka di dalam kesengsaraan/kesesatan orang-

orang yang lalai

Adz-
Dzaariyaat:11

َساُهوَن
 ٱلَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن

orang-orang yang mereka dar sholat mereka lalai
Al-Maauun:5
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ب و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg tak dikendalikan, gratis,

merdeka, luang, kosong, lega, lapang, lepas, leluasa, terluang, los, lancang,
prodeo, perdeo, khali, prei, perai, perei, cuma-cuma

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membebaskan, melepaskan,
memerdekakan, melupuntukan, meloskan, memperlepas, memperlepaskan

َسآِئبٍَة
saibah (unta yang tidak boleh diganggu)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل َسآِئبٍَة واََل َوِصيَلٍة
dan tidak saibah (unta yang tidak boleh diganggu) dan tidak wasilah Al-Maidah:103 َسآِئبٍَة
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ح و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna turis, wisatawan, pelancong,

pariwisatawan, tamasyawan, gelandangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبَساَحِتِهْم
di halaman mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإذَا نَزََل ِبَساَحِتِهْم فََسآَء َصبَاُح ٱمْلُنذَِريَن
maka apabila (ia) menurunkan di halaman mereka maka amat jelek

pagi hari orang-orang yang diberi peringatan

Ash-
Shaafaat:177

ِبَساَحِتِهْم
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د و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hitam, bapak, ketua,

pemimpin
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

مُّْسَودَّةٌ ُمْسَودًّا ُسوٌد َسيَِّدَها َساَدتَنَا
(ia[pr]) yang

menjadi hitam (ia[lk) yang hitam hitam tuannya pemimpin-
pemimpin kami

ٱأْلَْسَوِد ٱْسَودَّْت َوَسيًِّدا َوتَْسَودُّ
hitam menjadi hitam dan ketua dan dia menjadi hitam

(muram)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبياَل۠ َوَقاُلوا۟ َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا وَُكبَرَآَءنَا فَأََضلُّونَا ٱلسَّ
dan mereka berkata ya tuhan kami sesungguhnya kami (kami) taat

pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu
(mereka) menyesatkan kami jalan

Al-Ahzab:67
َساَدتَنَا

َوأَْلفَيَا َسيَِّدَها َلَدا ٱْلبَاِب َقاَلْت
dan (keduanya) mendapati tuannya di sisi pintu dia mengatakan Yusuf:25 َسيَِّدَها

َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد
dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])

yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam
Faathir:27 ُسوٌد

َر أََحُدُهم ِبٱأْلُنثَىٰ ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan anak

perempuan jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang
menahan (marah / kesedihan)

An-Nahl:58
ُمْسَودًّا

ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم
jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang menahan

(marah / kesedihan)
Az-Zukhruf:17
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ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلُمتََكبِِّريَن
wajah mereka (ia[pr]) yang menjadi hitam bukankah di dalam neraka

jahanam tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:60 مُّْسَودَّةٌ

يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ
pada hari dia menjadi putih (berseri) wajah-wajah dan dia menjadi

hitam (muram) wajah-wajah
Ali-Imran:106 َوتَْسَودُّ

لِِحنَي َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ
dan ketua dan menahan diri dan seorang nabi dari orang-orang yang

soleh
Ali-Imran:39 َوَسيًِّدا

ِنُكْم فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka

mengapa kalian mengingkari sesudah iman kalian
Ali-Imran:106 ٱْسَودَّْت

ٱْلَخيُْط ٱأْلَبْيَُض ِمَن ٱْلَخيِْط ٱأْلَْسَوِد ِمَن ٱْلفَْجِر
benang putih dari benang hitam dari fajar Al-Baqarah:187 ٱأْلَْسَوِد
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ر و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dinding, tembok, pembagian,

sekat, penyekat, bagian, petak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۟ ُروا تََسوَّ ِبُسورٍَة ِبُسوٍر أَْسِورَةٌ أََساِوَر
(mereka) melompati

pagar dengan sebuah surat dengan dinding gelang-gelang gelang-gelang

ُسَوٍر ُسورَةٌ
surat suatu surat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب
diberi perhiasan didalamnya dari gelang-gelang dari emas Al-Kahfi:31 أََساِوَر

ُر يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر  تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai diberi perhiasan

didalamnya dari gelang-gelang
Al-Hajj:23

ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di

dalamnya sutera
Faathir:33

ٍة َوُحلُّٓوا۟ أََساِوَر ِمن ِفضَّ
dan diberi gelang-gelang dari perak-perak

Al-Insaan:21

فََلوآَْل أُْلِقىَ َعَليِْه أَْسِورَةٌ مِّن ذََهٍب
maka mengapa tidak dijatuhkan/lemparkan atasnya gelang-gelang

dari emas
Az-Zukhruf:53 أَْسِورَةٌ

فَُضرَِب بَيْنَُهم ِبُسوٍر لَُّهۥ بَابٌۢ
lalu telah dijadikan/diadakan diantara mereka dengan dinding

baginya pintu
Al-Hadiid:13 ِبُسوٍر
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ثْلِِهۦ فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّن مِّ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah surat dari

semisalnya/yang menyamainya
Al-Baqarah:23 ِبُسورٍَة

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّثْلِِهۦ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah
surat semisalnya/yang menyamainya

Yunus:38

ُروا۟ ٱمْلِْحرَاَب َوَهْل أَتَىَٰك نَبَؤُا۟ ٱْلَخْصمِ إِذْ تََسوَّ
dan apakah sampai kepadamu berita orang yang bermusuhan ketika

(mereka) melompati pagar mimbar
Shaad:21 ۟ ُروا تََسوَّ

يَْحذَُر ٱمْلُنَِٰفُقوَن أَن تُنَزََّل َعَليِْهْم ُسورَةٌ
takut orang-orang munafik jika dia menurunkan atas mereka suatu

surat
At-Taubah:64 ُسورَةٌ

إِذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ أَْن َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َو
dan apabila diturunkan suatu surat hendaknya kalian hendaklah

mengimani / mempercayai kepada Allah
At-Taubah:86

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ فَِمنُْهم مَّن يَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدتُْه َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat maka diantara mereka orang

dia mengatakan siapa diantara kalian (ia) menambahnya
At-Taubah:124

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ نَّظََر بَْعُضُهْم َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat (dia)

memperhatikan/memikirkan sebagian mereka
At-Taubah:127

ُروَن ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1

 َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َلواَْل نُزَِّلْت ُسورَةٌ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani mengapa tidak

benar-benar diturunkan suatu surat
Muhammad:20

فَِإذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ مُّْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها ٱْلِقتَاُل
maka apabila diturunkan suatu surat yang menjelaskan berbagai

kebijaksanaan dan telah disebut didalamnya perang
Muhammad:20

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sepuluh
surat semisalnya/yang menyamainya

Huud:13
ُسَوٍر
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Kosakata AlQuran

ط و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cemeti, pecut, tokoh politik

penggerak, momok, bencana, penyebab penderitaan, saklar, tombol,
perubahan, penggantian, kenop, sambuk, tali kulit, sandal jepit

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َسْوَط
cemeti/cambuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََصبَّ َعَليِْهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب
maka menimpakan atas mereka tuhanmu cemeti/cambuk azab / siksa Al-Fajr:13 َسْوَط
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Kosakata AlQuran

غ و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna biji, bibit, keturunan, asal,

sumber
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyemai, menelan,

mengeluarkan biji, membuang biji, menempatkan pd

يُِسيُغُهۥ َسآِئغٌ َسآِئًغا
ditelannya (oleh nya) mudah ditelan mudah ditelan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِرِبنَي لَّبَنًا َخالًِصا َسآِئًغا لِّلشَّٰ
air susu (sesuatu/ia[lk]) yang membersihkan mudah ditelan bagi

orang-orang yang meminum
An-Nahl:66 َسآِئًغا

ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َسآِئغٌ َشرَابُُهۥ َوَما يَْستَِوى ٱْلبَْحَراِن هَٰ
dan tidak dia sama dua laut ini tawar tawar / segar mudah ditelan

minumannya
Faathir:12 َسآِئغٌ

يَتََجرَُّعُهۥ واََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأِْتيِه ٱمْلَْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat

ditelannya (oleh nya) dan datang kepadanya kematian dari setiap
tempat

Ibrahim:17
يُِسيُغُهۥ
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ف و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelak, nanti, yang akan

datang, akan, bakal, harus, boleh, dapat, mau, bakal, seharusnya,
sebaiknya, semestinya, sepatutnya 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَسْوَف َلَسْوَف فََلَسْوَف فََسْوَف َسْوَف
dan kelak sungguh kelak akan maka pasti kelak maka kelak kelak/bakal

َوَلَسْوَف
dan kelak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada

ayat-ayat Kami kelak/bakal kami masukkan mereka api
An-Nisa:56 َسْوَف

أُ۟ولَِٰٓئَك َسْوَف يُؤِْتيِهْم أُُجورَُهْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
itulah mereka kelak/bakal akan memberikan kepada pahala mereka

dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152

ِمٌل َسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati kelak/bakal kalian mengetahui

siapa datang kepada-nya siksaan
Huud:93

َقاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر َلُكْم َربِّىٓ
dia mengatakan kelak/bakal (aku) akan mohonkan ampun bagi kalian

Tuhanku
Yusuf:98

َوأَنَّ َسْعيَُهۥ َسْوَف يَُرٰى
dan bahwasannya usahanya kelak/bakal diperlihatkan (oleh dia)

An-Najm:40

َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
sekali-kali tidak kelak/bakal kalian mengetahui

At-Takaathur:3
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ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
kemudian sekali-kali tidak kelak/bakal kalian mengetahui

At-Takaathur:4

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ُعْدوَٰنًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه نَاًرا
dan barang siapa dia melakukan itu permusuhan / pelanggaran hak

dan aniaya maka kelak kami memasukkannya api
An-Nisa:30 فََسْوَف

فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:74

فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:114

فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54

فََسْوَف يَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka kelak dia datang kepada mereka berita apa adalah mereka

dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-An'aam:5

ِقبَُة ٱلدَّاِر إِنِّى َعاِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)
Al-An'aam:135

لِتُْخرُِجوا۟ ِمنَْهآ أَْهَلَها فََسْوَف تَْعَلُموَن
untuk dikeluarkan dari padanya penduduknya maka kelak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:123

فَِإِن ٱْستََقرَّ َمَكانَُهۥ فََسْوَف تََرىِٰنى
maka jika kamu menetap kedudukannya maka kelak kamu melihat

aku
Al-A'raaf:143

إِْن ِخفْتُْم َعيَْلًة فََسْوَف يُْغِنيُكُم الـلَّـُه َو
dan jika kalian takut miskin / kekurangan maka kelak dikayakan

kalian Allah
At-Taubah:28

فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب
maka kelak kalian mengetahui siapa datang kepada-nya siksaan

Huud:39

ذَرُْهْم يَأُْكُلوا۟ َويَتََمتَُّعوا۟ َويُْلِهِهُم ٱأْلََمُل فََسْوَف يَْعَلُموَن
biarkanlah mereka makan dan sangat bersenang-senang dan

menyebabkan melalaikan mereka angan-angan maka kelak mereka
mengetahui

Al-Hijr:3

ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96
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لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa kami telah mendatangkan kepada

mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
An-Nahl:55

َقاَل أَمَّا َمن ظََلَم فََسْوَف نَُعذِّبُُهۥ
dia mengatakan adapun orang zalim maka kelak akan disiksanya

Al-Kahfi:87

َهوَِٰت فََسْوَف يَْلَقْوَن َغيًّا َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti syahwat / hawa nafsu maka kelak menemui

kesesatan/kebinasaan
Maryam:59

َلواَْل ُدَعآؤُُكْم فََقْد َكذَّبْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزَامًۢا
sekiranya tidak diseru kalian (olehnya) maka sesungguhnya telah

kalian mendustakan maka kelak adalah mereka pasti
Al-Furqon:77

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم َولِيَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف يَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa/nikmat kami telah mendatangkan
kepada mereka dan sehingga bersenang-senang maka kelak mereka

mengetahui

Al-Ankabuut:66

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa (rahmat) kami telah mendatangkan

kepada mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
Ar-Ruum:34

فََكفَُروا۟ ِبِهۦ فََسْوَف يَْعَلُموَن
lalu (mereka) mengingkari dengannya maka kelak mereka

mengetahui

Ash-
Shaafaat:170

َوأَبِْصرُْهْم فََسْوَف يُبِْصُروَن
dan (kamu[lk]) lihatlah/terangkanlah mereka maka kelak mereka

melihat

Ash-
Shaafaat:175

َوأَبِْصْر فََسْوَف يُبِْصُروَن
dan (kamu[lk]) lihatlah maka kelak mereka melihat

Ash-
Shaafaat:179

ِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

Az-Zumar:39

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبٱْلِكتَِٰب َوِبَمآ أَرَْسْلنَا ِبِهۦ رُُسَلنَا فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan kitab dan

dengan apa kami telah mengutus dengannya utusan-utusan kami
maka kelak mereka mengetahui

Ghafir:70

فَٱْصفَحْ َعنُْهْم َوُقْل َسلٌَٰم فََسْوَف يَْعَلُموَن
maka maafkanlah dari mereka dan katakanlah

kehormatan/kesejahteraan maka kelak mereka mengetahui
Az-Zukhruf:89

فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا
maka kelak dilipatkan dalam penghisaban/periksaan

perhitungan/pemeriksaan sangat mudah
Al-Inshiqaaq:8
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فََسْوَف يَْدُعوا۟ ثُبُوًرا
maka kelak mereka menyeru kebinasaan

Al-Inshiqaaq:11

فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49
فََلَسْوَف

ُن أَِءذَا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َحيًّا نسَٰ َويَُقوُل ٱإْلِ
mengatakan manusia apakah apabila apa (aku) telah mati sungguh

kelak akan dikeluarkan kehidupan
Maryam:66 َلَسْوَف

َوَسْوَف يُؤِْت الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي أَْجًرا َعِظيًما
dan kelak dia diberikan Allah orang-orang yang beriman pahala

sangat berlipat ganda
An-Nisa:146 َوَسْوَف

َوَسْوَف يُنَبِّئُُهُم الـلَّـُه ِبَما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن
dan kelak dia memberitakan kepada mereka Allah dengan apa adalah

mereka kerjakan
Al-Maidah:14

لُِّكلِّ نَبٍَإ مُّْستََقرٌّ َوَسْوَف تَْعَلُموَن
bagi tiap-tiap berita / kisah tempat menetap dan kelak kalian

mengetahui
Al-An'aam:67

 َلوآَْل أَن َصبَرْنَا َعَليَْها َوَسْوَف
seandainya tidak bahwa (kami) bersabar diatasnya dan kelak

Al-Furqon:42

إِنَُّهۥ َلِذْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف تُْسـَُٔلوَن َو
dan sesungguhnya ia benar-benar pengajaran bagimu dan bagi

kaummu dan kelak kalian ditanya
Az-Zukhruf:44

َوَلَسْوَف يَرَْضىٰ
dan kelak meridhai Al-Lail:21 َوَلَسْوَف

َوَلَسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَرَْضىٰٓ
dan kelak diberikan kepadamu tuhanmu maka jadi puas

Ad-Duha:5
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ل و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna percakapan, omongan, kecek,

tutur, kabar angin, cengkerama, logat, desas-desus, kecek-kecek, dorongan,
jahat, malang, durjana, kejahatan, kejelekan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbicara, mengajak,
memecut, menyesak, merayu, menggoda, memikat hati, membujuk,
bercakap, mempercakapkan, mengomong, bermulut, catur, kongko,
menyiarkan kabar angin, teleponkan, berbahasa, berkecek-kecek,

mendesak, mengasak, mendorong, meminta, menyorong

َسوََّلْت َل َسوَّ
(ia) telah benar-benar menggoda (ia) telah benar-benar menggoda

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َل َلُهْم َوأَْمَلىٰ َلُهْم يْطَُٰن َسوَّ ٱلشَّ
syaitan (ia) telah benar-benar menggoda bagi mereka dan

dipanjangkanlah angan-angan bagi mereka
Muhammad:25 َل َسوَّ

َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:18 َسوََّلْت

َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:83

فَنَبَذْتَُها وََكذَٰلَِك َسوََّلْت لِى نَفِْسى
lalu melemparkannya dan demikianlah (ia) telah benar-benar

menggoda bagiku/kepadaku diriku
Thaahaa:96
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م و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna luka gores, persentuhan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ternyata, menjadi,
mematikan, memadamkan, mengeluarkan, melepaskan, menghasilkan,

keluar, berakhir dgn, mengusir, menghalau, mengunjungi, bangun,
berakhirkan, berakibat dgn, menggembalakan, makan rumput,

menyerempet, menyentuh

ُمَسوِِّمنَي ِسيَماُهْم تُِسيُموَن ُهْم ِبِسيمَٰ ِبِسيَمىُٰهْم
para yang memakai

tanda tanda-tanda mereka (kalian) mengenal dengan tanda-tanda
mereka

dengan tanda-tanda
mereka

ٱمْلَُسوََّمِة يَُسوُمونَُكْم يَُسوُمُهْم مَُّسوََّمًة
yang menyentuh hati mereka menimpakan pada

kalian
(ia) akan menimpa
kepada (mereka)

wanita yang memakai
tanda

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46 ِبِسيَمىُٰهْم

ُب ٱأْلَْعَراِف رَِجااًل يَْعرِفُونَُهم ِبِسيَمىُٰهْم  َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni a'raf orang laki-laki mereka

mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:48

ُهْم اَل يَْسـَُٔلوَن ٱلنَّاَس إِْلَحافًا تَْعرِفُُهم ِبِسيمَٰ
kalian mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka tidak mereka

menanyakan manusia secara buru-buru
Al-Baqarah:273 ُهْم ِبِسيمَٰ

ُهْم  َوَلْو نََشآُء أَلََريْنََٰكُهْم فََلَعرَفْتَُهم ِبِسيمَٰ
dan walaupun dia menghendaki sungguh kami perlihatkan mereka
kepadamu maka sungguh (kamu) mengenal mereka dengan tanda-

tanda mereka

Muhammad:30

ُهْم فَيُؤَْخذُ ِبٱلنَّوَِٰصى َوٱأْلَْقَدامِ يُْعَرُف ٱمْلُْجرُِموَن ِبِسيمَٰ
diketahui / dikenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda
mereka lalu dipegang/diambil dengan umbun-umbun dan telapak-

telapak kaki

Ar-Rahman:41
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نُْه َشرَاٌب َوِمنُْه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُموَن مِّ
dari padanya tambahan minuman dan daripadanya pohon/tumbuhan

tentang (kebenaran) itu (kalian) mengenal
An-Nahl:10 تُِسيُموَن

ُجوِد ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر ٱلسُّ
tanda-tanda mereka di dalam muka-muka mereka dari bekas bersujud Al-Fath:29 ِسيَماُهْم

ذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمَسوِِّمنَي هَٰ
ini dia membantu / memperpanjang kalian tuhan kalian dengan lima

ribu dari malaikat-malaikat para yang memakai tanda
Ali-Imran:125 ُمَسوِِّمنَي

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك َوَما ِهىَ ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي ِببَِعيٍد
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu dan tidak dia dari orang-

orang yang dzalim dengan jauh
Huud:83 مَُّسوََّمًة

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك لِْلُمْسرِِفنَي
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu bagi orang-orang yang

melampaui batas

Adz-
Dzaariyaat:34

َمن يَُسوُمُهْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
siapa/orang (ia) akan menimpa kepada (mereka) buruk siksa Al-A'raaf:167 يَُسوُمُهْم

يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
mereka menimpakan pada kalian buruk siksa Al-Baqarah:49 يَُسوُمونَُكْم

إِذْ أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب َو
dan ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum fir'aun mereka

menimpakan pada kalian buruk siksa
Al-A'raaf:141

إِذْ أَنَجىُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
ketika (dia) menyelamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun

mereka menimpakan pada kalian buruk siksa
Ibrahim:6

مِ َوٱْلَحرِْث َوٱْلَخيِْل ٱمْلَُسوََّمِة َوٱأْلَنْعَٰ
dan kuda yang menyentuh hati dan binatang ternak dan sawah ladang Ali-Imran:14 ٱمْلَُسوََّمِة
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ي و س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna besarnya yg normal, suhu

badan yg normal, normal, lumrah, biasa, sedang, lurus, jujur, sederhana,
rapi, teratur, kemas, beres, mujur, legat, jejak, yg dpt dipercaya, sungguh-

sungguh, sebenar-benarnya, yg bersungguh-sungguh, langsung, terus,
terus terang, setrip, secara jujur, seterip, lurus-lurus, garis lurus,

kelurusan, kejujuran, persegi, kuadrat, tepat, adil, sejajar, bujur sangkar,
lapangan persegi, halus, licin, tenang, lincir, lelas, lancar, polos, klimis,
sopan, angler, bulus, lancap, sama rata, guntung, ramah, ramah tamah,

manis tapi tdk jujur, yg tdk tajam rasanya, dgn tenang, permukaan licin,
reguler, regular, tetap, terlatih, yg menyenangkan, panggeng, tersusun,

langganan tetap, bensin reguler, orang pemain tetap, prajurit tetap, kanan,
benar, cocok, betul, baik, sehat, sebenarnya, segera, persis, ke sebelah

kanan, hak, keadilan, sebelah kanan, kebenaran, wewenang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna cocok, menyelaraskan,
mengkwadratkan, membiayai, menyuap, menyogok, mencocokkan,

menyelesaikan, sesuai, melancarkan, melicinkan, meratakan, merata,
mereda, menenangkan, meluweskan, memapakkan, melenyapkan,

menghilangkan, menyeterika, melelas, bercampur betul-betul, meluruskan,
membetulkan, memperbaiki, menegakkan, melempangkan

َسَوآٌء َسَوآًء َساَوٰى ٰى تَُسوَّ تَْستَِوى
sama saja sama sama dia disama-ratakan sama

َسَوآِء َسَوآَء َسَوآءٍۭ َسَوآٍء َسَوآٌء
tengah sama/lurus yang sama jujur yang sama jujur sama saja

ىُٰه َسوَّ ىَٰها َسوَّ ىَٰك َسوَّ َسِويًّا َسَوآِء
(ia)

menyempurnakannya penyempurnaanya sempurnakan kamu sama lurus tengah

ىَٰك فََسوَّ ٰى فََسوَّ ُسًوى يْتُُهۥ َسوَّ ىُٰه َسوَّ
lalu (ia)

menyempurnakan
kamu

lalu (ia)
sempurnakan sama

telah
kusempurnakan

kejadiannya
(ia)

menyempurnakannya
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۟ لِتَْستَُوۥا فَٱْستََوٰى ىُٰهنَّ فََسوَّ ىَٰها فََسوَّ ىَٰك فََسوَّ
supaya

menyamakan maka ia tegak
maka ia

menyempurnakan
mereka

lalu (ia)
sempurnakannya

lalu (ia)
menyempurnakan

kamu

َوٱْستََوْت َوَسَوآٌء َى نَُّسوِّ يُكم نَُسوِّ لِتَْستَُوۥا۟
dan berlabuh dan sama saja disempurnakan mempersamakan

kalian supaya menyamakan

يَْستَِوٓى يَْستَِوى يَْستَُوۥَن َوٱْستََوىٰٓ َوٱْستََوْت
dia sama dia sama menyamakan dan dia telah

sempurna dan berlabuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُت َوٱلنُّوُر أَْم َجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء أَْم َهْل تَْستَِوى ٱلظُُّلمَٰ
atau apakah sama gelap gulita dan cahaya/terang benderang atau

(mereka) menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu
Arraad:16 تَْستَِوى

يِّئَُة واََل تَْستَِوى ٱْلَحَسنَُة واََل ٱلسَّ
dan tidaklah sama kebaikan dan tidaklah kejahatan

Fush-Shilat:34

ٰى ِبِهُم ٱأْلَرُْض واََل يَْكتُُموَن الـلَّـَه َحِديثًا َلْو تَُسوَّ
sekiranya/supaya dia disama-ratakan dengan mereka bumi dan tidak

mereka menyembunyikan Allah sesuatu kejadian
An-Nisa:42 ٰى تَُسوَّ

َدفَنْيِ َءاتُوِنى زُبََر ٱْلَحِديِد َحتَّىٰٓ إِذَا َساَوٰى بَنْيَ ٱلصَّ
datangkan / berikan kepadaku dipotong-potong besi sehingga apabila

sama antara ia kedua pinggir/puncak
Al-Kahfi:96 َساَوٰى

َليُْسوا۟ َسَوآًء مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
mereka tidaklah sama dari/diantara penduduk kitab Ali-Imran:113 َسَوآًء

 َودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا۟ فَتَُكونُوَن َسَوآًء
mereka ingin atau kalian mengingkari sebagaimana mereka

mengingkari maka adalah kalian sama
An-Nisa:89

ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25
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آِئلنَِي َوَقدََّر ِفيَهآ أَْقوَٰتََها ِفىٓ أَْربََعِة أَيَّامٍ َسَوآًء لِّلسَّ
dan (ia) telah benar-benar menetapkan didalamnya makanan-

makanannya di dalam / pada empat[pr] hari sama bagi orang-orang
yang bertanya

Fush-Shilat:10

ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسَوآٌء َعَليِْهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sama saja atas

mereka
Al-Baqarah:6 َسَوآٌء

ِمتُوَن َسَوآٌء َعَليُْكْم أََدَعْوتُُموُهْم أَْم أَنتُْم صَٰ
sama saja atas kalian apakah (kalian) menyeru mereka atau kalian

orang-orang yang telah diam
Al-A'raaf:193

َسَوآٌء مِّنُكم مَّْن أََسرَّ ٱْلَقْوَل َوَمن َجَهَر ِبِهۦ
sama saja diantara kalian siapa yang (aku) merahasiakan (kt

sedang/akan) perkataan dan siapa (ia [lk])
menampakkan/menjelaskan dengannya

Arraad:10

َقاُلوا۟ َلْو َهَدىٰنَا الـلَّـُه َلَهَديْنَُٰكْم َسَوآٌء َعَليْنَآ
mereka berkata seandainya dia menunjuki kami Allah niscaya (kami)

dapat memberi petunjuk pada kalian sama saja atas (kami)
Ibrahim:21

فَُهْم ِفيِه َسَوآٌء أَفَِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
maka mereka tentang (kebenaran) itu sama saja maka apakah dengan

nikmat Allah mereka menyangkal
An-Nahl:71

َقاُلوا۟ َسَوآٌء َعَليْنَآ أََوَعظَْت
mereka berkata sama saja atas (kami) apakah (kamu[lk]) memberi

nasehat

Asy-
Syu'araa':136

فَأَنتُْم ِفيِه َسَوآٌء تََخافُونَُهْم َكِخيفَِتُكْم أَنفَُسُكْم
maka kamu tentang (kebenaran) itu sama saja (kalian[lk]) takut

kepada mereka[lk] seperti takutmu diri-diri kalian
Ar-Ruum:28

ٱْصَلْوَها فَٱْصِبُرٓوا۟ أَْو اَل تَْصِبُروا۟ َسَوآٌء َعَليُْكْم
masuklah kedalamnya maka bersabarlah kamu atau tidak kalian

melakukan kesabaran sama saja atas kalian
Ath-Thuur:16

َسَوآٌء َعَليِْهْم أَْستَْغفَرَْت َلُهْم أَْم َلْم تَْستَْغِفْر
sama saja atas mereka (kamu) meminta ampunan bagi mereka atau

tidak mohonkan ampunan

Al-
Munaafiquun:6

فَٱنِۢبذْ إَِليِْهْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka lemparkan/kembalikan kepada mereka atas/terhadap yang sama

jujur
Al-Anfaal:58 َسَوآٍء
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 فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َءاذَنتُُكْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah memaklumkan kepadamu atas/terhadap yang
sama jujur

Al-Anbiyaa':109

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64

َسَوآءٍۭ
ِبيِل فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ

maka sesungguhnya telah dia menyesatkan sama/lurus jalan Al-Baqarah:108 َسَوآَء
ِبيِل فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ

maka sesungguhnya telah dia menyesatkan sama/lurus jalan
Al-Maidah:12

ِبيِل َقاَل َعَسىٰ َربِّىٓ أَن يَْهِديَِنى َسَوآَء ٱلسَّ
dia mengatakan dia mudah-mudahan Tuhanku bahwa (dia) memberi

petunjuk kepadaku sama/lurus jalan
Al-Qashash:22

ِبيِل َوَمن يَفَْعْلُه ِمنُكْم فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
dan barang siapa melakukannya diantara kalian maka sesungguhnya

telah dia menyesatkan sama/lurus jalan

Al-
Mumtahinah:1

ِبيِل أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

dari tengah jalan
Al-Maidah:60 َسَوآِء

ِبيِل َوأََضلُّوا۟ َكِثيًرا َوَضلُّوا۟ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
dan mereka lebih sesat sangat banyak dan mereka menyesatkan dari

tengah jalan
Al-Maidah:77

فَٱطََّلعَ فَرََءاهُ ِفى َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
maka ia melihat/menjenguk lalu melihat/menganggapnya di dalam

tengah neraka yang menyala-nyala
Ash-Shaafaat:55

رَِٰط فَٱْحُكم بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ واََل تُْشِطْط َوٱْهِدنَآ إَِلىٰ َسَوآِء ٱلصِّ
maka kamu hendaklah putuskan di antara kami dengan benar dan
tidak dilewatkan batas/disimpangkan dan tunjukilah kami kepada

tengah jalan

Shaad:22

ُخذُوهُ فَٱْعِتُلوهُ إَِلىٰ َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
tangkaplah dia lalu seretlah dia sampai tengah neraka jahim

Ad-Dukhaan:47

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلََٰث َليَاٍل َسِويًّا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu bercakap-cakap

manusia tiga malam sama lurus
Maryam:10 َسِويًّا

 فَتََمثََّل َلَها بََشرًا َسِويًّا
maka (ia) menjadi menyerupai padanya/dihadapannya manusia sama

lurus
Maryam:17
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 َما َلْم يَأِْتَك فَٱتَِّبْعِنىٓ أَْهِدَك ِصرَٰطًا َسِويًّا
apa tidak (ia[lk])datang kepadamu maka ikutilah aku akan

menunjukkan kepadamu jalan sama lurus
Maryam:43

أَمَّن يَْمِشى َسِويًّا َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
siapkah yang dengannya sama lurus atas/terhadap jalan orang yang

lurus
Al-Mulk:22

ىَٰك رَُجاًل َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan dia

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37
ىَٰك َسوَّ

ىَٰها َونَفٍْس َوَما َسوَّ
dan manusia/jiwa dan tidak penyempurnaanya Ash-Shams:7 ىَٰها َسوَّ

وِحِهۦ ىُٰه َونَفَخَ ِفيِه ِمن رُّ ثُمَّ َسوَّ
kemudian (ia) menyempurnakannya dan (ia) meniupkan tentang

(kebenaran) itu dari ruhnya
As-Sajdah:9 ىُٰه َسوَّ

يْتُُهۥ َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَِإذَا َسوَّ
maka tatkala telah kusempurnakan kejadiannya dan (aku) meniupkan

tentang (kebenaran) itu dari ruhku
Al-Hijr:29 يْتُُهۥ َسوَّ

يْتُُهۥ َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَِإذَا َسوَّ
maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan (aku) meniupkan

tentang (kebenaran) itu dari ruhku
Shaad:72

الَّ نُْخلِفُُهۥ نَْحُن وآََل أَنَت َمَكانًا ُسًوى
kami tidak disalahkannya (oleh kami) kami dan tidak kamu

tempat/kedudukan sama
Thaahaa:58 ُسًوى

ٰى ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة فََخَلَق فََسوَّ
kemudian adalah dia segumpal darah lalu (ia) menciptakan lalu (ia)

sempurnakan
Al-Qiyaamah:38 ٰى فََسوَّ

ٰى  ٱلَِّذى َخَلَق فََسوَّ
yang dia menciptakan lalu (ia) sempurnakan

Al-Alaa:2

ىَٰك فََعَدَلَك ٱلَِّذى َخَلَقَك فََسوَّ
yang (ia) menciptakan kamu lalu (ia) menyempurnakan kamu lalu

(ia) menjadikan adil kamu
Al-Infitaar:7 ىَٰك فََسوَّ

ىَٰها رَفَعَ َسْمَكَها فََسوَّ
(ia) meninggikan bangunannya lalu (ia) sempurnakannya An-Naziaat:28 ىَٰها فََسوَّ
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ىَٰها  فََكذَّبُوهُ فََعَقُروَها فََدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهم ِبذَنِۢبِهْم فََسوَّ
maka mereka mendustakannya maka (mereka) menyembelihnya (kk

lampu) maka (ia) menurunkan azab/membinasakan atas mereka tuhan
mereka dengan dosa-dosa mereka lalu (ia) sempurnakannya

Ash-Shams:14

وٍَٰت ىُٰهنَّ َسبْعَ َسمَٰ فََسوَّ
maka ia menyempurnakan mereka tujuh langit Al-Baqarah:29 ىُٰهنَّ فََسوَّ

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karenahendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

فَٱْستََوٰى

 ذُو ِمرٍَّة فَٱْستََوٰى
mempunyai kekuatan/kecerdasan lalu dia cukup sempurna

An-Najm:6

لِتَْستَُوۥا۟ َعَلىٰ ظُُهورِِهۦ ثُمَّ تَذُْكُروا۟ ِنْعَمَة َربُِّكْم
supaya menyamakan atas/terhadap punggungnya kemudia

mengingat nikmat tuhan kalian
Az-Zukhruf:13 ۟ لِتَْستَُوۥا

َلِمنَي يُكم ِبرَبِّ ٱْلعَٰ إِذْ نَُسوِّ
apabila mempersamakan kalian dengan tuhan semesta alam Asy-Syu'araa':98 يُكم نَُسوِّ

َى بَنَانَُهۥ بََلىٰ قَِٰدِريَن َعَلىٰٓ أَن نَُّسوِّ
yang benar/bahkan (mereka[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku

dari disempurnakan jari-jemarinya
Al-Qiyaamah:4 َى نَُّسوِّ

َوَسَوآٌء َعَليِْهْم َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
dan sama saja atas mereka apakah kamu beri peringatan mereka atau

tidak memberi peringatan tidak mereka beriman
YaaSiin:10 َوَسَوآٌء

َوٱْستََوْت َعَلى ٱْلُجوِدىِّ َوِقيَل بُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan berlabuh atas/terhadap bukit Judi dan dikatakan kebinasaan bagi

kaum yang mendzalmi
Huud:44 َوٱْستََوْت

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوٱْستََوىٰٓ َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya dan dia telah sempurna Al-Qashash:14 َوٱْستََوىٰٓ

اَل يَْستَُوۥَن ِعنَد الـلَّـِه َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
tidak menyamakan disisi Allah dan Allah tidak dia menunjukkan

kaum yang mendzalmi
At-Taubah:19 يَْستَُوۥَن
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زَْقنَُٰه ِمنَّا ِرزًْقا َحَسنًا فَُهَو يُنِفُق ِمنُْه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل يَْستَُوۥَن  َوَمن رَّ
dan orang (kami) beri rezkinya dari kami rizki kebaikan maka/lalu

dia dia memberi nafkah dari padanya tersembunyi dan keterus-
terangan apakah menyamakan

An-Nahl:75

 أَفََمن َكاَن ُمؤِْمنًا َكَمن َكاَن فَاِسًقا الَّ يَْستَُوۥَن
maka siapkah yang adalah dia yang sungguh-sungguh beriman seperti

orang adalah dia (ia[lk]) yang fasik tidak menyamakan
As-Sajdah:18

َرِر الَّ يَْستَِوى ٱْلقَِٰعُدوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َغيُْر أُ۟ولِى ٱلضَّ
tidaklah dia sama orang-orang yang duduk dari/diantara orang-orang

yang beriman tidak / selain kaum uzur
An-Nisa:95 يَْستَِوى

ُقل الَّ يَْستَِوى ٱْلَخِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجبََك َكثْرَةُ ٱْلَخِبيِث
kamu hendaklah mengatakan tidak dia sama yang buruk dan

kebaikan meskipun dia lebih mengherankanmu banyak yang buruk
Al-Maidah:100

ُروَن ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر أَفَاَل تَتَفَكَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan

orang yang melihat ia membenam kalian memikirkan
Al-An'aam:50

ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan

orang yang dapat melihat
Arraad:16

َهْل يَْستَِوى ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوُهَو َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
apakah dia sama dia dan orang dia menyuruh dengan adil dan dia

atas/terhadap jalan orang yang lurus
An-Nahl:76

ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َسآِئغٌ َشرَابُُهۥ َوَما يَْستَِوى ٱْلبَْحَراِن هَٰ
dan tidak dia sama dua laut ini tawar tawar / segar mudah ditelan

minumannya
Faathir:12

َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat

Faathir:19

َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْحيَآُء واََل ٱأْلَْموَُٰت
dan tidak dia sama orang-orang yang hidup dan tidak orang-orang

yang mati
Faathir:22

ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱلَِّذيَن يَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang-orang yang

mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui
Az-Zumar:9

۟ َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang melihat dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:58

اَل يَْستَِوى ِمنُكم مَّْن أَنفََق ِمن َقبِْل ٱْلفَتْحِ
tidak dia sama diantara kalian siapa (ia) telah menyebabkan

membelanjakan dari sebelum keputusan/kemenangan
Al-Hadiid:10
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ُب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر َوأَْصحَٰ اَل يَْستَِوٓى أَْصحَٰ
tidak dia sama para penghuni api/neraka dan penduduk surga Al-Hasyr:20 يَْستَِوٓى

ُروَن َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل أَفَاَل تَذَكَّ
apakah keduanya menyamakan perumpamaan ia membenam kalian

ingat
Huud:24 يَْستَِويَاِن

ِكُسوَن َورَُجاًل َسَلًما لِّرَُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل ُمتَشَٰ
orang-orang yang saling dalam perselisihan dan seorang laki-laki

keselamatan bagi seorang laki-laki apakah keduanya menyamakan
perumpamaan

Az-Zumar:29

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54 ٱْستََوٰى

ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
di dalam enam hari kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Yunus:3

ْمَس َر ٱلشَّ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش َوَسخَّ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dan (ia) telah benar-

benar memperjalankan matahari
Arraad:2

ُن َعَلى ٱْلَعرِْش ٱْستََوٰى  ٱلرَّْحمَٰ
pemurah atas/terhadap 'arsy` mereka berkuasa

Thaahaa:5

ُن فَْسـَْٔل ِبِهۦ َخِبيًرا ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش ٱلرَّْحمَٰ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` pemurah maka

tanyakanlah dengannya maha mengetahui
Al-Furqon:59

َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
dan tidak diantara mereka berdua di dalam enam hari kemudian

mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`
As-Sajdah:4

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Al-Hadiid:4

َمآِء ثُمَّ ٱْستََوىٰٓ إَِلى ٱلسَّ
kemudian mereka berkuasa kepada langit Al-Baqarah:29 ٱْستََوىٰٓ

َمآِء َوِهىَ ُدَخاٌن ثُمَّ ٱْستََوىٰٓ إَِلى ٱلسَّ
kemudian mereka berkuasa kepada langit dan ia/langit asap

Fush-Shilat:11

َعَك َعَلى ٱْلفُْلِك فَِإذَا ٱْستََويَْت أَنَت َوَمن مَّ
maka apabila (kamu) berada kamu dan orang bersama kamu

atas/terhadap perahu

Al-
Mu'minuun:28

ٱْستََويَْت
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َر َلنَا َن ٱلَِّذى َسخَّ إِذَا ٱْستََويْتُْم َعَليِْه َوتَُقوُلوا۟ ُسبْحَٰ
apabila (kalian) duduk atasnya danmengucapkan maha suci yang (ia)

telah berkali-kali memperjalankan bagi kami
Az-Zukhruf:13 ٱْستََويْتُْم

ِوىِّ َوَمِن ٱْهتََدٰى رَِٰط ٱلسَّ ُب ٱلصِّ فََستَْعَلُموَن َمْن أَْصحَٰ
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya orang/siapa para penghuni

jalan sama/lurus dan siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk
Thaahaa:135 ِوىِّ ٱلسَّ
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ا ي س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tak berguna, capai, habis,

terganggu, lelah sekali, tdk keruan, peluru, suntikan, injeksi, foto, potret,
penembak, lemparan, sloki, pemain, ledakan, orang, mimis, seloki,

percobaan, gotri, gerakan cepat, dugaan, terkaan, teguk minuman keras,
pelemparan, rekening, bon., buruk, jahat, jelek, busuk, salah, gawat,
susah, malang, tdk enak, bapet, peluru, suntikan, injeksi, foto, potret,

penembak, lemparan, sloki, pemain, ledakan, orang, mimis, seloki,
percobaan, gotri, gerakan cepat, dugaan, terkaan, teguk minuman keras,

pelemparan, rekening, bon.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi senapan, berbuat

salah.

ِبُسٓوٍء َ أَْسَوأ ـُٔوا۟ أَسَٰٓ أََسآَء أََسأْتُْم
dengan kejahatan paling buruk / jahat kejahatan-kejahatan

(mereka) kejahatan (ia) kejahatan (kalian)

تَُسؤُْهْم تَُسؤُْكْم ٓوِء ِبٱلسُّ يِّئَِة ِبٱلسَّ ِبُسٓوٍء
kamu menyusahkan

mereka menyusahkan kalian dengan/pada yang
buruk dengan kejahatan dengan kejahatan

َسْوَءةَ َسْوٍء َسآَءْت َسآَء تَُسؤُْهْم
mayat buruk/jahat sejelek-jelek amat buruk kamu menyusahkan

mereka

َسْوءَِٰتِهَمآ َسْوءَِٰتِهَما َسْوءَِٰتُكْم َسْوءَٰتُُهَما َسْوَءةَ
keburukan/aurat

keduanya
keburukan/aurat

keduanya
keburukan/aurat

kalian keburukan keduanya mayat

َسيِّئَةٌۢ َسيِّئٌَة َسيِّئًَة َسيِّئًا َسْوءَِٰتِهَمآ
kejahatan/bencana kejahatan/bencana buruk yang buruk keburukan/aurat

keduanya
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َسيِّـَٔاُت َسيِّئُُهۥ َسيِّئَةٍۭ َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌۢ
kejahatan-kejahatan kejahatannya kejelekan/bencana kejelekan/bencana kejahatan/bencana

َسيِّـَٔاِتِهْم َسيِّـَٔاِتنَا َسيِّـَٔاِتُكْم َسيِّـَٔاِت َسيِّـَٔاُت
kesalahan-kesalahan

mereka
kesalahan-kesalahan

kami
kesalahan-kesalahan

kalian kejahatan kejahatan-kejahatan

ُسٓوٌء ُسٓوءًۢا ُسٓوًءا َسيِّـَٔاِتِهۦ َسيِّـَٔاِتِهْم
keburukan
(bencana) keburukan keburukan kesalahan-

kesalahannya
kesalahan-kesalahan

mereka

ُسٓوُء ُسٓوَء ُسٓوءٍۭ ُسٓوٍء ُسٓوٌء
buruk buruk jelek jelek keburukan

(bencana)

فََسآَء ِسيٓـَْٔت ِسىَٓء ُسٓوِء ُسٓوُء
maka amat jelek menjadi buruk/jelek buruk buruk buruk

يِّـَٔاِت َوٱلسَّ َوَسآَءْت َوَسآَء لِيَُسۥٓـُٔوا۟ فََسآَء
dan yang buruk-

buruk dan seburuk-buruk dan seburuk-buruk agar (mereka)
memburukkan maka amat jelek

يِّئَُة ٱلسَّ يِّئََة ٱلسَّ ْوِء ٱلسَّ ٓوَء َوٱلسُّ
kejahatan kejahatan sangat buruk dan kejelekan/azab

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِْن أََسأْتُْم فََلَها إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم أِلَنفُِسُكْم َو
jika kamu berbuat baik kamu berbuat baik untuk diri kalian dan jika

kejahatan (kalian) maka baginya
Al-Isra:7 أََسأْتُْم
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َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها َوَما َربَُّك ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya dan tidak tuhanmu

berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya
Fush-Shilat:46 أََسآَء

َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya kemudian kepada tuhan

kalian kalian dikembalikan
Al-Jaatsiyah:15

ٓوأَىٰٓ ـُٔوا۟ ٱلسُّ ِقبََة ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ ثُمَّ َكاَن عَٰ
kemudian adalah dia (ia[pr]) yang mengakibatkan / mengakibatkan

orang-orang yang kejahatan-kejahatan (mereka) kejahatan
Ar-Ruum:10 ۟ ـُٔوا أَسَٰٓ

ـُٔوا۟ ِبَما َعِمُلوا۟ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang kejahatan-

kejahatan (mereka) terhadap apa mereka mengerjakan
An-Najm:31

۟ لِيَُكفَِّر الـلَّـُه َعنُْهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َعِمُلوا
karena akan menutup Allah dari mereka paling buruk / jahat yang

mereka mengerjakan
Az-Zumar:35 َ أَْسَوأ

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka paling buruk / jahat yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:27

وَها ِبُسٓوٍء واََل تََمسُّ
dan jangan mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya dengan

kejahatan
Al-A'raaf:73 ِبُسٓوٍء

 إِن نَُّقوُل إاِلَّ ٱْعتََرىَٰك بَْعُض َءالَِهِتنَا ِبُسٓوٍء
jika/tidak kami mengatakan melainkan menimpalah kepadamu

sebagian tuhan/sesembahan kami dengan kejahatan
Huud:54

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب َقِريٌب واََل تََمسُّ
dan jangan mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya dengan

kejahatan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat dekat
Huud:64

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاُب يَْومٍ َعِظيمٍ واََل تََمسُّ
dan janganlah mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya

dengan kejahatan maka dia akan menimpa kalian azab / siksa hari
yang besar

Asy-
Syu'araa':156

يِّئَِة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barang siapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas kecuali/melainkan serupa/seimbang dengannya
Al-An'aam:160 يِّئَِة ِبٱلسَّ

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم ٱمْلَثُلَُٰت َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱلسَّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan kejahatan sebelum

kebaikan dan/padahal sungguh dia berlalu dari sebelum mereka
beberapa perumpamaan

Arraad:6
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يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َقاَل يََٰقْومِ لَِم تَْستَْعجُِلوَن ِبٱلسَّ
dia mengatakan hai kaumku mengapa kalian minta menyegerakan

dengan kejahatan sebelum kebaikan
An-Naml:46

يِّئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka dijerumuskan /

diterlungkupkan wajah mereka di dalam api/neraka
An-Naml:90

يِّـَٔاِت يِّئَِة فَاَل يُْجزَى ٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Al-Qashash:84

ٓوِء َوٱْلفَْحَشآِء إِنََّما يَأُْمرُُكم ِبٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah ia menyuruh kalian dengan/pada yang buruk

dan perbuatan keji
Al-Baqarah:169 ٓوِء ِبٱلسُّ

ٓوِء ِمَن ٱْلَقْوِل الَّ يُِحبُّ الـلَّـُه ٱْلَجْهَر ِبٱلسُّ
tidak dia menyukai Allah keterus terangan dengan/pada yang buruk

dari perkataan
An-Nisa:148

ٓوِء  َوَمآ أُبَرِّئُ نَفِْسىٓ إِنَّ ٱلنَّفَْس أَلَمَّارَةٌۢ ِبٱلسُّ
dan tidak aku membebaskan diriku sesungguhnya jiwa/diri selalu

menyuruh dengan/pada yang buruk
Yusuf:53

ٓوِء َوَودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َويَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهم ِبٱلسُّ
dan dia meluaskan kepadamu tangan mereka dan lidah mereka

dengan/pada yang buruk dan menginginkan sekiranya/supaya kalian
mengingkari

Al-
Mumtahinah:2

إِن تُبَْد َلُكْم تَُسؤُْكْم
jika dia diterangkan bagi kalian menyusahkan kalian Al-Maidah:101 تَُسؤُْكْم

إِن تَْمَسْسُكْم َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم
jika dia menimpakan kalian kebaikan kamu menyusahkan mereka Ali-Imran:120 تَُسؤُْهْم

 إِن تُِصبَْك َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم
bahwa ditimpamu suatu kebaikan kamu menyusahkan mereka

At-Taubah:50

نُْهْم َسآَء َما يَْعَمُلوَن ْقتَِصَدةٌ وََكِثيٌر مِّ ٌة مُّ نُْهْم أُمَّ مِّ
dari mereka umat/golongan yang dalam kondisi dipertengahan dan

sangat banyak dari mereka amat buruk apa mereka mengerjakan
Al-Maidah:66 َسآَء

أاََل َسآَء َما يَِزُروَن
ingatlah amat buruk apa mereka pikul

Al-An'aam:31

َوَما َكاَن لِـلَّـِه فَُهَو يَِصُل إَِلىٰ ُشرََكآِئِهْم َسآَء َما يَْحُكُموَن
dan tidak adalah dia untuk Allah maka Dia dia menyampaikan

kepada sekutu-sekutu (berhala-berhala) mereka amat buruk apa
mereka tetapkan

Al-An'aam:136
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َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan
At-Taubah:9

أاََل َسآَء َما يَِزُروَن
ingatlah amat buruk apa mereka pikul

An-Nahl:25

أاََل َسآَء َما يَْحُكُموَن
ingatlah amat buruk apa mereka tetapkan

An-Nahl:59

أَن يَْسِبُقونَا َسآَء َما يَْحُكُموَن
bahwa mendahului kami amat buruk apa yang mereka putuskan

Al-Ankabuut:4

َسآَء َما يَْحُكُموَن
amat buruk apa yang mereka putuskan

Al-Jaatsiyah:21

إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Al-
Mujaadilah:15

إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Al-
Munaafiquun:2

إِنََّها َسآَءْت ُمْستََقرًّا َوُمَقاًما
sesungguhnya ia sejelek-jelek yang menjadi tempat menetap dan

tempat tinggal
Al-Furqon:66 َسآَءْت

ُروَن َما َكاَن أَبُوِك ٱْمَرأَ َسْوٍء يَٰٓأُْخَت هَٰ
hai saudara perempuan Harun tidakkah adalah dia ayahmu orang

buruk/jahat
Maryam:28 َسْوٍء

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَِٰسِقنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat orang-orang

fasik/jahat
Al-Anbiyaa':74

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat maka kami

tenggelamkan mereka mereka semuanya
Al-Anbiyaa':77

ِرى َسْوَءةَ أَِخيِه لِيُِريَُهۥ َكيَْف يُوَٰ
untuk dia memperlihatkannya bagaimana menurut dia

menutupi/mengubur mayat saudaranya
Al-Maidah:31 َسْوَءةَ

ِرَى َسْوَءةَ أَِخى فَأَْصبَحَ ِمَن ٱلنَِّٰدِمنَي فَأُوَٰ
maka/lalu aku menutupi/menguburkan mayat saudaraku maka dia

akhirnya menjadikan dari orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:31
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بََدْت َلُهَما َسْوءَٰتُُهَما
dia menampakkan terhadap keduanya keburukan keduanya Al-A'raaf:22 َسْوءَٰتُُهَما

 فَأََكاَل ِمنَْها فَبََدْت َلُهَما َسْوءَٰتُُهَما
maka keduanya memakan dari padanya maka (ia) menampakan

terhadap keduanya keburukan keduanya
Thaahaa:121

ِرى َسْوءَِٰتُكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم َقْد أَنزَْلنَا َعَليُْكْم لِبَاًسا يُوَٰ
hai anak Adam sungguh telah kami telah menurunkan atas kalian

pakaian dia menutupi/mengubur keburukan/aurat kalian
Al-A'raaf:26 َسْوءَِٰتُكْم

لِيُبِْدَى َلُهَما َما ُوۥِرَى َعنُْهَما ِمن َسْوءَِٰتِهَما
agar dia menampakkan terhadap keduanya apa dia ditutupi dari

keduanya dari keburukan/aurat keduanya
Al-A'raaf:20 َسْوءَِٰتِهَما

يَنزُِع َعنُْهَما لِبَاَسُهَما لِيُِريَُهَما َسْوءَِٰتِهَمآ
mencabut/menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya untuk

diperlihatkan mereka berdua keburukan/aurat keduanya
Al-A'raaf:27 َسْوءَِٰتِهَمآ

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka) mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102
َسيِّئًا

طَْت ِبِهۦ َخِطيٓـَٔتُُهۥ بََلىٰ َمن َكَسَب َسيِّئًَة َوأَحَٰ
ya barang siapa mereka berdua mengerjakan mereka berdua buruk

dan ia meliputi dengannya kesalahannya/dosanya
Al-Baqarah:81 َسيِّئًَة

َوَمن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َسيِّئًَة يَُكن لَُّهۥ ِكفٌْل مِّنَْها
dan barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan

syafa'at/pertolongan buruk adalah dia baginya peliharaan daripadanya
An-Nisa:85

َمْن َعِمَل َسيِّئًَة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها
barang siapa dia membuat buruk maka tidak dia membalas kecuali

serupa/seimbang dengannya
Ghafir:40

إِن تُِصبُْكْم َسيِّئٌَة يَفْرَُحوا۟ ِبَها َو
dan jika dia menimpa kalian kejahatan/bencana mereka gembira

dengannya/karenanya
Ali-Imran:120 َسيِّئٌَة

ِذِهۦ ِمْن ِعنِدَك إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dia mengatakan ini

dari sisi kamu
An-Nisa:78

َعُهۥٓ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَطَّيَُّروا۟ ِبُموَسىٰ َوَمن مَّ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana mereka

menerbangkan kepada Musa dan orang bersama dia
Al-A'raaf:131
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ثُْلَها َوَجزَٰٓؤُا۟ َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِّ
dan balasan kejelekan/bencana kejahatan/bencana serupa dengannya

Asy-Syuura:40

إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم إِذَا ُهْم يَْقنَطُوَن َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan apa/sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka tiba-tiba mereka
berputus asa

Ar-Ruum:36
َسيِّئَةٌۢ

َن َكفُوٌر نسَٰ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فَِإنَّ ٱإْلِ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka maka
sesungguhnya manusia keingkaran

Asy-Syuura:48

َوَمآ أََصابََك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسَك
dan tidak dia menimpamu dari kejelekan/bencana maka dari hati

kamu
An-Nisa:79 َسيِّئٍَة

َوَجزَٰٓؤُا۟ َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِّثُْلَها
dan balasan kejelekan/bencana kejahatan/bencana serupa dengannya

Asy-Syuura:40

يِّـَٔاِت َجزَآُء َسيِّئَةٍۭ ِبِمثْلَِها َوٱلَِّذيَن َكَسبُوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan

balasan kejelekan/bencana dengan sebandingnya
Yunus:27

َسيِّئَةٍۭ
ُكلُّ ذَٰلَِك َكاَن َسيِّئُُهۥ ِعنَد َربَِّك َمْكُروًها

tiap itu adalah dia kejahatannya disisi tuhanmu yang dibenci Al-Isra:38 َسيِّئُُهۥ
فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا۟ َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن

maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka
mengerjakan dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka

dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

An-Nahl:34
َسيِّـَٔاُت

َوبََدا َلُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟
dan nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan apa mereka telah

melakukan
Az-Zumar:48

ؤآَُلِء فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن هَٰٓ
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan orang-orang yang mereka menganiaya
dari/diantara mereka itu

Az-Zumar:51

َسيُِصيبُُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوَما ُهم ِبُمْعجِِزيَن
kelak (ia) akan menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan tidak mereka bagi para yang melepaskan diri
Az-Zumar:51

۟ َوبََدا َلُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا
dan nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan apa yang mereka

mengerjakan
Al-Jaatsiyah:33
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۟ فََوَقىُٰه الـلَّـُه َسيِّـَٔاِت َما َمَكُروا
maka melindungi/memeliharanya Allah kejahatan apa yang (mereka)

membuat tipu daya
Ghafir:45 َسيِّـَٔاِت

َويَُكفُِّر َعنُكم مِّن َسيِّـَٔاِتُكْم
dan dia menghapuskan dari kalian dari kesalahan-kesalahan kalian Al-Baqarah:271 َسيِّـَٔاِتُكْم

نَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخاًل َكِريًما
kami menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami
memasukkan kalian yang menjadi tempat-tempat masuk sangat mulia

An-Nisa:31

َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم  َوأَْقرَْضتُُم الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا ألَّ
dan kalian hendaklah meminjamkan Allah pinjaman kebaikan

sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian
Al-Maidah:12

َويَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َويَْغِفْر َلُكْم
dan dihapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan dia

mengampuni bagi kalian
Al-Anfaal:29

نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8

وََكفِّْر َعنَّا َسيِّـَٔاِتنَا َوتََوفَّنَا َمعَ ٱأْلَبْرَاِر
dan kamu hendaklah menghapuskan dari kami kesalahan-kesalahan
kami dan kamu hendaklah mewafatkan kami bersama orang-orang

yang baik

Ali-Imran:193
َسيِّـَٔاِتنَا

َوقَٰتَُلوا۟ َوُقِتُلوا۟ أَلَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم
dan orang-orang yang berperang dan dibunuh sungguh aku akan

menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka
Ali-Imran:195 َسيِّـَٔاِتِهْم

َلَكفَّرْنَا َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم وأََلَْدَخْلنَُٰهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
tentu kami menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka

dan tentu kami memasukkan mereka surga kenikmatan
Al-Maidah:65

فَأُ۟ولَِٰٓئَك يُبَدُِّل الـلَّـُه َسيِّـَٔاِتِهْم َحَسنٍَٰت
maka itulah mereka sungguh-sungguh akan mengganti Allah

kesalahan-kesalahan mereka kebaikan
Al-Furqon:70

ِت َلنَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم لِحَٰ  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan sungguh akan ditutupi/dihapus dari mereka

kesalahan-kesalahan mereka

Al-Ankabuut:7

ِب ٱْلَجنَِّة َونَتََجاَوزُ َعن َسيِّـَٔاِتِهْم ِفىٓ أَْصحَٰ
dan (kami) menghapus dari kesalahan-kesalahan mereka di dalam /

pada kaum/golongan surga
Al-Ahqaaf:16
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َكفََّر َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم َوأَْصَلحَ بَاَلُهْم
(ia) telah benar-benar menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan

mereka dan kamu memperbaiki keadaan mereka
Muhammad:2

لِِديَن ِفيَها َويَُكفَِّر َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan benar-benar hendak

menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka
Al-Fath:5

لًِحا يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya
At-Taghaabun:9 َسيِّـَٔاِتِهۦ

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َويُْعِظْم َلُهۥٓ أَْجًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya dan diperbesar
baginya pahala

Ath-Thalaaq:5

َوَمن يَْعَمْل ُسٓوًءا أَْو يَظْلِْم نَفَْسُهۥ
dan barang siapa dia mengerjakan keburukan atau dia menganiaya

dirinya
An-Nisa:110 ُسٓوًءا

َمن يَْعَمْل ُسٓوًءا يُْجزَ ِبِهۦ
barang siapa dia mengerjakan keburukan dia membalas dengannya

An-Nisa:123

 َما َجزَآُء َمْن أَرَاَد ِبأَْهلَِك ُسٓوًءا
apa(kah) balasan orang dia ingin dengan keluargamu keburukan

Yusuf:25

إِذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبَقْومٍ ُسٓوًءا فَاَل َمرَدَّ َلُهۥ َو
dan jika dia ingin Allah dengan suatu kaum keburukan maka tidak

ditolak baginya
Arraad:11

إِْن أَرَاَد ِبُكْم ُسٓوًءا أَْو أَرَاَد ِبُكْم رَْحَمًة
jika dia ingin dengan/kepada kalian keburukan atau dia ingin

dengan/kepada kalian rahmat
Al-Ahzab:17

َلٍة أَنَُّهۥ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسٓوءًۢا ِبَجهَٰ
bahwasanya barang siapa dia membuat diantara kalian keburukan

dengan kejahilan/kebodohan
Al-An'aam:54 ُسٓوءًۢا

َن الـلَّـِه لَّْم يَْمَسْسُهْم ُسٓوٌء َوٱتَّبَُعوا۟ رِْضوَٰ
tidak dia menyentuh mereka keburukan (bencana) dan mereka

mengikuti keridhaan Allah
Ali-Imran:174 ُسٓوٌء

َوَما َعِمَلْت ِمن ُسٓوٍء
dan tidak dia membuat dari jelek Ali-Imran:30 ُسٓوٍء
 إِن تُبُْدوا۟ َخيًْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا۟ َعن ُسٓوٍء

jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya
atau memaafkan dari jelek

An-Nisa:149
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َش لِـلَّـِه َما َعلِْمنَا َعَليِْه ِمن ُسٓوٍء  ُقْلَن حَٰ
dikatakan sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha) bagi Allah tidak

(kami) mengetahui atasnya dari jelek
Yusuf:51

ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء َءايًَة أُْخَرٰى
dari selain/tanpa jelek tanda-tanda/mukjizat yang lain

Thaahaa:22

 إاِلَّ َمن ظََلَم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًۢا بَْعَد ُسٓوٍء
kecuali orang berlaku zalim kemudian (ia) telah berkali-kali

mengubah kebaikan sesudah jelek
An-Naml:11

 تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu[lk]) keluarlah putih dari selain/tanpa jelek

An-Naml:12

 ٱْسُلْك يََدَك ِفى َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu (kamu[lk])

keluarlah putih dari selain/tanpa jelek
Al-Qashash:32

َلَم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُسٓوءٍۭ فَأَْلَقُوا۟ ٱلسَّ
lalu (mereka) melemparkanlah penyerahan/tunduk tidak adalah kami

mengerjakan dari jelek
An-Nahl:28

ُسٓوءٍۭ

يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
mereka menimpakan pada kalian buruk siksa Al-Baqarah:49 ُسٓوَء

َسنَْجِزى ٱلَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن َءايَِٰتنَا ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
kelak (kami) kelak akan memberi balasan (kk akan) orang-orang

yang mereka memalingkan dari ayat-ayat Kami buruk siksa
Al-An'aam:157

إِذْ أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب َو
dan ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum fir'aun mereka

menimpakan pada kalian buruk siksa
Al-A'raaf:141

َمن يَُسوُمُهْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
siapa/orang (ia) akan menimpa kepada (mereka) buruk siksa

Al-A'raaf:167

أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسٓوَء ٱْلِحَساِب
supaya dihubungkan dan takut tuhan dan takut buruk perhitungan

Arraad:21

إِذْ أَنَجىُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
ketika (dia) menyelamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun

mereka menimpakan pada kalian buruk siksa
Ibrahim:6

أَفََمن يَتَِّقى ِبَوْجِهِهۦ ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka siapkah yang telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

dengan wajahnya buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:24
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لِِهْم فَيُِحلُّوا۟ َما َحرََّم الـلَّـُه زُيَِّن َلُهْم ُسٓوُء أَْعمَٰ
maka dihalalkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah dia

dihiasi bagi mereka buruk perbuatan-perbuatan mereka
At-Taubah:37 ُسٓوُء

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ُسٓوُء ٱْلِحَساِب
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya itulah mereka bagi mereka buruk perhitungan
Arraad:18

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱللَّْعنَُة َوَلُهْم ُسٓوُء ٱلدَّاِر
itulah mereka bagi mereka kutukan[pr] dan bagi mereka buruk

tempat
Arraad:25

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلُهْم ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
itulah mereka orang-orang yang bagi mereka buruk siksa

An-Naml:5

أَفََمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ فَرََءاهُ َحَسنًا
maka siapkah yang dia dihiasi baginya buruk perbuatannya lalu

melihat/menganggapnya kebaikan
Faathir:8

ِبيِل وََكذَٰلَِك زُيَِّن لِِفْرَعْوَن ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوُصدَّ َعِن ٱلسَّ
dan demikianlah dia dihiasi kepada fir'aun buruk perbuatannya dan

menghalangi dari jalan
Ghafir:37

َوَحاَق ِبـَٔاِل ِفْرَعْوَن ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
dan meliputi/mengepung dengan keluarga/kaum fir'aun buruk siksa

Ghafir:45

َوَلُهُم ٱللَّْعنَُة َوَلُهْم ُسٓوُء ٱلدَّاِر
dan bagi mereka kutukan[pr] dan bagi mereka buruk tempat

Ghafir:52

َكَمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهم
seperti dia dihiasi baginya buruk perbuatannya dan mereka mengikuti

hawa nafsu mereka
Muhammad:14

َر ِبِهۦٓ َرٰى ِمَن ٱْلَقْومِ ِمن ُسٓوِء َما بُشِّ يَتَوَٰ
menyembunyikan diri dari kaum dari buruk apa diberi kabar gembira

dengannya
An-Nahl:59 ُسٓوِء

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦ ِمن ُسٓوِء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya dari buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:47

َا َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Luth buruk dengan mereka Huud:77 ِسىَٓء

َآ أَن َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala bahwa dia datang utusan-utusan kami Lut buruk dengan

mereka
Al-Ankabuut:33
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۟ ا َرأَْوهُ زُْلفًَة ِسيٓـَْٔت ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا فََلمَّ
maka ketika (mereka) melihatnya dekat menjadi buruk/jelek wajah-

wajah orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Mulk:27 ِسيٓـَْٔت

يْطَُٰن َلُهۥ َقِرينًا فََسآَء َقِرينًا َوَمن يَُكِن ٱلشَّ
dan barang siapa adalah syaitan baginya teman maka amat jelek

(sebagai) teman
An-Nisa:38 فََسآَء

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan

Asy-
Syu'araa':173

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan
An-Naml:58

فَِإذَا نَزََل ِبَساَحِتِهْم فََسآَء َصبَاُح ٱمْلُنذَِريَن
maka apabila (ia) menurunkan di halaman mereka maka amat jelek

pagi hari orang-orang yang diberi peringatan

Ash-
Shaafaat:177

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة لِيَُسۥٓـُٔوا۟ ُوُجوَهُكْم
maka ketika dia datang janji akhirat agar (mereka) memburukkan

wajah-wajah kalian
Al-Isra:7 ۟ لِيَُسۥٓـُٔوا

إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَمْقتًا َوَسآَء َسِبياًل
sesungguhnya dia adalah dia perbuatan keji dan kebencian dan

seburuk-buruk jalan
An-Nisa:22 َوَسآَء

واََل تَْقَربُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَسآَء َسِبياًل
dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya dia adalah dia

perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan
Al-Isra:32

لِِديَن ِفيِه َوَسآَء َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِحْماًل خَٰ
orang-orang yang kekal tentang (kebenaran) itu dan seburuk-buruk

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat beban
Thaahaa:101

فَتَُهاِجُروا۟ ِفيَها فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
maka kalian kesana-kemari di dalamnya maka itulah mereka tempat
tinggal mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

An-Nisa:97 َوَسآَءْت
نَُولِِّهۦ َما تََولَّىٰ َونُْصلِِهۦ َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا

dipalingkan dia apa ia benar-benar memalingkan dan kami masukkan
dia neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

An-Nisa:115

رَاُب َوَسآَءْت ُمرْتَفًَقا يَْشِوى ٱْلُوُجوهَ ِبئَْس ٱلشَّ
menghanguskan wajah-wajah seburuk-buruk minuman dan seburuk-

buruk yang menjadi tempat istirahat
Al-Kahfi:29
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َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6

يِّـَٔاِت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن ذَٰلَِك َوبََلْونَُٰهم ِبٱْلَحَسنَِٰت َوٱلسَّ
itu dan Kami coba mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-

buruk boleh jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:168 يِّـَٔاِت َوٱلسَّ

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27
ٓوَء َوٱلسُّ

ْوِء َويَتََربَُّص ِبُكُم ٱلدََّوآِئَر َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ
dan menjadi menanti-nanti dengan/untuk kalian giliran-

giliran/bencana atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
At-Taubah:98 ْوِء ٱلسَّ

ْوِء  لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َمثَُل ٱلسَّ
bagi orang-orang yang tidak mereka beriman dengan akhirat

perumpamaan sangat buruk
An-Nahl:60

ْوِء  َوَلَقْد أَتَْوا۟ َعَلى ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتىٓ أُْمِطرَْت َمطََر ٱلسَّ
dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani

(ia) memberi hujan sangat buruk
Al-Furqon:40

ْوِء ْوِء َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ ٱلظَّآنِّنَي ِبالـلَّـِه ظَنَّ ٱلسَّ
mereka berperasangka terhadap Allah berpendapat yang pertama kali

atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
Al-Fath:6

ْوِء ْوِء َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ  ٱلظَّآنِّنَي ِبالـلَّـِه ظَنَّ ٱلسَّ
mereka berperasangka terhadap Allah berpendapat yang pertama kali

atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
Al-Fath:6

ْوِء وَُكنتُْم َقْومًۢا بُوًرا ظَنَّ ٱلسَّ
berpendapat sangat buruk dan kalian adalah kaum binasa

Al-Fath:12

يِّئََة ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka
tersembunyi dan keterus-terangan dan menolak dengan kebaikan

kejahatan

Arraad:22 يِّئََة ٱلسَّ

يِّئََة نَْحُن ٱْدفَعْ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن ٱلسَّ
tolaklah dengan yang dia lebih baik kejahatan kami

Al-
Mu'minuun:96

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يِّئََة َوِممَّ َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ
dan menolak dengan kebaikan kejahatan dan sebagian dari apa kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Qashash:54
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يِّئَُة واََل تَْستَِوى ٱْلَحَسنَُة واََل ٱلسَّ
dan tidaklah sama kebaikan dan tidaklah kejahatan Fush-Shilat:34 يِّئَُة ٱلسَّ

يِّئَِة ٱْلَحَسنََة ثُمَّ بَدَّْلنَا َمَكاَن ٱلسَّ
kemudian kami mengganti tempat kesalahan-kesalahan yang baik Al-A'raaf:95 يِّئَِة ٱلسَّ

يِّئُ إاِلَّ ِبأَْهلِِهۦ واََل يَِحيُق ٱمْلَْكُر ٱلسَّ
dan tidak sungguh menimpa rencana tipu daya jelek/jahat kecuali

kepada ahlinya/yang empunya
Faathir:43 يِّئُ ٱلسَّ

يِّئِ ٱْسِتْكبَارًا ِفى ٱأْلَرِْض َوَمْكَر ٱلسَّ
sangat sombong di dalam bumi dan rencana tipu daya jelek/jahat Faathir:43 يِّئِ ٱلسَّ

يِّـَٔاُت َعنِّىٓ َليَُقوَلنَّ ذََهَب ٱلسَّ
tentu dia mengatakan ia melenyapkan kejahatan daripadaku Huud:10 يِّـَٔاُت ٱلسَّ

يِّـَٔاِت َوَليَْسِت ٱلتَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan dia bukanlah taubatnya bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kesalahan-kesalahan
An-Nisa:18 يِّـَٔاِت ٱلسَّ

يِّـَٔاِت ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِدَها َوٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-kesalahan

kemudian mereka melakukan taubat dari sesudahnya
Al-A'raaf:153

يِّـَٔاِت َجزَآُء َسيِّئَةٍۭ ِبِمثْلَِها َوٱلَِّذيَن َكَسبُوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan

balasan kejelekan/bencana dengan sebandingnya
Yunus:27

يِّـَٔاِت  َوَجآَءهُۥ َقْوُمُهۥ يُْهَرُعوَن إَِليِْه َوِمن َقبُْل َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan datang kepadanya kaumnya sangat disegerakan kepadanya dan

dari sebelum adalah mereka mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Huud:78

يِّـَٔاِت ذَٰلَِك ِذْكَرٰى لِلذَِّٰكِريَن إِنَّ ٱْلَحَسنَِٰت يُذِْهنْبَ ٱلسَّ
sesungguhnya kebaikan dihapuskan (oleh mereka[pr]) kesalahan-

kesalahan itu sebutan bagi orang-orang yang mau ingat
Huud:114

يِّـَٔاِت أَن يَْخِسَف الـلَّـُه ِبِهُم ٱأْلَرَْض أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُروا۟ ٱلسَّ
apakah dia merasa aman orang-orang yang (mereka) membuat tipu

daya kesalahan-kesalahan bahwa akan membenamkan Allah
dengan/bersama mereka bumi

An-Nahl:45

يِّـَٔاِت يِّئَِة فَاَل يُْجزَى ٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ  َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Al-Qashash:84

يِّـَٔاِت  أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
atau/apakah mengira orang-orang yang mereka mengerjakan

kesalahan-kesalahan
Al-Ankabuut:4
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يِّـَٔاِت َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوٱلَِّذيَن يَْمُكُروَن ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka membuat tipu dayakan kesalahan-

kesalahan bagi mereka siksaan sangat keras/berat
Faathir:10

يِّـَٔاِت يَْوَمِئٍذ يِّـَٔاِت َوَمن تَِق ٱلسَّ َوِقِهُم ٱلسَّ
peliharalah mereka kesalahan-kesalahan dan siapa/orang kamu

pelihara kesalahan-kesalahan pada hari itu
Ghafir:9

يِّـَٔاِت يَْوَمِئٍذ يِّـَٔاِت َوَمن تَِق ٱلسَّ َوِقِهُم ٱلسَّ
peliharalah mereka kesalahan-kesalahan dan siapa/orang kamu

pelihara kesalahan-kesalahan pada hari itu
Ghafir:9

يِّـَٔاِت َويَْعَلُم َما تَفَْعُلوَن َويَْعفُوا۟ َعِن ٱلسَّ
dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan dan dia mengetahui apa

yang (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Asy-Syuura:25

يِّـَٔاِت  أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ٱْجتَرَُحوا۟ ٱلسَّ
ataukah mengira orang-orang yang (mereka) menyangka kesalahan-

kesalahan
Al-Jaatsiyah:21

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ إِنََّما ٱلتَّْوبَُة َعَلى الـلَّـِه لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah taubatnya atas/terhadap Allah bagi orang-

orang yang mereka mengerjakan kejahatan dengan
kejahilan/kebodohan

An-Nisa:17
ٓوَء ٱلسُّ

ٓوَء َوٱْلفَْحَشآَء َكذَٰلَِك لِنَْصرَِف َعنُْه ٱلسُّ
seperti itulah karena hendak memalingkan daripadanya kejahatan dan

perbuatan keji
Yusuf:24

ٓوَء ِبَما َصَددتُّْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوَلُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم َوتَذُوُقوا۟ ٱلسُّ
dan (kalian[lk]) merasakan (kalian[lk])[lk]) kejahatan dengan

apa/disebabkan (kalian) menghalang-halangi dari jalan Allah dan
bagimu siksaan yang besar

An-Nahl:94

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسُّ
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kejahatan dengan kejahilan/kebodohan
An-Nahl:119

ٓوَء  أَمَّن يُجِيُب ٱمْلُْضطَرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف ٱلسُّ
siapkah yang diperkenankan orang dalam kesulitan tatkala (ia)

berdo'a kepada-nya dan menghilangkan kejahatan
An-Naml:62

ٓوُء إِْن أَنَا۠ ِنىَ ٱلسُّ َوَما َمسَّ
dan tidak benar-benar menimpaku keburukan bahwa aku Al-A'raaf:188 ٓوُء ٱلسُّ

ٓوُء واََل ُهْم يَْحزَنُوَن ُهُم ٱلسُّ اَل يََمسُّ
tidak dia akan menimpakan mereka keburukan dan tidak mereka

mereka mendongkol
Az-Zumar:61
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ٓوِء أَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن يَنَْهْوَن َعِن ٱلسُّ
(kami) selamatkan (kt peritah) orang-orang yang melarang dari

kejahatan
Al-A'raaf:165 ٓوِء ٱلسُّ

ٓوأَىٰٓ ـُٔوا۟ ٱلسُّ ِقبََة ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ ثُمَّ َكاَن عَٰ
kemudian adalah dia (ia[pr]) yang mengakibatkan / mengakibatkan

orang-orang yang kejahatan-kejahatan (mereka) kejahatan
Ar-Ruum:10 ٓوأَىٰٓ ٱلسُّ

ُروَن ِت واََل ٱمْلُِسىُٓء َقلِياًل مَّا تَتَذَكَّ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan tidak orang yang

jahat sedikit apa-apa kalian mendapatkan peringatan
Ghafir:58 ٱمْلُِسىُٓء
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ح ي س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meninggalkan, pergi,
berangkat, membiarkan, menyerahkan, bertolak, keluar, padam, mati,

lenyap, bergaul, menyimpang, meninggal, meninggal dunia,
mengemukakan, memamerkan, menanamkan, menanam, memulai,

meledakkan, memasang, menyebabkan, membunyikan, mulai,
menjalankan, menghidupkan, memulakan, membuka, mengambil,

mencopot, melarikan diri, mengurangi, mengetengahkan, mengajukan,
menyatakan, mencetak, berjalan, naik, jalan, berlalu, hilang, meledak,

berbunyi, meletus, berjalan dgn lesu, turun, dilepaskan, membuat,
dibebaskan, mengeluarkan, menarik, mencabut, menarik diri, membeli,

menghilangkan

ِئُحوَن ٱلسَّٰٓ فَِسيُحوا۟ ٍت ِئحَٰ سَٰٓ
orang-orang yang mengembara maka berjalanlah orang yang mengembara /

berpuasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍت ثَيِّبٍَٰت َوأَبَْكاًرا ِئحَٰ ِبدٍَٰت سَٰٓ عَٰ
(ia[pr]) yang beribadat orang yang mengembara / berpuasa orang-

orang[pr] yang janda dan perawan
At-Tahriim:5 ٍت ِئحَٰ سَٰٓ

فَِسيُحوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض أَْربََعَة أَْشُهٍر
maka berjalanlah di dalam (muka) bumi empat[pr] bulan-bulan (kb

jamak)
At-Taubah:2 ۟ فَِسيُحوا

جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112
ِئُحوَن ٱلسَّٰٓ
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ر ي س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesempatan, kesepakatan,

kegiatan, kecepatan, lalu lintas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna pergi, berjalan, hilang,
berangkat, naik, menaiki, jalan, berlalu, menjadi, sampai, bangkrut,

meninggal, meninggal dunia, berbunyi, hancur, terbentang, pai, menjadi
aus, bepergian, menjalani, mengadakan perjalanan, berkeliling, berjaja,

bermusafir, melalui, menempuh, melintas, memperlarikan

۟ ِسيُروا ِسيرَتََها ُسيِّرَْت َسيًْرا َسيَّارَةٌ
kalian hendaklah

berjalan perjalanannya digoncangkan perjalanan orang yang berjalan

َوَساَر َوتَِسيُر نَُسيُِّر فَِسيُروا۟ ِسيُروا۟
(ia) berjalan dan benar-benar

berjalan dijalankan maka kalian
hendaklah berjalan

kalian hendaklah
berjalan

يَُسيِّرُُكْم يَِسيُروا۟ يَّارَِة َولِلسَّ َوُسيِّرَِت َوَساَر
(ia[lk]) sungguh-

sungguh akan
menjalankan kalian

(kk pasif)
berjalan

dan bagi orang
yang dalam
perjalanan

dan telah sering
dijalankan/dihapuskan

(kamu[pr])
(ia) berjalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجآَءْت َسيَّارَةٌ فَأَرَْسُلوا۟ َوارَِدُهْم فَأَْدَلىٰ َدْلَوهُۥ
dan datanglah orang yang berjalan maka/lalu mereka menyuruh

(ia[lk]) yangmendatangi mereka maka/lalu dia mengulurkan
timbanya

Yusuf:19
َسيَّارَةٌ

َوتَِسيُر ٱْلجِبَاُل َسيًْرا
dan benar-benar berjalan gunung-gunung perjalanan Ath-Thuur:10 َسيًْرا

َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31
ُسيِّرَْت
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إِذَا ٱْلجِبَاُل ُسيِّرَْت  َو
dan apabila gunung-gunung digoncangkan

At-Takwiir:3

َقاَل ُخذَْها واََل تََخْف َسنُِعيُدَها ِسيرَتََها ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan ambillah ia dan jangan takut akan dikembalikan

perjalanannya pertama/dahulu
Thaahaa:21 ِسيرَتََها

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi
Al-An'aam:11 ۟ ِسيُروا

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi
An-Naml:69

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف بََدأَ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut Dia memulai menciptakan ciptaan

Al-Ankabuut:20

ِقبَُة ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut adalah dia yang mengakibatkan

Ar-Ruum:42

يَْر ِسيُروا۟ ِفيَها َليَالِىَ َوأَيَّاًما َءاِمِننَي َوَقدَّرْنَا ِفيَها ٱلسَّ
dan (kami) menetapkan di dalamnya (negeri itu) perjalanan kalian
hendaklah berjalan di dalamnya (negeri itu) pada malam hari dan

siang hari keadaan aman

Saba':18

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Ali-Imran:137
۟ فَِسيُروا

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

An-Nahl:36

َويَْوَم نَُسيُِّر ٱْلجِبَاَل َوتََرى ٱأْلَرَْض
dan pada hari dijalankan gunung-gunung dan kamu melihat bumi Al-Kahfi:47 نَُسيُِّر

َوتَِسيُر ٱْلجِبَاُل َسيًْرا
dan benar-benar berjalan gunung-gunung perjalanan Ath-Thuur:10 َوتَِسيُر

ا َقَضىٰ ُموَسى ٱأْلََجَل َوَساَر ِبأَْهلِِهۦٓ فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan Musa waktu (ia) berjalan kepada

ahlinya/yang empunya
Al-Qashash:29 َوَساَر
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َوُسيِّرَِت ٱْلجِبَاُل فََكانَْت َسرَابًا
dan telah sering dijalankan/dihapuskan (kamu[pr]) gunung-gunung

maka (ia) adalah fatamorgana
An-Naba:20 َوُسيِّرَِت

يَّارَِة َوُحرَِّم َعَليُْكْم َصيُْد ٱْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحرًُما َولِلسَّ
dan bagi orang yang dalam perjalanan dan sangat diharamkan atas

kalian binatang buruan darat apa (kalian) tetap/selama berihram
Al-Maidah:96 يَّارَِة َولِلسَّ

مِّْن أَْهِل ٱْلُقَرىٰٓ أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dari/diantara penduduk negeri apakah tidak/tidakkah berjalan di

dalam bumi
Yusuf:109 ۟ يَِسيُروا

أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَتَُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب
maka apakah tidak berjalan di dalam muka bumi maka adalah kalian

bagi mereka (mempunyai) hati
Al-Hajj:46

أََو َلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak berjalan di dalam muka bumi

Ar-Ruum:9

أََو َلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak berjalan di dalam bumi

Faathir:44

أََو َلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
atau setiap tidak berjalan di dalam bumi

Ghafir:21

أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah maka tidak berjalan di dalam bumi

Ghafir:82

أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah maka tidak berjalan di dalam bumi

Muhammad:10

ُهَو ٱلَِّذى يَُسيِّرُُكْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dia yang (ia[lk]) sungguh-sungguh akan menjalankan kalian (kk

pasif) di dalam daratan dan lautan
Yunus:22 يَُسيِّرُُكْم

يَّارَِة َوأَْلُقوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ يَْلتَِقطُْه بَْعُض ٱلسَّ
dan (kalian) lemparkanlah ia di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan

sumur (ia) menemuinya / memungutnya sebagian orang yang
berjalan/musafir

Yusuf:10 يَّارَِة ٱلسَّ

يَْر ِسيُروا۟ ِفيَها َليَالِىَ َوأَيَّاًما َءاِمِننَي َوَقدَّرْنَا ِفيَها ٱلسَّ
dan (kami) menetapkan di dalamnya (negeri itu) perjalanan kalian
hendaklah berjalan di dalamnya (negeri itu) pada malam hari dan

siang hari keadaan aman

Saba':18
يَْر ٱلسَّ
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Kosakata AlQuran

ل ي س
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dorongan, serangan, lari

cepat, semprot, semprotan, percikan, setangkai, recik, arus deras, aliran
air yg deras, curahan deras, ledakan, riuh, letusan, beludak, peletusan,

cerat, moncong, curat, corat, leher botol, omelan, cacian, sentilan,
damprat, hardikan, salvo, sorakan, alasan, tembakan serentak, sebab-

sebabnya, badai, angin ribut, angin topan, ribut, keributan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendorong, menyerang,

menyemprot, memercik, mengalir deras, mencurahkan, meledak, meletus,
membeludak, memuncrat

يُْل ٱلسَّ َوأََسْلنَا فََساَلْت َسيَْل
arus itu dan (kami) alirkan maka (ia) mengalirlah arus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِ فَأَْعرَُضوا۟ فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َسيَْل ٱْلَعرِم
maka (kalian[lk]) berpalinglah maka kirimkanlah kami atas mereka

arus yang besar
Saba':16 َسيَْل

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya makamenetap di dalam bumi seperti

itulahmengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17
فََساَلْت

َوأََسْلنَا َلُهۥ َعنْيَ ٱْلِقطِْر َوِمَن ٱْلجِنِّ
dan (kami) alirkan baginya sumber/mata air leburan-leburan tembaga

dan dari sebagian jin-jin
Saba':12 َوأََسْلنَا

يُْل زَبًَدا رَّاِبيًا فَٱْحتََمَل ٱلسَّ
maka membawa arus itu buih (ia[lk]) yang mengembangkan Arraad:17 يُْل ٱلسَّ
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Kosakata AlQuran

م ا ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna malapetaka, mala, kematian,

kefatalan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱمْلَْشـََٔمِة
celaka/kiri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َمآ أَْصحَٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk celaka/kiri apa/siapa para penghuni kiri Al-Waqi'a:9 ٱمْلَْشـََٔمِة

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َمآ أَْصحَٰ  َوأَْصحَٰ
dan penduduk celaka/kiri apa/siapa para penghuni kiri

Al-Waqi'a:9

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة  َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُهْم أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan ayat-ayat Kami

mereka para penghuni kiri
Al-Balad:19
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Kosakata AlQuran

ن ا ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemauan, wasiat, surat

wasiat, hasrat, permintaan, keinginan, gairah, suruhan, gandum, butir,
biji, urat, buku, nafsu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ingin, mau, menginginkan,
hendak, menghendaki, membutuhkan, bernafsu, mengingini, meminta,
mengharapkan, merasa seperti, rasanya, memiliki, punya, mempunyai,

mengalami, merindukan, rindu, mendambakan, kangen, mengemis,
mempersilakan, bermohon, mempersudikan

َشأِْنِهْم َشأٍْن َشأٌْن
keperluan mereka kesibukan/urusan urusan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْهْم يَْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيِه لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu urusan

dikayakannya
Abasa:37 َشأٌْن

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

َشأٍْن

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلَّ يَْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن مَٰ  يَْسـَُٔلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
akan meminta kepada-nya orang/makhluk di dalam langit dan bumi

tiap-tiap hari dia di dalam kesibukan/urusan
Ar-Rahman:29

َن ِشئَْت ِمنُْهْم فَِإذَا ٱْستَـْٔذَنُوَك لِبَْعِض َشأِْنِهْم فَأْذَن ملِّ
maka apabila (mereka) minta izin kepadamu karena sebagian

keperluan mereka maka izinkanlah kepada siapa (kamu)
menghendaki dari mereka

An-Nuur:62 َشأِْنِهْم
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Kosakata AlQuran

ه ب ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persamaan, kesamaan,

keserupaan, pemandangan, potret, kiasan, tiruan, tamsil, tamsilan,
persamaan, keserupaan, hal selalu sama, sifat yg membosankan,

ketunggal-nadaan, potret, tamsilan, keseimbangan, keadaan sama ,
perbandingan, bandingan, pertandingan, pembandingan, nisbah, proporsi,

bagian, perumpamaan, banding, daya tarik, seruan, permohonan,
permintaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mepersamakan, menyamakan,
menyerupakan, memotret, mentamsilkan, menyerupakan, membagi sama

dan sebangun, mengumpamakan, membandingkan, menyeimbangkan

ِبًها ُمتَشَٰ بََه فَتَشَٰ ُشبَِّه بََهْت تَشَٰ بََه تَشَٰ
yang saling serupa maka/lalu (ia) saling

menyerupai
benar-benar

diserupakannya
ia pura-pura
menyerupai

dia pura-pura
menyamainya

ِبًها مُّتَشَٰ ُمْشتَِبًها ٌت ِبهَٰ ُمتَشَٰ ِبٍه ُمتَشَٰ
(ia[lk]) yang saling

serupa yang menjadi serupa yang melakukan
mengupamaan yang saling serupa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بََه َعَليْنَا إِنَّ ٱْلبََقَر تَشَٰ
sesungguhnya sapi betina dia pura-pura menyamainya atas kami Al-Baqarah:70 بََه تَشَٰ

بََه ِمنُْه ٱبِْتَغآَء ٱْلِفتْنَِة فَيَتَِّبُعوَن َما تَشَٰ
lalu mereka mengikuti apa (ayat-ayat) dia pura-pura menyamainya

dari padanya dia hendaklah mencari fitnah
Ali-Imran:7

بََهْت ُقُلوبُُهْم ثَْل َقْولِِهْم تَشَٰ مِّ
seperti perkataan mereka ia pura-pura menyerupai hati mereka Al-Baqarah:118 بََهْت تَشَٰ

َوَما َقتَُلوهُ َوَما َصَلبُوهُ َولَِٰكن ُشبَِّه َلُهْم
dan tidak mereka membunuhnya dan tidak mereka menyalibnya akan

tetapi benar-benar diserupakannya bagi mereka
An-Nisa:157 ُشبَِّه
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KosakataAlQuran

بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16
بََه فَتَشَٰ

ِبًها َوأُتُوا۟ ِبِهۦ ُمتَشَٰ
dan mereka diberi dengannya yang saling serupa Al-Baqarah:25 ِبًها ُمتَشَٰ

ِبٍه ِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang saling serupa dan tidak yang saling

serupa
Al-An'aam:141

ِبٍه ٱنظُُرٓوا۟ إَِلىٰ ثََمرِِهۦٓ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمْشتَِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang menjadi serupa dan tidak yang saling

serupa kalian hendaklah memperhatikan kepada buahnya
Al-An'aam:99 ِبٍه ُمتَشَٰ

ِبٍه ِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ  َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang saling serupa dan tidak yang saling

serupa
Al-An'aam:141

ٌت ِبهَٰ ٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب َوأَُخُر ُمتَشَٰ ِمنُْه َءايٌَٰت مُّْحَكمَٰ
dari padanya ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kebijaksanaan

mereka isi pokok kitab dan yang lain yang melakukan mengupamaan
Ali-Imran:7 ٌت ِبهَٰ ُمتَشَٰ

ِبٍه ٱنظُُرٓوا۟ إَِلىٰ ثََمرِِهۦٓ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمْشتَِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang menjadi serupa dan tidak yang saling

serupa kalian hendaklah memperhatikan kepada buahnya
Al-An'aam:99 ُمْشتَِبًها

ِبًها مَّثَاِنىَ الـلَّـُه نَزََّل أَْحَسَن ٱْلَحِديِث ِكتَٰبًا مُّتَشَٰ
Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan memperbaiki

pembicaraan suatu kewajiban (ia[lk]) yang saling serupa (ia) yang
dua/berulang-ulang

Az-Zumar:23
ِبًها مُّتَشَٰ
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Kosakata AlQuran

ت ت ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kongko, cengkerama,

terpisah, tersendiri, khas, salinan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengobrol, mengobrolkan,
bermulut, bercakap-cakap, omong-omong, memisahkan, menjeniskan,

menyaring, menceraikan, berpisah, cerai, menyibak, menjarakkan,
menyebelahkan, putus, melainkan, menceraiberaikan, memperlainkan,

memperceraikan, memperenggang

تَآِء ٱلشِّ َلَشتَّىٰ َشتَّىٰ أَْشتَاتًا
dimusim dingin sungguh bermacam-

macam bermacam-macam bermacam-macam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَأُْكُلوا۟ َجِميًعا أَْو أَْشتَاتًا
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian memakan semuanya

atau bermacam-macam
An-Nuur:61 أَْشتَاتًا

َلُهْم يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر ٱلنَّاُس أَْشتَاتًا لِّيَُرْوا۟ أَْعمَٰ
pada hari itu mengungkapkan manusia bermacam-macam untuk

dilihat perbuatan-perbuatan mereka
Az-Zalzalah:6

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّن نَّبَاٍت َشتَّىٰ
lalu kami mengeluarkan dengannya berpasangan dari tumbuh-

tumbuhan bermacam-macam
Thaahaa:53 َشتَّىٰ

 تَْحَسبُُهْم َجِميًعا َوُقُلوبُُهْم َشتَّىٰ
mengira semuanya dan hati mereka bermacam-macam

Al-Hasyr:14

إِنَّ َسْعيَُكْم َلَشتَّىٰ
sesungguhnya usaha kalian sungguh bermacam-macam Al-Lail:4 َلَشتَّىٰ

يِْف تَآِء َوٱلصَّ إِۦلَِٰفِهْم رِْحَلَة ٱلشِّ
kebiasaan mereka perjalanan/bepergian dimusim dingin dan musim

panas
Quraish:2 تَآِء ٱلشِّ
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Kosakata AlQuran

شتري
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belian, belanjaan,

pengungkil, titik galang, titik pikul, titik tumpuan, titik penunjang,
penerimaan, pendapatan, penutup, lindungan, sampul, sarung, selubung,

tutup, tudung, perlindungan, kedok, selimut, kulit, kain penutup, ulas,
selongsong, kelumun, pelupuk, perkulitan, deking

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengambil, mengangkut,
memuat, mengangkat, menerima, mengisi, membahas, membicarakan,
mempelajari, memungut, mengumpulkan, mengisap, memendekkan,

menyedot, bergaul, mulai main, mengencangkan, mengganti rugi,
mengencangi, membongkar, membeli, berbelanja, menyuap, menyogok,
beli, menjadi pembeli, memperoleh, mengungkil, mengungkit, mencuri,

membawa, menganggap, makan, mengira, ambil, melakukan,
mengadakan, memakan waktu, menempuh, menderita, naik,

menggunakan, memegang, memerlukan, mengikuti, minum, mengantar,
mendapatkan, mendapati, merebut, mencapai, mencatat, mendapat,
memenangkan, mengalihkan, menempati, menduduki, mengurangi,

mencabut, jadi, menaiki, pakai, menyewa, antarkan, menyangka,
mengurangkan, mencatatkan, mulai menyala, mencabuntukan, mencedok,

suka, menutupi, mencakup, menutup, meliputi, melindungi, melingkupi,
melapisi, membukut, meliput, menyungkup, mengulas, mengulasi,

memperlarikan, menyamak, menabiri, memperlindungkan,
memperlindungi, menangkupkan, mengalasi, mengalas

۟ َوٱْشتََرْوا َويَْشتَُروَن نَْشتَِرى لِيَْشتَُروا۟ تَْشتَُروا۟
dan mereka

menukar/membeli dan menukar kami membeli agar mereka
menukar kalian menukar

۟ ٱْشتََرْوا ٱْشتََرُوا۟ يَْشتَِرى يَْشتَُروَن َوٱْشتََرْوا۟
mereka menukar mereka membeli membeli mereka

menukar/membeli
dan mereka

menukar/membeli
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Kosakata Al-Quran

ٱْشتََرىُٰه
menukarnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit Al-Baqarah:41 ۟ تَْشتَُروا

واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit

Al-Maidah:44

واََل تَْشتَُروا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan janji Allah harga sedikit

An-Nahl:95

لِيَْشتَُروا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل
agar mereka menukar dengannya harga sedikit Al-Baqarah:79 ۟ لِيَْشتَُروا

فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه إِِن ٱرْتَبْتُْم اَل نَْشتَِرى ِبِهۦ ثََمنًا
maka mereka berdua disumpah dengan (nama) Allah jika kalian ragu-

ragu tidak kami membeli dengannya harga
Al-Maidah:106 نَْشتَِرى

َويَْشتَُروَن ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل
dan menukar dengannya harga sedikit Al-Baqarah:174 َويَْشتَُروَن

َوٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل فَِبئَْس َما يَْشتَُروَن
dan mereka menukar/membeli dengannya harga sedikit maka

alangkah buruknya apa/barang mereka menukar/membeli
Ali-Imran:187 ۟ َوٱْشتََرْوا

ِنِهْم ثََمنًا َقلِياًل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْشتَُروَن ِبَعْهِد الـلَّـِه َوأَيْمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar/membeli dengan

janji Allah dan sumpah mereka harga sedikit
Ali-Imran:77 يَْشتَُروَن

 َوٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل فَِبئَْس َما يَْشتَُروَن
dan mereka menukar/membeli dengannya harga sedikit maka

alangkah buruknya apa/barang mereka menukar/membeli
Ali-Imran:187

ِشِعنَي لِـلَّـِه اَل يَْشتَُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل خَٰ
para yang menunduk kepada Allah tidak mereka menukar/membeli

dengan/kepada ayat-ayat Allah harga sedikit
Ali-Imran:199

ِبيَل لََٰلَة َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّوا۟ ٱلسَّ يَْشتَُروَن ٱلضَّ
mereka menukar/membeli kesesatan dan mereka menghendaki

supaya kalian menyesat jalan
An-Nisa:44
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َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشتَِرى َلْهَو ٱْلَحِديِث
dan diantara manusia orang yang membeli sia-sia /permainan

pembicaraan
Luqman:6 يَْشتَِرى

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk
Al-Baqarah:16 ۟ ٱْشتََرُوا

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia

dengan akhirat
Al-Baqarah:86

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى َوٱْلَعذَاَب ِبٱمْلَْغِفرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk dan siksa dengan ampunan
Al-Baqarah:175

ِن يمَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلُكفَْر ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekafiran dengan

iman
Ali-Imran:177

ِبئَْسَما ٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم
alangkah buruknya mereka menukar dengannya diri-diri mereka

sendiri
Al-Baqarah:90 ۟ ٱْشتََرْوا

ٱْشتََرْوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
mereka menukar dengan ayat-ayat Allah harga sedikit

At-Taubah:9

إِنَّ الـلَّـَه ٱْشتََرٰى ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي أَنفَُسُهْم َوأَْموََٰلُهم
sesungguhnya Allah tukarlah dari orang-orang yang beriman diri-diri

mereka sendiri dan harta benda mereka
At-Taubah:111 ٱْشتََرٰى

َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا۟ مَلَِن ٱْشتََرىُٰه
dan mereka mengetahui tidak ia memberi mudharat mereka dan tidak

ia memberi manfaat kepada mereka dan sesungguhnya yang
mengetahui bagi siapa menukarnya

Al-Baqarah:102
ٱْشتََرىُٰه

َوَقاَل ٱلَِّذى ٱْشتََرىُٰه ِمن مِّْصَر لِٱْمَرأَِتِهۦٓ
dan dia mengucapkan yang menukarnya dari negeri mesir kepada

istrinya
Yusuf:21
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ر ج ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pohon, pokok, taman, kebun,

kebon, kayu, keturunan, sesuatu yg mirip pohon.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memburu, membuat merdeka,

naik ke atas pohon.

َشَجرَةٌ َشَجرَةً َشَجَر َشَجٍر َشَجٌر
pohon pohon dia memperselisihan pohon pohon/tumbuhan

َشَجرََت َشَجرَِة َشَجرَةُ َشَجرٍَة َشَجرَةٌ
pohon pohon pohon (kb/kt sifat) pohon pohon

َوَشَجرَةً َكَشَجرٍَة َشَجرََهآ َشَجرَتََهآ َشَجرََت
dan pohon seperti pohon pohon-pohonnya pohonnya pohon

َجرَِة ٱلشَّ َجرَةَ ٱلشَّ َجُر َوٱلشَّ
pohon pohon dan pohon-pohon

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْه َشرَاٌب َوِمنُْه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُموَن مِّ
dari padanya tambahan minuman dan daripadanya pohon/tumbuhan

tentang (kebenaran) itu (kalian) mengenal
An-Nahl:10 َشَجٌر

َلَءاِكُلوَن ِمن َشَجٍر مِّن زَقُّومٍ
benar-benar mereka memakan dari pohon dari zaqqum Al-Waqi'a:52 َشَجٍر
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ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم فَاَل َوَربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن َحتَّىٰ يَُحكِّ
maka dan/demi tuhanmu tidak mereka beriman hingga mereka
menghakimi kamu terhadap apa/perkara dia memperselisihan

diantara mereka

An-Nisa:65
َشَجَر

َوأَنۢبَتْنَا َعَليِْه َشَجرَةً مِّن يَْقِطنيٍ
dan (kami) telah menumbuhkan atasnya pohon dari jenis labu

Ash-
Shaafaat:146 َشَجرَةً

إِنََّها َشَجرَةٌ تَْخُرُج ِفىٓ أَْصِل ٱْلَجِحيمِ
sesungguhnya ia pohon keluar di dalam / pada asal/dasar neraka yang

menyala
Ash-Shaafaat:64 َشَجرَةٌ

بَٰرََكٍة زَيْتُونٍَة ىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدرِّ
kaca itu (kb) seakan-akan bintang sangat berkilauan dinyalakan dari

pohon (ia[pr]) yang ingin keberkatan pohon zaitun
An-Nuur:35 َشَجرٍَة

َوَلْو أَنََّما ِفى ٱأْلَرِْض ِمن َشَجرٍَة أَْقلٌَٰم َوٱْلبَْحُر
dan seandainya apa yang di dalam bumi dari pohon pena-pena dan

laut
Luqman:27

أَذَٰلَِك َخيٌْر نُّزاًُل أَْم َشَجرَةُ ٱلزَّقُّومِ
apakah yang demikian itu kebaikan anugerah-anugerah ataukah

pohon (kb/kt sifat) zaqqum
Ash-Shaafaat:62 َشَجرَةُ

َعَلىٰ َشَجرَِة ٱْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَبَْلىٰ
atas/terhadap pohon pengekalan kerajaan tidak binasa Thaahaa:120 َشَجرَِة

إِنَّ َشَجرََت ٱلزَّقُّومِ
sesungguhnya pohon zaqqum Ad-Dukhaan:43 َشَجرََت

َءأَنتُْم أَنَشأْتُْم َشَجرَتََهآ أَْم نَْحُن ٱمْلُنِشـُٔوَن
apakah kamu (kalian[lk]) menumbuhkanlah pohonnya atau kami

(orang-orang) yang menumbuhkannya
Al-Waqi'a:72 َشَجرَتََهآ

مَّا َكاَن َلُكْم أَن تُنِۢبتُوا۟ َشَجرََهآ
tidak adalah dia bagi kalian bahwa dia ditumbuhkan pohon-pohonnya An-Naml:60 َشَجرََهآ

َمآِء َكَشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصُلَها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفى ٱلسَّ
seperti pohon kebaikan akarnya (ia[lk]) yang mengkokohkan dan

cabangnya di dalam langit
Ibrahim:24 َكَشَجرٍَة

َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26

َوَشَجرَةً تَْخُرُج ِمن طُورَِسيْنَآَء تَنۢبُُت ِبٱلدُّْهِن َوِصبْغٍ لِّْلَءاِكلنَِي
dan pohon keluar dari gunung thursina menumbuhkan dengan

minyak dan bumbu/lauk bagi orang-orang yang makan

Al-
Mu'minuun:20

َوَشَجرَةً
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َجرَةَ ٱمْلَْلُعونََة ِفى ٱْلُقرَْءاِن َونَُخوِّفُُهْم َوٱلشَّ
dan pohon (ia[pr]) yang dikutuki di dalam al-qur'an dan ditakuti

mereka
Al-Isra:60 َجرَةَ َوٱلشَّ

َجُر ْمُس َوٱْلَقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱْلجِبَاُل َوٱلشَّ َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َوٱلشَّ
dan orang/apa di dalam bumi dan matahari dan bulan dan bintang-

bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon
Al-Hajj:18 َجُر َوٱلشَّ

َجُر يَْسُجَداِن َوٱلنَّْجُم َوٱلشَّ
dan bintang dan pohon-pohon keduanya tunduk/sujud

Ar-Rahman:6

َجرَةَ ِذِه ٱلشَّ واََل تَْقَربَا هَٰ
dan janganlah kamu mendekati ini pohon Al-Baqarah:35 َجرَةَ ٱلشَّ

َجرَةَ ِذِه ٱلشَّ  واََل تَْقَربَا هَٰ
dan jangan kamu mendekati ini pohon

Al-A'raaf:19

َجرَةَ ا ذَاَقا ٱلشَّ  فََدلَّىُٰهَما ِبُغُروٍر فََلمَّ
maka dia membujuk keduanya dengan tipuan maka setelah keduanya

merasakan pohon
Al-A'raaf:22

َجرَِة ِذِه ٱلشَّ َوَقاَل َما نََهىُٰكَما َربُُّكَما َعْن هَٰ
dan dia mengucapkan tidak dia melarang kalian berdua tuhanmu

berdua dari ini pohon
Al-A'raaf:20 َجرَِة ٱلشَّ

َجرَِة  َونَاَدىُٰهَما َربُُّهَمآ أََلْم أَنَْهُكَما َعن ِتْلُكَما ٱلشَّ
dan dia memanggil keduanya tuhan mereka berdua bukankah aku

melarang kalian berdua dari itulah(ganda) pohon
Al-A'raaf:22

َجرَِة  ِفى ٱْلبُْقَعِة ٱمْلُبَٰرََكِة ِمَن ٱلشَّ
di dalam tempat ia[pr]) yang ingin diberkati dari pohon

Al-Qashash:30

َجرَِة فََعلَِم َما ِفى ُقُلوِبِهْم إِذْ يُبَاِيُعونََك تَْحَت ٱلشَّ
ketika semakin berjanji setia kepadamu di bawah orang-orang yang

soleh maka (ia) mengetahui apa yang di dalam hati mereka
Al-Fath:18

ا يَْعرُِشوَن َجِر َوِممَّ أَِن ٱتَِّخِذى ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َوِمَن ٱلشَّ
agar/hendalah (kamu) tertariklah untuk mengambil dari gunung-

gunung rumah/sarang-sarang dan dari pohon dan dari apa mereka
membangun singgasana

An-Nahl:68
َجِر ٱلشَّ

َجِر ٱأْلَْخَضِر نَاًرا ٱلَِّذى َجَعَل َلُكم مَِّن ٱلشَّ
yang ia menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau api

YaaSiin:80
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ح ح ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebakhilan, kelokekan,

penghematan, sifat hemat, kepelitan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

حَّ ٱلشُّ ُشحَّ ًة أَِشحَّ
kikir kekikiran kikir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًة َعَليُْكْم فَِإذَا َجآَء ٱْلَخْوُف َرأَيْتَُهْم أَِشحَّ
kikir atas kalian maka apabila dia datang ketakutan (kamu) melihat

mereka
Al-Ahzab:19 ًة أَِشحَّ

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung
Al-Hasyr:9 ُشحَّ

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung

At-
Taghaabun:16

۟ إِن تُْحِسنُوا۟ َوتَتَُّقوا حَّ َو ْلحُ َخيٌْر َوأُْحِضرَِت ٱأْلَنفُُس ٱلشُّ َوٱلصُّ
dan perdamaian itu kebaikan dan dia dibiasakan jiwa/manusia kikir

dan jika kalian berbuat kebaikan dan kalian memelihara diri
An-Nisa:128 حَّ ٱلشُّ
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م ح ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lemak, timbunan lemak,

minyak, gemuk, orang gemuk, bagian yg terbaik, uang, tambun, subur,
bayak, gepuk, tebal, besar, banyak, bodoh, tolol, dungu, banyak isi, yg

menguntungkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi gemuk,

menggemukkan, menggemuk, meminyaki, melumas, menggemuki,
membarut, menyogok

ُشُحوَمُهَمآ
lemak dari kedua-duanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمَن ٱْلبََقِر َوٱْلَغنَمِ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم ُشُحوَمُهَمآ
dan dari sapi dan kambing kami telah haramkan atas mereka lemak

dari kedua-duanya
Al-An'aam:146 ُشُحوَمُهَمآ
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ن ح ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegelisahan, keinginan,

waswas, kemasygulan, kemasgulan, kesedihan, penyesalan, kenestapaan,
duka, duka cita, berduka, berduka cita, berpilu, berpilu hati, perasaan

sedih, perasaan susuh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱمْلَْشُحوِن
(ia[lk]) yang dimuati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن فَأَنَجيْنَُٰه َوَمن مَّ
maka kami selamatkan dia dan orang bersama dia di dalam perahu

(ia[lk]) yang dimuati

Asy-
Syu'araa':119 ٱمْلَْشُحوِن

يَّتَُهْم ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن  َوَءايٌَة لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُرِّ
dan dan suatu tanda bagi mereka bahwasanya (kami) bawa/angkut

keturunan mereka di dalam perahu (ia[lk]) yang dimuati
YaaSiin:41

 إِذْ أَبََق إَِلى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن
ketika (ia) lari ke perahu (ia[lk]) yang dimuati

Ash-
Shaafaat:140
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ص خ ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna diagnostik, karakter, sifat,

watak, tokoh, akhlak, pelaku, tabiat, peran, pekerti, budi, fitrah, khuluk,
reputasi, kulikat, orang terkemuka, seorang aneh, khalikah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِخَصٌة شَٰ تَْشَخُص
(ia[pr]) yang membelalak membelalak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُر رُُهْم لِيَْومٍ تَْشَخُص ِفيِه ٱأْلَبْصَٰ إِنََّما يُؤَخِّ
sesungguhnya hanyalah ditangguhkan mereka pada hari membelalak

tentang (kebenaran) itu pandangan/mata
Ibrahim:42 تَْشَخُص

ُر ِخَصٌة أَبْصَٰ َوٱْقتَرََب ٱْلَوْعُد ٱْلَحقُّ فَِإذَا ِهىَ شَٰ
dan telah dekat janji/ancaman benar maka tiba-tiba dia (ia[pr]) yang

membelalak pandangan/mata
Al-Anbiyaa':97 ِخَصٌة شَٰ
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د د ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tekanan, berat, kencang,

hebat, kuat, intensif, ketat, tegang, keras, tegas.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menekankan,

menitikberatkan, memberatkan, memberi tekanan, mengencangkan,
menegang, memperketat, mengintensifkan, memperkuat, memperhebat,

mempergiat, mempersangat, menghebatkan, memperamat,
memperhebatkan, meningkatkan, menyangatkan, mempergiatkan,

meregang, memperamaikan, memperamai, memperuncing,
memperamatkan, memperamat-amatkan, mengetatkan, mempererat,
merapatkan, mengeratkan, menegangkan, menyesakkan, menyempit,

mengeraskan, memperkeras, memperkencangkan, mengilas,
mempertegang, memperapat, mempertegangkan, memperkeraskan,

menggarisbawahi, menegaskan, mempertegas.

أَُشدَُّكْم أََشدِّ أََشدُّ أََشدَّ أََشدَّ
kedewasaan
kalian[lk] keras/berat paling keras/berat paling keras/berat paling keras/berat

أَِشدَّآُء أَُشدَّهُۥٓ أَُشدَّهُۥ أَُشدَُّهَما أَُشدَُّكْم
sangat keras dewasanya dewasanya dewasa keduanya kedewasaan

kalian[lk]

َشِديدٌۢ َشِديٌد َشِديًدا َسنَُشدُّ أَِشدَّآُء
sangat keras/berat sangat keras/berat sangat keras/berat akan

meneguhkan/menguatkan sangat keras

ِشَداًدا َشِديِد َشِديُد َشِديٍد َشِديدٌۢ
kuat/kokoh sangat keras/berat sangat keras/berat sangat keras/berat sangat keras/berat

َلَشِديُد َلَشِديٌد فَُشدُّوا۟ ِشَداٌد ِشَداًدا
sungguh sangat

berat
sungguh sangat

keras/pedih maka mengeraskan amat kesulitan kuat/kokoh
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َوَشَدْدنَآ َوَشَدْدنَا َوأََشدُّ َوأََشدَّ َلَشِديُد
dan (kami)

mengkuatkan
dan (kami)

mengkuatkan dan lebih kuat/keras dan lebih kuat/keras sungguh sangat
berat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُْعجِزَهُۥ
dan adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan tidak

adalah dia Allah untuk dilemahkannya (olehnya)
Faathir:44 أََشدَّ

َكِذْكرُِكْم َءابَآَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكرًا فَِمَن ٱلنَّاِس
sebagaimana kalian sebut kalian bapak-bapak kalian atau paling

keras/berat pelajaran/peringatan maka dari/diantara manusia
Al-Baqarah:200 أََشدَّ

َكَخْشيَِة الـلَّـِه أَْو أََشدَّ َخْشيًَة
seperti takut Allah atau paling keras/berat ketakutan

An-Nisa:77

۟ َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82

َكٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُكْم ُقوَّةً
seperti orang-orang yang dari sebelum kalian adalah mereka paling

keras/berat diantara kalian kekuatan
At-Taubah:69

َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً
adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan

Ar-Ruum:9

َكانُوا۟ ُهْم أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:21

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46

فَأَْهَلْكنَآ أََشدَّ ِمنُْهم بَطًْشا َوَمَضىٰ َمثَُل ٱأْلَوَّلِنَي
maka (kami) binasakan paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

telah melewati perumpamaan yang pertama kali
Az-Zukhruf:8

فَِهىَ َكٱْلِحَجارَِة أَْو أََشدُّ َقْسَوةً
maka ia seperti batu atau paling keras/berat keras Al-Baqarah:74 أََشدُّ
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َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أََشدُّ ُحبًّا لِـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengimani paling keras/berat

kecintaan kepada Allah
Al-Baqarah:165

َوٱْلِفتْنَُة أََشدُّ ِمَن ٱْلَقتِْل
dan fitnah paling keras/berat dari pembunuhan

Al-Baqarah:191

َوالـلَّـُه أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكياًل
dan Allah paling keras/berat siksaan dan lebih kuat/keras keras

An-Nisa:84

ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا۟ يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah mengatakan api/neraka neraka jahanam paling

keras/berat panas jika adalah mereka mereka mengerti
At-Taubah:81

ٱأْلَْعرَاُب أََشدُّ ُكفًْرا َوِنفَاًقا َوأَْجَدُر
orang-orang arab paling keras/berat kekafiran dan kemunafikan dan

(ia[lk]) lebih wajar
At-Taubah:97

ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69

َوَلتَْعَلُمنَّ أَيُّنَآ أََشدُّ َعذَابًا َوأَبَْقىٰ
dan sungguh akan mengetahui siapa diantara kami paling keras/berat

azab / siksa dan kekal
Thaahaa:71

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشدُّ َوأَبَْقىٰٓ
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling keras/berat dan lebih kekal

Thaahaa:127

ِمَن ٱْلُقُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمنُْه ُقوَّةً َوأَْكثَُر َجْمًعا
dari kurun/umat-umat orang dia paling keras/berat dari padanya

kekuatan dan (ia[lk]) lebih banyak pengumpulan
Al-Qashash:78

فَٱْستَفِْتِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلًقا أَم مَّْن َخَلْقنَآ
maka tanyakanlah kepada mereka apakah mereka paling keras/berat

penciptaan atau siapa (makhluk) (kami) menciptakan
Ash-Shaafaat:11

َوَقاُلوا۟ َمْن أََشدُّ ِمنَّا ُقوَّةً أََو
dan mereka berkata siapakah paling keras/berat dari kami kekuatan

atau setiap
Fush-Shilat:15

ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّةً وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dia paling keras/berat dari mereka kekuatan dan adalah mereka

terhadap tanda-tanda Kami mereka menyangkal
Fush-Shilat:15

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة ِهىَ أََشدُّ ُقوَّةً مِّن َقْريَِتَك ٱلَِّتىٓ أَْخرََجتَْك
dan berapa banyak dari negeri dia paling keras/berat kekuatan dari

pada negerimu yang (ia[pr]) akhirnya menyuruh keluar kamu
Muhammad:13
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وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطًْشا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan
Qaaf:36

أَلَنتُْم أََشدُّ رَْهبًَة ِفى ُصُدورِِهم مَِّن الـلَّـِه
sungguh kamu paling keras/berat ketakutan/ditakuti di dalam dada

mereka dari Allah
Al-Hasyr:13

إِنَّ نَاِشئََة ٱلَّيِْل ِهىَ أََشدُّ َوطْـًٔا َوأَْقَوُم ِقياًل
sesungguhnya bangun malam dia paling keras/berat injakan dan dia

menguatkan perkataan

Al-
Muzzammil:6

َمآُء بَنَىَٰها َءأَنتُْم أََشدُّ َخْلًقا أَمِ ٱلسَّ
apakah kamu paling keras/berat penciptaan atau langit Dia telah

membinanya
An-Naziaat:27

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُرَدُّوَن إَِلىٰٓ أََشدِّ ٱْلَعذَاِب
dan pada hari kiamat-kiamat dikembalikan kepada keras/berat siksa Al-Baqarah:85 أََشدِّ

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5
أَُشدَُّكْم

 ثُمَّ يُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
kemudian menyebabkan mengeluarkan kalian anak kecil kemudian

agar sampai kedewasaan kalian[lk]
Ghafir:67

فَأَرَاَد َربَُّك أَن يَبُْلَغآ أَُشدَُّهَما
maka (aku) semakin menghendaki tuhanmu agar sampai dewasa

keduanya
Al-Kahfi:82 أَُشدَُّهَما

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ
sehingga sampai dewasanya Al-An'aam:152 أَُشدَّهُۥ

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ َوأَْوفُوا۟ ِبٱْلَعْهِد إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َمْسـُٔواًل
sehingga sampai dewasanya dan kalian sempurnakanlah janji

sesungguhnya janji adalah dia orang yang ditanya
Al-Isra:34

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوٱْستََوىٰٓ َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya dan dia telah sempurna

Al-Qashash:14

َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ أَُشدَّهُۥ َوبََلغَ أَْربَِعنَي َسنًَة
sehingga apabila ia telah sampai dewasanya dan (ia [lk]) mencapai

empat puluh tahun
Al-Ahqaaf:15

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥٓ َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya kami telah memberikannya

hikmah dan ilmu
Yusuf:22 أَُشدَّهُۥٓ
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ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karenahendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

أَِشدَّآُء

َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك َونَْجَعُل َلُكَما ُسْلطَٰنًا
dia mengatakan akan meneguhkan/menguatkan lenganmu dengan

saudaramu danmenjadikan bagi kamu berdua kekuasaan
Al-Qashash:35 َسنَُشدُّ

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَأَُعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka adapun orang-orang yang mereka mengingkari maka dia akan
menyiksa mereka azab / siksa sangat keras/berat di dalam dunia dan

akhirat

Ali-Imran:56
َشِديًدا

 لَِم تَِعظُوَن َقْوًما الـلَّـُه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا
mengapa kamu menasehati kami kaum Allah (ia[lk]) yang

membinasakan mereka atau mereka yang diazab azab / siksa sangat
keras/berat

Al-A'raaf:164

أَْو ُمَعذِّبُوَها َعذَابًا َشِديًدا َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
atau (mereka) yang mendapat azabnya yang sangat pedih azab / siksa

sangat keras/berat adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis
Al-Isra:58

َقيًِّما لِّيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا مِّن لَُّدنُْه
yang lurus supaya diberi peringatan siksaan sangat keras/berat dari

sisinya
Al-Kahfi:2

أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ أَْو َليَأِْتيَنِّى ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat atau
sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya atau benar-benar ia

datang kepadaku dengan alasan nyata/terang

An-Naml:21

 ُهنَالَِك ٱبْتُلِىَ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوزُْلزُِلوا۟ زِْلزَااًل َشِديًدا
disitulah diuji orang-orang mukmin dan mereka digoncangkan

goncangan sangat keras/berat
Al-Ahzab:11

 فََلنُِذيَقنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعذَابًا َشِديًدا
maka sungguh kami akan merasakan orang-orang yang mereka

mengingkari azab / siksa sangat keras/berat
Fush-Shilat:27

 أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat

keras/berat

Al-
Mujaadilah:15

فََحاَسبْنََٰها ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذَّبْنََٰها َعذَابًا نُّْكًرا
maka Kami perhitungkannya perhitungan/pemeriksaan sangat
keras/berat dan (kami) mengazabnya azab / siksa sangat keras

Ath-Thalaaq:8
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۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

َمآَء فََوَجْدنََٰها ُملِئَْت َحرًَسا َشِديًدا َوُشُهبًا َوأَنَّا مَلَْسنَا ٱلسَّ
dan bahwasannya (kami) menyentuh langit maka (kami)

mendapatinya dipenuhi (olehnya) penjagaan sangat keras/berat dan
suluh api yang menyala

Al-Jinn:8

َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
bagi mereka siksaan sangat keras/berat Ali-Imran:4 َشِديٌد

 إِنَّ أَْخذَهُۥٓ أَلِيٌم َشِديٌد
sesungguhnya keazabannya sangat pedih sangat keras/berat

Huud:102

 َولَِٰكنَّ َعذَاَب الـلَّـِه َشِديٌد
akan tetapi siksa Allah sangat keras/berat

Al-Hajj:2

 ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka siksaan sangat

keras/berat
Faathir:7

يِّـَٔاِت َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد  َوٱلَِّذيَن يَْمُكُروَن ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka membuat tipu dayakan kesalahan-

kesalahan bagi mereka siksaan sangat keras/berat
Faathir:10

 ِعنَد َربِِّهْم َوَعَليِْهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
disisi tuhan mereka dan atas mereka kemurkaan dan bagi mereka

siksaan sangat keras/berat
Asy-Syuura:16

ِفُروَن َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد  َوٱْلكَٰ
dan orang-orang kafir bagi mereka siksaan sangat keras/berat

Asy-Syuura:26

ٌن َوِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰ
dan pada akhirat siksaan sangat keras/berat dan tempat/waktu

ampunan dari Allah dan keridhaan
Al-Hadiid:20

 لِيَُقوَم ٱلنَّاُس ِبٱْلِقْسِط َوأَنزَْلنَا ٱْلَحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد
supaya menegakkan manusia dengan adil dan kami telah menurunkan

besi tentang (kebenaran) itu kekuatan sangat keras/berat
Al-Hadiid:25

 أَْو ِمن َورَآِء ُجُدرٍۭ بَأُْسُهم بَيْنَُهْم َشِديٌد
atau dari belakang tembok-tembok kekuatan/permungsuhan mereka

diantara mereka sangat keras/berat
Al-Hasyr:14

َوَعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْمُكُروَن
dan azab / siksa sangat keras/berat dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka membuat tipu dayakan
Al-An'aam:124 َشِديدٌۢ
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َلُهْم َعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما نَُسوا۟ يَْوَم ٱْلِحَساِب
bagi mereka siksaan sangat keras/berat dengan apa/sebab mereka

lupa pada hari perhitungan
Shaad:26

أَْو َءاِوٓى إَِلىٰ رُْكٍن َشِديٍد
atau atau kepada tiang/keluarga sangat keras/berat Huud:80 َشِديٍد

ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد  َوَويٌْل لِّْلكَٰ
dan kecelakaan bagi orang-orang kafir dari azab / siksa sangat

keras/berat
Ibrahim:2

 بََعثْنَا َعَليُْكْم ِعبَاًدا لَّنَآ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kami mengutus atas kalian hamba bagi kami kaum kekuatan sangat

keras/berat
Al-Isra:5

ذَا َعذَاٍب َشِديٍد إِذَا ُهْم ِفيِه ُمبْلُِسوَن
mempunyai/yang ada azab / siksa sangat keras/berat tiba-tiba mereka

tentang (kebenaran) itu orang-orang sungguh-sungguh berputus asa

Al-
Mu'minuun:77

 َقاُلوا۟ نَْحُن أُ۟وُلوا۟ ُقوٍَّة َوأُ۟وُلوا۟ بَأٍْس َشِديٍد
mereka berkata kami orang-orang yang mempunyai kekuatan dan

orang-orang yang mempunyai kekuatan sangat keras/berat
An-Naml:33

 إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذيٌر لَُّكم بَنْيَ يََدْى َعذَاٍب َشِديٍد
tak lain dia kecuali pemberi peringatan bagi kalian diantara

dihadapannya/sebelumnya azab / siksa sangat keras/berat
Saba':46

 ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16

َوأَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلَعذَاِب
dan bahwasannya Allah sangat keras/berat siksa Al-Baqarah:165 َشِديُد

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Baqarah:196

فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan

Al-Baqarah:211

َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan Allah sangat keras/berat balasan

Ali-Imran:11

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat keras/berat balasan
Al-Maidah:2
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ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Maidah:98

َوَمن يَُشاِقِق الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan barang siapa dia menentang Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Anfaal:13

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Anfaal:25

إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya aku aku takut Allah dan Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Anfaal:48

إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat keras/berat balasan

Al-Anfaal:52

ِدُلوَن ِفى الـلَّـِه َوُهَو َشِديُد ٱمْلَِحاِل َوُهْم يُجَٰ
dan mereka semakin membantah di dalam Allah dan dia sangat

keras/berat siksa
Arraad:13

فََكفَُروا۟ فَأََخذَُهُم الـلَّـُه إِنَُّهۥ َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
lalu (mereka) mengingkari maka dia akhirnya mengambil/menyiksa
mereka Allah sesungguhnya dia benar-benar kuat sangat keras/berat

balasan

Ghafir:22

َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱْلُقَوٰى
dia telah berkali-kali mengajarkannya sangat keras/berat kuat

An-Najm:5

َوَمن يَُشآقِّ الـلَّـَه فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan siapa ditentang (olehnya) Allah maka sesungguhnya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Hasyr:4

فَٱنتَُهوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka hentikan/tinggalkan dan kalian hendaklah bertawakal / takut

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Hasyr:7

َغاِفِر ٱلذَّنِۢب َوَقاِبِل ٱلتَّْوِب َشِديِد ٱْلِعَقاِب
(ia[lk]) yang mengampuni dosa dan (ia[lk]) yang menerima taubat

sangat keras/berat balasan
Ghafir:3 َشِديِد

َوبَنَيْنَا فَْوَقُكْم َسبًْعا ِشَداًدا
dan (kami) membina di atas kalian tujuh kuat/kokoh An-Naba:12 ِشَداًدا

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َسبْعٌ ِشَداٌد
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tujuh

amat kesulitan
Yusuf:48 ِشَداٌد
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 َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ َعَليَْها َملَِٰٓئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد
kayu apinya / bahan bakarnya manusia dan batu-batu diatasnya

malaikat orang yang kasar amat kesulitan
At-Tahriim:6

َحتَّىٰٓ إِذَآ أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا۟ ٱْلَوثَاَق
sehingga apabila (kalian) kalahkanlah mereka (kt seru) maka

mengeraskan ikatan perjanjian
Muhammad:4 ۟ فَُشدُّوا

َوَلِئن َكفَرْتُْم إِنَّ َعذَاِبى َلَشِديٌد
dan sesungguhnya jika (kalian) mengingkari sesungguhnya azab

sungguh sangat keras/pedih
Ibrahim:7 َلَشِديٌد

 إِنَّ بَطَْش َربَِّك َلَشِديٌد
sesungguhnya kekuatan (azab) tuhanmu sungguh sangat keras/pedih

Al-Buruuj:12

إِنَُّهۥ لُِحبِّ ٱْلَخيِْر َلَشِديٌد  َو
dan sesungguhnya dia benar-benar cinta kebaikan sungguh sangat

keras/pedih
Al-Adiyaat:8

إِنَّ َربََّك َلَشِديُد ٱْلِعَقاِب َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh sangat berat balasan Arraad:6 َلَشِديُد

َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم َوأََشدَّ تَثِْبيتًا
tentulah ia/demikian itu kebaikan bagi mereka dan lebih kuat/keras

sangat kuat/teguh
An-Nisa:66 َوأََشدَّ

َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka kebanyakan dari mereka dan lebih kuat/keras kekuatan

dan bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:82

َوالـلَّـُه أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكياًل
dan Allah paling keras/berat siksaan dan lebih kuat/keras keras An-Nisa:84 َوأََشدُّ

َوَشَدْدنَا ُمْلَكُهۥ َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلِحْكَمَة َوفَْصَل ٱْلِخطَاِب
dan (kami) mengkuatkan yang menjadi kerajaannya dan kami telah

memberinya hikmah-hikmah dan memutuskan/menjelaskan
perkara/pembicaraan

Shaad:20
َوَشَدْدنَا

نَّْحُن َخَلْقنَُٰهْم َوَشَدْدنَآ أَْسرَُهْم
kami (kami) menciptakan mereka dan (kami) mengkuatkan tawana

mereka
Al-Insaan:28 َوَشَدْدنَآ

َربَّنَا ٱطِْمْس َعَلىٰٓ أَْموَٰلِِهْم َوٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ya tuhan kami binasakanlah atasku/terhadapku harta-harta mereka

dan keraskan atas/terhadap hati mereka
Yunus:88 َوٱْشُدْد
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يحُ ِفى يَْومٍ َعاِصٍف ٱْشتَدَّْت ِبِه ٱلرِّ
(ia) sangat meniup keras dengannya angin di dalam hari (ia[lk]) yang

kencang
Ibrahim:18 ٱْشتَدَّْت

ٱْشُدْد ِبِهۦٓ أَزِْرى
(kamu) teguhkanlah dengannya kekuatanku Thaahaa:31 ٱْشُدْد

ِديَد ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ثُمَّ نُِذيُقُهُم ٱْلَعذَاَب ٱلشَّ
kemudian dirasakan kepada mereka azab / siksa keras/berat dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mengingkari
Yunus:70 ِديَد ٱلشَّ

ِديِد فَأَْلِقيَاهُ ِفى ٱْلَعذَاِب ٱلشَّ
maka (kamu) lemparkanlah dia di dalam siksa sangat keras/berat Qaaf:26 ِديِد ٱلشَّ
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ب ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna minuman keras, kumpulan

air, laut, saluran, selokan, got, serokan, pipa saluran, pengosongan, pipa
kuras, bandar, curam, terjal, terlalu mahal, terlalu tinggi, tunggang, hal

mencelupkan, condong, langit, hal meresapkan, noda
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna minum, meminum, menyerap,

mencamkan, minum dgn cepat, meneguk dalam-dalam, menguras,
mengalirkan, mengeringkan, menghabiskan, memperkurus,

mengeluarkan, menarik, menyalurkan, keluar airnya, meminum habis,
mencucurkan, mendalami, merendam, mencelupkan, mencelup,

meresapkan, merendam dlm air panas, mengasyikkan diri, menanamkan,
menanam, memasukkan, memompakan, menyuntik, mengisi, memenuhi,

meresapi, menodai, mewarnai, melumuri, melumurkan, mengotorkan,
mencemari, mencemarkan, menjadi kotor

َشرَِب َشرَابُُهۥ َشرَاٌب َشرَابًا تَْشَربُوَن
ia meminum minumannya tambahan minuman tambahan minuman (kalian) minum

ِشرُْب ِشرٍْب ِشرٌْب ُشرَْب َشرَِب
minuman minuman minuman minuman ia meminum

مَّْشَربَُهْم ِرِبنَي لِّلشَّٰ ِربُوَن فَشَٰ فََشِربُوا۟ ِشرُْب
tempat minum

mereka
bagi orang-orang
yang meminum

maka yang telah
meminum

maka kalian
meminum minuman

َوَشرَاٍب َوَشرَاٌب َوأُْشِربُوا۟ مَّْشَربَُهْم مَّْشَربَُهْم
dan minuman dan minuman dan mereka

meminum
tempat minum

mereka
tempat minum

mereka
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۟ َوٱْشَربُوا َويَْشرَُب َوَمَشارُِب َوَشرَاِبَك َوَشرَاٍب
dan kalian
minumlah dan minum dan minuman dan minumanmu dan minuman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا تَْشَربُوَن ا تَأُْكُلوَن ِمنُْه َويَْشرَُب ِممَّ يَأُْكُل ِممَّ
makan dari apa kalian makan dari padanya dan minum dari apa

(kalian) minum

Al-
Mu'minuun:33

تَْشَربُوَن
 أَفَرََءيْتُُم ٱمْلَآَء ٱلَِّذى تَْشَربُوَن

apakah maka kalian perhatikan air yang (kalian) minum
Al-Waqi'a:68

َوَسَقىُٰهْم َربُُّهْم َشرَابًا طَُهوًرا
dan memberi minum mereka tuhan mereka tambahan minuman

bersih/suci
Al-Insaan:21 َشرَابًا

 الَّ يَذُوُقوَن ِفيَها بَرًْدا واََل َشرَابًا
tidak merasakan di dalamnya dingin dan tidak tambahan minuman

An-Naba:24

َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
tambahan minuman dari air panas sangat mendidih dan azab / siksa

sangat pedih disebabkan apa adalah mereka mereka mengingkari
Al-An'aam:70 َشرَاٌب

ِت ِبٱْلِقْسِط َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dengan adil dan orang-

orang yang mereka mengingkari bagi mereka tambahan minuman
dari air panas sangat mendidih

Yunus:4

نُْه َشرَاٌب َوِمنُْه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُموَن مِّ
dari padanya tambahan minuman dan daripadanya pohon/tumbuhan

tentang (kebenaran) itu (kalian) mengenal
An-Nahl:10

يَْخُرُج ِمۢن بُطُوِنَها َشرَاٌب مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ ِفيِه ِشفَآٌء لِّلنَّاِس
mereka keluar dari perutnya tambahan minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi berbeda-beda warnanya tentang (kebenaran) itu obat bagi
manusia

An-Nahl:69

ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َسآِئغٌ َشرَابُُهۥ َوَما يَْستَِوى ٱْلبَْحَراِن هَٰ
dan tidak dia sama dua laut ini tawar tawar / segar mudah ditelan

minumannya
Faathir:12 َشرَابُُهۥ

فََمن َشرَِب ِمنُْه فََليَْس ِمنِّى
maka barang siapa ia meminum dari padanya maka bukankah dariku Al-Baqarah:249 َشرَِب

ِربُوَن ُشرَْب ٱْلِهيمِ فَشَٰ
maka yang telah meminum minuman unta Al-Waqi'a:55 ُشرَْب
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ْعُلومٍ ِذِهۦ نَاَقٌة لََّها ِشرٌْب َوَلُكْم ِشرُْب يَْومٍ مَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini seekor unta betina baginya minuman dan bagimu

minuman hari (ia[lk])yang diketahui

Asy-
Syu'araa':155 ِشرٌْب

َونَبِّئُْهْم أَنَّ ٱمْلَآَء ِقْسَمةٌۢ بَيْنَُهْم ُكلُّ ِشرٍْب مُّْحتََضٌر
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] bahwasanya

air pembagian diantara mereka tiap minuman (ia[lk]) yang dalam
kondisi dihadirkan

Al-Qamar:28
ِشرٍْب

ْعُلومٍ ِذِهۦ نَاَقٌة لََّها ِشرٌْب َوَلُكْم ِشرُْب يَْومٍ مَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini seekor unta betina baginya minuman dan bagimu

minuman hari (ia[lk])yang diketahui

Asy-
Syu'araa':155 ِشرُْب

فََشِربُوا۟ ِمنُْه إاِلَّ َقلِياًل مِّنُْهْم
maka kalian meminum dari padanya kecuali sedikit dari mereka Al-Baqarah:249 ۟ فََشِربُوا

ِربُوَن َعَليِْه ِمَن ٱْلَحِميمِ فَشَٰ
maka yang telah meminum atasnya dari air panas yang mendidih Al-Waqi'a:54 ِربُوَن فَشَٰ

ِربُوَن ُشرَْب ٱْلِهيمِ فَشَٰ
maka yang telah meminum minuman unta

Al-Waqi'a:55

ِرِبنَي لَّبَنًا َخالًِصا َسآِئًغا لِّلشَّٰ
air susu (sesuatu/ia[lk]) yang membersihkan mudah ditelan bagi

orang-orang yang meminum
An-Nahl:66 ِرِبنَي لِّلشَّٰ

ِرِبنَي  بَيَْضآَء َلذٍَّة لِّلشَّٰ
putih sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum

Ash-Shaafaat:46

ٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى ِرِبنَي َوأَنْهَٰ ٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّٰ َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dari minuman-minuman keras sedap rasanya bagi

orang-orang yang meminum dan sungai-sungai dari madu yang
sangat jernih/bening

Muhammad:15

َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
sungguh telah ia mengetahui tiap manusia tempat minum mereka Al-Baqarah:60 مَّْشَربَُهْم

فَٱنۢبََجَسْت ِمنُْه ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
maka memancar dari padanya dua belas mata air sungguh telah ia

mengetahui tiap manusia tempat minum mereka
Al-A'raaf:160 مَّْشَربَُهْم

َوأُْشِربُوا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلِعْجَل ِبُكفْرِِهْم
dan mereka meminum di dalam hati mereka anak-anak lembu dengan

kekafiran mereka
Al-Baqarah:93 ۟ َوأُْشِربُوا
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ذَا ُمْغتََسلٌۢ بَارٌِد َوَشرَاٌب ٱرُْكْض ِبرِْجلَِك هَٰ
(kamu) hentakkanlah dengan kakimu ini (ia[lk]) sesuatu yang

digunakan untuk mandi (ia[lk]) yang menyejukan dan minuman
Shaad:42 َوَشرَاٌب

ُمتَِّكـِٔنَي ِفيَها يَْدُعوَن ِفيَها ِبفَِٰكَهٍة َكِثيرٍَة َوَشرَاٍب
mereka yang bersandar di dalamnya mereka memohon di dalamnya

(sorga) dengan buah-buahan sangat banyak dan minuman
Shaad:51 َوَشرَاٍب

فَٱنظُْر إَِلىٰ طََعاِمَك َوَشرَاِبَك
maka kamu hendaklah memperhatikan kepada makananmu dan

minumanmu
Al-Baqarah:259 َوَشرَاِبَك

َوَلُهْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َوَمَشارُِب أَفَاَل يَْشُكُروَن
dan bagi mereka (memperoleh) padanya beberapa kemanfaatan dan

minuman ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:73 َوَمَشارُِب

ا تَْشَربُوَن ا تَأُْكُلوَن ِمنُْه َويَْشرَُب ِممَّ يَأُْكُل ِممَّ
makan dari apa kalian makan dari padanya dan minum dari apa

(kalian) minum

Al-
Mu'minuun:33

َويَْشرَُب

زِْق الـلَّـِه ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ ِمن رِّ
kalian makanlah dan kalian minumlah dari rizki Allah Al-Baqarah:60 ۟ َوٱْشَربُوا

َ َلُكُم وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah sehingga

menjadi menjelaskan untuk kalian
Al-Baqarah:187

وَُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ واََل تُْسرِفُٓوا۟ إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْسرِِفنَي
dan kalian hendaklah memakan dan kalian minumlah dan jangan

kalian berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan

Al-A'raaf:31

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan terhadap apa adalah

kalian kalian melakukan
Ath-Thuur:19

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَمآ أَْسَلفْتُْم ِفى ٱأْلَيَّامِ ٱْلَخالِيَِة
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan

apa/disebabkan (kalian) dahulu lalui di dalam hari-hari yang melalui /
pelewat

Al-Haaqqah:24

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan apa/karena

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Mursalaat:43

فَُكلِى َوٱْشَرِبى َوَقرِّى َعيْنًا
maka makanlah dan minumlah dan menetaplah mata air Maryam:26 َوٱْشَرِبى
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ُرونََها تَفْجِيًرا َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ِعبَاُد الـلَّـِه يُفَجِّ
mata air minuman padanya hamba-hamba Allah dipancarkannya

pancaran/aliran
Al-Insaan:6 يَْشرَُب

بُوَن َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ٱمْلَُقرَّ
mata air minuman dengannya/padanya orang-orang yang sangat

didekatkan

Al-
Mutaffifiin:28

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمزَاُجَها َكافُوًرا
sesungguhnya yang berbuat baik minum dari piala/gelas adalah dia

campurannya kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:5 يَْشَربُوَن

رَاُب َوَسآَءْت ُمرْتَفًَقا يَْشِوى ٱْلُوُجوهَ ِبئَْس ٱلشَّ
menghanguskan wajah-wajah seburuk-buruk minuman dan seburuk-

buruk yang menjadi tempat istirahat
Al-Kahfi:29 رَاُب ٱلشَّ
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ح ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna potong, bagian, penjelasan,

keterangan, paparan, penerangan, penegasan, penyataan, ketegasan,
eksposisi, pengutaraan, penjelasan yg terperinci, uraian, sayatan, lapisan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjelaskan, menerangkan,

menegaskan, memperjelas, mendemonstrasikan, membuktikan,
mempertunjukkan, mempertontonkan, berdemonstrasi, mempertegas,

memaknakan, menguraikan, membentangkan, menghamparkan, mengiris,
memotong, menyayat, memaparkan, menyatakan, menggambarkan,

menunjukkan, melambangkan, melukiskan, sesuai, memainkan peran,
menjadi seimbang, menganalisa, mengarahkan, mengutarakan,

membeberkan, membabarkan, mengertikan, memahamkan,
memperkatakan

ٱْشرَْح يَْشرَْح نَْشرَْح َشرََح
lapangkanlah mereka hendaklah

melapangkan melapangkan (ia) melapangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولَِٰكن مَّن َشرََح ِبٱْلُكفِْر َصْدًرا فََعَليِْهْم َغَضٌب مَِّن الـلَّـِه
akan tetapi barang siapa (ia) melapangkan dengan perbuatan

kekafiran dada maka atas mereka kemurkaan dari Allah
An-Nahl:106 َشرََح

ْسلَٰمِ أَفََمن َشرََح الـلَّـُه َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka siapkah yang (ia) melapangkan Allah dadanya untuk islam

Az-Zumar:22

أََلْم نَْشرَْح َلَك َصْدرََك
apakah tidak/bukankah melapangkan bagimu dadamu Ash-Sharh:1 نَْشرَْح

ْسلَٰمِ فََمن يُرِِد الـلَّـُه أَن يَْهِديَُهۥ يَْشرَْح َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka barang siapa dia menghendaki Allah bahwa dia memberikan
petunjuknya mereka hendaklah melapangkan dadanya untuk islam

Al-An'aam:125 يَْشرَْح
َقاَل رَبِّ ٱْشرَْح لِى َصْدِرى

dia mengatakan Tuhan lapangkanlah untukku dadaku Thaahaa:25 ٱْشرَْح
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د ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelarian, buruan, orang

usiran, yg lekas hilang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggantikan, memindahkan,

memecat, membubarkan, bubar, berpencaran, mengaparkan, menyebar,
berpencar, memencarkan

فََشرِّْد
maka (kamu) cerai-beraikanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروَن فََشرِّْد ِبِهم مَّْن َخْلفَُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
maka (kamu) cerai-beraikanlah dengan mereka orang belakang

mereka boleh jadi mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-Anfaal:57 فََشرِّْد
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م ذ شر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pancuran, pancaran, dus,

hujan lebat, hujan berderau, hujan deras, hujan keras, barang pameran,
pita, gerombolan, orkes, ikat, berkas, ban, ben, pembalut, gang, pusu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mandi, menghujani,
melimpahkan, menaburi, menaburkan, menabur, membombardir,

menebari, menjatuhkan, memberi tanda

َلِشرِْذَمٌة
sungguh kelompok/golongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ؤآَُلِء َلِشرِْذَمٌة َقلِيُلوَن إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu sungguh kelompok/golongan mereka

sedikit/kecil
Asy-Syu'araa':54 َلِشرِْذَمٌة
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ر ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna malang, durjana, kejahatan,

kejelekan, dosa, keburukan, kebusukan, kenakalan, ketidakadilan,
kelaliman, kebengisan, perbuatan salah, ketidaksusilaan, penyalahgunaan,
siksaan, perlakuan kejam, makian, caci maki, dampratan, kekejaman, sifat
jahat, keganasan, permusuhan, dendam, kebencian, umpatan, sifat keras

kepala, kegigihan, perlakuan yg tdk wajar, perlakuan yg tdk pantas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyalahgunakan,
memanfaatkan, mencaci, memaki, mencaci maki, mendamprat,

memperkejikan, memperlakukan dgn kejam, mengkhianati

َشرًّا رِّ ِبٱلشَّ ِبَشرٍّ ِبَشَرٍر أََشرٌّ
kejahatan dengan/untuk

kejahatan dengan keburukan bunga api apakah keburukan

َشرُّهُۥ َشرُّ َشرَّ َشرٌّ َشرًّا
bahayanya/azabnya kejahatan kejahatan keburukan kejahatan

رُّ ٱلشَّ رَّ ٱلشَّ َلَشرَّ َشرِّ
kejahatan/kesusahan kejahatan benar-benar buruk kejahatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنَّا اَل نَْدِرٓى أََشرٌّ أُِريَد ِبَمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya tidak mengetahui apakah keburukan apakah

kehendaki bagi orang di dalam bumi
Al-Jinn:10 أََشرٌّ

إِنََّها تَرِْمى ِبَشَرٍر َكٱْلَقْصِر
sesungguhnya ia melemparkan bunga api seperti istana/gedung tinggi Al-Mursalaat:32 ِبَشَرٍر

ُقْل َهْل أُنَبِّئُُكم ِبَشرٍّ
kamu hendaklah mengatakan apakah akan aku terangkanlah kepada

kalian dengan keburukan
Al-Maidah:60 ِبَشرٍّ
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ُقْل أَفَأُنَبِّئُُكم ِبَشرٍّ مِّن ذَٰلُِكُم ٱلنَّاُر
kamu hendaklah mengatakan apakah akan (aku) terangkan pada

kalian dengan keburukan dari yang demikian itu bagi kalian
api/neraka

Al-Hajj:72

ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ
dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk

kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa
Al-Isra:11 رِّ ِبٱلشَّ

إَِليْنَا تُرَْجُعوَن رِّ َوٱْلَخيِْر ِفتْنًَة َو َونَبُْلوُكم ِبٱلشَّ
dan menguji kalian[lk] dengan/untuk kejahatan dan kebaikan

cobaan/fitnah dan kepada (kami) kalian dikembalikan
Al-Anbiyaa':35

اَل تَْحَسبُوهُ َشرًّا لَُّكم بَْل ُهَو َخيٌْر لَُّكْم
tidak mengiranya kejahatan bagi kalian bahkan dia kebaikan bagi

kalian
An-Nuur:11 َشرًّا

َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َشرًّا يَرَهُۥ
dan barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kejahatan melihatnya
Az-Zalzalah:8

َوَعَسىٰٓ أَن تُِحبُّوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم
dan kiranya bahwa kalian menyukai sesuatu dan dia keburukan bagi

kalian
Al-Baqarah:216 َشرٌّ

ُهَو َخيْرًا لَُّهم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم
dia kebaikan bagi mereka bahkan dia keburukan bagi mereka

Ali-Imran:180

ِبيِل أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

dari tengah jalan
Al-Maidah:60

َقاَل أَنتُْم َشرٌّ مََّكانًا َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَِصفُوَن
dia mengatakan kalian keburukan tempat/kedudukan dan Allah

paling mengetahui daripada apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:77

فََسيَْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ مََّكانًا َوأَْضَعُف ُجنًدا
maka akan mengetahui orang/siapa dia keburukan tempat/kedudukan

dan (ia[lk]) lebih melemah tentara
Maryam:75

أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َسِبياًل
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

jalan
Al-Furqon:34

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah Al-Anfaal:22 َشرَّ

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah orang-orang

yang mereka mengingkari maka mereka tidak mereka beriman
Al-Anfaal:55
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فََوَقىُٰهُم الـلَّـُه َشرَّ ذَٰلَِك ٱْليَْومِ َوَلقَّىُٰهْم نَْضرَةً َوُسُروًرا
maka memelihara mereka Allah kejahatan itu hari dan (ia)

melemparkan mereka kejernihan / berseri-seri dan kegembiraan
Al-Insaan:11

أُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم َشرُّ ٱْلبَِريَِّة
itulah mereka mereka kejahatan makhluk Al-Baiyinah:6 َشرُّ

يُوفُوَن ِبٱلنَّذِْر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّهُۥ ُمْستَِطيًرا
disempurnakan dengan nazar dan takut hari adalah dia

bahayanya/azabnya yang terbang kemana-mana
Al-Insaan:7 َشرُّهُۥ

ِمن َشرِّ َما َخَلَق
dari kejahatan apa dia menciptakan Al-Falaq:2 َشرِّ

َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إِذَا َوَقَب
dan dari kejahatan (ia[lk]) yang menutup / gelap gulita apabila (ia)

gelap
Al-Falaq:3

َوِمن َشرِّ ٱلنَّفَّٰثَِٰت ِفى ٱْلُعَقِد
dan dari kejahatan orang yang meniup-niup di dalam ikatan/simpul

Al-Falaq:4

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد
dan dari kejahatan (ia[lk]) yang mendengki apabila ia dengki

Al-Falaq:5

ِمن َشرِّ ٱْلَوْسَواِس ٱْلَخنَّاِس
dari kejahatan bisikkan yang menunggu-nunggu/bersembunyi

An-Nas:4

إِنَّ لِلطَِّٰغنَي َلَشرَّ َمـَٔاٍب ذَا َو هَٰ
ini dan sesungguhnya kami bagi orang-orang yang melampui batas

benar-benar buruk tempat kembali
Shaad:55 َلَشرَّ

رَّ ٱْسِتْعَجاَلُهم ُل الـلَّـُه لِلنَّاِس ٱلشَّ َوَلْو يَُعجِّ
dan kalau /sekiranya sungguh-sungguh akan menyegerakan Allah

bagi manusia kejahatan (kalian) segerakanlah mereka
Yunus:11 رَّ ٱلشَّ

رُّ َكاَن يَـُٔوًسا ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan adalah dia berputus asa
Al-Isra:83 رُّ ٱلشَّ

رُّ فَيَـُٔوٌس َقنُوٌط ُه ٱلشَّ إِن مَّسَّ َو
dan jika telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan maka dia jemu frustasi
Fush-Shilat:49
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رُّ ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ  َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan
Fush-Shilat:51

رُّ َجزُوًعا ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ
apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan keluh-kesah
Al-Ma'arij:20

ُكنَّا نَُعدُُّهم مَِّن ٱأْلَْشرَاِر
adalah kami menghitung mereka dari orang-orang jahat Shaad:62 ٱأْلَْشرَاِر
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ط ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan, janji, ketentuan,

penetapan, penentuan, syarat, persetujuan, ketetapan, bekal, persediaan,
pasal, perlengkapan, perbekalan, makanan, tandon, istilah, masa, waktu,
kata, sebutan, ucapan, hubungan, batas, tujuan, permulaan, penggalan,

masa sidang pengadilan, waktu terbatas, syarat-syarat, tali, deretan, senar,
benang, rangkaian, rentetan, untai, deret, bandut, bantingan, potongan,

luka teriris, setrip, seterip
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memelihara, mempersiapkan,

mempersyaratkan, mengatakan, merentangkan, memasang tali,
menguntai, mengupas, memberi tali, menyambung-nyambung, memotong,

menyayat, mengiris, menggorok, melukai, mengecam, mengkritik,
membanting, mencambuk

أَْشرَاطَُها
syarat-syaratnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََقْد َجآَء أَْشرَاطَُها فَأَنَّىٰ َلُهْم إِذَا َجآَءتُْهْم ِذْكَرىُٰهْم
maka sesungguhnya telah dia datang syarat-syaratnya makamengapa

bagi mereka apabila dia datang kepada mereka mengingat mereka
Muhammad:18 أَْشرَاطَُها
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ع ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna syariah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengatur, mengundangkan,
membuat undang-undang

ِشْرَعًة ُشرًَّعا َشِريَعٍة َشَرُعوا۟ َشرََع
peraturan-peraturan permukaan air suatu syari'at /

peraturan
(mereka)

mensyari'atkan (ia) mensyari'atkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ىٰ ِبِهۦ نُوًحا َشرََع َلُكم مَِّن ٱلدِّيِن َما َوصَّ
(ia) mensyari'atkan bagi kalian dari pada agama apa yang (ia)

mewasiatkan dengannya Nuh
Asy-Syuura:13 َشرََع

ؤُا۟ َشَرُعوا۟ َلُهم مَِّن ٱلدِّيِن أَْم َلُهْم ُشرَكَٰٓ
atau mereka mempunyai berserikat (mereka) mensyari'atkan bagi

mereka daripada agama
Asy-Syuura:21 ۟ َشَرُعوا

ثُمَّ َجَعْلنََٰك َعَلىٰ َشِريَعٍة مَِّن ٱأْلَْمِر
kemudian kami menjadikan kamu atas/terhadap suatu syari'at /

peraturan dari urusan ini
Al-Jaatsiyah:18 َشِريَعٍة

إِذْ تَأِْتيِهْم ِحيتَانُُهْم يَْوَم َسبِْتِهْم ُشرًَّعا
ketika kamu membawa mereka ikan-ikan mereka pada hari sabtu

mereka permukaan air
Al-A'raaf:163 ُشرًَّعا

لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا
bagi tiap-tiap kami jadikan diantara kalian peraturan-peraturan dan

jalan yang terang
Al-Maidah:48 ِشْرَعًة

2953

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ق ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sebelah timur, ke timur, dr

timur, ketimuran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

مُّْشرِِقنَي ُمْشرِِقنَي ِرَق َمشَٰ َشرِْقيٍَّة َشرِْقيًّا
pada waktu

matahari terbit
pada waktu

matahari terbit bagian timur sebelah timur sebelah timur

ٱمْلَْشرَِقنْيِ ِرِق ٱمْلَشَٰ ْشَراِق َوٱإْلِ َوأَْشرََقِت مُّْشرِِقنَي
dua masyrik/barat

dan timur
tempat-tempat terbit

matahari dan pagi dan (ia[pr]) lebih
menerangi

pada waktu matahari
terbit

ٱمْلَْشِرِق
timur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِِذ ٱنتَبَذَْت ِمْن أَْهلَِها َمَكانًا َشرِْقيًّا
ketika (ia) kemudian melemparkan dari keluarganya

tempat/kedudukan sebelah timur
Maryam:16 َشرِْقيًّا

الَّ َشرِْقيٍَّة واََل َغْرِبيٍَّة
tidak sebelah timur dan tidak di sebelah barat An-Nuur:35 َشرِْقيٍَّة

ِرَق ٱأْلَرِْض َوَمغَِٰربََها ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َمشَٰ
bagian timur bumi dan bagian baratnya yang kami berkati padanya Al-A'raaf:137 ِرَق َمشَٰ

يَْحُة ُمْشرِِقنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras pada waktu

matahari terbit
Al-Hijr:73 ُمْشرِِقنَي

فَأَتْبَُعوُهم مُّْشرِِقنَي
maka dapat menyusullah mereka pada waktu matahari terbit Asy-Syu'araa':60 مُّْشرِِقنَي
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َوأَْشرََقِت ٱأْلَرُْض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب
dan (ia[pr]) lebih menerangi bumi dengan cahaya tuhannya dan telah

diletakkan kitab
Az-Zumar:69 َوأَْشرََقِت

ْشَراِق رْنَا ٱْلجِبَاَل َمَعُهۥ يَُسبِّْحَن ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ إِنَّا َسخَّ
sesungguhnya kami (kami) menundukkan gunung-gunung bersama

dia (ia) bertasbih diwaktu petang dan pagi
Shaad:18 ْشَراِق َوٱإْلِ

ِرِق وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َورَبُّ ٱمْلَشَٰ مَٰ رَّبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua dan tuhan

tempat-tempat terbit matahari
Ash-Shaafaat:5 ِرِق ٱمْلَشَٰ

ِرِق َوٱمْلَغَٰرِِب إِنَّا َلقَِٰدُروَن فَآَل أُْقِسُم ِبرَبِّ ٱمْلَشَٰ
maka (aku) bersumpah dengan tuhan tempat-tempat terbit matahari

dan barat sesungguhnya kami benar-benar yang telah menguasai
Al-Ma'arij:40

ٱمْلَْشرَِقنْيِ فَِبئَْس ٱْلَقِريُن
dua masyrik/barat dan timur maka sejahat-jahat umat-umat Az-Zukhruf:38 ٱمْلَْشرَِقنْيِ

رَبُّ ٱمْلَْشرَِقنْيِ َورَبُّ ٱمْلَْغِربَنْيِ
tuhan dua masyrik/barat dan timur dan tuhan dua barat/dua tempat

terbenam
Ar-Rahman:17

َوهللَِِّ ٱمْلَْشِرُق َوٱمْلَْغرُِب
dan kepunyaan Allah timur dan barat Al-Baqarah:115 ٱمْلَْشِرُق

ُقل لِـلَّـِه ٱمْلَْشِرُق َوٱمْلَْغرُِب
kamu hendaklah mengatakan milik Allah timur dan barat

Al-Baqarah:142

لَّيَْس ٱْلِبرَّ أَن تَُولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم ِقبََل ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب
bukankah kebaikan/kebaktian bahwa mereka dipalingkan wajah-

wajah kalian kearah timur dan barat
Al-Baqarah:177 ٱمْلَْشِرِق

ْمِس ِمَن ٱمْلَْشِرِق  َقاَل إِبْرَِٰهيُم فَِإنَّ الـلَّـَه يَأِْتى ِبٱلشَّ
dia mengatakan Ibrahim maka sesungguhnya Allah ia mendatangkan

/ mengumpulkan dengan matahari dari timur
Al-Baqarah:258

َقاَل رَبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
dia mengatakan tuhan timur dan barat dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian kalian menggunakan akal
Asy-Syu'araa':28

رَّبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَٱتَِّخذْهُ وَِكياًل
tuhan timur dan barat tidak ada tuhan kecuali dia maka

ambillah/jadikan Dia penjaga/pemelihara

Al-
Muzzammil:9
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ك ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jebakan, penjebak,

penangkap, halangan, rintangan, gangguan, kemusyrikan, mulut,
tangkapan, pegangan, jepitan, udang di balik batu, maksud tersembunyi,

calon suami, jepit, tipu daya, tipu muslihat, lekukan, polisi, tipuan, umpan,
pemikat, denak, bujukan, jerat, gaet, penawan, lubang perangkap,

kesukaran tersembunyi, kesulitan tersembunyi.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjebak, memerangkap,

menjerat, merangkap, mengungkung, mengekang, menghalangi,
mengganggu, menghambat, menangkap, mengerti, naik, ketularan,

menyergap, merintangi, memikat, membujuk, mengilas, menangkap dgn
perangkap, terjebak, terangkap.

أَْشرَْكتُم أَْشرَْكَت أَْشرَُكٓوا۟ أَْشرَُكوا۟ أَْشرََك
kalian persekutukan (kamu)

mempersekutukan
kalian

menyekutukan
kalian

menyekutukan
(ia) mulai

menyekutukan

أَيُْشرُِكوَن أَْشرَْكنَا أَْشرَْكتُْم أَْشرَْكتُُموِن أَْشرَْكتُم
apakah mereka

mempersekutukan
kami

mempersekutukan kalian persekutukan (kalian)
mempersekutukanku kalian persekutukan

ِبُشرََكآِئِهْم أُْشرِْك أُْشرُِك أُْشرَِك أَيُْشرُِكوَن
pada sekutu-

sekutu/berhala-
berhala mereka

dipersekutukan dipersekutukanlah dipersekutukan apakah mereka
mempersekutukan

تُْشرُِكوَن تُْشرُِكوا۟ تُْشرَِك ِبِشرِْكُكْم ِبُشرََكآِئِهْم
kalian

mempersekutukan
kalian

menyekutukan dipersekutukan dengan kemusyrikan
pada sekutu-

sekutu/berhala-
berhala mereka

ُشرََكآَء َشِريَك َشِريٌك تُْشرِْك تُْشرُِكوَن
sekutu-sekutu sekutu sekutu dipersekutukan kalian

mempersekutukan
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ُشرََكآُء ُشرََكآَءُهْم ُشرََكآَءُكْم ُشرََكآَءُكُم ُشرََكآَء
berserikat sekutu-sekutu

mereka sekutu-sekutu kalian sekutu-sekutu kalian sekutu-sekutu

ُشرََكآؤُنَا ُشرََكآؤُُكُم ُشرََكآِءَى ُشرََكآِءى ُشرََكآُء
sekutu-sekutu kami

sekutu-
sekutu/sesembahan

kalian
sekutu-sekutuku sekutu-sekutu-ku berserikat

ُشرََكآِئِهْم ُشرََكآِئُكم ُشرََكآؤُُهْم ُشرََكآؤُُهم ُشرََكآؤُنَا
sekutu-sekutu

(berhala-berhala)
mereka

sekutu-sekutu kamu sekutu-sekutu
mereka

sekutu-sekutu
mereka sekutu-sekutu kami

مَلُْشرُِكوَن ِشرٍْك ِشرٌْك ۟ ؤُا ُشرَكَٰٓ ُشرََكآِئِهْم
tentu orang-orang

yang berusaha
untuk

menyekutukan
perserikatan/sekutu perserikatan/sekutu berserikat

sekutu-sekutu
(berhala-berhala)

mereka

لِْلُمْشرِِكنَي لُِشرََكآِئِهْم لُِشرََكآِئنَا لِتُْشرَِك مَلُْشرُِكوَن
bagi orang-orang

musyrik
untuk sekutu

mereka untuk sekutu kami untuk
mempersekutukan

tentu orang-orang
yang berusaha untuk

menyekutukan

ُمْشرَِكًة ُمْشرٌِك ُمْشتَرُِكوَن لِّْلُمْشرِِكنَي لِْلُمْشرِِكنَي
(ia[pr]) yang

musyrik
(ia[lk]) yang

berusaha untuk
menyekutukan

orang-orang yang
sungguh-sungguh
saling bersekutu

bagi orang-orang
musyrik

bagi orang-orang
musyrik

مُّْشرَِكٍة مُّْشرٍِك ُمْشرِِكنَي ُمْشرُِكوَن ُمْشرَِكًة
perempuan yang

musyrik
mereka yang
melakukan

kemusyrikan
para yang

mempersekutukan
orang-orang yang
breusaha untuk

mempersekutukan
(ia[pr]) yang

musyrik

نُّْشرَِك نُْشرَِك مُّْشرِِكنَي مُّْشرُِكوَن مُّْشرَِكٍة
kami menyekutukan kami menyekutukan para yang

mempersekutukan
orang-orang yang
breusaha untuk

mempersekutukan
perempuan yang

musyrik
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َوُشرََكآَءُكْم َوَشارِْكُهْم َوأُْشرَِك َوأَْشرِْكُه نُّْشرَِك
dan sekutu-sekutu

kalian
dan (ia) yang

bersekutu dengan
mereka

dan disekutukan
dan (kamu[lk])
jadikanlah dia

sekutu
kami menyekutukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو تَُقوُلٓوا۟ إِنََّمآ أَْشرََك َءابَآؤُنَا ِمن َقبُْل
atau kalian mengatakan sesungguhnya (ia) mulai menyekutukan

bapak-bapak kami dari sebelum
Al-A'raaf:173 أَْشرََك

َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ يََودُّ أََحُدُهْم
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan ia menginginkan

seseorang dari mereka
Al-Baqarah:96 ۟ أَْشرَُكوا

ِبَمآ أَْشرَُكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dengan sebab kalian menyekutukan kepada Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Ali-Imran:151

۟  َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82

َوَلْو أَْشرَُكوا۟ َلَحِبَط َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan kalau kalian menyekutukan niscaya dia menghilangkan dari

mereka apa (amalan) adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:88

۟  َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َمآ أَْشرَُكوا
dan kalau ia menghendaki Allah tidak kalian menyekutukan

Al-An'aam:107

۟  َسيَُقوُل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
dia nanti akan mengatakan orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-An'aam:148

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َلْو َشآَء الـلَّـُه َما َعبَْدنَا ِمن ُدوِنِهۦ
dan dia mengucapkan orang-orang yang kalian menyekutukan jika ia

menghendaki Allah tidak (kami) menyembah dari selain dia
An-Nahl:35

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ ُشرََكآَءُهْم َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang kalian menyekutukan

sekutu-sekutu mereka
An-Nahl:86

َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ أَذًى َكِثيًرا
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan gangguan (penyakit)

sangat banyak
Ali-Imran:186 ۟ أَْشرَُكٓوا

 ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟
kemudian kami mengatakan bagi orang-orang yang kalian

menyekutukan
Al-An'aam:22
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َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan orang-orang yang kalian menyekutukan sesungguhnya Allah

menjelaskan diantara mereka pada hari kiamat-kiamat
Al-Hajj:17

ِسِريَن َلِئْن أَْشرَْكَت َليَْحبَطَنَّ َعَمُلَك َوَلتَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ
sungguh jika (kamu) mempersekutukan agar sungguh-sungguh akan

gugur perbuatan kamu dan tentulah (kalian[lk]) menjadi
dari/termasuk para yang merugi

Az-Zumar:65
أَْشرَْكَت

أَنَُّكْم أَْشرَْكتُم ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا
bahwa kamu kalian persekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya atas kalian kekuasaan
Al-An'aam:81 أَْشرَْكتُم

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22
أَْشرَْكتُُموِن

وََكيَْف أََخاُف َمآ أَْشرَْكتُْم واََل تََخافُوَن
dan bagaimana aku takut apa kalian persekutukan dan tidak kalian

takut
Al-An'aam:81 أَْشرَْكتُْم

َلْو َشآَء الـلَّـُه َمآ أَْشرَْكنَا
jikalau ia menghendaki Allah tidak kami mempersekutukan Al-An'aam:148 أَْشرَْكنَا

أَيُْشرُِكوَن َما اَل يَْخُلُق َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
apakah mereka mempersekutukan apa tidak dia menciptakan sesuatu

dan mereka diciptakan
Al-A'raaf:191 أَيُْشرُِكوَن

إَِليِْه َمـَٔاِب وآََل أُْشرَِك ِبِهۦٓ إَِليِْه أَْدُعوا۟ َو
dan tidak dipersekutukan dengannya kepadaNya

menyeru/menyembah dan kepadaNya tempat kembali
Arraad:36 أُْشرَِك

لَِّٰكنَّا۠ ُهَو الـلَّـُه َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبَربِّىٓ أََحًدا
tetapi aku dia Allah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah dengan

tuhan seseorang/siapapun
Al-Kahfi:38 أُْشرُِك

ُقْل إِنََّمآ أَْدُعوا۟ َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبِهۦٓ أََحًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya adalah

menyeru/menyembah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah
dengannya seseorang/siapapun

Al-Jinn:20

َويَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُْشرِْك ِبَربِّىٓ أََحًدا
mengatakan amboi, kiranya aku tidak dipersekutukan dengan tuhan

seseorang/siapapun
Al-Kahfi:42 أُْشرِْك
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ِفِريَن وََكانُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم كَٰ
dan adalah mereka pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka orang-

orang kafir
Ar-Ruum:13 ِبُشرََكآِئِهْم

ِدِقنَي أَْم َلُهْم ُشرََكآُء فَْليَأْتُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم إِن َكانُوا۟ صَٰ
atau bagi mereka berserikat maka hendaklah (mereka) mendatangkan

pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka jika adalah mereka para
yang membenarkan

Al-Qalam:41

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُروَن ِبِشرِْكُكْم واََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيٍر
dan pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari dengan
kemusyrikan dan tidak dijelaskan kepadamu seperti maha

mengetahui

Faathir:14 ِبِشرِْكُكْم

َهَداَك َعَلىٰٓ أَن تُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َو
dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras untukmu

atasku/terhadapku bahwa dipersekutukan dengan Aku
Luqman:15 تُْشرَِك

َوٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه واََل تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah menyembah Allah dan janganlah kalian

menyekutukan dengannya sesuatu
An-Nisa:36 ۟ تُْشرُِكوا

نًا أاَلَّ تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
bahwa janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu

dan/terhadap kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik
Al-An'aam:151

َوأَن تُْشرُِكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan bahwa kalian menyekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Al-A'raaf:33

ا تُْشرُِكوَن إِنَِّنى بَِرٓىٌء مِّمَّ أِلُنِذرَُكم ِبِهۦ َو
supaya aku memberi peringatan kepada kalian dengannya dan

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian mempersekutukan
Al-An'aam:19 تُْشرُِكوَن

 إِن َشآَء َوتَنَسْوَن َما تُْشرُِكوَن
jika ia menghendaki dan kalian melupakan apa kalian

mempersekutukan
Al-An'aam:41

 ثُمَّ أَنتُْم تُْشرُِكوَن
kemudian kalian kalian mempersekutukan

Al-An'aam:64

ا تُْشرُِكوَن  َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku berlepas diri dari apa

kalian mempersekutukan
Al-An'aam:78

َوَقْد َهَدىِٰن وآََل أََخاُف َما تُْشرُِكوَن ِبِهۦٓ
dan sesungguhnya dia telah memberi petunjuk padaku dan tidak aku

takut apa kalian mempersekutukan dengannya
Al-An'aam:80
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ا تُْشرُِكوَن  َوٱْشَهُدٓوا۟ أَنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
dan saksikanlah olehmu bahwasanya aku berlepas diri dari apa kalian

mempersekutukan
Huud:54

 ثُمَّ ِقيَل َلُهْم أَيَْن َما ُكنتُْم تُْشرُِكوَن
kemudian dia dikatakan kepada mereka dimana apa (berhala) adalah

kalian kalian mempersekutukan
Ghafir:73

أَن الَّ تُْشرِْك ِبى َشيْـًٔا
bahwa janganlah dipersekutukan dengan Aku sesuatu Al-Hajj:26 تُْشرِْك

رَْك َلظُْلٌم َعِظيٌم يَٰبُنَىَّ اَل تُْشرِْك ِبالـلَّـِه إِنَّ ٱلشِّ
wahai anakku tidak dipersekutukan dengan Allah sesungguhnya

mempersekutukan benar-benar kezaliman yang besar
Luqman:13

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak adalah dia baginya sekutu di dalam kerajaan Al-Isra:111 َشِريٌك

َوَلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak (ia[lk]) mengambil anak dan tidak adalah dia baginya

sekutu di dalam kerajaan
Al-Furqon:2

اَل َشِريَك َلُهۥ َوِبذَٰلَِك
tidak sekutu baginya dan dengan demikian/itulah Al-An'aam:163 َشِريَك

َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء ٱْلجِنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخرَُقوا۟
dan mereka menjadikan Allah sekutu-sekutu jin-jin dan/padahal dia

menciptakan mereka dan mereka melubangi
Al-An'aam:100 ُشرََكآَء

َجَعاَل َلُهۥ ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَىُٰهَما
(mereka berdua) menjadikan baginya sekutu-sekutu terhadap apa dia

berikan kepada (mereka berdua)
Al-A'raaf:190

 َوَما يَتَِّبعُ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشرََكآَء
dan tidak dia mengikuti orang-orang yang mereka memohon dari

selain Allah sekutu-sekutu
Yunus:66

ُت َوٱلنُّوُر أَْم َجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء  أَْم َهْل تَْستَِوى ٱلظُُّلمَٰ
atau apakah sama gelap gulita dan cahaya/terang benderang atau

(mereka) menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu
Arraad:16

 ِبَما َكَسبَْت َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء
dengan apa ia telah mengusahakan dan mereka menjadikan bagi

Allah sekutu-sekutu
Arraad:33

مِّن ُشرََكآَء ِفى َما َرزَْقنَُٰكْم
dari sekutu-sekutu di dalam apa (rezeki) kami rizkikan kepada kalian

Ar-Ruum:28
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 ُقْل أَُروِنىَ ٱلَِّذيَن أَْلَحْقتُم ِبِهۦ ُشرََكآَء
kamu hendaklah mengatakan perlihatkanlah kepadaku orang-orang

yang (kalian[lk]) perhubungkanlah dengannya sekutu-sekutu
Saba':27

ُقْل أَرََءيْتُْم ُشرََكآَءُكُم ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian sekutu-sekutu

kalian orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah
Faathir:40 ُشرََكآَءُكُم

ُقِل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَاَل تُنِظُروِن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-
sekutu kalian kemudian lakukan tipu daya untukku maka jangan

memberi tangguh padaku

Al-A'raaf:195 ُشرََكآَءُكْم

َوِقيَل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم فََدَعْوُهْم فََلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهْم
dan dikatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-sekutu kalian maka

(mereka) menyerunya maka tidak dia memperkenankan kepada
mereka

Al-Qashash:64

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ ُشرََكآَءُهْم َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang kalian menyekutukan

sekutu-sekutu mereka
An-Nahl:86 ُشرََكآَءُهْم

بُعُ فَِإن َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمن ذَٰلَِك فَُهْم ُشرََكآُء ِفى ٱلثُُّلِث فََلُكُم ٱلرُّ
maka bagimu seperempat maka jika adalah mereka kebanyakan dari

itu maka bagi mereka berserikat di dalam dalam sepertiga
An-Nisa:12 ُشرََكآُء

فَُهْم ِفيِه ُشرََكآُء َسيَْجِزيِهْم َوْصفَُهْم
maka mereka tentang (kebenaran) itu berserikat kelak dia akan

membalas mereka ketetapan mereka
Al-An'aam:139

 َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكآُء
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan orang laki-laki

tentang (kebenaran) itu berserikat
Az-Zumar:29

ِدِقنَي أَْم َلُهْم ُشرََكآُء فَْليَأْتُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم إِن َكانُوا۟ صَٰ
atau bagi mereka berserikat maka hendaklah (mereka) mendatangkan

pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka jika adalah mereka para
yang membenarkan

Al-Qalam:41

َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَيَْن ُشرََكآِءى
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) dimana sekutu-sekutu-ku Fush-Shilat:47 ُشرََكآِءى

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27
ُشرََكآِءَى
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َويَْوَم يَُقوُل نَاُدوا۟ ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan pada hari dia mengatakan (mereka) menyeru sekutu-sekutuku

orang-orang yang kalian menyangka
Al-Kahfi:52

 َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku
Al-Qashash:62

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian kalian
sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:74

أَيَْن ُشرََكآؤُُكُم ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dimana sekutu-sekutu/sesembahan kalian orang-orang yang adalah

kalian kalian sangkakan / ujarkan
Al-An'aam:22 ُشرََكآؤُُكُم

ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86 ُشرََكآؤُنَا
َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن

dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28
ُشرََكآؤُُهم

وََكذَٰلَِك زَيََّن لَِكِثيٍر مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َقتَْل أَْولَِٰدِهْم ُشرََكآؤُُهْم
dan demikianlah dia memandang baik bagi kebanyakan dari orang-

orang yang mempersekutukan pembunuhan anak-anak mereka
sekutu-sekutu mereka

Al-An'aam:137
ُشرََكآؤُُهْم

ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

memulai ciptaan
Yunus:34 ُشرََكآِئُكم

ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

dia menunjukkan kepada hak/kebenaran
Yunus:35

َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَفَْعُل ِمن ذَٰلُِكم مِّن َشىٍْء
adakah dari sekutu-sekutu kamu orang (sekutu) mereka melakukan

dari yang demikian itu bagi kalian dari sesuatu
Ar-Ruum:40

َوَما َكاَن لِـلَّـِه فَُهَو يَِصُل إَِلىٰ ُشرََكآِئِهْم َسآَء َما يَْحُكُموَن
dan tidak adalah dia untuk Allah maka Dia dia menyampaikan

kepada sekutu-sekutu (berhala-berhala) mereka amat buruk apa
mereka tetapkan

Al-An'aam:136
ُشرََكآِئِهْم
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۟ ؤُا َوَلْم يَُكن لَُّهم مِّن ُشرََكآِئِهْم ُشفَعَٰٓ
dan tidaklah adalah dia bagi mereka dari sekutu-sekutu (berhala-

berhala) mereka orang-orang yang mendapat syafa'at
Ar-Ruum:13

ؤُا۟ َلَقد تََّقطَّعَ بَيْنَُكْم أَنَُّهْم ِفيُكْم ُشرَكَٰٓ
sesungguhnya mereka kepada kalian berserikat sungguh (ia) supaya

menjadi putus diantara kalian
Al-An'aam:94 ۟ ؤُا ُشرَكَٰٓ

ؤُا۟ َشَرُعوا۟ َلُهم مَِّن ٱلدِّيِن أَْم َلُهْم ُشرَكَٰٓ
atau mereka mempunyai berserikat (mereka) mensyari'atkan bagi

mereka daripada agama
Asy-Syuura:21

وَِٰت أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مَٰ أَْم َلُهْم ِشرٌْك ِفى ٱلسَّ
atau bagi mereka perserikatan/sekutu di dalam langit atau kami telah

mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban
Faathir:40 ِشرٌْك

وَِٰت مَٰ أَْم َلُهْم ِشرٌْك ِفى ٱلسَّ
atau bagi mereka perserikatan/sekutu di dalam langit

Al-Ahqaaf:4

واََل ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمن ِشرٍْك
dan tidak di dalam bumi dan tidak bagi mereka pada keduanya dari

perserikatan/sekutu
Saba':22 ِشرٍْك

إِْن أَطَْعتُُموُهْم إِنَُّكْم مَلُْشرُِكوَن َو
dan jika kalian menuruti mereka sesungguhnya kalian tentu orang-

orang yang berusaha untuk menyekutukan
Al-An'aam:121 مَلُْشرُِكوَن

َهَداَك لِتُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َن ِبوَٰلَِديِْه ُحْسنًا َو نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

kebaikan dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras
untukmu untuk mempersekutukan dengan-Ku

Al-Ankabuut:8
لِتُْشرَِك

ذَا لُِشرََكآِئنَا ذَا لِـلَّـِه ِبزَْعِمِهْم َوهَٰ فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini untuk Allah menurut anggapan mereka

dan ini untuk sekutu kami
Al-An'aam:136 لُِشرََكآِئنَا

فََما َكاَن لُِشرََكآِئِهْم فَاَل يَِصُل إَِلى الـلَّـِه
maka apa yang adalah dia untuk sekutu mereka maka tidak dia

menyampaikan kepada Allah
Al-An'aam:136 لُِشرََكآِئِهْم

َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7 لِْلُمْشرِِكنَي

جَِد الـلَّـِه َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي أَن يَْعُمُروا۟ َمسَٰ
tidak adalah dia bagi orang-orang musyrik bahwa dia menyuruh

masjid-masjid Allah
At-Taubah:17
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 َما َكاَن لِلنَِّبىِّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن يَْستَْغِفُروا۟ لِْلُمْشرِِكنَي
tidak adalah dia bagi nabi dan orang-orang yang mereka mengimani

untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik
At-Taubah:113

فَٱْستَِقيُمٓوا۟ إَِليِْه َوٱْستَْغِفُروهُ َوَويٌْل لِّْلُمْشرِِكنَي
maka tetaplah kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya dan

kecelakaan bagi orang-orang musyrik
Fush-Shilat:6 لِّْلُمْشرِِكنَي

فَِإنَُّهْم يَْوَمِئٍذ ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam siksa orang-orang

yang sungguh-sungguh salingbersekutu
Ash-Shaafaat:33 ُمْشتَرُِكوَن

 َوَلن يَنفََعُكُم ٱْليَْوَم إِذ ظََّلْمتُْم أَنَُّكْم ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
dan tidak memberi manfaat kepada kalian hari itu apabila kalian telah
menganiaya bahwa kamu di dalam siksa orang-orang yang sungguh-

sungguh saling bersekutu

Az-Zukhruf:39

َوٱلزَّاِنيَُة اَل يَنِكُحَهآ إاِلَّ زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك
dan pezina tidak mengawininya[pr] melainkan (ia[lk]) berzina atau

(ia[lk]) yang berusaha untuk menyekutukan
An-Nuur:3 ُمْشرٌِك

ٱلزَّاِنى اَل يَنِكحُ إاِلَّ زَاِنيًَة أَْو ُمْشرَِكًة
laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan (ia[pr]) yang

menzina atau (ia[pr]) yang musyrik
An-Nuur:3 ُمْشرَِكًة

إِنََّما ُسْلطَٰنُُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يَتََولَّْونَُهۥ َوٱلَِّذيَن ُهم ِبِهۦ ُمْشرُِكوَن
sesungguhnya hanyalah kekuasaannya atas/terhadap orang-orang

yang sangat melindunginya dan orang-orang yang mereka dengannya
orang-orang yang breusaha untuk mempersekutukan

An-Nahl:100
ُمْشرُِكوَن

إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ َوالـلَّـِه َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي
kecuali bahwa mereka berkata demi Allah tuhan kami tidak ada

adalah kami para yang mempersekutukan
Al-An'aam:23 ُمْشرِِكنَي

ُحنَفَآَء لِـلَّـِه َغيَْر ُمْشرِِكنَي ِبِهۦ
lurus/ikhlas bagi/kepada Allah tidak / bukan / selain para yang

mempersekutukan dengannya
Al-Hajj:31

 وََكفَرْنَا ِبَما ُكنَّا ِبِهۦ ُمْشرِِكنَي
dan (kami) mengingkari dengan apa adalah kami dengannya para

yang mempersekutukan
Ghafir:84
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َوَلَعبٌْد مُّؤِْمٌن َخيٌْر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجبَُكْم
dan sungguh budak orang yang beriman kebaikan daripada mereka
yang melakukan kemusyrikan walaupun lebih menakjubkan kalian

Al-Baqarah:221 مُّْشرٍِك
وأََلََمٌة مُّؤِْمنٌَة َخيٌْر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَتُْكْم

dan sungguh budak wanita perempuan yang beriman kebaikan
daripada perempuan yang musyrik walaupun lebih menakjubkan

kalian

Al-Baqarah:221
مُّْشرَِكٍة

َوَما يُؤِْمُن أَْكثَرُُهم ِبالـلَّـِه إاِلَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن
dan tidak mereka mempercayai paling banyak diantara mereka
kepada Allah kecuali/melainkan dan mereka orang-orang yang

breusaha untuk mempersekutukan

Yusuf:106
مُّْشرُِكوَن

ٱلَِّذيَن ِمن َقبُْل َكاَن أَْكثَرُُهم مُّْشرِِكنَي
orang-orang yang dari sebelum adalah dia paling banyak diantara

mereka para yang mempersekutukan
Ar-Ruum:42 مُّْشرِِكنَي

أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ الـلَّـَه واََل نُْشرَِك ِبِهۦ َشيْـًٔا
bahwa tidak kami menyembah kecuali Allah dan tidak kami

menyekutukan dengannya sesuatu
Ali-Imran:64 نُْشرَِك

َما َكاَن َلنَآ أَن نُّْشرَِك ِبالـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia bagi kami bahwa kami menyekutukan dengan Allah

dari sesuatu
Yusuf:38 نُّْشرَِك

َوَلن نُّْشرَِك ِبَربِّنَآ أََحًدا
dan tidak kami menyekutukan dengan tuhan kami seseorang/siapapun

Al-Jinn:2

َوأَْشرِْكُه ِفىٓ أَْمِرى
dan (kamu[lk]) jadikanlah dia sekutu di dalam / pada urusanku Thaahaa:32 َوأَْشرِْكُه

َوأُْشرَِك ِبِهۦ َما َليَْس لِى ِبِهۦ ِعْلٌم
dan disekutukan dengannya apa-apa bukankah bagiku dengannya

pengetahuan
Ghafir:42 َوأُْشرَِك

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوأَْجلِْب َعَليِْهم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِْكُهْم ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah atas mereka dengan pasukan kudamu dan

pasukanmu yang berjalan kaki dan (ia) yang bersekutu dengan
mereka di dalam harta dan anak-anak

Al-Isra:64 َوَشارِْكُهْم

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

َوُشرََكآَءُكْم
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َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن
dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28
َوُشرََكآؤُُكْم

ِت لِّيَُعذَِّب الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
karena akan disiksa Allah orang-orang munafik laki-laki dan orang

munafik perempuan dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik
perempuan

Al-Ahzab:73
ِت َوٱمْلُْشرِكَٰ

ِت  َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
dan sungguh-sungguh akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki
dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-

laki dan orang-orang musyrik perempuan

Al-Fath:6

ِت لِّيَُعذَِّب الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
karena akan disiksa Allah orang-orang munafik laki-laki dan orang

munafik perempuan dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik
perempuan

Al-Ahzab:73
َوٱمْلُْشرِِكنَي

ِت َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
dan sungguh-sungguh akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki
dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-

laki dan orang-orang musyrik perempuan

Al-Fath:6

نَي َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱْلبَيِّنَُة َوٱمْلُْشرِِكنَي ُمنفَكِّ
dan orang-orang musyrik orang-orang yang

melepaskan/meninggalkan sehingga datang kepada mereka bukti
nyata

Al-Baiyinah:1

لِِديَن ِفيَهآ َوٱمْلُْشرِِكنَي ِفى نَاِر َجَهنََّم خَٰ
dan orang-orang musyrik di dalam neraka neraka jahanam orang-

orang yang kekal di dalammnya
Al-Baiyinah:6

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِهۦ
sesungguhnya Allah tidak dia mengampuni bahwa dia

mempersekutuan dengannya
An-Nisa:48 يُْشرََك

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِهۦ
sesungguhnya Allah tidak dia mengampuni akan dia

mempersekutuan dengannya
An-Nisa:116

۟ إِن يُْشرَْك ِبِهۦ تُؤِْمنُوا َو
dan jika dipersekutukan dengannya kalian beriman Ghafir:12 يُْشرَْك

واََل يُْشرُِك ِفى ُحْكِمِهۦٓ أََحًدا
dan tidak menjadikan akan menyekutukan di dalam hukum-

Nya/keputusan-Nya seseorang/siapapun
Al-Kahfi:26 يُْشرُِك
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ا يُْشرُِكوَن َلى الـلَّـُه َعمَّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah dari apa mereka persekutukan Al-A'raaf:190 يُْشرُِكوَن

ا يُْشرُِكوَن نَُهۥ َعمَّ  آلَّ إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ُسبْحَٰ
tidak ada tuhan selain dia maha suci dia dari apa mereka

persekutukan
At-Taubah:31

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض ُسبْحَٰ مَٰ  ِفى ٱلسَّ
di dalam langit dan tidak di dalam bumi maha suci dia dan kamu

sangat tinggi daripada apa mereka persekutukan
Yunus:18

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ  أَتَىٰٓ أَْمُر الـلَّـِه فَاَل تَْستَْعجُِلوهُ ُسبْحَٰ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlah minta

menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa
mereka persekutukan

An-Nahl:1

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ تَعَٰ مَٰ  َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran kamu meninggi

dari apa mereka persekutukan
An-Nahl:3

رَّ َعنُكْم إِذَا فَِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن  ثُمَّ إِذَا َكَشَف ٱلضُّ
kemudian apabila (ia) menghilangkan bahaya dari kalian apabila/tiba-

tiba segolongan diantara kalian kepada tuhan mereka mereka
persekutukan

An-Nahl:54

 َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَربِِّهْم اَل يُْشرُِكوَن
dan orang-orang yang mereka kepada tuhan mereka tidak mereka

persekutukan

Al-
Mu'minuun:59

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َدِة فَتَعَٰ هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ  عَٰ
(ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan

maka sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Al-
Mu'minuun:92

يَْعبُُدونَِنى اَل يُْشرُِكوَن ِبى َشيْـًٔا
menyembahku tidak mereka persekutukan dengan Aku sesuatu

An-Nuur:55

 َءآهللَُّ َخيٌْر أَمَّا يُْشرُِكوَن
apakah Allah kebaikan apa yang mereka persekutukan

An-Naml:59

ا يُْشرُِكوَن َلى الـلَّـُه َعمَّ  تَعَٰ
kamu meninggi Allah dari apa mereka persekutukan

An-Naml:63

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َن الـلَّـِه َوتَعَٰ  ُسبْحَٰ
maha suci Allah dan kamu sangat tinggi dari apa mereka

persekutukan
Al-Qashash:68

ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ إِذَا ُهْم يُْشرُِكوَن ا نَجَّ  فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai darat tiba-tiba

mereka mereka persekutukan
Al-Ankabuut:65

 إِذَا فَِريٌق مِّنُْهم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن
apabila segolongan dari mereka kepada tuhan mereka mereka

persekutukan
Ar-Ruum:33
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 فَُهَو يَتََكلَُّم ِبَما َكانُوا۟ ِبِهۦ يُْشرُِكوَن
lalu ia menjadi mengatakan dengan apa adalah mereka dengannya

mereka persekutukan
Ar-Ruum:35

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ  ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Ar-Ruum:40

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ  ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Az-Zumar:67

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ  أَْم َلُهْم إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه ُسبْحَٰ
ataukah bagi mereka tuhan tidak / selain Allah maha suci Allah dari

apa yang mereka persekutukan
Ath-Thuur:43

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ  ٱْلَجبَّاُر ٱمْلُتََكبُِّر ُسبْحَٰ
kuasa (ks/kb[tunggal] sangat/maha) orang yang sombong maha suci

Allah dari apa mereka persekutukan
Al-Hasyr:23

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقِد ٱفْتََرىٰٓ إِثًْما َعِظيًما
dan barang siapa dia mempersekutukan dengan Allah maka sungguh

telah dia mengadakan dosa sangat berlipat ganda
An-Nisa:48 يُْشرِْك

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
dan barang siapa dia mempersekutukan kepada Allah maka

sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar sangat
jauhnya

An-Nisa:116

إِنَُّهۥ َمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َحرََّم الـلَّـُه َعَليِْه ٱْلَجنََّة
sesungguhnya dia barang siapa dia mempersekutukan dengan/kepada
Allah maka sesungguhnya telah dia telah benar-benar mengharamkan

Allah atasnya surga ini

Al-Maidah:72

لًِحا واََل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحدًۢا فَْليَْعَمْل َعَماًل صَٰ
maka hendaklah mengerjakan pekerjaan/amal yang saleh dan

janganlah dia mempersekutukan dengan/dalam peribadatan tuhannya
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:110

َمآِء َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن ٱلسَّ
dan barangsiapa dia mempersekutukan dengan Allah maka seakan-

akan menyungkur dari langit
Al-Hajj:31

أَن الَّ يُْشرِْكَن ِبالـلَّـِه َشيْـًٔا
bahwa tidak mempersekutukan dengan Allah sesuatu

Al-
Mumtahinah:12 يُْشرِْكَن

رَْك َلظُْلٌم َعِظيٌم يَٰبُنَىَّ اَل تُْشرِْك ِبالـلَّـِه إِنَّ ٱلشِّ
wahai anakku tidak dipersekutukan dengan Allah sesungguhnya

mempersekutukan benar-benar kezaliman yang besar
Luqman:13 رَْك ٱلشِّ
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ِت َحتَّىٰ يُؤِْمنَّ واََل تَنِكُحوا۟ ٱمْلُْشرِكَٰ
dan jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga dia

beriman
Al-Baqarah:221 ِت ٱمْلُْشرِكَٰ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱمْلُْشرُِكوَن نََجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

orang-orang musyrik najis
At-Taubah:28 ٱمْلُْشرُِكوَن

 لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkannya atas/terhadap agama semuanya walaupun

(ia) membenci orang-orang musyrik
At-Taubah:33

 لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkan atas/terhadap agama semuanya meskipun (ia)

membenci orang-orang musyrik
Ash-Shaff:9

واََل ٱمْلُْشرِِكنَي أَن يُنَزََّل َعَليُْكم
dan tidak orang-orang yang mempersekutukan bahwa ia diturunkan

atas kalian
Al-Baqarah:105 ٱمْلُْشرِِكنَي

 َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan

Al-Baqarah:135

۟ واََل تُنِكُحوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َحتَّىٰ يُؤِْمنُوا
dan jangan kalian menikahi orang-orang yang mempersekutukan

sehingga mereka mempercayai
Al-Baqarah:221

 َولَِٰكن َكاَن َحِنيفًا مُّْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
akan tetapi adalah dia lurus yang sungguh-sungguh menyelamatkan

diri dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan
Ali-Imran:67

 َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Ali-Imran:95

 واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak/jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Al-An'aam:14

 َوَمآ أَنَا۠ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak aku dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan

Al-An'aam:79

 آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوأَْعرِْض َعِن ٱمْلُْشرِِكنَي
tidak ada tuhan kecuali/selain dia dan kamu hendaklah memaling dari

orang-orang yang mempersekutukan
Al-An'aam:106

وََكذَٰلَِك زَيََّن لَِكِثيٍر مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َقتَْل أَْولَِٰدِهْم ُشرََكآؤُُهْم
dan demikianlah dia memandang baik bagi kebanyakan dari orang-

orang yang mempersekutukan pembunuhan anak-anak mereka
sekutu-sekutu mereka

Al-An'aam:137

 َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Al-An'aam:161
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َهدتُّم مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي  إَِلى ٱلَِّذيَن عَٰ
kepada orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan dari orang-

orang yang mempersekutukan
At-Taubah:1

أَنَّ الـلَّـَه بَِرٓىٌء مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َورَُسوُلُهۥ
bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang yang

mempersekutukan dan rasulnya
At-Taubah:3

َهدتُّم مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي  إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan dari orang-

orang yang mempersekutukan
At-Taubah:4

فَٱْقتُُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka bunuhlah orang-orang yang mempersekutukan dimana saja

kalian mendapatkan mereka
At-Taubah:5

إِْن أََحٌد مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي ٱْستََجارََك فَأَِجرْهُ َو
dan jika seorang dari orang-orang yang mempersekutukan minta

perlindunganmu maka lindungilah ia
At-Taubah:6

َوقَِٰتُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما يُقَِٰتُلونَُكْم َكآفًَّة
dan orang-orang yang memerangi orang-orang yang

mempersekutukan semuanya sebagaimana mereka membunuh kalian
semuanya

At-Taubah:36

 واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan jangan adalah kalian dari orang-orang yang mempersekutukan

Yunus:105

 َوَمآ أَنَا۠ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak aku dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan

Yusuf:108

 فَٱْصَدْع ِبَما تُؤَْمُر َوأَْعرِْض َعِن ٱمْلُْشرِِكنَي
maka terus-teranglah dengan/segala apa diperintahkan dan kamu

hendaklah memaling dari orang-orang yang mempersekutukan
Al-Hijr:94

 َوَلْم يَُك ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan

An-Nahl:120

 َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan

An-Nahl:123

 َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan serulah kepada tuhanmu dan janganlah adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan
Al-Qashash:87

 واََل تَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan janganlah adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Ar-Ruum:31

َكبَُر َعَلى ٱمْلُْشرِِكنَي َما تَْدُعوُهْم إَِليِْه الـلَّـُه
terasa berat atas/terhadap orang-orang yang mempersekutukan apa

(agama) yang menyeru mereka kepadanya Allah
Asy-Syuura:13
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ي ر ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belian, belanjaan,

pengungkil, titik galang, titik pikul, titik tumpuan, titik penunjang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membeli, memperoleh,

mengungkil, mengungkit, berbelanja, menyuap, menyogok, beli,
menerima, menjadi pembeli, bertukar, menukar, menukarkan, bertukaran,
mempertukarkan, saling memberi, menggantikan, mengganti, menggeser,

mengembalikan, menaruh kembali, bertukar tempat, beralih,
mengalihkan, pindah, berganti, mengubah, berubah, merubah, ganti,
meringankan hukuman, memperingan hukuman, pulang-pergi kerja,

bergeser, memindahkan, berpindah, memperbaiki, mengkoreksi,
membetulkan, membenarkan, meralat

يَْشِرى يَْشُروَن َوَشَرْوهُ َشَرْوا۟
dia menukar mereka menukar dan (mereka) menukarnya mereka menukar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلِبئَْس َما َشَرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh buruk/jahat apa mereka menukar dengannya diri-diri

mereka sendiri kalau adalah mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:102 ۟ َشَرْوا

َوَشَرْوهُ ِبثََمنٍۭ بَْخٍس َدرَِٰهَم َمْعُدوَدٍة
dan (mereka) menukarnya dengan harga[pr] murah beberapa dirham

(ia[pr]) yang ditentukan
Yusuf:20 َوَشَرْوهُ

فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74 يَْشُروَن

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشِرى نَفَْسُه ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan dari manusia orang dia menukar dirinya dia hendaklah mencari

keridhaan Allah
Al-Baqarah:207 يَْشِرى
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ا ط ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pesisir, gisik, menopang,

menggalang, mendarat, rantau, pantai, tepi laut, darat, penopang,
penyangga, galang, meluncur, lulus dgn mudah, batas, pinggiran, garis

tepi, kesempatan, kebebasan,
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menarik ke pantai,

mengandaskan, menyimpangkan

ِطئِ شَٰ َشطْـَُٔهۥ
pinggir tumbuhnya/tunasnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Iamenjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

َشطْـَُٔهۥ

ِطئِ ٱْلَواِد ٱأْلَيَْمِن آ أَتَىَٰها نُوِدَى ِمن شَٰ فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

dari pinggir lembah sebelah kanan
Al-Qashash:30 ِطئِ شَٰ
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ر ط ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemecahan, lekang,

pembagian, setengah sajak, bisektris
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membagi dua, membelah dua,
memperduakan, mengurangi separuhnya, memperdua, memotong, potong-

memotong, silang-menyilang, memisahkan

َشطْرَهُۥ َشطَْر
kearahnya ke arah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 َشطَْر

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:149

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:150

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:144 َشطْرَهُۥ

 َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:150
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ط ط ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna serangan, pemburuan,

kelebihan, kewalahan, perbuatan yg keterlaluan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َشطَطًا تُْشِطْط
jauh dari kebenaran dilewatkan batas/disimpangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَِٰط فَٱْحُكم بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ واََل تُْشِطْط َوٱْهِدنَآ إَِلىٰ َسَوآِء ٱلصِّ
maka kamu hendaklah putuskan di antara kami dengan benar dan
tidak dilewatkan batas/disimpangkan dan tunjukilah kami kepada

tengah jalan

Shaad:22
تُْشِطْط

لََّقْد ُقْلنَآ إِذًا َشطَطًا
sesungguhnya dikatakan jika demikian jauh dari kebenaran Al-Kahfi:14 َشطَطًا

 َوأَنَُّهۥ َكاَن يَُقوُل َسِفيُهنَا َعَلى الـلَّـِه َشطَطًا
dan bahwasanya ia adalah dia dia mengatakan sangat bodoh diantara

kami atas/terhadap Allah jauh dari kebenaran
Al-Jinn:4

2975

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ب ع ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَُٰشَعيُْب ُشَعيٌْب ُشَعيْبًا ُشَعٍب
hai Syuaib syu'aib syuaib cabang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ ِظلٍّ ِذى ثَلَِٰث ُشَعٍب

(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada naungan yang
memiliki tiga cabang

Al-Mursalaat:30 ُشَعٍب
إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا َو

dan kepada penduduk Madyan saudara mereka syuaib Al-A'raaf:85 ُشَعيْبًا
ِسُروَن َلِئِن ٱتَّبَْعتُْم ُشَعيْبًا إِنَُّكْم إِذًا لَّخَٰ

sungguh jika kalian mengikuti syuaib sesungguhnya kalian jika
demikian sungguh orang-orang yang telah merugi

Al-A'raaf:90

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكأَن لَّْم يَْغنَْوا۟ ِفيَها
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib seakan tidak

mereka berdiam di dalamnya
Al-A'raaf:92

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكانُوا۟ ُهُم ٱْلخَٰ
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib adalah mereka

mereka para yang merugi
Al-A'raaf:92

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا َقاَل َو
dan kepada Madyan saudara mereka syuaib dia mengatakan

Huud:84

يْنَا ُشَعيْبًا َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ  َوملَّ
dan tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan syuaib

Huud:94

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا فََقاَل َو
dan kepada penduduk Madyan saudara mereka syuaib lalu ia

mengatakan
Al-Ankabuut:36
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إِذْ َقاَل َلُهْم ُشَعيٌْب أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka syu'aib mengapa tidak

bertakwa

Asy-
Syu'araa':177

ُشَعيٌْب
يَُٰشَعيُْب َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعَك ِمن َقْريَِتنَآ

hai Syuaib dan orang-orang yang mereka mengimani bersama kamu
dari negeri kami

Al-A'raaf:88 يَُٰشَعيُْب
َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب أََصَلٰوتَُك تَأُْمرَُك أَن نَّتْرَُك َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَآ

mereka berkata hai SyuXaib apakah sholatmu menyuruhmu agar
meninggalkan apa dia menyembah bapak-bapak kami

Huud:87

ا تَُقوُل َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب َما نَفَْقُه َكِثيًرا مِّمَّ
mereka berkata hai SyuXaib tidak mengerti sangat banyak dari apa

kalian mengatakan
Huud:91
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Kosakata AlQuran

ر ع ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna harganya, kimat, laju, suku,

angka, kecepatan, kadar, kurs, tarip, kapasitas, label, biaya, rekening,
punca, carikan kain, etiket, bea, hadiah, kegilaan, hiruk-pikuk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menetapkan harga,
menanyakan harga, menilai, memarahi, menyebut, memberi harga pd

ِئَر َشعَٰٓ َشَعآِئِر َشاِعٍر َشاِعٌر تَْشُعُروَن
syi'ar-syi'ar tanda-tanda/syi'ar (ia[lk]) yang

menyihir
(ia[lk]) yang

menyihir kalian menyadari

َعرَآُء َوٱلشُّ َوأَْشَعارَِهآ لَِشاِعٍر ِئِر َشعَٰٓ ِئَر َشعَٰٓ
dan penyair-penyair dan rambutnya karena (ia[lk]) yang

menyair tanda-tanda/syi'ar syi'ar-syi'ar

ْعَر ٱلشِّ يُْشِعرُُكْم يُْشِعَرنَّ يَْشُعُروَن َعرَآُء َوٱلشُّ
syair dia dipersekutukan

kalian
menyebabkan

memberitahukan mereka menyadari dan penyair-penyair

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَْل أَْحيَآٌء َولَِٰكن الَّ تَْشُعُروَن
bahkan kehidupan akan tetapi tidak kalian menyadari Al-Baqarah:154 تَْشُعُروَن

 إِْن ِحَسابُُهْم إاِلَّ َعَلىٰ َربِّى َلْو تَْشُعُروَن
tidak lain perhitungan mereka kecuali atas/terhadap Tuhanku jikalau

kalian menyadari

Asy-
Syu'araa':113

 أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب بَْغتًَة َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa tiba-tiba dan kalian

tidak kalian menyadari
Az-Zumar:55

ُلُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن  أَن تَْحبََط أَْعمَٰ
bahwa akan hapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak kalian

menyadari
Al-Hujuraat:2
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بَْل ُهَو َشاِعٌر فَْليَأِْتنَا ِبـَٔايٍَة َكَمآ أُرِْسَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan dia (ia[lk]) yang menyihir maka hendaknya dia

mendatangkan kepada kita dengan ayat/muXjizat sebagaimana
diutus/disampaikan terdahulu

Al-Anbiyaa':5
َشاِعٌر

أَْم يَُقوُلوَن َشاِعٌر نَّتََربَُّص ِبِهۦ َريَْب ٱمْلَنُوِن
ataukah mereka mengatakan (ia[lk]) yang menyihir (kami) supaya

menunggu-nunggu dengannya keraguan nikmat-nikmat
Ath-Thuur:30

َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقلِياًل مَّا تُؤِْمنُوَن
dan tidak dia dengan perkataan (ia[lk]) yang menyihir sedikit tidak

kalian beriman
Al-Haaqqah:41 َشاِعٍر

فَا َوٱمْلَْرَوةَ ِمن َشَعآِئِر الـلَّـِه إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya shafa dan Marwa daripada tanda-tanda/syi'ar Allah Al-Baqarah:158 َشَعآِئِر

ِئَر الـلَّـِه يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُِحلُّوا۟ َشعَٰٓ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian melanggar

syi'ar-syi'ar Allah
Al-Maidah:2 ِئَر َشعَٰٓ

ِئَر الـلَّـِه فَِإنََّها ِمن تَْقَوى ٱْلُقُلوِب ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم َشعَٰٓ
itu dan barangsiapa diperbesar syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya

ia dari takwa hati
Al-Hajj:32

ِئِر الـلَّـِه َلُكْم ِفيَها َخيٌْر َوٱْلبُْدَن َجَعْلنََٰها َلُكم مِّن َشعَٰٓ
dan onta itu (kami) menjadikannya bagi kalian dari tanda-tanda/syi'ar

Allah bagi kalian padanya kebaikan
Al-Hajj:36 ِئِر َشعَٰٓ

َويَُقوُلوَن أَِئنَّا َلتَارُِكٓوا۟ َءالَِهِتنَا لَِشاِعٍر مَّْجنُونٍۭ
dan mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami)

sungguhmeninggikan tuhan/sesembahan kami karena (ia[lk]) yang
menyair (ia[lk]) yang digila-gilakan

Ash-Shaafaat:36 لَِشاِعٍر

َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوأَْشَعارَِهآ أَثَٰثًا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ
dan dari bulu-bulunya dan bulu-bulunya dan rambutnya perkakas

rumah tangga dan kesenangan sampai waktu
An-Nahl:80 َوأَْشَعارَِهآ

َعرَآُء يَتَِّبُعُهُم ٱْلَغاُوۥَن َوٱلشُّ
dan penyair-penyair mengikuti mereka yang sesat

Asy-
Syu'araa':224 َعرَآُء َوٱلشُّ

َوَما يَْخَدُعوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
dan tidak (mereka[lk]) menipu kecuali diri-diri mereka sendiri dan

tidak mereka menyadari
Al-Baqarah:9 يَْشُعُروَن

 َولَِٰكن الَّ يَْشُعُروَن
akan tetapi tidak mereka menyadari

Al-Baqarah:12
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 َلْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
sekiranya mereka menyesatkan kalian dan tidak mereka menyesatkan

melainkan diri-diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Ali-Imran:69

إِن يُْهلُِكوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن  َو
dan jika (dan tidaklah) mereka menyebabkan membinasakan kecuali

diri-diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Al-An'aam:26

 َوَما يَْمُكُروَن إاِلَّ ِبأَنفُِسِهْم َوَما يَْشُعُروَن
dan tidak mereka membuat tipu dayakan kecuali/melainkan dengan

diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Al-An'aam:123

 فَأََخذْنَُٰهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
maka kami ambil/azab mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Al-A'raaf:95

ذَا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن  هَٰ
ini dan mereka tidak mereka menyadari

Yusuf:15

اَعُة بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن  أَْو تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
atau datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Yusuf:107

أَْموٌَٰت َغيُْر أَْحيَآٍء َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
orang-orang mati tidak / selain hidup dan tidak mereka menyadari

kapan mereka dibangkitkan
An-Nahl:21

 َوأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
dan (dia) datang kepada mereka azab / siksa dari tempat/jurusan tidak

mereka menyadari
An-Nahl:26

 أَْو يَأِْتيَُهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
atau datang kepada mereka azab / siksa dari arah/tempat tidak mereka

menyadari
An-Nahl:45

 نَُسارُِع َلُهْم ِفى ٱْلَخيْرَِٰت بَل الَّ يَْشُعُروَن
semakin menysegerakan kepada mereka di dalam kebaikan bahkan

tidak mereka menyadari

Al-
Mu'minuun:56

 فَيَأِْتيَُهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
maka datang kepada mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari

Asy-
Syu'araa':202

ُن َوُجنُوُدهُۥ َوُهْم اَل يَْشُعُروَن  اَل يَْحِطَمنَُّكْم ُسَليْمَٰ
tidak menginjak kamu sulaiman dan para bala tentaranya dan mereka

tidak mereka menyadari
An-Naml:18

 َوَمَكُروا۟ َمْكًرا َوَمَكرْنَا َمْكًرا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan mereka membuat tipu daya tipu daya dan (kami) membuat tipu

daya tipu daya dan mereka tidak mereka menyadari
An-Naml:50

َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
dan tidak mereka menyadari kapan mereka dibangkitkan

An-Naml:65
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 َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dia mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kami atau

(kami) ambil/pungut (dia) anak dan mereka tidak mereka menyadari
Al-Qashash:9

 َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan mereka tidak mereka menyadari

Al-Qashash:11

 َوَليَأِْتيَنَُّهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan sungguh akan datang kepada mereka tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Al-Ankabuut:53

 فَأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
maka dia mendatangkan kepada mereka azab / siksa dari tempat/arah

tidak mereka menyadari
Az-Zumar:25

 أَن تَأِْتيَُهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
bahwa datang kepada mereka[pr] dengan tiba-tiba dan mereka tidak

mereka menyadari
Az-Zukhruf:66

نُْهْم َكْم َلِبثْتُْم َوْليَتََلطَّْف واََل يُْشِعَرنَّ ِبُكْم أََحًدا َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka berapa (kalian)

menempati dan hendaklah bersikap lemah lembut dan janganlah
menyebabkan memberitahukan dengan/kepada kalian

seseorang/siapapun

Al-Kahfi:19
يُْشِعَرنَّ

َوَما يُْشِعرُُكْم أَنََّهآ إِذَا َجآَءْت اَل يُؤِْمنُوَن
dan tidak dia dipersekutukan kalian bahwa sesungguhnya apabila dia

datang tidak mereka beriman
Al-An'aam:109 يُْشِعرُُكْم

ْعَر َوَما يَنۢبَِغى َلُهۥٓ َوَما َعلَّْمنَُٰه ٱلشِّ
dan tidak telah mengajarkannya syair dan tidak layak baginya YaaSiin:69 ْعَر ٱلشِّ

ْعَرٰى َوأَنَُّهۥ ُهَو رَبُّ ٱلشِّ
dan bahwasanya ia dia tuhan syair An-Najm:49 ْعَرٰى ٱلشِّ

فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِعنَد ٱمْلَْشَعِر ٱْلَحَرامِ
maka kalian hendaklah berdzikir Allah disisi masy'aril Haram Al-Baqarah:198 ٱمْلَْشَعِر
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ل ع ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nyala api, nyala, lidah api,

kekasih, sinar, luka bakar, pembakaran, luka terbakar, luka hangus, luka
kebakaran, kilau, cahaya berkelip, kekerlapan, pemogokan, serangan,

sambaran, penemuan, pukul, rintangan, halangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkobar, bernyala, meluap,
bersinar, menyalakan, terbakar, membakar, kena api, menjadi panas dan
menyala, menyala, membara, menghanguskan, memboroskan, memasang,

adalah panas, adalah hangus, membuat marah, menyala dgn tiba-tiba,
berkobar dgn tiba-tiba, berkilau, berkelip, berkelip-kelip, cemerlang,
mengilau, bergemerlapan, menyerang, membentur, mogok, memukul,
mencetak, menyambar, menabrak, mencoret, menggeret, menggores,

mencoreng, menghantam, menumbuk, menampar, mencapai, menemukan,
makan, membunyikan, berbunyi, membongkar, menghapuskan,

memukulkan, memperpukul, memperpukulkan, menghantamkan,
melekatkan, melanggar, menggayung, mengesankan, memperkesankan,

menyebabkan, mendatangkan, mengambil, memukul-mukul

َوٱْشتََعَل
dan banyak/penuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمنِّى َوٱْشتََعَل ٱلرَّأُْس َشيْبًا َوَلْم أَُكۢن ِبُدَعآِئَك رَبِّ َشِقيًّا
daripadaku dan banyak/penuh kepala uban dan tidak/belum adalah

aku dengan doaku kepadamu Tuhan celaka/kecewa
Maryam:4 َوٱْشتََعَل
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ف غ ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegemaran, semangat, nafsu,

keinginan besar, berahi, keberahian, kemarahan, kegemasan, cinta berahi,
renjana

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengilhami, mengilhamkan,
membangkitkan, mengobarkan

َشَغفََها
sangat mendalam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وُِد فَتَىَٰها َعن نَّفِْسِهۦ َقْد َشَغفََها ُحبًّا تُرَٰ
digoda bujangnya dari dirinya sendiri sungguh telah sangat

mendalam kecintaan
Yusuf:30 َشَغفََها
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ل غ ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jumlah cukup, lari, kandang,

perjalanan, giliran bermain, tempat bergerak, kawanan, oplah, jumlah
penerbitan, pekerjaan, kerja, usaha, karya, hasil kerja, kerjaan, amal,

tindak, faal, reka, pegangan, genggaman, palka, pengaruh, cengkeraman,
ruang kapal, tempat barang di kapal, cengkam, kakok, pitingan, sibuk,

ramai, asyik, repot, daya, kekuatan, tenaga, kuasa, kekuasaan,
kemampuan, wewenang, pangkat, kodrat, kesanggupan, keperkasaan,

negara besar, kekayaan, tugas, fungsi, okupasi, kelungguhan, kesusahan,
pendudukan, jabatan, kesibukan, hal mendiami

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi, diisi, memenuhi,
menempati, terisi, dipenuhi, membuat, melayani, menjejali, menguruk,

memperhimpitkan, menampal, memperhimpit-himpitkan

ُشُغٍل َشَغَلتْنَآ
kesibukan-kesibukan (kami) menyibukkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسيَُقوُل َلَك ٱمْلَُخلَّفُوَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َشَغَلتْنَآ أَْموَُٰلنَا َوأَْهُلونَا
dia nanti akan mengatakan kepadamu orang-orang jauh

tertinggal/mengantikan dari orang-orang arab (kami) menyibukkan
harta-harta kami dan keluarga kami

Al-Fath:11
َشَغَلتْنَآ

َب ٱْلَجنَِّة ٱْليَْوَم ِفى ُشُغٍل فَِٰكُهوَن إِنَّ أَْصحَٰ
sesungguhnya penghuni surga pada hari itu di dalam kesibukan-

kesibukan orang-orang yang telah bersuka ria
YaaSiin:55 ُشُغٍل
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ت ف ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna sarankan, menyarankan,
menganjurkan, menasihatkan, rekomendasikan, memujikan, memuji

kebaikan, menyampaikan salam

َوَشفَتنَْيِ
dan dua buah bibir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َولَِسانًا َوَشفَتنَْيِ

dan lisan/lidah dan dua buah bibir Al-Balad:9 َوَشفَتنَْيِ
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ع ف ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengacara, saran, rencana,

perundingan, desakan, peringatan, dorongan, khotbah, cambukan, kotbah,
kata, perkataan, janji, kabar, sabda, pesan, perintah, titah, cakap, kata
sandi, pepatah, tutur, kecap, penuturan, sembah, kesimpulan bersama,

cerita, penafsiran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna sarankan, menyarankan,
menganjurkan, menasihatkan, rekomendasikan, memujikan, memuji

kebaikan, menyampaikan salam, memberitahu, memaklumkan,
menasihati, mempertimbangkan

َشِفيعٌ َشفََٰعتُُهْم َشفََٰعُة َشفََٰعٌة َشفََٰعًة
penolong pertolongan

mereka
pertolongan/syafaat
(kb abstrak/kt sifat) syafa'at/pertolongan syafa'at/pertolongan

ُشفََعآَءُكُم ُشفََعآَء ِفِعنَي شَٰ َشِفيعٍ َشِفيعٌ
pemberi syafa'at

kalian syafa'at/penolong pemberi syafa'at seorang pemberi
syafa'at penolong

فْعِ َوٱلشَّ فَيَْشفَُعوا۟ ؤُنَا ُشفَعَٰٓ ۟ ؤُا ُشفَعَٰٓ ُشفََعآَءُكُم
dan yang genap maka mereka

memberi syafaat
pemberi syafaat

kepada kami
orang-orang yang
mendapat syafa'at

pemberi syafa'at
kalian

فََٰعَة ٱلشَّ يَْشفَعْ يَْشفَُعوَن يَْشفَعُ
syafa'at dia memberi

syafaat/pertolongan mereka memberi syafa'at dia merekomendasikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مَّن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َحَسنًَة يَُكن لَُّهۥ نَِصيٌب مِّنَْها
barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan syafa'at/pertolongan

baik adalah dia baginya pembagian besar daripadanya
An-Nisa:85 َشفََٰعًة
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َوَمن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َسيِّئًَة يَُكن لَُّهۥ ِكفٌْل مِّنَْها
dan barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan

syafa'at/pertolongan buruk adalah dia baginya peliharaan daripadanya
An-Nisa:85

واََل يُْقبَُل ِمنَْها َشفََٰعٌة
dan tidak dia diterima daripadanya syafa'at/pertolongan Al-Baqarah:48 َشفََٰعٌة

 واََل تَنفَُعَها َشفََٰعٌة
dan tidak kamu memberi manfaat syafa'at/pertolongan

Al-Baqarah:123

ِفُروَن ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن واََل ُخلٌَّة واََل َشفََٰعٌة َوٱْلكَٰ
dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafa'at/pertolongan dan

orang-orang kafir mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:254

ِفِعنَي فََما تَنفَُعُهْم َشفََٰعُة ٱلشَّٰ
maka tidak berguna kepada mereka[lk] pertolongan/syafaat (kb
abstrak/kt sifat) orang-orang yang memberi pertolongan/syafaat

Al-
Muddaththir:48

َشفََٰعُة
الَّ تُْغِن َعنِّى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا واََل يُنِقذُوِن

tidak dikayakan dariku/bagiku pertolongan mereka sesuatu dan tidak
diselamatkan aku

YaaSiin:23 َشفََٰعتُُهْم
وَِٰت اَل تُْغِنى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا مَٰ َلٍك ِفى ٱلسَّ وََكم مِّن مَّ

dan berapa banyak dari malaikat di dalam langit tidak dikayakan
pertolongan mereka sesuatu

An-Najm:26

واََل َشِفيعٌ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
dan tidak penolong boleh jadi mereka mereka bertakwa Al-An'aam:51 َشِفيعٌ

 َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِىٌّ واََل َشِفيعٌ
bukankah baginya dari selain Allah benar-benar penolong / pelindung

dan tidak penolong
Al-An'aam:70

يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد إِذِْنِهۦ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan tidak dari

seorang pemberi syafa'at kecuali dari sesudah izinnya
Yunus:3 َشِفيعٍ

ُروَن واََل َشِفيعٍ أَفَاَل تَتَذَكَّ
dan tidak ada seorang pemberi syafa'at ia membenam kalian

mendapatkan peringatan
As-Sajdah:4

َما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن َحِميمٍ واََل َشِفيعٍ يُطَاُع
tidaklah bagi orang-orang yang zalim dari air panas sangat mendidih

dan tidak seorang pemberi syafa'at dipatuhi
Ghafir:18

ِفِعنَي فََما َلنَا ِمن شَٰ
maka/karena itu tidak ada bagi kami dari pemberi syafa'at

Asy-
Syu'araa':100 ِفِعنَي شَٰ
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فََهل لَّنَا ِمن ُشفََعآَء فَيَْشفَُعوا۟ َلنَآ
maka apakah bagi kami dari syafa'at/penolong maka mereka memberi

syafaat bagi kami
Al-A'raaf:53 ُشفََعآَء

 أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشفََعآَء
atau/bahkan mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

syafa'at/penolong
Az-Zumar:43

َوَما نََرٰى َمَعُكْم ُشفََعآَءُكُم ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan tidak kami melihat beserta kalian pemberi syafa'at kalian orang-

orang yang kalian menyangka
Al-An'aam:94 ُشفََعآَءُكُم

ؤُا۟ َوَلْم يَُكن لَُّهم مِّن ُشرََكآِئِهْم ُشفَعَٰٓ
dan tidaklah adalah dia bagi mereka dari sekutu-sekutu (berhala-

berhala) mereka orang-orang yang mendapat syafa'at
Ar-Ruum:13 ۟ ؤُا ُشفَعَٰٓ

ؤُنَا ِعنَد الـلَّـِه ؤآَُلِء ُشفَعَٰٓ َويَُقوُلوَن هَٰٓ
dan mereka mengatakan mereka itu pemberi syafaat kepada kami

disisi Allah
Yunus:18 ؤُنَا ُشفَعَٰٓ

فََهل لَّنَا ِمن ُشفََعآَء فَيَْشفَُعوا۟ َلنَآ
maka apakah bagi kami dari syafa'at/penolong maka mereka memberi

syafaat bagi kami
Al-A'raaf:53 ۟ فَيَْشفَُعوا

فْعِ َوٱْلَوتِْر َوٱلشَّ
dan yang genap dan yang ganjil Al-Fajr:3 فْعِ َوٱلشَّ

َمن ذَا ٱلَِّذى يَْشفَعُ ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
siapakah mempunyai/yang ada yang dia merekomendasikan di sisi-

nya kecuali dengan izinnya
Al-Baqarah:255 يَْشفَعُ

واََل يَْشفَُعوَن إاِلَّ مِلَِن ٱرْتََضىٰ َوُهم مِّْن َخْشيَِتِهۦ ُمْشِفُقوَن
dan tidak mereka memberi syafa'at melainkan terhadap siapa yang
dia meridai / merelakan dan mereka dari takut kepada-nya orang-

orang yang sungguh-sungguh takut

Al-Anbiyaa':28
يَْشفَُعوَن

مَّن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َحَسنًَة يَُكن لَُّهۥ نَِصيٌب مِّنَْها
barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan syafa'at/pertolongan

baik adalah dia baginya pembagian besar daripadanya
An-Nisa:85 يَْشفَعْ

َوَمن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َسيِّئًَة يَُكن لَُّهۥ ِكفٌْل مِّنَْها
dan barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan

syafa'at/pertolongan buruk adalah dia baginya peliharaan daripadanya
An-Nisa:85

ِن َعْهًدا فََٰعَة إاِلَّ َمِن ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ الَّ يَْملُِكوَن ٱلشَّ
tidak menguasai syafa'at kecuali orang ia telah mengambil disisi

pemurah perjanjian
Maryam:87 فََٰعَة ٱلشَّ
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فََٰعَة  واََل يَْملُِك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱلشَّ
dan tidak dia menguasai orang-orang yang mereka memohon dari

selain dia syafa'at
Az-Zukhruf:86

فََٰعُة يَْوَمِئٍذ الَّ تَنفَعُ ٱلشَّ
pada hari itu tidak memberi manfaat pertolongan (kb abstrak/kt sifat) Thaahaa:109 فََٰعُة ٱلشَّ

فََٰعُة ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ مِلَْن أَِذَن َلُهۥ واََل تَنفَعُ ٱلشَّ
dan tidak memberi manfaat pertolongan (kb abstrak/kt sifat) di sisi-

nya kecuali bagi orang memberi izin baginya
Saba':23

فََٰعُة َجِميًعا ُقل لِـلَّـِه ٱلشَّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan Allah pertolongan (kb

abstrak/kt sifat) semuanya
Az-Zumar:44

ِفِعنَي فََما تَنفَُعُهْم َشفََٰعُة ٱلشَّٰ
maka tidak berguna kepada mereka[lk] pertolongan/syafaat (kb
abstrak/kt sifat) orang-orang yang memberi pertolongan/syafaat

Al-
Muddaththir:48

ِفِعنَي ٱلشَّٰ
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ق ف ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keharuan, perasaan terharu,

perasaan sayang, perasaan belas kasihan, iba kasihan, kasihan, belas
kasihan, belas, sayang, kesayangan, perasaan menyesal, yg sangat

merasakan kasihan, yg sangat merasa terharu, yg ingin menghibur orang
lain

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kasihan, sayang, menyayangi,
mengasihani, merasa kasihan, merasa terharu, menyesal, jatuh hati,

menaruh kasih kpd, merahimi,

مُّْشِفُقوَن ُمْشِفِقنَي ُمْشِفُقوَن فَِق ِبٱلشَّ َءأَْشفَْقتُْم
orang-orang yang
sungguh-sungguh

takut
orang-orang yang

takut
orang-orang yang
sungguh-sungguh

takut

dengan cahaya
merah di waktu

senja
apakah (kalian[lk])

takut

َوأَْشفَْقَن
dan (mereka) merasa takut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َءأَْشفَْقتُْم أَن تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى نَْجَوىُٰكْم َصَدقٍَٰت

apakah (kalian[lk]) takut bahwa kalian didahulukan diantara hadapan
(sebelum) membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah

Al-
Mujaadilah:13 َءأَْشفَْقتُْم

فَِق فَآَل أُْقِسُم ِبٱلشَّ
maka (aku) bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja Al-Inshiqaaq:16 فَِق ِبٱلشَّ

واََل يَْشفَُعوَن إاِلَّ مِلَِن ٱرْتََضىٰ َوُهم مِّْن َخْشيَِتِهۦ ُمْشِفُقوَن
dan tidak mereka memberi syafa'at melainkan terhadap siapa yang
dia meridai / merelakan dan mereka dari takut kepada-nya orang-

orang yang sungguh-sungguh takut

Al-Anbiyaa':28
ُمْشِفُقوَن

اَعِة ُمْشِفُقوَن  ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوُهم مَِّن ٱلسَّ
orang-orang yang mereka takut tuhan dengan yang gaib (tidak

melihat-Nya) dan mereka dari kiamat orang-orang yang sungguh-
sungguh takut

Al-Anbiyaa':49
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ُمْشِفُقوَن ِمنَْها َويَْعَلُموَن أَنََّها ٱْلَحقُّ
orang-orang yang sungguh-sungguh takut daripadanya dan

mengetahui bahwasanya ia(kiamat) benar
Asy-Syuura:18

ا ِفيِه َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب فَتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
dan telah diletakkan kitab maka kamu lihat para yang melakukan

dosa orang-orang yang takut dari apa tentang (kebenaran) itu
Al-Kahfi:49 ُمْشِفِقنَي

ا َكَسبُوا۟ َوُهَو َواِقعٌۢ ِبِهْم تََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang zalim
orang-orang yang takut dari apa mereka telah melakukan dan dia

(ia[lk]) yang menimpa pada mereka

Asy-Syuura:22

 َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا َقبُْل ِفىٓ أَْهلِنَا ُمْشِفِقنَي
mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami sebelum di dalam /

pada keluarga kami orang-orang yang takut
Ath-Thuur:26

إِنَّ ٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َخْشيَِة َربِِّهم مُّْشِفُقوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka dari/karena takut tuhan

mereka orang-orang yang sungguh-sungguh takut

Al-
Mu'minuun:57

مُّْشِفُقوَن
 َوٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َعذَاِب َربِِّهم مُّْشِفُقوَن

dan orang-orang yang mereka dari/terhadap azab tuhan mereka
orang-orang yang sungguh-sungguh takut

Al-Ma'arij:27

فَأَبَنْيَ أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمنَْها
maka mereka enggan bahwa memikul kami tentangnya[pr] dan

(mereka) merasa takut dari padanya
Al-Ahzab:72 َوأَْشفَْقَن
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ي ف ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesembuhan, pengobatan,

perawatan, kesulitan, kesukaran, penentuan posisi, suapan, sogokan, suap,
dosis obat bius

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memulihkan, memperoleh
kembali, sembuh, pulih, mendapatkan kembali, menemukan kembali,

menyelamatkan, mendapat kembali, mengejar kembali, mencapai, segak,
menang dgn mendapat ganti, memulihkan kesehatan, menguatkan diri

kembali, menyembuhkan, menjadi waras, mewaraskan, menghilangkan,
mengawetkan, mengasap, mengasapi, memperbaiki, menetapkan,
mengurus, membetulkan, memasang, menyediakan, menentukan,

mengarahkan, mengatur, memusatkan, merapikan, menyesuaikan,
diservis, menservis, memutuskan, menyuap, memancangkan, memberi

obat bisu, main kongkalingkong, bermaksud, mencamkan,
mempersediakan, memperjanjikan, memasang dgn kukuh, mendirikan,

mempersiapkan, mengadakan, menyebabkan, mulai, mentraktir,
memperdirikan, mengset, mengembalikan, memulangkan, memperbarui,

memugar

يَْشِفنيِ َويَْشِف َوِشفَآٌء ِشفَآٌء َشفَا
mengobati/menyembuhkan

aku
dan akan

mengobati/melegakan
dan

penyembuh/penawar obat pinggir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَُكنتُْم َعَلىٰ َشفَا ُحفْرٍَة مَِّن ٱلنَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنَْها
dan kalian adalah atas/terhadap pinggir jurang/lubang dari neraka

maka/lalu dia menyelamatkan kalian daripadanya
Ali-Imran:103 َشفَا

َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ َشفَا ُجُرٍف َهاٍر أَم مَّْن أَسَّ
ataukah orang (ia) menjadi mendirikan bangunannya atas/terhadap

pinggir jurang-jurang reruntuhan
At-Taubah:109

يَْخُرُج ِمۢن بُطُوِنَها َشرَاٌب مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ ِفيِه ِشفَآٌء لِّلنَّاِس
mereka keluar dari perutnya tambahan minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi berbeda-beda warnanya tentang (kebenaran) itu obat bagi
manusia

An-Nahl:69
ِشفَآٌء

َونُنَزُِّل ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َما ُهَو ِشفَآٌء َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي
dan diturunkan dari al-qur'an apa dia obat dan rahmat bagi para yang

beriman
Al-Isra:82
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ُدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي َا ِفى ٱلصُّ َوِشفَآٌء ملِّ
dan penyembuh/penawar bagi apa (penyakit) di dalam dada dan

petunjuk dan rahmat bagi para yang beriman
Yunus:57 َوِشفَآٌء

 ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُهًدى َوِشفَآٌء
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani petunjuk dan penyembuh/penawar
Fush-Shilat:44

َويَْشِف ُصُدوَر َقْومٍ مُّؤِْمِننَي
dan akan mengobati/melegakan dada/hati kaum/orang-orang para

yang beriman
At-Taubah:14 َويَْشِف

إِذَا َمرِْضُت فَُهَو يَْشِفنيِ َو
dan apabila (aku) sakit maka Dia mengobati/menyembuhkan aku Asy-Syu'araa':80 يَْشِفنيِ
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ق ق ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna potongan, torehan,

pengirisan, bedelan, celah, belah, koyakan, pembagian, keretakan,
robekan, gerak mengangkang, renggang penuh, terpecah, terbelah, sobek,

retak, lubang, tempat, petak, jejak, penjara, mesin jackpot, sel penjara,
belah pd karang, letusan, dentuman, percobaan, bobos, rekah, bunyi

tajam, suara nyaring, keparauan, sesuatu yg sangat baik, suara laki-laki
dewasa, nomor satu, terkemuka, termasyhur, sangat pandai, jagoan,

belahan, merekah, meretak, mencelah, cacat, cela, kekurangan, kerusakan,
cacad, patah tulang, patahan, pematahan, putusan, twist, putaran, pelintir,

lilitan, simpul, tikungan, gulungan, salah urat, lilit, corak nada, keseleo
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggorok, membelah,

membuat celah, mencelah, membagi, berpisah, memisahkan, bercerai,
membagi-bagi, memecah, pecah, retak, merekah, melekang, bercekah,

melarikan diri, mengeping, membuka rahasia, menempatkan,
menetapkan, melubangi, mencari jejak, meretak, memecahkan, membuka,
meretakkan, meletik, beromong, menguasai, membuktikan, menggilakan,
menjadi tdk berdaya, menodai nama baik, beromong kosong, berlagak,

patah, mematahkan, memutuskan, memutar, memuntir, memilin,
memulas, memintal, berliku-liku, memutarbalikkan, menggeliat, membelit,

menjalin, melembarkan, memperselukkan, memutarkan, mengikatkan,
berbelok-belok, mengalir berliku-liku

قُّوَن تُشَٰٓ تََشقَُّق ِبِشقِّ أَُشقَّ أََشقُّ
dimusuhi/ditantang (ia) sengaja

membelah
dengan

menyusahkan aku memberatkan lebih berat

ِشَقاٍق َشقًّا َشَقْقنَا َشآقُّوا۟ قُّوَن تُشَٰٓ
perpecahan belahan (sebaik-

baiknya) (kami) membelah menentang dimusuhi/ditantang

َوتَنَشقُّ ِشَقاِقىٓ ِشَقاَق ِشَقاقٍۭ ِشَقاٍق
dan menjadi cepat

membelah perselisihanku perpecahan perpecahan perpecahan
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Kosakata Al-Quran

َوٱنَشقَِّت َوٱنَشقَّ َوِشَقاٍق َوَشآقُّوا۟ َوتَنَشقُّ
dan terbelahlah telah terbelah dan perpecahan dan menentang dan menjadi cepat

membelah

قَُّة ٱلشُّ يَُشآقِّ يَُشاِقِق
jarak ditentang (olehnya) dia menentang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشقُّ َوَما َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih berat dan tidak bagi mereka

dari/terhadap Allah dari seorang pemelihara
Arraad:34 أََشقُّ

َوَمآ أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعَليَْك َستَجُِدِنىٓ
dan tidak aku berkehendak bahwa aku memberatkan atas kamu kelak

akan mendapati aku
Al-Qashash:27 أَُشقَّ

َوتَْحِمُل أَثَْقاَلُكْم إَِلىٰ بََلٍد لَّْم تَُكونُوا۟ بَٰلِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ ٱأْلَنفُِس
dan ia membawa/mengangkat beban-beban berat kalian[lk] sampai

suatu negeri tidak adalah kalian (ia[lk]) yang sampai kepadanya
melainkan dengan menyusahkan diri

An-Nahl:7
ِبِشقِّ

مِ َونُزَِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة تَنِزياًل َمآُء ِبٱْلَغمَٰ َويَْوَم تََشقَُّق ٱلسَّ
dan pada hari (ia) sengaja membelah langit dengan awan/kabut dan

diturunkan malaikat-malaikat penurunan sempurna
Al-Furqon:25 تََشقَُّق

يَْوَم تََشقَُّق ٱأْلَرُْض َعنُْهْم ِسَراًعا
pada hari (ia) sengaja membelah bumi dari mereka kecepatan

Qaaf:44

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27
قُّوَن تُشَٰٓ

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َشآقُّوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasul-nya Al-Anfaal:13 ۟ َشآقُّوا

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َشآقُّوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasul-nya

Al-Hasyr:4
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KosakataAlQuran

ثُمَّ َشَقْقنَا ٱأْلَرَْض َشقًّا
kemudian (kami) membelah bumi belahan (sebaik-baiknya) Abasa:26 َشَقْقنَا

ثُمَّ َشَقْقنَا ٱأْلَرَْض َشقًّا
kemudian (kami) membelah bumi belahan (sebaik-baiknya) Abasa:26 َشقًّا

فَِإنََّما ُهْم ِفى ِشَقاٍق
maka sesungguhnya hanyalah mereka di dalam perpecahan Al-Baqarah:137 ِشَقاٍق

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفى ٱْلِكتَِٰب َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

di dalam kitab tentu dalam perpecahan yang jauh
Al-Baqarah:176 ِشَقاقٍۭ

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang zalim benar-benar dalam

perpecahan yang jauh
Al-Hajj:53

ْن ُهَو ِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد ِممَّ
dari siapa dia di dalam perpecahan jauh

Fush-Shilat:52

إِْن ِخفْتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَٱبَْعثُوا۟ َحَكًما مِّْن أَْهلِِهۦ َو
dan jika kalian takut perpecahan antara mereka berdua maka kalian

hendaklah mengutus hakim dari keluarganya
An-Nisa:35 ِشَقاَق

َويََٰقْومِ اَل يَْجرَِمنَُّكْم ِشَقاِقىٓ
dan hai kaumku tidak dia membuat kalian berdosa perselisihanku Huud:89 ِشَقاِقىٓ

وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ ٱأْلَرُْض مَٰ تََكاُد ٱلسَّ
semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari padanya

dan menjadi cepat membelah bumi
Maryam:90 َوتَنَشقُّ

َ َلُهُم ٱْلُهَدٰى َوَشآقُّوا۟ ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan menentang rasul dari sesudah apa-apa ia menjadi jelas bagi

mereka yang menunjukkan tersebut
Muhammad:32 ۟ َوَشآقُّوا

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِعزٍَّة َوِشَقاٍق
bahkan/tetapi orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

kemulian dan perpecahan
Shaad:2 َوِشَقاٍق

اَعُة َوٱنَشقَّ ٱْلَقَمُر ٱْقتََربَِت ٱلسَّ
kemudian menjadi dekat kiamat telah terbelah bulan Al-Qamar:1 َوٱنَشقَّ
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َمآُء فَِهىَ يَْوَمِئٍذ َواِهيٌَة َوٱنَشقَِّت ٱلسَّ
dan terbelahlah langit maka ia pemberi peringatan (ia[pr]) yang

lemah
Al-Haaqqah:16 َوٱنَشقَِّت

قَُّق فَيَْخُرُج ِمنُْه ٱمْلَآُء إِنَّ ِمنَْها مَلَا يَشَّ َو
dan sesungguhnya kami daripadanya sungguh apa dia membelah lalu

keluar dari padanya air
Al-Baqarah:74 قَُّق يَشَّ

َ َلُه ٱْلُهَدٰى َوَمن يَُشاِقِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan barang siapa dia menentang rasul dari sesudah apa ia menjadi

jelas baginya yang menunjukkan tersebut
An-Nisa:115 يَُشاِقِق

َوَمن يَُشاِقِق الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan barang siapa dia menentang Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Anfaal:13

َوَمن يَُشآقِّ الـلَّـَه فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan siapa ditentang (olehnya) Allah maka sesungguhnya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Hasyr:4 يَُشآقِّ

قَُّة َوَسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلِو ٱْستَطَْعنَا َولَِٰكۢن بَُعَدْت َعَليِْهُم ٱلشُّ
akan tetapi (ia) menjauhi atas mereka jarak dan mereka akan

bersumpah dengan Allah kalau (kami) memohon kesanggupan
At-Taubah:42 قَُّة ٱلشُّ

َمآُء فََكانَْت َورَْدةً َكٱلدَِّهاِن فَِإذَا ٱنَشقَِّت ٱلسَّ
maka apabila keterbelahan langit maka (ia) adalah mawar merah

seperti minyak
Ar-Rahman:37 ٱنَشقَِّت

َمآُء ٱنَشقَّْت إِذَا ٱلسَّ
apabila langit (ia) menjadi membelah Al-Inshiqaaq:1 ٱنَشقَّْت
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و ق ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna anak bandel, orang jahat,

malang, buruk, buruk sekali, sedih, pahit, sial sekali, susah sekali, yg
menyedihkan, tak bahagia, sial, rengsa sengsara, merengus, tdk tepat,

penipu, bajingan, bangsat, pengembara
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menipu, mendaya,

mengembara, mendayakan

ِشْقَوتُنَا َشِقيًّا َشِقىٌّ َشُقوا۟ أَْشَقىَٰها
kecelakaan/kejahatan

kami celaka/kecewa celaka/kecewa (mereka)
mencelakakan

orang-orang yang
lebih celaka
diantaranya

ٱأْلَْشَقى يَْشَقىٰ لِتَْشَقىٰٓ فَتَْشَقىٰٓ
orang yang celaka mencelakakan supaya celaka maka menjadi celaka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِِذ ٱنۢبََعَث أَْشَقىَٰها
ketika (ia) kemudian bangkit orang-orang yang lebih celaka

diantaranya
Ash-Shams:12 أَْشَقىَٰها

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َشُقوا۟ فَِفى ٱلنَّاِر
maka adapun orang-orang yang (mereka) mencelakakan maka

didalam neraka
Huud:106 ۟ َشُقوا

فَِمنُْهْم َشِقىٌّ َوَسِعيٌد
maka diantara mereka celaka/kecewa dan kebahagiaan Huud:105 َشِقىٌّ

ِمنِّى َوٱْشتََعَل ٱلرَّأُْس َشيْبًا َوَلْم أَُكۢن ِبُدَعآِئَك رَبِّ َشِقيًّا
daripadaku dan banyak/penuh kepala uban dan tidak/belum adalah

aku dengan doaku kepadamu Tuhan celaka/kecewa
Maryam:4 َشِقيًّا

 َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِدِتى َوَلْم يَْجَعْلِنى َجبَّارًا َشِقيًّا
dan kebaktian dengan/kepada ibuku dan tidak Dia menjadikan aku

seorang yang sombong celaka/kecewa
Maryam:32
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KosakataAlQuran

 َوأَْدُعوا۟ َربِّى َعَسىٰٓ أآَلَّ أَُكوَن ِبُدَعآِء َربِّى َشِقيًّا
dan (kalian[lk]) menyerulah/berdoalah Tuhanku dia mudah-mudahan

bahwa tidak adalah aku dengan doaku Tuhanku celaka/kecewa
Maryam:48

َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

ِشْقَوتُنَا

فَاَل يُْخرَِجنَُّكَما ِمَن ٱْلَجنَِّة فَتَْشَقىٰٓ
maka janganlah menyebabkan mengeluarkan kamu berdua dari surga

makamenjadi celaka
Thaahaa:117 فَتَْشَقىٰٓ

َمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن لِتَْشَقىٰٓ
tidak kami telah menurunkan atas kamu al quran supayacelaka Thaahaa:2 لِتَْشَقىٰٓ

فََمِن ٱتَّبَعَ ُهَداَى فَاَل يَِضلُّ واََل يَْشَقىٰ
maka barangsiapa dia sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-ku maka

dia tidak akan menyesesatkan dan dia tidak mencelakakan
Thaahaa:123 يَْشَقىٰ

َويَتََجنَّبَُها ٱأْلَْشَقى
dan menjadi bagian yang akan menjauhinya orang yang celaka Al-Alaa:11 ٱأْلَْشَقى

 اَل يَْصَلىَٰهآ إاِلَّ ٱأْلَْشَقى
tidak masuk kedalamnya[pr] kecuali orang yang celaka

Al-Lail:15
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ر ك ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengakuan, pengembalian,

pemulangan, kembalinya, laba, keuntungan, kedatangan kembali,
pernyataan resmi, hasil pemungutan suara, pembayaran, penghargaan,

sambutan, balasan, surat tanda terima, rasa syukur, perasaan bersyukur.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyatakan terima kasih,

meminta terima kasih, mengakui, kembali, pulang, mengembalikan, balik,
membalas, memulangkan, membalikkan, meletakkan kembali, menangkis,

menjawab, membantah, memilih, memberikan, menyebabkan,
mengajukan, menjadikan, memberi, mengubah, menterjemahkan,

menyanyikan, melukiskan, mengenali, mengenal, sadar, menghargai,
menerima, insaf, memperakui.

تَْشُكُروَن تَْشُكُروا۟ ِكِريَن ِبٱلشَّٰ أَْشُكَر َءأَْشُكُر
kalian berterima

kasih mensyukuri terhadap para yang
mensyukuri bersyukur apakah (aku)

bersyukur (kt tanya)

َشَكرْتُْم َشَكَر َشاِكٌر َشاِكًرا تَْشُكُروَن
kalian mensyukuri (ia) mensyukuri yang penyukur yang mensyukuri kalian berterima

kasih

ِكُروَن شَٰ َشُكوٍر َشُكوٌر َشُكوًرا َشَكرْتُْم
orang-orang yang

telah berterima
kasih

yang banyak syukur (ia[lk]) yang sangat
mensyukuri banyak syukur kalian mensyukuri

مَّْشُكوًرا ُشْكًرا ُشُكوًرا ِكِريَن شَٰ ِكُروَن شَٰ
yang disukuri syukur syukur para yang

mensyukuri
orang-orang yang

telah berterima
kasih
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يَْشُكْر يَْشُكُروَن يَْشُكُر َوٱْشُكُروا۟
mensyukuri mereka menyukuri (ia[lk]) mensyukuri

(sedang/akan)
dan kalian hendaklah

bersyukur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِيَبُْلَوِنىٓ َءأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر
untuk mengujiku apakah (aku) bersyukur (kt tanya) atau mengingkari An-Naml:40 َءأَْشُكُر

أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ
untuk bersyukur nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas dan

atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku
An-Naml:19 أَْشُكَر

َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

ِكِريَن أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْعَلَم ِبٱلشَّٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui terhadap para yang

mensyukuri
Al-An'aam:53 ِكِريَن ِبٱلشَّٰ

إِن تَْشُكُروا۟ يَرَْضُه َلُكْم واََل يَرَْضىٰ لِِعبَاِدِه ٱْلُكفَْر َو
dan tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekafiran dan jika

mensyukuri ridha/menyukai bagi kalian
Az-Zumar:7 ۟ تَْشُكُروا

َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
agar supaya kalian kalian berterima kasih Al-Baqarah:52 تَْشُكُروَن

 ثُمَّ بََعثْنَُٰكم مِّۢن بَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
kemudian Kami bangkitkan kamu dari sesudah kematian kalian agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Baqarah:56

 َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih

Al-Baqarah:185

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
maka kalian hendaklah takut Allah agar supaya kalian kalian

berterima kasih
Ali-Imran:123

رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن  َولَِٰكن يُِريُد لِيُطَهِّ
akan tetapi dia menghendaki agar dia membersihkan kalian dan dia
menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih

Al-Maidah:6

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن نَُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ  َوٱْحفَظُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan kalian hendaklah menjaga sumpah-sumpah kalian seperti itulah

dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian ayat-
ayatNya agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Maidah:89
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 َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن
sedikit sekali kalian berterima kasih

Al-A'raaf:10

 َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Anfaal:26

 َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
An-Nahl:14

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ  َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati agar supaya kalian kalian berterima kasih
An-Nahl:78

رْنََٰها َلُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن  َكذَٰلَِك َسخَّ
seperti itulah kami tundukannya bagi kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih
Al-Hajj:36

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ  ٱلسَّ
pendengaran dan penglihatan dan hati sedikit apa-apa kalian

berterima kasih

Al-
Mu'minuun:78

 لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya istirahat tentang (kebenaran) itu dan supaya mencari dari
karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih

Al-Qashash:73

 َولِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِبأَْمرِِهۦ َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya berlayar perahu dengan perintahnya dan supaya mencari

dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih
Ar-Ruum:46

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ  َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati sedikit apa kalian berterima kasih
As-Sajdah:9

 لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian

berterima kasih
Faathir:12

 َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
Al-Jaatsiyah:12

 َلْو نََشآُء َجَعْلنَُٰه أَُجاًجا فََلواَْل تَْشُكُروَن
jika dia menghendaki telah kami jadikannya asin / pahit maka

mengapa tidak kalian berterima kasih
Al-Waqi'a:70

 َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن
sedikit orang-orang yang membangkang / kafir kalian berterima kasih

Al-Mulk:23
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إِن َشَكرْتُْم َوَءاَمنتُْم وََكاَن الـلَّـُه َشاِكًرا َعلِيًما
jika kalian mensyukuri dan kalian beriman dan ia adalah Allah yang

mensyukuri sangat pandai
An-Nisa:147 َشاِكًرا

َنُْعِمِه ٱْجتَبَىُٰه َوَهَدىُٰه إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َشاِكًرا ألِّ
yang mensyukuri untuk nikmatnya (dia) memilihnya dan (dia)

memberi petunjuk kepadanya kepada jalan orang yang lurus
An-Nahl:121

إِمَّا َكفُوًرا ِبيَل إِمَّا َشاِكًرا َو إِنَّا َهَديْنَُٰه ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memberi petunjuk padanya jalan

terkadang/adakalanya yang mensyukuri dan terkadang kekafiran /
keingkaran

Al-Insaan:3

فَِإنَّ الـلَّـَه َشاِكٌر َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah yang penyukur sangat mengetahui Al-Baqarah:158 َشاِكٌر

َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40
َشَكَر

 نِّْعَمًة مِّْن ِعنِدنَا َكذَٰلَِك نَْجِزى َمن َشَكَر
nikmat-nikmat dari sisi Kami seperti itulah kami membalas orang (ia)

mensyukuri
Al-Qamar:35

إِن َشَكرْتُْم َوَءاَمنتُْم وََكاَن الـلَّـُه َشاِكًرا َعلِيًما
jika kalian mensyukuri dan kalian beriman dan ia adalah Allah yang

mensyukuri sangat pandai
An-Nisa:147 َشَكرْتُْم

إِذْ تَأَذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َو
ketika memaklumkan tuhan kalian sesungguhnya jika kalian

mensyukuri pasti akan menambahkan kepada kalian[lk]
Ibrahim:7

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّهۥ َكاَن َعبًْدا َشُكوًرا ذُرِّ
keturunan (anak cucu) orang-orang (kami) bawa/angkut bersama nuh

sesungguhnya dia adalah dia hamba banyak syukur
Al-Isra:3 َشُكوًرا

إِنَُّهۥ َغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya dia sangat mengampuni (ia[lk])yang sangat

mensyukuri
Faathir:30 َشُكوٌر

 إِنَّ َربَّنَا َلَغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya ya tuhan kami sungguh sangat pengampun (ia[lk])

yang sangat mensyukuri
Faathir:34

 إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya Allah sangat mengampuni (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri
Asy-Syuura:23
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َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َشُكوٌر َحلِيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri Maha Penyantun

At-
Taghaabun:17

رُْهم ِبأَيَّىٰمِ الـلَّـِه إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوذَكِّ
dan (kamu) sering-sering ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi tiap-tiap orang-

orang yang sabar yang banyak syukur

Ibrahim:5
َشُكوٍر

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Luqman:31

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Saba':19

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Asy-Syuura:33

ِكُروَن فََهْل أَنتُْم شَٰ
maka apakah kalian orang-orang yang telah berterima kasih Al-Anbiyaa':80 ِكُروَن شَٰ

ِكِريَن ِنِهْم َوَعن َشَمآِئلِِهْم واََل تَجُِد أَْكثَرَُهْم شَٰ َوَعْن أَيْمَٰ
dan dari sumpah-sumpah mereka dan dari kiri mereka dan tidak kamu

mendapatkan kebanyakan mereka para yang mensyukuri
Al-A'raaf:17 ِكِريَن شَٰ

َر أَْو أَرَاَد ُشُكوًرا أَن يَذَّكَّ
bahwa mengambil pelajaran atau dia ingin syukur Al-Furqon:62 ُشُكوًرا

 اَل نُِريُد ِمنُكْم َجزَآًء واََل ُشُكوًرا
tidak diharapkan oleh kami diantara kalian balasan dan tidak syukur

Al-Insaan:9

ُكوُر ٱْعَمُلٓوا۟ َءاَل َداُوۥَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَى ٱلشَّ
bekerjalah kalian hai keluarga daud syukur dan sangat sedikit dari

hamba-hamba-ku syukur
Saba':13 ُشْكًرا

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َسْعيُُهم مَّْشُكوًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka adalah dia

usaha/perbuatan mereka yang disukuri
Al-Isra:19 مَّْشُكوًرا

ذَا َكاَن َلُكْم َجزَآًء وََكاَن َسْعيُُكم مَّْشُكوًرا  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah dia bagi kalian balasan dan ia adalah usaha

kalian yang disukuri
Al-Insaan:22
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َوٱْشُكُروا۟ لِى واََل تَْكفُُروِن
dan kalian hendaklah bersyukur kepadaKu dan jangan kalian

mengingkariku
Al-Baqarah:152 ۟ َوٱْشُكُروا

َوٱْشُكُروا۟ لِـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur kepada Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
Al-Baqarah:172

َوٱْشُكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur nikmat Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
An-Nahl:114

َوٱْعبُُدوهُ َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥٓ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
dan sembahlah Dia dan kalian hendaklah bersyukur baginya kepada-

Nya kalian dikembalikan
Al-Ankabuut:17

َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥ بَْلَدةٌ طَيِّبٌَة َورَبٌّ َغفُوٌر
dan kalian hendaklah bersyukur baginya negeri kebaikan dan tuhan

sangat mengampuni
Saba':15

َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40
يَْشُكُر

َوَمن يَْشُكْر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dan barang siapa mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])

mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri
Luqman:12

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri Al-Baqarah:243 يَْشُكُروَن

 َكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْشُكُروَن
seperti itulah kami ulang-ulang tanda-tanda kekuasaan bagi

kaum/orang-orang mereka menyukuri
Al-A'raaf:58

 َوَما ظَنُّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
dan tidak menyangka orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka

menyukuri

Yunus:60

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri

Yusuf:38

 َوٱْرزُْقُهم مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَْشُكُروَن
dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

menyukuri
Ibrahim:37

 َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka menyukuri

An-Naml:73
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 لِيَأُْكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦ َوَما َعِمَلتُْه أَيِْديِهْم أَفَاَل يَْشُكُروَن
supaya makan dari buahnya dan tidak (ia[pr]) mengusahakannya

tangan-tangan mereka ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:35

 َوَلُهْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َوَمَشارُِب أَفَاَل يَْشُكُروَن
dan bagi mereka (memperoleh) padanya beberapa kemanfaatan dan

minuman ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:73

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri

Ghafir:61

َوَمن يَْشُكْر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dan barang siapa mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])

mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri
Luqman:12 يَْشُكْر

َن ٱْلِحْكَمَة أَِن ٱْشُكْر لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُلْقمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi luqmân hikmah-hikmah

agar/hendalah (kamu) bersyukurlah kepada Allah
Luqman:12 ٱْشُكْر

ُلُهۥ ِفى َعاَمنْيِ أَِن ٱْشُكْر لِى َولِوَٰلَِديَْك إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر َوِفصَٰ
dan menyapihnya di dalam dua tahun agar/hendalah (kamu)

bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu kepadaku
tempat kembali

Luqman:14

ُكوُر ٱْعَمُلٓوا۟ َءاَل َداُوۥَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَى ٱلشَّ
bekerjalah kalian hai keluarga daud syukur dan sangat sedikit dari

hamba-hamba-ku syukur
Saba':13 ُكوُر ٱلشَّ

ِكِريَن َوَمن يَنَقلِْب َعَلىٰ َعِقبَيِْه َوَسيَْجِزى الـلَّـُه ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia akhirnya berbalik/kembali atas/terhadap kedua
tumitnya dan dia akan memberi balasan Allah para yang bersyukur

Ali-Imran:144 ِكِريَن ٱلشَّٰ
ِكِريَن  َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱأْلَِخرَِة نُؤِْتِهۦ ِمنَْها َوَسنَْجِزى ٱلشَّٰ

dan barang siapa dia menghendaki pahala akhirat kami
mendatangkan kepadanya daripadanya dan kelak kami akan memberi

balasan para yang bersyukur

Ali-Imran:145

ِكِريَن  َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ
tentu kami termasuk dari/termasuk para yang bersyukur

Al-An'aam:63

ِكِريَن  فَُخذْ َمآ َءاتَيْتَُك وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
maka kamu hendaklah mengambil apa yang telah aku berikan

kepadamu dan kamu hendaklah mejadi dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:144

ِكِريَن لًِحا لَّنَُكونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ  َربَُّهَما َلِئْن َءاتَيْتَنَا صَٰ
tuhan keduanya sesungguhnya jika engkau memberi kami yang saleh

tentu kami termasuk dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:189
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ِكِريَن ِذِهۦ َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ  َلِئْن أَنَجيْتَنَا ِمْن هَٰ
sesungguhnya jika (kamu) menyelamatkan kami dari ini tentu kami

termasuk dari/termasuk para yang bersyukur
Yunus:22

ِكِريَن  بَِل الـلَّـَه فَٱْعبُْد وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
bahkan/sebenarnya Allah hendaknya kamu sembah dan kamu

hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersyukur
Az-Zumar:66
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س ك ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penjahat, dengan keras,

cerewet, pemberangas, pedas hati, pemarah, lekas marah, rajuk, tdk sabar,
cengeng, rongseng, yg suka mengomel, mudah tersinggung, marah-marah,

sulit, keras, berat, sukar, kuat, liat, tabah, berani, alot, kasar, buruk,
kejam, bengis, pekat, baik sekali, kental, liut, tdk empuk, tajam, pedas, yg
menusuk, sumbang, penuh pertentangan, tdk harmonis, bertingkah, tdk

patuh, yg suka melawan, tak baik, yg tak menguntungkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِكُسوَن ُمتَشَٰ
orang-orang yang saling dalam perselisihan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِكُسوَن َورَُجاًل َسَلًما لِّرَُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل ُمتَشَٰ
orang-orang yang saling dalam perselisihan dan seorang laki-laki

keselamatan bagi seorang laki-laki apakah keduanya menyamakan
perumpamaan

Az-Zumar:29
ِكُسوَن ُمتَشَٰ
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ك ك ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesangsian, waswas, sangsi,

waham, syak wasangka, ragu-ragu, keragu-raguan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna sangsi, menyangsikan, ragu-

ragu, mempertanyakan

َشكٍّ َشكٌّ
keraguan keragu-raguan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َقاَلْت رُُسُلُهْم أَِفى الـلَّـِه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ
dia mengatakan rasul-rasul mereka apakah terhadap Allah keragu-

raguan yang menciptakan langit dan bumi
Ibrahim:10 َشكٌّ

نُْه َما َلُهم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َلِفى َشكٍّ مِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

tentang (kebenaran) itu benar-benar dalam keraguan dari padanya apa
bagi mereka

An-Nisa:157
َشكٍّ

آ أَنزَْلنَآ إَِليَْك فَِإن ُكنَت ِفى َشكٍّ مِّمَّ
maka jika adalah kamu di dalam keraguan dari apa kami telah

menurunkan kepadamu
Yunus:94

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َشكٍّ مِّن ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia jika adalah kalian di

dalam keraguan dari agama
Yunus:104

ا تَْدُعونَآ إَِليِْه ُمِريٍب إِنَّنَا َلِفى َشكٍّ مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dari apa mereka

menyeru kepadanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Huud:62

نُْه ُمِريٍب إِنَُّهْم َلِفى َشكٍّ مِّ َو
dan sesungguhnya mereka sungguh dalam keraguan dari padanya

(ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Huud:110

ا تَْدُعونَنَآ إَِليِْه ُمِريٍب إِنَّا َلِفى َشكٍّ مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami sungguh dalam keraguan dari apa menyeru

kami kepadanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Ibrahim:9
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بَْل ُهْم ِفى َشكٍّ مِّنَْها
bahkan mereka di dalam keraguan dari padanya

An-Naml:66

ِمنَْها ِفى َشكٍّ َوَربَُّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
daripadanya di dalam keraguan dan tuhanmu atas/terhadap setiap

sesuatu Penjaga/Pemelihara
Saba':21

إِنَُّهْم َكانُوا۟ ِفى َشكٍّ مُِّريبٍۭ
sesungguhnya mereka adalah mereka di dalam keraguan

kebimbangan
Saba':54

بَْل ُهْم ِفى َشكٍّ مِّن ِذْكِرى
bahkan mereka di dalam keraguan dari peringatan

Shaad:8

ا َجآَءُكم ِبِهۦ فََما زِْلتُْم ِفى َشكٍّ مِّمَّ
maka tidak (kalian) senantiasa di dalam keraguan dari apa ia datang

kepada kalian dengannya
Ghafir:34

نُْه ُمِريٍب إِنَُّهْم َلِفى َشكٍّ مِّ َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan dari padanya

(ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Fush-Shilat:45

نُْه ُمِريٍب َوَما تَفَرَُّقٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َلِفى َشكٍّ مِّ
dan tidak kalian mencerai-beraikan kecuali dari sesudah benar-benar
dalam keraguan dari padanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan

Asy-Syuura:14

بَْل ُهْم ِفى َشكٍّ يَْلَعبُوَن
bahkan mereka di dalam keraguan main-main

Ad-Dukhaan:9
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ل ك ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wujud, formulir, format,

rupa, kondisi, sosok, blanko, keadaan, susunan, blangko, raut, gaya, tokoh,
surat isian, cetak, tingkat pd sekolah menengah, bangku tanpa sandaran,

bangun, angkuh, acara, pola, ukuran, cara, jalan, arah, jurusan, hal,
kebiasaan, akal, kemajuan, macam, cara bertindak, gerakan maju,

langgam, ihwal, jarak, jauh, sepenuhnya, ragam, corak mode, gelar, mode,
model, basa-basi, wahana, jenis, orang, watak, kejenisan, pengandaian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membentuk, merupakan,

melatih, terbentuk, mewujud, memperbuat, menyebut, membuat,
menyortir, menggolongkan, menjeniskan, bergaul, memilih

َشْكلِِهۦٓ َشاِكَلِتِهۦ
bentuknya/serupa (ia[pr]) yang keadaannya / bentuknya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلىٰ َشاِكَلِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan setiap mengerjakan atas/terhadap

(ia[pr]) yang keadaannya / bentuknya
Al-Isra:84 َشاِكَلِتِهۦ

ٌج َوَءاَخُر ِمن َشْكلِِهۦٓ أَزْوَٰ
dan yang lain dari bentuknya/serupa pasangan-pasangan Shaad:58 َشْكلِِهۦٓ
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و ك ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keluhan, pengaduan, kelah,

keluh, penyakit, gerutuan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوتَْشتَِكىٓ َكِمْشَكٰوٍة أَْشُكوا۟
dan mengadukan seperti lobang (kalian[lk]) mengadukanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل إِنََّمآ أَْشُكوا۟ بَثِّى َوُحزِْنىٓ إَِلى الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah (kalian[lk]) mengadukanlah

kesusahan dan kesedihanku kepada Allah
Yusuf:86 ۟ أَْشُكوا

َمثَُل نُورِِهۦ َكِمْشَكٰوٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح ٱمْلِْصبَاُح ِفى زَُجاَجٍة
perumpamaan cahaya-nya seperti lobang didalamnya pelita pelita-

pelita itu di dalam kaca
An-Nuur:35 َكِمْشَكٰوٍة

َوتَْشتَِكىٓ إَِلى الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْسَمعُ تََحاُورَُكَمآ
dan mengadukan kepada Allah dan Allahmendengar (kalian[berdua])

saling tanya jawab
Al-Mujaadilah:1 َوتَْشتَِكىٓ
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ت م ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suasana, rabaan, tembakau

sedotan, sisa yg tak berguna, dengus, dengkus, satu gelas minuman keras,
penghirupan, bau, parfum, wangian, harum, ukupan, ukup, esens,

pencium, wangi-wangian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merasa, merasakan, berasa,

terasa, pikir, meraba, kira, menjamah, menggagap, memperasakan,
bersuka cita, gembira, girang, menggembirakan, menggirangkan,

membuat ria, hormat bernama, mati, menghirup, memotong ujung sumbu,
membunuh, mencium tembakau, memeriksa dgn mencium, mendengus,
berdengus, mengorok, mengharumkan, mencium, mewangi, menciumi,

memberi wangi-wangian pd, membelai, mendorong, mendorongkan,
mencari-cari, maju dgn hati-hati, maju dgn pelan-pelan

تُْشِمْت
dijadikan gembira

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَاَل تُْشِمْت ِبىَ ٱأْلَْعَدآَء
maka jangan dijadikan gembira denganku musuh-musuh Al-A'raaf:150 تُْشِمْت
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خ م ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna luhur, agung, megah, angkuh,

sombong, tinggi sekali, mahamulia, curam, terus terang, tanpa basa-basi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggertak, menipu, maju
dgn gertakan, nomina, bluff, edge, precipice, cliff, attitude, mannerism,

vaunt, cape, headland, promontory, foreland, head, dissimulation

ٍت ِمخَٰ شَٰ
(ia[pr]) yang tinggi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آًء فُرَاتًا ٍت َوأَْسَقيْنَُٰكم مَّ ِمخَٰ َوَجَعْلنَا ِفيَها َروَِٰسىَ شَٰ
dan kami menjadikan padanya gunung-gunung (ia[pr]) yang tinggi

dan (kami) beri minum kalian air tawar / segar
Al-Mursalaat:27 ٍت ِمخَٰ شَٰ
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ز م ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna orang berkepala batu,

bandel, keras kepala, kepala batu, tdk patuh, yg suka melawan, tahan
panas, degil, yg sulit diatasi, yg sulit disembuhkan, bahan yg tahan panas,
cengeng, rongseng, yg suka mengomel, mudah tersinggung, marah-marah,
nakal, binal, yg suka memberontak, yg suka menentang, gigih, keras hati,
tebal telinga, dakar, susah dihilangkan, berkeras kepala, tekun, ketegar,

besar kepala, susah sembuh, kapal, enggan, segan, emoh, tdk berkemauan
penuh, gelisah, resah, tdk menurut, tdk sabar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْشَمأَزَّْت
(ia[pr]) mengerutlah / kesallah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45
ٱْشَمأَزَّْت
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س م ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sinar matahari, surya, sang

surya, Matahari
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjemur, memanasi di sinar

matahari

ْمُس َوٱلشَّ ْمَس َوٱلشَّ ْمِس لِلشَّ َشْمًسا ْمِس ِبٱلشَّ
dan matahari dan matahari kepada matahari matahari dengan matahari

ْمِس ٱلشَّ ْمُس ٱلشَّ ْمَس ٱلشَّ ْمِس َوٱلشَّ
matahari matahari matahari demi matahari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْمِس ِمَن ٱمْلَْشِرِق َقاَل إِبْرَِٰهيُم فَِإنَّ الـلَّـَه يَأِْتى ِبٱلشَّ
dia mengatakan Ibrahim maka sesungguhnya Allah ia mendatangkan

/ mengumpulkan dengan matahari dari timur
Al-Baqarah:258 ْمِس ِبٱلشَّ

اَل يََرْوَن ِفيَها َشْمًسا واََل زَْمَهِريًرا
tidak (mereka) melihat didalamnya matahari dan tidak kedinginan

yang sangat
Al-Insaan:13 َشْمًسا

ْمِس ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلشَّ
(aku) mendapatkannya dan kaumnya mereka bersujud kepada

matahari dari selain Allah
An-Naml:24 ْمِس لِلشَّ

ْمِس واََل لِْلَقَمِر َوٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَقُهنَّ اَل تَْسُجُدوا۟ لِلشَّ
tidak sujud kepada matahari dan jangan pada bulan dan bersujudlah

kepada Allah yang (ia) menciptakan mereka[pr]
Fush-Shilat:37

ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ
yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam

tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan
Al-An'aam:96 ْمَس َوٱلشَّ
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رَٰتٍۭ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّ َوٱلشَّ
dan matahari dan bulan dan bintang yang sangat

ditundukkan/dimudahkan dengan perintahnya
Al-A'raaf:54

ْمَس َوٱْلَقَمَر يَٰٓأَبَِت إِنِّى َرأَيُْت أََحَد_َعَشَر َكوَْكبًا َوٱلشَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku melihat belas bintang-bintang

dan matahari dan bulan
Yusuf:4

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12

ْمَس َوٱْلَقَمَر َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ
dan dia yang dia menciptakan malam dan siang dan matahari dan

bulan
Al-Anbiyaa':33

َجُر ْمُس َوٱْلَقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱْلجِبَاُل َوٱلشَّ َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َوٱلشَّ
dan orang/apa di dalam bumi dan matahari dan bulan dan bintang-

bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon
Al-Hajj:18 ْمُس َوٱلشَّ

ْمُس تَْجِرى مِلُْستََقرٍّ لََّها ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َوٱلشَّ
dan matahari dia mengalirkan bagi yang menjadi tempat

ketetapan/peredaran baginya itu mereka menguasai sangat perkasa
yang sangat mengetahui

YaaSiin:38

ْمُس َوٱْلَقَمُر َوِمْن َءايَِٰتِه ٱلَّيُْل َوٱلنََّهاُر َوٱلشَّ
dan dari tanda-tanda-Nya malam dan siang dan matahari dan bulan

Fush-Shilat:37

ْمِس َوُضَحىَٰها َوٱلشَّ
demi matahari dan cahayanya pagi hari Ash-Shams:1 ْمِس َوٱلشَّ

ذَا َربِّى ْمَس بَاِزَغًة َقاَل هَٰ ا رََءا ٱلشَّ فََلمَّ
maka ketika dia melihat matahari yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:78 ْمَس ٱلشَّ

ْمَس ِضيَآًء َوٱْلَقَمَر نُوًرا ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلشَّ
dia yang ia menjadikan matahari bersinar dan bulan cahaya

Yunus:5

ْمَس َر ٱلشَّ  ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش َوَسخَّ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dan (ia) telah benar-

benar memperjalankan matahari
Arraad:2

ْمَس َوٱْلَقَمَر َدآِئبنَْيِ َر َلُكُم ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian matahari dan

bulan keduanya tetap beredar
Ibrahim:33

ْمَس إِذَا طََلَعت تَّزََٰوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوتََرى ٱلشَّ
dan kamu melihat matahari ketika (ia) muncul (ia) pura-pura

miring/condong dari gua mereka sebelah sebelah kanan
Al-Kahfi:17
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ْمَس َعَليِْه َدلِياًل ثُمَّ َجَعْلنَا ٱلشَّ
kemudian kami jadikan matahari atasnya sangat teduh

Al-Furqon:45

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَسخَّ مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa dia menciptakan

langit dan bumi dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari
dan bulan

Al-Ankabuut:61

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل َوَسخَّ
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam dan (ia) telah benar-benar

memperjalankan matahari dan bulan
Luqman:29

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Faathir:13

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Az-Zumar:5

ْمَس ِسَراًجا َوَجَعَل ٱْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل ٱلشَّ
dan dia menjadikan bulan tentang mereka cahaya dan dia menjadikan

matahari pelita
Nuh:16

ْمُس يَنۢبَِغى َلَهآ أَن تُْدرَِك ٱْلَقَمَر اَل ٱلشَّ
tidak matahari patut/mungkin baginya bahwa didapatkan/dikejar

bulan
YaaSiin:40 ْمُس ٱلشَّ

ْمُس َوٱْلَقَمُر ِبُحْسبَاٍن ٱلشَّ
matahari dan bulan dengan/menurut perhitungan

Ar-Rahman:5

ْمُس َوٱْلَقَمُر َوُجِمعَ ٱلشَّ
dan telah dikumpulkan matahari dan bulan

Al-Qiyaamah:9

رَْت ْمُس ُكوِّ إِذَا ٱلشَّ
apabila matahari digulung

At-Takwiir:1

ْمِس إَِلىٰ َغَسِق ٱلَّيِْل َلٰوةَ لُِدُلوِك ٱلشَّ أَِقمِ ٱلصَّ
dirikanlah sholat untuk digelincirkan kamu[pr] (oleh mereka)

matahari sampai gelap malam
Al-Isra:78 ْمِس ٱلشَّ

ْمِس  َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمْغرَِب ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat / waktu terbenam matahari

Al-Kahfi:86

ْمِس َوَجَدَها تَطُْلعُ َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمطْلِعَ ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat /waktu terbit matahari

mendapatkannya terbit atas/terhadap kaum/orang-orang
Al-Kahfi:90

ْمِس َوَقبَْل ُغُروِبَها َوِمْن َءانَآِئ ٱلَّيِْل َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan dari

bagian/waktu malam
Thaahaa:130
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ْمِس َوَقبَْل ٱْلُغُروِب ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
dengan memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenam
Qaaf:39
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ل م ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persatuan, ketunggal-ikaan,

termasuk, terhitung, penutup, lindungan, sampul, sarung, selubung, tutup,
tudung, perlindungan, kedok, selimut, kulit, kain penutup, ulas,

selongsong, kelumun, pelupuk, perkulitan, deking, pelukan, peluk,
dekapan, rangkulan, pagutan, rangkuman

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasukkan, berisi, muat,
merangkum, melingkungi, menjalinkan, menutupi, mencakup, menutup,

meliputi, melindungi, melingkupi, menempuh, melapisi, membukut,
meliput, menyungkup, mengulas, mengulasi, memperlarikan, menyamak,

menabiri, memperlindungkan, memperlindungi, menangkupkan,
mengalasi, mengalas, menjaring, merangkul, menganut, memeluk,
berpelukan, mendekap, memagut, berpeluk, menganuti, menerima

tawaran, memahami, mengerti, terdiri dr, mengandung, melibatkan,
memerlukan, menyebabkan, mengakibatkan, membabitkan, membelit,

membawa-bawa, menyangkut, membutuhkan, membawa, melibat,
mempercampurkan, menyangkuntukan, menyangkutpauntukan,

mempersangkuntukan, mempergaulkan, memperturuntukan,
mewujudkan, menjelmakan, membubuhkan, menambahkan, menambah,

mempribadikan, membungkus, menyelubungi, melipat

ٱْشتََمَلْت َمآِئِل َوٱلشَّ َوِشَماٍل َشَمآِئلِِهْم ِبِشَمالِِهۦ
dia kemudian

mengandung / hamil dan kiri dan sebelah kiri kiri mereka disebelah kirinya

َماِل ٱلشِّ
kiri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبِشَمالِِهۦ
dan adapun orang yang dia memberikan kitabnya disebelah kirinya Al-Haaqqah:25 ِبِشَمالِِهۦ

ِكِريَن ِنِهْم َوَعن َشَمآِئلِِهْم واََل تَجُِد أَْكثَرَُهْم شَٰ َوَعْن أَيْمَٰ
dan dari sumpah-sumpah mereka dan dari kiri mereka dan tidak kamu

mendapatkan kebanyakan mereka para yang mensyukuri
Al-A'raaf:17 َشَمآِئلِِهْم
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َلَقْد َكاَن لَِسبٍَإ ِفى َمْسَكِنِهْم َءايٌَة َجنَّتَاِن َعن يَِمنيٍ َوِشَماٍل
sesungguhnya adalah dia bagi kaum Saba di dalam tempat kediaman

mereka tanda-tanda dua surga dari sebelah kanan dan sebelah kiri
Saba':15 َوِشَماٍل

ًدا لِـلَّـِه َوُهْم دَِٰخُروَن َمآِئِل ُسجَّ يَتَفَيَّؤُا۟ ِظلَُٰلُهۥ َعِن ٱْليَِمنيِ َوٱلشَّ
menjadi membolak-balik bayangannya/naungannya dari sebelah
kanan dan kiri sujud kepada Allah dan mereka orang-orang yang

telah berendah diri

An-Nahl:48 َمآِئِل َوٱلشَّ

أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ
atau dia kemudian mengandung / hamil atasnya paling/lebih

penyayang dua yang perempuan
Al-An'aam:143 ٱْشتََمَلْت

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan atau dia
kemudian mengandung / hamil atasnya

Al-An'aam:144

نُْه َماِل َوُهْم ِفى فَْجَوٍة مِّ إِذَا َغَربَت تَّْقرُِضُهْم ذَاَت ٱلشِّ َو
dan ketika (ia[pr]) terbenam k lampau) pinjamkan mereka[lk] sebelah

kiri dan mereka di dalam tempat yang lurus dari padanya
Al-Kahfi:17 َماِل ٱلشِّ

َماِل  َونَُقلِّبُُهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوذَاَت ٱلشِّ
dan membolak-balikkan mereka sebelah sebelah kanan dan sebelah

kiri
Al-Kahfi:18

َماِل َقِعيٌد إِذْ يَتََلقَّى ٱمْلُتََلقِّيَاِن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
ketika menjadi sangat melemparkan dua pencatat/dua malaikat dari

sebelah kanan dan dari kiri duduk
Qaaf:17

َماِل ُب ٱلشِّ َماِل َمآ أَْصحَٰ ُب ٱلشِّ َوأَْصحَٰ
dan penduduk kiri apa/siapa para penghuni kiri

Al-Waqi'a:41

َماِل ُب ٱلشِّ َماِل َمآ أَْصحَٰ ُب ٱلشِّ  َوأَْصحَٰ
dan penduduk kiri apa/siapa para penghuni kiri

Al-Waqi'a:41

َماِل ِعِزيَن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
dari sebelah kanan dan dari kiri berkelompok-kelompok

Al-Ma'arij:37
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ا ن ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna merek, pelatuk, picu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat, mencapai,
menjadikan, melakukan, menciptakan, memproduksi, mencipta,
mengeluarkan, buat, menjadi, bikin, mendapatkan, memperoleh,
mendapat, mendapati, mengadakan, melemparkan, membikin,

mendorong, membereskan, menempuh, menerima, memperlakukan,
memaksakan, menjahit, menyerang, menuju, memperbuat, mencetuskan,

menggerakkan

َشنَـَٔاُن َشاِنئََك
kebencian (ia[lk]) yang membencimu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ َشاِنئََك ُهَو ٱأْلَبْتَُر
sesungguhnya (ia[lk]) yang membencimu dia terputus Al-Kauthar:3 َشاِنئََك

إِذَا َحَلْلتُْم فَٱْصطَاُدوا۟ واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َو
dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka kalian
hendaklah baru berburu dan jangan dia membuat kalian berdosa

kebencian kaum/orang-orang

Al-Maidah:2
َشنَـَٔاُن

واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َعَلىٰٓ أاَلَّ تَْعِدُلوا۟
dan jangan dia membuat kalian berdosa kebencian kaum/orang-orang

atasku/terhadapku untuk tidak kalian melakukan keadilan
Al-Maidah:8
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ب ه ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna meteor, cirit bintang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوُشُهبًا ِشَهاٌب ِشَهابًا ِبِشَهاٍب
dan suluh api yang

menyala nyala api suluh api yang menyala dengan api yang menyala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسـَٔاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر أَْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََّعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
aku akan mendatangkan kepadamu dari padanya dengan berita atau

aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api
agar supaya kalian kalian memanaskan badan

An-Naml:7
ِبِشَهاٍب

فََمن يَْستَِمعِ ٱْلَءاَن يَجِْد َلُهۥ ِشَهابًا رََّصًدا
maka barang siapa mendengarkan sekarang dia mendapatkan baginya

suluh api yang menyala intaian
Al-Jinn:9 ِشَهابًا

ْمعَ فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب مُِّبنٌي إاِلَّ َمِن ٱْستََرَق ٱلسَّ
melainkan orang/siapa (ia) kemudian menjadi mencuri pendengaran

lalu (ia[lk]) akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api yang
nyata

Al-Hijr:18
ِشَهاٌب

إاِلَّ َمْن َخِطَف ٱْلَخطْفََة فَأَتْبََعُهۥ ِشَهاٌب ثَاِقٌب
kecuali siapa (syaitan) menyambar/mencuri sambaran lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya nyala api (ia[lk]) yang
memancarkan api / cemerlang

Ash-Shaafaat:10

َمآَء فََوَجْدنََٰها ُملِئَْت َحرًَسا َشِديًدا َوُشُهبًا َوأَنَّا مَلَْسنَا ٱلسَّ
dan bahwasannya (kami) menyentuh langit maka (kami)

mendapatinya dipenuhi (olehnya) penjagaan sangat keras/berat dan
suluh api yang menyala

Al-Jinn:8
َوُشُهبًا
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د ه ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bukti, petunjuk, tanda,

kesaksian, keterangan, alasan, takrir, penyaksian, fakta-fakta, sertifikat,
surat keterangan, akte, ijazah, sertipikat, diploma, bantuan, pertolongan,

penyaksi, penyaksi mata, contoh.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyaksikan, mengalami,

mempersaksikan, bersaksi, memberikan kesaksian, membuktikan,
menunjukkan, mengumumkan, mempercermin, mempercerminkan,

mempecermin, menguatkan, membantu, bantu, menolong, menyumbang,
memperlapang, menghadiri, hadir, mengikuti, mengurus, pergi,

menenangkan, melayani, merawat, menyertai, menemani, memberi surat
keterangan, memperkuat.

دَِٰتِهْم ِبَشهَٰ أُْشِهُد أَْشَهُد أَْشَهدتُُّهْم أََشِهُدوا۟
dengan kesaksian

mereka disaksikanlah aku mengakui
(aku)

mempersaksikan
mereka

apakah (kalian[lk])
menyaksikan

تَْشَهَد َهَدآِء ِبٱلشُّ َدِة هَٰ ِبٱلشَّ ِبَشِهيٍد دَِٰتِهْم ِبَشهَٰ
memberikan
penyaksian dengan saksi-saksi dengan kesaksian dengan seorang

saksi
dengan kesaksian

mereka

تَْشَهْد تَْشَهُدوِن تَْشَهُدوَن تَْشَهُد تَْشَهَد
kamu menyaksikan menyaksikan kalian menyaksikan menyaksikan memberikan

penyaksian

َدةُ َشهَٰ َدةَ َشهَٰ َدةً َشهَٰ َشاِهٌد تَْشَهْد
kesaksian kesaksian kesaksian sangat penyaksi kamu menyaksikan

َشِهدتُّْم دَٰتٍۭ َشهَٰ َدِتِهَما َشهَٰ َدتُُهْم َشهَٰ َدةُ َشهَٰ
(kalian)

menyaksikan saksi/sumpah kesaksian keduanya persaksian mereka kesaksian
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َشِهْدنَآ َشِهْدنَا َشِهُدوا۟ َشِهَد َشِهدتُّْم
kami menyaksikan kami menyaksikan mereka

mempersaksikan dia menyaksikan (kalian)
menyaksikan

َشِهيدٌۢ َشِهيٌد َشِهيدًۢا َشِهيًدا َشِهْدنَآ
sangat penyaksi sangat penyaksi yang benar-benar

sangat menyaksikan
yang benar-benar

sangat menyaksikan kami menyaksikan

ِهُدوَن شَٰ ِهًدا شَٰ َشِهيَديِْن َشِهيٍد َشِهيدٌۢ
orang-orang yang
telah menyaksikan

yang benar-benar
sangat menyaksikan dua orang saksi kesaksian sangat penyaksi

ُشَهَدآَءُكُم ُشَهَدآَءُكم ُشَهَدآَء ِهِديَن شَٰ ِهُدوَن شَٰ
saksi-saksi kalian saksi-saksi kalian para saksi-saksi orang-orang yang

mengakui
orang-orang yang
telah menyaksikan

۟ فَأَْشِهُدوا ُشُهوٌد ُشُهوًدا ُشَهَدآُء ُشَهَدآَءُكُم
maka (kalian[lk])
adakanlah saksi-

saksi
saksi-saksi saksi-saksi saksi-saksi saksi-saksi kalian

َلتَْشَهُدوَن فَٱْشَهُدوا۟ فَٱْستَْشِهُدوا۟ َدةُ فََشهَٰ فَأَْشِهُدوا۟
sungguh kalian

mengakui
maka kalian
hendaklah

menyaksikan
maka datangkanlah

saksi-saksi maka kesaksian
maka (kalian[lk])
adakanlah saksi-

saksi

۟ لِّيَْشَهُدوا َدِة هَٰ لِلشَّ َلَشِهيٌد َدتُنَآ َلَشهَٰ َلتَْشَهُدوَن
supaya menyaksikan bagi persaksian benar-benar

menyaksikan
sesungguhnya
kesaksian kami

sungguh kalian
mengakui

نَْشَهُد مَّْشُهوٌد مَّْشَهِد َمْشُهوًدا لِّيَْشَهُدوا۟
menyaksikan (ia[lk]) yang

disaksikan
tempat/waktu
menyaksikan yang disaksikan supaya menyaksikan

َوتَْشَهُد َوأَْشِهُدٓوا۟ َوأَْشِهُدوا۟ َوأَْشَهَدُهْم نَْشَهُد
dan memberi

kesaksian
dan (kalian[lk])
persaksikanlah

dan (kalian[lk])
persaksikanlah

dan (ia[lk]) akhirnya
menyaksikan

mereka
menyaksikan
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۟ َوَشِهُدٓوا َوَشِهُدوا۟ َوَشِهَد َوَشاِهٍد َوتَْشَهُد
dan mereka
mengakui

dan mereka
mengakui dan menyaksikan dan (ia[lk]) yang

telah menyaksikan
dan memberi

kesaksian

َويُْشِهُد َوَمْشُهوٍد َوْليَْشَهْد َوَشِهيٌد َوَشِهُدٓوا۟
dan dia

menyaksikan
dan (ia[lk]) yang

disaksikan
dan hendaklah
menyaksikan dan seorang saksi dan mereka

mengakui

َدِة هَٰ َوٱلشَّ
dan yang menyaksikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َدتُُهْم َويُْسـَُٔلوَن إِنَٰثًا أََشِهُدوا۟ َخْلَقُهْم َستُْكتَُب َشهَٰ
orang-orang perempuan apakah (kalian[lk]) menyaksikan penciptaan

mereka kelak akan ditulis (ia) persaksian mereka dan akan ditanya
Az-Zukhruf:19 ۟ أََشِهُدوا

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ مَّآ أَْشَهدتُُّهْم َخْلَق ٱلسَّ
tidak (aku) mempersaksikan mereka ciptaan langit dan bumi Al-Kahfi:51 أَْشَهدتُُّهْم

ُقل آلَّ أَْشَهُد
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengakui Al-An'aam:19 أَْشَهُد

َقاَل إِنِّىٓ أُْشِهُد الـلَّـَه
dia mengatakan sesungguhnya aku disaksikanlah Allah Huud:54 أُْشِهُد

دَِٰتِهْم َقآِئُموَن َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَشهَٰ
dan orang-orang yang mereka dengan kesaksian mereka orang-orang

yang menegakkan
Al-Ma'arij:33 دَِٰتِهْم ِبَشهَٰ

ةٍۭ ِبَشِهيٍد فََكيَْف إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
maka bagaimana jika/apabila kami datangkan dari setiap ummat

dengan seorang saksi
An-Nisa:41 ِبَشِهيٍد

َدِة َعَلىٰ َوْجِهَهآ هَٰ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ ِبٱلشَّ
itu lebih dekat agar mereka datang dengan kesaksian atas/terhadap

wajahnya
Al-Maidah:108 َدِة هَٰ ِبٱلشَّ
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ِذبُوَن َهَدآِء فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِعنَد الـلَّـِه ُهُم ٱْلكَٰ فَِإذْ َلْم يَأْتُوا۟ ِبٱلشُّ
maka jika tidak mereka datang dengan saksi-saksi maka itulah

mereka disisi Allah mereka orang-orang yang mendustakan
An-Nuur:13 َهَدآِء ِبٱلشُّ

دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه َويَْدَرؤُا۟ َعنَْها ٱْلَعذَاَب أَن تَْشَهَد أَْربَعَ َشهَٰ
dan menolak dari padanya azab / siksa bahwa memberikan

penyaksian empat saksi/sumpah dengan Allah
An-Nuur:8 تَْشَهَد

يَْوَم تَْشَهُد َعَليِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَيِْديِهْم
pada hari menyaksikan atas mereka lidah-lidah mereka dan tangan-

tangan mereka
An-Nuur:24 تَْشَهُد

ثُمَّ أَْقَررْتُْم َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
kemudian kalian berikrar / mengakui dan kalian kalian menyaksikan Al-Baqarah:84 تَْشَهُدوَن

 يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
hai ahli kitab mengapa kalian mengingkari pada ayat-ayat Allah dan

kalian kalian menyaksikan
Ali-Imran:70

َما ُكنُت َقاِطَعًة أَْمًرا َحتَّىٰ تَْشَهُدوِن
tidak ada adalah aku (ia[lk]) yang memotong sesuatu

sehingga/sebelum menyaksikan
An-Naml:32 تَْشَهُدوِن

فَِإن َشِهُدوا۟ فَاَل تَْشَهْد َمَعُهْم
maka jika mereka mempersaksikan maka janganlah kamu

menyaksikan bersama mereka
Al-An'aam:150 تَْشَهْد

نُْه َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة َويَتُْلوهُ َشاِهٌد مِّ
dan membacakannya sangat penyaksi dari padanya dan dari

sebelumnya kitab Musa pedoman dan rahmat
Huud:17 َشاِهٌد

َوَدتِْنى َعن نَّفِْسى َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ َقاَل ِهىَ رَٰ
dia mengatakan dia (kamu) menggodaku dari diriku dan menyaksikan

sangat penyaksi dari keluarganya
Yusuf:26

 وََكفَرْتُم ِبِهۦ َوَشِهَد َشاِهٌد
dan (kalian) mengingkari dengannya dan menyaksikan sangat

penyaksi
Al-Ahqaaf:10

َدةً ِعنَدهُۥ ِمَن الـلَّـِه ن َكتََم َشهَٰ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia menyembunyikan

kesaksian di sisi-nya dari Allah
Al-Baqarah:140 َدةً َشهَٰ

َدةً  ُقْل أَىُّ َشىٍْء أَْكبَُر َشهَٰ
kamu hendaklah mengatakan manakah/siapakah sesuatu paling besar

kesaksian
Al-An'aam:19

َدةً أَبًَدا ِننَي َجْلَدةً واََل تَْقبَُلوا۟ َلُهْم َشهَٰ فَٱْجلُِدوُهْم ثَمَٰ
maka deralah mereka delapan puluh deraan dan jangan menerima

bagi mereka kesaksian selama-lamanya
An-Nuur:4
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َدةَ الـلَّـِه َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ واََل نَْكتُُم َشهَٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat dan tidak

menyembunyikan kesaksian Allah
Al-Maidah:106 َدةَ َشهَٰ

َدةُ بَيِْنُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َشهَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kesaksian diantara kamu Al-Maidah:106 َدةُ َشهَٰ

َدتُُهْم َويُْسـَُٔلوَن إِنَٰثًا أََشِهُدوا۟ َخْلَقُهْم َستُْكتَُب َشهَٰ
orang-orang perempuan apakah (kalian[lk]) menyaksikan penciptaan

mereka kelak akan ditulis (ia) persaksian mereka dan akan ditanya
Az-Zukhruf:19 َدتُُهْم َشهَٰ

َدِتِهَما َدتُنَآ أََحقُّ ِمن َشهَٰ ِ فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه َلَشهَٰ ٱأْلَْوَلنيَٰ
dua orang pertama/lebih dekat maka mereka berdua disumpah dengan

(nama) Allah sesungguhnya kesaksian kami lebih berhak dari
kesaksian keduanya

Al-Maidah:107
َدِتِهَما َشهَٰ

ِدِقنَي دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َدةُ أََحِدِهْم أَْربَعُ َشهَٰ فََشهَٰ
maka kesaksian seorang diantara mereka empat saksi/sumpah dengan

Allah sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang benar
An-Nuur:6 دَٰتٍۭ َشهَٰ

دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه َويَْدَرؤُا۟ َعنَْها ٱْلَعذَاَب أَن تَْشَهَد أَْربَعَ َشهَٰ
dan menolak dari padanya azab / siksa bahwa memberikan

penyaksian empat saksi/sumpah dengan Allah
An-Nuur:8

َوَقاُلوا۟ لُِجُلوِدِهْم لَِم َشِهدتُّْم َعَليْنَا
dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka mengapa (kalian)

menyaksikan atas kami
Fush-Shilat:21 َشِهدتُّْم

ْهَر فَْليَُصْمُه فََمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
maka barang siapa dia menyaksikan diantara kamu bulan maka

hendaklah ia berpuasa
Al-Baqarah:185 َشِهَد

َشِهَد الـلَّـُه أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia menyaksikan Allah bahwasanya tidak ada tuhan melainkan dia

Ali-Imran:18

َحتَّىٰٓ إِذَا َما َجآُءوَها َشِهَد َعَليِْهْم
sehingga apabila apa-apa mereka datang kepadanya dia menyaksikan

atas mereka
Fush-Shilat:20

إاِلَّ َمن َشِهَد ِبٱْلَحقِّ َوُهْم يَْعَلُموَن
kecuali orang dia menyaksikan dengan yang benar dan mereka

mereka mengetahui
Az-Zukhruf:86

فَِإن َشِهُدوا۟ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِفى ٱْلبُيُوِت َحتَّىٰ يَتََوفَّىُٰهنَّ ٱمْلَْوُت
maka jika mereka mempersaksikan maka kalian hendaklah menahan

mereka di dalam rumah-rumah sehingga/sampai dia mewafatkan
mereka kematian

An-Nisa:15
۟ َشِهُدوا
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فَِإن َشِهُدوا۟ فَاَل تَْشَهْد َمَعُهْم
maka jika mereka mempersaksikan maka janganlah kamu

menyaksikan bersama mereka
Al-An'aam:150

َقاُلوا۟ َشِهْدنَا َعَلىٰٓ أَنفُِسنَا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
mereka berkata kami menyaksikan atasku/terhadapku diri kami

sendiri dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia
Al-An'aam:130 َشِهْدنَا

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ثُمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّهۦ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِهۦ َو
kemudian mengatakan kalian kepada warisnya kita tidak kami

menyaksikan tempat / waktu kebinasaan keluarganya dan
sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar

An-Naml:49

َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ
dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku

diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalian
mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172
َشِهْدنَآ

يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَآ إاِلَّ ِبَما َعلِْمنَا
wahai bapak kami sesungguhnya anakmu (ia) mencuri dan tidak kami

menyaksikan selain/kecuali dengan apa (kami) mengetahui
Yusuf:81

َويَُكوَن ٱلرَُّسوُل َعَليُْكْم َشِهيًدا
dan adalah dia mengetahui atas kalian yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Baqarah:143 َشِهيًدا

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:33

ؤآَُلِء َشِهيًدا  َوِجئْنَا ِبَك َعَلىٰ هَٰٓ
dan kami mendatangkan dengan engkau atas/terhadap mereka itu

yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:41

َعُهْم َشِهيًدا  إِذْ َلْم أَُكن مَّ
karena tidak adalah aku bersama mereka yang benar-benar sangat

menyaksikan
An-Nisa:72

 َوأَرَْسْلنََٰك لِلنَّاِس رَُسواًل وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan kami utus kamu kepada manusia seorang rasul dan cukuplah

dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:79

 َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَُكوُن َعَليِْهْم َشِهيًدا
dan pada hari kiamat-kiamat adalah mereka atas mereka yang benar-

benar sangat menyaksikan
An-Nisa:159

 وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan cukuplah kepada Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

An-Nisa:166
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وَُكنُت َعَليِْهْم َشِهيًدا مَّا ُدْمُت ِفيِهْم
dan adalah aku atas mereka yang benar-benar sangat menyaksikan

apa aku tetap/selama diantara mereka
Al-Maidah:117

ٍة َشِهيًدا  َويَْوَم نَبَْعُث ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan dari setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan
An-Nahl:84

ٍة َشِهيًدا َعَليِْهم مِّْن أَنفُِسِهْم َويَْوَم نَبَْعُث ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan di dalam setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan atas mereka dari diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:89

ؤآَُلِء َوِجئْنَا ِبَك َشِهيًدا َعَلىٰ هَٰٓ
dan kami mendatangkan dengan kamu yang benar-benar sangat

menyaksikan atas/terhadap mereka itu
An-Nahl:89

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian dan adalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78

ٍة َشِهيًدا  َونَزَْعنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan kami mencabut dari setiap ummat yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Qashash:75

 ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َشِهيًدا
kamu hendaklah mengatakan cukuplah kepada Allah diantara aku dan

diantara kamu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ankabuut:52

 َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55

 لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
karena Dia hendak memenangkannya atas/terhadap agama semuanya

dan cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Fath:28

فََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
maka cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

antara kami dan antara kamu
Yunus:29 َشِهيدًۢا

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Arraad:43

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Al-Isra:96
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َكفَىٰ ِبِهۦ َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
cukuplah dengannya yang benar-benar sangat menyaksikan antaraku

dan antara kamu dan dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Ahqaaf:8

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َشِهيٌد

َوالـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما تَْعَمُلوَن
dan Allah sangat penyaksi atas/terhadap apa kalian melakukan

Ali-Imran:98

 َوأَنَت َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Engkau atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Maidah:117

فَِإَليْنَا َمرِْجُعُهْم ثُمَّ الـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن
maka kepada (kami) tempat kembali mereka kemudian Allah sangat

penyaksi atas/terhadap apa mereka melakukan
Yunus:46

 إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Hajj:17

 َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Saba':47

 َلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
tidak mencukupi dengan tuhanmu bahwasanya atas/terhadap setiap

sesuatu sangat penyaksi
Fush-Shilat:53

ْمعَ َوُهَو َشِهيٌد  أَْو أَْلَقى ٱلسَّ
atau dia melemparkan pendengaran dan dia sangat penyaksi

Qaaf:37

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Mujaadilah:6

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Buruuj:9

ُقِل الـلَّـُه َشِهيدٌۢ بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah sangat penyaksi antara aku dan

antara kamu
Al-An'aam:19 َشِهيدٌۢ

َقاُلٓوا۟ َءاذَنََّٰك َما ِمنَّا ِمن َشِهيٍد
mereka berkata (kami) nyatakan kepada kamu tidak ada dari kami

dari kesaksian
Fush-Shilat:47 َشِهيٍد
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َوٱْستَْشِهُدوا۟ َشِهيَديِْن ِمن رَِّجالُِكْم فَِإن لَّْم يَُكونَا رَُجَلنْيِ
dan kalian hendaklah mencari saksi dua orang saksi dari orang-orang

laki-laki kalian maka jika tidak adalah dia dua orang laki-laki
Al-Baqarah:282 َشِهيَديِْن

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
wahai nabi sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-
benar sangat menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar

gembira dan peringatan besar

Al-Ahzab:45
ِهًدا شَٰ

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-benar sangat
menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar gembira dan

peringatan besar

Al-Fath:8

ِهًدا َعَليُْكْم إِنَّآ أَرَْسْلنَآ إَِليُْكْم رَُسواًل شَٰ
sesungguhnya kami kami telah mengutus kepadamu seorang rasul

yang benar-benar sangat menyaksikan atas kalian

Al-
Muzzammil:15

ِهُدوَن أَْم َخَلْقنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكَة إِنَٰثًا َوُهْم شَٰ
ataukah (kami) menciptakan malaikat-malaikat orang-orang

perempuan dan mereka orang-orang yang telah menyaksikan

Ash-
Shaafaat:150

ِهُدوَن شَٰ
ِهِديَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهم ِبٱْلُكفِْر أُ۟ولَِٰٓئَك شَٰ

orang-orang yang mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka
dengan perbuatan kekafiran itulah mereka

At-Taubah:17 ِهِديَن شَٰ
ِهِديَن  إِذْ نَفََشْت ِفيِه َغنَُم ٱْلَقْومِ وَُكنَّا لُِحْكِمِهْم شَٰ

ketika (ia) merusak tentang (kebenaran) itu kambing kaum dan
(kami) adalah pada keputusan mereka orang-orang yang mengakui

Al-Anbiyaa':78

أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء إِذْ َحَضَر يَْعُقوَب ٱمْلَْوُت
atau/apakah adalah kalian para saksi-saksi ketika ia menghadiri

yaqub kematian
Al-Baqarah:133 ُشَهَدآَء

لِّتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس
agar kalian menjadi para saksi-saksi atas/terhadap manusia

Al-Baqarah:143

 َولِيَْعَلَم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشَهَدآَء
dan karena dia hendak mengetahui Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia mengambil/menjadikan diantara kalian para
saksi-saksi

Ali-Imran:140

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

 ِبَما ٱْستُْحِفظُوا۟ ِمن ِكتَِٰب الـلَّـِه وََكانُوا۟ َعَليِْه ُشَهَدآَء
dengan sebab mereka mencari penjaga dari kitab Allah dan adalah

mereka atasnya para saksi-saksi
Al-Maidah:44

 أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء
paling/lebih penyayang dua yang perempuan ataukah adalah kalian

para saksi-saksi
Al-An'aam:144

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian dan adalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78

 َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا۟ ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang

merdeka kemudian mereka tidak mereka datang dengan empat para
saksi-saksi

An-Nuur:4

 لَّواَْل َجآُءو َعَليِْه ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
mengapa tidak mereka mendatangkan atasnya dengan empat para

saksi-saksi
An-Nuur:13

َوٱْدُعوا۟ ُشَهَدآَءُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah saksi-saksi kalian dari selain Allah Al-Baqarah:23 ُشَهَدآَءُكم

ُقْل َهُلمَّ ُشَهَدآَءُكُم ٱلَِّذيَن يَْشَهُدوَن
kamu hendaklah mengatakan bawalah kemari saksi-saksi kalian

orang-orang yang mereka menyaksikan
Al-An'aam:150 ُشَهَدآَءُكُم

َمْن َءاَمَن تَبُْغونََها ِعَوًجا َوأَنتُْم ُشَهَدآُء
orang ia beriman dia menghendakinya kebengkokan dan kalian saksi-

saksi
Ali-Imran:99 ُشَهَدآُء

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن أَزْوََٰجُهْم َوَلْم يَُكن لَُّهْم ُشَهَدآُء إآِلَّ أَنفُُسُهْم
dan orang-orang yang menuduh / melempar isteri-isteri mereka dan

tidak adalah dia bagi mereka saksi-saksi kecuali diri-diri mereka
An-Nuur:6

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

ُشُهوًدا

 َوبَِننَي ُشُهوًدا
anak-anak saksi-saksi

Al-
Muddaththir:13
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َوُهْم َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي ُشُهوٌد
dan mereka atas/terhadap apa mereka melakukan terhadap orang-

orang yang beriman saksi-saksi
Al-Buruuj:7 ُشُهوٌد

فَِإذَا َدفَْعتُْم إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم فَأَْشِهُدوا۟ َعَليِْهْم
maka apabila kalian telah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka maka (kalian[lk]) adakanlah saksi-saksi atas mereka
An-Nisa:6 ۟ فَأَْشِهُدوا

ِدِقنَي دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َدةُ أََحِدِهْم أَْربَعُ َشهَٰ فََشهَٰ
maka kesaksian seorang diantara mereka empat saksi/sumpah dengan

Allah sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang benar
An-Nuur:6 َدةُ فََشهَٰ

فَٱْستَْشِهُدوا۟ َعَليِْهنَّ أَْربََعًة مِّنُكْم
maka datangkanlah saksi-saksi atas mereka empat diantara kalian An-Nisa:15 ۟ فَٱْستَْشِهُدوا

ِهِديَن َقاُلٓوا۟ أَْقَررْنَا َقاَل فَٱْشَهُدوا۟ َوأَنَا۠ َمَعُكم مَِّن ٱلشَّٰ
mereka berkata kami mengakui dia mengatakan maka kalian

hendaklah menyaksikan dan aku beserta kalian dari para penyaksi
Ali-Imran:81 ۟ فَٱْشَهُدوا

َوَمۢن بََلغَ أَِئنَُّكْم َلتَْشَهُدوَن
dan siapa/orang ia telah sampai apakah sesungguhnya kamu sungguh

kalian mengakui
Al-An'aam:19 َلتَْشَهُدوَن

َدِتِهَما َدتُنَآ أََحقُّ ِمن َشهَٰ ِ فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه َلَشهَٰ ٱأْلَْوَلنيَٰ
dua orang pertama/lebih dekat maka mereka berdua disumpah dengan

(nama) Allah sesungguhnya kesaksian kami lebih berhak dari
kesaksian keduanya

Al-Maidah:107
َدتُنَآ َلَشهَٰ

إِنَُّهۥ َعَلىٰ ذَٰلَِك َلَشِهيٌد َو
dan sesungguhnya ia atas/terhadap itu benar-benar menyaksikan Al-Adiyaat:7 َلَشِهيٌد

َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا۟ هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

َدِة هَٰ لِلشَّ

ْعُلومٍَٰت لِّيَْشَهُدوا۟ َمنَِٰفعَ َلُهْم َويَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka danmenyebut

nama Allah di dalam / pada hari yang ditentukan
Al-Hajj:28 ۟ لِّيَْشَهُدوا

َوُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر إِنَّ ُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
dan bacaan fajar sesungguhnya bacaan fajar adalah dia yang

disaksikan
Al-Isra:78 َمْشُهوًدا
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فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن مَّْشَهِد يَْومٍ َعِظيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

tempat/waktu menyaksikan hari yang besar
Maryam:37 مَّْشَهِد

َوذَٰلَِك يَْوٌم مَّْشُهوٌد
dan demikian/itu hari (ia[lk]) yang disaksikan Huud:103 مَّْشُهوٌد

إِذَا َجآَءَك ٱمْلُنَِٰفُقوَن َقاُلوا۟ نَْشَهُد
apabila/tatkala ia telah datang kepadamu orang-orang munafik

mereka berkata menyaksikan

Al-
Munaafiquun:1

نَْشَهُد
َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ

dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku
diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalia

mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172
َوأَْشَهَدُهْم

َدةَ لِـلَّـِه هَٰ َوأَْشِهُدوا۟ ذََوْى َعْدٍل مِّنُكْم َوأَِقيُموا۟ ٱلشَّ
dan (kalian[lk]) persaksikanlah dua orang mempunyai keadilan

diantara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesakisan-kesaksian
karena Allah

Ath-Thalaaq:2
۟ َوأَْشِهُدوا

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

۟ َوأَْشِهُدٓوا

ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65
َوتَْشَهُد

َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد
dan (ia[lk]) yang telah menyaksikan dan (ia[lk]) yang disaksikan Al-Buruuj:3 َوَشاِهٍد

َوَدتِْنى َعن نَّفِْسى َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ َقاَل ِهىَ رَٰ
dia mengatakan dia (kamu) menggodaku dari diriku dan menyaksikan

sangat penyaksi dari keluarganya
Yusuf:26 َوَشِهَد

وََكفَرْتُم ِبِهۦ َوَشِهَد َشاِهٌد
dan (kalian) mengingkari dengannya dan menyaksikan sangat

penyaksi
Al-Ahqaaf:10
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ِفِريَن َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir
Al-An'aam:130 ۟ َوَشِهُدوا

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا۟ فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

َوَشِهُدٓوا۟ أَنَّ ٱلرَُّسوَل َحقٌّ َوَجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
dan mereka mengakui bahwasanya rasul hak/kebenaran dan dia telah

mendatangkan kepada mereka keterangan-keterangan
Ali-Imran:86 ۟ َوَشِهُدٓوا

َعَها َسآِئٌق َوَشِهيٌد َوَجآَءْت ُكلُّ نَفٍْس مَّ
dan datang tiap jiwa/orang bersamanya seorang penggiring dan

seorang saksi
Qaaf:21 َوَشِهيٌد

َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما طَآِئفٌَة مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan hendaklah menyaksikan siksaan/hukuman keduanya segolongan

dari orang-orang yang beriman
An-Nuur:2 َوْليَْشَهْد

َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد
dan (ia[lk]) yang telah menyaksikan dan (ia[lk]) yang disaksikan Al-Buruuj:3 َوَمْشُهوٍد

َويُْشِهُد الـلَّـَه َعَلىٰ َما ِفى َقْلِبِهۦ
dan dia menyaksikan Allah atas/terhadap apa di dalam hatinya Al-Baqarah:204 َويُْشِهُد

َوٱْستَْشِهُدوا۟ َشِهيَديِْن ِمن رَِّجالُِكْم فَِإن لَّْم يَُكونَا رَُجَلنْيِ
dan kalian hendaklah mencari saksi dua orang saksi dari orang-orang

laki-laki kalian maka jika tidak adalah dia dua orang laki-laki
Al-Baqarah:282 ۟ َوٱْستَْشِهُدوا

ا تُْشرُِكوَن َوٱْشَهُدٓوا۟ أَنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
dan saksikanlah olehmu bahwasanya aku berlepas diri dari apa kalian

mempersekutukan
Huud:54 ۟ َوٱْشَهُدٓوا

نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوٱْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
kami penolong-penolong Allah kami telah beriman kepada Allah dan

kamu hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang
mematuhi / menyerahkan diri

Ali-Imran:52
َوٱْشَهْد

َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوٱْشَهْد ِبأَنَّنَا ُمْسلُِموَن
mereka berkata kami telah beriman dan kamu hendaklah

menyaksikan bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang mematuhi
/ menyerahkan diri

Al-Maidah:111
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َدِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dan dia

maha bijaksana maha pengungkap
Al-An'aam:73 َدِة هَٰ َوٱلشَّ

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ  ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
kemudian akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua

yang gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:94

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ  َوَستُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
dan akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang

gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:105

َدِة ٱْلَكِبيُر ٱمْلُتََعاِل هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan sangat

besar maha tinggi
Arraad:9

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َدِة فَتَعَٰ هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
(ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan

maka sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Al-
Mu'minuun:92

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ذَٰلَِك عَٰ
itu yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa sangat penyayang
As-Sajdah:6

َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ  ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46

ُن ٱلرَِّحيُم َدِة ُهَو ٱلرَّْحمَٰ هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dia

pemurah sangat penyayang
Al-Hasyr:22

َدِة فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن هَٰ َوٱلشَّ
dan yang menyaksikan lalu dia merangkan kepada kalian terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Jumu'ah:8

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa maha bijaksana

At-
Taghaabun:18

َهَدآُء ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم أَْجرُُهْم َونُورُُهْم َوٱلشُّ
dan orang-orang yang menjadi saksi disisi tuhan mereka bagi mereka

pahala mereka dan cahaya mereka
Al-Hadiid:19 َهَدآُء َوٱلشُّ

لِِحنَي َوَحُسَن أُ۟ولَِٰٓئَك رَِفيًقا َهَدآِء َوٱلصَّٰ دِّيِقنَي َوٱلشُّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلصِّ
dari para nabi dan laki-laki yang benar dan para syuhada dan orang-

orang saleh dan sebaik-baik itulah mereka teman
An-Nisa:69 َهَدآِء َوٱلشُّ

َهَدآِء َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َوِجآ۟ىَء ِبٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلشُّ
dan didatangkan para nabi dan para syuhada dan dia telah

diselesaikan diantara mereka dengan benar/adil dan mereka tidak
mereka dianiaya

Az-Zumar:69
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َوَما ُكنتُْم تَْستَِتُروَن أَن يَْشَهَد َعَليُْكْم
dan tidak adalah kalian bersembunyi untuk menyaksikan atas kalian Fush-Shilat:22 يَْشَهَد

لَِّٰكِن الـلَّـُه يَْشَهُد ِبَمآ أَنزََل إَِليَْك
tetapi Allah dia menjadi saksi dengan apa (Al Quran) ia menurunkan

kepadamu
An-Nisa:166 يَْشَهُد

ِذبُوَن َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ
dan Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-

orang yang telah mendustakan
At-Taubah:107

ِذبُوَن إِن ُقوِتْلتُْم َلنَنُصرَنَُّكْم َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ َو
dan jika kalian telah dibunuh niscaya akan membantu kalian dan

Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Hasyr:11

ِذبُوَن إِنََّك َلرَُسوُلُهۥ َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َلكَٰ
sesungguhnya kamu benar-benar rasul-nya dan Allah dia menjadi

saksi sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki sungguh orang-
orang yang telah mendustakan

Al-
Munaafiquun:1

بُوَن يَْشَهُدهُ ٱمْلَُقرَّ
menyaksikannya orang-orang yang sangat didekatkan

Al-
Mutaffifiin:21 يَْشَهُدهُ

أَنزََلُهۥ ِبِعْلِمِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْشَهُدوَن
dia menurunkannya dengan pengetahuannya dan Malaikat-Malaikat

mereka menyaksikan
An-Nisa:166 يَْشَهُدوَن

 ُقْل َهُلمَّ ُشَهَدآَءُكُم ٱلَِّذيَن يَْشَهُدوَن
kamu hendaklah mengatakan bawalah kemari saksi-saksi kalian

orang-orang yang mereka menyaksikan
Al-An'aam:150

 َقاُلوا۟ فَأْتُوا۟ ِبِهۦ َعَلىٰٓ أَْعنُيِ ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن
mereka berkata maka kalian hendaklah mendatangkan dengannya

atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi
mereka mereka menyaksikan

Al-Anbiyaa':61

وا۟ ِكَراًما وا۟ ِبٱللَّْغِو َمرُّ إِذَا َمرُّ َوٱلَِّذيَن اَل يَْشَهُدوَن ٱلزُّوَر َو
dan orang-orang yang tidak mereka menyaksikan palsu dan apabila

melalui dengan perkara sia-sia melalui kemuliaan/kehormatan
Al-Furqon:72

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقوُلوا۟ ٱْشَهُدوا۟ ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
maka jika kalian telah memalingkan dan mereka mengatakan kalian
hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang mematuhi /

menyerahkan diri

Ali-Imran:64
۟ ٱْشَهُدوا

َدةَ هَٰ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ واََل تَْكتُُموا۟ ٱلشَّ
dan dia hendaklah bertakwa Allah tuhannya dan jangan kalian

menyembunyikan kesakisan-kesaksian
Al-Baqarah:283 َدةَ هَٰ ٱلشَّ

3038

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َدةَ لِـلَّـِه هَٰ َوأَْشِهُدوا۟ ذََوْى َعْدٍل مِّنُكْم َوأَِقيُموا۟ ٱلشَّ
dan (kalian[lk]) persaksikanlah dua orang mempunyai keadilan

diantara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesakisan-kesaksian
karena Allah

Ath-Thalaaq:2

ِهِديَن َوٱتَّبَْعنَا ٱلرَُّسوَل فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
dan kami telah mengikuti rasul maka catatlah kami bersama para

penyaksi
Ali-Imran:53 ِهِديَن ٱلشَّٰ

ِهِديَن  َقاُلٓوا۟ أَْقَررْنَا َقاَل فَٱْشَهُدوا۟ َوأَنَا۠ َمَعُكم مَِّن ٱلشَّٰ
mereka berkata kami mengakui dia mengatakan maka kalian

hendaklah menyaksikan dan aku beserta kalian dari para penyaksi
Ali-Imran:81

ِهِديَن  يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka catatlah

kami bersama para penyaksi
Al-Maidah:83

ِهِديَن  َونَْعَلَم أَن َقْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعَليَْها ِمَن ٱلشَّٰ
dan kami mengetahui bahwa sungguh telah kamu berkata benar

kepada kami dan adalah diatasnya dari para penyaksi
Al-Maidah:113

ِهِديَن  ٱلَِّذى فَطَرَُهنَّ َوأَنَا۠ َعَلىٰ ذَٰلُِكم مَِّن ٱلشَّٰ
yang (ia) menciptakan mereka[pr] dan aku atas/terhadap yang

demikian itu bagi kalian dari/termasuk para penyaksi
Al-Anbiyaa':56

ِهِديَن  َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشَّٰ
dan tidak adalah kamu dari/termasuk para penyaksi

Al-Qashash:44

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َهَدآُء ٱلشُّ

َهَدآِء ن تَرَْضْوَن ِمَن ٱلشُّ فَرَُجٌل َوٱْمَرأَتَاِن ِممَّ
maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari siapa kalian

meridhai dari saksi-saksi
Al-Baqarah:282 َهَدآِء ٱلشُّ

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ ُد هَٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan mereka mengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18 ُد ٱأْلَْشهَٰ

ُد  ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َويَْوَم يَُقوُم ٱأْلَْشهَٰ
di dalam kehidupan dunia dan pada hari dia mendirikan saksi-saksi

Ghafir:51
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ر ه ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bulan, fitnah, umpatan,

fitnahan, umpat, kecemaran, gunjing, jujat, jahat, dengki, yg merugikan,
yg merusak, dendam, yg memfitnah, yg membusukkan, yg memburuk-

burukkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyatakan, mengumumkan,

memproklamasikan, menyerukan, memproklamirkan, memfitnah,
mengumpat, mempergunjingkan, memburukkan, membusukkan,

memperburukkan, mempergunjing, memburuk-burukkan, menerangi,
menyinari, menerangkan, menjelaskan, membarakan, menghiasi dgn

lampu-lampu, merusak, merugikan, menjelekkan, mencemarkan,
mencemari, mengata-ngatai, mengumumkan kekurangan, mengumumkan

kesalahan, membikin malu orang, menghina orang di muka umum

َشْهٌر َشْهًرا ْهِر ِبٱلشَّ أَْشُهٍر أَْشُهٌر
bulan bulan dengan bulan bulan-bulan (kb

jamak)
bulan-bulan (kb

jamak)

ْهَر َوٱلشَّ َشْهُر َشْهَريِْن َشْهٍر َشْهٌر
dan bulan bulan dua bulan bulan bulan

ُهوِر ٱلشُّ ْهِر ٱلشَّ ْهُر ٱلشَّ ْهَر ٱلشَّ
bulan bulan bulan bulan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْعُلومٌَٰت ٱْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ
haji bulan-bulan (kb jamak) yang ditentukan Al-Baqarah:197 أَْشُهٌر

لِّلَِّذيَن يُؤُْلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر
bagi orang-orang yang di-ila (bersumpah tidak akan mendekati) dari

istri-istri mereka (ia) supaya menanti/diberi tangguh empat[pr] bulan-
bulan (kb jamak)

Al-Baqarah:226 أَْشُهٍر
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يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ أَْربََعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا
menjadi sangat menahan dengan diri mereka[pr] empat[pr] bulan-

bulan (kb jamak) dan sepuluh (hari)
Al-Baqarah:234

 فَِسيُحوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض أَْربََعَة أَْشُهٍر
maka berjalanlah di dalam (muka) bumi empat[pr] bulan-bulan (kb

jamak)
At-Taubah:2

 إِِن ٱرْتَبْتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثَلَٰثَُة أَْشُهٍر
jika kalian ragu-ragu maka iddah / hitungan mereka[pr] bertiga/tiga

orang[lk] bulan-bulan (kb jamak)
Ath-Thalaaq:4

ْهِر ٱْلَحَرامِ َوٱْلُحرُمَُٰت ِقَصاٌص ْهُر ٱْلَحرَاُم ِبٱلشَّ ٱلشَّ
bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati balasan

(qisas)
Al-Baqarah:194 ْهِر ِبٱلشَّ

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36 َشْهًرا

إِنِّى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي ُلُهۥ ثَلَٰثُوَن َشْهًرا َو َوَوَضَعتُْه ُكرًْها َوَحْمُلُهۥ َوِفصَٰ
dan (ia) melahirkannya kebencian / susah payah dan mengandungnya

dan menyapihnya tiga puluh bulan dan sesungguhnya aku
termasuk/dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Al-Ahqaaf:15

يحَ ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin waktu pagi nya bulan dan perjalanan di

waktu petangnya bulan
Saba':12 َشْهٌر

يحَ ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َن ٱلرِّ  َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin waktu pagi nya bulan dan perjalanan di

waktu petangnya bulan
Saba':12

َليَْلُة ٱْلَقْدِر َخيٌْر مِّْن أَْلِف َشْهٍر
malam kemuliaan kebaikan dari seribu bulan Al-Qadr:3 َشْهٍر

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti)
An-Nisa:92 َشْهَريِْن

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ ِمن َقبِْل
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti) dari sebelum
Al-Mujaadilah:4

َشْهُر رََمَضاَن ٱلَِّذٓى أُنِزَل ِفيِه ٱْلُقرَْءاُن
bulan Ramadhan yang dia menurunkan tentang (kebenaran) itu al-

qur'an
Al-Baqarah:185 َشْهُر
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۟ ْهَر ٱْلَحرَاَم َوٱْلَهْدَى َوٱْلَقلَِٰٓئَد ذَٰلَِك لِتَْعَلُمٓوا َوٱلشَّ
dan bulan suci dan binatang kurban dan binatang yang diberi kalung

itu supayakalian mengetahui
Al-Maidah:97 ْهَر َوٱلشَّ

ْهَر فَْليَُصْمُه فََمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
maka barang siapa dia menyaksikan diantara kamu bulan maka

hendaklah ia berpuasa
Al-Baqarah:185 ْهَر ٱلشَّ

ْهَر ٱْلَحرَاَم واََل ٱْلَهْدَى واََل ٱْلَقلَِٰٓئَد واََل ٱلشَّ
dan jangan bulan haram/suci dan jangan binatang hadiah/korban dan

jangan binatang yang diberi kalung untuk korban
Al-Maidah:2

ْهِر ٱْلَحَرامِ َوٱْلُحرُمَُٰت ِقَصاٌص ْهُر ٱْلَحرَاُم ِبٱلشَّ ٱلشَّ
bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati balasan

(qisas)
Al-Baqarah:194 ْهُر ٱلشَّ

ْهِر ٱْلَحَرامِ ِقتَاٍل ِفيِه يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلشَّ
mereka menanyakan kepadamu dari/pada bulan Haram perang

tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:217 ْهِر ٱلشَّ

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36 ُهوِر ٱلشُّ

فَِإذَا ٱنَسَلخَ ٱأْلَْشُهُر ٱْلُحرُُم
maka apabila (ia) akhirnya mengabiskan bulan-bulan haram At-Taubah:5 ٱأْلَْشُهُر
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ق ه ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ilham, wahyu, penjiwaan,

inhalasi, penghirupan, pernafasan, pengisapan, desah, keluh, nafas
panjang, rintihan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendesah, mengeluh,
bernafas, mengesah, mendesau, merindukan

َوَشِهيٌق َشِهيًقا
dan rintihan jeritan / rintihan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَآ أُْلُقوا۟ ِفيَها َسِمُعوا۟ َلَها َشِهيًقا َوِهىَ تَفُوُر
apabila (kalian) lemparkanlah di dalamnya (ia[pr]) yang satu baginya

jeritan / rintihan dan ia mendidih
Al-Mulk:7 َشِهيًقا

َلُهْم ِفيَها زَِفيٌر َوَشِهيٌق
bagi mereka didalamnya rintiahan dan rintihan Huud:106 َوَشِهيٌق
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ي ه ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg menggiurkan, yg

menyenangkan, enak, gurih, sedap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْشتََهْت يَْشتَُهوَن َشْهَوةً تَْشتَِهيِه تَْشتَِهىٓ
(ia) menginginkan inginkan nafsu ingininya inginkan

َهوَِٰت ٱلشَّ
syahwat / hawa nafsu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلُكْم ِفيَها َما تَْشتَِهىٓ أَنفُُسُكْم
dan bagimu didalamnya apa yang inginkan diri-diri kalian[lk] Fush-Shilat:31 تَْشتَِهىٓ

لُِدوَن َوِفيَها َما تَْشتَِهيِه ٱأْلَنفُُس َوتََلذُّ ٱأْلَْعنُيُ َوأَنتُْم ِفيَها خَٰ
dan didalamnya (bumi) apa yang ingininya jiwa/manusia dan sedap

mata-mata dan kalian didalamnya orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:71 تَْشتَِهيِه

إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki nafsu dari selain isteri-

isteri
Al-A'raaf:81 َشْهَوةً

أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki nafsu dari selain

isteri-isteri
An-Naml:55

نَُهۥ َوَلُهم مَّا يَْشتَُهوَن َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه ٱْلبَنَِٰت ُسبْحَٰ
dan menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan maha suci dia dan

bagi mereka apa inginkan
An-Nahl:57 يَْشتَُهوَن

 َوِحيَل بَيْنَُهْم َوبَنْيَ َما يَْشتَُهوَن
dan dihalangi diantara mereka dan antara apa inginkan

Saba':54
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ا يَْشتَُهوَن  َوأَْمَدْدنَُٰهم ِبفَِٰكَهٍة َوَلْحمٍ مِّمَّ
dan (kami) perpanjanglah mereka dengan buah-buahan dan daging

dari apa inginkan
Ath-Thuur:22

ا يَْشتَُهوَن  َوَلْحمِ طَيٍْر مِّمَّ
dan daging burung-burung dari apa inginkan

Al-Waqi'a:21

ا يَْشتَُهوَن  َوفَوَِٰكَه ِممَّ
dan (ia[pr]) yang berbuah dari apa inginkan

Al-Mursalaat:42

لُِدوَن اَل يَْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفى َما ٱْشتََهْت أَنفُُسُهْم خَٰ
tidak mereka mendengar suara/desirnya (apa neraka) dan mereka di

dalam apa (ia) menginginkan diri-diri mereka orang-orang yang kekal
Al-Anbiyaa':102 ٱْشتََهْت

َهوَِٰت زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
dia dihiasi bagi manusia kecintaan syahwat / hawa nafsu Ali-Imran:14 َهوَِٰت ٱلشَّ

َهوَِٰت  َويُِريُد ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلشَّ
dan dia menghendaki orang-orang yang mereka mengikuti syahwat /

hawa nafsu
An-Nisa:27

َهوَِٰت فََسْوَف يَْلَقْوَن َغيًّا َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti syahwat / hawa nafsu maka kelak menemui

kesesatan/kebinasaan
Maryam:59
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Kosakata AlQuran

ب و ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencemari, mencemarkan,
menulari, mengotorkan, menghamakan, menjangkitkan, mewarnai sedikit,

mencat sedikit, memberi nada pd, mempercampurkan

َلَشْوبًا
pasti yang dipakaikan / dicampurkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ إِنَّ َلُهْم َعَليَْها َلَشْوبًا مِّْن َحِميمٍ
kemudian sesungguhnya bagi mereka diatasnya pasti yang

dipakaikan / dicampurkan dari air panas sangat mendidih
Ash-Shaafaat:67 َلَشْوبًا
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Kosakata AlQuran

ر و ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengacara, saran, rencana,

perundingan, pembahasan, pembicaraan, bahasan, musyawarah,
perundingan, konferensi, rapat, pertemuan, konperensi, muktamar, forum,

mimbar, gelanggang, majelis, para pendengar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menasihatkan, menganjurkan

َوَشاِورُْهْم َوتََشاُوٍر فَأََشارَْت ُشوَرٰى
dan kalian hendaklah
musyawarah dengan

mereka
dan permusyawaratan

maka (ia[pr])
musyawarah /
menunjukkan

musyawarah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن ُشوَرٰى بَيْنَُهْم َوِممَّ
musyawarah diantara mereka dan sebagian apa kami rizqikan kepada

mereka mereka menafkahkan
Asy-Syuura:38 ُشوَرٰى

فَأََشارَْت إَِليِْه َقاُلوا۟ َكيَْف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفى ٱمْلَْهِد َصِبيًّا
maka (ia[pr]) musyawarah / menunjukkan kepadanya (anaknya

mereka berkata bagaimana menurut dibicarakan orang (anak) adalah
dia di dalam buaian kanak-kanak

Maryam:29
فَأََشارَْت

فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن تََراٍض مِّنُْهَما َوتََشاُوٍر
maka jika dia ingin penyapihan dari/dengan tambah dalam kerelaan

diantara keduanya dan permusyawaratan
Al-Baqarah:233 َوتََشاُوٍر

فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْستَْغِفْر َلُهْم َوَشاِورُْهْم ِفى ٱأْلَْمِر
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kalian hendaklah

mohon ampun bagi mereka dan kalian hendaklah musyawarah
dengan mereka di dalam urusan ini

Ali-Imran:159 َوَشاِورُْهْم
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Kosakata AlQuran

ض و ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pukulan, coretan, tembakan,

goresan, gores, sambaran, kayuhan, usapan, gerak, takt, gaya renang,
cambukan, serangan otak, percobaan, ras, perlombaan, lomba, bangsa,

keturunan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membelai, mengelus,

mengusap, membujuk, mencoret, mencoreng, membuai, membulatkan,
mengelilingi, mengitari, menyelesaikan, mengakhiri, dpt dibulatkan,

membundarkan, berlomba, membalap, bergegas, mengebut,
memperlombakan, melomba, bergegas-gegas, sibuk kian-kemari,

menjalankan cepat-cepat, memburu, mengalir, mengejar, bergerak dgn
cepat, lari cepat

ُشَواٌظ
nyala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يُرَْسُل َعَليُْكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َونَُحاٌس فَاَل تَنتَِصَراِن
akan dikirimkan atas kalian berdua nyala dari api neraka dan cairan

tembaga maka tidak (kalian berdua) menolong
Ar-Rahman:35 ُشَواٌظ
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Kosakata AlQuran

ك و ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mawar liar, onak, semak

berdur.i
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjengkelkan.

وَْكِة ٱلشَّ
kekuatan senjata

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَْكِة تَُكوُن َلُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغيَْر ذَاِت ٱلشَّ
dan/sedang menginginkan bahwasanya tidak / bukan / selain

mempunyai kekuatan senjata adalah kalian bagi kalian
Al-Anfaal:7 وَْكِة ٱلشَّ
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Kosakata AlQuran

ي و ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna panggangan, alat

pemanggang, daging panggang, tempat pembakar, barbekyu, anglo yg
berapi kecil, tamasya dgn makan-makan sate, daging yg dimasak pelan-

pelan, panas, pertengkaran, percekcokan, letupan, letusan, ayah, pak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memanggang, membakar,
menanyai dgn keras, memperapikan, memeriksa dgn terus-menerus,

memanggang daging, terpanggang, menggoreng tanpa minyak,
merendang, memarahi, memasak pelan-pelan, menderita dgn hebat,

bermunculan, meletus, meletuskan, singgah, mendedas, menjengukkan,
menyerudukan, keluar masuk dgn cepat, muncul dgn tiba-tiba

يَْشِوى َوٰى لِّلشَّ
menghanguskan bagi kulit kepala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٰى نَزَّاَعًة لِّلشَّ
mencabut/mengelupas bagi kulit kepala Al-Ma'arij:16 َوٰى لِّلشَّ

رَاُب َوَسآَءْت ُمرْتَفًَقا يَْشِوى ٱْلُوُجوهَ ِبئَْس ٱلشَّ
menghanguskan wajah-wajah seburuk-buruk minuman dan seburuk-

buruk yang menjadi tempat istirahat
Al-Kahfi:29 يَْشِوى
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Kosakata AlQuran

hء ي ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kehendak, kesukaan,

kegemaran, sedikit, apa-apa, apa pun, apa saja, siapa saja, barang, apa-
apa 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, ingin, mau, menginginkan,
hendak, menghendaki, membutuhkan, memerlukan, mengharuskan,

menuntut, mewajibkan, mengharapkan, menyukai,senang, gemar, hobi,
bernafsu, mengingini, meminta, memanggil, menelepon, menyebut
menyerukan, merindukan, rindu, mendambakan, kangen, merayu,

pacaran dgn, mencari

ِبَشىٍْء أَْشيَآَءُهْم أَْشيَآَء أََشآُء َشيْئًا
dengan sesuatu

apapun
sesuatu/hak-hak

mereka sesuatu/perkara kehendaki sesuatu

َشىٌْء َشآَء تََشآُءوَن تََشآُء ِبَشىٍْء
barang sesuatu ia menghendaki menghendaki kamu menghendaki dengan sesuatu

apapun

ِشئَْت َشيْـًٔا َشىْءٍۭ َشىٍْء َشىٌْء
(kamu)

menghendaki sesuatu sesuatu sesuatu barang sesuatu

ِشئْنَا ِشئْتُْم ِشئْتَُما ِشئْتُم ِشئَْت
(kami) menghendaki kalian telah

menghendaki
kalian berdua

kehendaki
kalian telah

menghendaki
(kamu)

menghendaki

مُِّبنيٍ لَِشىٍْء لَِشاْ۟ىٍء َلَشىٌْء ِشئْنَا
dengan sesuatu

apapun kepada sesuatu kepada sesuatu benar-benar sesuatu (kami) menghendaki

نََّشآُء ْ نََّشأ ۟ ؤُا نَشَٰٓ نََشآُء مُِّبنيٍ
dia menghendaki menghendaki dia menghendaki dia menghendaki dengan sesuatu

apapun
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Kosakata Al-Quran

يََشِإ ْ يََشأ
menghendaki dia menghendaki

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل َوَلْم يَُك َشيْـًٔا َشيْئًا
bahwasanya (kami) telah menciptakannya dari sebelum dan tidak

adalah sesuatu
Maryam:67 َشيْئًا

إِنَّا ُهْدنَآ إَِليَْك َقاَل َعذَاِبىٓ أُِصيُب ِبِهۦ َمْن أََشآُء
sesungguhnya kami (kami) kembali/bertaubat kepada Engkau dia

mengatakan azab (aku) timpakan dengannya siapa kehendaki
Al-A'raaf:156 أََشآُء

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْسـَُٔلوا۟ َعْن أَْشيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian meminta

dari sesuatu/perkara
Al-Maidah:101 أَْشيَآَء

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka Al-A'raaf:85 أَْشيَآَءُهْم

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka dan jangan

kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan
Huud:85

 واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم
dan janganlah merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka

Asy-
Syu'araa':183

َوَلنَبُْلَونَُّكم ِبَشىٍْء مَِّن ٱْلَخْوِف َوٱْلُجوعِ
dan kami sungguh akan memberi cobaan dengan sesuatu apapun dari

ketakutan dan kelaparan
Al-Baqarah:155 ِبَشىٍْء

َوَما َخْلفَُهْم واََل يُِحيطُوَن ِبَشىٍْء مِّْن ِعْلِمِهۦٓ
dan tidak belakang mereka dan tidak mereka diketahui dengan

sesuatu apapun dari pengetahuannya
Al-Baqarah:255

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َليَبُْلَونَُّكُم الـلَّـُه ِبَشىٍْء
wahai orang-orang yang mereka mengimani sungguh dia akan

menguji kalian Allah dengan sesuatu apapun
Al-Maidah:94

اَل يَْستَجِيبُوَن َلُهم ِبَشىٍْء إاِلَّ َكبَِٰسِط َكفَّيِْه إَِلى ٱمْلَآِء
tidak memperkenankan bagi mereka dengan sesuatu apapun

melainkan seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya
kedalam air

Arraad:14
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KosakataAlQuran

 يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْقُضوَن ِبَشىٍْء
mereka memohon dari selain dia tidak menyempurnakan dengan

sesuatu apapun
Ghafir:20

لَِك ٱمْلُْلِك تُؤِْتى ٱمْلُْلَك َمن تََشآُء ُقِل ٱللَُّهمَّ مَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai Tuhan yang merajai/menguasai

kerajaan kamu mendatangkan kerajaan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26 تََشآُء

ن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء َوتَنزُِع ٱمْلُْلَك ِممَّ
dan kamu mencabut kerajaan dari siapa kamu menghendaki dan

kamu memuliakan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26

ن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء  َوتَنزُِع ٱمْلُْلَك ِممَّ
dan kamu mencabut kerajaan dari siapa kamu menghendaki dan

kamu memuliakan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26

َوتُِذلُّ َمن تََشآُء ِبيَِدَك ٱْلَخيُْر
dan dihinakan orang kamu menghendaki dengan tanganmu kebaikan

Ali-Imran:26

َوتَْرزُُق َمن تََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan kamu memberi rezki orang kamu menghendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:27

 تُِضلُّ ِبَها َمن تََشآُء
disesatkan dengannya siapa kamu menghendaki

Al-A'raaf:155

َوتَْهِدى َمن تََشآُء أَنَت َولِيُّنَا فَٱْغِفْر َلنَا
dan memberi petunjuk aku siapa kamu menghendaki Engkau

pelindung kami maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami
Al-A'raaf:155

تُرِْجى َمن تََشآُء ِمنُْهنَّ َوتُـِْٔوٓى إَِليَْك َمن تََشآُء
menjauhi/menceraikan siapa kamu menghendaki daripada mereka

kamu beri perlindungan / menggauli kepadamu siapa kamu
menghendaki

Al-Ahzab:51

 تُرِْجى َمن تََشآُء ِمنُْهنَّ َوتُـِْٔوٓى إَِليَْك َمن تََشآُء
menjauhi/menceraikan siapa kamu menghendaki daripada mereka

kamu beri perlindungan / menggauli kepadamu siapa kamu
menghendaki

Al-Ahzab:51

َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه
dan tidak menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah Al-Insaan:30 تََشآُءوَن

َلِمنَي َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء ٱهللَُّ رَبُّ ٱْلعَٰ
dan tidak kamu menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah

Tuhan/Pemelihara semesta alam
At-Takwiir:29

رِِهْم َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلذََهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
dan bila ia menghendaki Allah tentu ia menghilangkan dengan

pendengaran mereka dan penglihatan mereka
Al-Baqarah:20 َشآَء
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KosakataAlQuran

إِنَّآ إِن َشآَء الـلَّـُه مَلُْهتَُدوَن َو
dan sesungguhnya kami jika ia menghendaki Allah sungguh orang-

orang yang cepat mendapat petunjuk
Al-Baqarah:70

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه أَلَْعنَتَُكْم
dan jikalau ia menghendaki Allah niscaya ia telah mempersulit kalian

Al-Baqarah:220

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتََل ٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهم
dan jika ia menghendaki Allah tidak dia membunuh orang-orang

yang dari sesudah mereka
Al-Baqarah:253

۟ َوِمنُْهم مَّن َكفََر َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتَُلوا
dan diantara mereka orang ia mengingkari dan jika ia menghendaki

Allah tidak mereka dibunuh
Al-Baqarah:253

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إاِلَّ ِبَما َشآَء َوِسعَ ُكرِْسيُُّه ٱلسَّ
kecuali dengan apa ia menghendaki dia meliputi kekuasaanNya langit

dan bumi
Al-Baqarah:255

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَسلَّطَُهْم َعَليُْكْم
dan kalau ia menghendaki Allah tentu dia telah memberi kekuasaan

kepada mereka atas kalian
An-Nisa:90

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan sekiranya ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu

ummat yang melakukan penyatuan
Al-Maidah:48

فَتَأِْتيَُهم ِبـَٔايٍَة َوَلْو َشآَء الـلَّـُه
lalu dia mendatangkan kepada mereka dengan keterangan-keterangan

dan jika/kalau ia menghendaki Allah
Al-An'aam:35

إِن َشآَء َوتَنَسْوَن َما تُْشرُِكوَن
jika ia menghendaki dan kalian melupakan apa kalian

mempersekutukan
Al-An'aam:41

۟ َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َمآ أَْشرَُكوا
dan kalau ia menghendaki Allah tidak kalian menyekutukan

Al-An'aam:107

َوَلْو َشآَء َربَُّك َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki tuhanmu tidak mereka melakukannya maka

hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-
adakan

Al-An'aam:112

إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه
kecuali apa (jika) ia menghendaki Allah

Al-An'aam:128

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki Allah tidak mereka melakukannya maka
hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-

adakan

Al-An'aam:137

َلْو َشآَء الـلَّـُه َمآ أَْشرَْكنَا
jikalau ia menghendaki Allah tidak kami mempersekutukan

Al-An'aam:148
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فََلْو َشآَء َلَهَدىُٰكْم أَْجَمِعنَي
maka jika ia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kalian

mereka semuanya
Al-An'aam:149

واََل َضرًّا إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه
dan tidak pemberian bahaya kecuali apa ia menghendaki Allah

Al-A'raaf:188

 ِمن فَْضلِِهۦٓ إِن َشآَء
dari karunianya jika ia menghendaki

At-Taubah:28

ُقل لَّْو َشآَء الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jikalau ia menghendaki Allah

Yunus:16

ٍة أََجٌل إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه لُِكلِّ أُمَّ
melainkan apa ia menghendaki Allah bagi tiap-tiap umat waktu/umur

Yunus:49

َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَءاَمَن َمن ِفى ٱأْلَرِْض
dan jika ia menghendaki tuhanmu tentulah beriman orang di dalam

bumi
Yunus:99

إِن َشآَء َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن
jika ia menghendaki dan tidak kalian bagi para yang melepaskan diri

Huud:33

إاِلَّ َما َشآَء َربَُّك
kecuali apa ia menghendaki tuhanmu

Huud:107

إاِلَّ َما َشآَء َربَُّك َعطَآًء َغيَْر َمْجذُوٍذ
kecuali apa ia menghendaki tuhanmu pemberian tidak / bukan / selain

(ia[lk]) yang diputus
Huud:108

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ
dan jikalau ia menghendaki tuhanmu tentu (ia [lk]) menjadikan

manusia ummat yang melakukan penyatuan
Huud:118

َوَقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِمْصَر إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
dan dia mengucapkan kalian hendaklah masuk negeri mesir jika ia

menghendaki Allah keadaan aman
Yusuf:99

َوَلْو َشآَء َلَهَدىُٰكْم أَْجَمِعنَي
dan jika ia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kalian

mereka semuanya
An-Nahl:9

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َلْو َشآَء الـلَّـُه َما َعبَْدنَا ِمن ُدوِنِهۦ
dan dia mengucapkan orang-orang yang kalian menyekutukan jika ia

menghendaki Allah tidak (kami) menyembah dari selain dia
An-Nahl:35

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan kalau ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu umat

yang melakukan penyatuan
An-Nahl:93

بُِّكْم فََمن َشآَء فَْليُؤِْمن َوُقِل ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan katakanlah kebenaran dari tuhan kalian maka barang siapa ia

menghendaki maka berimanlah
Al-Kahfi:29
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َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي نَاًرا
dan barang siapa ia menghendaki maka (ia) kafirlah sesungguhnya

kami kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim api
Al-Kahfi:29

َما َشآَء الـلَّـُه اَل ُقوَّةَ إاِلَّ ِبالـلَّـِه
apa yang ia menghendaki Allah tidak kekuatan kecuali dengan Allah

Al-Kahfi:39

َقاَل َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه َصاِبًرا
dia mengatakan kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah

(ia[lk]) yang sabar
Al-Kahfi:69

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
dan sekiranya ia menghendaki Allah tentu (ia[lk]) akhirnya

menurunkan malaikat-malaikat

Al-
Mu'minuun:24

تَبَارََك ٱلَِّذٓى إِن َشآَء َجَعَل َلَك َخيًْرا
dia memberikan berkah yang silih berganti yang jika ia menghendaki

ia menjadikan bagimu kebaikan
Al-Furqon:10

َوَلْو َشآَء َلَجَعَلُهۥ َساِكنًا
dan jika ia menghendaki niscaya (ia) menjadikannya (ia[lk]) yang

menetapkan
Al-Furqon:45

إاِلَّ َمن َشآَء أَن يَتَِّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل
melainkan orang ia menghendaki bahwa dia mengambil kepada

tuhannya jalan
Al-Furqon:57

إاِلَّ َمن َشآَء الـلَّـُه
kecuali siapa ia menghendaki Allah

An-Naml:87

لِِحنَي إِن َشآَء الـلَّـُه ِمَن ٱلصَّٰ
jika ia menghendaki Allah dari/termasuk orang-orang yang soleh

Al-Qashash:27

ِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي إِن َشآَء  لِّيَْجِزَى الـلَّـُه ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan Allah orang-orang yang benar

dengan kebenaran mereka dan sungguh-sungguh akan menyiksa
orang-orang munafik laki-laki jika ia menghendaki

Al-Ahzab:24

ِبِريَن َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه ِمَن ٱلصَّٰ
kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah dari/termasuk

orang-orang yang sabar

Ash-
Shaafaat:102

إاِلَّ َمن َشآَء الـلَّـُه
kecuali siapa/apa-apa ia menghendaki Allah

Az-Zumar:68

َقاُلوا۟ َلْو َشآَء َربُّنَا أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
mereka berkata kalau ia menghendaki tuhan kami tentu (ia[lk])

akhirnya menurunkan malaikat-malaikat
Fush-Shilat:14

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُهْم أُمَّ
dan jika ia menghendaki Allah tentu (ia) menjadikan mereka ummat

yang melakukan penyatuan
Asy-Syuura:8
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ُن َما َعبَْدنَُٰهم َوَقاُلوا۟ َلْو َشآَء ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata jika ia menghendaki pemurah tidak (kami)

menyembah mereka
Az-Zukhruf:20

َلتَْدُخُلنَّ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
sungguh memasuki masjid Haram jika ia menghendaki Allah keadaan

aman
Al-Fath:27

ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan

Al-
Muzzammil:19

َر مِلَن َشآَء ِمنُكْم أَن يَتََقدََّم أَْو يَتَأَخَّ
bagi siapa ia menghendaki diantara kalian bahwa menjadi sangat

mendahulukan atau (dia) akan menangguhkan

Al-
Muddaththir:37

فََمن َشآَء ذََكرَهُۥ
maka barang siapa ia menghendaki (ia) mengingatnya

Al-
Muddaththir:55

ِذِهۦ تَذِْكرَةٌ فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َسِبياًل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini peringatan/pelajaran maka barang siapa ia

menghendaki ia telah mengambil kepada tuhannya jalan
Al-Insaan:29

فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إَِلىٰ َربِِّهۦ َمـَٔابًا
maka barang siapa ia menghendaki ia telah mengambil kepada

tuhannya tempat kembali
An-Naba:39

فََمن َشآَء ذََكرَهُۥ
maka barang siapa ia menghendaki (ia) mengingatnya

Abasa:12

ثُمَّ إِذَا َشآَء أَنَشرَهُۥ
kemudian apabila ia menghendaki (ia) menyebabkan membangkitkan

Abasa:22

مِلَن َشآَء ِمنُكْم أَن يَْستَِقيَم
bagi siapa ia menghendaki diantara kalian untuk menempuh jalan

yang lurus
At-Takwiir:28

بََك ِفىٓ أَىِّ ُصورٍَة مَّا َشآَء رَكَّ
di dalam / pada apa saja gambar/bentuk apa ia menghendaki (ia) telah

sering menyusunmu / menaikkanmu
Al-Infitaar:8

إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه
kecuali apa ia menghendaki Allah

Al-Alaa:7

فََمْن ُعِفىَ َلُهۥ ِمْن أَِخيِه َشىٌْء
maka barang siapa telah dimaafkan baginya dari saudaranya barang

sesuatu
Al-Baqarah:178 َشىٌْء

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْخفَىٰ َعَليِْه َشىٌْء
sesungguhnya Allah tidak dia sembunyi atasnya barang sesuatu

Ali-Imran:5

 َليَْس َلَك ِمَن ٱأْلَْمِر َشىٌْء
bukankah bagimu dari urusan ini barang sesuatu

Ali-Imran:128
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ُهنَا ِمَن ٱأْلَْمِر َشىٌْء مَّا ُقِتْلنَا هَٰ
dari urusan ini barang sesuatu tidak dibunuh di sini

Ali-Imran:154

 أَْو َقاَل أُوِحىَ إَِلىَّ َوَلْم يُوَح إَِليِْه َشىٌْء
atau dia mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku dan/padahal

tidak diwahyukan/diilhamkan kepadanya barang sesuatu
Al-An'aam:93

اَعِة َشىٌْء َعِظيٌم إِنَّ زَْلزََلَة ٱلسَّ
sesungguhnya kegoncangan kiamat barang sesuatu yang besar

Al-Hajj:1

إِن تَْدُع ُمثَْقَلٌة إَِلىٰ ِحْملَِها اَل يُْحَمْل ِمنُْه َشىٌْء  َو
dan jika mengharapkan/menyeru (ia[pr]) yang diberi beban untuk

memikulnya tidak dipikul dari padanya barang sesuatu
Faathir:18

 يَْوَم ُهم بَِٰرزُوَن اَل يَْخفَىٰ َعَلى الـلَّـِه ِمنُْهْم َشىٌْء
pada hari mereka (mereka[lk]) yang telah keluar tidak dia sembunyi

atas/terhadap Allah dari mereka barang sesuatu
Ghafir:16

ِميعُ ٱْلبَِصيُر َليَْس َكِمثْلِِهۦ َشىٌْء َوُهَو ٱلسَّ
bukankah serupa dengan nya barang sesuatu dan dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Asy-Syuura:11

ذَا َشىٌْء َعجِيٌب ِفُروَن هَٰ فََقاَل ٱْلكَٰ
lalu ia mengatakan para pembangkan ini barang sesuatu keajaiban /

keanehan / keganjilan
Qaaf:2

إِن فَاتَُكْم َشىٌْء مِّْن أَزْوَِٰجُكْم إَِلى ٱْلُكفَّاِر فََعاَقبْتُْم َو
dan jika dia melepaskan kalian barang sesuatu dari isteri-isteri kalian

kepada orang-orang kafir lalu (kalian) membalas

Al-
Mumtahinah:11

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi Al-Baqarah:20 َشىٍْء

َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:29

أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:106

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:109

َرٰى َعَلىٰ َشىٍْء  َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َليَْسِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang Yahudi ia bukanlah orang-orang nasrani

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113

َرٰى َليَْسِت ٱْليَُهوُد َعَلىٰ َشىٍْء  َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani ia bukanlah orang Yahudi

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113
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إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:148

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian
hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu

sangat mengetahui

Al-Baqarah:231

َقاَل أَْعَلُم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia mengatakan paling mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap

setiap sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:259

۟ ا َكَسبُوا الَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّمَّ
tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari apa mereka telah

melakukan
Al-Baqarah:264

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:284

إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:26

ِفى َشىٍْء إآِلَّ أَن تَتَُّقوا۟ ِمنُْهْم تَُقىًٰة
di dalam sesuatu kecuali bahwa kalian bertaqwa dari mereka suatu

yang ditakuti
Ali-Imran:28

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:29

 َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء
dan tidak kalian menafkahkan dari sesuatu

Ali-Imran:92

ِهلِيَِّة يَُقوُلوَن َهل لَّنَا ِمَن ٱأْلَْمِر ِمن َشىٍْء  ٱْلجَٰ
orang-orang jahiliyah mereka mengatakan apakah bagi kami dari

urusan ini dari sesuatu
Ali-Imran:154

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:165

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:189
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نُْه نَفًْسا فَِإن ِطنْبَ َلُكْم َعن َشىٍْء مِّ
maka jika mereka baik hati/menyerahkan bagi kalian dari sesuatu dari

padanya seseorang
An-Nisa:4

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat pandai

An-Nisa:32

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:33

فَِإن تَنَٰزَْعتُْم ِفى َشىٍْء فَرُدُّوهُ إَِلى الـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
maka jika kalian saling berselisih di dalam sesuatu maka kalian

hendaklah mengembalikannya kepada Allah dan rasul
An-Nisa:59

ِقيتًا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu Maha Kuasa

An-Nisa:85

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِسيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu

perhitungan
An-Nisa:86

ونََك ِمن َشىٍْء  َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَُضرُّ
dan tidak mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri dan

tidak mereka mudharatkan kamu dari sesuatu
An-Nisa:113

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطًا
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu maha meliputi

An-Nisa:126

َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nisa:176

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:17

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:19

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:40

 ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َلْستُْم َعَلىٰ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian bukankah

atas/terhadap sesuatu
Al-Maidah:68

َوأَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan bahwasannya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Maidah:97

َوأَنَت َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Engkau atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Maidah:117

3060

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديرٌۢ
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Maidah:120

إِن يَْمَسْسَك ِبَخيٍْر فَُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر َو
dan jika dia menimpakan kepadamu dengan kebaikan maka Dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-An'aam:17

َدةً ُقْل أَىُّ َشىٍْء أَْكبَُر َشهَٰ
kamu hendaklah mengatakan manakah/siapakah sesuatu paling besar

kesaksian
Al-An'aam:19

 مَّا فَرَّطْنَا ِفى ٱْلِكتَِٰب ِمن َشىٍْء
tidaklah kami melalaikan di dalam kitab dari sesuatu

Al-An'aam:38

 فَتَْحنَا َعَليِْهْم أَبْوََٰب ُكلِّ َشىٍْء
kami membukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu

Al-An'aam:44

 َما َعَليَْك ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
tidak atas kamu dari perhitungan mereka dari sesuatu

Al-An'aam:52

 َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَليِْهم مِّن َشىٍْء
dan tidak dari perhitunganmu atas mereka dari sesuatu

Al-An'aam:52

 َوَما َعَلى ٱلَِّذيَن يَتَُّقوَن ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang mereka bertakwa dari

perhitungan mereka dari sesuatu
Al-An'aam:69

ُروَن َوِسعَ َربِّى ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما أَفَاَل تَتَذَكَّ
dia meliputi Tuhanku tiap-tiap sesuatu pengetahuan ia membenam

kalian mendapatkan peringatan
Al-An'aam:80

 إِذْ َقاُلوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ بََشٍر مِّن َشىٍْء
ketika mereka berkata tidak ia menurunkan Allah atas/terhadap

manusia dari sesuatu
Al-An'aam:91

 فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ نَبَاَت ُكلِّ َشىٍْء
lalu kami mengeluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu

Al-An'aam:99

ِحبٌَة َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء  َوَلْم تَُكن لَُّهۥ صَٰ
dan tidak adalah baginya yang menemani dan Dia menciptakan tiap-

tiap sesuatu
Al-An'aam:101

َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-An'aam:101

لُِق ُكلِّ َشىٍْء فَٱْعبُُدوهُ خَٰ
yang menciptakan setiap sesuatu maka sembahlah Dia

Al-An'aam:102

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara

Al-An'aam:102

3061

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

۟ َوَحَشرْنَا َعَليِْهْم ُكلَّ َشىٍْء ُقباًُل مَّا َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُٓوا
dan kami mengumpulkan atas mereka tiap-tiap sesuatu berhadap-

hadapan tidak adalah mereka agar mereka beriman
Al-An'aam:111

 وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن َشىٍْء
dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah haramkan dari

sesuatu
Al-An'aam:148

َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat

Al-An'aam:154

 لَّْسَت ِمنُْهْم ِفى َشىٍْء
kamu bukankah dari mereka di dalam sesuatu

Al-An'aam:159

 َوُهَو رَبُّ ُكلِّ َشىٍْء
dan dia tuhan setiap sesuatu

Al-An'aam:164

ْلنَا ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
tiap-tiap sesuatu pengetahuan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Al-A'raaf:89

وََكتَبْنَا َلُهۥ ِفى ٱأْلَْلَواحِ ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوِعظًَة
dan kami menetapkan baginya di dalam batu tulis dari setiap sesuatu

nasehat / pelajaran
Al-A'raaf:145

َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء فَُخذَْها ِبُقوٍَّة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu maka kamu hendaklah

berpegang kepadanya dengan kekuatan
Al-A'raaf:145

 َورَْحَمِتى َوِسَعْت ُكلَّ َشىٍْء
dan rahmatku (ia) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu

Al-A'raaf:156

َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء َوأَْن َعَسىٰٓ
dan tidak dia menciptakan Allah dari sesuatu dan bahwa dia mudah-

mudahan
Al-A'raaf:185

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َغِنْمتُم مِّن َشىٍْء فَأَنَّ لِـلَّـِه ُخُمَسُهۥ َولِلرَُّسوِل
dan kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya (kalian) merampas

dari sesuatu maka mengapa bagi/untuk Allah seperlimanya dan untuk
rasul

Al-Anfaal:41

يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41

الـلَّـُه يَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
Allah (ia[lk]) mengetahui mereka dan tidak kalian menafkahkan dari

sesuatu di dalam jalan Allah
Al-Anfaal:60

 َوَلْم يَُهاِجُروا۟ َما َلُكم مِّن َولَٰيَِتِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak/belum sering berpindah-pindah tidak ada bagi kalian dari

perlindungan mereka dari sesuatu
Al-Anfaal:72
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إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Anfaal:75

وهُ َشيْـًٔا َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر واََل تَُضرُّ
dan tidak memberi mudharat kepadanya sesuatu dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
At-Taubah:39

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-Taubah:115

إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
kepada Allah tempat kembali kalian dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Huud:4

إِنََّمآ أَنَت نَِذيٌر َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara
Huud:12

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap setiap sesuatu Maha

Pemelihara
Huud:57

 ٱلَِّتى يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
yang mereka memohon dari selain Allah dari sesuatu

Huud:101

 َما َكاَن َلنَآ أَن نُّْشرَِك ِبالـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia bagi kami bahwa kami menyekutukan dengan Allah

dari sesuatu
Yusuf:38

 َوَمآ أُْغِنى َعنُكم مَِّن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
dan tidak mengkayakan / mencukupkan dari kalian dari Allah dari

sesuatu
Yusuf:67

 مَّا َكاَن يُْغِنى َعنُْهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia dia mengkayakan dari mereka dari Allah dari sesuatu

Yusuf:68

َوتَفِْصيَل ُكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan menjelaskan setiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Yusuf:111

َوَما تَزَْداُد وَُكلُّ َشىٍْء ِعنَدهُۥ ِبِمْقَداٍر
dan tidak bertambah dan tiap-tiap sesuatu di sisi-nya dengan ukuran

Arraad:8

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

ا َكَسبُوا۟ َعَلىٰ َشىٍْء  الَّ يَْقِدُروَن ِممَّ
tidak mereka menguasai dari apa mereka telah melakukan

atas/terhadap sesuatu
Ibrahim:18
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 ِمْن َعذَاِب الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
dari azab Allah dari sesuatu

Ibrahim:21

َمآِء َعَلى الـلَّـِه ِمن َشىٍْء ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
atas/terhadap Allah dari sesuatu di dalam bumi dan tidak di dalam

langit
Ibrahim:38

َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوزُوٍن
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya/padanya dari setiap

sesuatu (ia[lk]) yang ditimbang
Al-Hijr:19

إِن مِّن َشىٍْء إاِلَّ ِعنَدنَا َخزَآِئنُُهۥ َو
dan tidak dari sesuatu melainkan disisi kami perbendaharaannya

Al-Hijr:21

ِمن َشىٍْء نَّْحُن وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
dari sesuatu kami dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah

haramkan dari selain dia dari sesuatu
An-Nahl:35

 ِمن َشىٍْء نَّْحُن وآََل َءابَآؤُنَا واََل َحرَّْمنَا ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
dari sesuatu kami dan tidak bapak-bapak kami dan tidak kami telah

haramkan dari selain dia dari sesuatu
An-Nahl:35

 أََوَلْم يََرْوا۟ إَِلىٰ َما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
(ia) mencari tempat perlindungan mereka memperhatikan kepada apa

dia menciptakan Allah dari sesuatu
An-Nahl:48

ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء  َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidak menguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75

 َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidak menguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

An-Nahl:77

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89

ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12

إِن مِّن َشىٍْء إاِلَّ يَُسبِّحُ ِبَحْمِدِهۦ َوَمن ِفيِهنَّ َو
dan apa/siapa tentang mereka dan tidak dari sesuatu melainkan

sungguh-sungguh akan mensucikan dengan memuji-nya
Al-Isra:44
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ْقتَِدًرا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu orang yang berkuasa

Al-Kahfi:45

ُن أَْكثََر َشىٍْء َجَداًل نسَٰ وََكاَن ٱإْلِ
dan ia adalah manusia kebanyakan sesuatu bantahan

Al-Kahfi:54

 َقاَل فَِإِن ٱتَّبَْعتَِنى فَاَل تَْسـَْٔلِنى َعن َشىٍْء
dia mengatakan maka jika keikut-ikutanku maka janganlah tanyakan

kepada-ku dari sesuatu
Al-Kahfi:70

َوَءاتَيْنَُٰه ِمن ُكلِّ َشىٍْء َسبَبًا
dan kami telah memberinya dari setiap sesuatu jalan / pintu

Al-Kahfi:84

َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50

َوِسعَ ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما
dia meliputi tiap-tiap sesuatu pengetahuan

Thaahaa:98

َوَجَعْلنَا ِمَن ٱمْلَآِء ُكلَّ َشىٍْء َحىٍّ أَفَاَل يُؤِْمنُوَن
dan kami menjadikan dari air tiap-tiap sesuatu kehidupan ia

membenam mereka beriman
Al-Anbiyaa':30

لِِمنَي وَُكنَّا ِبُكلِّ َشىٍْء عَٰ
dan (kami) adalah dengan setiap sesuatu orang-orang yang

mengetahui
Al-Anbiyaa':81

َوأَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan bahwasanya ia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hajj:6

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Hajj:17

 ُقْل َمۢن ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan siapakah dengan tangannya kekuasaan

setiap sesuatu

Al-
Mu'minuun:88

َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35

يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nuur:64

َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء فََقدَّرَهُۥ تَْقِديًرا
dan Dia menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya dengan ukuran
Al-Furqon:2

3065

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 َوأُوِتينَا ِمن ُكلِّ َشىٍْء
dan kami diberi dari setiap sesuatu

An-Naml:16

 إِنِّى َوَجدتُّ ٱْمَرأَةً تَْملُِكُهْم َوأُوِتيَْت ِمن ُكلِّ َشىٍْء
sesungguhnya aku (aku) menjumpai seorang wanita memerintah

mereka[lk] dan (ia) diberi / dianugerahi dari setiap sesuatu
An-Naml:23

 ُصنْعَ الـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَتَْقَن ُكلَّ َشىٍْء
perbuatan Allah yang (ia) menyempurnakan/mengkokohkan tiap-tiap

sesuatu
An-Naml:88

 ٱلَِّذى َحرََّمَها َوَلُهۥ ُكلُّ َشىٍْء
yang (dia) telah benar-benar mengharamkan dan bagi-Nya tiap

sesuatu
An-Naml:91

زًْقا مِّن لَُّدنَّا يُْجبَىٰٓ إَِليِْه ثََمرَُٰت ُكلِّ َشىٍْء رِّ
dipungut (tidak didatangkan) kepadanya/tempat itu buah-buahan

setiap sesuatu rizki dari sisi kami
Al-Qashash:57

َوَمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِزينَتَُها
dan tidak kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan

duniawi dan perhiasannya
Al-Qashash:60

 آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ُكلُّ َشىٍْء
tidak ada tuhan melainkan dia tiap sesuatu

Al-Qashash:88

ِذبُوَن ِملنَِي ِمْن َخطَٰيَُٰهم مِّن َشىٍْء إِنَُّهْم َلكَٰ َوَما ُهم ِبحَٰ
dan tidak mereka dengan membawa/memikul dari kesalahan/dosa-

dosa mereka dari sesuatu sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Ankabuut:12

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Ankabuut:20

 إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa mereka memohon dari selain

dia dari sesuatu
Al-Ankabuut:42

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Ankabuut:62

 َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَفَْعُل ِمن ذَٰلُِكم مِّن َشىٍْء
adakah dari sekutu-sekutu kamu orang (sekutu) mereka melakukan

dari yang demikian itu bagi kalian dari sesuatu
Ar-Ruum:40

إِنَّ ذَٰلَِك مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya itu tentu dapat menghidupkan kematian dan dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Ar-Ruum:50

ٱلَِّذٓى أَْحَسَن ُكلَّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
yang memperbaiki tiap-tiap sesuatu dia menciptakannya

As-Sajdah:7
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لَّْم تَطَـُٔوَها وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
tidak menginjaknya[pr] dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap

sesuatu maha kuasa
Al-Ahzab:27

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Ahzab:40

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء رَِّقيبًا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu penjaga dan

pengawas
Al-Ahzab:52

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat

pandai
Al-Ahzab:54

َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55

ِمنَْها ِفى َشكٍّ َوَربَُّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
daripadanya di dalam keraguan dan tuhanmu atas/terhadap setiap

sesuatu Penjaga/Pemelihara
Saba':21

 َويَْقِدُر َلُهۥ َوَمآ أَنفَْقتُم مِّن َشىٍْء
dan (ia) menyempitkan / menguasai baginya dan tidak kalian telah

membelanjakan dari sesuatu
Saba':39

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Saba':47

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Faathir:1

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ِمن َشىٍْء ِفى ٱلسَّ
dari sesuatu di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Faathir:44

 َونَْكتُُب َما َقدَُّموا۟ َوَءاثَٰرَُهْم وَُكلَّ َشىٍْء
dan menulis apa (mereka) menyediakan/meneguhkan dan bekas-

bekas mereka dan tiap-tiap sesuatu
YaaSiin:12

ُن ِمن َشىٍْء إِْن أَنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن َوَمآ أَنزََل ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak ia menurunkan pemurah dari sesuatu tidaklah kalian kecuali

mendustakan
YaaSiin:15

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َن ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء َو فَُسبْحَٰ
maka maha suci yang dengan tangannya kekuasaan setiap sesuatu

dan kepadaNya kalian dikembalikan
YaaSiin:83

لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62
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لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62

َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشىٍْء رَّْحَمًة َوِعْلًما
ya tuhan kami (kamu) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu rahmat dan ilmu

Ghafir:7

لُِق ُكلِّ َشىٍْء  ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم خَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian yang menciptakan setiap sesuatu

Ghafir:62

 َقاُلٓوا۟ أَنطََقنَا الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنطََق ُكلَّ َشىٍْء
mereka berkata (kami) akhirnya mengatakan Allah yang (ia) akhirnya

mengatakan tiap-tiap sesuatu
Fush-Shilat:21

إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Fush-Shilat:39

َلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
tidak mencukupi dengan tuhanmu bahwasanya atas/terhadap setiap

sesuatu sangat penyaksi
Fush-Shilat:53

أآََل إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطٌۢ
ingatlah sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu maha meliputi

Fush-Shilat:54

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Asy-Syuura:9

َوَما ٱْختََلفْتُْم ِفيِه ِمن َشىٍْء فَُحْكُمُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه
dan tidak merpeselisihkan tentang (kebenaran) itu dari sesuatu maka

hukumnya kepada Allah
Asy-Syuura:10

إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Asy-Syuura:12

فََمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka apa yang kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan

kehidupan dunia
Asy-Syuura:36

وآََل أَفْـَِٔدتُُهم مِّن َشىٍْء إِذْ َكانُوا۟ يَْجَحُدوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan tidak hati mereka dari sesuatu ketika adalah mereka mereka

menyangkal terhadap ayat-ayat Allah
Al-Ahqaaf:26

بََلىٰٓ إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
ya/benar sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

menguasi
Al-Ahqaaf:33

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Fath:21

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Fath:26

3068

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Hujuraat:16

َما تَذَُر ِمن َشىٍْء أَتَْت َعَليِْه إاِلَّ َجَعَلتُْه َكٱلرَِّميمِ
tidak (kamu) membiarkan dari sesuatu (ia) datang atasnya kecuali (ia)

menjadikannya seperti abu/hancur

Adz-
Dzaariyaat:42

ُروَن َوِمن ُكلِّ َشىٍْء َخَلْقنَا زَْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dan dari setiap sesuatu (kami) menciptakan berpasang-pasangan agar

supaya kalian kalian ingat

Adz-
Dzaariyaat:49

 َوَمآ أََلتْنَُٰهم مِّْن َعَملِِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak (kami) mengurangi mereka dari amal perbuatan mereka

dari sesuatu
Ath-Thuur:21

لُِقوَن أَْم ُخلُِقوا۟ ِمْن َغيِْر َشىٍْء أَْم ُهُم ٱْلخَٰ
ataukah diciptakan dari selain/tanpa sesuatu ataukah mereka yang

menciptakan
Ath-Thuur:35

فَتََولَّ َعنُْهْم يَْوَم يَْدُع ٱلدَّاعِ إَِلىٰ َشىٍْء نُُّكٍر
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

pada hari mereka menyeru penyeru kepada sesuatu yang tidak
menyenangkan

Al-Qamar:6

إِنَّا ُكلَّ َشىٍْء َخَلْقنَُٰه ِبَقَدٍر
sesungguhnya kami tiap-tiap sesuatu (kami) telah menciptakannya

dengan ukuran
Al-Qamar:49

وَُكلُّ َشىٍْء فََعُلوهُ ِفى ٱلزُّبُِر
dan tiap-tiap sesuatu mereka melakukannya di dalam kitab-kitab /

potongan-potongan terdahulu
Al-Qamar:52

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hadiid:2

َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Hadiid:3

أاَلَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّن فَْضِل الـلَّـِه
bahwa tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari karunia

Allah
Al-Hadiid:29

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Mujaadilah:6

َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7

 َكَما يَْحلِفُوَن َلُكْم َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعَلىٰ َشىٍْء
sebagaimana mereka bersumpah bagi kalian dan mereka mengira

sesungguhnya mereka atas/terhadap sesuatu

Al-
Mujaadilah:18

3069

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hasyr:6

 َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

At-Taghaabun:1

َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

َقْد َجَعَل الـلَّـُه لُِكلِّ َشىٍْء َقْدًرا
sungguh telah ia menjadikan Allah bagi tiap-tiap sesuatu

ketentuan/ukuran
Ath-Thalaaq:3

يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12

ا َوأَنَّ الـلَّـَه َقْد أََحاَط ِبُكلِّ َشىٍْء ِعْلمًۢ
dan bahwasannya Allah sungguh telah semakin meliputi dengan

setiap sesuatu pengetahuan
Ath-Thalaaq:12

نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Mulk:1

 فََكذَّبْنَا َوُقْلنَا َما نَزََّل الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
maka (kami) mendustakan dan kami berkata tidak Dia telah

berangsur-angsur menurunkan Allah dari sesuatu
Al-Mulk:9

َوأََحاَط ِبَما َلَديِْهْم َوأَْحَصىٰ ُكلَّ َشىٍْء َعَددًۢا
dan meliputi terhadap apa di sisi mereka dan dia menghitung tiap-tiap

sesuatu bilangan / hitungan
Al-Jinn:28

وَُكلَّ َشىٍْء أَْحَصيْنَُٰه ِكتَٰبًا
dan tiap-tiap sesuatu Kami telah mengumpulkannya suatu kewajiban

An-Naba:29

ِمْن أَىِّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
dari apa sesuatu dia menciptakannya

Abasa:18
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َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Buruuj:9

َقاَل إِن َسأَْلتَُك َعن َشىْءٍۭ بَْعَدَها
dia mengatakan jika (aku) menanyakan kepadamu dari/tentang

sesuatu sesudahnya
Al-Kahfi:76

َشىْءٍۭ
ُر ُكلَّ َشىْءٍۭ ِبأَْمِر َربَِّها تَُدمِّ

menghancurkan olehnya tiap-tiap sesuatu dengan perintah tuhannya
Al-Ahqaaf:25

إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىْءٍۭ بَِصيٌر
sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu maha melihat

Al-Mulk:19

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak kamu dapat

membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:48 َشيْـًٔا

 َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak dapat kamu

dapat membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:123

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعِقُلوَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah walaupun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang
mereka tidak mereka menggunakan akal sesuatu dan tidak mereka

mendapat petunjuk

Al-Baqarah:170

َوَعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َخيٌْر لَُّكْم
dan kiranya bahwa kalian membenci sesuatu dan dia kebaikan bagi

kalian
Al-Baqarah:216

َوَعَسىٰٓ أَن تُِحبُّوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم
dan kiranya bahwa kalian menyukai sesuatu dan dia keburukan bagi

kalian
Al-Baqarah:216

آ َءاتَيْتُُموُهنَّ َشيْـًٔا  واََل يَِحلُّ َلُكْم أَن تَأُْخذُوا۟ ِممَّ
dan tidak dia halal bagi kalian bahwa kalian mengambil dari apa

kamu telah memberikan kepada mereka sesuatu
Al-Baqarah:229

ى فَٱْكتُبُوهُ واََل يَبَْخْس ِمنُْه َشيْـًٔا  مَُّسمًّ
yang telah sangat menentukan maka kalian hendaklah menuliskannya

dan janganlah dia mengurangi dari padanya sesuatu
Al-Baqarah:282

 وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Ali-Imran:10

 أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ الـلَّـَه واََل نُْشرَِك ِبِهۦ َشيْـًٔا
bahwa tidak kami menyembah kecuali Allah dan tidak kami

menyekutukan dengannya sesuatu
Ali-Imran:64

 وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Ali-Imran:116
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إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ اَل يَُضرُُّكْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا  َو
dan jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara diri

tidak dia memberi mudharat kepada kalian tipu daya mereka sesuatu
Ali-Imran:120

 أَفَِإي۟ن مَّاَت أَْو ُقِتَل ٱنَقَلبْتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم َشيْـًٔا
apakah jika mati atau dia telah dibunuh apakah kalian kembali

atasku/terhadapku tumit-tumit kalian sesuatu
Ali-Imran:144

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا يُِريُد الـلَّـُه إِنَُّهْم َلن يَُضرُّ
sesungguhnya mereka tidak dapat mereka memberi mudharat Allah

sesuatu dia menghendaki Allah
Ali-Imran:176

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َلن يَُضرُّ
tidak dapat mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:177

 َوَعاِشُروُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف فَِإن َكرِْهتُُموُهنَّ فََعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا
dan mereka yang mengauli mereka dengan cara yang patut maka jika

mereka membenci mereka maka mudah-mudahan bahwa kalian
membenci sesuatu

An-Nisa:19

 َوَءاتَيْتُْم إِْحَدىُٰهنَّ ِقنطَاًرا فَاَل تَأُْخذُوا۟ ِمنُْه َشيْـًٔا
dan kalian telah memberi seorang diantara mereka harta yang banyak

maka jangan kalian mengambil dari padanya sesuatu
An-Nisa:20

 َوٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه واََل تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah menyembah Allah dan janganlah kalian

menyekutukan dengannya sesuatu
An-Nisa:36

 ُقْل فََمن يَْملُِك ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai dari

Allah sesuatu
Al-Maidah:17

 َوَمن يُرِِد الـلَّـُه ِفتْنَتَُهۥ فََلن تَْملَِك َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan barangsiapa dia menghendaki Allah fitnahnya maka tidak

menguasai baginya dari Allah sesuatu
Al-Maidah:41

وَك َشيْـًٔا إِن تُْعرِْض َعنُْهْم فََلن يَُضرُّ  أَْو أَْعرِْض َعنُْهْم َو
atau kamu hendaklah memalingkan dari mereka dan jika kamu

memalingkan dari mereka maka tidak mereka memberi mudharat
kepadamu sesuatu

Al-Maidah:42

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعَلُموَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah meskipun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang

mereka tidak mereka mengetahui sesuatu dan tidak mereka mendapat
petunjuk

Al-Maidah:104

 إآِلَّ أَن يََشآَء َربِّى َشيْـًٔا
kecuali jika dia menghendaki Tuhanku sesuatu

Al-An'aam:80

نًا أاَلَّ تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
bahwa janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu

dan/terhadap kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik
Al-An'aam:151
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أَيُْشرُِكوَن َما اَل يَْخُلُق َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
apakah mereka mempersekutukan apa tidak dia menciptakan sesuatu

dan mereka diciptakan
Al-A'raaf:191

إِن تَُعوُدوا۟ نَُعْد َوَلن تُْغِنىَ َعنُكْم ِفئَتُُكْم َشيْـًٔا  َو
dan jika menjanjikan kembali dan tidak dia mencukupkan /

mengkayakan dari kalian golongan kalian sesuatu
Al-Anfaal:19

 ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشيْـًٔا
kemudian tidak (mereka[lk]) mengurangi kalian sesuatu

At-Taubah:4

 إِذْ أَْعَجبَتُْكْم َكثْرَتُُكْم فََلْم تُْغِن َعنُكْم َشيْـًٔا
ketika lebih menakjubkan kalian banyaknya kalian maka tidak

dikayakan dari kalian sesuatu
At-Taubah:25

وهُ َشيْـًٔا َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر واََل تَُضرُّ
dan tidak memberi mudharat kepadanya sesuatu dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
At-Taubah:39

 إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا
sesungguhnya sangkaan tidak dia mengkayakan dari kebenaran

sesuatu
Yunus:36

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ٱلنَّاَس َشيْـًٔا
sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sesuatu

Yunus:44

ونَُهۥ َشيْـًٔا  َويَْستَْخلُِف َربِّى َقْوًما َغيْرَُكْم واََل تَُضرُّ
dan akan mengganti Tuhanku kaum selain kalian dan tidak dapat

membuat mudharat kepada-nya sesuatu
Huud:57

َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه اَل يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan orang-orang yang mereka memohon dari selain Allah tidak

menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan
An-Nahl:20

 لَِكىْ اَل يَْعَلَم بَْعَد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
supaya/sehingga tidak mengetahui sesudah pengetahuan sesuatu

An-Nahl:70

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َشيْـًٔا واََل يَْستَِطيُعوَن مَٰ ِرزًْقا مَِّن ٱلسَّ
rizki dari langit dan bumi sesuatu dan tidak mereka mentaati

An-Nahl:73

ِتُكْم اَل تَْعَلُموَن َشيْـًٔا هَٰ  َوالـلَّـُه أَْخرََجُكم مِّۢن بُطُوِن أُمَّ
dan Allah (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kalian dari perut ibu-ibu

kamu tidak kalian mengetahui sesuatu
An-Nahl:78

َوَلوآَْل أَن ثَبَّتْنََٰك َلَقْد ِكدتَّ تَرَْكُن إَِليِْهْم َشيْـًٔا َقلِياًل
dan kalau tidak bahwa kami teguhkan kamu sesungguhnya (kamu)

semakin mendekat cenderung kepada mereka sesuatu sedikit
Al-Isra:74

نُْه َشيْـًٔا  ِكْلتَا ٱْلَجنَّتنَْيِ َءاتَْت أُُكَلَها َوَلْم تَظْلِم مِّ
kedua kedua kebun (ia) datang makanan-makanannya dan tidak

aniaya/berkurang dari padanya sesuatu
Al-Kahfi:33

3073

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َلَقْد ِجئَْت َشيْـًٔا إِْمًرا
sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu mungkar

Al-Kahfi:71

لََّقْد ِجئَْت َشيْـًٔا نُّْكًرا
sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu sangat keras

Al-Kahfi:74

 َوَقْد َخَلْقتَُك ِمن َقبُْل َوَلْم تَُك َشيْـًٔا
dan sesungguhnya (aku) menciptakan kamu dari sebelum dan

tidak/belum adalah sesuatu
Maryam:9

َقاُلوا۟ يََٰمْريَُم َلَقْد ِجئِْت َشيْـًٔا فَِريًّا
mereka berkata hai Maryam sesungguhnya (kamu) datang/melakukan

sesuatu keanehan
Maryam:27

 اَل يَْسَمعُ واََل يُبِْصُر واََل يُْغِنى َعنَك َشيْـًٔا
tidak mendengar dan tidak menyebabkan akan melihat dan tidak dia

mengkayakan dari kamu sesuatu
Maryam:42

 فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن َشيْـًٔا
maka itulah mereka mereka masuk surga ini dan tidak mereka

dianiaya sesuatu
Maryam:60

لََّقْد ِجئْتُْم َشيْـًٔا إِدًّا
sesungguhnya (kalian) mendatangkan sesuatu sangat besar/luar biasa

Maryam:89

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا  َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47

َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُكْم َشيْـًٔا واََل يَُضرُُّكْم
dia mengatakan maka mengapa (kalian) menyembah dari selain Allah

apa tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian sesuatu dan tidak dia
memberi mudharat kepada kalian

Al-Anbiyaa':66

 ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة لَِكيْاَل يَْعَلَم ِمۢن بَْعِد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
kemudian dari segumpal darah agar supaya tidak mengetahui dari

sesudah pengetahuan sesuatu
Al-Hajj:5

 أَن الَّ تُْشرِْك ِبى َشيْـًٔا
bahwa janganlah dipersekutukan dengan Aku sesuatu

Al-Hajj:26

إِن يَْسُلبُْهُم ٱلذُّبَاُب َشيْـًٔا الَّ يَْستَنِقذُوهُ ِمنُْه َو
dan jika merampas mereka lalat itu sesuatu tidaklah mohon

menyelamatkannya dari padanya
Al-Hajj:73

 َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءهُۥ َلْم يَجِْدهُ َشيْـًٔا
sehingga apabila dia telah sampai padanya ia tidak mendapatkannya

sesuatu
An-Nuur:39

 يَْعبُُدونَِنى اَل يُْشرُِكوَن ِبى َشيْـًٔا
menyembahku tidak mereka persekutukan dengan Aku sesuatu

An-Nuur:55
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َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة الَّ يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan mereka mengambil dari selain dia tuhan-tuhan tidak menciptakan

sesuatu dan mereka diciptakan
Al-Furqon:3

 َوالٌِد َعن َوَلِدِهۦ واََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِهۦ َشيْـًٔا
(ia[lk]) yang menjadi bapak dari anaknya dan tidak (ia[lk]) yang
dilahirkan dia (ia[lk]) yang menolong dari (ia[lk]) yang menjadi

bapaknya sesuatu

Luqman:33

إِن تُبُْدوا۟ َشيْـًٔا أَْو تُْخفُوهُ
jika kalian menampakkan sesuatu atau kalian menyembunyikannya

Al-Ahzab:54

الَّ تُْغِن َعنِّى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا واََل يُنِقذُوِن
tidak dikayakan dariku/bagiku pertolongan mereka sesuatu dan tidak

diselamatkan aku
YaaSiin:23

 فَٱْليَْوَم اَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا
maka pada hari itu tidak dianiaya/dirugikan jiwa/seorang sesuatu

YaaSiin:54

 إِنََّمآ أَْمرُهُۥٓ إِذَآ أَرَاَد َشيْـًٔا
sesungguhnya hanyalah urusan-urusannya apabila dia ingin sesuatu

YaaSiin:82

 بَل لَّْم نَُكن نَّْدُعوا۟ ِمن َقبُْل َشيْـًٔا
bahkan tidak ada adalah kami menyeru/menyembah dari sebelum

sesuatu
Ghafir:74

يَْوَم اَل يُْغِنى َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan kawan karib dari kawan karib

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ad-Dukhaan:41

إِذَا َعلَِم ِمْن َءايَِٰتنَا َشيْـًٔا  َو
dan apabila ia mengetahui dari ayat-ayat Kami sesuatu

Al-Jaatsiyah:9

 مِّن َورَآِئِهْم َجَهنَُّم واََل يُْغِنى َعنُْهم مَّا َكَسبُوا۟ َشيْـًٔا
dari belakang mereka neraka jahanam dan tidak dia mengkayakan

dari mereka apa-apa mereka telah melakukan sesuatu
Al-Jaatsiyah:10

 إِنَُّهْم َلن يُْغنُوا۟ َعنَك ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
sesungguhnya mereka tidak dikayakan dari kamu dari Allah sesuatu

Al-Jaatsiyah:19

 فَاَل تَْملُِكوَن لِى ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
maka tidaklah menguasai bagi aku dari Allah sesuatu

Al-Ahqaaf:8

َلُهْم وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَسيُْحِبُط أَْعمَٰ َلن يَُضرُّ
tidak mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan (Allah) akan

menghapuskan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:32

 ُقْل فََمن يَْملُِك َلُكم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai bagi

kalian dari Allah sesuatu
Al-Fath:11
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لُِكْم َشيْـًٔا  اَل يَلِتُْكم مِّْن أَْعمَٰ
tidak dia mengkira-kira kalian dari perbuatan-perbuatan kalian

sesuatu
Al-Hujuraat:14

يَْوَم اَل يُْغِنى َعنُْهْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan dari mereka tipu daya mereka

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ath-Thuur:46

وَِٰت اَل تُْغِنى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا مَٰ َلٍك ِفى ٱلسَّ  وََكم مِّن مَّ
dan berapa banyak dari malaikat di dalam langit tidak dikayakan

pertolongan mereka sesuatu
An-Najm:26

إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا  َو
dan sesungguhnya kami sangkaan tidak dia mengkayakan dari

kebenaran sesuatu
An-Najm:28

لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10

 لَّن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
tidak dia mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda

mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Al-
Mujaadilah:17

 أَن الَّ يُْشرِْكَن ِبالـلَّـِه َشيْـًٔا
bahwa tidak mempersekutukan dengan Allah sesuatu

Al-
Mumtahinah:12

 فََخانَتَاُهَما فََلْم يُْغِنيَا َعنُْهَما ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
lalu (keduanya) berkhianat kepada keduanya maka tidak dikayakan

(oleh keduanya) dari keduanya dari Allah sesuatu
At-Tahriim:10

َلْم يَُكن َشيْـًٔا مَّذُْكوًرا
tidaklah adalah dia sesuatu yang disebut

Al-Insaan:1

يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19

َقاَل رَبِّ َلْو ِشئَْت أَْهَلْكتَُهم مِّن َقبُْل
dia mengatakan Tuhan jika (kamu) menghendaki (kamu)

membinasakan lah mereka dari sebelum
Al-A'raaf:155 ِشئَْت

َلْو ِشئَْت َلتََّخذَْت َعَليِْه أَْجًرا
jikalau (kamu) menghendaki tentu kamu mengambil atasnya pahala

Al-Kahfi:77

َن ِشئَْت ِمنُْهْم فَِإذَا ٱْستَـْٔذَنُوَك لِبَْعِض َشأِْنِهْم فَأْذَن ملِّ
maka apabila (mereka) minta izin kepadamu karena sebagian

keperluan mereka maka izinkanlah kepada siapa (kamu)
menghendaki dari mereka

An-Nuur:62
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فَٱْعبُُدوا۟ َما ِشئْتُم مِّن ُدوِنِهۦ
maka sembahlah olehmu apa kalian telah menghendaki dari selain dia Az-Zumar:15 ِشئْتُم

وَُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحيُْث ِشئْتَُما
dan dimakan daripadanya (makanan surga) puas/senang sebagaimana

kalian berdua kehendaki
Al-Baqarah:35 ِشئْتَُما

 فَُكاَل ِمْن َحيُْث ِشئْتَُما
makanlah kamu berdua dari mana saja kalian berdua kehendaki

Al-A'raaf:19

فَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغًدا
maka kalian hendaklah memakan daripadanya apa saja kalian telah

menghendaki puas/senang
Al-Baqarah:58 ِشئْتُْم

أَنَّىٰ ِشئْتُْم َوَقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكْم
bahwasanya kalian telah menghendaki dan (kalian) cepat-cepat

dahulukanlah untuk diri kalian
Al-Baqarah:223

وَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة
dan kalian hendaklah memakan daripadanya dimana saja kalian telah

menghendaki dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa
Al-A'raaf:161

ٱْعَمُلوا۟ َما ِشئْتُْم إِنَُّهۥ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
bekerjalah kalian apa yang kalian telah menghendaki sesungguhnya

dia terhadap apa kalian melakukan maha melihat
Fush-Shilat:40

َوَلْو ِشئْنَا َلرَفَْعنَُٰه ِبَها
dan kalau (kami) menghendaki niscaya (kami) meninggikannya

dengannya (ayat-ayat)
Al-A'raaf:176 ِشئْنَا

َ ِبٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَلِئن ِشئْنَا َلنَذَْهنبَّ
dan sesungguhnya jika (kami) menghendaki sungguh akan hilangkan

dengan/apa yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:86

َوَلْو ِشئْنَا َلبََعثْنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة نَِّذيًرا
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) mengutus di dalam

setiap negeri peringatan besar
Al-Furqon:51

َوَلْو ِشئْنَا َلَءاتَيْنَا ُكلَّ نَفٍْس ُهَدىَٰها
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) memberikan tiap-tiap

jiwa/orang petunjuknya
As-Sajdah:13

إِذَا ِشئْنَا بَدَّْلنَآ أَْمثََٰلُهْم تَبِْدياًل َو
dan apabila (kami) menghendaki kami mengganti serupa mereka

berubah total
Al-Insaan:28

ذَا َلَشىٌْء َعجِيٌب ذَا بَْعلِى َشيًْخا إِنَّ هَٰ َوهَٰ
dan ini suamiku tua sesungguhnya ini benar-benar sesuatu keajaiban /

keanehan / keganjilan
Huud:72 َلَشىٌْء
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ذَا َلَشىٌْء ُعَجاٌب إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar sesuatu keanehan / keganjilan

Shaad:5

ذَا َلَشىٌْء يُرَاُد َوٱْصِبُروا۟ َعَلىٰٓ َءالَِهِتُكْم إِنَّ هَٰ
dan bersabarlah atasku/terhadapku tuhan-tuhan kamu sesungguhnya

ini benar-benar sesuatu dikehendaki
Shaad:6

واََل تَُقوَلنَّ لَِشاْ۟ىٍء إِنِّى فَاِعٌل ذَٰلَِك َغًدا
dan jangan mengatakan kepada sesuatu sesungguhnya aku (ia[lk])

yang melakukan itu besok pagi
Al-Kahfi:23 لَِشاْ۟ىٍء

إِنََّما َقْوُلنَا لَِشىٍْء إِذَآ أَرَْدنَُٰه أَن نَُّقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
sesungguhnya hanyalah perkataan kami kepada sesuatu apabila

apakah (kami) menghendakinya bahwamengatakan baginya jadilah
maka mereka jadi

An-Nahl:40 لَِشىٍْء

َقاَل أََوَلْو ِجئْتَُك ِبَشىٍْء مُِّبنيٍ مُِّبنيٍ
dia mengatakan atau setiap jika aku datangkan kepadamu dengan

sesuatu apapun yang nyata
Asy-Syu'araa':30 مُِّبنيٍ

أَن لَّْو نََشآُء أََصبْنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
bahwa kalau dia menghendaki kami menimpakan mereka dengan

dosa-dosa mereka
Al-A'raaf:100 نََشآُء

ذَآ َلْو نََشآُء َلُقْلنَا ِمثَْل هَٰ
kalau dia menghendaki tentu dikatakan (oleh kami) seperti ini

Al-Anfaal:31

َلُهۥ ِفيَها َما نََشآُء مِلَن نُِّريُد
baginya padanya (di dunia) apa yang dia menghendaki bagi siapa

diharapkan oleh kami
Al-Isra:18

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5

رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan

atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba
jalan maka mengapa mereka melihat

YaaSiin:66

َوَلْو نََشآُء مَلََسْخنَُٰهْم َعَلىٰ َمَكانَِتِهْم
dan jika dia menghendaki tentu (kami) merubah rupa mereka

atas/terhadap tempat mereka
YaaSiin:67

 َوأَْورَثَنَا ٱأْلَرَْض نَتَبَوَّأُ ِمَن ٱْلَجنَِّة َحيُْث نََشآُء
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kami bumi/negeri (kami)

supaya meninggalkan/menempati dari/di surga dimana saja dia
menghendaki

Az-Zumar:74
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لَِٰٓئَكًة ِفى ٱأْلَرِْض يَْخُلفُوَن َوَلْو نََشآُء َلَجَعْلنَا ِمنُكم مَّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menjadikan diantara kalian

malaikat-malaikat di dalam bumi menggantikan
Az-Zukhruf:60

ُهْم َوَلْو نََشآُء أَلََريْنََٰكُهْم فََلَعرَفْتَُهم ِبِسيمَٰ
dan walaupun dia menghendaki sungguh kami perlihatkan mereka
kepadamu maka sungguh (kamu) mengenal mereka dengan tanda-

tanda mereka

Muhammad:30

ُهوَن َلْو نََشآُء َلَجَعْلنَُٰه ُحطًَٰما فَظَْلتُْم تَفَكَّ
jika dia menghendaki niscaya kami menjadikannya hancur/kering

maka (kalian) menjadi (mereka) menjadi tercengang
Al-Waqi'a:65

َلْو نََشآُء َجَعْلنَُٰه أَُجاًجا فََلواَْل تَْشُكُروَن
jika dia menghendaki telah kami jadikannya asin / pahit maka

mengapa tidak kalian berterima kasih
Al-Waqi'a:70

۟ ؤُا أَْو أَن نَّفَْعَل ِفىٓ أَْموَٰلِنَا َما نَشَٰٓ
atau agar/bahwa melakukan di dalam / pada harta-harta kami apa dia

menghendaki
Huud:87 ۟ ؤُا نَشَٰٓ

َمآِء َءايًَة إِن نََّشأْ نُنَزِّْل َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
jika menghendaki diturunkan atas mereka dari langit mukjizat Asy-Syu'araa':4 ْ نََّشأ

إِن نََّشأْ نَْخِسْف ِبِهُم ٱأْلَرَْض
jika menghendaki benamkan dengan mereka bumi

Saba':9

إِن نََّشأْ نُْغرِْقُهْم فَاَل َصِريخَ َلُهْم واََل ُهْم يُنَقذُوَن َو
dan jika menghendaki ditenggelamkan mereka maka tidak menolong

bagi mereka dan tidak mereka dilepaskan/diselamatkan
YaaSiin:43

ٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم نَرْفَعُ َدرَجَٰ
dia meninggikan beberapa derajat siapa dia menghendaki

sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui
Al-An'aam:83 نََّشآُء

إاِلَّ َمن نََّشآُء ِبزَْعِمِهْم
kecuali orang dia menghendaki menurut anggapan mereka

Al-An'aam:138

نُِصيُب ِبرَْحَمِتنَا َمن نََّشآُء واََل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
(kami) dilimpahkan dengan rahmat / kasih-sayang kami siapa dia

menghendaki dan tidak disia-siakan pahala orang-orang yang berbuat
baik

Yusuf:56

نََّشآُء َوفَْوَق ُكلِّ ِذى ِعْلمٍ َعلِيٌم
dia menghendaki dan diatas setiap yang memiliki pengetahuan sangat

mengetahui
Yusuf:76
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ىَ َمن نََّشآُء  أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا۟ َجآَءُهْم نَْصرُنَا فَنُجِّ
sesungguhnya mereka sungguh telah didustakan ia datang kepada

mereka pertolongan maka/lalu sering diselamatkan orang dia
menghendaki

Yusuf:110

َوَمن نََّشآُء َوأَْهَلْكنَا ٱمْلُْسرِِفنَي
dan orang dia menghendaki dan (kami) telah membinasakan orang-

orang yang berlebih-lebihan
Al-Anbiyaa':9

َولَِٰكن َجَعْلنَُٰه نُورًا نَّْهِدى ِبِهۦ َمن نََّشآُء ِمْن ِعبَاِدنَا
akan tetapi telah kami jadikannya cahaya memberi petunjuk
dengannya siapa dia menghendaki dari hamba-hamba kami

Asy-Syuura:52

َوأَثٍْل َوَشىٍْء مِّن ِسْدٍر َقلِيٍل
dan cemara dan sesuatu dari bidara sedikit Saba':16 َوَشىٍْء

ُقْل أََوَلْو َكانُوا۟ اَل يَْملُِكوَن َشيْـًٔا واََل يَْعِقُلوَن يَْعِقُلوَن
kamu hendaklah mengatakan atau setiap adalah mereka adalah

mereka tidak menguasai sesuatu mereka menggunakan akal mereka
menggunakan akal

Az-Zumar:43
واََل

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم أَيَُّها ٱلنَّاُس َويَأِْت ِبـَٔاَخِريَن
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian manakah manusia dan

dia mendatangkan / mengganti dengan yang lain
An-Nisa:133 ْ يََشأ

َوَمن يََشأْ يَْجَعْلُه َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan barang siapa dia menghendaki Dia akan menjadikannya

atas/terhadap jalan orang yang lurus
Al-An'aam:39

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَْستَْخلِْف ِمۢن بَْعِدُكم مَّا يََشآُء
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan memohon

menggantikan dari sesudah kamu apa/siapa dia kehendaki
Al-An'aam:133

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk yang baru
Ibrahim:19

بُُّكْم أَْعَلُم ِبُكْم إِن يََشأْ يَرَْحْمُكْم رَّ
tuhan kalian paling mengetahui dengan/kepada kalian jika dia

menghendaki (ia[lk]) memberi rahmat kepada kalian[lk]
Al-Isra:54

أَْو إِن يََشأْ يَُعذِّبُْكْم َوَمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم وَِكياًل
atau jika dia menghendaki diazab kalian dan tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga/pemelihara
Al-Isra:54

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan dia mendatangkan

/ mengganti dengan makhluk baru
Faathir:16
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يحَ إِن يََشأْ يُْسِكِن ٱلرِّ
jika dia menghendaki menyebabkan menentramkan angin

Asy-Syuura:33

َمن يََشِإ الـلَّـُه يُْضلِْلُه
barang siapa menghendaki Allah dia menyesatkannya Al-An'aam:39 يََشِإ

فَِإن يََشِإ الـلَّـُه يَْخِتْم َعَلىٰ َقْلِبَك
maka jika menghendaki Allah (ia[lk]) menutup atas/terhadap hatimu

Asy-Syuura:24

إآِلَّ أَن يََشآَء َربِّى َشيْـًٔا
kecuali jika dia menghendaki Tuhanku sesuatu Al-An'aam:80 يََشآَء

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم يَْجَهُلوَن
kecuali jika dia menghendaki Allah akan tetapi kebanyakan mereka

mereka membodohi/tidak mengetahui
Al-An'aam:111

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َربُّنَا َوِسعَ َربُّنَا
kecuali bahwa dia menghendaki Allah tuhan kami dia meliputi tuhan

kami
Al-A'raaf:89

ٍت مَّن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه نَرْفَعُ َدرَجَٰ
kecuali bahwa dia menghendaki Allah dia meninggikan derajat

siapa/orang
Yusuf:76

بََّك إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َوٱذُْكر رَّ
melainkan bahwa dia menghendaki Allah dan kamu hendaklah

menyebut Tuhanmu
Al-Kahfi:24

َوَما يَذُْكُروَن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه
dan tidak mereka ingat/memperhatikan kecuali bahwa dia

menghendaki Allah

Al-
Muddaththir:56

َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه
dan tidak menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah

Al-Insaan:30

َلِمنَي َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء ٱهللَُّ رَبُّ ٱْلعَٰ
dan tidak kamu menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah

Tuhan/Pemelihara semesta alam
At-Takwiir:29

َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
atas/terhadap orang/siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya Al-Baqarah:90 يََشآُء

 َوالـلَّـُه يَْختَصُّ ِبرَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia menentukan dengan rahmatnya orang/siapa dia

kehendaki
Al-Baqarah:105

يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:142
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فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orang dia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212

يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:213

 َوالـلَّـُه يُؤِْتى ُمْلَكُهۥ َمن يََشآُء
dan Allah dia diberikan yang menjadi kerajaannya orang/siapa dia

kehendaki
Al-Baqarah:247

ا يََشآُء َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه َوَعلََّمُهۥ ِممَّ
dan dia mengajarkannya dari apa dia kehendaki dan seandainya

penolakan Allah
Al-Baqarah:251

ِعُف مِلَن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم َوالـلَّـُه يُضَٰ
dan Allah dia melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan

Allah yang meluaskan sangat mengetahui
Al-Baqarah:261

 يُؤِْتى ٱْلِحْكَمَة َمن يََشآُء
dia diberikan hikmah-hikmah siapa dia kehendaki

Al-Baqarah:269

 َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء
akan tetapi Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki

Al-Baqarah:272

فَيَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
maka dia mengampuni kepada siapa dia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapa/orang dia kehendaki
Al-Baqarah:284

 فَيَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
maka dia mengampuni kepada siapa dia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapa/orang dia kehendaki
Al-Baqarah:284

رُُكْم ِفى ٱأْلَرَْحامِ َكيَْف يََشآُء  ُهَو ٱلَِّذى يَُصوِّ
dia yang dia sungguh-sungguh akan membentuk kalian di dalam

rahim bagaimana menurut dia kehendaki
Ali-Imran:6

 َوالـلَّـُه يَُؤيُِّد ِبنَْصرِِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia memperkuat dengan pertolongannya dari dia kehendaki

Ali-Imran:13

إِنَّ الـلَّـَه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
sesungguhnya Allah dia memberi rezki dari siapa dia kehendaki

dengan tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:37

 َقاَل َكذَٰلَِك الـلَّـُه يَفَْعُل َما يََشآُء
dia mengatakan seperti itulah Allah mereka melakukan apa dia

kehendaki
Ali-Imran:40

 َقاَل َكذَٰلِِك الـلَّـُه يَْخُلُق َما يََشآُء
dia mengatakan demikianlah Allah dia menciptakan apa dia

kehendaki
Ali-Imran:47
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يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dia berikan siapa/orang dia kehendaki dan Allah yang meluaskan

sangat mengetahui
Ali-Imran:73

 يَْختَصُّ ِبرَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
dia menentukan dengan rahmatnya siapa dia kehendaki

Ali-Imran:74

يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni kepada siapa dia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki
Ali-Imran:129

 يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni kepada siapa dia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki
Ali-Imran:129

َمن يََشآُء فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
siapa dia kehendaki maka kalian hendaklah beriman kepada Allah

dan rasul-rasulnya
Ali-Imran:179

 َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشآُء
dan dia mengampuni apa bukan itu bagi siapa dia kehendaki

An-Nisa:48

بَِل الـلَّـُه يُزَكِّى َمن يََشآُء واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan tidak

mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:49

 َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشآُء
dan dia mengampuni apa bukan itu bagi siapa dia kehendaki

An-Nisa:116

 َوَما بَيْنَُهَما يَْخُلُق َما يََشآُء
dan tidak diantara mereka berdua dia menciptakan apa dia kehendaki

Al-Maidah:17

يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni bagi siapa dia kehendaki dan dia sungguh-sungguh

akan menyiksa orang/siapa dia kehendaki
Al-Maidah:18

 يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni bagi siapa dia kehendaki dan dia sungguh-sungguh

akan menyiksa orang/siapa dia kehendaki
Al-Maidah:18

يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَْغِفُر مِلَن يََشآُء
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan dia

mengampuni bagi siapa dia kehendaki
Al-Maidah:40

 يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَْغِفُر مِلَن يََشآُء
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan dia

mengampuni bagi siapa dia kehendaki
Al-Maidah:40

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
itu karunia Allah dia berikan pada siapa dia kehendaki Allah yang

meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54
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 بَْل يََداهُ َمبُْسوطَتَاِن يُنِفُق َكيَْف يََشآُء
bahkan tangannya mereka berdua dibuka dia memberi nafkah

bagaimana menurut dia kehendaki
Al-Maidah:64

ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

dari/diantara hamba-hambanya
Al-An'aam:88

 إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم َويَْستَْخلِْف ِمۢن بَْعِدُكم مَّا يََشآُء
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian dan memohon

menggantikan dari sesudah kamu apa/siapa dia kehendaki
Al-An'aam:133

ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي يُورِثَُها َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوٱْلعَٰ
dia diwariskannya siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan

akibatnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Al-A'raaf:128

 َويَتُوُب الـلَّـُه َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan menerima taubat Allah atas/terhadap orang dia kehendaki

At-Taubah:15

 ثُمَّ يَتُوُب الـلَّـُه ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعَلىٰ َمن يََشآُء
kemudian dia menerima bertaubat Allah dari sesudah itu

atas/terhadap orang dia kehendaki
At-Taubah:27

َويَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan memberi petunjuk orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang

yang lurus
Yunus:25

َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan dia sangat pengampun

sangat penyayang
Yunus:107

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض يَتَبَوَّأُ ِمنَْها َحيُْث يََشآُء  وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam
bumi/negeri ini menjadi pergi menuju daripadanya kemana saja dia

kehendaki

Yusuf:56

َا يََشآُء  إِنَّ َربِّى َلِطيٌف ملِّ
sesungguhnya Tuhanku sangat lembut / halus terhadap apa dia

kehendaki
Yusuf:100

وَِٰعَق فَيُِصيُب ِبَها َمن يََشآُء  َويُرِْسُل ٱلصَّ
dan dia mengikirimkan halilintar lalu ditimpakah (oleh nya)

dengannya siapa dia kehendaki
Arraad:13

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia
kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)

bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمْن أَنَاَب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah disesatkan siapa

dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadaNya siapa taubat
Arraad:27
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ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه َلَهَدى ٱلنَّاَس َجِميًعا
orang-orang yang mereka mengimani bahwa seandainya dia

kehendaki Allah tentu (dia) memberi petunjuk manusia semuanya
Arraad:31

يَْمُحوا۟ الـلَّـُه َما يََشآُء َويُثِْبُت
menghapus Allah apa dia kehendaki dan menyebabkan akan

meneguhkan
Arraad:39

َ َلُهْم فَيُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء  لِيُبنَيِّ
agar ia menjelaskan kepada mereka maka/lalu disesatkan (ia) Allah

siapa dia kehendaki
Ibrahim:4

َويَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan memberi petunjuk siapa dia kehendaki dan dia maha perkasa

maha bijaksana
Ibrahim:4

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُمنُّ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
akan tetapi Allah sungguh akan memberi nikmat atas/terhadap siapa

dia kehendaki dari/diantara hamba-hambanya
Ibrahim:11

 َوِفى ٱأْلَِخرَِة َويُِضلُّ الـلَّـُه ٱلظَّٰلِِمنَي َويَفَْعُل الـلَّـُه َما يََشآُء
dan di akhirat dan disesatkan Allah orang-orang yang zalim dan

mengerjakan Allah apa kehendaki
Ibrahim:27

يُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ِبٱلرُّوحِ ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ
sungguh-sungguh akan menurunkan malaikat-malaikat dengan

ruh/wahyu dari urusan-nya atas/terhadap siapa dia kehendaki dari
hamba-hambanya

An-Nahl:2

َولَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
akan tetapi disesatkan siapa dia kehendaki dan memberi petunjuk

siapa dia kehendaki
An-Nahl:93

 َولَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
akan tetapi disesatkan siapa dia kehendaki dan memberi petunjuk

siapa dia kehendaki
An-Nahl:93

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر إِنَّ َربََّك يَبُْسُط ٱلرِّ
sesungguhnya Tuhanmu mereka memanjangkan/meluaskan rizki
kepada siapa dia kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Isra:30

 إِنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يََشآُء
sesungguhnya Allah mereka melakukan apa kehendaki

Al-Hajj:18

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يُزَكِّى َمن يََشآُء َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan Allah

maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:21

 نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر يَْهِدى الـلَّـُه لِنُورِِهۦ َمن يََشآُء
cahaya atas/terhadap cahaya dia menunjukkan Allah kepada cahaya-

Nya orang/siapa dia kehendaki
An-Nuur:35
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َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan Allah dia memberi rezki orang/siapa dia kehendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
An-Nuur:38

يََشآُء َويَْصرِفُُهۥ َعن مَّن يََشآُء
dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa dia kehendaki

An-Nuur:43

 يََشآُء َويَْصرِفُُهۥ َعن مَّن يََشآُء
dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa dia kehendaki

An-Nuur:43

يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

َوالـلَّـُه يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan

orang yang lurus
An-Nuur:46

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
akan tetapi Allah dia menunjukkan siapa/orang dia kehendaki dan dia

paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk
Al-Qashash:56

َوَربَُّك يَْخُلُق َما يََشآُء َويَْختَاُر َما َكاَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ
dan tuhanmu dia menciptakan apa dia kehendaki dan melakukan

kebaikan tidak adalah dia bagi mereka pilihan
Al-Qashash:68

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82

إَِليِْه تُْقَلبُوَن يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَرَْحُم َمن يََشآُء َو
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan

memberi rahmat siapa dia kehendaki dan kepadanya (kalian[lk])
dikembalikan

Al-Ankabuut:21

إَِليِْه تُْقَلبُوَن يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَرَْحُم َمن يََشآُء َو
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan

memberi rahmat siapa dia kehendaki dan kepadanya (kalian[lk])
dikembalikan

Al-Ankabuut:21

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر َلُهۥٓ الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia

kehendaki dari pada hamba-hambanya dan (ia) menyempitkan /
menguasai baginya

Al-Ankabuut:62

 ِبنَْصِر الـلَّـِه يَنُصُر َمن يََشآُء
dengan pertolongan Allah menolong siapa dia kehendaki

Ar-Ruum:5

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Ar-Ruum:37
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َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48

فَِإذَآ أََصاَب ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن
maka apabila semakin menimpa dengannya siapa dia kehendaki
daripada hamba-hambanya tiba-tiba mereka mereka kelak akan

bergembira

Ar-Ruum:48

يَْخُلُق َما يََشآُء َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَقِديُر
dia menciptakan apa dia kehendaki dan dia yang sangat mengetahui

yang menguasai
Ar-Ruum:54

ِريَب يَْعَمُلوَن َلُهۥ َما يََشآُء ِمن مَّحَٰ
mereka mengerjakan baginya apa dia kehendaki dari gedung-gedung

yang tinggi
Saba':13

زَْق مِلَن يََشآُء  ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki
Saba':36

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya

Saba':39

 يَِزيُد ِفى ٱْلَخْلِق َما يََشآُء
benar-benar menambahkan di dalam kejadian/ciptaan apa dia

kehendaki
Faathir:1

فَِإنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
maka sesungguhnya Allah disesatkan dari dia kehendaki dan

memberi petunjuk dari dia kehendaki
Faathir:8

 فَِإنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
maka sesungguhnya Allah disesatkan dari dia kehendaki dan

memberi petunjuk dari dia kehendaki
Faathir:8

 إِنَّ الـلَّـَه يُْسِمعُ َمن يََشآُء
sesungguhnya Allah menjaidkan mendengar orang/siapa dia

kehendaki
Faathir:22

أَنُطِْعُم َمن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه أَطَْعَمُهۥٓ
apakah kami memberi makan orang jika dia kehendaki Allah (ia[lk])

menjadi memberi makan ia
YaaSiin:47

ا يَْخُلُق َما يََشآُء  لَّٱْصطَفَىٰ ِممَّ
tentu Dia memilih dari apa dia menciptakan apa dia kehendaki

Az-Zumar:4

 ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

Az-Zumar:23
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زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak dia mengetahui bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Az-Zumar:52

وَح ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ يُْلِقى ٱلرُّ
dimasukkan roh/jibril dari urusan-nya atas/terhadap siapa yang dia

kehendaki dari hamba-hambanya
Ghafir:15

َولَِٰكن يُْدِخُل َمن يََشآُء ِفى رَْحَمِتِهۦ
akan tetapi menyebabkan masuk orang yang dia kehendaki di dalam

rahmat-nya
Asy-Syuura:8

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَبُْسُط ٱلرِّ مَٰ َلُهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Asy-Syuura:12

يَْجتَِبىٓ إَِليِْه َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمن يُِنيُب
Dia memilih kepadanya siapa yang dia kehendaki dan memberi

petunjuk kepadanya siapa dikembalikanlah (olehnya)
Asy-Syuura:13

الـلَّـُه َلِطيفٌۢ ِبِعبَاِدِهۦ يَْرزُُق َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
Allah sangat lembut / halus dengan hamba-hamba-nya dia memberi

rezki siapa dia kehendaki dan dia sangat kuat maha perkasa
Asy-Syuura:19

 َولَِٰكن يُنَزُِّل ِبَقَدٍر مَّا يََشآُء
akan tetapi sungguh-sungguh akan menurunkan dengan ukuran apa

yang dia kehendaki
Asy-Syuura:27

َوُهَو َعَلىٰ َجْمِعِهْم إِذَا يََشآُء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap kumpulkanlah oleh mereka apabila dia

kehendaki yang menguasi
Asy-Syuura:29

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْخُلُق َما يََشآُء مَٰ  لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi Allah kerajaan langit dan bumi dia menciptakan apa yang dia

kehendaki
Asy-Syuura:49

يََهُب مِلَن يََشآُء إِنَٰثًا َويََهُب مِلَن يََشآُء ٱلذُُّكوَر
(dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki orang-orang

perempuan dan (dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki anak
laki-laki

Asy-Syuura:49

يََهُب مِلَن يََشآُء إِنَٰثًا َويََهُب مِلَن يََشآُء ٱلذُُّكوَر
(dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki orang-orang

perempuan dan (dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki anak
laki-laki

Asy-Syuura:49

إِنَٰثًا َويَْجَعُل َمن يََشآُء َعِقيًما أَْو يُزَوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َو
atau sungguh-sungguh akan menjodohkan mereka laki-laki dan

perempuan dan menjadikan/timpakan siapa dia kehendaki mandul
Asy-Syuura:50
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 أَْو يُرِْسَل رَُسواًل فَيُوِحىَ ِبِإذِْنِهۦ َما يََشآُء
atau menjadikan mengirimkan seorang rasul lalu diwahyukan (ia)

dengan izinnya apa yang dia kehendaki
Asy-Syuura:51

ذَٰلَِك َوَلْو يََشآُء الـلَّـُه َلٱنتََصَر ِمنُْهْم
itu dan jika dia kehendaki Allah Dia tidak menolong dari mereka

Muhammad:4

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْغِفُر مِلَن يََشآُء مَٰ  َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dia mengampuni

kepada siapa dia kehendaki
Al-Fath:14

َويَُعذُِّب َمن يََشآُء وََكاَن ٱهللَُّ َغفُورًا رَِّحيًما
dan dia sungguh-sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki dan ia

adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Fath:14

 لِّيُْدِخَل الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦ َمن يََشآُء
karena hendak dimasukkan (olehnya) Allah di dalam rahmat-nya

siapa yang dia kehendaki
Al-Fath:25

إاِلَّ ِمۢن بَْعِد أَن يَأْذََن الـلَّـُه مِلَن يََشآُء َويَرَْضىٰٓ
kecuali dari sesudah bahwa memberi izin Allah bagi siapa dia

kehendaki dan ridhai
An-Najm:26

 ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Hadiid:21

 َوأَنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
dan bahwasannya karunia dengan tangan Allah dia berikan siapa dia

kehendaki
Al-Hadiid:29

 واََل رَِكاٍب َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُسلُِّط رُُسَلُهۥ َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan tidak tunggangan akan tetapi Allah sungguh-sungguh akan

memberikan kekuasaan rasul-rasulnya atas/terhadap siapa dia
kehendaki

Al-Hasyr:6

 ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Jumu'ah:4

 َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء  لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

يُْدِخُل َمن يََشآُء ِفى رَْحَمِتِهۦ
menyebabkan masuk siapa dia kehendaki di dalam rahmat-nya

Al-Insaan:31
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ِفيَها َما يََشآُءوَن َكذَٰلَِك يَْجِزى الـلَّـُه ٱمْلُتَِّقنَي
didalamnya apa kehendaki seperti itulah memberi balasan Allah

orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:31 يََشآُءوَن

 لَُّهْم ِفيَها َما يََشآُءوَن
bagi mereka di dalamnya apa yang kehendaki

Al-Furqon:16

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم ذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي
bagi mereka apa kehendaki disisi tuhan mereka itu balasan orang-

orang yang berbuat baik
Az-Zumar:34

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم
bagi mereka apa yang kehendaki disisi tuhan mereka

Asy-Syuura:22

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِفيَها َوَلَديْنَا َمِزيٌد
bagi mereka apa yang kehendaki di dalamnya dan di sisi kami

tambahan
Qaaf:35
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ب ي ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna beruban, mendung, dauk,

abu-abu, tua, putih, berambut putih, berkulit putih, pucat, tulus, tulus
hati, lama, kuno, usang, lawas, jompo, ketua-tuaan, berumur, sudah lanjut
umurnya, gelap, hitam, kelam, suram, gulita, purba, purbakala, baheula,

murni, suci, bersih, tulen, belaka, yg patut dimuliakan, yg patut dihormati,
yg patut disegani, matang, masak, siap, ranum, dewasa, maju, lanjutan,

tinggi, terdepan, parah, beruban, putih, tipis menerawang, lapuk,
membosankan, empuk, konservatif, yg menurut model lama, yg

ketinggalan jaman, kolot
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna beruban, menguban,

membuat berwarna kelabu, menjadi berwarna kelabu, menjadi abu-abu,
melapisi dgn air raksa

َوَشيْبًَة ِشيبًا َشيْبًا
dan beruban beruban uban

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمنِّى َوٱْشتََعَل ٱلرَّأُْس َشيْبًا َوَلْم أَُكۢن ِبُدَعآِئَك رَبِّ َشِقيًّا
daripadaku dan banyak/penuh kepala uban dan tidak/belum adalah

aku dengan doaku kepadamu Tuhan celaka/kecewa
Maryam:4 َشيْبًا

فََكيَْف تَتَُّقوَن إِن َكفَرْتُْم يَْوًما يَْجَعُل ٱْلوِْلدََٰن ِشيبًا
maka bagaimana bertakwa jika (kalian) mengingkari hari dia

menjadikan anak-anak muda beruban

Al-
Muzzammil:17

ِشيبًا
ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشيْبًَة

kemudian ia menjadikan dari sesudah kekuatan kelemahan dan
beruban

Ar-Ruum:54 َوَشيْبًَة
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خ ي ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lama, kuno, usang, lawas,

jompo, ketua-tuaan, berumur, sudah lanjut umurnya, gelap, hitam, kelam,
suram, gulita, purba, purbakala, baheula, murni, suci, bersih, tulen,
belaka, yg patut dimuliakan, yg patut dihormati, yg patut disegani,

matang, masak, siap, ranum, dewasa, maju, lanjutan, tinggi, terdepan,
parah, beruban, putih, tipis menerawang, lapuk, membosankan, empuk,

konservatif, yg menurut model lama, yg ketinggalan jaman, kolot, ibu bapa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyemai, mengeluarkan biji,

membuang biji, menempatkan pd

ُشيُوًخا َشيْخٌ َشيًْخا
tua lanjut usia / tua tua

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا َلَشىٌْء َعجِيٌب ذَا بَْعلِى َشيًْخا إِنَّ هَٰ َوهَٰ
dan ini suamiku tua sesungguhnya ini benar-benar sesuatu keajaiban /

keanehan / keganjilan
Huud:72 َشيًْخا

َقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ إِنَّ َلُهۥٓ أَبًا َشيًْخا َكِبيًرا
mereka berkata wahai maha perkasa sesungguhnya baginya bapak tua

sangat besar
Yusuf:78

َقاَلتَا اَل نَْسِقى َحتَّىٰ يُْصِدَر ٱلرَِّعآُء َوأَبُونَا َشيْخٌ َكِبيٌر
(kalian berdua) mengatakan tidak memberi minum sehingga

menyebabkan menghalau penggembala-penggembala dan bapak
kami lanjut usia / tua sangat besar

Al-Qashash:23
َشيْخٌ

ثُمَّ لِتَُكونُوا۟ ُشيُوًخا َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ ِمن َقبُْل
kemudian agar kalian menjadi tua dan diantara kamu orang

diwafatkan dari sebelum
Ghafir:67 ُشيُوًخا
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د ي ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tinggi, tanjskan, tingkat,

kenaikan, ketinggian, penghargaan, penghormatan, persembahan,
keadaan jajahan, gagasan, konsepsi, konsep, membangun, mendirikan,

menyusun, menciptakan, mencipta, memperdirikan, tegak, lurus,
kenaikan, pujian, sanjungan, madah, air kapur, cat kapur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna naik, meningkat, mendaki,
dibangun, menanjak, jatuh bangkrut , menghormati, membangun,
mendirikan, menyusun, menciptakan, mencipta, memperdirikan,

mengajukan, menginap, membuat, mengatur, menyediakan, mengadakan,
mencalonkan diri, menaikkan, memberi, menyumbangkan, menegakkan,

membangunkan, membina, mencacakkan, mengangkat, memperbaiki,
meninggikan, mempertinggi, mengumpulkan, membangkitkan,

menimbulkan, menghidupkan, menyebabkan, membesarkan, memelihara,
membubungkan, angkat, mengemukakan, menanam, bertanam,

menanamkan, membiakkan, menurunkan, mempertambah,
memperturunkan, memperbubungkan, memperhadapkan, mendakikan,
memuji, memuliakan, memuja, mengagungkan, memuji-muji, bermadah,

menyanjungkan, memuja-muja, mengangkat-angkat, mengutip, menyebut,
memetik, menyebuntukan, melabur, mengapur, mengapuri, menutupi

kesalahan-kesalahan, mencukur habis-habisan

مَُّشيََّدٍة مَِّشيٍد
yang sangat tinggi kokoh tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها َوِبئٍْر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد
maka ia (rumah-rumah) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang atas/terhadap

atap-atapnya dan sumur/telaga wanita yang sangat kesepihan dan
istana tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Al-Hajj:45 مَِّشيٍد

ُم ٱمْلَْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِفى بُُروجٍ مَُّشيََّدٍة أَيَْن َما تَُكونُوا۟ يُْدرِككُّ
dimana saja adalah kalian akan didapatkan kalian (olehnya) kematian
kendatipun adalah kalian di dalam benteng yang sangat tinggi kokoh

An-Nisa:78 مَُّشيََّدٍة
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شيطن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna iblis, syaitan, orang malang,

ijajil, orang yg penuh tipu dayanya, jin
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يْطَِٰن لِلشَّ َشيْطٍَٰن َشيْطَٰنًا َشيَِٰطيِنِهْم َشيَِٰطنَي
bagi syaitan syaitan syaitan syaitan-syaitan

mereka syaitan-syaitan

يَِٰطنَي ٱلشَّ يَْدُعوُهْم يَِٰطنَي َوٱلشَّ يَِٰطنيِ لِّلشَّ يْطَِٰن لِلشَّ
syaitan-syaitan syaitan dan syaitan-syaitan bagi syaitan-syaitan bagi syaitan

يْطَُٰن ٱلشَّ يْطََٰن ٱلشَّ يَِٰطنيِ ٱلشَّ يَِٰطنُي ٱلشَّ
syaitan syaitan syaitan-syaitan syaitan-syaitan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا َشيَِٰطنَي ٱإْلِنِس َوٱْلجِنِّ
dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi musuh

syaitan-syaitan manusia dan jin
Al-An'aam:112 َشيَِٰطنَي

إِذَا َخَلْوا۟ إَِلىٰ َشيَِٰطيِنِهْم َو
dan apabila mereka melewati kepada syaitan-syaitan mereka Al-Baqarah:14 َشيَِٰطيِنِهْم

إِن يَْدُعوَن إاِلَّ َشيْطَٰنًا مَِّريًدا َو
dan tidak mereka memohon kecuali syaitan sangat durhaka An-Nisa:117 َشيْطَٰنًا

نَُقيِّْض َلُهۥ َشيْطَٰنًا فَُهَو َلُهۥ َقِريٌن
ditentukan baginya syaitan maka ia/syaitan baginya teman

Az-Zukhruf:36

َوَحِفظْنََٰها ِمن ُكلِّ َشيْطٍَٰن رَِّجيمٍ
dan Kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk Al-Hijr:17 َشيْطٍَٰن
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ِريٍد َويَتَِّبعُ ُكلَّ َشيْطٍَٰن مَّ
dan mengikuti tiap-tiap syaitan (ia[lk]) yang sangat durhaka

Al-Hajj:3

َوِحفْظًا مِّن ُكلِّ َشيْطٍَٰن مَّارٍِد
dan memelihara dari setiap syaitan (ia[lk]) yang mendurhakai

Ash-Shaafaat:7

َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشيْطٍَٰن رَِّجيمٍ
dan tidak dia dengan perkataan syaitan yang terkutuk

At-Takwiir:25

يْطَِٰن َولِيًّا فَتَُكوَن لِلشَّ
maka adalah kalian bagi syaitan sebenar-benar pelindung Maryam:45 يْطَِٰن لِلشَّ

يَِٰطنيِ ِبيحَ َوَجَعْلنََٰها رُُجوًما لِّلشَّ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوَلَقْد زَيَّنَّا ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-

bintang dan (kami) menjadikannya pelempar bagi syaitan-syaitan
Al-Mulk:5 يَِٰطنيِ لِّلشَّ

يَِٰطنَي ثُمَّ َلنُْحِضرَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا فََوَربَِّك َلنَْحُشرَنَُّهْم َوٱلشَّ
demi tuhanmu sungguh akan mengumpulkan mereka[lk] dan syaitan-

syaitan kemudian sungguh akan didatangkan mereka sekeliling
neraka jahanam berlutut

Maryam:68
يَِٰطنَي َوٱلشَّ

يَِٰطنَي ُكلَّ بَنَّآٍء َوَغوَّاٍص َوٱلشَّ
dan syaitan-syaitan tiap-tiap ahli bangunan dan orang yang menyelam

(penyelam)
Shaad:37

ِعيِر ِعيِر السَّ يْطَُٰن يَْدُعوُهْم إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ َكاَن ٱلشَّ
adalah dia adalah dia syaitan (mereka) menyeru (mereka) kepada

azab nyala api/neraka
Luqman:21 يَْدُعوُهْم

ْحَر يَِٰطنَي َكفَُروا۟ يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ ُن َولَِٰكنَّ ٱلشَّ َوَما َكفََر ُسَليْمَٰ
dan tidak ia mengingkari sulaiman akan tetapi syaitan-syaitan mereka

mengingkari mereka diajarkan manusia sihir
Al-Baqarah:102 يَِٰطنَي ٱلشَّ

ِدُلوُكْم يَِٰطنَي َليُوُحوَن إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئِهْم لِيُجَٰ إِنَّ ٱلشَّ إِنَُّهۥ َلِفْسٌق َو َو
dan sesungguhnya (perbuatan) itu kefasikan/kejahatan dan

sesungguhnya kami syaitan-syaitan diwahyukan kepada pelindung-
pelindung mereka agar kalian dibantah

Al-An'aam:121

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن إِنَّا َجَعْلنَا ٱلشَّ
sesungguhnya kami kami jadikan syaitan-syaitan pemimpin-

pemimpin bagi orang-orang yang tidak mereka beriman
Al-A'raaf:27

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن الـلَّـِه إِنَُّهُم ٱتََّخذُوا۟ ٱلشَّ
sesungguhnya mereka mereka mengambil/menjadikan syaitan-syaitan

pemimpin-pemimpin dari selain Allah
Al-A'raaf:30
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ِفِريَن تَُؤزُُّهْم أَزًّا يَِٰطنَي َعَلى ٱْلكَٰ أََلْم تََر أَنَّآ أَرَْسْلنَا ٱلشَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya kami

telah mengutus syaitan-syaitan atas/terhadap para pembangkang /
kafir (kamu) mengganggu mereka gangguan

Maryam:83

َن يَِٰطنُي َعَلىٰ ُمْلِك ُسَليْمَٰ َوٱتَّبَُعوا۟ َما تَتُْلوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti apa mereka membaca syaitan-syaitan

atas/terhadap kerajaan sulaiman
Al-Baqarah:102 يَِٰطنُي ٱلشَّ

يَِٰطنُي ِفى ٱأْلَرِْض َحيَْراَن َلُهۥٓ َكٱلَِّذى ٱْستَْهَوتُْه ٱلشَّ
seperti orang dia menyesatkannya syaitan-syaitan di dalam bumi

yang kebingungan baginya
Al-An'aam:71

يَِٰطنُي  َوَما تَنَزََّلْت ِبِه ٱلشَّ
dan tidak (ia) sengaja menurunkan dengannya syaitan-syaitan

Asy-
Syu'araa':210

يَِٰطنُي  َهْل أُنَبِّئُُكْم َعَلىٰ َمن تَنَزَُّل ٱلشَّ
apakah akan aku terangkanlah kepada kalian atas/terhadap siapa

menurunkan syaitan-syaitan

Asy-
Syu'araa':221

يَِٰطنيِ َن ٱلشَّ إِنَّ ٱمْلُبَذِِّريَن َكانُٓوا۟ إِْخوَٰ
sesungguhnya orang-orang yang boros adalah mereka teman syaitan-

syaitan
Al-Isra:27 يَِٰطنيِ ٱلشَّ

يَِٰطنيِ َمن يَُغوُصوَن َلُهۥ َوِمَن ٱلشَّ
dan dari syaitan-syaitan orang menyelam baginya

Al-Anbiyaa':82

يَِٰطنيِ  َوُقل رَّبِّ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َهَمزَِٰت ٱلشَّ
dan katakanlah Tuhan aku berlindung kepada Engkau dari umpatan /

bisikan buruk syaitan-syaitan

Al-
Mu'minuun:97

يَِٰطنيِ  طَْلُعَها َكأَنَُّهۥ رُُءوُس ٱلشَّ
mayangnya seakan-akan seperti (modal) pokok syaitan-syaitan

Ash-Shaafaat:65

يْطََٰن إاِلَّ َقلِياًل َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َلٱتَّبَْعتُُم ٱلشَّ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tentu kamu

mengikuti syaitan kecuali sedikit
An-Nisa:83 يْطََٰن ٱلشَّ

يْطََٰن َولِيًّا مِّن ُدوِن الـلَّـِه َوَمن يَتَِّخِذ ٱلشَّ
dan barang siapa dia mengambil/menjadikan syaitan sebenar-benar

pelindung dari selain Allah
An-Nisa:119

يْطََٰن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبنٌي َوأَُقل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ
dan aku telah mengatakan bagi kamu berdua sesungguhnya syaitan

bagi kamu berdua musuh yang nyata
Al-A'raaf:22

ِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي نسَٰ يْطََٰن لِإْلِ فَيَِكيُدوا۟ َلَك َكيًْدا إِنَّ ٱلشَّ
maka membuat tipu daya bagi kamu tipu-daya sesungguhnya syaitan

bagi manusia musuh yang nyata
Yusuf:5
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يْطََٰن يَنزَغُ بَيْنَُهْم إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan mengganggu diantara mereka

Al-Isra:53

ِبينًا ِن َعُدوًّا مُّ نسَٰ يْطََٰن َكاَن لِإْلِ إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia bagi manusia musuh dengan nyata

Al-Isra:53

يْطََٰن  يَٰٓأَبَِت اَل تَْعبُِد ٱلشَّ
wahai bapakku tidak menyembah syaitan

Maryam:44

ِن َعِصيًّا يْطََٰن َكاَن لِلرَّْحمَٰ إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia kepada pemurah orang yang

durhaka
Maryam:44

يْطََٰن َلُكْم َعُدوٌّ فَٱتَِّخذُوهُ َعُدوًّا إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh maka jadikanlah ia musuh

Faathir:6

يْطََٰن  أَن الَّ تَْعبُُدوا۟ ٱلشَّ
bahwa tidak menyembah syaitan

YaaSiin:60

يْطَُٰن َعنَْها فَأَزَلَُّهَما ٱلشَّ
maka menggelincirkan keduanya syaitan daripadanya (surga) Al-Baqarah:36 يْطَُٰن ٱلشَّ

يْطَُٰن يَِعُدُكُم ٱْلفَْقَر َويَأُْمرُُكم ِبٱْلفَْحَشآِء ٱلشَّ
syaitan dia menasehati kalian kemiskinan dan dia menyuruh kalian

dengan berbuat kejahatan
Al-Baqarah:268

يْطَُٰن  اَل يَُقوُموَن إاِلَّ َكَما يَُقوُم ٱلَِّذى يَتََخبَّطُُه ٱلشَّ
tidak mereka berdiri melainkan seperti dia mendirikan yang dia

masuk padanya syaitan
Al-Baqarah:275

۟ يْطَُٰن ِببَْعِض َما َكَسبُوا إِنََّما ٱْستَزَلَُّهُم ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah kelak dia akan menggelincirkan mereka

syaitan dengan sebagian/disebabkan apa mereka telah melakukan
Ali-Imran:155

يْطَُٰن يَُخوُِّف أَْولِيَآَءهُۥ إِنََّما ذَٰلُِكُم ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah mereka itu syaitan sungguh-sungguh akan

menakut-nakuti penguasa-penguasanya
Ali-Imran:175

يْطَُٰن َلُهۥ َقِرينًا فََسآَء َقِرينًا َوَمن يَُكِن ٱلشَّ
dan barang siapa adalah syaitan baginya teman maka amat jelek

(sebagai) teman
An-Nisa:38

يْطَُٰن  َوَقْد أُِمُرٓوا۟ أَن يَْكفُُروا۟ ِبِهۦ َويُِريُد ٱلشَّ
dan sungguh mereka diperintahkan untuk mereka mengingkari

dengannya dan dia menghendaki syaitan
An-Nisa:60

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dia menjanjikan mereka dan dia memberi angan-angan kosong

kepada mereka dan tidak dia menjanjikan mereka syaitan kecuali
tipuan

An-Nisa:120
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يْطَُٰن أَن يُوِقعَ بَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إِنََّما يُِريُد ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah dia menghendaki syaitan hendak dia

berusaha menimbulkan diantara kamu permusuhan dan kebencian
Al-Maidah:91

يْطَُٰن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik kepada mereka syaitan apa

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:43

يْطَُٰن فَاَل تَْقُعْد إِمَّا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ َو
dan jika dia menyebabkan melupakan kamu syaitan maka jangan

duduk-duduk
Al-An'aam:68

يْطَُٰن  فََوْسَوَس َلُهَما ٱلشَّ
maka dia bisikkan terhadap keduanya syaitan

Al-A'raaf:20

يْطَُٰن  يَٰبَِنىٓ َءاَدَم اَل يَفِْتنَنَُّكُم ٱلشَّ
hai anak Adam tidak dia dapat menipu kalian syaitan

Al-A'raaf:27

يْطَُٰن فََكاَن ِمَن ٱْلَغاِويَن فَٱنَسَلخَ ِمنَْها فَأَتْبََعُه ٱلشَّ
maka dia melepaskan diri daripadanya (ayat-ayat) lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya syaitan maka (ia) adalah dari
orang-orang yang sesat

Al-A'raaf:175

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ إِْذ زَيََّن َلُهُم ٱلشَّ َو
dan ketika dia memandang baik bagi/kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
Al-Anfaal:48

ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42

يْطَُٰن بَيِْنى َوبَنْيَ إِْخَوِتىٓ ِمۢن بَْعِد أَن نَّزَغَ ٱلشَّ
dari sesudah akan (ia) mengganggu syaitan antara aku dan antara

saudaraku
Yusuf:100

َا ُقِضىَ ٱأْلَْمُر مَّآ أَنَا۠ ِبُمْصرِِخُكْم َوَمآ أَنتُم ِبُمْصرِِخىَّ يْطَُٰن ملَّ َوَقاَل ٱلشَّ
dan dia mengucapkan syaitan tatkala (ia) telah diputuskan perkata itu

tidaklah aku dengan menolong kalian dan tidak kalian dengan
menolong aku

Ibrahim:22

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ فَزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
lalu (ia) benar-benar memandang baik bagi/kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
An-Nahl:63

يْطَُٰن لَِربِِّهۦ َكفُوًرا وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan kepada tuhannya kekafiran / keingkaran

Al-Isra:27

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan tidak dia

menjanjikan mereka syaitan melainkan tipuan
Al-Isra:64
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يْطَُٰن  فَِإنِّى نَِسيُت ٱْلُحوَت َوَمآ أَنَسىِٰنيُه إاِلَّ ٱلشَّ
maka sesungguhnya aku (aku) lupa ikan dan tidak (aku)

melupakannya kecuali syaitan
Al-Kahfi:63

يْطَُٰن َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم َهْل أَُدلَُّك فََوْسَوَس إَِليِْه ٱلشَّ
maka dia bisikkan kepadanya syaitan dia mengatakan hai Adam

apakah/maukah (aku) tunjukkan kepadamu
Thaahaa:120

يْطَُٰن ِفىٓ أُْمِنيَِّتِهۦ إآِلَّ إِذَا تََمنَّىٰٓ أَْلَقى ٱلشَّ
melainkan apabila (ia) supaya mengangan-angankan dia

melemparkan syaitan di dalam / pada angan-angannya
Al-Hajj:52

يْطَُٰن  فَيَنَسخُ الـلَّـُه َما يُْلِقى ٱلشَّ
maka mencoret Allah apa yang dimasukkan syaitan

Al-Hajj:52

يْطَُٰن ِفتْنًَة لِّيَْجَعَل َما يُْلِقى ٱلشَّ
untuk dia menjadikan apa yang dimasukkan syaitan cobaan/fitnah

Al-Hajj:53

ِن َخذُواًل نسَٰ يْطَُٰن لِإْلِ وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan bagi manusia yang tidak menolong (penghina)

Al-Furqon:29

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
An-Naml:24

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik bagi/kepada mereka

syaitan perbuatan-perbuatan mereka
Al-Ankabuut:38

يْطَُٰن ِبنُْصٍب َوَعذَاٍب ِنىَ ٱلشَّ أَنِّى َمسَّ
sesungguhnya aku benar-benar menimpaku syaitan dengan

kesombongan dan siksaan
Shaad:41

يْطَُٰن إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي واََل يَُصدَّنَُّكُم ٱلشَّ
dan jangan memalingkan kalian syaitan sesungguhnya dia bagi kalian

musuh yang nyata
Az-Zukhruf:62

َل َلُهْم َوأَْمَلىٰ َلُهْم يْطَُٰن َسوَّ ٱلشَّ
syaitan (ia) telah benar-benar menggoda bagi mereka dan

dipanjangkanlah angan-angan bagi mereka
Muhammad:25

يْطَُٰن فَأَنَسىُٰهْم ِذْكَر الـلَّـِه ٱْستَْحَوذَ َعَليِْهُم ٱلشَّ
(ia) memohon menjadi menguasai atas mereka syaitan lalu (dia)

menjadikan mereka lupa sebutan Allah

Al-
Mujaadilah:19

يْطَِٰن واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Al-Baqarah:168 يْطَِٰن ٱلشَّ

يْطَِٰن  واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan

Al-Baqarah:208

3099

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ يَّتََها ِمَن ٱلشَّ إِنِّىٓ أُِعيذَُها ِبَك َوذُرِّ َو
dan sesungguhnya aku aku memohon perlindungannya kepada

Engkau dan keturunannya dari syaitan yang dirajam/terkutuk
Ali-Imran:36

يْطَِٰن َكاَن َضِعيفًا يْطَِٰن إِنَّ َكيَْد ٱلشَّ فَقَِٰتُلٓوا۟ أَْولِيَآَء ٱلشَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin syaitan sesungguhnya

tipu daya syaitan adalah dia lemah
An-Nisa:76

يْطَِٰن َكاَن َضِعيفًا يْطَِٰن إِنَّ َكيَْد ٱلشَّ فَقَِٰتُلٓوا۟ أَْولِيَآَء ٱلشَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin syaitan sesungguhnya

tipu daya syaitan adalah dia lemah
An-Nisa:76

يْطَِٰن فَٱْجتَِنبُوهُ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن مِّْن َعَمِل ٱلشَّ
dari perbuatan syaitan maka kalian hendaklah menjauhi agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:90

يْطَِٰن  واََل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan

Al-An'aam:142

يْطَِٰن نَزْغٌ إِمَّا يَنزََغنََّك ِمَن ٱلشَّ َو
dan jika mengganggu kamu dari syaitan tipuan/godaan

Al-A'raaf:200

يْطَِٰن ُهْم طَِٰٓئٌف مَِّن ٱلشَّ  إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ إِذَا َمسَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa apabila telah

benar-benar menimpa mereka kepungan (malapetaka) dari syaitan
Al-A'raaf:201

يْطَِٰن َولِيَْرِبَط َعَلىٰ ُقُلوِبُكْم َويُذِْهَب َعنُكْم رِْجزَ ٱلشَّ
dan menyebabkan menghilangkan dari kalian kotoran/gangguan

syaitan dan untuk menguatkan atas/terhadap hati kalian
Al-Anfaal:11

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ فَِإذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه ِمَن ٱلشَّ
maka apabila (kamu) membaca al quran maka hendaklah kamu

mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam/terkutuk
An-Nahl:98

يْطَِٰن  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengikuti

langkah-langkah syaitan
An-Nuur:21

يْطَِٰن فَِإنَُّهۥ يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوَمن يَتَِّبعْ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan barangsiapa ikutilah langkah-langkah syaitan maka

sesungguhnya dia dia menyuruh dengan perbuatan keji dan mungkar
An-Nuur:21

يْطَِٰن ذَا ِمْن َعَمِل ٱلشَّ  َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini dari perbuatan syaitan

Al-Qashash:15

يْطَِٰن نَزْغٌ إِمَّا يَنزََغنََّك ِمَن ٱلشَّ َو
dan jika mengganggu kamu dari syaitan tipuan/godaan

Fush-Shilat:36

يْطَِٰن  إِنََّما ٱلنَّْجَوٰى ِمَن ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah pembicaraan rahasia dari syaitan

Al-
Mujaadilah:10
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ِسُروَن يْطَِٰن ُهُم ٱْلخَٰ يْطَِٰن أآََل إِنَّ ِحزَْب ٱلشَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب ٱلشَّ
itulah mereka golongan syaitan ketahuilah sesungguhnya golongan

syaitan mereka orang-orang yang merugi

Al-
Mujaadilah:19

ِسُروَن يْطَِٰن ُهُم ٱْلخَٰ يْطَِٰن أآََل إِنَّ ِحزَْب ٱلشَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب ٱلشَّ
itulah mereka golongan syaitan ketahuilah sesungguhnya golongan

syaitan mereka orang-orang yang merugi

Al-
Mujaadilah:19

ِن ٱْكفُْر نسَٰ يْطَِٰن إِذْ َقاَل لِإْلِ َكَمثَِل ٱلشَّ
seperti perumpamaan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia

(kamu) membangkanglah
Al-Hasyr:16
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ع ي ش
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , lama, kuno, usang, lawas,

jompo, ketua-tuaan, berumur, sudah lanjut umurnya, gelap, hitam, kelam,
suram, gulita, purba, purbakala, baheula, murni, suci, bersih, tulen,
belaka, yg patut dimuliakan, yg patut dihormati, yg patut disegani,

matang, masak, siap, ranum, dewasa, maju, lanjutan, tinggi, terdepan,
parah, beruban, putih, tipis menerawang, lapuk, membosankan, empuk,

konservatif, yg menurut model lama, yg ketinggalan jaman, kolot
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِشيَعٍة ُشُعوبًا تَِشيعَ ِبأَْشيَاِعِهم أَْشيَاَعُكْم
golongan berbangsa-bangsa (kamu) tersiar

bersama orang-
orang yang serupa

denga mereka

orang-orang yang
serupa dengan

kalian

ِشيَعِ ِشيًَعا ِشيَعِتِهۦ
bangsa/umat-umat golongan-golongan golongannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلَقْد أَْهَلْكنَآ أَْشيَاَعُكْم فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
dan sesungguhnya (kami) telah membinasakan orang-orang yang

serupa dengan kalian maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:51 أَْشيَاَعُكْم

َكَما فُِعَل ِبأَْشيَاِعِهم مِّن َقبُْل
sebagaimana telah dikerjakan bersama orang-orang yang serupa

denga mereka dari sebelum
Saba':54 ِبأَْشيَاِعِهم

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيعَ ٱْلفَِٰحَشُة ِفى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
sesungguhnya orang-orang yang disenangkan bahwa (kamu) tersiar
(ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji di dalam orang-orang yang

mereka mengimani

An-Nuur:19
تَِشيعَ

َوَجَعْلنَُٰكْم ُشُعوبًا َوَقبَآِئَل لِتََعارَفُٓوا۟
dan (kami) menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supayasaling mengenal
Al-Hujuraat:13 ُشُعوبًا
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ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69
ِشيَعٍة

ذَا ِمن ِشيَعِتِهۦ فََوَجَد ِفيَها رَُجَلنْيِ يَْقتَِتاَلِن هَٰ
maka (dia) mendapatkan di dalamnya (kota) dua orang laki-laki

membunuh ini dari golongannya
Al-Qashash:15 ِشيَعِتِهۦ

ذَا ِمْن َعُدوِِّهۦ فَٱْستَغَٰثَُه ٱلَِّذى ِمن ِشيَعِتِهۦ  َوهَٰ
dan ini (orang) dari musuhnya maka meminta tolong kepadanya yang

dari golongannya
Al-Qashash:15

بْرَِٰهيَم إِنَّ ِمن ِشيَعِتِهۦ إَلِ َو
dan sesungguhnya kami dari/termasuk golongannya benar-benar

Ibrahim
Ash-Shaafaat:83

أَْو يَْلِبَسُكْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض
atau dia mencampurkan kalian golongan-golongan dan dia

menimpakan sebagian kalian bencana/keganasan bagian
Al-An'aam:65 ِشيًَعا

 إِنَّ ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama

mereka dan adalah mereka golongan-golongan
Al-An'aam:159

 إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفى ٱأْلَرِْض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا
sesungguhnya fir'aun atas/terhadap di dalam muka bumi dan dia

menjadikan penduduknya golongan-golongan
Al-Qashash:4

 ِمَن ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
dari orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan

adalah mereka golongan-golongan
Ar-Ruum:32

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى ِشيَعِ ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu di dalam

bangsa/umat-umat yang pertama kali
Al-Hijr:10 ِشيَعِ
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ص
Makna kata dasar :

ٓص
shad

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٓص َوٱْلُقرَْءاِن ِذى ٱلذِّْكِر
shad demi Al Quran yang memiliki peringatan Shaad:1 ٓص
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ا ب ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna langkah, kiprah, cara

berjalan, cara berlari
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendahului, melebihi,

mendahulukan, mempelopori, mengawal, hidup tanpa, terjadi lebih dulu,
tdk jadi melakukan, mengukur dgn langkah, melangkah bolak-balik,
berlari lebih cepat, lari, melanggar batas, meninggalkan di belakang,

melampaui

ِبـِٔنَي َوٱلصَّٰ ِبـُٔوَن َوٱلصَّٰ
dan Shabi'in dan Shabi-in

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َرٰى ِبـُٔوَن َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang

yang orang-orang yahudi dan Shabi-in dan orang-orang nasrani
Al-Maidah:69 ِبـُٔوَن َوٱلصَّٰ

ِبـِٔنَي َرٰى َوٱلصَّٰ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلنَّصَٰ
dan orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani

dan ShabiXin
Al-Baqarah:62 ِبـِٔنَي َوٱلصَّٰ

َرٰى َوٱمْلَُجوَس ِبـِٔنَي َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yahudi dan orang-orang Shabi-in dan orang-orang

nasrani dan orang-orang Majusi

Al-Hajj:17
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ب ب ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penuangan,tuangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menuang, menuangkan,
mengalir, mencurahkan, mengucurkan, melimpah, menyiramkan

يَُصبُّ ُصبُّوا۟ َصبًّا َصبَبْنَا
disiramkan (nya) dituangkan (oleh

mereka[lk]) curahan (kami) mencurahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَنَّا َصبَبْنَا ٱمْلَآَء َصبًّا
bahwasanya (kami) mencurahkan air curahan Abasa:25 َصبَبْنَا

أَنَّا َصبَبْنَا ٱمْلَآَء َصبًّا
bahwasanya (kami) mencurahkan air curahan Abasa:25 َصبًّا

ثُمَّ ُصبُّوا۟ فَْوَق َرأِْسِهۦ ِمْن َعذَاِب ٱْلَحِميمِ
kemudian dituangkan (oleh mereka[lk]) di atas kepalanya dari azab

air yang sangat panas
Ad-Dukhaan:48 ۟ ُصبُّوا

يَُصبُّ ِمن فَْوِق رُُءوِسِهُم ٱْلَحِميُم
disiramkan (nya) dari atas kepala mereka yang sangat mendidih Al-Hajj:19 يَُصبُّ
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ح ب ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna permulaan, upacara

pemberian ijazah, serangan, serbuan, awal, start, kesempatan, bantuan,
gerak terkejut, fajar, fajar sidik, dini hari, pangkal, punca, mula, pokok,

sinar waktu fajar, subuh, rekah fajar.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyingsing, mulai, memulai,

berangkat, menghidupkan, memulakan, menjalankan, memutar, mau
hidup, memberikan kesempatan, menyebabkan, mulai jelas, mulai terang.

َصبَاُح تُْصِبُحوَن ِبيحَ ِبَمصَٰ أَْصبَُحوا۟ أَْصبَحَ
pagi hari dipagi hari dengan bintang-

bintang mereka jadilah (ia) menjadikan

فَأَْصبََحْت فَأَْصبَحَ ُصبًْحا َصبََّحُهم َصبَاُح
maka (ia[pr])

akhirnya
menjadikan

maka dia akhirnya
menjadikan diwaktu subuh/pagi

(ia) benar-benar
menjadi / menimpa

mereka
pagi hari

فَتُْصِبحُ فَتُْصِبحَ فَأَْصبَْحتُم فَأَْصبَُحوا۟ فَأَْصبََحْت
maka dijadi maka dijadikan maka/lalu kalian

memulai
maka mereka

mejadi
maka (ia[pr])

akhirnya
menjadikan

ُمْصِبِحنَي لَّيُْصِبُحنَّ فَيُْصِبُحوا۟ فَتُْصِبُحوا۟ فَتُْصِبحُ
di pagi hari

agar menyebabkan
sungguh-sungguh
akan menjadikan

maka mereka
menjadikan maka dijadi maka dijadi

بْحِ َوٱلصُّ َوأَْصبَحَ مُّْصِبِحنَي ِمْصبَاٌح ُمْصِبِحنَي
dan subuh dan (ia[lk]) akhirnya

menjadikan di pagi hari pelita di pagi hari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْصبَحَ َمآؤُُكْم َغْوًرا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia)

menjadikan air kalian masuk dalam tanah kering
Al-Mulk:30 أَْصبَحَ

ِفِريَن َقْد َسأََلَها َقْوٌم مِّن َقبْلُِكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا۟ ِبَها كَٰ
sungguh telah dia telah menanyakannya kaum dari sebelum kalian

kemudian mereka jadilah dengannya orang-orang kafir
Al-Maidah:102 ۟ أَْصبَُحوا

ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوزَيَّنَّا ٱلسَّ
dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara

itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:12 ِبيحَ ِبَمصَٰ

يَِٰطنيِ ِبيحَ َوَجَعْلنََٰها رُُجوًما لِّلشَّ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوَلَقْد زَيَّنَّا ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-

bintang dan (kami) menjadikannya pelempar bagi syaitan-syaitan
Al-Mulk:5

َن الـلَّـِه ِحنَي تُْمُسوَن َوِحنَي تُْصِبُحوَن فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah sewaktu dipetang hari dan sewaktu dipagi hari Ar-Ruum:17 تُْصِبُحوَن

فَِإذَا نَزََل ِبَساَحِتِهْم فََسآَء َصبَاُح ٱمْلُنذَِريَن
maka apabila (ia) menurunkan di halaman mereka maka amat jelek

pagi hari orang-orang yang diberi peringatan

Ash-
Shaafaat:177

َصبَاُح

َوَلَقْد َصبََّحُهم بُْكرَةً َعذَاٌب مُّْستَِقرٌّ
dan sesungguhnya (ia) benar-benar menjadi / menimpa mereka pagi

hari siksaan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:38 َصبََّحُهم

فَٱمْلُِغيرَِٰت ُصبًْحا
lalu yang menyerang diwaktu subuh/pagi Al-Adiyaat:3 ُصبًْحا

ِسِريَن فََقتََلُهۥ فَأَْصبَحَ ِمَن ٱْلخَٰ
maka dia membunuhnya maka dia akhirnya menjadikan dari para

yang merugi
Al-Maidah:30 فَأَْصبَحَ

ِرَى َسْوَءةَ أَِخى فَأَْصبَحَ ِمَن ٱلنَِّٰدِمنَي فَأُوَٰ
maka/lalu aku menutupi/menguburkan mayat saudaraku maka dia

akhirnya menjadikan dari orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:31

َوأُِحيَط ِبثََمرِِهۦ فَأَْصبَحَ يَُقلُِّب َكفَّيِْه
dan diliputi(dibinasakan) dengan buahnya(kekayaanya) maka dia

akhirnya menjadikan sungguh-sungguh akan membolak-balik kedua
tapak tangannya

Al-Kahfi:42

يَٰحُ فَأَْصبَحَ َهِشيًما تَذُْروهُ ٱلرِّ
maka dia akhirnya menjadikan sangat kering menerbangkannya angin

Al-Kahfi:45
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فَأَْصبَحَ ِفى ٱمْلَِدينَِة َخآِئفًا يَتَرَقَُّب
maka dia akhirnya menjadikan di dalam kota ketakutan (ia) menjadi

menunggu-nunggu
Al-Qashash:18

ِريمِ فَأَْصبََحْت َكٱلصَّ
maka (ia[pr]) akhirnya menjadikan seperti sudah di potong/petik Al-Qalam:20 فَأَْصبََحْت

ِسِريَن ُلُهْم فَأَْصبَُحوا۟ خَٰ إِنَُّهْم مَلََعُكْم َحِبطَْت أَْعمَٰ
sesungguhnya mereka benar-benar beserta kalian dia menyiakan

amal-amal mereka maka mereka mejadi orang-orang yang rugi
Al-Maidah:53 ۟ فَأَْصبَُحوا

ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:78

ِثِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka dia mengambil mereka goncangan/gempa maka mereka mejadi

di dalam rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
Al-A'raaf:91

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ َوأََخذَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
dan dia mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

teriakan/suara keras maka mereka mejadi di dalam rumah/kampung
halaman mereka mati bergelimpangan

Huud:67

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
orang-orang yang mereka menganiaya teriakan/suara keras maka

mereka mejadi di dalam rumah/kampung halaman mereka mati
bergelimpangan

Huud:94

فََعَقُروَها فَأَْصبَُحوا۟ نَِٰدِمنَي
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) maka mereka mejadi

orang-orang yang menyesal

Asy-
Syu'araa':157

ِثِمنَي فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka mereka mendustakannya maka dia mengambil mereka

goncangan/gempa maka mereka mejadi di dalam rumah mereka
mayat-mayat bergelimpangan

Al-Ankabuut:37

ِكنُُهْم فَأَْصبَُحوا۟ اَل يَُرىٰٓ إاِلَّ َمسَٰ
maka mereka mejadi tidak diperlihatkan (oleh dia) kecuali tempat

kediaman mereka
Al-Ahqaaf:25

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14
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فَأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِهۦٓ إِْخوَٰنًا
maka dia menjinakkan antara hati kalian maka/lalu kalian memulai

dengan nikmatnya penciptaan dalam persaudaraan
Ali-Imran:103 فَأَْصبَْحتُم

ِسِريَن َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم ٱلَِّذى ظَنَنتُم ِبَربُِّكْم أَرَْدىُٰكْم فَأَْصبَْحتُم مَِّن ٱْلخَٰ
dan yang demikian itu persangkaanmu yang kamu telah menyangka

dengan/kepada tuhan kalian dia menjerumuskan kalian maka/lalu
kalian memulai termasuk para yang merugi

Fush-Shilat:23

َمآِء فَتُْصِبحَ َصِعيًدا زََلًقا َويُرِْسَل َعَليَْها ُحْسبَانًا مَِّن ٱلسَّ
dan menyebabkan mengirimkan diatasnya perhitungan (petir) dari

langit maka dijadikan debu/tanah licin
Al-Kahfi:40 فَتُْصِبحَ

فَتُْصِبحُ ٱأْلَرُْض ُمْخَضرَّةً إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
maka dijadi bumi (ia[pr]) yang dalam kondisi menghijau

sesungguhnya Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Al-Hajj:63 فَتُْصِبحُ

فَتُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َما فََعْلتُْم نَِٰدِمنَي
maka dijadi atas/terhadap apa (kalian) melakukan orang-orang yang

menyesal
Al-Hujuraat:6 ۟ فَتُْصِبُحوا

وا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم نَِٰدِمنَي فَيُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َمآ أََسرُّ
maka mereka menjadikan atas/terhadap apa merahasiakan di dalam /

pada diri/jiwa-jiwa mereka orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:52 ۟ فَيُْصِبُحوا

ا َقلِيٍل لَّيُْصِبُحنَّ نَِٰدِمنَي َقاَل َعمَّ
dia mengatakan dalam waktu sedikit agar menyebabkan sungguh-

sungguh akan menjadikan orang-orang yang menyesal

Al-
Mu'minuun:40

لَّيُْصِبُحنَّ
يَْحُة ُمْصِبِحنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ

maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras di pagi hari Al-Hijr:83 ُمْصِبِحنَي
 إِذْ أَْقَسُموا۟ َليَْصرُِمنََّها ُمْصِبِحنَي

ketika mereka bersumpah sungguh benar-benar memetiknya di pagi
hari

Al-Qalam:17

 فَتَنَاَدْوا۟ ُمْصِبِحنَي
maka (mereka) memanggil di pagi hari

Al-Qalam:21

َمثَُل نُورِِهۦ َكِمْشَكٰوٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح ٱمْلِْصبَاُح ِفى زَُجاَجٍة
perumpamaan cahaya-nya seperti lobang didalamnya pelita pelita-

pelita itu di dalam kaca
An-Nuur:35 ِمْصبَاٌح

ؤآَُلِء َمْقطُوٌع مُّْصِبِحنَي أَنَّ َداِبَر هَٰٓ
bahwasanya yang meliputi mereka itu (ia[lk]) yang

dipotong/ditumpas di pagi hari
Al-Hijr:66 مُّْصِبِحنَي
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وَن َعَليِْهم مُّْصِبِحنَي إِنَُّكْم َلتَُمرُّ  َو
dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka di pagi hari

Ash-
Shaafaat:137

َوأَْصبَحَ فَُؤاُد أُمِّ ُموَسىٰ فَٰرًِغا
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan hati ibu Musa (ia[lk]) yang kosong Al-Qashash:10 َوأَْصبَحَ

َوأَْصبَحَ ٱلَِّذيَن تََمنَّْوا۟ َمَكانَُهۥ ِبٱأْلَْمِس
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan orang-orang yang (mereka)

kemudian berangan-angan kedudukannya dengan kemarin
Al-Qashash:82

بْحِ إِذَآ أَْسفََر َوٱلصُّ
dan subuh tatkala (ia[lk]) lebih terbit/terang

Al-
Muddaththir:34 بْحِ َوٱلصُّ

بْحِ إِذَا تَنَفََّس َوٱلصُّ
dan subuh apabila (ia) telah menjadi menyingsing/mulai terang

At-Takwiir:18

أَْو يُْصِبحَ َمآؤَُها َغْوًرا
atau menyebabkan menyurutkan airnya masuk dalam tanah kering Al-Kahfi:41 يُْصِبحَ

بْحُ ِبَقِريٍب بْحُ أََليَْس ٱلصُّ إِنَّ َمْوِعَدُهُم ٱلصُّ
sesungguhnya tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka waktu

subuh bukankah waktu subuh dengan (ia[lk]) sangat dekat
Huud:81 بْحُ ٱلصُّ

بْحُ ِبَقِريٍب بْحُ أََليَْس ٱلصُّ إِنَّ َمْوِعَدُهُم ٱلصُّ
sesungguhnya tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka waktu

subuh bukankah waktu subuh dengan (ia[lk]) sangat dekat
Huud:81

ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ
yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam

tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan
Al-An'aam:96 ٱإْلِْصبَاحِ

َمثَُل نُورِِهۦ َكِمْشَكٰوٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح ٱمْلِْصبَاُح ِفى زَُجاَجٍة
perumpamaan cahaya-nya seperti lobang didalamnya pelita pelita-

pelita itu di dalam kaca
An-Nuur:35 ٱمْلِْصبَاُح
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ر ب ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketabahan, ketabahan hati,

ketelatenan, penahanan, penahanan nafsu, sikap sabar, pemberian izin
tanpa kata-kata

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersabar, menahan nafsu.

۟ تَْصِبُروا تَْصِبُر بِْر ِبٱلصَّ أَْصبَرَُهْم أَتَْصِبُروَن
kalian melakukan

kesabaran
kalian melakukan

kesabaran dengan sabar (mereka) sangat
tahan/sabar

apakah/maukah
(kalian) bersabar

۟ َصبَُروا َصبََر َصاِبرَةٌ َصاِبًرا تَْصِبُروا۟
mereka sabar (ia) sabar (ia[pr]) yang sabar (ia[lk]) yang sabar kalian melakukan

kesabaran

َصبَّاٍر َصبَرْنَا َصبَرْتُْم َصبَُرٓوا۟ َصبَُروا۟
orang-orang yang

sabar (kami) bersabar (kalian) bersabar mereka sabar mereka sabar

۟ فََصبَُروا ِبُروَن صَٰ َصبْرَُك َصبًْرا َصبَّاٍر
maka mereka sabar (mereka[lk]) yang

telah sabar kesabaranmu kesabaran orang-orang yang
sabar

فَٱْصِبْر فَٱْصِبُرٓوا۟ فَٱْصِبُروا۟ فََصبٌْر فََصبَُروا۟
maka bersabarlah maka bersabarlah

kamu
maka bersabarlah

kamu maka kesabaran maka mereka sabar

۟ َوَصبَُرٓوا َوَصاِبُروا۟ نَّْصِبَر ِبِريَن لِّلصَّٰ فَٱْصِبْر
dan (mereka)

bersabar
dan kalian
bersabarlah kami bersabar bagi orang-orang

yang bersabar maka bersabarlah
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۟ َوٱْصِبُرٓوا َوٱْصِبُروا۟ َويَْصِبْر َوَلنَْصِبَرنَّ َوَصبَُرٓوا۟
dan bersabarlah dan bersabarlah dan bersabarlah dan sungguh akan

bersabar
dan (mereka)

bersabar

ِبِريَن َوٱلصَّٰ ِبرَِٰت َوٱلصَّٰ َوٱْصطَِبْر
dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang

sabar dan berteguh hatilah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20
أَتَْصِبُروَن

فََمآ أَْصبَرَُهْم َعَلى ٱلنَّاِر
maka alangkah (mereka) sangat tahan/sabar atas/terhadap neraka Al-Baqarah:175 أَْصبَرَُهْم

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ َوٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
dan kalian mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat Al-Baqarah:45 بِْر ِبٱلصَّ

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

memohon pertolongan dengan sabar dan sholat
Al-Baqarah:153

بِْر َوتََواَصْوا۟ ِبٱمْلَرَْحَمِة َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan sabar dan (kamu) saling

mewasiati dengan kasih-sayang
Al-Balad:17

بِْر  َوتََواَصْوا۟ ِبٱْلَحقِّ َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan kebenaran dan (kamu) saling

mewasiati dengan sabar
Al-Asr:3

وََكيَْف تَْصِبُر َعَلىٰ َما َلْم تُِحْط ِبِهۦ ُخبًْرا
dan bagaimana kalian melakukan kesabaran atas/terhadap apa tidak

diliputilah dengannya pengalaman/pengetahuan
Al-Kahfi:68 تَْصِبُر

إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ اَل يَُضرُُّكْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا َو
dan jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara diri

tidak dia memberi mudharat kepada kalian tipu daya mereka sesuatu
Ali-Imran:120 ۟ تَْصِبُروا
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بََلىٰٓ إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ َويَأْتُوُكم مِّن فَْورِِهْم
yang benar jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara

diri dan mereka mendatangi / menyerang kalian dari/dengan
semangat membara mereka

Ali-Imran:125

۟ إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا َو
dan jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara diri

Ali-Imran:186

َوأَن تَْصِبُروا۟ َخيٌْر لَُّكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan jika kalian melakukan kesabaran kebaikan bagi kalian dan Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nisa:25

ٱْصَلْوَها فَٱْصِبُرٓوا۟ أَْو اَل تَْصِبُروا۟ َسَوآٌء َعَليُْكْم
masuklah kedalamnya maka bersabarlah kamu atau tidak kalian

melakukan kesabaran sama saja atas kalian
Ath-Thuur:16

َقاَل َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه َصاِبًرا
dia mengatakan kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah

(ia[lk]) yang sabar
Al-Kahfi:69 َصاِبًرا

واََل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَُٰه َصاِبًرا نِّْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan jangan melanggar sesungguhnya kami (kami) mendapatkan dia

(ia[lk]) yang sabar sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang
kembali/bertaubat

Shaad:44

ا۟ئٌَة َصاِبرَةٌ يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ فَِإن يَُكن مِّنُكم مِّ
maka jika adalah dia diantara kalian seratus (ia[pr]) yang sabar

mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:66 َصاِبرَةٌ

َومَلَن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَٰلَِك مَلِْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
dan sungguh orang (ia) sabar dan (ia) memaafkan sesungguhnya itu

benar-benar termasuk teguh hati segala urusan
Asy-Syuura:43 َصبََر

فَٱْصِبْر َكَما َصبََر أُ۟وُلوا۟ ٱْلَعزْمِ ِمَن ٱلرُُّسِل
maka bersabarlah kamu sebagaimana (ia) sabar orang-orang yang

mempunyai keteguhan hati dari para rasul
Al-Ahqaaf:35

۟ ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137 ۟ َصبَُروا

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka sabar dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Huud:11

َلٰوةَ َوٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang mereka sabar dia hendaklah mencari wajah

tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat
Arraad:22
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ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
An-Nahl:42

۟  أُ۟ولَِٰٓئَك يُْجزَْوَن ٱْلُغرْفََة ِبَما َصبَُروا
itulah mereka mereka diberi balasan tempat yang tinggi dengan

apa/sebab mereka sabar
Al-Furqon:75

۟  أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤْتَْوَن أَْجرَُهم مَّرَّتَنْيِ ِبَما َصبَُروا
itulah mereka diberi pahala mereka dua kali dengan apa/sebab

mereka sabar
Al-Qashash:54

ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
Al-Ankabuut:59

َا َصبَُروا۟ وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يُوِقنُوَن ملَّ
ketika mereka sabar dan adalah mereka dengan ayat-ayat Kami

mereka meyakini
As-Sajdah:24

۟  َوَما يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َصبَُروا
dan tidak dilemparkan kecuali orang-orang yang mereka sabar

Fush-Shilat:35

َوَلْو أَنَُّهْم َصبَُروا۟ َحتَّىٰ تَْخُرَج إَِليِْهْم َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم
dan kalau sesungguhnya mereka mereka sabar sehingga keluar

kepada mereka sungguh adalah kebaikan bagi mereka
Al-Hujuraat:5

َوَجزَىُٰهم ِبَما َصبَُروا۟ َجنًَّة َوَحِريًرا
dan memberi balasan pada mereka dengan apa/sebab mereka sabar

surga dan sutera
Al-Insaan:12

َوَلنَْجِزيَنَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرٓوا۟ أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan orang-orang yang mereka sabar

pahala mereka dengan yang lebih baik apa adalah mereka mereka
mengerjakan

An-Nahl:96
۟ َصبَُرٓوا

إِنِّى َجزَيْتُُهُم ٱْليَْوَم ِبَما َصبَُرٓوا۟ أَنَُّهْم ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن
sesungguhnya aku (aku) memberi balasan mereka hari ini dengan

apa/karena mereka sabar sesungguhnya mereka mereka orang-orang
yang mendapat kemenangan

Al-
Mu'minuun:111

َسلٌَٰم َعَليُْكم ِبَما َصبَرْتُْم فَِنْعَم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
kehormatan/kesejahteraan atas kalian dengan apa/sebab (kalian)

bersabar maka nikmat akibat / kesudahan tempat
Arraad:24 َصبَرْتُْم

ِبِريَن َوَلِئن َصبَرْتُْم َلُهَو َخيٌْر لِّلصَّٰ
dan jika (kalian) bersabar sesungguhnya itu kebaikan bagi orang-

orang yang bersabar
An-Nahl:126

أََجِزْعنَآ أَْم َصبَرْنَا َما َلنَا ِمن مَِّحيٍص
apakah (kami) mengeluh (kt tanya) atau (kami) bersabar tidak ada

bagi kami dari tempat berlari
Ibrahim:21 َصبَرْنَا
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َلوآَْل أَن َصبَرْنَا َعَليَْها َوَسْوَف
seandainya tidak bahwa (kami) bersabar diatasnya dan kelak

Al-Furqon:42

رُْهم ِبأَيَّىٰمِ الـلَّـِه إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوذَكِّ
dan (kamu) sering-sering ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi tiap-tiap orang-

orang yang sabar yang banyak syukur

Ibrahim:5
َصبَّاٍر

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Luqman:31

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Saba':19

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Asy-Syuura:33

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا
mereka berkata ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas

kami kesabaran
Al-Baqarah:250 َصبًْرا

َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا َوتََوفَّنَا ُمْسلِِمنَي
ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas kami kesabaran dan

kamu hendaklah mewafatkan kami orang-orang yang berserah diri
Al-A'raaf:126

 َقاَل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan dapat/kuasa bersama

aku kesabaran
Al-Kahfi:67

 َقاَل أََلْم أَُقْل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan tidakkah mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan

dapat/kuasa bersama aku kesabaran
Al-Kahfi:72

 إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
sesungguhnya kamu tidak dapat/kuasa bersama aku kesabaran

Al-Kahfi:75

َليِْه َصبًْرا  َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما َلْم تَْستَِطع عَّ
akan beritahukan kepadamu taXwil/maksud kejadian apa yang tidak

minta kesanggupan atasnya kesabaran
Al-Kahfi:78

َليِْه َصبًْرا  َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ
dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda

keduanya yatim di dalam kota apa tidak dapat atasnya kesabaran
Al-Kahfi:82

فَٱْصِبْر َصبًْرا َجِمياًل
maka bersabarlah kesabaran kebaikan

Al-Ma'arij:5
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َوٱْصِبْر َوَما َصبْرَُك إاِلَّ ِبالـلَّـِه
dan bersabar dan tidak kesabaranmu melainkan dengan Allah An-Nahl:127 َصبْرَُك

ِبُروَن يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ إِن يَُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن صَٰ
jika adalah dia diantara kalian duapuluh (mereka[lk]) yang telah

sabar mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:65 ِبُروَن صَٰ

فََصبَُروا۟ َعَلىٰ َما ُكذِّبُوا۟ َوأُوذُوا۟ َحتَّىٰٓ أَتَىُٰهْم نَْصرُنَا
maka mereka sabar atas/terhadap apa mereka telah didustakan dan
mereka disakiti sehingga/sampai datang pada mereka pertolongan

Al-An'aam:34 ۟ فََصبَُروا
فََصبٌْر َجِميٌل َوالـلَّـُه ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن

maka kesabaran bagus/baik(ks/kb[tunggal] sangat/maha) dan Allah
yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian)

sifatkan / ucapkan

Yusuf:18
فََصبٌْر

فََصبٌْر َجِميٌل َعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتيَِنى ِبِهْم َجِميًعا
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dia mudah-

mudahan Allah agar mendatangkan kepadaku dengan mereka
semuanya

Yusuf:83

ِكِمنَي فَٱْصِبُروا۟ َحتَّىٰ يَْحُكَم الـلَّـُه بَيْنَنَا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ
maka bersabarlah kamu sehingga memberi keputusan Allah diantara

kita dan dia sebaik-baik Penghukum/Hakim
Al-A'raaf:87 ۟ فَٱْصِبُروا

ٱْصَلْوَها فَٱْصِبُرٓوا۟ أَْو اَل تَْصِبُروا۟ َسَوآٌء َعَليُْكْم
masuklah kedalamnya maka bersabarlah kamu atau tidak kalian

melakukan kesabaran sama saja atas kalian
Ath-Thuur:16 ۟ فَٱْصِبُرٓوا

ِقبََة لِْلُمتَِّقنَي فَٱْصِبْر إِنَّ ٱْلعَٰ
maka bersabarlah sesungguhnya (ia[pr]) yang mengakibatkan

/membalas bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Huud:49 فَٱْصِبْر

فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

Thaahaa:130

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ar-Ruum:60

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:55

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:77
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فَٱْصِبْر َكَما َصبََر أُ۟وُلوا۟ ٱْلَعزْمِ ِمَن ٱلرُُّسِل
maka bersabarlah kamu sebagaimana (ia) sabar orang-orang yang

mempunyai keteguhan hati dari para rasul
Al-Ahqaaf:35

فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan

dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih
Qaaf:39

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك واََل تَُكن َكَصاِحِب ٱْلُحوِت
maka bersabarlah terhadap ketetapan tuhanmu dan jangan adalah

seperti teman/orang ikan
Al-Qalam:48

فَٱْصِبْر َصبًْرا َجِمياًل
maka bersabarlah kesabaran kebaikan

Al-Ma'arij:5

 َولَِربَِّك فَٱْصِبْر
dan untuk tuhanmu maka bersabarlah

Al-
Muddaththir:7

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك
maka bersabarlah kamu bagi/untuk hukum tuhanmu

Al-Insaan:24

ِبِريَن َوَلِئن َصبَرْتُْم َلُهَو َخيٌْر لِّلصَّٰ
dan jika (kalian) bersabar sesungguhnya itu kebaikan bagi orang-

orang yang bersabar
An-Nahl:126 ِبِريَن لِّلصَّٰ

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نَّْصِبَر َعَلىٰ طََعامٍ وَِٰحٍد َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak kami bersabar

atas/terhadap tambahan makanan yang satu
Al-Baqarah:61 نَّْصِبَر

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْصِبُروا۟ َوَصاِبُروا۟
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bersabar dankalian bersabarlah
Ali-Imran:200 ۟ َوَصاِبُروا

َهُدوا۟ َوَصبَُرٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ جَٰ
kemudian mereka berjihad/berkerja keras dan (mereka) bersabar

sesungguhnya Tuhanmu dari sesudah itu sungguh sangat pengampun
sangat penyayang

An-Nahl:110
۟ َوَصبَُرٓوا

َوَقْد َهَدىٰنَا ُسبَُلنَا َوَلنَْصِبَرنَّ َعَلىٰ َمآ َءاذَيْتُُمونَا
dan/padahal sesungguhnya dia menunjuki kami jalan-jalan kami dan

sungguh akan bersabar atas/terhadap apa (mereka) telah menyakiti
kami

Ibrahim:12
َوَلنَْصِبَرنَّ

إِنَُّهۥ َمن يَتَِّق َويَْصِبْر
sesungguhnya dia barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa /

memelihara dan bersabarlah
Yusuf:90 َويَْصِبْر

ذَا َلَشىٌْء يُرَاُد َوٱْصِبُروا۟ َعَلىٰٓ َءالَِهِتُكْم إِنَّ هَٰ
dan bersabarlah atasku/terhadapku tuhan-tuhan kamu sesungguhnya

ini benar-benar sesuatu dikehendaki
Shaad:6 ۟ َوٱْصِبُروا
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َوٱْصِبُرٓوا۟ إِنَّ ٱأْلَرَْض لِـلَّـِه
dan bersabarlah sesungguhnya bumi milik Allah Al-A'raaf:128 ۟ َوٱْصِبُرٓوا

ِبِريَن َوٱْصِبُرٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلصَّٰ
dan bersabarlah kamu sesungguhnya Allah bersama orang-orang

yang sabar
Al-Anfaal:46

َوٱتَِّبعْ َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك َوٱْصِبْر
dan ikutilah apa diwahyukan/diilhamkan kepadamu dan bersabarlah Yunus:109 َوٱْصِبْر

َوٱْصِبْر فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
dan bersabarlah maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan

pahala orang-orang yang berbuat baik
Huud:115

َوٱْصِبْر َوَما َصبْرَُك إاِلَّ ِبالـلَّـِه
dan bersabar dan tidak kesabaranmu melainkan dengan Allah

An-Nahl:127

َوٱْصِبْر نَفَْسَك َمعَ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن
dan bersabarlah dirimu sendiri bersama orang-orang yang mereka

memohon
Al-Kahfi:28

َوٱْصِبْر َعَلىٰ َمآ أََصابََك
dan bersabarlah atas/terhadap apa dia menimpamu

Luqman:17

َوٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك فَِإنََّك ِبأَْعيُِننَا
dan bersabarlah pada ketetapan tuhanmu maka sesungguhnya kamu

dengan penghilatan kami
Ath-Thuur:48

َوٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوٱْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمياًل
dan bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan dan

pindahlah/jauhilah mereka perpindahan kebaikan

Al-
Muzzammil:10

فَٱْعبُْدهُ َوٱْصطَِبْر لِِعبََٰدِتِهۦ َهْل تَْعَلُم َلُهۥ َسِميًّا
maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam menjadi hambanya

apakah amu mengetahui baginya nama
Maryam:65 َوٱْصطَِبْر

َلٰوِة َوٱْصطَِبْر َعَليَْها َوأُْمْر أَْهَلَك ِبٱلصَّ
dan kamu hendaklah menyuruh keluarga kamu dengan sholat dan

berteguhlah/bersabarlah diatasnya
Thaahaa:132

 إِنَّا ُمرِْسُلوا۟ ٱلنَّاَقِة ِفتْنًَة لَُّهْم فَٱرْتَِقبُْهْم َوٱْصطَِبْر
sesungguhnya kami para rasul-rasul unta betina cobaan/fitnah bagi

mereka maka tungguhlah mereka dan bersabarlah
Al-Qamar:27

ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

ِبرَِٰت َوٱلصَّٰ
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رَّآِء َوِحنَي ٱْلبَأِْس ِبِريَن ِفى ٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar di dalam kesempitan dan penderitaan dan

sewaktu perang
Al-Baqarah:177 ِبِريَن َوٱلصَّٰ

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوِة َوِممَّ ِبِريَن َعَلىٰ َمآ أََصابَُهْم َوٱمْلُِقيِمى ٱلصَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar atas/terhadap apa dia menimpa mereka dan

orang-orang yang mendirikan sholat dan dari apa kami rizqikan
kepada mereka mereka menafkahkan

Al-Hajj:35

ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

ِبِريَن َونَبُْلَوا۟ أَْخبَارَُكْم ِهِديَن ِمنُكْم َوٱلصَّٰ َوَلنَبُْلَونَُّكْم َحتَّىٰ نَْعَلَم ٱمْلُجَٰ
dan kami sungguh akan memberi cobaan hingga mengetahui orang-
orang yang berjihad/bersungguh-sungguh diantara kalian dan laki-

laki yang sabar dan akan menguji berita-berita kalian

Muhammad:31

فَِإن يَْصِبُروا۟ فَٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم
maka jika bersabar maka neraka tempat tinggal bagi mereka Fush-Shilat:24 ۟ يَْصِبُروا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْصِبُروا۟ َوَصاِبُروا۟
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bersabar dankalian bersabarlah
Ali-Imran:200 ۟ ٱْصِبُروا

ٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن
(kamu) bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan Shaad:17 ٱْصِبْر

ِبُروَن لًِحا واََل يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ٱلصَّٰ َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan tidak dilemparkan kecuali orang-

orang yang sabar
Al-Qashash:80 ِبُروَن ٱلصَّٰ

ِبُروَن أَْجرَُهم ِبَغيِْر ِحَساٍب إِنََّما يَُوفَّى ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyempurnakan orang-orang yang

sabar pahala mereka dengan tidak/tanpa perhitungan
Az-Zumar:10

ِبِريَن إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Al-Baqarah:153 ِبِريَن ٱلصَّٰ

ِبِريَن ِر ٱلصَّٰ  َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang sabar

Al-Baqarah:155

ِبِريَن  َوالـلَّـُه َمعَ ٱلصَّٰ
dan Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Baqarah:249
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ِدِقنَي َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱمْلُنِفِقنَي َوٱمْلُْستَْغِفِريَن ِبٱأْلَْسَحاِر ِبِريَن َوٱلصَّٰ ٱلصَّٰ
orang-orang yang sabar dan laki-laki yang benar dan orang-orang
yang tetap taat dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan

orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur

Ali-Imran:17

ِبِريَن َهُدوا۟ ِمنُكْم َويَْعَلَم ٱلصَّٰ َا يَْعَلمِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن جَٰ  َوملَّ
dan belum dia mengetahui Allah orang-orang yang mereka

berjihad/berkerja keras diantara kalian dan dia mengetahui orang-
orang yang sabar

Ali-Imran:142

ِبِريَن  َوَما َضُعفُوا۟ َوَما ٱْستََكانُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱلصَّٰ
dan tidak mereka melemah dan tidak mereka tunduk/menyerah dan

Allah dia menyukai orang-orang yang sabar
Ali-Imran:146

ِبِريَن  َوٱْصِبُرٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلصَّٰ
dan bersabarlah kamu sesungguhnya Allah bersama orang-orang

yang sabar
Al-Anfaal:46

ِبِريَن  َوالـلَّـُه َمعَ ٱلصَّٰ
dan Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Anfaal:66

ِبِريَن إِْدِريَس َوذَاٱْلِكفِْل ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ ِعيَل َو إِْسمَٰ  َو
dan IsmaiXil dan idris dan zulkifli setiap dari/termasuk orang-orang

yang sabar
Al-Anbiyaa':85

ِبِريَن  َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه ِمَن ٱلصَّٰ
kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah dari/termasuk

orang-orang yang sabar

Ash-
Shaafaat:102
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ع ب ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jemari, jeriji, jarum jam,

angka, jari tangan, bijian, jari kaki, kunci, petunjuk, nada, pengunci,
pedoman, tombol jari, mata piano, pulau karang, batu karang, buku

jawaban, utama, penting, pokok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meraba, menyentuh, mencuri

ِبَعُهْم أَصَٰ
jari-jari mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبَعُهْم ِفىٓ َءاذَاِنِهم يَْجَعُلوَن أَصَٰ
mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam / pada telinga mereka Al-Baqarah:19 ِبَعُهْم أَصَٰ

ِبَعُهْم ِفىٓ َءاذَاِنِهْم َجَعُلٓوا۟ أَصَٰ
(mereka) menjadikan jari-jari mereka di dalam / pada telinga mereka

Nuh:7
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غ ب ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna celup, celupan, bahan celup,

pencelup, mencat, pewarnaan pigmen, ketepatan, ketelitian, kecermatan,
kesaksamaan, keseksamaan, pigmen, zat warna, warna, kelir, rona, corak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mewarnai, mencelup, dicelup,

rasa, cat, larutan obat dlm alkohol, obat yg dilaruntukan dlm alkohol,
mengecat, memberi warna, mencat, memberi corak tertentu, mengilhami,

mengilhamkan, mengaruniai

َوِصبْغٍ ِصبَْغَة ِصبَْغًة
dan bumbu/lauk agama celupan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِصبَْغَة الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـِه ِصبَْغًة
agama Allah dan barang siapa lebih baik daripada Allah celupan Al-Baqarah:138 ِصبَْغًة

ِصبَْغَة الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـِه ِصبَْغًة
agama Allah dan barang siapa lebih baik daripada Allah celupan Al-Baqarah:138 ِصبَْغَة

َوَشَجرَةً تَْخُرُج ِمن طُورَِسيْنَآَء تَنۢبُُت ِبٱلدُّْهِن َوِصبْغٍ لِّْلَءاِكلنَِي
dan pohon keluar dari gunung thursina menumbuhkan dengan

minyak dan bumbu/lauk bagi orang-orang yang makan

Al-
Mu'minuun:20

َوِصبْغٍ
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ي ب ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelayan, anak laki-laki,

putra, bin, putera, keturunan, anakanda, orang, cowok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengejek, mencemoohkan,

melarikan diri

َصِبيًّا أَْصُب
kanak-kanak cenderung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِهلنَِي إاِلَّ تَْصرِْف َعنِّى َكيَْدُهنَّ أَْصُب إَِليِْهنَّ َوأَُكن مَِّن ٱْلجَٰ َو

dan jika tidak memalingkan dariku tipu daya mereka[pr] cenderung
kepada mereka[pr] dan (aku) menjadi dari/termasuk orang-orang

yang jahil

Yusuf:33 أَْصُب

يَٰيَْحيَىٰ ُخِذ ٱْلِكتََٰب ِبُقوٍَّة َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلُحْكَم َصِبيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah

memberinya hikmah kanak-kanak
Maryam:12 َصِبيًّا

 فَأََشارَْت إَِليِْه َقاُلوا۟ َكيَْف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفى ٱمْلَْهِد َصِبيًّا
maka (ia[pr]) musyawarah / menunjukkan kepadanya (anaknya)

mereka berkata bagaimana menurut dibicarakan orang (anak) adalah
dia di dalam buaian kanak-kanak

Maryam:29
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ب ح ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna deretan, senar, benang,

rangkaian, rentetan, untai, deret, bandut, syarat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merentangkan, memasang

tali, menguntai, mengupas, memberi tali, menyambung-nyambung

ِبِهْم أَْصحَٰ ِب أَْصحَٰ ُب أَْصحَٰ َب أَْصحَٰ ٌب أَْصحَٰ
teman-teman

mereka kaum/golongan para penghuni penghuni kawan-kawan

ِحبِْنى تُصَٰ ِبَصاِحِبِهم ِبَصاِحِبُكم ِب ِبأَْصحَٰ ِبِهْم أَْصحَٰ
semakin menjadikan

aku sahabat
dengan teman

mereka
dengan kawan

kalian terhadap golongan teman-teman
mereka

َصاِحبُُهۥ َصاِحبُُكْم َصاِحبُُكم َصاِحبَُهْم ِحبِْنى تُصَٰ
(ia[lk]) yang

menjadi kawannya
(ia[lk]) yang

menjadi teman
kalian

(ia[lk]) yang
menjadi teman

kalian

(ia[lk]) yang
menjadi kawan

mereka
semakin menjadikan

aku sahabat

َكَصاِحِب ُب فَأَْصحَٰ ِحبٌَة صَٰ ِحبًَة صَٰ َصاِحبُُهۥ
seperti teman/orang maka

kaum/golongan yang menemani (ia[pr]) yang
menjadi teman/isteri

(ia[lk]) yang
menjadi kawannya

ُب َوأَْصحَٰ َب َوأَْصحَٰ ِب َْصحَٰ ألِّ ِحِبِهۦ لِصَٰ َكَصاِحِب
dan penduduk dan penduduk untuk

kaum/golongan
kepada (ia[lk]) yang
menjadi sahabatnya seperti teman/orang
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اِحِب َوٱلصَّ ِحبَِتِهۦ َوصَٰ
dan teman dan (ia[pr]) yang menjadi temannya / istrinya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌب يَْدُعونَُهۥٓ إَِلى ٱْلُهَدى ٱئِْتنَا أَْصحَٰ
kawan-kawan mereka memanggilnya kepada yang menunjukkan

tersebut kamu hendaklah medatangkan kepada kami
Al-An'aam:71 ٌب أَْصحَٰ

بِْت َب ٱلسَّ أَْو نَْلَعنَُهْم َكَما َلَعنَّآ أَْصحَٰ
atau kami mengutuk mereka sebagaimana (kami) mengutuki

penghuni hari sabtu
An-Nisa:47 َب أَْصحَٰ

َب ٱلنَّاِر ُب ٱْلَجنَِّة أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni surga penghuni neraka

Al-A'raaf:44

َب ٱْلَجنَِّة أَن َسلٌَٰم َعَليُْكْم َونَاَدْوا۟ أَْصحَٰ
dan mereka menyeru penghuni surga bahwa

kehormatan/kesejahteraan atas kalian
Al-A'raaf:46

َب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni neraka penghuni surga

Al-A'raaf:50

َب ٱْلَكْهِف َوٱلرَِّقيمِ أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصحَٰ
ataukah (kamu) mengira bahwasanya penghuni gua dan batu bertulis

Al-Kahfi:9

َب ٱْلَقْريَِة إِذْ َجآَءَها ٱمْلُرَْسُلوَن َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل أَْصحَٰ
dan buatlah bagi mereka perumpamaan penghuni negeri ketika

datang kepada mereka para utusan
YaaSiin:13

َب ٱْلَجنَِّة ٱْليَْوَم ِفى ُشُغٍل فَِٰكُهوَن إِنَّ أَْصحَٰ
sesungguhnya penghuni surga pada hari itu di dalam kesibukan-

kesibukan orang-orang yang telah bersuka ria
YaaSiin:55

َب ٱْلَجنَِّة إِنَّا بََلْونَُٰهْم َكَما بََلْونَآ أَْصحَٰ
sesungguhnya kami Kami telah menguji mereka sebagaimana (kami)

menguji penghuni surga
Al-Qalam:17

ذَا َمثاًَل َب ٱلنَّاِر إاِلَّ َملَِٰٓئَكًة َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ َوَما َجَعْلنَآ أَْصحَٰ
dan tidak kami jadikan penghuni neraka kecuali malaikat-malaikat

apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-
Muddaththir:31

َب ٱْليَِمنيِ إآِلَّ أَْصحَٰ
kecuali penghuni sebelah kanan

Al-
Muddaththir:39

ُب ٱلنَّاِر أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka Al-Baqarah:39 ُب أَْصحَٰ

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
maka itulah mereka para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:81
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لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Baqarah:82

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu para penghuni neraka mereka didalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:217

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Baqarah:257

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
maka itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:275

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-

orang yang kekal
Ali-Imran:116

ُب ٱْلَجِحيمِ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka

Al-Maidah:10

ُب ٱْلَجِحيمِ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka

Al-Maidah:86

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni nereka mereka di dalamnya orang-orang

yang kekal
Al-A'raaf:36

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-A'raaf:42

َب ٱلنَّاِر ُب ٱْلَجنَِّة أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni surga penghuni neraka

Al-A'raaf:44

ُب ٱأْلَْعَراِف رَِجااًل يَْعرِفُونَُهم ِبِسيَمىُٰهْم َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni a'raf orang laki-laki mereka

mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:48

َب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni neraka penghuni surga

Al-A'raaf:50

ُب ٱْلَجِحيمِ أَنَُّهْم أَْصحَٰ
sesungguhnya mereka para penghuni neraka

At-Taubah:113

لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Yunus:26

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Yunus:27
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لُِدوَن ُب ٱْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Huud:23

ُب ٱلنَّاِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَاِقِهْم َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka

dan mereka itu para penghuni api/neraka
Arraad:5

ُب ٱأْلَيَْكِة َلظَٰلِِمنَي إِن َكاَن أَْصحَٰ َو
dan sesungguhnya adalah dia para penghuni Aikah sungguh orang-

orang yang zalim
Al-Hijr:78

ُب ٱْلِحْجِر ٱمْلُرَْسلنَِي َوَلَقْد َكذََّب أَْصحَٰ
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

penghuni hijir para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Hijr:80

ِوىِّ َوَمِن ٱْهتََدٰى رَِٰط ٱلسَّ ُب ٱلصِّ فََستَْعَلُموَن َمْن أَْصحَٰ
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya orang/siapa para penghuni

jalan sama/lurus dan siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk
Thaahaa:135

ُب ٱْلَجِحيمِ جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ َوٱلَِّذيَن َسَعْوا۟ ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka para
penghuni neraka jahim

Al-Hajj:51

ُب ٱْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخيٌْر مُّْستََقرًّا َوأَْحَسُن َمِقياًل أَْصحَٰ
para penghuni surga pada hari itu kebaikan yang menjadi tempat

menetap dan terbaik / sebaik-baik tempat istirahat
Al-Furqon:24

ُب ُموَسىٰٓ إِنَّا مَلُْدرَُكوَن ا تَرََٰٓءا ٱْلَجْمَعاِن َقاَل أَْصحَٰ فََلمَّ
maka setelah saling melihat kedua kumpulan/golongan dia

mengatakan para penghuni Musa sesungguhnya kami pasti orang-
orang yang cepat tersusul

Asy-Syu'araa':61

ُب ْلـَٔيَْكِة ٱمْلُرَْسلنَِي َكذََّب أَْصحَٰ
dia telah sungguh-sungguh mendustakan para penghuni Aikah para

yang diutus / para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':176

ُب ٱلنَّاِر أَنَُّهْم أَْصحَٰ
sesungguhnya mereka para penghuni neraka

Ghafir:6

ُب ٱلنَّاِر َوأَنَّ َمرَدَّنَآ إَِلى الـلَّـِه َوأَنَّ ٱمْلُْسرِِفنَي ُهْم أَْصحَٰ
dan bahwasannya tempat kembali kami kepada Allah dan

bahwasannya orang-orang yang berlebih-lebihan mereka para
penghuni neraka

Ghafir:43

لِِديَن ِفيَها ُب ٱْلَجنَِّة خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni surga orang-orang yang kekal

didalamnya
Al-Ahqaaf:14

ُب ٱمْلَيَْمنَِة ُب ٱمْلَيَْمنَِة َمآ أَْصحَٰ فَأَْصحَٰ
maka kaum/golongan kanan apa/siapa para penghuni kanan

Al-Waqi'a:8
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ُب ٱمْلَْشـََٔمِة ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َمآ أَْصحَٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk celaka/kiri apa/siapa para penghuni kiri

Al-Waqi'a:9

ُب ٱْليَِمنيِ ُب ٱْليَِمنيِ َمآ أَْصحَٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk sebelah kanan apa/siapa para penghuni sebelah kanan

Al-Waqi'a:27

َماِل ُب ٱلشِّ َماِل َمآ أَْصحَٰ ُب ٱلشِّ َوأَْصحَٰ
dan penduduk kiri apa/siapa para penghuni kiri

Al-Waqi'a:41

ُب ٱْلَجِحيمِ َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka
Al-Hadiid:19

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal

Al-
Mujaadilah:17

ُب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر َوأَْصحَٰ اَل يَْستَِوٓى أَْصحَٰ
tidak dia sama para penghuni api/neraka dan penduduk surga

Al-Hasyr:20

ُب ٱْلَجنَِّة ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن أَْصحَٰ
para penghuni surga mereka orang-orang yang mendapat

kemenangan
Al-Hasyr:20

ُب ٱلنَّاِر َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

pada ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni api/neraka

At-
Taghaabun:10

ُب ٱأْلُْخُدوِد ُقِتَل أَْصحَٰ
dia telah dibunuh para penghuni pembuat parit

Al-Buruuj:4

ُب ٱمْلَيَْمنَِة أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni kanan

Al-Balad:18

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُهْم أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan ayat-ayat Kami

mereka para penghuni kiri
Al-Balad:19

ِب ٱْلَجِحيمِ واََل تُْسـَُٔل َعْن أَْصحَٰ
dan tidak ia ditanya dari kaum/golongan neraka Al-Baqarah:119 ِب أَْصحَٰ

ِب ٱلنَّاِر َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي فَتَُكوَن ِمْن أَْصحَٰ
maka adalah kalian dari kaum/golongan neraka dan yang demikian

itu balasan yang mendzalmi
Al-Maidah:29

ِب ٱلنَّاِر رُُهْم ِتْلَقآَء أَْصحَٰ إِذَا ُصرِفَْت أَبْصَٰ َو
dan apabila dia telah dipalingkan pandangan mereka pelemparan

kaum/golongan neraka
Al-A'raaf:47
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ِعيِر ِب ٱلسَّ إِنََّما يَْدُعوا۟ ِحزْبَُهۥ لِيَُكونُوا۟ ِمْن أَْصحَٰ
sesungguhnya hanyalah mereka menyeru golongannya supaya

(mereka[lk]) adalah dari kaum/golongan nyala api/neraka
Faathir:6

ِب ٱلنَّاِر ُقْل تََمتَّعْ ِبُكفْرَِك َقلِياًل إِنََّك ِمْن أَْصحَٰ
kamu hendaklah mengatakan (ia) kemudian bersenang-senanglah

dengan kekafiranmu sedikit sesungguhnya kamu dari/termasuk
kaum/golongan neraka

Az-Zumar:8

ِب ٱْلَجنَِّة َونَتََجاَوزُ َعن َسيِّـَٔاِتِهْم ِفىٓ أَْصحَٰ
dan (kami) menghapus dari kesalahan-kesalahan mereka di dalam /

pada kaum/golongan surga
Al-Ahqaaf:16

ِب ٱْليَِمنيِ َوأَمَّآ إِن َكاَن ِمْن أَْصحَٰ
dan adapun bahwa adalah dia dari kaum/golongan sebelah kanan

Al-Waqi'a:90

ِب ٱْليَِمنيِ فََسلٌَٰم لََّك ِمْن أَْصحَٰ
maka keselamatan bagimu dari kaum/golongan sebelah kanan

Al-Waqi'a:91

ِب ٱْلُقبُوِر َكَما يَِئَس ٱْلُكفَّاُر ِمْن أَْصحَٰ
sebagaimana dia berputus asa orang-orang kafir dari penghuni-

penghuni kubur-kubur

Al-
Mumtahinah:13

ِعيِر ِب ٱلسَّ َما ُكنَّا ِفىٓ أَْصحَٰ
tidaklah adalah kami di dalam / pada kaum/golongan nyala

api/neraka
Al-Mulk:10

ِبِهْم فَاَل يَْستَْعجُِلوِن ثَْل ذَنُوِب أَْصحَٰ فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذَنُوبًا مِّ
maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka menganiaya

bahagian(siksa) seperti bahagian(siksa) teman-teman mereka maka
jangan menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:59

ِبِهْم أَْصحَٰ

ِب ٱْلِفيِل أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبأَْصحَٰ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap golongan gajah
Al-Fiil:1 ِب ِبأَْصحَٰ

ُروا۟ َما ِبَصاِحِبُكم مِّن ِجنٍَّة ثُمَّ تَتَفَكَّ
kemudian menjadi memikirkan tidaklah dengan kawan kalian dari

penyakit gila
Saba':46 ِبَصاِحِبُكم

ُروا۟ َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍَّة أََو َلْم يَتَفَكَّ
atau setiap tidak menjadi memikirkan apa dengan teman mereka dari

penyakit gila
Al-A'raaf:184 ِبَصاِحِبِهم

ِحبِْنى َقْد بََلْغَت ِمن لَُّدنِّى ُعذًْرا فَاَل تُصَٰ
maka janganlah semakin menjadikan aku sahabat sungguh telah

(kamu) telah sampai/cukup dari sisiku alasan
Al-Kahfi:76 ِحبِْنى تُصَٰ
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فَنَاَدْوا۟ َصاِحبَُهْم فَتََعاطَىٰ فََعَقَر
maka (mereka) memanggil (ia[lk]) yang menjadi kawan mereka lalu

ia berbuat nekat maka (ia) menyembelihnya
Al-Qamar:29 َصاِحبَُهْم

َوَما َصاِحبُُكم ِبَمْجنُوٍن
dan tidak (ia[lk]) yang menjadi teman kalian dengan (ia[lk]) yang

digilai
At-Takwiir:22 َصاِحبُُكم

َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوٰى
tidak dia menyesatkan (ia[lk]) yang menjadi teman kalian dan tidak

keliru/sesat
An-Najm:2 َصاِحبُُكْم

ىَٰك رَُجاًل َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan di

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37
َصاِحبُُهۥ

ِحبًَة واََل َوَلًدا َما ٱتََّخذَ صَٰ
tidak ia telah mengambil (ia[pr]) yang menjadi teman/isteri dan tidak

anak
Al-Jinn:3 ِحبًَة صَٰ

ِحبٌَة َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء َوَلْم تَُكن لَُّهۥ صَٰ
dan tidak adalah baginya yang menemani dan Dia menciptakan tiap-

tiap sesuatu
Al-An'aam:101 ِحبٌَة صَٰ

ُب ٱمْلَيَْمنَِة ُب ٱمْلَيَْمنَِة َمآ أَْصحَٰ فَأَْصحَٰ
maka kaum/golongan kanan apa/siapa para penghuni kanan Al-Waqi'a:8 ُب فَأَْصحَٰ

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك واََل تَُكن َكَصاِحِب ٱْلُحوِت
maka bersabarlah terhadap ketetapan tuhanmu dan jangan adalah

seperti teman/orang ikan
Al-Qalam:48 َكَصاِحِب

ِحِبِهۦ اَل تَْحزَْن إِذْ يَُقوُل لِصَٰ
ketika dia mengatakan kepada (ia[lk]) yang menjadi sahabatnya tida

berduka cita
At-Taubah:40 ِحِبِهۦ لِصَٰ

ِحِبِهۦ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ وََكاَن َلُهۥ ثََمٌر فََقاَل لِصَٰ
dan ia adalah baginya buah lalu ia mengatakan kepada (ia[lk]) yang

menjadi sahabatnya dan dia bercakap-cakap dengannya
Al-Kahfi:34

ِب ٱْليَِمنيِ َْصحَٰ ألِّ
untuk kaum/golongan sebelah kanan Al-Waqi'a:38 ِب َْصحَٰ ألِّ

ِعيِر ِب ٱلسَّ َْصحَٰ فَٱْعتَرَفُوا۟ ِبذَنِۢبِهْم فَُسْحًقا ألِّ
maka mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka maka kebinasaan

untuk kaum/golongan nyala api/neraka
Al-Mulk:11
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َب ٱلرَّسِّ َوُقُرونًۢا بَنْيَ ذَٰلَِك َكِثيًرا َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوأَْصحَٰ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan penduduk

Rass dan kurun-kurun diantara itu sangat banyak
Al-Furqon:38 َب َوأَْصحَٰ

َلِمنَي ِفينَِة َوَجَعْلنََٰهآ َءايًَة لِّْلعَٰ َب ٱلسَّ فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْصحَٰ
maka kami selamatkan dia dan penduduk perahu dan (kami)

menjadikannya tanda-tanda (pelajaran) untuk seluruh alam
Al-Ankabuut:15

ُب َمْديََن وَُكذَِّب ُموَسىٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk Madyan dan telah sering didustakan Musa Al-Hajj:44 ُب َوأَْصحَٰ

ُب ْلـَٔيَْكِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْحزَاُب َوثَُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوأَْصحَٰ
dan kaum tsamud dan kaum lut dan penduduk Aikah itulah mereka

golongan-golongan
Shaad:13

ُب ٱلرَّسِّ َوثَُموُد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوأَْصحَٰ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan penduduk Rass dan kaum tsamud
Qaaf:12

ُب ٱأْلَيَْكِة َوَقْوُم تُبَّعٍ َوأَْصحَٰ
dan penduduk Aikah dan kaum tubba'

Qaaf:14

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َمآ أَْصحَٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk celaka/kiri apa/siapa para penghuni kiri

Al-Waqi'a:9

ُب ٱْليَِمنيِ ُب ٱْليَِمنيِ َمآ أَْصحَٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk sebelah kanan apa/siapa para penghuni sebelah kanan

Al-Waqi'a:27

َماِل ُب ٱلشِّ َماِل َمآ أَْصحَٰ ُب ٱلشِّ َوأَْصحَٰ
dan penduduk kiri apa/siapa para penghuni kiri

Al-Waqi'a:41

ُب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر َوأَْصحَٰ اَل يَْستَِوٓى أَْصحَٰ
tidak dia sama para penghuni api/neraka dan penduduk surga

Al-Hasyr:20

ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70 ِب َوأَْصحَٰ

َوَصاِحبُْهَما ِفى ٱلدُّنْيَا َمْعُروفًا َوٱتَِّبعْ َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِلىَّ
dan (ia[lk]) yang mempergauli keduanya di dalam dunia yang benar-

benar baik dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku
Luqman:15 َوَصاِحبُْهَما

ِحبَِتِهۦ َوأَِخيِه َوصَٰ
dan (ia[pr]) yang menjadi temannya / istrinya dan saudaranya Al-Ma'arij:12 ِحبَِتِهۦ َوصَٰ

ِحبَِتِهۦ َوبَِنيِه َوصَٰ
dan (ia[pr]) yang menjadi temannya / istrinya dan anak-anaknya

Abasa:36
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اِحِب ِبٱْلَجنِۢب َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصَّ
dan tetangga yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan tetangga

yang dijauhkan dan teman sejawat
An-Nisa:36 اِحِب َوٱلصَّ

تَفَرُِّقوَن َخيٌْر ْجِن َءأَْربَاٌب مُّ يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara apakah tuhan-tuhan (mereka) yang

kemudian memisah-misah kebaikan
Yusuf:39 يََٰصىِٰحبَىِ

ْجِن أَمَّآ أََحُدُكَما فَيَْسِقى َربَُّهۥ َخْمًرا يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara adapun salah seorang diantara kamu
berdua akan memberi minum tuhannya minuman-minuman keras

Yusuf:41

نَّا يُْصَحبُوَن اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصَر أَنفُِسِهْم واََل ُهم مِّ
tidak mereka mentaati pertolongan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak

mereka dari kami dibela/ditolong
Al-Anbiyaa':43 يُْصَحبُوَن
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ف ح ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna koran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutarbalikkan, mengubah,
membolak-balik, membelokkan, meringis, memulas

ُحُف ٱلصُّ ُصُحِف ُصُحٍف ُصُحفًا ِبِصَحاٍف
lembaran-lembaran /

catatan lembaran-lembaran lembaran-lembaran lembaran-lembaran dengan piring-piring

ُحِف ٱلصُّ
lembaran-lembaran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يُطَاُف َعَليِْهم ِبِصَحاٍف مِّن ذََهٍب َوأَْكَواٍب

dikelilingkan/diedarkan atas mereka dengan piring-piring dari emas
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas

Az-Zukhruf:71 ِبِصَحاٍف
رَةً نُْهْم أَن يُؤْتَىٰ ُصُحفًا مُّنَشَّ بَْل يُِريُد ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ

bahkan dia menghendaki tiap seseorang dari mereka untuk dia
memberikan lembaran-lembaran orang[pr] yang berterbaran

Al-
Muddaththir:52

ُصُحفًا
رَةً رَُسوٌل مَِّن الـلَّـِه يَتُْلوا۟ ُصُحفًا مُّطَهَّ

seorang rasul dari Allah mereka membacakan lembaran-lembaran
wanita yang sangat suci

Al-Baiyinah:2

َكرََّمٍة ِفى ُصُحٍف مُّ
di dalam lembaran-lembaran orang yang sangat dimuliakan Abasa:13 ُصُحٍف

أَْم َلْم يُنَبَّأْ ِبَما ِفى ُصُحِف ُموَسىٰ
ataukah belum diberitakanlah dengan apa di dalam lembaran-

lembaran Musa
An-Najm:36 ُصُحِف

ُصُحِف إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ
lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa

Al-Alaa:19
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ُحُف نُِشرَْت إِذَا ٱلصُّ َو
dan apabila lembaran-lembaran / catatan telah disebarkanlah At-Takwiir:10 ُحُف ٱلصُّ

ُحِف ٱأْلُوَلىٰ أََو َلْم تَأِْتِهم بَيِّنَُة َما ِفى ٱلصُّ
atau setiap tidak kamu membawa mereka yang nyata apa yang di

dalam lembaran-lembaran pertama/dahulu
Thaahaa:133 ُحِف ٱلصُّ

ُحِف ٱأْلُوَلىٰ ذَا َلِفى ٱلصُّ إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar dalam lembaran-lembaran

pertama/dahulu
Al-Alaa:18
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خ خ ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keras, tepat, sempurna, teliti,

kebangkitan, pemulihan, kekuatan, saksama, hari kebangkitan, hari
pemulihan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُة آخَّ ٱلصَّ
yang memekak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُة آخَّ فَِإذَا َجآَءِت ٱلصَّ
maka apabila telah datang yang memekak Abasa:33 ُة آخَّ ٱلصَّ
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ر خ ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna batu, kerikil

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ْخرَِة ٱلصَّ ْخَر ٱلصَّ َصْخرٍَة
batu batu batu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت أَْو ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ فَتَُكن ِفى َصْخرٍَة أَْو ِفى ٱلسَّ
maka adalah di dalam batu atau di dalam langit atau di dalam bumi Luqman:16 َصْخرٍَة

ْخَر ِبٱْلَواِد َوثَُموَد ٱلَِّذيَن َجابُوا۟ ٱلصَّ
dan kaum tsamud orang-orang yang (mereka) memotong batu di

lembah
Al-Fajr:9 ْخَر ٱلصَّ

ْخرَِة َقاَل أَرََءيَْت إِذْ أََويْنَآ إَِلى ٱلصَّ
dia mengatakan apakah (kamu) lihat/pendapatmu tatkala kita mencari

tempat berlindung di/atas batu
Al-Kahfi:63 ْخرَِة ٱلصَّ
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د د ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemukulan mundur,

penangkisan, tampikan, penampikan, batang, tangkai, gagang, tandan,
akar kata, suku, suku bangsa, asal kata, penolakan kasar, penampikan

kasar, keingkaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengusir, menolak,

mengingkari, menangkis, mengelakkan, memukul mundur, menjijikkan,
membantah, menyangkal, memungkiri, menampik, bertahan,

menjauhkan, membela, menghidupi, memelihara, membendung,
menghentikan, melawan, timbul, berasal dr, menampik dgn kasar, menolak

dgn kasar

َصِديٍد َصَدْدنَُٰكْم َصَددتُّْم تَُصدُّونَا تَُصدُّوَن
nanah (kami) menghalangi

kamu
(kalian)

menghalang-halangi
kalian menghalang-

halangi
kalian menghalang-

halangi

فََصدَُّهْم ُصُدوًدا َصدُّوُكْم َصدَّ َصِديٍد
lalu telah benar-

benar menghalangi
mereka

halangan yang
sangat kuat

mereka
menghalang-halangi

kalian
dia menghalangi nanah

َوِبَصدِِّهْم لِيَُصدُّوا۟ َليَُصدُّونَُهْم فََصدُّوا۟ فََصدَُّهْم
dan dengan dia
menghalangi

mereka
untuk menghalangi benar-benar

menghalangi lalu menghalangi
lalu telah benar-

benar menghalangi
mereka

۟ َوَصدُّوا َوَصدََّها َوَصدٌّ َوتَُصدُّوَن َوِبَصدِِّهْم
dan mereka

menghalang-halangi dan menghalanginya dan penghalang dan menghalang-
halangi

dan dengan dia
menghalangi mereka

َويَُصدَُّكْم َوُصدُّوا۟ َوُصدَّ َوَصدُّوُكْم َوَصدُّوا۟
dan dia

menghalangi kalian dan menghalangi dan menghalangi dan menghalangi dan mereka
menghalang-halangi

3138

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16


Kosakata Al-Quran

يَُصدَّنَُّكُم يَُصدَّنََّك يَُصدَُّكْم
memalingkan kalian memalingkan kamu (ia[lk]) menghalang-halangi

kalian[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

menghalang-halangi dari jalan Allah
Ali-Imran:99 تَُصدُّوَن

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا تُِريُدوَن أَن تَُصدُّونَا َعمَّ
kalian menghendaki akan kalian menghalang-halangi dari apa adalah

dia dia menyembah bapak-bapak kami
Ibrahim:10 تَُصدُّونَا

ٓوَء ِبَما َصَددتُّْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوَلُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم َوتَذُوُقوا۟ ٱلسُّ
dan (kalian[lk]) merasakan (kalian[lk])[lk]) kejahatan dengan

apa/disebabkan (kalian) menghalang-halangi dari jalan Allah dan
bagimu siksaan yang besar

An-Nahl:94 َصَددتُّْم

أَنَْحُن َصَدْدنَُٰكْم َعِن ٱْلُهَدٰى بَْعَد
apakah kami (kami) menghalangi kamu dari yang menunjukkan

tersebut sesudah
Saba':32 َصَدْدنَُٰكْم

آٍء َصِديٍد مِّن َورَآِئِهۦ َجَهنَُّم َويُْسَقىٰ ِمن مَّ
dari belakangnya neraka jahanam dan akan diberi minum (olehnya)

dari/dengan air nanah
Ibrahim:16 َصِديٍد

فَِمنُْهم مَّْن َءاَمَن ِبِهۦ َوِمنُْهم مَّن َصدَّ َعنُْه
maka diantara mereka orang ia beriman dengannya dan diantara

mereka orang dia menghalangi daripadaNya
An-Nisa:55 َصدَّ

أَن َصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bahwa mereka menghalang-halangi kalian dari masjid Haram Al-Maidah:2 َصدُّوُكْم

َرأَيَْت ٱمْلُنَِٰفِقنَي يَُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا
kamu melihat orang-orang munafik laki-laki mereka menghalangi

dari kamu halangan yang sangat kuat
An-Nisa:61 ُصُدوًدا

ِبيِل فَُهْم اَل يَْهتَُدوَن فََصدَُّهْم َعِن ٱلسَّ
lalu telah benar-benar menghalangi mereka dari jalan maka mereka

tidak mereka mendapat petunjuk
An-Naml:24 فََصدَُّهْم

ِبيِل وََكانُوا۟ ُمْستَبِْصِريَن فََصدَُّهْم َعِن ٱلسَّ
lalu telah benar-benar menghalangi mereka dari jalan dan adalah

mereka orang-orang yang berpandangan tajam
Al-Ankabuut:38

فََصدُّوا۟ َعن َسِبيلِِهۦٓ
lalu menghalangi dari jalannya At-Taubah:9 ۟ فََصدُّوا
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نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Mujaadilah:16

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Munaafiquun:2

ْهتَُدوَن ِبيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهم مُّ إِنَُّهْم َليَُصدُّونَُهْم َعِن ٱلسَّ َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi dari jalan dan

merekamengira sesungguhnya mereka para yang mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:37 َليَُصدُّونَُهْم

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم لِيَُصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari mereka

menafkahkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah
Al-Anfaal:36 ۟ لِيَُصدُّوا

أُِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َكِثيًرا
dia menghalalkan bagi mereka dan dengan dia menghalangi mereka

dari jalan Allah sangat banyak
An-Nisa:160 َوِبَصدِِّهْم

َوتَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبِهۦ َوتَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang ia beriman dengannya

danmenginginkannya kebengkokan
Al-A'raaf:86 َوتَُصدُّوَن

ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan perang tentang (kebenaran) itu sangat

besar dan penghalang dari jalan Allah
Al-Baqarah:217 َوَصدٌّ

َوَصدََّها َما َكانَت تَّْعبُُد ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan menghalanginya apa adalah iamenyembah dari selain Allah An-Naml:43 َوَصدََّها

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
An-Nisa:167 ۟ َوَصدُّوا

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah
An-Nahl:88

َلُهْم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه أََضلَّ أَْعمَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:1
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إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:32

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:34

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

َوَصدُّوُكْم

ِبيِل وََكذَٰلَِك زُيَِّن لِِفْرَعْوَن ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوُصدَّ َعِن ٱلسَّ
dan demikianlah dia dihiasi kepada fir'aun buruk perbuatannya dan

menghalangi dari jalan
Ghafir:37 َوُصدَّ

ِبيِل بَْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمْكرُُهْم َوُصدُّوا۟ َعِن ٱلسَّ
bahkan dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari tipu

daya mereka dan menghalangi dari jalan
Arraad:33 ۟ َوُصدُّوا

َلٰوِة ِفى ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه َوَعِن ٱلصَّ
di dalam minuman keras dan berjudi dan dia menghalangi kalian dari

peringatan Allah dan dari sholat
Al-Maidah:91 َويَُصدَُّكْم

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوالـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan Allah dengan apa

mereka mengerjakan sangat meliputi
Al-Anfaal:47 َويَُصدُّوَن

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َليَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sungguh memakan harta-harta manusia dengan batil dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
At-Taubah:34

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َويَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan dia menghendaki

kebengkokan
Ibrahim:3

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
Al-Hajj:25

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُُكْم أَن يَُصدَُّكْم َعمَّ
untuk (ia[lk]) menghalang-halangi kalian[lk] dari apa adalah dia dia

menyembah bapak-bapak kalian
Saba':43 يَُصدَُّكْم
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فَاَل يَُصدَّنََّك َعنَْها َمن الَّ يُؤِْمُن ِبَها
maka janganlah memalingkan kamu dari padanya orang tidak mereka

mempercayai dengannya/kepadanya
Thaahaa:16 يَُصدَّنََّك

يْطَُٰن إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي واََل يَُصدَّنَُّكُم ٱلشَّ
dan jangan memalingkan kalian syaitan sesungguhnya dia bagi kalian

musuh yang nyata
Az-Zukhruf:62 يَُصدَّنَُّكُم

واََل يَُصدُّنََّك َعْن َءايَِٰت الـلَّـِه بَْعَد إِذْ أُنزَِلْت إَِليَْك
dan jangan menghalang-halangimu dari ayat-ayat Allah sesudah

tatkala diturunkan kepadamu
Al-Qashash:87 يَُصدُّنََّك

َرأَيَْت ٱمْلُنَِٰفِقنَي يَُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا
kamu melihat orang-orang munafik laki-laki mereka menghalangi

dari kamu halangan yang sangat kuat
An-Nisa:61 يَُصدُّوَن

ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Al-A'raaf:45

َوُهْم يَُصدُّوَن َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan mereka mereka menghalangi dari masjid Haram

Al-Anfaal:34

ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Huud:19

ْوا۟ رُُءوَسُهْم َوَرأَيْتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهم مُّْستَْكِبُروَن َلوَّ
(mereka) memutar-balikkan kepala mereka dan (kamu) melihat

mereka mereka menghalangi dan mereka orang-orang yang dalam
kondisi sombong diri

Al-
Munaafiquun:5

إِذَا َقْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّوَن
tiba-tiba kaummu dari padanya gempar/bersorak Az-Zukhruf:57 يَِصدُّوَن
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ر د ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dada, peti, lemari, keuangan,

peti jenazah, peti mati, kis, payudara, buah dada, tetek, susu, jiwa, suara
hati, dahi, jidat, bagian depan, peti mayat, thorax.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlayar menghadapi,
menyongsong.

َصْدرَِك َصْدرَُك َصْدرَهُۥ َصْدرََك َصْدًرا
dadamu dadamu dadanya dadamu dada

ُصُدورُُهْم ُصُدورَُهْم ُصُدوَر َصْدِرى َصْدرَِك
dada / hati mereka dada mereka dada/hati dadaku dadamu

ُصُدورِِهْم ُصُدورِِهم ُصُدورُِكْم ُصُدوِر ُصُدورُُهْم
dada mereka dada mereka dada / hati kalian dada dada / hati mereka

ُدوِر ٱلصُّ ُدوُر ٱلصُّ يُْصِدَر
dada/hati dada(hati) menyebabkan menghalau

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولَِٰكن مَّن َشرََح ِبٱْلُكفِْر َصْدًرا فََعَليِْهْم َغَضٌب مَِّن الـلَّـِه
akan tetapi barang siapa (ia) melapangkan dengan perbuatan

kekafiran dada maka atas mereka kemurkaan dari Allah
An-Nahl:106 َصْدًرا

أََلْم نَْشرَْح َلَك َصْدرََك
apakah tidak/bukankah melapangkan bagimu dadamu Ash-Sharh:1 َصْدرََك
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ْسلَٰمِ فََمن يُرِِد الـلَّـُه أَن يَْهِديَُهۥ يَْشرَْح َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka barang siapa dia menghendaki Allah bahwa dia memberikan
petunjuknya mereka hendaklah melapangkan dadanya untuk islam

Al-An'aam:125 َصْدرَهُۥ
َوَمن يُرِْد أَن يُِضلَُّهۥ يَْجَعْل َصْدرَهُۥ َضيًِّقا َحرًَجا

dan barang siapa dia menghendaki bahwa dia menyesatkannya dia
menjadikan dadanya kesempitan kesukaran/kesempitan

Al-An'aam:125

ْسلَٰمِ أَفََمن َشرََح الـلَّـُه َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka siapkah yang (ia) melapangkan Allah dadanya untuk islam

Az-Zumar:22

َوَضآِئقٌۢ ِبِهۦ َصْدرَُك أَن يَُقوُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َكنزٌ
dan kesempitan dengannya dadamu bahwa dia mengatakan mengapa

tidak dia menurunkan atasnya harta simpanan
Huud:12 َصْدرَُك

َوَلَقْد نَْعَلُم أَنََّك يَِضيُق َصْدرَُك ِبَما يَُقوُلوَن
dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kamu menjadi

merasa sempit/sesak dadamu dengan apa/sebab mereka mengatakan
Al-Hijr:97

نُْه ِكتٌَٰب أُنِزَل إَِليَْك فَاَل يَُكن ِفى َصْدرَِك َحَرٌج مِّ
catatan / ketetapan dia menurunkan kepadamu maka janganlah adalah

dia di dalam dadamu kesukaran/kesempitan dari padanya
Al-A'raaf:2 َصْدرَِك

َقاَل رَبِّ ٱْشرَْح لِى َصْدِرى
dia mengatakan Tuhan lapangkanlah untukku dadaku Thaahaa:25 َصْدِرى

ُروَن َويَِضيُق َصْدِرى واََل يَنطَلُِق لَِساِنى فَأَرِْسْل إَِلىٰ هَٰ
dan menjadi sangat sempit dadaku dan tidak akhirnya dapat

menjalankan lisan maka kamu hendaklah mengutus kepada Harun
Asy-Syu'araa':13

َويَْشِف ُصُدوَر َقْومٍ مُّؤِْمِننَي
dan akan mengobati/melegakan dada/hati kaum/orang-orang para

yang beriman
At-Taubah:14 ُصُدوَر

أآََل إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصُدورَُهْم لِيَْستَْخفُوا۟ ِمنُْه
ingatlah sesungguhnya mereka membusungkan dada mereka untu

menyembunyikan diri dari padanya
Huud:5 ُصُدورَُهْم

َوَما تُْخِفى ُصُدورُُهْم أَْكبَُر
dan tidak dia menyembunyikan dada / hati mereka paling besar Ali-Imran:118 ُصُدورُُهْم

 أَْو َجآُءوُكْم َحِصرَْت ُصُدورُُهْم
atau mereka datang kepada kalian dia mengepung dada / hati mereka

An-Nisa:90
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إِنَّ َربََّك َليَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mengetahui apa

disimpan dada / hati mereka dan tidak menyatakan
An-Naml:74

َوَربَُّك يَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن
dan tuhanmu dia mengetahui apa disimpan dada / hati mereka dan

tidak menyatakan
Al-Qashash:69

بَْل ُهَو َءايَٰتٌۢ بَيِّنٌَٰت ِفى ُصُدوِر
bahkan dia ayat-ayat bukti nyata di dalam dada Al-Ankabuut:49 ُصُدوِر

ٱلَِّذى يَُوْسوُِس ِفى ُصُدوِر ٱلنَّاِس
yang dibisik-bisikkan di dalam dada manusia

An-Nas:5

ُقْل إِن تُْخفُوا۟ َما ِفى ُصُدورُِكْم أَْو تُبُْدوهُ يَْعَلْمُه الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika kalian menyembunyikan apa di

dalam dada / hati kalian atau kalian melahirkannyadia
mengetahuinya Allah

Ali-Imran:29 ُصُدورُِكْم

َص َما ِفى ُقُلوِبُكْم َولِيَبْتَلِىَ الـلَّـُه َما ِفى ُصُدورُِكْم َولِيَُمحِّ
dan karena dia hendak mencoba Allah apa di dalam dada / hati kalian

dan agar dia membersihkan apa di dalam hati kalian
Ali-Imran:154

ا يَْكبُُر ِفى ُصُدورُِكْم  أَْو َخْلًقا مِّمَّ
atau penciptaan dari apa (ia[lk]) menyombongkan diri di dalam dada /

hati kalian
Al-Isra:51

 َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َولِتَبُْلُغوا۟ َعَليَْها َحاَجًة ِفى ُصُدورُِكْم
dan untuk kamu padanya beberapa kemanfaatan dan supaya

mencapai diatasnya hajat/keinginan di dalam dada / hati kalian
Ghafir:80

َونَزَْعنَا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ
dan kami mencabut apa di dalam dada mereka dari

dendam/kedengkian
Al-A'raaf:43 ُصُدورِِهم

َونَزَْعنَا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخوَٰنًا
dan kami mencabut apa di dalam dada mereka dari

dendam/kedengkian penciptaan dalam persaudaraan
Al-Hijr:47

أَلَنتُْم أََشدُّ رَْهبًَة ِفى ُصُدورِِهم مَِّن الـلَّـِه
sungguh kamu paling keras/berat ketakutan/ditakuti di dalam dada

mereka dari Allah
Al-Hasyr:13

أَتَىُٰهْم إِن ِفى ُصُدورِِهْم إاِلَّ ِكبٌْر مَّا ُهم ِببَٰلِِغيِه
datang pada mereka tidak ada di dalam dada mereka kecuali

kebesaran tidaklah mereka mencapainya
Ghafir:56 ُصُدورِِهْم

آ أُوتُوا۟ واََل يَجُِدوَن ِفى ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّمَّ
dan tidak mereka mendapatkan di dalam dada mereka hajat/keinginan

dari apa mereka diberi
Al-Hasyr:9
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َلُهْم يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر ٱلنَّاُس أَْشتَاتًا لِّيَُرْوا۟ أَْعمَٰ
pada hari itu mengungkapkan manusia bermacam-macam untuk

dilihat perbuatan-perbuatan mereka
Az-Zalzalah:6 يَْصُدُر

َقاَلتَا اَل نَْسِقى َحتَّىٰ يُْصِدَر ٱلرَِّعآُء َوأَبُونَا َشيْخٌ َكِبيٌر
(kalian berdua) mengatakan tidak memberi minum sehingga

menyebabkan menghalau penggembala-penggembala dan bapak
kami lanjut usia / tua sangat besar

Al-Qashash:23
يُْصِدَر

ُدوُر يَْعَلُم َخآِئنََة ٱأْلَْعنُيِ َوَما تُْخِفى ٱلصُّ
dia mengetahui orang yang berkhianat mata-mata dan tidak dia

menyembunyikan dada(hati)
Ghafir:19 ُدوُر ٱلصُّ

ُدوِر ُقْل ُموتُوا۟ ِبَغيِْظُكْم إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kamu hendaklah mengatakan mati dengan kemarahan kalian

sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai
dada/hati

Ali-Imran:119 ُدوِر ٱلصُّ

ُدوِر  ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

ُدوِر  إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Al-Maidah:7

ُدوِر  َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َسلََّم إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
akan tetapi Allah (ia) telah sukses menyelamatkan sesungguhnya dia

sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati
Al-Anfaal:43

ُدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي َا ِفى ٱلصُّ َوِشفَآٌء ملِّ
dan penyembuh/penawar bagi apa (penyakit) di dalam dada dan

petunjuk dan rahmat bagi para yang beriman
Yunus:57

ُدوِر  إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Huud:5

ُدوِر  َولَِٰكن تَْعَمى ٱْلُقُلوُب ٱلَِّتى ِفى ٱلصُّ
akan tetapi (kamu) buta hati yang di dalam dada/hati

Al-Hajj:46

ُدوِر  فَنُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
lalu dijelaskan kepada mereka tentang apa (mereka) mengerjakan
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati

Luqman:23

ُدوِر  إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Faathir:38

ُدوِر  إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Az-Zumar:7
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ُدوِر  إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Asy-Syuura:24

ُدوِر  َوُهَو َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
dan dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati

Al-Hadiid:6

ُدوِر  َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
dan Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati

At-Taghaabun:4

ُدوِر  إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Al-Mulk:13

ُدوِر َل َما ِفى ٱلصُّ  َوُحصِّ
dan berkali-kali dilahirkan apa di dalam dada/hati

Al-Adiyaat:10

َلِمنَي اْلَعامَلنَِي ٱهللَُّ الـلَّـُه ِبَما ِفى ُصُدوِر ٱْلعَٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui di dalam (kalian) bertasbih

dada semesta alam
Al-Ankabuut:10 َلِمنَي ٱْلعَٰ
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ع د ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna celah, letusan, dentuman,

percobaan, bobos, rekah, bunyi tajam, suara nyaring, keparauan, sesuatu
yg sangat baik, suara laki-laki dewasa, nomor satu, terkemuka,

termasyhur, sangat pandai, jagoan, belah pd karang, keretakan, renggang,
cacat, cela, kekurangan, kerusakan, cacad, pembagian, belah, terpecah,
terbelah, sobek, jurang, perbedaan, ngarai, retak yg dalam, sela, lubang

kecil, denting, uang, kebetulan, dgn tdk sengaja
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna retak, meretak, memecahkan,

pecah, membuka, meretakkan, meletik, beromong, menguasai,
membuktikan, menggilakan, menjadi tdk berdaya, menodai nama baik,

beromong kosong, berlagak, merekah, mencelah, menyalahkan, bersalah,
kesalahan, kekurangan, salah, patahan, cacat, cela, celah, kerusakan,

cacad, sifat buruk, rekah, membagi, berpisah, memisahkan, membelah,
bercerai, membagi-bagi, memecah, melekang, bercekah, melarikan diri,

mengeping, membuka rahasia, berdenting, mendenting, mendecing

ْدعِ ٱلصَّ يَُصدَُّعوَن دَُّعوَن يَصَّ مُّتََصدًِّعا فَٱْصَدْع
tumbuh-tumbuhan dipecah-pecah (mereka) memisah-

misah
(ia[lk]) yang

kemudian
membelah

maka terus-
teranglah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فَٱْصَدْع ِبَما تُؤَْمُر َوأَْعرِْض َعِن ٱمْلُْشرِِكنَي

maka terus-teranglah dengan/segala apa diperintahkan dan kamu
hendaklah memaling dari orang-orang yang mempersekutukan

Al-Hijr:94 فَٱْصَدْع
ِشًعا مُّتََصدًِّعا مِّْن َخْشيَِة الـلَّـِه لََّرأَيْتَُهۥ خَٰ

sungguh melihatnya (ia[lk]) yang menundukkan (ia[lk]) yang
kemudian membelah dari takut Allah

Al-Hasyr:21 مُّتََصدًِّعا
دَُّعوَن أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ يَصَّ

bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari
Allah pada hari itu (mereka) memisah-misah

Ar-Ruum:43 دَُّعوَن يَصَّ
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KosakataAlQuran

الَّ يَُصدَُّعوَن َعنَْها واََل يُنزِفُوَن
tidak dipecah-pecah dari padanya/karenanya dan tidak dimabukkan Al-Waqi'a:19 يَُصدَُّعوَن

ْدعِ َوٱأْلَرِْض ذَاِت ٱلصَّ
dan bumi mempunyai tumbuh-tumbuhan At-Taariq:12 ْدعِ ٱلصَّ
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Kosakata AlQuran

ف د ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna condong, langit, hal

meresapkan, curam, terjal, terlalu mahal, terlalu tinggi, tunggang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengesampingkan, berbelok,
mendalami, merendam, mencelupkan, mencelup, meresapkan, merendam

dlm air panas, mengasyikkan diri

َدفَنْيِ ٱلصَّ يَْصِدفُوَن َوَصَدَف
kedua pinggir/puncak mereka memalingkan dan (ia) memalingkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ن َكذََّب ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوَصَدَف َعنَْها فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa dia telah sungguh-

sungguh mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan (ia) memalingkan
daripadanya

Al-An'aam:157
َوَصَدَف

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang tanda-tanda(kebesaran) kemudian mereka mereka
memalingkan

Al-An'aam:46
يَْصِدفُوَن

َسنَْجِزى ٱلَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن َءايَِٰتنَا ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
kelak (kami) kelak akan memberi balasan (kk akan) orang-orang

yang mereka memalingkan dari ayat-ayat Kami buruk siksa
Al-An'aam:157

 ِبَما َكانُوا۟ يَْصِدفُوَن
dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka memalingkan

Al-An'aam:157

َدفَنْيِ َءاتُوِنى زُبََر ٱْلَحِديِد َحتَّىٰٓ إِذَا َساَوٰى بَنْيَ ٱلصَّ
datangkan / berikan kepadaku dipotong-potong besi sehingga apabila

sama antara ia kedua pinggir/puncak
Al-Kahfi:96 َدفَنْيِ ٱلصَّ
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ق د ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesungguhan, keikhlasan,

kejujuran, ketulusan hati, kebenaran, ketepatan, hakekat, ketelitian,
keabsahan, berlakunya, kesetiaan, kredit, pujian, penghargaan, piutang,
kepercayaan, keyakinan, reputasi, kebanggaan, kehormatan, nama baik,

mata ujian, pengaruh, daftar penghargaan, kebersihan hati, keadilan,
memastikan, meyakinkan, menegaskan, mempertegas, memperteguhkan,
membenarkan, menetapkan, mengukuhkan, meneguhkan, menguatkan,
memperkuat, khayal, khayali, yg berpura-pura, tdk sungguh-sungguh,

memperteguh, memperkukuhkan, memperkukuh, hal tdk sungguh-
sungguh, hal berpura-pura, fantasi, khayalan, rekaan, reka, pengkhayal,

membaptiskan, membabtiskan, mempertetapkan, sangsi, persetujuan,
dorongan, hukuman thd pelanggar, mempertetap, kesahihan, pernyataan

benar, prinsip.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna percaya, yakin, mempercayai,

menganggap, memastikan, meyakinkan, menegaskan, mempertegas,
memperteguhkan, membenarkan, menetapkan, mengukuhkan,

meneguhkan, menguatkan, memperkuat, memperteguh,
memperkukuhkan, memperkukuh, membaptiskan, membabtiskan,

mempertetapkan, mempertetap, mengesahkan, mensahkan, menyetujui,
mengiakan, setuju, asese, mengizinkan, mendukung, memperkenankan,

memperkenan, menerima, menyambut, menampung, mengabulkan,
memakbulkan, epercaya pd, berhutang budi, menyatakan, menjamin,
menetapkan dgn resmi, membuktikan, memperlihatkan, menyokong,

menerangkan dgn sebenarnya, meratifikasikan, merasa.

ْدِق ِبٱلصِّ ِبِصْدِقِهْم ِبَصَدَقٍة أَْصَدُق أََصَدْقَت
dengan kebenaran dengan kebenaran

mereka dengan sedekah paling/lebih benar (kamu[lk]) benarkah

تَُصدُِّقوَن تَْصِديَق تََصدَُّقوا۟ تََصدََّق ْدِق ِبٱلصِّ
dibenarkan membenarkan kalian

membenarkan
dia menjadi cepat setuju
bersedekah/melepaskan

hak
dengan kebenaran

َصَدَقًة َصَدَق َصاِدَق َصاِدًقا تَُصدُِّقوَن
sedekah dia membenarkan (ia[lk]) yang

membenarkan
(ia[lk]) yang

membenarkan dibenarkan
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َصَدقٍَٰت َصَدَقنَا َصَدَقُكُم َصَدَقٍة َصَدَقًة
sedekah membenarkan kami

ia telah
membenarkan

kalian
sedekah sedekah

َصَدْقنَُٰهُم َصَدْقتَنَا َصَدُقوا۟ َصَدقَِٰتُكم َصَدقٍَٰت
benarkan/tepati

mereka
kamu berkata benar

kepada kami
(mereka)

membenarkan sedekah kalian sedekah

َصدََّق َصِديِقُكْم َصِديٍق َصُدقَِٰتِهنَّ َصَدْقنَُٰهُم
(ia) telah sukses
membenarkan teman-teman kalian sahabat maskawin /

pemberian mereka
benarkan/tepati

mereka

ِصدِّيَقٌة ِصدِّيًقا ِدِقنَي صَٰ َصدَّْقَت َصدََّق
seorang wanita yang

sangat benar sangat benar para yang
membenarkan

(kamu)
membenarkan

(ia) telah sukses
membenarkan

ِصْدِقِهْم ِصْدُقُهْم ِصْدٍق ِصْدًقا ِصدِّيَقٌة
kebenaran mereka kebenaran mereka kebenaran kebenaran seorang wanita yang

sangat benar

ِدُقوَن َلصَٰ َلَصاِدٌق فََصَدَقْت دََّق فَأَصَّ ِصْدِقِهْم
sungguh orang-
orang yang telah

benar
(ia[lk]) yang telah

memastikan
maka (ia)

membenarkan
maka melakukan

sedekah kebenaran mereka

ُمَصدٌِّق ُمَصدِّقًۢا ُمَصدًِّقا دََّقنَّ َلنَصَّ ِدُقوَن َلصَٰ
yang membenarkan yang membenarkan yang membenarkan sungguh akan

bersedekah
sungguh orang-
orang yang telah

benar

َوتََصدَّْق مَُّصدُِّق مَُّصدٌِّق مَُّصدًِّقا ُمَصدٌِّق
dan (kamu[lk])

kemudian berilah
sedekah

yang selalu
membenarkan yang membenarkan yang membenarkan yang membenarkan

َوُمَصدًِّقا َوَصدََّقْت َوَصدََّق َوَصَدَق َوتََصدَّْق
dan yang sungguh-

sungguh
membenarkan

dan (ia) telah sukses
membenarkan

dan (ia) telah sukses
membenarkan

dan (ia)
membenarkan

dan (kamu[lk])
kemudian berilah

sedekah
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َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت دِّيِقنَي َوٱلصِّ ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِدقَِٰت َوٱلصَّٰ َوُمَصدًِّقا
dan perempuan-
perempuan yang

sedekah
dan laki-laki yang

benar
dan laki-laki yang

benar
dan perempuan

yang benar
dan yang sungguh-

sungguh
membenarkan

يَُصدُِّقِنىٓ دَُّقوا۟ يَصَّ دِّقَِٰت َوٱمْلُصَّ
sungguh-sungguh akan

membenarkan aku mereka memberikan dan orang-orang perempuan yang
benar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِذِبنَي َقاَل َسنَنظُُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ

dia mengatakan kelak akan lihat (kamu[lk]) benarkah atau adalah
kamu dari/termasuk para yang mendustakan

An-Naml:27 أََصَدْقَت
َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه َحِديثًا

dan barang siapa paling/lebih benar dari Allah perkataan An-Nisa:87 أَْصَدُق
َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه ِقياًل

janji Allah sebenar-benarnya dan barang siapa paling/lebih benar dari
Allah perkataan

An-Nisa:122

إاِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف
kecuali orang dia menyuruh dengan sedekah atau yang dibaiki An-Nisa:114 ِبَصَدَقٍة

ِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي إِن َشآَء لِّيَْجِزَى الـلَّـُه ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan Allah orang-orang yang benar

dengan kebenaran mereka dan sungguh-sungguh akan menyiksa
orang-orang munafik laki-laki jika ia menghendaki

Al-Ahzab:24 ِبِصْدِقِهْم

ِفِريَن ْدِق إِذْ َجآَءهُۥٓ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ وََكذََّب ِبٱلصِّ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran ketika dia telah
sampai padanya bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal

bagi orang-orang kafir

Az-Zumar:32 ْدِق ِبٱلصِّ

ْدِق َوَصدََّق ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن َوٱلَِّذى َجآَء ِبٱلصِّ
dan yang/orang dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses
membenarkan dengannya itulah mereka mereka orang-orang yang

bertakwa

Az-Zumar:33

فََمن تََصدََّق ِبِهۦ فَُهَو َكفَّارَةٌ لَُّهۥ
maka barang siapa dia menjadi cepat setuju bersedekah/melepaskan

hak dengannya maka diadenda baginya
Al-Maidah:45 تََصدََّق
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َوأَن تََصدَُّقوا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan jika kalian membenarkan kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:280 ۟ تََصدَُّقوا

َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوتَفِْصيَل ٱْلِكتَِٰب
akan tetapi membenarkan yang diantara kedua tangannya da

menjelaskan kitab
Yunus:37 تَْصِديَق

َما َكاَن َحِديثًا يُفْتََرٰى َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه
tidak adalah dia cerita-cerita dibuat-buat akan tetapi membenarkan

yang diantara (petunjuk) tangannya (sebelumnya)(
Yusuf:111

نَْحُن َخَلْقنَُٰكْم فََلواَْل تَُصدُِّقوَن
kami kami menciptakan kalian maka mengapa tidak dibenarkan Al-Waqi'a:57 تَُصدُِّقوَن

إِن يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكم بَْعُض ٱلَِّذى يَِعُدُكْم َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) yang membenarkan ditimpa kalian[lk]

sebagian yang dia memberi pengajaran kepada kalian
Ghafir:28 َصاِدًقا

إِنَُّهۥ َكاَن َصاِدَق ٱْلَوْعِد وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membenarkan

janji/ancaman dan ia adalah seorang rasul seorang nabi
Maryam:54 َصاِدَق

ُقْل َصَدَق الـلَّـُه فَٱتَِّبُعوا۟ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan dia membenarkan Allah maka kalian

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
Ali-Imran:95 َصَدَق

لََّقْد َصَدَق الـلَّـُه رَُسوَلُه ٱلرُّْءيَا ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya dia membenarkan Allah rasul-nya mimpi dengan benar

Al-Fath:27

يِهم ِبَها رُُهْم َوتُزَكِّ ُخذْ ِمْن أَْموَٰلِِهْم َصَدَقًة تُطَهِّ
ambillah dari harta-harta mereka sedekah dibersihkan mereka[lk] dan

disucikan mereka dengannya
At-Taubah:103 َصَدَقًة

نَْجَوىُٰكْم َصَدَقًة ذَٰلَِك َخيٌْر لَُّكْم َوأَطَْهُر
membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah itu kebaikan bagi kalian

dan (ia[lk]) lebih suci

Al-
Mujaadilah:12

فَِفْديٌَة مِّن ِصيَامٍ أَْو َصَدَقٍة أَْو نُُسٍك
maka fidyah (tebusan-tebusan) dari berpuasa atau sedekah atau

kurban-kurban
Al-Baqarah:196 َصَدَقٍة

َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
perkataan yang diperbaiki dan tempat/waktu ampunan kebaikan

daripada sedekah mereka berdua mengiringinya gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:263

3154

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَلَقْد َصَدَقُكُم الـلَّـُه َوْعَدهُۥٓ
dan sesungguhnya ia telah membenarkan kalian Allah janji-nya Ali-Imran:152 َصَدَقُكُم

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َصَدَقنَا َوْعَدهُۥ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang membenarkan kami

janji-nya
Az-Zumar:74 َصَدَقنَا

َءأَْشفَْقتُْم أَن تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى نَْجَوىُٰكْم َصَدقٍَٰت
apakah (kalian[lk]) takut bahwa kalian didahulukan diantara hadapan

(sebelum) membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah

Al-
Mujaadilah:13

َصَدقٍَٰت
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُبِْطُلوا۟ َصَدقَِٰتُكم ِبٱمْلَنِّ َوٱأْلَذَٰى

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian merusak
sedekah kalian dengan umpatan dan gunjingan

Al-Baqarah:264 َصَدقَِٰتُكم
أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن

itulah mereka orang-orang yang (mereka) membenarkan dan mereka
itu mereka orang-orang yang bertakwa

Al-Baqarah:177 ۟ َصَدُقوا
ِذِبنَي َ َلَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوتَْعَلَم ٱْلكَٰ َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ

sehingga menjadi menjelaskan bagimu orang-orang yang (mereka)
membenarkan dan mengetahui para yang mendustakan

At-Taubah:43

ِذِبنَي فََليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱْلكَٰ
maka sungguh mengetahui Allah orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan sungguh mengetahui para yang mendustakan
Al-Ankabuut:3

َهُدوا۟ الـلَّـَه َعَليِْه مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا۟ َما عَٰ
dari orang-orang yang beriman orang laki-laki (mereka)

membenarkan apa perjanjian Allah atasnya
Al-Ahzab:23

فََلْو َصَدُقوا۟ الـلَّـَه َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم
maka jika (mereka) membenarkan Allah tentu adalah kebaikan bagi

mereka
Muhammad:21

ِهِديَن َونَْعَلَم أَن َقْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعَليَْها ِمَن ٱلشَّٰ
dan kami mengetahui bahwa sungguh telah kamu berkata benar

kepada kami danadalah diatasnya dari para penyaksi
Al-Maidah:113 َصَدْقتَنَا

ثُمَّ َصَدْقنَُٰهُم ٱْلَوْعَد فَأَنَجيْنَُٰهْم
kemudian benarkan/tepati mereka janji/ancaman maka (kami)

selamatkan mereka
Al-Anbiyaa':9 َصَدْقنَُٰهُم

َوَءاتُوا۟ ٱلنَِّسآَء َصُدقَِٰتِهنَّ ِنْحَلًة
dan kalian hendaklah memberikan wanita-wanita maskawin /

pemberian mereka ikhlas/wajib
An-Nisa:4 َصُدقَِٰتِهنَّ
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واََل َصِديٍق َحِميمٍ
dan tidak ada sahabat air panas sangat mendidih

Asy-
Syu'araa':101 َصِديٍق

أَْو َما َمَلْكتُم مَّفَاِتَحُهۥٓ أَْو َصِديِقُكْم
atau apa (rumah) (kalian) menguasai kuncinya atau teman-teman

kalian
An-Nuur:61 َصِديِقُكْم

َوَلَقْد َصدََّق َعَليِْهْم إِبْلِيُس ظَنَُّهۥ
dan sesungguhnya (ia) telah sukses membenarkan atas mereka iblis

sangkaannya
Saba':20 َصدََّق

فَاَل َصدََّق واََل َصلَّىٰ
maka/karena tidak (ia) telah sukses membenarkan dan tidak sholat

Al-Qiyaamah:31

َقْد َصدَّْقَت ٱلرُّْءيَآ إِنَّا َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
sungguh telah (kamu) membenarkan mimpi sesungguhnya kami

seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik

Ash-
Shaafaat:105

َصدَّْقَت
ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ

jika adalah kalian para yang membenarkan Al-Baqarah:23 ِدِقنَي صَٰ
ِدِقنَي  إِن ُكنتُْم صَٰ

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Baqarah:31

ِدِقنَي  فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Baqarah:94

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ  ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Baqarah:111

ِدِقنَي  فَٱتُْلوَهآ إِن ُكنتُْم صَٰ
maka/lalu bacalah ia jika adalah kalian para yang membenarkan

Ali-Imran:93

ِدِقنَي  ُقْل فَٱْدرَُءوا۟ َعْن أَنفُِسُكُم ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah menolak dari

diri-diri kalian kematian jika adalah kalian para yang membenarkan
Ali-Imran:168

ِدِقنَي  إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Ali-Imran:183

ِدِقنَي  أََغيَْر الـلَّـِه تَْدُعوَن إِن ُكنتُْم صَٰ
apakah selain Allah mereka menyeru jika adalah kalian para yang

membenarkan
Al-An'aam:40

ِدِقنَي ُٔوِنى ِبِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ  نَبّـِ
kalian hendaklah menerangkan kepadaku dengan pengetahuan jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-An'aam:143
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ِدِقنَي  فَٱْدُعوُهْم فَْليَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka serulah merka maka hendaklah memenuhi bagi kalian jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-A'raaf:194

ِدِقنَي  إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Yunus:38

ِدِقنَي  إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Yunus:48

ِدِقنَي  إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Huud:13

ِدِقنَي  فَأََكَلُه ٱلذِّئُْب َوَمآ أَنَت ِبُمؤِْمٍن لَّنَا َوَلْو ُكنَّا صَٰ
maka/lalu memakannya serigala dan tidak kamu dengan percaya bagi

kami walaupun adalah kami para yang membenarkan
Yusuf:17

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ  َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Anbiyaa':38

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ  ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
An-Naml:64

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ  َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
An-Naml:71

ِدِقنَي  ُهَو أَْهَدٰى ِمنُْهَمآ أَتَِّبْعُه إِن ُكنتُْم صَٰ
dia lebih mendapat petunjuk diantara keduanya (aku) mengikutinya

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Qashash:49

ِدِقنَي ذَا ٱْلفَتْحُ إِن ُكنتُْم صَٰ  َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini keputusan/kemenangan

jika adalah kalian para yang membenarkan
As-Sajdah:28

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ  َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Saba':29

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ  َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
YaaSiin:48

ِدِقنَي  فَأْتُوا۟ ِبِكتَِٰبُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan kitab kalian jika adalah

kalian para yang membenarkan

Ash-
Shaafaat:157
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ِدِقنَي  فَأْتُوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan bapak-bapak kami jika

adalah kalian para yang membenarkan
Ad-Dukhaan:36

ِدِقنَي  إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Al-Jaatsiyah:25

ِدِقنَي  أَْو أَثَٰرٍَة مِّْن ِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ
atau bekas-bekas/peninggalan dari pengetahuan jika adalah kalian

para yang membenarkan
Al-Ahqaaf:4

ِدِقنَي ِن إِن ُكنتُْم صَٰ يمَٰ  أَْن َهَدىُٰكْم لِإْلِ
bahwa dia telah memberi petunjuk kepada kalian kepada keimanan

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Hujuraat:17

ِدِقنَي ثْلِِهۦٓ إِن َكانُوا۟ صَٰ  فَْليَأْتُوا۟ ِبَحِديٍث مِّ
maka hendaklah (mereka) mendatangkan dengan perkataan

semisalnya/yang menyamainya jika adalah mereka para yang
membenarkan

Ath-Thuur:34

ِدِقنَي  تَرِْجُعونََهآ إِن ُكنتُْم صَٰ
mengembalikannya jika adalah kalian para yang membenarkan

Al-Waqi'a:87

ِدِقنَي  فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Jumu'ah:6

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ  َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Mulk:25

ِدِقنَي  أَْم َلُهْم ُشرََكآُء فَْليَأْتُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم إِن َكانُوا۟ صَٰ
atau bagi mereka berserikat maka hendaklah (mereka) mendatangkan

pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka jika adalah mereka para
yang membenarkan

Al-Qalam:41

إِنَُّهۥ َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia sangat benar seorang nabi Maryam:41 ِصدِّيًقا

إِنَُّهۥ َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia sangat benar seorang nabi

Maryam:56

ُهۥ ِصدِّيَقٌة َكانَا يَأُْكاَلِن ٱلطََّعاَم َوأُمُّ
dan ibunya seorang wanita yang sangat benar adalah dia keduanya

memakan makanan
Al-Maidah:75 ِصدِّيَقٌة

ْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebenaran dan

keadilan
Al-An'aam:115 ِصْدًقا
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أَنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم
bahwasanya bagi mereka (ia) meneguhkan kebenaran disisi tuhan

mereka
Yunus:2 ِصْدٍق

 َوَلَقْد بَوَّأْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ُمبَوَّأَ ِصْدٍق
dan sesungguhnya (kami) tempatkan Bani Israil di tempat kebenaran

Yunus:93

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80

 َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80

َوَوَهبْنَا َلُهم مِّن رَّْحَمِتنَا َوَجَعْلنَا َلُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا
dan kami memberikan kepada mereka dari rahmat kami dan kami
menjadikan bagi mereka lisan/buah tutur kebenaran sangat tinggi

Maryam:50

َوٱْجَعل لِّى لَِساَن ِصْدٍق ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan kamu hendaklah menjadikan bagiku/aku lisan/buah tutur

kebenaran di dalam orang-orang kemudian
Asy-Syu'araa':84

ْقتَِدرٍۭ ِفى َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ
di dalam tempat duduk kebenaran disisi yang menguasi/raja orang

yang berkuasa
Al-Qamar:55

ِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُهْم ذَا يَْوُم يَنفَعُ ٱلصَّٰ َقاَل الـلَّـُه هَٰ
dia mengatakan Allah ini suatu hari dia memberi manfaat orang-

orang yang benar kebenaran mereka bagi mereka
Al-Maidah:119 ِصْدُقُهْم

ِفِريَن َعذَابًا أَلِيًما ِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكَٰ لِّيَْسـََٔل ٱلصَّٰ
karena akan menanyakan orang-orang yang benar dari/tentang

kebenaran mereka dan dia sediakan bagi orang-orang kafir azab /
siksa pedih

Al-Ahzab:8
ِصْدِقِهْم

لِِحنَي دََّق َوأَُكن مَِّن ٱلصَّٰ فَأَصَّ
maka melakukan sedekah dan (aku) menjadi dari orang-orang yang

soleh

Al-
Munaafiquun:10

دََّق فَأَصَّ
ِذِبنَي فََصَدَقْت َوُهَو ِمَن ٱْلكَٰ

maka (ia) membenarkan dan dia dari para yang mendustakan Yusuf:26 فََصَدَقْت
إِنََّما تُوَعُدوَن َلَصاِدٌق

sesungguhnya hanyalah kalian diberi nasehat (ia[lk]) yang telah
memastikan

Adz-
Dzaariyaat:5

َلَصاِدٌق
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ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ذَٰلَِك َجزَيْنَُٰهم ِببَْغِيِهْم َو
itu kami memberi balasan kepada mereka dengan sebab kedurhakaan

mereka dan sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah
benar

Al-An'aam:146
ِدُقوَن َلصَٰ

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ  َوٱْلِعيَر ٱلَِّتىٓ أَْقبَْلنَا ِفيَها َو
dan kafilah yang (kami) datang kembali didalamnya/disana dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar
Yusuf:82

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ  َوأَتَيْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َو
dan kami datang kepadamu dengan kebenaran dan sesungguhnya

kami sungguh orang-orang yang telah benar
Al-Hijr:64

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ  ثُمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّهۦ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِهۦ َو
kemudian mengatakan kalian kepada warisnya kita tidak kami

menyaksikan tempat / waktu kebinasaan keluarganya dan
sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar

An-Naml:49

لِِحنَي دََّقنَّ َوَلنَُكونَنَّ ِمَن ٱلصَّٰ َلنَصَّ
sungguh akan bersedekah dan sungguh (kami) adalah dari/termasuk

orang-orang yang soleh
At-Taubah:75 دََّقنَّ َلنَصَّ

َا َمَعُكْم َوَءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزَْلُت ُمَصدًِّقا ملِّ
dan mereka mempercayai dengan apa telah aku menurunkan yang

membenarkan bagi apa beserta kalian
Al-Baqarah:41 ُمَصدًِّقا

َا َمَعُهْم ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa bersama mereka

Al-Baqarah:91

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan pada apa antara kedua tangannya

Al-Baqarah:97

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa (kitab) antara dua tangannya

Ali-Imran:3

َا َمَعُكم مِّن َقبِْل ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan bagi apa (Kitab) beserta kalian dari sebelum

An-Nisa:47

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa (Kitab) antara dua

tangannya/sebelumnya dari taurat
Al-Maidah:46

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱْلِكتَِٰب ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara dua tangan/sebelumnya dari

kitab
Al-Maidah:48

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap antara yang dihadapannya/sebelumnya

Faathir:31

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara sebelumnya

Al-Ahqaaf:30
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رَُك ِبيَْحيَىٰ ُمَصدِّقًۢا ِبَكلَِمٍة مَِّن الـلَّـِه أَنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
bahwasanya Allah dia memberikan kabar gembira kepadamu dengan

Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah
Ali-Imran:39 ُمَصدِّقًۢا

َا َمَعُهْم ُمَصدٌِّق ملِّ
yang membenarkan terhadap apa bersama mereka Al-Baqarah:89 ُمَصدٌِّق

َا َمَعُهْم ُمَصدٌِّق ملِّ
yang membenarkan pada apa bersama mereka

Al-Baqarah:101

َا بَنْيَ يََدىَّ ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة مَُّصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara hadapanku/sebelumku dari

taurat
Ash-Shaff:6 مَُّصدًِّقا

َا َمَعُكْم ثُمَّ َجآَءُكْم رَُسوٌل مَُّصدٌِّق ملِّ
kemudian ia datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan

terhadap apa beserta kalian
Ali-Imran:81 مَُّصدٌِّق

ذَا ِكتٌَٰب مَُّصدٌِّق لَِّسانًا َعَرِبيًّا َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan yang membenarkan lisan/bahasa bahasa

arab
Al-Ahqaaf:12

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك مَُّصدُِّق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi yang selalu membenarkan yang antara kedua tangannya

Al-An'aam:92 مَُّصدُِّق
َوتََصدَّْق َعَليْنَآ إِنَّ الـلَّـَه يَْجِزى ٱمْلُتََصدِِّقنَي

dan (kamu[lk]) kemudian berilah sedekah atas (kami) sesungguhnya
Allah memberi balasan orang-orang yang bersedekah

Yusuf:88 َوتََصدَّْق
نًا َوتَْسلِيًما َوَصَدَق الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوَما زَاَدُهْم إآِلَّ إِيمَٰ

dan (ia) membenarkan Allah dan rasulnya dan tidak (ia) menambah
mereka kecuali keimanan dan (kalian) menyerahan diri

Al-Ahzab:22 َوَصَدَق
ُن َوَصَدَق ٱمْلُرَْسُلوَن ذَا َما َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ هَٰ

ini apa Ia menjanjikan pemurah dan (ia) membenarkan para utusan
YaaSiin:52

بَْل َجآَء ِبٱْلَحقِّ َوَصدََّق ٱمْلُرَْسلنَِي
bahkan dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses

membenarkan para yang diutus / para rasul / utusan
Ash-Shaafaat:37 َوَصدََّق

ْدِق َوَصدََّق ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن َوٱلَِّذى َجآَء ِبٱلصِّ
dan yang/orang dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses
membenarkan dengannya itulah mereka mereka orang-orang yang

bertakwa

Az-Zumar:33
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َوَصدََّق ِبٱْلُحْسنَىٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kebaikan

Al-Lail:6

ِت َربَِّها وَُكتُِبِهۦ وََكانَْت ِمَن ٱْلقَِٰنِتنَي َوَصدََّقْت ِبَكلِمَٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kalimat tuhannya dan

kitab-kitabnya dan (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang taat
At-Tahriim:12 َوَصدََّقْت

َا بَنْيَ يََدىَّ ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa antara

hadapanku/sebelumku dari taurat
Ali-Imran:50 َوُمَصدًِّقا

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa (Kitab)
antara dua tangannya/sebelumnya dari taurat dan petunjuk dan

pelajaran bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Maidah:46

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35
ِدقَِٰت َوٱلصَّٰ

ِدِقنَي َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱمْلُنِفِقنَي َوٱمْلُْستَْغِفِريَن ِبٱأْلَْسَحاِر ِبِريَن َوٱلصَّٰ ٱلصَّٰ
orang-orang yang sabar dan laki-laki yang benar dan orang-orang
yang tetap taat dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan

orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur

Ali-Imran:17
ِدِقنَي َوٱلصَّٰ

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35

لِِحنَي َوَحُسَن أُ۟ولَِٰٓئَك رَِفيًقا َهَدآِء َوٱلصَّٰ دِّيِقنَي َوٱلشُّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلصِّ
dari para nabi dan laki-laki yang benar dan para syuhada dan orang-

orang saleh dan sebaik-baik itulah mereka teman
An-Nisa:69 دِّيِقنَي َوٱلصِّ

ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت
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ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

َوٱمْلُتََصدِِّقنَي

دِّقَِٰت َوأَْقرَُضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا دِِّقنَي َوٱمْلُصَّ إِنَّ ٱمْلُصَّ
sesungguhnya orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang

perempuan yang benar dan (kalian[lk]) berilah pinjaman Allah
pinjaman kebaikan

Al-Hadiid:18
دِّقَِٰت َوٱمْلُصَّ

دَُّقوا۟ َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦٓ إآِلَّ أَن يَصَّ
dan pembayaran diat / perganti-rugian yang sangat ikhlas

menyerahkan kepada keluarganya kecuali akan mereka memberikan
An-Nisa:92 ۟ دَُّقوا يَصَّ

فَأَرِْسْلُه َمِعىَ رِْدًءا يَُصدُِّقِنىٓ
maka (kamu) utuslah dia bersama aku pembantu sungguh-sungguh

akan membenarkan aku
Al-Qashash:34 يَُصدُِّقِنىٓ

َوٱلَِّذيَن يَُصدُِّقوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan orang-orang yang dibenarkan/dipercaya dengan hari pembalasan Al-Ma'arij:26 يَُصدُِّقوَن

ِملنَِي َعَليَْها َوٱمْلُؤَلَّفَِة ِكنيِ َوٱْلعَٰ َدقَُٰت لِْلفَُقرَآِء َوٱمْلَسَٰ إِنََّما ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah sedekah bagi orang-orang fakir dan orang-

orang miskin dan Xamil/pengurus diatasnya dan para muallaf
At-Taubah:60 َدقَُٰت ٱلصَّ

ا ِهىَ َدقَِٰت فَِنِعمَّ إِن تُبُْدوا۟ ٱلصَّ
jika kalian menampakkan sedekah maka nikmat dia Al-Baqarah:271 َدقَِٰت ٱلصَّ

َدقَِٰت بَٰوا۟ َويُْرِبى ٱلصَّ  يَْمَحُق الـلَّـُه ٱلرِّ
dia menghapuskan/memusnahkan Allah riba dan Dia menyuburkan

sedekah
Al-Baqarah:276

َدقَِٰت  َوِمنُْهم مَّن يَْلِمزَُك ِفى ٱلصَّ
dan diantara mereka orang mencelamu di dalam sedekah

At-Taubah:58

َدقَِٰت  ٱلَِّذيَن يَْلِمزُوَن ٱمْلُطَّوِِّعنَي ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ِفى ٱلصَّ
orang-orang yang mencela orang-orang yang memberi dengan

sukarela dari orang-orang yang beriman di dalam sedekah
At-Taubah:79

َدقَِٰت َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم َويَأُْخذُ ٱلصَّ
dan akan mengambil sedekah dan bahwasannya Allah dia maha

penerima taubat sangat penyayang
At-Taubah:104
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ِدُقوَن إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang
mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka

orang-orang yang benar

Al-Hujuraat:15
ِدُقوَن ٱلصَّٰ

ِدُقوَن  َويَنُصُروَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
dan menolong Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka orang-orang

yang benar
Al-Hasyr:8

ِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُهْم ذَا يَْوُم يَنفَعُ ٱلصَّٰ َقاَل الـلَّـُه هَٰ
dia mengatakan Allah ini suatu hari dia memberi manfaat orang-

orang yang benar kebenaran mereka bagi mereka
Al-Maidah:119 ِدِقنَي ٱلصَّٰ

ِدِقنَي  إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah kamu dari orang-orang yang benar

Al-A'raaf:70

ِدِقنَي  فَأِْت ِبَهآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya jika adalah kamu

dari orang-orang yang benar
Al-A'raaf:106

ِدِقنَي  وَُكونُوا۟ َمعَ ٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) adalah bersama orang-orang yang benar

At-Taubah:119

ِدِقنَي  فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang
benar

Huud:32

ِدِقنَي  فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن ٱلصَّٰ
maka (ia) mendustakan dan dia dari orang-orang yang benar

Yusuf:27

ِدِقنَي إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َودتُُّهۥ َعن نَّفِْسِهۦ َو  أَنَا۠ رَٰ
aku (aku) menggodanya dari dirinya sendiri dan sesungguhnya dia

sungguh termasuk orang-orang yang benar
Yusuf:51

ِدِقنَي  إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah kamu dari orang-orang yang benar

Al-Hijr:7

ِدِقنَي دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َدةُ أََحِدِهْم أَْربَعُ َشهَٰ  فََشهَٰ
maka kesaksian seorang diantara mereka empat saksi/sumpah dengan

Allah sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang benar
An-Nuur:6

ِدِقنَي  إِن َكاَن ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah dia dari/termasuk orang-orang yang benar

An-Nuur:9

ِدِقنَي  َقاَل فَأِْت ِبِهۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
dia mengatakan maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya jika

adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar
Asy-Syu'araa':31
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ِدِقنَي  فَأِْت ِبـَٔايٍَة إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan dengan suatu ayat/mukjizat

jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar

Asy-
Syu'araa':154

ِدِقنَي  إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar

Asy-
Syu'araa':187

ِدِقنَي  أَن َقاُلوا۟ ٱئِْتنَا ِبَعذَاِب الـلَّـِه إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
bahwa mereka berkata kamu hendaklah medatangkan kepada kami

dengan azab / siksa Allah jika adalah kamu dari/termasuk orang-
orang yang benar

Al-Ankabuut:29

ِفِريَن َعذَابًا أَلِيًما ِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكَٰ لِّيَْسـََٔل ٱلصَّٰ
karena akan menanyakan orang-orang yang benar dari/tentang

kebenaran mereka dan dia sediakan bagi orang-orang kafir azab /
siksa pedih

Al-Ahzab:8

ِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي إِن َشآَء لِّيَْجِزَى الـلَّـُه ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan Allah orang-orang yang benar

dengan kebenaran mereka dan sungguh-sungguh akan menyiksa
orang-orang munafik laki-laki jika ia menghendaki

Al-Ahzab:24

ِدِقنَي  فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari orang-orang yang benar
Al-Ahqaaf:22

دِّيُق أَفِْتنَا يُوُسُف أَيَُّها ٱلصِّ
yusuf manakah orang yang paling benar (kamu[lk]) telah

menerangkan kepada kami
Yusuf:46 دِّيُق ٱلصِّ

دِّيُقوَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصِّ
dan orang-orang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-rasulnya

itulah mereka mereka orang-orang yang benar
Al-Hadiid:19 دِّيُقوَن ٱلصِّ

ْدِق ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن َوْعَد ٱلصِّ
janji benar yang adalah mereka mereka diberikan nasehat Al-Ahqaaf:16 ْدِق ٱلصِّ

َوتََصدَّْق َعَليْنَآ إِنَّ الـلَّـَه يَْجِزى ٱمْلُتََصدِِّقنَي
dan (kamu[lk]) kemudian berilah sedekah atas (kami) sesungguhnya

Allah memberi balasan orang-orang yang bersedekah
Yusuf:88 ٱمْلُتََصدِِّقنَي

يَُقوُل أَِءنََّك مَلَِن ٱمْلَُصدِِّقنَي
dia mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh dari/termasuk

orang-orang yang membenarkan
Ash-Shaafaat:52 ٱمْلَُصدِِّقنَي
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دِّقَِٰت َوأَْقرَُضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا دِِّقنَي َوٱمْلُصَّ إِنَّ ٱمْلُصَّ
sesungguhnya orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang

perempuan yang benar dan (kalian[lk]) berilah pinjaman Allah
pinjaman kebaikan

Al-Hadiid:18
دِِّقنَي ٱمْلُصَّ
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ي د ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gaung, kumandang, eko,

bunyi bergema, bahana, resonansi, talunan, turut getar, akibat, gaung,
pembalikan, tolakan ke belakang, lantunan, pantulan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergema, bergaung,
berkumandang, mengumandang, menggaung, berbalas, melambung,

memantul, menganjal, melantun, membingkas, mengambul, menggema,
berbalas

َوتَْصِديًَة تََصدَّٰى
dan tepuk tangan supaya menghadapi/melayani

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَنَت َلُهۥ تََصدَّٰى
maka kamu baginya supaya menghadapi/melayani Abasa:6 تََصدَّٰى

َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعنَد ٱْلبَيِْت إاِلَّ ُمَكآًء َوتَْصِديًَة
dan tidak adalah dia sholat mereka disisi rumah/baitullah

kecuali/hanyalah siulan dan tepuk tangan
Al-Anfaal:35 َوتَْصِديًَة
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ط ا صر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jalan raya, jalan besar, arah,

jalan kereta api, pangkalan laut, rute, trayek, lin, cara, hal, keadaan,
kebiasaan, sarana, alat, upaya, kekayaan, perjalanan, kuliah, mata kuliah,

mata pelajaran, baris, garis, saluran, antre, barisan, jalan kecil, trotoar,
jalur, lintasan, jejak, rel, olahraga lari, pendekatan, mendekatnya,

datangnya, tibanya, perdekatan, kereta api, rangkaian, rentetan, deretan,
banjar, usapan, sikatan, keluasan, gerbang, pintu gerbang, gate, gapura,
pintu pagar, tingkah laku, laku, kelakuan, tindakan, perbuatan, pasang,

gelombang, laut, musim, turun naiknya, kecenderungan, gaya, arah gejala,
jurusan, prosedur, tata cara, upacara, pergi, berjalan, berangkat, naik,

berlalu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjalan, melintas, menuju,

mengarah, berjalan secara teratur, melintasi

ِصرَٰطََك ِصرََٰط ِصرٍَٰط ِصرٌَٰط ِصرَٰطًا
jalanmu jalan jalan jalan jalan

رََٰط ٱلصِّ ِصرَِٰطى ِصرَِٰط ِصرَُٰط ِصرَٰطََك
jalan jalanKU jalan jalan jalanmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلَهَديْنَُٰهْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan pasti kami memberi petunjuk mereka jalan orang yang lurus An-Nisa:68 ِصرَٰطًا

َويَْهِديِهْم إَِليِْه ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan dia memberi petunjuk kepadaNya jalan orang yang lurus

An-Nisa:175

َما َلْم يَأِْتَك فَٱتَِّبْعِنىٓ أَْهِدَك ِصرَٰطًا َسِويًّا
apa tidak (ia[lk])datang kepadamu maka ikutilah aku akan

menunjukkan kepadamu jalan sama lurus
Maryam:43

َويُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َويَْهِديََك ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan memberi petunjuk

kepadamu jalan orang yang lurus
Al-Fath:2
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َولِتَُكوَن َءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي َويَْهِديَُكْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan agar menjadi ayat/bukti bagi para yang beriman dan memberi

petunjuk kepada kalian jalan orang yang lurus
Al-Fath:20

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم هَٰ
ini jalan yang sangat lurus Ali-Imran:51 ِصرٌَٰط

ذَا ِصرٌَٰط َعَلىَّ ُمْستَِقيٌم َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini jalan atas yang sangat lurus

Al-Hijr:41

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka

sembahlah Dia ini jalan yang sangat lurus
Maryam:36

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم َوأَِن ٱْعبُُدوِنى هَٰ
dan hendaklah (kalian) sembahlah aku ini jalan yang sangat lurus

YaaSiin:61

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم َوٱتَِّبُعوِن هَٰ
dan ikutilah Aku ini jalan yang sangat lurus

Az-Zukhruf:61

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه ُهَو َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ
sesungguhnya Allah dia Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah

Dia ini jalan yang sangat lurus
Az-Zukhruf:64

يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:142 ِصرٍَٰط

يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:213

فََقْد ُهِدَى إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka sesungguhnya telah dia telah mendapat petunjuk kepada jalan

orang yang lurus
Ali-Imran:101

َويَْهِديِهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan dia memberi petunjuk kepada jalan orang yang lurus

Al-Maidah:16

َوَمن يََشأْ يَْجَعْلُه َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan barang siapa dia menghendaki Dia akan menjadikannya

atas/terhadap jalan orang yang lurus
Al-An'aam:39

َوٱْجتَبَيْنَُٰهْم َوَهَديْنَُٰهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Kami telah memilih mereka dan kami memberi petunjuk

keduanya kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:87

ُقْل إِنَِّنى َهَدىِٰنى َربِّىٓ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dia telah memberi

petunjuk padaku Tuhanku kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:161
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واََل تَْقُعُدوا۟ ِبُكلِّ ِصرٍَٰط تُوِعُدوَن
jangan kalian duduk-duduk dengan setiap jalan keinginan untuk

dijanjikan
Al-A'raaf:86

َويَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan memberi petunjuk orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang

yang lurus
Yunus:25

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap jalan orang yang lurus

Huud:56

َهْل يَْستَِوى ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوُهَو َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
apakah dia sama dia dan orang dia menyuruh dengan adil dan dia

atas/terhadap jalan orang yang lurus
An-Nahl:76

َنُْعِمِه ٱْجتَبَىُٰه َوَهَدىُٰه إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َشاِكًرا ألِّ
yang mensyukuri untuk nikmatnya (dia) memilihnya dan (dia)

memberi petunjuk kepadanya kepada jalan orang yang lurus
An-Nahl:121

إِنَّ الـلَّـَه َلَهاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh memimpin orang-orang yang

mereka mengimani kepada jalan orang yang lurus
Al-Hajj:54

إِنََّك َلتَْدُعوُهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar (kalian[lk]) kamu menyeru

mereka[lk] kepada jalan orang yang lurus

Al-
Mu'minuun:73

َوالـلَّـُه يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan

orang yang lurus
An-Nuur:46

َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
atas/terhadap jalan orang yang lurus

YaaSiin:4

إِنََّك َلتَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan

orang yang lurus
Asy-Syuura:52

فَٱْستَْمِسْك ِبٱلَِّذٓى أُوِحىَ إَِليَْك إِنََّك َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku telah

diwahyukan kepadamu sesungguhnya kamu atas/terhadap jalan orang
yang lurus

Az-Zukhruf:43

أَمَّن يَْمِشى َسِويًّا َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
siapkah yang dengannya sama lurus atas/terhadap jalan orang yang

lurus
Al-Mulk:22

ِصرََٰط ٱلَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم
jalan orang-orang yang kamu menganugerahkan atas mereka Al-Faatihah:7 ِصرََٰط
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َقاَل فَِبَمآ أَْغَويْتَِنى أَلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصرَٰطََك ٱمْلُْستَِقيَم
dia mengatakan maka dengan apa kamu sesatkan aku sungguh aku
akan duduk kepada mereka jalanmu orang-orang yang lurus/benar

Al-A'raaf:16 ِصرَٰطََك
ذَا ِصرَُٰط َربَِّك ُمْستَِقيًما َوهَٰ

dan inilah jalan tuhanmu orang yang lurus Al-An'aam:126 ِصرَُٰط
ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد

dengan seizin tuhan mereka kepada jalan sangat perkasa Maha
Terpuji

Ibrahim:1 ِصرَِٰط
َوُهُدٓوا۟ إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَحِميِد

dan diberi petunjuk/dipimpin kepada jalan terpuji
Al-Hajj:24

ُهَو ٱْلَحقَّ َويَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dia benar dan memberi petunjuk kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Saba':6

ِمن ُدوِن الـلَّـِه فَٱْهُدوُهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَجِحيمِ
dari selain Allah maka tunjukkan mereka kepada jalan jahim/naraka

Ash-Shaafaat:23

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ِصرَِٰط الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
jalan Allah yang baginya segala apa yang di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Asy-Syuura:53

ذَا ِصرَِٰطى ُمْستَِقيًما فَٱتَِّبُعوهُ َوأَنَّ هَٰ
dan bahwasannya ini jalanKU orang yang lurus maka ikutilah dia Al-An'aam:153 ِصرَِٰطى

رََٰط ٱمْلُْستَِقيَم ٱْهِدنَا ٱلصِّ
tunjukkan lah kami jalan orang-orang yang lurus/benar Al-Faatihah:6 رََٰط ٱلصِّ

رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan

atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba
jalan maka mengapa mereka melihat

YaaSiin:66

رََٰط ٱمْلُْستَِقيَم َوَهَديْنَُٰهَما ٱلصِّ
dan (kami) memberi petunjuk keduanya jalan orang-orang yang

lurus/benar

Ash-
Shaafaat:118

ِوىِّ َوَمِن ٱْهتََدٰى رَِٰط ٱلسَّ ُب ٱلصِّ فََستَْعَلُموَن َمْن أَْصحَٰ
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya orang/siapa para penghuni

jalan sama/lurus dan siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk
Thaahaa:135 رَِٰط ٱلصِّ

رَِٰط َلنَِٰكبُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َعِن ٱلصِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada akhirat dari jalan sungguh mereka telah menyimpang

Al-
Mu'minuun:74
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رَِٰط  فَٱْحُكم بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ واََل تُْشِطْط َوٱْهِدنَآ إَِلىٰ َسَوآِء ٱلصِّ
maka kamu hendaklah putuskan di antara kami dengan benar dan
tidak dilewatkan batas/disimpangkan dan tunjukilah kami kepada

tengah jalan

Shaad:22
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ح ر ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna istana, keraton, dalem,

gedung mewah, menara, bangunan besar, gedung besar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjulang

رَْح ٱلصَّ َصرٌْح َصرًْحا
istana istana istana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱْجَعل لِّى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَطَّلِعُ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ
maka buatlah untukku istana agar / boleh jadi aku (aku) melihat

kepada tuhan Musa
Al-Qashash:38 َصرًْحا

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36

َمرٌَّد مِّن َقَواِريَر َقاَل إِنَُّهۥ َصرٌْح مُّ
dia mengatakan sesungguhnya dia istana (ia[lk]) yang sangat

diperhalus/licin dari kaca
An-Naml:44 َصرٌْح

رَْح ِقيَل َلَها ٱْدُخلِى ٱلصَّ
dia dikatakan kepadanya (kamu) masuklah istana An-Naml:44 رَْح ٱلصَّ
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خ ر ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jeritan, teriak, protes keras,

gaduh, haru-biru, tangisan, pekik, tangis, ruangan, ruang, badut, pelawak,
lelucon, sorakan, sorak, tempik, tanda seru, tanda panggil, panggilan,

seruan, kunjungan, ziarah, bunyi kicauan, pekikan, kertak, ketawa
terbahak-bahak, keributan, tuntutan, kebisingan, kegegeran, omelan,

kuak, keluhan, derit, cicit, ciut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berseru, berteriak, hingar-

bingar, memanggil, menyebut, mengerahkan, menangis, menuntut,
meminta, menjerit, memekik, melolong, mendesing, melengking, berkulik,

mengerih, tertawa terbahak-bahak, teriak, bersorak, meneriakkan,
menyerukan, menelepon, menamakan, menamai, membahasakan,

membutuhkan, memerlukan, menghendaki, singgah, menghentikan,
menyeru, datang, mendapatkan, mengadakan, mendatangkan, mampir,

mendatangi, mengunjungi, menganggap, datang mengambil, memintakan,
menjemput, mempersilakan, berjamu, menjelang, memperapat,

membangunkan, tdk bersesuaian, menuntut dgn ramai, menentang,
mengomel, mengeluh, berkuak, mengakui, mengaku, mencicit, bercicit,

menciak, mengerik, berciut, hampir gagal, hampir kalah, lulus dgn susah
payah, menciak-ciak, berkecut-kecut, berciut-ciut

يَْصطَرُِخوَن يَْستَْصرُِخُهۥ َصِريخَ ِبُمْصرِِخىَّ ِبُمْصرِِخُكْم
(mereka)

meneriakkan
(ia) menjadi
meneriakkan
kepadanya

menolong dengan menolong
aku

dengan menolong
kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َا ُقِضىَ ٱأْلَْمُر مَّآ أَنَا۠ ِبُمْصرِِخُكْم َوَمآ أَنتُم ِبُمْصرِِخىَّ يْطَُٰن ملَّ َوَقاَل ٱلشَّ
dan dia mengucapkan syaitan tatkala (ia) telah diputuskan perkata itu

tidaklah aku dengan menolong kalian dan tidak kalian dengan
menolong aku

Ibrahim:22 ِبُمْصرِِخُكْم

َا ُقِضىَ ٱأْلَْمُر مَّآ أَنَا۠ ِبُمْصرِِخُكْم َوَمآ أَنتُم ِبُمْصرِِخىَّ يْطَُٰن ملَّ َوَقاَل ٱلشَّ
dan dia mengucapkan syaitan tatkala (ia) telah diputuskan perkata itu

tidaklah aku dengan menolong kalian dan tidak kalian dengan
menolong aku

Ibrahim:22
ِبُمْصرِِخىَّ

إِن نََّشأْ نُْغرِْقُهْم فَاَل َصِريخَ َلُهْم واََل ُهْم يُنَقذُوَن َو
dan jika menghendaki ditenggelamkan mereka maka tidak menolong

bagi mereka dan tidak mereka dilepaskan/diselamatkan
YaaSiin:43 َصِريخَ
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فَِإذَا ٱلَِّذى ٱْستَنَصرَهُۥ ِبٱأْلَْمِس يَْستَْصرُِخُهۥ
maka tiba-tiba yang (ia) memohon tolong kepadanya dengan kemarin

(ia) menjadi meneriakkan kepadanya
Al-Qashash:18 يَْستَْصرُِخُهۥ

لًِحا َوُهْم يَْصطَرُِخوَن ِفيَها َربَّنَآ أَْخرِْجنَا نَْعَمْل صَٰ
dan mereka (mereka) meneriakkan di dalamnya ya tuhan kami kamu

hendaklah mengeluarkan kamiakan mengerjakan yang saleh
Faathir:37 يَْصطَرُِخوَن
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ر ر ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pusat kegiatan, naf, nap,

papi, pap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۟ وا يُِصرُّ يُِصرُّ وا۟ َوأََصرُّ ِصرٌّ َصرٍَّة
mereka meneruskan

/ menetapkan
mereka meneruskan

/ menetapkan
dan (kalian[lk])
berkekalanlah /

tetaplah
angin yang sangat

dingin teriakan

وَن يُِصرُّ
ditetapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْت َوْجَهَها فَأَْقبََلِت ٱْمَرأَتُُهۥ ِفى َصرٍَّة فََصكَّ
maka (kamu[pr]) akhirnya menghadap / datang isterinya di dalam

teriakan lalu (ia) menampar wajahnya

Adz-
Dzaariyaat:29 َصرٍَّة

َكَمثَِل ِريحٍ ِفيَها ِصرٌّ
seperti perumpamaan angin di dalamnya angin yang sangat dingin Ali-Imran:117 ِصرٌّ

وا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ ٱْسِتْكبَاًرا َوٱْستَْغَشْوا۟ ِثيَابَُهْم َوأََصرُّ
dan mereka menutup baju mereka dan (kalian[lk]) berkekalanlah /

tetaplah dan mereka menyombongkan diri sangat sombong
Nuh:7 ۟ وا َوأََصرُّ

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكِبًرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ
kemudian mereka meneruskan / menetapkan orang yang dalam

kondisi menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya[pr]
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:8
يُِصرُّ

وا۟ َعَلىٰ َما فََعُلوا۟ َوُهْم يَْعَلُموَن َوَلْم يُِصرُّ
dan tidak mereka meneruskan / menetapkan atas/terhadap apa mereka

melakukan dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:135 ۟ وا يُِصرُّ
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وَن َعَلى ٱْلِحنِث ٱْلَعِظيمِ وََكانُوا۟ يُِصرُّ
dan adalah mereka ditetapkan atas/terhadap pelanggaran/dosa maha

besar/maha agung
Al-Waqi'a:46 وَن يُِصرُّ
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صرصر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna raungan, auman, kuakan,

raung, guruh, guruh-gemuruh, geram, berapi-api, sangat marah, hebat,
berapi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َصرَْصٍر َصرَْصًرا
sangat dingin dan kencan sangat kencang dan dingin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفىٓ أَيَّامٍ نَِّحَساٍت
maka kirimkanlah kami atas mereka angin sangat kencang dan dingin

di dalam / pada hari kecelakaan
Fush-Shilat:16 َصرَْصًرا

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفى يَْومِ نَْحٍس مُّْستَِمرٍّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka angin sangat

kencang dan dingin di dalam hari na'as/sial yang tetap / terus menerus
Al-Qamar:19

َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهلُِكوا۟ ِبِريحٍ َصرَْصٍر َعاِتيٍَة
dan adapun kaum ad maka dibinasakanlah dengan angin sangat

dingin dan kencan (ia[pr]) yang amat sombong
Al-Haaqqah:6 َصرَْصٍر
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ع ر ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dasar, tingkat, pangkat,

loteng, mimbar pidato, para penonton, pemogokan, serangan, sambaran,
penemuan, pukul, rintangan, halangan, epilepsi, sawan babi, ayan,

penyakit ayan, pitam babi, sakit celeng, penyakit kejang-kejang, benturan,
benjol, tonjol, benggol, jenggul, lonjakan, tubrukan, bincul, jendul,

bengkal-bengkil, benggal-benggil, usapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merobohkan, meruntuhkan,

membongkar, menurunkan, memukul sampai jatuh, menjual, mengurangi,
memperkecil, menebang, menebas, membunuh, menewaskan,

memperketat, memperciut, memperturunkan, melantai, menjatuhkan,
mengalahkan, membingungkan, memapani, menyerang, membentur,

mogok, memukul, mencetak, menyambar, menabrak, mencoret,
menggeret, menggores, mencoreng, menghantam, menumbuk, menampar,
mencapai, menemukan, makan, membunyikan, berbunyi, menghapuskan,

memukulkan, memperpukul, memperpukulkan, menghantamkan,
melekatkan, melanggar, menggayung, mengesankan, memperkesankan,

menyebabkan, mendatangkan, mengambil, memukul-mukul, mempesona,
mempesonakan, menyebabkan pingsan, menyebabkan kelengar,

membisingkan, sangat mengejuntukan, menembak mati, menggentas,
menubruk, mendampak, mengantukkan, bentur, mencium, kesomplok,

bertemu secara kebetulan, membuang, melemparkan, mengusap

َصْرَعىٰ
mati bergelimpangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتََرى ٱْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعىٰ َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل َخاِويٍَة
maka kamu lihat kaum padanya/pada waktu itu mati bergelimpangan

seakan-akan mereka batang-batang pohon korma (ia[pr]) yang
melapuk/tumbang

Al-Haaqqah:7
َصْرَعىٰ

3179

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ف ر ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tukar, bursa, penukaran,

pemecatan, penolakan, penyingkiran, pembubaran, pengeluaran,
pembebasan, goncangan, kocokan, keadaan goncang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bertukar, menukar,
menukarkan, bertukaran, mempertukarkan , shake, swing, rock, make

unstable, shake up, jar, jiggle, agitate, convulse, unsettle, jolt, joggle, jog,
jounce, shimmy, quake, fluctuate, waver, be unstable, pluck, tremble,

shiver, quiver, thrill, wobble, vibrate, make uncertain, wiggle, sway, waggle,
whisk, churn, beat, whip, escape, saling memberi, tukar-menukar,

memberhentikan, membubarkan, memperhentikan, menolak,
menghilangkan, membebaskan, menyingkirkan, membuang, menjauhkan,
meliburkan, menghentikan, melepas, menerima, mendapatkan, mendapat,

menyambut, beroleh, mendapati, memapak, siap menerima, menjamu,
mengizinkan masuk, menarik, menarik diri, mencabut, undur, menarik

kembali, meninggalkan, membatalkan, surut, cabut, memundurkan,
mengambil kembali, mempertarikkan, melepaskan, mencurahkan,

melubangi, menjual, memperlepas, memperlepaskan, mengusir, memecat,
memalingkan kepala, memutar kepala

َصرَفَُكْم َصَرَف َسأَْصرُِف تُْصرَفُوَن تَْصرِْف
dia memalingkan

kalian (ia) memalingkan dia akan
memalingkan dipalingkan memalingkan

َصرْفًا َصرَّفْنَُٰه َصرَّفْنَا َصرَفْنَآ َصرَفَُكْم
pemalingan /

penolakan
(kami) telah

mempergilirkannya
(kami) telah

mengulang-ulang (kami) ulang-ulang dia memalingkan
kalian

َمْصُروفًا لِنَْصرَِف فََصَرَف ُصرِفَْت َصرْفًا
(ia[lk]) yang
dipalingkan

karena hendak
memalingkan

maka (ia [lk])
palingkan

dia telah
dipalingkan

pemalingan /
penolakan

َوَصرَّفْنَا َوتَْصِريِف نَُصرُِّف َمْصرِفًا َمْصُروفًا
dan (kami) telah

ulang-ulang dan memalingkan kami ulang-ulang tempat berpaling (ia[lk]) yang
dipalingkan
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ٱْصرِْف يُْصَرْف
palingkanlah / jauhkanlah dia dipalingkan/dijauhkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِهلنَِي إاِلَّ تَْصرِْف َعنِّى َكيَْدُهنَّ أَْصُب إَِليِْهنَّ َوأَُكن مَِّن ٱْلجَٰ َو

dan jika tidak memalingkan dariku tipu daya mereka[pr] cenderung
kepada mereka[pr] dan (aku) menjadi dari/termasuk orang-orang

yang jahil

Yusuf:33
تَْصرِْف

لَُٰل فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن فََماذَا بَْعَد ٱْلَحقِّ إاِلَّ ٱلضَّ
maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan maka

mengapa dipalingkan
Yunus:32 تُْصرَفُوَن

 َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

َسأَْصرُِف َعْن َءايَِٰتىَ ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dia akan memalingkan dari ayat-ayatKu orang-orang yang mereka

menyombongkan diri di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Al-A'raaf:146 َسأَْصرُِف

ثُمَّ ٱنَصرَفُوا۟ َصَرَف الـلَّـُه ُقُلوبَُهم
kemudian palingkanlah (oleh mereka) (ia) memalingkan Allah hati

mereka
At-Taubah:127 َصَرَف

ثُمَّ َصرَفَُكْم َعنُْهْم لِيَبْتَلِيَُكْم
kemudian dia memalingkan kalian dari mereka agar dia menguji

kamu
Ali-Imran:152 َصرَفَُكْم

إِذْ َصرَفْنَآ إَِليَْك نَفًَرا مَِّن ٱْلجِنِّ يَْستَِمُعوَن ٱْلُقرَْءاَن َو
dan ketika (kami) ulang-ulang kepadamu golongan/rombongan dari

jin-jin mendengarkan al quran
Al-Ahqaaf:29 َصرَفْنَآ

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang di dalam ini al-

qur'an
Al-Isra:41 َصرَّفْنَا

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang bagi manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Al-Isra:89

ذَا ٱْلُقرَْءاِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang di dalam ini al-

qur'an bagi manusia dari setiap perumpamaan
Al-Kahfi:54
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۟ ُروا َوَلَقْد َصرَّفْنَُٰه بَيْنَُهْم لِيَذَّكَّ
dan sesungguhnya (kami) telah mempergilirkannya diantara mereka

supayamengingat
Al-Furqon:50 َصرَّفْنَُٰه

فََقْد َكذَّبُوُكم ِبَما تَُقوُلوَن فََما تَْستَِطيُعوَن َصرْفًا واََل نَْصًرا
maka sesungguhnya telah (mereka) telah mendustakan (kalian)

dengan/tentang apa kalian mengatakan maka tidak
kuasa/mampu/dapat pemalingan / penolakan dan tidak pertolongan

Al-Furqon:19
َصرْفًا

ِب ٱلنَّاِر رُُهْم ِتْلَقآَء أَْصحَٰ إِذَا ُصرِفَْت أَبْصَٰ َو
dan apabila dia telah dipalingkan pandangan mereka pelemparan

kaum/golongan neraka
Al-A'raaf:47 ُصرِفَْت

فَٱْستََجاَب َلُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعنُْه َكيَْدُهنَّ
maka dia memperkenankan baginya tuhannya maka (ia [lk])

palingkan daripadanya (Yusuf) tipu daya mereka[pr]
Yusuf:34 فََصَرَف

ٓوَء َوٱْلفَْحَشآَء َكذَٰلَِك لِنَْصرَِف َعنُْه ٱلسُّ
seperti itulah karena hendak memalingkan daripadanya kejahatan dan

perbuatan keji
Yusuf:24 لِنَْصرَِف

لَّيَُقوُلنَّ َما يَْحِبُسُهۥٓ أاََل يَْوَم يَأِْتيِهْم َليَْس َمْصُروفًا َعنُْهْم
tentu akan mengatakan apa menghalanginya ingatlah pada hari dia

datang kepada mereka bukankah (ia[lk]) yang dipalingkan dari
mereka

Huud:8
َمْصُروفًا

َواِقُعوَها َوَلْم يَجُِدوا۟ َعنَْها َمْصرِفًا أَنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka jatuh kedalamnya dan tidak mereka

mendapatkan darinya tempat berpaling
Al-Kahfi:53 َمْصرِفًا

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang tanda-tanda(kebesaran) kemudian mereka mereka
memalingkan

Al-An'aam:46
نَُصرُِّف

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang ayat-ayat itu boleh jadi mereka mereka mengerti
Al-An'aam:65

وََكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َولِيَُقوُلوا۟ َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُهۥ لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan demikianlah kami ulang-ulang ayat-ayat dan hendaklah

mengatakan kamu mempelajari dan agar kami menjelaskan bagi
kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-An'aam:105

َكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْشُكُروَن
seperti itulah kami ulang-ulang tanda-tanda kekuasaan bagi

kaum/orang-orang mereka menyukuri
Al-A'raaf:58
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َمآِء َوٱأْلَرِْض ِر بَنْيَ ٱلسَّ َحاِب ٱمْلَُسخَّ يَٰحِ َوٱلسَّ َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin dan awan yang paling mengendalikan antara

langit dan bumi
Al-Baqarah:164 َوتَْصِريِف

يَٰحِ َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka

menggunakan akal
Al-Jaatsiyah:5

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َوَصرَّفْنَا ِفيِه ِمَن ٱْلَوِعيِد
dan demikianlah (kami) turunkannya bacaan bahasa arab dan (kami)

telah ulang-ulang tentang (kebenaran) itu dari beberapa ancaman
Thaahaa:113 َوَصرَّفْنَا

َوَصرَّفْنَا ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) telah ulang-ulang ayat-ayat boleh jadi mereka mereka

kembali
Al-Ahqaaf:27

يََشآُء َويَْصرِفُُهۥ َعن مَّن يََشآُء
dia kehendaki dan memalingkannya dari siapadia kehendaki An-Nuur:43 َويَْصرِفُُهۥ

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه أَنَّىٰ يُْصرَفُوَن أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُجَٰ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

bahwasanya dipalingkan

Ghafir:69
يُْصرَفُوَن

مَّن يُْصَرْف َعنُْه يَْوَمِئٍذ
barang siapa dia dipalingkan/dijauhkan dari padanya/azab pada hari

itu
Al-An'aam:16 يُْصَرْف

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami
palingkanlah / jauhkanlah dari kami siksa neraka jahanam

Al-Furqon:65 ٱْصرِْف
ثُمَّ ٱنَصرَفُوا۟ َصَرَف الـلَّـُه ُقُلوبَُهم

kemudian palingkanlah (oleh mereka) (ia) memalingkan Allah hati
mereka

At-Taubah:127 ۟ ٱنَصرَفُوا
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م ر ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna doa pendek, telur ikan,

keberanian, pencungkil, cukit, bagian yg terbaik.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memilih, memotong,

pendekkan, memutus, memutuskan, memisahkan, memenggal, mengerat,
memencilkan, menyayat, menyela, menebak, menghalang-halangi,
mengumpulkan, berkumpul, berkerumun, memungut, memetik,

berkelompok, mengumpul, menyimak, merangkul, merangkum, memeluk,
menggerombol, berkesimpulan, bergumpal, memperapat, mengkerut,

mengira, merasa, membuat lipatan, bernanah, menampung,
menghimpunkan, mengambil, mengangkat, menagih, terkumpul, menarik,

membendel, merenggut, mencabut bulu, membului, membubut,
menggentarkan, gagal, mengorek, mencungkil, menusuk, mencongkel,

mencopet, membuka, mengalap, mengumpat.

َليَْصرُِمنََّها ِريمِ َكٱلصَّ رِِمنَي صَٰ
sungguh benar-benar memetiknya seperti sudah di potong/petik orang-orang yang

memotong/memetik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
رِِمنَي أَِن ٱْغُدوا۟ َعَلىٰ َحرِْثُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ

agar/hendalah (kalian) pergi diwaktu pagi atas/terhadap kebunmu jika
adalah kalian orang-orang yang memotong/memetik

Al-Qalam:22 رِِمنَي صَٰ
ِريمِ فَأَْصبََحْت َكٱلصَّ

maka (ia[pr]) akhirnya menjadikan seperti sudah di potong/petik Al-Qalam:20 ِريمِ َكٱلصَّ
إِذْ أَْقَسُموا۟ َليَْصرُِمنََّها ُمْصِبِحنَي

ketika mereka bersumpah sungguh benar-benar memetiknya di pagi
hari

Al-Qalam:17 َليَْصرُِمنََّها
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د ع ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna skala, neraca, belenggu,

borgol, rantai, timbangan, sisik, derajat, kerak air, balon, pelembungan,
bal, pendakian, peningkatan, tanjakan, penambahan, naiknya, ketinggian,

penaikan, bukit kecil, peninggian, berkembangnya, reaks.i
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna naik, membelenggu,
menghaluskan, mengherankan, mentakjubkan, mengejuntukan,

menimbang, membersihkan sisik, menyisiki, mendaki, mengelupas,
memulai, mulai, memulakan, mengambil bagian, naik kapal, menaikkan

ke kapal, meningkatkan, meluas, meninggi, memperluas, memperluaskan,
menghebatkan, menaiki, memanjat, menanjak, memuncak, menempuh,

meningkat, dibangun, jatuh bangkrut, bangun, bertambah, bangkit, terbit,
berdiri, membubung, muncul, timbul, mengatasi, menjulang, membubul,

memberontak, membangun, mekar, meragikan, empoh, mengatas.

ُد عَّ يَصَّ َصِعيًدا َصُعوًدا َصَعًدا تُْصِعُدوَن
mendaki debu/tanah siksaan yang

payah/berat sukar/berat kalian lari,
memanjat

يَْصَعُد
mendaki / menaiki

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ تُْصِعُدوَن واََل تَْلُوۥَن َعَلىٰٓ أََحٍد
ketika kalian lari, memanjat dan tidak kalian memutar / menoleh

atasku/terhadapku seorang
Ali-Imran:153 تُْصِعُدوَن

لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َربِِّهۦ يَْسُلْكُه َعذَابًا َصَعًدا
untuk menguji mereka[lk] tentang (kebenaran) itu dan barang siapa
dipalingkan dari peringatan tuhannya akan memasukkannya azab /

siksa sukar/berat

Al-Jinn:17
َصَعًدا

َسأُرِْهُقُهۥ َصُعوًدا
akan aku timpakan kepadanya siksaan yang payah/berat

Al-
Muddaththir:17 َصُعوًدا
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ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian

An-Nisa:43
َصِعيًدا

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكم مِّنُْه فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian dari padanya

Al-Maidah:6

ِعُلوَن َما َعَليَْها َصِعيًدا ُجُرزًا إِنَّا َلجَٰ َو
dan sesungguhnya kami sungguh (mereka[lk]) yang telah menjadikan

apa diatasnya debu/tanah tandus/gersang
Al-Kahfi:8

َمآِء فَتُْصِبحَ َصِعيًدا زََلًقا َويُرِْسَل َعَليَْها ُحْسبَانًا مَِّن ٱلسَّ
dan menyebabkan mengirimkan diatasnya perhitungan (petir) dari

langit maka dijadikan debu/tanah licin
Al-Kahfi:40

َمآِء ُد ِفى ٱلسَّ عَّ َكأَنََّما يَصَّ
seakan-akan mendaki di dalam langit Al-An'aam:125 ُد عَّ يَصَّ
لِحُ يَرْفَُعُهۥ إَِليِْه يَْصَعُد ٱْلَكلُِم ٱلطَّيُِّب َوٱْلَعَمُل ٱلصَّٰ

kepada-Nya mendaki / menaiki perkataan kebaikan dan amalan orang
yang berbuat kebajikan/salehnaik kepada-nya

Faathir:10 يَْصَعُد
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ر ع ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna miring, mencong,

penghinaan, kehinaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutarbalikkan, mengubah,

membolak-balik, membelokkan, meringis, memulas, meremehkan,
memandang rendah, menghina, tdk menghargai

ْر تَُصعِّ
dipalingkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْر َخدََّك لِلنَّاِس واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا واََل تَُصعِّ
dan jangan dipalingkan mukamu kepada manusia dan jangan berjalan

di dalam bumi angkuh
Luqman:18 ْر تَُصعِّ
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ق ع ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempesona, mempesonakan,
menyebabkan pingsan, menyebabkan kelengar, membisingkan, sangat

mengejuntukan, melayu, menjadi layu, meranggas, melayukan, mengalum,
mengering, menghancurkan, bertambah buruk, tercengang, ternganga,

memabukkan, mengherankan, membuat seperti kena bius, melemahkan,
termasuk, tergolong, kepunyaan, sangat menakjubkan, sangat

mengherankan

فََصِعَق ِعَقِة صَٰ ِعَقُة صَٰ ِعَقًة صَٰ َصِعًقا
maka (ia)

pingsan/matilah
(ia[pr]) yang

menyambar (petir)
(ia[pr]) yang

menyambar (petir)
(ia[pr]) yang

menyambar (petir) pingsan

ِعَقُة ٱلصَّٰ وَِٰعِق ٱلصَّ وَِٰعَق ٱلصَّ يُْصَعُقوَن
petir (kb/kt sifat ) petir halilintar dibinasakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َوَخرَّ ُموَسىٰ َصِعًقا َجَعَلُهۥ َدكًّ
dia menjadikannya goncangan dan jatuh Musa pingsan Al-A'raaf:143 َصِعًقا

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13
ِعَقًة صَٰ

ِعَقُة ٱْلَعذَاِب ٱْلُهوِن ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن فَأََخذَتُْهْم صَٰ
maka (ia[pr]) akhirnya mengambil mereka (ia[pr]) yang menyambar

(petir) siksa orang-orang yang menghinakan dengan apa adalah
mereka mereka usahakan

Fush-Shilat:17 ِعَقُة صَٰ

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13
ِعَقِة صَٰ
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KosakataAlQuran

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ فََصِعَق َمن ِفى ٱلسَّ
maka (ia) pingsan/matilah siapa/apa-apa di dalam langit dan

siapa/apa-apa di dalam bumi
Az-Zumar:68 فََصِعَق

فَذَرُْهْم َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى ِفيِه يُْصَعُقوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka sehingga ditemukan hari

mereka yang tentang (kebenaran) itu dibinasakan
Ath-Thuur:45 يُْصَعُقوَن

وَِٰعَق فَيُِصيُب ِبَها َمن يََشآُء َويُرِْسُل ٱلصَّ
dan dia mengikirimkan halilintar lalu ditimpakah (oleh nya)

dengannya siapadia kehendaki
Arraad:13 وَِٰعَق ٱلصَّ

وَِٰعِق َحذََر ٱمْلَْوِت مَِّن ٱلصَّ
dari petir ia merasa takut mati Al-Baqarah:19 وَِٰعِق ٱلصَّ

ِعَقُة َوأَنتُْم تَنظُُروَن فَأََخذَتُْكُم ٱلصَّٰ
maka kalian disambar petir (kb/kt sifat ) dan kalian kalian

memperhatikan
Al-Baqarah:55 ِعَقُة ٱلصَّٰ

ِعَقُة ِبظُْلِمِهْم فََقاُلٓوا۟ أَرِنَا الـلَّـَه َجْهرَةً فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka mereka mengatakan perlihatkan kepada kami Allah nyata maka
dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dengan/karena kedzaliman

mereka

An-Nisa:153

ِعَقُة َوُهْم يَنظُُروَن فََعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka (mereka) sombong / angkuh dari perintah tuhan mereka maka

dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dan mereka mereka melihat

Adz-
Dzaariyaat:44
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Kosakata AlQuran

ر غ ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesempitan, kepicikan, bayi,

orok, kebayi-bayian, kerdil, katai, orang kerdil, leco, orang pendek
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengurangi, berkurang,

mengurangkan, memperkecil, mengabar, menyedikiti, mempersedikitkan,
mengerdilkan, menyebabkan menjadi kecil, menyusut, mengerut, menciut,

mengecut, hilang, mengeruntukan, mengering, mengeringkan,
menyusuntukan

َصِغيٍر َصِغيًرا َصَغاٌر أَْصَغُر أَْصَغَر
yang kecil yang kecil semakin kecil /

kehinaan paling/lebih kecil (ia[lk]) menjadi
kecil

ِغِريَن ٱلصَّٰ ِغِريَن صَٰ ِغُروَن صَٰ َصِغيرَةً
orang-orang yang terhina orang-orang yang kecil /

hina
orang-orang yang telah

kecil / hina yang kecil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

أَْصَغَر

وآََل أَْصَغُر ِمن ذَٰلَِك وآََل أَْكبَُر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan tidak paling/lebih kecil dari itu dan tidak paling besar kecuali di

dalam kitab yang nyata
Saba':3 أَْصَغُر

َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َصَغاٌر ِعنَد الـلَّـِه
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka melanggar

semakin kecil / kehinaan disisi Allah
Al-An'aam:124 َصَغاٌر

3190

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5


KosakataAlQuran

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangan kalian jemu

bahwa/untuk kalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

َصِغيًرا

 َوُقل رَّبِّ ٱرَْحْمُهَما َكَما َربَّيَاِنى َصِغيًرا
dan katakanlah Tuhan kasihanilah (mereka berdua) sebagaimana

keduanya memeliharaku yang kecil
Al-Isra:24

وَُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر مُّْستَطٌَر
dan tiap-tiap yang kecil dan yang besar (ia[lk]) yang sungguh-

sungguh menulis
Al-Qamar:53 َصِغيٍر

واََل يُنِفُقوَن نَفََقًة َصِغيرَةً واََل َكِبيرَةً
dan tidak mereka menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak

yang besar
At-Taubah:121 َصِغيرَةً

اَل يَُغاِدُر َصِغيرَةً واََل َكِبيرَةً
tidak semakin meninggalkan yang kecil dan tidak yang besar

Al-Kahfi:49

ِغُروَن َحتَّىٰ يُْعطُوا۟ ٱْلجِزْيََة َعن يٍَد َوُهْم صَٰ
sehingga diberi/dibayar upeti-upeti dari tangan/dengan patuh dan

mereka orang-orang yang telah kecil / hina
At-Taubah:29 ِغُروَن صَٰ

ِغُروَن  َوَلنُْخرَِجنَُّهم مِّنَْهآ أَِذلًَّة َوُهْم صَٰ
dan sungguh diusir mereka (oleh kami) dari padanya (negeri itu)

terhina dan mereka orang-orang yang telah kecil / hina
An-Naml:37

ِغِريَن فَُغلِبُوا۟ ُهنَالَِك َوٱنَقَلبُوا۟ صَٰ
maka mereka dikalahkan disana (ditempat itu) dan mereka kembali

orang-orang yang kecil / hina
Al-A'raaf:119 ِغِريَن صَٰ

ِغِريَن فَٱْخُرْج إِنََّك ِمَن ٱلصَّٰ
maka keluarlah kamu sesungguhnya kamu dari/termasuk orang-orang

yang terhina
Al-A'raaf:13 ِغِريَن ٱلصَّٰ

ِغِريَن َ َوَليَُكونًا مَِّن ٱلصَّٰ  َليُْسَجننَّ
niscaya akan dipenjarakan dan niscaya dia menjadi dari/termasuk

orang-orang yang terhina
Yusuf:32
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Kosakata AlQuran

و غ ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rumus, resep, ucapan salam,

formule , bentuk, wujud, formulir, format, rupa, kondisi, sosok, blanko,
keadaan, susunan, blangko, raut, gaya, tokoh, surat isian, cetak, tingkat pd

sekolah menengah, bangku tanpa sandaran, bangun, angkuh, acara,
perwujudan, potongan, jenis, figur, teladan, perumusan, mode, cara,

wahana
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membentuk, merupakan,

melatih, terbentuk, mewujud, memperbuat, mengacu, menentukan,
menyesuaikan

َولِتَْصَغىٰٓ َصَغْت
dan kamu supaya cenderung (ia) condong/cenderung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن تَتُوبَآ إَِلى الـلَّـِه فََقْد َصَغْت ُقُلوبُُكَما
jika bertaubat kepada Allah maka sesungguhnya telah (ia)

condong/cenderung hati kalian berdua
At-Tahriim:4 َصَغْت

َولِتَْصَغىٰٓ إَِليِْه أَفْـَِٔدةُ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan kamu supaya cenderung kepadanya (bisikan) hati orang-orang

yang tidak mereka beriman kepada hari akhirat
Al-An'aam:113 َولِتَْصَغىٰٓ
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Kosakata AlQuran

ح ف ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna grasi, maaf, ampun,

ampunan, piring, pinggan, pelat, plat, piringan, gambar, tampalan gigi,
piring-piring, amnesti, keampunan, hidangan, sajian, masakan, makanan,

gadis cantik, kemaafan, pengurangan, keringanan, pembebasan,
permaafan, alasan, dalih, helah, pernyataan maaf, pernyataan menyesal,

helat, elah, mengampuni, membebaskan, memaafi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memaafkan, mengampuni,

memaafi, memberi grasi, memberi ampun, menyepuh, menyadur, melapisi,
meremukkan

۟ َوْليَْصفَُحٓوا َوتَْصفَُحوا۟ فَٱْصفَحْ فَٱْصفَحِ َصفًْحا
dan hendaklah
berlapang dada dan berhati lapang maka maafkanlah maka maafkanlah pemaafan

فْحَ ٱلصَّ َوٱْصفَحْ َوٱْصفَُحوا۟
maaf dan kamu hendaklah membiarkan dan hendaklah kalian berlapang

dada

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفَنَْضرُِب َعنُكُم ٱلذِّْكَر َصفًْحا
apakah maka kami jadikan atasmu peringatan pemaafan Az-Zukhruf:5 َصفًْحا

فْحَ ٱْلَجِميَل اَعَة َلَءاِتيٌَة فَٱْصفَحِ ٱلصَّ إِنَّ ٱلسَّ َو
dan sesungguhnya kami kiamat pasti akan datang maka maafkanlah

maaf yang baik
Al-Hijr:85 فَٱْصفَحِ

فَٱْصفَحْ َعنُْهْم َوُقْل َسلٌَٰم فََسْوَف يَْعَلُموَن
maka maafkanlah dari mereka dan katakanlah

kehormatan/kesejahteraan maka kelak mereka mengetahui
Az-Zukhruf:89 فَٱْصفَحْ

إِن تَْعفُوا۟ َوتَْصفَُحوا۟ َوتَْغِفُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم فَٱْحذَُروُهْم َو
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jika memaafkan dan berhati

lapang danmengampuni maka sesungguhnya Allah sangat
mengampuni sangat penyayang

At-
Taghaabun:14

۟ َوتَْصفَُحوا
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KosakataAlQuran

َوْليَْعفُوا۟ َوْليَْصفَُحٓوا۟ أاََل تُِحبُّوَن
dan hendaklah memaafkan dan hendaklah berlapang dada apakah

tidak kalian mencintai
An-Nuur:22 ۟ َوْليَْصفَُحٓوا

فَٱْعفُوا۟ َوٱْصفَُحوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦٓ
maka hendalah kalian maafkan dan hendaklah kalian berlapang dada

sehingga ia menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
Al-Baqarah:109 ۟ َوٱْصفَُحوا

فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْصفَحْ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kamu hendaklah

membiarkan sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang
berbuat baik

Al-Maidah:13
َوٱْصفَحْ

فْحَ ٱْلَجِميَل اَعَة َلَءاِتيٌَة فَٱْصفَحِ ٱلصَّ إِنَّ ٱلسَّ َو
dan sesungguhnya kami kiamat pasti akan datang maka maafkanlah

maaf yang baik
Al-Hijr:85 فْحَ ٱلصَّ
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Kosakata AlQuran

د ف ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rangkaian, rentetan, deretan,

deret, belenggu, kongkong, kungkung, alat penyangga
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempesona, mempesonakan,

merantaikan, mengikat, menambat, menambatkan, membelenggu,
mengungkung, mengongkong, mengganggu, menyatukan

ٱأْلَْصفَاِد
belenggu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد َوتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ مُّ
dan kamu melihat para yang melakukan dosa pada hari itu orang-

orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di dalam belenggu
Ibrahim:49 ٱأْلَْصفَاِد

 َوَءاَخِريَن ُمَقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد
dan yang lain orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di

dalam belenggu
Shaad:38
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Kosakata AlQuran

ر ف ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna warna kuning, kuning telur,

cat kuning, orang berkulit kuning, kosong, nihil, orang yg tak berarti,
tidak apa-apa, tak berguna, sandi, seorang yg tak berarti, kuning,

berwarna kuning, kemuning, berkulit kuning, pengecut, peluit, siulan,
debus, bunyi peluit, siul, puput, seruitan, tiupan, lengking, detdot, bunyi
klakson, bunyi terompet, desis, bunyi suitan, desar, dekus, suara kurang
puas, pukulan, tamparan, tumbukan, serangan, gebrakan, kemalangan,

kesengsaraan, angin ribut, perkembangan, palu, angin topan, bayu, desah,
lelucon, bunyi menciut-ciut, omongan, pipa, pembuluh, suling, bis, pipa

cangkelong, uncui, udutan, buluh-buluh, empedu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memecahkan, menghitung,

menguning, menjadi kuning, bersiul, bersuit, membunyikan peliut,
menyuit, mendesing, membunyikan klakson, berteriak, mendesis, berdesir,

membersut, mendesir, berdesau, mencemoohkan, mengejek, meniup,
berembus, terengah-engah, bertiup, berhembus, menghembus, melayang,
terbang, mengeluarkan, berkembang, mengangin, berpuput, membusa,
membunyikan, mengingusi, membuang uang, berbunyi menciut-ciut,

menulis omongan, menyalurkan, menyerukan, menyalurkan dgn pipa,
meneriaki, mengejekkan

ُمْصفَرًّا ُصفٌْر َصفْرَآُء
yang menjadi kuning yang kuning kuning

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنََّها بََقرَةٌ َصفْرَآُء فَاِقعٌ لَّْونَُها تَُسرُّ ٱلنَِّٰظِريَن
bahwasanya ia sapi betina kuning yang sangat kuning warnanya dia

menarik hati orang-orang yang memandang
Al-Baqarah:69 َصفْرَآُء

َلٌت ُصفٌْر َكأَنَُّهۥ ِجمَٰ
seolah-olah ia unta-unta yang kuning Al-Mursalaat:33 ُصفٌْر

َوَلِئْن أَرَْسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّا لَّظَلُّوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ يَْكفُُروَن
dan sungguh jika kami telah mengutus angin maka (mereka)

melihatnya yang menjadi kuning niscaya tetap dari sesudahnya/itu
mereka mengingkari

Ar-Ruum:51
ُمْصفَرًّا
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KosakataAlQuran

ثُمَّ يَِهيجُ فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ ُحطًَٰما
kemudian menjadi sangat kering maka melihatnya yang menjadi

kuning kemudian (mereka) menjadikannya/memasukkannya hancur
Az-Zumar:21

فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَُكوُن ُحطًَٰما
maka melihatnya yang menjadi kuning kemudian adalah mereka

hancur
Al-Hadiid:20
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Kosakata AlQuran

صفصف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanah datar, dataran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َصفَْصفًا
tanah datar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَيَذَرَُها َقاًعا َصفَْصفًا
maka (dia) membiarkannya kekosongan tanah datar Thaahaa:106 َصفَْصفًا
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Kosakata AlQuran

ف ف ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna baris, jajaran, deretan, deret,

penjajaran, garis arah, rangkaian, jajar, lajur, jejer, susun
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperlapiskan

مَّْصفُوفٍَة َمْصفُوفٌَة فٍَّٰت صَٰٓ َصَوآفَّ َصفًّا
(ia[pr]) yang

dibariskan / disusun
yang dibariskan /

disusun pengembang sayap berbaris barisan

آفُّوَن ٱلصَّ فَِّٰت َوٱلصَّٰٓ
bersaf-saf demi yang berbaris

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُعرُِضوا۟ َعَلىٰ َربَِّك َصفًّا
dan dipalingkan/dihadapkan atas/terhadap tuhanmu barisan Al-Kahfi:48 َصفًّا

 فَأَْجِمُعوا۟ َكيَْدُكْم ثُمَّ ٱئْتُوا۟ َصفًّا
maka (kalian[lk]) kumpulkanlah tipu daya kalian kemudian

(kalian[lk]) datangkanlah barisan
Thaahaa:64

فَِّٰت َصفًّا  َوٱلصَّٰٓ
demi yang berbaris barisan

Ash-Shaafaat:1

ٌ مَّرُْصوٌص َصفًّا َكأَنَُّهم بُننْيَٰ
barisan seakan-akan bangunan (ia[lk]) yang disusun

Ash-Shaff:4

وُح َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َصفًّا  يَْوَم يَُقوُم ٱلرُّ
pada hari dia mendirikan ruhul / roh dan malaikat barisan

An-Naba:38

َوَجآَء َربَُّك َوٱمْلََلُك َصفًّا َصفًّا
dan dia datang tuhanmu dan malaikat barisan barisan

Al-Fajr:22

 َوَجآَء َربَُّك َوٱمْلََلُك َصفًّا َصفًّا
dan dia datang tuhanmu dan malaikat barisan barisan

Al-Fajr:22
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KosakataAlQuran

فَٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها َصَوآفَّ
maka kalian hendaklah berdzikir nama Allah diatasnya berbaris Al-Hajj:36 َصَوآفَّ

فٍَّٰت ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوٱأْلَرِْض َوٱلطَّيُْر صَٰٓ
dan bumi dan burung-burung pengembang sayap setiap sungguh telah

ia mengetahui shalatnya / do'anya
An-Nuur:41 فٍَّٰت صَٰٓ

فٍَّٰت  أََو َلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر فَْوَقُهْم صَٰٓ
atau setiap tidak mereka memperhatikan kepada burung-burung di

atas mereka pengembang sayap
Al-Mulk:19

َونََماِرُق َمْصفُوفٌَة
dan bantal-bantal yang dibariskan / disusun

Al-
Ghaashiyah:15 َمْصفُوفٌَة

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْصفُوفٍَة َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
mereka yang bersandar atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-

singgasana (ia[pr]) yang dibariskan / disusun dan jodohkan mereka
jelita/bidadari mata-mata

Ath-Thuur:20
مَّْصفُوفٍَة

فَِّٰت َصفًّا َوٱلصَّٰٓ
demi yang berbaris barisan Ash-Shaafaat:1 فَِّٰت َوٱلصَّٰٓ

آفُّوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱلصَّ َو
dan sesungguhnya kami pasti (kami) bersaf-saf

Ash-
Shaafaat:165 آفُّوَن ٱلصَّ
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Kosakata AlQuran

ن ف ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kios, kedai, warung,

pendirian, tribun, pangkalan, perhentian, cantelan, sangkutan, bidang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdiri, bertahan, ada, tahan,

berlaku, berada, menahan, mempertahankan, berpegang, berpijak,
berpihak, berarti, menandakan, betah, membiarkan, membolehkan,

menempatkan, menuntut, membiayai, menunjukkan, menuju, menjamu,
mentraktir, terhenti, menjadi calon, ditulis

ِفنَُٰت ٱلصَّٰ
yang diam waktu berhenti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفنَُٰت ٱْلجِيَاُد إِذْ ُعرَِض َعَليِْه ِبٱْلَعِشىِّ ٱلصَّٰ
ketika telah dipertunjukkan atasnya pada waktu sore yang diam

waktu berhenti yang cepat berlari
Shaad:31 ِفنَُٰت ٱلصَّٰ
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Kosakata AlQuran

ي ف ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tapisan, filter, penyaring,

saringan, tapis, penapis, penyaringan, penyaring sinar, ketegangan,
tekanan, kejang, alunan, keturunan, lagu, keseleo, musik, nada,

kecenderungan, gaya bicara, suku, suku bangsa, bunyi, sajak, jelas,
kosong, jernih, bersih, bening, cerah, terang, curai, tegas, tedas, gamblang,

bebas, lepas, encer, ketentuan, bayan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyaring, menapis,

merembes, menyiksa, memaksakan, menegang, menegangkan, berusaha
keras, mengencangkan, bersusah payah, mengencangi, memeluk,

mempertegang, mempertegangkan, bersusah-susah, menyisir, mencari dgn
teliti, menjelajah, menggeledah, memeriksa, membersihkan,

membebaskan, mengosongkan, meninggalkan, membuka, menjauhi,
melewati, menjadi jernih, melunasi, menyiapkan, mengheningkan,
memusnahkan, menghapuskan, mempertiadakan, menyapu bersih,

menyikat, mengganyang, memberantas, membesut, menyuling,
menghaluskan, melemaskan, memperhalus, memperhaluskan,

memurnikan, menjadi murni, menghabiskan, menyelesaikan, menghajar,
mengalahkan, menghentikan, makan dgn lahap, makan dgn rakus,

mengadakan pembersihan, menjelaskan, menjernihkan, menerangkan,
membeningkan, menentukan, menetapkan, memastikan, memutuskan,

mempertetapkan, mematok, mempertetap

مَُّصفًّى لَّٱْصطَفَىٰ َصفَْواٍن أَفَأَْصفَىُٰكْم أَْصطَفَى
yang sangat

jernih/bening tentu Dia memilih batu licin
apakah

mensifatkan/memilihkan
kamu

apakah (ia)
memilih

يَْصطَِفى َوٱْصطَفَىِٰك َوْصفَُهْم َوأَْصفَىُٰكم مَُّصفًّى
memilih

dan dia
memilih/melebihkan

kamu
ketetapan mereka dan memilih kalian yang sangat

jernih/bening

ٱْصطَفَىٰٓ ٱْصطَفَىُٰه ٱْصطَفَىِٰك ٱْصطَفَىٰ يَْصطَِفى
dia memilih memilihnya memilih kamu dia memilih memilih
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Kosakata Al-Quran

فَا ٱلصَّ ٱْصطَفَيْنَُٰه ٱْصطَفَيْنَا
shafa kami telah memilihnya (kami) memilih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
أَْصطَفَى ٱْلبَنَاِت َعَلى ٱْلبَِننَي

apakah (ia) memilih anak-anak perempuan atas/terhadap anak laki-
laki

Ash-
Shaafaat:153

أَْصطَفَى
أَفَأَْصفَىُٰكْم َربُُّكم ِبٱْلبَِننَي َوٱتََّخذَ ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة إِنَٰثًا

apakah mensifatkan/memilihkan kamu tuhan kalian dengan anak-
anak laki-laki dan dia mengambil dari/diantara malaikat-malaikat

orang-orang perempuan

Al-Isra:40
أَفَأَْصفَىُٰكْم

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل َصفَْواٍن َعَليِْه تُرَاٌب
maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin atasnya

tanah/debu
Al-Baqarah:264 َصفَْواٍن

ا يَْخُلُق َما يََشآُء لَّٱْصطَفَىٰ ِممَّ
tentu Dia memilih dari apa dia menciptakan apadia kehendaki Az-Zumar:4 لَّٱْصطَفَىٰ

ٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى ِرِبنَي َوأَنْهَٰ ٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّٰ َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dari minuman-minuman keras sedap rasanya bagi

orang-orang yang meminum dan sungai-sungai dari madu yang
sangat jernih/bening

Muhammad:15
مَُّصفًّى

ا يَْخُلُق بَنَاٍت َوأَْصفَىُٰكم ِبٱْلبَِننَي أَمِ ٱتََّخذَ ِممَّ
atau ia telah mengambil dari apa dia menciptakan anak perempuan

dan memilih kalian dengan anak laki-laki
Az-Zukhruf:16 َوأَْصفَىُٰكم

فَُهْم ِفيِه ُشرََكآُء َسيَْجِزيِهْم َوْصفَُهْم
maka mereka tentang (kebenaran) itu berserikat kelak dia akan

membalas mereka ketetapan mereka
Al-An'aam:139 َوْصفَُهْم

َلِمنَي َوٱْصطَفَىِٰك َعَلىٰ ِنَسآِء ٱْلعَٰ
dan dia memilih/melebihkan kamu atas/terhadap wanita-wanita

semesta alam
Ali-Imran:42 َوٱْصطَفَىِٰك

الـلَّـُه يَْصطَِفى ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل َوِمَن ٱلنَّاِس
Allah memilih dari malaikat-malaikat para utusan dan dari manusia Al-Hajj:75 يَْصطَِفى

يَٰبَِنىَّ إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰ َلُكُم ٱلدِّيَن
wahai anak-anakku sesungguhnya Allah dia memilih untuk kalian

ketaatan/agama
Al-Baqarah:132 ٱْصطَفَىٰ

رَِك إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىِٰك َوطَهَّ
sesungguhnya Allah memilih kamu dan (ia) telah sungguh-sungguh

mensucikan kamu
Ali-Imran:42 ٱْصطَفَىِٰك
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KosakataAlQuran

َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىُٰه َعَليُْكْم
dia mengatakan sesungguhnya Allah memilihnya atas kalian Al-Baqarah:247 ٱْصطَفَىُٰه

إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰٓ َءاَدَم َونُوًحا
sesungguhnya Allah dia memilih Adam dan Nuh Ali-Imran:33 ٱْصطَفَىٰٓ

 ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59

لَِٰتى َوِبَكلَِٰمى َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنِّى ٱْصطَفَيْتَُك َعَلى ٱلنَّاِس ِبرِسَٰ
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya aku aku memilih kamu

atas/terhadap manusia dengan risalahku dan perkataanku / kalimatku
Al-A'raaf:144 ٱْصطَفَيْتَُك

ثُمَّ أَْورَثْنَا ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا
kemudian (kami) wariskan kitab orang-orang yang (kami) memilih

dari hamba-hamba kami
Faathir:32 ٱْصطَفَيْنَا

َوَلَقِد ٱْصطَفَيْنَُٰه ِفى ٱلدُّنْيَا
dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dalam dunia Al-Baqarah:130 ٱْصطَفَيْنَُٰه

فَا َوٱمْلَْرَوةَ ِمن َشَعآِئِر الـلَّـِه إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya shafa dan Marwa daripada tanda-tanda/syi'ar Allah Al-Baqarah:158 فَا ٱلصَّ

إِنَُّهْم ِعنَدنَا مَلَِن ٱمْلُْصطَفَنْيَ ٱأْلَْخيَاِر َو
dan sesungguhnya mereka disisi kami benar-benar termasuk orang-

orang pilihan orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:47 ٱمْلُْصطَفَنْيَ
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Kosakata AlQuran

ك ك ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna alat, alat perkakas, aparat,

pesawat, perbuatan, tindak, kelakuan, akte, amal, fiil, faal, paal, babak,
lakon, keputusan, penetapan, ayat, undang-undang, main-main, penulisan,
tulisan, surat, tulisan tangan, karangan, pendaftaran, karang-mengarang,
pencetakan, entakan, pencapan, serangan, sambaran, penemuan, pukul,

rintangan, halangan, hebat, sengit, keras, kasar, ganas, bengis, seru,
garang, perkosa, berat sekali, bersemangat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melengkapi dgn perkakas,
memindahkan dgn naskah resmi, memberikan dgn naskah resmi,

bertindak, berbuat, berlaku, bertingkah, mengambil tindakan,
memperbuat, memainkan peran, mengikut

ْت فََصكَّ
lalu (ia) menampar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْت َوْجَهَها فَأَْقبََلِت ٱْمَرأَتُُهۥ ِفى َصرٍَّة فََصكَّ
maka (kamu[pr]) akhirnya menghadap / datang isterinya di dalam

teriakan lalu (ia) menampar wajahnya

Adz-
Dzaariyaat:29

ْت فََصكَّ
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Kosakata AlQuran

ب ل ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penderitaan, siksaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyalibkan, menyalib,
mematikan, memalangkan, menjadi kaku, mengeraskan, mengeras,

memperkeras, memperkeraskan, menegarkan, mempertegar, menganiaya,
mengkritik dgn hebat

وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَلَُصلِّبَنَُّكْم فَيُْصَلُب َصَلبُوهُ أَْصلَِٰبُكْم
dan sungguh akan
menyalib kalian

sungguh aku akan
menyalib kalian maka akan disalib mereka

menyalibnya
tulang-tulang rusuk
kalian / anak-anak

kandung kalian

ْلِب ٱلصُّ يَُصلَّبُٓوا۟
tulang belakang mereka disalib

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم َوَحلَِٰٓئُل أَبْنَآِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمْن أَْصلَِٰبُكْم
maka tidak dosa-dosa atas kalian dan isteri-isteri anak-anakmu orang-

orang yang dari tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung
kalian

An-Nisa:23 أَْصلَِٰبُكْم

َوَما َقتَُلوهُ َوَما َصَلبُوهُ َولَِٰكن ُشبَِّه َلُهْم
dan tidak mereka membunuhnya dan tidak mereka menyalibnya akan

tetapi benar-benar diserupakannya bagi mereka
An-Nisa:157 َصَلبُوهُ

َوأَمَّا ٱْلَءاَخُر فَيُْصَلُب فَتَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمن رَّأِْسِهۦ
dan adapun yang lain maka akan disalib maka/lalu (kamu) memakan

lah burung-burung dari/sebagian kepalanya
Yusuf:41 فَيُْصَلُب

ثُمَّ أَلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
kemudian sungguh aku akan menyalib kalian mereka semuanya Al-A'raaf:124 أَلَُصلِّبَنَُّكْم
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فَأَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم ِفى ُجذُوعِ ٱلنَّْخِل
maka sungguh (aku) akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki
kalian dari kelainan / pergantian dan sungguh akan menyalib kalian

di dalam batang pohon korma

Thaahaa:71
وأََلَُصلِّبَنَُّكْم

فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49

۟ َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا أَن يَُقتَُّلٓوا۟ أَْو يَُصلَّبُٓوا
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan

bahwa mereka dibantai atau mereka disalib
Al-Maidah:33 ۟ يَُصلَّبُٓوا

ْلِب َوٱلتَّرَآِئِب يَْخُرُج ِمۢن بَنْيِ ٱلصُّ
mereka keluar dari antara tulang belakang dan tulang dada At-Taariq:7 ْلِب ٱلصُّ
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ح ل ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perdamaian, rujuk,

penyesuaian, persetujuan, tindakan mendamaikan, salib, palang, kayu
salib, persilangan, perukunan kembali, campuran, beban, jengkel, gusar.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menenangkan, mendamaikan,
memperdamaikan, mengamankan, menentramkan, menyeberang,

melintasi, memotong, menyilangkan, mengarungi, bertemu, bersilang,
membuat tanda salib, memintas, menyilangkan, berselisih jalan, membuat

tanda silang, membuat tanda palang, menarik garis melintang,
mengawinkan, mempersilangkan.

لِِحنَي ِبٱلصَّٰ إِْصلَِٰحَها إِْصلَٰحٍۭ إِْصلًَٰحا إِْصاَلٌح
dengan orang-orang

yang saleh perbaikilah ia perwujudan
perdamaian

perwujudan
ishlah/kebaikan

pengurusan secara
patut

لِحٌ صَٰ لًِحا صَٰ َصَلحَ تُْصلُِحوا۟ لِِحنَي ِبٱلصَّٰ
(ia[lk]) yang sholeh yang saleh (ia) melakukan

perbuatan baik/saleh
mereka membuat

kebaikan
dengan orang-orang

yang saleh

ُصْلًحا لِِحنَي صَٰ لَِحنْيِ صَٰ لِحٍ صَٰ لِحٌ صَٰ
perdamaian orang-orang yang

saleh
(dua orang[lk] )

yang sholeh (ia[lk]) yang sholeh (ia[lk]) yang sholeh

ُمْصلُِحوَن ُت لِحَٰ فَٱلصَّٰ فَأَْصلُِحوا۟ فَأَْصَلحَ ُصْلًحا
orang-orang yang
sungguh-sungguh

berbuat baik
maka wanita-wanita

yang saleh
maka (kalian)
damaikanlah
(mereka[lk])

maka (ia[lk])
akhirnya

mendamaikan
perdamaian

۟ َوأَْصَلُحٓوا َوأَْصَلُحوا۟ َوأَْصَلَحا َوأَْصَلحَ ُمْصلُِحوَن
dan mereka
mengadakan

perbaikan

dan mereka
mengadakan

perbaikan
dan kamu

memperbaiki
dan kamu

memperbaiki
orang-orang yang
sungguh-sungguh

berbuat baik

۟ َوتُْصلُِحوا َوأَْصلِحْ َوأَْصلُِحوا۟ َوأَْصَلْحنَا َوأَْصَلُحٓوا۟
dan diakurkan (oleh

kalian)
dan kamu hendaklah

berbuat kesalehan
dan (kalian[lk])

perbaikilah
dan (kami)

memperbaiki
dan mereka
mengadakan

perbaikan
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ْلحُ َوٱلصُّ لِِحنَي َوٱلصَّٰ َويُْصلِحُ لِحُ َوصَٰ َوتُْصلُِحوا۟
dan perdamaian itu dan orang-orang

saleh
dan menyebakan
akan membuat

kebaikan
dan (ia[lk]) yang

baik
dan diakurkan (oleh

kalian)

يُْصلُِحوَن يُْصلِحُ يُْصلَِحا لِحُ يَٰصَٰ ْلحُ َوٱلصُّ
diperbaiki menyebabkan

memperbaiki
mereka berdua
memperbaiki hai saleh dan perdamaian itu

لِحُ ٱلصَّٰ ِت لِحَٰ ٱلصَّٰ
orang yang berbuat kebajikan/saleh kesalehan-kesalehan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل إِْصاَلٌح لَُّهْم َخيٌْر
kamu hendaklah mengatakan pengurusan secara patut bagi mereka

kebaikan
Al-Baqarah:220 إِْصاَلٌح

إِْن أَرَاُدٓوا۟ إِْصلًَٰحا َوَلُهنَّ ِمثُْل ٱلَِّذى َعَليِْهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
jika apakah kehendaki perwujudan ishlah/kebaikan dan bagi mereka

seperti yang atas mereka dengan cara yang baik
Al-Baqarah:228 إِْصلًَٰحا

 َوَحَكًما مِّْن أَْهلَِهآ إِن يُِريَدآ إِْصلًَٰحا
dan seorang pendamai keluarganya jika mereka berdua menghendaki

perwujudan ishlah/kebaikan
An-Nisa:35

أَْو إِْصلَٰحٍۭ بَنْيَ ٱلنَّاِس
atau perwujudan perdamaian antara manusia An-Nisa:114 إِْصلَٰحٍۭ

واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها
dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia Al-A'raaf:56 إِْصلَِٰحَها

 واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها
dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia

Al-A'raaf:85

لِِحنَي ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة تََوفَِّنى ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
di dalam dunia dan akhirat (kamu) supaya mewafatkan aku yang

sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan temukanlah aku dengan
orang-orang yang saleh

Yusuf:101
لِِحنَي ِبٱلصَّٰ

3209

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#31
http://quran.bblm.go.id/test.htm#30
http://quran.bblm.go.id/test.htm#29
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#35


KosakataAlQuran

لِِحنَي  رَبِّ َهْب لِى ُحْكًما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku/aku hikmah dan

temukanlah aku dengan orang-orang yang saleh
Asy-Syu'araa':83

إِن تُْصلُِحوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما َو
dan jika mereka membuat kebaikan dan kalian memelihara diri maka
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:129 ۟ تُْصلُِحوا
يَِّٰتِهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ

surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dan orang (ia) melakukan
perbuatan baik/saleh dari bapak-bapak mereka dan isteri-isteri

mereka dan keturunan mereka

Arraad:23
َصَلحَ

يَِّٰتِهْم َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
dan orang (ia) melakukan perbuatan baik/saleh diantara bapak-bapak

mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka
Ghafir:8

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Baqarah:62 لًِحا صَٰ

لًِحا  َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Maidah:69

لًِحا إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ  َو
dan kepada kaum tsamud saudara mereka yang saleh

Al-A'raaf:73

بِِّهۦ لًِحا مُّرَْسٌل مِّن رَّ أَتَْعَلُموَن أَنَّ صَٰ
apakah kalian mengetahui bahwasanya yang saleh (ia[lk]) yang

cekatan untuk diutus dari tuhannya
Al-A'raaf:75

ِكِريَن لًِحا لَّنَُكونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ َربَُّهَما َلِئْن َءاتَيْتَنَا صَٰ
tuhan keduanya sesungguhnya jika engkau memberi kami yang saleh

tentu kami termasuk dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:189

لًِحا آ َءاتَىُٰهَما صَٰ  فََلمَّ
maka setelah dia berikan kepada (mereka berdua) yang saleh

Al-A'raaf:190

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka) mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102

لًِحا إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ  َو
dan kepada kaum tsamud saudara mereka yang saleh

Huud:61

لًِحا يْنَا صَٰ ا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ  فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan yang saleh

Huud:66
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لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ َمْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
An-Nahl:97

لًِحا  وََكاَن تَْحتَُهۥ َكنزٌ لَُّهَما وََكاَن أَبُوُهَما صَٰ
dan ia adalah di bawahnya harta simpanan terhadap keduanya dan ia

adalah ayah keduanya yang saleh
Al-Kahfi:82

لًِحا  َوأَمَّا َمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
dan adapun orang ia beriman dan ia melakukan yang saleh

Al-Kahfi:88

لًِحا واََل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحدًۢا فَْليَْعَمْل َعَماًل صَٰ
maka hendaklah mengerjakan pekerjaan/amal yang saleh dan

janganlah dia mempersekutukan dengan/dalam peribadatan tuhannya
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:110

لًِحا  إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh

Maryam:60

لًِحا ثُمَّ ٱْهتََدٰى َن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ إِنِّى َلَغفَّاٌر ملِّ َو
dan sesungguhnya Aku sungguh sangat pengampun bagi siapa dia

bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh kemudian
(ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:82

لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ
dan kerjakanlah yang saleh sesungguhnya aku dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui

Al-
Mu'minuun:51

لًِحا ِفيَما تَرَْكُت َلَعلِّىٓ أَْعَمُل صَٰ
agar / boleh jadi aku amal yang saleh dalam apa/dalam hal (aku)

meninggalkan

Al-
Mu'minuun:100

لًِحا  إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َعَماًل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan

pekerjaan/amal yang saleh
Al-Furqon:70

لًِحا  َوَمن تَاَب َوَعِمَل صَٰ
dan barangsiapa dia bertaubat dan ia melakukan yang saleh

Al-Furqon:71

لًِحا تَرَْضىُٰه َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan untuk (ia) mewujudkan amalan yang saleh meridhainya

An-Naml:19

لًِحا  َوَلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰ ثَُموَد أََخاُهْم صَٰ
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum tsamud saudara

mereka yang saleh
An-Naml:45

لًِحا  فَأَمَّا َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
maka adapun orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang

saleh
Al-Qashash:67

ِبُروَن لًِحا واََل يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ٱلصَّٰ َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan tidak dilemparkan kecuali orang-

orang yang sabar
Al-Qashash:80
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لًِحا فَأِلَنفُِسِهْم يَْمَهُدوَن َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barangsiapa dia membuat yang saleh maka untuk diri mereka

sendiri menghamparkan / melapangkan
Ar-Ruum:44

لًِحا إِنَّا ُموِقنُوَن َربَّنَآ أَبَْصرْنَا َوَسِمْعنَا فَٱرِْجْعنَا نَْعَمْل صَٰ
ya tuhan kami (kami) telah melihat dan (kami) mendengar maka

(kamu) kembalikanlah kami akan mengerjakan yang saleh
sesungguhnya kami orang-orang yang yakin

As-Sajdah:12

لًِحا  َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَْعَمْل صَٰ
dan siapa (ia[lk]) mentaati diantara (kalian[pr]) adalah Allah dan

rasul-nya dan mengerjakan/amal yang saleh
Al-Ahzab:31

لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ
dan kerjakanlah/beramallah yang saleh sesungguhnya aku

dengan/tentang apa kalian melakukan maha melihat
Saba':11

لًِحا  إاِلَّ َمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
kecuali orang ia beriman dan ia melakukan yang saleh

Saba':37

لًِحا  َوُهْم يَْصطَرُِخوَن ِفيَها َربَّنَآ أَْخرِْجنَا نَْعَمْل صَٰ
dan mereka (mereka) meneriakkan di dalamnya ya tuhan kami kamu

hendaklah mengeluarkan kami akan mengerjakan yang saleh
Faathir:37

لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
Ghafir:40

لًِحا َوَقاَل إِنَِّنى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan dia mengucapkan sesungguhnya

aku termasuk orang-orang yang berserah diri / patuh
Fush-Shilat:33

لًِحا فَلِنَفِْسِهۦ مَّْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh maka untuk dirinya sendiri

Fush-Shilat:46

لًِحا فَلِنَفِْسِهۦ َمْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh maka untuk dirinya sendiri

Al-Jaatsiyah:15

لًِحا تَرَْضىُٰه َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku dan agar (ia)

mewujudkan amalan yang saleh meridhainya
Al-Ahqaaf:15

لًِحا يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya
At-Taghaabun:9

لًِحا يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barang siapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dia masukkannya surga
Ath-Thalaaq:11
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لِحٌ نَّيْاًل إاِلَّ ُكِتَب َلُهم ِبِهۦ َعَمٌل صَٰ
pendapatan (bahaya) melainkan ia telah diwajibkan bagi mereka

dengannya perbuatan (ia[lk]) yang sholeh
At-Taubah:120 لِحٌ صَٰ

لِحٌ أاََل تَتَُّقوَن إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم صَٰ
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka (ia[lk]) yang

sholeh mengapa tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':142

لِحٍ فَاَل تَْسـَْٔلِن إِنَُّهۥ َعَمٌل َغيُْر صَٰ
sesungguhnya dia perbuatan tidak / selain (ia[lk]) yang sholeh maka

jangan tanyakan kepada-ku
Huud:46 لِحٍ صَٰ

لِحٍ  أَْو َقْوَم ُهوٍد أَْو َقْوَم صَٰ
atau kaum hud atau kaum (ia[lk]) yang sholeh

Huud:89

لَِحنْيِ َكانَتَا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا صَٰ
(ia) adalah di bawah dua orang hamba dari hamba-hamba kami (dua

orang[lk] ) yang sholeh
At-Tahriim:10 لَِحنْيِ صَٰ

لِِحنَي َوتَُكونُوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ َقْوًما صَٰ
dan adalah dari sesudahnya kaum orang-orang yang saleh Yusuf:9 لِِحنَي صَٰ

ِبنَي َغفُوًرا لِِحنَي فَِإنَُّهۥ َكاَن لِأْلَوَّٰ إِن تَُكونُوا۟ صَٰ
jika adalah kalian orang-orang yang saleh maka sesungguhnya dia

adalah dia bagi orang-orang bertaubat sangat pengampun
Al-Isra:25

لِِحنَي َق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا صَٰ  َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub (ia[pr]) yang

menjalankan salat sunnat dan tiap-tiap kami jadikan orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':72

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ أَن يُْصلَِحا بَيْنَُهَما ُصْلًحا
maka tidak dosa-dosa atas keduanya akan mereka berdua

memperbaiki diantara mereka berdua perdamaian
An-Nisa:128 ُصْلًحا

فَأَْصَلحَ بَيْنَُهْم فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka (ia[lk]) akhirnya mendamaikan diantara mereka maka tidak ada

berdosa atasnya
Al-Baqarah:182 فَأَْصَلحَ

فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما فَِإۢن بََغْت إِْحَدىُٰهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى
maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) diantara mereka berdua

maka jika (ia) menganiaya salah seorang dari keduanya atas/terhadap
yang lain

Al-Hujuraat:9
۟ فَأَْصلُِحوا

فَِإن فَآَءْت فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما ِبٱْلَعْدِل
maka jika (ia) kembali maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk])

diantara mereka berdua dengan adil
Al-Hujuraat:9
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إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا۟ بَنْيَ أََخَويُْكْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman persaudaraan

maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) antara kedua saudara kalian
Al-Hujuraat:10

ِفظٌَٰت لِّْلَغيِْب ِبَما َحِفَظ الـلَّـُه ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ لِحَٰ فَٱلصَّٰ
maka wanita-wanita yang saleh wanita-wanita yang taat wanita-

wanita yang menjaga diri kepada yang gaib dengan sebab dia
menjaga/memelihara Allah

An-Nisa:34
ُت لِحَٰ فَٱلصَّٰ

َقاُلٓوا۟ إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kami orang-orang yang

sungguh-sungguh berbuat baik
Al-Baqarah:11 ُمْصلُِحوَن

 َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها ُمْصلُِحوَن
dan tidak adalah dia tuhanmu untuk dibinasakan negeri dengan

aniaya dan penduduknya orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat
baik

Huud:117

فََمن تَاَب ِمۢن بَْعِد ظُْلِمِهۦ َوأَْصَلحَ
maka barang siapa dia bertaubat dari sesudah kedzalimannya dan

kamu memperbaiki
Al-Maidah:39 َوأَْصَلحَ

فََمْن َءاَمَن َوأَْصَلحَ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka barang siapa ia beriman dan kamu memperbaiki maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-An'aam:48

ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْصَلحَ فَأَنَُّهۥ َغفُوٌر رَِّحيٌم
kemudian dia bertaubat dari sesudahnya/itu dan kamu memperbaiki

mereka sesungguhnya dia sangat mengampuni sangat penyayang
Al-An'aam:54

وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى فََمِن ٱتََّقىٰ َوأَْصَلحَ  يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayat-Ku maka barang siapa

dia bertaqwa dan kamu memperbaiki
Al-A'raaf:35

فََمْن َعفَا َوأَْصَلحَ فَأَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
maka barang siapa dia telah memberi maaf dan kamu memperbaiki

maka pahalanya atas/terhadap Allah
Asy-Syuura:40

َكفََّر َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم َوأَْصَلحَ بَاَلُهْم
(ia) telah benar-benar menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan

mereka dan kamu memperbaiki keadaan mereka
Muhammad:2

فَِإن تَابَا َوأَْصَلَحا فَأَْعرُِضوا۟ َعنُْهَمآ
maka jika dia bertaubat dan kamu memperbaiki maka kalian

hendaklah menanugerahkan dari keduanya
An-Nisa:16 َوأَْصَلَحا

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوبَيَّنُوا۟
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka menerangkan
Al-Baqarah:160 ۟ َوأَْصَلُحوا
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َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:89

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوٱْعتََصُموا۟ ِبالـلَّـِه
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka berpegang teguh kepada Allah
An-Nisa:146

ذَٰلَِك َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
itu dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:5

۟ ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوأَْصَلُحٓوا
kemudian mereka melakukan taubat dari sesudah itu dan mereka

mengadakan perbaikan
An-Nahl:119 ۟ َوأَْصَلُحٓوا

فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َوَوَهبْنَا َلُهۥ يَْحيَىٰ َوأَْصَلْحنَا َلُهۥ زَْوَجُهۥٓ
maka Kami perkenankan baginya dan kami memberikan baginya

hidup dan (kami) memperbaiki baginya isterinya
Al-Anbiyaa':90 َوأَْصَلْحنَا

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَْصلُِحوا۟ ذَاَت بَيِْنُكْم
maka kalian hendaklah takut Allah dan (kalian[lk]) perbaikilah

sebelah diantara kamu
Al-Anfaal:1 ۟ َوأَْصلُِحوا

ٱْخُلفِْنى ِفى َقْوِمى َوأَْصلِحْ
kamu hendaklah mengganti aku di dalam kaum dan kamu hendaklah

berbuat kesalehan
Al-A'raaf:142 َوأَْصلِحْ

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

َوتَتَُّقوا۟ َوتُْصلُِحوا۟ بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan kalian memelihara diri dan diakurkan (oleh kalian) diantara

manusia
Al-Baqarah:224 ۟ َوتُْصلُِحوا

لِحُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَْعَد ذَٰلَِك ظَِهيٌر َوِجبِْريُل َوصَٰ
dan Jibril dan (ia[lk]) yang baik orang-orang yang beriman dan

malaikat sesudah itu pembantu/penolong
At-Tahriim:4 لِحُ َوصَٰ

َسيَْهِديِهْم َويُْصلِحُ بَاَلُهْم
(ia) akan memberi petunjuk mereka dan menyebakan akan membuat

kebaikan keadaan mereka
Muhammad:5 َويُْصلِحُ

لِِحنَي َوَحُسَن أُ۟ولَِٰٓئَك رَِفيًقا َهَدآِء َوٱلصَّٰ دِّيِقنَي َوٱلشُّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلصِّ
dari para nabi dan laki-laki yang benar dan para syuhada dan orang-

orang saleh dan sebaik-baik itulah mereka teman
An-Nisa:69 لِِحنَي َوٱلصَّٰ
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إَِمآِئُكْم لِِحنَي ِمْن ِعبَاِدُكْم َو َوأَنِكُحوا۟ ٱأْلَيََٰمىٰ ِمنُكْم َوٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-
budak perempuan kalian

An-Nuur:32

۟ إِن تُْحِسنُوا۟ َوتَتَُّقوا حَّ َو ْلحُ َخيٌْر َوأُْحِضرَِت ٱأْلَنفُُس ٱلشُّ َوٱلصُّ
dan perdamaian itu kebaikan dan dia dibiasakan jiwa/manusia kikir

dan jika kalian berbuat kebaikan dan kalian memelihara diri
An-Nisa:128 ْلحُ َوٱلصُّ

لِحُ ٱئِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ َوَقاُلوا۟ يَٰصَٰ
dan mereka berkata hai saleh kamu hendaklah medatangkan kepada

kami dengan apa kamu menasehati kami
Al-A'raaf:77 لِحُ يَٰصَٰ

ذَآ لِحُ َقْد ُكنَت ِفينَا َمرُْجوًّا َقبَْل هَٰ َقاُلوا۟ يَٰصَٰ
mereka berkata hai saleh sungguh telah adalah kamu pada/diantara

kami orang yang menjadi harapan sebelum ini
Huud:62

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ أَن يُْصلَِحا بَيْنَُهَما ُصْلًحا
maka tidak dosa-dosa atas keduanya akan mereka berdua

memperbaiki diantara mereka berdua perdamaian
An-Nisa:128 يُْصلَِحا

إِنَّ الـلَّـَه َسيُبِْطُلُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْصلِحُ َعَمَل ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah akan membatalkannya sesungguhnya Allah tidak

menyebabkan memperbaiki dia berusaha/beramal/bekerja orang-
orang yang membuat kerusakan

Yunus:81
يُْصلِحُ

ٱلَِّذيَن يُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض واََل يُْصلُِحوَن
orang-orang yang membuat kerusakan di dalam muka bumi dan

mereka tidak diperbaiki

Asy-
Syu'araa':152

يُْصلُِحوَن
 يُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض واََل يُْصلُِحوَن

membuat kerusakan di dalam muka bumi dan mereka tidak diperbaiki
An-Naml:48

َلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم يُْصلِحْ َلُكْم أَْعمَٰ
diperbaikilah bagi kalian perbuatan-perbuatan kamu dan dia

mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian
Al-Ahzab:71 يُْصلِحْ

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46 ُت لِحَٰ ٱلصَّٰ

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر مَّرَدًّا لِحَٰ ٱلصَّٰ
kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu pelipatan pahala dan

kebaikan kesudahan
Maryam:76
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ِت لِحَٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:25 ِت لِحَٰ ٱلصَّٰ

ِت لِحَٰ  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:82

ِت لِحَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:277

ِت لِحَٰ  َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ali-Imran:57

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:57

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:122

ِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ لِحَٰ َوَمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
dan barang siapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dari laki-

laki atau seorang perempuan
An-Nisa:124

ِت لِحَٰ  فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nisa:173

ِت لِحَٰ  َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:9

ِت ُجنَاٌح لِحَٰ َليَْس َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dosa-dosa
Al-Maidah:93

ِت لِحَٰ  ِفيَما طَِعُمٓوا۟ إِذَا َما ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
tentang apa mereka memakan apabila/jika apa mereka bertakwa dan

mereka mempercayai dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:93

ِت اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَهآ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan tidak kami membebani seseorang kecuali
kesanggupannya

Al-A'raaf:42

ِت ِبٱْلِقْسِط َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dengan adil dan orang-

orang yang mereka mengingkari bagi mereka tambahan minuman
dari air panas sangat mendidih

Yunus:4
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ِنِهْم ِت يَْهِديِهْم َربُُّهم ِبِإيمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan dia memberi petunjuk tuhan mereka
karena keimanan mereka

Yunus:9

ِت لِحَٰ  إاِلَّ ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka sabar dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Huud:11

ِت َوأَْخبَتُٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan dan (mereka) merendahkan diri

kepada tuhan mereka

Huud:23

ِت طُوبَىٰ َلُهْم َوُحْسُن َمـَٔاٍب لِحَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kebaikan bagi mereka dan baik tempat kembali
Arraad:29

ِت لِحَٰ  َوأُْدِخَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan dia dimasukkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Ibrahim:23

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا لِحَٰ ُر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala sangat besar

Al-Isra:9

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا لِحَٰ َر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala kebaikan

Al-Kahfi:2

ِت لِحَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:30

ِت لِحَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:107

ُن ُودًّا ِت َسيَْجَعُل َلُهُم ٱلرَّْحمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan kelak akan menjadikan bagi mereka
pemurah rasa kasih sayang

Maryam:96

ِت لِحَٰ  َوَمن يَأِْتِهۦ ُمؤِْمنًا َقْد َعِمَل ٱلصَّٰ
dan barangsiapa datang kepada-nya yang sungguh-sungguh beriman

sungguh telah dia membuat kesalehan-kesalehan
Thaahaa:75

ِت َوُهَو ُمؤِْمٌن لِحَٰ َوَمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
dan barangsiapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dan dia

orang yang beriman
Thaahaa:112
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ِت َوُهَو ُمؤِْمٌن لِحَٰ فََمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
maka barang siapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dan dia

orang yang beriman
Al-Anbiyaa':94

ِت لِحَٰ  إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Hajj:14

ِت َجنٍَّٰت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan surga
Al-Hajj:23

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ِت َلُهم مَّ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang

sangat mulia

Al-Hajj:50

ِت ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam surga kenikmatan
Al-Hajj:56

ِت لِحَٰ  َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nuur:55

ِت لِحَٰ  إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan

Asy-
Syu'araa':227

ِت َلنَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan sungguh akan ditutupi/dihapus dari mereka

kesalahan-kesalahan mereka

Al-Ankabuut:7

لِِحنَي ِت َلنُْدِخَلنَُّهْم ِفى ٱلصَّٰ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh (kami) akan masukkan mereka di
dalam orang-orang yang soleh

Al-Ankabuut:9

ِت َلنُبَوِّئَنَُّهم مَِّن ٱْلَجنَِّة ُغرَفًا لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh akan ditempatkan mereka dari/di dalam
surga tempat yang tinggi

Al-Ankabuut:58

ِت لِحَٰ  فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ar-Ruum:15

ِت ِمن فَْضلِِهۦٓ لِحَٰ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari
karunianya

Ar-Ruum:45
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ِت َلُهْم َجنَُّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka surga kenikmatan

Luqman:8

ِت لِحَٰ  أَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
As-Sajdah:19

ِت لِحَٰ  لِّيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Saba':4

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ِت َلُهم مَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Faathir:7

ِت َوَقلِيٌل مَّا ُهْم لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan dan sangat sedikit apa mereka
Shaad:24

ِت لِحَٰ  أَْم نَْجَعُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
atau jadikan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Shaad:28

ُروَن ِت واََل ٱمْلُِسىُٓء َقلِياًل مَّا تَتَذَكَّ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan tidak orang yang

jahat sedikit apa-apa kalian mendapatkan peringatan
Ghafir:58

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain
(ia[lk]) yang diputus-putus

Fush-Shilat:8

ِت ِفى َرْوَضاِت ٱْلَجنَّاِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam taman-taman surga
Asy-Syuura:22

ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ  ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23

ِت َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ لِحَٰ َويَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan memperkenankan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan menambah mereka dari
karunianya

Asy-Syuura:26

ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21
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ِت لِحَٰ  فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Jaatsiyah:30

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2

ِت لِحَٰ  إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Muhammad:12

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِت ِمَن ٱلظُُّلمَٰ لِحَٰ لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena akan dikeluarkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari kegelapan kepada
cahaya

Ath-Thalaaq:11

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُونٍۭ لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk]) yang
diputus

Al-Inshiqaaq:25

ِت َلُهْم َجنٌَّٰت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka kebun
Al-Buruuj:11

ِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan maka bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk])
yang diputus-putus

At-Tin:6

ِت لِحَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baiyinah:7

ِت لِحَٰ  إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Asr:3

لِحُ يَرْفَُعُهۥ إَِليِْه يَْصَعُد ٱْلَكلُِم ٱلطَّيُِّب َوٱْلَعَمُل ٱلصَّٰ
kepada-Nya mendaki / menaiki perkataan kebaikan dan amalan orang

yang berbuat kebajikan/saleh naik kepada-nya
Faathir:10 لِحُ ٱلصَّٰ
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لُِحوَن َوِمنُْهْم ُدوَن نُْهُم ٱلصَّٰ َوَقطَّْعنَُٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أَُمًما مِّ
dan (kami) membagi-bagi mereka di dalam bumi beberapa golongan
diantara mereka orang-orang yang saleh dan diantara mereka bukan

Al-A'raaf:168 لُِحوَن ٱلصَّٰ
لُِحوَن  أَنَّ ٱأْلَرَْض يَرِثَُها ِعبَاِدَى ٱلصَّٰ

bahwasanya bumi dia mewarisinya hamba-hamba-ku orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':105

لُِحوَن َوِمنَّا ُدوَن َوأَنَّا ِمنَّا ٱلصَّٰ
dan bahwasannya dari kami orang-orang yang saleh dan sebagian

dari (kami) bukan
Al-Jinn:11

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ َو
dan sesungguhnya ia di dalam akhirat benar-benar termasuk orang-

orang yang soleh
Al-Baqarah:130 لِِحنَي ٱلصَّٰ

لِِحنَي  َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ
dan ketua dan menahan diri dan seorang nabi dari orang-orang yang

soleh
Ali-Imran:39

لِِحنَي  َويَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل َوِمَن ٱلصَّٰ
dan dia akan bicara manusia di dalam buaian dan kedewasaan dan

(salah seorang) dari orang-orang yang soleh
Ali-Imran:46

لِِحنَي رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك ِمَن ٱلصَّٰ  َويُسَٰ
dan mereka bersegera di dalam kebaikan dan mereka itu

dari/termasuk orang-orang yang soleh
Ali-Imran:114

لِِحنَي  َونَطَْمعُ أَن يُْدِخَلنَا َربُّنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلصَّٰ
dan kami menginginkan agar dia memasukkan kami tuhan kami

bersama kaum orang-orang yang soleh
Al-Maidah:84

لِِحنَي إِْليَاَس ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ  َوزََكِريَّا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو
dan Zakaria dan menghidupkan dan 'isa dan Ilyas setiap termasuk

orang-orang yang soleh
Al-An'aam:85

لِِحنَي  َوُهَو يَتََولَّى ٱلصَّٰ
dan dia dia sangat melindungi orang-orang yang soleh

Al-A'raaf:196

لِِحنَي دََّقنَّ َوَلنَُكونَنَّ ِمَن ٱلصَّٰ  َلنَصَّ
sungguh akan bersedekah dan sungguh (kami) adalah dari/termasuk

orang-orang yang soleh
At-Taubah:75

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ  َوَءاتَيْنَُٰه ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َو
dan kami telah memberinya di dalam dunia kebaikan dan

sesungguhnya dia di dalam akhirat sungguh termasuk orang-orang
yang soleh

An-Nahl:122

لِِحنَي  َوأَْدَخْلنَُٰه ِفى رَْحَمِتنَآ إِنَُّهۥ ِمَن ٱلصَّٰ
dan (kami) telah memasukannya di dalam rahmat kami sesungguhnya

dia dari/termasuk orang-orang yang saleh
Al-Anbiyaa':75
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لِِحنَي  َوأَْدَخْلنَُٰهْم ِفى رَْحَمِتنَآ إِنَُّهم مَِّن ٱلصَّٰ
dan (kami) masukkan mereka di dalam rahmat kami sesungguhnya

mereka dari/termasuk orang-orang yang saleh
Al-Anbiyaa':86

لِِحنَي  َوأَْدِخْلِنى ِبرَْحَمِتَك ِفى ِعبَاِدَك ٱلصَّٰ
dan (kamu[lk]) masukanlah aku dengan rahmat-mu di dalam hamba-

hamba-mu orang-orang yang soleh
An-Naml:19

لِِحنَي  إِن َشآَء الـلَّـُه ِمَن ٱلصَّٰ
jika ia menghendaki Allah dari/termasuk orang-orang yang soleh

Al-Qashash:27

لِِحنَي ِت َلنُْدِخَلنَُّهْم ِفى ٱلصَّٰ لِحَٰ  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh (kami) akan masukkan mereka di
dalam orang-orang yang soleh

Al-Ankabuut:9

لِِحنَي إِنَُّهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة مَلَِن ٱلصَّٰ  َو
dan sesungguhnya dia di dalam akhirat benar-benar dari/termasuk

orang-orang yang soleh
Al-Ankabuut:27

لِِحنَي  رَبِّ َهْب لِى ِمَن ٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan kepadaku dari/termasuk

orang-orang yang soleh

Ash-
Shaafaat:100

لِِحنَي َق نَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ رْنَُٰه ِبِإْسحَٰ  َوبَشَّ
dan Kami beri kabar gembira dia dengan ishaq benar-benar nabi

dari/termasuk orang-orang yang soleh

Ash-
Shaafaat:112

لِِحنَي دََّق َوأَُكن مَِّن ٱلصَّٰ  فَأَصَّ
maka melakukan sedekah dan (aku) menjadi dari orang-orang yang

soleh

Al-
Munaafiquun:10

لِِحنَي  فَٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعَلُهۥ ِمَن ٱلصَّٰ
lalu memilihnya tuhannya maka (ia) menjadikannya dari/termasuk

orang-orang yang soleh
Al-Qalam:50

ْصلَٰحَ َما ٱْستَطَْعُت إِْن أُِريُد إاِلَّ ٱإْلِ
tidaklah aku berkehendak melainkan/kecuali perbaikan apa (aku)

menyanggupi
Huud:88 ْصلَٰحَ ٱإْلِ

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ٱمْلُفِْسَد ِمَن ٱمْلُْصلِحِ
dan Allah dia mengetahui orang yang melakukan kerusakan dari

orang yang melakukan perbaikan
Al-Baqarah:220 ٱمْلُْصلِحِ

إِنَّا اَل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْصلِِحنَي
sesungguhnya kami tidak disia-siakan pahala orang-orang yang

mengadakan perdamaian
Al-A'raaf:170 ٱمْلُْصلِِحنَي

آ أَْن أَرَاَد أَن يَبِْطَش ِبٱلَِّذى َوَما تُِريُد أَن تَُكوَن ِمَن ٱمْلُْصلِِحنَي  فََلمَّ
maka tatkala dia dia ingin dia menyerang/memukul dengan keras

dengan/kepada orang yang dan tidak maksudkan bahwa adalah kalian
dari/termasuk orang-orang yang mengadakan perdamaian

Al-Qashash:19
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د ل ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna benda padat, padat, mampat,

kuat, keras, kukuh, penuh, padu, kimpal, kekar, mendalam, konkret, latam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َصْلًدا
kebersihan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأََصابَُهۥ َواِبٌل فَتَرََكُهۥ َصْلًدا
kemudian dia menimpakannya hujan lebat maka ia meninggalkannya

kebersihan
Al-Baqarah:264 َصْلًدا
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صلصل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kersik, ketabahan,

keberanian, ketabahan hati, kerikil halus, tanah liat, lempung, lumpur,
jenazah, tanah pekat, lumpur air, badan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggertakkan

ٍل َصْلصَٰ
tanah liat yang kering

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari tanah liat yang

kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:26 ٍل َصْلصَٰ

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن لِقٌۢ بََشًرا مِّن َصْلصَٰ إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah liat

yang kering dari lumpur hitam (ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:28

ٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن َخَلْقتَُهۥ ِمن َصْلصَٰ
(kamu) menciptakannya dari tanah liat yang kering dari lumpur hitam

(ia[lk]) yang dibentuk
Al-Hijr:33

اِر ٍل َكٱْلفَخَّ َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar

Ar-Rahman:14
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و ل ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna doa, permohonan,

sembahyang, pengharapan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdoa, memohon, meminta,

mendoakan, bersembahyang, memohonkan, mengharap.

َصاَلتَُهۥ تَُصلِّ َلٰوِة ِبٱلصَّ ِبَصاَلِتَك أََصَلٰوتَُك
shalatnya / do'anya disembahyangkan dengan sholat dengan sholatmu apakah sholatmu

َصَلوٌَٰت َصاَلِتى َصاَلِتِهْم َصاَلتُُهْم َصاَلتَُهۥ
kehormatan/keberkatan sholat sholat mereka sholat mereka shalatnya / do'anya

َصلَّىٰ َصَلٰوتََك َصَلٰوِة َصَلوَِٰتِهْم َصَلوٌَٰت
sholat doa kamu sholat sholat mereka kehormatan/keberkatan

فََصلِّ فََصلَّىٰ َصلُّوا۟ َصلَّىٰٓ َصلَّىٰ
maka dirikanlah

sholat
dan dia mendirikan

sholat (mereka) mendoa sholat sholat

ُمَصلًّى لِّْلُمَصلِّنَي َلٰوِة لِلصَّ فَْليَُصلُّوا۟ فََصلِّ
yang menjadi
tempat sholat

bagi orang yang
dalam kondisi shalat

untuk menunaikan
salat

maka mereka
hendaklah shalat

maka dirikanlah
sholat

َلٰوِة َوٱلصَّ َوَصلِّ َوَصَلوَِٰت َوَصَلوٌَٰت ُمَصلًّى
dan sholat dan doakanlah dan salawat/doa dan salawat/doa yang menjadi

tempat sholat
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َلوَِٰت ٱلصَّ يَُصلِّى يَُصلُّوَن
sholat dia shalat dimohonkan rahmat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب أََصَلٰوتَُك تَأُْمرَُك أَن نَّتْرَُك َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَآ
mereka berkata hai SyuXaib apakah sholatmu menyuruhmu aga

meninggalkan apa dia menyembah bapak-bapak kami
Huud:87 أََصَلٰوتَُك

فََلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ واََل تَْجَهْر ِبَصاَلِتَك واََل تَُخاِفْت ِبَها
maka bagi-Nya nama-nama kebaikan dan jangan mengeraskan

dengan sholatmu dan jangan merendahkan dengannya
Al-Isra:110 ِبَصاَلِتَك

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة َما ُدْمُت َحيًّا ِنى ِبٱلصَّ أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوصَٰ
dimana apa/saja adalah aku dan mewasiatkanlah kepadaku dengan

sholat dan zakat apa aku tetap/selama kehidupan
Maryam:31 َلٰوِة ِبٱلصَّ

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة وََكاَن يَأُْمُر أَْهَلُهۥ ِبٱلصَّ
dan ia adalah dia menyuruh keluarganya dengan sholat dan zakat

Maryam:55

َلٰوِة َوٱْصطَِبْر َعَليَْها َوأُْمْر أَْهَلَك ِبٱلصَّ
dan kamu hendaklah menyuruh keluarga kamu dengan sholat dan

berteguhlah/bersabarlah diatasnya
Thaahaa:132

واََل تَُصلِّ َعَلىٰٓ أََحٍد مِّنُْهم مَّاَت أَبًَدا
dan jangan disembahyangkan atasku/terhadapku seorang dari mereka

mati selamanya
At-Taubah:84 تَُصلِّ

فٍَّٰت ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوٱأْلَرِْض َوٱلطَّيُْر صَٰٓ
dan bumi dan burung-burung pengembang sayap setiap sungguh telah

ia mengetahui shalatnya / do'anya
An-Nuur:41 َصاَلتَُهۥ

َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعنَد ٱْلبَيِْت إاِلَّ ُمَكآًء َوتَْصِديًَة
dan tidak adalah dia sholat mereka disisi rumah/baitullah

kecuali/hanyalah siulan dan tepuk tangan
Al-Anfaal:35 َصاَلتُُهْم

يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
mereka beriman dengannya dan mereka atas/terhadap sholat mereka

semakin memelihara/menjaga
Al-An'aam:92 َصاَلِتِهْم

ِشُعوَن ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َصاَلِتِهْم خَٰ
orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka orang-orang yang

telah khusyu`
Al-Mu'minuun:2

ٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم َدآِئُموَن
orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka orang-orang

yang menetapi
Al-Ma'arij:23
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َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Ma'arij:34

ٱلَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن
orang-orang yang mereka dar sholat mereka lalai

Al-Maauun:5

ُقْل إِنَّ َصاَلِتى َونُُسِكى َوَمْحيَاَى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya sholat dan ibadahku dan

hidupku
Al-An'aam:162 َصاَلِتى

بِِّهْم َورَْحَمٌة أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َصَلوٌَٰت مِّن رَّ
itulah mereka atas mereka kehormatan/keberkatan dari Tuhan mereka

dan rahmat
Al-Baqarah:157 َصَلوٌَٰت

َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصَلوَِٰتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Mu'minuun:9 َصَلوَِٰتِهْم

مِّن َقبِْل َصَلٰوِة ٱْلفَْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثيَابَُكم مَِّن ٱلظَِّهيرَِة
dari sebelum sholat fajar dan sewaktumeletakkan pakaian kamu dari

yang tampak (luar)
An-Nuur:58 َصَلٰوِة

َوِمۢن بَْعِد َصَلٰوِة ٱْلِعَشآِء ثَلَُٰث َعْورٍَٰت لَُّكْم َليَْس َعَليُْكْم
dan sesudah sholat 'isya' / petang tiga Xaurat bagi kalian bukankah

atas kalian
An-Nuur:58

َوَصلِّ َعَليِْهْم إِنَّ َصَلٰوتََك َسَكٌن لَُّهْم
dan doakanlah atas mereka sesungguhnya doa kamu ketentraman

bagi mereka
At-Taubah:103 َصَلٰوتََك

فَاَل َصدََّق واََل َصلَّىٰ
maka/karena tidak (ia) telah sukses membenarkan dan tidak sholat Al-Qiyaamah:31 َصلَّىٰ

َعبًْدا إِذَا َصلَّىٰٓ
hamba apabila sholat Al-Alaq:10 َصلَّىٰٓ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َصلُّوا۟ َعَليِْه َوَسلُِّموا۟ تَْسلِيًما
wahai orang-orang yang mereka mengimani (mereka) mendoa

atasnya dan (mereka) sungguh-sungguh mohonkanlah keselamatan
segala kesejahteraan/penghormatan

Al-Ahzab:56
۟ َصلُّوا

َوذََكَر ٱْسَم َربِِّهۦ فََصلَّىٰ
dan (ia [lk]) mengingat nama tuhannya dan dia mendirikan sholat Al-Alaa:15 فََصلَّىٰ

فََصلِّ لَِربَِّك َوٱنَْحْر
maka dirikanlah sholat karena tuhanmu dan berorbanlah Al-Kauthar:2 فََصلِّ
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۟ فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sunggu
mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-

orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102
۟ فَْليَُصلُّوا

َلٰوِة ِمن يَْومِ ٱْلُجُمَعِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نُوِدَى لِلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila usaha untuk

dipanggil untuk menunaikan salat dari hari jum'at
Al-Jumu'ah:9 َلٰوِة لِلصَّ

فََويٌْل لِّْلُمَصلِّنَي
maka kecelakaan bagi orang yang dalam kondisi shalat Al-Maauun:4 لِّْلُمَصلِّنَي

َوٱتَِّخذُوا۟ ِمن مََّقامِ إِبْرَِٰهيَم ُمَصلًّى
dan jadikanlah dari makam Ibrahim yang menjadi tempat sholat Al-Baqarah:125 ُمَصلًّى

جُِد يُذَْكُر ِفيَها ٱْسُم الـلَّـِه َكِثيًرا َوَصَلوٌَٰت َوَمسَٰ
dan salawat/doa dan masjid-masjid disebut didalamnya nama Allah

sangat banyak
Al-Hajj:40 َوَصَلوٌَٰت

َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق ُقُربٍَٰت ِعنَد الـلَّـِه َوَصَلوَِٰت ٱلرَُّسوِل
dan (ia) telah benar-benar mengambil/memandang apa dia memberi

nafkah pendekatan-pendekatan disisi Allah dan salawat/doa rasul
At-Taubah:99 َوَصَلوَِٰت

َوَصلِّ َعَليِْهْم إِنَّ َصَلٰوتََك َسَكٌن لَُّهْم
dan doakanlah atas mereka sesungguhnya doa kamu ketentraman

bagi mereka
At-Taubah:103 َوَصلِّ

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ َوٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
dan kalian mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat Al-Baqarah:45 َلٰوِة َوٱلصَّ

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

memohon pertolongan dengan sabar dan sholat
Al-Baqarah:153

َلٰوِة ٱْلُوْسطَىٰ َلوَِٰت َوٱلصَّ ِفظُوا۟ َعَلى ٱلصَّ حَٰ
peliharalah atas/terhadap sholat dan sholat wustha ('ashar)

Al-Baqarah:238

۟ َوْلتَأِْت طَآِئفٌَة أُْخَرٰى َلْم يَُصلُّوا
dan kamu hendaklah datang segolongan yang lain tidak mereka

sembah
An-Nisa:102 ۟ يَُصلُّوا

إِنَّ الـلَّـَه َوَملَِٰٓئَكتَُهۥ يَُصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ
sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dimohonkan rahmat

atas/terhadap nabi
Al-Ahzab:56 يَُصلُّوَن

3229

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فَنَاَدتُْه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهَو َقآِئٌم يَُصلِّى ِفى ٱمْلِْحرَاِب
maka dia memanggilnya malaikat-malaikat dan dia yang menegakkan

dia shalat di dalam mihrab
Ali-Imran:39 يَُصلِّى

ُهَو ٱلَِّذى يَُصلِّى َعَليُْكْم َوَملَِٰٓئَكتُُهۥ
dia yang dia shalat atas kalian dan malaikat-malaikat-nya

Al-Ahzab:43

َلٰوِة ٱْلُوْسطَىٰ َلوَِٰت َوٱلصَّ ِفظُوا۟ َعَلى ٱلصَّ حَٰ
peliharalah atas/terhadap sholat dan sholat wustha ('ashar) Al-Baqarah:238 َلوَِٰت ٱلصَّ

َلٰوةَ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
dan didirikan sholat Al-Baqarah:3 َلٰوةَ ٱلصَّ

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:43

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:83

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:110

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat

Al-Baqarah:177

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat maka

bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277

َرٰى َلٰوةَ َوأَنتُْم ُسكَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقَربُوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mendekati

sholat dan kalian mabuk
An-Nisa:43

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
An-Nisa:77

َلٰوةَ إِذَا ُكنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َلُهُم ٱلصَّ  َو
dan apabila adalah kamu di dalam/di tengah mereka maka/lalu kamu

mendirikan bagi/bersama mereka sholat
An-Nisa:102

َلٰوةَ فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا فَِإذَا َقَضيْتُُم ٱلصَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat maka kalian
hendaklah berdzikir Allah berdiri dan tempat-tempat duduk

An-Nisa:103

َلٰوةَ  َوَعَلىٰ ُجنُوِبُكْم فَِإذَا ٱطَْمأْنَنتُْم فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan atas berbaring kalian maka apabila kalian telah merasa aman

maka kalian hendaklah mendirikan sholat
An-Nisa:103
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ْوُقوتًا َلٰوةَ َكانَْت َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي ِكتَٰبًا مَّ إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat adalah ia atas/terhadap orang-orang yang

beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktunya
An-Nisa:103

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162

َلٰوةَ َوَءاتَيْتُُم ٱلزََّكٰوةَ َوَءاَمنتُم ِبرُُسلِى َوَعزَّرْتُُموُهْم َلِئْن أََقْمتُُم ٱلصَّ
sungguh jika kalian mendirikan sholat dan kalian menunaikan zakat

dan kalian beriman kepada rasul-rasul-ku dan mereka membantu
mereka

Al-Maidah:12

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهْم رَِٰكُعوَن ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat dan mereka orang-orang yang tunduk
Al-Maidah:55

َلٰوةَ َوٱتَُّقوهُ َوأَْن أَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaknya kalian hendaklah mendirikan sholat dan bertakwalah

kepadaNya
Al-An'aam:72

َلٰوةَ ُكوَن ِبٱْلِكتَِٰب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ  َوٱلَِّذيَن يَُمسِّ
dan orang-orang yang ditahan dengan Kitab dan mereka mendirikan

sholat
Al-A'raaf:170

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوةَ َوِممَّ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan dari apa(rezki) kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Anfaal:3

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فََخلُّوا۟ َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan
jalan mereka

At-Taubah:5

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian di dalam
agama

At-Taubah:11

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوَلْم يَْخَش إاِلَّ الـلَّـَه َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan tidak

takut kecuali Allah
At-Taubah:18

َلٰوةَ إاِلَّ َوُهْم ُكَساَلىٰ واََل يَأْتُوَن ٱلصَّ
dan tidak mendatangkan / membuat sholat melainkan dan mereka

malas
At-Taubah:54

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َويُِطيُعوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
didirikan sholat dan mereka menunaikan zakat dan ditaati Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:71

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah

kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Yunus:87
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َلٰوةَ طَرَفَىِ ٱلنََّهاِر َوزَُلفًا مَِّن ٱلَّيِْل َوأَِقمِ ٱلصَّ
dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan yang dekat dari

malam
Huud:114

َلٰوةَ  َوٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang mereka sabar dia hendaklah mencari wajah

tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat
Arraad:22

َلٰوةَ  ُقل لِِّعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُِقيُموا۟ ٱلصَّ
kamu hendaklah mengatakan kepada hamba-hambaku orang-orang

yang mereka mengimani didirikan sholat
Ibrahim:31

َلٰوةَ  ِعنَد بَيِْتَك ٱمْلَُحرَّمِ َربَّنَا لِيُِقيُموا۟ ٱلصَّ
disisi rumah Engkau orang yang sangat dihormati ya tuhan kami agar

didirikan sholat
Ibrahim:37

ْمِس إَِلىٰ َغَسِق ٱلَّيِْل َلٰوةَ لُِدُلوِك ٱلشَّ أَِقمِ ٱلصَّ
dirikanlah sholat untuk digelincirkan kamu[pr] (oleh mereka)

matahari sampai gelap malam
Al-Isra:78

َلٰوةَ  فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا۟ ٱلصَّ
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

menyia-nyiakan sholat
Maryam:59

َلٰوةَ لِِذْكِرٓى فَٱْعبُْدِنى َوأَِقمِ ٱلصَّ
maka sembahlah Aku dan dirikanlah sholat untuk peringatan

Thaahaa:14

َلٰوةَ نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أََقاُموا۟ ٱلصَّ  ٱلَِّذيَن إِن مَّكَّ
orang-orang yang jika kami telah teguhkan mereka di dalam muka

bumi mereka menegakkan sholat
Al-Hajj:41

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
An-Naml:3

َلٰوةَ  ٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوأَِقمِ ٱلصَّ
(kamu) bacalah apa aku telah diwahyukan kepadamu dari kitab dan

dirikanlah sholat
Al-Ankabuut:45

َلٰوةَ تَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat melarang dari perbuatan keji dan mungkar

Al-Ankabuut:45
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َلٰوةَ  ُمِنيِبنَي إَِليِْه َوٱتَُّقوهُ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
kembali bertaubat kepada-NYA dan bertakwalah kepada-Nya dan

hendaklah kalian tegakkan sholat
Ar-Ruum:31

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
Luqman:4

َلٰوةَ َوأُْمْر ِبٱمْلَْعُروِف َوٱنَْه َعِن ٱمْلُنَكِر يَٰبُنَىَّ أَِقمِ ٱلصَّ
wahai anakku dirikanlah sholat dan kamu hendaklah menyuruh

dengan yang baik dan cegahlah dari pembuat kemungkaran
Luqman:17

َلٰوةَ َوَءاِتنَي ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطْعَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َوأَِقْمَن ٱلصَّ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan kamu hendaklah memberikan

kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33

َلٰوةَ  إِنََّما تُنِذُر ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

yang mereka takut tuhan dengan yang gaib/tidak kelihatan dan
mereka mendirikan sholat

Faathir:18

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َلٰوةَ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menafkahkan dari apa
kami rizqikan kepada mereka tersembunyi dan keterus-terangan

Faathir:29

َلٰوةَ َوأَْمرُُهْم َوٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang kalian memperkenankan kepada tuhan mereka

dan mereka mendirikan sholat dan urusan mereka
Asy-Syuura:38

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

َلٰوةَ َويُؤْتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوذَٰلَِك ِديُن ٱْلَقيَِّمِة َويُِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan didirikan sholat dan didatangkan zakat dan demikian itu agama

betul/lurus
Al-Baiyinah:5

َلٰوةُ فَٱنتَِشُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَِإذَا ُقِضيَِت ٱلصَّ
maka apabila telah diselesaikan sholat maka bertebaranlah kamu di

dalam muka bumi
Al-Jumu'ah:10 َلٰوةُ ٱلصَّ

َلٰوِة إِْن ِخفْتُْم أَن يَفِْتنَُكُم أَن تَْقُصُروا۟ ِمَن ٱلصَّ
bahwa kalian mengqasar dari sholat jika kalian takut akan memfitnah

kalian
An-Nisa:101 َلٰوِة ٱلصَّ
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َلٰوِة َقاُموا۟ ُكَساَلىٰ يُرَآُءوَن ٱلنَّاَس إِذَا َقاُمٓوا۟ إَِلى ٱلصَّ َو
dan apabila berdiri kepada/untuk sholat mereka menyesuaikan malas

diperlihatkan manusia
An-Nisa:142

َلٰوِة  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ُقْمتُْم إَِلى ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mendirikan kepada/untuk sholat
Al-Maidah:6

َلٰوِة ٱتََّخذُوَها ُهزًُوا َوَلِعبًا إِذَا نَاَديْتُْم إَِلى ٱلصَّ َو
dan jika kalian menyeru/memanggil kepada sholat mereka

mengambilnya olok-olokan dan permainan
Al-Maidah:58

َلٰوِة  ِفى ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه َوَعِن ٱلصَّ
di dalam minuman keras dan berjudi dan dia menghalangi kalian dari

peringatan Allah dan dari sholat
Al-Maidah:91

َلٰوِة بَتُْكم مُِّصيبَُة ٱمْلَْوِت تَْحِبُسونَُهَما ِمۢن بَْعِد ٱلصَّ  فَأَصَٰ
maka/lalu dia menimpa kalian bencana mati kalian menahan

keduanya dari sesudah sholat
Al-Maidah:106

يَِّتى َلٰوِة َوِمن ذُرِّ رَبِّ ٱْجَعْلِنى ُمِقيَم ٱلصَّ
Tuhan jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan dari

keturunanku
Ibrahim:40

ِبِديَن إِيتَآَء ٱلزََّكٰوِة وََكانُوا۟ َلنَا عَٰ َلٰوِة َو إَِقاَم ٱلصَّ َو
dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan adalah mereka bagi

kami orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':73

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوِة َوِممَّ ِبِريَن َعَلىٰ َمآ أََصابَُهْم َوٱمْلُِقيِمى ٱلصَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar atas/terhadap apa dia menimpa mereka dan

orang-orang yang mendirikan sholat dan dari apa kami rizqikan
kepada mereka mereka menafkahkan

Al-Hajj:35

إِيتَآِء ٱلزََّكٰوِة َلٰوِة َو إَِقامِ ٱلصَّ َو
dan dirikanlah sholat mendatangkan zakat

An-Nuur:37

إاِلَّ ٱمْلَُصلِّنَي
kecuali orang-orang yang menegakkan salat Al-Ma'arij:22 ٱمْلَُصلِّنَي

 َقاُلوا۟ َلْم نَُك ِمَن ٱمْلَُصلِّنَي
mereka berkata tidak ada kami dari orang-orang yang menegakkan

salat

Al-
Muddaththir:43
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ي ل ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sanjungan, madah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdoa, memohon, meminta,
mendoakan, bersembahyang, memohonkan, memuja, membesarkan,
menghormati, mentakzimkan, memuji, memuliakan, mengagungkan,

memuji-muji, bermadah, menyanjungkan, memuja-muja, mengangkat-
angkat, mengharap, mengagumi, mendambakan

۟ َصاُلوا َسيَْصَلىٰ َسأُْصلِيِه تَْصَلىٰ تَْصطَُلوَن
(mereka) masuk kelak akan masuk akan (aku)

masukkan (ia) memasuki kalian memanaskan
badan

۟ َلَصاُلوا ِصلِيًّا َصلُّوهُ َصاِل َصاُلوا۟
benar-benar

(mereka[lk]) masuk masuk masukkanlah ia sampai/masuk (mereka) masuk

َوَسيَْصَلْوَن َوتَْصلِيَُة نُْصلِيِهْم نُْصلِيِه َلَصاُلوا۟
dan mereka kelak

masuk dan masukkan kami masukkan
mereka

kami
memasukkannya

benar-benar
(mereka[lk]) masuk

يَْصَلى يَْصَلْونََها َويَْصَلىٰ َونُْصلِِهۦ َوَسيَْصَلْوَن
akan masuk masuk

kedalamnya[pr] dan akan masuk dan kami masukkan
dia

dan mereka kelak
masuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسـَٔاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر أَْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََّعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
aku akan mendatangkan kepadamu dari padanya dengan berita atau

aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api
agar supaya kalian kalian memanaskan badan

An-Naml:7
تَْصطَُلوَن

 أَْو َجذَْوٍة مَِّن ٱلنَّاِر َلَعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
atau bara/nyala dari api agar supaya kalian kalian memanaskan badan

Al-Qashash:29
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تَْصَلىٰ نَاًرا َحاِميًَة
memasuki api (ia[pr]) yang sangat panas Al-Ghaashiyah:4 تَْصَلىٰ

َسأُْصلِيِه َسَقَر
akan (aku) masukkan (ia) neraka saqar

Al-
Muddaththir:26 َسأُْصلِيِه

َسيَْصَلىٰ نَاًرا ذَاَت َلَهٍب
kelak akan masuk api sebelah bara api Al-Masad:3 َسيَْصَلىٰ

اَل َمرَْحبًۢا ِبِهْم إِنَُّهْم َصاُلوا۟ ٱلنَّاِر
tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka

(mereka) masuk api/neraka
Shaad:59 ۟ َصاُلوا

إاِلَّ َمْن ُهَو َصاِل ٱْلَجِحيمِ
kecuali orang dia sampai/masuk neraka yang menyala

Ash-
Shaafaat:163 َصاِل

ثُمَّ ٱْلَجِحيَم َصلُّوهُ
kemudian neraka jahim masukkanlah ia Al-Haaqqah:31 َصلُّوهُ

ثُمَّ َلنَْحُن أَْعَلُم ِبٱلَِّذيَن ُهْم أَْوَلىٰ ِبَها ِصلِيًّا
kemudian pasti (kami) paling mengetahui kepada orang-orang yang

mereka lebih utama dengannya masuk
Maryam:70 ِصلِيًّا

ثُمَّ إِنَُّهْم َلَصاُلوا۟ ٱْلَجِحيمِ
kemudian sesungguhnya mereka benar-benar (mereka[lk]) masuk

neraka

Al-
Mutaffifiin:16

۟ َلَصاُلوا
َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ُعْدوَٰنًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه نَاًرا

dan barang siapa dia melakukan itu permusuhan / pelanggaran hak
dan aniaya maka kelak kami memasukkannya api

An-Nisa:30 نُْصلِيِه
إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا

sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada
ayat-ayat Kami kelak/bakal kami masukkan mereka api

An-Nisa:56 نُْصلِيِهْم
َوتَْصلِيَُة َجِحيمٍ

dan masukkan neraka Al-Waqi'a:94 َوتَْصلِيَُة
إِنََّما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم نَاًرا َوَسيَْصَلْوَن َسِعيًرا

sesungguhnya/hanyalah mereka makan di dalam mereka
meninggalkan api dan mereka kelak masuk api yang menyala-nyala

An-Nisa:10 َوَسيَْصَلْوَن
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نَُولِِّهۦ َما تََولَّىٰ َونُْصلِِهۦ َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dipalingkan dia apa ia benar-benar memalingkan dan kami masukkan

dia neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali
An-Nisa:115 َونُْصلِِهۦ

َويَْصَلىٰ َسِعيًرا
dan akan masuk api yang menyala-nyala Al-Inshiqaaq:12 َويَْصَلىٰ

َجَهنََّم يَْصَلْونََها َوِبئَْس ٱْلَقرَاُر
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] dan seburuk-buruk tempat

ketetapan/kediaman
Ibrahim:29 يَْصَلْونََها

َجَهنََّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِهاُد
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] maka alangkah buruk

hamparan / lapangan
Shaad:56

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

يَْصَلْونََها يَْوَم ٱلدِّيِن
masuk kedalamnya[pr] pada hari pembalasan

Al-Infitaar:15

ٱلَِّذى يَْصَلى ٱلنَّاَر ٱْلُكبَْرٰى
yang akan masuk api/neraka (ia[lk]) yang besar Al-Alaa:12 يَْصَلى

ثُمَّ َجَعْلنَا َلُهۥ َجَهنََّم يَْصَلىَٰها َمذُْموًما مَّْدُحوًرا
kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam masuk

kedalamnya[pr] (ia[lk]) yang dicela orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:18 يَْصَلىَٰها

اَل يَْصَلىَٰهآ إاِلَّ ٱأْلَْشَقى
tidak masuk kedalamnya[pr] kecuali orang yang celaka Al-Lail:15 يَْصَلىَٰهآ

ٱْصَلْوَها ٱْليَْوَم ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
masuklah kedalamnya hari ini karena adalah kalian kalian

mengingkari
YaaSiin:64 ٱْصَلْوَها

ٱْصَلْوَها فَٱْصِبُرٓوا۟ أَْو اَل تَْصِبُروا۟ َسَوآٌء َعَليُْكْم
masuklah kedalamnya maka bersabarlah kamu atau tidak kalian

melakukan kesabaran sama saja atas kalian
Ath-Thuur:16
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ت م ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesunyian, istirahat, waktu

jeda, tenang, sikap diam, sikap bungkam, sikap tutup mulut, selaan, waktu
istirahat, waktu mengaso, ketiadaan berita

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendiamkan,
membungkamkan, mengheningkan, melenyapkan, menenangkan,

menghilangkan, berhenti sebentar, lenggang, memperdiamkan

ِمتُوَن صَٰ
orang-orang yang telah diam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمتُوَن َسَوآٌء َعَليُْكْم أََدَعْوتُُموُهْم أَْم أَنتُْم صَٰ
sama saja atas kalian apakah (kalian) menyeru mereka atau kalian

orang-orang yang telah diam
Al-A'raaf:193 ِمتُوَن صَٰ
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Kosakata AlQuran

د م ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna genggaman, palka, pengaruh,

cengkeraman, ruang kapal, tempat barang di kapal, cengkam, kakok,
pitingan, lapisan pelindung

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memegang, menahan,
berpegang, mempertahankan, memuat, mengadakan, memiliki,

mempunyai, menggendong, menyimpan, melakukan, melangsungkan,
berpendapat, menganggap, beranggapan, menggenggam, menguasai,

berisi, menarik, berpikiran, mengukuhi, berteguh, dpt diisi,
mempersandangkan, mempergantungi, bertahan, tahan, melawan,
menentang, mengulurkan, memberikan, menawarkan, menawari,

menanggung, menderita, memikul, bersabar, betah, menelan,
menanggungderitakan, bersabar hati, menjaga, memelihara, mematuhi,

menerima, menepati, memenuhi, mentaati, turut, memperhatikan,
merayakan, menghidupi, membiayai, mengongkosi, simpankan, tinggal,

tahan lama, menunjukkan, memperteguhkan, memperteguh,
memperturuntukan, menolak, hidup lebih lama dr, dipakai lebih lama dr

َمُد ٱلصَّ
tempat bergantung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمُد الـلَّـُه ٱلصَّ
Allah tempat bergantung Al-Ikhlas:2 َمُد ٱلصَّ
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Kosakata AlQuran

م م ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pekak, tuna rungu, budeg

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۟ وا َوَصمُّ ُهْم فَأََصمَّ ُصمٌّۢ ُصمٌّ ا ُصمًّ
dan mereka tuli lalu tulikan mereka pekak/tuli pekak/tuli orang-orang tuli

مُّ ٱلصُّ مَّ ٱلصُّ َوٱأْلََصمِّ ا َوُصمًّ
tuli orang tuli dan orang tuli dan tuli

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َوُعْميَانًا َعَليَْها ُصمًّ
diatasnya orang-orang tuli dan orang-orang buta Al-Furqon:73 ا ُصمًّ

ِت َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم ِفى ٱلظُُّلمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami pekak/tuli bisu di dalam kegelapan
Al-An'aam:39 ُصمٌّ

ُصمٌّۢ بُْكٌم ُعْمىٌ
pekak/tuli bisu buta Al-Baqarah:18 ُصمٌّۢ

ُصمٌّۢ بُْكٌم ُعْمىٌ فَُهْم اَل يَْعِقُلوَن
pekak/tuli bisu buta maka mereka tidak mereka menggunakan akal

Al-Baqarah:171

رَُهْم ُهْم َوأَْعَمىٰٓ أَبْصَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه فَأََصمَّ
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

lalu tulikan mereka dan butakanlah mata-mata mereka
Muhammad:23 ُهْم فَأََصمَّ

وا۟ َوَحِسبُٓوا۟ أاَلَّ تَُكوَن ِفتْنٌَة فََعُموا۟ َوَصمُّ
dan mereka mengira bahwa tidak akan adalah kalian cobaan-cobaan

maka mereka menjadi buta dan mereka tuli
Al-Maidah:71 ۟ وا َوَصمُّ
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KosakataAlQuran

نُْهْم وا۟ َكِثيٌر مِّ ثُمَّ َعُموا۟ َوَصمُّ
kemudian mereka buta dan mereka tuli sangat banyak dari mereka

Al-Maidah:71

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97
ا َوُصمًّ

ِميعِ َمثَُل ٱْلفَِريَقنْيِ َكٱأْلَْعَمىٰ َوٱأْلََصمِّ َوٱْلبَِصيِر َوٱلسَّ
perumpamaan pisahan dua golongan seperti orang buta dan orang tuli

dan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar
Huud:24 َوٱأْلََصمِّ

مَّ َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمُعوَن إَِليَْك أَفَأَنَت تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan diantara mereka orang mendengarkan kepadamu apakah kamu

akan mendengar orang tuli
Yunus:42 مَّ ٱلصُّ

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak dapat akan mendengar orang tuli seruan apabila

memalingkan yang dibelakang (mengatur)
An-Naml:80

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak akan mendengar orang tuli seruan apabila memalingkan

yang dibelakang (mengatur)
Ar-Ruum:52

مَّ أَْو تَْهِدى ٱْلُعْمىَ أَفَأَنَت تُْسِمعُ ٱلصُّ
apakah maka kamu akan mendengar orang tuli atau memberi

petunjuk buta
Az-Zukhruf:40

مُّ ٱْلبُْكُم ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن ٱلصُّ
tuli bisu orang-orang yang tidak mereka menggunakan akal Al-Anfaal:22 مُّ ٱلصُّ

مُّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َما يُنذَُروَن واََل يَْسَمعُ ٱلصُّ
dan tidak mendengar tuli seruan apabila apa-apa diberi peringatan

Al-Anbiyaa':45
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Kosakata AlQuran

ع ن ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hasil, pengeluaran,

penghasilan, keluaran, produksi, buatan, pengerjaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat, mencapai,

menjadikan, melakukan, menghukum, menciptakan, memproduksi,
membangun, mencipta, mengeluarkan, menghasilkan, menimbulkan,

memberikan, membuahkan, menerbitkan, menyediakan, memperlihatkan,
buat, menjadi, bikin, mendapatkan, memperoleh, mendapat, mendapati,

mengadakan, melemparkan, membikin, mendorong, membereskan,
menempuh, menerima, memperlakukan, ternyata, mematikan,

memadamkan, melepaskan, keluar, berakhir dgn, mengusir, menghalau,
mengunjungi, bangun, berakhirkan, berakibat dgn, memaksakan

ُصنًْعا َصنَْعَة َصنَُعٓوا۟ َصنَُعوا۟ تَْصنَُعوَن
perbuatan membuat (mereka)

mengusahakan
(mereka)

mengusahakan membuat

َويَْصنَعُ َولِتُْصنَعَ َمَصاِنعَ ُصنْعَ ُصنًْعا
dan membuat dan supaya

dibuat/diasuh
tempat pembuatan
(gedung-gedung) perbuatan perbuatan

يَْصنَُعوَن يَْصنَعُ َوٱْصنَعِ َوٱْصطَنَْعتَُك
kerjakan dia membuat dan buatlah dan Aku telah memilih

kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلِذْكُر الـلَّـِه أَْكبَُر َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْصنَُعوَن
dan sungguh mengingat Allah paling besar dan Allah dia mengetahui

apa membuat
Al-Ankabuut:45 تَْصنَُعوَن

َوَحِبَط َما َصنَُعوا۟ ِفيَها َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan lenyap apa (mereka) mengusahakan didalamnya/diakhirat dan

keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan
Huud:16 ۟ َصنَُعوا
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KosakataAlQuran

واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ تُِصيبُُهم ِبَما َصنَُعوا۟ َقارَِعٌة
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari ditimpa

mereka[lk] dengan sebab (mereka) mengusahakan (ia[pr]) yang
menjadi pengejut / pembuat bencana

Arraad:31

اِحُر َحيُْث أَتَىٰ ِحٍر واََل يُفْلِحُ ٱلسَّ إِنََّما َصنَُعوا۟ َكيُْد سَٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya penyihir

dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti
datang

Thaahaa:69

۟ َوأَْلِق َما ِفى يَِميِنَك تَْلَقْف َما َصنَُعٓوا
dan lemparkanlah apa di dalam tangan kananmu menelan apa

(mereka) mengusahakan
Thaahaa:69 ۟ َصنَُعٓوا

َوَعلَّْمنَُٰه َصنَْعَة َلبُوٍس لَُّكْم لِتُْحِصنَُكم مِّۢن بَأِْسُكْم
dan (kami) telah mengajarnya membuat pakaian bagi kalian untuk

melindungi kalian[lk] dari peperanganmu
Al-Anbiyaa':80 َصنَْعَة

َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنًْعا
dan mereka mengira sesungguhnya mereka berbuat baik perbuatan Al-Kahfi:104 ُصنًْعا

ُصنْعَ الـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَتَْقَن ُكلَّ َشىٍْء
perbuatan Allah yang (ia) menyempurnakan/mengkokohkan tiap-tiap

sesuatu
An-Naml:88 ُصنْعَ

َوتَتَِّخذُوَن َمَصاِنعَ َلَعلَُّكْم تَْخُلُدوَن
dan benar-benar mengambil/menjadikan tempat pembuatan (gedung-

gedung) agar supaya kalian mengekal

Asy-
Syu'araa':129

َمَصاِنعَ
َوأَْلَقيُْت َعَليَْك َمَحبًَّة مِّنِّى َولِتُْصنَعَ َعَلىٰ َعيِْنىٓ

dan (aku) lemparkanlah atas kamu kasih sayang dari-Ku dan supaya
dibuat/diasuh atas/terhadap penglihatan-ku

Thaahaa:39 َولِتُْصنَعَ
َويَْصنَعُ ٱْلفُْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمأَلٌ مِّن َقْوِمِهۦ

dan membuat perahu dan setiap kali melewati atasnya pemuka-
pemuka dari kaumnya

Huud:38 َويَْصنَعُ
َوٱْصطَنَْعتَُك لِنَفِْسى

dan Aku telah memilih kamu kepadaku/untukku Thaahaa:41 َوٱْصطَنَْعتَُك
َوٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا

dan buatlah perahu dengan penghilatan kami dan wahyu kami Huud:37 َوٱْصنَعِ
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KosakataAlQuran

َوَدمَّرْنَا َما َكاَن يَْصنَعُ ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهۥ َوَما َكانُوا۟ يَْعرُِشوَن
dan kami menghancurkan apa adalah dia dia membuat fir'aun dan

kaumnya dan tidak adalah mereka mereka membangun singgasana
Al-A'raaf:137 يَْصنَعُ

َوَسْوَف يُنَبِّئُُهُم الـلَّـُه ِبَما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن
dan kelak dia memberitakan kepada mereka Allah dengan apa adalah

mereka kerjakan
Al-Maidah:14 يَْصنَُعوَن

ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن  َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

kerjakan
Al-Maidah:63

 ِبَما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن
dengan apa/disebabkan adalah mereka kerjakan

An-Nahl:112

 ذَٰلَِك أَزَْكىٰ َلُهْم إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
itu lebih bersih/suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha

mengetahui dengan/terhadap apa kerjakan
An-Nuur:30

 إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/tentang apa kerjakan

Faathir:8

فَأَْوَحيْنَآ إَِليِْه أَِن ٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا
maka (kami) mewahyukan kepadanya agar/hendalah membuat perahu

dengan penghilatan kami dan wahyu kami

Al-
Mu'minuun:27

ٱْصنَعِ
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Kosakata AlQuran

م ن ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berhala, pujaan, dewa,

pemujaan yg mutlak, pemujaan yg mendalam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْصنَاَم أَْصنََٰمُكم أَْصنَامٍ أَْصنَاًما
berhala berhala-berhala kalian berhala-berhala berhala-berhala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما َءالَِهًة
apakah kamu mengambil/jadikan berhala-berhala tuhan-tuhan Al-An'aam:74 أَْصنَاًما

ِكِفنَي َقاُلوا۟ نَْعبُُد أَْصنَاًما فَنَظَلُّ َلَها عَٰ
mereka berkata kami menyembah berhala-berhala maka kami

senantiasa kepadanya (mereka[lk]) yang tekun
Asy-Syu'araa':71

فَأَتَْوا۟ َعَلىٰ َقْومٍ يَْعُكفُوَن َعَلىٰٓ أَْصنَامٍ لَُّهْم
maka mereka sampai atas/terhadap kaum/orang-orang mereka

menekuni atasku/terhadapku berhala-berhala bagi mereka
Al-A'raaf:138 أَْصنَامٍ

َوتَٱهللَِّ أَلَِكيَدنَّ أَْصنََٰمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا۟ ُمْدِبِريَن
dan demi Allah sungguh akan membuat tipu daya berhala-berhala

kalian sesudah bahwa mereka dipalingkan yang dibelakang
(mengatur)

Al-Anbiyaa':57
أَْصنََٰمُكم

َوٱْجنُبِْنى َوبَِنىَّ أَن نَّْعبَُد ٱأْلَْصنَاَم
dan jauhkan aku dan anak-anakku bahwa kami menyembah berhala Ibrahim:35 ٱأْلَْصنَاَم
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Kosakata AlQuran

و ن ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna korek, korek api, tandingan,

geretan, perkawinan, tara, mancis, penggesek api, timbangan, tolok,
sesuatu yg serasi, sesuatu yg sepadan, konkurs , kembar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna cocok, mencocokkan,
menyetel, bertanding, menandingi, jodoh, setel, mengawinkah, melahirkan

kembar, menghubungi

ِصنَْواٍن ِصنَْواٌن
percabangan percabangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوزَرٌْع َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغيُْر ِصنَْواٍن يُْسَقىٰ ِبَمآٍء
dan tanaman-tanaman dan kurma percabangan dan tidak percabangan

disirami (oleh nya) dengan air
Arraad:4 ِصنَْواٌن

َوزَرٌْع َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغيُْر ِصنَْواٍن يُْسَقىٰ ِبَمآٍء
dan tanaman-tanaman dan kurma percabangan dan tidak percabangan

disirami (oleh nya) dengan air
Arraad:4 ِصنَْواٍن
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ر ه ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencairan, cairan, leburan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencair, meleleh, mencairkan,
melumer, melebur, leleh, meluluhkan, mengharukan, memilukan,

melumerkan, menghilang, memadukan, memadu, menggabungkan,
menyatukan, berfusi, mencor, melaruntukan

يُْصَهُر َوِصْهًرا
dihancurluluhkan dan hubungan perkawinan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجَعَلُهۥ نََسبًا َوِصْهًرا وََكاَن َربَُّك َقِديًرا
maka (ia) menjadikannya nasab/hubungan dan hubungan perkawinan

dan ia adalah tuhanmu maha kuasa
Al-Furqon:54 َوِصْهًرا

يُْصَهُر ِبِهۦ َما ِفى بُطُوِنِهْم َوٱْلُجُلوُد
dihancurluluhkan dengannya apa di dalam mereka meninggalkan dan

kulit-kulit
Al-Hajj:20 يُْصَهُر
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ب و ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pucuk, taruk, kecambah,

perburuan, sulur, saluran, pemandangan, rupa, penglihatan, alat
pembidik, pendapat, jarak, jajaran, barisan, lapangan, kompor, tingkat
nada, tempat latihan, jajar, makan, kilau, semarak, simpati, keriuhan,

keributan, terhadap, menuju, ke arah, untuk, kepada, pada, menjelang,
bagi, demi, hampir, mendapatkan, tentang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menimpa, terjadi, menembak,
membuat, melepaskan, bermain, mengarungi, melihat, bergerak, bergeser,

terbentang, menyusun, membariskan, berbaris, menempatkan diri,
terletak sejajar, mengembara, menggolongkan, melemparkan,

mengajukan, bersinar, bercahaya, menyorot, berseri-seri, mengkilap,
mengkilat, memancar, berseri, menyemir, menggosok, menggilap,

mengkilatkan, mengkilapkan, berkilat, bergemerlapan, menyenter,
menggosokkan, menggosok mengkilap, menyorotkan, bergemilang,

berkaca-kaca, berapi-api, menyusul, mengejar, mendekati,
mengejuntukan, datang dgn tiba-tiba

أََصابََها أََصابََك أََصابَتُْه أََصابَْت أََصاَب
dia

menimpanya/menyiramnya dia menimpamu menimpanya dia menimpa semakin menimpa

أََصبْتُم أََصابَُهۥ أََصابَُهْم أََصابَُهُم أََصابََها
kalian

menimpakan
semakin

menimpanya
dia menimpa

mereka
dia menimpa

mereka
dia

menimpanya/menyiramnya

بَُكم أَصَٰ بَتُْهم أَصَٰ بَتُْكم أَصَٰ أََصبْنَُٰهم أََصبْتُم
dia menimpa kalian dia menimpakan dia menimpakan

kalian
kami menimpakan

mereka kalian menimpakan

تُِصبُْكْم تُِصبَْك أُِصيُب بَُكْم أَصَٰ بَُكم أَصَٰ
dia menimpa kalian ditimpamu (aku) timpakan dia menimpa kalian dia menimpa kalian
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تُِصيبَُهم َ تُِصينبَّ تُِصيبَنَا تُِصبُْهْم تُِصبُْكْم
ditimpa mereka[lk] benar-benar ditimpa kami ditimpa dia menimpa

mereka dia menimpa kalian

َسيُِصيُب تُِصيبُوا۟ تُِصيبُُهم تُِصيبَُهْم تُِصيبَُهم
kelak dia akan

menimpa ditimpakan ditimpa mereka[lk] ditimpa mereka[lk] ditimpa mereka[lk]

فَأََصابَُهْم فَأََصابََهآ َصَوابًا َسيُِصيبُُهْم َسيُِصيُب
maka semakin

menimpa mereka
maka dia

menimpakanya yang benar kelak (ia) akan
menimpa mereka

kelak dia akan
menimpa

فََصبَّ فَتُِصيبَُكم بَتُْكم فَأَصَٰ فَأََصابَُهۥ فَأََصابَُهْم
maka menimpakan maka akan ditiimpa

kalian[lk]
maka/lalu dia

menimpa kalian
kemudian dia

menimpakannya
maka semakin

menimpa mereka

مُِّصيبٌَة ُمِصيبَُها ُمِصيبٌَة فَيُِصيُب فََصبَّ
bencana bencananya bencana lalu ditimpakah

(oleh nya) maka menimpakan

َوأََصابَُه مُِّصيبَُة مُِّصيبٍَة مُِّصيبَةٌۢ مُِّصيبٌَة
dan dia

menimpakannya bencana bencana bencana bencana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُْل َمآ أََصاَب َقْوَم نُوحٍ أَن يُِصيبَُكم مِّ
akan ditimpa kalian[lk] seperti apa semakin menimpa kaum nuh Huud:89 أََصاَب

فَِإذَآ أََصاَب ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن
maka apabila semakin menimpa dengannya siapa dia kehendaki
daripada hamba-hambanya tiba-tiba mereka mereka kelak akan

bergembira

Ar-Ruum:48

يحَ تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦ رَُخآًء َحيُْث أََصاَب رْنَا َلُه ٱلرِّ  فََسخَّ
maka (kami) menundukkan baginya angin dia mengalirkan dengan

perintahnya baik/lembut kemana saja semakin menimpa
Shaad:36
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َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفىٓ أَنفُِسُكْم
tidak semakin menimpa dari bencana di dalam bumi dan tidak di

dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Hadiid:22

َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
tidak semakin menimpa dari bencana kecuali dengan seizin Allah

At-
Taghaabun:11

أََصابَْت َحرَْث َقْومٍ ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَأَْهَلَكتُْه
dia menimpa ladang kaum/orang-orang mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri maka/lalu dia membinasakannya
Ali-Imran:117 أََصابَْت

إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11 أََصابَتُْه

مَّآ أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن الـلَّـِه
apa dia menimpamu dari kebaikan maka dari Allah An-Nisa:79 أََصابََك

َوَمآ أََصابََك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسَك
dan tidak dia menimpamu dari kejelekan/bencana maka dari hati

kamu
An-Nisa:79

 َوٱْصِبْر َعَلىٰ َمآ أََصابََك
dan bersabarlah atas/terhadap apa dia menimpamu

Luqman:17

أََصابََها َواِبٌل فَـَٔاتَْت أُُكَلَها ِضْعفَنْيِ
dia menimpanya/menyiramnya hujan lebat maka dia mendatangkan

makanan-makanannya dua kali lipat
Al-Baqarah:265 أََصابََها

َمآ أََصابَُهُم ٱْلَقرُْح لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِمنُْهْم
apa dia menimpa mereka luka bagi orang-orang yang lebih baik dari

mereka
Ali-Imran:172 أََصابَُهُم

َوٱلَِّذيَن إِذَآ أََصابَُهُم ٱْلبَْغىُ ُهْم يَنتَِصُروَن
dan orang-orang yang apabila dia menimpa mereka kezaliman

mereka akhirnya membela diri
Asy-Syuura:39

فََما َوَهنُوا۟ مِلَآ أََصابَُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka tidak mereka menjadi lemah karena apa (bencana) dia menimpa

mereka di dalam jalan Allah
Ali-Imran:146 أََصابَُهْم

 واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد إِنَُّهۥ ُمِصيبَُها َمآ أََصابَُهْم
dan jangan memalingkan diantara kalian seorang sesungguhnya dia

bencananya apa dia menimpa mereka
Huud:81
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ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوِة َوِممَّ ِبِريَن َعَلىٰ َمآ أََصابَُهْم َوٱمْلُِقيِمى ٱلصَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar atas/terhadap apa dia menimpa mereka dan

orang-orang yang mendirikan sholat dan dari apa kami rizqikan
kepada mereka mereka menafkahkan

Al-Hajj:35

فَِإْن أََصابَُهۥ َخيٌْر ٱطَْمأَنَّ ِبِهۦ
maka jika semakin menimpanya kebaikan tenteramlah ia dengannya Al-Hajj:11 أََصابَُهۥ

ثَْليَْها بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقْد أََصبْتُم مِّ َآ أَصَٰ أََوملَّ
dan mengapa ketika dia menimpakan kalian bencana sungguh telah

kalian menimpakan dua kali serupanya
Ali-Imran:165 أََصبْتُم

أَن لَّْو نََشآُء أََصبْنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
bahwa kalau dia menghendaki kami menimpakan mereka dengan

dosa-dosa mereka
Al-A'raaf:100 أََصبْنَُٰهم

ثَْليَْها بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقْد أََصبْتُم مِّ َآ أَصَٰ أََوملَّ
dan mengapa ketika dia menimpakan kalian bencana sungguh telah

kalian menimpakan dua kali serupanya
Ali-Imran:165 بَتُْكم أَصَٰ

بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقاَل َقْد أَنَْعَم الـلَّـُه َعَلىَّ فَِإْن أَصَٰ
maka jika dia menimpakan kalian bencana dia mengatakan sungguh

telah dia menganugerahkan Allah atas
An-Nisa:72

بَتُْهم مُِّصيبٌَة ٱلَِّذيَن إِذَآ أَصَٰ
orang-orang yang apabila dia menimpakan bencana Al-Baqarah:156 بَتُْهم أَصَٰ

بَتُْهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فََكيَْف إِذَآ أَصَٰ
maka bagaimanakah apabila dia menimpakan bencana dengan sebab

ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
An-Nisa:62

بَُكم مِّن مُِّصيبٍَة َوَمآ أَصَٰ
dan tidak dia menimpa kalian dari suatu bencana Asy-Syuura:30 بَُكم أَصَٰ

بَُكْم َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن واََل َمآ أَصَٰ
dan tidak apa dia menimpa kalian dan Allah maha mengetahui

dengan/terhadap apa kalian melakukan
Ali-Imran:153 بَُكْم أَصَٰ

بَُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوَمآ أَصَٰ
dan tidak dia menimpa kalian pada hari ditemukanlah kedua

kumpulan/golongan
Ali-Imran:166

بَُكْم فَْضٌل مَِّن الـلَّـِه َوَلِئْن أَصَٰ
dan sungguh jika dia menimpa kalian karunia dari Allah

An-Nisa:73
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إِنَّا ُهْدنَآ إَِليَْك َقاَل َعذَاِبىٓ أُِصيُب ِبِهۦ َمْن أََشآُء
sesungguhnya kami (kami) kembali/bertaubat kepada Engkau dia

mengatakan azab (aku) timpakan dengannya siapa kehendaki
Al-A'raaf:156 أُِصيُب

إِن تُِصبَْك َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم
bahwa ditimpamu suatu kebaikan kamu menyusahkan mereka At-Taubah:50 تُِصبَْك

إِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقوُلوا۟ َقْد أََخذْنَآ أَْمرَنَا ِمن َقبُْل َو
dan jika ditimpamu bencana dia mengatakan sungguh telah kami

telah mengambil urusan/keputusan kami dari sebelum
At-Taubah:50

إِن تُِصبُْكْم َسيِّئٌَة يَفْرَُحوا۟ ِبَها َو
dan jika dia menimpa kalian kejahatan/bencana mereka gembira

dengannya/karenanya
Ali-Imran:120 تُِصبُْكْم

ِذِهۦ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه إِن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kebaikan dia mengatakan ini dari sisi

Allah
An-Nisa:78 تُِصبُْهْم

ِذِهۦ ِمْن ِعنِدَك إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dia mengatakan ini

dari sisi kamu
An-Nisa:78

َعُهۥٓ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَطَّيَُّروا۟ ِبُموَسىٰ َوَمن مَّ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana mereka

menerbangkan kepada Musa dan orang bersama dia
Al-A'raaf:131

إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم إِذَا ُهْم يَْقنَطُوَن َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan apa/sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka tiba-tiba mereka
berputus asa

Ar-Ruum:36

َن َكفُوٌر نسَٰ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فَِإنَّ ٱإْلِ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka maka
sesungguhnya manusia keingkaran

Asy-Syuura:48

يَُقوُلوَن نَْخَشىٰٓ أَن تُِصيبَنَا َدآِئرَةٌ
mereka mengatakan menakutkan agar kami ditimpa bencana/bahaya Al-Maidah:52 تُِصيبَنَا

ًة َ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُكْم َخآصَّ َوٱتَُّقوا۟ ِفتْنًَة الَّ تُِصينبَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada cobaan/fitnah tidak

benar-benar ditimpa orang-orang yang mereka menganiaya diantara
kalian khusus

Al-Anfaal:25 َ تُِصينبَّ

َوَلوآَْل أَن تُِصيبَُهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan supaya tidak bahwa/ketika ditimpa mereka[lk] bencana dengan

apa/sebab ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Qashash:47 تُِصيبَُهم
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فَْليَْحذَِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمرِِهۦٓ أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة
maka hendaklah takut orang-orang yang semakin menyalahkan dari

urusan-nya akan ditimpa mereka[lk] cobaan-cobaan
An-Nuur:63 تُِصيبَُهْم

واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ تُِصيبُُهم ِبَما َصنَُعوا۟ َقارَِعٌة
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari ditimpa

mereka[lk] dengan sebab (mereka) mengusahakan (ia[pr]) yang
menjadi pengejut / pembuat bencana

Arraad:31
تُِصيبُُهم

َلٍة فَتَبَيَّنُٓوا۟ أَن تُِصيبُوا۟ َقْومًۢا ِبَجهَٰ
maka kalian hendaklah teliti agar ditimpakan kaum dengan

kejahilan/kebodohan
Al-Hujuraat:6 ۟ تُِصيبُوا

َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َصَغاٌر ِعنَد الـلَّـِه
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka melanggar

semakin kecil / kehinaan disisi Allah
Al-An'aam:124 َسيُِصيُب

َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka siksaan sangat pedih
At-Taubah:90

َسيُِصيبُُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوَما ُهم ِبُمْعجِِزيَن
kelak (ia) akan menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan tidak mereka bagi para yang melepaskan diri
Az-Zumar:51 َسيُِصيبُُهْم

ُن َوَقاَل َصَوابًا الَّ يَتََكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
tidak menjadi mengatakan kecuali siapa/orang memberi izin baginya

pemurah dan dia mengucapkan yang benar
An-Naba:38 َصَوابًا

فَأََصابََهآ إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر
maka dia menimpakanya angin keras tentang (kebenaran) itu api Al-Baqarah:266 فَأََصابََهآ

فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا۟ َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

mengerjakan dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

An-Nahl:34 فَأََصابَُهْم

ؤآَُلِء فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن هَٰٓ
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan orang-orang yang mereka menganiaya
dari/diantara mereka itu

Az-Zumar:51

فَأََصابَُهۥ َواِبٌل فَتَرََكُهۥ َصْلًدا
kemudian dia menimpakannya hujan lebat maka ia meninggalkannya

kebersihan
Al-Baqarah:264 فَأََصابَُهۥ
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َلٰوِة بَتُْكم مُِّصيبَُة ٱمْلَْوِت تَْحِبُسونَُهَما ِمۢن بَْعِد ٱلصَّ فَأَصَٰ
maka/lalu dia menimpa kalian bencana mati kalianmenahan

keduanya dari sesudah sholat
Al-Maidah:106 بَتُْكم فَأَصَٰ

َعرَّةٌۢ ِبَغيِْر ِعْلمٍ أَن تَطَـُٔوُهْم فَتُِصيبَُكم مِّنُْهم مَّ
bahwa (kalian[lk]) akan membunuh mereka[lk] maka akan ditiimpa

kalian[lk] dari mereka kesusahan dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Fath:25 فَتُِصيبَُكم

فََصبَّ َعَليِْهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب
maka menimpakan atas mereka tuhanmu cemeti/cambuk azab / siksa Al-Fajr:13 فََصبَّ

وَِٰعَق فَيُِصيُب ِبَها َمن يََشآُء َويُرِْسُل ٱلصَّ
dan dia mengikirimkan halilintar lalu ditimpakah (oleh nya)

dengannya siapadia kehendaki
Arraad:13 فَيُِصيُب

ِمۢن بَرٍَد فَيُِصيُب ِبِهۦ َمن
dari salju/es lalu ditimpakah (oleh nya) dengannya orang/siapa

An-Nuur:43

إِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقوُلوا۟ َقْد أََخذْنَآ أَْمرَنَا ِمن َقبُْل َو
dan jika ditimpamu bencana dia mengatakan sungguh telah kami

telah mengambil urusan/keputusan kami dari sebelum
At-Taubah:50 ُمِصيبٌَة

واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد إِنَُّهۥ ُمِصيبَُها َمآ أََصابَُهْم
dan jangan memalingkan diantara kalian seorang sesungguhnya dia

bencananya apa dia menimpa mereka
Huud:81 ُمِصيبَُها

بَتُْهم مُِّصيبٌَة ٱلَِّذيَن إِذَآ أَصَٰ
orang-orang yang apabila dia menimpakan bencana Al-Baqarah:156 مُِّصيبٌَة

ثَْليَْها بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقْد أََصبْتُم مِّ َآ أَصَٰ أََوملَّ
dan mengapa ketika dia menimpakan kalian bencana sungguh telah

kalian menimpakan dua kali serupanya
Ali-Imran:165

بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقاَل َقْد أَنَْعَم الـلَّـُه َعَلىَّ فَِإْن أَصَٰ
maka jika dia menimpakan kalian bencana dia mengatakan sungguh

telah dia menganugerahkan Allah atas
An-Nisa:72

بَتُْهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فََكيَْف إِذَآ أَصَٰ
maka bagaimanakah apabila dia menimpakan bencana dengan sebab

ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
An-Nisa:62 مُِّصيبَةٌۢ

َوَلوآَْل أَن تُِصيبَُهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan supaya tidak bahwa/ketika ditimpa mereka[lk] bencana dengan

apa/sebab ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Qashash:47
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بَُكم مِّن مُِّصيبٍَة َوَمآ أَصَٰ
dan tidak dia menimpa kalian dari suatu bencana Asy-Syuura:30 مُِّصيبٍَة

َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفىٓ أَنفُِسُكْم
tidak semakin menimpa dari bencana di dalam bumi dan tidak di

dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Hadiid:22

َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
tidak semakin menimpa dari bencana kecuali dengan seizin Allah

At-
Taghaabun:11

َلٰوِة بَتُْكم مُِّصيبَُة ٱمْلَْوِت تَْحِبُسونَُهَما ِمۢن بَْعِد ٱلصَّ فَأَصَٰ
maka/lalu dia menimpa kalian bencana mati kalianmenahan

keduanya dari sesudah sholat
Al-Maidah:106 مُِّصيبَُة

يٌَّة ُضَعفَآُء َوأََصابَُه ٱْلِكبَُر َوَلُهۥ ذُرِّ
dan dia menimpakannya besar/tua dan baginya keturunan yang lemah Al-Baqarah:266 َوأََصابَُه

إِن يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكم بَْعُض ٱلَِّذى يَِعُدُكْم َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) yang membenarkan ditimpa kalian[lk]

sebagian yang dia memberi pengajaran kepada kalian
Ghafir:28 يُِصبُْكم

فَِإن لَّْم يُِصبَْها َواِبٌل فَطَلٌّ
maka jika tidak dia ditiimpanya hujan lebat maka hujan gerimis Al-Baqarah:265 يُِصبَْها

ثُْل َمآ أََصاَب َقْوَم نُوحٍ أَن يُِصيبَُكم مِّ
akan ditimpa kalian[lk] seperti apa semakin menimpa kaum nuh Huud:89 يُِصيبَُكم

َونَْحُن نَتََربَُّص ِبُكْم أَن يُِصيبَُكُم الـلَّـُه ِبَعذَاٍب
dan kami (kami) supaya menunggu-nunggu dengan/kepada kalian

bahwa ditimpa kalian Allah dengan siksaan
At-Taubah:52 يُِصيبَُكُم

ُقل لَّن يُِصيبَنَآ إاِلَّ َما َكتََب الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan tidak akan ditimpakan kami melainkan

apa diamenuliskan / menetapkan Allah
At-Taubah:51 يُِصيبَنَآ

فَِإن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلْم أَنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ذُنُوِبِهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka ketahuilah bahwasanya dia

menghendaki Allah agar ditimpakan bencana kepada dengan
sebagian dosa-dosa mereka

Al-Maidah:49
يُِصيبَُهم

أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
atau ditimpakan bencana kepada siksaan sangat pedih An-Nuur:63 يُِصيبَُهْم
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فَاَل رَآدَّ لِفَْضلِِهۦ يُِصيُب ِبِهۦ
maka tidak ada (ia) menolak untuk karunianya ditimpakan dengannya Yunus:107 يُِصيُب

َعن نَّفِْسِهۦ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم اَل يُِصيبُُهْم ظََمأٌ
dari dirinya sendiri itu karena sesungguhnya mereka tidak ditiimpa

mereka[lk] kehausan
At-Taubah:120 يُِصيبُُهْم
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ت و ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bunyi, pendapat, penyanyi,

pendirian, ragam gramatikal, bunyi, kesan, selat, telepon
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyuarakan , menyatakan,
berbunyi, membunyikan, mengucapkan, mengenai, menduga, memeriksa,

mengunting, menyelam dalam-dalam, menelepon, meneruskan,
memperonyokkan, mencirikan, menggambarkan, menandakan,
menggolongkan, memberi ciri, melukiskan, menunjukkan sifat,

mempercirikan, mendaftarkan, mencatat, mencatatkan, menunjukkan,
menunjuk, menyatakan

َصْوِتَك َصْوِت ِبَصْوِتَك أَْصوَٰتَُهْم أَْصوَٰتَُكْم
suara kamu suara dengan suara kamu suara-suara mereka suara-suara kalian

ٱأْلَْصوَِٰت ٱأْلَْصَواُت َلَصْوُت
suara-suara suara-suara sungguh suara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2 أَْصوَٰتَُكْم

وَن أَْصوَٰتَُهْم ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُغضُّ
sesungguhnya orang-orang yang menutup/menahan suara-suara

mereka disisi rasul Allah
Al-Hujuraat:3 أَْصوَٰتَُهْم

َوٱْستَفِْززْ َمِن ٱْستَطَْعَت ِمنُْهم ِبَصْوِتَك
dan hasunglah/gerakanlah siapa kamu memohon kesanggupan dari

mereka dengan suara kamu
Al-Isra:64 ِبَصْوِتَك

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2 َصْوِت
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َوٱْقِصْد ِفى َمْشِيَك َوٱْغُضْض ِمن َصْوِتَك
dan sederhanakanlah di dalam tempat / waktu jalan kamu dan

lunakkan dari suara kamu
Luqman:19 َصْوِتَك

إِنَّ أَنَكَر ٱأْلَْصوَِٰت َلَصْوُت ٱْلَحِميِر
sesungguhnya (ia[lk]) paling buruk suara-suara sungguh suara

keledai
Luqman:19 َلَصْوُت

ِن فَاَل تَْسَمعُ إاِلَّ َهْمًسا َوَخَشَعِت ٱأْلَْصَواُت لِلرَّْحمَٰ
dan khusyuk/merendah suara-suara kepada pemurah maka tida

mendengar kecuali bisikan
Thaahaa:108 ٱأْلَْصَواُت

إِنَّ أَنَكَر ٱأْلَْصوَِٰت َلَصْوُت ٱْلَحِميِر
sesungguhnya (ia[lk]) paling buruk suara-suara sungguh suara

keledai
Luqman:19 ٱأْلَْصوَِٰت
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ر و ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna konfigurasi, susunan, bentuk,

rupa, cat, jepret, foto, kancing, derak, gigitan, bunyi keras, bunyi nyaring,
derik, kertak, udara dingin, kue jahe, tunas, pucuk, taruk, kecambah,

perburuan, sulur, saluran, cangkuk, taoge, penerimaan, pendapatan, film,
selaput, lapisan tipis ganggang, lapisan tipis lumut, gambar, gambaran,

keadaan, pigura, contoh, taferil, peta, potret.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotret, menggambarkan,

membayangkan, melukiskan, mengutarakan, memperikan,
memperkatakan, membuat, melambangkan, merupakan perlambang,

menjadi contoh, melukis, mengecat, mencat, mengecet, mengulas,
mengobati, menaruh cat, memerankan, membawakan, menggambar,

berperan sbg, membentak, mencaplok, merampas, menggertak,
mematahkan, putus, menggigit, menghardik, menyentak, membunyikan,

meletik, mengatupkan dgn bunyi keras, memotong, menjepret dgn
kamera, mengambil foto, berderak-derak, menembak, melepaskan,

bermain, mengarungi, melemparkan, mengajukan, membedil, mengambil,
mencuri, membawa, menganggap, makan, mengira, ambil, melakukan,
mengadakan, memakan waktu, menerima, menempuh, menderita, naik,
menggunakan, memegang, memerlukan, mengikuti, minum, mengantar,
mendapatkan, mendapati, merebut, mencapai, memperoleh, mencatat,

mendapat, memenangkan, mengalihkan, menempati, menduduki,
mengurangi, mencabut, jadi, memuat, menaiki, pakai, menyewa, antarkan,

menyangka, mengurangkan, mencatatkan, mulai menyala,
mencabuntukan, mencedok, suka, memfilmkan, membuat film, cocok

untuk diambil filmnya, melapisi, menceritakan.

رَُكْم َوَصوَّ فَُصرُْهنَّ ُصَورَُكْم ُصورٍَة رْنَُٰكْم َصوَّ
dan (ia) telah benar-
benar membentuk

kalian
lalu mereka
dijinakkan bentuk rupa kalian gambar/bentuk kami membentuk

rupa kalian

ُر ٱمْلَُصوِّ وِر ٱلصُّ رُُكْم يَُصوِّ
(ia[lk]) yang membentuk rupa sangkakala dia sungguh-sungguh akan

membentuk kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رْنَُٰكْم َوَلَقْد َخَلْقنَُٰكْم ثُمَّ َصوَّ
dan sesungguhnya kami menciptakan kalian kemudian kami

membentuk rupa kalian
Al-A'raaf:11 رْنَُٰكْم َصوَّ
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بََك ِفىٓ أَىِّ ُصورٍَة مَّا َشآَء رَكَّ
di dalam / pada apa saja gambar/bentuk apa ia menghendaki (ia) telah

sering menyusunmu / menaikkanmu
Al-Infitaar:8 ُصورٍَة

رَُكْم فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوَصوَّ
dan (ia) telah benar-benar membentuk kalian lalu semakin

membaguskan bentuk rupa kalian dan (ia) memberi rezki kamu
(kalian) dari orang yang baik-baik

Ghafir:64
ُصَورَُكْم

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َو
lalu semakin membaguskan bentuk rupa kalian dan kepada-Nya

tempat kembali
At-Taghaabun:3

فَُصرُْهنَّ إَِليَْك ثُمَّ ٱْجَعْل َعَلىٰ ُكلِّ َجبٍَل
lalu mereka dijinakkan kepadamu kemudian kamu hendaklah

menjadikan atas/terhadap setiap gunung
Al-Baqarah:260 فَُصرُْهنَّ

رَُكْم فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوَصوَّ
dan (ia) telah benar-benar membentuk kalian lalu semakin

membaguskan bentuk rupa kalian dan (ia) memberi rezki kamu
(kalian) dari orang yang baik-baik

Ghafir:64 رَُكْم َوَصوَّ

رَُكْم وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ َوَصوَّ مَٰ  َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar/hak dan (ia) telah

benar-benar membentuk kalian
At-Taghaabun:3

رُُكْم ِفى ٱأْلَرَْحامِ َكيَْف يََشآُء ُهَو ٱلَِّذى يَُصوِّ
dia yang dia sungguh-sungguh akan membentuk kalian di dalam

rahim bagaimana menurutdia kehendaki
Ali-Imran:6 رُُكْم يَُصوِّ

وِر َوَلُه ٱمْلُْلُك يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
dan baginya kerajaan pada hari dia ditiup di dalam sangkakala Al-An'aam:73 وِر ٱلصُّ

وِر فََجَمْعنَُٰهْم َجْمًعا َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka/lalu (kami)

mengumpulkan mereka pengumpulan
Al-Kahfi:99

وِر  يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

Thaahaa:102

وِر  فَِإذَا نُِفخَ ِفى ٱلصُّ
maka apabila (dia[lk]) telah ditiup di dalam sangkakala

Al-
Mu'minuun:101

وِر  َويَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
dan pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

An-Naml:87

وِر فَِإذَا ُهم مَِّن ٱأْلَْجَداِث إَِلىٰ َربِِّهْم يَنِسُلوَن َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka tiba-tiba mereka dari

kubur kepada tuhan mereka mengalir/turun dengan cepat
YaaSiin:51
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وِر  َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala

Az-Zumar:68

وِر ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلَوِعيِد َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala itu pada hari beberapa ancaman

Qaaf:20

وِر نَفَْخٌة وَِٰحَدةٌ فَِإذَا نُِفخَ ِفى ٱلصُّ
maka apabila (dia[lk]) telah ditiup di dalam sangkakala tiupan (ia[pr])

yang satu
Al-Haaqqah:13

وِر فَتَأْتُوَن أَفَْواًجا يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala maka datang bergolong-

golong
An-Naba:18

ُر َلُه ٱأْلَْسَمآُء ٱْلُحْسنَىٰ لُِق ٱْلبَاِرئُ ٱمْلَُصوِّ ُهَو الـلَّـُه ٱْلخَٰ
dia Allah (ia[lk]) yang menciptakan Pencipta (ia[lk]) yang

membentuk rupa baginya nama-nama kebaikan
Al-Hasyr:24 ُر ٱمْلَُصوِّ
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ع و ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cangkir, mangkuk, piala,

mangkok, jeluk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُصَواَع
piala/tempat minum

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ نَفِْقُد ُصَواَع ٱمْلَلِِك
mereka berkata mencari piala/tempat minum raja Yusuf:72 ُصَواَع
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Kosakata AlQuran

ف و ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sufi, anggota sufi, pengikut

sufi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَْصَواِفَها
bulu-bulunya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوأَْشَعارَِهآ أَثَٰثًا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ

dan dari bulu-bulunya dan bulu-bulunya dan rambutnya perkakas
rumah tangga dan kesenangan sampai waktu

An-Nahl:80 أَْصَواِفَها
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م و ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna saum

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berpuasa, melakukan ibadah
puasa

ِصيَامٍ ِصيَاًما َصْوًما َصوَِٰمعُ تَُصوُموا۟
berpuasa berpuasa puasa biara-biara berpuasa

ِئِمنَي َوٱلصَّٰٓ ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ فَْليَُصْمُه فَِصيَاُم ِصيَامٍ
dan laki-laki yang

berpuasa
dan perempuan-
perempuan yang

berpuasa
maka hendaklah ia

berpuasa maka berpuasa berpuasa

يَامِ ٱلصِّ يَاُم ٱلصِّ
puasa puasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَن تَُصوُموا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bahwa berpuasa kebaikan bagi kalian jika adalah kalian kalian

mengetahui
Al-Baqarah:184 ۟ تَُصوُموا

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40
َصوَِٰمعُ

ِن َصْوًما فَُقولِىٓ إِنِّى نَذَرُْت لِلرَّْحمَٰ
maka katakan/ucapkanlah sesungguhnya aku aku bernadzar kepada

pemurah puasa
Maryam:26 َصْوًما

ا َسَلَف ذَٰلَِك ِصيَاًما لِّيَذُوَق َوبَاَل أَْمرِِهۦ َعفَا الـلَّـُه َعمَّ
itu berpuasa supaya merasakan kejahatan/akibat buruk urusan-nyadia

telah memberi maaf Allah tentang apa dia melalui
Al-Maidah:95 ِصيَاًما
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فَِفْديٌَة مِّن ِصيَامٍ أَْو َصَدَقٍة أَْو نُُسٍك
maka fidyah (tebusan-tebusan) dari berpuasa atau sedekah atau

kurban-kurban
Al-Baqarah:196 ِصيَامٍ

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ ِفى ٱْلَحجِّ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari di

dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:196 فَِصيَاُم

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti)
An-Nisa:92

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari

Al-Maidah:89

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ ِمن َقبِْل
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti) dari sebelum
Al-Mujaadilah:4

ْهَر فَْليَُصْمُه فََمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
maka barang siapa dia menyaksikan diantara kamu bulan maka

hendaklah ia berpuasa
Al-Baqarah:185 فَْليَُصْمُه

ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

ِئِمنَي ِت َوٱمْلُتََصدِِّقنَي َوٱمْلُتََصدِّقَِٰت َوٱلصَّٰٓ ِشعَٰ ِشِعنَي َوٱْلخَٰ ِبرَِٰت َوٱْلخَٰ ِبِريَن َوٱلصَّٰ َوٱلصَّٰ
ِت ِئمَٰ َوٱلصَّٰٓ

dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar dan
laki-laki yang khusyuX dan perempuan yang khusyuX dan laki-laki

yang sedekah dan perempuan-perempuan yang sedekah dan laki-laki
yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa

Al-Ahzab:35

ِئِمنَي َوٱلصَّٰٓ

يَاَم إَِلى ٱلَّيِْل وا۟ ٱلصِّ ثُمَّ أَِتمُّ
kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam Al-Baqarah:187 يَاَم ٱلصِّ

يَاُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱلصِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian puasa
Al-Baqarah:183 يَاُم ٱلصِّ

يَامِ ٱلرَّفَُث إَِلىٰ ِنَسآِئُكْم أُِحلَّ َلُكْم َليَْلَة ٱلصِّ
dia menghalalkan bagi kalian malam puasa percampuran

kepada/dengan isteri-isteri kalian
Al-Baqarah:187 يَامِ ٱلصِّ
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ب ي ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna waktu perkembangan, musim

panas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bermusim panas

َكَصيٍِّب
seperti hujan lebat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء أَْو َكَصيٍِّب مَِّن ٱلسَّ
atau seperti hujan lebat dari langit Al-Baqarah:19 َكَصيٍِّب
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Kosakata AlQuran

ح ي ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teriak, sorakan, sorak,

tempik, tanda seru, tanda panggil, panggilan, seruan, kunjungan, ziarah,
bunyi kicauan, jeritan, protes keras, gaduh, haru-biru, layar, tabir, kasa,

saringan, sekat, kelir, pelindung, penahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berteriak, meneriakkan,

bersorak, menyerukan, memanggil, menelepon, menyebut, menamakan,
menamai, membahasakan, meminta, membutuhkan, memerlukan,

menghendaki, singgah, menghentikan, menyeru, datang, mendapatkan,
mengadakan, mendatangkan, mampir, mendatangi, mengunjungi,

menganggap, datang mengambil, memintakan, menjemput,
mempersilakan, berjamu, menjelang, memperapat, membangunkan,

hingar-bingar

يَْحُة ٱلصَّ يَْحَة ٱلصَّ َصيَْحٍة َصيَْحًة
teriakan/suara keras suara teriakan teriakan keras teriakan/suara keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمُدوَن إِن َكانَْت إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً فَِإذَا ُهْم خَٰ
tidak adalah ia kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan maka tiba-tiba mereka orang-orang yang telah padam/mati
YaaSiin:29 َصيَْحًة

ُموَن َما يَنظُُروَن إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يَِخصِّ
tidak mereka melihat kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan menimpa mereka[lk] dan mereka bertengkar
YaaSiin:49

إِن َكانَْت إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً
tidak adalah ia kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan
YaaSiin:53

ؤآَُلِء إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً َوَما يَنظُُر هَٰٓ
dan tidak dia melihat mereka itu melainkan teriakan/suara keras yang

melakukan penyatuan
Shaad:15

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َصيَْحًة وَِٰحَدةً فََكانُوا۟ َكَهِشيمِ ٱمْلُْحتَِظِر
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka teriakan/suara
keras yang melakukan penyatuan maka adalah seperti rumput kering

pengumpul binatang/pemelihara ternak

Al-Qamar:31

3267

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


KosakataAlQuran

يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصيَْحٍة َعَليِْهْم ُهُم ٱْلَعُدوُّ
mengira tiap-tiap teriakan keras atas mereka mereka musuh

Al-
Munaafiquun:4 َصيَْحٍة

يَْحَة ِبٱْلَحقِّ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُروجِ يَْوَم يَْسَمُعوَن ٱلصَّ
pada hari mereka mendengar suara teriakan dengan sebenarnya itu

hari keluaran
Qaaf:42 يَْحَة ٱلصَّ

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ َوأََخذَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
dan dia mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

teriakan/suara keras maka mereka mejadi di dalam rumah/kampung
halaman mereka mati bergelimpangan

Huud:67 يَْحُة ٱلصَّ

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
orang-orang yang mereka menganiaya teriakan/suara keras maka

mereka mejadi di dalam rumah/kampung halaman mereka mati
bergelimpangan

Huud:94

يَْحُة ُمْشرِِقنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras pada waktu

matahari terbit
Al-Hijr:73

يَْحُة ُمْصِبِحنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras di pagi hari

Al-Hijr:83

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

يَْحُة َوِمنُْهم مَّْن َخَسفْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض َوِمنُْهم مَّْن أََخذَتُْه ٱلصَّ
dan diantara mereka orang Dia mengambilnya/bangkit teriakan/suara

keras dan diantara mereka orang kami benamkan dengannya bumi
Al-Ankabuut:40
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د ي ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perburuan, pencarian,

penembakan, baku tembak, peluncuran, pemasangan, hal tembak-
menembak, mangsa, sasaran, buruan, pengejaran, kejaran, penguberan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berburu, memburu, mencari,
mengejari, menyiksa, menyambar, merampasi, menggerogoti, mencari sbg

mangsanya, mengejar, menguber, meluru, mengukir, menghalau,
memperturuntukan, menolak, sibuk

يِْد ٱلصَّ يَْد ٱلصَّ فَٱْصطَاُدوا۟ َصيُْد
perburuan binatang buruan maka kalian hendaklah

baru berburu binatang buruan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أُِحلَّ َلُكْم َصيُْد ٱْلبَْحِر َوطََعاُمُهۥ َمتًَٰعا لَُّكْم
dia menghalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan memakannya

pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian
Al-Maidah:96 َصيُْد

يَّارَِة َوُحرَِّم َعَليُْكْم َصيُْد ٱْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحرًُما َولِلسَّ
dan bagi orang yang dalam perjalanan dan sangat diharamkan atas

kalian binatang buruan darat apa (kalian) tetap/selama berihram
Al-Maidah:96

إِذَا َحَلْلتُْم فَٱْصطَاُدوا۟ واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َو
dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka kalian
hendaklah baru berburu dan jangan dia membuat kalian berdosa

kebencian kaum/orang-orang

Al-Maidah:2
۟ فَٱْصطَاُدوا

يَْد َوأَنتُْم ُحرٌُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقتُُلوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian membunuh

binatang buruan dan kalian yang dihormati
Al-Maidah:95 يَْد ٱلصَّ

يِْد َوأَنتُْم ُحرٌُم َغيَْر ُمِحلِّى ٱلصَّ
tidak / bukan / selain yang menghalalkan perburuan dan kalian yang

dihormati
Al-Maidah:1 يِْد ٱلصَّ

يِْد تَنَاُلُهۥٓ أَيِْديُكْم َورَِماُحُكْم مَِّن ٱلصَّ
dari perburuan memperolehnya tangan-tangan kalian dan tombak

kalian
Al-Maidah:94
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Kosakata AlQuran

ر ي ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lilin, wax, malam, parafin,

kemarahan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberikan, menyebabkan,
mengajukan, menjadikan, memberi, menjadi, bertambah, menggosok dgn

lilin, berlalu, mengubah, menterjemahkan, menyanyikan, melukiskan.

ٱمْلَِصيُر َوَمِصيًرا َمِصيرَُكْم َمِصيًرا تَِصيُر
tempat kembali dan tempat kembali tempat kembali

kalian tempat kembali kembali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أآََل إَِلى الـلَّـِه تَِصيُر ٱأْلُُموُر
ingatlah kepada Allah kembali segala urusan Asy-Syuura:53 تَِصيُر

فَتَُهاِجُروا۟ ِفيَها فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
maka kalian kesana-kemari di dalamnya maka itulah mereka tempat
tinggal mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

An-Nisa:97 َمِصيًرا
 نَُولِِّهۦ َما تََولَّىٰ َونُْصلِِهۦ َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا

dipalingkan dia apa ia benar-benar memalingkan dan kami masukkan
dia neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

An-Nisa:115

 َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6

ُقْل تََمتَُّعوا۟ فَِإنَّ َمِصيرَُكْم إَِلى ٱلنَّاِر
kamu hendaklah mengatakan (kalian) bersenang-senang maka

sesungguhnya tempat kembali kalian kepada neraka
Ibrahim:30 َمِصيرَُكْم

ٱمْلُتَُّقوَن َكانَْت َلُهْم َجزَآًء َوَمِصيًرا
orang-orang yang bertakwa adalah ia bagi mereka balasan dan tempat

kembali
Al-Furqon:15 َوَمِصيًرا
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KosakataAlQuran

ثُمَّ أَْضطَرُّهُۥٓ إَِلىٰ َعذَاِب ٱلنَّاِر َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
kemudian aku paksa ia kepada azab neraka dan amat buruk tempat

kembali
Al-Baqarah:126 ٱمْلَِصيُر

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر  َربَّنَا َو
ya tuhan kami dan kepada Engkau tempat kembali

Al-Baqarah:285

 َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan kepada Allah tempat kembali
Ali-Imran:28

 َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempatnya neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

Ali-Imran:162

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َو مَٰ  َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua dan kepadaNya tempat kembali
Al-Maidah:18

 فََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
maka sesungguhnya telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah

dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Anfaal:16

 َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Taubah:73

إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر  ثُمَّ أََخذْتَُها َو
kemudian (aku) ambilnya/azabnya dan kepada-ku tempat kembali

Al-Hajj:48

 َوَعَدَها الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
(ia) janjikannya Allah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

seburuk-buruk tempat kembali
Al-Hajj:72

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر مَٰ  َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah

tempat kembali
An-Nuur:42

 َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوَلِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat kembali mereka api/neraka dan sungguh amat buruk

tempat kembali
An-Nuur:57

ُلُهۥ ِفى َعاَمنْيِ أَِن ٱْشُكْر لِى َولِوَٰلَِديَْك إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر  َوِفصَٰ
dan menyapihnya di dalam dua tahun agar/hendalah (kamu)

bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu kepadaku
tempat kembali

Luqman:14

ىٰ لِنَفِْسِهۦ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر ىٰ فَِإنََّما يَتَزَكَّ  َوَمن تَزَكَّ
dan barang siapa (kamu) sucikanlah maka sesungguhnya hanyalah

sangat mensucikan untuk diri sendiri dan kepada Allah tempat
kembali

Faathir:18

 ِذى ٱلطَّْوِل آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو إَِليِْه ٱمْلَِصيُر
yang memiliki karunia tidak ada tuhan kecuali dia kepada-Nya

tempat kembali
Ghafir:3
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إَِليِْه ٱمْلَِصيُر َة بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم الـلَّـُه يَْجَمعُ بَيْنَنَا َو  اَل ُحجَّ
tidak pertengkaran diantara kami dan diantara kamu Allah dia

mengumpulkan diantara kami dan kepada-Nya tempat kembali
Asy-Syuura:15

إَِليْنَا ٱمْلَِصيُر  إِنَّا نَْحُن نُْحىِۦ َونُِميُت َو
sesungguhnya kami kami dihidupkan dan dimatikan dan kepada

(kami) tempat kembali
Qaaf:43

 ِهىَ َمْوَلىُٰكْم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dia perlindungan kalian dan seburuk-buruk tempat kembali

Al-Hadiid:15

 أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ  َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر  فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َو
lalu semakin membaguskan bentuk rupa kalian dan kepada-Nya

tempat kembali
At-Taghaabun:3

لِِديَن ِفيَها َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر  خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan seburuk-buruk tempat

kembali

At-
Taghaabun:10

 َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat

kembali
At-Tahriim:9

 َولِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan bagi orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan mereka

azab / siksa neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Mulk:6
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ص ي ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna istana, puri, benteng, kapal

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َصيَاِصيِهْم
benteng-benteng mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنزََل ٱلَِّذيَن ظََٰهُروُهم مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب ِمن َصيَاِصيِهْم
dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari

penduduk kitab dari benteng-benteng mereka
Al-Ahzab:26 َصيَاِصيِهْم
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Kosakata AlQuran

صيطر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengawasan, penguasaan,

kekuasaan, pengaturan, pembatasan, pengemudian, perjuangan, sifat
menahani perasaan, perintah, titah, komando, pimpinan, aba-aba, sifat

menahani nafsu, pegangan, genggaman, cengkeraman, cengkam, selokan
kecil, cekauan, aturan, peraturan, pemerintahan, kaidah, undang-undang,

mistar, kebiasaan, kecakrukan, belebas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengontrol, menguasai,

mengatur, memegang, menyetir, mengendalikan, menahan, membatasi,
stang, berawas-awas, mendominasi, berkuasa, mengungkung, menuani,

mengongkong, pakem, menggenggam, mencengkam, menyepit,
memahami, mengerti, memikat, memegang erat-erat, memerintah, merajai

, memutuskan, mengepalai, mengampukan, menggarisi, memistar

يِْطُروَن ٱمْلُصَۣ ِبُمَصيِْطٍر
mereka yang berkuasa dengan yang sangat berkuasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لَّْسَت َعَليِْهم ِبُمَصيِْطٍر
kamu bukankah atas mereka dengan yang sangat berkuasa

Al-
Ghaashiyah:22 ِبُمَصيِْطٍر

يِْطُروَن أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن َربَِّك أَْم ُهُم ٱمْلُصَۣ
ataukah disisi mereka perbendaharaan tuhanmu ataukah mereka

mereka yang berkuasa
Ath-Thuur:37 يِْطُروَن ٱمْلُصَۣ
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Kosakata AlQuran

ف ي ص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna musim panas, waktu

perkembangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bermusim panas, bermusim

panas

يِْف َوٱلصَّ
dan musim panas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يِْف تَآِء َوٱلصَّ إِۦلَِٰفِهْم رِْحَلَة ٱلشِّ
kebiasaan mereka perjalanan/bepergian dimusim dingin dan musim

panas
Quraish:2 يِْف َوٱلصَّ
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ر ر ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerugian, salah, khilaf,

keliru, tdk adil, kesalahan, kejahatan, ketidakadilan, silap, rugi,
kemalangan, celaka, cedera, luka, prasangka, kecurigaan, purbasangka,

praanggapan, keadaan merugikan, mudarat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merusakkan, mendapat

cedera, membejatkan, mencacati, membahayakan, merugikan, menyakiti,
merusak, mencelakakan, melukai, mengganggu, menjahati, mencacatkan,
sakit, melukai hati, mempersakiti, melukakan, menimbulkan prasangka

ونَُهۥ تَُضرُّ ِبُضرٍّ يَن ِبَضآرِّ ِبَضآرِِّهْم أَْضطَرُّهُۥٓ
membuat mudharat

kepada-nya
dengan suatu

bencana dengan mudharat memberi mudarat
kepada mereka aku paksa ia

َضرًّا وُهنَّ تَُضآرُّ تَُضآرَّ وهُ تَُضرُّ ونَُهۥ تَُضرُّ
pemberian bahaya disusahkan

mereka[pr]
(kamu[lk])

disengsarakan
memberi mudharat

kepadanya
membuat mudharat

kepada-nya

ُضرٍّ ُضرٌّ َضرُّهُۥٓ َضرَّآَء َضرًّا
bahaya bahaya mudharatnya kesusahan pemberian bahaya

ُمَضآرٍّ ِضرَاًرا ُضرِِّهۦٓ ُضرَّهُۥ ُضرٍّ
memudlaratkan kemudharatan

(ia[lk]) sangat
dikuatirkannya (kkp

lampau)
bahaya-nya bahaya

يَُضرَّ رَّآِء َوٱلضَّ رَّآُء َوٱلضَّ نَْضطَرُُّهْم ُمَضآرٍّ
dia memudharatkan dan penderitaan dan kesengsaraan akhirnya memaksa

mereka memudlaratkan

يَُضرُّنَا يَُضرُُّكْم يَُضرُُّكم يَُضرَُّك يَُضرَّ
dia memberi

mudarat
dia memberi

mudharat kepada
kalian

dia memberi
mudharat kepada

kalian
mereka memberi

mudharat kepadamu dia memudharatkan
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وَك يَُضرُّ وا۟ يَُضرُّ يَُضرُّهُۥ يَُضرُُّهْم يَُضرُّنَا
mereka memberi

mudharat kepadamu
mereka memberi

mudharat
(ia) memberi

mudarat kepadanya
ia memberi

mudharat mereka
dia memberi

mudarat

يَُضآرَّ ونََك يَُضرُّ وَن يَُضرُّ وُكْم يَُضرُّ وَك يَُضرُّ
dia disulitkan mereka

mudharatkan kamu
dia memberi

mudarat
dia memberi

mudharat kepada
kalian

mereka memberi
mudharat kepadamu

رَّآُء ٱلضَّ
penderitaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ أَْضطَرُّهُۥٓ إَِلىٰ َعذَاِب ٱلنَّاِر َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
kemudian aku paksa ia kepada azab neraka dan amat buruk tempat

kembali
Al-Baqarah:126 أَْضطَرُّهُۥٓ

لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10

ِبَضآرِِّهْم

يَن ِبِهۦ ِمْن أََحٍد إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَما ُهم ِبَضآرِّ
dan tidak mereka dengan mudharat dengannya dari seorang kecuali

dengan seizin Allah
Al-Baqarah:102 يَن ِبَضآرِّ

إِن يَْمَسْسَك الـلَّـُه ِبُضرٍّ َو
dan jika dia menimpakan kepadamu Allah dengan suatu bencana Al-An'aam:17 ِبُضرٍّ

إِن يَْمَسْسَك الـلَّـُه ِبُضرٍّ فَاَل َكاِشَف َلُهۥٓ َو
dan jika dia menimpakan kepadamu Allah dengan suatu bencana

maka tidak yang menghilangi baginya
Yunus:107

ُن ِبُضرٍّ  َءأَتَِّخذُ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِْدِن ٱلرَّْحمَٰ
apakah (aku) akan mengambil/menyembah dari selain dia tuhan-

tuhan jika dikehendaki terhadapku pemurah dengan suatu bencana
YaaSiin:23

ِشفَُٰت ُضرِِّهۦٓ إِْن أَرَاَدِنىَ الـلَّـُه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ كَٰ
jika apakah menghendaki Allah dengan suatu bencana apakah mereka
(ia[pr]) yang membuka/menghilangkan (ia[lk]) sangat dikuatirkannya

(kkp lampau)

Az-Zumar:38
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ونَُهۥ َشيْـًٔا َويَْستَْخلُِف َربِّى َقْوًما َغيْرَُكْم واََل تَُضرُّ
dan akan mengganti Tuhanku kaum selain kalian dan tidak dapat

membuat mudharat kepada-nya sesuatu
Huud:57 ونَُهۥ تَُضرُّ

وهُ َشيْـًٔا َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر واََل تَُضرُّ
dan tidak memberi mudharat kepadanya sesuatu dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
At-Taubah:39 وهُ تَُضرُّ

اَل تَُضآرَّ وَٰلَِدةٌۢ ِبَوَلِدَها
tidak (kamu[lk]) disengsarakan (ia[pr]) yang menjadi seorang ibu

dengan/karena anaknya
Al-Baqarah:233 تَُضآرَّ

وُهنَّ لِتَُضيُِّقوا۟ َعَليِْهنَّ واََل تَُضآرُّ
dan jangan disusahkan mereka[pr] untuk disempitkan(oleh

kalian[lk]) atas mereka
Ath-Thalaaq:6 وُهنَّ تَُضآرُّ

َما اَل يَْملُِك َلُكْم َضرًّا
apa tidak dia menguasai bagi kalian pemberian bahaya Al-Maidah:76 َضرًّا

واََل َضرًّا إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه
dan tidak pemberian bahaya kecuali apa ia menghendaki Allah

Al-A'raaf:188

ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى َضرًّا واََل نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

pemberian bahaya dan tidak kemanfaatan
Yunus:49

 اَل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم نَفًْعا واََل َضرًّا
tidak menguasai bagi diri mereka kemanfaatan dan tidak pemberian

bahaya
Arraad:16

واََل يَْملُِك َلُهْم َضرًّا واََل نَفًْعا
dan ia tidak dia menguasai kepada mereka pemberian bahaya dan

tidak kemanfaatan
Thaahaa:89

واََل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم َضرًّا واََل نَفًْعا
dan tidak menguasai bagi diri mereka pemberian bahaya dan tidak

kemanfaatan
Al-Furqon:3

واََل َضرًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر
dan tidak pemberian bahaya dan kami mengatakan bagi orang-orang

yang mereka menganiaya kalian hendaklah merasakan siksa api
neraka

Saba':42

ا إِْن أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد ِبُكْم نَفْعًۢ
jika dia ingin dengan/kepada kalian pemberian bahaya atau dia ingin

dengan/kepada kalian kemanfaatan
Al-Fath:11

ُقْل إِنِّى آَل أَْملُِك َلُكْم َضرًّا واََل رََشًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa

bagi kalian pemberian bahaya dan tidak petunjuk yang lurus
Al-Jinn:21
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تُْهْم إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة مِّۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat dari sesudah

kesusahan (ia) menimpa mereka
Yunus:21 َضرَّآَء

تُْه َوَلِئْن أَذَْقنَُٰه نَْعَمآَء بَْعَد َضرَّآَء َمسَّ
dan jika kami rasakan kepadanya kenikmatan sesudah kesusahan (ia)

menimpanya
Huud:10

تُْه ِمۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ
dari sesudah kesusahan (ia) menimpanya

Fush-Shilat:50

يَْدُعوا۟ مَلَن َضرُّهُۥٓ أَْقرَُب ِمن نَّفِْعِهۦ
mereka menyeru pada sesuatu mudharatnya paling/lebih dekat dari

manfaatnya
Al-Hajj:13 َضرُّهُۥٓ

ِنيِبنَي إَِليِْه إِذَا َمسَّ ٱلنَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا۟ َربَُّهم مُّ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya mereka

berseru/mengharapkan tuhan kembali bertaubat kepada-Nya
Ar-Ruum:33 ُضرٌّ

َن ُضرٌّ َدَعا َربَُّهۥ ُمِنيبًا إَِليِْه نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya dia berdoa tuhannya orang

yang suka kembali kepada-Nya
Az-Zumar:8

َن ُضرٌّ َدَعانَا نسَٰ فَِإذَا َمسَّ ٱإْلِ
maka apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

Az-Zumar:49

ُهۥ َكأَن لَّْم يَْدُعنَآ إَِلىٰ ُضرٍّ مَّسَّ
seakan-akan tidak mereka memohon kepada/untuk bahaya telah

benar-benar menimpanya / menyentuhnya
Yunus:12 ُضرٍّ

 فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فََكَشفْنَا َما ِبِهۦ ِمن ُضرٍّ
maka Kami perkenankan baginya lalu (kami) menghilangkan apa

yang ada dengannya dari bahaya
Al-Anbiyaa':84

 َوَلْو رَِحْمنَُٰهْم وََكَشفْنَا َما ِبِهم مِّن ُضرٍّ
dan kalau belas kasihani mereka dan (kami) menghilangkan apa yang

dengan mereka (mereka alami) dari bahaya

Al-
Mu'minuun:75

ا َكَشفْنَا َعنُْه ُضرَّهُۥ َمرَّ أَْو َقآِئًما فََلمَّ
atau berdiri maka setelah kami menghilangkan dari padanya bahaya-

nya melewati
Yunus:12 ُضرَّهُۥ

ِشفَُٰت ُضرِِّهۦٓ إِْن أَرَاَدِنىَ الـلَّـُه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ كَٰ
jika apakah menghendaki Allah dengan suatu bencana apakah mereka
(ia[pr]) yang membuka/menghilangkan (ia[lk]) sangat dikuatirkannya

(kkp lampau)

Az-Zumar:38
ُضرِِّهۦٓ

واََل تُْمِسُكوُهنَّ ِضرَارًا لِّتَْعتَُدوا۟
dan jangan ditahan mereka[pr] kemudharatan karenamelewati

batas/menganiaya
Al-Baqarah:231 ِضرَاًرا
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َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12
ُمَضآرٍّ

نَُمتُِّعُهْم َقلِياًل ثُمَّ نَْضطَرُُّهْم إَِلىٰ َعذَاٍب َغلِيٍظ
disenangkan mereka sedikit kemudian akhirnya memaksa mereka

kepada azab / siksa keras/berat
Luqman:24 نَْضطَرُُّهْم

رَّآُء َوزُْلزُِلوا۟ تُْهُم ٱْلبَأَْسآُء َوٱلضَّ مَّسَّ
dia telah menimpa mereka malapetaka dan kesengsaraan dan mereka

digoncangkan
Al-Baqarah:214 رَّآُء َوٱلضَّ

رَّآِء َوِحنَي ٱْلبَأِْس ِبِريَن ِفى ٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar di dalam kesempitan dan penderitaan dan

sewaktu perang
Al-Baqarah:177 رَّآِء َوٱلضَّ

رَّآِء رَّآِء َوٱلضَّ  ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفى ٱلسَّ
orang-orang yang mereka menafkahkan di dalam waktu senang dan

penderitaan
Ali-Imran:134

رَّآِء َلَعلَُّهْم يَتََضرَُّعوَن فَأََخذْنَُٰهم ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
maka kami ambil/azab mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan

boleh jadi mereka mereka menjadi menunduk
Al-An'aam:42

رَُّعوَن رَّآِء َلَعلَُّهْم يَضَّ إآِلَّ أََخذْنَآ أَْهَلَها ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
kecuali/melainkan kami telah mengambil penduduknya dengan

kesempitan dan penderitaan boleh jadi mereka mereka merendahkan
diri

Al-A'raaf:94

فََلن يَُضرَّ الـلَّـَه
maka (hal itu) tidak dia memudharatkan Allah Ali-Imran:144 يَُضرَّ

واََل يَُضرَُّك فَِإن فََعْلَت فَِإنََّك إِذًا مَِّن ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tidak mereka memberi mudharat kepadamu maka jika (kamu)

melakukan maka sesungguhnya kamu jika demikian dari/termasuk
yang mendzalmi

Yunus:106
يَُضرَُّك

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَليُْكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُُّكم مَّن َضلَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani atas kalian diri-diri

kalian tidak dia memberi mudharat kepada kalian orang dia
menyesatkan

Al-Maidah:105
يَُضرُُّكم
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إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ اَل يَُضرُُّكْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا َو
dan jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara diri

tidak dia memberi mudharat kepada kalian tipu daya mereka sesuatu
Ali-Imran:120 يَُضرُُّكْم

 َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُكْم َشيْـًٔا واََل يَُضرُُّكْم
dia mengatakan maka mengapa (kalian) menyembah dari selain Allah

apa tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian sesuatu dan tidak dia
memberi mudharat kepada kalian

Al-Anbiyaa':66

َما اَل يَنفَُعنَا واََل يَُضرُّنَا
apa tidak dia memberi manfaat kepada kami dan tidak dia memberi

mudarat
Al-An'aam:71 يَُضرُّنَا

َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا۟ مَلَِن ٱْشتََرىُٰه
dan mereka mengetahui tidak ia memberi mudharat mereka dan tidak

ia memberi manfaat kepada mereka dan sesungguhnya yang
mengetahui bagi siapa menukarnya

Al-Baqarah:102 يَُضرُُّهْم

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa/sesuatu tidak ia memberi
mudharat mereka dan tidak ia memberi manfaat kepada mereka

Yunus:18

واََل يَُضرُُّهْم وََكاَن ٱْلَكاِفُر َعَلىٰ َربِِّهۦ ظَِهيًرا
dan tidak ia memberi mudharat mereka dan ia adalah (ia[lk]) yang

membangkang/kafir atas/terhadap tuhannya bantuan/pembantu
Al-Furqon:55

يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُّهُۥ َوَما
mereka menyeru dari selain Allah apa/sesuatu tidak (ia) memberi

mudarat kepadanya dan tidak
Al-Hajj:12 يَُضرُّهُۥ

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا يُِريُد الـلَّـُه إِنَُّهْم َلن يَُضرُّ
sesungguhnya mereka tidak dapat mereka memberi mudharat Allah

sesuatu dia menghendaki Allah
Ali-Imran:176 ۟ وا يَُضرُّ

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َلن يَُضرُّ
tidak dapat mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:177

َلُهْم وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَسيُْحِبُط أَْعمَٰ َلن يَُضرُّ
tidak mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan (Allah) akan

menghapuskan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:32

وَك َشيْـًٔا إِن تُْعرِْض َعنُْهْم فََلن يَُضرُّ أَْو أَْعرِْض َعنُْهْم َو
atau kamu hendaklah memalingkan dari mereka dan jika kamu

memalingkan dari mereka maka tidak mereka memberi mudharat
kepadamu sesuatu

Al-Maidah:42
وَك يَُضرُّ

وُكْم إآِلَّ أَذًى َلن يَُضرُّ
tidak akan dia memberi mudharat kepada kalian kecuali gangguan

(penyakit)
Ali-Imran:111 وُكْم يَُضرُّ
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وَن أَْو يَنفَُعونَُكْم أَْو يَُضرُّ
atau (mereka[lk]) memberi manfaat kepada kalian atau dia memberi

mudarat
Asy-Syu'araa':73 وَن يَُضرُّ

ونََك ِمن َشىٍْء َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَُضرُّ
dan tidak mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri dan

tidak mereka mudharatkan kamu dari sesuatu
An-Nisa:113 ونََك يَُضرُّ

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

يَُضآرَّ

إاِلَّ َما ٱْضطُِررْتُْم إَِليِْه
kecuali apa kalian terpaksa kepadanya Al-An'aam:119 ٱْضطُِررْتُْم

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan

maka tidak orang yang melampaui batas maka tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:173 ٱْضطُرَّ

ثْمٍ ِ فََمِن ٱْضطُرَّ ِفى َمْخَمَصٍة َغيَْر ُمتََجاِنٍف إلِّ
maka barang siapa dia terpaksa di dalam kelaparan tidak / bukan /

selain yang menyeleweng untuk dosa
Al-Maidah:3

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan dan

tidak orang yang melampaui batas
Al-An'aam:145

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka/tetapi barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain

kesengajaan dan tidak orang yang melampaui batas maka
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nahl:115

َرِر الَّ يَْستَِوى ٱْلقَِٰعُدوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َغيُْر أُ۟ولِى ٱلضَّ
tidaklah dia sama orang-orang yang duduk dari/diantara orang-orang

yang beriman tidak / selain kaum uzur
An-Nisa:95 َرِر ٱلضَّ

رَّآُء رَّآُء َوٱلسَّ َحتَّىٰ َعفَوا۟ وََّقاُلوا۟ َقْد َمسَّ َءابَآَءنَا ٱلضَّ
sehingga mereka memafaafkan dan mereka berkata sungguh telah dia

menimpa bapak / nenek moyang kami penderitaan dan kesenangan
Al-A'raaf:95 رَّآُء ٱلضَّ
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رَّ َعنُكْم إِذَا فَِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن ثُمَّ إِذَا َكَشَف ٱلضُّ
kemudian apabila (ia) menghilangkan bahaya dari kalian apabila/tiba-

tiba segolongan diantara kalian kepada tuhan mereka mereka
persekutukan

An-Nahl:54 رَّ ٱلضُّ

رُّ َدَعانَا لَِجنِۢبِهۦٓ أَْو َقاِعًدا َن ٱلضُّ نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

dalam keadaan berbaring atau (ia[lk]) yang menduduki
Yunus:12 رُّ ٱلضُّ

رُّ نَا َوأَْهَلنَا ٱلضُّ  يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ َمسَّ
wahai maha perkasa (mereka berdua) menimpa kami dan keluarga

kami bahaya
Yusuf:88

رُّ فَِإَليِْه تَْجـَُٔروَن ُكُم ٱلضُّ ثُمَّ إِذَا َمسَّ
kemudian apabila benar-benar menimpa kalian bahaya maka

kepadanya kamu berteriak/minta tolong
An-Nahl:53

رُّ ِفى ٱْلبَْحِر ُكُم ٱلضُّ إِذَا َمسَّ َو
dan apabila benar-benar menimpa kalian bahaya di dalam lautan

Al-Isra:67

رُّ َوأَنَت أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي ِنىَ ٱلضُّ أَنِّى َمسَّ
sesungguhnya aku benar-benar menimpaku bahaya dan Engkau

paling/lebih penyayang para penyayang
Al-Anbiyaa':83

رِّ َعنُكْم واََل تَْحِوياًل فَاَل يَْملُِكوَن َكْشَف ٱلضُّ
maka tidak menguasai hilang bahaya dari kalian dan tidak

memindahkan
Al-Isra:56 رِّ ٱلضُّ

ٓوَء أَمَّن يُجِيُب ٱمْلُْضطَرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف ٱلسُّ
siapkah yang diperkenankan orang dalam kesulitan tatkala (ia)

berdo'a kepada-nya danmenghilangkan kejahatan
An-Naml:62 ٱمْلُْضطَرَّ
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ن ع ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecepatan, lalu lintas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bermigrasi, berpindah tempat,
bepergian, menjalani, mengadakan perjalanan, berkeliling, berjaja,

bermusafir, melalui, berjalan, pergi, menempuh, melintas, memperlarikan

ظَْعِنُكْم
perjalananmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَْستَِخفُّونََها يَْوَم ظَْعِنُكْم َويَْوَم إَِقاَمِتُكْم
kelak akan merasa ringannya[pr] pada hari perjalananmu dan pada

hari berhentimu
An-Nahl:80 ظَْعِنُكْم
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ر ف ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna paku, keberhasilan,

kesuksesan, sukses, kemenangan, hasil baik, kuku tangan, susuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memaku, menangkap,

menang, memenangkan, memenangi, mendapat, unggul, mendapatkan,
mendapati, merebuntukan, memperebuntukan, membujuk, mengajak,

menangkapi

ظُفٍُر أَظْفَرَُكْم
berkuku Dia memenangkan kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْن أَظْفَرَُكْم َعَليِْهْم وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
bahwa Dia memenangkan kamu atas mereka dan ia adalah Allah

dengan kalian melakukan maha melihat
Al-Fath:24 أَظْفَرَُكْم

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذى ظُفٍُر
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

tiap-tiap yang memiliki berkuku
Al-An'aam:146 ظُفٍُر
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ل ل ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tempat teduh, bayangan,

layar, tirai, nuansa, corak, naung, payung, kerai, perbedaan, tingkat
warna, jumlah sedikit

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaungi, melindungi,
membayangi, hilang sedikit demi sedikit, membela, mempertahankan,
mengeruhkan, menggelapkan, menetas, mengeramkan, menetaskan,

mengeram, merencanakan, menggores

ظَُلٌل ظَْلَت ظَلَّ ظَلِيٍل ظَلِياًل
naungan/lapisan (kamu[lk])

menaungi jadilah menaungi sangat teduh

ِظلٍَٰل ِظلَٰاًل ظُلٌَّة ظَُلٍل ظَُلٌل
tempat yang teduh naungan/tempat

berteduh naungan naungan naungan/lapisan

ِظلٍّ ِظالًّ ِظلَُٰلُهۥ ِظلَُٰلَها ِظلٍَٰل
naungan tempat

teduh/naungan bayangannya/naungannya naungannya tempat yang teduh

فَنَظَلُّ فَظَْلتُْم فَظَلُّوا۟ فَظَلَّْت ِظلٍّ
maka kami
senantiasa

maka (kalian)
menjadi maka terus maka (ia) senantiasa naungan

َوظَلَّْلنَا لَّظَلُّوا۟ َكٱلظَُّلِل فَيَظَْلْلَن فَنَظَلُّ
dan kami naungi niscaya tetap seperti

naungan/gunung maka jadilah maka kami
senantiasa
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ٱلظُّلَِّة َوِظلَُّها َوِظلٍّ
naungan/awan gelap dan naungannya dan naungan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَةٌ َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَلِياًل ٌج مُّطَهَّ لَُّهْم ِفيَهآ أَزْوَٰ
bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang sangat suci dan

kami memasukkan mereka tempat teduh/naungan sangat teduh
An-Nisa:57 ظَلِياًل

الَّ ظَلِيٍل واََل يُْغِنى ِمَن ٱللََّهِب
tidak menaungi dan tidak dia mengkayakan dari bara api Al-Mursalaat:31 ظَلِيٍل

َر أََحُدُهم ِبٱأْلُنثَىٰ ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan anak

perempuan jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang
menahan (marah / kesedihan)

An-Nahl:58
ظَلَّ

ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم
jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang menahan

(marah / kesedihan)
Az-Zukhruf:17

َوٱنظُْر إَِلىٰٓ إِلَِٰهَك ٱلَِّذى ظَْلَت َعَليِْه َعاِكفًا لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ
dan lihatlah kepada tuhanmu yang (kamu[lk]) menaungi atasnya

(ia[lk]) yang menekuni sungguh akan dibakarnya
Thaahaa:97 ظَْلَت

َلُهم مِّن فَْوِقِهْم ظَُلٌل مَِّن ٱلنَّاِر َوِمن تَْحِتِهْم ظَُلٌل
bagi mereka dari atas mereka naungan/lapisan dari api dan dari

bawah mereka naungan/lapisan
Az-Zumar:16 ظَُلٌل

 َلُهم مِّن فَْوِقِهْم ظَُلٌل مَِّن ٱلنَّاِر َوِمن تَْحِتِهْم ظَُلٌل
bagi mereka dari atas mereka naungan/lapisan dari api dan dari

bawah mereka naungan/lapisan
Az-Zumar:16

ِفى ظَُلٍل مَِّن ٱْلَغَمامِ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة
di dalam naungan dari awan / kabut dan Malaikat Al-Baqarah:210 ظَُلٍل

إِذْ نَتَْقنَا ٱْلَجبََل فَْوَقُهْم َكأَنَُّهۥ ظُلٌَّة َو
dan ketika (kami) menggoncangkan gunung di atas mereka seakan-

akan naungan
Al-A'raaf:171 ظُلٌَّة

ا َخَلَق ِظلَٰاًل َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّمَّ
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari apa dia menciptakan

naungan/tempat berteduh
An-Nahl:81 ِظلَٰاًل

ُهْم َوأَزْوَُٰجُهْم ِفى ِظلٍَٰل َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ُمتَِّكـُٔوَن
mereka dan isteri-isteri mereka di dalam tempat yang teduh

atas/terhadap tempat duduk/pelamin (mereka) yang menyandarkan
YaaSiin:56 ِظلٍَٰل
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إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى ِظلٍَٰل َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam naungan dan

mata air
Al-Mursalaat:41

َوَداِنيًَة َعَليِْهْم ِظلَُٰلَها َوذُلَِّلْت ُقطُوفَُها تَذْلِياًل
dan (ia[pr]) yang mendekat atas mereka naungannya dan sangat

didekatkan/dimudahkan (dia[pr]) buah-buahnya sedekat-
dekatnya/semudah-mudahnya

Al-Insaan:14
ِظلَُٰلَها

ًدا لِـلَّـِه َوُهْم دَِٰخُروَن َمآِئِل ُسجَّ يَتَفَيَّؤُا۟ ِظلَُٰلُهۥ َعِن ٱْليَِمنيِ َوٱلشَّ
menjadi membolak-balik bayangannya/naungannya dari sebelah
kanan dan kiri sujud kepada Allah dan mereka orang-orang yang

telah berendah diri

An-Nahl:48
ِظلَُٰلُهۥ

رَةٌ َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَلِياًل ٌج مُّطَهَّ لَُّهْم ِفيَهآ أَزْوَٰ
bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang sangat suci dan

kami memasukkan mereka tempat teduh/naungan sangat teduh
An-Nisa:57 ِظالًّ

ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ ِظلٍّ ِذى ثَلَِٰث ُشَعٍب
(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada naungan yang

memiliki tiga cabang
Al-Mursalaat:30 ِظلٍّ

فَظَلَّْت أَْعنَُٰقُهْم َلَها خَِٰضِعنَي
maka (ia) senantiasa kuduk-kuduk mereka kepadanya (orang-

orang/sesuatu) yang tunduk
Asy-Syu'araa':4 فَظَلَّْت

َمآِء فَظَلُّوا۟ ِفيِه يَْعرُُجوَن َوَلْو فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا مَِّن ٱلسَّ
dan seandainya kami membukakan atas mereka pintu-pintu dari

langit maka terus tentang (kebenaran) itu menaiki
Al-Hijr:14 ۟ فَظَلُّوا

ُهوَن َلْو نََشآُء َلَجَعْلنَُٰه ُحطًَٰما فَظَْلتُْم تَفَكَّ
jika dia menghendaki niscaya kami menjadikannya hancur/kering

maka (kalian) menjadi (mereka) menjadi tercengang
Al-Waqi'a:65 فَظَْلتُْم

ِكِفنَي َقاُلوا۟ نَْعبُُد أَْصنَاًما فَنَظَلُّ َلَها عَٰ
mereka berkata kami menyembah berhala-berhala maka kami

senantiasa kepadanya (mereka[lk]) yangtekun
Asy-Syu'araa':71 فَنَظَلُّ

فَيَظَْلْلَن َرَواِكَد َعَلىٰ ظَْهرِِهۦٓ
maka jadilah terhenti atas/terhadap permukaan Asy-Syuura:33 فَيَظَْلْلَن

إِذَا َغِشيَُهم مَّْوٌج َكٱلظَُّلِل َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َو
dan apabila (ia) menimpa / menutup mereka gelombang seperti

naungan/gunung (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Luqman:32
َكٱلظَُّلِل
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َوَلِئْن أَرَْسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّا لَّظَلُّوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ يَْكفُُروَن
dan sungguh jika kami telah mengutus angin maka (mereka)

melihatnya yang menjadi kuning niscaya tetap dari sesudahnya/itu
mereka mengingkari

Ar-Ruum:51
۟ لَّظَلُّوا

َوظَلَّْلنَا َعَليُْكُم ٱْلَغَماَم
dan kami naungi atas kalian awan / kabut Al-Baqarah:57 َوظَلَّْلنَا

ْلَوٰى َم َوأَنزَْلنَا َعَليِْهُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ َوظَلَّْلنَا َعَليِْهُم ٱْلَغمَٰ
dan kami naungi atas mereka awan / kabut dan kami telah

menurunkan atas mereka manna / nikmat salwa (sebangsa burung
puyuh)

Al-A'raaf:160

طَْوًعا وََكرًْها َوِظلَُٰلُهم ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
ketaatan dan keterpaksaan dan bayang-bayang mereka diwaktu pagi

dan petang
Arraad:15 َوِظلَُٰلُهم

َوِظلٍّ مَّْمُدوٍد
dan naungan (ia[lk]) yang dipanjangkan / diperbanyak Al-Waqi'a:30 َوِظلٍّ

َوِظلٍّ مِّن يَْحُمومٍ
dan naungan dari asap hitam

Al-Waqi'a:43

أُُكُلَها َدآِئٌم َوِظلَُّها
buah-buahnya kekal dan naungannya Arraad:35 َوِظلَُّها

فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم َعذَاُب يَْومِ ٱلظُّلَِّة
maka mereka mendustakannya maka (dia) menimpakan mereka azab

/ siksa pada hari naungan/awan gelap

Asy-
Syu'araa':189

ٱلظُّلَِّة
أََلْم تََر إَِلىٰ َربَِّك َكيَْف َمدَّ ٱلظِّلَّ

tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada tuhanmu
bagaimana menurut dia memanjangkan bayang-bayang

Al-Furqon:45 ٱلظِّلَّ
واََل ٱلظِّلُّ واََل ٱْلَحُروُر

dan tidak yang teduh dan tidak yang panas Faathir:21 ٱلظِّلُّ
فََسَقىٰ َلُهَما ثُمَّ تََولَّىٰٓ إَِلى ٱلظِّلِّ

maka memberi minum terhadap keduanya kemudian ia benar-benar
memalingkan kepada/ke tempat yang teduh

Al-Qashash:24 ٱلظِّلِّ
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م ل ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna aniaya, kelaliman,

kebengisan, perbuatan salah, ketidaksusilaan, penindasan, tekanan,
penekanan, tindasan, kezaliman, tindihan, perasaan tertekan, pencekikan,

ketidaksamaan, ketidaksamarataan, ketidakrataan, pemerasan,
pengisapan, kesalahan, kejahatan, penyalahgunaan, siksaan, perlakuan
kejam, makian, caci maki, dampratan, umpatan, salah pakai, usikan,
umpat, damprat, perlakuan yg tdk wajar, perlakuan yg tdk pantas,

bayangan, bayang, cerminan, naungan, kesuraman, naung, tanda, senja,
hantu, senja kala, kesedihan, jumlah sedikit, kegelapan, kemurungan,

kekelaman, zulmat, gerhana, kemunduran, hilangnya reputasi,
penggilingan, seseorang yg tekun dlm belajar, pengiring tetap, hal yg tdk

adil.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melukai hati, menindas,
menekan, menindih, membebani, mencekik, menimbulkan perasaan
tertekan, menyesakkan, menyalahgunakan, memanfaatkan, mencaci,

memaki, mencaci maki, mendamprat, memperkejikan, memperlakukan
dgn kejam, mengkhianati, menggelapkan, mengelamkan, membayang,

merajalela, bersimaharajalela, menyalahgunakan kekuasaan, bertindak
dgn sewenang-wenang, membayangi, membuntuti, menaungi, melindungi,
menjadi murung, meramalkan, menggiling, menggilas, melindas, memipis,

menumbuk, membubuk, mengasah, menghafal, menggertakkan,
mengisarkan, memutar, memutarkan, menghafalkan, menggosok-
gosokkan, penggilingan, seorang yg tekun dlm belajar, menginjak-

injakkan, melebihi, memudarkan, jauh melebihi, menyebabkan kurang
penting, membuat bersedih hati, mengikuti secara diam-diam,
menyilamkan, mulai gelap, memperlakukan secara tdk adil,

memburukkan tanpa alasan, menjadi gelap.

ِبظُْلمٍ ِبظَلَّٰمٍ مٍ ِبظَالَّ أَظَْلُم أَظَْلَم
dengan kezaliman dengan aniaya dengan aniaya paling/lebih dzalim ia menjadi gelap

تَظْلِم ِبٱلظَّٰلِِمنَي ِبظُْلِمِهْم ِبظُْلِمِهم ِبظُْلمٍ
aniaya/berkurang terhadap orang-

orang yang aniaya
dengan/karena

kedzaliman mereka
karena kelaziman

mereka dengan kezaliman

تُظَْلُموَن تُظَْلُم تَظْلُِموَن تَظْلُِموا۟ تَظْلِم
kalian dianiaya dianiaya/dikurangi kalian menganiaya kamu menganiaya aniaya/berkurang
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ظَامِلِىٓ ظَامِلٌَة ظَامِلًَة ظَالٌِم تُظَْلُموَن
(keadaan)

menganiaya keadaan zalim zalim zalim kalian dianiaya

ظََلَمُهُم ظََلَمَك ظََلَمْت ظََلَم ظَامِلِىٓ
dia menganiaya

mereka
dia berbuat zalim

kepadamu (ia) menganiaya diri ia menganiaya (keadaan)
menganiaya

ظََلْمُت ظََلُمٓوا۟ ظََلُمونَا ظََلُموا۟ ظََلَمُهُم
(aku) telah

menganiaya mereka menganiaya mereka menganiaya
Kami mereka menganiaya dia menganiaya

mereka

ظَُلوًما ظََلْمنَُٰهْم ظََلْمنَآ ظََلْمتُْم ظََلْمُت
amat zalim Kami menganiaya

mereka kami menganiaya kalian telah
menganiaya

(aku) telah
menganiaya

ٌت ظُُلمَٰ ظَٰلِِمنَي ظَٰلُِموَن ظَٰلَِمٌة ظَُلوًما
gelap gulita orang-orang

menindas
orang-orang yang

dzalim berbuat dzalim amat zalim

ظُلَِم ِت ظُُلمَٰ ٍت ظُُلمَٰ تٌۢ ظُُلمَٰ ٌت ظُُلمَٰ
dia menganiaya

mereka berbagai kegelapan kegelapan gelap gulita gelap gulita

ظُْلِمِهْم ظُْلَم ظُْلًما ظُلُِموا۟ ظُلَِم
kezaliman mereka dirugikan aniaya aniaya dia menganiaya

mereka

فَِبظُْلمٍ ظََّلْمتُْم ظََّلُمٓوا۟ ظُْلِمِهۦ ظُْلِمِهْم
maka disebabkan

kezaliman
kalian telah
menganiaya mereka menganiaya kedzalimannya kezaliman mereka

َلظَٰلِِمنَي َلظَُلوٌم ٍت َكظُُلمَٰ فَظََلُموا۟ فَِبظُْلمٍ
sungguh orang-

orang yang zalim
sungguh sangat

zalim seperti gelap gulita lalu mereka
mengingkari

maka disebabkan
kezaliman
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لِيَظْلَِمُهْم لِلظَّٰلِِمنَي َليَْس َلظُْلٌم َلظَٰلِِمنَي
untuk menganiaya

mereka
bagi orang-orang

yang dzalim bukankah benar-benar
kezaliman

sungguh orang-
orang yang zalim

ُمظْلًِما َمظُْلوًما لِّلظَّٰلِِمنَي لَّظَٰلُِموَن لِيَظْلَِمُهْم
gelap gulita teraniaya/zalim bagi orang-orang

yang zalim
tentu orang-orang

yang zalim
untuk menganiaya

mereka

۟ َوظََلُمٓوا َوظََلُموا۟ َوظَالٌِم مُّظْلُِموَن ُمظْلًِما
dan mereka berbuat

dzalim
dan mereka berbuat

dzalim dan berbuat zalim mereka kegelapan gelap gulita

يَظْلِم
dia menganiaya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ إِذَآ أَظَْلَم َعَليِْهْم َقاُموا َو
dan apabila ia menjadi gelap atas mereka mereka menyesuaikan Al-Baqarah:20 أَظَْلَم

إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُهْم أَظَْلَم َوأَطَْغىٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka mereka ia menjadi gelap dan

lebih durhaka
An-Najm:52

جَِد الـلَّـِه نَعَ َمسَٰ ن مَّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia mencegah / menghalangi

masjid-masjid Allah
Al-Baqarah:114 أَظَْلُم

َدةً ِعنَدهُۥ ِمَن الـلَّـِه ن َكتََم َشهَٰ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia menyembunyikan

kesaksian di sisi-nya dari Allah
Al-Baqarah:140

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:21

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93
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ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:144

ن َكذََّب ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوَصَدَف َعنَْها فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa dia telah sungguh-

sungguh mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan (ia) memalingkan
daripadanya

Al-An'aam:157

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Yunus:17

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Tuhan (mereka) kebohongan
Huud:18

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Kahfi:15

َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
Al-Kahfi:57

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-Ankabuut:68

َر ِبـَٔايَِٰت َربِِّهۦ ن ذُكِّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa benar-benar

diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya
As-Sajdah:22

ن َكذََب َعَلى الـلَّـِه فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa (ia) mendustakan

atas/terhadap Allah
Az-Zumar:32

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
Ash-Shaff:7

مٍ لِّْلَعِبيِد َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَالَّ
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Ali-Imran:182 مٍ ِبظَالَّ
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َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Al-Anfaal:51 ِبظَلَّٰمٍ

َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan penganiaya terhadap

hamba-hambanya
Al-Hajj:10

َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها َوَما َربَُّك ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya dan tidak tuhanmu

berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya
Fush-Shilat:46

َوَمآ أَنَا۠ ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan tidak Aku dengan berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya

Qaaf:29

نَُهم ِبظُْلمٍ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَلْم يَْلِبُسٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan tidak mencampur adukkan

iman mereka dengan kezaliman
Al-An'aam:82 ِبظُْلمٍ

ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها غَِٰفُلوَن
yang membinasakan negeri dengan aniaya dan penduduknya para

yang pelupa / pelamun
Al-An'aam:131

َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها ُمْصلُِحوَن
dan tidak adalah dia tuhanmu untuk dibinasakan negeri dengan

aniaya dan penduduknya orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat
baik

Huud:117

َوَمن يُرِْد ِفيِه ِبِإْلَحادٍۭ ِبظُْلمٍ نُِّذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
dan barangsiapa dia menghendaki tentang (kebenaran) itu kejahatan

dengan/secara zalim dirasakan kepadanya dari azab / siksa pedih
Al-Hajj:25

َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَرََك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة
dan jikalau diambil (oleh dia) Allah manusia karena kelaziman
mereka tidak dia meninggalkan diatasnya dari binatang melata

An-Nahl:61 ِبظُْلِمِهم
ِعَقُة ِبظُْلِمِهْم فََقاُلٓوا۟ أَرِنَا الـلَّـَه َجْهرَةً فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ

maka mereka mengatakan perlihatkan kepada kami Allah nyata maka
dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dengan/karena kedzaliman

mereka

An-Nisa:153
ِبظُْلِمِهْم

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-orang yang aniaya Al-Baqarah:95 ِبٱلظَّٰلِِمنَي

 َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-orang yang dzalim

Al-Baqarah:246

 َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah paling mengetahui pada orang-orang yang zalim

Al-An'aam:58
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 َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui pada orang-orang yang zalim

At-Taubah:47

 َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui pada orang-orang yang zalim

Al-Jumu'ah:7

نُْه َشيْـًٔا ِكْلتَا ٱْلَجنَّتنَْيِ َءاتَْت أُُكَلَها َوَلْم تَظْلِم مِّ
kedua kedua kebun (ia) datang makanan-makanannya dan tidak

aniaya/berkurang dari padanya sesuatu
Al-Kahfi:33 تَظْلِم

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم فَاَل تَظْلُِموا۟ ِفيِهنَّ أَنفَُسُكْم
itu agama yang lurus maka jangan kamu menganiaya tentang mereka

diri-diri kalian
At-Taubah:36 ۟ تَظْلُِموا

اَل تَظْلُِموَن واََل تُظَْلُموَن
tidak kalian menganiaya dan tidak kalian dianiaya Al-Baqarah:279 تَظْلُِموَن

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47
تُظَْلُم

فَٱْليَْوَم اَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا
maka pada hari itu tidak dianiaya/dirugikan jiwa/seorang sesuatu

YaaSiin:54

يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنتُْم اَل تُظَْلُموَن
dia menyempurnakan kepadamu dan kalian tidak kalian dianiaya Al-Baqarah:272 تُظَْلُموَن

 اَل تَظْلُِموَن واََل تُظَْلُموَن
tidak kalian menganiaya dan tidak kalian dianiaya

Al-Baqarah:279

َِن ٱتََّقىٰ واََل تُظَْلُموَن فَِتياًل َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر ملِّ
dan akhirat kebaikan bagi orang dia bertaqwa dan tidak kalian

dianiaya sedikitpun
An-Nisa:77

 يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنتُْم اَل تُظَْلُموَن
dia menyempurnakan kepadamu dan kalian tidak kalian dianiaya

Al-Anfaal:60

َوَدَخَل َجنَّتَُهۥ َوُهَو ظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ
dan (ia [lk]) masuk kebunnya dan dia zalim untuk diri sendiri Al-Kahfi:35 ظَالٌِم

فَِمنُْهْم ظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ َوِمنُْهم مُّْقتَِصٌد
maka diantara mereka zalim/aniaya untuk diri sendiri dan diantara

mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
Faathir:32
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وََكْم َقَصْمنَا ِمن َقْريٍَة َكانَْت ظَامِلًَة
dan berapa banyak (kami) membinasakan dari negeri adalah ia zalim Al-Anbiyaa':11 ظَامِلًَة

فََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰها َوِهىَ ظَامِلٌَة
maka berapa banyak dari negeri kami membinasakanlah dia dan ia

(penduduknya) keadaan zalim
Al-Hajj:45 ظَامِلٌَة

 وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْمَليُْت َلَها َوِهىَ ظَامِلٌَة
dan berapa banyak dari negeri (aku) tangguhkan padanya dan ia

(penduduknya) zalim
Al-Hajj:48

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
sesungguhnya orang-orang yang dia mewafatkan mereka malaikat-

malaikat (keadaan) menganiaya diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nisa:97 ظَامِلِىٓ

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan zalim diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:28

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan barang siapa dia melakukan itu maka sesungguhnya telah ia

menganiaya dirinya
Al-Baqarah:231 ظََلَم

َقاَل أَمَّا َمن ظََلَم فََسْوَف نَُعذِّبُُهۥ
dia mengatakan adapun orang zalim maka kelak akan disiksanya

Al-Kahfi:87

إاِلَّ َمن ظََلَم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًۢا بَْعَد ُسٓوٍء
kecuali orang berlaku zalim kemudian (ia) telah berkali-kali

mengubah kebaikan sesudah jelek
An-Naml:11

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1

َوَلْو أَنَّ لُِكلِّ نَفٍْس ظََلَمْت َما ِفى ٱأْلَرِْض
dan kalau bahwasanya bagi tiap-tiap jiwa/orang (ia) menganiaya diri

apa di dalam bumi
Yunus:54 ظََلَمْت

َقاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك إَِلىٰ ِنَعاِجِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan

meminta kambing kamu kepada kambingnya
Shaad:24 ظََلَمَك

َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه َولَِٰكْن أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak dia menganiaya mereka Allah akan tetapi diri-diri mereka

sendiri mereka mendzalimi
Ali-Imran:117 ظََلَمُهُم
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َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

dan tidak dia menganiaya mereka Allah
An-Nahl:33

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya perkataan tidak / bukan / selain yang dia dikatakan
kepada mereka

Al-Baqarah:59
۟ ظََلُموا

 فَأَنزَْلنَا َعَلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟
lalu kami menurunkanlah atas/terhadap orang-orang yang mereka

menganiaya
Al-Baqarah:59

إاِلَّ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم
kecuali orang-orang yang mereka menganiaya dari mereka

Al-Baqarah:150

۟  فَُقِطعَ َداِبُر ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن ظََلُموا
maka dia telah dipotong/dimusnahkan yang meliputi kaum orang-

orang yang mereka menganiaya
Al-An'aam:45

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya dari mereka perkataan tidak / bukan / selain yang dia
dikatakan kepada mereka

Al-A'raaf:162

َوأََخذْنَا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِبَعذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dan mereka mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

dengan siksaan buruk/keras dengan apa/disebabkan adalah mereka
mereka berbuat fasik

Al-A'raaf:165

ًة َ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُكْم َخآصَّ َوٱتَُّقوا۟ ِفتْنًَة الَّ تُِصينبَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada cobaan/fitnah tidak

benar-benar ditimpa orang-orang yang mereka menganiaya diantara
kalian khusus

Al-Anfaal:25

َا ظََلُموا۟ َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت ملَّ
ketika mereka menganiaya dan/padahal telah datang kepada mereka

rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan nyata
Yunus:13

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد
kemudian dia dikatakan bagi orang-orang yang mereka menganiaya

kalian hendaklah merasakan siksa pengekalan
Yunus:52

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ َوأََخذَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
dan dia mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

teriakan/suara keras maka mereka mejadi di dalam rumah/kampung
halaman mereka mati bergelimpangan

Huud:67

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
orang-orang yang mereka menganiaya teriakan/suara keras maka

mereka mejadi di dalam rumah/kampung halaman mereka mati
bergelimpangan

Huud:94
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ُكُم ٱلنَّاُر واََل تَرَْكنُٓوا۟ إَِلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ فَتََمسَّ
dan jangan cenderung kepada orang-orang yang mereka menganiaya

maka (ia) menjadi menyentuh kalian api/neraka
Huud:113

۟ ْن أَنَجيْنَا ِمنُْهْم َوٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا  مِّمَّ
dari siapa (kami) selamatkan (kt peritah) dari mereka dan dia

mengikuti orang-orang yang mereka menganiaya
Huud:116

۟  َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱْلَعذَاَب َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang mereka menganiaya azab /

siksa
An-Nahl:85

ْوِعًدا َا ظََلُموا۟ َوَجَعْلنَا مِلَْهلِِكِهم مَّ َوِتْلَك ٱْلُقَرىٰٓ أَْهَلْكنَُٰهْم ملَّ
dan itulah(tunggal) negeri kami membinasakanlah mereka karena apa

mereka menganiaya dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka
tempat / waktu yang dijanjikan

Al-Kahfi:59

۟ وا۟ ٱلنَّْجَوى ٱلَِّذيَن ظََلُموا  اَلِهيًَة ُقُلوبُُهْم َوأََسرُّ
(ia[pr]) yang melalaikan hati mereka dan menyembunyikan
pembicaraan rahasia orang-orang yang mereka menganiaya

Al-Anbiyaa':3

َوَوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهم ِبَما ظََلُموا۟ فَُهْم اَل يَنِطُقوَن
(ia [lk]) menjatuhkan perkataan atas mereka dengan apa/sebab

mereka menganiaya maka mereka tidak berbicara
An-Naml:85

إاِلَّ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم
kecuali orang-orang yang mereka menganiaya dari mereka

Al-Ankabuut:46

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَنفَعُ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َمْعِذرَتُُهْم واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari itu tidak dia memberi manfaat orang-orang yang

mereka menganiaya permintaan maaf (mereka) dan tidak mereka
mohon untuk dikasihani

Ar-Ruum:57

واََل َضرًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر
dan tidak pemberian bahaya dan kami mengatakan bagi orang-orang

yang mereka menganiaya kalian hendaklah merasakan siksa api
neraka

Saba':42

ٱْحُشُروا۟ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوأَزْوََٰجُهْم َوَما َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن
(kalian[lk]) kumpulkanlah orang-orang yang mereka menganiaya dan

isteri-isteri mereka dan tidak adalah mereka menyembah
Ash-Shaafaat:22

َوَلْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan jika bahwasanya bagi orang-orang yang mereka menganiaya apa

yang ada di dalam bumi semuanya
Az-Zumar:47
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ؤآَُلِء فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن هَٰٓ
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan orang-orang yang mereka menganiaya
dari/diantara mereka itu

Az-Zumar:51

فََويٌْل لِّلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن َعذَاِب يَْومٍ أَلِيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menganiaya dari

azab hari pedih
Az-Zukhruf:65

لِّيُنِذَر ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوبُْشَرٰى لِْلُمْحِسِننَي
supaya diberi peringatan orang-orang yang mereka menganiaya dan

kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik
Al-Ahqaaf:12

ِبِهْم فَاَل يَْستَْعجُِلوِن ثَْل ذَنُوِب أَْصحَٰ فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذَنُوبًا مِّ
maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka menganiaya

bahagian(siksa) seperti bahagian(siksa) teman-teman mereka maka
jangan menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:59

إِنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َعذَابًا ُدوَن َو
dan sesungguhnya kami bagi orang-orang yang mereka menganiaya

azab / siksa bukan
Ath-Thuur:47

َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak mereka menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Al-Baqarah:57 ظََلُمونَا

َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

َوَلْو يََرى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِذْ يََرْوَن ٱْلَعذَاَب
dan seandainya melihat orang-orang yang mereka menganiaya ketika

(mereka) melihat azab / siksa
Al-Baqarah:165 ۟ ظََلُمٓوا

أََصابَْت َحرَْث َقْومٍ ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَأَْهَلَكتُْه
dia menimpa ladang kaum/orang-orang mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri maka/lalu dia membinasakannya
Ali-Imran:117

َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة أَْو ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau

mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri
Ali-Imran:135

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن واََل تُخَٰ
dan janganlah semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-

orang yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang
yang dalam kondisi ditenggelamkan

Huud:37
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َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi mereka menganiaya

diri-diri mereka sendiri
Huud:101

َ َلُكْم ِكِن ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوتَبنَيَّ َوَسَكنتُْم ِفى َمسَٰ
dan (kalian) telah mendiami di dalam kediaman orang-orang yang
mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri dan (ia) menjadi telah

jelas/nyata bagi kalian

Ibrahim:45

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن واََل تُخَٰ
dan jangan semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-orang

yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang yang
dalam kondisi ditenggelamkan

Al-
Mu'minuun:27

َوَسيَْعَلُم ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَىَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلِبُوَن
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang yang mereka menganiaya

dimana/mana tempat kembali mereka kembali

Asy-
Syu'araa':227

۟  فَِتْلَك بُيُوتُُهْم َخاِويَةًۢ ِبَما ظََلُمٓوا
maka itulah(tunggal) rumah-rumah mereka (ia[pr]) yang

roboh/runtuh dengan apa/sebab mereka menganiaya
An-Naml:52

بَِل ٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَْهَوآَءُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
bahkan/tetapi dia sungguh-sungguh mengikuti orang-orang yang

mereka menganiaya hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Ar-Ruum:29

َقاَلْت رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
An-Naml:44 ظََلْمُت

َقاَل رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
Al-Qashash:16

يََٰقْومِ إِنَُّكْم ظََلْمتُْم أَنفَُسُكم
hai kaumku sesungguhnya kalian kalian telah menganiaya diri-diri

kalian
Al-Baqarah:54 ظََلْمتُْم

َقااَل َربَّنَا ظََلْمنَآ أَنفَُسنَا
dia mengatakan ya tuhan kami kami menganiaya diri kami sendiri Al-A'raaf:23 ظََلْمنَآ

َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi mereka menganiaya

diri-diri mereka sendiri
Huud:101 ظََلْمنَُٰهْم

َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
An-Nahl:118

َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن َكانُوا۟ ُهُم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi adalah mereka

mereka yang mendzalmi
Az-Zukhruf:76
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ُن إِنَُّهۥ َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل نسَٰ َوَحَمَلَها ٱإْلِ
dan memikulnya manusia sesungguhnya dia adalah dia amat zalim

amat bodoh
Al-Ahzab:72 ظَُلوًما

وََكذَٰلَِك أَْخذُ َربَِّك إِذَآ أََخذَ ٱْلُقَرٰى َوِهىَ ظَٰلَِمٌة
dan demikianlah mengambil/azab tuhanmu apabila ia

mengambil/mengazab negeri dan ia (penduduknya) berbuat dzalim
Huud:102 ظَٰلَِمٌة

ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:51 ظَٰلُِموَن

 ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:92

 أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم أَْو يَُعذِّبَُهْم فَِإنَُّهْم ظَٰلُِموَن
atau dia menerima bertaubat atas mereka atau dia mengazab mereka

maka sesungguhnya mereka orang-orang yang dzalim
Ali-Imran:128

نُْهْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب َوُهْم ظَٰلُِموَن  َوَلَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka seorang rasul dari

mereka maka mereka mendustakannya maka dia akhirnya
mengambil/menyiksa mereka azab / siksa dan mereka orang-orang

yang dzalim

An-Nahl:113

 َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمنَْها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَٰلُِموَن
ya tuhan kami kamu hendaklah mengeluarkan kami dari padanya

maka jika dikembalikan maka sesungguhnya orang-orang yang
dzalim

Al-
Mu'minuun:107

 َوَما ُكنَّا ُمْهلِِكى ٱْلُقَرىٰٓ إاِلَّ َوأَْهُلَها ظَٰلُِموَن
dan tidak adalah kami (ia) yang membinasakan negeri kecuali dan

penduduknya orang-orang yang dzalim
Al-Qashash:59

 فَأََخذَُهُم ٱلطُّوفَاُن َوُهْم ظَٰلُِموَن
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka taufan dan mereka

orang-orang yang dzalim
Al-Ankabuut:14

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
kecuali bahwa mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami

orang-orang menindas
Al-A'raaf:5 ظَٰلِِمنَي

 واََل يَْهِديِهْم َسِبياًل ٱتََّخذُوهُ وََكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan tidak dia memberi petunjuk jalan apakah kalian mengambilnya

dan adalah mereka orang-orang menindas
Al-A'raaf:148

 َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan kami tenggelamkan keluarga/pengikut fir'aun dan semuanya

adalah mereka orang-orang menindas
Al-Anfaal:54
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 َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':14

 َليَُقوُلنَّ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
tentu akan mengatakan aduhai celaka kami sesungguhnya kami

adalah kami orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':46

 بَْل ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
bahkan adalah kami orang-orang menindas

Al-Anbiyaa':97

 ِذْكَرٰى َوَما ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
sebutan dan tidak adalah kami orang-orang menindas

Asy-
Syu'araa':209

 إِنَّ أَْهَلَها َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
sesungguhnya penduduknya adalah mereka orang-orang menindas

Al-Ankabuut:31

َن َربِّنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي  َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci tuhan kami sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang menindas
Al-Qalam:29

ٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق ِفيِه ظُُلمَٰ
tentang (kebenaran) itu gelap gulita dan guruh dan kilat Al-Baqarah:19 ٌت ظُُلمَٰ

تٌۢ بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض مِّن فَْوِقِهۦ َسَحاٌب ظُُلمَٰ
dari atasnya awan gelap gulita sebagiannya di atas bagian An-Nuur:40 تٌۢ ظُُلمَٰ

ٍت الَّ يُبِْصُروَن َوتَرََكُهْم ِفى ظُُلمَٰ
dan ia membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak mereka melihat Al-Baqarah:17 ٍت ظُُلمَٰ

ٍت ثَلٍَٰث مِّۢن بَْعِد َخْلٍق ِفى ظُُلمَٰ
dari sesudah penciptaan/kejadian di dalam kegelapan tiga

Az-Zumar:6

ِت ٱأْلَرِْض واََل رَطٍْب واََل يَاِبٍس واََل َحبٍَّة ِفى ظُُلمَٰ
dan tidak biji di dalam berbagai kegelapan bumi dan tidak biji yang

basah dan tidak yang mengeringi
Al-An'aam:59 ِت ظُُلمَٰ

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر يُكم مِّن ظُُلمَٰ ُقْل َمن يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan siapa dia menyelamatkan kalian dari

berbagai kegelapan darat dan laut
Al-An'aam:63

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر لِتَْهتَُدوا۟ ِبَها ِفى ظُُلمَٰ
agar kalian mendapat petunjuk dengannya di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
Al-An'aam:97

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر أَمَّن يَْهِديُكْم ِفى ظُُلمَٰ
siapkah yang (dia[lk]) memberi petunjuk kalian[lk] di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
An-Naml:63
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إاِلَّ َمن ظُلَِم وََكاَن الـلَّـُه َسِميًعا َعلِيًما
kecuali orang dia menganiaya mereka dan ia adalah Allah maha

mendengar sangat pandai
An-Nisa:148 ظُلَِم

َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا۟
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam Allah dari sesudah apa aniaya
An-Nahl:41 ۟ ظُلُِموا

 أُِذَن لِلَِّذيَن يُقَٰتَُلوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا۟
kami telah ditindas bagi orang-orang yang dilipatkan dalam

peperangan karena sesungguhnya mereka aniaya
Al-Hajj:39

۟  َوذََكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱنتََصُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan mereka mengingat Allah sangat banyak dan mereka mendapat

pertolongan dari sesudah apa aniaya

Asy-
Syu'araa':227

َلِمنَي َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلعَٰ
dan tidak Allah dia menghendaki aniaya untuk seluruh alam Ali-Imran:108 ظُْلًما

َل ٱْليَتََٰمىٰ ظُْلًما  إِنَّ ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka makan harta-harta anak

yatim (secara) zalim
An-Nisa:10

 َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما
dan sungguh (ia) merugi orang (ia [lk]) membawa/memikul

kezaliman
Thaahaa:111

فَاَل يََخاُف ظُْلًما واََل َهْضًما
maka tidak mereka takut kezaliman dan tidak pengurangan hak

Thaahaa:112

ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا
(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka

sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta
Al-Furqon:4

َوَجَحُدوا۟ ِبَها َوٱْستَيَْقنَتَْهآ أَنفُُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا
dan (mereka) mengingkari dengannya dan meyakininya diri-diri

mereka kezaliman dan kesombongan
An-Naml:14

َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلِعبَاِد
dan orang-orang yang dari sesudah mereka dan tidak Allah dia

menghendaki berbuat zalim bagi hamba-hamba
Ghafir:31

اَل ظُْلَم ٱْليَْوَم إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
tidak dirugikan pada hari sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan Ghafir:17 ظُْلَم

إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة لِّلنَّاِس َعَلىٰ ظُْلِمِهْم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan

bagi manusia atas/terhadap kezaliman mereka
Arraad:6 ظُْلِمِهْم
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فََمن تَاَب ِمۢن بَْعِد ظُْلِمِهۦ َوأَْصَلحَ
maka barang siapa dia bertaubat dari sesudah kedzalimannya dan

kamu memperbaiki
Al-Maidah:39 ظُْلِمِهۦ

 َومَلَِن ٱنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِهۦ
dan sungguh orang-orang (ia) kemudian menolong sesudah

teraniayanya
Asy-Syuura:41

َوَلْو أَنَُّهْم إِذ ظََّلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َجآُءوَك
dan jikalau sesungguhnya mereka ketika mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri mereka datang kepadamu
An-Nisa:64 ۟ ظََّلُمٓوا

َوَلن يَنفََعُكُم ٱْليَْوَم إِذ ظََّلْمتُْم أَنَُّكْم ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
dan tidak memberi manfaat kepada kalian hari itu apabila kalian telah
menganiaya bahwa kamu di dalam siksa orang-orang yang sungguh-

sungguh salingbersekutu

Az-Zukhruf:39
ظََّلْمتُْم

فَِبظُْلمٍ مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم طَيِّبٍَٰت
maka disebabkan kezaliman dari orang-orang yang orang-oran

yahudi kami telah haramkan atas mereka kebaikan
An-Nisa:160 فَِبظُْلمٍ

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَظََلُموا۟ ِبَها فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu mereka mengingkari dengannya/padanya maka kamu hendaklah
memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan

orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:103
۟ فَظََلُموا

َوَءاتَيْنَا ثَُموَد ٱلنَّاَقَة ُمبِْصرَةً فَظََلُموا۟ ِبَها
dan kami berikan kaum tsamud unta betina (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan lalu mereka mengingkari
dengannya

Al-Isra:59

ىٍّ ٍت ِفى بَْحٍر لُّجِّ أَْو َكظُُلمَٰ
atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam An-Nuur:40 ٍت َكظُُلمَٰ

َن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh sangat zalim orang yang sangat

ingkar
Ibrahim:34 َلظَُلوٌم

ُب ٱأْلَيَْكِة َلظَٰلِِمنَي إِن َكاَن أَْصحَٰ َو
dan sesungguhnya adalah dia para penghuni Aikah sungguh orang-

orang yang zalim
Al-Hijr:78 َلظَٰلِِمنَي

رَْك َلظُْلٌم َعِظيٌم يَٰبُنَىَّ اَل تُْشرِْك ِبالـلَّـِه إِنَّ ٱلشِّ
wahai anakku tidak dipersekutukan dengan Allah sesungguhnya

mempersekutukan benar-benar kezaliman yang besar
Luqman:13 َلظُْلٌم
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ِت َليَْس ِبَخاِرجٍ مِّنَْها َكذَٰلَِك ثَُلُهۥ ِفى ٱلظُُّلمَٰ َكَمن مَّ
manusia seperti orang di dalam (kalian) bertasbih bukankah

bukankah sebagai orang yang keluar seperti itulah
Al-An'aam:122 َليَْس

فَِإنَّ الـلَّـَه يَْعَلُمُهۥ َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
maka sesungguhnya Allah dia mengetahuinya dan tidak bagi orang-

orang yang dzalim daripara penolong
Al-Baqarah:270 لِلظَّٰلِِمنَي

فََقْد أَْخزَيْتَُهۥ َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
maka sesungguhnya telah kamu menghinakan ia dan tidak bagi

orang-orang dzalim dari para penolong
Ali-Imran:192

َوَمأَْوىُٰه ٱلنَّاُر َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
dan tempatnya neraka dan tidak orang-orang yang dzalim dari para

penolong
Al-Maidah:72

َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي نَاًرا
dan barang siapa ia menghendaki maka (ia) kafirlah sesungguhnya

kami kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim api
Al-Kahfi:29

َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّۢ ِبئَْس لِلظَّٰلِِمنَي بََداًل
dan mereka bagi kalian musuh seburuk-buruk bagi orang-orang yang

zalim pengganti
Al-Kahfi:50

َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمن نَِّصيٍر
dan tidak bagi orang-orang yang zalim dari yang sangat penolong

Al-Hajj:71

َوَجَعْلنَُٰهْم لِلنَّاِس َءايًَة َوأَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي َعذَابًا أَلِيًما
dan (kami) menjadikan mereka bagi manusia ayat/pelajaran dan kami

telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab / siksa pedih
Al-Furqon:37

َوَجآَءُكُم ٱلنَِّذيُر فَذُوُقوا۟ فََما لِلظَّٰلِِمنَي ِمن نَِّصيٍر
dan datang kepadamu pemberian peringatan maka kalian hendaklah

merasakan maka tidaklah bagi orang-orang zalim dari yang sangat
penolong

Faathir:37

َوِقيَل لِلظَّٰلِِمنَي ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
dan dikatakan pada orang-orang yang zalim kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian kalian melakukan
Az-Zumar:24

َما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن َحِميمٍ واََل َشِفيعٍ يُطَاُع
tidaklah bagi orang-orang yang zalim dari air panas sangat mendidih

dan tidak seorang pemberi syafa'at dipatuhi
Ghafir:18

أَتَتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan

nyata maka tidak adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
At-Taubah:70 لِيَظْلَِمُهْم
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 َوِمنُْهم مَّْن أَْغرَْقنَا َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
dan diantara mereka orang (kami) telah menenggelamkan dan tidak

adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
Al-Ankabuut:40

فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
maka tidak adalah dia Allah menganiaya mereka akan tetapi adalah

mereka diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Ar-Ruum:9

إِنَّآ إِذًا لَّظَٰلُِموَن
sesungguhnya kami jika demikian tentu orang-orang yang zalim Yusuf:79 لَّظَٰلُِموَن

إِنَّا َجَعْلنََٰها ِفتْنًَة لِّلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya kami (kami) menjadikannya cobaan/fitnah bagi orang-

orang yang zalim
Ash-Shaafaat:63 لِّلظَّٰلِِمنَي

َوَمن ُقِتَل َمظُْلوًما فََقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّهۦ ُسْلطَٰنًا
dan barangsiapa dia telah dibunuh teraniaya/zalim maka

sesungguhnya telah kami jadikan kepada warisnya kekuasaan
Al-Isra:33 َمظُْلوًما

َكأَنََّمآ أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا مَِّن ٱلَّيِْل ُمظْلًِما
seakan-akan ditutupilah wajah mereka potongan dari malam gelap

gulita
Yunus:27 ُمظْلًِما

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱلَّيُْل نَْسَلخُ ِمنُْه ٱلنََّهاَر فَِإذَا ُهم مُّظْلُِموَن
dan suatu tanda bagi mereka malam menanggalkan dari padanya

siang maka tiba-tiba mereka mereka kegelapan
YaaSiin:37 مُّظْلُِموَن

يَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ ُمِبنٌي َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan keduanya yang melakukan kebaikan dan berbuat

zalim untuk diri sendiri yang nyata

Ash-
Shaafaat:113 َوظَالٌِم

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوظََلُموا۟ َلْم يَُكِن الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

berbuat dzalim tidakadalah Allah
An-Nisa:168 ۟ َوظََلُموا

فََقاُلوا۟ َربَّنَا بَِٰعْد بَنْيَ أَْسفَارِنَا َوظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
maka mereka mengatakan ya tuhan kami jauhkanlah antara

perjalanan-perjalanan kami dan mereka berbuat dzalim diri-diri
mereka sendiri

Saba':19
۟ َوظََلُمٓوا

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ُعْدوَٰنًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه نَاًرا
dan barang siapa dia melakukan itu permusuhan / pelanggaran hak

dan aniaya maka kelak kami memasukkannya api
An-Nisa:30 َوظُْلًما
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َوٱلظَّٰلُِموَن َما َلُهم مِّن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan orang-orang yang zalim tidaklah bagi mereka dari benar-benar

pelindung dan tidak yang sangat penolong
Asy-Syuura:8 َوٱلظَّٰلُِموَن

ا َوٱلظَّٰلِِمنَي أََعدَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيمًۢ
dan orang-orang zalim dia telah menyediakan bagi mereka azab /

siksa pedih
Al-Insaan:31 َوٱلظَّٰلِِمنَي

َوَمن يَظْلِم مِّنُكْم نُِذْقُه َعذَابًا َكِبيًرا
dan barangsiapa dia menganiaya diantara kalian dirasakan kepadanya

azab / siksa sangat besar
Al-Furqon:19 يَظْلِم

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ِمثَْقاَل ذَرٍَّة
sesungguhnya Allah tidak Dia menganiaya seberat/sebesar zarrah/biji

sangat kecil
An-Nisa:40 يَظْلُِم

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ٱلنَّاَس َشيْـًٔا
sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sesuatu

Yunus:44

واََل يَظْلُِم َربَُّك أََحًدا
dan tidak menganiaya tuhanmu seseorang/siapapun

Al-Kahfi:49

َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak mereka menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Al-Baqarah:57 يَظْلُِموَن

 َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه َولَِٰكْن أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak dia menganiaya mereka Allah akan tetapi diri-diri mereka

sendiri mereka mendzalimi
Ali-Imran:117

 ِبَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَظْلُِموَن
dengan apa adalah mereka dengan ayat-ayat Kami mereka

mendzalimi
Al-A'raaf:9

۟ َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا
 أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَظْلُِموَن  فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
maka kirimkanlah kami atas mereka siksaan/azab dari langit dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mendzalimi
Al-A'raaf:162

 َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

 َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
At-Taubah:70
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 َولَِٰكنَّ ٱلنَّاَس أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi manusia diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi

Yunus:44

 َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
An-Nahl:33

 َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
An-Nahl:118

 َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
Al-Ankabuut:40

 فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
maka tidak adalah dia Allah menganiaya mereka akan tetapi adalah

mereka diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Ar-Ruum:9

ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَظْلُِموَن ٱلنَّاَس إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang mereka

mendzalimi manusia
Asy-Syuura:42

َوَمن يَْعَمْل ُسٓوًءا أَْو يَظْلِْم نَفَْسُهۥ
dan barang siapa dia mengerjakan keburukan atau dia menganiaya

dirinya
An-Nisa:110 يَظْلِْم

َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan mereka tidak mereka dianiaya Al-Baqarah:281 يُظَْلُموَن
 َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن

dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa ia telah
mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya

Ali-Imran:25

 َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan mereka tidak mereka dianiaya

Ali-Imran:161

بَِل الـلَّـُه يُزَكِّى َمن يََشآُء واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan tidak

mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:49

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن نَِقيًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini dan tidak mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:124

 َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan mereka tidak mereka dianiaya

Al-An'aam:160

 َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan mereka tidak mereka dianiaya

Yunus:47

 َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah diselesaikan diantara mereka dengan adil dan mereka

tidak mereka dianiaya
Yunus:54
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 َوتَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dipenuhi/disempurnakan (olehnya) tiap jiwa/orang apa dia

membuat dan mereka tidak mereka dianiaya
An-Nahl:111

فََمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْقرَُءوَن ِكتَٰبَُهْم واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
maka barang siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan kanannya
maka itulah mereka membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka

dianiaya sedikitpun

Al-Isra:71

فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن َشيْـًٔا
maka itulah mereka mereka masuk surga ini dan tidak mereka

dianiaya sesuatu
Maryam:60

 يَنِطُق ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
menuturkan dengan benar dan mereka tidak mereka dianiaya

Al-
Mu'minuun:62

َهَدآِء َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن  َوِجآ۟ىَء ِبٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلشُّ
dan didatangkan para nabi dan para syuhada dan dia telah

diselesaikan diantara mereka dengan benar/adil dan mereka tidak
mereka dianiaya

Az-Zumar:69

 َولِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan untuk diberi balasan tiap jiwa/orang dengan apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Al-Jaatsiyah:22

َلُهْم َوُهْم اَل يُظَْلُموَن  َولِيَُوفِّيَُهْم أَْعمَٰ
dan bagi disempurnakan mereka perbuatan-perbuatan mereka dan

mereka tidak mereka dianiaya
Al-Ahqaaf:19

الَّ َريَْب ِفيِه فَأَبَى ٱلظَّٰلُِموَن إاِلَّ ُكفُوًرا
tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu maka / tetapi enggan para

yang mendzalimi kecuali keingkaran
Al-Isra:99 ٱلظَّٰلُِموَن

َويَْوَم يََعضُّ ٱلظَّالُِم َعَلىٰ يََديِْه
dan pada hari menggigit orang yang zalim atas/terhadap dua

tangannya
Al-Furqon:27 ٱلظَّالُِم

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

ٱلظَّالِمِ

َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa sangat melanggar / melampui batas hukum-hukum

Allah maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:229 ٱلظَّٰلُِموَن

ِفُروَن ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن  واََل ُخلٌَّة واََل َشفََٰعٌة َوٱْلكَٰ
dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafa'at/pertolongan dan

orang-orang kafir mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:254
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 فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
maka itulah mereka mereka orang-orang yang dzalim

Ali-Imran:94

 َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para yang
mendzalimi

Al-Maidah:45

 أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang
mendzalimi

Al-An'aam:21

 َهْل يُْهَلُك إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱلظَّٰلُِموَن
apakah/tidaklah dia membinasakan kecuali kaum para yang

mendzalimi
Al-An'aam:47

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93

 إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang

mendzalimi
Al-An'aam:135

 َوَمن يَتََولَُّهم مِّنُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan siapa dia melindungi mereka diantara kalian maka itulah mereka

mereka para yang mendzalimi
At-Taubah:23

 إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang

mendzalimi
Yusuf:23

ا يَْعَمُل ٱلظَّٰلُِموَن َ الـلَّـَه غَِٰفاًل َعمَّ  واََل تَْحَسنبَّ
dan jangan kalian mengira Allah (ia[lk]) yang melalaikan dari apa

mengerjakan orang-orang yang zalim
Ibrahim:42

إِذْ يَُقوُل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
tatkala dia mengatakan orang-orang yang zalim tidaklah kalian

mengikuti melainkan/hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Isra:47

لَِٰكِن ٱلظَّٰلُِموَن ٱْليَْوَم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Maryam:38

 فَرََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَنفُِسِهْم فََقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم أَنتُُم ٱلظَّٰلُِموَن
maka (mereka) kembali kepada diri/jiwa-jiwa mereka maka mereka
mengatakan sesungguhnya kalian kalian[lk] para yang mendzalimi

Al-Anbiyaa':64

 أَن يَِحيَف الـلَّـُه َعَليِْهْم َورَُسوُلُهۥ بَْل أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa berlaku tidak adil/zalim Allah atas mereka dan rasulnya

bahkan itulah mereka mereka para yang mendzalimi
An-Nuur:50

3310

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

يَأُْكُل ِمنَْها َوَقاَل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
makan daripadanya dan dia mengucapkan orang-orang yang zalim

tidak lain kalian mengikuti hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Furqon:8

 إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang

mendzalimi
Al-Qashash:37

 ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱلظَّٰلُِموَن
orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dan tidak

mengingkari/membantah pada ayat-ayat Kami kecuali para yang
mendzalimi

Al-Ankabuut:49

بَِل ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
bahkan orang-orang yang zalim di dalam tambahan kesesatan yang

nyata
Luqman:11

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن َمْوُقوفُوَن ِعنَد َربِِّهْم
ketika orang-orang yang zalim yang dihentikan/dihadapkan disisi

tuhan mereka
Saba':31

بَْل إِن يَِعُد ٱلظَّٰلُِموَن بَْعُضُهم بَْعًضا إاِلَّ ُغُروًرا
bahkan tidak menjanjikan orang-orang yang zalim sebagian mereka

bagian kecuali tipuan
Faathir:40

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11

 أَن تََولَّْوُهْم َوَمن يَتََولَُّهْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa (kalian) menjadikan mereka sebagai kawan dan barang siapa

dia melindungi mereka maka itulah mereka mereka para yang
mendzalimi

Al-
Mumtahinah:9

فَتَُكونَا ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي
maka adalah kalian dari/termasuk yang mendzalmi Al-Baqarah:35 ٱلظَّٰلِِمنَي

 َقاَل اَل يَنَاُل َعْهِدى ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak memperoleh janjiku yang mendzalmi

Al-Baqarah:124

َِن ٱلظَّٰلِِمنَي  إِنََّك إِذًا ملَّ
sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk dari/golongan yang

mendzalmi
Al-Baqarah:145

َن إاِلَّ َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي  فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَاَل ُعْدوَٰ
maka jika (mereka) menghentikan lah maka tidak permusuhan

kecuali atas/terhadap yang mendzalmi
Al-Baqarah:193

 فَبُِهَت ٱلَِّذى َكفََر َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia telah dihilangankan akal yang ia mengingkari dan Allah

tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi
Al-Baqarah:258
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 فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan Allah tidak dia

menyukai yang mendzalmi
Ali-Imran:57

 َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ali-Imran:86

 َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menyukai yang mendzalmi

Ali-Imran:140

 َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوِبئَْس َمثَْوى ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tempat kembali mereka neraka dan seburuk-buruk tempat-tempat

tinggal yang mendzalmi
Ali-Imran:151

ِب ٱلنَّاِر َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي  فَتَُكوَن ِمْن أَْصحَٰ
maka adalah kalian dari kaum/golongan neraka dan yang demikian

itu balasan yang mendzalmi
Al-Maidah:29

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Maidah:51

َِن ٱلظَّٰلِِمنَي  َوَما ٱْعتََديْنَآ إِنَّآ إِذًا ملَّ
dan tidak kami melanggar batas sesungguhnya kami jika demikian

tentu termasuk yang mendzalmi
Al-Maidah:107

َولَِٰكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
akan tetapi orang-orang yang dzalim pada ayat-ayat Allah mereka

menyangkal
Al-An'aam:33

 فَتَطْرَُدُهْم فَتَُكوَن ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي
maka kalian mengusir mereka maka adalah kalian dari/termasuk yang

mendzalmi
Al-An'aam:52

 بَْعَد ٱلذِّْكَرٰى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
sesudah peringatan bersama kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:68

ا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن وََكذَٰلَِك نَُولِّى بَْعَض ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعضًۢ
dan demikianlah dijadikan pemimpin sebagian orang-orang yang

zalim bagian dengan apa disebabkan adalah mereka mereka usahakan
Al-An'aam:129

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:144

 فَتَُكونَا ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي
maka adalah kalian dari/termasuk yang mendzalmi

Al-A'raaf:19

 وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
dan demikianlah kami membalas yang mendzalmi

Al-A'raaf:41

 أَن لَّْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
bahwa kutukan/laknat Allah atas/terhadap yang mendzalmi

Al-A'raaf:44
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 َقاُلوا۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
mereka berkata ya tuhan kami tidak jadikan kami bersama kaum yang

mendzalmi
Al-A'raaf:47

 واََل تَْجَعْلِنى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan jangan jadikan aku bersama kaum yang mendzalmi

Al-A'raaf:150

 اَل يَْستَُوۥَن ِعنَد الـلَّـِه َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
tidak menyamakan disisi Allah dan Allah tidak dia menunjukkan

kaum yang mendzalmi
At-Taubah:19

 َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

At-Taubah:109

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي  فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Yunus:39

 َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi kaum yang

mendzalmi
Yunus:85

 واََل يَُضرَُّك فَِإن فََعْلَت فَِإنََّك إِذًا مَِّن ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tidak mereka memberi mudharat kepadamu maka jika (kamu)

melakukan maka sesungguhnya kamu jika demikian dari/termasuk
yang mendzalmi

Yunus:106

 َعَلىٰ َربِِّهْم أاََل َلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
atas/terhadap tuhan mereka ingatlah kutukan/laknat Allah

atas/terhadap yang mendzalmi
Huud:18

َِن ٱلظَّٰلِِمنَي  أَْعَلُم ِبَما ِفىٓ أَنفُِسِهْم إِنِّىٓ إِذًا ملَّ
paling mengetahui dengan apa di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka
sesungguhnya aku kalau begitu tentu dari/termasuk yang mendzalmi

Huud:31

 َوٱْستََوْت َعَلى ٱْلُجوِدىِّ َوِقيَل بُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan berlabuh atas/terhadap bukit Judi dan dikatakan kebinasaan bagi

kaum yang mendzalmi
Huud:44

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك َوَما ِهىَ ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي ِببَِعيٍد
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu dan tidak dia dari orang-

orang yang dzalim dengan jauh
Huud:83

 فَُهَو َجزَٰٓؤُهُۥ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia balasannya seperti itulah kami membalas yang mendzalmi

Yusuf:75

 أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم َربُُّهْم َلنُْهلَِكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي
atau sungguh kembali di dalam agama kami maka (kamu)
wahyukanlah kepada mereka tuhan mereka sungguh akan

dibinasakan yang mendzalmi

Ibrahim:13
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َوَما َكاَن لِىَ َعَليُْكم مِّن ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan tidak adalah dia bagiku atas kalian dari kekuasaan sesungguhnya

orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan sangat pedih
Ibrahim:22

َوِفى ٱأْلَِخرَِة َويُِضلُّ الـلَّـُه ٱلظَّٰلِِمنَي َويَفَْعُل الـلَّـُه َما يََشآُء
dan di akhirat dan disesatkan Allah orang-orang yang zalim dan

mengerjakan Allah apa kehendaki
Ibrahim:27

واََل يَِزيُد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ َخَساًرا
dan tidak benar-benar menambahkan orang-orang yang zalim selain

kerugian
Al-Isra:82

ى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّنَذَُر ٱلظَّٰلِِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan orang-orang yang mereka bertakwa dan

(ia) memperingatkan orang-orang yang zalim didalamnya berlutut
Maryam:72

 فَذَٰلَِك نَْجِزيِه َجَهنََّم َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱلظَّٰلِِمنَي
maka demikian itu membalasnya neraka jahanam seperti itulah kami

membalas yang mendzalmi
Al-Anbiyaa':29

ذَا ِبـَٔالَِهِتنَآ إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلظَّٰلِِمنَي  َقاُلوا۟ َمن فََعَل هَٰ
mereka berkata siapa (dia) melakukan ini dengan/terhadap tuhan-

tuhan kami sesungguhnya dia sungguh termasuk orang-orang yang
zalim

Al-Anbiyaa':59

نََك إِنِّى ُكنُت ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي  ُسبْحَٰ
maha suci engkau sesungguhnya aku adalah aku dari/termasuk yang

mendzalmi
Al-Anbiyaa':87

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang zalim benar-benar dalam

perpecahan yang jauh
Al-Hajj:53

ىٰنَا ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي  فَُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى نَجَّ
maka katakan/ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatan

kami dari kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:28

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي  فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

 رَبِّ فَاَل تَْجَعْلِنى ِفى ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
Tuhan maka janganlah jadikan aku di dalam kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:94

إِذْ نَاَدٰى َربَُّك ُموَسىٰٓ أَِن ٱئِْت ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي  َو
dan ketika (dia) menyeru tuhanmu Musa agar/hendalah datangkanlah

(kamu[pr]) kaum yang mendzalmi
Asy-Syu'araa':10

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي  َقاَل رَبِّ نَجِّ
dia mengatakan Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dari

kaum yang mendzalmi
Al-Qashash:21
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 َقاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak takut (kamu) telah selamat dari kaum yang

mendzalmi
Al-Qashash:25

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي  فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Al-Qashash:40

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Qashash:50

يَْوَم اَل يَنفَعُ ٱلظَّٰلِِمنَي َمْعِذرَتُُهْم
pada hari tidak dia memberi manfaat orang-orang yang zalim

permintaan maaf (mereka)
Ghafir:52

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan

sangat pedih
Asy-Syuura:21

ا َكَسبُوا۟ َوُهَو َواِقعٌۢ ِبِهْم تََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang zalim
orang-orang yang takut dari apa mereka telah melakukan dan dia

(ia[lk]) yang menimpa pada mereka

Asy-Syuura:22

 إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya dia tidak dia menyukai yang mendzalmi

Asy-Syuura:40

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َوتََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ملَّ
dan kamu melihat orang-orang yang zalim ketika (mereka) melihat

azab / siksa
Asy-Syuura:44

ِقيمٍ أآََل إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي ِفى َعذَاٍب مُّ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim di dalam azab / siksa

kekal
Asy-Syuura:45

 َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن َكانُوا۟ ُهُم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi adalah mereka

mereka yang mendzalmi
Az-Zukhruf:76

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُتَِّقنَي َو
dan sesungguhnya kami orang-orang ynag zalim sebagian mereka
pelindung-pelindung bagian dan Allah penolong/pelindung orang-

orang yang bertakwa

Al-Jaatsiyah:19

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Ahqaaf:10

لَِديِْن ِفيَها َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي  خَٰ
(mereka berdua[lk]) yang kekal di dalamnya dan demikian itu

balasan yang mendzalmi
Al-Hasyr:17

 َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
baginya tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ash-Shaff:7
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 َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Jumu'ah:5

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي ِنى ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِهۦ َونَجِّ  َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya

dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari kaum yang mendzalmi
At-Tahriim:11

واََل تَزِِد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ َضلَٰاًل
dan jangan tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kesesatan

Nuh:24

واََل تَزِِد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ تَبَارًۢا
dan jangan tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan

Nuh:28

ُت َوٱلنُّوُر أَْم َجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء أَْم َهْل تَْستَِوى ٱلظُُّلمَٰ
atau apakah sama gelap gulita dan cahaya/terang benderang atau

(mereka) menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu
Arraad:16 ُت ٱلظُُّلمَٰ

ُت واََل ٱلنُّوُر واََل ٱلظُُّلمَٰ
dan tidak yang gelap dan tidak yang terang

Faathir:20

ِت إَِلى ٱلنُّوِر يُْخرُِجُهم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya Al-Baqarah:257 ِت ٱلظُُّلمَٰ

ِت  يُْخرُِجونَُهم مَِّن ٱلنُّوِر إَِلى ٱلظُُّلمَٰ
mereka dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan

Al-Baqarah:257

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِبِإذِْنِهۦ َويُْخرُِجُهم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya/terang

dengan izinnya
Al-Maidah:16

ِت َوٱلنُّوَر َوَجَعَل ٱلظُُّلمَٰ
dan dia menjadikan gelap dan cahaya/terang

Al-An'aam:1

ِت  َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم ِفى ٱلظُُّلمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami pekak/tuli bisu di dalam kegelapan
Al-An'aam:39

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك لِتُْخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu keluar manusia

dari gelap ke cahaya
Ibrahim:1

ِت إَِلى ٱلنُّوِر أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
agar (kamu[lk]) keluarkanlah kaum kamu dari kegelapan kepada

cahaya terang
Ibrahim:5

ِت أَن آلَّ إِلََٰه إآِلَّ أَنَت فَنَاَدٰى ِفى ٱلظُُّلمَٰ
lalu (dia) memanggil di dalam kegelapan bahwa tidak tuhan

melainkan Engkau
Al-Anbiyaa':87
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ِت إَِلى ٱلنُّوِر وََكاَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَِحيًما لِيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan ia

adalah kepada orang-orang mukmin maha penyayang
Al-Ahzab:43

ِت إَِلى ٱلنُّوِر لِّيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan atas/kepada cahaya

Al-Hadiid:9

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِت ِمَن ٱلظُُّلمَٰ لِحَٰ لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena akan dikeluarkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari kegelapan kepada
cahaya

Ath-Thalaaq:11
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ا م ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dahaga, rasa rindu, haus, yg

ingin sekali
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna haus, ingin sekali,

mendendam

ٱلظَّْمـَٔاُن ٌ ظََمأ تَظَْمُؤا۟
orang-orang yang dahaga kehausan merasa dahaga

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنََّك اَل تَظَْمؤُا۟ ِفيَها واََل تَْضَحىٰ
dan sesungguhnya kamu tidak merasa dahaga didalamnya dan kamu

tidak kena panas matahari
Thaahaa:119 ۟ تَظَْمؤُا

َعن نَّفِْسِهۦ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم اَل يُِصيبُُهْم ظََمأٌ
dari dirinya sendiri itu karena sesungguhnya mereka tidak ditiimpa

mereka[lk] kehausan
At-Taubah:120 ٌ ظََمأ

ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39
ٱلظَّْمـَٔاُن
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ن ن ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pertimbangan, pikiran,

renungan, dugaan, tebakan, perkiraan, terkaan, taksiran, tersangka, orang
yg dicurigai, sangkaan, anggapan, pengandaian, perasaan waswas, sangsi,

perasaan kuatir, hal kurang percaya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berpikir, pikir, memikirkan,

menganggap, menyangka, membayangkan, kira, rasa, mengira, menduga,
bersangka, mengingat, merenung, merasakan, memikir, berniat,

bermaksud, mengingatkan, memperasakan, memikiri, memikir-mikir,
mengandaikan, memisalkan, memerlukan, mengharuskan, menghendaki,

menerka, meraba, mereka-reka, menaksir, mengkhayalkan, mereka,
berpendapat, mengangan-angankan, mencurigai, duga, meragukan,

mencemburui, tdk percaya, menghitung, memperhitungkan, berhitung,
memperinciskan, mengandalkan, berurusan, membuat perhitungan,

bergantung, menggabungkan, berhadapan dgn

ظَنَنتُْم ظَنَنتُم ظَنَنُت تَظُنُّ أَظُنُّ
kamu mengira kamu telah

menyangka
(aku telah)
meragukan ia mengira sungguh aku

mengira

ظَنَّآ ظَنَّ ظَنًّا ظَنَنَّآ ظَنَنتُْم
berpendapat berpendapat persangkaan (kami) mengira kamu mengira

ظَنُُّكُم ظَنُُّكم ظَنُّ ظَنَُّهۥ ظَنَّآ
persangkaanmu anggapanmu menyangka sangkaannya berpendapat

أَلَظُنَُّك فَظَنُّٓوا۟ فَظَنَّ ظَنُّوا۟ ظَنُُّكُم
sungguh aku

menyangka kamu
maka

menyangka/yakin lalu dia menyangka menyangka persangkaanmu

نَّظُنُّ نَظُنُُّكْم َلنَظُنَُّك أَلَظُنُُّهۥ أَلَظُنَُّك
sungguh kami akan

mengira kami mengira kamu kami menganggap
kamu

benar-benar aku
mengira dia

sungguh aku
menyangka kamu
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َوظَنَّ َوظَنَنتُْم َوتَظُنُّوَن نَّظُنَُّك نَّظُنُّ
dan sungguh (ia[lk])

akan menyangka
dan kamu telah

menyangka
dan kamu

menyangka kami kira kamu sungguh kami akan
mengira

يَظُنُّوَن يَظُنُّ َوظَنُّٓوا۟
mereka menyangka sungguh menyangka dan (mereka[lk]) mengira

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِذِهۦٓ أَبًَدا َقاَل َمآ أَظُنُّ أَن تَِبيَد هَٰ
dia mengatakan tidak sungguh aku mengira bahwa akan binasa ini

selama-lamanya
Al-Kahfi:35 أَظُنُّ

اَعَة َقآِئَمًة َوَمآ أَظُنُّ ٱلسَّ
dan tidak sungguh aku mengira kiamat berdiri/akan datang

Al-Kahfi:36

اَعَة َقآِئَمًة َوَمآ أَظُنُّ ٱلسَّ
dan tidak sungguh aku mengira kiamat berdiri/akan datang

Fush-Shilat:50

تَظُنُّ أَن يُفَْعَل ِبَها فَاِقرَةٌ
ia mengira bahwa dibuat/ditimpakan dengannya/kepadanya (ia[lk])

yang membinasakan
Al-Qiyaamah:25 تَظُنُّ

إِنِّى ظَنَنُت أَنِّى ُملٍَٰق ِحَساِبيَْه
sesungguhnya aku (aku telah) meragukan bahwasanya aku orang

yang menemui perhitungan
Al-Haaqqah:20 ظَنَنُت

ِسِريَن َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم ٱلَِّذى ظَنَنتُم ِبَربُِّكْم أَرَْدىُٰكْم فَأَْصبَْحتُم مَِّن ٱْلخَٰ
dan yang demikian itu persangkaanmu yang kamu telah menyangka

dengan/kepada tuhan kalian dia menjerumuskan kalian maka/lalu
kalian memulai termasuk para yang merugi

Fush-Shilat:23
ظَنَنتُم

ا تَْعَمُلوَن َولَِٰكن ظَنَنتُْم أَنَّ الـلَّـَه اَل يَْعَلُم َكِثيًرا مِّمَّ
akan tetapi kamu mengira bahwasanya Allah tidakdia mengetahui

sangat banyak dari apa kalian melakukan
Fush-Shilat:22 ظَنَنتُْم

بَْل ظَنَنتُْم أَن لَّن يَنَقلَِب
bahkan kamu telah menyangka bahwa tidak akan akhirnya

berbalik/kembali
Al-Fath:12

۟ ِل ٱْلَحْشِر َما ظَنَنتُْم أَن يَْخرُُجوا ِمن ِديَٰرِِهْم أِلَوَّ
dari rumah/kampung halaman mereka pada yang pertama pengusiran

tidak menyangka bahwa mereka keluar
Al-Hasyr:2
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 َوأَنَُّهْم ظَنُّوا۟ َكَما ظَنَنتُْم
dan sesungguhnya mereka menyangka sebagai mana persangkaanmu

Al-Jinn:7

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَُقوَل ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
dan bahwasannya (kami) mengira bahwa tidak akanmengatakan

manusia dan jin atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Jinn:5
ظَنَنَّآ

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّْعجِزَ الـلَّـَه ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya (kami) (kami) mengira bahwa tidak dilemahkan

Allah di dalam bumi
Al-Jinn:12

َوَما يَتَِّبعُ أَْكثَرُُهْم إاِلَّ ظَنًّا
dan tidak dia mengikuti kebanyakan dari mereka kecuali persangkaan Yunus:36 ظَنًّا

إِن نَّظُنُّ إاِلَّ ظَنًّا َوَما نَْحُن ِبُمْستَيِْقِننَي
tidaklah sungguh kami akan mengira kecuali dugaan dan tidak kami

bagi orang-orang yang meyakini
Al-Jaatsiyah:32

تُْهْم أَنفُُسُهْم يَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه َغيَْر ٱْلَحقِّ ظَنَّ َقْد أََهمَّ
sungguh telah dia telah mengharapkan mereka diri-diri mereka

mereka menyangka dengan/kepada Allah tidak / bukan / selain benar
berpendapat

Ali-Imran:154
ظَنَّ

َوَقاَل لِلَِّذى ظَنَّ أَنَُّهۥ نَاجٍ مِّنُْهَما ٱذُْكرِْنى ِعنَد َربَِّك
dan dia mengucapkan kepada (tuhan) yang berpendapat bahwasanya

selamat diantara keduanya (kamu) terangkanlah keadaanku disisi
tuhanmu

Yusuf:42

لَّوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت ِبأَنفُِسِهْم َخيًْرا
mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya berpendapat orang-

orang yang beriman dan orang-orang muXminat dengan diri mereka
sendiri kebaikan

An-Nuur:12

ْوِء ْوِء َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ ٱلظَّآنِّنَي ِبالـلَّـِه ظَنَّ ٱلسَّ
mereka berperasangka terhadap Allah berpendapat yang pertama kali

atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
Al-Fath:6

ْوِء وَُكنتُْم َقْومًۢا بُوًرا ظَنَّ ٱلسَّ
berpendapat sangat buruk dan kalian adalah kaum binasa

Al-Fath:12

إِنَُّهۥ ظَنَّ أَن لَّن يَُحوَر
sesungguhnya dia berpendapat bahwa tidak dia akan kembali

Al-Inshiqaaq:14

أَن يَتََراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
bahwa (mereka berdua) ruju' (kawin kembali) jika berpendapat

bahwa didirkan (oleh keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:230 ظَنَّآ
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َوَلَقْد َصدََّق َعَليِْهْم إِبْلِيُس ظَنَُّهۥ
dan sesungguhnya (ia) telah sukses membenarkan atas mereka iblis

sangkaannya
Saba':20 ظَنَُّهۥ

َوَما ظَنُّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
dan tidak menyangka orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka

menyukuri

Yunus:60
ظَنُّ

ذَٰلَِك ظَنُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
itu menyangka orang-orang yang mereka mengingkari

Shaad:27

َلِمنَي فََما ظَنُُّكم ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
maka apakah anggapanmu dengan tuhan semesta alam Ash-Shaafaat:87 ظَنُُّكم

ِسِريَن َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم ٱلَِّذى ظَنَنتُم ِبَربُِّكْم أَرَْدىُٰكْم فَأَْصبَْحتُم مَِّن ٱْلخَٰ
dan yang demikian itu persangkaanmu yang kamu telah menyangka

dengan/kepada tuhan kalian dia menjerumuskan kalian maka/lalu
kalian memulai termasuk para yang merugi

Fush-Shilat:23
ظَنُُّكُم

َوأَنَُّهْم ظَنُّوا۟ َكَما ظَنَنتُْم
dan sesungguhnya mereka menyangka sebagai mana persangkaanmu Al-Jinn:7 ۟ ظَنُّوا

َوذَاٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَِٰضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعَليِْه
Zun Nun (Yunus) tatkala (ia) lenyap orang yang dalam keadaan

marah lalu dia menyangka bahwa tidakkuasa atasnya
Al-Anbiyaa':87 فَظَنَّ

َورََءا ٱمْلُْجرُِموَن ٱلنَّاَر فَظَنُّٓوا۟
dan melihat orang-orang yang berdosa neraka maka

menyangka/yakin
Al-Kahfi:53 ۟ فَظَنُّٓوا

إِنِّى أَلَظُنَُّك يَُٰموَسىٰ َمْسُحوًرا
sesungguhnya aku sungguh aku menyangka kamu ya Musa yang

disihir
Al-Isra:101 أَلَظُنَُّك

إِنِّى أَلَظُنَُّك يَِٰفْرَعْوُن َمثْبُوًرا َو
dan sesungguhnya aku sungguh aku menyangka kamu hai fir'aun

yang dibinasakan
Al-Isra:102

ِذِبنَي إِنِّى أَلَظُنُُّهۥ ِمَن ٱْلكَٰ َو
dan sesungguhnya aku benar-benar aku mengira dia dari/termasuk

para yang mendustakan
Al-Qashash:38 أَلَظُنُُّهۥ

ِذبًا إِنِّى أَلَظُنُُّهۥ كَٰ َو
dan sesungguhnya aku sungguh aku menyangkanya (ia[lk])

mendustakan/melakukan kebohongan
Ghafir:37
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ِذِبنَي إِنَّا َلنَظُنَُّك ِمَن ٱْلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami kami menganggap kamu dari para yang

mendustakan
Al-A'raaf:66 َلنَظُنَُّك

ِذِبنَي َوَما نََرٰى َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضلٍۭ بَْل نَظُنُُّكْم كَٰ
dan tidak kami melihat bagi kalian atas kami dari karunia bahkan

kami mengira kamu orang-orang yang mendustakan
Huud:27 نَظُنُُّكْم

إِن نَّظُنُّ إاِلَّ ظَنًّا َوَما نَْحُن ِبُمْستَيِْقِننَي
tidaklah sungguh kami akan mengira kecuali dugaan dan tidak kami

bagi orang-orang yang meyakini
Al-Jaatsiyah:32 نَّظُنُّ

ِذِبنَي إِن نَّظُنَُّك مَلَِن ٱْلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami kira kamu benar-benar termasuk para yang

mendustakan

Asy-
Syu'araa':186

نَّظُنَُّك
َوتَظُنُّوَن إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل

dan kamu menyangka tidaklah (kalian) menempati melainkan/hanya
sedikit

Al-Isra:52 َوتَظُنُّوَن
َوتَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه ٱلظُّنُونَا۠

dan kamu menyangka terhadap Allah persangkaan yang salah
Al-Ahzab:10

َوزُيَِّن ذَٰلَِك ِفى ُقُلوِبُكْم َوظَنَنتُْم
dan sering dihisi itu di dalam hati kalian dan kamu telah menyangka Al-Fath:12 َوظَنَنتُْم

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذَِت ٱأْلَرُْض زُْخرُفََها َوٱزَّيَّنَْت َوظَنَّ أَْهُلَهآ
sehingga apabila pengambilan bumi keindahannya dan terhias ia dan

sungguh (ia[lk]) akan menyangka penduduknya
Yunus:24 َوظَنَّ

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24

َوظَنَّ أَنَُّه ٱْلِفَراُق
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka bahwasanya pemisah

Al-Qiyaamah:28

َوظَنُّوا۟ َما َلُهم مِّن مَِّحيٍص
dan (mereka[lk]) mengira tidak ada bagi mereka dari tempat lari Fush-Shilat:48 ۟ َوظَنُّوا

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهۥ َواِقعٌۢ ِبِهْم ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
dan (mereka[lk]) mengira bahwasanya (ia[lk]) yang menimpa kepada

mereka kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada
kalian dengan kekuatan

Al-A'raaf:171
۟ ُّٓوا َوظَن
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َوظَنُّٓوا۟ أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن الـلَّـِه إآِلَّ إَِليِْه
dan (mereka[lk]) mengira bahwa tidak ada tempat berlindung dari

Allah kecuali/melainkan kepada-Nya
At-Taubah:118

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka diliputi/terkepung

dengan mereka (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Yunus:22

۟ ُّٓوا  َحتَّىٰٓ إِذَا ٱْستَيْـََٔس ٱلرُُّسُل َوظَن
sehingga apabila putus asa/tidak mempunyai harapan para orang rasul

dan (mereka[lk]) mengira
Yusuf:110

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهْم إَِليْنَا اَل يُرَْجُعوَن
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka kepada kami tidak

mereka dikembalikan
Al-Qashash:39

اِنَعتُُهْم ُحُصونُُهم مَِّن الـلَّـِه َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهم مَّ
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka (mereka[pr]) yang
mencegah / mempertahankan mereka benteng-benteng mereka dari

Allah

Al-Hasyr:2

َمن َكاَن يَظُنُّ أَن لَّن يَنُصرَهُ الـلَّـُه
barangsiapa adalah dia sungguh menyangka bahwa tidak

menolongnya Allah
Al-Hajj:15 يَظُنُّ

أاََل يَظُنُّ أُ۟ولَِٰٓئَك أَنَُّهم مَّبُْعوثُوَن
tidakkah sungguh menyangka itulah mereka sesungguhnya mereka

yang dibangkitkan
Al-Mutaffifiin:4

لَُٰقوا۟ َربِِّهْم ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya mereka orang-

orang yang menemuinya tuhan mereka
Al-Baqarah:46 يَظُنُّوَن

إِْن ُهْم إاِلَّ يَظُنُّوَن  َو
dan jika mereka kecuali mereka menyangka

Al-Baqarah:78

لَُٰقوا۟ الـلَّـِه َقاَل ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya

mereka orang-orang yang menemuinya Allah
Al-Baqarah:249

تُْهْم أَنفُُسُهْم يَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه َغيَْر ٱْلَحقِّ ظَنَّ َقْد أََهمَّ
sungguh telah dia telah mengharapkan mereka diri-diri mereka

mereka menyangka dengan/kepada Allah tidak / bukan / selain benar
berpendapat

Ali-Imran:154

 إِْن ُهْم إاِلَّ يَظُنُّوَن
tidaklah mereka kecuali mereka menyangka

Al-Jaatsiyah:24
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ْوِء ْوِء َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ ٱلظَّآنِّنَي ِبالـلَّـِه ظَنَّ ٱلسَّ
mereka berperasangka terhadap Allah berpendapat yang pertama kali

atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
Al-Fath:6 ٱلظَّآنِّنَي

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َو
tidaklah mereka mengikuti kecuali/hanyalah sangkaan dan tidaklah

mereka kecuali/hanyalah mereka mengecoh
Al-An'aam:116 ٱلظَّنَّ

 إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ
jika kalian mengikuti kecuali sangkaan

Al-An'aam:148

إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا
sesungguhnya sangkaan tidak dia mengkayakan dari kebenaran

sesuatu
Yunus:36

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َو
jika/tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan dan jika/tidaklah

mereka kecuali mereka mengecoh
Yunus:66

إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َوَما تَْهَوى ٱأْلَنفُُس
tidak lain mereka mengikuti kecuali sangkaan dan tidak

menginginkan jiwa/manusia
An-Najm:23

 إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ
tidak lain mereka mengikuti kecuali sangkaan

An-Najm:28

إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا َو
dan sesungguhnya kami sangkaan tidak dia mengkayakan dari

kebenaran sesuatu
An-Najm:28

ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ إاِلَّ ٱتِّبَاَع ٱلظَّنِّ َوَما َقتَُلوهُ يَِقينًۢا
dengannya dari pengetahuan kecuali ikut-ikutan menyangka dan

tidak mereka membunuhnyameyakini
An-Nisa:157 ٱلظَّنِّ

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْجتَِنبُوا۟ َكِثيًرا مَِّن ٱلظَّنِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) bersunguh-

sungguhlah untuk menjauhi sangat banyak dari menyangka
Al-Hujuraat:12

۟ ُسوا إِنَّ بَْعَض ٱلظَّنِّ إِثٌْم واََل تََجسَّ
sesungguhnya sebagian menyangka dosa dan jangan (kalian) supaya

mencari kesalahan
Al-Hujuraat:12

َوتَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه ٱلظُّنُونَا۠
dan kamu menyangka terhadap Allah persangkaan yang salah Al-Ahzab:10 ٱلظُّنُونَا۠
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ر ه ض
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna punggung, bokong, bek,

pemain belakang, sandaran, sebelah belakang, pertunjukan, pameran,
tontonan, film, sandiwara, bioskop, nyata, jelas, terang, wujud, ejawantah,

permukaan, luaran, muka, latar, bukti, petunjuk, tanda, kesaksian,
keterangan, saksi, alasan, takrir, penyaksian, fakta-fakta, gambar,

gambaran, bayangan, patung, kesan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memundurkan, menyokong,

memperkukuh, memperkukuhkan, muncul, tampak, timbul, terbit, tampil,
kelihatan, menghadap, bermain, merupa, cogok, membayang,

mengongkosi, menunjukkan, memperlihatkan, tunjukkan, unjuk,
menunjuk, memunculkan, mempertunjukkan, menonjolkan,

mempersembahkan, mempergelarkan, mempertontonkan, menuntun,
terbayang, nampak, menaruh, menaruhkan, mengantarkan, mengantar,
mengumumkan, membuktikan, mendaftarkan, muncul ke permukaan,

meratakan permukaan, melicinkan permukaan, tumbuh, keluar, bangun,
berdiri, menjadi akibat, mengungkapkan, mengungkap, menyatakan,

menyingkapkan, membeberkan, menyingkap, menampakkan,
memberitahukan, membukakan, membeber, terjadi, berlaku, menjadi,

berlangsung, terdapat, terpikir, berada, datang, teringat, ketahuan,
terbuka, serupa, mirip, menggambar, membayangkan, melukiskan,

melambangkan, menyimbolkan, menandakan, mengusulkan, menerangkan

تُظِْهُروَن تُظَِٰهُروَن تَظََٰهُروَن تَظََٰهَرا ِبظَِٰهٍر
kamu diwaktu

dzhuhur kamu nyatakan kalian membantu keduanya bantu
membantu dengan yang lahir

ظَِهيٍر ظَِهيٌر ظَِهيًرا ظََهَر تُظِْهُروَن
pembantu pembantu/penolong penolong/pembantu nampak kamu diwaktu

dzhuhur

ظَْهرِِهۦٓ ظَْهرِِهۦ ظَْهرَِها ظَْهرََك ظَِهيٍر
permukaan punggungnya permukaannya/bumi punggungmu pembantu

ظَِٰهرَةً ظَِٰهَر ظَِٰهًرا ظََٰهُروُهم ظَْهرِِهۦٓ
lahir yang lahir/tampak lahir membantu mereka permukaan
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ظُُهورُِكْم ظُُهورُُهَمآ ظُُهورَُها ظَِٰهِريَن ظَِٰهرَةً
punggung kalian punggung

keduanya punggungnya/menungganginya berkuasa lahir

ِظْهِريًّا ظُُهورِِهۦ ظُُهورِِهْم ظُُهورَِها ظُُهورُِكْم
punggung punggungnya punggung mereka belakangnya punggung kalian

۟ َوظََٰهُروا َوظََهَر َوأَظَْهرَهُ لِيُظِْهرَهُۥ ِظْهِريًّا
dan (mereka)

membantu dan menanglah dan menyatakannya untuk
memenangkannya punggung

۟ يَظَْهُروا َوٱلظَِّٰهُر َوظُُهورُُهْم َوظَِٰهرُهُۥ َوظََٰهُروا۟
menampakkan/mengalahkan dan Yang Zahir dan punggung

mereka dan luarnya dan (mereka)
membantu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَم ِبظَِٰهٍر مَِّن ٱْلَقْوِل
ataukah dengan yang lahir dari perkataan Arraad:33 ِبظَِٰهٍر

ِفُروَن َقاُلوا۟ ِسْحَراِن تَظََٰهَرا َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبُكلٍّ كَٰ
mereka berkata dua ahli sihir keduanya bantu membantu dan mereka

berkata sesungguhnya kami dengan/kepada tiap-tiap orang-orang
yang telah kafir

Al-Qashash:48
تَظََٰهَرا

إِن تَظََٰهَرا َعَليِْه فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو َمْوَلىُٰه َو
dan jika kamu berdua bantu-membantu atasnya maka sesungguhnya

Allah dia pelindungnya
At-Tahriim:4

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ تَظََٰهُروَن َعَليِْهم ِبٱإْلِ
kalian membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan Al-Baqarah:85 تَظََٰهُروَن

ِتُكْم هَٰ َوَما َجَعَل أَزْوََٰجُكُم ٱلَّٰٓـِٔى تُظَِٰهُروَن ِمنُْهنَّ أُمَّ
dan tidak ia menjadikan isteri-isteri kalian yang kamu nyatakan

daripada mereka ibu-ibu kamu
Al-Ahzab:4 تُظَِٰهُروَن

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَعِشيًّا َوِحنَي تُظِْهُروَن مَٰ َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya segala puji di dalam langit dan di bumi dan petang dan

sewaktu kamu diwaktu dzhuhur
Ar-Ruum:18 تُظِْهُروَن
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َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطََن
apa nampak daripadanya dan tidak dia menyembunyikan Al-An'aam:151 ظََهَر

ُقْل إِنََّما َحرََّم َربِّىَ ٱْلفَوَِٰحَش َما ظََهَر ِمنَْها
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia telah benar-

benar mengharamkan tuhanku perbuatan keji apa nampak
daripadanya

Al-A'raaf:33

واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما ظََهَر ِمنَْها
dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka[pr] kecuali apa

yang nampak dari padanya
An-Nuur:31

ظََهَر ٱْلفََساُد ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدى ٱلنَّاِس
telah nampak kerusakan di dalam darat dan di laut dengan apa/sebab

ia telah mengusahakan tangan-tangan manusia
Ar-Ruum:41

َوَلْو َكاَن بَْعُضُهْم لِبَْعٍض ظَِهيًرا
walaupun adalah dia sebagian mereka bagi sebagian yang lain

penolong/pembantu
Al-Isra:88 ظَِهيًرا

 واََل يَُضرُُّهْم وََكاَن ٱْلَكاِفُر َعَلىٰ َربِِّهۦ ظَِهيًرا
dan tidak ia memberi mudharat mereka dan ia adalah (ia[lk]) yang

membangkang/kafir atas/terhadap tuhannya bantuan/pembantu
Al-Furqon:55

فََلْن أَُكوَن ظَِهيًرا لِّْلُمْجرِِمنَي
maka aku tidak adalah aku penolong bagi orang-orang yang berdosa

Al-Qashash:17

ِفِريَن فَاَل تَُكونَنَّ ظَِهيرًا لِّْلكَٰ
maka janganlah adalah kalian penolong bagi orang-orang kafir

Al-Qashash:86

لِحُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَْعَد ذَٰلَِك ظَِهيٌر َوِجبِْريُل َوصَٰ
dan Jibril dan (ia[lk]) yang baik orang-orang yang beriman dan

malaikat sesudah itu pembantu/penolong
At-Tahriim:4 ظَِهيٌر

َوَما َلُهۥ ِمنُْهم مِّن ظَِهيٍر
dan tidak baginya dari mereka dari pembantu Saba':22 ظَِهيٍر

ٱلَِّذٓى أَنَقَض ظَْهرََك
yang (ia) menyebabkan merusakan punggungmu Ash-Sharh:3 ظَْهرََك

َما تَرََك َعَلىٰ ظَْهرَِها ِمن َدآبٍَّة
tidak dia meninggalkan atas/terhadap permukaannya/bumi dari

binatang melata
Faathir:45 ظَْهرَِها

َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ َورَآَء ظَْهرِِهۦ
dan adapun siapa/orang dia memberikan kitabnya di belakang

punggungnya
Al-Inshiqaaq:10 ظَْهرِِهۦ
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فَيَظَْلْلَن َرَواِكَد َعَلىٰ ظَْهرِِهۦٓ
maka jadilah terhenti atas/terhadap permukaan Asy-Syuura:33 ظَْهرِِهۦٓ

َوأَنزََل ٱلَِّذيَن ظََٰهُروُهم مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب ِمن َصيَاِصيِهْم
dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari

penduduk kitab dari benteng-benteng mereka
Al-Ahzab:26 ظََٰهُروُهم

فَاَل تَُماِر ِفيِهْم إاِلَّ ِمرَآًء ظَِٰهًرا
maka janganlah semakin bertengkar tentang mereka kecuali

pertengkaran lahir
Al-Kahfi:22 ظَِٰهًرا

يَْعَلُموَن ظَِٰهًرا مَِّن ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia

Ar-Ruum:7

ثْمِ َوبَاِطنَُهۥٓ َوذَُروا۟ ظَِٰهَر ٱإْلِ
kalian hendaklah meninggalkan yang lahir/tampak dosa dan yang

tersembunyi
Al-An'aam:120 ظَِٰهَر

َوأَْسبَغَ َعَليُْكْم ِنَعَمُهۥ ظَِٰهرَةً َوبَاِطنًَة
dan (ia) akhirnya menyempurnakan atas kalian nikmat-nya lahir dan

(ia[pr]) yang tersembunyi / batin
Luqman:20 ظَِٰهرَةً

 َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18

يََٰقْومِ َلُكُم ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم ظَِٰهِريَن ِفى ٱأْلَرِْض
hai kaumku untuk kalian kerajaan hari ini berkuasa di dalam bumi Ghafir:29 ظَِٰهِريَن
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا۟

 ظَِٰهِريَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka

penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-
orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka

maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138
ظُُهورَُها

إاِلَّ َما َحَمَلْت ظُُهورُُهَمآ
kecuali apa dia bawa/melekat punggung keduanya Al-An'aam:146 ظُُهورُُهَمآ

َوتَرَْكتُم مَّا َخوَّْلنَُٰكْم َورَآَء ظُُهورُِكْم
dan kalian tinggalkan apa kami karuniakan kepada kalian di belakang

punggung kalian
Al-An'aam:94 ظُُهورُِكْم
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َوَليَْس ٱْلِبرُّ ِبأَن تَأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمن ظُُهورَِها
dan dia bukanlah/tidaklah kebaikan bahwa memasuki / datang rumah-

rumah dari belakangnya
Al-Baqarah:189 ظُُهورَِها

َورَآَء ظُُهورِِهْم َكأَنَُّهْم اَل يَْعَلُموَن
di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak mereka

mengetahui
Al-Baqarah:101 ظُُهورِِهْم

 واََل تَْكتُُمونَُهۥ فَنَبَذُوهُ َورَآَء ظُُهورِِهْم
dan jangan menyembunyikannya lalu mereka melemparkannya di

belakang punggung mereka
Ali-Imran:187

 َوُهْم يَْحِمُلوَن أَْوزَارَُهْم َعَلىٰ ظُُهورِِهْم
dan mereka mereka memikul beban-beban / dosa-dosa mereka

atas/terhadap punggung mereka
Al-An'aam:31

يَّتَُهْم إِذْ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَِنىٓ َءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِّ َو
dan ketika ia mengambil/mengazab tuhanmu dari anak-anak Adam

dari punggung mereka keturunan mereka
Al-A'raaf:172

واََل َعن ظُُهورِِهْم واََل ُهْم يُنَصُروَن
dan tidak dari punggung-punggung mereka dan/sedang mereka tidak

mereka akan ditolong
Al-Anbiyaa':39

لِتَْستَُوۥا۟ َعَلىٰ ظُُهورِِهۦ ثُمَّ تَذُْكُروا۟ ِنْعَمَة َربُِّكْم
supaya menyamakan atas/terhadap punggungnya kemudia

mengingat nikmat tuhan kalian
Az-Zukhruf:13 ظُُهورِِهۦ

َوٱتََّخذْتُُموهُ َورَآَءُكْم ِظْهِريًّا إِنَّ َربِّى ِبَما تَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan kamu mengambil/meletakkan Dia di belakangmu punggung
sesungguhnya Tuhanku dengan/terhadap apa kalian melakukan

sangat meliputi

Huud:92
ِظْهِريًّا

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkannya atas/terhadap agama semuanya walaupun

(ia) membenci orang-orang musyrik
At-Taubah:33 لِيُظِْهرَهُۥ

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
karena Dia hendak memenangkannya atas/terhadap agama semuanya

dan cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Fath:28

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkan atas/terhadap agama semuanya meskipun (ia)

membenci orang-orang musyrik
Ash-Shaff:9

ا نَبَّأَْت ِبِهۦ َوأَظَْهرَهُ الـلَّـُه َعَليِْه َعرََّف بَْعَضُهۥ فََلمَّ
maka tatkala (ia) memberitakan dengannya dan menyatakannya Allah

atasnya (ia) telah sukses memberitahukan sebagiannya
At-Tahriim:3 َوأَظَْهرَهُ
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رُِهوَن َحتَّىٰ َجآَء ٱْلَحقُّ َوظََهَر أَْمُر الـلَّـِه َوُهْم كَٰ
sehingga dia datang kebenaran dan menanglah ketetapan Allah dan

mereka orang-orang yang telah membenci
At-Taubah:48 َوظََهَر

َوأَْخرَُجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم َوظََٰهُروا۟ َعَلىٰٓ إِْخَراِجُكْم
dan usirlah kalian dari rumah/kampung halaman kalian dan (mereka)

membantu atasku/terhadapku mengusir kalian

Al-
Mumtahinah:9

۟ َوظََٰهُروا
بَاِطنُُهۥ ِفيِه ٱلرَّْحَمُة َوظَِٰهرُهُۥ ِمن ِقبَلِِه ٱْلَعذَاُب

(ia[pr]) yang didalamnya/dibatinnya tentang (kebenaran) itu rahmat /
kasih sayang dan luarnya dari pihaknya/sisinya azab / siksa

Al-Hadiid:13 َوظَِٰهرُهُۥ
فَتُْكَوٰى ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم

maka/lalu dibakarlah (olehnya) dengannya dahi mereka dan
lambung-lambung mereka dan punggung mereka

At-Taubah:35 َوظُُهورُُهْم
ُل َوٱْلَءاِخُر َوٱلظَِّٰهُر َوٱْلبَاِطُن ُهَو ٱأْلَوَّ

dia yang pertama dan Yang Akhir dan Yang Zahir dan Yang Batin Al-Hadiid:3 َوٱلظَِّٰهُر
إِن يَظَْهُروا۟ َعَليُْكْم َو

dan jika menampakkan/mengalahkan atas kalian At-Taubah:8 ۟ يَظَْهُروا
إِنَُّهْم إِن يَظَْهُروا۟ َعَليُْكْم يَرُْجُموُكْم

sesungguhnya jika menampakkan/mengalahkan atas kalian akan
melempar kalian[lk]

Al-Kahfi:20

أَِو ٱلطِّفِْل ٱلَِّذيَن َلْم يَظَْهُروا۟ َعَلىٰ َعْورَِٰت ٱلنَِّسآِء
atau anak-anak kecil orang-orang yang tidak

menampakkan/mengalahkan atas/terhadap aurat isteri-isteri
An-Nuur:31

ٍة َوَمَعاِرَج َعَليَْها يَظَْهُروَن ُسُقفًا مِّن ِفضَّ
atap-atap dari perak-perak dan tempat-tempat tangga diatasnya

mereka menaiki
Az-Zukhruf:33 يَظَْهُروَن

فََما ٱْسطَُٰعٓوا۟ أَن يَظَْهُروهُ َوَما ٱْستَطَُٰعوا۟ َلُهۥ نَْقبًا
tidaklah kuasa lah mereka bahwa mereka mendakinya dan tidak

mereka memohon kuasa baginya lubang
Al-Kahfi:97 يَظَْهُروهُ

َوَلْم يُظَِٰهُروا۟ َعَليُْكْم أََحًدا
dan tidak dibantu atas kalian seseorang/siapapun At-Taubah:4 ۟ يُظَِٰهُروا
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ِتِهْم هَٰ ٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّسآِئِهم مَّا ُهنَّ أُمَّ
orang-orang yang (mereka) menzihar diantara kalian dari istri-istri

mereka tidak mereka ibu-ibu mereka
Al-Mujaadilah:2 يُظَِٰهُروَن

َوٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمن نَِّسآِئِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا
dan orang-orang yang (mereka) menzhihar dari istri-istri mereka

kemudian kembali terhadap apa-apa
Al-Mujaadilah:3

أَْو أَن يُظِْهَر ِفى ٱأْلَرِْض ٱْلفََساَد
atau bahwa dia akan menimbulkan di dalam bumi kerusakan Ghafir:26 يُظِْهَر

لُِم ٱْلَغيِْب فَاَل يُظِْهُر َعَلىٰ َغيِْبِهۦٓ أََحًدا عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib maka tidak Dia

menerangkan/menyatakan atas/terhadap kegaiban-nya
seseorang/siapapun

Al-Jinn:26
يُظِْهُر

مِّن َقبِْل َصَلٰوِة ٱْلفَْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثيَابَُكم مَِّن ٱلظَِّهيرَِة
dari sebelum sholat fajar dan sewaktu meletakkan pakaian kamu dari

yang tampak (luar)
An-Nuur:58 ٱلظَِّهيرَِة
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ع ب ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tulisan, potret, afdruk, klise,

pakaian dr cita cap, gambar pd sepotong logam, perangko, cap, tanda,
stempel, prangko, meterai, setempel, kupon, bekas, macam, ketukan kaki,

ketokan kaki, kesan, jejak, impresi, anggapan, pengaruh, pengalaman,
penerbitan, alam, sifat, watak, kodrat, sifat dasar, jenis, dasar,

pembawaan, usul, bawaan, pekerti, perangai, khuluk, kesabaran,
kemarahan, semangat, tabiat marah, keadaan marah, kekerasan, tingkah
marah, kesanggupan menguasai diri, keadaan hati, suasana hati, modus,

keadaan jiwa, keadaan pikiran, ragam gramatikal, tabiat, kebiasaan,
pakaian, adat kebiasaan, gelagat, keadaan badan atau jiwa, rupa, redaksi,

lari, kandang, perjalanan, giliran bermain, tempat bergerak, kawanan,
oplah, jumlah penerbitan, pasti, memang, tentu saja, tentunya, niscaya,

mesti, bertentu-tentu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencetak, membuat, mencap,
menulis dgn huruf cetak, mengafdruk, merekam, melukiskan pd sepotong
logam, mengecap, menyegel, menaruh cap, memukul cap, memperangkoi,

menunjukkan, merentak, melangkah dgn berat, melunakkan,
melembuntukan, mengekang, mempertegar, memperlembut, meringankan,
sesuai dgn, adalah selaras dgn, mengeraskan, menegarkan, mengenakan,

menanamkan, menanam, mempengaruhi dgn pelan-pelan, membangkitkan
berangsur-angsur, menuliskan, menyurati, menggoreskan, mengesankan,

memahatkan, menjalankan, berjalan, berlari, melarikan, memimpin,
menembus, menusuk, mengatur, memuat, memperlarikan, membujur,

memuatkan, menjadi calon, mengajukan, mengantarkan

َوطُِبعَ َوطَبَعَ نَطْبَعُ فَطُِبعَ طَبَعَ
dan telah dicap /

dikunci mati
dan (ia)

mencap/kunci mati mengunci telah dikunci mati (ia) menutup mati

يَطْبَعُ َونَطْبَعُ
dia menutup dan menutup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َوَقْولِِهْم ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ بَْل طَبَعَ الـلَّـُه َعَليَْها ِبُكفْرِِهْم
dan perkataan mereka hati kami tutup bahkan (ia) menutup mati

Allah diatasnya dengan kekafiran mereka
An-Nisa:155 طَبَعَ

رِِهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan
mereka

An-Nahl:108

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Muhammad:16

فَطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن
telah dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak

mereka mengerti

Al-
Munaafiquun:3

فَطُِبعَ
َكذَٰلَِك نَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِب ٱمْلُْعتَِديَن

seperti itulah mengunci atas/terhadap hati-hati orang-orang yang
melampaui batas

Yunus:74 نَطْبَعُ
َوطَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْعَلُموَن

dan (ia) mencap/kunci mati Allah atas/terhadap hati mereka maka
mereka tidak mereka mengetahui

At-Taubah:93 َوطَبَعَ
َوطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن

dan telah dicap / dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka/karena
mereka tidak mereka mengerti

At-Taubah:87 َوطُِبعَ
َونَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن

dan menutup atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak mereka
mendengar

Al-A'raaf:100 َونَطْبَعُ
ِفِريَن َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱْلكَٰ

seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati para
pembangkang / kafir

Al-A'raaf:101 يَطْبَعُ
َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن

seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati orang-orang
yang tidak mereka mengetahui

Ar-Ruum:59

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َقْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap setiap hatiku orang

yang kemudian menyombongkan diri sewenang-wenang
Ghafir:35
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ق ب ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sajian, masakan, makanan,

piring, pinggan, gadis cantik, pelat, plat, piringan, gambar, tampalan gigi,
piring-piring, baki, dulang, talam, penampan, pelayan, peladen, jongkos,
pramubhakti, corak, corak kulit, sifat, warna kulit muka, rupa, lingkaran

besi, operasi, pembedahan, pekerjaan, eksploitasi, pengerjaan, efek,
akibat, hasil, pengaruh, isi, aktif, giat, bersemangat, yg hidup, yg

bergelora, dekat, rapat, damping, erat, akrab, ketat, teliti, tertutup,
melekat, pengap, tersembunyi, ketel, bungkam, rahasia, kikir, lokek,

rodong, tdk segar, panas sekali, kerap, tersendiri, terpisah, lekat-lekat,
pegangan, genggaman, cengkeraman, kepalan, cengkam, kertak gigi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meremukkan, menyepuh,
menyadur, melapisi, berlaku, menerapkan, menggunakan, memakai,
mempergunakan, melamar, meminang, memberi, memperuntukkan,

menerap, menterapkan, membubuhi, memasangkan, menginjak,
menterap, melaksanakan, memaksakan, mendesak, memaksa,

menyelenggarakan, menyebabkan, mengakibatkan, menjalankan,
mengadakan, hidup, mendiami, tinggal, diam, bertempat tinggal,
menerima, hidup dr, menyesuaikan diri kpd, menutup, ditutup,

menguncup, menauntukan, mempertauntukan, mengepalkan, mengepal,
menggenggam, berkertak gigi, memperkatupkan, mengepal-ngepal

ِطبَاًقا طَبٍَق طَبًَقا
lapisan-lapisan setingkat setingkat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َ طَبًَقا َعن طَبٍَق َلتَرَْكنبُّ
sesungguhnya akan naik/melalui setingkat dari/demi setingkat Al-Inshiqaaq:19 طَبًَقا

َ طَبًَقا َعن طَبٍَق َلتَرَْكنبُّ
sesungguhnya akan naik/melalui setingkat dari/demi setingkat Al-Inshiqaaq:19 طَبٍَق

وٍَٰت ِطبَاًقا ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
yang dia menciptakan tujuh langit lapisan-lapisan Al-Mulk:3 ِطبَاًقا

3335

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


KosakataAlQuran

وٍَٰت ِطبَاًقا  أََلْم تََرْوا۟ َكيَْف َخَلَق الـلَّـُه َسبْعَ َسمَٰ
tidaklah (kalian) melihat bagaimana menurut dia menciptakan Allah

tujuh langit lapisan-lapisan
Nuh:15
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ه ح ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna luaran, muka, latar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna muncul ke permukaan,
timbul, meratakan permukaan, melicinkan permukaan

طََحىَٰها
penghamparannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱأْلَرِْض َوَما طََحىَٰها
dan bumi dan tidak penghamparannya Ash-Shams:6 طََحىَٰها
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ح ر ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna syair, awam, biasa,

penggantian bulu atau kulit, lemparan, undian, lenggokan, campak,
kekacauan, lantai, dasar, tingkat, pangkat, loteng, mimbar pidato, para

penonton, apkiran, barang apkiran, buah-buahan apkiran, pengurangan,
percobaan, masa bebas, semprotan, semprot

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengurangi, mengurangkan,
mengambil, mencabut, merampas, memperkurangkan, menolak,

mencabuntukan, memotong, memperpotongkan, meletakkan, memasang,
menempatkan, memberikan, bertelur, membuat, melemparkan,

menelurkan, menutup, memikulkan, berdasarkan, meranggas, berganti
bulu, membuang, memboroskan, buang, menyingkirkan, menghilangkan,

melontarkan, melanting, melambungkan, melantunkan, memantulkan,
menegakkan, bergerak dgn cepat, terombang-ambing, menyimpan,

menabung, menyisihkan, membunuh, memenjarakan, menabungkan,
melantai, menjatuhkan, merobohkan, mengalahkan, membingungkan,

memapani, menyampingkan, mengenyampingkan, menaruh ke samping,
memuntahkan, menyangkal, menangkis, mengapkir, memungkiri,

menidakkan, meniadakan, mempertiadakan, mengenggankan,
mempertidak, mempertidakkan, membawa, mengangkat, menyikat,

menarik, mengangkut, angkat, berlari, mengusir, mendeportasi,
menghalau, mengasingkan, memperasingkan, mencampak,

mencampakkan, mengempaskan, mencaci, mencaci maki, menjebloskan,
lari dgn cepat, muncrat, menyembur, menyuntik, menyuntikkan

ٱطْرَُحوهُ
(kalian) buanglah dia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱْقتُُلوا۟ يُوُسَف أَِو ٱطْرَُحوهُ أَرًْضا يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم
kalian hendaklah membunuh yusuf atau (kalian) buanglah dia

bumi/suatu tempat tertuju/tertumpah bagi kalian wajah/zat ayahmu
Yusuf:9 ٱطْرَُحوهُ
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د ر ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengenyahan, usiran,

pengeluaran dgn paksa, penyemburan, pelemparan, pengeluaran,
pendaulatan, tindakan pemecatan, orang yg mendaulat, orang yg

mengusir, penolakan, pengejaran, pencarian, kejaran, pemburuan,
bubaran, pembubaran, pemencaran, penyebaran, pertebaran, pengusiran 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengusir, pergi, menghalau,

naik mobil keluar, meninggalkan, mengenyahkan, kembali, berbalik,
mengembalikan, memutarbalikkan, mengemudiankan, menolak,

menangkis, memukul mundur, mengingkari, menjijikkan, menyingkirkan,
menghindari, mengeluarkan, membuang, mengeprekan, melepaskan,

mengajukan, menghilang, menghamburkan, merisau, membuang uang,
menyia-nyiakan, menghilangkan, menyebarkan, menyerakkan, mendaulat,

memecat, mencabut, mencabuntukan, mengasingkan, mendeportasi,
memperasingkan, menghancurkan, mencukur, mengalahkan sama sekali,
memesan, mencabut hak milik harta, merampas, memaksa menyerahkan,

menakuti, menjadi takut, mengejuntukan, menakuntukan, membuat
ketakutan, menyemburkan, menyemprotkan, ternyata, menjadi,

mematikan, menghasilkan, memadamkan, meninggalkan negeri asalnya,
memalingkan kepala, memutar kepala, membersihkan, cuci perut,

mencuci, menghapuskan, menerbitkan, mengibarkan, menggantungkan,
memperolokkan, memperolok-olokkan

فَتَطْرَُدُهْم طَرَدتُُّهْم تَطْرُِد ِبطَارِِد
maka kalian mengusir

mereka (aku) mengusir mereka kamu mengusir mengusir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه َوَمآ أَنَا۠ ِبطَارِِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah dan tidak aku mengusir orang-

orang yang mereka mengimani
Huud:29 ِبطَارِِد

َوَمآ أَنَا۠ ِبطَارِِد ٱمْلُؤِْمِننَي
dan tidak aku mengusir orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':114

واََل تَطْرُِد ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم
dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang mereka memohon

tuhan
Al-An'aam:52 تَطْرُِد
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ُروَن إِن طَرَدتُُّهْم أَفَاَل تَذَكَّ
jika (aku) mengusir mereka ia membenam kalian ingat Huud:30 طَرَدتُُّهْم

فَتَطْرَُدُهْم فَتَُكوَن ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي
maka kalian mengusir mereka maka adalah kalian dari/termasuk yang

mendzalmi
Al-An'aam:52 فَتَطْرَُدُهْم
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ف ر ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tamat, ujung, tujuan, bagian

terakhir, dasar, bagian, penutup, pihak, peranan, daerah, tempat, suku,
penggalan, belah, kontingen, sibak, kerat, kelumit, kuak, saham, anggota,

ajal, ekstremitas, pinggir, kebutuhan yg sangat, batas, pinggiran, garis tepi,
kesempatan, kebebasan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berakhir, mengakhiri,
menamatkan, menghabisi, mempersiapkan , split, part, separate, be
separated, single, dispart, cleave apart, divide, share, distribute, cut,

divorce, break up, part company, disunite, sever, wean, release, let go, let,
remove, disconnect, sell, sell off, market, carry, dispose, menghentikan,

menyimpangkan, menutup, menyudahi, mempersudahkan

طَْرٍف طَرَفَىِ طَرَفًا أَطْرَاِفَهآ أَطْرَاِفَها
pandangan mata pada kedua tepi golongan tepi-tepinya tepi-tepinya

ٱلطَّْرِف َوأَطَْراَف طَرْفُُهْم طَرْفَُك
ujung/mata dan di ujung ujung/mata mereka matamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَها
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami datangkan

bumi/daerah menguranginya dari tepi-tepinya
Arraad:41 أَطْرَاِفَها

نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَهآ أَفَُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن
menguranginya dari tepi-tepinya apakah maka mereka orang-orang

yang mengalahkan/menang
Al-Anbiyaa':44 أَطْرَاِفَهآ

لِيَْقطَعَ طَرَفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟
karena dia hendak memotong/membinasakan golongan dari orang-

orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:127 طَرَفًا

َلٰوةَ طَرَفَىِ ٱلنََّهاِر َوزَُلفًا مَِّن ٱلَّيِْل َوأَِقمِ ٱلصَّ
dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan yang dekat dari

malam
Huud:114 طَرَفَىِ
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۟ يَنظُُروَن ِمن طَْرٍف َخِفىٍّ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
mereka melihat dari pandangan mata sangat tersembunyi dan dia

mengucapkan orang-orang yang mereka mengimani
Asy-Syuura:45 طَْرٍف

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40
طَرْفَُك

طَرْفُُهْم َوأَفْـَِٔدتُُهْم َهَوآٌء
ujung/mata mereka dan hati mereka hawa nafsu / kosong Ibrahim:43 طَرْفُُهْم

فََسبِّحْ َوأَطَْراَف ٱلنََّهاِر َلَعلََّك تَرَْضىٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dan di ujung siang boleh

jadi kamu ia rela/senang
Thaahaa:130 َوأَطَْراَف

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف ِعنٌي
dan di sisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan ujung/mata

mata-mata
Ash-Shaafaat:48 ٱلطَّْرِف

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف أَتْرَاٌب
dan disisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan maka/pandangan

sebaya
Shaad:52

ِفيِهنَّ قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tentang mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan pandangan tidak

mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan tidak ular
Ar-Rahman:56
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ق ر ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hukuman, damprat,

dampratan, kesalahan, ketokan, pujian, jumlah sedikit, pukulan, bunyi
ketukan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengetuk, memukul,
menumbuk, merobohkan, mengecam, memperbincangkan, memukulkan,

mengetok, catuk, mengkritik, merebut, memenjarakan, memasukkan,
memasuki, menyertai, masuk, mengikuti, ikut serta, mengambil bagian,
mencantumkan, memulakan, menulis, mencatatkan, memulai, mencatat,
mengajukan, menginjak, mengerti, memukul-mukul, mengumpat kejam

طَِريَق طَِريٍق طَِريًقا طَرَآِئَق ِبطَِريَقِتُكُم
jalan benar-benar jalan jalan jalan-jalan dengan jalan/adat

kebiasaan kalian

ٱلطَِّريَقِة ٱلطَّاِرُق َوٱلطَّاِرِق طَِريَقًة
jalan itu yang datang dimalam hari dan yang datang di

malam hari jalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن يُْخرَِجاُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهَما َويَذَْهبَا ِبطَِريَقِتُكُم ٱمْلُثَْلىٰ
keduanya akan dia akan mengeluarkan kalian dari bumi/negeri kalian

dengan sihir mereka berdua dan akan menghilangkan dengan
jalan/adat kebiasaan kalian utama/baik

Thaahaa:63
ِبطَِريَقِتُكُم

َوَلَقْد َخَلْقنَا فَْوَقُكْم َسبْعَ طَرَآِئَق
dan sesungguhnya (kami) menciptakan di atas kalian tujuh jalan-jalan

Al-
Mu'minuun:17 طَرَآِئَق

ذَٰلَِك ُكنَّا طَرَآِئَق ِقَدًدا
itu adalah kami jalan-jalan berbeda-beda

Al-Jinn:11

لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم طَِريًقا
untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka dan tidak untuk dia

memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:168 طَِريًقا
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فَٱْضرِْب َلُهْم طَِريًقا ِفى ٱْلبَْحِر يَبًَسا
maka buatlah untuk mereka benar-benar jalan di dalam laut

kekeringan
Thaahaa:77

إَِلىٰ طَِريٍق مُّْستَِقيمٍ يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ َو
dia menunjukkan kepada kebenaran dan kepada benar-benar jalan

orang yang lurus
Al-Ahqaaf:30 طَِريٍق

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا إاِلَّ طَِريَق َجَهنََّم خَٰ
kecuali jalan neraka jahanam orang-orang yang kekal di dalamnya

selama-lamanya
An-Nisa:169 طَِريَق

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن إِذْ يَُقوُل أَْمثَُلُهْم طَِريَقًة
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan ketika dia

mengatakan (ia[lk]) telah menyebabkan memisalkan mereka jalan
Thaahaa:104 طَِريَقًة

َمآِء َوٱلطَّاِرِق َوٱلسَّ
demi langit dan yang datang di malam hari At-Taariq:1 َوٱلطَّاِرِق

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱلطَّاِرُق
dan tidak memberitahukan kamu apa yang datang dimalam hari At-Taariq:2 ٱلطَّاِرُق

آًء َغَدًقا َوأَلَِّو ٱْستَقَُٰموا۟ َعَلى ٱلطَِّريَقِة أَلَْسَقيْنَُٰهم مَّ
dan bahwa jika (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian atas/terhadap

jalan itu pasti (kami) telah memberi minum mereka air limpah ruah
Al-Jinn:16 ٱلطَِّريَقِة
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ي ر ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keriangan, keriaan, lagu,

nyanyian untuk paduan suara, kegairahan, penculikan, kegirangan, rasa
gembira, rasa terpesona, perasaan, kesukaan, ujung karang yg tajam,
keinginan, kesibukan, pesta mabuk-mabukan, pesta minum-minum,

penuh, asyik, yg diculik, gembira, riang, riang gembira
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat berigi-rigi,

memotong-motong

طَِريًّا
benar-benar lembut/yang baru

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َر ٱْلبَْحَر لِتَأُْكُلوا۟ ِمنُْه َلْحًما طَِريًّا َوُهَو ٱلَِّذى َسخَّ
dan dia yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan lautan supaya

memakan dari padanya daging benar-benar lembut/yang baru
An-Nahl:14 طَِريًّا

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج َوِمن ُكلٍّ تَأُْكُلوَن َلْحًما طَِريًّا  َوهَٰ
dan ini asin pahit / asin dan dari tiap-tiap kalian makan daging benar-

benar lembut/yang baru
Faathir:12
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س ط
Makna kata dasar :

طٓس
tha siin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
طٓس ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلُقرَْءاِن وَِكتَاٍب مُِّبنيٍ

tha siin itu ayat-ayat al-qur'an dan kitab nyata/jelas An-Naml:1 طٓس
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م س ط
Makna kata dasar :

طٓسٓم
Thaa siin miim

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

طٓسٓم
Thaa siin miim Asy-Syu'araa':1 طٓسٓم

 طٓسٓم
Thaa siin miim

Al-Qashash:1
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م ع ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bau, khasiat, cita rasa, minat,

reputasi, kegemaran, kesukaan, makanan perangsang, sifat suka hati,
makanan, porsi, rasa sedap, kemasyhuran, perasaan, selera, pengecap,

kelezatan, gaya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencicipi, merasakan, berasa,

mencoba, menikmati, mengecap, rasanya, menikmatkan, mengalami,
memikat, mengasyikkan, mengerahkan perhatian, makan, memberi
makanan, menjadi makanan, menyediakan makanan, menyumpal,
memakani, menyuapkan, memakankan, mengisi, diisi, memenuhi,

menempati, terisi, dipenuhi, membuat, melayani, memelihara, memupuk,
menjaga, menyimpan, menahan, memegang, memiliki, mematuhi,

menerima, menepati, mentaati, turut, memperhatikan, merayakan,
menghidupi, membiayai, mengongkosi, simpankan, tinggal, tahan lama,
menunjukkan, memperteguhkan, memperteguh, memperturuntukan,

mengudap

ٌم إِطْعَٰ إِطَْعاُم أَنُطِْعُم أَطَْعَمُهۥٓ أَطَْعَمُهم
pemberian makan kalian hendaklah

memberi makan
apakah kami

memberi makan
(ia[lk]) menjadi

memberi makan ia
(ia[lk]) menjadi
memberi makan

mereka

طََعاٌم طََعاًما طَاِعمٍ تُطِْعُموَن ٌم إِطْعَٰ
tambahan makanan tambahan makanan yang memakan kalian memberi

makan pemberian makan

طََعاِمَك طََعامِ طََعاُم طََعامٍ طََعاٌم
makananmu makanan makanan tambahan makanan tambahan makanan

طَْعُمُهۥ طَِعْمتُْم طَِعُمٓوا۟ طََعاِمِهۦٓ طََعاِمَك
rasanya (kalian) makan mereka memakan makanannya makananmu

۟ َوأَطِْعُموا نُطِْعُمُكْم نُطِْعُم فَِإطَْعاُم طَْعُمُهۥ
dan (mereka)

berikanlah makan
diberi makan

kepada kalian[lk] diberi makan maka (kamu)
berilah makan rasanya
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َوطََعاُمُهۥ َوطََعاُمُكْم َوطََعاُم َوطََعاًما َوأَطِْعُموا۟
dan memakannya dan makanan kalian dan makanan dan makanan dan (mereka)

berikanlah makan

يَطَْعْمُه يَطَْعُمُهۥٓ يَطَْعُمَهآ َويُطِْعُموَن َوطََعاُمُهۥ
dia memakannya dia memakannya dia memakan

keduanya
dan menyebabkan
memberi makan dan memakannya

يُطِْعُموِن
menjadikan memberi makan aku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ٱلَِّذٓى أَطَْعَمُهم مِّن ُجوعٍ َوَءاَمنَُهم مِّْن َخْوفٍۭ

yang (ia[lk]) menjadi memberi makan mereka dari perasaan lapar dan
dia memberikan keamanan mereka dari ketakutan

Quraish:4 أَطَْعَمُهم
أَنُطِْعُم َمن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه أَطَْعَمُهۥٓ

apakah kami memberi makan orang jika dia kehendaki Allah (ia[lk])
menjadi memberi makan ia

YaaSiin:47 أَطَْعَمُهۥٓ
أَنُطِْعُم َمن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه أَطَْعَمُهۥٓ

apakah kami memberi makan orang jikadia kehendaki Allah (ia[lk])
menjadi memberi makan ia

YaaSiin:47 أَنُطِْعُم
ِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم فََكفَّٰرَتُُهۥٓ إِطَْعاُم َعَشرَِة َمسَٰ

maka dendanya kalian hendaklah memberi makan sepuluh orang-
orang miskin dari dia masuk kedalam pertengahan/biasa apa kalian

memberi makan keluargamu

Al-Maidah:89
إِطَْعاُم

ٌم ِفى يَْومٍ ِذى َمْسَغبٍَة أَْو إِطْعَٰ
atau pemberian makan di dalam hari yang memiliki waktu kelaparan Al-Balad:14 ٌم إِطْعَٰ

ِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم فََكفَّٰرَتُُهۥٓ إِطَْعاُم َعَشرَِة َمسَٰ
maka dendanya kalian hendaklah memberi makan sepuluh orang-

orang miskin dari dia masuk kedalam pertengahan/biasa apa kalian
memberi makan keluargamu

Al-Maidah:89
تُطِْعُموَن

ُمَحرًَّما َعَلىٰ طَاِعمٍ يَطَْعُمُهۥٓ
sesuatu yang diharamkan atas/terhadap yang memakan dia

memakannya
Al-An'aam:145 طَاِعمٍ
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KosakataAlQuran

نُْه وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّ
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19
طََعاًما

َقاَل اَل يَأِْتيُكَما طََعاٌم تُْرزََقاِنِهۦٓ إاِلَّ نَبَّأْتُُكَما ِبتَأِْويلِِهۦ
dia mengatakan tidak mendatangkan kalian berdua tambahan

makanan direzkikannya/diberikannya melainkan (aku) beritakan
kepada kamu berdua dengan tabirnya

Yusuf:37
طََعاٌم

واََل طََعاٌم إاِلَّ ِمْن ِغْسلنِيٍ
dan tidak ada tambahan makanan kecuali dari kotoran/nanah dan

darah
Al-Haaqqah:36

لَّيَْس َلُهْم طََعاٌم إاِلَّ ِمن َضِريعٍ
bukankah bagi mereka tambahan makanan kecuali dari pohon berduri

Al-Ghaashiyah:6

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نَّْصِبَر َعَلىٰ طََعامٍ وَِٰحٍد َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak kami bersabar

atas/terhadap tambahan makanan yang satu
Al-Baqarah:61 طََعامٍ

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

َوَعَلى ٱلَِّذيَن يُِطيُقونَُهۥ ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ
dan atas orang-orang yang berat dijalankannya tebusan-tebusan

makanan seorang miskin
Al-Baqarah:184 طََعاُم

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah atau denda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95

طََعاُم ٱأْلَِثيمِ
makanan orang yang berdosa

Ad-Dukhaan:44

واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ
dan tidak ia menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang

miskin
Al-Haaqqah:34 طََعامِ

وَن َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ ضُّ واََل تَحَٰٓ
dan tidak saling menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang

miskin
Al-Fajr:18

واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ
dan tidak menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang miskin

Al-Maauun:3
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فَٱنظُْر إَِلىٰ طََعاِمَك َوَشرَاِبَك
maka kamu hendaklah memperhatikan kepada makananmu dan

minumanmu
Al-Baqarah:259 طََعاِمَك

ُن إَِلىٰ طََعاِمِهۦٓ نسَٰ فَْليَنظُِر ٱإْلِ
maka hendaklah memperhatikan manusia kepada makanannya Abasa:24 طََعاِمِهۦٓ

ِت لِحَٰ ِفيَما طَِعُمٓوا۟ إِذَا َما ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
tentang apa mereka memakan apabila/jika apa mereka bertakwa dan

mereka mempercayai dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:93 ۟ طَِعُمٓوا

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwakalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53
طَِعْمتُْم

ٌر مِّن لَّنَبٍ لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمُهۥ َغيِْر َءاِسٍن َوأَنْهَٰ
selain/tanpa berubah dan sungai-sungai dari air susu tidak menjadi

lain rasanya
Muhammad:15 طَْعُمُهۥ

فَِإطَْعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا ذَٰلَِك لِتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka (kamu) berilah makan enam puluh orang miskin itu supay

beriman kepada Allah dan rasul-nya
Al-Mujaadilah:4 فَِإطَْعاُم

َوَلْم نَُك نُطِْعُم ٱمْلِْسِكنَي
dan tidak ada kami diberi makan orang-orang miskin

Al-
Muddaththir:44 نُطِْعُم

إِنََّما نُطِْعُمُكْم لَِوْجِه الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah diberi makan kepada kalian[lk] karena

wajahnya Allah
Al-Insaan:9 نُطِْعُمُكْم

فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلبَآِئَس ٱْلفَِقيَر
maka kalian hendaklah memakan dari padanya dan (mereka)

berikanlah makan orang-orang yang sengsara orang-orang yang
sangat fakir

Al-Hajj:28
۟ َوأَطِْعُموا

فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلَقاِنعَ َوٱمْلُْعتَرَّ
maka apabila (ia) merobohkan lambungnya maka kalian hendaklah

memakan daripadanya dan (mereka) berikanlah makan (ia[lk]) yang
rela dan orang yang meminta

Al-Hajj:36

ٍة َوَعذَابًا أَلِيًما َوطََعاًما ذَا ُغصَّ
dan makanan mempunyai/yang ada kerongkongan dan siksa/azab

pedih

Al-
Muzzammil:13

َوطََعاًما
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َوطََعاُم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِحلٌّ لَُّكْم
dan makanan orang-orang yang mereka diberi kitab dia halal bagi

kalian
Al-Maidah:5 َوطََعاُم

َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَُّهْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan makanan kalian dia halal bagi mereka dan wanita-wanita yang

menjaga kehormatan dari perempuan-perempuan yang beriman
Al-Maidah:5 َوطََعاُمُكْم

أُِحلَّ َلُكْم َصيُْد ٱْلبَْحِر َوطََعاُمُهۥ َمتًَٰعا لَُّكْم
dia menghalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan memakannya

pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian
Al-Maidah:96 َوطََعاُمُهۥ

َويُطِْعُموَن ٱلطََّعاَم َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيًرا
dan menyebabkan memberi makan makanan atas/terhadap sangat

dicintainya orang miskin dan anak yatim dan tawanan
Al-Insaan:8 َويُطِْعُموَن

ٌم َوَحرٌْث ِحْجٌر الَّ يَطَْعُمَهآ ِذِهۦٓ أَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini binatang-binatang ternak dan tanaman

larangan tidak (boleh) dia memakan keduanya
Al-An'aam:138 يَطَْعُمَهآ

ُمَحرًَّما َعَلىٰ طَاِعمٍ يَطَْعُمُهۥٓ
sesuatu yang diharamkan atas/terhadap yang memakan dia

memakannya
Al-An'aam:145 يَطَْعُمُهۥٓ

َوَمن لَّْم يَطَْعْمُه فَِإنَُّهۥ ِمنِّىٓ
dan siapa tidak dia memakannya maka sesungguhnya dia dariku Al-Baqarah:249 يَطَْعْمُه

َوُهَو يُطِْعُم واََل يُطَْعُم
dan dia dia memberi makan dan tidak dia diberi makan Al-An'aam:14 يُطَْعُم

َوُهَو يُطِْعُم واََل يُطَْعُم
dan dia dia memberi makan dan tidak dia diberi makan Al-An'aam:14 يُطِْعُم

َوٱلَِّذى ُهَو يُطِْعُمِنى َويَْسِقنيِ
dan yang dia menjadikan memberi makan aku danmemberi minum

aku
Asy-Syu'araa':79 يُطِْعُمِنى

زٍْق َوَمآ أُِريُد أَن يُطِْعُموِن َمآ أُِريُد ِمنُْهم مِّن رِّ
tidak aku berkehendak dari mereka dari rezki dan tidak aku

berkehendak supaya menjadikan memberi makan aku

Adz-
Dzaariyaat:57 يُطِْعُموِن
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فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَْهَل َقْريٍَة ٱْستَطَْعَمآ أَْهَلَها
maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya datang/sampai

ahlul/ahli negeri (mereka berdua) minta makan/dijamu penduduknya
Al-Kahfi:77 ٱْستَطَْعَمآ

ُهۥ ِصدِّيَقٌة َكانَا يَأُْكاَلِن ٱلطََّعاَم َوأُمُّ
dan ibunya seorang wanita yang sangat benar adalah dia keduanya

memakan makanan
Al-Maidah:75 ٱلطََّعاَم

 َوَما َجَعْلنَُٰهْم َجَسًدا الَّ يَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم
dan tidak (kami) jadikan mereka jasad mereka tidak mereka makan

makanan
Al-Anbiyaa':8

ذَا ٱلرَُّسوِل يَأُْكُل ٱلطََّعاَم َويَْمِشى ِفى ٱأْلَْسَواِق َوَقاُلوا۟ َماِل هَٰ
dan mereka berkata mengapa ini rasul makan makanan dan

berjalan/berkeliaran di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:7

إآِلَّ إِنَُّهْم َليَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم َويَْمُشوَن ِفى ٱأْلَْسَواِق
kecuali sesungguhnya mereka sungguh memakan makanan dan

berjalan di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:20

َويُطِْعُموَن ٱلطََّعاَم َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيًرا
dan menyebabkan memberi makan makanan atas/terhadap sangat

dicintainya orang miskin dan anak yatim dan tawanan
Al-Insaan:8

ُكلُّ ٱلطََّعامِ َكاَن ِحالًّ لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tiap makanan adalah dia halal bagi Bani Israil Ali-Imran:93 ٱلطََّعامِ
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ن ع ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bacokan, dorongan, desakan,

daya dorong, tujuan, tusukan, serangan, perasaan, kesukaan, ujung
karang yg tajam, keinginan, fitnah, pencemaran nama, fitnahan, kerugian

nama, tulisan fitnah, kesibukan, daya tolak, tuju, camuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menusuk, menikam,
menggayung, mendorong, memaksakan, menusukkan, menyodok,

memasukkan, berdesakan, maju, menyerang, mogok, memukul, mencetak,
menyambar, mencoret, mencoreng, mendorongkan, menghantam,

menumbuk, menampar, mencapai, menemukan, makan, membunyikan,
berbunyi, membongkar, menghapuskan, memukulkan, memperpukul,

memperpukulkan, menghantamkan, melekatkan, melanggar, menunda,
menangguhkan, menolak, memfitnah, menyuruh menunggu, mengesankan,

memperkesankan, berdesak-desakan, mengkhianati

َوطَْعنًا َوطََعنُوا۟
dan celaan dan (mereka) mencerca

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوطََعنُوا۟ ِفى ِديِنُكْم
dan (mereka) mencerca di dalam agama kalian At-Taubah:12 ۟ َوطََعنُوا

َورَِٰعنَا َليًّۢا ِبأَْلِسنَِتِهْم َوطَْعنًا ِفى ٱلدِّيِن
dan yang memelihara kami pemutar balikan dengan lidah mereka dan

celaan di dalam agama
An-Nisa:46 َوطَْعنًا
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و غ ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penganiaya, penyiksa,

penghambat, seorang yg kejam, pemerintahan, kekuasaan, kerajaan,
firaun

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merajalela, menyalahgunakan
kekuasaan, bersimaharajalela, memerintah, menguasai, mencengkam,

bertindak dgn sewenang-wenang

۟ تَطَْغْوا ِبٱلطَُّٰغوِت ِبٱلطَّاِغيَِة ِبطَْغَوىَٰهآ أَطَْغيْتُُهۥ
melampui batas kepada taghut

(berhala)
dengan melampui

batas
dengan melampui

batasannya
(aku) menyesatkan

dia

طََغىٰ طََغْوا۟ طََغا طَاُغوَن تَطَْغْوا۟
(ia) melampaui

batas
(mereka) melampui

batas
(ia) melampaui

batas melampaui batas melampui batas

َليَطَْغىٰٓ طُْغيَِٰنِهْم طُْغيَٰنًا طَِٰغنَي طََغىٰ
benar-benar

melampui batas
kedurhakaan/kesesatan

mereka kedurhakaan durhaka (ia) melampaui
batas

َوٱلطَُّٰغوِت َوأَطَْغىٰ لِّلطَِّٰغنَي لِلطَِّٰغنَي َليَطَْغىٰٓ
dan taghut dan lebih durhaka

bagi orang-orang
yang melampui

batas

bagi orang-orang
yang melampui

batas
benar-benar

melampui batas

ٱلطَُّٰغوِت
taghut (berhala)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل َقِرينُُهۥ َربَّنَا َمآ أَطَْغيْتُُهۥ
dia mengatakan temannya ya tuhan kami tidak (aku) menyesatkan dia Qaaf:27 أَطَْغيْتُُهۥ

3355

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20


KosakataAlQuran

َكذَّبَْت ثَُموُد ِبطَْغَوىَٰهآ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dengan

melampui batasannya
Ash-Shams:11 ِبطَْغَوىَٰهآ

فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهلُِكوا۟ ِبٱلطَّاِغيَِة
maka adapun kaum tsamud maka dibinasakanlah dengan melampui

batas
Al-Haaqqah:5 ِبٱلطَّاِغيَِة

فََمن يَْكفُْر ِبٱلطَُّٰغوِت َويُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه
maka barang siapa ia mengingkari kepada taghut (berhala) dan

beriman kepada Allah
Al-Baqarah:256 ِبٱلطَُّٰغوِت

واََل تَطَْغْوا۟ إِنَُّهۥ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jangan melampui batas sesungguhnya dia dengan/terhadap apa

kalian melakukan maha melihat
Huud:112 ۟ تَطَْغْوا

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم واََل تَطَْغْوا۟ ِفيِه
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian dan

janganlah melampui batas tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:81

أاَلَّ تَطَْغْوا۟ ِفى ٱمْلِيزَاِن
supaya jangan melampui batas di dalam neraca/timbangan

Ar-Rahman:8

أَتََواَصْوا۟ ِبِهۦ بَْل ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن
apakah mereka saling berwasiat dengannya bahkan mereka kaum

melampaui batas

Adz-
Dzaariyaat:53

طَاُغوَن
ذَآ أَْم ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن  أَْم تَأُْمرُُهْم أَْحلَُٰمُهم ِبهَٰ

ataukah memerintahkan mereka[lk] pikiran-pikiran mereka dengan
ini ataukah mereka kaum melampaui batas

Ath-Thuur:32

َا طََغا ٱمْلَآُء َحَمْلنَُٰكْم ِفى ٱْلَجاِريَِة إِنَّا ملَّ
sesungguhnya kami tatkala (ia) melampaui batas air kami bawa kamu

di dalam (ia[pr]) yang mengalir
Al-Haaqqah:11 طََغا

ٱلَِّذيَن طََغْوا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
orang-orang yang (mereka) melampui batas di dalam negeri Al-Fajr:11 ۟ طََغْوا

ٱذَْهْب إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
(kamu) pergilah kepada FirXaun fir'aun sesungguhnya dia (ia)

melampaui batas
Thaahaa:24 طََغىٰ

 ٱذَْهبَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
pergilah kamu berdua kepada fir'aun sesungguhnya dia (ia)

melampaui batas
Thaahaa:43

 َما زَاغَ ٱْلبََصُر َوَما طََغىٰ
tidak (ia) memalingkan penglihatan dan tidak (ia) melampaui batas

An-Najm:17
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 ٱذَْهْب إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
(kamu) pergilah kepada fir'aun sesungguhnya dia (ia) melampaui

batas
An-Naziaat:17

 فَأَمَّا َمن طََغىٰ
maka adapun siapa (ia) melampaui batas

An-Naziaat:37

بَْل ُكنتُْم َقْوًما طَِٰغنَي
bahkan adalah kalian kaum durhaka Ash-Shaafaat:30 طَِٰغنَي

 َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا طَِٰغنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

durhaka
Al-Qalam:31

طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64
طُْغيَٰنًا

بَِّك طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran
Al-Maidah:68

فََما يَِزيُدُهْم إاِلَّ طُْغيَٰنًا َكِبيًرا
maka/tetapi tidak (ia) menambah mereka melainkan kedurhakaan

sangat besar
Al-Isra:60

فََخِشينَآ أَن يُرِْهَقُهَما طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا
maka kami khawatir bahwa menyebabkan menimpakan keduanya

kedurhakaan dan kekafiran
Al-Kahfi:80

َويَُمدُُّهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan ia panjangkan mereka di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka

mereka terombang-ambing / bingung
Al-Baqarah:15 طُْغيَِٰنِهْم

َونَذَرُُهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan kami biarkan mereka di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka

mereka terombang-ambing / bingung
Al-An'aam:110

َويَذَرُُهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan (ai) membiarkan mereka[lk] di dalam kedurhakaan/kesesatan

mereka mereka terombang-ambing / bingung
Al-A'raaf:186

فَنَذَُر ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
maka dia memberi peringatan orang-orang yang tidak mereka

mengharapkan pertemuan dengan kami di dalam
kedurhakaan/kesesatan mereka mereka terombang-ambing / bingung

Yunus:11

وا۟ ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن لََّلجُّ
tentu terus menerus di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka mereka

terombang-ambing / bingung

Al-
Mu'minuun:75
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َن َليَطَْغىٰٓ نسَٰ َكآلَّ إِنَّ ٱإْلِ
sekali-kali tidak sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas Al-Alaq:6 َليَطَْغىٰٓ

إِنَّ لِلطَِّٰغنَي َلَشرَّ َمـَٔاٍب ذَا َو هَٰ
ini dan sesungguhnya kami bagi orang-orang yang melampui batas

benar-benar buruk tempat kembali
Shaad:55 لِلطَِّٰغنَي

لِّلطَِّٰغنَي َمـَٔابًا
bagi orang-orang yang melampui batas tempat kembali An-Naba:22 لِّلطَِّٰغنَي

إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُهْم أَظَْلَم َوأَطَْغىٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka mereka ia menjadi gelap dan

lebih durhaka
An-Najm:52 َوأَطَْغىٰ

يُؤِْمنُوَن ِبٱْلجِبِْت َوٱلطَُّٰغوِت
mereka beriman dengan/kepada Jibti dan taghut An-Nisa:51 َوٱلطَُّٰغوِت

أَن يَفْرَُط َعَليْنَآ أَْو أَن يَطَْغىٰ
bahwa melalaikan atas (kami) atau bahwa melebihi batas Thaahaa:45 يَطَْغىٰ

َوَجَعَل ِمنُْهُم ٱْلِقرََدةَ َوٱْلَخنَاِزيَر َوَعبََد ٱلطَُّٰغوَت
dan dia menjadikan diantara mereka kera-kera dan babi dan dia

menyembah taghut (berhala)
Al-Maidah:60 ٱلطَُّٰغوَت

 أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱْجتَِنبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan jauhilah

taghut
An-Nahl:36

َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت أَن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه
dan orang-orang yang (mereka) menjauhi taghut bahwa

menyembahnya[pr] dan (mereka[lk]) kembali kepada Allah
Az-Zumar:17

َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْولِيَآؤُُهُم ٱلطَُّٰغوُت
dan orang-orang yang mereka mengingkari pelindung-pelindung

mereka berhala
Al-Baqarah:257 ٱلطَُّٰغوُت

يُِريُدوَن أَن يَتََحاَكُمٓوا۟ إَِلى ٱلطَُّٰغوِت
mereka mengharapkan bahwa mereka saling menghakimi kepada

taghut (berhala)
An-Nisa:60 ٱلطَُّٰغوِت

 َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلطَُّٰغوِت
dan orang-orang yang mereka mengingkari mereka terbunuh di dalam

jalan taghut (berhala)
An-Nisa:76
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ا ف ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mematikan, memadamkan,
menghancurkan, menindas, mendiamkan, menumpas, menghapuskan

۟ يُطِْفـُٔوا لِيُطِْفـُٔوا۟ أَطْفَأََها
dipadamkan untuk dipadamkan dia memadamkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُكلََّمآ أَْوَقُدوا۟ نَاًرا لِّْلَحرِْب أَطْفَأََها الـلَّـُه
setiap apa kalian menyalakan api untuk peperangan dia

memadamkannya Allah
Al-Maidah:64 أَطْفَأََها

يُِريُدوَن لِيُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan untuk dipadamkan cahaya Allah dengan

mulut-mulut mereka
Ash-Shaff:8 ۟ لِيُطِْفـُٔوا

يُِريُدوَن أَن يُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan bahwa/untuk dipadamkan cahaya Allah

dengan mulut-mulut mereka
At-Taubah:32 ۟ يُطِْفـُٔوا
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ف ف ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penggelapan, kecurangan,

seorang penipu, lebun, seorang gadungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

لِّْلُمطَفِِّفنَي
bagi orang-orang yang dalam kondisi curang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويٌْل لِّْلُمطَفِِّفنَي
kecelakaanlah bagi orang-orang yang dalam kondisi curang Al-Mutaffifiin:1 لِّْلُمطَفِِّفنَي
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ق ف ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meninju, melubangi,
menghantam, mulai, memulai, membuka, memulakan, memperlancar

َوطَِفَقا فَطَِفَق
dan mereka berdua mulai berbuat lalu (ia) mulai berbuat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وِق َوٱأْلَْعنَاِق ا ِبٱلسُّ رُدُّوَها َعَلىَّ فَطَِفَق َمْسحًۢ
mereka mengembalikannya atas lalu (ia) mulai berbuat usapan

dengan betis dan leher
Shaad:33 فَطَِفَق

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Al-A'raaf:22 َوطَِفَقا

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Thaahaa:121
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ل ف ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna muda, kanak, anakanda

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَطْفَُٰل ٱلطِّفِْل ِطفْاًل
anak-anak anak-anak kecil anak kecil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agarsampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5
ِطفْاًل

ثُمَّ يُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
kemudian menyebabkan mengeluarkan kalian anak kecil kemudian

agar sampai kedewasaan kalian[lk]
Ghafir:67

أَِو ٱلطِّفِْل ٱلَِّذيَن َلْم يَظَْهُروا۟ َعَلىٰ َعْورَِٰت ٱلنَِّسآِء
atau anak-anak kecil orang-orang yang tidak

menampakkan/mengalahkan atas/terhadap aurat isteri-isteri
An-Nuur:31 ٱلطِّفِْل

إِذَا بََلغَ ٱأْلَطْفَُٰل ِمنُكُم ٱْلُحُلَم َو
dan apabila ia telah sampai anak-anak dari kamu orang yang meminta

izin
An-Nuur:59 ٱأْلَطْفَُٰل
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ب ل ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna panggilan, seruan,

kunjungan, teriakan, teriak, keinginan, hasrat, gairah, pencarian,
penyelidikan, barang yg dicarikan, kehendak, kemauan, ziarah,

permohonan, tuntutan, pesan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meminta, minta, memohon,

mohon, mengajukan, memintakan, memohonkan, menuntut, memerlukan,
mendesak, membutuhkan, menyuruh, memanggil, menelepon, menyebut,

menyerukan, menamakan, menamai, membahasakan, menghendaki,
singgah, menghentikan, menyeru, datang, mendapatkan, mengadakan,

mendatangkan, mampir, berteriak, mendatangi, mengunjungi,
menganggap, datang mengambil, menjemput, ingin, menginginkan,

mengingini, bernafsu, mengharuskan, makan, mewajibkan, memaksa,
menelan, mencari, memakai, bercita-cita, mempersilakan, memaui,

menagih, menyudikan

ٱلطَّالُِب يَطُْلبُُهۥ َوٱمْلَطُْلوُب طََلبًا
orang yang mencari dia mencarinya /

mengejarnya dan (ia[lk]) yang dicari pencarian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلن تَْستَِطيعَ َلُهۥ طََلبًا
maka tidak dapat/kuasa baginya pencarian Al-Kahfi:41 طََلبًا

َضُعَف ٱلطَّالُِب َوٱمْلَطُْلوُب
(ia) melemah (kk lampau) orang yang mencari dan (ia[lk]) yang

dicari
Al-Hajj:73 َوٱمْلَطُْلوُب

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54 يَطُْلبُُهۥ

َضُعَف ٱلطَّالُِب َوٱمْلَطُْلوُب
(ia) melemah (kk lampau) orang yang mencari dan (ia[lk]) yang

dicari
Al-Hajj:73 ٱلطَّالُِب
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ت ل ط
Makna kata dasar :

طَاُلوُت طَاُلوَت
talut talut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه َقْد بََعَث َلُكْم طَاُلوَت َملًِكا
sesungguhnya Allah sungguh telah dia mengangkat bagi kalian talut

seorang raja
Al-Baqarah:247 طَاُلوَت

ا فََصَل طَاُلوُت ِبٱْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ُمبْتَلِيُكم ِبنََهٍر فََلمَّ
maka tatkala ia menjelaskan/keluar talut dengan tentaranya dia

mengatakan sesungguhnya Allah yangmelakukan pengujian kepada
kalian dengan sungai

Al-Baqarah:249
طَاُلوُت
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ح ل ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pohon pisang, perkebunan

pisang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوطَْلحٍ
dan pohon pisang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوطَْلحٍ مَّنُضوٍد
dan pohon pisang (ia[lk]) yang disusun-susun Al-Waqi'a:29 َوطَْلحٍ
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ع ل ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pangkal paha, kemurungan,

buah mawar liar, melankoli, kemasygulan, kemasgulan, sifat putus asa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengucur, mati,

mempergunjing, mengejar, mempergunjingkan, menubruk, membaca,
mencari, mencaci, mengumpat, mencaci maki, memberitahu,

memberitahukan, melaporkan, menyuluhi, menerangkan, mewartakan,
mengatakan kpd, mempertahukan, unjuk bertahu, memperkenalkan,
mengajukan, memasukkan, kenalkan, mengintrodusir, memajukan,
membimbing, mempersahabatkan, mempertetap, mempertetapkan,

mengenalkan, mengetahui, naik, bangun, bertambah, bangkit, terbit,
berdiri, muncul, timbul, mengatasi, menjulang, meningkat, mendaki,

menanjak, dibangun, jatuh bangkrut, menaiki, memuncak, menempuh,
memanjat, memberi penerangan ringkas, memancing, memberi cat dasar,

memberi penerangan

طََلَعت تَطُْلعُ تَطَّلِعُ أَطَّلِعُ أَطََّلعَ
(ia) muncul terbit akan melihat (aku) melihat adakah (ia) melihat

طُُلوعِ طَْلِعَها طَْلُعَها طَْلعٌ طََلَعت
terbit mayangnya mayangnya mayang (ia) muncul

َمطَْلعِ لِيُطْلَِعُكْم فَٱطََّلعَ فَأَطَّلِعَ طُُلوعِ
waktu terbit untuk diperlihatkan

kepada kalian
maka ia

melihat/menjenguk maka akan melihat terbit

ٱطََّلْعَت
(kamu) melihat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ِن َعْهًدا أَطََّلعَ ٱْلَغيَْب أَمِ ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ
adakah (ia) melihat yang gaib atau ia telah mengambil disisi pemurah

perjanjian
Maryam:78 أَطََّلعَ

فَٱْجَعل لِّى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَطَّلِعُ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ
maka buatlah untukku istana agar / boleh jadi aku (aku) melihat

kepada tuhan Musa
Al-Qashash:38 أَطَّلِعُ

نُْهْم إاِلَّ َقلِياًل مِّنُْهْم واََل تَزَاُل تَطَّلِعُ َعَلىٰ َخآِئنٍَة مِّ
dan jangan kamu melewatkan waktu akan melihat atas/terhadap

orang yang khianat dari mereka kecuali sedikit dari mereka
Al-Maidah:13 تَطَّلِعُ

ٱلَِّتى تَطَّلِعُ َعَلى ٱأْلَفْـَِٔدِة
yang akan melihat atas/terhadap yang naik sampai ke hati

Al-Humazah:7

ْمِس َوَجَدَها تَطُْلعُ َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمطْلِعَ ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat /waktu terbit matahari

mendapatkannya terbit atas/terhadap kaum/orang-orang
Al-Kahfi:90 تَطُْلعُ

ْمَس إِذَا طََلَعت تَّزََٰوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوتََرى ٱلشَّ
dan kamu melihat matahari ketika (ia) muncul (ia) pura-pura

miring/condong dari gua mereka sebelah sebelah kanan
Al-Kahfi:17 طََلَعت

َوٱلنَّْخَل بَاِسقٍَٰت لََّها طَْلعٌ نَِّضيٌد
dan pohon kurma (ia[pr]) yang tinggi menjulang baginya mayang

bersusun-susun
Qaaf:10 طَْلعٌ

َوزُُروعٍ َونَْخٍل طَْلُعَها َهِضيٌم
dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma mayangnya sangat

lembut

Asy-
Syu'araa':148

طَْلُعَها
يَِٰطنيِ طَْلُعَها َكأَنَُّهۥ رُُءوُس ٱلشَّ

mayangnya seakan-akan seperti (modal) pokok syaitan-syaitan
Ash-Shaafaat:65

َوِمَن ٱلنَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنَْواٌن َداِنيٌَة َوَجنٍَّٰت مِّْن أَْعنَاٍب
dan dari pohon korma dari mayangnya tangkai-tangkai bumi dan

surga dari anggur-anggur
Al-An'aam:99 طَْلِعَها

ْمِس َوَقبَْل ُغُروِبَها َوِمْن َءانَآِئ ٱلَّيِْل َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan dari

bagian/waktu malam
Thaahaa:130 طُُلوعِ

ْمِس َوَقبَْل ٱْلُغُروِب ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
dengan memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenam
Qaaf:39

وَِٰت فَأَطَّلِعَ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ مَٰ أَْسبََٰب ٱلسَّ
pintu-pintu langit maka akan melihat kepada tuhan Musa Ghafir:37 فَأَطَّلِعَ
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فَٱطََّلعَ فَرََءاهُ ِفى َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
maka ia melihat/menjenguk lalu melihat/menganggapnya di dalam

tengah neraka yang menyala-nyala
Ash-Shaafaat:55 فَٱطََّلعَ

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُطْلَِعُكْم َعَلى ٱْلَغيِْب
dan tidak adalah dia Allah untuk diperlihatkan kepada kalian

atas/terhadap semua yang gaib
Ali-Imran:179 لِيُطْلَِعُكْم

َسلٌَٰم ِهىَ َحتَّىٰ َمطَْلعِ ٱْلفَْجِر
kehormatan/kesejahteraan dia hingga waktu terbit fajar Al-Qadr:5 َمطَْلعِ

ْمِس َوَجَدَها تَطُْلعُ َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمطْلِعَ ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat /waktu terbit matahari

mendapatkannyaterbit atas/terhadap kaum/orang-orang
Al-Kahfi:90 َمطْلِعَ

َقاَل َهْل أَنتُم مُّطَّلُِعوَن
dia mengatakan apakah/maukah kalian orang-orang yang melihat Ash-Shaafaat:54 مُّطَّلُِعوَن

َلِو ٱطََّلْعَت َعَليِْهْم َلَولَّيَْت ِمنُْهْم ِفرَاًرا َومَلُلِئَْت ِمنُْهْم ُرْعبًا
jika (kamu) melihat atas mereka tentu (kamu) memalingkan dari

mereka pelarian dan tentudipenuhi dari mereka ketakutan
Al-Kahfi:18 ٱطََّلْعَت
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ق ل ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemisahan, cerai, talak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bercerai, menceraikan,
bercerai, memisahkan, memegat, memperceraikan

فَطَلُِّقوُهنَّ طَلَّْقتُُموُهنَّ طَلَّْقتُُم طَلََّقَها طَلََّقُكنَّ
maka (mereka[lk])
telah benar=benar

menceraikan
mereka[pr]

(mereka)
menceraikan
mereka[pr]

(kalian) mentalak (ia[lk) telah benar-
benar mentalaknya

(ia) telah benar-
benar menceraikan

(kalian[pr])

َوٱمْلُطَلَّقَُٰت َولِْلُمطَلَّقَِٰت فَٱنطََلُقوا۟ فَٱنطََلَقا فَطَلُِّقوُهنَّ
dan wanita-wanita

yang ditalak
dan bagi wanita
yang diceraikan

maka mereka
berjalan/pergi

maka keduanya
pergi

maka (mereka[lk])
telah benar=benar

menceraikan
mereka[pr]

ٱلطَّلَُٰق ٱلطَّلََٰق يَنطَلُِق َوٱنطََلَق َوٱمْلُطَلَّقَُٰت
talak talak akhirnya dapat

menjalankan dan pergilah dan wanita-wanita
yang ditalak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعَسىٰ َربُُّهۥٓ إِن طَلََّقُكنَّ أَن يُبِْدَلُهۥٓ أَزْوًَٰجا
dia mudah-mudahan tuhannya jika (ia) telah benar-benar

menceraikan (kalian[pr]) bahwa menjadikan akan menggantikannya
berpasangan

At-Tahriim:5
طَلََّقُكنَّ

فَِإن طَلََّقَها فَاَل تَِحلُّ َلُهۥ ِمۢن بَْعُد
maka jika (ia[lk) telah benar-benar mentalaknya maka tidak halal

baginya dari sesudah
Al-Baqarah:230 طَلََّقَها

فَِإن طَلََّقَها فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ
maka/kemudian jika (ia[lk) telah benar-benar mentalaknya maka

tidak dosa-dosa atas keduanya
Al-Baqarah:230

إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:231 طَلَّْقتُُم
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إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:232

الَّ ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء
tidak dosa-dosa atas kalian jika (kalian) mentalak wanita-wanita

Al-Baqarah:236

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

وُهنَّ إِن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أَن تََمسُّ َو
dan jika (mereka) menceraikan mereka[pr] dari sebelum jika (ia) agar

supaya menyentuh mereka[pr]
Al-Baqarah:237 طَلَّْقتُُموُهنَّ

وُهنَّ ثُمَّ طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أَن تََمسُّ
kemudian (mereka) menceraikan mereka[pr] dari sebelum bahwa (ia)

agar supaya menyentuh mereka[pr]
Al-Ahzab:49

فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَِّتِهنَّ َوأَْحُصوا۟ ٱْلِعدَّةَ
maka (mereka[lk]) telah benar=benar menceraikan mereka[pr] bagi

iddah /hitungan mereka dan (kalian[lk]) hitunglah bilangan
Ath-Thalaaq:1 فَطَلُِّقوُهنَّ

ِفينَِة َخرََقَها فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَا رَِكبَا ِفى ٱلسَّ
maka keduanya pergi sehingga tatkala keduanya naik di dalam perahu

(ia) melubanginya
Al-Kahfi:71 فَٱنطََلَقا

فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَا َلِقيَا ُغلًَٰما
maka keduanya pergi/berjalan sehingga tatkala (mereka berdua)

menemui anak muda
Al-Kahfi:74

فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَْهَل َقْريٍَة ٱْستَطَْعَمآ أَْهَلَها
maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya datang/sampai

ahlul/ahli negeri (mereka berdua) minta makan/dijamu penduduknya
Al-Kahfi:77

فَتُوَن فَٱنطََلُقوا۟ َوُهْم يَتَخَٰ
maka mereka berjalan/pergi dan mereka saling membisikan Al-Qalam:23 ۟ فَٱنطََلُقوا

َولِْلُمطَلَّقَِٰت َمتَٰعٌۢ ِبٱمْلَْعُروِف
dan bagi wanita yang diceraikan penambahan kesenangan dengan

yang patut
Al-Baqarah:241 َولِْلُمطَلَّقَِٰت

َوٱمْلُطَلَّقَُٰت يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ ثَلَٰثََة ُقُرٓوٍء
dan wanita-wanita yang ditalak menjadi sangat menahan dengan diri

mereka[pr] tiga[lk] suci (dari haid)
Al-Baqarah:228 َوٱمْلُطَلَّقَُٰت
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۟ َوٱنطََلَق ٱمْلأََلُ ِمنُْهْم أَِن ٱْمُشوا
dan pergilah pemuka-pemuka dari mereka agar/hendalah (kalian[lk])

berjalanlah
Shaad:6 َوٱنطََلَق

ُروَن َويَِضيُق َصْدِرى واََل يَنطَلُِق لَِساِنى فَأَرِْسْل إَِلىٰ هَٰ
dan menjadi sangat sempit dadaku dan tidak akhirnya dapat

menjalankan lisan maka kamu hendaklah mengutus kepada Harun
Asy-Syu'araa':13 يَنطَلُِق

إِْن َعزَُموا۟ ٱلطَّلََٰق َو
dan jika (mereka) bertetap hati talak Al-Baqarah:227 ٱلطَّلََٰق

ٍن ٱلطَّلَُٰق َمرَّتَاِن فَِإْمَساكٌۢ ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريحٌۢ ِبِإْحسَٰ
talak dua kali maka penahanan dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau

benar-benar perceraian dengan kebaikan
Al-Baqarah:229 ٱلطَّلَُٰق

َسيَُقوُل ٱمْلَُخلَّفُوَن إِذَا ٱنطََلْقتُْم إَِلىٰ َمَغاِنَم
dia nanti akan mengatakan orang-orang jauh tertinggal/mengantikan
apabila (kalian[lk]) telah berangkatlah (kt peritah) kepada rampasan

perang

Al-Fath:15 ٱنطََلْقتُْم

ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ َما ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada apa adalah kalian

dengannya didustakan
Al-Mursalaat:29 ۟ ٱنطَلُِقٓوا

ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ ِظلٍّ ِذى ثَلَِٰث ُشَعٍب
(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada naungan yang

memiliki tiga cabang
Al-Mursalaat:30
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ل ل ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelancaran embun, gerimis,

berbicara, kefasihan lidah, kepandaian berpidato, pemandangan ke bawah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyirami, mencurahkan air,

membasahi

فَطَلٌّ
maka hujan gerimis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإن لَّْم يُِصبَْها َواِبٌل فَطَلٌّ
maka jika tidak dia ditiimpanya hujan lebat maka hujan gerimis Al-Baqarah:265 فَطَلٌّ
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ن hء م ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna istirahat, ketenangan,

keheningan, sandaran, tidur, rihat, mati, penopang, tumpuan, saat
berhenti, baringan, dana cadangan, lain-lain, janji, ikrar, padan, harap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meyakinkan, menghibur,
menenteramkan, mengamankan, mengasuransikan lagi, memastikan,

jamin, mengasuransikan, percaya, tanggung, beristirahat,
mengistirahatkan, jeda, bersandar, berbaring, menyandarkan, terletak,

bertumpu, meletakkan, mengaso, adalah tenang, merebah,
menggalangkan, mengalaskan, adalah tenteram, tetap tdk berubah,

berjanji, menjanjikan, memberi harapan, sanggup, memperjanjikan,
menyanggupkan

مُّطَْمِئنًَّة ُمطَْمِئنِّنَي ُمطَْمِئنٌّۢ لِّيَطَْمِئنَّ تَطَْمِئنُّ
orang[pr] yang

tenang dan tenteram
orang-orang yang

tenang dan tenteram
(ia[lk]) yang tenang

dan tenteram
agar dia

menentramkan menjadi tenteram

۟ َوٱطَْمأَنُّوا َولِتَطَْمِئنَّ َوتَطَْمِئنُّ َوتَطَْمِئنَّ مُّطَْمِئنًَّة
dan/serta merasa

tentram
dan dia agar

menententramkan dan menentramkan dan menentramkan orang[pr] yang
tenang dan tenteram

ٱمْلُطَْمِئنَُّة ٱطَْمأْنَنتُْم
orang yang tenang dan tentram kalian telah merasa aman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أاََل ِبِذْكِر الـلَّـِه تَطَْمِئنُّ ٱْلُقُلوُب
ingatlah dengan mengingat Allah menjadi tenteram hati Arraad:28 تَطَْمِئنُّ

َقاَل بََلىٰ َولَِٰكن لِّيَطَْمِئنَّ َقْلِبى
dia mengatakan ya akan tetapi agar dia menentramkan hatiku Al-Baqarah:260 لِّيَطَْمِئنَّ

ِن يمَٰ إاِلَّ َمْن أُْكرِهَ َوَقْلبُُهۥ ُمطَْمِئنٌّۢ ِبٱإْلِ
kecuali orang dipaksalahnya dan hatinya (ia[lk]) yang tenang dan

tenteram dengan iman
An-Nahl:106 ُمطَْمِئنٌّۢ
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KosakataAlQuran

ُقل لَّْو َكاَن ِفى ٱأْلَرِْض َملَِٰٓئَكٌة يَْمُشوَن ُمطَْمِئنِّنَي
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia di dalam bumi
malaikat berjalan-jalan orang-orang yang tenang dan tenteram

Al-Isra:95 ُمطَْمِئنِّنَي
َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َقْريًَة َكانَْت َءاِمنًَة مُّطَْمِئنًَّة

dan (ia) membuat Allah perumpamaan negeri adalah ia aman
orang[pr] yang tenang dan tenteram

An-Nahl:112 مُّطَْمِئنًَّة
َقاُلوا۟ نُِريُد أَن نَّأُْكَل ِمنَْها َوتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُنَا

mereka berkata diharapkan oleh kami untuk memakan daripadanya
dan menentramkan hati kami

Al-Maidah:113 َوتَطَْمِئنَّ
ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوتَطَْمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر الـلَّـِه

orang-orang yang mereka mengimani dan menentramkan hati mereka
dengan mengingat Allah

Arraad:28 َوتَطَْمِئنُّ
َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َلُكْم َولِتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُُكم ِبِهۦ

dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali kabar gembira bagi kalian
dan dia agar menententramkan hati kalian dengannya

Ali-Imran:126 َولِتَطَْمِئنَّ
َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َولِتَطَْمِئنَّ ِبِهۦ ُقُلوبُُكْم

dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali/melainkan kabar gembira
dan dia agar menententramkan dengannya hati kalian

Al-Anfaal:10

َوٱطَْمأَنُّوا۟ ِبَها َوٱلَِّذيَن ُهْم َعْن َءايَِٰتنَا غَِٰفُلوَن
dan/serta merasa tentram dengannya dan orang-orang yang mereka

dari ayat-ayat Kami para yang pelupa / pelamun
Yunus:7 ۟ َوٱطَْمأَنُّوا

فَِإْن أََصابَُهۥ َخيٌْر ٱطَْمأَنَّ ِبِهۦ
maka jika semakin menimpanya kebaikan tenteramlah ia dengannya Al-Hajj:11 ٱطَْمأَنَّ

َلٰوةَ َوَعَلىٰ ُجنُوِبُكْم فَِإذَا ٱطَْمأْنَنتُْم فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan atas berbaring kalian maka apabila kalian telah merasa aman

maka kalian hendaklah mendirikan sholat
An-Nisa:103 ٱطَْمأْنَنتُْم

يَٰٓأَيَّتَُها ٱلنَّفُْس ٱمْلُطَْمِئنَُّة
hai jiwa/diri orang yang tenang dan tentram Al-Fajr:27 ٱمْلُطَْمِئنَُّة
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Kosakata AlQuran

ث م ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna datang bulan, mens, kain

kotor, kain cemar, sakit datang bulan, aliran, arus, curahan, tumpahan,
rawa, iring-iringan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalir, berhamburan,
berlalu, membesut, melinang, melambai, membanjir

يَطِْمثُْهنَّ
mereka(pr) menyetentuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفيِهنَّ قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tentang mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan pandangan tidak

mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan tidak ular
Ar-Rahman:56 يَطِْمثُْهنَّ

َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tidak/belum mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan

tidak ular
Ar-Rahman:74
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Kosakata AlQuran

س م ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tisyu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melenyapkan, memusnahkan,
menghapus, menghapuskan, menghilangkan, menyeka, menyapu,

membersihkan, mengusap, melap, memukul, menggosok, menyusut,
merawati, memukulkan, memukul-mukul, mempertiadakan

ٱطِْمْس نَّطِْمَس َلطََمْسنَا فَطََمْسنَآ طُِمَسْت
binasakanlah kami merubah tentu (kami)

menghapuskan
lalu (kami)

membutakan telah dihapuskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإذَا ٱلنُُّجوُم طُِمَسْت
maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan Al-Mursalaat:8 طُِمَسْت
َوُدوهُ َعن َضيِْفِهۦ فَطََمْسنَآ أَْعيُنَُهْم فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر َوَلَقْد رَٰ

dan sesungguhnya membujuknya dari tamunya lalu (kami)
membutakan mata-mata mereka maka kalian hendaklah merasakan

azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:37
فَطََمْسنَآ

رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan

atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba
jalan makamengapa mereka melihat

YaaSiin:66
َلطََمْسنَا

أَن نَّطِْمَس ُوُجوًها فَنَرُدََّها َعَلىٰٓ أَْدبَارَِهآ
bahwa kami merubah wajah-wajah maka/lalu kami putarkannya

atasku/terhadapku belakangnya
An-Nisa:47 نَّطِْمَس

َربَّنَا ٱطِْمْس َعَلىٰٓ أَْموَٰلِِهْم َوٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ya tuhan kami binasakanlah atasku/terhadapku harta-harta mereka

dan keraskan atas/terhadap hati mereka
Yunus:88 ٱطِْمْس
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Kosakata AlQuran

ع م ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketamakan, kerakusan,

kelobaan, tamak, kemelikan, kemurkaan, keangkaraan, keinginan besar,
kerinduan, rindu, keinginan, kedambaan, kegemaran besar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggarong, merampok,
menginginkan, mendambakan

نَطَْمعُ فَيَطَْمعَ أَيَطَْمعُ أَفَتَطَْمُعوَن أَطَْمعُ
sangat

menginginkan
maka (sehingga)
menginginkan apakah ingin apakah kalian

mengharapkan paling/lebih ingin

يَطَْمُعوَن يَطَْمعُ َونَطَْمعُ َوطََمًعا
mereka mengharapkan ingin sekali dan kami menginginkan dan harapan / keinginan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَِّذٓى أَطَْمعُ أَن يَْغِفَر لِى َخِطيٓـَِٔتى يَْوَم ٱلدِّيِن
dan yang paling/lebih ingin bahwamengampuni bagiku kesalahanku

pada hari pembalasan
Asy-Syu'araa':82 أَطَْمعُ

أَفَتَطَْمُعوَن أَن يُؤِْمنُوا۟ َلُكْم
apakah kalian mengharapkan bahwa mereka mempercayai bagi

kalian
Al-Baqarah:75 أَفَتَطَْمُعوَن

نُْهْم أَن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ أَيَطَْمعُ ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
apakah ingin tiap seseorang dari mereka akan dimasuk surga sangat

senang/nikmat
Al-Ma'arij:38 أَيَطَْمعُ

فَيَطَْمعَ ٱلَِّذى ِفى َقْلِبِهۦ َمرٌَض َوُقْلَن َقواًْل مَّْعُروفًا
maka (sehingga) menginginkan yang di dalam hatinya penyakit dan

(mereka[pr]) berkata perkataan yang benar-benar baik
Al-Ahzab:32 فَيَطَْمعَ

إِنَّا نَطَْمعُ أَن يَْغِفَر َلنَا َربُّنَا َخطَٰيَٰنَآ
sesungguhnya kami sangat menginginkan bahwamengampuni bagi

kami tuhan kami kesalahan-kesalahan kami
Asy-Syu'araa':51 نَطَْمعُ
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KosakataAlQuran

َوٱْدُعوهُ َخْوفًا َوطََمًعا
dan kalian hendaklah berdoa padaNya ketakutan dan harapan /

keinginan
Al-A'raaf:56 َوطََمًعا

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12

 َوِمْن َءايَِٰتِهۦ يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا
dan diantara ayat-ayatnya diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat

ketakutan dan harapan / keinginan
Ar-Ruum:24

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ
mereka memohon tuhan ketakutan dan harapan / keinginan dan dari

apa/rezeki kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
As-Sajdah:16

لِِحنَي َونَطَْمعُ أَن يُْدِخَلنَا َربُّنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلصَّٰ
dan kami menginginkan agar dia memasukkan kami tuhan kami

bersama kaum orang-orang yang soleh
Al-Maidah:84 َونَطَْمعُ

ثُمَّ يَطَْمعُ أَْن أَِزيَد
kemudian ingin sekali bahwa/supaya menambah

Al-
Muddaththir:15 يَطَْمعُ

َلْم يَْدُخُلوَها َوُهْم يَطَْمُعوَن
belum mereka memasukinya dan mereka mereka mengharapkan Al-A'raaf:46 يَطَْمُعوَن
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Kosakata AlQuran

م م ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna aspiran, yg suka mencari

nama, yg mengejar-ngejar kedudukan, aspirasi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُة ٱلطَّآمَّ
keributan/malapetaka (kb abstrak/kt sifat)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُة ٱْلُكبَْرٰى فَِإذَا َجآَءِت ٱلطَّآمَّ
maka apabila telah datang keributan/malapetaka (kb abstrak/kt sifat)

(ia[lk]) yang besar
An-Naziaat:34 ُة ٱلطَّآمَّ
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Kosakata AlQuran

ه ط
Makna kata dasar :

طه
Taahaa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

طه
Taahaa Thaahaa:1 طه
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Kosakata AlQuran

ر ه ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dugaan, pernyataan,

pernyataan tanpa bukti, pertunjukan, pameran, tontonan, film, sandiwara,
bioskop, penggosokan, bahan penggosok, obat pencahar, obat cuci perut,

obat urus-urus.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memurnikan, menghentikan,

makan dgn lahap, makan dgn rakus, mengadakan pembersihan,
mempermanis, memaniskan, menjadikan manis, membubuhi gula,

menambah gula, menjadi manis, menyamankan udara, membuat lebih
menarik, menunjukkan, memperlihatkan, tunjukkan, mempertunjukkan,

menonjolkan, mempersembahkan, mempergelarkan, muncul, unjuk,
menunjuk, memunculkan, mempertontonkan, menuntun, terbayang,

membayang, kelihatan, nampak, menaruh, menaruhkan, mengantarkan,
mengantar, mensterilkan, menyunat, mengkhitan, mengislamkan,

mengusir setan, membebaskan dr roh jahat, membasmi hama, membasmi
kuman, mendesinfeksikan, mendesinfeksi, membersihkan, membebaskan,

menyelamatkan, memeriksa, menjelajah, menggosok, mengampelas,
menggilap, memberi obat pencahar, mencari ke segala tempat, lari dgn

cepat, menghapus kuman, menghapus hama, mendesinfeksi kuman,
mendesinfeksi hama, menyingkirkan, menghapuskan, cuci perut, mencuci,
mengusir, memberi pencahar, menebus dosa, menyucikan, menjernihkan,

membeningkan.

طَُهوًرا رُُهْم تُطَهِّ تَطِْهيًرا ْرَن تَطَهَّ أَطَْهُر
bersih/suci dibersihkan

mereka[lk] sesuci-sucinya (mereka) supaya
mensucikan paling/lebih suci

رَُكْم لِيُطَهِّ ُروا۟ فَٱطَّهَّ ْر فَطَهِّ َرا طَهِّ طَُهوًرا
agar dia

membersihkan
kalian

maka kalian
hendaklah mencuci

maka (kamu)
bersihkanlah

ia mensucikan
sampai bersih bersih/suci

رَةٍۭ مُّطَهَّ رَةٌ مُّطَهَّ رَةً مُّطَهَّ رَُكم لِّيُطَهِّ رَُكْم لِيُطَهِّ
wanita yang sangat

suci yang sangat suci wanita yang sangat
suci

agar dia
membersihkan

kalian

agar dia
membersihkan

kalian

رَُك َوُمطَهِّ ْر َوطَهِّ رَِك َوطَهَّ َوأَطَْهُر رَةٍۭ مُّطَهَّ
dan/serta yang

mensucikan kamu
dan (kamu)

sucikanlah sampai
bersih

dan (ia) telah
sungguh-sungguh
mensucikan kamu

dan (ia[lk]) lebih
suci

wanita yang sangat
suci
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يَطُْهْرَن ُروَن يَتَطَهَّ ُروا۟ يَتَطَهَّ رَُكْم َويُطَهِّ رَُك َوُمطَهِّ

mensucikan mereka mensucikan
diri

menjadi sangat
membersihkan diri

dan sungguh-
sungguh akan
mensucikan
kalian[lk]

dan/serta yang
mensucikan kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ؤآَُلِء بَنَاِتى ُهنَّ أَطَْهُر َلُكْم َقاَل يََٰقْومِ هَٰٓ
dia mengatakan hai kaumku inilah puteri-puteriku mereka

paling/lebih suci bagi kalian
Huud:78 أَطَْهُر

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أََمرَُكُم الـلَّـُه فَِإذَا تَطَهَّ
maka apabila (mereka) supaya mensucikan maka datangilah

mereka[pr] (oleh kalian) dari sekira/sebagaimana (dia)
memerintahkan kalian Allah

Al-Baqarah:222
ْرَن تَطَهَّ

رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33
تَطِْهيًرا

يِهم ِبَها رُُهْم َوتُزَكِّ ُخذْ ِمْن أَْموَٰلِِهْم َصَدَقًة تُطَهِّ
ambillah dari harta-harta mereka sedekah dibersihkan mereka[lk] dan

disucikan mereka dengannya
At-Taubah:103 رُُهْم تُطَهِّ

َمآِء َمآًء طَُهوًرا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air bersih/suci Al-Furqon:48 طَُهوًرا

 َوَسَقىُٰهْم َربُُّهْم َشرَابًا طَُهوًرا
dan memberi minum mereka tuhan mereka tambahan minuman

bersih/suci
Al-Insaan:21

ُجوِد عِ ٱلسُّ ِكِفنَي َوٱلرُّكَّ رَا بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلعَٰ أَن طَهِّ
bahwa ia mensucikan sampai bersih rumahKu bagi orang-orang yang

tawaf dan orang-orang yang iXtikaf dan orang-orang yang ruku'
sujud

Al-Baqarah:125
َرا طَهِّ
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ْر َوِثيَابََك فَطَهِّ
dan pakaianmu maka (kamu) bersihkanlah

Al-
Muddaththir:4 ْر فَطَهِّ

ُروا۟ إِن ُكنتُْم ُجنُبًا فَٱطَّهَّ َو
dan jika adalah kalian berjunub maka kalian hendaklah mencuci Al-Maidah:6 ۟ ُروا فَٱطَّهَّ

رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َولَِٰكن يُِريُد لِيُطَهِّ
akan tetapi dia menghendaki agar dia membersihkan kalian dan dia
menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih

Al-Maidah:6
رَُكْم لِيُطَهِّ

رَُكم ِبِهۦ َمآِء َمآًء لِّيُطَهِّ َويُنَزُِّل َعَليُْكم مَِّن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan atas kalian dari langit air

agar dia membersihkan kalian dengannya
Al-Anfaal:11 رَُكم لِّيُطَهِّ

رَةً رَُسوٌل مَِّن الـلَّـِه يَتُْلوا۟ ُصُحفًا مُّطَهَّ
seorang rasul dari Allah mereka membacakan lembaran-lembaran

wanita yang sangat suci
Al-Baiyinah:2 رَةً مُّطَهَّ

رَةٌ ٌج مُّطَهَّ َوَلُهْم ِفيَهآ أَزْوَٰ
dan bagi mereka didalamnya pasangan-pasangan yang sangat suci Al-Baqarah:25 رَةٌ مُّطَهَّ

ٌن مَِّن الـلَّـِه رَةٌ َورِْضوَٰ ٌج مُّطَهَّ َوأَزْوَٰ
dan isteri-isteri yang sangat suci dan keridhaan dari Allah

Ali-Imran:15

رَةٌ َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَلِياًل ٌج مُّطَهَّ لَُّهْم ِفيَهآ أَزْوَٰ
bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang sangat suci dan

kami memasukkan mereka tempat teduh/naungan sangat teduh
An-Nisa:57

رَةٍۭ مَّرْفُوَعٍة مُّطَهَّ
(ia[pr]) yang ditinggikan wanita yang sangat suci Abasa:14 رَةٍۭ مُّطَهَّ

ذَٰلُِكْم أَزَْكىٰ َلُكْم َوأَطَْهُر
yang demikian itu bagi kalian lebih bersih/suci bagi kalian dan

(ia[lk]) lebih suci
Al-Baqarah:232 َوأَطَْهُر

 نَْجَوىُٰكْم َصَدَقًة ذَٰلَِك َخيٌْر لَُّكْم َوأَطَْهُر
membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah itu kebaikan bagi kalian

dan (ia[lk]) lebih suci

Al-
Mujaadilah:12

رَِك إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىِٰك َوطَهَّ
sesungguhnya Allah memilih kamu dan (ia) telah sungguh-sungguh

mensucikan kamu
Ali-Imran:42 رَِك َوطَهَّ
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ُجوِد عِ ٱلسُّ ْر بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلَقآِئِمنَي َوٱلرُّكَّ َوطَهِّ
dan (kamu) sucikanlah sampai bersih rumah-Ku bagi orang-orang

yang tawaf dan orang-orang yang berdiri/beribadat dan orang-orang
yang ruku' sujud

Al-Hajj:26
ْر َوطَهِّ

رَُك ِمَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوُمطَهِّ
dan/serta yang mensucikan kamu daripada orang-orang yang mereka

mengingkari
Ali-Imran:55 رَُك َوُمطَهِّ

رَُكْم تَطِْهيًرا إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيُذِْهَب َعنُكُم ٱلرِّْجَس أَْهَل ٱْلبَيِْت َويُطَهِّ
sesungguhnya dia menghendaki Allah agar dihilangkan dari kamu

kekejian ahlul/ahli rumah/baitullah dan sungguh-sungguh akan
mensucikan kalian[lk] sesuci-sucinya

Al-Ahzab:33 رَُكْم َويُطَهِّ

ِريَن ُروا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُطَّهِّ أَن يَتَطَهَّ
bahwa menjadi sangat membersihkan diri dan Allah dia menyukai

orang-orang yang dalam kondisi bersih / suci
At-Taubah:108 ۟ ُروا يَتَطَهَّ

ُروَن إِنَُّهْم أُنَاٌس يَتَطَهَّ
sesungguhnya mereka manusia mereka mensucikan diri Al-A'raaf:82 ُروَن يَتَطَهَّ

ُروَن  إِنَُّهْم أُنَاٌس يَتَطَهَّ
sesungguhnya mereka manusia/orang-orang mereka mensucikan diri

An-Naml:56

واََل تَْقَربُوُهنَّ َحتَّىٰ يَطُْهْرَن
dan jangan (kalian[lk]) mendekati mereka[pr] sehingga mensucikan Al-Baqarah:222 يَطُْهْرَن

َر ُقُلوبَُهْم َلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى أَن يُطَهِّ
agar dia sungguh-sungguh akan membersihkan hati mereka bagi

mereka di dalam dunia hinaan
Al-Maidah:41 َر يُطَهِّ

ِريَن ِبنَي َويُِحبُّ ٱمْلُتَطَهِّ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertaubat dan

disukai orang-orang yang mensucikan diri
Al-Baqarah:222 ِريَن ٱمْلُتَطَهِّ

ُروَن ُهۥٓ إاِلَّ ٱمْلُطَهَّ الَّ يََمسُّ
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang dalam kondisi suci Al-Waqi'a:79 ُروَن ٱمْلُطَهَّ

ِريَن ُروا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُطَّهِّ أَن يَتَطَهَّ
bahwa menjadi sangat membersihkan diri dan Allah dia menyukai

orang-orang yang dalam kondisi bersih / suci
At-Taubah:108 ِريَن ٱمْلُطَّهِّ
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د و ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna plester, plombiran, hubungan

kawan, tegas, keras, ketat, kuat, teguh, kukuh, tetap, erat, rapat, tangguh,
tegap, tandas, kejat, jejek, tetap hati, perusahaan, firma, tetap tabah, dgn

kuat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendirikan, membuat,
menyusun, menetapkan, menegakkan, membentuk, membuktikan,

memperlihatkan, menentukan, mengadakan, menempatkan,
memperdirikan, mempertetap, mempertetapkan, memegang kedudukan,

memperjanjikan, mempererat, menyemen, menggabungkan, menyatukan,
mengeratkan, meyakinkan, menghibur, menenteramkan, mengamankan,

mengasuransikan lagi

َكٱلطَّْوِد
seperti gunung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱنفََلَق فََكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكٱلطَّْوِد ٱْلَعِظيمِ
lalu terbelahlah maka (ia) adalah tiap bagian/belahan seperti gunung

maha besar/maha agung
Asy-Syu'araa':63 َكٱلطَّْوِد
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ر و ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna masa, tingkat, taraf,

panggung, pentas, babak, jenjang, gelombang, bentuk, jangka, bukit,
Thursina

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat bertahap-tahap

ٱلطُّوَر َوٱلطُّوِر َوطُوِر طُورَِسيْنَآَء أَطَْواًرا
bukit tursina demi bukit dan bukit gunung thursina beberapa tingkatan

ٱلطُّوِر
gunung tur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقْد َخَلَقُكْم أَطَْواًرا
dan sesungguhnya ia menciptakan kalian beberapa tingkatan Nuh:14 أَطَْواًرا

َوَشَجرَةً تَْخُرُج ِمن طُورَِسيْنَآَء تَنۢبُُت ِبٱلدُّْهِن َوِصبْغٍ لِّْلَءاِكلنَِي
dan pohon keluar dari gunung thursina menumbuhkan dengan

minyak dan bumbu/lauk bagi orang-orang yang makan

Al-
Mu'minuun:20

طُورَِسيْنَآَء

َوطُوِر ِسيِننَي
dan bukit tahun At-Tin:2 َوطُوِر

َوٱلطُّوِر
demi bukit Ath-Thuur:1 َوٱلطُّوِر

َورَفَْعنَا فَْوَقُكُم ٱلطُّوَر
dan kami mengangkat di atas kalian bukit tursina Al-Baqarah:63 ٱلطُّوَر

 َورَفَْعنَا فَْوَقُكُم ٱلطُّوَر
dan kami mengangkat di atas kalian bukit tursina

Al-Baqarah:93
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َورَفَْعنَا فَْوَقُهُم ٱلطُّوَر ِبِميثَِٰقِهْم
dan kami mengangkat atas mereka bukit tursina dengan perjanjian

mereka
An-Nisa:154

بْنَُٰه نَجِيًّا َونََٰديْنَُٰه ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمِن َوَقرَّ
dan kami panggilnya dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur

sebelah kanan dantelah mendekatkannya berbisik
Maryam:52 ٱلطُّوِر

ْلَوٰى َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80

َءانََس ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر نَاًرا
(dia) melihat dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur api

Al-Qashash:29

 َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب ٱلطُّوِر
dan tidak adalah kamu dengan sebelah gunung tur

Al-Qashash:46
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Kosakata AlQuran

ع و ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jinak, lemah, penurut, lemah

hati, menjemukan, membosankan, taat.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjinakkan, memperjinak,

menjadi jinak, membuat tdk menarik.

أَطَْعنَا أَطَْعتُُموُهْم أَطَْعتُم أَطَاُعونَا أَطَاَع
(kami) taat kalian menuruti

mereka mentaatilah (kalian) mereka mengikuti
kami dia mentaati

تَْستَِطيعَ تَْستَِطع أَِطيُعوا۟ أَطَْعنَُكْم أَطَْعنَا
dapat/kuasa minta kesanggupan kalian hendaklah

mentaati
mereka mentaati

kalian (kami) taat

تَطَوََّع تَْسِطع تَْستَِطيُعٓوا۟ تَْستَِطيُعوَن تَْستَِطيعَ
dia mengerjakan
dengan kerelaan dapat kalian dapat kuasa/mampu/dapat dapat/kuasa

تُِطْعُهَما تُِطْعُه تُِطعْ تُِطعِ تَطَوََّع
ditaati oleh
keduanya dipatuhinya kamu mengikuti ditaati dia mengerjakan

dengan kerelaan

۟ تُِطيُعٓوا تُِطيُعوهُ تُِطيُعوا۟ تُِطْعُهَمآ تُِطْعُهَما
kalian mentaati ditaatinya kalian mentaati ditaati oleh

keduanya
ditaati oleh
keduanya

طَْوًعا طَآِئِعنَي طَاَعٌة َسنُِطيُعُكْم تُِطيُعٓوا۟
ketaatan dengan suka hati ketaatan akan mematuhi

kalian kalian mentaati
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مُّطَاعٍ لِيُطَاَع فَطَوََّعْت فَأَطَاُعوهُ طَْوًعا
orang yang ditaati untuk ditaati maka dia telah

menjadi taat
lalu (mereka)
mematuhinya ketaatan

۟ َوأَِطيُعوا َوأَِطْعَن َوأَطَْعنَا نُِطيعُ مُّطَاعٍ
dan kalian

hendaklah mentaati dan (kamu) taatilah dan kami taat ditaati orang yang ditaati

يَْستَِطعْ َويُِطيُعوَن َوأَِطيُعٓوا۟ َوأَِطيُعوِن َوأَِطيُعوا۟
dia mencari ketaatan dan ditaati dan kalian

hendaklah mentaati
dan kalian
hendaklah
mentaatiku

dan kalian
hendaklah mentaati

يُِطعِ يُطَاُع يَْستَِطيُعوَن يَْستَِطيعُ يَْستَِطعْ
dia mentaati dipatuhi mereka mentaati dia mentaati dia mencari ketaatan

ٱْستَطَْعُت
(aku) menyanggupi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
مَّن يُِطعِ ٱلرَُّسوَل فََقْد أَطَاَع الـلَّـَه

barang siapa dia mentaati rasul maka sesungguhnya telah dia
mentaati Allah

An-Nisa:80 أَطَاَع
ْخوَِٰنِهْم َوَقَعُدوا۟ َلْو أَطَاُعونَا َما ُقِتُلوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ إِلِ

orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka
dan mereka duduk-duduk sekiranya mereka mengikuti kami tidak

merekatelah dibunuh

Ali-Imran:168
أَطَاُعونَا

ِسُروَن ثَْلُكْم إِنَُّكْم إِذًا لَّخَٰ َوَلِئْن أَطَْعتُم بََشًرا مِّ
dan jika mentaatilah (kalian) manusia seperti kalian sesungguhnya

kalian jika demikian sungguh orang-orang yang telah merugi

Al-
Mu'minuun:34

أَطَْعتُم
إِْن أَطَْعتُُموُهْم إِنَُّكْم مَلُْشرُِكوَن َو

dan jika kalian menuruti mereka sesungguhnya kalian tentu orang-
orang yang berusaha untuk menyekutukan

Al-An'aam:121 أَطَْعتُُموُهْم
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يَُقوُلوَن يََٰليْتَنَآ أَطَْعنَا الـلَّـَه َوأَطَْعنَا ٱلرَُّسواَل۠
mereka mengatakan amboi, kiranya kami (kami) taat Allah dan kami

taat rasul
Al-Ahzab:66 أَطَْعنَا

ِبياَل۠ َوَقاُلوا۟ َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا وَُكبَرَآَءنَا فَأََضلُّونَا ٱلسَّ
dan mereka berkata ya tuhan kami sesungguhnya kami (kami) taat

pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu
(mereka) menyesatkan kami jalan

Al-Ahzab:67

فَِإْن أَطَْعنَُكْم فَاَل تَبُْغوا۟ َعَليِْهنَّ َسِبياًل
maka jika mereka mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-

cari atas mereka jalan
An-Nisa:34 أَطَْعنَُكْم

ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

rasul
Ali-Imran:32 ۟ أَِطيُعوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah
An-Nisa:59

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Anfaal:20

ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

kalian hendaklah mentaati rasul
An-Nuur:54

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati rasul
Muhammad:33

َليِْه َصبًْرا َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما َلْم تَْستَِطع عَّ
akan beritahukan kepadamu taXwil/maksud kejadian apa yang tidak

minta kesanggupan atasnya kesabaran
Al-Kahfi:78 تَْستَِطع

فََلن تَْستَِطيعَ َلُهۥ طََلبًا
maka tidak dapat/kuasa baginya pencarian Al-Kahfi:41 تَْستَِطيعَ

َقاَل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan dapat/kuasa bersama

aku kesabaran
Al-Kahfi:67

َقاَل أََلْم أَُقْل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan tidakkah mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan

dapat/kuasa bersama aku kesabaran
Al-Kahfi:72

إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
sesungguhnya kamu tidak dapat/kuasa bersama aku kesabaran

Al-Kahfi:75
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فََقْد َكذَّبُوُكم ِبَما تَُقوُلوَن فََما تَْستَِطيُعوَن َصرْفًا واََل نَْصًرا
maka sesungguhnya telah (mereka) telah mendustakan (kalian)

dengan/tentang apa kalian mengatakan maka tidak
kuasa/mampu/dapat pemalingan / penolakan dan tidak pertolongan

Al-Furqon:19
تَْستَِطيُعوَن

َوَلن تَْستَِطيُعٓوا۟ أَن تَْعِدُلوا۟ بَنْيَ ٱلنَِّسآِء
dan tidak kalian dapat akan kalian melakukan keadilan diantara isteri-

isteri
An-Nisa:129 ۟ تَْستَِطيُعٓوا

َليِْه َصبًْرا َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ
dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda

keduanya yatim di dalam kota apa tidak dapat atasnya kesabaran
Al-Kahfi:82 تَْسِطع

َوَمن تَطَوََّع َخيًْرا
dan barang siapa dia mengerjakan dengan kerelaan kebaikan Al-Baqarah:158 تَطَوََّع

فََمن تَطَوََّع َخيًْرا فَُهَو َخيٌْر لَُّهۥ
maka barang siapa dia mengerjakan dengan kerelaan kebaikan maka

ia kebaikan baginya
Al-Baqarah:184

ِهْدُهم ِبِهۦ ِجَهاًدا َكِبيًرا ِفِريَن َوجَٰ فَاَل تُِطعِ ٱْلكَٰ
maka janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan (ia[lk]) yang

bersungguh terhadap mereka dengannya kesungguhan sangat besar
Al-Furqon:52 تُِطعِ

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan jangan ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang munafik

Al-Ahzab:1

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوَدْع أَذَىُٰهْم واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang

munafik (ia) membiarkan / meninggalkan gangguan mereka
Al-Ahzab:48

فَاَل تُِطعِ ٱمْلَُكذِِّبنَي
maka jangan ditaati orang-orang yang mendustakan

Al-Qalam:8

إِن تُِطعْ أَْكثََر َمن ِفى ٱأْلَرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل الـلَّـِه َو
dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di dalam bumi mereka

menyesatkanmu dari jalan Allah
Al-An'aam:116 تُِطعْ

واََل تُِطعْ َمْن أَْغفَْلنَا َقْلبَُهۥ َعن ِذْكرِنَا
dan jangan kamu mengikuti orang (kami) telah melalaikan hatinya

dari mengingat kami
Al-Kahfi:28

ٍف مَِّهنيٍ واََل تُِطعْ ُكلَّ َحالَّ
dan jangan kamu mengikuti tiap-tiap banyak bersumpah sangat hina

Al-Qalam:10

واََل تُِطعْ ِمنُْهْم َءاِثًما أَْو َكفُوًرا
dan jangan kamu mengikuti dari mereka bergelimang dosa atau

kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:24

3391

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َكالَّ اَل تُِطْعُه َوٱْسُجْد َوٱْقتَرِب
sekali-kali tidak tidak dipatuhinya dan sujudlah dan dekatkanlah Al-Alaq:19 تُِطْعُه

َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم فَاَل تُِطْعُهَما
apa-apa bukankah bagimu dengannya pengetahuan maka jangan

ditaati oleh keduanya
Luqman:15 تُِطْعُهَما

فَاَل تُِطْعُهَمآ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
maka janganlah ditaati oleh keduanya kepadaku tempat kembali

kalian lalu akan ku-beritahukan kalian dengan/tentang apa adalah
kalian kalian melakukan

Al-Ankabuut:8
تُِطْعُهَمآ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100 ۟ تُِطيُعوا
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟

wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
orang-orang yang mereka mengingkari

Ali-Imran:149

تُقَِٰتُلونَُهْم أَْو يُْسلُِموَن فَِإن تُِطيُعوا۟ يُؤِْتُكُم الـلَّـُه أَْجًرا َحَسنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka atau diselamatkan maka jika
kalian mentaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah

pahala kebaikan

Al-Fath:16

إِن تُِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َو
dan jika kalian mentaati Allah dan rasul-nya

Al-Hujuraat:14

إِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا۟ َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي َو
dan jika ditaatinya mereka telah mendapat petunjuk dan tidak

atas/terhadap rasul kecuali penyampaian nyata/terang
An-Nuur:54 تُِطيُعوهُ

واََل تُِطيُعٓوا۟ أَْمَر ٱمْلُْسرِِفنَي
dan janganlah kalian mentaati perintah orang-orang yang berlebih-

lebihan

Asy-
Syu'araa':151

۟ تُِطيُعٓوا
َسنُِطيُعُكْم ِفى بَْعِض ٱأْلَْمِر َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِْسرَارَُهْم

akan mematuhi kalian di dalam sebagian urusan ini dan Allahdia
mengetahui rahasia mereka

Muhammad:26 َسنُِطيُعُكْم
َويَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإذَا بََرزُوا۟ ِمْن ِعنِدَك بَيََّت طَآِئفٌَة مِّنُْهْم

dan mereka mengatakan ketaatan maka apabila mereka telah nampak
dari sisimu dia mengambil keputusan segolongan dari mereka

An-Nisa:81 طَاَعٌة
َلِئْن أََمرْتَُهْم َليَْخرُُجنَّ ُقل الَّ تُْقِسُموا۟ طَاَعٌة مَّْعُروفٌَة

sungguh jika (kamu) menyuruh mereka agar sungguh-sungguh
keluar/pergi kamu hendaklah mengatakan jangan disumpah ketaatan

(ia[pr]) yang diperbaiki

An-Nuur:53
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طَاَعٌة َوَقْوٌل مَّْعُروٌف فَِإذَا َعزََم ٱأْلَْمُر
ketaatan dan perkataan yang diperbaiki maka apabila (ia)

membulatkan tekad perkata itu
Muhammad:21

َقاَلتَآ أَتَيْنَا طَآِئِعنَي
(kalian berdua) mengatakan mereka mendatangi dengan suka hati Fush-Shilat:11 طَآِئِعنَي

إَِليِْه يُرَْجُعوَن طَْوًعا وََكرًْها َو
ketaatan dan keterpaksaan dan kepadaNya mereka dikembalikan Ali-Imran:83 طَْوًعا

ُقْل أَنِفُقوا۟ طَْوًعا أَْو َكرًْها
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menafkahkan ketaatan

atau keterpaksaan
At-Taubah:53

طَْوًعا وََكرًْها َوِظلَُٰلُهم ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
ketaatan dan keterpaksaan dan bayang-bayang mereka diwaktu pagi

dan petang
Arraad:15

فََقاَل َلَها َولِأْلَرِْض ٱئِْتيَا طَْوًعا أَْو َكرًْها
lalu ia mengatakan kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu

berdua ketaatan atau keterpaksaan
Fush-Shilat:11

فَٱْستََخفَّ َقْوَمُهۥ فَأَطَاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
maka ia meremehkan kaumnya lalu (mereka) mematuhinya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
Az-Zukhruf:54 فَأَطَاُعوهُ

فَطَوََّعْت َلُهۥ نَفُْسُهۥ َقتَْل أَِخيِه
maka dia telah menjadi taat baginya jiwanya/hatinya pembunuhan

saudaranya
Al-Maidah:30 فَطَوََّعْت

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan untuk

ditaati dengan seizin Allah
An-Nisa:64 لِيُطَاَع

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ
orang yang ditaati kemudian dipercaya At-Takwiir:21 مُّطَاعٍ

َلِئْن أُْخرِْجتُْم َلنَْخرَُجنَّ َمَعُكْم واََل نُِطيعُ ِفيُكْم أََحًدا أَبًَدا
sungguh jika diusir niscaya akan keluar beserta kalian dan tidak

ditaati kepada kalian seseorang/siapapun selama-lamanya
Al-Hasyr:11 نُِطيعُ

َوَقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغفْرَانََك
dan mereka berkata kami dengar dan kami taat kami mohon ampunan

kamu
Al-Baqarah:285 َوأَطَْعنَا

 َوَلْو أَنَُّهْم َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا
dan sekiranya sesungguhnya mereka mereka berkata kami dengar dan

kami taat
An-Nisa:46
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إِذْ ُقْلتُْم َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taat dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:7

َويَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوِبٱلرَُّسوِل َوأَطَْعنَا ثُمَّ
dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

kepada rasul dan kami taat kemudian
An-Nuur:47

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم أَن يَُقوُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
agar dia menghukum diantara mereka bahwa dia mengatakan kami

dengar dan kami taat dan mereka itu mereka orang-orang yang
beruntung

An-Nuur:51

يَُقوُلوَن يََٰليْتَنَآ أَطَْعنَا الـلَّـَه َوأَطَْعنَا ٱلرَُّسواَل۠
mereka mengatakan amboi, kiranya kami (kami) taat Allah dan kami

taat rasul
Al-Ahzab:66

َلٰوةَ َوَءاِتنَي ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطْعَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َوأَِقْمَن ٱلصَّ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan kamu hendaklah memberikan

kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33 َوأَِطْعَن

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul agar supaya kalia

kalian mendapat rahmat
Ali-Imran:132 ۟ َوأَِطيُعوا

َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوأُ۟ولِى ٱأْلَْمِر ِمنُكْم
dan kalian hendaklah mentaati rasul dan ulil / orang yang mempunyai

urusan ini diantara kalian
An-Nisa:59

۟ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوٱْحذَُروا
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul dan berhati-hatilah kamu
Al-Maidah:92

۟ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َوٱْحذَُروا
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul dan berhati-hatilah kamu
Al-Maidah:92

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Anfaal:1

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ واََل تَنَٰزَُعوا۟ فَتَفَْشُلوا۟ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya dan janganlah

bantah-membantahlah maka menjadi gentar dan hilang kekuatanmu
Al-Anfaal:46

ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

kalian hendaklah mentaati rasul
An-Nuur:54
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َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati rasul
Muhammad:33

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul

At-
Taghaabun:12

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati

rasul

At-
Taghaabun:12

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

بُِّكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن َوِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan aku datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari tuhan kalian
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Ali-Imran:50 َوأَِطيُعوِن
 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن

maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku
Asy-

Syu'araa':108

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':110

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':126

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':131

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':144

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':150
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 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':163

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':179

َ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى تَْختَلِفُوَن ِفيِه فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن  وأَِلُبَنيِّ
dan untuk aku jelaskan bagi kalian sebagian yang kalian

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu maka kalian hendaklah
takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Az-Zukhruf:63

 أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱتَُّقوهُ َوأَِطيُعوِن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan bertakwalah

kepada-Nya dan kalian hendaklah mentaatiku
Nuh:3

فَٱتَِّبُعوِنى َوأَِطيُعٓوا۟ أَْمِرى
maka ikutilah aku dan kalian hendaklah mentaati urusanku Thaahaa:90 ۟ َوأَِطيُعٓوا

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َويُِطيُعوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
didirikan sholat dan mereka menunaikan zakat dan ditaati Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:71 َويُِطيُعوَن

َوَمن لَّْم يَْستَِطعْ ِمنُكْم طَواًْل
dan barang siapa tidak dia mencari ketaatan diantara kalian

perbelanjaan/nafkah
An-Nisa:25 يَْستَِطعْ

ا فََمن لَّْم يَْستَِطعْ  أَن يَتََمآسَّ
bahwa (keduanya) menyentuh maka barang siapa tidak dia mencari

ketaatan
Al-Mujaadilah:4

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

يَْستَِطيعُ

َمآِء َهْل يَْستَِطيعُ َربَُّك أَن يُنَزَِّل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
apakah dia mentaati tuhanmu hendak ia sungguh-sungguh akan

menurunkan atas kami hidangan dari langit
Al-Maidah:112

اَل يَْستَِطيُعوَن َضْربًا ِفى ٱأْلَرِْض
tidak mereka mentaati pukulan di dalam bumi Al-Baqarah:273 يَْستَِطيُعوَن

اَل يَْستَِطيُعوَن ِحيَلًة واََل يَْهتَُدوَن َسِبياًل
tidak mereka mentaati daya upaya dan tidak mereka mendapat

petunjuk jalan
An-Nisa:98
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واََل يَْستَِطيُعوَن َلُهْم نَْصًرا وآََل أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن
dan tidak mereka mentaati kepada mereka pertolongan dan tidak diri-

diri mereka sendiri menolong kami
Al-A'raaf:192

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُكْم
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak mereka

mentaati menolong kalian
Al-A'raaf:197

ْمعَ َوَما َكانُوا۟ يُبِْصُروَن َما َكانُوا۟ يَْستَِطيُعوَن ٱلسَّ
tidak adalah mereka mereka mentaati pendengaran dan tidak adalah

mereka mereka melihat
Huud:20

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َشيْـًٔا واََل يَْستَِطيُعوَن مَٰ  ِرزًْقا مَِّن ٱلسَّ
rizki dari langit dan bumi sesuatu dan tidak mereka mentaati

An-Nahl:73

فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
maka menyesatkan maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Isra:48

وََكانُوا۟ اَل يَْستَِطيُعوَن َسْمًعا
dan adalah mereka tidak mereka mentaati pendengaran

Al-Kahfi:101

 بَْل تَأِْتيِهم بَْغتًَة فَتَبَْهتُُهْم فَاَل يَْستَِطيُعوَن
bahkan kamu membawa mereka dengan tiba-tiba lalu

membingungkan mereka[lk] maka tidak mereka mentaati
Al-Anbiyaa':40

نَّا يُْصَحبُوَن اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصَر أَنفُِسِهْم واََل ُهم مِّ
tidak mereka mentaati pertolongan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak

mereka dari kami dibela/ditolong
Al-Anbiyaa':43

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثََٰل فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar padamu/tentang kamu perumpamaan maka menyesatkan
maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Furqon:9

 َوَما يَنۢبَِغى َلُهْم َوَما يَْستَِطيُعوَن
dan tidak patut bagi mereka dan tidak mereka mentaati

Asy-
Syu'araa':211

فَاَل يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيًَة وآََل إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم يَرِْجُعوَن
maka tidak mereka mentaati satu wasiat dan tidak kecuali keluarga

mereka mereka kembali
YaaSiin:50

اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُهْم َوُهْم َلُهْم ُجنٌد مُّْحَضُروَن
tidak mereka mentaati menolong mereka[lk] dan mereka untuk
mereka tentara (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap

YaaSiin:75

ُجوِد فَاَل يَْستَِطيُعوَن  يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
pada hari dibuka / disingkap dari betis dan diseru/dipanggil

kepada/untuk bersujud maka tidak mereka mentaati
Al-Qalam:42
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َما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن َحِميمٍ واََل َشِفيعٍ يُطَاُع
tidaklah bagi orang-orang yang zalim dari air panas sangat mendidih

dan tidak seorang pemberi syafa'at dipatuhi
Ghafir:18 يُطَاُع

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
itu ketentuan-ketentuan Allah dan barang siapa dia mentaati Allah

dan rasul-nya
An-Nisa:13 يُِطعِ

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
dan barang siapa dia mentaati Allah dan rasul

An-Nisa:69

مَّن يُِطعِ ٱلرَُّسوَل فََقْد أَطَاَع الـلَّـَه
barang siapa dia mentaati rasul maka sesungguhnya telah dia

mentaati Allah
An-Nisa:80

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَْخَش الـلَّـَه َويَتَّْقِه
dan barangsiapa dia mentaati Allah dan rasul-nya dan takut Allah dan

bertakwa kepada-nya
An-Nuur:52

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد فَازَ فَْوزًا َعِظيًما
dan siapa dia mentaati Allah dan rasul-nya maka sesungguhnya telah

dia mendapat keuntungan/kemenangan keuntungan/kemenangan
sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:71

واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

dari dia mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Fath:17

َلْو يُِطيُعُكْم ِفى َكِثيٍر مَِّن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّْم
jika ditaati kalian di dalam sangat banyak dari urusan ini tent

(kalian) menyusahkan
Al-Hujuraat:7 يُِطيُعُكْم

ٱْلبَيِْت َمِن ٱْستَطَاَع إَِليِْه َسِبياًل
rumah/baitullah siapa/orang dia memohon kesanggupan kepadanya

(Baitullah) jalan
Ali-Imran:97 ٱْستَطَاَع

فَِإِن ٱْستَطَْعَت أَن تَبْتَِغىَ نَفًَقا ِفى ٱأْلَرِْض
maka jika kamu memohon kesanggupan bahwa kamu

mencari/membuat lubang di dalam bumi
Al-An'aam:35 ٱْستَطَْعَت

َوٱْستَفِْززْ َمِن ٱْستَطَْعَت ِمنُْهم ِبَصْوِتَك
dan hasunglah/gerakanlah siapa kamu memohon kesanggupan dari

mereka dengan suara kamu
Al-Isra:64

ْصلَٰحَ َما ٱْستَطَْعُت إِْن أُِريُد إاِلَّ ٱإْلِ
tidaklah aku berkehendak melainkan/kecuali perbaikan apa (aku)

menyanggupi
Huud:88 ٱْستَطَْعُت
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بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60
ٱْستَطَْعتُم

َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan panggillah siapa-siapa (kalian) meminta
kesanggupan/kemampuan dari selain Allah

Yunus:38

ُمفْتََريٍَٰت َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
wanita yang menjadi mengada-ada dan panggillah orang-orang

(kalian) meminta kesanggupan/kemampuan dari selain Allah
Huud:13

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس إِِن ٱْستَطَْعتُْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia jika (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan
Ar-Rahman:33 ٱْستَطَْعتُْم

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

قَُّة َوَسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلِو ٱْستَطَْعنَا َولَِٰكۢن بَُعَدْت َعَليِْهُم ٱلشُّ
akan tetapi (ia) menjauhi atas mereka jarak dan mereka akan

bersumpah dengan Allah kalau (kami) memohon kesanggupan
At-Taubah:42 ٱْستَطَْعنَا

إِِن ٱْستَطَُٰعوا۟ َوَمن يَرْتَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
seandainya mereka memohon kuasa dan barang siapa dia murtad /

kembali semula diantara kalian dari agamanya
Al-Baqarah:217 ۟ ٱْستَطَُٰعوا

فََما ٱْسطَُٰعٓوا۟ أَن يَظَْهُروهُ َوَما ٱْستَطَُٰعوا۟ َلُهۥ نَْقبًا
tidaklah kuasa lah mereka bahwa mereka mendakinya dan tidak

mereka memohon kuasa baginya lubang
Al-Kahfi:97

فََما ٱْستَطَُٰعوا۟ ُمِضيًّا واََل يَرِْجُعوَن
maka tidak mereka memohon kuasa (ia[lk]) yang maju/berjalan dan

tidak mereka kembali
YaaSiin:67

فََما ٱْستَطَُٰعوا۟ ِمن ِقيَامٍ َوَما َكانُوا۟ ُمنتَِصِريَن
maka tidak mereka memohon kuasa dari berdiri dan tidak adalah

mereka orang-orang yangdalam kondisi ditolong

Adz-
Dzaariyaat:45

فََما ٱْسطَُٰعٓوا۟ أَن يَظَْهُروهُ َوَما ٱْستَطَُٰعوا۟ َلُهۥ نَْقبًا
tidaklah kuasa lah mereka bahwa mereka mendakinya dan tidak

mereka memohon kuasa baginya lubang
Al-Kahfi:97 ۟ ٱْسطَُٰعٓوا
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َدقَِٰت ٱلَِّذيَن يَْلِمزُوَن ٱمْلُطَّوِِّعنَي ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ِفى ٱلصَّ
orang-orang yang mencela orang-orang yang memberi dengan

sukarela dari orang-orang yang beriman di dalam sedekah
At-Taubah:79 ٱمْلُطَّوِِّعنَي
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ف و ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jumlah besar sekali, kolek,

perahu kecil, yg mengambang, mabuk, yg mengapung, yg sering
berpindah-pindah, pengambangan, pengapungan, sampan keci.l

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat rakit, mengangkut
dgn rakit.

طَآِئفٍَة طَآِئفٌَة طَآِئفَةًۢ طَآِئفًَة طَآِئٌف
segolongan segolongan segolongan segolongan kepungan

(malapetaka)

طَِٰٓئٌف طَوَّٰفُوَن طَآِئفَتنَْيِ طَآِئفَتَاِن طَآِئفٍَة
kepungan

(malapetaka) melayani dua golongan dua golongan segolongan

لِلطَّآِئِفنَي فَطَاَف طَّآِئفَتَاِن طَّآِئفٌَة طَِٰٓئٌف
bagi orang-orang

yang tawaf maka mengepung dua golongan segolongan kepungan
(malapetaka)

َويُطَاُف َويَطُوُف َوْليَطَّوَّفُوا۟ َوطَآِئفٌَة لِلطَّآِئِفنَي
dan diedarkan dan mengelilingi dan hendaklah

bertawaf dan segolongan bagi orang-orang
yang tawaf

يُطَاُف يَطَّوََّف يَطُوفُوَن يَطُوُف
dikelilingkan/diedarkan dia mengerjakan tawaf /

mengerjakan sai berkeliling mengelilingi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَِّك َوُهْم نَآِئُموَن فَطَاَف َعَليَْها طَآِئٌف مِّن رَّ
maka mengepung diatasnya kepungan (malapetaka) benar-benar

sangat mengetahui tuhanmu dan mereka mereka yang tidur
Al-Qalam:19 طَآِئٌف
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يَْغَشىٰ طَآِئفًَة مِّنُكْم َوطَآِئفٌَة
dia menutup segolongan diantara kalian dan segolongan Ali-Imran:154 طَآِئفًَة

نُْهْم يُذَبِّحُ أَبْنَآَءُهْم َويَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم يَْستَْضِعُف طَآِئفًَة مِّ
kelak akan melemahkan/menindas segolongan dari mereka sungguh-

sungguh akan menyembelih anak laki-laki mereka dan dia
membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-Qashash:4

نَُعذِّْب طَآِئفَةًۢ ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
akan diazab segolongan karena sesungguhnya mereka adalah mereka

orang-orang yang berbuat dosa
At-Taubah:66 طَآِئفَةًۢ

َويَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإذَا بََرزُوا۟ ِمْن ِعنِدَك بَيََّت طَآِئفٌَة مِّنُْهْم
dan mereka mengatakan ketaatan maka apabila mereka telah nampak

dari sisimu dia mengambil keputusan segolongan dari mereka
An-Nisa:81 طَآِئفٌَة

َعَك َوْليَأُْخذُٓوا۟ أَْسلَِحتَُهْم فَْلتَُقْم طَآِئفٌَة مِّنُْهم مَّ
maka kamu hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama kamu

dan mereka sungguh mengambil senjata-senjata mereka
An-Nisa:102

۟ َوْلتَأِْت طَآِئفٌَة أُْخَرٰى َلْم يَُصلُّوا
dan kamu hendaklah datang segolongan yang lain tidak mereka

sembah
An-Nisa:102

إِن َكاَن طَآِئفٌَة مِّنُكْم َو
dan jika adalah dia segolongan diantara kalian

Al-A'raaf:87

طَآِئفٌَة لِّيَتَفَقَُّهوا۟ ِفى ٱلدِّيِن َولِيُنِذُروا۟ َقْوَمُهْم
segolongan agar mengerti di dalam agama dan bagi diperingatkan

kaum mereka
At-Taubah:122

َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما طَآِئفٌَة مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan hendaklah menyaksikan siksaan/hukuman keduanya segolongan

dari orang-orang yang beriman
An-Nuur:2

إِن نَّْعُف َعن طَآِئفٍَة مِّنُكْم
jika maafkan dari/terhadap segolongan diantara kalian At-Taubah:66 طَآِئفٍَة

نُْهْم فَٱْستَـْٔذَنُوَك لِْلُخُروجِ فَِإن رََّجَعَك الـلَّـُه إَِلىٰ طَآِئفٍَة مِّ
maka jika (ia) mengembalikan kamu Allah kepada segolongan dari

mereka maka mereka minta izin kepadamu untuk keluar
At-Taubah:83

۟ إِن طَآِئفَتَاِن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْقتَتَُلوا َو
dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman mereka

dibunuh
Al-Hujuraat:9 طَآِئفَتَاِن

َعَلىٰ طَآِئفَتنَْيِ ِمن َقبْلِنَا
atas/terhadap dua golongan dari sebelum kami Al-An'aam:156 طَآِئفَتنَْيِ
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واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58 طَوَّٰفُوَن

يْطَِٰن ُهْم طَِٰٓئٌف مَِّن ٱلشَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ إِذَا َمسَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa apabila telah

benar-benar menimpa mereka kepungan (malapetaka) dari syaitan
Al-A'raaf:201 طَِٰٓئٌف

َودَّت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dia menginginkan segolongan dari penduduk kitab Ali-Imran:69 طَّآِئفٌَة

َوَقاَلت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dan dia mengatakan segolongan dari penduduk kitab

Ali-Imran:72

نُْهْم أَن يُِضلُّوَك ت طَّآِئفٌَة مِّ َلَهمَّ
tentulah dia mengharapkan segolongan dari mereka akan mereka

menyesatkanmu
An-Nisa:113

نُْهْم يَٰٓأَْهَل يَثْرَِب إِذْ َقاَلت طَّآِئفٌَة مِّ َو
dan ketika dia mengatakan segolongan dari mereka hai ahli yasrib

Al-Ahzab:13

فَـَٔاَمنَت طَّآِئفٌَة مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل وََكفَرَت طَّآِئفٌَة
maka (ia) berimanlah segolongan dari bani Israil dan (ia)

mengingkari segolongan
Ash-Shaff:14

 فَـَٔاَمنَت طَّآِئفٌَة مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل وََكفَرَت طَّآِئفٌَة
maka (ia) berimanlah segolongan dari bani Israil dan (ia)

mengingkari segolongan
Ash-Shaff:14

ت طَّآِئفَتَاِن ِمنُكْم أَن تَفَْشاَل َوالـلَّـُه َولِيُُّهَما إِذْ َهمَّ
ketika ia menginginkan dua golongan diantara kalian bahwa kalian

berdua takut/gentar dan Allah penolong / pelindung keduanya
Ali-Imran:122 طَّآِئفَتَاِن

بَِّك َوُهْم نَآِئُموَن فَطَاَف َعَليَْها طَآِئٌف مِّن رَّ
maka mengepung diatasnya kepungan (malapetaka) benar-benar

sangat mengetahui tuhanmu dan mereka mereka yang tidur
Al-Qalam:19 فَطَاَف

ُجوِد عِ ٱلسُّ ِكِفنَي َوٱلرُّكَّ رَا بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلعَٰ أَن طَهِّ
bahwa ia mensucikan sampai bersih rumahKu bagi orang-orang yang

tawaf dan orang-orang yang iXtikaf dan orang-orang yang ruku'
sujud

Al-Baqarah:125
لِلطَّآِئِفنَي

ُجوِد عِ ٱلسُّ ْر بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلَقآِئِمنَي َوٱلرُّكَّ َوطَهِّ
dan (kamu) sucikanlah sampai bersih rumah-Ku bagi orang-orang

yang tawaf dan orang-orang yang berdiri/beribadat dan orang-orang
yang ruku' sujud

Al-Hajj:26
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يَْغَشىٰ طَآِئفًَة مِّنُكْم َوطَآِئفٌَة
dia menutup segolongan diantara kalian dan segolongan Ali-Imran:154 َوطَآِئفٌَة

َءاَمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُرِْسْلُت ِبِهۦ َوطَآِئفٌَة لَّْم يُؤِْمنُوا۟
mereka mengimani dengan yang diutus dengannya dan segolongan

tidak mereka mempercayai
Al-A'raaf:87

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklah bertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29
۟ َوْليَطَّوَّفُوا

َويَطُوُف َعَليِْهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكأَنَُّهْم ُلؤُْلٌؤ مَّْكنُوٌن
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda untuk mereka seakan-

akan mereka mutiara (ia[lk]) yang disimpan
Ath-Thuur:24 َويَطُوُف

َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19

۠ ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت َقَواِريَرا َويُطَاُف َعَليِْهم ِبـَٔاِنيٍَة مِّن ِفضَّ
dan diedarkan atas mereka dengan bejana-bejana dari perak-perak
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas adalah ia kaca-kaca

Al-Insaan:15 َويُطَاُف
يَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مَُّخلَُّدوَن

mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal

Al-Waqi'a:17 يَطُوُف
يَطُوفُوَن بَيْنََها َوبَنْيَ َحِميمٍ َءاٍن

berkeliling diantaranya dan antara air panas sangat mendidih sangat
panas

Ar-Rahman:44 يَطُوفُوَن
فَاَل ُجنَاَح َعَليِْه أَن يَطَّوََّف ِبِهَما

maka/mengapa tidak dosa-dosa atasnya untuk dia mengerjakan tawaf
/ mengerjakan sai kepada mereka berdua

Al-Baqarah:158 يَطَّوََّف
يُطَاُف َعَليِْهم ِبَكأٍْس مِّن مَِّعنيٍۭ

dikelilingkan/diedarkan atas mereka piala dari mata air Ash-Shaafaat:45 يُطَاُف
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يُطَاُف َعَليِْهم ِبِصَحاٍف مِّن ذََهٍب َوأَْكَواٍب
dikelilingkan/diedarkan atas mereka dengan piring-piring dari emas

dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas
Az-Zukhruf:71

إِذْ يَِعُدُكُم الـلَّـُه إِْحَدى ٱلطَّآِئفَتنَْيِ أَنََّها َلُكْم َو
dan ketika dia menasehati kalian Allah salah satu dua golongan itu

bahwasanya ia bagi kalian
Al-Anfaal:7 ٱلطَّآِئفَتنَْيِ

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلطُّوفَاَن َوٱْلَجرَاَد
maka kirimkanlah kami atas mereka taufan dan belalang Al-A'raaf:133 ٱلطُّوفَاَن

فَأََخذَُهُم ٱلطُّوفَاُن َوُهْم ظَٰلُِموَن
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka taufan dan mereka

orang-orang yang dzalim
Al-Ankabuut:14 ٱلطُّوفَاُن
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Kosakata AlQuran

ق و ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepungan, takhta, serangan

yg berlarut-larut, blokade, pemblokiran, pengepungan , lingkaran,
kalangan, lingkungan, kelompok, lingkar, bundaran, cincin, ring, dering,
gelanggang, nada, pelek, pinggiran, pinggir, lereng, keliling, garis keliling,

batas pinggir, garis pertahanan, belok, giliran, putaran, belokan, orbit,
lintasan, edaran, peredaran, kitaran, ulir, gelungan, alur-alur berputar,

keriting, ikal, kerut, kerul, gulungan, gulung, lilitan, gelung, belitan,
rangkaian bunga bundar, ulang-ulang, gelang, batas luar, angin, bayu,
kentut, nafas, belit, tas, kantong, kantung, karung, koper, lingkungan
sekitar, daerah sekitar, keadaan sekitar, lingkungan sekeliling, barang

bundar, sifat bundar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelilingi, mengepung,

melingkungi, melingkari, mengurung, melengkungi, menyerbu, mengedari,
merusuk, mengapit, mendekati dr samping, menimpa, menyerang,

mengerumuni, berdesak-desak, menyelimuti, menyelubungi, membungkus,
menyampul, membalut, memblokir, melakukan blokade, memonopoli,

menguasai harga pasaran, mengumpulkan, menginvestasikan,
menanamkan, membeli, menanam, memberikan

يُِطيُقونَُهۥ طَاَقَة َسيُطَوَُّقوَن
berat dijalankannya yang melakukan penyanggupan dia kelak akan mengalungi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسيُطَوَُّقوَن َما بَِخُلوا۟ ِبِهۦ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dia kelak akan mengalungi apa mereka kikirkan dengannya pada hari

kiamat-kiamat
Ali-Imran:180 َسيُطَوَُّقوَن

َقاُلوا۟ اَل طَاَقَة َلنَا ٱْليَْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ
mereka berkata tidak yang melakukan penyanggupan bagi kami hari

dengan jalut dan para bala tentaranya
Al-Baqarah:249 طَاَقَة

ْلنَا َما اَل طَاَقَة َلنَا ِبِهۦ َربَّنَا واََل تَُحمِّ
ya tuhan kami dan jangan Engkau pikulkan pada kami apa tidak yang

melakukan penyanggupan bagi kami dengannya
Al-Baqarah:286
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KosakataAlQuran

َوَعَلى ٱلَِّذيَن يُِطيُقونَُهۥ ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ
dan atas orang-orang yang berat dijalankannya tebusan-tebusan

makanan seorang miskin
Al-Baqarah:184 يُِطيُقونَُهۥ
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Kosakata AlQuran

ل و ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna beruang, penahan, tarikan,

isapan, pengerem, seorang yg membosankan, aktif, giat, cergas, lasak,
penuh semangat bekerja, seluruh, tingkat, taraf, luasnya, jangkauan,

banyaknya, lebarnya, lebar, jengkauan, garis bujur, kepanjangan,
lamanya, jarak, potong, jauhnya.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperpanjang,
menanggung, tahan, memikul, betah, melahirkan, beranak, menghasilkan,

tanggung, mengandung, membuahkan, menyandang, berhubungan,
menyinggung, menunjang, memperanakkan, menuju, membelok,

menyeret, menarik, menghela, ngebut, terseret, menjemukan,
mempertarikkan, menjajarkan, menyelip, memaksa pergi, melarat,
mengeruk, menjaring, berlarut-larut, membilai, menjadi panjang,

dipanjangkan, bersambung menjadi.

طُواًل طَواًْل طَِوياًل طَاَل أَفَطَاَل
panjang/tinggi perbelanjaan/nafkah panjang/banyak panjang apakah

panjang/terlalu lama

ٱلطَّْوِل فَطَاَل فَتَطَاَوَل
karunia lalu panjang maka (ia) menjadi memanjang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفَطَاَل َعَليُْكُم ٱْلَعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضٌب
apakah panjang/terlalu lama atas kalian janji atau apakah (kalian

kehendaki bahwa menghalalkan atas kalian kemurkaan
Thaahaa:86 أَفَطَاَل

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ طَاَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر بَْل َمتَّْعنَا هَٰٓ
bahkan (kami) memberi kesenangan mereka dan bapak-bapak mereka

sehingga panjang atas mereka umur
Al-Anbiyaa':44 طَاَل

إِنَّ َلَك ِفى ٱلنََّهاِر َسبًْحا طَِوياًل
sesungguhnya bagimu di dalam siang hari cepat panjang/banyak

Al-
Muzzammil:7 طَِوياًل
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 َوِمَن ٱلَّيِْل فَٱْسُجْد َلُهۥ َوَسبِّْحُه َليْاًل طَِوياًل
dan dari malam maka bersujudlah baginya dan perbanyak

bertasbihlah kepada-nya malam hari panjang/banyak
Al-Insaan:26

َوَمن لَّْم يَْستَِطعْ ِمنُكْم طَواًْل
dan barang siapa tidak dia mencari ketaatan diantara kalian

perbelanjaan/nafkah
An-Nisa:25 طَواًْل

إِنََّك َلن تَْخِرَق ٱأْلَرَْض َوَلن تَبُْلغَ ٱْلجِبَاَل طُواًل
sesungguhnya kamu kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu

tidak akan sampai gunung-gunung panjang/tinggi
Al-Isra:37 طُواًل

َولَِٰكنَّآ أَنَشأْنَا ُقُرونًا فَتَطَاَوَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر
akan tetapi (kami) telah menumbuhkan umat-umat/generasi maka (ia)

menjadi memanjang atas mereka umur
Al-Qashash:45 فَتَطَاَوَل

نُْهْم فَِٰسُقوَن فَطَاَل َعَليِْهُم ٱأْلََمُد فََقَسْت ُقُلوبُُهْم وََكِثيٌر مِّ
lalu panjang atas mereka masa maka (ia) mengeras hati mereka dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:16 فَطَاَل

ِهُدوا۟ َمعَ رَُسولِِه ٱْستَـْٔذَنََك أُ۟وُلوا۟ ٱلطَّْوِل ِمنُْهْم َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan bersama rasul-nya (kami)

memohon izin kepadamu orang-orang yang mempunyai karunia dari
mereka

At-Taubah:86 ٱلطَّْوِل

ِذى ٱلطَّْوِل آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو إَِليِْه ٱمْلَِصيُر
yang memiliki karunia tidak ada tuhan kecuali dia kepada-Nya

tempat kembali
Ghafir:3
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Kosakata AlQuran

ي و ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gulungan, lipatan, kedut,

jemaah, kandang domba, kandang biri-biri, putaran, pangkuan, riba,
lejang, lingkaran, rangkaian bunga bundar, ulang-ulang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melipat, menutup,
membungkus, menggulung tikar, memperlipatkan, melepit,

memperselukkan, memeluk, sakit hati, geliang-geliut, menggeliat-geliut,
menggandakan, merangkap, menduakan, mendobel, mendobelkan,

mengulangi, menjawab, membalas, menyahut, kembali melalui jalan yg
sama, menggulung, menyingsingkan, bertumpuk, membalut, meliput,

menjilat-jilat, mengecilkan, menolak, menampik, melirihkan, melipatkan,
mengendurkan

نَطِْوى َمطِْويَّٰتٌۢ َكطَىِّ طًُوى
melipat/menggulung tempat gulungan seperti lipatan/gulungan tuwa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنِّىٓ أَنَا۠ َربَُّك فَٱْخَلعْ نَْعَليَْك إِنََّك ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
sesungguhnya aku Aku tuhanmu maka lepaskan/tanggalkan kedua

terompah kamu[lk] sesungguhnya kamu di lembah orang-orang yang
sangat suci tuwa

Thaahaa:12
طًُوى

 إِذْ نَاَدىُٰه َربُُّهۥ ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
tatkala (dia) menyerunya tuhannya di lembah orang-orang yang

sangat suci tuwa
An-Naziaat:16

جِلِّ لِْلُكتُِب َمآَء َكطَىِّ ٱلسِّ يَْوَم نَطِْوى ٱلسَّ
pada hari melipat/menggulung langit seperti lipatan/gulungan

daftar/lembaran kertas untuk tulisan-tulisan
Al-Anbiyaa':104 َكطَىِّ

وَُٰت َمطِْويَّٰتٌۢ ِبيَِميِنِهۦ مَٰ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوٱلسَّ
pada hari kiamat-kiamat dan langit tempat gulungan dengan tangan

kanannya
Az-Zumar:67 َمطِْويَّٰتٌۢ

جِلِّ لِْلُكتُِب َمآَء َكطَىِّ ٱلسِّ يَْوَم نَطِْوى ٱلسَّ
pada hari melipat/menggulung langit seperti lipatan/gulungan

daftar/lembaran kertas untuk tulisan-tulisan
Al-Anbiyaa':104 نَطِْوى
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Kosakata AlQuran

ب ي ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebajikan, manfaat, baik,

bumbu, rempah, begal, bau keras, unsur untuk menarik, kesan, perampok,
perampas, perampokan, perampasan, pembegalan, manis, afdal, bagus,

sedap, elok, hasan, enak, gurih, senang, cerah, pandai, pintar, layak, susila,
lumayan, cakap, bajik, utuh, budiman, yg menyenangkan, yg dpt diminum,

yg berlaku, yg menguntungkan, berkedudukan tinggi, lezat, dgn baik,
parfum, minyak wangi, wangian, harum, ukup, minyak harum, ukupan,

wangi-wangian, bau, esens, pencium, makanan yg sedap, makanan yg
pedas, guna

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mewangikan, mewangi,
mengharumi, mengasap, mengharumkan, mencium, menciumi, memberi

wangi-wangian pd, mengasapi, membumbui, merempahi, membubuhi
rempah-rempah

طَيِّبٌَة طَيِّبًَة طَيِّبًا طَاَب ِبٱلطَّيِِّب
kebaikan kebaikan kebaikan baik/senangi dengan kebaikan

طَيِّبَِٰتُكْم طَيِّبَِٰت طَيِّبٍَٰت طَيِّبٍَة طَيِّبٌَة
kebaikan kalian kebaikan kebaikan kebaikan kebaikan

ِطنْبَ ِطبْتُْم طُوبَىٰ طَيِِّبنَي طَيِّبَِٰتُكْم
mereka baik

hati/menyerahkan
baiklah/bahagialah

kamu kebaikan dalam keadaan
baik/suci kebaikan kalian

َوٱلطَّيِّبَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي لِلطَّيِّبَِٰت ِطنْبَ
dan kebaikan-

kebaikan
dan wanita-wanita

yang baik
untuk laki-laki yang

baik
untuk wanita-wanita

yang baik
mereka baik

hati/menyerahkan
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Kosakata Al-Quran

ٱلطَّيِّبَِٰت ٱلطَّيِّبَُٰت َوٱلطَّيِّبُوَن
orang yang baik-baik yang baik-baik dan laki-laki yang baik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَءاتُوا۟ ٱْليَتََٰمىٰٓ أَْموََٰلُهْم واََل تَتَبَدَُّلوا۟ ٱْلَخِبيَث ِبٱلطَّيِِّب
dan kalian hendaklah memberikan anak-anak yatim harta-harta

mereka dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan kebaikan
An-Nisa:2 ِبٱلطَّيِِّب

فَٱنِكُحوا۟ َما طَاَب َلُكم مَِّن ٱلنَِّسآِء
maka kalian hendaklah nikahi apa baik/senangi bagi kalian dari isteri-

isteri
An-Nisa:3 طَاَب

ا ِفى ٱأْلَرِْض َحلَٰاًل طَيِّبًا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكُلوا۟ ِممَّ
wahai manusia kalian makanlah dari apa di dalam bumi halal

kebaikan
Al-Baqarah:168 طَيِّبًا

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian

An-Nisa:43

نُْه ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكم مِّ فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian dari padanya

Al-Maidah:6

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا  وَُكُلوا۟ ِممَّ
dan kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
Al-Maidah:88

ا َغِنْمتُْم َحلَٰاًل طَيِّبًا  فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa (kalian) merampas halal

kebaikan
Al-Anfaal:69

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه َحلَٰاًل طَيِّبًا  فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa dia memberikan rezeki

kalian Allah halal kebaikan
An-Nahl:114

يًَّة طَيِّبًَة َقاَل رَبِّ َهْب لِى ِمن لَُّدنَك ذُرِّ
dia mengatakan Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku dari

sisi kamu keturunan kebaikan
Ali-Imran:38 طَيِّبًَة

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن لِِديَن ِفيَها َوَمسَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan tempat-tempat tinggal

kebaikan di dalam surga 'adn
At-Taubah:72

 أََلْم تََر َكيَْف َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan satu
kalimat kebaikan

Ibrahim:24
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KosakataAlQuran

 َوُهَو ُمؤِْمٌن فََلنُْحِييَنَُّهۥ َحيَٰوةً طَيِّبًَة
dan dia orang yang beriman maka sungguh Kami akan

menghidupkan dia kehidupan kebaikan
An-Nahl:97

 لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم َوَمسَٰ
dan tempat-tempat tinggal kebaikan di dalam surga 'adn itu

keberuntungan maha besar/maha agung
Ash-Shaff:12

َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥ بَْلَدةٌ طَيِّبٌَة َورَبٌّ َغفُوٌر
dan kalian hendaklah bersyukur baginya negeri kebaikan dan tuhan

sangat mengampuni
Saba':15 طَيِّبٌَة

ِبِريحٍ طَيِّبٍَة َوفَرُِحوا۟ ِبَها َجآَءتَْها ِريحٌ َعاِصٌف
dengan angin kebaikan dan (mereka) bergembira

dengannya/karenanya datang kepadanya angin (ia[lk]) yang kencang
Yunus:22 طَيِّبٍَة

َمآِء َكَشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصُلَها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفى ٱلسَّ
seperti pohon kebaikan akarnya (ia[lk]) yang mengkokohkan dan

cabangnya di dalam langit
Ibrahim:24

فَِبظُْلمٍ مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم طَيِّبٍَٰت
maka disebabkan kezaliman dari orang-orang yang orang-orang

yahudi kami telah haramkan atas mereka kebaikan
An-Nisa:160 طَيِّبٍَٰت

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian Al-Baqarah:57 طَيِّبَِٰت

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian makanlah dari

kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian
Al-Baqarah:172

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari kebaikan
Al-Baqarah:267

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُحرُِّموا۟ طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian diharamkan

kebaikan
Al-Maidah:87

ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian

Al-A'raaf:160
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ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم واََل تَطَْغْوا۟ ِفيِه
kalian makanlah dari kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian dan

janganlah melampui batas tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:81

أَذَْهبْتُْم طَيِّبَِٰتُكْم ِفى َحيَاِتُكُم ٱلدُّنْيَا َوٱْستَْمتَْعتُم ِبَها
apakah (kalian[lk]) hilangkan kebaikan kalian di dalam kehidupanmu

dunia dan kamu telah bersenang-senang dengannya
Al-Ahqaaf:20 طَيِّبَِٰتُكْم

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة طَيِِّبنَي يَُقوُلوَن َسلٌَٰم َعَليُْكُم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan baik/suci mereka mengatakan
kehormatan/kesejahteraan atas kalian

An-Nahl:32
طَيِِّبنَي

ِت طُوبَىٰ َلُهْم َوُحْسُن َمـَٔاٍب لِحَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kebaikan bagi mereka dan baik tempat kembali
Arraad:29 طُوبَىٰ

لِِديَن َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُها َسلٌَٰم َعَليُْكْم ِطبْتُْم فَٱْدُخُلوَها خَٰ
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya

kehormatan/kesejahteraan atas kalian baiklah/bahagialah kamu maka
masukilah ia/sorga itu orang-orang yang kekal

Az-Zumar:73 ِطبْتُْم

نُْه نَفًْسا فَِإن ِطنْبَ َلُكْم َعن َشىٍْء مِّ
maka jika mereka baik hati/menyerahkan bagi kalian dari sesuatu dari

padanya seseorang
An-Nisa:4 ِطنْبَ

ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untuk
yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan

laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
لِلطَّيِّبَِٰت

ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untuk
yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan

laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
لِلطَّيِِّبنَي

ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untuk
yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan

laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
َوٱلطَّيِّبَُٰت

زِْق ٱلَِّتىٓ أَْخَرَج لِِعبَاِدِهۦ َوٱلطَّيِّبَِٰت ِمَن ٱلرِّ
yang dia telah mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan kebaikan-

kebaikan dari rezki
Al-A'raaf:32 َوٱلطَّيِّبَِٰت

3414

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُقل الَّ يَْستَِوى ٱْلَخِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجبََك َكثْرَةُ ٱْلَخِبيِث
kamu hendaklah mengatakan tidak dia sama yang buruk dan

kebaikan meskipun dia lebih mengherankanmu banyak yang buruk
Al-Maidah:100 َوٱلطَّيُِّب

ٱْلَخِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثنَي َوٱْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَِٰت َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَِٰت
yang keji untuk (mereka[lk]) yang keji dan laki-laki yang keji untuk
yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan

laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik

An-Nuur:26
َوٱلطَّيِّبُوَن

ُقْل أُِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِّبَُٰت َوَما َعلَّْمتُم
kamu hendaklah mengatakan dia menghalalkan untuk kalian yang

baik-baik dan tidak kalian mengajarkan
Al-Maidah:4 ٱلطَّيِّبَُٰت

 ٱْليَْوَم أُِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِّبَُٰت
pada hari ini dia menghalalkan untuk kalian yang baik-baik

Al-Maidah:5

َويُِحلُّ َلُهُم ٱلطَّيِّبَِٰت َويَُحرُِّم َعَليِْهُم ٱْلَخبَِٰٓئَث
dan dihalalkan bagi mereka orang yang baik-baik dan zsungguh-

sungguh akan mengharamkan atas mereka yang buruk
Al-A'raaf:157 ٱلطَّيِّبَِٰت

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Anfaal:26

َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت فََما ٱْختََلفُوا۟ َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik maka tidak

mereka memperselisihkan sehingga datang kepada mereka
pengetahuan

Yunus:93

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِت الـلَّـِه ُهْم يَْكفُُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik

apakah dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah
mereka mereka mengingkari

An-Nahl:72

ْن َخَلْقنَا تَفِْضياًل ْلنَُٰهْم َعَلىٰ َكِثيٍر مِّمَّ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap sangat banyak dari siapa (kami)
menciptakan keutamaan/kelebihan

Al-Isra:70

 يَٰٓأَيَُّها ٱلرُُّسُل ُكُلوا۟ ِمَن ٱلطَّيِّبَِٰت
wahai para orang rasul kalian makanlah dari orang yang baik-baik

Al-
Mu'minuun:51

رَُكْم فَأَْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت  َوَصوَّ
dan (ia) telah benar-benar membentuk kalian lalu semakin

membaguskan bentuk rupa kalian dan (ia) memberi rezki kamu
(kalian) dari orang yang baik-baik

Ghafir:64
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َلِمنَي ْلنَُٰهْم َعَلى ٱْلعَٰ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap semesta alam
Al-Jaatsiyah:16

َوٱْلبََلُد ٱلطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُهۥ ِبِإذِْن َربِِّهۦ
dan negeri/tanah kebaikan mereka keluar tanaman/tanamannya

dengan seizin tuhannya
Al-A'raaf:58 ٱلطَّيُِّب

لِحُ يَرْفَُعُهۥ إَِليِْه يَْصَعُد ٱْلَكلُِم ٱلطَّيُِّب َوٱْلَعَمُل ٱلصَّٰ
kepada-Nya mendaki / menaiki perkataan kebaikan dan amalan orang

yang berbuat kebajikan/saleh naik kepada-nya
Faathir:10

َحتَّىٰ يَِميزَ ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب
sehingga memisahkan yang buruk dari kebaikan Ali-Imran:179 ٱلطَّيِِّب

 لِيَِميزَ الـلَّـُه ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب
karena hendak memisahkan Allah yang buruk dari kebaikan

Al-Anfaal:37

َوُهُدٓوا۟ إَِلى ٱلطَّيِِّب ِمَن ٱْلَقْوِل
dan diberi petunjuk/dipimpin kepada kebaikan dari perkataan

Al-Hajj:24
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ر ي ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna unggas, burung

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

طَِٰٓئٍر طَيٍْر طَيْرًۢا طَيًْرا تَطَيَّرْنَا
burung-burung burung-burung burung-burung burung-burung

(kami) supya
memberikan

kesialan/kecelakaan

طَِٰٓئرُُهْم طَِٰٓئرُُكْم طَِٰٓئرُُكم طَِٰٓئرَهُۥ طَِٰٓئٍر
kesialan mereka kesialan/kecelakaan

kamu
kesialan/kecelakaan

kamu kalungnya burung-burung

َوٱلطَّيِْر َوٱلطَّيُْر َوٱلطَّيَْر ُمْستَِطيًرا طَِٰٓئرُُهْم
dan burung-burung dan burung-burung dan burung-burung yang terbang

kemana-mana kesialan mereka

ٱلطَّيَْر ٱطَّيَّرْنَا يَطَّيَُّروا۟ يَِطيُر
burung-burung (kami) mendapat celaka mereka menerbangkan terbang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلٓوا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا ِبُكْم
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) supya memberikan

kesialan/kecelakaan dengan/kepada kalian
YaaSiin:18 تَطَيَّرْنَا

َوأَرَْسَل َعَليِْهْم طَيًْرا أَبَاِبيَل
dan (ia) akhirnya mengirimkan atas mereka burung-burung ababil Al-Fiil:3 طَيًْرا

َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْن الـلَّـِه
seperti bentuk burung-burung maka/lalu meniupkan tentang

(kebenaran) itu maka mereka jadi burung-burung dengan seizin Allah
Ali-Imran:49 طَيْرًۢا
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فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110

ا يَْشتَُهوَن َوَلْحمِ طَيٍْر مِّمَّ
dan daging burung-burung dari apa inginkan Al-Waqi'a:21 طَيٍْر

واََل طَِٰٓئٍر يَِطيُر ِبَجنَاَحيِْه إآِلَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم
dan tidak burung-burung terbang dengan kedua sayapnya

kecuali/melainkan ummat-ummat seperti kalian
Al-An'aam:38 طَِٰٓئٍر

ٍن أَْلزَْمنَُٰه طَِٰٓئرَهُۥ ِفى ُعنُِقِهۦ وَُكلَّ إِنسَٰ
dan tiap-tiap manusia kami pastikan / tetapkan kalungnya di dalam

lehernya
Al-Isra:13 طَِٰٓئرَهُۥ

رْتُم بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن َعُكْم أَِئن ذُكِّ َقاُلوا۟ طَِٰٓئرُُكم مَّ
mereka berkata kesialan/kecelakaan kamu beserta kalian apakah jika
diperingatkan keras bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh

melampaui batas

YaaSiin:19
طَِٰٓئرُُكم

َقاَل طَِٰٓئرُُكْم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan kesialan/kecelakaan kamu disisi Allah An-Naml:47 طَِٰٓئرُُكْم

أآََل إِنََّما طَِٰٓئرُُهْم ِعنَد الـلَّـِه
ingatlah/ketahuilah sesungguhnya hanyalah kesialan mereka disisi

Allah
Al-A'raaf:131 طَِٰٓئرُُهْم

يُوفُوَن ِبٱلنَّذِْر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّهُۥ ُمْستَِطيًرا
disempurnakan dengan nazar dan takut hari adalah dia

bahayanya/azabnya yang terbang kemana-mana
Al-Insaan:7 ُمْستَِطيًرا

رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79
َوٱلطَّيَْر

ِبى َمَعُهۥ َوٱلطَّيَْر َوأََلنَّا َلُه ٱْلَحِديَد يَٰجِبَاُل أَوِّ
hai gunung-gunung (kamu) kembalilah/bertaubatlah kepada-ku

bersama dia dan burung-burung dan (kami) melunakkan baginya besi
Saba':10

َوٱلطَّيَْر َمْحُشورَةً ُكلٌّ لَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan burung-burung (ia[pr]) yang dikumpulkan setiap baginya

kembali/bertaubat
Shaad:19
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فٍَّٰت ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوٱأْلَرِْض َوٱلطَّيُْر صَٰٓ
dan bumi dan burung-burung pengembang sayap setiap sungguh telah

ia mengetahui shalatnya / do'anya
An-Nuur:41 َوٱلطَّيُْر

َن ُجنُوُدهُۥ ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس َوٱلطَّيِْر فَُهْم يُوزَُعوَن َوُحِشَر لُِسَليْمَٰ
dan telah dikumpulkan untuk sulaiman para bala tentaranya dari jin-

jin dan manusia dan burung-burung maka/lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:17 َوٱلطَّيِْر

واََل طَِٰٓئٍر يَِطيُر ِبَجنَاَحيِْه إآِلَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم
dan tidak burung-burung terbang dengan kedua sayapnya

kecuali/melainkan ummat-ummat seperti kalian
Al-An'aam:38 يَِطيُر

َعُهۥٓ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَطَّيَُّروا۟ ِبُموَسىٰ َوَمن مَّ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana mereka

menerbangkan kepada Musa dan orang bersama dia
Al-A'raaf:131 ۟ يَطَّيَُّروا

َقاُلوا۟ ٱطَّيَّرْنَا ِبَك َوِبَمن مََّعَك
mereka berkata (kami) mendapat celaka disebabkan kamu dan

dengan orang-orang bersama kamu
An-Naml:47 ٱطَّيَّرْنَا

َوتَفَقََّد ٱلطَّيَْر فََقاَل َما لِىَ آَل أََرى ٱْلُهْدُهَد
dan (ia) sengaja memeriksa/mencari burung-burung lalu ia

mengatakan tidak ada/mengapa bagiku aku tidak (aku) memandang
hud-hud

An-Naml:20
ٱلطَّيَْر

تَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمنُْه نَبِّئْنَا ِبتَأِْويلِِهۦٓ
kalian memakan burung-burung dari padanya (kamu) sungguh-

sungguh memberitakanlah kepada kami dengan tabirnya
Yusuf:36 ٱلطَّيُْر

َوأَمَّا ٱْلَءاَخُر فَيُْصَلُب فَتَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمن رَّأِْسِهۦ
dan adapun yang lain maka akan disalib maka/lalu (kamu) memakan

lah burung-burung dari/sebagian kepalanya
Yusuf:41

يحُ ِفى َمَكاٍن َسِحيٍق فَتَْخطَفُُه ٱلطَّيُْر أَْو تَْهِوى ِبِه ٱلرِّ
maka/lalu (kamu[lk]) menyambarnya burung-burung atau

menginginkan dengannya angin di dalam tempat jauh
Al-Hajj:31

َقاَل فَُخذْ أَْربََعًة مَِّن ٱلطَّيِْر
dia mengatakan maka kamu hendaklah mengambil empat dari

burung-burung
Al-Baqarah:260 ٱلطَّيِْر

َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْن الـلَّـِه
seperti bentuk burung-burung maka/lalu meniupkan tentang

(kebenaran) itu maka mereka jadi burung-burung dengan seizin Allah
Ali-Imran:49
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إِذْ تَْخُلُق ِمَن ٱلطِّنيِ َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر ِبِإذِْنى َو
dan ketika kamu menciptakan dari tanah seperti bentuk burung-

burung dengan seizin
Al-Maidah:110

َمآِء رٍَٰت ِفى َجوِّ ٱلسَّ أََلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر ُمَسخَّ
tidaklah mereka memperhatikan kepada burung-burung yang sangat

ditundukkan/dimudahkan di dalam awan langit
An-Nahl:79

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر  َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16

فٍَّٰت أََو َلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر فَْوَقُهْم صَٰٓ
atau setiap tidak mereka memperhatikan kepada burung-burung di

atas mereka pengembang sayap
Al-Mulk:19

3420

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ن ي ط
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lempung, lumpur, jenazah,

geluh, tanah gemuk, endapan, lumpur cair, tanah pekat, lumpur air, badan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna keluar, mengeluarkan,

mengalir dgn perlahan

ٱلطِّنيِ ِطنيٍ ِطينًا
tanah tanah tanah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َقاَل َءأَْسُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطينًا
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia mengatakan apakah aku

akan bersujud kepada orang (yang) kamu telah ciptakan tanah
Al-Isra:61 ِطينًا

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن ِطنيٍ
dia yang Dia menciptakan kalian dari tanah Al-An'aam:2 ِطنيٍ

 َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر َوَخَلْقتَُهۥ ِمن ِطنيٍ
kamu telah menciptakan aku dari api neraka dan kamu telah

menciptakan dia dari tanah
Al-A'raaf:12

َن ِمن ُسلََٰلٍة مِّن ِطنيٍ نسَٰ  َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dari sari pati dari

tanah

Al-
Mu'minuun:12

ِن ِمن ِطنيٍ نسَٰ  َوبََدأَ َخْلَق ٱإْلِ
dan Dia memulai ciptaan manusia dari tanah

As-Sajdah:7

زِبٍۭ إِنَّا َخَلْقنَُٰهم مِّن ِطنيٍ الَّ
sesungguhnya kami (kami) menciptakan mereka dari tanah tanah liat

Ash-Shaafaat:11

لِقٌۢ بََشًرا مِّن ِطنيٍ  إِنِّى خَٰ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menciptakan manusia dari tanah

Shaad:71

 َوَخَلْقتَُهۥ ِمن ِطنيٍ
dan kamu telah menciptakan dia dari tanah

Shaad:76
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 لِنُرِْسَل َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِطنيٍ
agar dikirimkan atas mereka batu-batu dari tanah

Adz-
Dzaariyaat:33

أَنِّىٓ أَْخُلُق َلُكم مَِّن ٱلطِّنيِ
sesungguhnya aku aku membuat bagi kalian dari tanah Ali-Imran:49 ٱلطِّنيِ

إِذْ تَْخُلُق ِمَن ٱلطِّنيِ َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر ِبِإذِْنى َو
dan ketika kamu menciptakan dari tanah seperti bentuk burung-

burung dengan seizin
Al-Maidah:110

ُن َعَلى ٱلطِّنيِ مَٰ  فَأَْوِقْد لِى يَٰهَٰ
maka (kamu) nyalakan lah untukku hai Haman atas/terhadap tanah

liat
Al-Qashash:38
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ح ب ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyembelihan, pemotongan,

penjagalan, tewas, pembunuhan masal, pembunuhan besar-besaran,
pembunuhan, keuntungan besar, lucu sekali, yg mengagumkan, terbunuh,

tukang daging, jagal, pembantai, algojo, pembunuh besar-besaran,
tongkat, batang, kemudi, lonjor, gantel, juluan, getokan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyembelih, membantai,
memotong, menjagal, menumbangkan, membunuh besar-besaran,

membunuh secara kejam, membunuh, bunuh, mematikan, merusak,
bantai, melekat, melekatkan, menempeli, melekap, menempelkan,

menancapkan, menjorok, menonjolkan, memancangkan, menyisipkan,
menusuk, menikam, menancap, berjendol, tetap tinggal, memasukkan,

mengeluarkan, menjulurkan, menjulur, jerejak, membelengket,
berlengket, menipu, mencocokkan, menyuntingkan, mempersisipkan,

melunjur, menjengukkan, ragu-ragu

َضبًْحا
yang terengah-engah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِديَِٰت َضبًْحا َوٱْلعَٰ
demi yang berlari kencang yang terengah-engah Al-Adiyaat:1 َضبًْحا
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ك ح ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketawa, tertawa, gelak,

gelitik, perasaan gatal, perasaan senang, tertawaan, kelucuan, gelak
tertawa, ketawaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tertawa, menertawakan,
mengetawai, membicarakan dgn tertawa, memperolok-olokkan,

memperolokkan, menggelitik, menggelikan

فََضِحَكْت َضاِحَكٌة َضاِحًكا تَْضَحُكوَن أَْضَحَك
lalu (ia)

tertawa/tersenyum
(ia[pr]) yang

menertawakan
(ia[lk]) yang

menertawakan
kamu

mentertawakan
(ia) menjadikan

tertawa

يَْضَحُكوَن َوتَْضَحُكوَن فَْليَْضَحُكوا۟
mentertawakan dan mentertawakan maka akan tertawa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنَُّهۥ ُهَو أَْضَحَك َوأَبَْكىٰ
dan bahwasanya ia dia (ia) menjadikan tertawa dan menjadikan ia

menangis
An-Najm:43 أَْضَحَك

نُْهْم تَْضَحُكوَن وَُكنتُم مِّ
dan (kalian) adalah dari mereka kamu mentertawakan

Al-
Mu'minuun:110 تَْضَحُكوَن

َم َضاِحًكا مِّن َقْولَِها َوَقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ فَتَبَسَّ
maka (ia) sengaja senyum (ia[lk]) yang menertawakan dari

perkataannya dan dia mengucapkan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku
An-Naml:19 َضاِحًكا

َضاِحَكٌة مُّْستَبِْشرَةٌ
(ia[pr]) yang menertawakan (ia[pr]) yang mencari kegembiraan Abasa:39 َضاِحَكٌة

َق رْنََٰها ِبِإْسحَٰ َوٱْمَرأَتُُهۥ َقآِئَمٌة فََضِحَكْت فَبَشَّ
dan isterinya yang menegakkan lalu (ia) tertawa/tersenyum maka

Kami sampaikan kabar gembira kepadanya dengan ishaq
Huud:71 فََضِحَكْت
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فَْليَْضَحُكوا۟ َقلِياًل َوْليَبُْكوا۟ َكِثيًرا
maka akan tertawa sedikit dan (mereka[lk]) akan menangis sangat

banyak
At-Taubah:82 ۟ فَْليَْضَحُكوا

َوتَْضَحُكوَن واََل تَبُْكوَن
dan mentertawakan dan tidak menangis An-Najm:60 َوتَْضَحُكوَن

ا َجآَءُهم ِبـَٔايَِٰتنَآ إِذَا ُهم مِّنَْها يَْضَحُكوَن فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat Kami tiba-

tiba mereka daripadanya mentertawakan
Az-Zukhruf:47 يَْضَحُكوَن

 إِنَّ ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َكانُوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْضَحُكوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka melanggar adalah mereka

dari orang-orang yang mereka mengimani mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:29

 فَٱْليَْوَم ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمَن ٱْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن
maka pada hari orang-orang yang mereka mengimani dari orang-

orang kafir mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:34
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ي ح ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna fajar, awal, permulaan,

subuh, dini hari, rekah fajar, fajar sidik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyingsing, mulai jelas,

mulai terang

َوُهْم َوُضَحىَٰها ُضَحىَٰها ُضًحى تَْضَحىٰ
dan mereka dan cahayanya pagi

hari paginya pada waktu pagi kena panas matahari

َحىٰ َوٱلضُّ
demi matahari naik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنََّك اَل تَظَْمؤُا۟ ِفيَها واََل تَْضَحىٰ
dan sesungguhnya kamu tidak merasa dahaga didalamnya dan kamu

tidak kena panas matahari
Thaahaa:119 تَْضَحىٰ

َقاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم ٱلزِّينَِة َوأَن يُْحَشَر ٱلنَّاُس ُضًحى
dia mengatakan waktu perjanjian kalian hari perhiasan dan

hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu pagi
Thaahaa:59 ُضًحى

َوأَْغطََش َليَْلَها َوأَْخَرَج ُضَحىَٰها
dan (ia[lk]) lebih menggelapkan malamnya dan (ia) akhirnya

mengeluarkan / jadikan paginya
An-Naziaat:29 ُضَحىَٰها

 َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحىَٰها
seakan-akan mereka pada hari melihatnya[pr] tidak menempati

kecuali di waktu petang atau paginya
An-Naziaat:46

ْمِس َوُضَحىَٰها َوٱلشَّ
demi matahari dan cahayanya pagi hari Ash-Shams:1 َوُضَحىَٰها
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يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا ُضًحى َوُهْم يَْلَعبُوَن يَْلَعبُوَن
dia datang kepada mereka dia datang kepada mereka siksaan Kami

dan mereka dan mereka main-main
Al-A'raaf:98 َوُهْم

َحىٰ َوٱلضُّ
demi matahari naik Ad-Duha:1 َحىٰ َوٱلضُّ
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ي د ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِضدًّا
lawan/musuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكالَّ َسيَْكفُُروَن ِبِعبَاَدِتِهْم َويَُكونُوَن َعَليِْهْم ِضدًّا
sekali-kali tidak kelah mengingkari dengan peribadatan mereka dan

adalah atas mereka lawan/musuh
Maryam:82 ِضدًّا

3428

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ب ر ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sukses, ketulan, hasil baik,

tindakan yg mengenai sasaran, pemogokan, serangan, sambaran,
penemuan, pukul, rintangan, halangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memukul, menabrak,
menemukan, membentur, mengenai, kena, mendapatkan, mendapat,
terbentur, masuk, memukulkan, mengenai sasaran, gasak, mengirap,

kesomplok, mengadu, catuk, menggocoh, memperpukulkan, mendapat
akal, memperpukul, memberi, memukul-mukul, menyerang, mogok,

mencetak, menyambar, mencoret, mencoreng, menghantam, menumbuk,
menampar, mencapai, makan, membunyikan, berbunyi, membongkar,

menghapuskan, menghantamkan, melekatkan, melanggar, menggayung,
mengesankan, memperkesankan, menyebabkan, mendatangkan,

mengambil, meninju, mendapati, membentuk, merupakan, terbentuk,
mewujud, memperbuat, menghubungkan, menyambung,

menyambungkan, mengaitkan, bersambung, memasang, mempertalikan,
menauntukan, mempertauntukan, menggandengkan, mempergandengkan,

memperhubungkan

َضَربُوهُ َضَربُوا۟ َضرََب تَْضِربُوا۟ أَفَنَْضرُِب
(mereka)

menjadikannya (kk
lampau)

mereka melempar (ia[lk]) membuat
(kk lampau) membuat apakah maka kami

jadikan

َضْربًۢا َضْربًا َضَربْنَا َضَربْتُْم َضَربُوهُ
pukulan pukulan (kami) menjadikan

(kk lampau) kalian mengadakan
(mereka)

menjadikannya (kk
lampau)

فََضرَْب فََضَربْنَا ُضِربَْت ُضرَِب َضْربًۢا
maka pancunglah maka (kami)

menjadikan
dia telah

menimpakan
(ia[pr]) telah

dijadikan (kkp
lampau)

pukulan

فَٱْضرِْب فَٱْضِربُوا۟ فَٱْضرِب فَُضرَِب فََضرَْب
maka buatlah maka

pukullah/penggallah maka pukullah lalu telah
dijadikan/diadakan maka pancunglah
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َوُضِربَْت َوَضَربْنَا َوَضرََب نَْضِربَُها فَٱْضرِْب
dan dia telah
ditimpakan

dan (kami)
menjadikan dan (ia) membuat membuatnya maka buatlah

َوٱْضِربُوُهنَّ َوٱْضِربُوا۟ َويَْضرُِب َوْليَْضِربَْن َوُضِربَْت
dan pukullah

mereka
dan

pukullah/potonglah dan membuat dan hendaklah
membuat

dan dia telah
ditimpakan

يَْضِربُوَن يَْضرُِب
mengadakan mengadakan / menjadikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفَنَْضرُِب َعنُكُم ٱلذِّْكَر َصفًْحا
apakah maka kami jadikan atasmu peringatan pemaafan Az-Zukhruf:5 أَفَنَْضرُِب

فَاَل تَْضِربُوا۟ لِـلَّـِه ٱأْلَْمثَاَل إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka jangan membuat bagi Allah perumpamaan sesungguhnya Alla

dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui
An-Nahl:74 ۟ تَْضِربُوا

أََلْم تََر َكيَْف َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan satu
kalimat kebaikan

Ibrahim:24 َضرََب

ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidak menguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75

َضرََب َلُكم مَّثاًَل مِّْن أَنفُِسُكْم
(ia[lk]) membuat (kk lampau) bagi kalian perumpamaan dari

diri/jenis-jenis kalian
Ar-Ruum:28

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكآُء
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan orang laki-laki

tentang (kebenaran) itu berserikat
Az-Zumar:29

ِن َمثاًَل َر أََحُدُهم ِبَما َضرََب لِلرَّْحمَٰ إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan apa

(ia[lk]) membuat (kk lampau) kepada pemurah perumpamaan
Az-Zukhruf:17
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َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10

ْخوَِٰنِهْم إِذَا َضَربُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَقاُلوا۟ إِلِ
dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka tatkala mereka

melempar di dalam bumi
Ali-Imran:156 ۟ َضَربُوا

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثَاَل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar terhadapmu perumpamaan
Al-Isra:48

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثََٰل فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar padamu/tentang kamu perumpamaan maka menyesatkan
maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Furqon:9

َوَقاُلٓوا۟ َءأَٰلَِهتُنَا َخيٌْر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ َلَك
dan mereka berkata apakah tuhan kami kebaikan atau dia tidak

(mereka) menjadikannya (kk lampau) bagimu
Az-Zukhruf:58 َضَربُوهُ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َضَربْتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mengadakan di dalam jalan Allah
An-Nisa:94 َضَربْتُْم

إِذَا َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض فََليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح َو
dan apabila kalian mengadakan di dalam muka bumi maka bukankah

atas kalian dosa-dosa
An-Nisa:101

أَْو َءاَخَراِن ِمْن َغيْرُِكْم إِْن أَنتُْم َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض
atau dua orang lain dari selain kamu jika kalian kalian mengadakan di

dalam bumi
Al-Maidah:106

وَُكالًّ َضَربْنَا َلُه ٱأْلَْمثََٰل وَُكالًّ تَبَّرْنَا تَتِْبيًرا
dan tiap-tiap (kami) menjadikan (kk lampau) baginya perumpamaan

dan tiap-tiap kami telah membinasakan penguasaan sepenuhnya
Al-Furqon:39 َضَربْنَا

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) untuk manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Ar-Ruum:58

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) bagi manusia di

dalam ini al-qur'an
Az-Zumar:27

اَل يَْستَِطيُعوَن َضْربًا ِفى ٱأْلَرِْض
tidak mereka mentaati pukulan di dalam bumi Al-Baqarah:273 َضْربًا
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فََراغَ َعَليِْهْم َضْربًۢا ِبٱْليَِمنيِ
maka dia pergi atas mereka pukulan dengan tangan kanan Ash-Shaafaat:93 َضْربًۢا

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضرَِب َمثٌَل فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥٓ
wahai manusia (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) perumpamaan

maka dengarkanlah baginya
Al-Hajj:73 ُضرَِب

َا ُضرَِب ٱبُْن َمْريََم َمثاًَل َوملَّ
dan tatkala (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) putra Maryam

perumpamaan
Az-Zukhruf:57

۟ ُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة أَيَْن َما ثُِقفُٓوا
dia telah menimpakan atas mereka kehinaan dimana apa/saja kalian

menjumpai
Ali-Imran:112 ُضِربَْت

فََضَربْنَا َعَلىٰٓ َءاذَاِنِهْم ِفى ٱْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا
maka (kami) menjadikan atasku/terhadapku telinga mereka di dalam

gua beberapa tahun bilangan / hitungan
Al-Kahfi:11 فََضَربْنَا

َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang merekatelah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4
فََضرَْب

فَُضرَِب بَيْنَُهم ِبُسوٍر لَُّهۥ بَابٌۢ
lalu telah dijadikan/diadakan diantara mereka dengan dinding

baginya pintu
Al-Hadiid:13 فَُضرَِب

َوُخذْ ِبيَِدَك ِضْغثًا فَٱْضرِب بِِّهۦ
dan (kamu) ambillah dengan tanganmu ranting/seikat rumput maka

pukullah dengannya
Shaad:44 فَٱْضرِب

فَٱْضِربُوا۟ فَْوَق ٱأْلَْعنَاِق َوٱْضِربُوا۟ ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن
maka pukullah/penggallah di atas leher/tengkuk dan
pukullah/potonglah dari mereka tiap-tiap ujung jari

Al-Anfaal:12 ۟ فَٱْضِربُوا
فَٱْضرِْب َلُهْم طَِريًقا ِفى ٱْلبَْحِر يَبًَسا

maka buatlah untuk mereka benar-benar jalan di dalam laut
kekeringan

Thaahaa:77 فَٱْضرِْب
َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس

dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk
manusia

Al-Ankabuut:43 نَْضِربَُها
ُروَن َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ

dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk
manusia boleh jadi mereka menjadi memikirkan

Al-Hasyr:21
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َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidakmenguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76
َوَضرََب

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َقْريًَة َكانَْت َءاِمنًَة مُّطَْمِئنًَّة
dan (ia) membuat Allah perumpamaan negeri adalah ia aman

orang[pr] yang tenang dan tenteram
An-Nahl:112

َوَضرََب َلنَا َمثاًَل َونَِسىَ َخْلَقُهۥ
dan (ia) membuat bagi kami perumpamaan dan (dia) lupa

penciptaannya
YaaSiin:78

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْمَرأََت ِفْرَعْوَن
dan (ia) membuat Allah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka

mengimani isteri fir'aun
At-Tahriim:11

َكيَْف فََعْلنَا ِبِهْم َوَضَربْنَا َلُكُم ٱأْلَْمثَاَل
bagaimana menurut mereka membuatkan dengan/terhadap mereka

dan (kami) menjadikan untuk kalian perumpamaan
Ibrahim:45 َوَضَربْنَا

َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة َوٱمْلَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه
dan dia telah ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan dan

mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah
Al-Baqarah:61 َوُضِربَْت

َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱمْلَْسَكنَُة
dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan dia telah

ditimpakan atas mereka kelemahan / kemiskinan
Ali-Imran:112

َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ
dan hendaklah membuat dengan kerudung mereka[pr] atas/terhadap

dada mereka[pr] dan jangan mereka menampakkan perhiasan
mereka[pr] kecuali kepada suami mereka[pr]

An-Nuur:31
َوْليَْضِربَْن

ُروَن َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia boleh jadi mereka

mereka mudah-mudahan ingat/mengambil pelajaran
Ibrahim:25 َويَْضرُِب

َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35

فَٱْضِربُوا۟ فَْوَق ٱأْلَْعنَاِق َوٱْضِربُوا۟ ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن
maka pukullah/penggallah di atas leher/tengkuk dan
pukullah/potonglah dari mereka tiap-tiap ujung jari

Al-Anfaal:12 ۟ َوٱْضِربُوا
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َوٱلَِّٰتى تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َوٱْهُجُروُهنَّ ِفى ٱمْلََضاِجعِ َوٱْضِربُوُهنَّ
dan wanita-wanita yang kalian takut 'nusyuz'nya/kedurhakaan

mereka[pr] maka (mereka) menasehati mereka[pr] dan
pindahkan/pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan pukullah

mereka

An-Nisa:34
َوٱْضِربُوُهنَّ

َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل رَُّجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتنَْيِ ِمْن أَْعنٍَٰب
dan buatlah bagi mereka perumpamaan dua orang laki-laki kami
jadikan bagi seorang diantara keduanya dua kebun dari anggur-

anggur

Al-Kahfi:32
َوٱْضرِْب

ثََل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء َوٱْضرِْب َلُهم مَّ
dan buatlah bagi mereka (ia) membuat perumpamaan kehidupan

dunia seperti air
Al-Kahfi:45

َب ٱْلَقْريَِة إِذْ َجآَءَها ٱمْلُرَْسُلوَن َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل أَْصحَٰ
dan buatlah bagi mereka perumpamaan penghuni negeri ketika

datang kepada mereka para utusan
YaaSiin:13

أَن يَْضرَِب َمثاًَل مَّا بَُعوَضًة فََما فَْوَقَها
untuk membuat perumpamaan apa-apa nyamuk maka apa yang

atasnya
Al-Baqarah:26 يَْضرَِب

ثُْلُهۥ َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه ٱْلَحقَّ َوٱْلبَِٰطَل أَْو َمتَٰعٍ زَبٌَد مِّ
atau pelipatan kesenangan/alat-alat buih serupanya seperti itulah

mengadakan / menjadikan Allah benar dan bathil
Arraad:17 يَْضرُِب

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulah mengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17

َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه لِلنَّاِس أَْمثََٰلُهْم
seperti itulah mengadakan / menjadikan Allah bagi manusia serupa

mereka
Muhammad:3

ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung

mereka dan dirasakanlah siksa membakar
Al-Anfaal:50 يَْضِربُوَن

فََكيَْف إِذَا تََوفَّتُْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم
maka bagaimana apabila (kamu) supaya mewafatkan mereka

malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung
mereka

Muhammad:27

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20
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واََل يَْضِربَْن ِبأَرُْجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما يُْخِفنَي ِمن ِزينَِتِهنَّ
dan jangan memukulkan dengan kaki mereka[pr] agar diketahui apa

disembunyikan dari perhiasan mereka[pr]
An-Nuur:31 يَْضِربَْن

فَُقْلنَا ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
maka kami katakan kamu pukullah dengan tongkatmu batu itu Al-Baqarah:60 ٱْضرِب

إِِذ ٱْستَْسَقىُٰه َقْوُمُهۥٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
ketika memohon air kepadanya kaumnya agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu batu itu
Al-A'raaf:160

فَأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلبَْحَر
maka (kami) mewahyukan kepada Musa agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu lautan
Asy-Syu'araa':63

فَُقْلنَا ٱْضِربُوهُ ِببَْعِضَها
maka kami katakan kalian pukullah ia dengan sebagiannya Al-Baqarah:73 ٱْضِربُوهُ
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ع ر ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sederhana, rendah, hina,

miskin, malu, segan, malu-malu, berkhidmat, takut-takutan, kerendahan
hati, kesederhanaan, kehinaan, kekhusyukan, khudu, khidmat, doa,

permohonan, seruan, selawat, kemelaratan, kemiskinan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merendahkan, menghinakan,

memperkejikan, memohon, meminta, memohonkan

رَُّعوَن يَضَّ يَتََضرَُّعوَن َضِريعٍ تََضرًُّعا تََضرَُّعوا۟
mereka

merendahkan diri
mereka menjadi

menunduk pohon berduri proses perendahan
diri

mereka menundukan
hati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلوآَْل إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَا تََضرَُّعوا۟ َولَِٰكن َقَسْت ُقُلوبُُهْم
maka mengapa tidak ketika ia datang kepada mereka siksaan Kami

mereka menundukan hati akan tetapi ia telah menjadi keras hati
mereka

Al-An'aam:43
۟ تََضرَُّعوا

ِذِهۦ تَْدُعونَُهۥ تََضرًُّعا َوُخفْيًَة لَِّئْن أَنَجىٰنَا ِمْن هَٰ
kalian memohon kepadanya proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut sungguh jika kami menyelamatkan dari ini
Al-An'aam:63 تََضرًُّعا

ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم تََضرًُّعا َوُخفْيًَة
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut
Al-A'raaf:55

بََّك ِفى نَفِْسَك تََضرًُّعا َوِخيفًَة َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu di dalam hati kamu proses

perendahan diri dan rasa takut
Al-A'raaf:205

لَّيَْس َلُهْم طََعاٌم إاِلَّ ِمن َضِريعٍ
bukankah bagi mereka tambahan makanan kecuali dari pohon berduri Al-Ghaashiyah:6 َضِريعٍ

رَّآِء َلَعلَُّهْم يَتََضرَُّعوَن فَأََخذْنَُٰهم ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
maka kami ambil/azab mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan

boleh jadi mereka mereka menjadi menunduk
Al-An'aam:42 يَتََضرَُّعوَن
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 َوَلَقْد أََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب فََما ٱْستََكانُوا۟ لَِربِِّهْم َوَما يَتََضرَُّعوَن
dan sesungguhnya kami mengambil mereka dengan azab maka

(tetapi) mereka tunduk/menyerah kepada tuhan mereka dan tidak
mereka menjadi menunduk

Al-
Mu'minuun:76

رَُّعوَن رَّآِء َلَعلَُّهْم يَضَّ إآِلَّ أََخذْنَآ أَْهَلَها ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
kecuali/melainkan kami telah mengambil penduduknya dengan

kesempitan dan penderitaan boleh jadi mereka mereka merendahkan
diri

Al-A'raaf:94
رَُّعوَن يَضَّ
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ف ع ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekurangan, kesukaan,

kelembekan, kekenduran, kegagalan, kesalahan, cela, pelemahan,
perusakan, pemburukan, kerapuhan, hal mudah pecah, kekurangan

tenaga, kesakitan, ketidakcukupan, ketidakcakapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna retak, meretak, memecahkan,

pecah, membuka, meretakkan, meletik, beromong, menguasai,
membuktikan, menggilakan, menjadi tdk berdaya, menodai nama baik,

beromong kosong, berlagak

۟ َضُعفُوا َضُعَف فًا أَْضعَٰ أَْضَعُف أَْضَعافًا
mereka melemah (ia) melemah (kk

lampau) lipat ganda paling/lebih lemah lipat ganda

ُضَعفَآُء َضْعٍف َضْعفًا َضِعيفًا َضُعفُوا۟
yang lemah kelemahan kelemahan lemah mereka melemah

ِضْعَف ِضْعٌف ِضْعفًا فًا ِضعَٰ ُضَعفَآُء
lipat ganda berlipat ganda berlipat ganda kelemahan yang lemah

مُّْستَْضَعفُوَن ُمْستَْضَعِفنَي ِعفَُهۥ فَيُضَٰ ِضْعفَنْيِ ِضْعَف
orang-orang yang

dalam kondisi
dilemah

orang-orang yang
dalam kondisi

tertindas

maka dia akan
melipat

gandakannya
dua kali lipat lipat ganda

َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي َوِضْعَف َوأَْضَعُف َعفًَة مُّضَٰ مُّْستَْضَعفُوَن
dan orang-orang yang

lemah dan berlipat ganda dan (ia[lk]) lebih
melemah

yang melipat-lipat
gandakan

orang-orang yang
dalam kondisi

dilemah

َعْف يُضَٰ َعُف يُضَٰ يُْستَْضَعفُوَن يَْستَْضِعُف َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي
dilipat gandakan dilipat gandakan mereka ditindas kelak akan

melemahkan/menindas
dan orang-orang yang

lemah
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ٱْستَْضَعفُوِنى ِعفُْه يُضَٰ ِعفَْها يُضَٰ ِعُف يُضَٰ َعْف يُضَٰ
mereka menjadikan

aku lemah
semakin melipat

gandakannya
dia semakin melipat

gandakannya
dia melipat
gandakan dilipat gandakan

۟ َعفَٰٓؤُا ٱلضُّ
orang-orang yang lemah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِعفَُهۥ َلُهۥٓ أَْضَعافًا َكِثيرَةً فَيُضَٰ

maka dia akan melipat gandakannya baginya lipat ganda sangat
banyak

Al-Baqarah:245 أَْضَعافًا
فََسيَْعَلُموَن َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا

maka akan mengetahui siapa paling/lebih lemah yang sangat
menolong dan lebih sedikit bilangan / hitungan

Al-Jinn:24 أَْضَعُف
َعفًَة فًا مُّضَٰ بَوٰٓا۟ أَْضعَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلوا۟ ٱلرِّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan
riba lipat ganda yang melipat-lipat gandakan

Ali-Imran:130 فًا أَْضعَٰ
َضُعَف ٱلطَّالُِب َوٱمْلَطُْلوُب

(ia) melemah (kk lampau) orang yang mencari dan (ia[lk]) yang
dicari

Al-Hajj:73 َضُعَف
ِبِريَن َوَما َضُعفُوا۟ َوَما ٱْستََكانُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱلصَّٰ

dan tidak mereka melemah dan tidak mereka tunduk/menyerah dan
Allah dia menyukai orang-orang yang sabar

Ali-Imran:146 ۟ َضُعفُوا
َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ

إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو
maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah

dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil
maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya

dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi
dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan

dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َضِعيفًا

ُن َضِعيفًا نسَٰ  َوُخلَِق ٱإْلِ
dan dia telah mewajibkan manusia lemah

An-Nisa:28
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يْطَِٰن َكاَن َضِعيفًا يْطَِٰن إِنَّ َكيَْد ٱلشَّ  فَقَِٰتُلٓوا۟ أَْولِيَآَء ٱلشَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin syaitan sesungguhnya

tipu daya syaitan adalah dia lemah
An-Nisa:76

إِنَّا َلنََرىَٰك ِفينَا َضِعيفًا  َو
dan sesungguhnya kami sungguh kami melihatmu pada diantara kami

lemah
Huud:91

ٱْلـََٰٔن َخفََّف الـلَّـُه َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعفًا
sekarang (ia) telah benar-benar meringankan / mengilangkan beban

Allah dari kalian dan (ia) telah mengetahui bahwasanya kepada
kalian kelemahan

Al-Anfaal:66
َضْعفًا

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشيْبًَة
kemudian ia menjadikan dari sesudah kekuatan kelemahan dan

beruban
Ar-Ruum:54

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف
Allah yang Dia menciptakan kalian dari kelemahan Ar-Ruum:54 َضْعٍف

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّةً
kemudian ia menjadikan dari sesudah kelemahan kekuatan

Ar-Ruum:54

يٌَّة ُضَعفَآُء َوأََصابَُه ٱْلِكبَُر َوَلُهۥ ذُرِّ
dan dia menimpakannya besar/tua dan baginya keturunan yang lemah Al-Baqarah:266 ُضَعفَآُء

فًا يًَّة ِضعَٰ َوْليَْخَش ٱلَِّذيَن َلْو تَرَُكوا۟ ِمْن َخْلِفِهْم ذُرِّ
dan dia hendaklah takut orang-orang yang seandainya kalian

pergi/meninggalkan dari belakang mereka keturunan kelemahan
An-Nisa:9 فًا ِضعَٰ

ؤآَُلِء أََضلُّونَا فَـَٔاِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن ٱلنَّاِر َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka itulah mereka telah menyesatkan kami maka

datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38 ِضْعفًا

ذَا فَزِْدهُ َعذَابًا ِضْعفًا ِفى ٱلنَّاِر هَٰ
ini maka tambahkan kepadanya azab / siksa berlipat ganda di dalam

neraka
Shaad:61

َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَِٰكن الَّ تَْعَلُموَن
dia mengatakan bagi tiap-tiap berlipat ganda akan tetapi tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:38 ِضْعٌف

َذَْقنََٰك ِضْعَف ٱْلَحيَٰوِة َوِضْعَف ٱمْلََماِت إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kami) rasakan kepadamu lipat ganda waktu

hidup dan berlipat ganda sesudah mati
Al-Isra:75 ِضْعَف
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أََصابََها َواِبٌل فَـَٔاتَْت أُُكَلَها ِضْعفَنْيِ
dia menimpanya/menyiramnya hujan lebat maka dia mendatangkan

makanan-makanannya dua kali lipat
Al-Baqarah:265 ِضْعفَنْيِ

َلَها ٱْلَعذَاُب ِضْعفَنْيِ وََكاَن
baginya/kepadanya azab / siksa dua kali lipat dan ia adalah

Al-Ahzab:30

َربَّنَآ َءاِتِهْم ِضْعفَنْيِ ِمَن ٱْلَعذَاِب َوٱْلَعنُْهْم َلْعنًا َكِبيًرا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah

mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68

ِعفَُهۥ َلُهۥٓ أَْضَعافًا َكِثيرَةً فَيُضَٰ
maka dia akan melipat gandakannya baginya lipat ganda sangat

banyak
Al-Baqarah:245 ِعفَُهۥ فَيُضَٰ

ِعفَُهۥ َلُهۥ َوَلُهۥٓ أَْجٌر َكِريٌم فَيُضَٰ
maka dia akan melipat gandakannya baginya dan baginya pahala

(ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Hadiid:11

َقاُلوا۟ ِفيَم ُكنتُْم َقاُلوا۟ ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata bagaimana adalah kalian mereka berkata adalah

kami orang-orang yang dalam kondisi tertindas di dalam
bumi/negeri

An-Nisa:97
ُمْستَْضَعِفنَي

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ أَنتُْم َقلِيٌل مُّْستَْضَعفُوَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan ingatlah ketika kalian sedikit orang-orang yang dalam kondisi

dilemah di dalam bumi
Al-Anfaal:26 مُّْستَْضَعفُوَن

َعفًَة فًا مُّضَٰ بَوٰٓا۟ أَْضعَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلوا۟ ٱلرِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

riba lipat ganda yang melipat-lipat gandakan
Ali-Imran:130 َعفًَة مُّضَٰ

فََسيَْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ مََّكانًا َوأَْضَعُف ُجنًدا
maka akan mengetahui orang/siapa dia keburukan tempat/kedudukan

dan (ia[lk]) lebih melemah tentara
Maryam:75 َوأَْضَعُف

َذَْقنََٰك ِضْعَف ٱْلَحيَٰوِة َوِضْعَف ٱمْلََماِت إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kami) rasakan kepadamu lipat ganda waktu

hidup dan berlipat ganda sesudah mati
Al-Isra:75 َوِضْعَف

َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
dan orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan
anak-anak dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi

kamu sebenar-benar pelindung

An-Nisa:75
َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي

َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱْلوِْلدَِٰن
dan mereka menginginkan akan kalian menikahi mereka dan yang

lemah-lemah dari anak-anak
An-Nisa:127
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نُْهْم يُذَبِّحُ أَبْنَآَءُهْم َويَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم يَْستَْضِعُف طَآِئفًَة مِّ
kelak akan melemahkan/menindas segolongan dari mereka sungguh-

sungguh akan menyembelih anak laki-laki mereka dan dia
membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-Qashash:4
يَْستَْضِعُف

َوأَْورَثْنَا ٱْلَقْوَم ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ يُْستَْضَعفُوَن
dan (kami) telah mewariskan kaum orang-orang yang adalah mereka

mereka ditindas
Al-A'raaf:137 يُْستَْضَعفُوَن

َعُف َلُهُم ٱْلَعذَاُب َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء يُضَٰ
bagi mereka dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin dilipat

gandakan bagi mereka azab / siksa
Huud:20 َعُف يُضَٰ

َعُف َلُهْم َوَلُهْم أَْجٌر َكِريٌم يُضَٰ
dilipat gandakan untuk mereka dan untuk mereka pahala (ia[lk]) yang

sangat mulia
Al-Hadiid:18

َعْف َلُه ٱْلَعذَاُب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َويَْخُلْد ِفيِهۦ ُمَهانًا يُضَٰ
dilipat gandakan baginya azab / siksa pada hari kiamat-kiamat dan

kekal tentang (kebenaran) itu terhina
Al-Furqon:69 َعْف يُضَٰ

َعْف بَيِّنٍَة يُضَٰ  يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبفَِٰحَشٍة مُّ
hai istri-istri nabi siapa ia mendatangkan / mengumpulkan diantara

(kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang
menjelaskan) dilipat gandakan

Al-Ahzab:30

ِعُف مِلَن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم َوالـلَّـُه يُضَٰ
dan Allah dia melipat gandakan bagi siapa yangdia kehendaki dan

Allah yang meluaskan sangat mengetahui
Al-Baqarah:261 ِعُف يُضَٰ

ِعفَْها إِن تَُك َحَسنًَة يُضَٰ َو
dan jika adalah kebajikan dia semakin melipat gandakannya An-Nisa:40 ِعفَْها يُضَٰ

ِعفُْه َلُكْم إِن تُْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا يُضَٰ
jika dipinjamkan Allah pinjaman kebaikan semakin melipat

gandakannya bagi kalian

At-
Taghaabun:17

ِعفُْه يُضَٰ
إِنَّ ٱْلَقْوَم ٱْستَْضَعفُوِنى وََكاُدوا۟ يَْقتُُلونَِنى

sesungguhnya kaum mereka menjadikan aku lemah dan mereka
semakin mendekat membunuh aku

Al-A'raaf:150 ٱْستَْضَعفُوِنى
لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ مِلَْن َءاَمَن ِمنُْهْم

bagi orang-orang yang mereka menindas bagi orang ia beriman dari
mereka

Al-A'raaf:75 ۟ ٱْستُْضِعفُوا
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َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dan dikehendaki bahwa sungguh akan memberi karunia atas/terhadap

orang-orang yang mereka menindas di dalam muka bumi
Al-Qashash:5

۟ يَُقوُل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا
dia mengatakan orang-orang yang mereka menindas bagi orang-

orang yang kalian mencari kesombongan diri
Saba':31

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

bagi orang-orang yang mereka menindas
Saba':32 ۟ ٱْستُْضِعفُٓوا

َعفَآِء واََل َعَلى ٱمْلَرَْضىٰ لَّيَْس َعَلى ٱلضُّ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang lemah dan tidak

atas/terhadap orang-orang yang sakit
At-Taubah:91 َعفَآِء ٱلضُّ

َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟ َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه َجِميًعا فََقاَل ٱلضُّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan kepada Allah semuanya lalu
ia mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian

mencari kesombongan diri

Ibrahim:21
۟ َعفَٰٓؤُا ٱلضُّ

َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟ وَن ِفى ٱلنَّاِر فَيَُقوُل ٱلضُّ إِذْ يَتََحآجُّ َو
dan ketika saling berbantah-bantahan di dalam neraka lalu dia

mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian
mencari kesombongan diri

Ghafir:47

۟ ْعِف ِبَما َعِمُلوا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجزَآُء ٱلضِّ
maka itulah mereka bagi mereka balasan lipat ganda dengan

apa/sebab mereka mengerjakan
Saba':37 ْعِف ٱلضِّ

إاِلَّ ٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن
kecuali orang-orang yang dalam kondisi tertindas dari laki-laki dan

perempuan dan anak-anak
An-Nisa:98 ٱمْلُْستَْضَعِفنَي

تُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُْضِعفُوَن
kalian menghendaki wajah Allah maka itulah mereka mereka orang-

orang yang melipat-gandakan
Ar-Ruum:39 ٱمْلُْضِعفُوَن
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ن ع ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna biri-biri, embik, orang malu,

orang berpandangan picik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أِْن ٱلضَّ
domba

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
أِْن ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱمْلَْعِز ٱثْننَْيِ جٍ مَِّن ٱلضَّ ِنيََة أَزْوَٰ ثَمَٰ

delapan pasangan-pasangan dari domba dua dan dari kambing dua Al-An'aam:143 أِْن ٱلضَّ
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ث غ ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bercampur aduk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membingungkan,
mengelirukan, merancukan, keliru, memperkeruh, memusingkan,

mengharu, mengaduk, meragukan, mengusuntukan, memperkusut,
mengabuti, memperkacaukan

ِضْغثًا أَْضغَُٰث
ranting/seikat rumput campur aduk/kalut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِمنَي َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍ َوَما نَْحُن ِبتَأِْويِل ٱأْلَْحلَٰمِ ِبعَٰ
mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi dan tidak kami

dengan taXbir mimpi dengan orang-orang yang mengetahui
Yusuf:44 أَْضغَُٰث

بَْل َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍۭ بَِل ٱفْتََرىُٰه
bahkan mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi bahkan

(kamu) adakanlah ia
Al-Anbiyaa':5

َوُخذْ ِبيَِدَك ِضْغثًا فَٱْضرِب بِِّهۦ
dan (kamu) ambillah dengan tanganmu ranting/seikat rumput maka

pukullah dengannya
Shaad:44 ِضْغثًا
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ن غ ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sengit, bisa, dengki, penuh

benci
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَْضغَٰنَُهْم أَْضغَٰنَُكْم
kedengkian mereka kedengkian kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن يَْسـَْٔلُكُموَها فَيُْحِفُكْم تَبَْخُلوا۟ َويُْخِرْج أَْضغَٰنَُكْم
jika memintanya[pr] kepada kalian lalu menyebabkan mendesak

kalian[lk] akan kikir dan dikeluarkanlah/dinampakkanlah (olehnya)
kedengkian kalian

Muhammad:37 أَْضغَٰنَُكْم

أَن لَّن يُْخِرَج الـلَّـُه أَْضغَٰنَُهْم
bahwa tidak menyebabkan akan mengeluarkan Allah kedengkian

mereka
Muhammad:29 أَْضغَٰنَُهْم

3446

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

د ف ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kodok, orang yg

membosankan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَاِدَع َوٱلضَّ
dan katak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لٍَٰت فَاِدَع َوٱلدََّم َءايٍَٰت مُّفَصَّ َل َوٱلضَّ َوٱْلُقمَّ
dan kutu dan katak dan darah bukti-bukti berbagao yang sangat

terperinci/jelas
Al-A'raaf:133 فَاِدَع َوٱلضَّ
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ل ل ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tersesat, kesasar, nyasar, tdk

sering, kadang-kadang, seorang yg sesat, seorang yg bersifat tak wajar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyesatkan, menyimpang,
melantur, mengembara, berkeliaran, menyasar, ngelantur, berbuat salah,

keliru, khilaf, menyesatkan, memperdaya, memperdayakan,
mengelirukan, memberi pengertian yg salah, memperkonon, bersungut,

bersungut-sungut, komat-kamit, bergerak dgn pelan-pelan,
menyalahgunakan, merusak, menodai, merayu, menggoda, memikat hati,

membujuk

أََضلُّ أََضلَِّنى أََضلَّنَآ نَا أََضالَّ أََضلَّ
lebih sesat (ia) telah

menyesatkan aku menyesatkan kami menyesatkan kami menyesatkan

أَْضَلْلتُْم أَِضلُّ أََضلُّونَا أََضلُّوا۟ أََضلُّ
apakah (kalian[lk])

menyesatkan
untuk kesesatan
diriku sendiri

mereka telah
menyesatkan kami

mereka telah
menyesatkan lebih sesat

تَْضلِيٍل تَِضلُّوا۟ تَِضلَّ أَْضَلْلَن أَْضَلْلتُْم
benar-benar

kesesatan/sia-sia
yang terang

kalian menyesat lupa (mereka)
menyesatkan

apakah (kalian[lk])
menyesatkan

َضَلْلُت َضآلِّنَي َضآالًّ تُِضلُّ تَْضلِيٍل
aku menyesatkan orang-orang yang

sesat sesat/bingung disesatkan
benar-benar

kesesatan/sia-sia
yang terang

َضلٍَٰل َضلَٰالًۢ َضلَٰاًل َضَلْلنَا َضَلْلُت
tambahan kesesatan kesesatan kesesatan (kami) sesat (kk

lampau) aku menyesatkan

َضلَٰلَِك َضلََٰلِتِهْم َضلََٰلٌة َضلَٰلٍۭ َضلٍَٰل
kekeliruanmu kesesatan mereka kesesatan tambahan kesesatan tambahan kesesatan
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فَأََضلُّونَا َضلُّٓوا۟ َضلُّوا۟ َضلَّ َضلَٰلَِك
lalu (mereka)

menyesatkan kami mereka telah sesat mereka telah sesat dia menyesatkan kekeliruanmu

فَيُِضلُّ فَيُِضلََّك فَْوَق فََضلُّوا۟ فَأََضلُّونَا
maka/lalu

disesatkan (ia)
maka disesatkan

kamu (ia)
benar-benar orang-
orang yang sesat maka menyesatkan lalu (mereka)

menyesatkan kami

۟ لِيُِضلُّوا لِيُِضلَّ َليُِضلُّنَا َلَضآلُّوَن فَيُِضلُّ
untuk hendak
menyesatkan

sungguh dia
menyesatkan

sungguh hendak
disesatkan

benar-benar orang-
orang yang sesat

maka/lalu disesatkan
(ia)

مُِّضلٌّ لِّيُِضلُّوا۟ لِّيُِضلَّ لَّيُِضلُّوَن لِيُِضلُّوا۟
(ia[lk]) yang
menyesatkan

untuk hendak
menyesatkan

sungguh dia
menyesatkan

sungguh hendak
disesatkan

untuk hendak
menyesatkan

َوأََضلَُّهُم َوأََضلَُّه َوأََضلَّ مُِّضلٍّ مُِّضلٌّ
dan (ia)

menyesatkan
mereka

dan (ia)
menyesatkannya lah

dan (ia) telah
menyesatkan /

menghapuskan lah
seorang yang
menyesatkan

(ia[lk]) yang
menyesatkan

۟ َوَضلُّوا َوَضلَّ َوأََضلُّوا۟ َوأََضلُّ َوأََضلَُّهُم
dan mereka

menyesatkan dan sesatkan dan mereka lebih
sesat

dan mereka lebih
sesat

dan (ia)
menyesatkan

mereka

يَِضلُّ لَِٰل َوٱلضَّ َويُِضلُّ وأََلُِضلَّنَُّهْم َوَضلُّوا۟
menyesesatkan dan kesesatan dan disesatkan

dan sungguh saya
akan menyesatkan

mereka
dan mereka

menyesatkan

يُِضلَُّهْم يُِضلَّ يَُضلُّ يَِضلُّوَن يَِضلُّ
dia menyesesatkan

mereka dihilangkan disesatkan disesatkan menyesesatkan
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۟ يُِضلُّوا يُِضلُُّهۥ يُِضلُّ يُِضلَُّهۥ يُِضلَُّهْم
disesatkan disesatkannya disesatkan dia menyesatkannya dia menyesesatkan

mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتُِريُدوَن أَن تَْهُدوا۟ َمْن أََضلَّ الـلَّـُه
apakah kalian inginkan bahwa/akan memberi petunjuk orang

menyesatkan Allah
An-Nisa:88 أََضلَّ

فََمن يَْهِدى َمْن أََضلَّ الـلَّـُه
maka barang siapa dia menunjukkan orang menyesatkan Allah

Ar-Ruum:29

َوَلَقْد أََضلَّ ِمنُكْم ِجِبالًّ َكِثيًرا أَفََلْم تَُكونُوا۟ تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya menyesatkan diantara kalian sejumlah/sebagian

sangat banyak maka apakah tidak adalah kalian kalian menggunakan
akal

YaaSiin:62

َلُهْم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه أََضلَّ أَْعمَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:1

نَا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َربَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيِْن أََضالَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ya

tuhan kami perlihatkan kepada kami dua orang yang menyesatkan
kami

Fush-Shilat:29
نَا أََضالَّ

َوَمآ أََضلَّنَآ إاِلَّ ٱمْلُْجرُِموَن
dan tidak menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa Asy-Syu'araa':99 أََضلَّنَآ

لََّقْد أََضلَِّنى َعِن ٱلذِّْكِر بَْعَد إِذْ َجآَءِنى
sesungguhnya (ia) telah menyesatkan aku dari peringatan sesudah

ketika dia datang kepadaku
Al-Furqon:29 أََضلَِّنى

مِ بَْل ُهْم أََضلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلغَِٰفُلوَن أُ۟ولَِٰٓئَك َكٱأْلَنْعَٰ
itulah mereka seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat

itulah mereka mereka orang-orang yang lalai
Al-A'raaf:179 أََضلُّ

يَْعَلُموَن ِحنَي يََرْوَن ٱْلَعذَاَب َمْن أََضلُّ َسِبياًل
mereka mengetahui ketika (mereka) melihat azab / siksa siapa lebih

sesat jalan
Al-Furqon:42

بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبياًل
bahkan mereka lebih sesat jalan

Al-Furqon:44

ِن ٱتَّبَعَ َهَوىُٰه ِبَغيِْر ُهًدى مَِّن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapakah lebih sesat daripada siapa dia sungguh-sungguh

mengikuti hawa nafsunya dengan tidak/tanpa petunjuk dari Allah
Al-Qashash:50

 ثُمَّ َكفَرْتُم ِبِهۦ َمْن أََضلُّ
kemudian (kalian) mengingkari dengannya siapakah lebih sesat

Fush-Shilat:52
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ن يَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapa lebih sesat dari siapa mereka menyeru dari selain Allah

Al-Ahqaaf:5

َوَقْد أََضلُّوا۟ َكِثيًرا
dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan sangat banyak Nuh:24 ۟ أََضلُّوا

ؤآَُلِء أََضلُّونَا فَـَٔاِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن ٱلنَّاِر َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka itulah mereka telah menyesatkan kami maka

datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38 أََضلُّونَا

ُقْل إِن َضَلْلُت فَِإنََّمآ أَِضلُّ َعَلىٰ نَفِْسى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku menyesatkan maka

sesungguhnya untuk kesesatan diriku sendiri atas/terhadap diriku
Saba':50 أَِضلُّ

ؤآَُلِء فَيَُقوُل َءأَنتُْم أَْضَلْلتُْم ِعبَاِدى هَٰٓ
lalu dia mengatakan apakah kamu apakah (kalian[lk]) menyesatkan

hamba-hamba mereka itu
Al-Furqon:17 أَْضَلْلتُْم

رَبِّ إِنَُّهنَّ أَْضَلْلَن َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس
Tuhan sesungguhnya mereka[pr] (mereka) menyesatkan sangat

banyak dari manusia
Ibrahim:36 أَْضَلْلَن

َر إِْحَدىُٰهَما ٱأْلُْخَرٰى أَن تَِضلَّ إِْحَدىُٰهَما فَتُذَكِّ
bahwa lupa salah seorang dari keduanya maka kamu diingatkan salah

seorang dari keduanya yang lain
Al-Baqarah:282 تَِضلَّ

ِبيَل لََٰلَة َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّوا۟ ٱلسَّ يَْشتَُروَن ٱلضَّ
mereka menukar/membeli kesesatan dan mereka menghendaki

supaya kalian menyesat jalan
An-Nisa:44 ۟ تَِضلُّوا

ُ الـلَّـُه َلُكْم أَن تَِضلُّوا۟  يُبنَيِّ
dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian supaya

tidak kalian menyesat
An-Nisa:176

أََلْم يَْجَعْل َكيَْدُهْم ِفى تَْضلِيٍل
apakah tidak dia menjadikan tipu daya mereka di dalam benar-benar

kesesatan/sia-sia yang terang
Al-Fiil:2 تَْضلِيٍل

تُِضلُّ ِبَها َمن تََشآُء
disesatkan dengannya siapa kamu menghendaki Al-A'raaf:155 تُِضلُّ

َوَوَجَدَك َضآالًّ فََهَدٰى
dia (ia[lk]) mendapatimu sesat/bingung maka dia memberi petunjuk Ad-Duha:7 َضآالًّ
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َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

َضآلِّنَي

 إِنَُّهْم أَْلفَْوا۟ َءابَآَءُهْم َضآلِّنَي
sesungguhnya mereka (kalian) dapatlah bapak-bapak mereka orang-

orang yang sesat
Ash-Shaafaat:69

ُقل آلَّ أَتَِّبعُ أَْهَوآَءُكْم َقْد َضَلْلُت
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengikuti hawa nafsumu

sungguh telah aku menyesatkan
Al-An'aam:56 َضَلْلُت

ُقْل إِن َضَلْلُت فَِإنََّمآ أَِضلُّ َعَلىٰ نَفِْسى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku menyesatkan maka

sesungguhnya untuk kesesatan diriku sendiri atas/terhadap diriku
Saba':50

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا َضَلْلنَا ِفى ٱأْلَرِْض
dan mereka berkata apakah bila (kami) sesat (kk lampau) di dalam

bumi
As-Sajdah:10 َضَلْلنَا

ِبينًا َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد َضلَّ َضلَٰاًل مُّ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka
sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan dengan nyata

Al-Ahzab:36 َضلَٰاًل
 واََل تَزِِد ٱلظَّٰلِِمنَي إاِلَّ َضلَٰاًل

dan jangan tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kesesatan
Nuh:24

أَن يُِضلَُّهْم َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
untuk dia menyesesatkan mereka kesesatan benar-benar sangat

jauhnya
An-Nisa:60 َضلَٰالًۢ

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
dan barang siapa dia mempersekutukan kepada Allah maka

sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar sangat
jauhnya

An-Nisa:116

فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
maka sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar

sangat jauhnya
An-Nisa:136

َقْد َضلُّوا۟ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
sungguh telah mereka telah sesat kesesatan benar-benar sangat

jauhnya
An-Nisa:167

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َو
dan sedangkan adalah mereka dari sebelum sungguh dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Ali-Imran:164 َضلٍَٰل

إِنِّىٓ أََرىَٰك َوَقْوَمَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku dia memperlihatkan kepadamu dan kaummu di

dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-An'aam:74
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إِنَّا َلنََرىَٰك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya kami sungguh kami melihatmu di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Al-A'raaf:60

َونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّ أَبَانَا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan kami golongan sesungguhnya enggan sungguh dalam tambahan

kesesatan nyata
Yusuf:8

إِنَّا َلنََرىَٰها ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya kami sungguh memandangnya di dalam tambahan

kesesatan nyata
Yusuf:30

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل  َوَما ُدَعآُء ٱْلكَٰ
dan tidak seruan/do'a para pembangkang / kafir kecuali/hanyalah di

dalam tambahan kesesatan
Arraad:14

لَِٰكِن ٱلظَّٰلُِموَن ٱْليَْوَم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Maryam:38

َقاَل َلَقْد ُكنتُْم أَنتُْم َوَءابَآؤُُكْم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dia mengatakan sesungguhnya adalah kalian kalian dan bapak-bapak

kalian di dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-Anbiyaa':54

تَالـلَّـِه إِن ُكنَّا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
demi Allah sesungguhnya adalah kami dalam tambahan kesesatan

yang nyata
Asy-Syu'araa':97

َوَمْن ُهَو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan orang dia di dalam tambahan kesesatan yang nyata

Al-Qashash:85

بَِل ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
bahkan orang-orang yang zalim di dalam tambahan kesesatan yang

nyata
Luqman:11

أَْو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
atau di dalam tambahan kesesatan yang nyata

Saba':24

إِنِّىٓ إِذًا لَِّفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku jika demikian sungguh/pasti dalam tambahan

kesesatan yang nyata
YaaSiin:24

إِْن أَنتُْم إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
tidaklah kalian kecuali di dalam tambahan kesesatan nyata

YaaSiin:47

أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
itulah mereka di dalam tambahan kesesatan nyata

Az-Zumar:22

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل  َوٱْستَْحيُوا۟ ِنَسآَءُهْم َوَما َكيُْد ٱْلكَٰ
dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan tidak tipu daya

para pembangkang / kafir kecuali di dalam tambahan kesesatan
Ghafir:25

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل ؤُا۟ ٱْلكَٰ  َوَما ُدعَٰٓ
dan tidak seruan/do'a para pembangkang / kafir kecuali di dalam

tambahan kesesatan
Ghafir:50
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َوَمن َكاَن ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan orang adalah dia di dalam tambahan kesesatan nyata

Az-Zukhruf:40

أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
itulah mereka di dalam tambahan kesesatan nyata

Al-Ahqaaf:32

إِنَّآ إِذًا لَِّفى َضلٍَٰل َوُسُعٍر
sesungguhnya kami apabila benar-benar dalam tambahan kesesatan

dan siksaan-siksaan
Al-Qamar:24

إِنَّ ٱمْلُْجرِِمنَي ِفى َضلٍَٰل َوُسُعٍر
sesungguhnya para yang melakukan dosa di dalam tambahan

kesesatan dan siksaan-siksaan
Al-Qamar:47

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َو
dan sungguh adalah mereka dari sebelum benar-benar dalam

tambahan kesesatan nyata
Al-Jumu'ah:2

إِْن أَنتُْم إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َكِبيٍر
tidaklah kalian kecuali di dalam tambahan kesesatan sangat besar

Al-Mulk:9

ْلنَا فََستَْعَلُموَن َمْن ُهَو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َوَعَليِْه تَوَكَّ
dan atas-nya (kami) supaya bertawakal maka kelak (kalian) akan

mengetahuinya siapa dia di dalam tambahan kesesatan nyata
Al-Mulk:29

أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد
itulah mereka di dalam tambahan kesesatan jauh Ibrahim:3 َضلَٰلٍۭ

اَعِة َلِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد أآََل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُماُروَن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang dibantah di dalam kiamat

benar-benar dalam tambahan kesesatan jauh
Asy-Syuura:18

َولَِٰكن َكاَن ِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد
akan tetapi adalah dia di dalam tambahan kesesatan yang jauh

Qaaf:27

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َضلََٰلٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah denganku kesesatan Al-A'raaf:61 َضلََٰلٌة

ِدى ٱْلُعْمىِ َعن َضلََٰلِتِهْم َوَمآ أَنَت ِبهَٰ
dan tidak kamu dengan memberi petunjuk buta dari kesesatan mereka An-Naml:81 َضلََٰلِتِهْم

ِد ٱْلُعْمىِ َعن َضلََٰلِتِهْم  َوَمآ أَنَت ِبهَٰ
dan tidak kamu dengan memberi petunjuk buta dari kesesatan mereka

Ar-Ruum:53

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه إِنََّك َلِفى َضلَٰلَِك ٱْلَقِديمِ
mereka berkata demi Allah sesungguhnya kamu sungguh dalam

kekeliruanmu dahulu
Yusuf:95 َضلَٰلَِك
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ِبيِل فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
maka sesungguhnya telah dia menyesatkan sama/lurus jalan Al-Baqarah:108 َضلَّ

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
dan barang siapa dia mempersekutukan kepada Allah maka

sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar sangat
jauhnya

An-Nisa:116

فََقْد َضلَّ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
maka sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan benar-benar

sangat jauhnya
An-Nisa:136

ِبيِل فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
maka sesungguhnya telah dia menyesatkan sama/lurus jalan

Al-Maidah:12

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَليُْكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُُّكم مَّن َضلَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani atas kalian diri-diri

kalian tidak dia memberi mudharat kepada kalian orang dia
menyesatkan

Al-Maidah:105

َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya hanyalah

menyesesatkan diatasnya
Yunus:108

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui dengan/pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Nahl:125

َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
dan barangsiapa dia menyesatkan maka sesungguhnya hanyalah

menyesesatkan diatasnya
Al-Isra:15

َضلَّ َمن تَْدُعوَن إآِلَّ إِيَّاهُ
dia menyesatkan siapa mereka menyeru kecuali hanya kepadanya

Al-Isra:67

ٱلَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang dia menyesatkan usaha/perbuatan mereka di dalam

kehidupan dunia
Al-Kahfi:104

َوَمن َضلَّ فَُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ ِمَن ٱمْلُنِذِريَن
dan barangsiapa dia menyesatkan maka kamu hendaklah mengatakan

sesungguhnya hanyalah aku dari/termasuk orang-orang yang
memberi peringatan

An-Naml:92

ِبينًا َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد َضلَّ َضلَٰاًل مُّ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka
sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan dengan nyata

Al-Ahzab:36

َوَلَقْد َضلَّ َقبَْلُهْم أَْكثَُر ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya dia menyesatkan sebelum mereka paling/lebih

banyak yang pertama kali
Ash-Shaafaat:71
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فََمِن ٱْهتََدٰى فَلِنَفِْسِهۦ َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka untuk dirinya

sendiri dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya
hanyalah menyesesatkan diatasnya

Az-Zumar:41

َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوٰى
tidak dia menyesatkan (ia[lk]) yang menjadi teman kalian dan tidak

keliru/sesat
An-Najm:2

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui kepada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Najm:30

ِبيِل َوَمن يَفَْعْلُه ِمنُكْم فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
dan barang siapa melakukannya diantara kalian maka sesungguhnya

telah dia menyesatkan sama/lurus jalan

Al-
Mumtahinah:1

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
Al-Qalam:7

َقْد َضلُّوا۟ َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
sungguh telah mereka telah sesat kesesatan benar-benar sangat

jauhnya
An-Nisa:167 ۟ َضلُّوا

واََل تَتَِّبُعٓوا۟ أَْهَوآَء َقْومٍ َقْد َضلُّوا۟ ِمن َقبُْل
dan janganlah kalian mengikuti keinginan kaum/orang-orang

sungguh telah mereka telah sesat dari sebelum
Al-Maidah:77

َقْد َضلُّوا۟ َوَما َكانُوا۟ ُمْهتَِديَن
sungguh telah mereka telah sesat dan tidak adalah mereka orang-

orang yang mendapat petunjuk
Al-An'aam:140

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

۟  أَنَُّهْم َقْد َضلُّوا
sesungguhnya mereka sungguh telah mereka telah sesat

Al-A'raaf:149

ِبيَل أَْم ُهْم َضلُّوا۟ ٱلسَّ
atau mereka mereka telah sesat jalan

Al-Furqon:17

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا
dari selain Allah mereka berkata mereka telah sesat dari kami

Ghafir:74

بَْل َضلُّوا۟ َعنُْهْم َوذَٰلَِك إِفُْكُهْم َوَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
bahkan mereka telah sesat dari mereka dan itulah bohonganlah

mereka dan tidak adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ahqaaf:28
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۟ ُروُن َما َمنََعَك إِذْ َرأَيْتَُهْم َضلُّٓوا َقاَل يَٰهَٰ
dia mengatakan hai Harun apa yang dia mencegah / melindungi kamu

ketika (kamu) melihat mereka mereka telah sesat
Thaahaa:92 ۟ َضلُّٓوا

ِبياَل۠ َوَقاُلوا۟ َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا وَُكبَرَآَءنَا فَأََضلُّونَا ٱلسَّ
dan mereka berkata ya tuhan kami sesungguhnya kami (kami) taat

pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu
(mereka) menyesatkan kami jalan

Al-Ahzab:67
فَأََضلُّونَا

فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
maka menyesatkan maka tidak mereka mentaati jalan Al-Isra:48 ۟ فََضلُّوا

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثََٰل فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar padamu/tentang kamu perumpamaan maka menyesatkan
maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Furqon:9

يَُد الـلَّـِه فَْوَق أَيِْديِهْم
tangan Allah benar-benar orang-orang yang sesat tangan-tangan

mereka
Al-Fath:10 فَْوَق

فَيُِضلََّك َعن َسِبيِل الـلَّـِه
maka disesatkan kamu (ia) dari jalan Allah Shaad:26 فَيُِضلََّك

َ َلُهْم فَيُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء لِيُبنَيِّ
agar ia menjelaskan kepada mereka maka/lalu disesatkan (ia) Allah

siapadia kehendaki
Ibrahim:4 فَيُِضلُّ

ا َرأَْوَها َقاُلٓوا۟ إِنَّا َلَضآلُّوَن فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihatnya mereka berkata sesungguhnya

kami benar-benar orang-orang yang sesat
Al-Qalam:26 َلَضآلُّوَن

ؤآَُلِء َلَضآلُّوَن إِذَا َرأَْوُهْم َقاُلٓوا۟ إِنَّ هَٰٓ  َو
dan apabila (mereka) melihat mereka mereka berkata sesungguhnya

mereka itu (orang-orang beriman) benar-benar orang-orang yang
sesat

Al-
Mutaffifiin:32

إِن َكاَد َليُِضلُّنَا َعْن َءالَِهِتنَا
sesungguhnya (ia) semakin mendekat sungguh hendak disesatkan

dari tuhan/sesembahan kami
Al-Furqon:42 َليُِضلُّنَا

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضلَّ َقْومًۢا بَْعَد إِذْ َهَدىُٰهْم
dan tidak adalah dia Allah sungguh dia menyesatkan kaum sesudah

ketika (dia) memberi petunjuk mereka
At-Taubah:115 لِيُِضلَّ

ثَاِنىَ ِعطِْفِهۦ لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
(ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) lambungnya sungguh dia

menyesatkan dari jalan Allah
Al-Hajj:9
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لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan dari jalan Allah dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Luqman:6

َربَّنَا لِيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلَِك
ya tuhan kami untuk hendak menyesatkan dari jalan engkau Yunus:88 ۟ لِيُِضلُّوا

إِنَّ َكِثيرًا لَّيُِضلُّوَن ِبأَْهَوآِئِهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak sungguh hendak disesatkan

dengan hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-An'aam:119 لَّيُِضلُّوَن

لِّيُِضلَّ ٱلنَّاَس ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan manusia dengan tidak/tanpa pengetahuan Al-An'aam:144 لِّيُِضلَّ

َوَجَعَل لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
dan dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sungguh dia

menyesatkan dari jalannya
Az-Zumar:8

َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلِِهۦ
dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk hendak

menyesatkan dari jalannya
Ibrahim:30 ۟ لِّيُِضلُّوا

َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15
مُِّضلٌّ

َوَمن يَْهِد الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن مُِّضلٍّ
dan barang siapa dia menunjukkan Allah maka tidak baginya dari

seorang yang menyesatkan
Az-Zumar:37 مُِّضلٍّ

َوأََضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُهۥ َوَما َهَدٰى
dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah fir'aun kaumnya dan

tidak dia mendapat petunjuk
Thaahaa:79 َوأََضلَّ

َلُهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَتَْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari maka kesengsaraan bagi

mereka dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:8

َوأََضلَُّه الـلَّـُه َعَلىٰ ِعْلمٍ
dan (ia) menyesatkannya lah Allah atas/terhadap pengetahuan Al-Jaatsiyah:23 َوأََضلَُّه

اِمِرىُّ َقاَل فَِإنَّا َقْد فَتَنَّا َقْوَمَك ِمۢن بَْعِدَك َوأََضلَُّهُم ٱلسَّ
dia mengatakan maka sesungguhnya sungguh telah kami menguji

kaum kamu dari sebelum kamu dan (ia) menyesatkan mereka Samiri
Thaahaa:85 َوأََضلَُّهُم
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ِبيِل أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

dari tengah jalan
Al-Maidah:60 َوأََضلُّ

فَُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة أَْعَمىٰ َوأََضلُّ َسِبياًل
maka dia di dalam akhirat buta dan mereka lebih sesat jalan

Al-Isra:72

أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َسِبياًل
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

jalan
Al-Furqon:34

ِبيِل َوأََضلُّوا۟ َكِثيًرا َوَضلُّوا۟ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
dan mereka lebih sesat sangat banyak dan mereka menyesatkan dari

tengah jalan
Al-Maidah:77 ۟ َوأََضلُّوا

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan Al-An'aam:24 َوَضلَّ

َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan sesatkan dari kalian apa adalah kalian kalian sangkakan / ujarkan

Al-An'aam:94

َقْد َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
sungguh telah mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan

sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-A'raaf:53

َورُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan dikembalikan kepada Allah pelindung mereka benar dan sesatkan

dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Yunus:30

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Huud:21

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

An-Nahl:87

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Al-Qashash:75

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْدُعوَن ِمن َقبُْل
dan sesatkan dari mereka apa yang adalah mereka mereka memohon

dari sebelum
Fush-Shilat:48

ِبيِل َوأََضلُّوا۟ َكِثيًرا َوَضلُّوا۟ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
dan mereka lebih sesat sangat banyak dan mereka menyesatkan dari

tengah jalan
Al-Maidah:77 ۟ َوَضلُّوا
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مِ وأََلُِضلَّنَُّهْم وأََلَُمنِّيَنَُّهْم َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليُبَتُِّكنَّ َءاذَاَن ٱأْلَنْعَٰ
dan sungguh saya akan menyesatkan mereka dan sungguh saya akan
membangkitkan angan-angan kosong mereka dan sungguh saya akan

menyuruh mereka dan sungguh mereka akan memotong telinga
binatang ternak

An-Nisa:119
وأََلُِضلَّنَُّهْم

َوِفى ٱأْلَِخرَِة َويُِضلُّ الـلَّـُه ٱلظَّٰلِِمنَي َويَفَْعُل الـلَّـُه َما يََشآُء
dan di akhirat dan disesatkan Allah orang-orang yang zalim da

mengerjakan Allah apa kehendaki
Ibrahim:27 َويُِضلُّ

لَِٰل ٱْلبَِعيِد بَِل ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِفى ٱْلَعذَاِب َوٱلضَّ
bahkan/tetapi orang-orang yang tidak mereka beriman kepada akhirat

di dalam siksa dan kesesatan jauh
Saba':8 لَِٰل َوٱلضَّ

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم َمن يَِضلُّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui orang menyesesatkan

dari jalannya
Al-An'aam:117 يَِضلُّ

َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya hanyalah

menyesesatkan diatasnya
Yunus:108

َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
dan barangsiapa dia menyesatkan maka sesungguhnya hanyalah

menyesesatkan diatasnya
Al-Isra:15

الَّ يَِضلُّ َربِّى واََل يَنَسى
tidak menyesesatkan Tuhanku dan Dia tidak lupa

Thaahaa:52

فََمِن ٱتَّبَعَ ُهَداَى فَاَل يَِضلُّ واََل يَْشَقىٰ
maka barangsiapa dia sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-ku maka

dia tidak akan menyesesatkan dan dia tidak mencelakakan
Thaahaa:123

فََمِن ٱْهتََدٰى فَلِنَفِْسِهۦ َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka untuk dirinya

sendiri dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya
hanyalah menyesesatkan diatasnya

Az-Zumar:41

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang disesatkan dari jalan Allah Shaad:26 يَِضلُّوَن

إِنََّما ٱلنَِّسىُٓء ِزيَاَدةٌ ِفى ٱْلُكفِْر يَُضلُّ ِبِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
sesungguhnya hanyalah mengundur-undurkan tambahan di dalam

kekafiran disesatkan dengannya orang-orang yang mereka
mengingkari

At-Taubah:37
يَُضلُّ
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َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4
يُِضلَّ

أَن يُِضلَُّهْم َضلَٰالًۢ بَِعيًدا
untuk dia menyesesatkan mereka kesesatan benar-benar sangat

jauhnya
An-Nisa:60 يُِضلَُّهْم

َوَمن يُرِْد أَن يُِضلَُّهۥ يَْجَعْل َصْدرَهُۥ َضيًِّقا َحرًَجا
dan barang siapa dia menghendaki bahwa dia menyesatkannya dia

menjadikan dadanya kesempitan kesukaran/kesempitan
Al-An'aam:125 يُِضلَُّهۥ

يُِضلُّ ِبِهۦ َكِثيًرا َويَْهِدى ِبِهۦ َكِثيًرا
disesatkan dengannya sangat banyak dan memberi petunjuk

dengannya sangat banyak
Al-Baqarah:26 يُِضلُّ

َوَما يُِضلُّ ِبِهۦٓ إاِلَّ ٱْلفَِٰسِقنَي
dan tidak disesatkan dengannya kecuali orang-orang yang sewenang-

wenang
Al-Baqarah:26

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمْن أَنَاَب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah disesatkan siapa

dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadaNya siapa taubat
Arraad:27

 إِن تَْحرِْص َعَلىٰ ُهَدىُٰهْم فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمن يُِضلُّ
jika sangat mengharapkan atas/terhadap dia menunjukkan mereka

maka sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang disesatkan
An-Nahl:37

َولَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
akan tetapi disesatkan siapa dia kehendaki dan memberi petunjuk

siapa dia kehendaki
An-Nahl:93

فَِإنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
maka sesungguhnya Allah disesatkan dari dia kehendaki dan

memberi petunjuk dari dia kehendaki
Faathir:8

َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف مُّرْتَاٌب
seperti itulah disesatkan Allah orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas (ia[lk]) yang ragu-ragu
Ghafir:34

ِفِريَن َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه ٱْلكَٰ
seperti itulah disesatkan Allah para pembangkang / kafir

Ghafir:74

َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31
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هُ فَأَنَُّهۥ يُِضلُُّهۥ ُكِتَب َعَليِْه أَنَُّهۥ َمن تَواَلَّ
ia telah diwajibkan atasnya bahwasanya barang siapa berkawan

dengannya mereka sesungguhnya dia disesatkannya
Al-Hajj:4 يُِضلُُّهۥ

إِنََّك إِن تَذَرُْهْم يُِضلُّوا۟ ِعبَاَدَك
sesungguhnya kamu jika (kamu) biarkan mereka disesatkan hamba-

hamba kamu
Nuh:27 ۟ يُِضلُّوا

نُْهْم أَن يُِضلُّوَك ت طَّآِئفٌَة مِّ َلَهمَّ
tentulah dia mengharapkan segolongan dari mereka akan mereka

menyesatkanmu
An-Nisa:113 يُِضلُّوَك

إِن تُِطعْ أَْكثََر َمن ِفى ٱأْلَرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل الـلَّـِه َو
dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di dalam bumi mereka

menyesatkanmu dari jalan Allah
Al-An'aam:116

َلْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
sekiranya mereka menyesatkan kalian dan tidak mereka menyesatkan

melainkan diri-diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Ali-Imran:69 يُِضلُّوَن

ونََك ِمن َشىٍْء َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَُضرُّ
dan tidak mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri dan

tidak mereka mudharatkan kamu dari sesuatu
An-Nisa:113

َلْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
sekiranya mereka menyesatkan kalian dan tidak mereka menyesatkan

melainkan diri-diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Ali-Imran:69 يُِضلُّونَُكْم

َوِمْن أَْوزَاِر ٱلَِّذيَن يُِضلُّونَُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
dan dari beban-beban orang-orang yang disesatkan mereka dengan

tidak/tanpa pengetahuan
An-Nahl:25 يُِضلُّونَُهم

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidakdia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:88 يُْضلِِل

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak dia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:143

َمن يُْضلِِل الـلَّـُه فَاَل َهاِدَى َلُهۥ
barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak (ia[lk]) yang

memberi petunjuk baginya
Al-A'raaf:186

أَفََمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلىٰ ُكلِّ نَفْسٍۭ َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
maka siapkah yang dia yang menegakkan atas/terhadap setiap

jiwa/orang dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak
baginya dari orang yang memberi petunjuk

Arraad:33
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َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Az-Zumar:23

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Az-Zumar:36

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak ada baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Ghafir:33

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن َولِىٍّ مِّۢن بَْعِدِهۦ
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak ada baginya dari

benar-benar pelindung dari sesudah itu
Asy-Syuura:44

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن َسِبيٍل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah tidak ada baginya dari jalan

Asy-Syuura:46

ِسُروَن َوَمن يُْضلِْل فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan barang siapa disesatkan maka itulah mereka mereka orang-orang

yang merugi
Al-A'raaf:178 يُْضلِْل

 َوَمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد َوَمن يُْضلِْل
dan barangsiapa dia menunjukkan Allah maka dia orang yang

mendapat petunjuk dan barangsiapa disesatkan
Al-Isra:97

َوَمن يُْضلِْل فََلن تَجَِد َلُهۥ َولِيًّا مُّرِْشًدا
dan barang siapa disesatkan maka tidak akan dia mendapatkan

baginya sebenar-benar pelindung yang memberi petunjuk
Al-Kahfi:17

َمن يََشِإ الـلَّـُه يُْضلِْلُه
barang siapa menghendaki Allah dia menyesatkannya Al-An'aam:39 يُْضلِْلُه

آلُّوَن تَْوبَتُُهْم َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلضَّ
taubat mereka dan mereka itu mereka orang-orang yang sesat Ali-Imran:90 آلُّوَن ٱلضَّ

آلُّوَن  َقاَل َوَمن يَْقنَُط ِمن رَّْحَمِة َربِِّهۦٓ إاِلَّ ٱلضَّ
dia mengatakan dan siapa/orang berputus asa dari rahmat tuhannya

kecuali orang-orang yang sesat
Al-Hijr:56

آلُّوَن ٱمْلَُكذِّبُوَن ثُمَّ إِنَُّكْم أَيَُّها ٱلضَّ
kemudian sesungguhnya kalian manakah orang-orang yang sesat

orang-orang yang mendustakan
Al-Waqi'a:51

آلِّنَي َغيِْر ٱمْلَْغُضوِب َعَليِْهْم واََل ٱلضَّ
selain/tanpa orang-orang yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-

orang yang sesat
Al-Faatihah:7 آلِّنَي ٱلضَّ
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آلِّنَي إِن ُكنتُم مِّن َقبْلِِهۦ مَلَِن ٱلضَّ  َو
dan sungguh adalah kalian dari sebelumnya sungguh dari/termasuk

orang-orang yang sesat
Al-Baqarah:198

آلِّنَي  أَلَُكونَنَّ ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلضَّ
tentu aku menjadi/termasuk dari kaum orang-orang yang sesat

Al-An'aam:77

آلِّنَي  َقاَل فََعْلتَُهآ إِذًا َوأَنَا۠ ِمَن ٱلضَّ
dia mengatakan (aku) telah melakukannya tatkala dan aku

dari/termasuk orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':20

آلِّنَي  َوٱْغِفْر أِلَِبىٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱلضَّ
dan ampunilah bagi bapakku sesungguhnya dia adalah dia

dari/termasuk orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':86

آلِّنَي  َوأَمَّآ إِن َكاَن ِمَن ٱمْلَُكذِِّبنَي ٱلضَّ
dan adapun jika adalah dia dari orang-orang yang mendustakan

orang-orang yang sesat
Al-Waqi'a:92

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk
Al-Baqarah:16 لََٰلَة ٱلضَّ

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى َوٱْلَعذَاَب ِبٱمْلَْغِفرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk dan siksa dengan ampunan
Al-Baqarah:175

ِبيَل لََٰلَة َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّوا۟ ٱلسَّ يَْشتَُروَن ٱلضَّ
mereka menukar/membeli kesesatan dan mereka menghendaki

supaya kalian menyesat jalan
An-Nisa:44

لََٰلُة فَِريًقا َهَدٰى َوفَِريًقا َحقَّ َعَليِْهُم ٱلضَّ
segolongan/sebagian dia mendapat petunjuk dan segolongan

haq/pasti atas mereka kesesatan
Al-A'raaf:30 لََٰلُة ٱلضَّ

لََٰلُة  فَِمنُْهم مَّْن َهَدى الـلَّـُه َوِمنُْهم مَّْن َحقَّْت َعَليِْه ٱلضَّ
maka diantara mereka orang dia mendapat petunjuk Allah dan

diantara mereka orang pasti atasnya kesesatan
An-Nahl:36

لََٰلِة ُقْل َمن َكاَن ِفى ٱلضَّ
kamu hendaklah mengatakan barang siapa adalah dia di dalam

kesesatan
Maryam:75 لََٰلِة ٱلضَّ

لَُٰل فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن فََماذَا بَْعَد ٱْلَحقِّ إاِلَّ ٱلضَّ
maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan mak

mengapadipalingkan
Yunus:32 لَُٰل ٱلضَّ

لَُٰل ٱْلبَِعيُد ذَٰلَِك ُهَو ٱلضَّ
itu dia kesesatan yang jauh

Ibrahim:18

لَُٰل ٱْلبَِعيُد اَل يَنفَُعُهۥ ذَٰلَِك ُهَو ٱلضَّ
tidak memberi manfaat kepadanya itu dia kesesatan yang jauh

Al-Hajj:12

3464

Vers
i E

va
lua

si
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واََل َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ٱمْلُِضلِّنَي َعُضًدا
dan tidak ciptaan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak adalah aku orang

yang mengambil orang-orang yang menyesatkan pembantu/penolong
Al-Kahfi:51 ٱمْلُِضلِّنَي
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ر م ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jahat, nakal, sedang, hina,

keji, licik, rendah, buruk, kikir, lokek, sakit, kotor, dengki, lekas marah,
hebat, pemberangas, pemberang, cendala, sedang-sedang, rata-rata,

atrophia, terhentinya pertumbuhan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berarti, bermaksud,

memaksudkan, menandakan, bersangka, memperuntukkan, menujukan,
mentakdirkan, mengalami atrophia, mengaku, mengakui, meyakinkan,

menanggung, menjamin

َضاِمٍر
onta kurus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأِْتنَي ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru

dalam / jauh
Al-Hajj:27 َضاِمٍر
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م م ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persatuan, aneksasi,

pencaplokan, penggabungan, penyerobotan, konjungsi, hubungan, kata
sambung, rangkaian, kata penghubung, kata perangkai, aposisi,

keterangan tambahan, keterangan pengganti, dekat, rapat, erat, akrab,
ketat, tertutup, hampir, penutupan, akhir, penutup, damping, teliti,

melekat, pengap, tersembunyi, ketel, bungkam, rahasia, kikir, lokek,
rodong, tdk segar, panas sekali, kerap, tersendiri, terpisah, lekat-lekat,

bagian, potongan, potong, buah, lagu, penggalan, satuan, lempeng,
kutipan, nukilan, cabik, koli, cebir, lemping, jumlah sedikit

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ikut, turut, menyusul, ikut
serta, menghubungkan, mengikat, menyekutui, menjadi anggota,

menyertai, memeluk, menumpang, masuk tentara, memadu,
mempertemukan, berhubungan dgn, berbatas, berbatasan,

menggandengkan, menauntukan, mempergandengkan, mempertauntukan,
mempertalikan, menutup, ditutup, menguncup, menggabungkan,

mengumpulkan, berkumpul, menggabungkan diri, mengkombinasikan,
bergabung, menyatukan, menambahkan, tambah, membilai, menambah,

menjumlahkan, menjumlah, mempertambah, menyambung,
mempersertakan, memperikuntukan, mempergaulkan, memberi,

mengatakan lagi, menerima, mendapatkan, memperoleh, mendapat,
mendapati, menangkap, memasukkan, memahami, meliputi, mencakup,
mengerti, memperkecil, mulai kemasukan, mengizinkan menginap, pergi
ke, mempersempit, memukul, menipu, memperbodoh, menangkapi, mulai

bocor

َوٱْضُمْم
dan kepitkanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱْضُمْم يََدَك إَِلىٰ َجنَاِحَك تَْخُرْج بَيَْضآَء
dan kepitkanlah tanganmu kepada sayapmu (kamu[lk]) keluarlah

putih
Thaahaa:22 َوٱْضُمْم

َوٱْضُمْم إَِليَْك َجنَاَحَك ِمَن ٱلرَّْهِب
dan dekapkanlah kepadamu sayapmu dari ketakutan / bergetar

Al-Qashash:32
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Kosakata AlQuran

ك ن ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sesak, kecil, tipis, sedikit,

terbatas, picik, terkurung, malang, buruk, buruk sekali, sedih, pahit, sial
sekali, susah sekali, yg menyedihkan, tdk enak badan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyempit, memperkecil,
menyipit, membatasi, memperketat, memperpicik, memperciut

َضنًكا
sulit/sempit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإنَّ َلُهۥ َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشرُهُۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أَْعَمىٰ
maka sesungguhnya baginya penghidupan sulit/sempit danakan

mengumpulkannya pada hari kiamat-kiamat buta
Thaahaa:124 َضنًكا

3468

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ن ن ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teguh, tahan, kuat bertahan,

ulat, yg mengotot, tamak, loba, serakah, lahap, gelojoh, rakus, angkara,
kemaruk, yg berhasrat, kikir

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memakan terlampau lahap,

ِبَضِننيٍ
dengan kikir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوَما ُهَو َعَلى ٱْلَغيِْب ِبَضِننيٍ

dan tidak dia atas/terhadap semua yang gaib dengan kikir At-Takwiir:24 ِبَضِننيٍ
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Kosakata AlQuran

و ه ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seruma, sama, tiruan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerupai, mirip, meniru,
mencontoh, menuruti, menirukan, membeo, merupakan tiruan, menurut,

menuruntukan, memperturuntukan, menyama-nyama

ِهـُٔوَن يُضَٰ
semakin meniru

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِهـُٔوَن َقْوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل ذَٰلَِك َقْوُلُهم ِبأَفْوَِٰهِهْم يُضَٰ
itu ucapan/perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka semakin

meniru perkataan orang-orang yang mereka mengingkari dari
sebelum

At-Taubah:30
ِهـُٔوَن يُضَٰ
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Kosakata AlQuran

hء و ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lampu, penerangan,

keterangan, pelita, api, tokoh, informasi, info, ringan, enteng, terang,
muda, tipis

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyalakan, menyala,
menerangi, mencolok, memarakkan, menyoroti, menghinggapi,
menghidupkan, menyuluhi, mencoloki, menyenter, tertumbuk,

menemukan secara kebetulan, menjumpai secara kebetulan

َوِضيَآًء ِضيَآًء ِبِضيَآٍء أََضآَءْت أََضآَء
dan

cahaya/penerangan bersinar dengan cahaya
(sinar terang)

ia
menerangi/menyinari ia menyinari

يُِضىُٓء
diterangi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُكلََّمآ أََضآَء َلُهم مََّشْوا۟ ِفيِه
setiap apa ia menyinari bagi/kepada mereka mereka jalan tentang

(kebenaran) itu
Al-Baqarah:20 أََضآَء

آ أََضآَءْت َما َحْوَلُهۥ فََلمَّ
maka setelah ia menerangi/menyinari apa disekelilingnya Al-Baqarah:17 أََضآَءْت

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِضيَآٍء أَفَاَل تَْسَمُعوَن
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan cahaya (sinar terang) ia membenam mendengar
Al-Qashash:71 ِبِضيَآٍء

ْمَس ِضيَآًء َوٱْلَقَمَر نُوًرا ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلشَّ
dia yang ia menjadikan matahari bersinar dan bulan cahaya Yunus:5 ِضيَآًء
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KosakataAlQuran

ُروَن ٱْلفُرَْقاَن َوِضيَآًء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa dan Harun al

furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran
bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Anbiyaa':48
َوِضيَآًء

يََكاُد زَيْتَُها يُِضىُٓء َوَلْو َلْم تَْمَسْسُه نَاٌر
semakin dekat zaitunnya diterangi walaupun tidak (kamu

menimpakannya api
An-Nuur:35 يُِضىُٓء
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Kosakata AlQuran

ر ي ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemalangan, kerusakan,

kejahatan, celaka
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membahayakan, merugikan,

menyakiti, merusak, mencelakakan, melukai, mengganggu, menjahati,
membejatkan, berarti

َضيَْر
kemudaratan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ اَل َضيَْر إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن
mereka berkata tidak kemudaratan sesungguhnya kami kepada tuhan

kami orang-orang yang dalam kondisi kembali
Asy-Syu'araa':50 َضيَْر
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ز ي ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembagian, curang, tidak

adil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membagi, mencurangi

ِضيزَىٰٓ
tidak adil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِتْلَك إِذًا ِقْسَمٌة ِضيزَىٰٓ
itu jika demikian pembagian tidak adil An-Najm:22 ِضيزَىٰٓ
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Kosakata AlQuran

ع ي ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jorok, kemal

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna binasa, mati, hancur, tewas,
membusuk

نُِضيعُ لِيُِضيعَ َداِحَضٌة أُِضيعُ أََضاُعوا۟
disia-siakan agar dia menyia-

nyiakan
(ia[pr]) yang

menyia-nyiakan aku menyia-nyiakan (mereka) menyia-
nyiakan

يُِضيعُ
menyia-nyiakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َلٰوةَ فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا۟ ٱلصَّ

maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)
menyia-nyiakan sholat

Maryam:59 ۟ أََضاُعوا
ِمٍل أَنِّى آَل أُِضيعُ َعَمَل عَٰ

sesungguhnya Aku tidak aku menyia-nyiakan dia
berusaha/beramal/bekerja yangmembuat

Ali-Imran:195 أُِضيعُ
تُُهْم َداِحَضٌة وَن ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ٱْستُجِيَب َلُهۥ ُحجَّ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ

dan orang-orang yang dibantah di dalam Allah dari sesudah
apa(agama) diterima baginya bantahan mereka (ia[pr]) yang menyia-

nyiakan

Asy-Syuura:16 َداِحَضٌة

نَُكْم َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضيعَ إِيمَٰ
dan tidak adalah dia Allah agar dia menyia-nyiakan iman kalian Al-Baqarah:143 لِيُِضيعَ

إِنَّا اَل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْصلِِحنَي
sesungguhnya kami tidak disia-siakan pahala orang-orang yang

mengadakan perdamaian
Al-A'raaf:170 نُِضيعُ

نُِصيُب ِبرَْحَمِتنَا َمن نََّشآُء واََل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
(kami) dilimpahkan dengan rahmat / kasih-sayang kami siapa dia

menghendaki dan tidak disia-siakan pahala orang-orang yang berbuat
baik

Yusuf:56
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َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan bahwasannya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:171 يُِضيعُ

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

berbuat baik
At-Taubah:120

َوٱْصِبْر فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
dan bersabarlah maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan

pahala orang-orang yang berbuat baik
Huud:115

فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang

yang berbuat baik
Yusuf:90
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ف ي ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengunjung, jamu, undangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghibur, menjamu,
melipur, mengadakan perjamuan makan, menyuguh, menyimpan dlm hati,

memperjamu, memperbasakan, memperalatkan, memperlalaikan,
menerima jamu

يَُضيِّفُوُهَما َضيِْفىٓ َضيِْفى َضيِْفِهۦ َضيِْف
menjamu keduanya

(mereka) tamuku tamuku tamunya tamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونَبِّئُْهْم َعن َضيِْف إِبْرَِٰهيَم
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] tentang tamu

Ibrahim
Al-Hijr:51 َضيِْف

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث َضيِْف إِبْرَِٰهيَم ٱمْلُْكرَِمنَي
apakah sampai kepadamu kisah nyata tamu Ibrahim orang-orang

yang dalam kondisi dimuliakan

Adz-
Dzaariyaat:24

َوُدوهُ َعن َضيِْفِهۦ فَطََمْسنَآ أَْعيُنَُهْم فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya membujuknya dari tamunya lalu (kami)

membutakan mata-mata mereka maka kalian hendaklah merasakan
azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:37
َضيِْفِهۦ

ؤآَُلِء َضيِْفى فَاَل تَفَْضُحوِن َقاَل إِنَّ هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya mereka itu tamuku maka jangan

memalukan aku
Al-Hijr:68 َضيِْفى

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه واََل تُْخزُوِن ِفى َضيِْفىٓ
maka kalian hendaklah takut Allah dan jangan (mereka)

menghinakan di dalam tamuku
Huud:78 َضيِْفىٓ

فَأَبَْوا۟ أَن يَُضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا
maka mereka menolak untuk menjamu keduanya (mereka) maka

(dia) mendapatkan didalamnya dinding
Al-Kahfi:77 يَُضيِّفُوُهَما
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ق ي ظ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rapi, erat, rapat, padat,

singsat, kencang, sempit, kuat, tegang, regang, sulit, keras, jegang, sukar,
cekak, mabuk, kikir, bakhil, kekar, penuh sesak, senak, ketang, serat, sesak
padat, mampat, kuat-kuat, sesak, ciut, kecil, tipis, sedikit, terbatas, picik,

terkurung, seksama, cupat, cupet, genting, kincup, kiat, yg menderita
kejang, yg sukar dibaca, tepat, sempurna, teliti, streng, saksama, dekat,
hampir, damping, akrab, tertutup, melekat, pengap, tersembunyi, ketel,

bungkam, rahasia, lokek, rodong, tdk segar, panas sekali, kerap, tersendiri,
terpisah, lekat-lekat, kepil, sanding, secara singkat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyempit, memperkecil,
menyipit, membatasi, memperketat, memperpicik, memperciut, dekat,

rapat, erat, akrab, ketat, tertutup

َوَضاَق لِتَُضيُِّقوا۟ َضيٍْق َضيًِّقا َضاَقْت
dan (ia) merasa

sempit
untuk disempitkan
(oleh kalian[lk]) kesempitan kesempitan (ia[pr]) merasa

sempit (kk lampau)

يَِضيُق َويَِضيُق َوَضآِئقٌۢ َوَضاَقْت
menjadi merasa

sempit/sesak
dan menjadi sangat

sempit dan kesempitan dan (ia) merasa sempit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َحتَّىٰٓ إِذَا َضاَقْت َعَليِْهُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم أَنفُُسُهْم
sehingga apabila (ia[pr]) merasa sempit (kk lampau) atas mereka
bumi dengan apa/padahal (ia)meluas dan (ia) merasa sempit atas

mereka diri-diri mereka

At-Taubah:118
َضاَقْت

َوَمن يُرِْد أَن يُِضلَُّهۥ يَْجَعْل َصْدرَهُۥ َضيًِّقا َحرًَجا
dan barang siapa dia menghendaki bahwa dia menyesatkannya dia

menjadikan dadanya kesempitan kesukaran/kesempitan
Al-An'aam:125 َضيًِّقا

إِذَآ أُْلُقوا۟ ِمنَْها َمَكانًا َضيًِّقا  َو
dan apabila (kalian) lemparkanlah dari padanya/didalamnya

tempat/kedudukan kesempitan
Al-Furqon:13
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ا يَْمُكُروَن واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم واََل تَُك ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan berduka cita atas mereka dan jangan adalah di dalam

kesempitan dari apa mereka membuat tipu dayakan
An-Nahl:127 َضيٍْق

ا يَْمُكُروَن واََل تَُكن ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan kamu adalah di dalam kesempitan dari apa mereka

membuat tipu dayakan
An-Naml:70

وُهنَّ لِتَُضيُِّقوا۟ َعَليِْهنَّ واََل تَُضآرُّ
dan jangan disusahkan mereka[pr] untuk disempitkan (oleh

kalian[lk]) atas mereka
Ath-Thalaaq:6 ۟ لِتَُضيُِّقوا

ذَا يَْوٌم َعِصيٌب َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاَل هَٰ
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan dia mengucapkan ini

hari samat sulit
Huud:77 َوَضاَق

َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاُلوا۟ اَل تََخْف واََل تَْحزَْن
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan mereka berkata tidak

takut dan jangan berduka cita
Al-Ankabuut:33

َوَضاَقْت َعَليُْكُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت
dan (ia) merasa sempit atas kalian bumi dengan apa (ia)meluas At-Taubah:25 َوَضاَقْت

َحتَّىٰٓ إِذَا َضاَقْت َعَليِْهُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم أَنفُُسُهْم
sehingga apabila (ia[pr]) merasa sempit (kk lampau) atas mereka
bumi dengan apa/padahal (ia) meluas dan (ia) merasa sempit atas

mereka diri-diri mereka

At-Taubah:118

َوَضآِئقٌۢ ِبِهۦ َصْدرَُك أَن يَُقوُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َكنزٌ
dan kesempitan dengannya dadamu bahwa dia mengatakan mengapa

tidak dia menurunkan atasnya harta simpanan
Huud:12 َوَضآِئقٌۢ

ُروَن َويَِضيُق َصْدِرى واََل يَنطَلُِق لَِساِنى فَأَرِْسْل إَِلىٰ هَٰ
dan menjadi sangat sempit dadaku dan tidak akhirnya dapat

menjalankan lisan maka kamu hendaklah mengutus kepada Harun
Asy-Syu'araa':13 َويَِضيُق

َوَلَقْد نَْعَلُم أَنََّك يَِضيُق َصْدرَُك ِبَما يَُقوُلوَن
dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kamu menjadi

merasa sempit/sesak dadamu dengan apa/sebab mereka mengatakan
Al-Hijr:97 يَِضيُق
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د ا ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َعْدٍن َعاٍد َعاٌد َعاًدا ِبَعاٍد
'adn orang yang

melampaui batas kaum ad kaum 'ad terhadap kaum 'ad

َوَعادٌۢ َوَعاٌد َوَعاًدا لَِّعاٍد َعْدٍن
dan kaum 'ad dan kaum 'ad (ia[lk]) menjanjikan

kepada kami bagi kaum 'ad 'adn

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبَعاٍد
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap kaum 'ad
Al-Fajr:6 ِبَعاٍد

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أآََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا۟ َربَُّهْم
dan pada hari kiamat-kiamat ingatlah sesungguhnya kaum 'ad mereka

mengingkari tuhan
Huud:60 َعاًدا

َوأَنَُّهۥٓ أَْهَلَك َعاًدا ٱأْلُوَلىٰ
dan bahwasanya ia keluarga kamu kaum 'ad pertama/dahulu

An-Najm:50

َكذَّبَْت َعاٌد ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad para yang diutus /

para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':123

َعاٌد
فَأَمَّا َعاٌد فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ

maka adapun kaum ad maka mereka menyombngkan diri di dalam
bumi dengan tidak/tanpa yang benar

Fush-Shilat:15

َكذَّبَْت َعاٌد فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad maka

bagaimana/alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku
Al-Qamar:18
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َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهلُِكوا۟ ِبِريحٍ َصرَْصٍر َعاِتيٍَة
dan adapun kaum ad maka dibinasakanlah dengan angin sangat

dingin dan kencan (ia[pr]) yang amat sombong
Al-Haaqqah:6

إَِلىٰ َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َو
dan kepada orang yang melampaui batas saudara mereka yahudi Al-A'raaf:65 َعاٍد

 َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ َجَعَلُكْم ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َعاٍد
dan ingatlah kamu ketika dia menjadikan kalian pengganti-pengganti

dari sesudah orang yang melampaui batas
Al-A'raaf:74

إَِلىٰ َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َو
dan kepada orang yang melampaui batas saudara mereka yahudi

Huud:50

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13

َوٱذُْكْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر َقْوَمُهۥ ِبٱأْلَْحَقاِف
dan ingatlah saudara orang yang melampaui batas ketika (ia)

akhirnya memberi peringatan kaumnya di bukit pasir
Al-Ahqaaf:21

يحَ ٱْلَعِقيَم َوِفى َعاٍد إِذْ أَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلرِّ
dan pada orang yang melampaui batas ketika kami telah mengutus

atas mereka angin mandul / tidak menghasilkan apa-apa

Adz-
Dzaariyaat:41

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن لِِديَن ِفيَها َوَمسَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan tempat-tempat tinggal

kebaikan di dalam surga 'adn
At-Taubah:72 َعْدٍن

يَِّٰتِهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها َوَمن َصَلحَ ِمْن َءابَآِئِهْم َوأَزْوَِٰجِهْم َوذُرِّ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dan orang (ia) melakukan

perbuatan baik/saleh dari bapak-bapak mereka dan isteri-isteri
mereka dan keturunan mereka

Arraad:23

ُر َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai bagi mereka
An-Nahl:31

ُر أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
itulah mereka bagi mereka surga 'adn dia mengalirkan dari bawah

mereka sungai-sungai
Al-Kahfi:31

ُن ِعبَاَدهُۥ ِبٱْلَغيِْب َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ
surga 'adn yang Ia menjanjikan pemurah hamba-hambanya dengan

yang gaib/tidak nampak
Maryam:61
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ُر َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Thaahaa:76

َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها يَُحلَّْوَن ِفيَها
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya diberi perhiasan di

dalamnya
Faathir:33

فَتََّحًة لَُّهُم ٱأْلَبْوَُٰب َجنَِّٰت َعْدٍن مُّ
surga 'adn yang sangat terbuka bagi mereka pintu-pintu

Shaad:50

َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعدتَُّهْم
ya tuhan kami dan (kamu[lk]) masukkanlah mereka surga 'adn yang

kamu janjikan kepada mereka
Ghafir:8

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم َوَمسَٰ
dan tempat-tempat tinggal kebaikan di dalam surga 'adn itu

keberuntungan maha besar/maha agung
Ash-Shaff:12

 َجزَآؤُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَُّٰت َعْدٍن
balasan mereka disisi tuhan mereka surga 'adn

Al-Baiyinah:8

أاََل بُْعًدا لَِّعاٍد َقْومِ ُهوٍد
ingatlah kebinasaan bagi kaum 'ad kaum hud Huud:60 لَِّعاٍد

َب ٱلرَّسِّ َوُقُرونًۢا بَنْيَ ذَٰلَِك َكِثيًرا َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوأَْصحَٰ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan penduduk

Rass dan kurun-kurun diantara itu sangat banyak
Al-Furqon:38 َوَعاًدا

ِكِنِهْم َ َلُكم مِّن مَّسَٰ َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوَقد تَّبنَيَّ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan sungguh ia
menjadi jelas bagi kalian dari tempat tinggal mereka/ummat-ummat

Al-Ankabuut:38

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan
sebelum mereka kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Al-Hajj:42
َوَعاٌد

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara
Shaad:12

ُن ُلوٍط إِْخوَٰ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َو
dan kaum 'ad dan FirXaun dan saudara lut

Qaaf:13

َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعادٌۢ ِبٱْلَقارَِعِة
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dan kaum 'ad

dengan yang mengejutkan / membuat bencana / hari kiamat
Al-Haaqqah:4 َوَعادٌۢ
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ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70 َوَعاٍد

َوَعاٍد َوثَُموَد َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم اَل يَْعَلُمُهْم إاِلَّ الـلَّـُه
dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan orang-orang yang dari sesudah

mereka tidak (ia[lk]) mengetahui mereka selain Allah
Ibrahim:9

ِمثَْل َدأِْب َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد
seperti keadaan kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Ghafir:31

3483

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

م ا ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna umum, awam, lazim,

jenderal, total, am, tdk terperinci, universal, semesta, sejagat, sedunia,
dunia, bersama, buani, publik, masyarakat umum, rakyat, khalayak, yg

berkenaan dgn rakyat, berkenaan dgn negeri, biasa, sama, kasar, dangkal,
murba, yg tdk tahu adat, historis, bersejarah, kesejarahan, berhubung dgn
sejarah, dahulu kala, kotor, bruto, besar, menyolok, tebal, terlalu gemuk,
menyolok mata, penuh, tersebar luas, banyak, yg mempunyai banyak, yg

meluas, kuat, yg berlaku, kurang lengkap, bersahaja, sederhana, dlm garis
besar, terbuka, buka, bebas, lapang, lepas, berlubang, kekar, terluang,

berlubang-lubang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuka, buka, mementang,
mengembangkan, membentangkan, membeberkan, dibuka, membukakan,

mengembang, membongkar, mulai bekerja, mengadakan,
memperkembangkan, membeber

َعاِمِهْم َعاَمنْيِ َعامٍ َعاٌم َعاًما
tahun mereka dua tahun tahun tahun tahun

مَّرَّةً
tahun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه

(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar
disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar

mengharamkan Allah

At-Taubah:37
َعاًما

يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه
(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar

disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar
mengharamkan Allah

At-Taubah:37

 فََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف_َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسنَي َعاًما
maka (ia) menetap pada/bersama mereka seribu tahun kecuali

(kurang) lima puluh tahun
Al-Ankabuut:14
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KosakataAlQuran

ثُمَّ يَأِْتى ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعاٌم ِفيِه
kemudian ia mendatangkan / mengumpulkan dari sesudah itu tahun

tentang (kebenaran) itu
Yusuf:49 َعاٌم

فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259
َعامٍ

 َقاَل بَل لَِّبثَْت ِما۟ئََة َعامٍ
dia mengatakan bahkan (kamu) menempati seratus tahun

Al-Baqarah:259

ُلُهۥ ِفى َعاَمنْيِ أَِن ٱْشُكْر لِى َولِوَٰلَِديَْك إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر َوِفصَٰ
dan menyapihnya di dalam dua tahun agar/hendalah (kamu)

bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu kepadaku
tempat kembali

Luqman:14
َعاَمنْيِ

ذَا فَاَل يَْقَربُوا۟ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم بَْعَد َعاِمِهْم هَٰ
maka janganlah mendekati masjid Haram sesudah tahun mereka ini At-Taubah:28 َعاِمِهْم

أَواََل يََرْوَن أَنَُّهْم يُفْتَنُوَن ِفى ُكلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو
atau setiap tidak (mereka) melihat sesungguhnya mereka di dalam

(kalian) bertasbih setiap tahun atau
At-Taubah:126 مَّرَّةً
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ا ب ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna muatan, angkutan, bawaan,

pikulan, tumpangan, timpaan, kotak, peti, sekotak, kotak pos, dos, bis, kis,
tempat duduk di teater

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengerahkan, memobilisir,
memuat, memuatkan, memuati, mengisi, menimbuni, membebani,
memberati, memikulkan, mendapatkan, memperoleh, mendapat,

mendapati, masuk tentara, tekan serdadu, mempak, memasukkan ke dlm
kotak, main tinju, mendirikan, mengajukan, membangun, menginap,
membuat, mengatur, menyediakan, mengadakan, mencalonkan diri,

menaikkan, memberi, menyumbangkan

۟ يَْعبَؤُا
memperdulikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل َما يَْعبَؤُا۟ ِبُكْم َربِّى
kamu hendaklah mengatakan tidak memperdulikan dengan/kepada

kalian Tuhanku
Al-Furqon:77 ۟ يَْعبَؤُا
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ث ب ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesia-siaan, kelakuan

sembrono, tingkah laku yg tdk keruan, kesenangan, hiburan, penghabisan
waktu, barang sepele, mainan, permainan, kesenangan, sesuatu yg kecil,

main-mainan,jumlah sedikit, tetek bengek, sesuatu yg tak berharga, main-
mainan, pembuangan waktu, agak, sedikit, nonsen, khayalan, hiasan,

putaran, suara gemetar, suara geletar, sinar bulan, khayal,
mempermainkan, meraba-raba, kesembronoan, seperti mainan, kecil

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kencing, berkencing,
berurusan remeh, meraba, mempermainkan, bermalas-malas,

memutarkan, memutar, gemetar, berkeliaran, melimbang,
bergelandangan, mondar-mandir, menggagalkan, membuang waktu,

bekerja dgn enggan, berpindah-pindah kerja, bergelandang, lari,
berkeluyuran, menipu, berlaku tdk jujur, tawar-menawar

َعبَثًا تَْعبَثُوَن
permainan melakukan perbuatan sia-sia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَبْنُوَن ِبُكلِّ ِريعٍ َءايًَة تَْعبَثُوَن
mengapa kamu membangun dengan setiap tempat yang sangat tinggi

suatu tanda melakukan perbuatan sia-sia

Asy-
Syu'araa':128

تَْعبَثُوَن
أَفََحِسبْتُْم أَنََّما َخَلْقنَُٰكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إَِليْنَا اَل تُرَْجُعوَن

apakah (kalian) mengira bahwasanya hanyalah kami menciptakan
kalian permainan dan bahwasanya kalian kepada kami tidak kalian

dikembalikan

Al-
Mu'minuun:115

َعبَثًا
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د ب ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hamba, budak belian, patik,

bayu, perhambaan, perbudakan, tawanan, yg bersifat budak, bersifat
hamba, yg bersifat budak belian, yg ditawan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menyembah, memuja,
beribadat, mendewakan, berdoa, bersembahyang, mengaspal, meratakan,

membatui, melapisi jalan dgn batu, bekerja keras, membanting tulang,
memperlakukan sbg budak, mendagangkan budak, mendagangkan

hamba, menghambakan, memperbudak, memperhamba,
memperhambakan

ِبَعبِْدِهۦ أَفَتَْعبُُدوَن أَْعبُُد أَْعبَُد أَتَْعبُُدوَن
dengan hamba-nya maka mengapa

(kalian) menyembah sembah aku menyembah apakah kalian
menyembah

ِبِعبَاِدى ِبِعبَاِدِهۦ ِبِعبَاَدِتِهْم ِبِعبَاَدِة ِبَعبِْدِهۦ
dengan hamba-

hamba-ku
dengan hamba-

hamba-nya
dengan peribadatan

mereka
dengan/dalam
peribadatan dengan hamba-nya

تَْعبُُد ِبٱْلِعبَاِد ِبٱْلَعبِْد ِبِعبَاِدٓى ِبِعبَاِدى
menyembah dengan hamba dengan hamba

sahaya
dengan hamba-

hamba-ku
dengan hamba-

hamba-ku

تَْعبُِد تَْعبُُدٓوا۟ تَْعبُُدوَن تَْعبُُدوا۟ تَْعبُُد
menyembah menyembah kalian menyembah menyembah menyembah

َعبَْدنَا َعبَدتُّْم َعاِبٌد تَّْعبُُد تَْعبُِد
(kami) menyembah (kalian) menyembah (ia[lk]) yang

menyembah menyembah menyembah

َعبٌْد َعبًْدا َعبَّدتَّ َعبَْدنَُٰهم َعبَْدنَا
seorang hamba hamba (kamu)

memperhambakan
(kami) menyembah

mereka (kami) menyembah
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َعبَْدهُۥ َعبَْدنَآ َعبَْدنَا َعبٍْد َعبٌْد
hamba-nya hamba kami hamba kami hamba seorang hamba

َعبِْدِه َعبِْدنَا َعبُْد َعبَْديِْن َعبَْدهُۥ
hambanya hamba kami hamba dua orang hamba hamba-nya

ِبُدوَن عَٰ ِبدٍَٰت عَٰ َعبِْدِهۦٓ َعبِْدِهۦ َعبِْدِه
orang-orang yang
telah menyembah

(ia[pr]) yang
beribadat hambanya hambanya hambanya

ِعبَاَد ِعبَاٌد ِعبَاًدا ِبِديَن عَٰ ِبُدوَن عَٰ
hamba-hamba hamba/makhluk hamba orang-orang yang

menyembah
orang-orang yang
telah menyembah

ِعبَاَدَك ِعبَاَدِتى ِعبَاَدِتِهۦ ِعبَاَدِتُكْم ِعبَاَد
hamba-hamba kamu hamba-hambaku hambanya hamba kalian hamba-hamba

ِعبَاُدَك ِعبَاُد ِعبَاَدهُۥ ِعبَاَدهُ ِعبَاَدَك
hamba kamu hamba-hamba hamba-hambanya hamba-hambanya hamba-hamba kamu

ِعبَاِدنَا ِعبَاِدُكْم ِعبَاِدَك ِعبَاِد ِعبَاُدَك
hamba-hamba kami hamba-hamba

kalian hamba-hamba-mu hamba-hamba hamba kamu

ِعبَاِدِهۦٓ ِعبَاِدِهۦ ِعبَاِدِه ِعبَاِدنَآ ِعبَاِدنَا
hamba-hambanya hamba-hambanya hamba-hambanya hamba-hamba kami hamba-hamba kami

ِعبََٰدنَآ ِعبَاِدٓى ِعبَاِدَى ِعبَاِدى ِعبَاِدِهۦٓ
hamba-hamba kami hamba-hamba hamba-hamba-ku hamba-hamba hamba-hambanya
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۟ فَٱْعبُُدوا فَْليَْعبُُدوا۟ ِعبَِٰدى ِعبَُٰد ِعبََٰدنَآ
maka sembahlah

olehmu
maka hendaklah

(mereka[lk])
menyembah

hamba-hamba hamba-hamba hamba-hamba kami

فَٱْعبُْد فَٱْعبُِد فَٱْعبُُدوهُ فَٱْعبُُدوِن فَٱْعبُُدوا۟
hendaknya kamu

sembah maka sembahlah maka sembahlah
Dia

maka (kalian)
sembahlah aku

maka sembahlah
olehmu

لِِعبَاِدِه لِِعبَاِدنَا فَٱْعبُْدهُ فَٱْعبُْدِنى فَٱْعبُْد
bagi hamba-
hambanya

bagi hamba-hamba
kami

maka sembahlah
Dia

maka sembahlah
Aku

hendaknya kamu
sembah

لِنَْعبَُد ِبِديَن لِْلعَٰ لِِعبََٰدِتِهۦ لِِعبَاِدِهۦ لِِعبَاِدِه
agar menyembah bagi orang-orang

yang beribadat
dalam menjadi

hambanya
bagi hamba-
hambanya

bagi hamba-
hambanya

لِِّعبَاِدى لِيَْعبُُدٓوا۟ لِيَْعبُُدوِن لِيَْعبُُدوا۟ لِنَْعبَُد
kepada hamba-

hamba-ku untuk menyembah supaya
menyembahku untuk menyembah agar menyembah

نَْعبَُد لِّْلِعبَاِد لِّْلَعِبيِد لِِّعبَاِدَى لِِّعبَاِدى
kami menyembah bagi hamba-hamba terhadap hamba-

hambanya
kepada hamba-

hambaku
kepada hamba-

hamba-ku

َوَعبََد نَّْعبَُد نَْعبُُدُهْم نَْعبُُد
dan dia menyembah kami menyembah menyembah mereka[lk] kami menyembah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل أَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian menyembah dari selain

Allah
Al-Maidah:76 أَتَْعبُُدوَن

َقاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَنِْحتُوَن
dia mengatakan apakah kalian menyembah apa (patung) memahat

Ash-Shaafaat:95
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ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Al-An'aam:56
أَْعبَُد

ُقْل إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku

diperintahkan untuk aku menyembah Allah
Arraad:36

ِذِه ٱْلبَْلَدِة إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد رَبَّ هَٰ
sesungguhnya hanyalah aku diperintahkan untuk aku menyembah

tuhan pemelihara ini negeri
An-Naml:91

ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

untuk/bahwa aku menyembah Allah orang yang mengikhlaskan diri
baginya ketaatan

Az-Zumar:11

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Ghafir:66

فَآَل أَْعبُُد ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
maka tidak sembah orang-orang yang kalian menyembah dari selain

Allah
Yunus:104 أَْعبُُد

َولَِٰكْن أَْعبُُد الـلَّـَه ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكْم َوأُِمرُْت
akan tetapi sembah Allah yang dia mewafatkan kalian dan (aku)

diperintahkan
Yunus:104

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َوَما لِىَ آَل أَْعبُُد ٱلَِّذى فَطَرَِنى َو
dan tidak bagiku tidak sembah yang (ia) telah menciptakan aku dan

kepada-Nya kalian dikembalikan
YaaSiin:22

ُقِل الـلَّـَه أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَُّهۥ ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan Allah sembah orang yang

mengikhlaskan diri baginya agama
Az-Zumar:14

ِهُلوَن ُقْل أَفََغيَْر الـلَّـِه تَأُْمُرٓونِّىٓ أَْعبُُد أَيَُّها ٱْلجَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka apakah selain Allah menyuruh

aku sembah manakah orang-orang yang bodoh
Az-Zumar:64

آَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن
tidak sembah apa kalian menyembah

Al-Kaafiruun:2

ِبُدوَن َمآ أَْعبُُد  وآََل أَنتُْم عَٰ
dan tidak kalian orang-orang yang telah menyembah apa sembah

Al-Kaafiruun:3

ِبُدوَن َمآ أَْعبُُد  وآََل أَنتُْم عَٰ
dan bukanlah kalian orang-orang yang telah menyembah apa sembah

Al-Kaafiruun:5
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َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُكْم َشيْـًٔا واََل يَُضرُُّكْم
dia mengatakan maka mengapa (kalian) menyembah dari selain Allah

apa tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian sesuatu dan tidak dia
memberi mudharat kepada kalian

Al-Anbiyaa':66
أَفَتَْعبُُدوَن

َن ٱلَِّذٓى أَْسَرٰى ِبَعبِْدِهۦ َليْاًل ُسبْحَٰ
maha suci yang telah memperjalankan dengan hamba-nya malam hari Al-Isra:1 ِبَعبِْدِهۦ

لًِحا واََل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحدًۢا فَْليَْعَمْل َعَماًل صَٰ
maka hendaklah mengerjakan pekerjaan/amal yang saleh dan

janganlah dia mempersekutukan dengan/dalam peribadatan tuhannya
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:110 ِبِعبَاَدِة

َكالَّ َسيَْكفُُروَن ِبِعبَاَدِتِهْم َويَُكونُوَن َعَليِْهْم ِضدًّا
sekali-kali tidak kelah mengingkari dengan peribadatan mereka dan

adalah atas mereka lawan/musuh
Maryam:82 ِبِعبَاَدِتِهْم

ِفِريَن إِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُوا۟ َلُهْم أَْعَدآًء وََكانُوا۟ ِبِعبَاَدِتِهْم كَٰ َو
dan apabila telah dikumpulkan manusia adalah mereka bagi mereka
bermusuh-musuhan dan adalah mereka dengan peribadatan mereka

orang-orang kafir

Al-Ahqaaf:6

إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:30 ِبِعبَاِدِهۦ

إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:96

إِنَّ الـلَّـَه ِبِعبَاِدِهۦ َلَخِبيرٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan hamba-hamba-nya benar-benar

mengetahui (ks/kb[tunggal] sangat/maha) maha melihat
Faathir:31

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ بَِصيرًۢا
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka maka sesungguhnya

Allah adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha melihat
Faathir:45

الـلَّـُه َلِطيفٌۢ ِبِعبَاِدِهۦ يَْرزُُق َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
Allah sangat lembut / halus dengan hamba-hamba-nya dia memberi

rezki siapa dia kehendaki dan dia sangat kuat maha perkasa
Asy-Syuura:19

إِنَُّهۥ ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرٌۢ بَِصيٌر
sesungguhnya dia dengan hamba-hamba-nya maha mengetahui maha

melihat
Asy-Syuura:27

َوَلَقْد أَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدى
dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa agar

berjalanlah dengan hamba-hamba-ku
Thaahaa:77 ِبِعبَاِدى
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تَّبَُعوَن فَأَْسِر ِبِعبَاِدى َليْاًل إِنَُّكم مُّ
maka berjalanlah dengan hamba-hamba-ku malam hari sesungguhnya

kalian orang-orang yang menarik untuk diikuti / dikejar
Ad-Dukhaan:23

تَّبَُعوَن َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدٓى إِنَُّكم مُّ
dan kami telah wahyukan kepada Musa agar berjalanlah dengan

hamba-hamba-ku sesungguhnya kalian orang-orang yang menarik
untuk diikuti / dikejar

Asy-Syu'araa':52 ِبِعبَاِدٓى

ٱْلُحرُّ ِبٱْلُحرِّ َوٱْلَعبُْد ِبٱْلَعبِْد َوٱأْلُنثَىٰ ِبٱأْلُنثَىٰ
orang-orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya

dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita
Al-Baqarah:178 ِبٱْلَعبِْد

َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha penyantun dengan hamba Al-Baqarah:207 ِبٱْلِعبَاِد

 َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha melihat dengan hamba

Ali-Imran:15

 َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan Allah maha melihat dengan hamba

Ali-Imran:20

 َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan Allah maha penyantun dengan hamba
Ali-Imran:30

 إِنَّ الـلَّـَه بَِصيرٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
sesungguhnya Allah maha melihat dengan hamba

Ghafir:44

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه يَٰٓأَبَِت لَِم تَْعبُُد َما
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya wahai bapakku mengapa

menyembah apa/sesuatu
Maryam:42 تَْعبُُد

يْطََٰن أَن الَّ تَْعبُُدوا۟ ٱلشَّ
bahwa tidak menyembah syaitan YaaSiin:60 ۟ تَْعبُُدوا

اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ الـلَّـَه َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحَسانًا
tidak kalian menyembah selain Allah dan kepada orang tua

perwujudan dalam perbuatan baik
Al-Baqarah:83 تَْعبُُدوَن

إِذْ َقاَل لِبَِنيِه َما تَْعبُُدوَن ِمۢن بَْعِدى
ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya apa kalian menyembah

dari sesudah/sepeninggalku
Al-Baqarah:133

 َوٱْشُكُروا۟ لِـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur kepada Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
Al-Baqarah:172
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 َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن
dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28

فَآَل أَْعبُُد ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
maka tidak sembah orang-orang yang kalian menyembah dari selain

Allah
Yunus:104

يْتُُموَهآ أَنتُْم َوَءابَآؤُُكم َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إآِلَّ أَْسَمآًء َسمَّ
tidak kalian menyembah dari selain dia kecuali nama-nama kalian

menamakannya kalian dan bapak-bapak kalian
Yusuf:40

 َوٱْشُكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur nikmat Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
An-Nahl:114

أُفٍّ لَُّكْم َومِلَا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَفَاَل تَْعِقُلوَن
ah (celaka) bagi kalian dan kenapa kalian menyembah dari selain

Allah ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Anbiyaa':67

إِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya kalian dan tidak kalian menyembah dari selain Allah

Al-Anbiyaa':98

 إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َما تَْعبُُدوَن
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa kalian

menyembah
Asy-Syu'araa':70

 َقاَل أَفَرََءيْتُم مَّا ُكنتُْم تَْعبُُدوَن
dia mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa adalah kalian

kalian menyembah
Asy-Syu'araa':75

 َوِقيَل َلُهْم أَيَْن َما ُكنتُْم تَْعبُُدوَن
dan dikatakan kepada mereka dimana apakah adalah kalian kalian

menyembah
Asy-Syu'araa':92

إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْوثَٰنًا َوتَْخُلُقوَن إِفًْكا
sesungguhnya hanyalah kalian menyembah dari selain Allah berhala-

berhala dan membuat kedustaan / perpalingan
Al-Ankabuut:17

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang kalian menyembah dari selain Allah

Al-Ankabuut:17

 إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َماذَا تَْعبُُدوَن
ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa yang

kalian menyembah
Ash-Shaafaat:85

 فَِإنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن
maka sesungguhnya kalian dan tidak kalian menyembah

Ash-
Shaafaat:161

 إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
jika adalah kalian hanya kepadanya kalian menyembah

Fush-Shilat:37
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ا تَْعبُُدوَن  إِنَِّنى بَرَآٌء مِّمَّ
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian menyembah

Az-Zukhruf:26

ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ ِمنُكْم َوِممَّ
sesungguhnya kami berlepas diri diantara kalian dan dari apa kalian

menyembah dari selain Allah

Al-
Mumtahinah:4

 آَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن
tidak sembah apa kalian menyembah

Al-Kaafiruun:2

أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
agar tidak menyembah kecuali/selain Allah Huud:2 ۟ تَْعبُُدٓوا

أَن الَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
bahwa janganlah menyembah selain Allah

Huud:26

إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ
sesungguhnya hukum/penentuan kecuali/hanyalah bagi/milik Allah

dia menyuruh agar jangan menyembah kecuali/selain hanya
kepadanya

Yusuf:40

نًا َوَقَضىٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan (ia) menyempurnakan tuhanmu bahwa jangan menyembah

melainkan hanya kepadanya dan terhadap kedua orangtua
perwujudan dalam perbuatan baik

Al-Isra:23

أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
bahwa janganlah menyembah kecuali Allah

Fush-Shilat:14

أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إاِلَّ الـلَّـَه
bahwa janganlah menyembah kecuali Allah

Al-Ahqaaf:21

يْطََٰن يَٰٓأَبَِت اَل تَْعبُِد ٱلشَّ
wahai bapakku tidak menyembah syaitan Maryam:44 تَْعبُِد

َوَصدََّها َما َكانَت تَّْعبُُد ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan menghalanginya apa adalah ia menyembah dari selain Allah An-Naml:43 تَّْعبُُد

وآََل أَنَا۠ َعاِبٌد مَّا َعبَدتُّْم
dan bukanlah aku (ia[lk]) yang menyembah apa (kalian) menyembah Al-Kaafiruun:4 َعاِبٌد

وآََل أَنَا۠ َعاِبٌد مَّا َعبَدتُّْم
dan bukanlah aku (ia[lk]) yang menyembah apa (kalian) menyembah Al-Kaafiruun:4 َعبَدتُّْم

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َلْو َشآَء الـلَّـُه َما َعبَْدنَا ِمن ُدوِنِهۦ
dan dia mengucapkan orang-orang yang kalian menyekutukan jika ia

menghendaki Allah tidak (kami) menyembah dari selain dia
An-Nahl:35 َعبَْدنَا
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ُن َما َعبَْدنَُٰهم َوَقاُلوا۟ َلْو َشآَء ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata jika ia menghendaki pemurah tidak (kami)

menyembah mereka
Az-Zukhruf:20 َعبَْدنَُٰهم

َوِتْلَك ِنْعَمٌة تَُمنَُّها َعَلىَّ أَْن َعبَّدتَّ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan itulah(tunggal) nikmat-nikmat kamu limpahkannya atas bahwa

(kamu) memperhambakan Bani Israil
Asy-Syu'araa':22 َعبَّدتَّ

لَّن يَْستَنِكَف ٱمْلَِسيحُ أَن يَُكوَن َعبًْدا لِـلَّـِه
sekali-kali tidak dia memohon keengganan al masih bahwa adalah dia

hamba bagi Allah
An-Nisa:172 َعبًْدا

ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidak menguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّهۥ َكاَن َعبًْدا َشُكوًرا ذُرِّ
keturunan (anak cucu) orang-orang (kami) bawa/angkut bersama nuh

sesungguhnya dia adalah dia hamba banyak syukur
Al-Isra:3

فََوَجَدا َعبًْدا مِّْن ِعبَاِدنَآ َءاتَيْنَُٰه رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا
maka (dia) mendapatkan hamba dari hamba-hamba kami kami telah

memberikannya rahmat dari sisi Kami
Al-Kahfi:65

ِن َعبًْدا  إآِلَّ َءاِتى ٱلرَّْحمَٰ
kecuali dia datang pemurah hamba

Maryam:93

َعبًْدا إِذَا َصلَّىٰٓ
hamba apabila sholat

Al-Alaq:10

إِْن ُهَو إاِلَّ َعبٌْد أَنَْعْمنَا َعَليِْه
tidak lain dia kecuali seorang hamba (kami) memberi kesenangan

atasnya
Az-Zukhruf:59 َعبٌْد

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لُِّكلِّ َعبٍْد مُِّنيٍب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

hamba orang yang suka kembali
Saba':9 َعبٍْد

تَبِْصرَةً َوِذْكَرٰى لُِكلِّ َعبٍْد مُِّنيٍب
pemandangan dan pelajaran bagi tiap-tiap hamba orang yang suka

kembali
Qaaf:8

َوٱذُْكْر َعبَْدنَا َداُوۥَد ذَا ٱأْلَيِْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan ingatlah hamba kami daud mempunyai/yang ada tangan /

kekuatan sesungguhnya dia seorang yang kembali
Shaad:17 َعبَْدنَا

فََكذَّبُوا۟ َعبَْدنَا َوَقاُلوا۟ َمْجنُوٌن َوٱزُْدِجَر
(mereka) mendustakan hamba kami dan mereka berkata (ia[lk]) yang

digila-gilakan ancaman
Al-Qamar:9
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َوٱذُْكْر َعبَْدنَآ أَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan ingatlah hamba kami Ayyub tatkala (dia) menyeru tuhannya Shaad:41 َعبَْدنَآ

ِذْكُر رَْحَمِت َربَِّك َعبَْدهُۥ زََكِريَّآ
peringatan rahmat tuhanmu hamba-nya Zakariya Maryam:2 َعبَْدهُۥ

أََليَْس الـلَّـُه ِبَكاٍف َعبَْدهُۥ َويَُخوِّفُونََك ِبٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ
bukankah Allah dengan cukup hamba-nya dan dipertakuti kamu

dengan orang-orang (sesembahan) dari selain dia
Az-Zumar:36

لَِحنْيِ َكانَتَا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا صَٰ
(ia) adalah di bawah dua orang hamba dari hamba-hamba kami (dua

orang[lk] ) yang sholeh
At-Tahriim:10 َعبَْديِْن

َقاَل إِنِّى َعبُْد الـلَّـِه َءاتَىِٰنىَ ٱْلِكتََٰب َوَجَعَلِنى نَِبيًّا
dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan

kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30 َعبُْد

َا َقاَم َعبُْد الـلَّـِه يَْدُعوهُ َوأَنَُّهۥ ملَّ
dan bahwasanya ia tatkala (ia) mendirikan hamba Allah menyeru-

nya/menyembah-nya
Al-Jinn:19

ا نَزَّْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا مِّمَّ
dari apa kami menurunkan atas/terhadap hamba kami Al-Baqarah:23 َعبِْدنَا

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَلىٰ َعبِْدِه ٱْلِكتََٰب
segala puji bagi Allah yang ia menurunkan atas/terhadap hambanya

kitab
Al-Kahfi:1 َعبِْدِه

تَبَارََك ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلفُرَْقاَن َعَلىٰ َعبِْدِهۦ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang Dia telah berangsur-

angsur menurunkan al furqan/pembeda atas/terhadap hambanya
Al-Furqon:1 َعبِْدِهۦ

فَأَْوَحىٰٓ إَِلىٰ َعبِْدِهۦ َمآ أَْوَحىٰ
maka (kamu) wahyukanlah kepada hambanya apa yang wahyukan

An-Najm:10

ُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل َعَلىٰ َعبِْدِهۦٓ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan atas/terhadap

hambanya ayat-ayat bukti nyata
Al-Hadiid:9 َعبِْدِهۦٓ
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ٍت ثَيِّبٍَٰت َوأَبَْكاًرا ِئحَٰ ِبدٍَٰت سَٰٓ عَٰ
(ia[pr]) yang beribadat orang yang mengembara / berpuasa orang-

orang[pr] yang janda dan perawan
At-Tahriim:5 ِبدٍَٰت عَٰ

ِبُدوَن َونَْحُن َلُهۥ عَٰ
dan kami baginya orang-orang yang telah menyembah Al-Baqarah:138 ِبُدوَن عَٰ

ِبُدوَن  فََقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن لِبََشَريِْن ِمثْلِنَا َوَقْوُمُهَما َلنَا عَٰ
maka mereka mengatakan apakah kami akan beriman kepada kedua

manusia/orang seperti kami dan/sedang kaum keduanya bagi kami
orang-orang yang telah menyembah

Al-
Mu'minuun:47

ِبُدوَن َمآ أَْعبُُد وآََل أَنتُْم عَٰ
dan tidak kalian orang-orang yang telah menyembah apa sembah

Al-Kaafiruun:3

ِبُدوَن َمآ أَْعبُُد وآََل أَنتُْم عَٰ
dan bukanlah kalian orang-orang yang telah menyembah apa sembah

Al-Kaafiruun:5

ِبِديَن َقاُلوا۟ َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َلَها عَٰ
mereka berkata kami mendapati bapak / nenek moyang kami

kepadanya orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':53 ِبِديَن عَٰ

ِبِديَن إِيتَآَء ٱلزََّكٰوِة وََكانُوا۟ َلنَا عَٰ َلٰوِة َو إَِقاَم ٱلصَّ  َو
dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan adalah mereka bagi

kami orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':73

ِبِديَن ذَا َلبَلًَٰغا لَِّقْومٍ عَٰ  إِنَّ ِفى هَٰ
sesungguhnya di dalam ini adalah penyampaian/penjelasan bagi

kaum/orang-orang orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':106

ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا۟ ِعبَاًدا لِّى ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kemudian ia mengatakan kepada manusia adalah mereka hamba

bagiku dari selain Allah
Ali-Imran:79 ِعبَاًدا

بََعثْنَا َعَليُْكْم ِعبَاًدا لَّنَآ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kami mengutus atas kalian hamba bagi kami kaum kekuatan sangat

keras/berat
Al-Isra:5

ِعبَاٌد أَْمثَاُلُكْم
hamba/makhluk serupa kalian Al-A'raaf:194 ِعبَاٌد

نَُهۥ بَْل ِعبَاٌد مُّْكرَُموَن ُن َوَلًدا ُسبْحَٰ َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak maha suci dia

bahkan hamba/makhluk orang-orang yang sangat dimuliakan
Al-Anbiyaa':26

إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas Ash-Shaafaat:40 ِعبَاَد
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إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-Shaafaat:74

إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:128

إاِلَّ ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:160

َلُكنَّا ِعبَاَد الـلَّـِه ٱمْلُْخَلِصنَي
tentu kamu menjadi hamba-hamba Allah orang-orang yang dalam

kondisi ikhlas

Ash-
Shaafaat:169

أَْن أَدُّٓوا۟ إَِلىَّ ِعبَاَد الـلَّـِه
hendaklah (kalian[lk]) serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah

Ad-Dukhaan:18

إِن ُكنَّا َعْن ِعبَاَدِتُكْم َلغَِٰفلنَِي
bahwa adalah kami dari hamba kalian sungguh orang-orang yang

lalai
Yunus:29 ِعبَاَدِتُكْم

بُوَن َوَمن يَْستَنِكْف َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَْستَْكِبْر واََل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ٱمْلَُقرَّ
dan tidak malaikat-malaikat orang-orang yang sangat didekatkan dan

barang siapa dia memohon keengganan dari hambanya dan di
menjadi menyombongkan diri

An-Nisa:172
ِعبَاَدِتِهۦ

اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَُسبُِّحونَُهۥ َوَلُهۥ يَْسُجُدوَن
tidak mereka hendak menyombongkan diri dari hambanya dan

(mereka) disucikannya dan kepadaNya mereka bersujud
Al-A'raaf:206

َوَمْن ِعنَدهُۥ اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ واََل يَْستَْحِسُروَن
dan orang (malaikat) di sisi-nya tidak mereka hendak

menyombongkan diri dari/untuk hambanya dan tidak kelak akan
merasa letih

Al-Anbiyaa':19

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتى َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka hendak menyombongkan
diri dari hamba-hambaku akan dimasukkan (oleh mereka) neraka

jahanam orang-orang yang berendahkan diri

Ghafir:60
ِعبَاَدِتى

إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهُم ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba kamu diantara mereka orang-orang yang dalam

kondisi ikhlas
Al-Hijr:40 ِعبَاَدَك

إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهُم ٱمْلُْخَلِصنَي
kecuali hamba-hamba kamu diantara mereka orang-orang yang dalam

kondisi ikhlas
Shaad:83

 إِنََّك إِن تَذَرُْهْم يُِضلُّوا۟ ِعبَاَدَك
sesungguhnya kamu jika (kamu) biarkan mereka disesatkan hamba-

hamba kamu
Nuh:27
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ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23 ِعبَاَدهُ

ُن ِعبَاَدهُۥ ِبٱْلَغيِْب َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ
surga 'adn yang Ia menjanjikan pemurah hamba-hambanya dengan

yang gaib/tidak nampak
Maryam:61 ِعبَاَدهُۥ

ذَٰلَِك يَُخوُِّف الـلَّـُه ِبِهۦ ِعبَاَدهُۥ يَِٰعبَاِد فَٱتَُّقوِن
itu sungguh-sungguh akan menakut-nakuti Allah dengannya hamba-

hambanya hai hamba-hamba maka (kalian) bertakwalah kepadaku
Az-Zumar:16

ُرونََها تَفْجِيًرا َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ِعبَاُد الـلَّـِه يُفَجِّ
mata air minuman padanya hamba-hamba Allah dipancarkannya

pancaran/aliran
Al-Insaan:6 ِعبَاُد

إِن تَُعذِّبُْهْم فَِإنَُّهْم ِعبَاُدَك
jika kamu menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka hamba

kamu
Al-Maidah:118 ِعبَاُدَك

ْر ِعبَاِد َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى فَبَشِّ
bagi mereka kabar gembira maka (kamu) sungguh-sungguh

sampaikanlah berita gembira hamba-hamba
Az-Zumar:17 ِعبَاِد

لََّعنَُه الـلَّـُه َوَقاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا مَّفُْروًضا
dia mengutukinya Allah dan dia mengucapkan sungguh dia akan

mengambil dari hamba-hamba-mu bagian/sebagian besar yang
ditentukan

An-Nisa:118
ِعبَاِدَك

لِِحنَي َوأَْدِخْلِنى ِبرَْحَمِتَك ِفى ِعبَاِدَك ٱلصَّٰ
dan (kamu[lk]) masukanlah aku dengan rahmat-mu di dalam hamba-

hamba-mu orang-orang yang soleh
An-Naml:19

أَنَت تَْحُكُم بَنْيَ ِعبَاِدَك ِفى َما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
Engkau kalian menetapkan hukum diantara hamba-hamba-mu di

dalam apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka
memperselisihkan

Az-Zumar:46

إَِمآِئُكْم لِِحنَي ِمْن ِعبَاِدُكْم َو َوأَنِكُحوا۟ ٱأْلَيََٰمىٰ ِمنُكْم َوٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-
budak perempuan kalian

An-Nuur:32
ِعبَاِدُكْم

إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُْخَلِصنَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang dalam kondisi ikhlas
Yusuf:24 ِعبَاِدنَا

ِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتى نُورُِث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا
itu surga yang diwariskan dari hamba-hamba kami orang adalah dia

orang yang bertakwa
Maryam:63
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 ثُمَّ أَْورَثْنَا ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا
kemudian (kami) wariskan kitab orang-orang yang (kami) memilih

dari hamba-hamba kami
Faathir:32

إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang beriman
Ash-Shaafaat:81

إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang beriman

Ash-
Shaafaat:111

إِنَُّهَما ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya (mereka berdua) dari/termasuk hamba-hamba kami

orang-orang yang beriman

Ash-
Shaafaat:122

إِنَُّهۥ ِمْن ِعبَاِدنَا ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya dia dari/termasuk hamba-hamba kami orang-orang

yang beriman

Ash-
Shaafaat:132

 َولَِٰكن َجَعْلنَُٰه نُورًا نَّْهِدى ِبِهۦ َمن نََّشآُء ِمْن ِعبَاِدنَا
akan tetapi telah kami jadikannya cahaya memberi petunjuk
dengannya siapa dia menghendaki dari hamba-hamba kami

Asy-Syuura:52

لَِحنْيِ َكانَتَا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا صَٰ
(ia) adalah di bawah dua orang hamba dari hamba-hamba kami (dua

orang[lk] ) yang sholeh
At-Tahriim:10

فََوَجَدا َعبًْدا مِّْن ِعبَاِدنَآ َءاتَيْنَُٰه رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا
maka (dia) mendapatkan hamba dari hamba-hamba kami kami telah

memberikannya rahmat dari sisi Kami
Al-Kahfi:65 ِعبَاِدنَآ

َلنَا َعَلىٰ َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذى فَضَّ
yang (ia) telah benar-benar melebihkan kami atas/terhadap sangat

banyak dari hamba-hambanya orang-orang yang beriman
An-Naml:15 ِعبَاِدِه

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59

۟ ؤُا َكذَٰلَِك إِنََّما يَْخَشى الـلَّـَه ِمْن ِعبَاِدِه ٱْلُعَلمَٰٓ
seperti itulah sesunguhnya hanyalah takut Allah dari/diantara hamba-

hambanya para 'ulama
Faathir:28

َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
atas/terhadap orang/siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya Al-Baqarah:90 ِعبَاِدِهۦ

 َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya

Al-An'aam:18
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َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ َويُرِْسُل َعَليُْكْم َحفَظًَة
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya dan dia

mengikirimkan atas kalian (Malaikat-Malaikat)penjaga
Al-An'aam:61

 ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

dari/diantara hamba-hambanya
Al-An'aam:88

ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي يُورِثَُها َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوٱْلعَٰ
dia diwariskannya siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan

akibatnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Al-A'raaf:128

 أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ُهَو يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
apakah tidak dia mengetahui bahwasanya Allah dia menerima taubat

dari hamba-hambanya
At-Taubah:104

َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan dia sangat pengampun

sangat penyayang
Yunus:107

 َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُمنُّ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
akan tetapi Allah sungguh akan memberi nikmat atas/terhadap siapa

dia kehendaki dari/diantara hamba-hambanya
Ibrahim:11

وََكفَىٰ ِبَربَِّك ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu dengan/terhadap dosa-dosa hamba-

hambanya maha mengetahui maha melihat
Al-Isra:17

َوَسبِّحْ ِبَحْمِدِهۦ وََكفَىٰ ِبِهۦ ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيًرا
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji-nya dan
cukuplah dengannya dengan/terhadap dosa-dosa hamba-hambanya

maha mengetahui

Al-Furqon:58

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر َلُهۥٓ الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia

kehendaki dari pada hamba-hambanya dan (ia) menyempitkan /
menguasai baginya

Al-Ankabuut:62

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ  ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya

Saba':39

وَح ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ  يُْلِقى ٱلرُّ
dimasukkan roh/jibril dari urusan-nya atas/terhadap siapa yang dia

kehendaki dari hamba-hambanya
Ghafir:15
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 ُسنََّت الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِفى ِعبَاِدِهۦ
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu di dalam

hamba-hambanya
Ghafir:85

 َوُهَو ٱلَِّذى يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya

Asy-Syuura:25

َوَجَعُلوا۟ َلُهۥ ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُجزًْءا
dan mereka menjadikan baginya sebagian dari hamba-hambanya

bagian-bagian
Az-Zukhruf:15

يُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ِبٱلرُّوحِ ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ
sungguh-sungguh akan menurunkan malaikat-malaikat dengan

ruh/wahyu dari urusan-nya atas/terhadap siapa dia kehendaki dari
hamba-hambanya

An-Nahl:2
ِعبَاِدِهۦٓ

فَِإذَآ أََصاَب ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن
maka apabila semakin menimpa dengannya siapa dia kehendaki
daripada hamba-hambanya tiba-tiba mereka mereka kelak akan

bergembira

Ar-Ruum:48

إِذَا َسأََلَك ِعبَاِدى َعنِّى فَِإنِّى َقِريٌب َو
dan apabila (ia) menanyakan kepadamu hamba-hamba tentang Aku

maka sesungguhnya Aku sangat dekat
Al-Baqarah:186 ِعبَاِدى

إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Hijr:42

إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Isra:65

أَفََحِسَب ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن يَتَِّخذُوا۟ ِعبَاِدى ِمن ُدوِنىٓ أَْولِيَآَء
maka apakah menyangka orang-orang yang mereka mengingkari
bahwa mereka mengambil hamba-hamba dari selain pemimpin-

pemimpin

Al-Kahfi:102

 إِنَُّهۥ َكاَن فَِريٌق مِّْن ِعبَاِدى
sesungguhnya dia adalah dia segolongan dari hamba-hamba

Al-
Mu'minuun:109

ؤآَُلِء فَيَُقوُل َءأَنتُْم أَْضَلْلتُْم ِعبَاِدى هَٰٓ
lalu dia mengatakan apakah kamu apakah (kalian[lk]) menyesatkan

hamba-hamba mereka itu
Al-Furqon:17

لُِحوَن أَنَّ ٱأْلَرَْض يَرِثَُها ِعبَاِدَى ٱلصَّٰ
bahwasanya bumi dia mewarisinya hamba-hamba-ku orang-orang

yang saleh
Al-Anbiyaa':105 ِعبَاِدَى

ُكوُر ٱْعَمُلٓوا۟ َءاَل َداُوۥَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَى ٱلشَّ
bekerjalah kalian hai keluarga daud syukur dan sangat sedikit dari

hamba-hamba-ku syukur
Saba':13
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نَبِّئْ ِعبَاِدٓى أَنِّىٓ أَنَا ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
(kamu) beritakanlah selengkap-lengkapnya hamba-hamba

bahwasanya Aku Aku sangat pengampun sangat penyayang
Al-Hijr:49 ِعبَاِدٓى

ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45 ِعبََٰدنَآ

ِن َوَجَعُلوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ٱلَِّذيَن ُهْم ِعبَُٰد ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka menjadikan malaikat-malaikat orang-orang yang mereka

itu hamba-hamba pemurah
Az-Zukhruf:19 ِعبَُٰد

فَٱْدُخلِى ِفى ِعبَِٰدى
maka masuklah di dalam hamba-hamba Al-Fajr:29 ِعبَِٰدى

ذَا ٱْلبَيِْت فَْليَْعبُُدوا۟ رَبَّ هَٰ
maka hendaklah (mereka[lk]) menyembah tuhan pemelihara ini

rumah
Quraish:3 ۟ فَْليَْعبُُدوا

فَٱْعبُُدوا۟ َما ِشئْتُم مِّن ُدوِنِهۦ
maka sembahlah olehmu apa kalian telah menghendaki dari selain dia Az-Zumar:15 ۟ فَٱْعبُُدوا

إاِلَّ نُوِحىٓ إَِليِْه أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠ فَٱْعبُُدوِن
melainkan diwahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan Aku maka (kalian) sembahlah aku
Al-Anbiyaa':25 فَٱْعبُُدوِن

 َوأَنَا۠ َربُُّكْم فَٱْعبُُدوِن
dan aku tuhan kalian maka (kalian) sembahlah aku

Al-Anbiyaa':92

 يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ أَرِْضى وَِٰسَعٌة فَِإيَّٰىَ فَٱْعبُُدوِن
wahai hamba-hambaku orang-orang yang mereka mengimani

sesungguhnya bumi-Ku (ia[pr]) yang meluaskan maka kepadaku
maka (kalian) sembahlah aku

Al-Ankabuut:56

إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ
sesungguhnya Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah Dia Ali-Imran:51 فَٱْعبُُدوهُ

لُِق ُكلِّ َشىٍْء فَٱْعبُُدوهُ  خَٰ
yang menciptakan setiap sesuatu maka sembahlah Dia

Al-An'aam:102

ُروَن ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ أَفَاَل تَذَكَّ
demikian Allah tuhan kalian maka sembahlah Dia ia membenam

kalian ingat
Yunus:3

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka

sembahlah Dia ini jalan yang sangat lurus
Maryam:36
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ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه ُهَو َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ
sesungguhnya Allah dia Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah

Dia ini jalan yang sangat lurus
Az-Zukhruf:64

فَٱْعبُِد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
maka sembahlah Allah orang yang mengikhlaskan diri baginya

ketaatan
Az-Zumar:2 فَٱْعبُِد

ِكِريَن بَِل الـلَّـَه فَٱْعبُْد وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
bahkan/sebenarnya Allah hendaknya kamu sembah dan kamu

hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersyukur
Az-Zumar:66 فَٱْعبُْد

َلٰوةَ لِِذْكِرٓى فَٱْعبُْدِنى َوأَِقمِ ٱلصَّ
maka sembahlah Aku dan dirikanlah sholat untuk peringatan Thaahaa:14 فَٱْعبُْدِنى

ا تَْعَمُلوَن ْل َعَليِْه َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ فَٱْعبُْدهُ َوتَوَكَّ
maka sembahlah Dia dan bertawakkallah atasnya dan tidak tuhanmu

sebagai pelalai / pelupa dari/terhadap apa kalian melakukan
Huud:123 فَٱْعبُْدهُ

فَٱْعبُْدهُ َوٱْصطَِبْر لِِعبََٰدِتِهۦ َهْل تَْعَلُم َلُهۥ َسِميًّا
maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam menjadi hambanya

apakah amu mengetahui baginya nama
Maryam:65

َوَلَقْد َسبََقْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا ٱمْلُرَْسلنَِي
dan sesungguhnya (ia) mendahului kalimat / ketetapan kami bagi

hamba-hamba kami para yang diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:171

لِِعبَاِدنَا
إِن تَْشُكُروا۟ يَرَْضُه َلُكْم واََل يَرَْضىٰ لِِعبَاِدِه ٱْلُكفَْر َو

dan tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekafiran dan jik
mensyukuriridha/menyukai bagi kalian

Az-Zumar:7 لِِعبَاِدِه
زِْق ٱلَِّتىٓ أَْخَرَج لِِعبَاِدِهۦ َوٱلطَّيِّبَِٰت ِمَن ٱلرِّ

yang dia telah mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan kebaikan-
kebaikan dari rezki

Al-A'raaf:32 لِِعبَاِدِهۦ
زَْق لِِعبَاِدِهۦ َلبََغْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَلْو بََسَط الـلَّـُه ٱلرِّ

dan jika (ia [lk]) melapangkan Allah rizki bagi hamba-hambanya
tentu (mereka) akan melampaui batas di dalam bumi

Asy-Syuura:27

فَٱْعبُْدهُ َوٱْصطَِبْر لِِعبََٰدِتِهۦ َهْل تَْعَلُم َلُهۥ َسِميًّا
maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam menjadi hambanya

apakah amu mengetahui baginya nama
Maryam:65 لِِعبََٰدِتِهۦ
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ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84
ِبِديَن لِْلعَٰ

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِنَْعبَُد الـلَّـَه َوْحَدهُۥ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami agar menyembah

Allah sendirinya
Al-A'raaf:70 لِنَْعبَُد

َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dan tidak mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Al-Baiyinah:5 ۟ لِيَْعبُُدوا

َوَما َخَلْقُت ٱْلجِنَّ َوٱإْلِنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن
dan tidak (aku) menciptakan jin-jin dan manusia kecuali supaya

menyembahku

Adz-
Dzaariyaat:56 لِيَْعبُُدوِن

َوٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدٓوا۟ إِلًَٰها وَِٰحًدا
dan Al Masih anak Maryam dan tidak mereka diperintahkan

melainkan untuk menyembah tuhan yang satu
At-Taubah:31 ۟ لِيَْعبُُدٓوا

َوُقل لِِّعبَاِدى يَُقوُلوا۟ ٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan katakanlah kepada hamba-hamba-ku dia mengatakan yang dia

lebih baik
Al-Isra:53 لِِّعبَاِدى

َلٰوةَ ُقل لِِّعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُِقيُموا۟ ٱلصَّ
kamu hendaklah mengatakan kepada hamba-hambaku orang-orang

yang mereka mengimani didirikan sholat
Ibrahim:31 لِِّعبَاِدَى

مٍ لِّْلَعِبيِد َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَالَّ
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Ali-Imran:182 لِّْلَعِبيِد

 َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Al-Anfaal:51

 َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan penganiaya terhadap

hamba-hambanya
Al-Hajj:10

 َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها َوَما َربَُّك ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya dan tidak tuhanmu

berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya
Fush-Shilat:46

 َوَمآ أَنَا۠ ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan tidak Aku dengan berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya

Qaaf:29
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َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلِعبَاِد
dan orang-orang yang dari sesudah mereka dan tidak Allah dia

menghendaki berbuat zalim bagi hamba-hamba
Ghafir:31 لِّْلِعبَاِد

يْتًا َكذَٰلَِك ٱْلُخُروُج زًْقا لِّْلِعبَاِد َوأَْحيَيْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ رِّ
rizki bagi hamba-hamba dan (kami) hidupkan dengannya

negeri/tanah orang yang mati seperti itulah keluaran
Qaaf:11

أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ الـلَّـَه واََل نُْشرَِك ِبِهۦ َشيْـًٔا
bahwa tidak kami menyembah kecuali Allah dan tidak kami

menyekutukan dengannya sesuatu
Ali-Imran:64 نَْعبَُد

إِيَّاَك نَْستَِعنُي إِيَّاَك نَْعبُُد َو
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kam

mohon pertolongan
Al-Faatihah:5 نَْعبُُد

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133

ِكِفنَي َقاُلوا۟ نَْعبُُد أَْصنَاًما فَنَظَلُّ َلَها عَٰ
mereka berkata kami menyembah berhala-berhala maka kami

senantiasa kepadanya (mereka[lk]) yang tekun
Asy-Syu'araa':71

بُونَآ إَِلى الـلَّـِه زُْلفَىٰٓ َما نَْعبُُدُهْم إاِلَّ لِيَُقرِّ
tidak menyembah mereka[lk] kecuali supaya didekatkan kepada kami

kepada Allah dekat
Az-Zumar:3 نَْعبُُدُهْم

أَتَنَْهىٰنَآ أَن نَّْعبَُد َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
apakah kamu melarang kami bahwa kami menyembah apa dia

menyembah bapak-bapak kami
Huud:62 نَّْعبَُد

َوٱْجنُبِْنى َوبَِنىَّ أَن نَّْعبَُد ٱأْلَْصنَاَم
dan jauhkan aku dan anak-anakku bahwa kami menyembah berhala

Ibrahim:35

َوَجَعَل ِمنُْهُم ٱْلِقرََدةَ َوٱْلَخنَاِزيَر َوَعبََد ٱلطَُّٰغوَت
dan dia menjadikan diantara mereka kera-kera dan babi dan dia

menyembah taghut (berhala)
Al-Maidah:60 َوَعبََد

ِن ٱلَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى ٱأْلَرِْض َهْونًا َوِعبَاُد ٱلرَّْحمَٰ
dan hamba-hamba pemurah orang-orang yang berjalan-jalan

atas/terhadap bumi kerendahan hati
Al-Furqon:63 َوِعبَاُد

َوَلَعبٌْد مُّؤِْمٌن َخيٌْر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجبَُكْم
dan sungguh budak orang yang beriman kebaikan daripada mereka
yang melakukan kemusyrikan walaupun lebih menakjubkan kalian

Al-Baqarah:221 َوَلَعبٌْد
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َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa/sesuatu tidak ia memberi
mudharat mereka dan tidak ia memberi manfaat kepada mereka

Yunus:18 َويَْعبُُدوَن
َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَْملُِك َلُهْم

dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menguasai
kepada mereka

An-Nahl:73

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menurunkan

dengannya kekuasaan
Al-Hajj:71

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak ia memberi manfaat

kepada mereka
Al-Furqon:55

َوٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه واََل تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah menyembah Allah dan janganlah kalian

menyekutukan dengannya sesuatu
An-Nisa:36 ۟ َوٱْعبُُدوا

َوٱْعبُُدوا۟ َربَُّكْم َوٱفَْعُلوا۟ ٱْلَخيَْر َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah menyembah tuhan kalian dan berbuatlah

kebaikan agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Hajj:77

۟  فَٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه َوٱْعبُُدوا
maka (kalian[lk]) bersujudlah kepada Allah dan kalian hendaklah

menyembah
An-Najm:62

َوٱْعبُُدوهُ َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥٓ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
dan sembahlah Dia dan kalian hendaklah bersyukur baginya kepada-

Nya kalian dikembalikan
Al-Ankabuut:17 َوٱْعبُُدوهُ

َوٱْعبُْد َربََّك َحتَّىٰ يَأِْتيََك ٱْليَِقنُي
dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan Al-Hijr:99 َوٱْعبُْد

ٱْلُحرُّ ِبٱْلُحرِّ َوٱْلَعبُْد ِبٱْلَعبِْد َوٱأْلُنثَىٰ ِبٱأْلُنثَىٰ
orang-orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya

dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita
Al-Baqarah:178 َوٱْلَعبُْد

َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
dan dia memperingatkan apa adalah dia dia menyembah bapak-bapak

kami
Al-A'raaf:70 يَْعبُُد

أَتَنَْهىٰنَآ أَن نَّْعبَُد َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
apakah kamu melarang kami bahwa kami menyembah apa dia

menyembah bapak-bapak kami
Huud:62

َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب أََصَلٰوتَُك تَأُْمرَُك أَن نَّتْرَُك َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَآ
mereka berkata hai SyuXaib apakah sholatmu menyuruhmu agar

meninggalkan apa dia menyembah bapak-bapak kami
Huud:87
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ؤآَُلِء ا يَْعبُُد هَٰٓ فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّمَّ
maka jangan adalah di dalam keraguan dari apa dia menyembah

mereka itu
Huud:109

َما يَْعبُُدوَن إاِلَّ َكَما يَْعبُُد َءابَآؤُُهم مِّن َقبُْل
tidak menyembah kecuali sebagaimana dia menyembah bapak-bapak

mereka / nenek moyang mereka dari sebelum
Huud:109

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا تُِريُدوَن أَن تَُصدُّونَا َعمَّ
kalian menghendaki akan kalian menghalang-halangi dari apa adalah

dia dia menyembah bapak-bapak kami
Ibrahim:10

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْعبُُد الـلَّـَه َعَلىٰ َحْرٍف
dan diantara manusia orang dia menyembah Allah atas/terhadap tepi

Al-Hajj:11

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُُكْم أَن يَُصدَُّكْم َعمَّ
untuk (ia[lk]) menghalang-halangi kalian[lk] dari apa adalah dia dia

menyembah bapak-bapak kalian
Saba':43

َما يَْعبُُدوَن إاِلَّ َكَما يَْعبُُد َءابَآؤُُهم مِّن َقبُْل
tidak menyembah kecuali sebagaimana dia menyembah bapak-bapak

mereka / nenek moyang mereka dari sebelum
Huud:109 يَْعبُُدوَن

إِِذ ٱْعتَزَْلتُُموُهْم َوَما يَْعبُُدوَن إاِلَّ الـلَّـَه َو
dan ketika (kamu) meninggalkan mereka dan tidak menyembah

melainkan Allah
Al-Kahfi:16

ا ٱْعتَزََلُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه فََلمَّ
maka tatkala (ia) kemudian menjadi menjauhkan diri dari mereka dan

tidak menyembah dari selain Allah
Maryam:49

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan pada hari dia mengumpulkan mereka dan tidak menyembah dari

selain Allah
Al-Furqon:17

 َما َكانُٓوا۟ إِيَّانَا يَْعبُُدوَن
tidak ada adalah mereka kepada kami menyembah

Al-Qashash:63

ؤآَُلِء إِيَّاُكْم َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن  أَهَٰٓ
apakah mereka ini kepada kalian adalah mereka menyembah

Saba':40

بَْل َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن ٱْلجِنَّ أَْكثَرُُهم ِبِهم مُّؤِْمنُوَن
bahkan adalah mereka menyembah jin-jin paling banyak diantara

mereka pada mereka (jin itu) para yang mempercayai
Saba':41

 ٱْحُشُروا۟ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوأَزْوََٰجُهْم َوَما َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن
(kalian[lk]) kumpulkanlah orang-orang yang mereka menganiaya dan

isteri-isteri mereka dan tidak adalah mereka menyembah
Ash-Shaafaat:22
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يَْعبُُدونَِنى اَل يُْشرُِكوَن ِبى َشيْـًٔا
menyembahku tidak mereka persekutukan dengan Aku sesuatu An-Nuur:55 يَْعبُُدونَِنى

َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت أَن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه
dan orang-orang yang (mereka) menjauhi taghut bahwa

menyembahnya[pr] dan (mereka[lk]) kembali kepada Allah
Az-Zumar:17 يَْعبُُدوَها

ُقْل يَِٰعبَاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
kamu hendaklah mengatakan hai hamba-hamba orang-orang yang

mereka mengimani kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian
Az-Zumar:10 يَِٰعبَاِد

ذَٰلَِك يَُخوُِّف الـلَّـُه ِبِهۦ ِعبَاَدهُۥ يَِٰعبَاِد فَٱتَُّقوِن
itu sungguh-sungguh akan menakut-nakuti Allah dengannya hamba-

hambanya hai hamba-hamba maka (kalian) bertakwalah kepadaku
Az-Zumar:16

يَِٰعبَاِد اَل َخْوٌف َعَليُْكُم ٱْليَْوَم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
hai hamba-hamba tidak kekhawatiran atas kalian pada hari itu dan

tidak kalian kalian merasa sedih
Az-Zukhruf:68

يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ أَرِْضى وَِٰسَعٌة فَِإيَّٰىَ فَٱْعبُُدوِن
wahai hamba-hambaku orang-orang yang mereka mengimani

sesungguhnya bumi-Ku (ia[pr]) yang meluaskan maka kepadaku
maka (kalian) sembahlah aku

Al-Ankabuut:56 يَِٰعبَاِدَى

ُقْل يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن أَْسرَفُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah mengatakan wahai hamba-hambaku orang-orang

yang (kalian[lk]) melampaui batas atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka

Az-Zumar:53

ِن َءالَِهًة يُْعبَُدوَن أََجَعْلنَا ِمن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
adakah (kami) jadikan (kk tanya) dari selain pemurah tuhan-tuhan

disembah
Az-Zukhruf:45 يُْعبَُدوَن

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱْعبُُدوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah menyembah Tuhan kalian Al-Baqarah:21 ۟ ٱْعبُُدوا

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhan kalian
Al-Maidah:72

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah Tuhanku dan

tuhan kalian
Al-Maidah:117

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak bagi kalian dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:59
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َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:65

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:73

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:85

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:50

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:61

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Huud:84

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱْجتَِنبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan jauhilah

taghut
An-Nahl:36

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:23

نُْهْم أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه فَأَرَْسْلنَا ِفيِهْم رَُسواًل مِّ
maka kirimkanlah kami kepada mereka seorang rasul dari mereka

agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:32

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه فَِإذَا ُهْم فَِريَقاِن يَْختَِصُموَن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah maka tiba-tiba

mereka pemisah dua golongan mereka bersengketa
An-Naml:45

إِبْرَِٰهيَم إِذْ َقاَل لَِقْوِمِه ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َو
dan Ibrahim ketika dia mengatakan kepada kaumnya kalian

hendaklah menyembah Allah
Al-Ankabuut:16

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱرُْجوا۟ ٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah dan harapkan hari

akhir
Al-Ankabuut:36

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱتَُّقوهُ َوأَِطيُعوِن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan bertakwalah

kepada-Nya dan kalian hendaklah mentaatiku
Nuh:3

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم َوأَِن ٱْعبُُدوِنى هَٰ
dan hendaklah (kalian) sembahlah aku ini jalan yang sangat lurus YaaSiin:61 ٱْعبُُدوِنى

3511

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َن ِنْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب َوَوَهبْنَا لَِداُوۥَد ُسَليْمَٰ
dan kami memberikan kepada Daud sulaiman sebaik-baik hamba

sesungguhnya dia orang yang suka kembali
Shaad:30 ٱْلَعبُْد

واََل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَُٰه َصاِبًرا نِّْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan jangan melanggar sesungguhnya kami (kami) mendapatkan dia

(ia[lk]) yang sabar sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang
kembali/bertaubat

Shaad:44

جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112
ِبُدوَن ٱْلعَٰ

ِبِديَن ُل ٱْلعَٰ ِن َوَلٌد فَأَنَا۠ أَوَّ ُقْل إِن َكاَن لِلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia kepada pemurah anak

laki-laki maka aku paling pertama-tama orang-orang yang
menyembah

Az-Zukhruf:81
ِبِديَن ٱْلعَٰ

يََٰحْسرَةً َعَلى ٱْلِعبَاِد َما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل
aduhai kami menyesal atas/terhadap hamba-hamba tidak dia datang

kepada mereka dari seorang rasul
YaaSiin:30 ٱْلِعبَاِد

 إِنَّ الـلَّـَه َقْد َحَكَم بَنْيَ ٱْلِعبَاِد
sesungguhnya Allah sungguh telah (ia [lk]) memutuskan diantara

hamba-hamba
Ghafir:48
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ر ب ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna palang, kayu salib,

persilangan, campuran, beban, jengkel, gusar, membelintang, masa,
jangka waktu, jengkal, sepasang, panjangnya, kilan, renggang, ekspres,

cepat, kilat, tegas, jelas, tepat, dgn ekspres, suara, bunyi, pendapat,
penyanyi, pendirian, ragam gramatikal, pas, operan, kartu tanda masuk,

pas jalan, jalan kecil di dalam, nilai sedang, lari, kandang, perjalanan,
giliran bermain, tempat bergerak, kawanan, transit, pengangkutan,

teodolit
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyeberang, melintasi,

memotong, memintas, menyilangkan, mengarungi, merintangi, bertemu,
bersilang, membuat tanda salib, berselisih jalan, membuat tanda silang,

membuat tanda palang, menarik garis melintang, mengawinkan,
mempersilangkan, menjangkau, merentangkan, merentang, menjengkal,
mengekspresikan, mengucapkan, melahirkan, melisankan, menandakan,

menyatakan, mengungkap, memperlihatkan, menyampaikan,
mengemukakan, mengutarakan, menyuarakan, mencurahkan,

membahasakan, mengirimkan dgn ekspres, memperbahasakan, datang,
tiba, sampai, mendatang, menimpa, terdapat, lulus, berlalu, meluluskan,
lalu, melewati, lewat, memberikan, berakhir, melalui, melintas, hilang,

mengabaikan, pas, disahkan, diterima, menyuguhkan, bertukar, berubah,
melampau, mengulurkan, menang, menikmati, tdk mempedulikan,

dipandang sbg, menjalankan, berjalan, berlari, melarikan, memimpin,
menembus, mengatur, memuat, menusuk, memperlarikan, membujur,
memuatkan, menjadi calon, mengajukan, mengantarkan, menemukan,

menjumpai, membayar, meninggal, meninggal dunia, selesai, melewatkan,
menghabiskan, mendapat sambungan, mengemudikan, melayari

َلِعبْرَةً فَٱْعتَِبُروا۟ ِعبْرَةٌ َعاِبِرى تَْعبُُروَن
sungguh pelajaran maka ambillah

pelajaran
pengajaran-
pengajaran

sesuatu yang
menjadi pelajaran ajarkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََلُ أَفْتُوِنى ِفى رُْءيَٰىَ إِن ُكنتُْم لِلرُّْءيَا تَْعبُُروَن
wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di dalam mimpiku

jika adalah kalian bagi mimpi ajarkan
Yusuf:43 تَْعبُُروَن
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۟ واََل ُجنُبًا إاِلَّ َعاِبِرى َسِبيٍل َحتَّىٰ تَْغتَِسُلوا
dan janganlah berjunub kecuali sesuatu yang menjadi pelajaran jalan

sehingga kalian mandi
An-Nisa:43 َعاِبِرى

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَقْد َكاَن ِفى َقَصِصِهْم ِعبْرَةٌ ألِّ
sesungguhnya adalah dia di dalam kisah-kisah mereka pengajaran-

pengajaran bagi orang yang mempunyai akal
Yusuf:111 ِعبْرَةٌ

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2
۟ فَٱْعتَِبُروا

ِر ُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ألِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang yang

mempunyai penglihatan
Ali-Imran:13 َلِعبْرَةً

ا ِفى بُطُوِنِهۦ ِمۢن بَنْيِ فَرٍْث َوَدمٍ َلِعبْرَةً نُّْسِقيُكم مِّمَّ
sungguh pelajaran diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam

perutnya dari antara kotoran dan darah
An-Nahl:66

مِ َلِعبْرَةً إِنَّ َلُكْم ِفى ٱأْلَنْعَٰ  َو
dan sesungguhnya kami bagi kalian di dalam binatang ternak

sungguh pelajaran

Al-
Mu'minuun:21

ِر ُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ألِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang yang

mempunyai pemandangan
An-Nuur:44

َن يَْخَشىٰٓ إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِعبْرَةً ملِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang takut

An-Naziaat:26
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س ب ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bermuka masam, bermuka

masam, benguk, kasar, memberungut, memberengut, kereng 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengerut, mengkerut,

bermuka masam, memberengut, tdk setuju, tdk menyukai, bergumam,
menggumamkan, menggerutu, menggumam, bersungut

َعبُوًسا َعبََس
bermuka masam (ia) memasamkan muka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ َعبََس َوبََسَر
kemudian (ia) memasamkan muka dan dia merengut

Al-
Muddaththir:22 َعبََس

َعبََس َوتََولَّىٰٓ
(ia) memasamkan muka (ia) benar-benar memalingkan

Abasa:1

بِّنَا يَْوًما َعبُوًسا َقْمطَِريًرا إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ
sesungguhnya kami semakin khawatir dari tuhan kami hari bermuka

masam penuh kesulitan
Al-Insaan:10 َعبُوًسا
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ق ب ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wangi, semerbak, mewangi,

mengharum
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengharumkan, mencium,

mewangi, menciumi, memberi wangi-wangian pd

َوَعبَْقِرىٍّ
dan permandani

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ رَفَْرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِرىٍّ ِحَساٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap bantal-bantal yang hijau dan

permandani keindahan
Ar-Rahman:76 َوَعبَْقِرىٍّ
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ب ت ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebaikan hati, pernaungan,

tolong, kemurahan hati, berkat, hadiah, tanda mata, surat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyukai, menyokong,

mengataskan, berbaik hati, bermurah hati, memperkenankan,
menyerupai, mengaruniai, memperkenan, berlaku berhati-hati

ٱمْلُْعتَِبنَي يُْستَْعتَبُوَن يَْستَْعِتبُوا۟
orang-orang yang dikasihani mohon untuk dikasihani mohon belas-kasih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن يَْستَْعِتبُوا۟ فََما ُهم مَِّن ٱمْلُْعتَِبنَي َو
dan jika mohon belas-kasih maka tidaklah mereka termasuk orang-

orang yang dikasihani
Fush-Shilat:24 ۟ يَْستَْعِتبُوا

ثُمَّ اَل يُؤْذَُن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

dan tidak mereka mohon untuk dikasihani
An-Nahl:84 يُْستَْعتَبُوَن

 فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَنفَعُ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َمْعِذرَتُُهْم واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari itu tidak dia memberi manfaat orang-orang yang

mereka menganiaya permintaan maaf (mereka) dan tidak mereka
mohon untuk dikasihani

Ar-Ruum:57

 فَٱْليَْوَم اَل يُْخرَُجوَن ِمنَْها واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari tidak dikeluarkan darinya(neraka) dan tidaklah

mereka mohon untuk dikasihani
Al-Jaatsiyah:35

إِن يَْستَْعِتبُوا۟ فََما ُهم مَِّن ٱمْلُْعتَِبنَي َو
dan jika mohon belas-kasih maka tidaklah mereka termasuk orang-

orang yang dikasihani
Fush-Shilat:24 ٱمْلُْعتَِبنَي
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د ت ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna akad, perjanjian,

persetujuan, perbuatan, tindak, kelakuan, akte, amal, babak, lakon,
keputusan, penetapan, padat, rapat, padu, tersusun rapat, pendek, tumpat,

latam, pepal, kemas, janji, ikrar, padan, harap, pegangan, genggaman,
palka, pengaruh, cengkeraman, ruang kapal, tempat barang di kapal,

cengkam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengontrak, mengkerut,

mengidap, kena, menutup perjanjian, menutup kontak, mengikat,
menyingkatkan, mengeruntukan, memindahkan dgn naskah resmi,

memberikan dgn naskah resmi, bertindak, berbuat, berlaku, bertingkah,
mengambil tindakan, memperbuat, memainkan peran, mengikut, berjanji,

menjanjikan, memberi harapan, sanggup, memperjanjikan,
menyanggupkan, memasukkan, melekukkan, memesan, memegang,

menahan, berpegang, mempertahankan, memuat, mengadakan, memiliki,
mempunyai, menggendong, menyimpan, melakukan, melangsungkan,
berpendapat, menganggap, beranggapan, menggenggam, menguasai,
berisi, menarik, berpikiran, mengukuhi, berteguh, menyimpulkan,

mengakhiri, menutup, menarik kesimpulan, berakhir, memutuskan,
menandatangani, menjadikan

َوأَْعتَْدنَا َوأَْعتََدْت َعِتيٌد أَْعتَْدنَا
dan kami telah
menyediakan dan (ia) menyediakan yang sedia/hadir kami telah menyediakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما
itulah mereka kami telah menyediakan bagi mereka azab / siksa pedih An-Nisa:18 أَْعتَْدنَا

أَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما
kami telah menyediakan bagi mereka azab / siksa pedih

Al-Isra:10

َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي نَاًرا
dan barang siapa ia menghendaki maka (ia) kafirlah sesungguhnya

kami kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim api
Al-Kahfi:29

ِفِريَن نُزاًُل إِنَّآ أَْعتَْدنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan neraka jahanam bagi

orang-orang kafir anugerah-anugerah
Al-Kahfi:102
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ِفِريَن َسِعيًرا فَِإنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

api yang menyala-nyala
Al-Fath:13

ِفِريَن َسلَِٰساَل۟ َوأَْغلَٰاًل َوَسِعيًرا إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala
Al-Insaan:4

مَّا يَْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَديِْه رَِقيٌب َعِتيٌد
tidak mengeja dari perkataan kecuali di sisinya pengawas / penunggu

yang sedia/hadir
Qaaf:18 َعِتيٌد

ذَا َما َلَدىَّ َعِتيٌد  َوَقاَل َقِرينُُهۥ هَٰ
dan dia mengucapkan temannya ini apa yang di sisiku tersedia

Qaaf:23

ا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ أَرَْسَلْت إَِليِْهنَّ َوأَْعتََدْت َلُهنَّ ُمتََّكـًٔا فََلمَّ
maka tatkala (ia) mendengar dengan tipu daya mereka[pr] (ia[pr])
menyebabkan mengutus/mengundang kepada mereka[pr] dan (ia)

menyediakan bagi mereka tempat duduk

Yusuf:31
َوأَْعتََدْت

ِفِريَن َعذَابًا مُِّهينًا َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:37 َوأَْعتَْدنَا

ِفِريَن َعذَابًا مُِّهينًا َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:151

ِفِريَن ِمنُْهْم َعذَابًا أَلِيًما َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir dari mereka azab

/ siksa pedih
An-Nisa:161

اَعِة َسِعيًرا اَعِة َوأَْعتَْدنَا مِلَن َكذََّب ِبٱلسَّ بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱلسَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kiamat dan kami telah

menyediakan bagi orang dia telah sungguh-sungguh mendustakan
dengan kiamat api yang menyala-nyala

Al-Furqon:11

َوَجَعْلنَُٰهْم لِلنَّاِس َءايًَة َوأَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي َعذَابًا أَلِيًما
dan (kami) menjadikan mereka bagi manusia ayat/pelajaran dan kami

telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab / siksa pedih
Al-Furqon:37

نُّؤِْتَهآ أَْجرََها َمرَّتَنْيِ َوأَْعتَْدنَا َلَها ِرزًْقا َكِريًما
didatangkan / berikan pahalanya dua kali dan kami telah

menyediakan baginya rizki sangat mulia
Al-Ahzab:31

ِعيِر َوأَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَاَب ٱلسَّ
dan kami telah menyediakan bagi mereka siksa nyala api/neraka

Al-Mulk:5
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Kosakata AlQuran

ق ت ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna emansipasi, pembebasan,

kemerdekaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلَعِتيِق
kuno/tua

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklah bertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29 ٱْلَعِتيِق

 ثُمَّ َمِحلَُّهآ إَِلى ٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian tempatnya sampai (sekitar) rumah/baitullah kuno/tua

Al-Hajj:33
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Kosakata AlQuran

ل ت ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengangkutan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membawa, mengatasi,
mengangkat, memuat, menguasai, mempunyai, menjual, mencapai,

menggotong, memenangkan, jual, meloloskan.

فَٱْعِتُلوهُ ۭ ُعتُلٍّ
lalu seretlah dia kaku kasar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ۭ بَْعَد ذَٰلَِك زَِنيمٍ ُعتُلٍّ
kaku kasar sesudah itu dan orang-orang musyrik perempuan Al-Qalam:13 ۭ ُعتُلٍّ

ُخذُوهُ فَٱْعِتُلوهُ إَِلىٰ َسَوآِء ٱْلَجِحيمِ
tangkaplah dia lalu seretlah dia sampai tengah neraka jahim Ad-Dukhaan:47 فَٱْعِتُلوهُ
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Kosakata AlQuran

و ت ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna angkuh, lantam, bongak,

sombong, bengah, agung, langguk, yg membanggakan hati, laga-lagaan,
kurang ajar, kasar, angkara, biadab, besar mulut, yg tdk tahu adat, brutal

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melebihi, melampaui,
melewati

ُعتُوٍّ ُعتُوًّا َعتَْوا۟ َعتَْت َعاِتيٍَة
kesombongan kesombongan (mereka) melanggar (ia) sombong (ia[pr]) yang amat

sombong

۟ َوَعتَْوا َوَعتَْو فََعتَْوا۟ ِعِتيًّا
dan mereka sombong

/angkuh
dan mereka sombong

/angkuh
maka (mereka) sombong /

angkuh kesombongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهلُِكوا۟ ِبِريحٍ َصرَْصٍر َعاِتيٍَة
dan adapun kaum ad maka dibinasakanlah dengan angin sangat

dingin dan kencan (ia[pr]) yang amat sombong
Al-Haaqqah:6 َعاِتيٍَة

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َورُُسلِِهۦ
dan berapa banyak dari negeri (ia) sombong dari perintah tuhannya

dan rasul-rasulnya
Ath-Thalaaq:8 َعتَْت

ا َعتَْوا۟ َعن مَّا نُُهوا۟ َعنُْه فََلمَّ
maka setelah (mereka) melanggar dari/terhadap apa mereka melarang

daripadanya
Al-A'raaf:166 ۟ َعتَْوا

َلَقِد ٱْستَْكبَُروا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َوَعتَْو ُعتُوًّا َكِبيًرا
sesungguhnya kalian mencari kesombongan diri di dalam / pada

diri/jiwa-jiwa mereka dan mereka sombong /angkuh kesombongan
sangat besar

Al-Furqon:21
ُعتُوًّا

وا۟ ِفى ُعتُوٍّ َونُفُوٍر إِْن أَْمَسَك ِرزَْقُهۥ بَل لَّجُّ
jika (ia) menahan rezkinya bahkan terus-menerus di dalam

kesombongan dan pelarian/perpaling
Al-Mulk:21 ُعتُوٍّ
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KosakataAlQuran

وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َوَقْد بََلْغُت ِمَن ٱْلِكبَِر ِعِتيًّا
dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang mandul dan sesungguhnya (aku)

mencapai dari masa tuaku kesombongan
Maryam:8 ِعِتيًّا

ِن ِعِتيًّا  ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69

ِعَقُة َوُهْم يَنظُُروَن فََعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka (mereka) sombong / angkuh dari perintah tuhan mereka maka

dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dan mereka mereka melihat

Adz-
Dzaariyaat:44

۟ فََعتَْوا
َلَقِد ٱْستَْكبَُروا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َوَعتَْو ُعتُوًّا َكِبيًرا

sesungguhnya kalian mencari kesombongan diri di dalam / pada
diri/jiwa-jiwa mereka dan mereka sombong /angkuh kesombongan

sangat besar

Al-Furqon:21 َوَعتَْو

فََعَقُروا۟ ٱلنَّاَقَة َوَعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم
maka mereka menyembelih unta betina dan mereka sombong /angkuh

dari perintah tuhan mereka
Al-A'raaf:77 ۟ َوَعتَْوا
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Kosakata AlQuran

ر ث ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendirikan, meletakkan
dasar, memperdirikan, mempersendikan, berdasarkan

ُعِثَر أَْعثَرْنَا
dia telah diperlihatkan (kami) perlihatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكذَٰلَِك أَْعثَرْنَا َعَليِْهْم لِيَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan demikianlah (kami) perlihatkan atas mereka agarmengetahui

bahwasanya janji Allah hak/kebenaran
Al-Kahfi:21 أَْعثَرْنَا

فَِإْن ُعِثَر َعَلىٰٓ أَنَُّهَما ٱْستََحقَّآ إِثًْما
maka jika dia telah diperlihatkan atasku/terhadapku bahwasanya

keduanya kamuberhak dosa
Al-Maidah:107 ُعِثَر
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Kosakata AlQuran

و ث ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jamur, cendawan, cetak,

acuan, tabiat, watak, rabuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membentuk, mencetak,

menuangkan, ketinggalan jaman, berlapuk, melapuk, memberi bentuk,
mengacu

۟ تَْعثَْوا
kalian melampaui batas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat

kerusakan
Al-Baqarah:60 ۟ تَْعثَْوا

تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan

Al-A'raaf:74

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka dan jangan

kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan
Huud:85

واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan janganlah kalian melampaui batas di dalam muka bumi pembuat

kerusakan

Asy-
Syu'araa':183

واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan kalian melampaui batas di dalam muka bumi pembuat

kerusakan
Al-Ankabuut:36
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Kosakata AlQuran

ب ج ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegembiraan, kegirangan

hati, hal terlalu percaya, kepercayaan yg berlebih-lebihan, kesombongan,
sirep, yg tumbang, yg gugur, bangkrut, keheranan, kemegahan, kebesaran,
pemogokan, serangan, sambaran, penemuan, pukul, rintangan, halangan,
silakan, tolong, minta, sudilah, supaya, tumpang, menumpang, mangga,

mukjizat, kehebatan, sesuatu yg menakjubkan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna heran, memuji, mengelilingi,

melingkari, mengepung, mengedari, melingkungi, memuji-muji,
menghargai, menitipkan, menyerahkan, mempercayakan, menilai,

memahami, menyadari, mengerti, menyukai, menyerang, membentur,
mogok, memukul, mencetak, menyambar, menabrak, mencoret,

menggeret, menggores, mencoreng, menghantam, menumbuk, menampar,
mencapai, menemukan, makan, membunyikan, berbunyi, membongkar,

menghapuskan, memukulkan, memperpukul, memperpukulkan,
menghantamkan, melekatkan, melanggar, menggayung, mengesankan,

memperkesankan, menyebabkan, mendatangkan, mengambil, memukul-
mukul, menyenangkan, menggembirakan, membesarkan hati, memikat

hati, menawan hati, menawan, mengagumi, mendambakan, kagum, ingin
tahu, takjub, bertanya-tanya pd hati, bertanya-tanya.

أَْعَجبَُكْم أَْعَجبََك أَْعَجبَتُْكْم أَْعَجَب أَتَْعَجِبنَي
lebih menakjubkan

kalian
dia lebih

mengherankanmu
lebih menakjubkan

kalian (ia) mengherankan apakah (kalian)
merasa heran

تُْعجِبَُك تَْعَجْب تَْعَجبُوَن أَن أَْعَجبَُكْم
ditarik hatimu herankan heran (kalian) heran lebih menakjubkan

kalian

َعجِبَْت َعجِبُٓوا۟ َعَجبًا تُْعجِبَْك تُْعجِبَُك
(kamu) menjadi

heran (mereka) heran keheranan ditarik hatimu ditarik hatimu
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Kosakata Al-Quran

۟ َوَعجِبُٓوا فََعَجٌب ُعَجاٌب َعجِيٌب
dan (mereka) heran maka yang mengherankan keanehan / keganjilan keajaiban / keanehan /

keganjilan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلٓوا۟ أَتَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر الـلَّـِه رَْحَمُت الـلَّـِه
mereka berkata apakah (kalian) merasa heran dari/tentang perintah

Allah rahmatku Allah
Huud:73 أَتَْعَجِبنَي

َكَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب ٱْلُكفَّاَر نَبَاتُُهۥ ثُمَّ يَِهيجُ
seperti perumpamaan hujan (ia) mengherankan orang-orang kafir

tanaman/tanamannya kemudianmenjadi sangat kering
Al-Hadiid:20 أَْعَجَب

وأََلََمٌة مُّؤِْمنٌَة َخيٌْر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَتُْكْم
dan sungguh budak wanita perempuan yang beriman kebaikan

daripada perempuan yang musyrik walaupun lebih menakjubkan
kalian

Al-Baqarah:221 أَْعَجبَتُْكْم

إِذْ أَْعَجبَتُْكْم َكثْرَتُُكْم فََلْم تُْغِن َعنُكْم َشيْـًٔا
ketika lebih menakjubkan kalian banyaknya kalian maka tidak

dikayakan dari kalian sesuatu
At-Taubah:25

ُقل الَّ يَْستَِوى ٱْلَخِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجبََك َكثْرَةُ ٱْلَخِبيِث
kamu hendaklah mengatakan tidak dia sama yang buruk dan

kebaikan meskipun dia lebih mengherankanmu banyak yang buruk
Al-Maidah:100 أَْعَجبََك

جٍ َوَلْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ وآََل أَن تَبَدََّل ِبِهنَّ ِمْن أَزْوَٰ
dan tidak bahwa (ia) sengaja mengganti dengan mereka dari

pasangan-pasangan walaupun dia lebih mengherankanmu
kebaikan/kecantikan mereka[pr]

Al-Ahzab:52

َوَلَعبٌْد مُّؤِْمٌن َخيٌْر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجبَُكْم
dan sungguh budak orang yang beriman kebaikan daripada mereka
yang melakukan kemusyrikan walaupun lebih menakjubkan kalian

Al-Baqarah:221 أَْعَجبَُكْم
أََوَعجِبْتُْم أَن َجآَءُكْم ِذْكٌر مِّن

atau setiap (kalian) heran bahwa ia datang kepada kalian
pelajaran/peringatan

Al-A'raaf:63 أَن
أََوَعجِبْتُْم أَن َجآَءُكْم ِذْكٌر مِّن

atau setiap (kalian) heran bahwa ia datang kepada kalian
pelajaran/peringatan

Al-A'raaf:69

ذَا ٱْلَحِديِث تَْعَجبُوَن أَفَِمْن هَٰ
maka apakah ini pembicaraan heran An-Najm:59 تَْعَجبُوَن

بًا إِن تَْعَجْب فََعَجٌب َقْوُلُهْم أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ َو
dan jika herankan maka yang mengherankan ucapan/perkataan

mereka apakah apabila adalah kami tanah
Arraad:5 تَْعَجْب
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KosakataAlQuran

إِذَا َرأَيْتَُهْم تُْعجِبَُك أَْجَساُمُهْم َو
dan apabila (kamu) melihat mereka ditarik hatimu tubuh-tubuh

mereka

Al-
Munaafiquun:4

تُْعجِبَُك
فَاَل تُْعجِبَْك أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهْم

maka janganlah ditarik hatimu harta-harta benda mereka dan jangan
anak-anak mereka

At-Taubah:55 تُْعجِبَْك
واََل تُْعجِبَْك أَْموَُٰلُهْم َوأَْولَُٰدُهْم

dan jangan ditarik hatimu harta-harta benda mereka dan anak-anak
mereka

At-Taubah:85

أََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحيْنَآ
adakah/patutkah bagi manusia keheranan bahwa kami telah

wahyukan
Yunus:2 َعَجبًا

 َكانُوا۟ ِمْن َءايَِٰتنَا َعَجبًا
adalah mereka dari ayat-ayat Kami keheranan

Al-Kahfi:9

 أَْن أَذُْكرَهُۥ َوٱتََّخذَ َسِبيَلُهۥ ِفى ٱْلبَْحِر َعَجبًا
untuk (aku) mengingatnya dan dia mengambil jalannya di dalam

lautan keheranan
Al-Kahfi:63

 فََقاُلٓوا۟ إِنَّا َسِمْعنَا ُقرَْءانًا َعَجبًا
maka mereka mengatakan sesungguhnya kami kami dengar bacaan

keheranan
Al-Jinn:1

نُْهْم بَْل َعجِبُٓوا۟ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّ
bahkan (mereka) heran bahwa ia datang kepada mereka (ia[lk])

sungguh-sungguh memberi peringatan dari mereka
Qaaf:2 ۟ َعجِبُٓوا

بَْل َعجِبَْت َويَْسَخُروَن
bahkan (kamu) menjadi heran dan/sedang mereka memperolok-olok Ash-Shaafaat:12 َعجِبَْت

ذَا َلَشىٌْء َعجِيٌب ذَا بَْعلِى َشيًْخا إِنَّ هَٰ َوهَٰ
dan ini suamiku tua sesungguhnya ini benar-benar sesuatu keajaiban /

keanehan / keganjilan
Huud:72 َعجِيٌب

ذَا َشىٌْء َعجِيٌب ِفُروَن هَٰ  فََقاَل ٱْلكَٰ
lalu ia mengatakan para pembangkan ini barang sesuatu keajaiban /

keanehan / keganjilan
Qaaf:2

ذَا َلَشىٌْء ُعَجاٌب إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar sesuatu keanehan / keganjilan Shaad:5 ُعَجاٌب

بًا إِن تَْعَجْب فََعَجٌب َقْوُلُهْم أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ َو
dan jika herankan maka yang mengherankan ucapan/perkataan

mereka apakah apabila adalah kami tanah
Arraad:5 فََعَجٌب
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نُْهْم َوَعجِبُٓوا۟ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّ
dan (mereka) heran karena ia datang kepada mereka (ia[lk]) sungguh-

sungguh memberi peringatan dari mereka
Shaad:4 ۟ َوَعجِبُٓوا

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karenahendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

يُْعجُِب

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُْعجِبَُك َقْوُلُهۥ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan dari/diantara manusia orang dia menarik hatimu ucapannya di

dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:204 يُْعجِبَُك
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ز ج ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketidaksanggupan,

ketidakprigelan, cacat, kelumpuhan, cacad, kecacatan, proses mencacati,
kegagalan, kerusakan, gagalnya, kesalahan, kekurangan, kebangkrutan,

runtuhnya, ketidaklulusan, pengabaian, kesemanan, pelalaian, ketekoran,
kesentengan, ketidakcakapan, celah, jurang, jarak, sela, kekosongan,

renggang, perselisihan, belah, lowongan, lembah, kelemahan, kesukaan,
kelembekan, kekenduran, pengebirian, pelemahan, kemiskinan, mutu
kurang baik, kesehatan yg kurang baik, belakang, burit, yg kemudian,

bokong, pantat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggagalkan, mogok,

mencegah, menolak dgn keras, membuat tdk mampu, menjadikan tdk
sanggup, menjadikan tdk berdaya, melumpuhkan, membuat lumpuh,

membuat tdk berdaya

َعُجوزًا ِبُمْعجِِزيَن ِبُمْعجٍِز أَْعَجازُ أََعَجزُْت
orang tua bagi para yang

melepaskan diri
bagi orang yang
menyelamatkan batang-batang mengapa aku tidak

mampu

ُمْعجِِزى جِِزيَن ُمعَٰ لِيُْعجِزَهُۥ َعُجوزٌ َعُجوزًا
(orang) yang
melemahkan

orang-orang yang
melemahkan/menentang

untuk
dilemahkannya

(olehnya)
orang tua orang tua

يُْعجِزُوَن نُّْعجِزَهُۥ نُّْعجِزَ
dilemahkan dilemahkannya dilemahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ذَا ٱْلُغرَاِب َقاَل يََٰويَْلتَىٰٓ أََعَجزُْت أَْن أَُكوَن ِمثَْل هَٰ

dia mengatakan aduhai celaka aku mengapa aku tidak mampu agar
adalah aku seperti ini burung gagak

Al-Maidah:31 أََعَجزُْت
تَنزُِع ٱلنَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل مُّنَقِعٍر

membantah manusia seakan-akan mereka batang-batang pohon
korma (ia[lk]) yang akhirnya ditumbangkan

Al-Qamar:20 أَْعَجازُ
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فَتََرى ٱْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعىٰ َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل َخاِويٍَة
maka kamu lihat kaum padanya/pada waktu itu mati bergelimpangan

seakan-akan mereka batang-batang pohon korma (ia[pr]) yang
melapuk/tumbang

Al-Haaqqah:7

فََليَْس ِبُمْعجٍِز ِفى ٱأْلَرِْض َوَليَْس َلُهۥ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآُء
maka bukankah bagi orang yang menyelamatkan di dalam bumi dan

dia bukanlah/tidaklah baginya dari selain dia pemimpin-pemimpin
Al-Ahqaaf:32 ِبُمْعجٍِز

إِنَّ َما تُوَعُدوَن َلَءاٍت َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن
sesungguhnya apa yang kalian diberi nasehat pasti datang dan tidak

kalian bagi para yang melepaskan diri
Al-An'aam:134 ِبُمْعجِِزيَن

 إِنَُّهۥ َلَحقٌّ َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن
sesungguhnya dia sungguh kebenaran dan tidak kalian bagi para yang

melepaskan diri
Yunus:53

 إِن َشآَء َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن
jika ia menghendaki dan tidak kalian bagi para yang melepaskan diri

Huud:33

 أَْو يَأُْخذَُهْم ِفى تََقلُِّبِهْم فََما ُهم ِبُمْعجِِزيَن
atau (ia[lk]) mengazab mereka di dalam membuat hilir mudik mereka

maka tidak mereka bagi para yang melepaskan diri
An-Nahl:46

َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan tidak kalian bagi para yang melepaskan diri di dalam bumi

Al-Ankabuut:22

 َسيُِصيبُُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوَما ُهم ِبُمْعجِِزيَن
kelak (ia) akan menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan tidak mereka bagi para yang melepaskan diri
Az-Zumar:51

َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan tidak kalian bagi para yang melepaskan diri di dalam bumi

Asy-Syuura:31

إاِلَّ َعُجوزًا ِفى ٱْلغَِٰبِريَن
kecuali orang tua di dalam orang-orang yang tinggal

Asy-
Syu'araa':171 َعُجوزًا

إاِلَّ َعُجوزًا ِفى ٱْلغَِٰبِريَن
kecuali orang tua di dalam tertinggal

Ash-
Shaafaat:135

َقاَلْت يََٰويَْلتَىٰٓ َءأَلُِد َوأَنَا۠ َعُجوزٌ
dia mengatakan aduhai celaka aku apakah aku akan melahirkan dan

aku orang tua
Huud:72 َعُجوزٌ

َوَقاَلْت َعُجوزٌ َعِقيٌم
dan dia mengatakan orang tua mandul

Adz-
Dzaariyaat:29
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وََكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُْعجِزَهُۥ
dan adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan tidak

adalah dia Allah untuk dilemahkannya (olehnya)
Faathir:44 لِيُْعجِزَهُۥ

ُب ٱْلَجِحيمِ جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ َوٱلَِّذيَن َسَعْوا۟ ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka para
penghuni neraka jahim

Al-Hajj:51
جِِزيَن ُمعَٰ

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك َوٱلَِّذيَن َسَعْو ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka
Saba':5

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن َوٱلَِّذيَن يَْسَعْوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang mengusahakan di dalam / pada ayat-ayat Kami

orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka di dalam
siksa (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap

Saba':38

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang)

yang melemahkan Allah
At-Taubah:2 ُمْعجِِزى

إِن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه َو
dan jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang) yang melemahkan
Allah

At-Taubah:3

أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يَُكونُوا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكاَن
itulah mereka tidak adalah mereka (mereka) yang melemahkan di

dalam bumi dan tidak adalah dia
Huud:20 ُمْعجِِزيَن

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض اَل تَْحَسنبَّ
tidak kalian mengira orang-orang yang mereka mengingkari (mereka)

yang melemahkan di dalam bumi
An-Nuur:57

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّْعجِزَ الـلَّـَه ِفى ٱأْلَرِْض
dan bahwasannya (kami) (kami) mengira bahwa tidak dilemahkan

Allah di dalam bumi
Al-Jinn:12 نُّْعجِزَ

َوَلن نُّْعجِزَهُۥ َهَربًا
dan tidak dilemahkannya pelarian Al-Jinn:12 نُّْعجِزَهُۥ

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسبَُقٓوا۟ إِنَُّهْم اَل يُْعجِزُوَن واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang
mereka mengingkari (mereka) mendahului/lolos sesungguhnya

mereka tidak dilemahkan

Al-Anfaal:59
يُْعجِزُوَن
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ف ج ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buruk, tdk berlemak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyandarkan, cenderung,
miring, condong, bersandaran, bertekan, mempersandar

ِعَجاٌف
kurus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسبْعَ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus Yusuf:43 ِعَجاٌف

 ِفى َسبْعِ بََقرٍَٰت ِسَماٍن يَأُْكُلُهنَّ َسبْعٌ ِعَجاٌف
di dalam tujuh sapi betina kegemukan memakan mereka tujuh kurus

Yusuf:46
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ل ج ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ringkasan, lapisan endapan,

ringkas, segera, sekarang juga, seketika itu juga, sekarang ini juga, jenak,
sumir, ikhtisar, cepat, tergesa-gesa, rangkuman, rekapitulasi, saduran,
ijmal, jeram, riam, aliran deras, penderasan, dekat, pesat, laju, curam,

tepat, banter, ringan tangan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempercepat, mengendapkan,

mempercepatkan, menimbulkan, menerjunkan, melemparkan ke bawah,
bergegas, mencepatkan, tergesa-gesa, bersegera, menyegerakan,

mempersegerakan, mempersegera, memperlekas, memperkencangkan,
pergi tergesa-gesa, pergi terburu-buru, bergegas-gegas, tergopoh-gopoh,

melancarkan, memperlancar, melajukan, mempercepat jalan, melekaskan,
menderaskan, memperderas, mendorong, mendesak, menyebabkan,

menyarankan, menganjurkan, membisiki.

تَْستَْعجُِلوَن تَْستَْعجِل ِبِعْجٍل أَْعَجَلَك أََعجِْلتُْم
kalian minta

menyegerakan
minta

menyegerakan
dengan daging anak

sapi
lebih segera / cepat

kamu
apakah kalian

hendak mendahului

تَْعَجْل َل تََعجَّ تَْستَْعجُِلوهُ تَْستَْعجُِلوِن تَْستَْعجُِلوَن
minta

menyegerakan
dia sengaja

menyegerakan
minta

menyegerakannya
kalian minta

menyegerakan
kalian minta

menyegerakan

ل َعجِّ ْلنَا َعجَّ َعُجواًل َعَجٍل تَْعَجْل
(kamu)

segerakanlah
dengan secepat-

cepatnya

(kami)
menyegerakanlaj tergesa-gesa tergesa-gesa minta menyegerakan

لِتَْعَجَل َل َلَعجَّ َل فََعجَّ ِعْجاًل ل َعجِّ
karena hendak
menyegerakan

tentu (ia) telah
benar-benar

menyegerakan

maka (ia) telah
berulang kali

menyegerakan
anak-anak lembu

(kamu) segerakanlah
dengan secepat-

cepatnya

يَْستَْعجُِلوَن يَْستَْعجُِل َويَْستَْعجُِلونََك َوَعجِْلُت لِتَْعَجَل
mereka meminta

disegerakan
berubah menjadi
menyegerakan

dan minta
meyegerakan

kepadamu
dan (aku)

menyegerakan
karena hendak
menyegerakan
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ٱْستَْعَجْلتُم ُل يَُعجِّ يَْستَْعجُِلوِن
(kalian) mohon menyegerakan sungguh-sungguh akan

menyegerakan menyegerakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََعجِْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلَقى ٱأْلَْلَواَح
apakah kalian hendak mendahului perintah tuhan kalian dan kamu

lemparkanlah batu tulis
Al-A'raaf:150 أََعجِْلتُْم

َوَمآ أَْعَجَلَك َعن َقْوِمَك يَُٰموَسىٰ
dan tidak lebih segera / cepat kamu dari kaummu ya Musa Thaahaa:83 أَْعَجَلَك

أَن َجآَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ
bahwa dia datang dengan daging anak sapi dipanggang Huud:69 ِبِعْجٍل

فََراغَ إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ فََجآَء ِبِعْجٍل َسِمنيٍ
lalu dia pergi diam-diam kepada keluarganya lalu dia

datang/membawa dengan daging anak sapi gemuk

Adz-
Dzaariyaat:26

واََل تَْستَْعجِل لَُّهْم َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن
dan jangan minta menyegerakan bagi mereka seakan-akan mereka

pada hari (mereka) melihat apa yang mereka diberikan nasehat
Al-Ahqaaf:35 تَْستَْعجِل

وََكذَّبْتُم ِبِهۦ َما ِعنِدى َما تَْستَْعجُِلوَن ِبِهۦٓ
dan mereka mendustakan dengannya tidak ada padaku apa kalian

minta menyegerakan dengannya
Al-An'aam:57 تَْستَْعجُِلوَن

ُقل لَّْو أَنَّ ِعنِدى َما تَْستَْعجُِلوَن ِبِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalau bahwasanya pada sisiku apa

kalian minta menyegerakan dengannya
Al-An'aam:58

 َءآْلـََٰٔن َوَقْد ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن
apakah sekarang dan sungguh/padahal adalah kalian dengannya

kalian minta menyegerakan
Yunus:51

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َقاَل يََٰقْومِ لَِم تَْستَْعجُِلوَن ِبٱلسَّ
dia mengatakan hai kaumku mengapa kalian minta menyegerakan

dengan kejahatan sebelum kebaikan
An-Naml:46

 ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن رَِدَف َلُكم بَْعُض ٱلَِّذى تَْستَْعجُِلوَن
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

(ia) hampir datang bagi kalian sebagian yang kalian minta
menyegerakan

An-Naml:72
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ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن  ذُوُقوا۟ ِفتْنَتَُكْم هَٰ
kalian hendaklah merasakan fitnah kalian ini yang adalah kalian

dengannya kalian minta menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:14

ُن ِمْن َعَجٍل َسأُ۟وِريُكْم َءايَِٰتى فَاَل تَْستَْعجُِلوِن نسَٰ ُخلَِق ٱإْلِ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) manusia dari tergesa-gesa aku

akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Ku maka janganlah
kalianminta menyegerakan

Al-Anbiyaa':37 تَْستَْعجُِلوِن

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ أَتَىٰٓ أَْمُر الـلَّـِه فَاَل تَْستَْعجُِلوهُ ُسبْحَٰ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlah minta

menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa
mereka persekutukan

An-Nahl:1 تَْستَْعجُِلوهُ

َل ِفى يَْوَمنْيِ فَآَل إِثَْم َعَليِْه فََمن تََعجَّ
maka barang siapa dia sengaja menyegerakan di dalam dua hari maka

tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:203 َل تََعجَّ

فَاَل تَْعَجْل َعَليِْهْم إِنََّما نَُعدُّ َلُهْم َعدًّا
maka janganlah minta menyegerakan atas mereka sesungguhnya

hanyalahmenghitung bagi mereka perhitungan
Maryam:84 تَْعَجْل

واََل تَْعَجْل ِبٱْلُقرَْءاِن ِمن َقبِْل أَن يُْقَضىٰٓ إَِليَْك َوْحيُُهۥ
dan jangan minta menyegerakan dengan Al-QurXan dari sebelum

bahwa diselesaikan/disempurnakan kepadamu wahyukannya
Thaahaa:114

ُن ِمْن َعَجٍل َسأُ۟وِريُكْم َءايَِٰتى فَاَل تَْستَْعجُِلوِن نسَٰ ُخلَِق ٱإْلِ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) manusia dari tergesa-gesa aku

akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Ku maka janganla
kalianminta menyegerakan

Al-Anbiyaa':37 َعَجٍل

ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ
dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk

kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa
Al-Isra:11 َعُجواًل

ْلنَا مَّن َكاَن يُِريُد ٱْلَعاِجَلَة َعجَّ
barangsiapa adalah dia dia menghendaki (ia[pr]) yang cepat-cepat

(kami) menyegerakanlaj
Al-Isra:18 ْلنَا َعجَّ

ل لَّنَا ِقطَّنَا َقبَْل يَْومِ ٱْلِحَساِب َوَقاُلوا۟ َربَّنَا َعجِّ
dan mereka berkata ya tuhan kami (kamu) segerakanlah dengan

secepat-cepatnya bagi kami bagian kami sebelum hari perhitungan
Shaad:16 ل َعجِّ

ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
dari perhiasan-perhiasan mereka anak-anak lembu jasad baginya

suara
Al-A'raaf:148 ِعْجاًل
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فَأَْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّهۥ ُخَواٌر
maka ia mengeluarkan untuk mereka anak-anak lembu jasad baginya

bersuara
Thaahaa:88

َل َلُكْم َوَعَدُكُم الـلَّـُه َمَغاِنَم َكِثيرَةً تَأُْخذُونََها فََعجَّ
(ia) menjanjikan kepada kalian Allah rampasan perang sangat banyak

mengambilnya[pr] maka (ia) telah berulang kali menyegerakan bagi
kalian

Al-Fath:20
َل فََعجَّ

َل َلُهُم ٱْلَعذَاَب َلْو يَُؤاِخذُُهم ِبَما َكَسبُوا۟ َلَعجَّ
jika diambil mereka dengan sebab mereka telah melakukan tentu (ia)

telah benar-benar menyegerakan bagi mereka azab / siksa
Al-Kahfi:58 َل َلَعجَّ

اَل تَُحرِّْك ِبِهۦ لَِسانََك لِتَْعَجَل ِبِهۦٓ
tidak kamu gerakkan dengannya lisanmu/lidahmu karena hendak

menyegerakan dengannya
Al-Qiyaamah:16 لِتَْعَجَل

َقاَل ُهْم أُوآَ۟لِء َعَلىٰٓ أَثَِرى َوَعجِْلُت إَِليَْك رَبِّ لِتَرَْضىٰ
dia mengatakan mereka itulah atasku/terhadapku bekas dan (aku)

menyegerakan kepada-Mu Tuhan agarmeridhai
Thaahaa:84 َوَعجِْلُت

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم ٱمْلَثُلَُٰت َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱلسَّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan kejahatan sebelum

kebaikan dan/padahal sungguh dia berlalu dari sebelum mereka
beberapa perumpamaan

Arraad:6
َويَْستَْعجُِلونََك

َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلن يُْخلَِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan tidak ia

disalahkan Allah janji-nya
Al-Hajj:47

ى لََّجآَءُهُم ٱْلَعذَاُب َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلوآَْل أََجٌل مَُّسمًّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan jika tidak

waktu/umur yang telah sangat menentukan pasti datang kepada
mereka azab / siksa

Al-Ankabuut:53

أَْو نََهاًرا مَّاذَا يَْستَْعجُِل ِمنُْه ٱمْلُْجرُِموَن
atau sungai apa yang berubah menjadi menyegerakan dari padanya

orang-orang yang berdosa
Yunus:50 يَْستَْعجُِل

يَْستَْعجُِل ِبَها ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبَها َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
berubah menjadi menyegerakan dengannya(kiamat) orang-orang

yang tidak mereka beriman dengannya dan orang-orang yang mereka
mengimani

Asy-Syuura:18

أَفَِبَعذَاِبنَا يَْستَْعجُِلوَن
apakah maka azab mereka meminta disegerakan

Asy-
Syu'araa':204 يَْستَْعجُِلوَن

 أَفَِبَعذَاِبنَا يَْستَْعجُِلوَن
apakah dengan azab kami mereka meminta disegerakan

Ash-
Shaafaat:176
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ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ يَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َو
(mereka[lk]) mohon menyegerakan kepadamu dengan azab dan

sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan orang-
orang kafir

Al-Ankabuut:54
يَْستَْعجُِلونََك

ِبِهْم فَاَل يَْستَْعجُِلوِن ثَْل ذَنُوِب أَْصحَٰ فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذَنُوبًا مِّ
maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka menganiaya

bahagian(siksa) seperti bahagian(siksa) teman-teman mereka maka
jangan menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:59

يَْستَْعجُِلوِن

رَّ ٱْسِتْعَجاَلُهم ُل الـلَّـُه لِلنَّاِس ٱلشَّ َوَلْو يَُعجِّ
dan kalau /sekiranya sungguh-sungguh akan menyegerakan Allah

bagi manusia kejahatan (kalian) segerakanlah mereka
Yunus:11 ُل يَُعجِّ

بَْل ُهَو َما ٱْستَْعَجْلتُم ِبِهۦ ِريحٌ ِفيَها َعذَاٌب أَلِيٌم
bahkan dia apa yang (kalian) mohon menyegerakan dengannya angin

didalamnya siksaan sangat pedih
Al-Ahqaaf:24 ٱْستَْعَجْلتُم

رَّ ٱْسِتْعَجاَلُهم ُل الـلَّـُه لِلنَّاِس ٱلشَّ َوَلْو يَُعجِّ
dan kalau /sekiranya sungguh-sungguh akan menyegerakan Allah

bagi manusia kejahatan (kalian) segerakanlah mereka
Yunus:11 ٱْسِتْعَجاَلُهم

ْلنَا مَّن َكاَن يُِريُد ٱْلَعاِجَلَة َعجَّ
barangsiapa adalah dia dia menghendaki (ia[pr]) yang cepat-cepat

(kami) menyegerakanlaj
Al-Isra:18 ٱْلَعاِجَلَة

 َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن ٱْلَعاِجَلَة
sekali-kali tidak bahkan kalian mencintai yang cepat

Al-Qiyaamah:20

ؤآَُلِء يُِحبُّوَن ٱْلَعاِجَلَة  إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu disenangkan (ia[pr]) yang cepat-cepat

Al-Insaan:27

ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:51 ٱْلِعْجَل

 ِبٱتَِّخاِذُكُم ٱْلِعْجَل
dengan kamu menjadikan anak-anak lembu

Al-Baqarah:54

ثُمَّ ٱتََّخذْتُُم ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَنتُْم ظَٰلُِموَن
kemudian kalian telah menjadikan anak-anak lembu dari sesudahnya

dan kalian orang-orang yang dzalim
Al-Baqarah:92

َوأُْشِربُوا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلِعْجَل ِبُكفْرِِهْم
dan mereka meminum di dalam hati mereka anak-anak lembu dengan

kekafiran mereka
Al-Baqarah:93
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ثُمَّ ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱْلبَيِّنَُٰت
kemudian mereka mengambil/menjadikan anak-anak lembu dari

sesudah apa dia datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata
An-Nisa:153

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل َسيَنَاُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan

anak-anak lembu kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan
mereka

Al-A'raaf:152
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م ج ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dungu, goblok, bebal,

gendeng, bisu, kelu, bloon
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْعَجِمنَي أَْعَجِميًّا أَْعَجِمىٌّ َءاْ۬عَجِمىٌّ
bahasa-bahasa asing bahasa asing/selain

bahasa arab bahasa ajam apakah bahasa asing
(selain bahasa arab)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلْت َءايَٰتُُهۥٓ َءاْ۬عَجِمىٌّ َوَعَرِبىٌّ لََّقاُلوا۟ َلواَْل فُصِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan mengapa tidak benar-benar dijelaskan
ayat-ayatnya apakah bahasa asing (selain bahasa arab) dan orang arab

/ bahasa arab

Fush-Shilat:44
َءاْ۬عَجِمىٌّ

لَِّساُن ٱلَِّذى يُْلِحُدوَن إَِليِْه أَْعَجِمىٌّ
lisan/bahasa yang dijahati kepadanya bahasa ajam An-Nahl:103 أَْعَجِمىٌّ

َوَلْو َجَعْلنَُٰه ُقرَْءانًا أَْعَجِميًّا
dan jika telah kami jadikannya bacaan bahasa asing/selain bahasa

arab
Fush-Shilat:44 أَْعَجِميًّا

َوَلْو نَزَّْلنَُٰه َعَلىٰ بَْعِض ٱأْلَْعَجِمنَي
dan kalau Kami menurunkannya atas/terhadap sebagian bahasa-

bahasa asing

Asy-
Syu'araa':198

ٱأْلَْعَجِمنَي
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د د ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daftar, tabel, lis, kemiringan,

setat, les, jadwal, jumlah besar, padi-padian untuk digiling, angka, jari,
jari tangan, bijian, jari kaki, bilangan, sosok, tokoh, gambar, patung, figur,

contoh, bentuk badan, rupa, pigura, perawakan, sikap, harga, menurut
angka, menurut bilangan, tanda nomor, nomor, terbitan, lagu, cacah,

hidangan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjumlah, menceritakan,

mendaftarkan, miring, condong, menghitung, menjumlahkan,
menyebuntukan satu demi satu, menggiling, menomori, menganggap,
membayangkan, kira, menggambarkan, melukiskan, memerankan,

berhitung, terdapat, tertera, merencanakan, bermaksud.

تَُعدُّوَن تَُعدُّوا۟ ِبِعدَِّتِهم أُِعدَّْت أََعدَّ
menghitung menghitung

dengan/tentang
bilangan/jumlah

mereka
dia menyediakan

tempat
dia telah

menyediakan

َعَدَد َعَددًۢا َعَدًدا تَْعتَدُّونََها تَُعدُّوَن
(ia) menghitung bilangan / hitungan bilangan / hitungan menjadi cepat

menghitungnya[pr] menghitung

ِعدَّةَ ِعدٍَّة ُعدَّةً َعدًّا َعَدَد
bilangan / jumlah iddah / hitungan perhitungan perhitungan (ia) menghitung

۟ أَلََعدُّوا فَِعدَّتُُهنَّ فَِعدَّةٌ ِعدَّتَُهْم ِعدَّةَ
tentu

memperhitungkan /
mempersiapkan
dengan cermat

maka iddah /
hitungan mereka[pr] maka hitungan bilangan / jumlah

mereka bilangan / jumlah

ْعُدوَدةً مَّ ْعُدوٍد مَّ َمْعُدوَدٍة لِِعدَِّتِهنَّ أَلََعدُّوا۟

sebentar (ia[lk]) yang
ditentukan/dihitung

(ia[pr]) yang
ditentukan

bagi iddah /
hitungan mereka

tentu
memperhitungkan /

mempersiapkan
dengan cermat
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نَُعدُُّهم نَُعدُّ ْعُدودٍَٰت مَّ ْعُدوَدٍة مَّ ْعُدوَدةً مَّ
menghitung mereka menghitung yang ditentukan (ia[pr]) yang

ditentukan sebentar

َوَعدَُّهْم
dan telah benar-benar menghitung mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ إِنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلكَٰ
sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang kafir

azab / siksa orang yang menghinakan
An-Nisa:102 أََعدَّ

ُر أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
At-Taubah:89

فَِإنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلُمْحِسنَِٰت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيًما
maka sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang

yang berbuat baik diantara (kalian[pr]) adalah pahala sangat berlipat
ganda

Al-Ahzab:29

ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيًما أََعدَّ الـلَّـُه َلُهم مَّ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka tempat / waktu ampunan

dan pahala sangat berlipat ganda
Al-Ahzab:35

أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat

keras/berat

Al-
Mujaadilah:15

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

ا َوٱلظَّٰلِِمنَي أََعدَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيمًۢ
dan orang-orang zalim dia telah menyediakan bagi mereka azab /

siksa pedih
Al-Insaan:31

ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan

bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-
orang kafir

Al-Baqarah:24
أُِعدَّْت
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ِفِريَن َوٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتىٓ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada api neraka yang dia

menyediakan tempat bagi orang-orang kafir
Ali-Imran:131

وَُٰت َوٱأْلَرُْض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي مَٰ َعرُْضَها ٱلسَّ
luasnya langit dan bumi dia menyediakan tempat bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:133

أُِعدَّْت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang mereka mengimani

kepada Allah dan rasul-rasulnya
Al-Hadiid:21

بِّىٓ أَْعَلُم ِبِعدَِّتِهم ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui

dengan/tentang bilangan/jumlah mereka
Al-Kahfi:22 ِبِعدَِّتِهم

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr] Ibrahim:34 ۟ تَُعدُّوا

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr]

An-Nahl:18

ا تَُعدُّوَن إِنَّ يَْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami hari disisi tuhanmu seperti seribu tahun dari

apa menghitung
Al-Hajj:47 تَُعدُّوَن

ا تَُعدُّوَن  ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥٓ أَْلَف َسنٍَة مِّمَّ
di dalam hari adalah dia ukurannya seribu tahun dari apa menghitung

As-Sajdah:5

تَْعتَدُّونََها فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َجِمياًل
menjadi cepat menghitungnya[pr] maka (kalian) benar-benar

berikanlah mereka[pr] mut'ah dan (mereka[lk]) sungguh-sungguh
lepaskanlah/ceraikanlah mereka[pr] percerai beraian kebaikan

Al-Ahzab:49
تَْعتَدُّونََها

فََضَربْنَا َعَلىٰٓ َءاذَاِنِهْم ِفى ٱْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا
maka (kami) menjadikan atasku/terhadapku telinga mereka di dalam

gua beberapa tahun bilangan / hitungan
Al-Kahfi:11 َعَدًدا

 فََسيَْعَلُموَن َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا
maka akan mengetahui siapa paling/lebih lemah yang sangat

menolong dan lebih sedikit bilangan / hitungan
Al-Jinn:24

َوأََحاَط ِبَما َلَديِْهْم َوأَْحَصىٰ ُكلَّ َشىٍْء َعَددًۢا
dan meliputi terhadap apa di sisi mereka dan dia menghitung tiap-tiap

sesuatu bilangan / hitungan
Al-Jinn:28 َعَددًۢا
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ِننَي َوٱْلِحَساَب َوَقدَّرَهُۥ َمنَاِزَل لِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan (ia) telah benar-benar tetapkannya tempat-tempat(nya) supaya

kalian mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan
Yunus:5 َعَدَد

ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12

قََٰل َكْم َلِبثْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض َعَدَد ِسِننَي
dia mengatakan berapa (kalian) menempati di dalam bumi (ia)

menghitung beberapa tahun

Al-
Mu'minuun:112

فَاَل تَْعَجْل َعَليِْهْم إِنََّما نَُعدُّ َلُهْم َعدًّا
maka janganlah minta menyegerakan atas mereka sesungguhnya

hanyalah menghitung bagi mereka perhitungan
Maryam:84 َعدًّا

 لََّقْد أَْحَصىُٰهْم َوَعدَُّهْم َعدًّا
sesungguhnya dia telah menentukan mereka dan telah benar-benar

menghitung mereka perhitungan
Maryam:94

َوَلْو أَرَاُدوا۟ ٱْلُخُروَج أَلََعدُّوا۟ َلُهۥ ُعدَّةً
dan kalau apakah kehendaki keluaran tentu memperhitungkan /

mempersiapkan dengan cermat baginya perhitungan
At-Taubah:46 ُعدَّةً

فََما َلُكْم َعَليِْهنَّ ِمْن ِعدٍَّة
maka tidak bagi kalian atas mereka dari iddah / hitungan Al-Ahzab:49 ِعدٍَّة

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36 ِعدَّةَ

يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه
(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar

disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar
mengharamkan Allah

At-Taubah:37

َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orangdia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

ِعدَّتَُهْم

فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر
maka hitungan dari hari lain Al-Baqarah:184 فَِعدَّةٌ

فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر
maka hitungan dari hari lain

Al-Baqarah:185
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إِِن ٱرْتَبْتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثَلَٰثَُة أَْشُهٍر
jika kalian ragu-ragu maka iddah / hitungan mereka[pr] bertiga/tiga

orang[lk] bulan-bulan (kb jamak)
Ath-Thalaaq:4 فَِعدَّتُُهنَّ

َوَلْو أَرَاُدوا۟ ٱْلُخُروَج أَلََعدُّوا۟ َلُهۥ ُعدَّةً
dan kalau apakah kehendaki keluaran tentu memperhitungkan /

mempersiapkan dengan cermat baginya perhitungan
At-Taubah:46 ۟ أَلََعدُّوا

فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَِّتِهنَّ َوأَْحُصوا۟ ٱْلِعدَّةَ
maka (mereka[lk]) telah benar=benar menceraikan mereka[pr] bagi

iddah / hitungan mereka dan (kalian[lk]) hitunglah bilangan
Ath-Thalaaq:1 لِِعدَِّتِهنَّ

َوَشَرْوهُ ِبثََمنٍۭ بَْخٍس َدرَِٰهَم َمْعُدوَدٍة
dan (mereka) menukarnya dengan harga[pr] murah beberapa dirham

(ia[pr]) yang ditentukan
Yusuf:20 َمْعُدوَدٍة

رُهُۥٓ إاِلَّ أِلََجٍل مَّْعُدوٍد َوَما نُؤَخِّ
dan tidak diundurkannya (oleh kami) kecuali menurut waktu (ia[lk])

yang ditentukan/dihitung
Huud:104 ْعُدوٍد مَّ

ْعُدوَدةً إآِلَّ أَيَّاًما مَّ
kecuali beberapa hari sebentar Al-Baqarah:80 ْعُدوَدةً مَّ

ٍة مَّْعُدوَدٍة رْنَا َعنُْهُم ٱْلَعذَاَب إَِلىٰٓ أُمَّ َوَلِئْن أَخَّ
dan sesungguhnya jika (kami) undurkan dari mereka azab / siksa

kepada umat/waktu (ia[pr]) yang ditentukan
Huud:8 ْعُدوَدٍة مَّ

ْعُدودٍَٰت أَيَّاًما مَّ
beberapa hari yang ditentukan Al-Baqarah:184 ْعُدودٍَٰت مَّ

ْعُدودٍَٰت  َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
dan kalian hendaklah ingat Allah di dalam / pada hari yang

ditentukan
Al-Baqarah:203

ْعُدودٍَٰت  إآِلَّ أَيَّاًما مَّ
kecuali beberapa hari yang ditentukan

Ali-Imran:24

فَاَل تَْعَجْل َعَليِْهْم إِنََّما نَُعدُّ َلُهْم َعدًّا
maka janganlah minta menyegerakan atas mereka sesungguhnya

hanyalah menghitung bagi mereka perhitungan
Maryam:84 نَُعدُّ

ُكنَّا نَُعدُُّهم مَِّن ٱأْلَْشرَاِر
adalah kami menghitung mereka dari orang-orang jahat Shaad:62 نَُعدُُّهم

َوأََعدَّ َلُهۥ َعذَابًا َعِظيًما
dan dia sediakan baginya azab / siksa sangat berlipat ganda An-Nisa:93 َوأََعدَّ
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ُر َوأََعدَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى تَْحتََها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia sediakan bagi mereka surga dia mengalirkan di bawahnya

sungai-sungai
At-Taubah:100

ِفِريَن َعذَابًا أَلِيًما ِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكَٰ لِّيَْسـََٔل ٱلصَّٰ
karena akan menanyakan orang-orang yang benar dari/tentang

kebenaran mereka dan dia sediakan bagi orang-orang kafir azab /
siksa pedih

Al-Ahzab:8

تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَُهۥ َسلٌَٰم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما
penghormatan mereka pada hari menemuinya

kehormatan/kesejahteraan dan dia sediakan bagi mereka pahala
sangat mulia

Al-Ahzab:44

ِهينًا َلَعنَُهُم الـلَّـُه ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُّ
sungguh ia mengutuk mereka Allah di dalam dunia dan akherat dan

dia sediakan bagi mereka azab / siksa orang yang menghinakan
Al-Ahzab:57

ِفِريَن َوأََعدَّ َلُهْم َسِعيًرا إِنَّ الـلَّـَه َلَعَن ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah (ia) mengutuk para pembangkang / kafir dan dia

sediakan bagi mereka api yang menyala-nyala
Al-Ahzab:64

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6

بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60
۟ َوأَِعدُّوا

ٱلَِّذى َجَمعَ َمااًل َوَعدََّدهُۥ
yang (ia [lk]) mengumpulkan harta dan telah benar-benar

menghitungnya
Al-Humazah:2 َوَعدََّدهُۥ

لََّقْد أَْحَصىُٰهْم َوَعدَُّهْم َعدًّا
sesungguhnya dia telah menentukan mereka dan telah benar-benar

menghitung mereka perhitungan
Maryam:94 َوَعدَُّهْم

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ فَْسـَِٔل ٱْلَعآدِّيَن
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian/setengah hari

maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung

Al-
Mu'minuun:113

ٱْلَعآدِّيَن
َولِتُْكِمُلوا۟ ٱْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم

dan agar disempurnakan bilangan dan hendaklah diagungkan Allah
atas/terhadap apa dia telah memberi petunjuk kepada kalian

Al-Baqarah:185 ٱْلِعدَّةَ

3546

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَِّتِهنَّ َوأَْحُصوا۟ ٱْلِعدَّةَ
maka (mereka[lk]) telah benar=benar menceraikan mereka[pr] bagi

iddah / hitungan mereka dan (kalian[lk]) hitunglah bilangan
Ath-Thalaaq:1
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س د ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kacang adas, kacang-

kacangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَعَدِسَها
dan kacang adasnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمۢن بَْقلَِها َوِقثَّآِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها
dari sayur-mayurnya dan ketimunnya dan bawang putihnya dan

kacang adasnya dan bawang merahnya
Al-Baqarah:61 َوَعَدِسَها
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ل د ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peradilan, adalat, kelurusan,

kewajaran, kejujuran, kelayakan, kanan, tepat, benar, cocok, betul, baik,
segera, persis, hak, sebelah kanan, sama, setara, sejajar, sederajat,

seimbang, setaraf, sama rata, rata, kebenaran, kebajikan, hal berbudi,
keserasian, uniformitas, keadaan rata, sikap tdk memihak, persamaan,

kegenapan, alasan, sebab, akal, budi, karena, akal budi, lantaran,
argumen, pokok, pertimbangan yg sehat, kocokan, pengocokan, seretan
kaki, pemeriksaan, perubahan susunan, pengocokan kembali<.br> Kata

dasar ini sebagai kata kerja bermakna meluruskan, menyamai, memadai,
mengimbangi, menyesuaikan, mengatur, menyetel, membetulkan,
melaraskan, menepatkan, menerapkan, menyelesaikan, mengurus,

membenar, menerap, menterap, mengubah, bertukar-tukar, merubah,
permak, berunding, bermusyawarah, mempunyai akal, dpt berpikir,

memikir-mikir, menyeret, mengocok kartu, menyelundupkan, berjalan dgn
menyeret kaki, berjalan dgn kaki terseret, mengesot, menipu, mendaya,

memperdaya, memperbaiki, menetapkan, memasang, menentukan,
mengarahkan, memusatkan, merapikan, diservis, merevisi, meninjau

kembali, menyamakan, menyerupakan, mempersamakan, mempersama-
samakan, menyusun, mengadakan, mengeset, menata, melenggarakan,

menyelenggarakan, mengusahakan, mengarang, mengubah dgn
memperbaiki, mengocok kembali, memenuhi syarat, memberi sifat.

َعْدٍل َعْدٌل تَْعِدْل تَْعِدُلوا۟ ِبٱْلَعْدِل
keadilan tebusan / keadilan kamu melakukan

keadilan
kalian melakukan

keadilan dengan adil

أِلَْعِدَل فَٱْعِدُلوا۟ فََعَدَلَك َعْدُل َعْدٍل
untuk berbuat adil

lah
maka berlaku
adillah kamu

lalu (ia) menjadikan
adil kamu tebusan / keadilan keadilan
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۟ ٱْعِدُلوا يَْعِدُلوَن
kalian hendaklah berlaku adil mereka mengadili

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangankalian jemu

bahwa/untukkalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

ِبٱْلَعْدِل

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

إِذَا َحَكْمتُم بَنْيَ ٱلنَّاِس أَن تَْحُكُموا۟ ِبٱْلَعْدِل  َو
dan apabila kalian telah menetapkan hukum diantara manusia supaya

kalian menetapkan hukum dengan adil
An-Nisa:58

َهْل يَْستَِوى ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوُهَو َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
apakah dia sama dia dan orang dia menyuruh dengan adil dan dia

atas/terhadap jalan orang yang lurus
An-Nahl:76

ِن ْحسَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوٱإْلِ
sesungguhnya Allah dia menyuruh dengan keadilan dan kebaikan

An-Nahl:90

 فَِإن فَآَءْت فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما ِبٱْلَعْدِل
maka jika (ia) kembali maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk])

diantara mereka berdua dengan adil
Al-Hujuraat:9

َمثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ تَْعِدُلوا۟ فَوَِٰحَدةً
dua dan bertiga dan berempat maka jika kalian takut bahwa tidak

kalian melakukan keadilan maka (ia[lk]) yang satu
An-Nisa:3 ۟ تَْعِدُلوا

َوَلن تَْستَِطيُعٓوا۟ أَن تَْعِدُلوا۟ بَنْيَ ٱلنَِّسآِء
dan tidak kalian dapat akan kalian melakukan keadilan diantara isteri-

isteri
An-Nisa:129

۟  فَالـلَّـُه أَْوَلىٰ ِبِهَما فَاَل تَتَِّبُعوا۟ ٱْلَهَوىٰٓ أَن تَْعِدُلوا
maka Allah lebih utama kepada mereka berdua maka janganlah

kalian mengikuti hawa nafsu agar kalian melakukan keadilan
An-Nisa:135

۟  واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َعَلىٰٓ أاَلَّ تَْعِدُلوا
dan jangan dia membuat kalian berdosa kebencian kaum/orang-orang

atasku/terhadapku untuk tidak kalian melakukan keadilan
Al-Maidah:8
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إِن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ يُؤَْخذْ ِمنَْهآ َو
dan jika kamu melakukan keadilan tiap-tiap keadilan tidak dia

diambil dari padanya
Al-An'aam:70 تَْعِدْل

واََل يُؤَْخذُ ِمنَْها َعْدٌل
dan tidak diambil oleh dia daripadanya tebusan / keadilan Al-Baqarah:48 َعْدٌل

 واََل يُْقبَُل ِمنَْها َعْدٌل
dan tidak dia diterima daripadanya tebusan / keadilan

Al-Baqarah:123

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah ataudenda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95
َعْدٍل

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106

إِن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ يُؤَْخذْ ِمنَْهآ َو
dan jika kamu melakukan keadilan tiap-tiap keadilan tidak dia

diambil dari padanya
Al-An'aam:70

َدةَ لِـلَّـِه هَٰ َوأَْشِهُدوا۟ ذََوْى َعْدٍل مِّنُكْم َوأَِقيُموا۟ ٱلشَّ
dan (kalian[lk]) persaksikanlah dua orang mempunyai keadilan

diantara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesakisan-kesaksian
karena Allah

Ath-Thalaaq:2

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah atau denda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95
َعْدُل

ىَٰك فََعَدَلَك ٱلَِّذى َخَلَقَك فََسوَّ
yang (ia) menciptakan kamu lalu (ia) menyempurnakan kamu lalu

(ia) menjadikan adil kamu
Al-Infitaar:7 فََعَدَلَك

إِذَا ُقْلتُْم فَٱْعِدُلوا۟ َو
dan apabila kalian mengatakan maka berlaku adillah kamu Al-An'aam:152 ۟ فَٱْعِدُلوا

َوأُِمرُْت أِلَْعِدَل بَيْنَُكُم
dan (aku) diperintahkan untuk berbuat adil lah diantara kalian Asy-Syuura:15 أِلَْعِدَل

ْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebenaran dan

keadilan
Al-An'aam:115 َوَعْداًل
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ثُمَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم يَْعِدُلوَن
kemudian orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka mereka mengadili
Al-An'aam:1 يَْعِدُلوَن

 َوُهم ِبَربِِّهْم يَْعِدُلوَن
dan/sedang mereka kepada tuhan mereka mereka mengadili

Al-An'aam:150

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن  َوِمن َقْومِ ُموَسىٰٓ أُمَّ
dan dari kaum Musa ummat memberi petunjuk dengan hak dan

dengannya (hak) mereka mengadili
Al-A'raaf:159

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن ْن َخَلْقنَآ أُمَّ  َوِممَّ
dan diantara orang (kami) menciptakan umat memberi petunjuk

dengan benar dan dengannya mereka mengadili
Al-A'raaf:181

عَ الـلَّـِه بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن  أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah bahkan mereka kaum mereka

mengadili
An-Naml:60

ٱْعِدُلوا۟ ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
kalian hendaklah berlaku adil dia paling/lebih dekat kepada takwa

dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:8 ۟ ٱْعِدُلوا
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و د ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lawan, penentang, setru,

bersifat musuh, berturutan, berturut-turut, yg lari, yg mengalir, yg
tersebar luas, pelarian, pemimpinan, perjalanan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menolak, melawan, menahan,
menentang, bertahan, tahan, membalas, menjawab, membantah,

menimbal, memberantas, bertempur, berjuang, memperselisihkan,
membantahi, membandingkan, memberi perlawanan, mengikutsertakan,
mengajak, ikut, ikut serta, melaksanakan, menjatuhkan penunggangnya,

melompat-lompat tinggi, berusaha sungguh-sungguh, memberontak,
membangkang, membangkangi, bersaing, berpendapat, berbantah,
bertengkar, menjijikkan, memuakkan, memualkan, membendung,

menghentikan, timbul, berasal dr, menyerang, berkepala batu, berkeras
kepala, ngotot

ِبٱْلُعْدَوِة ِبأَْعَدآِئُكْم أَْعَدآِء أَْعَدآُء أَْعَدآًء
dipinggir lembah

dengan/tentang
musuh-musuh

kalian
musuh-musuh musuh-musuh bermusuh-musuhan

۟ تَْعتَُدٓوا تَْعتَُدوَها تَْعتَُدوا۟ ِبٱمْلُْعتَِديَن ِبٱْلُعْدَوِة
kalian melampaui

batas melanggarnya[pr] kalian melampaui
batas

kepada orang-orang
yang dalam kondisi

melampaui batas
dipinggir lembah

َعاَديْتُم َعاٍد تَْعُدوا۟ تَْعُد تَْعتَُدٓوا۟
(kalian) semakin

memungsuhi
orang yang

melampaui batas melanggar melanggar kalian melampaui
batas

َعُدوًّا َعدََٰوةٌ َعدََٰوةً َعاُدوَن َعاَديْتُم
musuh permusuhan permusuhan orang-orang yang

melampaui batas
(kalian) semakin

memungsuhi

َعُدوَّ َعُدوٍّ َعُدوٌّۢ َعُدوٌّ َعُدوًّا
musuh musuh musuh musuh musuh
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َعُدوِِّهۦ َعُدوِِّهْم َعُدوُِّكْم َعُدوَُّكْم َعُدوَّ
musuhnya musuh-musuh

mereka musuh kalian musuh kalian musuh

َن ُعْدوَٰ ُعْدوَٰنًا َعْدوًۢا ى َعُدوِّ َعُدوِِّهۦ
permusuhan permusuhan /

pelanggaran hak pelanggaran musuh-ku musuhnya

َوَعُدوٌّ ُمْعتٍَد لِّتَْعتَُدوا۟ فَٱْعتَُدوا۟ َن ُعْدوَٰ
dan musuh orang yang cepat

melampaui batas
karena melewati

batas/menganiaya maka seranglah permusuhan

ِديَِٰت َوٱْلعَٰ َويَتََعدَّ َوَعْدًوا َوَعُدوَُّكْم َوَعُدوٌّ
demi yang berlari

kencang
dan menjadi
melanggar dan permungsuhan dan musuh kalian dan musuh

يَْعُدوَن يَْعتَُدوَن يَتََعدَّ ِن َوٱْلُعْدوَٰ ِديَِٰت َوٱْلعَٰ
melanggar /

melampui batas
mereka melampaui

batas
sangat melanggar /

melampui batas dan permusuhan demi yang berlari
kencang

ٱأْلَْعَدآَء ٱْعتََديْنَآ
musuh-musuh kami melanggar batas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعَدآًء
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian ketika adalah

kalian bermusuh-musuhan
Ali-Imran:103 أَْعَدآًء

ِفِريَن إِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُوا۟ َلُهْم أَْعَدآًء وََكانُوا۟ ِبِعبَاَدِتِهْم كَٰ َو
dan apabila telah dikumpulkan manusia adalah mereka bagi mereka
bermusuh-musuhan dan adalah mereka dengan peribadatan mereka

orang-orang kafir

Al-Ahqaaf:6

 إِن يَثَْقفُوُكْم يَُكونُوا۟ َلُكْم أَْعَدآًء
jika (mereka[lk]) menangkap kalian adalah mereka bagimu

bermusuh-musuhan

Al-
Mumtahinah:2
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َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَدآُء الـلَّـِه إَِلى ٱلنَّاِر فَُهْم يُوزَُعوَن
dan pada hari mereka dikumpulkan musuh-musuh Allah ke neraka

lalu mereka dibagi-bagi
Fush-Shilat:19 أَْعَدآُء

ذَٰلَِك َجزَآُء أَْعَدآِء الـلَّـِه ٱلنَّاُر
itu balasan musuh-musuh Allah neraka Fush-Shilat:28 أَْعَدآِء

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45 ِبأَْعَدآِئُكْم

إِنَّ الـلَّـَه َلَسِميعٌ َعلِيٌم إِذْ أَنتُم ِبٱْلُعْدَوِة ٱلدُّنْيَا َوُهم ِبٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَوٰى َو
ketika kalian dipinggir lembah dunia/dekat dan mereka dipinggir

lembah jauh / ujung dan sesungguhnya kami Allah sungguh maha
mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:42 ِبٱْلُعْدَوِة

إِنَّ الـلَّـَه َلَسِميعٌ َعلِيٌم إِذْ أَنتُم ِبٱْلُعْدَوِة ٱلدُّنْيَا َوُهم ِبٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَوٰى َو
ketika kalian dipinggir lembah dunia/dekat dan mereka dipinggir

lembah jauh / ujung dan sesungguhnya kami Allah sungguh maha
mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:42

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui kepada orang-orang

yang dalam kondisi melampaui batas
Al-An'aam:119 ِبٱمْلُْعتَِديَن

أَن تَْعتَُدوا۟ َوتََعاَونُوا۟ َعَلى ٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى
bahwa kalian melampaui batas dan kalian hendaklah tolong

menolong atas/terhadap kebaikan dan ketakwaan
Al-Maidah:2 ۟ تَْعتَُدوا

ِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه فَاَل تَْعتَُدوَها
itu hukum-hukum Allah maka jangan melanggarnya[pr] Al-Baqarah:229 تَْعتَُدوَها

واََل تَْعتَُدٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
dan jangan kalian melampaui batas sesungguhnya Allah tidak dia

menyukai orang-orang yang melampaui batas
Al-Baqarah:190 ۟ تَْعتَُدٓوا

 َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلُكْم واََل تَْعتَُدٓوا۟
apa menghalalkan Allah bagi kalian dan jangan kalian melampaui

batas
Al-Maidah:87

واََل تَْعُد َعيْنَاَك َعنُْهْم
dan jangan melanggar kedua matamu dari mereka Al-Kahfi:28 تَْعُد
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بِْت َوُقْلنَا َلُهْم اَل تَْعُدوا۟ ِفى ٱلسَّ
dan kami berkata kepada mereka tidak melanggar di dalam hari sabtu An-Nisa:154 ۟ تَْعُدوا

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan

maka tidak orang yang melampaui batas maka tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:173 َعاٍد

 فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan dan

tidak orang yang melampaui batas
Al-An'aam:145

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka/tetapi barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain

kesengajaan dan tidak orang yang melampaui batas maka
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nahl:115

َودَّةً َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن َعاَديْتُم مِّنُْهم مَّ
dan antara orang-orang yang (kalian) semakin memungsuhi dari

mereka rasa kasih

Al-
Mumtahinah:7

َعاَديْتُم
بَْل أَنتُْم َقْوٌم َعاُدوَن

bahkan kalian kaum orang-orang yang melampaui batas
Asy-

Syu'araa':166 َعاُدوَن
َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟

sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan
bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan

orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82
َعدََٰوةً

فَِإذَا ٱلَِّذى بَيْنََك َوبَيْنَُهۥ َعدََٰوةٌ َكأَنَُّهۥ َولِىٌّ َحِميٌم
maka tiba-tiba yang diantaramu dan antara dia permusuhan seakan-

akan benar-benar penolong / pelindung teman
Fush-Shilat:34 َعدََٰوةٌ

ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا لِّجِبِْريَل
kamu hendaklah mengatakan barang siapa adalah dia musuh bagi

Jibril
Al-Baqarah:97 َعُدوًّا

َمن َكاَن َعُدوًّا لِـلَّـِه
barang siapa adalah dia musuh bagi Allah

Al-Baqarah:98

ِبينًا ِفِريَن َكانُوا۟ َلُكْم َعُدوًّا مُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِنَّ ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari sesungguhnya para

pembangkang / kafir adalah mereka bagi kalian musuh dengan nyata
An-Nisa:101

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا َشيَِٰطنَي ٱإْلِنِس َوٱْلجِنِّ
dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi musuh

syaitan-syaitan manusia dan jin
Al-An'aam:112
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 فَُقل لَّن تَْخرُُجوا۟ َمِعىَ أَبًَدا َوَلن تُقَِٰتُلوا۟ َمِعىَ َعُدوًّا
maka kamu hendaklah mengatakan tidak keluar bersama aku

selamanya dan tidak akan/boleh mereka memerangi bersama aku
musuh

At-Taubah:83

ِبينًا ِن َعُدوًّا مُّ نسَٰ يْطََٰن َكاَن لِإْلِ إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia bagi manusia musuh dengan nyata

Al-Isra:53

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا مَِّن ٱمْلُْجرِِمنَي
dan seperti demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi

musuh dari para yang melakukan dosa
Al-Furqon:31

فَٱْلتََقطَُهۥٓ َءاُل ِفْرَعْوَن لِيَُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحزَنًا
maka memungutnya keluarga fir'aun supaya keduanya menjadi bagi

mereka musuh dan kesedihan
Al-Qashash:8

يْطََٰن َلُكْم َعُدوٌّ فَٱتَِّخذُوهُ َعُدوًّا  إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh maka jadikanlah ia musuh

Faathir:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ ِمْن أَزْوَِٰجُكْم َوأَْولَِٰدُكْم َعُدوًّا لَُّكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya dari isteri-

isteri kalian dan anak-anakmu musuh bagi kalian

At-
Taghaabun:14

َوُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dan kami berkata kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-Baqarah:36 َعُدوٌّ

ِفِريَن فَِإنَّ الـلَّـَه َعُدوٌّ لِّْلكَٰ
maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir

Al-Baqarah:98

إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata

Al-Baqarah:168

إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata

Al-Baqarah:208

إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata

Al-An'aam:142

يْطََٰن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبنٌي َوأَُقل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ
dan aku telah mengatakan bagi kamu berdua sesungguhnya syaitan

bagi kamu berdua musuh yang nyata
Al-A'raaf:22

 َقاَل ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dia mengatakan kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-A'raaf:24

َ َلُهۥٓ أَنَُّهۥ َعُدوٌّ لِـلَّـِه ا تَبنَيَّ َوَعَدَهآ إِيَّاهُ فََلمَّ
(ia) janjikannya hanya kepadanya maka tatkala ia menjadi jelas

baginya bahwasanya musuh bagi Allah
At-Taubah:114
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ِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي نسَٰ يْطََٰن لِإْلِ فَيَِكيُدوا۟ َلَك َكيًْدا إِنَّ ٱلشَّ
maka membuat tipu daya bagi kamu tipu-daya sesungguhnya syaitan

bagi manusia musuh yang nyata
Yusuf:5

اِحِل يَأُْخذْهُ َعُدوٌّ لِّى َوَعُدوٌّ لَُّهۥ فَْليُْلِقِه ٱْليَمُّ ِبٱلسَّ
maka dilemparkannya laut/sungai di tepi/pantai mengambilnya

musuh bagi-Ku dan musuh baginya
Thaahaa:39

ذَا َعُدوٌّ لََّك َولِزَْوِجَك فَُقْلنَا يَٰٓـَٔاَدُم إِنَّ هَٰ
maka kami katakan hai Adam sesungguhnya ini musuh bagimu dan

bagi isterimu
Thaahaa:117

ا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ  َقاَل ٱْهِبطَا ِمنَْها َجِميعًۢ
dia mengatakan turunlah (mereka berdua) berdua daripadanya

semuanya sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh
Thaahaa:123

َلِمنَي فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ لِّىٓ إاِلَّ رَبَّ ٱْلعَٰ
maka sesungguhnya mereka musuh bagiku kecuali tuhan pemelihara

semesta alam
Asy-Syu'araa':77

َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15

ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما َقاَل يَُٰموَسىٰٓ أَتُِريُد أَن تَْقتَُلِنى
dia musuh terhadap keduanya dia mengatakan ya Musa apakah

(kamu) kehendaki / inginkan kamu membunuh aku
Al-Qashash:19

يْطََٰن َلُكْم َعُدوٌّ فَٱتَِّخذُوهُ َعُدوًّا إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh maka jadikanlah ia musuh

Faathir:6

إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي
sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata

YaaSiin:60

يْطَُٰن إِنَُّهۥ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي واََل يَُصدَّنَُّكُم ٱلشَّ
dan jangan memalingkan kalian syaitan sesungguhnya dia bagi kalian

musuh yang nyata
Az-Zukhruf:62

ُء يَْوَمِئذٍۭ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ ٱمْلُتَِّقنَي ٱأْلَِخآلَّ
sahabat-sahabat akrab pada hari itu sebagian mereka bagi sebagian

yang lain musuh kecuali orang-orang yang bertakwa
Az-Zukhruf:67

َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّۢ ِبئَْس لِلظَّٰلِِمنَي بََداًل
dan mereka bagi kalian musuh seburuk-buruk bagi orang-orang yang

zalim pengganti
Al-Kahfi:50 َعُدوٌّۢ

فَِإن َكاَن ِمن َقْومٍ َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمؤِْمٌن
maka jika adalah dia dari kaum/orang-orang musuh bagi kalian dan

dia orang yang beriman
An-Nisa:92 َعُدوٍّ

3558

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 واََل يَطَـُٔوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ ٱْلُكفَّاَر واََل يَنَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ
dan tidak menginjak suatu tempat menginjak menjengkelkan orang-

orang kafir dan tidak mendapat dari musuh
At-Taubah:120

بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60 َعُدوَّ

َقاَل َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يُْهلَِك َعُدوَُّكْم
dia mengatakan dia mudah-mudahan tuhan kalian akan dia

membinasakan musuh kalian
Al-A'raaf:129 َعُدوَُّكْم

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َقْد أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َعُدوُِّكْم
hai Bani Israil sungguh telah kami menyelamatkan kalian dari musuh

kalian
Thaahaa:80 َعُدوُِّكْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا۟
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

َعُدوِِّهْم

ذَا ِمْن َعُدوِِّهۦ فَٱْستَغَٰثَُه ٱلَِّذى ِمن ِشيَعِتِهۦ َوهَٰ
dan ini (orang) dari musuhnya maka meminta tolong kepadanya yang

dari golongannya
Al-Qashash:15 َعُدوِِّهۦ

َعَلى ٱلَِّذى ِمْن َعُدوِِّهۦ فَوََكزَهُۥ ُموَسىٰ فََقَضىٰ َعَليِْه
atas/terhadap yang dari musuhnya maka (ia) meninjunya Musa lalu

(ia) menentukan atasnya
Al-Qashash:15

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ َعُدوِّى َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

musuh-ku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin

Al-
Mumtahinah:1

َعُدوِّى
فَيَُسبُّوا۟ الـلَّـَه َعْدوًۢا ِبَغيِْر ِعْلمٍ

maka mereka akan memaki Allah pelanggaran dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:108 َعْدوًۢا
َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ُعْدوَٰنًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه نَاًرا

dan barang siapa dia melakukan itu permusuhan / pelanggaran hak
dan aniaya maka kelak kami memasukkannya api

An-Nisa:30 ُعْدوَٰنًا
َن إاِلَّ َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَاَل ُعْدوَٰ

maka jika (mereka) menghentikan lah maka tidak permusuhan
kecuali atas/terhadap yang mendzalmi

Al-Baqarah:193 َن ُعْدوَٰ
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َن َعَلىَّ َوالـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فَاَل ُعْدوَٰ
maka tidak ada permusuhan atas dan Allah atas/terhadap apa yang

kami mengatakan pemelihara
Al-Qashash:28

فََمِن ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم فَٱْعتَُدوا۟ َعَليِْه ِبِمثِْل َما ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم
maka barang siapa dia melanggar batas atas kalian maka seranglah

atasnya dengan semisal/sebanding apa dia melanggar batas atas
kalian

Al-Baqarah:194
۟ فَٱْعتَُدوا

واََل تُْمِسُكوُهنَّ ِضرَارًا لِّتَْعتَُدوا۟
dan jangan ditahan mereka[pr] kemudharatan karenamelewati

batas/menganiaya
Al-Baqarah:231 ۟ لِّتَْعتَُدوا

مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد مُِّريٍب
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Qaaf:25 ُمْعتٍَد

مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas bergelimang dosa
Al-Qalam:12

َوَما يَُكذُِّب ِبِهۦٓ إاِلَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
dan tidak sungguh-sungguh akan mendustakan dengannya kecuali

tiap orang yang cepat melampaui batas bergelimang dosa

Al-
Mutaffifiin:12

اِحِل يَأُْخذْهُ َعُدوٌّ لِّى َوَعُدوٌّ لَُّهۥ فَْليُْلِقِه ٱْليَمُّ ِبٱلسَّ
maka dilemparkannya laut/sungai di tepi/pantai mengambilnya

musuh bagi-Ku dan musuh baginya
Thaahaa:39 َوَعُدوٌّ

َوَعُدوَُّكْم َوَءاَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم
dan musuh kalian dan yang lain dari selain mereka tidak (kalian[lk])

mengetahui mereka
Al-Anfaal:60 َوَعُدوَُّكْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ َعُدوِّى َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

musuh-ku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin

Al-
Mumtahinah:1

َوُجنُوُدهُۥ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَْدرََكُه ٱْلَغَرُق
dan para bala tentaranya kedengkian dan permungsuhan sehingga

apabila (ia[lk]) akhirnya mencapainya tenggelam
Yunus:90 َوَعْدًوا

َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَتََعدَّ ُحُدوَدهُۥ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya dan menjadi

melanggar ketentuan-ketentuanNya
An-Nisa:14 َويَتََعدَّ

ِديَِٰت َضبًْحا َوٱْلعَٰ
demi yang berlari kencang yang terengah-engah Al-Adiyaat:1 ِديَِٰت َوٱْلعَٰ
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ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ تَظََٰهُروَن َعَليِْهم ِبٱإْلِ
kalian membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan Al-Baqarah:85 ِن َوٱْلُعْدوَٰ

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ  واََل تََعاَونُوا۟ َعَلى ٱإْلِ
dan jangan kalian tolong menolong dalam hal keburuka atas/terhadap

dosa dan permusuhan
Al-Maidah:2

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ رُِعوَن ِفى ٱإْلِ نُْهْم يُسَٰ  َوتََرٰى َكِثيًرا مِّ
dan kamu melihat sangat banyak dari mereka mereka menyegerakan

di dalam dosa dan permusuhan
Al-Maidah:62

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ َويَتَنََٰجْوَن ِبٱإْلِ
dan saling berbicara rahasia untuk berbuat dosa dan permungsuhan

dan tempat / waktu mendurhakai rasul
Al-Mujaadilah:8

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل َوتَنََٰجْوا۟ ِبٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى َوٱْلُعْدوَٰ
dan permungsuhan dan tempat / waktu mendurhakai rasul dan saling

berbicara rahasia dengan kebaikan dan ketakwaan
Al-Mujaadilah:9

َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa sangat melanggar / melampui batas hukum-hukum

Allah maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:229 يَتََعدَّ

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1

ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu dengan apa mereka mendurhakai dan adalah mereka mereka

melampaui batas
Al-Baqarah:61 يَْعتَُدوَن

 ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu dengan apa/disebabkan mereka mendurhakai dan adalah mereka

mereka melampaui batas
Ali-Imran:112

 ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu disebabkan mereka mendurhakai dan adalah mereka mereka

melampaui batas
Al-Maidah:78

بِْت إِذْ يَْعُدوَن ِفى ٱلسَّ
ketika melanggar / melampui batas di dalam hari sabtu Al-A'raaf:163 يَْعُدوَن

بِْت ٱلَِّذيَن ٱْعتََدْوا۟ ِمنُكْم ِفى ٱلسَّ
orang-orang yang mereka melampaui batas diantara kalian di dalam

hari sabtu
Al-Baqarah:65 ۟ ٱْعتََدْوا

فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Baqarah:178 ٱْعتََدٰى
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فََمِن ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم فَٱْعتَُدوا۟ َعَليِْه ِبِمثِْل َما ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم
maka barang siapa dia melanggar batas atas kalian maka seranglah

atasnya dengan semisal/sebanding apa dia melanggar batas atas
kalian

Al-Baqarah:194

فََمِن ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم فَٱْعتَُدوا۟ َعَليِْه ِبِمثِْل َما ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم
maka barang siapa dia melanggar batas atas kalian maka seranglah

atasnya dengan semisal/sebanding apa dia melanggar batas atas
kalian

Al-Baqarah:194

فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Maidah:94

َِن ٱلظَّٰلِِمنَي َوَما ٱْعتََديْنَآ إِنَّآ إِذًا ملَّ
dan tidak kami melanggar batas sesungguhnya kami jika demikian

tentu termasuk yang mendzalmi
Al-Maidah:107 ٱْعتََديْنَآ

فَاَل تُْشِمْت ِبىَ ٱأْلَْعَدآَء
maka jangan dijadikan gembira denganku musuh-musuh Al-A'raaf:150 ٱأْلَْعَدآَء

فََمِن ٱبْتََغىٰ َورَآَء ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَعاُدوَن
maka barangsiapa ia mencari di belakang itu maka itulah mereka

mereka melampaui batas
Al-Mu'minuun:7 ٱْلَعاُدوَن

 فََمِن ٱبْتََغىٰ َورَآَء ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَعاُدوَن
maka barang siapa ia mencari di belakang itu maka itulah mereka

mereka melampaui batas
Al-Ma'arij:31

فَأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعَداَوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
maka kami menimbulkan di antara mereka permusuhan dan

kebencian/kemarahan sampai hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:14 ٱْلَعَداَوةَ

طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64
ٱْلَعدََٰوةَ

يْطَُٰن أَن يُوِقعَ بَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إِنََّما يُِريُد ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah dia menghendaki syaitan hendak dia

berusaha menimbulkan diantara kamu permusuhan dan kebencian
Al-Maidah:91

َكفَرْنَا ِبُكْم َوبََدا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةُ َوٱْلبَْغَضآُء أَبًَدا
(kami) mengingkari dengan/kepada kalian dan nyata antara kami dan

antara kamu permungsuhan (kb abstrak/kt sifat) dan kebencian
selama-lamanya

Al-
Mumtahinah:4

ٱْلَعدََٰوةُ

يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصيَْحٍة َعَليِْهْم ُهُم ٱْلَعُدوُّ
mengira tiap-tiap teriakan keras atas mereka mereka musuh

Al-
Munaafiquun:4 ٱْلَعُدوُّ

3562

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُْعتَُدوَن
dan mereka itu mereka orang-orang yang melampaui batas At-Taubah:10 ٱمْلُْعتَُدوَن

واََل تَْعتَُدٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
dan jangan kalian melampaui batas sesungguhnya Allah tidak dia

menyukai orang-orang yang melampaui batas
Al-Baqarah:190 ٱمْلُْعتَِديَن

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang

melampaui batas
Al-Maidah:87

 إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-orang yang melampaui

batas
Al-A'raaf:55

 َكذَٰلَِك نَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِب ٱمْلُْعتَِديَن
seperti itulah mengunci atas/terhadap hati-hati orang-orang yang

melampaui batas
Yunus:74
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ب ا ذ ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyiksaan, penganiayaan,

momok, bencana, cambuk, penyebab penderitaan, penderitaan mendalam,
kesakitan, perjuangan bersusah payah, sekarat, azab, kesengsaraan,

siksaan, derita, penderitaan, sengsara, kesedihan, kemiskinan,
kemelaratan, jentaka, cobaan berat, kesedihan yg mendalam, penderitaan

yg berat.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyiksa, menghukum,
menyengsarakan, mengazab, menderita, membosankan, menganiaya,

memilin, memuntir, menjemukan.

ِبَعذَابٍۭ ِبَعذَاٍب أَُعذِّبُُهۥٓ أَُعذِّبُُهۥ أَفَِبَعذَاِبنَا
dengan siksaan dengan siksaan dia akan

menyiksanya
dia akan

menyiksanya apakah maka azab

ِبٱْلَعذَاِب ِبُمَعذَِّبنَي ِبَعذَاِبُكْم ِبَعذَاِب ِبَعذَابٍۭ
dengan azab orang-orang yang

disiksa berat dengan siksa dengan azab / siksa dengan siksaan

َسنَُعذِّبُُهم تَُعذِّبُْهْم تَُعذَِّب تُؤْذُوا۟ ِبٱْلَعذَاِب
akan siksa mereka kamu menyiksa

mereka menyiksa disakiti / disiksa dengan azab

َعذَاَب َعذَاٍب َعذَاٌب َعذَابًا َسنَُعذِّبُُهم
siksa azab / siksa siksaan azab / siksa akan siksa mereka

َعذَاُب َعذَابَُهۥٓ َعذَابَُهَما َعذَابََها َعذَاَب
azab / siksa azab-nya siksaan/hukuman

keduanya azabnya / siksanya siksa

َعذَاِبى َعذَاِبَها َعذَاِب َعذَابُُهۥ َعذَاُب
azab azabnya azab siksaannya azab / siksa
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فَيَُعذِّبُُه فَأَُعذِّبُُهْم َعذٌْب َعذَاِبىٓ َعذَاِبى
maka akan sungguh-

sungguh
menyiksanya

maka dia akan
menyiksa mereka tawar azab azab

أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َكَعذَاِب فَيَُعذِّبُُهۥ فَيَُعذِّبُُهْم فَيَُعذِّبُُه
sungguh akan
menyiksanya seperti azab

maka akan sungguh-
sungguh

menyiksanya

maka dia akan
sungguh-sungguh
menyiksa mereka

maka akan sungguh-
sungguh

menyiksanya

لِيَُعذِّبَُهْم لِيَُعذِّبَُهم َلَعذَّبْنَا َلَعذَّبَُهْم أَلَُعذِّبَنَُّهۥ
untuk diazab

mereka
untuk diazab

mereka
pasti (kami)
mengazab

pasti (ia) telah
benar-benar

mengazab mereka
sungguh akan
menyiksanya

ُمَعذِّبُوَها ُمَعذِّبُُهْم ُمَعذِّبَُهْم لِّيَُعذَِّب لِيَُعذِّبَُهْم
(mereka) yang

mendapat azabnya
yang sangat pedih

mereka yang diazab mereka yang diazab karena akan disiksa untuk diazab mereka

َوَعذَابًا نَُعذِّْب نَُعذِّبُُهۥ ُمَعذِِّبنَي ُمَعذِّبُوَها
dan siksa/azab akan diazab akan disiksanya

(mereka) yang
mendapat azab yang

sangat pedih

(mereka) yang
mendapat azabnya
yang sangat pedih

َوَعذَّبْنََٰها َوَعذََّب َوَعذَاٍب َوَعذَاٌب َوَعذَابًا
dan (kami)

mengazabnya
dan (ia) telah benar-

benar mengazab dan siksaan dan azab / siksa dan siksa/azab

َوٱْلَعذَاَب َويَُعذُِّب َويَُعذَِّب َوَلَعذَاُب َوَعذَّبْنََٰها
dan siksa

dan dia sungguh-
sungguh akan

menyiksa

dan sungguh-
sungguh akan

menyiksa
dan sungguh
siksaan/azab

dan (kami)
mengazabnya

يَُعذِّبَُهُم يَُعذِّبَُهم يُؤِْذى يُؤْذَيَْن َوٱْلَعذَاَب
sungguh-sungguh
akan mengazab

mereka
dia mengazab

mereka
disakiti aku
(olehnya)

(mereka berdua)
diganggu dan siksa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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أَفَِبَعذَاِبنَا يَْستَْعجُِلوَن
apakah maka azab mereka meminta disegerakan

Asy-
Syu'araa':204 أَفَِبَعذَاِبنَا
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أَفَِبَعذَاِبنَا يَْستَْعجُِلوَن
apakah dengan azab kami mereka meminta disegerakan

Ash-
Shaafaat:176

فََمن يَْكفُْر بَْعُد ِمنُكْم فَِإنِّىٓ أَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا
maka barang siapa ia mengingkari sesudah diantara kalian maka

sesungguhnya Aku dia akan menyiksanya azab / siksa
Al-Maidah:115 أَُعذِّبُُهۥ

َلِمنَي آلَّ أَُعذِّبُُهۥٓ أََحًدا مَِّن ٱْلعَٰ
belum pernah dia akan menyiksanya seseorang/siapapun dari semesta

alam
Al-Maidah:115 أَُعذِّبُُهۥٓ

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih Ali-Imran:21 ِبَعذَاٍب

أَِو ٱئِْتنَا ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ
atau kamu hendaklah medatangkan kepada kami dengan siksaan

pedih
Al-Anfaal:32

ِر ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

siksaan pedih
At-Taubah:3

رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih

At-Taubah:34

 َونَْحُن نَتََربَُّص ِبُكْم أَن يُِصيبَُكُم الـلَّـُه ِبَعذَاٍب
dan kami (kami) supaya menunggu-nunggu dengan/kepada kalian

bahwa ditimpa kalian Allah dengan siksaan
At-Taubah:52

 اَل تَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فَيُْسِحتَُكم ِبَعذَاٍب
tidak mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan maka

menyebabkan mendukung untuk melakukan kebinasaan kalian[lk]
dengan siksaan

Thaahaa:61

َوَلْو أَنَّآ أَْهَلْكنَُٰهم ِبَعذَاٍب مِّن َقبْلِِهۦ
dan sekiranya bahwasanya kami membinasakanlah mereka dengan

siksaan dari sebelumnya
Thaahaa:134

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih
Luqman:7

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكِبًرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ
kemudian mereka meneruskan / menetapkan orang yang dalam

kondisi menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya[pr]
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:8

َسأََل َسآِئلٌۢ ِبَعذَاٍب َواِقعٍ
(ia) menanyakan seorang penanya dengan siksaan (ia[lk]) yang

menjatuhkan
Al-Ma'arij:1
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رُْهم ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ فَبَشِّ
maka kamu hendaklah memberitakan mereka dengan siksaan pedih

Al-Inshiqaaq:24

َوأََخذْنَا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِبَعذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dan mereka mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

dengan siksaan buruk/keras dengan apa/disebabkan adalah mereka
mereka berbuat fasik

Al-A'raaf:165
ِبَعذَابٍۭ

ِدِقنَي أَن َقاُلوا۟ ٱئِْتنَا ِبَعذَاِب الـلَّـِه إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
bahwa mereka berkata kamu hendaklah medatangkan kepada kami

dengan azab / siksa Allah jika adalah kamu dari/termasuk orang-
orang yang benar

Al-Ankabuut:29
ِبَعذَاِب

مَّا يَفَْعُل الـلَّـُه ِبَعذَاِبُكْم
apa/mengapa mereka melakukan Allah dengan siksa An-Nisa:147 ِبَعذَاِبُكْم

َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
dan tidak kami orang-orang yang disiksa berat

Asy-
Syu'araa':138 ِبُمَعذَِّبنَي

 َوَقاُلوا۟ نَْحُن أَْكثَُر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
dan mereka berkata kami paling/lebih banyak harta-harta benda dan

anak-anak dan tidak kami orang-orang yang disiksa berat
Saba':35

 إاِلَّ َمْوتَتَنَا ٱأْلُوَلىٰ َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
kecuali kematian kita/kami pertama/dahulu dan tidak kami orang-

orang yang disiksa berat
Ash-Shaafaat:59

َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلن يُْخلَِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan tidak ia

disalahkan Allah janji-nya
Al-Hajj:47 ِبٱْلَعذَاِب

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََخذْنَا ُمتْرَِفيِهم ِبٱْلَعذَاِب إِذَا ُهْم يَْجـَُٔروَن
sehingga apabila kami telah mengambil hidup mewah diantara

mereka dengan azab tiba-tiba mereka mereka memekik

Al-
Mu'minuun:64

َوَلَقْد أََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب فََما ٱْستََكانُوا۟ لَِربِِّهْم َوَما يَتََضرَُّعوَن
dan sesungguhnya kami mengambil mereka dengan azab maka

(tetapi) mereka tunduk/menyerah kepada tuhan mereka dan tidak
mereka menjadi menunduk

Al-
Mu'minuun:76

ى لََّجآَءُهُم ٱْلَعذَاُب َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلوآَْل أََجٌل مَُّسمًّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan jika tidak

waktu/umur yang telah sangat menentukan pasti datang kepada
mereka azab / siksa

Al-Ankabuut:53

ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ يَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َو
(mereka[lk]) mohon menyegerakan kepadamu dengan azab dan

sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan orang-
orang kafir

Al-Ankabuut:54
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َوأََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) timpakan kepada mereka dengan azab boleh jadi mereka

mereka kembali
Az-Zukhruf:48

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

۟ تُؤْذُوا

ُقْلنَا يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِمَّآ أَن تَُعذَِّب
kami mengatakan wahai zulqarnain adapun bahwa menyiksa Al-Kahfi:86 تَُعذَِّب

إِن تَُعذِّبُْهْم فَِإنَُّهْم ِعبَاُدَك
jika kamu menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka hamba

kamu
Al-Maidah:118 تَُعذِّبُْهْم

بَِّك واََل تَُعذِّبُْهْم َقْد ِجئْنََٰك ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan jangan kamu menyiksa mereka sungguh telah kami datang

kepadamu dengan ayat/bukti dari tuhanmu
Thaahaa:47

نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنَُعذِّبُُهم مَّرَّتَنْيِ ثُمَّ يُرَدُّوَن إَِلىٰ َعذَاٍب َعِظيمٍ
kami mengetahui mereka[lk] akan siksa mereka dua kali kemudian

dikembalikan kepada azab / siksa yang besar
At-Taubah:101 َسنَُعذِّبُُهم

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَأَُعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka adapun orang-orang yang mereka mengingkari maka dia akan
menyiksa mereka azab / siksa sangat keras/berat di dalam dunia dan

akhirat

Ali-Imran:56
َعذَابًا

أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما
itulah mereka kami telah menyediakan bagi mereka azab / siksa pedih

An-Nisa:18

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:37

َوأََعدَّ َلُهۥ َعذَابًا َعِظيًما
dan dia sediakan baginya azab / siksa sangat berlipat ganda

An-Nisa:93

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ إِنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلكَٰ
sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang kafir

azab / siksa orang yang menghinakan
An-Nisa:102

ِر ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِبأَنَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما بَشِّ
kalian mengabarkan dengan sejelas-jelasnya orang-orang munafik

laki-laki bahwa kami bagi mereka azab / siksa pedih
An-Nisa:138
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ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:151

ِفِريَن ِمنُْهْم َعذَابًا أَلِيًما َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir dari mereka azab

/ siksa pedih
An-Nisa:161

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْستَنَكفُوا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ فَيَُعذِّبُُهْم َعذَابًا أَلِيًما
dan adapun orang-orang yang mereka memohon keengganan dan

mereka menyombongkan diri maka dia akan sungguh-sungguh
menyiksa mereka azab / siksa pedih

An-Nisa:173

 فََمن يَْكفُْر بَْعُد ِمنُكْم فَِإنِّىٓ أَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا
maka barang siapa ia mengingkari sesudah diantara kalian maka

sesungguhnya Aku dia akan menyiksanya azab / siksa
Al-Maidah:115

 ُقْل ُهَو ٱْلَقاِدُر َعَلىٰٓ أَن يَبَْعَث َعَليُْكْم َعذَابًا
kamu hendaklah mengatakan dia yang menguasai atasku/terhadapku

untuk mengirimkan atas kalian azab / siksa
Al-An'aam:65

ؤآَُلِء أََضلُّونَا فَـَٔاِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن ٱلنَّاِر َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka itulah mereka telah menyesatkan kami maka

datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38

لَِم تَِعظُوَن َقْوًما الـلَّـُه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا
mengapa kamu menasehati kami kaum Allah (ia[lk]) yang

membinasakan mereka atau mereka yang diazab azab / siksa sangat
keras/berat

Al-A'raaf:164

إاِلَّ تَنِفُروا۟ يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم
jika tidak berangkat diazab kalian azab / siksa pedih dan memohon

menggantikan kaum selain kalian
At-Taubah:39

إِن يَتََولَّْوا۟ يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه َعذَابًا أَلِيًما ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َو
dan jika sangat melindungi diazab mereka Allah azab / siksa pedih di

dalam dunia dan akhirat
At-Taubah:74

زِْدنَُٰهْم َعذَابًا فَْوَق ٱْلَعذَاِب ِبَما َكانُوا۟ يُفِْسُدوَن
(kami) tambahkan kepada mereka azab / siksa di atas siksa dengan

apa/disebabkan adalah mereka membuat kerusakan
An-Nahl:88

أَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما
kami telah menyediakan bagi mereka azab / siksa pedih

Al-Isra:10

أَْو ُمَعذِّبُوَها َعذَابًا َشِديًدا َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
atau (mereka) yang mendapat azabnya yang sangat pedih azab / siksa

sangat keras/berat adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis
Al-Isra:58

ثُمَّ يُرَدُّ إَِلىٰ َربِِّهۦ فَيَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا نُّْكًرا
kemudian dia ditolak kepada tuhannya maka akan sungguh-sungguh

menyiksanya azab / siksa sangat keras
Al-Kahfi:87
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َوَلتَْعَلُمنَّ أَيُّنَآ أََشدُّ َعذَابًا َوأَبَْقىٰ
dan sungguh akan mengetahui siapa diantara kami paling keras/berat

azab / siksa dan kekal
Thaahaa:71

َوَمن يَظْلِم مِّنُكْم نُِذْقُه َعذَابًا َكِبيًرا
dan barangsiapa dia menganiaya diantara kalian dirasakan kepadanya

azab / siksa sangat besar
Al-Furqon:19

َوَجَعْلنَُٰهْم لِلنَّاِس َءايًَة َوأَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي َعذَابًا أَلِيًما
dan (kami) menjadikan mereka bagi manusia ayat/pelajaran dan kami

telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab / siksa pedih
Al-Furqon:37

أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ أَْو َليَأِْتيَنِّى ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat atau
sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya atau benar-benar ia

datang kepadaku dengan alasan nyata/terang

An-Naml:21

ِفِريَن َعذَابًا أَلِيًما ِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكَٰ لِّيَْسـََٔل ٱلصَّٰ
karena akan menanyakan orang-orang yang benar dari/tentang

kebenaran mereka dan dia sediakan bagi orang-orang kafir azab /
siksa pedih

Al-Ahzab:8

ِهينًا َلَعنَُهُم الـلَّـُه ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُّ
sungguh ia mengutuk mereka Allah di dalam dunia dan akherat dan

dia sediakan bagi mereka azab / siksa orang yang menghinakan
Al-Ahzab:57

ذَا فَزِْدهُ َعذَابًا ِضْعفًا ِفى ٱلنَّاِر هَٰ
ini maka tambahkan kepadanya azab / siksa berlipat ganda di dalam

neraka
Shaad:61

فََلنُِذيَقنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعذَابًا َشِديًدا
maka sungguh kami akan merasakan orang-orang yang mereka

mengingkari azab / siksa sangat keras/berat
Fush-Shilat:27

إِن تَتََولَّْوا۟ َكَما تََولَّيْتُم مِّن َقبُْل يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َو
dan jika memalingkan orang-orang yang dibebani (jamak) kalian

supaya memalingkan dari sebelum diazab kalian azab / siksa pedih
Al-Fath:16

َوَمن يَتََولَّ يَُعذِّبُْه َعذَابًا أَلِيًما
dan barang siapa dia sangat melindungi diazabnya azab / siksa pedih

Al-Fath:17

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

إِنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َعذَابًا ُدوَن َو
dan sesungguhnya kami bagi orang-orang yang mereka menganiaya

azab / siksa bukan
Ath-Thuur:47
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أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat

keras/berat

Al-
Mujaadilah:15

فََحاَسبْنََٰها ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذَّبْنََٰها َعذَابًا نُّْكًرا
maka Kami perhitungkannya perhitungan/pemeriksaan sangat
keras/berat dan (kami) mengazabnya azab / siksa sangat keras

Ath-Thalaaq:8

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َربِِّهۦ يَْسُلْكُه َعذَابًا َصَعًدا
untuk menguji mereka[lk] tentang (kebenaran) itu dan barang siapa
dipalingkan dari peringatan tuhannya akan memasukkannya azab /

siksa sukar/berat

Al-Jinn:17

ا َوٱلظَّٰلِِمنَي أََعدَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيمًۢ
dan orang-orang zalim dia telah menyediakan bagi mereka azab /

siksa pedih
Al-Insaan:31

 فَذُوُقوا۟ فََلن نَِّزيَدُكْم إاِلَّ َعذَابًا
maka kalian hendaklah merasakan maka tidak menambah kalian[lk]

kecuali/selain azab / siksa
An-Naba:30

إِنَّآ أَنذَرْنَُٰكْم َعذَابًا َقِريبًا يَْوَم
sesungguhnya kami (kami) memberi peringatan kepada kalian azab /

siksa (ia[lk]) yang sangat dekat pada hari
An-Naba:40

َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar Al-Baqarah:7 َعذَاٌب

َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيمٌۢ
dan bagi mereka siksaan sangat pedih

Al-Baqarah:10

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي فَبَآُءو ِبَغَضٍب َعَلىٰ َغَضٍب َولِْلكَٰ
maka mereka kembali dengan kemurkaan atas/terhadap kemurkaan

dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan
Al-Baqarah:90

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوٱْسَمُعوا۟ َولِْلكَٰ
dan kalian dengarkanlah dan bagi orang-orang kafir siksaan sangat

pedih
Al-Baqarah:104

َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Baqarah:114

يِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم واََل يُزَكِّ
dan tidak dia mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
Al-Baqarah:174
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فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Baqarah:178

َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
bagi mereka siksaan sangat keras/berat

Ali-Imran:4

يِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم واََل يُزَكِّ
dan tidak dia mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
Ali-Imran:77

َوَلِو ٱفْتََدٰى ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
walaupun kamu menebus diri dengannya itulah mereka bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:91

ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dari sesudah apa datang kepada mereka keterangan yang jelas dan

mereka itu bagi mereka siksaan yang besar
Ali-Imran:105

َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar

Ali-Imran:176

وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َلن يَُضرُّ
tidak dapat mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:177

إِنََّما نُْملِى َلُهْم لِيَزَْداُدٓوا۟ إِثًْما َوَلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
sesungguhnya hanyalah kami memberi tangguh kepada mereka

supaya mereka menambah dosa dan bagi mereka siksaan yang sangat
menghinakan

Ali-Imran:178

َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan bagi mereka siksaan sangat pedih

Ali-Imran:188

لًِدا ِفيَها َوَلُهۥ َعذَاٌب مُِّهنٌي يُْدِخْلُه نَاًرا خَٰ
dia masukkannya api yang kekal di dalamnya dan baginya siksaan

yang sangat menghinakan
An-Nisa:14

َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Maidah:33

َما تُُقبَِّل ِمنُْهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
tidak dia menjadi diterima dari mereka dan bagi mereka siksaan

sangat pedih
Al-Maidah:36

ِقيٌم َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
dan bagi mereka siksaan tetap/kekal

Al-Maidah:37

َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Maidah:41

نَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َليََمسَّ
agar sungguh-sungguh ia akan menyentuhkan orang-orang yang

mereka mengingkari dari mereka siksaan sangat pedih
Al-Maidah:73
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فََمِن ٱْعتََدٰى بَْعَد ذَٰلَِك فََلُهۥ َعذَاٌب أَلِيٌم
maka barang siapa dia melanggar batas sesudah itu maka baginya

siksaan sangat pedih
Al-Maidah:94

َقاَل فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dia mengatakan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat pedih

Al-A'raaf:73

ِفيَمآ أََخذْتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dalam/disebabkan apa (kalian) mengambil siksaan yang besar

Al-Anfaal:68

َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن رَُسوَل الـلَّـِه َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan orang-orang yang disakiti utusan Allah bagi mereka siksaan

sangat pedih
At-Taubah:61

ِقيٌم ِهىَ َحْسبُُهْم َوَلَعنَُهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
dia cukup bagi mereka dan (ia) mengutuk/melaknati mereka Allah

dan bagi mereka siksaan tetap/kekal
At-Taubah:68

َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan bagi mereka siksaan sangat pedih

At-Taubah:79

َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka siksaan sangat pedih
At-Taubah:90

 فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب
maka kelak kalian mengetahui siapa datang kepada-nya siksaan

Huud:39

ِقيٌم يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
dihinakannya dan halal/menimpa atasnya siksaan tetap/kekal

Huud:39

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم ُهم مِّ َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُّ
dan ummat-ummat akan beri kesenangan mereka kemudian (ia) akan

menimpa mereka dari kami siksaan sangat pedih
Huud:48

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب َقِريٌب واََل تََمسُّ
dan jangan mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya dengan

kejahatan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat dekat
Huud:64

إِنَُّهْم َءاِتيِهْم َعذَاٌب َغيُْر َمرُْدوٍد َو
dan sesungguhnya mereka berilah mereka siksaan tidak / selain

(ia[lk]) yang ditolak
Huud:76

ِمٌل َسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب  إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati kelak/bakal kalian mengetahui

siapa datang kepada-nya siksaan
Huud:93

إآِلَّ أَن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَلِيٌم
selain bahwa dipenjara atau siksaan sangat pedih

Yusuf:25

لَُّهْم َعذَاٌب ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
bagi mereka siksaan di dalam kehidupan dunia

Arraad:34
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َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َورَآِئِهۦ َعذَاٌب َغلِيٌظ
dan tidak dia dengan orang yang mati dan dari belakangnya siksaan

keras/berat
Ibrahim:17

َوَما َكاَن لِىَ َعَليُْكم مِّن ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan tidak adalah dia bagiku atas kalian dari kekuasaan sesungguhnya

orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan sangat pedih
Ibrahim:22

فَُهَو َولِيُُّهُم ٱْليَْوَم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka dia pemimpin /pelindung mereka hari itu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
An-Nahl:63

ٓوَء ِبَما َصَددتُّْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوَلُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم َوتَذُوُقوا۟ ٱلسُّ
dan (kalian[lk]) merasakan (kalian[lk])[lk]) kejahatan dengan

apa/disebabkan (kalian) menghalang-halangi dari jalan Allah dan
bagimu siksaan yang besar

An-Nahl:94

اَل يَْهِديِهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
tidak (dia) memberi petunjuk mereka Allah dan bagi mereka siksaan

sangat pedih
An-Nahl:104

َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar

An-Nahl:106

َمتَٰعٌ َقلِيٌل َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
penambahan kesenangan sedikit dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
An-Nahl:117

ِن َك َعذَاٌب مَِّن ٱلرَّْحمَٰ يَٰٓأَبَِت إِنِّىٓ أََخاُف أَن يََمسَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku takut bahwa akan menimpa

kamu siksaan dari pemurah
Maryam:45

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami maka itulah mereka bagi mereka siksaan yang
sangat menghinakan

Al-Hajj:57

َوٱلَِّذى تََولَّىٰ ِكبْرَهُۥ ِمنُْهْم َلُهۥ َعذَاٌب َعِظيٌم
dan yang/siapa ia benar-benar memalingkan terbesarnya dari mereka

baginya siksaan yang besar
An-Nuur:11

ُكْم ِفى َمآ أَفَْضتُْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم مَلَسَّ
niscaya telah benar-benar menimpa kalian di dalam apa kalian

menuju / bertolak tentang (kebenaran) itu siksaan yang besar
An-Nuur:14

َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
bagi mereka siksaan sangat pedih di dalam dunia dan akhirat

An-Nuur:19

َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar

An-Nuur:23

أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
atau ditimpakan bencana kepada siksaan sangat pedih

An-Nuur:63
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يَِئُسوا۟ ِمن رَّْحَمِتى َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
putus asa dari rahmat dan mereka itu bagi mereka (mendapat) siksaan

sangat pedih
Al-Ankabuut:23

َويَتَِّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi mereka siksaan

yang sangat menghinakan
Luqman:6

َلُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيٌم
bagi mereka siksaan dari siksaan pedih

Saba':5

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka siksaan sangat

keras/berat
Faathir:7

يِّـَٔاِت َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوٱلَِّذيَن يَْمُكُروَن ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka membuat tipu dayakan kesalahan-

kesalahan bagi mereka siksaan sangat keras/berat
Faathir:10

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم نَُّكم مِّ َلِئن لَّْم تَنتَُهوا۟ َلنَرُْجَمنَُّكْم َوَليََمسَّ
sungguh jika tidak menghentikan niscaya lempari batu kalian[lk] dan

sungguh akan menimpa kamu dari kami siksaan sangat pedih
YaaSiin:18

ُدُحوًرا َوَلُهْم َعذَاٌب َواِصٌب
terusir dan bagi mereka siksaan (ia[lk]) yang menetap /

mengkekalkan
Ash-Shaafaat:9

َلُهْم َعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما نَُسوا۟ يَْوَم ٱْلِحَساِب
bagi mereka siksaan sangat keras/berat dengan apa/sebab mereka

lupa pada hari perhitungan
Shaad:26

ِقيٌم َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
siapa datang kepada-nya siksaan dihinakannya dan menimpa atasnya

siksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40

ِقيٌم َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
siapa datang kepada-nya siksaan dihinakannya dan menimpa atasnya

siksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40

ِعنَد َربِِّهْم َوَعَليِْهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
disisi tuhan mereka dan atas mereka kemurkaan dan bagi mereka

siksaan sangat keras/berat
Asy-Syuura:16

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan

sangat pedih
Asy-Syuura:21

ِفُروَن َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوٱْلكَٰ
dan orang-orang kafir bagi mereka siksaan sangat keras/berat

Asy-Syuura:26

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
itulah mereka bagi mereka siksaan sangat pedih

Asy-Syuura:42
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ذَا َعذَاٌب أَلِيٌم يَْغَشى ٱلنَّاَس هَٰ
dia menutup manusia ini siksaan sangat pedih

Ad-Dukhaan:11

ٱتََّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
(ia) sungguh-sungguh menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi

mereka siksaan yang sangat menghinakan
Al-Jaatsiyah:9

 َوَلُهْم َعذَاٌب
dan bagi mereka siksaan

Al-Jaatsiyah:10

َلُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيٌم
bagi mereka siksaan dari siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:11

بَْل ُهَو َما ٱْستَْعَجْلتُم ِبِهۦ ِريحٌ ِفيَها َعذَاٌب أَلِيٌم
bahkan dia apa yang (kalian) mohon menyegerakan dengannya angin

didalamnya siksaan sangat pedih
Al-Ahqaaf:24

َوَلَقْد َصبََّحُهم بُْكرَةً َعذَاٌب مُّْستَِقرٌّ
dan sesungguhnya (ia) benar-benar menjadi / menimpa mereka pagi

hari siksaan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:38

ٌن َوِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰ
dan pada akhirat siksaan sangat keras/berat dan tempat/waktu

ampunan dari Allah dan keridhaan
Al-Hadiid:20

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َولِْلكَٰ
dan itulah(tunggal) batas/batas/hukum-hukum Allah dan bagi orang-

orang kafir siksaan sangat pedih
Al-Mujaadilah:4

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي َولِْلكَٰ
dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan

Al-Mujaadilah:5

فََلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
maka bagi mereka siksaan yang sangat menghinakan

Al-
Mujaadilah:16

ذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
mereka merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka dan bagi

mereka siksaan sangat pedih
Al-Hasyr:15

فَذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka (mereka) merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka

dan bagi mereka siksaan sangat pedih
At-Taghaabun:5

أَن يَأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
bahwa dia datang kepada mereka siksaan sangat pedih

Nuh:1

نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنَُعذِّبُُهم مَّرَّتَنْيِ ثُمَّ يُرَدُّوَن إَِلىٰ َعذَاٍب َعِظيمٍ
kami mengetahui mereka[lk] akan siksa mereka dua kali kemudian

dikembalikan kepada azab / siksa yang besar
At-Taubah:101 َعذَاٍب
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يْنَُٰهم مِّْن َعذَاٍب َغلِيٍظ نَّا َونَجَّ ِبرَْحَمٍة مِّ
dengan rahmat dari kami dan selamatkan mereka[lk] dari azab / siksa

keras/berat
Huud:58

ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد َوَويٌْل لِّْلكَٰ
dan kecelakaan bagi orang-orang kafir dari azab / siksa sangat

keras/berat
Ibrahim:2

َوَمن يُرِْد ِفيِه ِبِإْلَحادٍۭ ِبظُْلمٍ نُِّذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
dan barangsiapa dia menghendaki tentang (kebenaran) itu kejahatan

dengan/secara zalim dirasakan kepadanya dari azab / siksa pedih
Al-Hajj:25

ذَا َعذَاٍب َشِديٍد إِذَا ُهْم ِفيِه ُمبْلُِسوَن
mempunyai/yang ada azab / siksa sangat keras/berat tiba-tiba mereka

tentang (kebenaran) itu orang-orang sungguh-sungguh berputus asa

Al-
Mu'minuun:77

نَُمتُِّعُهْم َقلِياًل ثُمَّ نَْضطَرُُّهْم إَِلىٰ َعذَاٍب َغلِيٍظ
disenangkan mereka sedikit kemudian akhirnya memaksa mereka

kepada azab / siksa keras/berat
Luqman:24

إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذيٌر لَُّكم بَنْيَ يََدْى َعذَاٍب َشِديٍد
tak lain dia kecuali pemberi peringatan bagi kalian diantara

dihadapannya/sebelumnya azab / siksa sangat keras/berat
Saba':46

َوَلنُِذيَقنَُّهم مِّْن َعذَاٍب َغلِيٍظ
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari azab / siksa keras/berat

Fush-Shilat:50

ِقيمٍ أآََل إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي ِفى َعذَاٍب مُّ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim di dalam azab / siksa

kekal
Asy-Syuura:45

يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُجِرُْكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan dilepaskan kalian

dari azab / siksa pedih
Al-Ahqaaf:31

تُنجِيُكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
diselamatkan kalian[lk] dari azab / siksa pedih

Ash-Shaff:10

ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ فََمن يُجِيُر ٱْلكَٰ
maka barang siapa (ia) didampingi para pembangkang / kafir dari

azab / siksa pedih
Al-Mulk:28

 فََصبَّ َعَليِْهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب
maka menimpakan atas mereka tuhanmu cemeti/cambuk azab / siksa

Al-Fajr:13

َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
peliharalah kami siksa neraka Al-Baqarah:201 َعذَاَب

فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-dosa kami

peliharalah kami siksa neraka
Ali-Imran:16
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َونَُقوُل ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan kami mengatakan kalian hendaklah merasakan siksa yang

membakar
Ali-Imran:181

نََك فَِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر ُسبْحَٰ
maha suci engkau maka kamu hendaklah memelihara kami siksa

neraka
Ali-Imran:191

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Al-An'aam:15

ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-A'raaf:59

ِفِريَن َعذَاَب ٱلنَّاِر ذَٰلُِكْم فَذُوُقوهُ َوأَنَّ لِْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian maka dirasakannya dan bahwasannya

bagi orang-orang kafir siksa neraka
Al-Anfaal:14

ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung

mereka dan dirasakanlah siksa membakar
Al-Anfaal:50

إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku siksa

hari yang besar
Yunus:15

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد
kemudian dia dikatakan bagi orang-orang yang mereka menganiaya

kalian hendaklah merasakan siksa pengekalan
Yunus:52

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َكِبيٍر َو
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya aku aku takut

atas kalian siksa hari sangat besar
Huud:3

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ أَلِيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari pedih

Huud:26

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ مُِّحيٍط إِنِّىٓ أََرىُٰكم ِبَخيٍْر َو
sesungguhnya aku dia memandang kalian dengan kebaikan dan

sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari meliputi
Huud:84
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َْن َخاَف َعذَاَب ٱأْلَِخرَِة إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة ملِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh terdapat tanda bagi orang (ia)

takut siksa akhirat
Huud:103

إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َكاَن َمْحذُوًرا
sesungguhnya siksa tuhanmu adalah dia yang ditakuti

Al-Isra:57

َولَِٰكنَّ َعذَاَب الـلَّـِه َشِديٌد
akan tetapi siksa Allah sangat keras/berat

Al-Hajj:2

َونُِذيُقُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan akan dirasakan kepadanya pada hari kiamat-kiamat siksa yang

membakar
Al-Hajj:9

أُِعيُدوا۟ ِفيَها َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
(mereka[lk]) dikembalikan kedalamnya dan dirasakanlah siksa yang

membakar
Al-Hajj:22

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami
palingkanlah / jauhkanlah dari kami siksa neraka jahanam

Al-Furqon:65

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':135

إِنَُّهۥ َكاَن َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya dia adalah dia siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':189

إِنَّا نَِسينَُٰكْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami (kami) melupakan kalian[lk] dan dirasakanlah

siksa pengekalan dengan apa/sebab adalah kalian kalian melakukan
As-Sajdah:14

َوِقيَل َلُهْم ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
dan dikatakan kepada mereka kalian hendaklah merasakan siksa

api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan
As-Sajdah:20

واََل َضرًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر
dan tidak pemberian bahaya dan kami mengatakan bagi orang-orang

yang mereka menganiaya kalian hendaklah merasakan siksa api
neraka

Saba':42

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Az-Zumar:13

فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7

لِّنُِذيَقُهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
karena dirasakan pada mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan

dunia
Fush-Shilat:16
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َوَوَقىُٰهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
pemeliharaan mereka siksa neraka jahim

Ad-Dukhaan:56

فَٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن
maka pada hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang

menghinakan
Al-Ahqaaf:20

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-Ahqaaf:21

إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َلوَِٰقعٌ
sesungguhnya siksa tuhanmu sungguh-sungguh (ia[lk]) yang telah

mengawinkan
Ath-Thuur:7

فَِٰكِهنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم َوَوَقىُٰهْم َربُُّهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada
mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa

neraka jahanam

Ath-Thuur:18

ُمومِ فََمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َوَوَقىٰنَا َعذَاَب ٱلسَّ
maka memberi karunia Allah atas kami pemeliharaan kami siksa

yang sangat panas itu
Ath-Thuur:27

ِعيِر َوأَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَاَب ٱلسَّ
dan kami telah menyediakan bagi mereka siksa nyala api/neraka

Al-Mulk:5

إِنَّ َعذَاَب َربِِّهْم َغيُْر َمأُْموٍن
sesungguhnya siksa tuhan mereka tidak / selain (ia[lk]) yang

diamankan
Al-Ma'arij:28

إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما
sesungguhnya azabnya / siksanya adalah dia kebinasaan yang kekal Al-Furqon:65 َعذَابََها

َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما طَآِئفٌَة مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan hendaklah menyaksikan siksaan/hukuman keduanya segolongan

dari orang-orang yang beriman
An-Nuur:2 َعذَابَُهَما

أَيُُّهْم أَْقرَُب َويَرُْجوَن رَْحَمتَُهۥ َويََخافُوَن َعذَابَُهۥٓ
siapa diantara mereka paling/lebih dekat dan mengharap rahmat-nya

dan takut azab-nya
Al-Isra:57 َعذَابَُهۥٓ

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَُعذُِّب َعذَابَُهۥٓ أََحٌد
maka pada hari itu tidak sungguh-sungguh dia akan menyiksa azab-

nya seorang
Al-Fajr:25

اَعُة ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه أَْو أَتَتُْكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah atau datang kepadamu kiamat
Al-An'aam:40 َعذَاُب
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ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه بَْغتًَة أَْو َجْهرَةً
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba atau nyata
Al-An'aam:47

اَعُة بَْغتًَة أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْومٍ َعِقيمٍ َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba atau dia

datang kepada mereka azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan
apa-apa

Al-Hajj:55

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاُب يَْومٍ َعِظيمٍ واََل تََمسُّ
dan janganlah mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya

dengan kejahatan maka dia akan menimpa kalian azab / siksa hari
yang besar

Asy-
Syu'araa':156

فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم َعذَاُب يَْومِ ٱلظُّلَِّة
maka mereka mendustakannya maka (dia) menimpakan mereka azab

/ siksa pada hari naungan/awan gelap

Asy-
Syu'araa':189

َلَعذَّبَُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاُب ٱلنَّاِر
pasti (ia) telah benar-benar mengazab mereka di dalam dunia dan

mereka di dalam akhirat azab / siksa neraka
Al-Hasyr:3

َولِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan bagi orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan mereka

azab / siksa neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Mulk:6

فََلُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعذَاُب ٱْلَحِريِق
maka mereka azab / siksa neraka jahanam dan bagi mereka azab /

siksa membakar
Al-Buruuj:10

فََلُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعذَاُب ٱْلَحِريِق
maka mereka azab / siksa neraka jahanam dan bagi mereka azab /

siksa membakar
Al-Buruuj:10

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَابُُهۥ بَيَٰتًا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika dia datang

kepada kalian siksaannya pada waktu malam
Yunus:50 َعذَابُُهۥ

ثُمَّ أَْضطَرُّهُۥٓ إَِلىٰ َعذَاِب ٱلنَّاِر َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
kemudian aku paksa ia kepada azab neraka dan amat buruk tempat

kembali
Al-Baqarah:126 َعذَاِب

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ لِيَفْتَُدوا۟ ِبِهۦ ِمْن َعذَاِب يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia agar mereka menebus diri

dengannya dari azab hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:36

أَفَأَِمنُٓوا۟ أَن تَأِْتيَُهْم غَِٰشيٌَة مِّْن َعذَاِب الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman bahwa datang kepada mereka[pr]

(ia[pr]) yang menutup dari azab Allah
Yusuf:107

ِمْن َعذَاِب الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
dari azab Allah dari sesuatu

Ibrahim:21
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تُْهْم نَفَْحٌة مِّْن َعذَاِب َربَِّك َوَلِئن مَّسَّ
dan jika (ia) menimpa mereka hembusan dari azab tuhanmu

Al-Anbiyaa':46

ِعيِر َويَْهِديِه إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ
dan memimpinnya kepada azab nyala api/neraka

Al-Hajj:4

ِعيِر َوَمن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعذَاِب ٱلسَّ
dan barang siapa (ia) berpalinglah/menyimpang dari mereka dari

urusan kami dirasakan kepadanya dari azab nyala api/neraka
Saba':12

َّا يَذُوُقوا۟ َعذَاِب  بَل ملَّ
bahkan belum merasakan azab

Shaad:8

فََويٌْل لِّلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن َعذَاِب يَْومٍ أَلِيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menganiaya dari

azab hari pedih
Az-Zukhruf:65

لُِدوَن إِنَّ ٱمْلُْجرِِمنَي ِفى َعذَاِب َجَهنََّم خَٰ
sesungguhnya para yang melakukan dosa di dalam azab neraka

jahanam orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:74

ثُمَّ ُصبُّوا۟ فَْوَق َرأِْسِهۦ ِمْن َعذَاِب ٱْلَحِميمِ
kemudian dituangkan (oleh mereka[lk]) di atas kepalanya dari azab

air yang sangat panas
Ad-Dukhaan:48

ُرونَُهْم يََودُّ ٱمْلُْجرُِم َلْو يَفْتَِدى ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئذٍۭ ِببَِنيِه يُبَصَّ
saling dilihat ia menginginkan orang yang berdosa sekiranya

menebus dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya
Al-Ma'arij:11

َوٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َعذَاِب َربِِّهم مُّْشِفُقوَن
dan orang-orang yang mereka dari/terhadap azab tuhan mereka

orang-orang yang sungguh-sungguh takut
Al-Ma'arij:27

اَل يُْقَضىٰ َعَليِْهْم فَيَُموتُوا۟ واََل يَُخفَُّف َعنُْهم مِّْن َعذَاِبَها
tidak diselesaikan/disempurnakan atas mereka lalu mati dan tidak dia

meringankan dari mereka dari azabnya
Faathir:36 َعذَاِبَها

َوَلِئن َكفَرْتُْم إِنَّ َعذَاِبى َلَشِديٌد
dan sesungguhnya jika (kalian) mengingkari sesungguhnya azab

sungguh sangat keras/pedih
Ibrahim:7 َعذَاِبى

َوأَنَّ َعذَاِبى ُهَو ٱْلَعذَاُب ٱأْلَلِيُم
dan bahwasannya azab dia azab / siksa sangat pedih

Al-Hijr:50

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:16

َكذَّبَْت َعاٌد فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad maka

bagaimana/alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku
Al-Qamar:18
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فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:21

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:30

َوُدوهُ َعن َضيِْفِهۦ فَطََمْسنَآ أَْعيُنَُهْم فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya membujuknya dari tamunya lalu (kami)

membutakan mata-mata mereka maka kalian hendaklah merasakan
azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:37

فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر
maka kalian hendaklah merasakan azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:39

إِنَّا ُهْدنَآ إَِليَْك َقاَل َعذَاِبىٓ أُِصيُب ِبِهۦ َمْن أََشآُء
sesungguhnya kami (kami) kembali/bertaubat kepada Engkau dia

mengatakan azab (aku) timpakan dengannya siapa kehendaki
Al-A'raaf:156 َعذَاِبىٓ

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َوهَٰ هَٰ
ini tawar tawar / segar dan ini asin pahit / asin Al-Furqon:53 َعذٌْب

ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َسآِئغٌ َشرَابُُهۥ َوَما يَْستَِوى ٱْلبَْحَراِن هَٰ
dan tidak dia sama dua laut ini tawar tawar / segar mudah ditelan

minumannya
Faathir:12

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَأَُعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka adapun orang-orang yang mereka mengingkari maka dia akan
menyiksa mereka azab / siksa sangat keras/berat di dalam dunia dan

akhirat

Ali-Imran:56 فَأَُعذِّبُُهْم

فَيَُعذِّبُُه الـلَّـُه ٱْلَعذَاَب ٱأْلَْكبََر
maka akan sungguh-sungguh menyiksanya Allah azab / siksa besar

Al-
Ghaashiyah:24 فَيَُعذِّبُُه

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْستَنَكفُوا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ فَيَُعذِّبُُهْم َعذَابًا أَلِيًما
dan adapun orang-orang yang mereka memohon keengganan dan

mereka menyombongkan diri maka dia akan sungguh-sungguh
menyiksa mereka azab / siksa pedih

An-Nisa:173
فَيَُعذِّبُُهْم

ثُمَّ يُرَدُّ إَِلىٰ َربِِّهۦ فَيَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا نُّْكًرا
kemudian dia ditolak kepada tuhannya maka akan sungguh-sungguh

menyiksanya azab / siksa sangat keras
Al-Kahfi:87 فَيَُعذِّبُُهۥ

فَِإذَآ أُوِذَى ِفى الـلَّـِه َجَعَل ِفتْنََة ٱلنَّاِس َكَعذَاِب الـلَّـِه
maka apabila (dia) disakiti di dalam Allah ia menjadikan fitnah

manusia seperti azab Allah
Al-Ankabuut:10 َكَعذَاِب
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أَلَُعذِّبَنَُّهۥ َعذَابًا َشِديًدا أَْو أَلَا۟ذْبََحنَُّهۥٓ أَْو َليَأِْتيَنِّى ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat atau
sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya atau benar-benar ia

datang kepadaku dengan alasan nyata/terang

An-Naml:21
أَلَُعذِّبَنَُّهۥ

َلَعذَّبَُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاُب ٱلنَّاِر
pasti (ia) telah benar-benar mengazab mereka di dalam dunia dan

mereka di dalam akhirat azab / siksa neraka
Al-Hasyr:3 َلَعذَّبَُهْم

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

َلَعذَّبْنَا

إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk diazab mereka

dengannya di dalam kehidupan dunia
At-Taubah:55 لِيَُعذِّبَُهم

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيِهْم
dan tidak adalah dia Allah untuk diazab mereka dan/sedang kamu

diantara mereka
Al-Anfaal:33 لِيَُعذِّبَُهْم

ِت لِّيَُعذَِّب الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
karena akan disiksa Allah orang-orang munafik laki-laki dan orang

munafik perempuan dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik
perempuan

Al-Ahzab:73
لِّيَُعذَِّب

َوَما َكاَن الـلَّـُه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن
dan tidak adalah dia Allah mereka yang diazab dan mereka memohon

ampunan
Al-Anfaal:33 ُمَعذِّبَُهْم

لَِم تَِعظُوَن َقْوًما الـلَّـُه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا
mengapa kamu menasehati kami kaum Allah (ia[lk]) yang

membinasakan mereka atau mereka yang diazab azab / siksa sangat
keras/berat

Al-A'raaf:164
ُمَعذِّبُُهْم

أَْو ُمَعذِّبُوَها َعذَابًا َشِديًدا َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
atau (mereka) yang mendapat azabnya yang sangat pedih azab / siksa

sangat keras/berat adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis
Al-Isra:58 ُمَعذِّبُوَها

َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّىٰ نَبَْعَث رَُسواًل
dan tidak adalah kami (mereka) yang mendapat azab yang sangat

pedih sehingga/sebelummengutus seorang rasul
Al-Isra:15 ُمَعذِِّبنَي
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َقاَل أَمَّا َمن ظََلَم فََسْوَف نَُعذِّبُُهۥ
dia mengatakan adapun orang zalim maka kelak akan disiksanya Al-Kahfi:87 نَُعذِّبُُهۥ

نَُعذِّْب طَآِئفَةًۢ ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
akan diazab segolongan karena sesungguhnya mereka adalah mereka

orang-orang yang berbuat dosa
At-Taubah:66 نَُعذِّْب

ٍة َوَعذَابًا أَلِيًما َوطََعاًما ذَا ُغصَّ
dan makanan mempunyai/yang ada kerongkongan dan siksa/azab

pedih

Al-
Muzzammil:13

َوَعذَابًا
َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن

tambahan minuman dari air panas sangat mendidih dan azab / siksa
sangat pedih disebabkan apa adalah mereka mereka mengingkari

Al-An'aam:70 َوَعذَاٌب
َوَعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْمُكُروَن

dan azab / siksa sangat keras/berat dengan apa/disebabkan adalah
mereka mereka membuat tipu dayakan

Al-An'aam:124

َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
dan azab / siksa sangat pedih dengan apa/disebabkan adalah mereka

mereka mengingkari
Yunus:4

يْطَُٰن ِبنُْصٍب َوَعذَاٍب ِنىَ ٱلشَّ أَنِّى َمسَّ
sesungguhnya aku benar-benar menimpaku syaitan dengan

kesombongan dan siksaan
Shaad:41 َوَعذَاٍب

َوأَنزََل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوَعذََّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan Dia menurunkan para bala tentara tidak melihatnya dan (ia) telah

benar-benar mengazab orang-orang yang mereka mengingkari
At-Taubah:26 َوَعذََّب

فََحاَسبْنََٰها ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذَّبْنََٰها َعذَابًا نُّْكًرا
maka Kami perhitungkannya perhitungan/pemeriksaan sangat
keras/berat dan (kami) mengazabnya azab / siksa sangat keras

Ath-Thalaaq:8 َوَعذَّبْنََٰها
َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشقُّ َوَما َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق

dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih berat dan tidak bagi mereka
dari/terhadap Allah dari seorang pemelihara

Arraad:34 َوَلَعذَاُب
َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشدُّ َوأَبَْقىٰٓ

dan sungguh siksaan/azab akhirat paling keras/berat dan lebih kekal
Thaahaa:127

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling besar jika adalah mereka

mereka mengetahui
Az-Zumar:26
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َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْخزَٰى َوُهْم اَل يُنَصُروَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih hina dan mereka tidak mereka

akan ditolong
Fush-Shilat:16

َكذَٰلَِك ٱْلَعذَاُب َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
seperti itulah azab / siksa dan sungguh siksaan/azab akhirat paling

besar jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Qalam:33

ِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي إِن َشآَء لِّيَْجِزَى الـلَّـُه ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan Allah orang-orang yang benar

dengan kebenaran mereka dan sungguh-sungguh akan menyiksa
orang-orang munafik laki-laki jika ia menghendaki

Al-Ahzab:24
َويَُعذَِّب

ِت َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
dan sungguh-sungguh akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki
dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-

laki dan orang-orang musyrik perempuan

Al-Fath:6

فَيَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
maka dia mengampuni kepada siapa dia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapa/orangdia kehendaki
Al-Baqarah:284 َويَُعذُِّب

يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni kepada siapa dia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki
Ali-Imran:129

يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni bagi siapa dia kehendaki dan dia sungguh-sungguh

akan menyiksa orang/siapa dia kehendaki
Al-Maidah:18

َويَُعذُِّب َمن يََشآُء وََكاَن ٱهللَُّ َغفُورًا رَِّحيًما
dan dia sungguh-sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki dan ia

adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Fath:14

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى َوٱْلَعذَاَب ِبٱمْلَْغِفرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk dan siksa dengan ampunan
Al-Baqarah:175 َوٱْلَعذَاَب

فَاَل يُؤْذَيَْن وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
maka tidak (mereka berdua) diganggu dan ia adalah Allah sangat

pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:59 يُؤْذَيَْن

واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku (olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53
يُؤِْذى
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إِنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يَُعذِّبَُهم ِبَها ِفى ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya/hanyalah dia menghendaki Allah untuk dia mengazab

mereka dengannya di dalam dunia
At-Taubah:85 يَُعذِّبَُهم

َوَما َلُهْم أاَلَّ يَُعذِّبَُهُم الـلَّـُه
dan tidak ada pada mereka sehingga tidak sungguh-sungguh akan

mengazab mereka Allah
Al-Anfaal:34 يَُعذِّبَُهُم

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم أَْو يَُعذِّبَُهْم فَِإنَُّهْم ظَٰلُِموَن
atau dia menerima bertaubat atas mereka atau dia mengazab mereka

maka sesungguhnya mereka orang-orang yang dzalim
Ali-Imran:128 يَُعذِّبَُهْم

يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَْغِفُر مِلَن يََشآُء
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapadia kehendaki dan dia

mengampuni bagi siapadia kehendaki
Al-Maidah:40 يَُعذُِّب

إَِليِْه تُْقَلبُوَن يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَرَْحُم َمن يََشآُء َو
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan

memberi rahmat siapa dia kehendaki dan kepadanya (kalian[lk])
dikembalikan

Al-Ankabuut:21

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَُعذُِّب َعذَابَُهۥٓ أََحٌد
maka pada hari itu tidak sungguh-sungguh dia akan menyiksa azab-

nya seorang
Al-Fajr:25

ْن َخَلَق ُقْل فَلَِم يَُعذِّبُُكم ِبذُنُوِبُكم بَْل أَنتُم بََشٌر مِّمَّ
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa dia menyiksa kalian

dengan dosa-dosa kalian bahkan kalian seorang manusia dari siapa
dia menciptakan

Al-Maidah:18
يَُعذِّبُُكم

َويَُقوُلوَن ِفىٓ أَنفُِسِهْم َلواَْل يَُعذِّبُنَا الـلَّـُه
dan mereka mengatakan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka

mengapa tidak sungguh-sungguh akan menyiksa kita Allah
Al-Mujaadilah:8 يَُعذِّبُنَا

إِمَّا يَتُوُب َعَليِْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َو
adapun/adakalanya sungguh-sungguh akan menyiksa mereka dan

adapun/adakalanya dia menerima bertaubat atas mereka dan Allah
sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:106 يَُعذِّبُُهْم

إاِلَّ تَنِفُروا۟ يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم
jika tidak berangkat diazab kalian azab / siksa pedih dan memohon

menggantikan kaum selain kalian
At-Taubah:39 يَُعذِّبُْكْم

أَْو إِن يََشأْ يَُعذِّبُْكْم َوَمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم وَِكياًل
atau jika dia menghendaki diazab kalian dan tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga/pemelihara
Al-Isra:54
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إِن تَتََولَّْوا۟ َكَما تََولَّيْتُم مِّن َقبُْل يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َو
dan jika memalingkan orang-orang yang dibebani (jamak) kalian

supaya memalingkan dari sebelum diazab kalian azab / siksa pedih
Al-Fath:16

َوَمن يَتََولَّ يَُعذِّبُْه َعذَابًا أَلِيًما
dan barang siapa dia sangat melindungi diazabnya azab / siksa pedih Al-Fath:17 يَُعذِّبُْه

قَِٰتُلوُهْم يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَليِْهْم
orang-orang yang memerangi mereka diazab mereka Allah dengan

tangan-tangan kalian dan menyebabkab menghinakan mereka[lk] dan
akan menolong kalian[lk] atas mereka

At-Taubah:14 يَُعذِّبُْهُم

إِن يَتََولَّْوا۟ يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه َعذَابًا أَلِيًما ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َو
dan jika sangat melindungi diazab mereka Allah azab / siksa pedih di

dalam dunia dan akhirat
At-Taubah:74

ِعيِر ِعيِر السَّ يْطَُٰن يَْدُعوُهْم إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ َكاَن ٱلشَّ
adalah dia adalah dia syaitan (mereka) menyeru (mereka) kepada

azab nyala api/neraka
Luqman:21 ِعيِر ٱلسَّ

َوَلْو يََرى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِذْ يََرْوَن ٱْلَعذَاَب
dan seandainya melihat orang-orang yang mereka menganiaya ketika

(mereka) melihat azab / siksa
Al-Baqarah:165 ٱْلَعذَاَب

َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َوتََقطََّعْت ِبِهُم ٱأْلَْسبَاُب
dan (mereka) melihat azab / siksa dan (ia) menjadi membelah dengan

mereka sebab-sebab/hubungan
Al-Baqarah:166

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa disebabkan adalah

kalian kalian mengingkari
Ali-Imran:106

لِيَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعِزيزًا َحِكيًما
supaya mereka merasakan azab / siksa sesungguhnya Allah adalah

dia sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
An-Nisa:56

َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa adalah

kalian kalian melakukan
Al-A'raaf:39

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa/sebab

adalah kalian kalian mengingkari
Al-Anfaal:35
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َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ  َلٱفْتََدْت ِبِهۦ َوأََسرُّ
tentu ia tebus dengannya dan menyembunyikan penyesalan tatkala

(mereka) melihat azab / siksa
Yunus:54

ِديَد ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ثُمَّ نُِذيُقُهُم ٱْلَعذَاَب ٱلشَّ
kemudian dirasakan kepada mereka azab / siksa keras/berat dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mengingkari
Yunus:70

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88

َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
sehingga mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:97

ْعُدوَدٍة ٍة مَّ رْنَا َعنُْهُم ٱْلَعذَاَب إَِلىٰٓ أُمَّ َوَلِئْن أَخَّ
dan sesungguhnya jika (kami) undurkan dari mereka azab / siksa

kepada umat/waktu (ia[pr]) yang ditentukan
Huud:8

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱْلَعذَاَب  َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang mereka menganiaya azab /

siksa
An-Nahl:85

َل َلُهُم ٱْلَعذَاَب  َلْو يَُؤاِخذُُهم ِبَما َكَسبُوا۟ َلَعجَّ
jika diambil mereka dengan sebab mereka telah melakukan tentu (ia)

telah benar-benar menyegerakan bagi mereka azab / siksa
Al-Kahfi:58

اَعَة إِمَّا ٱلسَّ َحتَّىٰٓ إِذَا َرأَْوا۟ َما يُوَعُدوَن إِمَّا ٱْلَعذَاَب َو
sehingga apabila (mereka) melihat apa mereka diberikan nasehat

maupun azab / siksa dan maupun kiamat
Maryam:75

أَنَّ ٱْلَعذَاَب َعَلىٰ َمن َكذََّب َوتََولَّىٰ
bahwasanya azab / siksa atas/terhadap orang dia telah sungguh-

sungguh mendustakan (ia) benar-benar memalingkan
Thaahaa:48

دَٰتٍۭ ِبالـلَّـِه َويَْدَرؤُا۟ َعنَْها ٱْلَعذَاَب أَن تَْشَهَد أَْربَعَ َشهَٰ
dan menolak dari padanya azab / siksa bahwa memberikan

penyaksian empat saksi/sumpah dengan Allah
An-Nuur:8

يَْعَلُموَن ِحنَي يََرْوَن ٱْلَعذَاَب َمْن أََضلُّ َسِبياًل
mereka mengetahui ketika (mereka) melihat azab / siksa siapa lebih

sesat jalan
Al-Furqon:42

اَل يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
tidak mereka beriman dengannya sehingga mereka melihat azab /

siksa sangat pedih

Asy-
Syu'araa':201

َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َلْو أَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْهتَُدوَن
dan (mereka) melihat azab / siksa sekiranya sesungguhnya mereka

adalah mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Qashash:64
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َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ  َوأََسرُّ
dan menyembunyikan penyesalan tatkala (mereka) melihat azab /

siksa
Saba':33

 أَْو تَُقوَل ِحنَي تََرى ٱْلَعذَاَب
atau mengatakan ketika kamu hendaklah memperhatikan/melihat

azab / siksa
Az-Zumar:58

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب  َوتََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ملَّ
dan kamu melihat orang-orang yang zalim ketika (mereka) melihat

azab / siksa
Asy-Syuura:44

ا َكَشفْنَا َعنُْهُم ٱْلَعذَاَب إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن فََلمَّ
maka tatkala kami menghilangkan dari mereka azab / siksa tiba-tiba

mereka mereka melanggar janji
Az-Zukhruf:50

بَّنَا ٱْكِشْف َعنَّا ٱْلَعذَاَب إِنَّا ُمؤِْمنُوَن رَّ
ya tuhan kami hilangkanlah dari kami azab / siksa sesungguhnya

kami para yang mempercayai
Ad-Dukhaan:12

َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
dan demi tuhan kami dia mengatakan maka kalian hendaklah

merasakan azab / siksa sebab adalah kalian kalian mengingkari
Al-Ahqaaf:34

َوتَرَْكنَا ِفيَهآ َءايًَة لِّلَِّذيَن يََخافُوَن ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan (kami) meninggalkan didalamnya tanda-tanda bagi orang-orang

yang mereka takut azab / siksa sangat pedih

Adz-
Dzaariyaat:37

فَيَُعذِّبُُه الـلَّـُه ٱْلَعذَاَب ٱأْلَْكبََر
maka akan sungguh-sungguh menyiksanya Allah azab / siksa besar

Al-
Ghaashiyah:24

فَاَل يَُخفَُّف َعنُْهُم ٱْلَعذَاُب
maka tidak dia meringankan dari mereka azab / siksa Al-Baqarah:86 ٱْلَعذَاُب

لِِديَن ِفيَها اَل يَُخفَُّف َعنُْهُم ٱْلَعذَاُب  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya tidak dia meringankan dari

mereka azab / siksa
Al-Baqarah:162

ٱْلَعذَاُب واََل ُهْم يُنظَُروَن
azab / siksa dan tidak mereka mereka diberi tangguh

Ali-Imran:88

ُهُم ٱْلَعذَاُب ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يََمسُّ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dia akan menimpakan mereka azab / siksa dengan sebab adalah
mereka mereka berbuat fasik

Al-An'aam:49

َعُف َلُهُم ٱْلَعذَاُب  َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء يُضَٰ
bagi mereka dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin dilipat

gandakan bagi mereka azab / siksa
Huud:20
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۟ َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44

َوأَنَّ َعذَاِبى ُهَو ٱْلَعذَاُب ٱأْلَلِيُم
dan bahwasannya azab dia azab / siksa sangat pedih

Al-Hijr:50

َوأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
dan (dia) datang kepada mereka azab / siksa dari tempat/jurusan tidak

mereka menyadari
An-Nahl:26

أَْو يَأِْتيَُهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
atau datang kepada mereka azab / siksa dari arah/tempat tidak mereka

menyadari
An-Nahl:45

نُْهْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب َوُهْم ظَٰلُِموَن َوَلَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka seorang rasul dari

mereka maka mereka mendustakannya maka dia akhirnya
mengambil/menyiksa mereka azab / siksa dan mereka orang-orang

yang dzalim

An-Nahl:113

أَْو يَأِْتيَُهُم ٱْلَعذَاُب ُقباًُل
atau datang kepada mereka azab / siksa berhadap-hadapan

Al-Kahfi:55

 َوٱلدََّوآبُّ وََكِثيٌر مَِّن ٱلنَّاِس وََكِثيٌر َحقَّ َعَليِْه ٱْلَعذَاُب
dan binatang melata dan sangat banyak dari manusia dan sangat

banyak haq/kebenaran/ketetapan yang telah pasti atasnya azab / siksa
Al-Hajj:18

َعْف َلُه ٱْلَعذَاُب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َويَْخُلْد ِفيِهۦ ُمَهانًا يُضَٰ
dilipat gandakan baginya azab / siksa pada hari kiamat-kiamat dan

kekal tentang (kebenaran) itu terhina
Al-Furqon:69

فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka azab / siksa

sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu bukti

Asy-
Syu'araa':158

ى لََّجآَءُهُم ٱْلَعذَاُب  َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلوآَْل أََجٌل مَُّسمًّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan jika tidak

waktu/umur yang telah sangat menentukan pasti datang kepada
mereka azab / siksa

Al-Ankabuut:53

يَْوَم يَْغَشىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهْم
pada hari (ia) menutupi/meliputi mereka azab / siksa dari atas mereka

dan dari bawah kaki-kaki mereka
Al-Ankabuut:55

َلَها ٱْلَعذَاُب ِضْعفَنْيِ وََكاَن
baginya/kepadanya azab / siksa dua kali lipat dan ia adalah

Al-Ahzab:30

فَأَتَىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث اَل يَْشُعُروَن
maka dia mendatangkan kepada mereka azab / siksa dari tempat/arah

tidak mereka menyadari
Az-Zumar:25
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أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب ثُمَّ اَل تُنَصُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa kemudian tidak

(kalian[k]) ditolong
Az-Zumar:54

أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب بَْغتًَة َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa tiba-tiba dan kalian

tidak kalian menyadari
Az-Zumar:55

 بَاِطنُُهۥ ِفيِه ٱلرَّْحَمُة َوظَِٰهرُهُۥ ِمن ِقبَلِِه ٱْلَعذَاُب
(ia[pr]) yang didalamnya/dibatinnya tentang (kebenaran) itu rahmat /

kasih sayang dan luarnya dari pihaknya/sisinya azab / siksa
Al-Hadiid:13

َكذَٰلَِك ٱْلَعذَاُب َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
seperti itulah azab / siksa dan sungguh siksaan/azab akhirat paling

besar jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Qalam:33

يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
mereka menimpakan pada kalian buruk siksa Al-Baqarah:49 ٱْلَعذَاِب

 َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُرَدُّوَن إَِلىٰٓ أََشدِّ ٱْلَعذَاِب
dan pada hari kiamat-kiamat dikembalikan kepada keras/berat siksa

Al-Baqarah:85

َر َوَما ُهَو ِبُمزَْحزِِحِهۦ ِمَن ٱْلَعذَاِب أَن يَُعمَّ
dan tidak dia dengan orang yang melepaskannya dari siksa bahwa ia

umur panjang
Al-Baqarah:96

 َوأَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلَعذَاِب
dan bahwasannya Allah sangat keras/berat siksa

Al-Baqarah:165

 فَاَل تَْحَسبَنَُّهم ِبَمفَازٍَة مَِّن ٱْلَعذَاِب
maka jangan kamu menyangka mereka dengan waktu/tempat

keberuntungan dari siksa
Ali-Imran:188

 فََعَليِْهنَّ ِنْصُف َما َعَلى ٱمْلُْحَصنَِٰت ِمَن ٱْلَعذَاِب
maka atas mereka separuh apa atas/terhadap wanita-wanita yang

merdeka dari siksa
An-Nisa:25

لُِدوَن أَن َسِخَط الـلَّـُه َعَليِْهْم َوِفى ٱْلَعذَاِب ُهْم خَٰ
bahwa dia memurkai Allah atas mereka dan didalam siksa mereka

orang-orang yang kekal
Al-Maidah:80

 َسنَْجِزى ٱلَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن َءايَِٰتنَا ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
kelak (kami) kelak akan memberi balasan (kk akan) orang-orang

yang mereka memalingkan dari ayat-ayat Kami buruk siksa
Al-An'aam:157

إِذْ أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب  َو
dan ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum fir'aun mereka

menimpakan pada kalian buruk siksa
Al-A'raaf:141

 َمن يَُسوُمُهْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
siapa/orang (ia) akan menimpa kepada (mereka) buruk siksa

Al-A'raaf:167
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 إِذْ أَنَجىُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
ketika (dia) menyelamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun

mereka menimpakan pada kalian buruk siksa
Ibrahim:6

زِْدنَُٰهْم َعذَابًا فَْوَق ٱْلَعذَاِب ِبَما َكانُوا۟ يُفِْسُدوَن
(kami) tambahkan kepada mereka azab / siksa di atas siksa dengan

apa/disebabkan adalah mereka membuat kerusakan
An-Nahl:88

َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَُقوُل َونَُمدُّ َلُهۥ ِمَن ٱْلَعذَاِب َمدًّا
sekali-kali tidak kami kelak akan menulis apa dia mengatakan dan

akan memperpanjang baginya dari siksa panjang
Maryam:79

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلُهْم ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
itulah mereka orang-orang yang bagi mereka buruk siksa

An-Naml:5

فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن
maka itulah mereka di dalam siksa (mereka) yang dalam kondisi

cepat menghadap
Ar-Ruum:16

َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21

َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21

َربَّنَآ َءاِتِهْم ِضْعفَنْيِ ِمَن ٱْلَعذَاِب َوٱْلَعنُْهْم َلْعنًا َكِبيًرا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah

mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68

لَِٰل ٱْلبَِعيِد بَِل ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِفى ٱْلَعذَاِب َوٱلضَّ
bahkan/tetapi orang-orang yang tidak mereka beriman kepada akhirat

di dalam siksa dan kesesatan jauh
Saba':8

َما َلِبثُوا۟ ِفى ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ
tidak (mereka) menetap di dalam siksa orang-orang yang hina

Saba':14

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن َوٱلَِّذيَن يَْسَعْوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang mengusahakan di dalam / pada ayat-ayat Kami

orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka di dalam
siksa (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap

Saba':38

فَِإنَُّهْم يَْوَمِئٍذ ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam siksa orang-orang

yang sungguh-sungguh saling bersekutu
Ash-Shaafaat:33

إِنَُّكْم َلذَآِئُقوا۟ ٱْلَعذَاِب ٱأْلَلِيمِ
sesungguhnya kalian pasti (mereka) merasakan siksa pedih

Ash-Shaafaat:38
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 أَفََمْن َحقَّ َعَليِْه َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب
maka siapkah yang telah pasti atasnya kalimat / ketentuan siksa

Az-Zumar:19

أَفََمن يَتَِّقى ِبَوْجِهِهۦ ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka siapkah yang telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

dengan wajahnya buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:24

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦ ِمن ُسٓوِء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya dari buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:47

ِفِريَن َقاُلوا۟ بََلىٰ َولَِٰكْن َحقَّْت َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata benar akan tetapi pasti kalimat / ketentuan siksa

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Az-Zumar:71

 َوَحاَق ِبـَٔاِل ِفْرَعْوَن ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
dan meliputi/mengepung dengan keluarga/kaum fir'aun buruk siksa

Ghafir:45

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب  َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46

 ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما مَِّن ٱْلَعذَاِب
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian diringankan dari kami hari

dari siksa
Ghafir:49

ِعَقُة ٱْلَعذَاِب ٱْلُهوِن ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن فَأََخذَتُْهْم صَٰ
maka (ia[pr]) akhirnya mengambil mereka (ia[pr]) yang menyambar

(petir) siksa orang-orang yang menghinakan dengan apa adalah
mereka mereka usahakan

Fush-Shilat:17

َوَلن يَنفََعُكُم ٱْليَْوَم إِذ ظََّلْمتُْم أَنَُّكْم ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
dan tidak memberi manfaat kepada kalian hari itu apabila kalian telah
menganiaya bahwa kamu di dalam siksa orang-orang yang sungguh-

sungguh saling bersekutu

Az-Zukhruf:39

إِنَّا َكاِشفُوا۟ ٱْلَعذَاِب َقلِياًل إِنَُّكْم َعآِئُدوَن
sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang menghilangkan siksa sedikit

sesungguhnya kalian orang-orang yang kembali
Ad-Dukhaan:15

يْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِمَن ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ َوَلَقْد نَجَّ
dan sesungguhya (kami) selamatkan Bani Israil dari siksa orang-

orang yang hina
Ad-Dukhaan:30

ِديِد فَأَْلِقيَاهُ ِفى ٱْلَعذَاِب ٱلشَّ
maka (kamu) lemparkanlah dia di dalam siksa sangat keras/berat

Qaaf:26

فَتَُكوَن ِمَن ٱمْلَُعذَِّبنَي
maka adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang diazab berat

Asy-
Syu'araa':213 ٱمْلَُعذَِّبنَي
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ر ذ ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dalih, elah, helat, sambilan,

helah, alasan, pernyataan maaf, pernyataan menyesal, alibi, akal,
permohonan, pembelaan, permintaan, argumen, penghindaran,
pengelakan, penyingkiran, kios, warung, kandang, kedai, stan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, memaafkan, mengampuni,
memaafi, memberi grasi, memberi ampun, membebaskan, membatalkan,

mengirimkan uang, mengurangi, menyerahkan pd yg berwenang,
membiarkan, membenarkan

َمْعِذرَةً َمَعاِذيرَهُۥ فَيَْعتَِذُروَن ُعذًْرا تَْعتَِذُروا۟
tempat

mengumukakan
alasan

tempat
mengemukakan
uzurnya/alasan-

alasannya

maka/sehingga
minta uzur alasan mengemukakan

udzur

ٱمْلَُعذُِّروَن يَْعتَِذُروَن َمْعِذرَتُُهْم
orang-orang yang mempunyai

'uzdur mengemukakan 'udzur permintaan maaf (mereka)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِنُكْم اَل تَْعتَِذُروا۟ َقْد َكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
tidak mengemukakan udzur sungguh telah (kalian) mengingkari

sesudah iman kalian
At-Taubah:66 ۟ تَْعتَِذُروا

ُقل الَّ تَْعتَِذُروا۟ َلن نُّؤِْمَن َلُكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan mengemukakan udzur tidak

akan beriman bagi kalian
At-Taubah:94

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْعتَِذُروا۟ ٱْليَْوَم
wahai orang-orang yang mereka mengingkari tidak mengemukakan

udzur hari ini
At-Tahriim:7

ِحبِْنى َقْد بََلْغَت ِمن لَُّدنِّى ُعذًْرا فَاَل تُصَٰ
maka janganlah semakin menjadikan aku sahabat sungguh telah

(kamu) telah sampai/cukup dari sisiku alasan
Al-Kahfi:76 ُعذًْرا

ُعذًْرا أَْو نُذًْرا
alasan atau peringatan

Al-Mursalaat:6
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واََل يُؤْذَُن َلُهْم فَيَْعتَِذُروَن
dan tidak diizinkan bagi mereka maka/sehingga minta uzur Al-Mursalaat:36 فَيَْعتَِذُروَن

َوَلْو أَْلَقىٰ َمَعاِذيرَهُۥ
walaupun/meskipun dia melemparkan tempat mengemukakan

uzurnya/alasan-alasannya
Al-Qiyaamah:15 َمَعاِذيرَهُۥ

َقاُلوا۟ َمْعِذرَةً إَِلىٰ َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
mereka berkata tempat mengumukakan alasan kepada tuhan kalian

dan supaya / boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-A'raaf:164 َمْعِذرَةً

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَنفَعُ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َمْعِذرَتُُهْم واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari itu tidak dia memberi manfaat orang-orang yang

mereka menganiaya permintaan maaf (mereka) dan tidak mereka
mohon untuk dikasihani

Ar-Ruum:57
َمْعِذرَتُُهْم

 يَْوَم اَل يَنفَعُ ٱلظَّٰلِِمنَي َمْعِذرَتُُهْم
pada hari tidak dia memberi manfaat orang-orang yang zalim

permintaan maaf (mereka)
Ghafir:52

يَْعتَِذُروَن إَِليُْكْم إِذَا رََجْعتُْم إَِليِْهْم
mengemukakan 'udzur kepadamu apabila kalian kembali kepada

mereka
At-Taubah:94 يَْعتَِذُروَن

َوَجآَء ٱمْلَُعذُِّروَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب لِيُؤْذََن َلُهْم
dan dia datang orang-orang yang mempunyai 'uzdur dari orang-orang

arab agar diberi izin bagi mereka
At-Taubah:90 ٱمْلَُعذُِّروَن
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ب ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berhubungan dengan arab,

bahasa arab. orang arab, negeri arab, Arab
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَعَرِبىٌّ ُعُربًا َعَرِبيًّا َعَرِبىٍّ َعَرِبىٌّ
dan orang arab /

bahasa arab penuh cinta bahasa arab arab arab

ٱأْلَْعرَاِب ٱأْلَْعرَاُب
orang-orang arab orang-orang arab

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا لَِساٌن َعَرِبىٌّ مُِّبنٌي َوهَٰ
dan/sedang ini (Al Quran) lisan/bahasa arab yang nyata An-Nahl:103 َعَرِبىٌّ

ِبلَِساٍن َعَرِبىٍّ مُِّبنيٍ
dengan lisan/bahasa arab yang nyata

Asy-
Syu'araa':195 َعَرِبىٍّ

إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami (kami) turunkannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Yusuf:2 َعَرِبيًّا

 وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُحْكًما َعَرِبيًّا
dan demikianlah (kami) turunkannya hikmah bahasa arab

Arraad:37

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َوَصرَّفْنَا ِفيِه ِمَن ٱْلَوِعيِد
dan demikianlah (kami) turunkannya bacaan bahasa arab dan (kami)

telah ulang-ulang tentang (kebenaran) itu dari beberapa ancaman
Thaahaa:113

ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َغيَْر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
bacaan bahasa arab tidak / bukan / selain yang memiliki kebengkokan

boleh jadi mereka mereka bertakwa
Az-Zumar:28
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َلْت َءايَٰتُُهۥ ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن ِكتٌَٰب فُصِّ
catatan / ketetapan benar-benar dijelaskan ayat-ayatnya bacaan

bahasa arab bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Fush-Shilat:3

 وََكذَٰلَِك أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا
dan demikian kami telah wahyukan kepadamu bacaan bahasa arab

Asy-Syuura:7

إِنَّا َجَعْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah kami jadikannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Az-Zukhruf:3

ذَا ِكتٌَٰب مَُّصدٌِّق لَِّسانًا َعَرِبيًّا  َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan yang membenarkan lisan/bahasa bahasa

arab
Al-Ahqaaf:12

ُعُربًا أَتْرَابًا
penuh cinta sebaya Al-Waqi'a:37 ُعُربًا

َلْت َءايَٰتُُهۥٓ َءاْ۬عَجِمىٌّ َوَعَرِبىٌّ لََّقاُلوا۟ َلواَْل فُصِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan mengapa tidak benar-benar dijelaskan
ayat-ayatnya apakah bahasa asing (selain bahasa arab) dan orang arab

/ bahasa arab

Fush-Shilat:44
َوَعَرِبىٌّ

ٱأْلَْعرَاُب أََشدُّ ُكفًْرا َوِنفَاًقا َوأَْجَدُر
orang-orang arab paling keras/berat kekafiran dan kemunafikan dan

(ia[lk]) lebih wajar
At-Taubah:97 ٱأْلَْعرَاُب

َقاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم تُؤِْمنُوا۟
kamu mengatakan orang-orang arab kami telah beriman kamu

hendaklah mengatakan belum kalian beriman
Al-Hujuraat:14

َوَجآَء ٱمْلَُعذُِّروَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب لِيُؤْذََن َلُهْم
dan dia datang orang-orang yang mempunyai 'uzdur dari orang-orang

arab agar diberi izin bagi mereka
At-Taubah:90 ٱأْلَْعرَاِب

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق َمْغرًَما
dan dari/diantara orang-orang arab orang mereka mengambil apa dia

memberi nafkah hutang
At-Taubah:98

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan diantara orang-orang arab orang mereka mempercayai kepada

Allah dan hari akhirat
At-Taubah:99

ٱأْلَْعرَاِب ُمنَِٰفُقوَن
orang-orang arab orang-orang munafik

At-Taubah:101

 َما َكاَن أِلَْهِل ٱمْلَِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهم مَِّن ٱأْلَْعرَاِب
tidak adalah dia bagi penduduk kota dan orang-orang disekitar

mereka dari orang-orang arab
At-Taubah:120
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 يََودُّوا۟ َلْو أَنَُّهم بَاُدوَن ِفى ٱأْلَْعرَاِب
ia menginginkan sekiranya sesungguhnya mereka mereka

mengembara di dalam orang-orang arab
Al-Ahzab:20

َسيَُقوُل َلَك ٱمْلَُخلَّفُوَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َشَغَلتْنَآ أَْموَُٰلنَا َوأَْهُلونَا
dia nanti akan mengatakan kepadamu orang-orang jauh

tertinggal/mengantikan dari orang-orang arab (kami) menyibukkan
harta-harta kami dan keluarga kami

Al-Fath:11

ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16

3600

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ج ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lemas, lemah, lesu,

ketimpangan, kepincangan, penghentian, perhentian, tempat
pemberhentian, kemandekan, hal berhenti sebentar, mabuk, berliku-liku,

berbiku-biku, incang-incut, garis berbiku-biku, panggilan, seruan,
kunjungan, teriakan, orang pincang, si pincang, orang timpang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjalan pincang, menimpang,
mengikat kaki kuda, berhenti, terdiam, mempersinggahkan,

memberhentikan, memperhentikan, meragukan, mempersinggah,
tergagap-gagap, berliku-liku, berkelok-kelok, memanggil, menelepon,

menyebut, menyerukan, menamakan, menamai, membahasakan, meminta,
membutuhkan, memerlukan, menghendaki, singgah, menghentikan,

menyeru, datang, mendapatkan, mengadakan, mendatangkan, mampir,
berteriak, mendatangi, mengunjungi, menganggap, datang mengambil,

memintakan, menjemput, mempersilakan, berjamu, menjelang,
memperapat, membangunkan, melumpuhkan, merusak, melemahkan,

memincangkan, naik, menaiki, memanjat, menanjak

يَْعرُُجوَن يَْعُرُج َوَمَعاِرَج َكٱْلُعرُْجوِن تَْعُرُج
menaiki menaiki dan tempat-tempat

tangga seperti tandan menaiki

ٱمْلََعاِرجِ ٱأْلَْعَرجِ
tempat-tempat naik orang yang pincang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari

adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun
Al-Ma'arij:4 تَْعُرُج

َوٱْلَقَمَر َقدَّرْنَُٰه َمنَاِزَل َحتَّىٰ َعاَد َكٱْلُعرُْجوِن ٱْلَقِديمِ
dan bulan telah (kami) tetapkannya tempat-tempat(nya) sehingga dia

mengulangi seperti tandan dahulu
YaaSiin:39 َكٱْلُعرُْجوِن
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ٍة َوَمَعاِرَج َعَليَْها يَظَْهُروَن ُسُقفًا مِّن ِفضَّ
atap-atap dari perak-perak dan tempat-tempat tangga diatasnya

mereka menaiki
Az-Zukhruf:33 َوَمَعاِرَج

َمآِء إَِلى ٱأْلَرِْض ثُمَّ يَْعُرُج إَِليِْه يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر ِمَن ٱلسَّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan dari langit

sampai bumi kemudian menaiki kepada-Nya
As-Sajdah:5 يَْعُرُج

َمآِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسَّ
dan tidak (dia) menurunkan dari langit dan tidak menaiki di dalamnya

Saba':2

َمآِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسَّ
dan tidak (dia) menurunkan dari langit dan tidak menaiki dari

padanya
Al-Hadiid:4

َمآِء فَظَلُّوا۟ ِفيِه يَْعرُُجوَن َوَلْو فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا مَِّن ٱلسَّ
dan seandainya kami membukakan atas mereka pintu-pintu dari

langit maka terus tentang (kebenaran) itu menaiki
Al-Hijr:14 يَْعرُُجوَن

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61
ٱأْلَْعَرجِ

واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan

Al-Fath:17

مَِّن الـلَّـِه ِذى ٱمْلََعاِرجِ
dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik Al-Ma'arij:3 ٱمْلََعاِرجِ
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ر ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna presentasi, penyajian,

penyerahan, pertunjukan, pengelaran, pementasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyajikan,

mempresentasikan, memperlihatkan, mempertontonkan, memperlihatn,
mementaskan

َوٱمْلُْعتَرَّ ۢ َعرَّةٌ مَّ
dan orang yang meminta kesusahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعرَّةٌۢ ِبَغيِْر ِعْلمٍ أَن تَطَـُٔوُهْم فَتُِصيبَُكم مِّنُْهم مَّ
bahwa (kalian[lk]) akan membunuh mereka[lk] maka akan ditiimpa

kalian[lk] dari mereka kesusahan dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Fath:25 ۢ َعرَّةٌ مَّ

فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلَقاِنعَ َوٱمْلُْعتَرَّ
maka apabila (ia) merobohkan lambungnya maka kalian hendaklah

memakan daripadanya dan (mereka) berikanlah makan (ia[lk]) yang
rela dan orang yang meminta

Al-Hajj:36 َوٱمْلُْعتَرَّ

3603

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ش ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terali, ruji, jeruji, jari-jari,

singgasana, geta, kedudukan tinggi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bertakhta, mentakhtakan,

berkedudukan tinggi

َعرُْشِك َعرَْشَها َعرَْش َعرٌْش ِبَعرِْشَها
singgasanamu singgasananya arsy singgasana dengan

singgasananya

ٍت مَّْعُروشَٰ ٍت َمْعُروشَٰ ُعُروِشَها َعرُْشُهۥ َعرُْشِك
yang dijunjung yang dijunjung atap-atapnya singgasana-nya singgasanamu

ٱْلَعرِْش ٱْلَعرَْش
'arsy` 'arsy

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَيُُّكْم يَأِْتيِنى ِبَعرِْشَها
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka siapa diantara kalian

mendatangkan kepadaku dengan singgasananya
An-Naml:38 ِبَعرِْشَها

َوَلَها َعرٌْش َعِظيٌم
dan baginya/ia mempunyai singgasana yang besar An-Naml:23 َعرٌْش

َوٱمْلََلُك َعَلىٰٓ أَرَْجآِئَها َويَْحِمُل َعرَْش
dan malaikat atasku/terhadapku penjuru-penjuru langit dan membawa

arsy
Al-Haaqqah:17 َعرَْش

ُروا۟ َلَها َعرَْشَها نَنظُْر َقاَل نَكِّ
dia mengatakan (kalian) telah merubah baginya singgasananya akan

melihat
An-Naml:41 َعرَْشَها
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َكذَا َعرُْشِك ا َجآَءْت ِقيَل أَهَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang dia dikatakan apakah demikian

singgasanamu
An-Naml:42 َعرُْشِك

وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Huud:7 َعرُْشُهۥ

أَْو َكٱلَِّذى َمرَّ َعَلىٰ َقْريٍَة َوِهىَ َعَلىٰ ُعُروِشَها
atau seperti orang yang melewati atas/terhadap negeri dan (negeri) itu

atas/terhadap atap-atapnya
Al-Baqarah:259 ُعُروِشَها

 َعَلىٰ َمآ أَنفََق ِفيَها َوِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها
atas/terhadap apa yang (ia) telah menyebabkan membelanjakan

padanya dan dia (pohon anggur) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang
atas/terhadap atap-atapnya

Al-Kahfi:42

فَِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها َوِبئٍْر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد
maka ia (rumah-rumah) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang atas/terhadap

atap-atapnya dan sumur/telaga wanita yang sangat kesepihan dan
istana tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Al-Hajj:45

ٍت ٍت َوَغيَْر َمْعُروشَٰ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َجنٍَّٰت مَّْعُروشَٰ
dan dia yang menumbuhkan surga yang dijunjung dan tidak yang

dijunjung
Al-An'aam:141 ٍت َمْعُروشَٰ

ٍت ٍت َوَغيَْر َمْعُروشَٰ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َجنٍَّٰت مَّْعُروشَٰ
dan dia yang menumbuhkan surga yang dijunjung dan tidak yang

dijunjung
Al-An'aam:141 ٍت مَّْعُروشَٰ

َوَدمَّرْنَا َما َكاَن يَْصنَعُ ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهۥ َوَما َكانُوا۟ يَْعرُِشوَن
dan kami menghancurkan apa adalah dia dia membuat fir'aun dan

kaumnya dan tidak adalah mereka mereka membangun singgasana
Al-A'raaf:137 يَْعرُِشوَن

ا يَْعرُِشوَن َجِر َوِممَّ  أَِن ٱتَِّخِذى ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َوِمَن ٱلشَّ
agar/hendalah (kamu) tertariklah untuk mengambil dari gunung-

gunung rumah/sarang-sarang dan dari pohon dan dari apa mereka
membangun singgasana

An-Nahl:68

ٱلَِّذيَن يَْحِمُلوَن ٱْلَعرَْش َوَمْن َحْوَلُهۥ يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم
orang-orang yang mereka memikul 'arsy dan orang/malaikat

sekitarnya/sekelilingnya bertasbih dengan memuji tuhan mereka
Ghafir:7 ٱْلَعرَْش

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54 ٱْلَعرِْش
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َوُهَو رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ
dan dia tuhan 'arsy` besar/agung

At-Taubah:129

 ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
di dalam enam hari kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Yunus:3

ًدا وا۟ َلُهۥ ُسجَّ َورَفَعَ أَبََويِْه َعَلى ٱْلَعرِْش َوَخرُّ
dan dia meninggikan kedua ibu-bapaknya atas/terhadap 'arsy` dan

menyungkur baginya sujud
Yusuf:100

ْمَس َر ٱلشَّ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش َوَسخَّ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dan (ia) telah benar-

benar memperjalankan matahari
Arraad:2

إِذًا لَّٱبْتََغْوا۟ إَِلىٰ ِذى ٱْلَعرِْش َسِبياًل
jika demikian tentu (tuhan-tuhan itu) mencari kepada yang memiliki

'arsy` jalan
Al-Isra:42

ُن َعَلى ٱْلَعرِْش ٱْستََوٰى ٱلرَّْحمَٰ
pemurah atas/terhadap 'arsy` mereka berkuasa

Thaahaa:5

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah Tuhan 'arsy` dari apa mereka sifatkan

Al-Anbiyaa':22

بْعِ َورَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ وَِٰت ٱلسَّ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit tujuh dan tuhan 'arsy`

maha besar/maha agung

Al-
Mu'minuun:86

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَكِريمِ
tidak ada tuhan melainkan dia tuhan 'arsy` sangat mulia / pemurah

Al-
Mu'minuun:116

ُن فَْسـَْٔل ِبِهۦ َخِبيًرا ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش ٱلرَّْحمَٰ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` pemurah maka

tanyakanlah dengannya maha mengetahui
Al-Furqon:59

رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ
tuhan 'arsy` maha besar/maha agung

An-Naml:26

 َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
dan tidak diantara mereka berdua di dalam enam hari kemudian

mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`
As-Sajdah:4

 َوتََرى ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َحآفِّنَي ِمْن َحْوِل ٱْلَعرِْش
dan kamu melihat malaikat-malaikat para pengerumun dari

sekitar/sekeliling 'arsy`
Az-Zumar:75

ِت ذُو ٱْلَعرِْش  رَِفيعُ ٱلدَّرَجَٰ
yang paling tinggi derajat-Nya mempunyai 'arsy`

Ghafir:15

ا يَِصفُوَن وَِٰت َوٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ مَٰ َن رَبِّ ٱلسَّ ُسبْحَٰ
maha suci Tuhan langit dan bumi Tuhan 'arsy` dari apa mereka

sifatkan
Az-Zukhruf:82
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 ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Al-Hadiid:4

ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى ٱْلَعرِْش َمِكنيٍ
yang memiliki kekuatan disisi yang memiliki 'arsy` kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
At-Takwiir:20

ذُو ٱْلَعرِْش ٱمْلَجِيُد
mempunyai 'arsy` sangat terpuji/mulia

Al-Buruuj:15
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ظ ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pertunjukan, pertontonan,

barang yang dipamerkan, tawaran, penawaran, usul, saran, persembahan,
sumbangan, tontonan, presentasi, penyajian, penyerahan, pemberian,

pergelaran, lebar, lebarnya, luasnya, keluasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memamerkan,

memperlihatkan, mempertunjukkan, membeber, mengibarkan,
menawarkan, menganjurkan, memberikan, menawari, memajukan,
memanjatkan, menunjukkan, tunjukkan, muncul, unjuk, menunjuk,

memunculkan, mempertontonkan, menuntun, terbayang, membayang,
kelihatan, nampak, menaruh, menaruhkan, mengantarkan, mengantar,

menyajikan, mempersembahkan, membawakan, menyampaikan,
menganugerahkan, mengajukan, memperkenalkan, menghidangkan,

memperseni, mempersenkan, memainkan

إِْعَراًضا أَْعرِْض أَْعرَْضتُْم أَْعرَُضوا۟ أَْعرََض
penciptaan dalam

perpalingan
kamu hendaklah

memalingkan
(kalian[lk])

memalingkan
(mereka[lk])
memalingkan Ia memalingkan

۟ تُْعرُِضوا تُْعرَِضنَّ تُْعرَُضوَن إِْعَراُضُهْم إِْعَراًضا
menentang/enggan memalingkan dipalingkan berpalinglah thd

mereka
penciptaan dalam

perpalingan

َعرًَضا َعارٌِض َعارًِضا تُْعرِْض تُْعرُِضوا۟
harta/keuntungan (ia[lk]) yang

mengawan
(ia[lk]) yang
mengawan kamu memalingkan menentang/enggan

َعرَْضنَا َعرََضُهْم َعرََض َعرٌَض َعرًَضا
(kami)

memalingkan
ia mengemukakan

mereka harta benda harta benda (dunia) harta/keuntungan

َعرُْضَها َعرًْضا َعرَّْضتُم َعِريٍض َعرَْضنَا
luasnya perpalingan (kalian) menyindir (ia[lk]) yang sangat

luas/panjang (kami) memalingkan
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۟ فَأَْعرَُضوا فَأَْعرََض ُعرَْضًة ُعرَِض َعرُْضَها
maka (kalian[lk])

berpalinglah
maka (ia)

menyebabkan
memalingkan

(sebagai)
penghalang telah dipertunjukkan luasnya

۟ لِتُْعرُِضوا َكَعرِْض فَأَْعرِْض فَأَْعرُِضوا۟ فَأَْعرَُضوا۟
supaya

memalingkanlah seperti luas maka kamu
hendaklah berpaling

maka kalian
hendaklah

menanugerahkan
maka (kalian[lk])

berpalinglah

َوأَْعرََض مُّْعرُِضوَن ُمْعرِِضنَي ُمْعرُِضوَن لِتُْعرُِضوا۟
dan (ia[lk]) lebih

memalingkan
orang-orang yang

memalingkan
orang-orang yang

berpaling
orang-orang yang

memalingkan
supaya

memalingkanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia Ia

memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya
Al-Isra:83 أَْعرََض

مَّْن أَْعرََض َعنُْه فَِإنَُّهۥ يَْحِمُل يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِوزًْرا
barangsiapa Ia memalingkan daripadanya maka sesungguhnya dia ia

membawa/memikul pada hari kiamat-kiamat beban/dosa
Thaahaa:100

َوَمْن أَْعرََض َعن ِذْكِرى
dan barangsiapa Ia memalingkan dari peringatan

Thaahaa:124

ثُمَّ أَْعرََض َعنَْهآ إِنَّا ِمَن ٱمْلُْجرِِمنَي ُمنتَِقُموَن
kemudian Ia memalingkan dari padanya sesungguhnya kami dari para

yang melakukan dosa orang-orang yang dalam kondisi dihukum
As-Sajdah:22

أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ
Ia memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya

Fush-Shilat:51

إِذَا َسِمُعوا۟ ٱللَّْغَو أَْعرَُضوا۟ َعنُْه َو
dan apabila Maha mendengar perkara yang sia-sia (mereka[lk])

memalingkan dari padanya
Al-Qashash:55 ۟ أَْعرَُضوا

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13
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فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga
Asy-Syuura:48

ُن َكفُوًرا نسَٰ ىُٰكْم إَِلى ٱْلبَرِّ أَْعرَْضتُْم وََكاَن ٱإْلِ ا نَجَّ فََلمَّ
maka/tetapi manakala menyelamatkanmu ke daratan (kalian[lk])

memalingkan dan ia adalah manusia kekafiran / keingkaran
Al-Isra:67 أَْعرَْضتُْم

وَك َشيْـًٔا إِن تُْعرِْض َعنُْهْم فََلن يَُضرُّ أَْو أَْعرِْض َعنُْهْم َو
atau kamu hendaklah memalingkan dari mereka dan jika kamu

memalingkan dari mereka maka tidak mereka memberi mudharat
kepadamu sesuatu

Al-Maidah:42
أَْعرِْض

ذَآ إِنَُّهۥ َقْد َجآَء أَْمُر َربَِّك يَِٰٓإبْرَِٰهيُم أَْعرِْض َعْن هَٰ
hai Ibrahim kamu hendaklah memalingkan dari ini sesungguhnya dia

sungguh telah dia datang ketetapan tuhanmu
Huud:76

ذَا يُوُسُف أَْعرِْض َعْن هَٰ
yusuf kamu hendaklah memalingkan dari ini

Yusuf:29

إِِن ٱْمَرأَةٌ َخافَْت ِمۢن بَْعلَِها نُُشوزًا أَْو إِْعَراًضا َو
dan jika seorang wanita dia takut/khawatir dari suaminya

nusyuz/membuat kesalahan atau penciptaan dalam perpalingan
An-Nisa:128 إِْعَراًضا

إِن َكاَن َكبَُر َعَليَْك إِْعَراُضُهْم َو
dan jika adalah dia terasa berat atas kamu berpalinglah thd mereka Al-An'aam:35 إِْعَراُضُهْم

يَْوَمِئٍذ تُْعرَُضوَن اَل تَْخفَىٰ ِمنُكْم َخاِفيٌَة
pada hari itu dipalingkan tidakmenyembunyikan diantara kalian

(orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
Al-Haaqqah:18 تُْعرَُضوَن

بَِّك إِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم ٱبِْتَغآَء رَْحَمٍة مِّن رَّ َو
dan jika memalingkan dari mereka dia hendaklah mencari rahmat

dari tuhanmu
Al-Isra:28 تُْعرَِضنَّ

إِن تَْلُوۥٓا۟ أَْو تُْعرُِضوا۟ َو
dan jika (kalian) memutar-balikkan atau menentang/enggan An-Nisa:135 ۟ تُْعرُِضوا

وَك َشيْـًٔا إِن تُْعرِْض َعنُْهْم فََلن يَُضرُّ أَْو أَْعرِْض َعنُْهْم َو
atau kamu hendaklah memalingkan dari mereka dan jika kamu

memalingkan dari mereka maka tidak mereka memberi mudharat
kepadamu sesuatu

Al-Maidah:42
تُْعرِْض

ا َرأَْوهُ َعارًِضا مُّْستَْقِبَل أَْوِديَِتِهْم فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihatnya (ia[lk]) yang mengawan orang

yang kondisi menuju lembah-lembah mereka
Al-Ahqaaf:24 َعارًِضا
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ذَا َعارٌِض مُّْمِطرُنَا َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini (ia[lk]) yang mengawan (ia) yang sungguh-

sungguh menghujani kepada kami
Al-Ahqaaf:24 َعارٌِض

َلْو َكاَن َعرًَضا َقِريبًا َوَسفَرًا َقاِصًدا لَّٱتَّبَُعوَك
kalau adalah dia harta/keuntungan (ia[lk]) yang sangat dekat dan

perjalanan (ia[lk]) yang menengahi tentu mereka mengikutimu
At-Taubah:42 َعرًَضا

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169
َعرٌَض

َلْسَت ُمؤِْمنًا تَبْتَُغوَن َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu bukankah yang sungguh-sungguh beriman mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nisa:94 َعرََض

 فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب يَأُْخذُوَن َعرََض
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

mewarisi kitab mengambil harta benda
Al-A'raaf:169

َحتَّىٰ يُثِْخَن ِفى ٱأْلَرِْض تُِريُدوَن َعرََض ٱلدُّنْيَا
sehingga menjadikan melumpuhkan di dalam bumi kalian

menghendaki harta benda duniawi
Al-Anfaal:67

نًا لِّتَبْتَُغوا۟ َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِْن أَرَْدَن تََحصُّ
jika kami menghendaki proses kesucian supaya mencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nuur:33

ثُمَّ َعرََضُهْم َعَلى ٱمْلَلَِٰٓئَكِة
kemudian ia mengemukakan mereka atas/terhadap malaikat-malaikat Al-Baqarah:31 َعرََضُهْم

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْلجِبَاِل مَٰ إِنَّا َعرَْضنَا ٱأْلََمانََة َعَلى ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memalingkan amanat atas/terhadap langit

dan bumi dan gunung-gunung
Al-Ahzab:72 َعرَْضنَا

فَذُو ُدَعآٍء َعِريٍض
maka mereka menunduk permohonan (ia[lk]) yang sangat

luas/panjang
Fush-Shilat:51 َعِريٍض

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم ِفيَما َعرَّْضتُم ِبِهۦ
dan tidak dosa-dosa atas kalian tentang apa (kalian) menyindir

dengannya
Al-Baqarah:235 َعرَّْضتُم

ِفِريَن َعرًْضا َوَعرَْضنَا َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِّْلكَٰ
dan (kami) memalingkan neraka jahanam pada hari itu bagi orang-

orang kafir perpalingan
Al-Kahfi:100 َعرًْضا
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وَُٰت َوٱأْلَرُْض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي مَٰ َعرُْضَها ٱلسَّ
luasnya langit dan bumi dia menyediakan tempat bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:133 َعرُْضَها

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَجنٍَّة َعرُْضَها َكَعرِْض ٱلسَّ
dan surga luasnya seperti luas langit dan bumi

Al-Hadiid:21

ِفنَُٰت ٱْلجِيَاُد إِذْ ُعرَِض َعَليِْه ِبٱْلَعِشىِّ ٱلصَّٰ
ketika telah dipertunjukkan atasnya pada waktu sore yang diam

waktu berhenti yang cepat berlari
Shaad:31 ُعرَِض

وا۟ ِنُكْم أَن تَبَرُّ َيْمَٰ واََل تَْجَعُلوا۟ الـلَّـَه ُعرَْضًة ألِّ
dan jangan mereka menjadikan Allah (sebagai) penghalang

bagi/dalam sumpahmu untuk (mereka) supaya membuat kebajikan
Al-Baqarah:224 ُعرَْضًة

فَأَْعرََض َعنَْها َونَِسىَ َما َقدََّمْت يََداهُ
maka (ia) menyebabkan memalingkan dari padanya dan (dia) lupa

apa yang ia menyediakan/meneguhkan tangannya
Al-Kahfi:57 فَأَْعرََض

بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعرََض أَْكثَرُُهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
pembawa berita gembira besar dan peringatan besar maka (ia)

menyebabkan memalingkan kebanyakan dari mereka maka mereka
tidak mereka mendengar

Fush-Shilat:4

ِ فَأَْعرَُضوا۟ فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َسيَْل ٱْلَعرِم
maka (kalian[lk]) berpalinglah maka kirimkanlah kami atas mereka

arus yang besar
Saba':16 ۟ فَأَْعرَُضوا

فَِإن تَابَا َوأَْصَلَحا فَأَْعرُِضوا۟ َعنُْهَمآ
maka jika dia bertaubat dan kamu memperbaiki maka kalian

hendaklah menanugerahkan dari keduanya
An-Nisa:16 ۟ فَأَْعرُِضوا

فَأَْعرُِضوا۟ َعنُْهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم
maka kalian hendaklah menanugerahkan dari mereka sesungguhnya

mereka kekejian dan tempat mereka neraka jahanam
At-Taubah:95

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْعَلُم الـلَّـُه َما ِفى ُقُلوِبِهْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم
itulah mereka orang-orang yang dia mengetahui Allah apa di dalam

hati mereka maka kamu hendaklah berpaling dari mereka
An-Nisa:63 فَأَْعرِْض

ْل َعَلى الـلَّـِه فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوتَوَكَّ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka dan bertawakkallah

atas/terhadap Allah
An-Nisa:81

فَأَْعرِْض َعنُْهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
Al-An'aam:68
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فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوٱنتَِظْر إِنَُّهم مُّنتَِظُروَن
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka dan tunggulah

sesungguhnya mereka orang-orang yang menunggu
As-Sajdah:30

فَأَْعرِْض َعن مَّن تََولَّىٰ َعن ِذْكرِنَا
maka kamu hendaklah berpaling dari siapa yang ia benar-benar

memalingkan dari mengingat kami
An-Najm:29

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَجنٍَّة َعرُْضَها َكَعرِْض ٱلسَّ
dan surga luasnya seperti luas langit dan bumi Al-Hadiid:21 َكَعرِْض

َسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم إِذَا ٱنَقَلبْتُْم إَِليِْهْم لِتُْعرُِضوا۟ َعنُْهْم
mereka akan bersumpah dengan Allah bagi kalian apabila apakah

kalian kembali kepada mereka supaya memalingkanlah dari mereka
At-Taubah:95 ۟ لِتُْعرُِضوا

وَن َعَليَْها َوُهْم َعنَْها ُمْعرُِضوَن يَُمرُّ
melalui diatasnya dan mereka daripadanya orang-orang yang

memalingkan
Yusuf:105 ُمْعرُِضوَن

َمآَء َسْقفًا مَّْحفُوظًا َوُهْم َعْن َءايَِٰتَها ُمْعرُِضوَن  َوَجَعْلنَا ٱلسَّ
dan kami menjadikan langit atap yang dijaga / dipelihara dan mereka

dari tanda-tanda padanya orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':32

 َوٱلَِّذيَن ُهْم َعِن ٱللَّْغِو ُمْعرُِضوَن
dan orang-orang yang mereka dari perkara yang sia-sia orang-orang

yang memalingkan
Al-Mu'minuun:3

 أَنتُْم َعنُْه ُمْعرُِضوَن
kalian dari padanya orang-orang yang memalingkan

Shaad:68

آ أُنِذُروا۟ ُمْعرُِضوَن  َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعمَّ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dari apa diperingatkan

orang-orang yang memalingkan
Al-Ahqaaf:3

إاِلَّ َكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
kecuali adalah mereka daripadanya orang-orang yang berpaling Al-An'aam:4 ُمْعرِِضنَي

 َوَءاتَيْنَُٰهْم َءايَِٰتنَا فََكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda Kami maka

adalah daripadanya orang-orang yang berpaling
Al-Hijr:81

 إاِلَّ َكانُوا۟ َعنُْه ُمْعرِِضنَي
kecuali adalah mereka daripadanya orang-orang yang berpaling

Asy-Syu'araa':5

 إاِلَّ َكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
kecuali adalah mereka daripadanya orang-orang yang berpaling

YaaSiin:46

3613

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 فََما َلُهْم َعِن ٱلتَّذِْكرَِة ُمْعرِِضنَي
maka mengapa bagi mereka dari peringatan orang-orang yang

berpaling

Al-
Muddaththir:49

ثُمَّ تََولَّيْتُْم إاِلَّ َقلِياًل مِّنُكْم َوأَنتُم مُّْعرُِضوَن
kemudian kalian supaya memalingkan kecuali sedikit diantara kalian

dan kalian orang-orang yang memalingkan
Al-Baqarah:83 مُّْعرُِضوَن

نُْهْم َوُهم مُّْعرُِضوَن  ثُمَّ يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّ
kemudian dia sangat melindungi segolongan dari mereka dan mereka

orang-orang yang memalingkan
Ali-Imran:23

 َوَلْو أَْسَمَعُهْم َلتََولَّوا۟ وَُّهم مُّْعرُِضوَن
dan kalau (ia[lk]) menyebabkan mendengar mereka sungguh (kalian)

telah memalingkan dan/sedang mereka orang-orang yang
memalingkan

Al-Anfaal:23

 َوتََولَّوا۟ وَُّهم مُّْعرُِضوَن
dan memalingkan dan mereka orang-orang yang memalingkan

At-Taubah:76

 ٱْقتَرََب لِلنَّاِس ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفى َغفَْلٍة مُّْعرُِضوَن
(ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat bagi/kepada manusia

perhitungan mereka dan mereka di dalam lalai/lengah orang-orang
yang memalingkan

Al-Anbiyaa':1

 بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن ٱْلَحقَّ فَُهم مُّْعرُِضوَن
bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui yang hak

maka mereka orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':24

 بَْل ُهْم َعن ِذْكِر َربِِّهم مُّْعرُِضوَن
bahkan mereka dari peringatan tuhan mereka orang-orang yang

memalingkan
Al-Anbiyaa':42

 فَُهْم َعن ِذْكرِِهم مُّْعرُِضوَن
maka (tetapi) mereka dari pengajaran mereka orang-orang yang

memalingkan

Al-
Mu'minuun:71

 لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم إِذَا فَِريٌق مِّنُْهم مُّْعرُِضوَن
agar dia menghukum diantara mereka tiba-tiba segolongan dari

mereka orang-orang yang memalingkan
An-Nuur:48

ذَا ا نَبَّأََها ِبِهۦ َقاَلْت َمْن أَنۢبَأََك هَٰ َوأَْعرََض َعۢن بَْعٍض فََلمَّ
dan (ia[lk]) lebih memalingkan dari bagian maka tatkala

memberitakan kepadanya dengannya dia mengatakan siapa (ia) telah
memberitakanlah kepadamu ini

At-Tahriim:3
َوأَْعرََض

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوأَْعرِْض َعِن ٱمْلُْشرِِكنَي
tidak ada tuhan kecuali/selain dia dan kamu hendaklah memaling dari

orang-orang yang mempersekutukan
Al-An'aam:106 َوأَْعرِْض
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ِهلنَِي ُخِذ ٱْلَعفَْو َوأُْمْر ِبٱْلُعْرِف َوأَْعرِْض َعِن ٱْلجَٰ
ambillah/berilah lebih dari keperluan dan kamu hendaklah menyuruh

dengan mengerjakan kebaikan dan kamu hendaklah memaling dari
orang-orang yang jahil

Al-A'raaf:199

فَٱْصَدْع ِبَما تُؤَْمُر َوأَْعرِْض َعِن ٱمْلُْشرِِكنَي
maka terus-teranglah dengan/segala apa diperintahkan dan kamu

hendaklah memaling dari orang-orang yang mempersekutukan
Al-Hijr:94

ِفِريَن َعرًْضا َوَعرَْضنَا َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِّْلكَٰ
dan (kami) memalingkan neraka jahanam pada hari itu bagi orang-

orang kafir perpalingan
Al-Kahfi:100 َوَعرَْضنَا

َوُعرُِضوا۟ َعَلىٰ َربَِّك َصفًّا
dan dipalingkan/dihadapkan atas/terhadap tuhanmu barisan Al-Kahfi:48 ۟ َوُعرُِضوا

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:20 يُْعرَُض

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:34

۟ ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا ُد هَٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan merekamengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18 يُْعرَُضوَن

ٱلنَّاُر يُْعرَُضوَن َعَليَْها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا
api neraka dipalingkan diatasnya pagi dan petang

Ghafir:46

ِشِعنَي ِمَن ٱلذُّلِّ َوتََرىُٰهْم يُْعرَُضوَن َعَليَْها خَٰ
dn melihat mereka dipalingkan diatasnya para yang menunduk dari

pada kehinaan
Asy-Syuura:45

إِن يََرْوا۟ َءايًَة يُْعرُِضوا۟ َويَُقوُلوا۟ ِسْحٌر مُّْستَِمرٌّ َو
Dan jika mereka memperhatikan "tanda (muXjizat)," dipalingkan

mengatakan sihir (ia[lk]) yang terus menerus
Al-Qamar:2 ۟ يُْعرُِضوا

لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َربِِّهۦ يَْسُلْكُه َعذَابًا َصَعًدا
untuk menguji mereka[lk] tentang (kebenaran) itu dan barang siapa

dipalingkan dari peringatan tuhannyaakan memasukkannya azab /
siksa sukar/berat

Al-Jinn:17
يُْعرِْض
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ف ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebiasaan, kelaziman,

konvensi, rapat, perjanjian, aturan, peraturan, pemerintahan, kekuasaan,
kaidah, undang-undang, mistar, kecakrukan, belebas, persetujuan,

ketentuan, kongres, konperensi, pemakaian, pakaian, adat kebiasaan,
gelagat, keadaan badan atau jiwa, rupa, adat istiadat, istiadat, langganan,
yg dibuat menurut pesanan, tradisi, penyerahan, penggunaan, eksploitasi,
guna, kegunaan, penerapan, pergunaan, faedah, untung, bentuk, wujud,
formulir, format, kondisi, sosok, blanko, keadaan, susunan, tata krama,
kelakuan baik, kelakuan sopan santun, blangko, raut, gaya, tokoh, surat

isian, cetak, tingkat pd sekolah menengah, bangku tanpa sandaran,
bangun, kecerdasan, kecerdikan, akal, angkuh, acara, konstitusi, tubuh,

keadaan jasmani, keadaan jasmaniah, keadaan badan, pembawaan tubuh,
undang-undang dasar, yg membuat menurut pesanan, kegaliban.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggunakan, memakai,
mempergunakan, tahu, mengetahui, maklum, kenal, mengenal, mengerti,

mafhum, paham, menguasai, pandai, menghabiskan, mengeksploitasi,
mengeksploitir, membubuhi, memerintah, merajai, mengendalikan,

memutuskan, mengepalai, mengenakan, membentuk, merupakan, melatih,
terbentuk, mewujud, memperbuat, menetapkan, menjelaskan,

menegaskan, mempertegas, mengartikan, membatasi, memberi definisi,
mempertetap, mempertetapkan, memperhinggakan, menyadari,
mewujudkan, mencapai, memberi, memberitahukan, menginsafi,

menjelmakan, sadar, memahami, mendapatkan, mendapat, mendapati,
menemukan, menempatkan, menetap, insaf, melakukan, memakbulkan,

memperlakukan, menyelesaikan, mengatur, merapikan, menghitung,
memperhitungkan, memecahkan, mengampukan, menggarisi,

memperkenalkan, mengenalkan, mempersahabatkan, kenalkan, memistar.

تَْعرِفُُهم تَْعرُِف ِبٱمْلَْعُروِف ِبٱْلُعْرِف ِبَمْعُروٍف
kalian mengenal

mereka mengenal / melihat dengan cara yang
baik

dengan mengerjakan
kebaikan

dengan (ia[lk]) yang
diperbaiki

َعرَّفََها َعرََّف َعرَفُوا۟ َعرَفٍَٰت تَْعرِفُُهم
telah (ia) telah benar-

benar
memperkenalkannya

(ia) telah sukses
memberitahukan mereka mengetahui arafah kalian mengenal

mereka

3616

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4


Kosakata Al-Quran

فََلَعرَفْتَُهم فََعرَفَُهْم فَتَْعرِفُونََها ُعرْفًا َعرَّفََها
maka sungguh

(kamu) mengenal
mereka

maka (ia) mengenal
mereka

maka akan
mengetahuinya kebaikan

telah (ia) telah benar-
benar

memperkenalkannya

َمْعُروفًا لِتََعارَفُٓوا۟ فَٱْعتَرَفْنَا فَٱْعتَرَفُوا۟ فََلَعرَفْتَُهم
yang benar-benar

baik
supaya saling

mengenal lalu kami mengakui maka mereka
mengakui

maka sungguh
(kamu) mengenal

mereka

مَّْعُروٍف مَّْعُروٌف ْعُروفًا مَّ َمْعُروٍف َمْعُروفًا
yang dibaiki yang diperbaiki yang benar-benar

baik yang dibaiki yang benar-benar
baik

۟ يَْعرِفُوا يَتََعارَفُوَن َوَلتَْعرِفَنَُّهْم ْعُروفٌَة مَّ مَّْعُروٍف
mengenal saling berkenalan dan sungguh (kamu)

mengenal mereka
(ia[pr]) yang

diperbaiki yang dibaiki

يَْعرِفُونَُهۥ يَْعرِفُونَُهم يَْعرِفُونََهآ يَْعرِفُوَن
mereka mengenalnya mereka mengenal mereka mengetahuinya[pr] mereka mengenal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍن ٱلطَّلَُٰق َمرَّتَاِن فَِإْمَساكٌۢ ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريحٌۢ ِبِإْحسَٰ
talak dua kali maka penahanan dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau

benar-benar perceraian dengan kebaikan
Al-Baqarah:229 ِبَمْعُروٍف

فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka kalian hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki atau (mereka[lk]) telah menceraikan mereka[pr] dengan
(ia[lk]) yang diperbaiki

Al-Baqarah:231

 فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka kalian hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki atau (mereka[lk]) telah menceraikan mereka[pr] dengan
(ia[lk]) yang diperbaiki

Al-Baqarah:231

فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka kalian

hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau
(mereka) yang menceraikan mereka[pr] dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki

Ath-Thalaaq:2
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 فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka kalian

hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau
(mereka) yang menceraikan mereka[pr] dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki

Ath-Thalaaq:2

 فَِإْن أَرَْضْعَن َلُكْم فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأْتَِمُروا۟ بَيْنَُكم ِبَمْعُروٍف
maka jika (mereka[pr]) menyusukan bagi kalian maka berilah mereka
maskawin mereka dan (kalian[lk]) musyawarahkanlah diantara kalian

dengan (ia[lk]) yang diperbaiki

Ath-Thalaaq:6

ِهلنَِي ُخِذ ٱْلَعفَْو َوأُْمْر ِبٱْلُعْرِف َوأَْعرِْض َعِن ٱْلجَٰ
ambillah/berilah lebih dari keperluan dan kamu hendaklah menyuruh

dengan mengerjakan kebaikan dan kamu hendaklah memaling dari
orang-orang yang jahil

Al-A'raaf:199 ِبٱْلُعْرِف

ٍن فَٱتِّبَاعٌۢ ِبٱمْلَْعُروِف َوأََدآٌء إَِليِْه ِبِإْحسَٰ
maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan pembayaran

diyat kepadanya dengan kebaikan
Al-Baqarah:178 ِبٱمْلَْعُروِف

 إِن تَرََك َخيًْرا ٱْلَوِصيَُّة لِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي ِبٱمْلَْعُروِف
jika dia meninggalkan kebaikan wasiat (kb abstrak/kt sifat ) untuk

kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik
Al-Baqarah:180

 إِْن أَرَاُدٓوا۟ إِْصلًَٰحا َوَلُهنَّ ِمثُْل ٱلَِّذى َعَليِْهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
jika apakah kehendaki perwujudan ishlah/kebaikan dan bagi mereka

seperti yang atas mereka dengan cara yang baik
Al-Baqarah:228

 إِذَا تَرََٰضْوا۟ بَيْنَُهم ِبٱمْلَْعُروِف
apabila saling merelakan diantara mereka dengan cara yang baik

Al-Baqarah:232

 َوَعَلى ٱمْلَْوُلوِد َلُهۥ ِرزُْقُهنَّ وَِكْسَوتُُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
dan atas (ia[lk]) yang dilahirkan baginya rezki (mereka[pr]) dan

pakaian mereka[pr] dengan cara yang baik
Al-Baqarah:233

 فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِذَا َسلَّْمتُم مَّآ َءاتَيْتُم ِبٱمْلَْعُروِف
maka tidak dosa-dosa atas kalian apabila (kalian) menyerahkan apa

yang (kalian) berikan dengan patut
Al-Baqarah:233

ِفيَما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف َوالـلَّـُه
tentang apa mereka membuatkan di dalam / pada diri-diri mereka[pr]

menurut yang patut dan Allah
Al-Baqarah:234

ا ِبٱمْلَْعُروِف َحقًّا َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي َمتَٰعًۢ
pelipatan kesenangan / hadiah dengan yang baik sebenar-benarnya

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan
Al-Baqarah:236

 َولِْلُمطَلَّقَِٰت َمتَٰعٌۢ ِبٱمْلَْعُروِف
dan bagi wanita yang diceraikan penambahan kesenangan dengan

yang patut
Al-Baqarah:241
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َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka menyuruh dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran dan mereka itulah mereka orang-orang
yang beruntung

Ali-Imran:104

تَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
kalian memerintahkan dengan/kepada kebaikan dan kalian melarang

dari pembuat kemungkaran
Ali-Imran:110

يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114

 َوَمن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل ِبٱمْلَْعُروِف
dan barang siapa adalah dia sangat fakir/miskin maka dia boleh

memakan dengan baik/sepatutnya
An-Nisa:6

َوَعاِشُروُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف فَِإن َكرِْهتُُموُهنَّ فََعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا
dan mereka yang mengauli mereka dengan cara yang patut maka jika

mereka membenci mereka maka mudah-mudahan bahwa kalian
membenci sesuatu

An-Nisa:19

 فَٱنِكُحوُهنَّ ِبِإذِْن أَْهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
maka nikahilah mereka dengan seizin ahli/tuan mereka dan berilah

mereka maskawin mereka dengan/menurut yang patut
An-Nisa:25

نجِيِل يَأُْمرُُهم ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهىُٰهْم َعِن ٱمْلُنَكِر ِعنَدُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
disisi mereka di dalam taurat dan Injil (ia[lk]) menyuruh mereka[lk]

dengan yang maXruf dan melarang mereka[lk] dari pembuat
kemungkaran

Al-A'raaf:157

يَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka menyuruh dengan berbuat kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran
At-Taubah:71

جُِدوَن ٱْلَءاِمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف ِئُحوَن ٱلرَِّٰكُعوَن ٱلسَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰٓ ِبُدوَن ٱْلحَٰ  ٱلتَِّٰٓئبُوَن ٱْلعَٰ
orang-orang yang bertaubat orang-orang yang menyembah orang-
orang yang memuji (kb jamak[lk]) orang-orang yang mengembara
orang-orang yang ruku' orang-orang yang sujud orang-orang yang

menyuruh dengan kebaikan

At-Taubah:112

َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأََمُروا۟ ِبٱمْلَْعُروِف َونََهْوا۟ َعِن ٱمْلُنَكِر
dan mereka menunaikan zakat dan (mereka) menyuruh dengan

perbuatan baik dan (mereka) mencegah / melarang dari pembuat
kemungkaran

Al-Hajj:41

َلٰوةَ َوأُْمْر ِبٱمْلَْعُروِف َوٱنَْه َعِن ٱمْلُنَكِر يَٰبُنَىَّ أَِقمِ ٱلصَّ
wahai anakku dirikanlah sholat dan kamu hendaklah menyuruh

dengan yang baik dan cegahlah dari pembuat kemungkaran
Luqman:17
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إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت تَْعرُِف ِفى ُوُجوِه َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

mengenal / melihat di dalam wajahnya
Al-Hajj:72 تَْعرُِف

تَْعرُِف ِفى ُوُجوِهِهْم نَْضرَةَ ٱلنَِّعيمِ
mengenal / melihat di dalam muka-muka mereka bersinar/bercahaya

kenikmatan

Al-
Mutaffifiin:24

ُهْم اَل يَْسـَُٔلوَن ٱلنَّاَس إِْلَحافًا تَْعرِفُُهم ِبِسيمَٰ
kalian mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka tidak mereka

menanyakan manusia secara buru-buru
Al-Baqarah:273 تَْعرِفُُهم

فَِإذَآ أَفَْضتُم مِّْن َعرَفٍَٰت
maka apabila kalian menuju / bertolak dari arafah Al-Baqarah:198 َعرَفٍَٰت

ا َجآَءُهم مَّا َعرَفُوا۟ َكفَُروا۟ ِبِهۦ فََلمَّ
maka setelah ia datang kepada mereka apa mereka mengetahui

mereka mengingkari dengannya
Al-Baqarah:89 ۟ َعرَفُوا

ا َعرَفُوا۟ ِمَن ٱْلَحقِّ تََرىٰٓ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat mata-mata mereka sangat

kebanjiran dari air mata dari apa mereka mengetahui dari kebenaran
Al-Maidah:83

ا نَبَّأَْت ِبِهۦ َوأَظَْهرَهُ الـلَّـُه َعَليِْه َعرََّف بَْعَضُهۥ فََلمَّ
maka tatkala (ia) memberitakan dengannya dan menyatakannya Allah

atasnya (ia) telah sukses memberitahukan sebagiannya
At-Tahriim:3 َعرََّف

َويُْدِخُلُهُم ٱْلَجنََّة َعرَّفََها َلُهْم
dan menyebabkan akan memasukkan mereka surga ini telah (ia) telah

benar-benar memperkenalkannya bagi mereka
Muhammad:6 َعرَّفََها

َوٱمْلُرَْسلَِٰت ُعرْفًا
demi yang dikirim kebaikan Al-Mursalaat:1 ُعرْفًا

ا تَْعَمُلوَن فَتَْعرِفُونََها َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ
maka akan mengetahuinya dan tidak tuhanmu sebagai pelalai / pelupa

dari/tentang apa kalian melakukan
An-Naml:93 فَتَْعرِفُونََها

فََعرَفَُهْم َوُهْم َلُهۥ ُمنِكُروَن
maka (ia) mengenal mereka dan mereka baginya orang-orang yang

sungguh-sungguh mengingkari
Yusuf:58 فََعرَفَُهْم

ُهْم َوَلْو نََشآُء أَلََريْنََٰكُهْم فََلَعرَفْتَُهم ِبِسيمَٰ
dan walaupun dia menghendaki sungguh kami perlihatkan mereka
kepadamu maka sungguh (kamu) mengenal mereka dengan tanda-

tanda mereka

Muhammad:30
فََلَعرَفْتَُهم
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ِعيِر ِب ٱلسَّ َْصحَٰ فَٱْعتَرَفُوا۟ ِبذَنِۢبِهْم فَُسْحًقا ألِّ
maka mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka maka kebinasaan

untuk kaum/golongan nyala api/neraka
Al-Mulk:11 ۟ فَٱْعتَرَفُوا

فَٱْعتَرَفْنَا ِبذُنُوِبنَا فََهْل إَِلىٰ ُخُروجٍ مِّن َسِبيٍل
lalu kami mengakui dengan dosa-dosa kami maka adakah untuk

keluar dari jalan
Ghafir:11 فَٱْعتَرَفْنَا

َوَجَعْلنَُٰكْم ُشُعوبًا َوَقبَآِئَل لِتََعارَفُٓوا۟
dan (kami) menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supayasaling mengenal
Al-Hujuraat:13 ۟ لِتََعارَفُٓوا

َوَصاِحبُْهَما ِفى ٱلدُّنْيَا َمْعُروفًا َوٱتَِّبعْ َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِلىَّ
dan (ia[lk]) yang mempergauli keduanya di dalam dunia yang benar-

benar baik dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku
Luqman:15 َمْعُروفًا

إاِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف
kecuali orang dia menyuruh dengan sedekah atau yang dibaiki An-Nisa:114 َمْعُروٍف

 يَفْتَِرينَُهۥ بَنْيَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ واََل يَْعِصينََك ِفى َمْعُروٍف
mengada-adakannya antara tangan-tangan mereka[pr] dan kaki-kaki

mereka[pr] dan tidak mendurhakaimu di dalam yang dibaiki

Al-
Mumtahinah:12

ْعُروفًا إآِلَّ أَن تَُقوُلوا۟ َقواًْل مَّ
kecuali hendaknya kalian mengatakan perkataan yang benar-benar

baik
Al-Baqarah:235 ْعُروفًا مَّ

 َوٱْرزُُقوُهْم ِفيَها َوٱْكُسوُهْم َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّْعُروفًا
dan perbelanjaan mereka darinya (hasil harta itu) dan pakaian mereka

dan kalian hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang
benar-benar baik

An-Nisa:5

ْعُروفًا نُْه َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّ  فَٱْرزُُقوُهم مِّ
maka kalian hendaklah memberi rezki dari padanya dan kalian

hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang benar-benar
baik

An-Nisa:8

ْعُروفًا جِِريَن إآِلَّ أَن تَفَْعُلٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئُكم مَّ  ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُهَٰ
dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin kecuali

bahwa mengerjakan/buat kepada penguasa-penguasa kalian yang
benar-benar baik

Al-Ahzab:6

ْعُروفًا  فَيَطَْمعَ ٱلَِّذى ِفى َقْلِبِهۦ َمرٌَض َوُقْلَن َقواًْل مَّ
maka (sehingga) menginginkan yang di dalam hatinya penyakit dan

(mereka[pr]) berkata perkataan yang benar-benar baik
Al-Ahzab:32

َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
perkataan yang diperbaiki dan tempat/waktu ampunan kebaikan

daripada sedekah mereka berdua mengiringinya gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:263 مَّْعُروٌف
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طَاَعٌة َوَقْوٌل مَّْعُروٌف فَِإذَا َعزََم ٱأْلَْمُر
ketaatan dan perkataan yang diperbaiki maka apabila (ia)

membulatkan tekad perkata itu
Muhammad:21

ِمن مَّْعُروٍف َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dari yang dibaiki dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana Al-Baqarah:240 مَّْعُروٍف

ْعُروفٌَة َلِئْن أََمرْتَُهْم َليَْخرُُجنَّ ُقل الَّ تُْقِسُموا۟ طَاَعٌة مَّ
sungguh jika (kamu) menyuruh mereka agar sungguh-sungguh

keluar/pergi kamu hendaklah mengatakan jangan disumpah ketaatan
(ia[pr]) yang diperbaiki

An-Nuur:53 ْعُروفٌَة مَّ

َلُكْم َوَلتَْعرِفَنَُّهْم ِفى َلْحِن ٱْلَقْوِل َوالـلَّـُه يَْعَلُم أَْعمَٰ
dan sungguh (kamu) mengenal mereka di dalam lagu/tata bahasa

perkataan dan Allahdia mengetahui perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:30 َوَلتَْعرِفَنَُّهْم

يَتََعارَفُوَن بَيْنَُهْم َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
saling berkenalan diantara mereka sungguh telah ia telah merugi
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan pertemuan

Allah

Yunus:45
يَتََعارَفُوَن

أَْم َلْم يَْعرِفُوا۟ رَُسوَلُهْم فَُهْم َلُهۥ ُمنِكُروَن
atau tidak mengenal rasul mereka maka mereka baginya orang-orang

yang sungguh-sungguh mengingkari

Al-
Mu'minuun:69

۟ يَْعرِفُوا
ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهْم

orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka
mengenalnya sebagaimana/seperti mereka mengenal anak-anak

mereka

Al-Baqarah:146
يَْعرِفُوَن

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهُم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka
Al-An'aam:20

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46

ِفُروَن يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت الـلَّـِه ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَرُُهُم ٱْلكَٰ
mereka mengenal nikmat Allah kemudian diingkarinya dan

kebanyakan dari mereka para pembangkan
An-Nahl:83

َلَعلَُّهْم يَْعرِفُونََهآ إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
boleh jadi mereka mengetahuinya[pr] apabila (mereka[lk])kembali

kepada keluarga mereka boleh jadi mereka mereka kembali
Yusuf:62 يَْعرِفُونََهآ
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ُب ٱأْلَْعَراِف رَِجااًل يَْعرِفُونَُهم ِبِسيَمىُٰهْم َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni a'raf orang laki-laki mereka

mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:48 يَْعرِفُونَُهم

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهْم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana/seperti mereka mengenal anak-anak
mereka

Al-Baqarah:146
يَْعرِفُونَُهۥ

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهُم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka
Al-An'aam:20

ُهْم فَيُؤَْخذُ ِبٱلنَّوَِٰصى َوٱأْلَْقَدامِ يُْعَرُف ٱمْلُْجرُِموَن ِبِسيمَٰ
diketahui / dikenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda
mereka lalu dipegang/diambil dengan umbun-umbun dan telapak-

telapak kaki

Ar-Rahman:41
يُْعَرُف

يُْدِننَي َعَليِْهنَّ ِمن َجلَِٰبيِبِهنَّ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يُْعرَفَْن
ditutupi atas mereka dari baju panjang mereka[pr] itu lebih dekat

bahwa (mereka[pr]) dikenal
Al-Ahzab:59 يُْعرَفَْن

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka)mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102
۟ ٱْعتَرَفُوا

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46 ٱأْلَْعَراِف

ُب ٱأْلَْعَراِف رَِجااًل يَْعرِفُونَُهم ِبِسيَمىُٰهْم َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni a'raf orang laki-laki mereka

mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:48

َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا۟ الـلَّـَه فَنَِسيَُهْم
dan mereka melarang dari (ia[lk]) yang dibaikkan da

menggenggamkan tangan mereka mereka lupa Allah maka (ia)
melupakan mereka

At-Taubah:67 ٱمْلَْعُروِف
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م ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tangan, kekuatan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِ ٱْلَعرِم
yang besar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِ فَأَْعرَُضوا۟ فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َسيَْل ٱْلَعرِم
maka (kalian[lk]) berpalinglah maka kirimkanlah kami atas mereka

arus yang besar
Saba':16 ِ ٱْلَعرِم
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و ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menimpa, mengenai,
merundung, menyebabkan sakit

ٱْعتََرىَٰك ِبٱْلُعْرَوِة
menimpalah kepadamu dengan/kepada tali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan dengan/kepada tali

perjanjian yang teguh/kokoh
Al-Baqarah:256 ِبٱْلُعْرَوِة

ِقبَُة ٱأْلُُموِر فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ َوإَِلى الـلَّـِه عَٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan pada tali perjanjian yang

teguh/kokoh dan kepada Allah yang mengakibatkan segala urusan
Luqman:22

إِن نَُّقوُل إاِلَّ ٱْعتََرىَٰك بَْعُض َءالَِهِتنَا ِبُسٓوٍء
jika/tidak kami mengatakan melainkan menimpalah kepadamu

sebagian tuhan/sesembahan kami dengan kejahatan
Huud:54 ٱْعتََرىَٰك
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Kosakata AlQuran

ي ر ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketelanjangan, keadaan

telanjang, kebugilan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menelanjangi

تَْعَرٰى ِبٱْلَعرَآِء
telanjang tanah kosong/tandus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَنَبَذْنَُٰه ِبٱْلَعرَآِء َوُهَو َسِقيٌم
lalu melemparkan dia tanah kosong/tandus dan dia sakit

Ash-
Shaafaat:145 ِبٱْلَعرَآِء

َلنُِبذَ ِبٱْلَعرَآِء َوُهَو َمذُْموٌم
tentu telah dilemparkan tanah tandus/kosong dan dia (ia[lk]) yang

dicela
Al-Qalam:49

إِنَّ َلَك أاَلَّ تَُجوَع ِفيَها واََل تَْعَرٰى
sesungguhnya bagimu bahwa tidak kelaparan didalamnya dan kamu

tidak telanjang
Thaahaa:118 تَْعَرٰى
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Kosakata AlQuran

ب ز ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jauh dari, sangat jauh, ,

bujangan, bujang, seorang yg tdk kawin, yg tdk kawin, membujang
selamanya, tersembunyi, terpendam, gaib

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berselibat

يَْعزُُب
luput / menyembunyikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

يَْعزُُب

وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَْعزُُب َعنُْه ِمثَْقاُل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak luput / menyembunyikan dari pada-Nya seberat zarrah/biji

sangat kecil di dalam langit dan tidak di dalam bumi
Saba':3
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Kosakata AlQuran

ر ز ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pasak, baji, sangkutan, taraf,

penjepit, sumbat, semat, kaki, gigi, minuman keras, polisi, penangkapan,
tema.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merebut, memaku,
menetapkan, memancangkan, melemparkan, menangkap, menangkapi.

َوَعزَّرْتُُموُهْم َوَعزَُّروهُ َوتَُعزُِّروهُ ُعزَيٌْر
dan mereka membantu

mereka
dan (mereka)

memuliakannya dan diteguhkan-nya uzair

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد ُعزَيٌْر ٱبُْن الـلَّـِه
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi uzair putra Allah At-Taubah:30 ُعزَيٌْر

لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9 َوتَُعزُِّروهُ
فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبِهۦ َوَعزَُّروهُ َونََصُروهُ َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلنُّوَر

maka orang-orang yang mereka mengimani dengannya dan (mereka)
memuliakannya dan (mereka) menolongnya dan mereka mengikuti

cahaya terang

Al-A'raaf:157 َوَعزَُّروهُ

َلٰوةَ َوَءاتَيْتُُم ٱلزََّكٰوةَ َوَءاَمنتُم ِبرُُسلِى َوَعزَّرْتُُموُهْم َلِئْن أََقْمتُُم ٱلصَّ
sungguh jika kalian mendirikan sholat dan kalian menunaikan zakat

dan kalian beriman kepada rasul-rasul-ku dan mereka membantu
mereka

Al-Maidah:12 َوَعزَّرْتُُموُهْم
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Kosakata AlQuran

ز ز ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bantuan, pertolongan, tolong,

pembantu, uluran, sandaran, pembantuan, penyantunan, sambung tangan,
inayah, pelantak, alat pemukul, alat pelantak, biri-biri jantan,

pengangkutan, tubuh, semen, plester, plombiran, hubungan kawan,
tambahan, pengingkaran.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendorong, membantu,
menolong, bantu, menyumbang, membela, menyantuni, menuntun,
mempertenggangkan, memperlapang, penuh, berlimpah-limpah,

membenturkan, melanggarkan, menyerodok, menghantam, memukul,
memukulkan, mendorong kuat-kuat, memukul-mukul, menopang,

menahan, menyokong, menyangga, mengalami, meneruskan, menderita,
membenarkan, memperpanjang, memungkinkan, membawa, mengatasi,

mengangkat, memuat, menguasai, mempunyai, menjual, mencapai,
menggotong, memenangkan, jual, meloloskan, memastikan, meyakinkan,

menegaskan, mempertegas, memperteguhkan, menetapkan,
mengukuhkan, meneguhkan, menguatkan, mendukung, memperkuat,

memperteguh, memperkukuhkan, memperkukuh, membaptiskan,
membabtiskan, mempertetapkan, mempertetap, memberikan,

menyampaikan, mengulurkan, merentangkan, mementang, membabarkan,
memperluas, membentang, meluaskan, mengulur, mengembangkan,
memperbesar, memperbanyak, membesarkan, memperbanyakkan,
sampai, menjangkau, menawarkan, menganjurkan, memperdalam,

menghampar, memperluaskan, menawari, melanjuntukan, menggapaikan,
memperkembangkan, membangun, membuat, mendirikan, membina,

membangunkan, mendasarkan, membikin, memperbuat, memperdirikan,
mempererat, menyemen, menggabungkan, menyatukan,

mengkonsolidasikan, mempertebal, bersatu, mengkonsolodir,
memperketat, membantu perkembangan, memelihara, merawat,

mendidik, melancarkan, menebalkan, menegarkan, memperlancar,
mempertegar, menambah, menambahkan, mempertinggi, meninggikan,

menaikkan, memajukan, mendukung, menggalakkan, menyelenggarakan,
memangkatkan, mendorongkan.

ِبِعزَِّة ِبَعِزيٍز أَِعزَّةَ أَِعزٍَّة أََعزُّ
dengan kekuasaan /

kekuatan dengan payah / sulit yang mulia keras / hormat lebih terhormat

ِعزًّا َعِزيٍز َعِزيزٌ َعِزيزًا ِبِعزَِّة
kemuliaan sangat perkasa sangat perkasa sungguh pahala /

hadiah
dengan kekuasaan /

kekuatan
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Kosakata Al-Quran

َوأََعزُّ فََعزَّزْنَا فَِبِعزَِّتَك ِعزٍَّة ِعزًّا
dan lebih gagah maka menguatkan maka demi

kemuliaan kamu kemulian kemuliaan

ٱأْلََعزُّ َوٱْلُعزَّٰى َوَعزَِّنى َوتُِعزُّ َوأََعزُّ
orang-orang yang

mulia / kuat dan Al 'Uzza dan mengalahkan
aku

dan kamu
memuliakan dan lebih gagah

ٱْلِعزَّةُ ٱْلِعزَّةَ
kemuliaan keperkasaan / kemuliaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل يََٰقْومِ أَرَْهِطىٓ أََعزُّ َعَليُْكم مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan hai kaumku apakah keluargaku lebih terhormat atas

kalian dari Allah
Huud:92 أََعزُّ

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِفِريَن يُجَٰ أَِعزٍَّة َعَلى ٱْلكَٰ
keras / hormat atas/terhadap para pembangkang / kafir mereka

bersunguh-sungguh/berjihad di dalam jalan Allah
Al-Maidah:54 أَِعزٍَّة

َوَجَعُلٓوا۟ أَِعزَّةَ أَْهلَِهآ أَِذلًَّة وََكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
dan mereka menjadikan yang mulia keluarganya terhina dan

demikianlah mereka melakukan
An-Naml:34 أَِعزَّةَ

َوَلواَْل رَْهطَُك َلرََجْمنََٰك َوَمآ أَنَت َعَليْنَا ِبَعِزيٍز
dan jika tidak golongan/keluargamu tentu kami rajam kamu dan tidak

kamu atas kami dengan payah / sulit
Huud:91 ِبَعِزيٍز

 َوَما ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه ِبَعِزيٍز
dan tidak itu atas/terhadap Allah dengan payah / sulit

Ibrahim:20

 َوَما ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه ِبَعِزيٍز
dan tidak itu atas/terhadap Allah dengan payah / sulit

Faathir:17

أََليَْس الـلَّـُه ِبَعِزيٍز ِذى ٱنِتَقامٍ
bukankah Allah dengan payah / sulit yang memiliki sungguh-

sungguh hukuman
Az-Zumar:37
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KosakataAlQuran

فَأَْلَقْوا۟ ِحبَاَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا۟ ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱْلغَٰلِبُوَن
lalu (mereka) melemparkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat

mereka dan mereka berkata dengan kekuasaan / kekuatan fir'aun
sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang

mengalahkan/menang

Asy-Syu'araa':44
ِبِعزَِّة

لِيَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعِزيزًا َحِكيًما
supaya mereka merasakan azab / siksa sesungguhnya Allah adalah

dia sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
An-Nisa:56 َعِزيزًا

وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:158

وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:165

 وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25

 َويَنُصرََك الـلَّـُه نَْصًرا َعِزيزًا
dan (ia) menolong kamu Allah pertolongan sungguh pahala / hadiah

Al-Fath:3

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7

َوَمَغاِنَم َكِثيرَةً يَأُْخذُونََها وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan rampasan perang sangat banyak mengambilkan dia dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:19

فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat perkasa

Maha Bijaksana
Al-Baqarah:209 َعِزيزٌ

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:220

َولِلرَِّجاِل َعَليِْهنَّ َدرََجٌة َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan para lelaki/suami atas mereka derajat/satu tingkat kelebihan dan

Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Baqarah:228

ِمن مَّْعُروٍف َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dari yang dibaiki dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:240

أَنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
bahwasanya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Baqarah:260
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َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh hukuman

Ali-Imran:4

َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Maidah:38

َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم الـلَّـُه ِمنُْه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan barang siapa dia mengulangi maka dia akhirnya akan menyiksa
Allah dari padanya dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-

sungguh hukuman

Al-Maidah:95

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Anfaal:10

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Anfaal:49

إِنَُّهۥ َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya dia sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Anfaal:63

َوالـلَّـُه يُِريُد ٱأْلَِخرَةَ َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan Allah dia menghendaki akhirat dan Allah sangat perkasa Maha

Bijaksana
Al-Anfaal:67

إاِلَّ تَنُصُروهُ فََقْد نََصرَهُ الـلَّـُه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
jika tidak menolongnya maka sesungguhnya telah (ia) menolongnya

Allah dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
At-Taubah:40

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

At-Taubah:71

َلَقْد َجآَءُكْم رَُسوٌل مِّْن أَنفُِسُكْم َعِزيزٌ َعَليِْه
sesungguhnya ia datang kepada kalian seorang rasul dari diri/jenis-

jenis kalian sangat perkasa atasnya
At-Taubah:128

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
sesungguhnya Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh

hukuman
Ibrahim:47

 َوَليَنُصَرنَّ الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥٓ إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
dan sungguh akan menolong Allah orang menolong-nya
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:40

 إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:74

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Luqman:27

إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َغفُوٌر
sesungguhnya Allah sangat perkasa sangat mengampuni

Faathir:28
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إِنَُّهۥ َلِكتٌَٰب َعِزيزٌ َا َجآَءُهْم َو  إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱلذِّْكِر ملَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan

peringatan ketika ia datang kepada mereka dan sesungguhnya ia (Al
QurXan) sungguh kitab sangat perkasa

Fush-Shilat:41

 إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat perkasa

Al-Hadiid:25

 إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat perkasa

Al-
Mujaadilah:21

ْقتَِدٍر َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُكلَِّها فَأََخذْنَُٰهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ
mereka telah mendustakan pada ayat-ayat Kami semuanya maka
kami ambil/azab mereka dengan azab sangat perkasa orang yang

sungguh-sungguh saling berkuasa

Al-Qamar:42
َعِزيٍز

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لِّيَُكونُوا۟ َلُهْم ِعزًّا
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

supaya (mereka[lk]) adalah bagi mereka kemuliaan
Maryam:81 ِعزًّا

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِعزٍَّة َوِشَقاٍق
bahkan/tetapi orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

kemulian dan perpecahan
Shaad:2 ِعزٍَّة

َقاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي
dia mengatakan maka demi kemuliaan kamu sungguh disesatkan

mereka mereka semuanya
Shaad:82 فَِبِعزَِّتَك

إِذْ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهُم ٱثْننَْيِ فََكذَّبُوُهَما فََعزَّزْنَا ِبثَالٍِث
ketika kami telah mengutus kepada mereka dua lalu (mereka)

mendustakan keduanya maka menguatkan dengan yang ketiga
YaaSiin:14 فََعزَّزْنَا

أَنَا۠ أَْكثَُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا
aku paling/lebih banyak daripadamu harta dan lebih gagah

golongan/rombongan
Al-Kahfi:34 َوأََعزُّ

ن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء َوتَنزُِع ٱمْلُْلَك ِممَّ
dan kamu mencabut kerajaan dari siapa kamu menghendaki dan

kamu memuliakan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26 َوتُِعزُّ

وَِٰحَدةٌ فََقاَل أَْكِفْلِنيَها َوَعزَِّنى ِفى ٱْلِخطَاِب
(ia[pr]) yang satu lalu ia mengatakan (kamu[lk]) peliharakanlah ia

kepadaku dan mengalahkan aku di dalam perkara/pembicaraan
Shaad:23 َوَعزَِّنى

أَفَرََءيْتُُم ٱللََّٰت َوٱْلُعزَّٰى
apakah maka kalian perhatikan al lata dan Al XUzza An-Najm:19 َوٱْلُعزَّٰى
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يَُقوُلوَن َلِئن رََّجْعنَآ إَِلى ٱمْلَِدينَِة َليُْخرَِجنَّ ٱأْلََعزُّ ِمنَْها ٱأْلَذَلَّ
mereka mengatakan sungguh jika (kami) mengembalikan ke kota
agar menyebabkan sungguh-sungguh mengusir orang-orang yang

mulia / kuat dari padanya orang-orang hina/lemah

Al-
Munaafiquun:8

ٱأْلََعزُّ

إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya kamu Engkau maha perkasa maha bijaksana Al-Baqarah:129 ٱْلَعِزيزُ

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
tidak ada tuhan melainkan dia maha perkasa maha bijaksana

Ali-Imran:6

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
tidak ada tuhan melainkan dia maha perkasa maha bijaksana

Ali-Imran:18

إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia maha perkasa maha

bijaksana
Ali-Imran:62

إِن تَْغِفْر َلُهْم فَِإنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم َو
dan jika kamu memberi ampun kepada mereka maka sesungguhnya

Engkau Engkau maha perkasa maha bijaksana
Al-Maidah:118

 إِنَّ َربََّك ُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
sesungguhnya Tuhanmu dia sangat kuat maha perkasa

Huud:66

َقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ إِنَّ َلُهۥٓ أَبًا َشيًْخا َكِبيًرا
mereka berkata wahai maha perkasa sesungguhnya baginya bapak tua

sangat besar
Yusuf:78

رُّ نَا َوأَْهَلنَا ٱلضُّ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ َمسَّ
wahai maha perkasa (mereka berdua) menimpa kami dan keluarga

kami bahaya
Yusuf:88

َويَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan memberi petunjuk siapa dia kehendaki dan dia maha perkasa

maha bijaksana
Ibrahim:4

َوهللَِِّ ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan kepunyaan Allah perumpamaan sangat tinggi dan dia maha

perkasa maha bijaksana
An-Nahl:60

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang
Asy-Syu'araa':9

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang
Asy-Syu'araa':68

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':104
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إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':122

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':140

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':159

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':175

إِنَّ َربََّك َلُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar Dia maha perkasa

sangat penyayang

Asy-
Syu'araa':191

يَُٰموَسىٰٓ إِنَُّهۥٓ أَنَا الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
ya Musa sesungguhnya dia Aku Allah maha perkasa maha bijaksana

An-Naml:9

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَعلِيُم
dan dia maha perkasa yang sangat mengetahui

An-Naml:78

إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya dia dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Ankabuut:26

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Ankabuut:42

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم
dan dia maha perkasa sangat penyayang

Ar-Ruum:5

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Ar-Ruum:27

لِِديَن ِفيَها َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya janji Allah sebenar-benarnya dan

dia maha perkasa maha bijaksana
Luqman:9

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ذَٰلَِك عَٰ
itu yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa sangat penyayang
As-Sajdah:6

َكالَّ بَْل ُهَو الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sekali-kali tidak bahkan dia Allah maha perkasa maha bijaksana

Saba':27

فَاَل ُمرِْسَل َلُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
maka tidak ada (ia[lk]) yang menyampaikan/melepaskan baginya dari

sesudah itu dan dia maha perkasa maha bijaksana
Faathir:2
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر مَٰ رَبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua maha

perkasa sangat pengampun
Shaad:66

أاََل ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر
ingatlah dia maha perkasa sangat pengampun

Az-Zumar:5

إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya kamu Engkau maha perkasa maha bijaksana

Ghafir:8

الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
Allah maha perkasa maha bijaksana

Asy-Syuura:3

 الـلَّـُه َلِطيفٌۢ ِبِعبَاِدِهۦ يَْرزُُق َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
Allah sangat lembut / halus dengan hamba-hamba-nya dia memberi

rezki siapa dia kehendaki dan dia sangat kuat maha perkasa
Asy-Syuura:19

َليَُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ ٱْلَعِزيزُ ٱْلَعلِيُم
tentu akan mengatakan (ia) menciptakan mereka[pr] maha perkasa

yang sangat mengetahui
Az-Zukhruf:9

إاِلَّ َمن رَِّحَم الـلَّـُه إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم
kecuali orang merahmati Allah sesungguhnya dia dia maha perkasa

sangat penyayang
Ad-Dukhaan:42

ذُْق إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَكِريُم
rasakanlah sesungguhnya kamu kamu maha perkasa sangat mulia

Ad-Dukhaan:49

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم مَٰ َوَلُه ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya penguasa-penguasa di dalam langit dan bumi dan dia

maha perkasa maha bijaksana
Al-Jaatsiyah:37

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Hadiid:1

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Hasyr:1

لَُٰم ٱمْلُؤِْمُن ٱمْلَُهيِْمُن ٱْلَعِزيزُ  ٱمْلَلُِك ٱْلُقدُّوُس ٱلسَّ
raja sangat suci sejahtera (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

mengaruniai kemanan orang yang mengawal / menjaga maha perkasa
Al-Hasyr:23

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Hasyr:24

َوٱْغِفْر َلنَا َربَّنَآ إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan ampunilah bagi kami ya tuhan kami sesungguhnya kamu Engkau

maha perkasa maha bijaksana

Al-
Mumtahinah:5

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Ash-Shaff:1
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َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan dia maha perkasa maha bijaksana

Al-Jumu'ah:3

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa maha bijaksana

At-
Taghaabun:18

َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفُوُر
dan dia maha perkasa sangat pengampun

Al-Mulk:2

َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
dan tidak pertolongan/kemenangan melainkan dari sisi Allah sangat

perkasa Maha Bijaksana
Ali-Imran:126 ٱْلَعِزيِز

ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui

Al-An'aam:96

 َوَقاَل ِنْسَوةٌ ِفى ٱمْلَِدينَِة ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز
dan dia mengucapkan wanita-wanita di dalam kota isteri sangat

perkasa
Yusuf:30

َقاَلِت ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز ٱْلـََٰٔن َحْصَحَص ٱْلَحقُّ
kamu mengatakan isteri sangat perkasa sekarang jelaslah kebenaran

Yusuf:51

ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dengan seizin tuhan mereka kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Ibrahim:1

ْل َعَلى ٱْلَعِزيِز ٱلرَِّحيمِ َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap sangat perkasa maha penyayang

Asy-
Syu'araa':217

ُهَو ٱْلَحقَّ َويَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dia benar dan memberi petunjuk kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Saba':6

تَنِزيَل ٱْلَعِزيِز ٱلرَِّحيمِ
diturunkan sangat perkasa maha penyayang

YaaSiin:5

ْمُس تَْجِرى مِلُْستََقرٍّ لََّها ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َوٱلشَّ
dan matahari dia mengalirkan bagi yang menjadi tempat

ketetapan/peredaran baginya itu mereka menguasai sangat perkasa
yang sangat mengetahui

YaaSiin:38

اِب أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن رَْحَمِة َربَِّك ٱْلَعِزيِز ٱْلَوهَّ
ataukah disisi mereka perbendaharaan rahmat tuhanmu sangat

perkasa maha pemberi
Shaad:9

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Az-Zumar:1

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa yang sangat mengetahui

Ghafir:2
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َوأَنَا۠ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱْلَعِزيِز ٱْلَغفَِّٰر
dan aku menyeru kalian kepada sangat perkasa sangat pengampun

Ghafir:42

ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوزَيَّنَّا ٱلسَّ
dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara

itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:12

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jaatsiyah:2

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Ahqaaf:2

ٱمْلَلِِك ٱْلُقدُّوِس ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
raja sangat suci sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jumu'ah:1

َوَما نََقُموا۟ ِمنُْهْم إآِلَّ أَن يُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dan tidak (mereka) menghukum dari mereka kecuali bahwa mereka

mempercayai kepada Allah sangat perkasa Maha Terpuji
Al-Buruuj:8

أَيَبْتَُغوَن ِعنَدُهُم ٱْلِعزَّةَ فَِإنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
apakah mereka mencari di sisi mereka keperkasaan / kemuliaan maka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan milik Allah semuanya
An-Nisa:139 ٱْلِعزَّةَ

أَيَبْتَُغوَن ِعنَدُهُم ٱْلِعزَّةَ فَِإنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
apakah mereka mencari di sisi mereka keperkasaan / kemuliaan maka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan milik Allah semuanya
An-Nisa:139

واََل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
dan jangan dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan kepunyaan Allah semuanya
Yunus:65

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلِعزَّةَ فَلِلَِّه ٱْلِعزَّةُ َجِميًعا
barang siapa adalah dia dia menghendaki keperkasaan / kemuliaan

maka bagi Allah kemuliaan semuanya
Faathir:10

ثْمِ أََخذَتُْه ٱْلِعزَّةُ ِبٱإْلِ
Dia mengambilnya/bangkit kemuliaan dengan berbuat dosa Al-Baqarah:206 ٱْلِعزَّةُ

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلِعزَّةَ فَلِلَِّه ٱْلِعزَّةُ َجِميًعا
barang siapa adalah dia dia menghendaki keperkasaan / kemuliaan

maka bagi Allah kemuliaan semuanya
Faathir:10

َوهللَِِّ ٱْلِعزَّةُ َولِرَُسولِِهۦ َولِْلُمؤِْمِننَي َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَْعَلُموَن
dan kepunyaan Allah kemuliaan dan bagi rasul-nya dan bagi orang-
orang yang beriman akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak

mereka mengetahui

Al-
Munaafiquun:8
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ا يَِصفُوَن َن َربَِّك رَبِّ ٱْلِعزَِّة َعمَّ ُسبْحَٰ
maha suci tuhanmu Tuhan keperkasaan / kemuliaan dari apa mereka

sifatkan

Ash-
Shaafaat:180 ٱْلِعزَِّة
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ل ز ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna isolasi, pengasingan,

pemisahan, keterpencilan, kepencilan, ingatan, pembatalan, penghapusan,
orang yg dikucilkan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memisahkan, mengasingkan,
mengisolasikan, menyekat, mengisolirkan, menyendirikan, memotong,

pendekkan, memutus, memutuskan, memenggal, mengerat, memencilkan,
menyayat, menyela, menebak, menghalang-halangi, memperasingkan,
memihakkan, memisah, memencilkan diri, memperlainkan, mencerai,

menyendiri, mengasingkan diri, merebut hak, memecat, memperhentikan,
memberikan kesaksian, menerangkan di bawah sumpah, menyita,

mengarantinakan, mengingat kembali, mengenang, menarik, menarik
kembali, menimbulkan, menghidupkan, membatalkan, menghapuskan,
mempertarikkan, mengembalikan, mengangan-angankan, mengucilkan,
melepaskan, membuang, memindahkan, mengirim, menyerahkan untuk

ditangani, menurunkan pangkat

َمْعِزٍل مَلَْعزُوُلوَن فَٱْعتَزُِلوِن فَٱْعتَزُِلوا۟ َعزَْلَت
tempat terpencil /

yang jauh
benar-benar yang

dijauhi
maka (kalian)

tertariklah untuk
meninggalkan aku

maka hendaklah
kamu menjauhkan

diri
(kamu)

lepaskan/ceraikan

ٱْعتَزَُلوُكْم ٱْعتَزََلُهْم يَْعتَزُِلوُكْم َوأَْعتَزُِلُكْم َمْعِزٍل
mereka

meninggalkan
kalian

(ia) kemudian
menjadi

menjauhkan diri
dari mereka

mereka membiarkan
kalian

dan akan
menjauhkan diri
dari kalian[lk]

tempat terpencil /
yang jauh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ْن َعزَْلَت فَاَل ُجنَاَح َعَليَْك َوَمِن ٱبْتََغيَْت ِممَّ

dan siapa (kamu) menginginkan dari siapa (kamu) lepaskan/ceraikan
maka tidak dosa-dosa atas kamu

Al-Ahzab:51 َعزَْلَت
فَٱْعتَزُِلوا۟ ٱلنَِّسآَء ِفى ٱمْلَِحيِض

maka hendaklah kamu menjauhkan diri wanita-wanita di dalam haid Al-Baqarah:222 ۟ فَٱْعتَزُِلوا
إِن لَّْم تُؤِْمنُوا۟ لِى فَٱْعتَزُِلوِن َو

dan jika tidak kalian beriman kepadaku maka (kalian) tertariklah
untuk meninggalkan aku

Ad-Dukhaan:21 فَٱْعتَزُِلوِن
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ْمعِ مَلَْعزُوُلوَن إِنَُّهْم َعِن ٱلسَّ
sesungguhnya mereka daripada pendengaran benar-benar yang

dijauhi

Asy-
Syu'araa':212

مَلَْعزُوُلوَن
َونَاَدٰى نُوٌح ٱبْنَُهۥ وََكاَن ِفى َمْعِزٍل

dan dia menyeru Nuh anaknya dan ia adalah di dalam tempat
terpencil / yang jauh

Huud:42 َمْعِزٍل
َوأَْعتَزُِلُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه

dan akan menjauhkan diri dari kalian[lk] dan tidak mereka menyeru
dari selain Allah

Maryam:48 َوأَْعتَزُِلُكْم
َلَم َويَُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم فَِإن لَّْم يَْعتَزُِلوُكْم َويُْلُقٓوا۟ إَِليُْكُم ٱلسَّ

maka jika tidak mereka membiarkan kalian dan mereka melemparkan
kepada kalian penyerahan/tunduk dan mereka menahan tangan

mereka

An-Nisa:91 يَْعتَزُِلوُكْم

ا ٱْعتَزََلُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه فََلمَّ
maka tatkala (ia) kemudian menjadi menjauhkan diri dari mereka dan

tidak menyembah dari selain Allah
Maryam:49 ٱْعتَزََلُهْم

فََلقَٰتَُلوُكْم فَِإِن ٱْعتَزَُلوُكْم فََلْم يُقَِٰتُلوُكْم
maka pasti mereka memerangi kalian maka/tetapi jika mereka

meninggalkan kalian maka tidak mereka melakukan pembunuhan
terhadap kalian

An-Nisa:90 ٱْعتَزَُلوُكْم

إِِذ ٱْعتَزَْلتُُموُهْم َوَما يَْعبُُدوَن إاِلَّ الـلَّـَه َو
dan ketika (kamu) meninggalkan mereka dan tidak menyembah

melainkan Allah
Al-Kahfi:16 ٱْعتَزَْلتُُموُهْم
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م ز ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perencanaan, bentuk, model,

pola, tujuan, corak, maksud, konstruksi, mode, bagan, potongan, niat,
ujud, kasad, intensi, karsa, pamrih, azam, pengartian, bersungguh-

sungguh, penentuan, penetapan, kepastian, kebulatan tekad, ketetapan,
kebulatan, ketabahan, ketetapan hati, ketekadan, ketabahan hati, makna,
rencana, guna, kegunaan, fungsi, kehendak, ajun, prayojana, akibat, arah,
cita-cita, saat, momen, sebentar, ketika, sesaat, jurus, jenak, jamang, baru
ini saja, kepentingan, pasir, kersik, keberanian, kerikil halus, pantai pasir,

pesisir, kelancangan, kekurangajaran, kekerasan, sumber, kekayaan,
sumber penghasilan, akal, cara, kesempatan, hiburan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merencanakan, merangkakan,
merancangkan, memproyeksikan, bermaksud, ketetapan, keteguhan hati,
ketetapan hati, memetik, merenggut, menarik, mencabut bulu, membului,

membubut, menggentarkan, gagal, keberanian, menggertakkan,
mengampelas, menutupi dgn pasir, mengamril

َعزًْما َعزَْمَت َعزَُموا۟ َعزََم تَْعزُِموا۟
kemauan yang kuat kamu membulatkan

tekad
(mereka) bertetap

hati
(ia) membulatkan

tekad bertetap hati

ِ ٱْلَعزْم َعزْمِ
keteguhan hati teguh hati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْعزُِموا۟ ُعْقَدةَ ٱلنَِّكاحِ َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلِكتَُٰب أََجَلُهۥ
dan jangan bertetap hati berakad / berikatan nikah sehingga sampai

kitab waktunya
Al-Baqarah:235 ۟ تَْعزُِموا

طَاَعٌة َوَقْوٌل مَّْعُروٌف فَِإذَا َعزََم ٱأْلَْمُر
ketaatan dan perkataan yang diperbaiki maka apabila (ia)

membulatkan tekad perkata itu
Muhammad:21 َعزََم

إِْن َعزَُموا۟ ٱلطَّلََٰق َو
dan jika (mereka) bertetap hati talak Al-Baqarah:227 ۟ َعزَُموا
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ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإذَا َعزَْمَت فَتَوَكَّ
maka apabila kamu membulatkan tekad maka kamu hendaklah

bertawakal atas/terhadap Allah
Ali-Imran:159 َعزَْمَت

فَنَِسىَ َوَلْم نَجِْد َلُهۥ َعزًْما
maka (dia) melupakan dan tidak (ia) dapati baginya kemauan yang

kuat
Thaahaa:115 َعزًْما

فَِإنَّ ذَٰلَِك ِمْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
maka sesungguhnya itu dari/termasuk teguh hati segala urusan Ali-Imran:186 ِ َعزْم

إِنَّ ذَٰلَِك ِمْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
sesungguhnya itu dari teguh hati segala urusan

Luqman:17

َومَلَن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَٰلَِك مَلِْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
dan sungguh orang (ia) sabar dan (ia) memaafkan sesungguhnya itu

benar-benar termasuk teguh hati segala urusan
Asy-Syuura:43

فَٱْصِبْر َكَما َصبََر أُ۟وُلوا۟ ٱْلَعزْمِ ِمَن ٱلرُُّسِل
maka bersabarlah kamu sebagaimana (ia) sabar orang-orang yang

mempunyai keteguhan hati dari para rasul
Al-Ahqaaf:35 ِ ٱْلَعزْم
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ن ز ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hiburan, kesenangan,

kenikmatan, kepuasan, nikmat, komfort, lipur, keenakan, penghiburan,
pelipur lara, penghibur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyatakan turut berduka
cita, berduka cita, menyatakan belasungkawa, menyatakan turut

berkabung, menghibur, menawarkan hati, melipur

ِعِزيَن
berkelompok-kelompok

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َماِل ِعِزيَن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
dari sebelah kanan dan dari kiri berkelompok-kelompok Al-Ma'arij:37 ِعِزيَن
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ر س ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan sukar, penderitaan,

kesukaran, kesengsaraan, kesedihan, bahaya, keadaan berbahaya,
kesusahan, kerumitan, kepayahan, kerumetan, kemiskinan, kemelaratan,

kepapaan, kefakiran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusahkan

ُعْسًرا َعِسيٌر َعِسيًرا َعِسٌر تََعاَسرْتُْم
kesulitan kesulitan kesulitan/kesukaran kesulitan menemui kesulitan

kalian

ٱْلُعْسَر لِْلُعْسَرٰى ُعْسرٍَة ُعْسٍر ُعْسًرا
kesulitan bagi yang sulit kesulitan kesulitan kesulitan

ٱْلُعْسِر
kesulitan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن تََعاَسرْتُْم فََستُرِْضعُ َلُهۥٓ أُْخَرٰى َو
dan jika menemui kesulitan kalian maka akan menyusui baginya

yang lain
Ath-Thalaaq:6 تََعاَسرْتُْم

ذَا يَْوٌم َعِسٌر ِفُروَن هَٰ مُّْهِطِعنَي إَِلى ٱلدَّاعِ يَُقوُل ٱْلكَٰ
orang-orang yang menyegerakan kepada penyeru dia mengatakan

para pembangkan ini hari kesulitan
Al-Qamar:8 َعِسٌر

ِفِريَن َعِسيًرا وََكاَن يَْوًما َعَلى ٱْلكَٰ
dan ia adalah hari atas/terhadap para pembangkang / kafir

kesulitan/kesukaran
Al-Furqon:26 َعِسيًرا

فَذَٰلَِك يَْوَمِئٍذ يَْوٌم َعِسيٌر
maka demikian itu pada hari itu hari kesulitan

Al-
Muddaththir:9 َعِسيٌر
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واََل تُرِْهْقِنى ِمْن أَْمِرى ُعْسًرا
dan jangan dibebani/ditimpakan aku dari urusanku kesulitan Al-Kahfi:73 ُعْسًرا

َسيَْجَعُل الـلَّـُه بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا
kelak akan menjadikan Allah sesudah kesulitan kemudahan Ath-Thalaaq:7 ُعْسٍر

إِن َكاَن ذُو ُعْسرٍَة فَنَِظرَةٌ إَِلىٰ َميَْسرٍَة َو
dan jika adalah dia mempunyai kesulitan maka penangguhannya

sampai tempat / waktu yang memudahkan
Al-Baqarah:280 ُعْسرٍَة

رُهُۥ لِْلُعْسَرٰى فََسنُيَسِّ
maka kelak akan dimudahkan bagi yang sulit Al-Lail:10 لِْلُعْسَرٰى

واََل يُِريُد ِبُكُم ٱْلُعْسَر
dan tidak dia menghendaki dengan/untuk kalian kesulitan Al-Baqarah:185 ٱْلُعْسَر

ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ ِفى َساَعِة ٱْلُعْسرَِة ِمۢن بَْعِد َما َكاَد
orang-orang yang mengikutinya di dalam waktu/masa kesulitan dari

sesudah apa (ia) semakin mendekat
At-Taubah:117 ٱْلُعْسرَِة

فَِإنَّ َمعَ ٱْلُعْسِر يُْسًرا
maka sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan Ash-Sharh:5 ٱْلُعْسِر

إِنَّ َمعَ ٱْلُعْسِر يُْسًرا
sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan

Ash-Sharh:6
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عسعس
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghilang, mengusir,
menghamburkan, menyia-nyiakan, merisau, membuang uang, berfoya-

foya

َعْسَعَس
hampir habis/pergi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَّيِْل إِذَا َعْسَعَس
dan malam apabila hampir habis/pergi At-Takwiir:17 َعْسَعَس
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fق س ع
Makna kata dasar :

ٓعٓسٓق
'Ain Siin Qaaf

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٓعٓسٓق
XAin Siin Qaaf Asy-Syuura:2 ٓعٓسٓق
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Kosakata AlQuran

ل س ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sayang, air lebah, melissa

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َعَسٍل
madu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى ِرِبنَي َوأَنْهَٰ ٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّٰ َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dari minuman-minuman keras sedap rasanya bagi

orang-orang yang meminum dan sungai-sungai dari madu yang
sangat jernih/bening

Muhammad:15 َعَسٍل
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ي س ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna barangkali, konon, jangan-

jangan, boleh jadi, kali, boleh juga, kiranya, kalau-kalau, mudah-
mudahan, kira-kira, agaknya, rupanya, mentak, gerangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فََعَسى َعَسيْتُْم َعَسىٰٓ َعَسىٰ َعَسى
maka mudah-

mudahan
kalian mudah-

mudahan dia mudah-mudahan dia mudah-mudahan dia mudah-mudahan

َوَعَسىٰٓ فََعَسىٰٓ فََعَسىٰ
dan kiranya maka mudah-mudahan maka mudah-mudahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84
َعَسى

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َعَسى الـلَّـُه أَن يَْعفَُو َعنُْهْم
maka itulah mereka dia mudah-mudahan Allah akan dia memaafkan

dari mereka
An-Nisa:99

َعَسى الـلَّـُه أَن يَتُوَب َعَليِْهْم
dia mudah-mudahan Allah akan dia menerima bertaubat atas mereka

At-Taubah:102

فََصبٌْر َجِميٌل َعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتيَِنى ِبِهْم َجِميًعا
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dia mudah-

mudahan Allah agar mendatangkan kepadaku dengan mereka
semuanya

Yusuf:83

َعَسى الـلَّـُه أَن يَْجَعَل بَيْنَُكْم
dia mudah-mudahan Allah bahwa dia memberikan/menyediakan

diantara kalian

Al-
Mumtahinah:7

َقاَل َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يُْهلَِك َعُدوَُّكْم
dia mengatakan dia mudah-mudahan tuhan kalian akan dia

membinasakan musuh kalian
Al-A'raaf:129 َعَسىٰ
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َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَرَْحَمُكْم
dia mudah-mudahan tuhan kalian bahwa memberi rahmat kepadamu

Al-Isra:8

ِبيِل َقاَل َعَسىٰ َربِّىٓ أَن يَْهِديَِنى َسَوآَء ٱلسَّ
dia mengatakan dia mudah-mudahan Tuhanku bahwa (dia) memberi

petunjuk kepadaku sama/lurus jalan
Al-Qashash:22

َعَسىٰ َربُُّهۥٓ إِن طَلََّقُكنَّ أَن يُبِْدَلُهۥٓ أَزْوًَٰجا
dia mudah-mudahan tuhannya jika (ia) telah benar-benar

menceraikan (kalian[pr]) bahwa menjadikan akan menggantikannya
berpasangan

At-Tahriim:5

نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8

َعَسىٰ َربُّنَآ أَن يُبِْدَلنَا َخيًْرا مِّنَْهآ
dia mudah-mudahan tuhan kami akan menyebabkan menggantikan

kami kebaikan daripadanya
Al-Qalam:32

َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِمن َشىٍْء َوأَْن َعَسىٰٓ
dan tidak dia menciptakan Allah dari sesuatu dan bahwa dia mudah-

mudahan
Al-A'raaf:185 َعَسىٰٓ

أَْكرِِمى َمثَْوىُٰه َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا
(kamu) muliakan aku tempat-tempat tinggalnya dia mudah-mudahan

bahwa memberi manfaat kepada kami atau (kami) ambil/pungut (dia)
anak

Yusuf:21

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن َقِريبًا
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

dekat
Al-Isra:51

َعَسىٰٓ أَن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما مَّْحُموًدا
dia mudah-mudahan akan membangkitkan/mengangkat kamu

tuhanmu tempat yang dipuji
Al-Isra:79

إِذَا نَِسيَت َوُقْل َعَسىٰٓ أَن يَْهِديَِن
jika (kamu) melupakan dan katakanlah dia mudah-mudahan akan

(dia) memberi petunjuk kepadaku
Al-Kahfi:24

َوأَْدُعوا۟ َربِّى َعَسىٰٓ أآَلَّ أَُكوَن ِبُدَعآِء َربِّى َشِقيًّا
dan (kalian[lk]) menyerulah/berdoalah Tuhanku dia mudah-mudahan

bahwa tidak adalah aku dengan doaku Tuhanku celaka/kecewa
Maryam:48

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن رَِدَف َلُكم بَْعُض ٱلَِّذى تَْستَْعجُِلوَن
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

(ia) hampir datang bagi kalian sebagian yang kalian minta
menyegerakan

An-Naml:72
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َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dia mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kami atau

(kami) ambil/pungut (dia) anak dan mereka tidak mereka menyadari
Al-Qashash:9

نُْهْم َعَسىٰٓ أَن يَُكونُوا۟ َخيًْرا مِّ
dia mudah-mudahan bahwa adalah mereka kebaikan dari mereka

Al-Hujuraat:11

واََل ِنَسآٌء مِّن نَِّسآٍء َعَسىٰٓ أَن يَُكنَّ َخيًْرا مِّنُْهنَّ
dan jangan wanita dari wanita dia mudah-mudahan bahwa adalah

kebaikan daripada mereka
Al-Hujuraat:11

َقاَل َهْل َعَسيْتُْم إِن ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل
dia mengatakan apakah kalian mudah-mudahan jika ia telah

diwajibkan atas kalian perang
Al-Baqarah:246 َعَسيْتُْم

فََهْل َعَسيْتُْم إِن تََولَّيْتُْم
maka apakah kalian mudah-mudahan jika kalian supaya

memalingkan
Muhammad:22

فََعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتىَ ِبٱْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِهۦ
maka mudah-mudahan Allah agar ia menghadiri/mendatangi dengan

kemenangan atau suatu perkara/urusan dari sisiNya
Al-Maidah:52 فََعَسى

فََعَسىٰ َربِّىٓ أَن يُؤِْتنَيِ َخيًْرا مِّن َجنَِّتَك
maka mudah-mudahan Tuhanku akan menyebabkan akan

memberikan kepadaku kebaikan dari kebunmu
Al-Kahfi:40 فََعَسىٰ

َوَعاِشُروُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف فَِإن َكرِْهتُُموُهنَّ فََعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا
dan mereka yang mengauli mereka dengan cara yang patut maka jika

mereka membenci mereka maka mudah-mudahan bahwa kalian
membenci sesuatu

An-Nisa:19
فََعَسىٰٓ

فََعَسىٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك أَن يَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْهتَِديَن
maka mudah-mudahan itulah mereka bahwa adalah mereka dari

orang-orang yang mendapat petunjuk
At-Taubah:18

فََعَسىٰٓ أَن يَُكوَن ِمَن ٱمْلُفْلِِحنَي
maka mudah-mudahan bahwa adalah dia dari/termasuk orang-orang

yang beruntung
Al-Qashash:67

َوَعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َخيٌْر لَُّكْم
dan kiranya bahwa kalian membenci sesuatu dan dia kebaikan bagi

kalian
Al-Baqarah:216 َوَعَسىٰٓ

َوَعَسىٰٓ أَن تُِحبُّوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم
dan kiranya bahwa kalian menyukai sesuatu dan dia keburukan bagi

kalian
Al-Baqarah:216
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ر ش ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sepuluh, kesepuluh

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuahi, menanamkan,
menanam, menghamilkan, menjantani, memacek, meresapi

َعَشرَةٌ َعَشَر ِبَعْشِر ِبَعْشٍر أََحَد_َعَشَر
sepuluh belas dengan sepuluh dengan sepuluh belas

َعْشًرا َعِشيرَتَُهْم َعِشيرَتََك َعَشرَِة َعَشرَةٌ
sepuluh golongan / keluarga

mereka
kawan / golongan

kamu sepuluh sepuluh

ِمْعَشاَر ِعْشُروَن َعْشُر َعْشٍر َعْشًرا
sepersepuluh duapuluh sepuluh sepuluh sepuluh

يََٰمْعَشَر َوَعْشًرا َوَعِشيرَتُُكْم َوَعاِشُروُهنَّ
hai golongan / kelompok dan sepuluh (hari) dan keluarga / golongan

kalian
dan mereka yang
mengauli mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْمَس َوٱْلَقَمَر يَٰٓأَبَِت إِنِّى َرأَيُْت أََحَد_َعَشَر َكوَْكبًا َوٱلشَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku melihat belas bintang-bintang

dan matahari dan bulan
Yusuf:4 أََحَد_َعَشَر

َووََٰعْدنَا ُموَسىٰ ثَلَِٰثنَي َليَْلًة َوأَتَْمْمنََٰها ِبَعْشٍر
dan kami menjanjikan Musa tiga puluh malam dan kami telah

menyempurnakannya dengan sepuluh
Al-A'raaf:142 ِبَعْشٍر

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sepuluh
surat semisalnya/yang menyamainya

Huud:13 ِبَعْشِر
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َوبََعثْنَا ِمنُْهُم ٱثْنَىْ َعَشَر نَِقيبًا
dan kami mengangkat diantara mereka dua belas pemimpin Al-Maidah:12 َعَشَر

 َعَليَْها ِتْسَعَة َعَشَر
diatasnya sembilan[lk] belas

Al-
Muddaththir:30

َوَسبَْعٍة إِذَا رََجْعتُْم ِتْلَك َعَشرَةٌ َكاِمَلٌة ذَٰلَِك
dan tujuh apabila kalian kembali itu sepuluh yang menyempurnakan

itu
Al-Baqarah:196 َعَشرَةٌ

ِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم فََكفَّٰرَتُُهۥٓ إِطَْعاُم َعَشرَِة َمسَٰ
maka dendanya kalian hendaklah memberi makan sepuluh orang-

orang miskin dari dia masuk kedalam pertengahan/biasa apa kalian
memberi makan keluargamu

Al-Maidah:89 َعَشرَِة

َوأَنِذْر َعِشيرَتََك ٱأْلَْقَرِبنَي
dan kalian hendaklah memberi peringatan kawan / golongan kamu

yang sangat dekat

Asy-
Syu'araa':214

َعِشيرَتََك
َن يمَٰ أَْو َعِشيرَتَُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َكتََب ِفى ُقُلوِبِهُم ٱإْلِ

atau golongan / keluarga mereka itulah mereka diamenuliskan /
menetapkan di dalam hati mereka keimanan

Al-
Mujaadilah:22 َعِشيرَتَُهْم

فَتُوَن بَيْنَُهْم إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َعْشًرا يَتَخَٰ
saling membisikan diantara mereka tidaklah (kalian) menempati

melainkan sepuluh
Thaahaa:103 َعْشًرا

فَِإْن أَتَْمْمَت َعْشرًا فَِمْن ِعنِدَك
maka jika (kamu[lk]) menyempurnakan sepuluh maka itu dari

sisimu/kemauanmu
Al-Qashash:27

َوَليَاٍل َعْشٍر
dan malam-malam sepuluh Al-Fajr:2 َعْشٍر
َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َعْشُر أَْمثَالَِها

barang siapa dia datang dengan kebaikan maka baginya sepuluh
serupanya/kali lipat amalnya

Al-An'aam:160 َعْشُر
ِبُروَن يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ إِن يَُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن صَٰ

jika adalah dia diantara kalian duapuluh (mereka[lk]) yang telah
sabar mengalahkan duaratus

Al-Anfaal:65 ِعْشُروَن
وََكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما بََلُغوا۟ ِمْعَشاَر

dan dia benar-benar mendustakan orang-orang yang dari sebelum
mereka dan tidak mereka sampai/cukup umur sepersepuluh

Saba':45 ِمْعَشاَر
َوَعاِشُروُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف فَِإن َكرِْهتُُموُهنَّ فََعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا

dan mereka yang mengauli mereka dengan cara yang patut maka jika
mereka membenci mereka maka mudah-mudahan bahwa kalian

membenci sesuatu

An-Nisa:19
َوَعاِشُروُهنَّ
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رَةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها ٌل ٱْقتَرَفْتُُموَها َوِتجَٰ َوَعِشيرَتُُكْم َوأَْموَٰ
dan keluarga / golongan kalian dan harta kekayaan (kalian)

usahakannya lah dan perniagaantakut/khawatir kerugiannya
At-Taubah:24 َوَعِشيرَتُُكْم

يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ أَْربََعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا
menjadi sangat menahan dengan diri mereka[pr] empat[pr] bulan-

bulan (kb jamak) dan sepuluh (hari)
Al-Baqarah:234 َوَعْشًرا

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya hai golongan /

kelompok jin-jin
Al-An'aam:128 يََٰمْعَشَر

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia apakah belum

mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Al-An'aam:130

يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس إِِن ٱْستَطَْعتُْم
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia jika (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan
Ar-Rahman:33

َلِبئَْس ٱمْلَْوَلىٰ َوَلِبئَْس ٱْلَعِشيُر
sungguh sejahat-jahat pelindung dan sungguh sejahat-jahat kawan /

golongan
Al-Hajj:13 ٱْلَعِشيُر

إِذَا ٱْلِعَشاُر ُعطَِّلْت َو
dan apabila unta-unta bunting benar-benar dibiarkan/ditinggalkan At-Takwiir:4 ٱْلِعَشاُر
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ي ش ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna petang, malam, jamuan

makan malam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلَعِشىِّ َوَعِشيًّا ِعَشآًء َعِشيًَّة ِبٱْلَعِشىِّ
dan petang hari dan petang di waktu petang di waktu petang diwaktu petang

ٱْلِعَشآِء يَْعُش
'isya' / petang berpaling

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِر بْكَٰ بََّك َكِثيًرا َوَسبِّحْ ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu sangat banyak dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih diwaktu petang dan pagi hari
Ali-Imran:41 ِبٱْلَعِشىِّ

ْشَراِق رْنَا ٱْلجِبَاَل َمَعُهۥ يَُسبِّْحَن ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ إِنَّا َسخَّ
sesungguhnya kami (kami) menundukkan gunung-gunung bersama

dia (ia) bertasbih diwaktu petang dan pagi
Shaad:18

ِفنَُٰت ٱْلجِيَاُد إِذْ ُعرَِض َعَليِْه ِبٱْلَعِشىِّ ٱلصَّٰ
ketika telah dipertunjukkan atasnya pada waktu sore yang diam

waktu berhenti yang cepat berlari
Shaad:31

ِر بْكَٰ َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu di waktu
pagi dan petang

Ghafir:55

َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحىَٰها
seakan-akan mereka pada hari melihatnya[pr] tidak menempati

kecuali di waktu petang atau paginya
An-Naziaat:46 َعِشيًَّة

َوَجآُءٓو أَبَاُهْم ِعَشآًء يَبُْكوَن
dan mereka datang enggan di waktu petang menangis Yusuf:16 ِعَشآًء
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فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم أَن َسبُِّحوا۟ بُْكرَةً َوَعِشيًّا
maka (kamu) wahyukanlah kepada mereka supaya (kalian[lk]) telah

memuji diwaktu pagi dan petang
Maryam:11 َوَعِشيًّا

 َوَلُهْم ِرزُْقُهْم ِفيَها بُْكرَةً َوَعِشيًّا
dan bagi mereka rezki mereka didalamnya (surga) pagi dan petang

Maryam:62

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَعِشيًّا َوِحنَي تُظِْهُروَن مَٰ َوَلُه ٱْلَحْمُد ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya segala puji di dalam langit dan di bumi dan petang dan

sewaktu kamu diwaktu dzhuhur
Ar-Ruum:18

 ٱلنَّاُر يُْعرَُضوَن َعَليَْها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا
api neraka dipalingkan diatasnya pagi dan petang

Ghafir:46

ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
pada pagi hari dan petang hari mereka mengharapkan wajahnya Al-An'aam:52 َوٱْلَعِشىِّ

َربَُّهم ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
tuhan di waktu pagi dan petang mereka mengharapkan wajahnya

Al-Kahfi:28

ِن َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ
dan barang siapa berpaling dari peringatan pemurah Az-Zukhruf:36 يَْعُش

َوِمۢن بَْعِد َصَلٰوِة ٱْلِعَشآِء ثَلَُٰث َعْورٍَٰت لَُّكْم َليَْس َعَليُْكْم
dan sesudah sholat 'isya' / petang tiga Xaurat bagi kalian bukankah

atas kalian
An-Nuur:58 ٱْلِعَشآِء
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ب ص ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna urat saraf, keberanian,

kelancangan, otot, tenaga, tulang, sinu, kepercayaan pd diri sendiri,
kekuatan, urat, urat daging, ira, alasan, kekayaan, uang, senar, paduan

nada, perban, pembalut, balutan, balut, bebat, pemalut, barut, petak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menguatkan, mengeraskan,

memberanikan, membalut, memalut, membebat, memperban,
membebatkan, mengikat, menjalin, memberkas, menjilid, memperjalin,

mempertalikan, memaut, membendel, membedung, membarut

ُعْصبٌَة َعِصيٌب ِبٱْلُعْصبَِة
golongan samat sulit dengan golongan/sejumlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُهۥ َلتَنُٓوأُ ِبٱْلُعْصبَِة أُ۟ولِى ٱْلُقوَِّة
apa (harta) sesungguhnya kuncinya sungguh berat dengan

golongan/sejumlah kaum kekuatan
Al-Qashash:76 ِبٱْلُعْصبَِة

ذَا يَْوٌم َعِصيٌب َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاَل هَٰ
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan dia mengucapkan ini

hari samat sulit
Huud:77 َعِصيٌب

َونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّ أَبَانَا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan kami golongan sesungguhnya enggan sungguh dalam tambahan

kesesatan nyata
Yusuf:8 ُعْصبٌَة

ِسُروَن َونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّآ إِذًا لَّخَٰ
dan kami golongan sesungguhnya kami jika demikian sungguh

orang-orang yang telah merugi
Yusuf:14

فِْك ُعْصبٌَة مِّنُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) datang/membawa dengan

berita bohong golongan diantara kalian
An-Nuur:11
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ر ص ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna masa, tarikh, jaman, waktu,

kala, jangka waktu, abad, usia, umur, saat, kali, jam, kesempatan, musim,
waktu luang, tahun, tempo, rentak, periode, jangka, titik, tanggal, babak,

berkenaan dgn waktu, pukul, ketuaan, tuanya, kurun
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menua, bertambah tua,

menjadi tua, menuakan, menyimpan lama, memilih waktu, menentukan
waktu, mengukur waktu, mengatur, menyesuaikan, menyetel

ٱمْلُْعِصرَِٰت يَْعِصُروَن َوٱْلَعْصِر إِْعَصاٌر أَْعِصُر
awan memeras demi waktu angin keras memeras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْعِصُر َخْمًرا
dia mengatakan salah satu dari keduanya sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi memeras minuman-minuman keras
Yusuf:36 أَْعِصُر

فَأََصابََهآ إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر
maka dia menimpakanya angin keras tentang (kebenaran) itu api Al-Baqarah:266 إِْعَصاٌر

َوٱْلَعْصِر
demi waktu Al-Asr:1 َوٱْلَعْصِر

يَُغاُث ٱلنَّاُس َوِفيِه يَْعِصُروَن
diberi minum manusia dan padanya memeras Yusuf:49 يَْعِصُروَن

اًجا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱمْلُْعِصرَِٰت َمآًء ثَجَّ
dan kami telah menurunkan dari awan air tercurah An-Naba:14 ٱمْلُْعِصرَِٰت
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ف ص ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna angin topan, ribut, angin

ribut, keributan, semburan, pukulan, tamparan, tumbukan, serangan,
gebrakan, kemalangan, kesengsaraan, perkembangan, palu, bayu,
mengagumi, meraban, bicara dgn semangat, marah dan kejang,

membentak-bentak, sambutan hangat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerang, menggempur,

membabi buta, beribut, meribut, membadai, meniup, berembus, terengah-
engah, bertiup, berhembus, menghembus, melayang, terbang,
mengeluarkan, berkembang, mengangin, berpuput, membusa,

membunyikan, mengingusi, membuang uang

ِصفَِٰت فَٱْلعَٰ َعْصفًا َعاِصفًَة َعاِصٍف َعاِصٌف
lalu yang bertiup keras/kencang (ia[pr]) yang

kencang
(ia[lk]) yang

kencang
(ia[lk]) yang

kencang

ٱْلَعْصِف َكَعْصٍف
kulit seperti yang kencang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبِريحٍ طَيِّبٍَة َوفَرُِحوا۟ ِبَها َجآَءتَْها ِريحٌ َعاِصٌف
dengan angin kebaikan dan (mereka) bergembira

dengannya/karenanya datang kepadanya angin (ia[lk]) yang kencang
Yunus:22 َعاِصٌف

يحُ ِفى يَْومٍ َعاِصٍف ٱْشتَدَّْت ِبِه ٱلرِّ
(ia) sangat meniup keras dengannya angin di dalam hari (ia[lk]) yang

kencang
Ibrahim:18 َعاِصٍف

يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81 َعاِصفًَة

ِصفَِٰت َعْصفًا فَٱْلعَٰ
lalu yang bertiup keras/kencang Al-Mursalaat:2 َعْصفًا
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ِصفَِٰت َعْصفًا فَٱْلعَٰ
lalu yang bertiup keras/kencang Al-Mursalaat:2 ِصفَِٰت فَٱْلعَٰ

فََجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّأُْكولٍۭ
maka (ia) menjadikan mereka seperti yang kencang (ia[lk]) yang

tempat makan
Al-Fiil:5 َكَعْصٍف

يَْحاُن َوٱْلَحبُّ ذُو ٱْلَعْصِف َوٱلرَّ
dan biji-bijian mempunyai kulit dan harum baunya Ar-Rahman:12 ٱْلَعْصِف
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م ص ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembelaan, pembela,

penjagaan, tangkisan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membela, mempertahankan,
bertahan, memperjuangkan, menjagoi, berdiri, tahan, menghadapi dgn

gagah, merampok, menempelkan, bertonjolan, melindungi, menjaga,
memelihara, memperlindungi, melindungkan, mengaku, mengakui,

menjawab, bermohon, membuat alasan, menangkis, menghidupi, menolak,
membalas, membalas dendam, menuntut bela, mengeruhkan,

menggelapkan, mengurus, mengawasi, menaungi, bunuh diri, membunuh
diri, membantu, menolong, bantu, menyumbang, menuntun

۟ َوٱْعتََصُموا فَٱْستَْعَصَم َعاِصَم َعاِصمٍ ِبِعَصمِ
dan mereka

berpegang teguh
maka/lalu dia

menolak/berlindung
(ia[lk]) yang
melindungi

(ia[lk]) yang
melindungi dengan tali/ikatan

يَْعِصُمُكم يَْعِصُمَك يَْعتَِصم َوٱْعتَِصُموا۟ َوٱْعتََصُموا۟
(ia[lk]) melindungi

kalian melindungi kamu dia berpegang teguh
dan kalian
hendaklah

memegang teguh
dan mereka

berpegang teguh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ واََل تُْمِسُكوا۟ ِبِعَصمِ ٱْلَكَواِفِر
apabila kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

dan jangan ditahan/dipegang dengan tali/ikatan wanita-wanita kafir

Al-
Mumtahinah:10

ِبِعَصمِ
َوتَرَْهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ

dan menutupi mereka[lk] kehinaan tidak ada bagi mereka dari Allah
dari (ia[lk]) yang melindungi

Yunus:27 َعاِصمٍ
 يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ

pada hari dipalingkan yang dibelakang (mengatur) tidak ada bagi
kalian dari Allah dari (ia[lk]) yang melindungi

Ghafir:33

َقاَل اَل َعاِصَم ٱْليَْوَم ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
dia mengatakan tidak (ia[lk]) yang melindungi hari ini dari perintah

Allah
Huud:43 َعاِصَم
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َودتُُّهۥ َعن نَّفِْسِهۦ فَٱْستَْعَصَم َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya (aku) menggodanya dari dirinya sendiri maka/lalu

dia menolak/berlindung
Yusuf:32 فَٱْستَْعَصَم

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوٱْعتََصُموا۟ ِبالـلَّـِه
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka berpegang teguh kepada Allah
An-Nisa:146 ۟ َوٱْعتََصُموا

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْعتََصُموا۟ ِبِهۦ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan

mereka berpegang teguh dengannya
An-Nisa:175

۟ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبَحبِْل الـلَّـِه َجِميًعا واََل تَفَرَُّقوا
dan kalian hendaklah memegang teguh dengan/kepada tali Allah

semuanya dan jangan kalian mencerai-beraikan
Ali-Imran:103 ۟ َوٱْعتَِصُموا

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

َوِفيُكْم رَُسوُلُهۥ َوَمن يَْعتَِصم ِبالـلَّـِه
dan diantara kalian rasul-rasulnya dan barang siapa dia berpegang

teguh dengan/kepada Allah
Ali-Imran:101 يَْعتَِصم

َوالـلَّـُه يَْعِصُمَك ِمَن ٱلنَّاِس
dan Allah melindungi kamu dari manusia Al-Maidah:67 يَْعِصُمَك

ُقْل َمن ذَا ٱلَِّذى يَْعِصُمُكم مَِّن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan barang siapa mempunyai/yang ada yang

(ia[lk]) melindungi kalian dari Allah
Al-Ahzab:17 يَْعِصُمُكم

َقاَل َسـَٔاِوٓى إَِلىٰ َجبٍَل يَْعِصُمِنى ِمَن ٱمْلَآِء
dia mengatakan (aku) akan mencari perlindungan ke gunung

menjagaku/melindungiku dari air
Huud:43 يَْعِصُمِنى
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و ص ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna batang, kemudi, , tebu, rotan,

lonjor, gantel, juluan, getokan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melekat, melekatkan,

menempeli, melekap, menempelkan, menancapkan, menjorok,
menonjolkan, memancangkan, menyisipkan, menusuk, menikam,
menancap, berjendol, tetap tinggal, memasukkan, mengeluarkan,

menjulurkan, menjulur, jerejak, membelengket, berlengket, menipu,
mencocokkan, menyuntingkan, mempersisipkan, melunjur,

menjengukkan, ragu-ragu

َعَصاَى َعَصاهُ َعَصاَك بَِّعَصاَك بَِّعَصاَك
tongkatku tongkatnya tongkatmu dengan tongkatmu dengan tongkatmu

َوِعِصيُُّهْم َوِعِصيَُّهْم
dan tongkat-tongkat mereka dan tongkat-tongkat mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَُقْلنَا ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
maka kami katakan kamu pukullah dengan tongkatmu batu itu Al-Baqarah:60 بَِّعَصاَك

إِِذ ٱْستَْسَقىُٰه َقْوُمُهۥٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
ketika memohon air kepadanya kaumnya agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu batu itu
Al-A'raaf:160 بَِّعَصاَك

فَأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلبَْحَر
maka (kami) mewahyukan kepada Musa agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu lautan
Asy-Syu'araa':63

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْلِق َعَصاَك
dan kami telah wahyukan kepada Musa bahwa kamu hendaklah

melemparkan tongkatmu
Al-A'raaf:117 َعَصاَك

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan lemparkanlah tongkatmu maka tatkala melihat menjadi cepat

menggerakkan seakan-akan ia seperti ular
An-Naml:10
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ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan kamu hendaklah melemparkan tongkatmu maka tatkala melihat

menjadi cepat menggerakkan seakan-akan ia ular
Al-Qashash:31

فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata Al-A'raaf:107 َعَصاهُ

فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata

Asy-Syu'araa':32

فَأَْلَقىٰ ُموَسىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ تَْلَقُف َما يَأِْفُكوَن
maka dia melemparkan Musa tongkatnya maka tiba-tiba dia dia

menelan apa-apa mereka memalingkan
Asy-Syu'araa':45

ؤُا۟ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلىٰ َغنَِمى َقاَل ِهىَ َعَصاَى أَتَوَكَّ
dia mengatakan dia tongkatku aku menyandarkan diatasnya da

memukul dengannya atas/terhadap kambingku
Thaahaa:18 َعَصاَى

فَأَْلَقْوا۟ ِحبَاَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا۟ ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱْلغَٰلِبُوَن
lalu (mereka) melemparkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat

mereka dan mereka berkata dengan kekuasaan / kekuatan fir'aun
sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang

mengalahkan/menang

Asy-Syu'araa':44
َوِعِصيَُّهْم

فَِإذَا ِحبَاُلُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إَِليِْه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها تَْسَعىٰ
maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka

bersombongkan diri kepadanya/Musa dari sihir mereka seakan-akan
iamerayap

Thaahaa:66 َوِعِصيُُّهْم
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ي ص ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sepakan, tongkat, batang,

kemudi, lonjor, gantel, juluan, getokan, sepak, sentakan, ketegangan,
tekanan, kejang, alunan, keturunan, lagu, keseleo, musik, nada,

kecenderungan, gaya bicara, suku, suku bangsa, bunyi, sajak, sensasi,
depak, kik, keluhan, yg suka melawan, yg suka menentang, yg suka

memberontak, getaran hati, pemberontak, pendurhaka, getaran jiwa,
perangsang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tdk mematuhi perintah,
menginjak-injak, menendang, menyepak, melekat, melekatkan,
menempeli, melekap, menempelkan, menancapkan, menjorok,

menonjolkan, memancangkan, menyisipkan, menusuk, menikam,
menancap, berjendol, tetap tinggal, memasukkan, mengeluarkan,

menjulurkan, menjulur, jerejak, membelengket, berlengket, menipu,
mencocokkan, menyuntingkan, mempersisipkan, melunjur,

menjengukkan, ragu-ragu, menyiksa, memaksakan, menegang,
menegangkan, menyaring, berusaha keras, mengencangkan, bersusah

payah, mengencangi, memeluk, mempertegang, mempertegangkan,
menapis, bersusah-susah, mendepak, menyepak bola, melejang,
menunjang, menunjukkan kejengkelan, menentang, memprotes,

memberontak, melawan, membangkang, membangkangi, memukul ke
belakang, menyentak kembali

َعَصْوَك َعَصوا۟ َعَصاِنى أَفََعَصيَْت أَْعِصى
mereka

mendurhakaimu
mereka

mendurhakai mendurhakai aku apakah (kamu[lk])
mendurhakai mendurhakai

َعَصيْتُُهۥ َعَصيُْت َعَصيَْت َعَصْوِنى َعَصْوَك
(aku)

mendurhakainya aku mendurhakai (kamu)
mendurharkai

(mereka)
mendurhakai aku

mereka
mendurhakaimu

۟ َوَعَصُوا فََعَصىٰ فََعَصْوا۟ َعِصيًّا َعَصيْتُُهۥ
dan mereka

mendurhakai maka mendurhakai maka (mereka)
mendurhakai orang yang durhaka (aku)

mendurhakainya

َوَعَصيْتُم َوَعَصىٰٓ َوَعَصىٰ َوَعَصْوا۟ َوَعَصُوا۟
dan kalian telah

mendurhakai dan mendurhakai dan mendurhakai dan (mereka)
mendurhakai

dan mereka
mendurhakai
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يَْعُصوَن َوٱْلِعْصيَاَن َوَمْعِصيَِت
mendurhakai dan kedurhakaan dan tempat / waktu mendurhakai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وآََل أَْعِصى َلَك أَْمًرا
dan tidak mendurhakai kepadamu sesuatu Al-Kahfi:69 أَْعِصى

أاَلَّ تَتَِّبَعِن أَفََعَصيَْت أَْمِرى
bahwa tidak mengikuti aku apakah (kamu[lk]) mendurhakai urusanku Thaahaa:93 أَفََعَصيَْت

َوَمْن َعَصاِنى فَِإنََّك َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan barang siapa mendurhakai aku maka sesungguhnya Engkau

sangat mengampuni sangat penyayang
Ibrahim:36 َعَصاِنى

ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu dengan apa mereka mendurhakai dan adalah mereka mereka

melampaui batas
Al-Baqarah:61 ۟ َعَصوا

ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu dengan apa/disebabkan mereka mendurhakai dan adalah mereka

mereka melampaui batas
Ali-Imran:112

ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu disebabkan mereka mendurhakai dan adalah mereka mereka

melampaui batas
Al-Maidah:78

ا تَْعَمُلوَن فَِإْن َعَصْوَك فَُقْل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
maka jika mereka mendurhakaimu maka kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian
melakukan

Asy-
Syu'araa':216

َعَصْوَك

َقاَل نُوٌح رَّبِّ إِنَُّهْم َعَصْوِنى
dia mengatakan Nuh Tuhan sesungguhnya mereka (mereka)

mendurhakai aku
Nuh:21 َعَصْوِنى

َءآْلـََٰٔن َوَقْد َعَصيَْت َقبُْل وَُكنَت ِمَن ٱمْلُفِْسِديَن
apakah sekarang dan/padahal sesungguhnya (kamu) mendurharkai

sebelum dan (kamu) adalah dari orang-orang yang membuat
kerusakan

Yunus:91
َعَصيَْت

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Al-An'aam:15 َعَصيُْت
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إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku siksa

hari yang besar
Yunus:15

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Az-Zumar:13

إِْن َعَصيْتُُهۥ فََما تَِزيُدونَِنى َغيَْر تَْخِسيٍر
jika (aku) mendurhakainya maka tidakmenambah kepadaku tidak /

bukan / selain kerugian total
Huud:63 َعَصيْتُُهۥ

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِديِْه َوَلْم يَُكن َجبَّاًرا َعِصيًّا
dan kebaktian kepada kedua orang tuanya dan tidak adalah dia orang

yang sombong orang yang durhaka
Maryam:14 َعِصيًّا

ِن َعِصيًّا يْطََٰن َكاَن لِلرَّْحمَٰ  إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia kepada pemurah orang yang

durhaka
Maryam:44

فََعَصْوا۟ رَُسوَل َربِِّهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَّاِبيًَة
maka (mereka) mendurhakai utusan tuhan mereka maka (dia)

menimpakan mereka siksaan (ia[pr]) yang mengeras
Al-Haaqqah:10 ۟ فََعَصْوا

فََعَصىٰ ِفْرَعْوُن ٱلرَُّسوَل فَأََخذْنَُٰه أَْخذًا َوِبياًل
maka mendurhakai fir'aun rasul maka (kami) ambil/siksa dia siksaan

yang berat

Al-
Muzzammil:16

فََعَصىٰ
يَْوَمِئٍذ يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَعَصُوا۟ ٱلرَُّسوَل

pada hari itu ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari
dan mereka mendurhakai rasul

An-Nisa:42 ۟ َوَعَصُوا
َوَعَصْوا۟ رُُسَلُهۥ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد

dan (mereka) mendurhakai rasul-rasulnya dan mereka mengikuti
perintah setiap penguasa durhaka

Huud:59 ۟ َوَعَصْوا
فََكذََّب َوَعَصىٰ

maka (ia) sungguh-sungguh mendustakan dan mendurhakai An-Naziaat:21 َوَعَصىٰ
َوَعَصىٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ فََغَوٰى

dan mendurhakai Adam tuhannya maka sesat Thaahaa:121 َوَعَصىٰٓ
ِفى ٱأْلَْمِر َوَعَصيْتُم مِّۢن بَْعِد َمآ أََرىُٰكم

di dalam urusan ini dan kalian telah mendurhakai dari sesudah apa
dia memandang kalian

Ali-Imran:152 َوَعَصيْتُم
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َوٱْسَمُعوا۟ َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا
dan kalian dengarkanlah mereka berkata kami dengar dan/tetapi kami

mendurhakai
Al-Baqarah:93 َوَعَصيْنَا

َويَُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا َوٱْسَمعْ َغيَْر ُمْسَمعٍ
dan mereka mengatakan kami dengar dan/tetapi kami mendurhakai

dan kamu hendaklah mndengarkan tidak / bukan / selain orang yang
cepat mendengarkan

An-Nisa:46

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ َويَتَنََٰجْوَن ِبٱإْلِ
dan saling berbicara rahasia untuk berbuat dosa dan permungsuhan

dan tempat / waktu mendurhakai rasul
Al-Mujaadilah:8 َوَمْعِصيَِت

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل َوتَنََٰجْوا۟ ِبٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى َوٱْلُعْدوَٰ
dan permungsuhan dan tempat / waktu mendurhakai rasul dan saling

berbicara rahasia dengan kebaikan dan ketakwaan
Al-Mujaadilah:9

وََكرَّهَ إَِليُْكُم ٱْلُكفَْر َوٱْلفُُسوَق َوٱْلِعْصيَاَن أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلرَِّٰشُدوَن
dan (ia) telah benar-benar membenci kepada kalian kekafiran dan

kefasikan dan kedurhakaan itulah mereka mereka orang-orang yang
mengikuti jalan yang lurus

Al-Hujuraat:7
َوٱْلِعْصيَاَن

الَّ يَْعُصوَن الـلَّـَه َمآ أََمرَُهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
tidak mendurhakai Allah apa (dia) menyuruh kepada mereka da

mengerjakan apa diperintahkan
At-Tahriim:6 يَْعُصوَن

َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَتََعدَّ ُحُدوَدهُۥ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya dan menjadi

melanggar ketentuan-ketentuanNya
An-Nisa:14 يَْعِص

ِبينًا َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد َضلَّ َضلَٰاًل مُّ
dan barang siapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka
sesungguhnya telah dia menyesatkan kesesatan dengan nyata

Al-Ahzab:36

َوَمن يَْعِص الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ َلُهۥ نَاَر َجَهنََّم
dan barangsiapa dia mendurhakai Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya baginya kami melihat neraka jahanam
Al-Jinn:23

يَفْتَِرينَُهۥ بَنْيَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ واََل يَْعِصينََك ِفى َمْعُروٍف
mengada-adakannya antara tangan-tangan mereka[pr] dan kaki-kaki

mereka[pr] dan tidak mendurhakaimu di dalam yang dibaiki

Al-
Mumtahinah:12

يَْعِصينََك
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م ض ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna duri, puncak, hiasan menara

di gedung-gedung, kejayaan, kemenangan, nilai, harga, kadar, arti, kimat,
keagungan, keindahan, kecemerlangan, kebanggaan, cahaya kemuliaan,

semarak, jumlah besar, bagian terbesar, ukuran besar, balung, kemuliaan,
keangkuhan, kesombongan, tingginya yg tinggi sekali, dolar, rmemuliakan,

meninggikan derajat, mempermulia, mengangkat menjadi bangsawan,
sesuatu yg terbuat dr tulang.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempelajari, membanggakan,
memperbesar, menghiasi dgn menara, menghargai, menilai,

mengumpulkan, kelihatan seolah-olah penting, kelihatan seolah-olah besar,
menambah, menambahkan, memuji, memuji-muji, menobatkan,

menakhtakan, menempatkan di atas takhta, memperlipat,
memperlipatkan, memperlipatgandakan, membesar-besarkan, berlebihan,

melebih-lebihkan, memuliakan, mengagungkan, memuja,
menjunjungtinggikan, memuja-muja, berlebih-lebihan, merasa bangga,

menulangi, mencuri, menjadi perkasa.

َعِظيٌم ا َعِظيمًۢ َعِظيًما ِبَعظْمٍ أَْعظَُم
yang besar sangat berlipat

ganda
sangat berlipat

ganda dengan tulang paling/lebih tinggi

َوأَْعظََم ِعظًَٰما ِعظَاَمُهۥ َعِظيمٍ َعِظيٌم
dan lebih besar tulang belulang tulang-belulangnya yang besar yang besar

يَُعظِّْم َويُْعِظْم َوَما َوِعظًَٰما َوأَْعظََم
diperbesar dan diperbesar yang besar dan tulang dan lebih besar
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ٱْلَعظُْم ٱْلَعِظيمِ ٱْلَعِظيُم ٱْلَعِظيَم
tulang maha besar/maha agung maha besar/maha agung maha besar/maha agung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَُم َدرََجًة ِعنَد الـلَّـِه
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka paling/lebih tinggi derajat

disisi Allah
At-Taubah:20 أَْعظَُم

َوقَٰتََل أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعظَُم َدرََجًة مَِّن ٱلَِّذيَن أَنفَُقوا۟ ِمۢن بَْعُد
dan dia membunuh itulah mereka paling/lebih tinggi derajat dari

orang-orang yang yang mereka belanjakan dari sebelum
Al-Hadiid:10

أَِو ٱْلَحَوايَآ أَْو َما ٱْختََلَط ِبَعظْمٍ
atau perut besar atau apa dia mencampurkan dengan tulang Al-An'aam:146 ِبَعظْمٍ

أَن تَِميُلوا۟ َميْاًل َعِظيًما
supaya kalian memalingkan perpalingan sangat berlipat ganda An-Nisa:27 َعِظيًما

 َويُؤِْت ِمن لَُّدنُْه أَْجًرا َعِظيًما
dan didatangkan dari sisinya pahala sangat berlipat ganda

An-Nisa:40

 َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقِد ٱفْتََرىٰٓ إِثًْما َعِظيًما
dan barang siapa dia mempersekutukan dengan Allah maka sungguh

telah dia mengadakan dosa sangat berlipat ganda
An-Nisa:48

ْلًكا َعِظيًما  َوَءاتَيْنَُٰهم مُّ
dan kami telah memberikan kepada mereka yang menjadi kerajaan

sangat berlipat ganda
An-Nisa:54

َءاتَيْنَُٰهم مِّن لَُّدنَّآ أَْجًرا َعِظيًما إِذًا لَّ  َو
dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka dari sisi kami

pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:67

 يََٰليْتَِنى ُكنُت َمَعُهْم فَأَفُوزَ فَْوزًا َعِظيًما
amboi, kiranya aku adalah aku bersama mereka tentu aku mendapat

kemenangan keuntungan/kemenangan sangat berlipat ganda
An-Nisa:73

 فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:74

 َوأََعدَّ َلُهۥ َعذَابًا َعِظيًما
dan dia sediakan baginya azab / siksa sangat berlipat ganda

An-Nisa:93

ِهِديَن َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن أَْجًرا َعِظيًما  ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh atas/terhadap orang-

orang yang duduk/tinggal pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:95
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 وََكاَن فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َعِظيًما
dan ia adalah karunia Allah atas kamu sangat berlipat ganda

An-Nisa:113

 فََسْوَف نُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما
maka kelak kami mendatangkan kepadanya pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:114

 َوَسْوَف يُؤِْت الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي أَْجًرا َعِظيًما
dan kelak dia diberikan Allah orang-orang yang beriman pahala

sangat berlipat ganda
An-Nisa:146

 َوِبُكفْرِِهْم َوَقْولِِهْم َعَلىٰ َمْريََم بُْهتَٰنًا َعِظيًما
dan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka atas/terhadap

Maryam kedustaan sangat berlipat ganda
An-Nisa:156

 أُ۟ولَِٰٓئَك َسنُؤِْتيِهْم أَْجًرا َعِظيًما
itulah mereka akan kami berikan pada mereka pahala sangat berlipat

ganda
An-Nisa:162

 إِنَُّكْم َلتَُقوُلوَن َقواًْل َعِظيًما
sesungguhnya kalian sungguh mengatakan perkataan sangat berlipat

ganda
Al-Isra:40

 فَِإنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلُمْحِسنَِٰت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيًما
maka sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang

yang berbuat baik diantara (kalian[pr]) adalah pahala sangat berlipat
ganda

Al-Ahzab:29

ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيًما  أََعدَّ الـلَّـُه َلُهم مَّ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka tempat / waktu ampunan

dan pahala sangat berlipat ganda
Al-Ahzab:35

 واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku (olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53

 َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد فَازَ فَْوزًا َعِظيًما
dan siapa dia mentaati Allah dan rasul-nya maka sesungguhnya telah

dia mendapat keuntungan/kemenangan keuntungan/kemenangan
sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:71

 وََكاَن ذَٰلَِك ِعنَد الـلَّـِه فَْوزًا َعِظيًما
adalah dia itu disisi Allah keuntungan/kemenangan sangat berlipat

ganda
Al-Fath:5

َهَد َعَليُْه الـلَّـَه فََسيُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما  َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَما عَٰ
dan barang siapa dia menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan

atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala sangat berlipat
ganda

Al-Fath:10
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ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

ا َعِظيمًۢ

َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar Al-Baqarah:7 َعِظيٌم

بُِّكْم َعِظيٌم  َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Al-Baqarah:49

 َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Baqarah:114

 ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلبَيِّنَُٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dari sesudah apa datang kepada mereka keterangan yang jelas dan

mereka itu bagi mereka siksaan yang besar
Ali-Imran:105

 َوٱتََّقْوا۟ أَْجٌر َعِظيٌم
dan mereka bertakwa pahala yang besar

Ali-Imran:172

 َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar

Ali-Imran:176

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فََلُكْم أَْجٌر َعِظيٌم  َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri maka bagi kalian

pahala yang besar
Ali-Imran:179

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم  َلُهم مَّ
bagi mereka ampunan dan pahala yang besar

Al-Maidah:9

 َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Maidah:33

 َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka di dalam akhirat siksaan yang besar

Al-Maidah:41

بُِّكْم َعِظيٌم  َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Al-A'raaf:141

 َوأَنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
dan bahwasannya Allah di sisi-nya pahala yang besar

Al-Anfaal:28

 ِفيَمآ أََخذْتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dalam/disebabkan apa (kalian) mengambil siksaan yang besar

Al-Anfaal:68

 إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-Taubah:22
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 َقاَل إِنَُّهۥ ِمن َكيِْدُكنَّ إِنَّ َكيَْدُكنَّ َعِظيٌم
dia mengatakan sesungguhnya dia dari tipu daya kalian[pr]

sesungguhnya tipu daya kalian[pr] yang besar
Yusuf:28

بُِّكْم َعِظيٌم  َوِفى ذَٰلُِكم بَآَلٌء مِّن رَّ
dan pada yang demikian itu bagi kalian cobaan dari tuhan kalian yang

besar
Ibrahim:6

ٓوَء ِبَما َصَددتُّْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوَلُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم  َوتَذُوُقوا۟ ٱلسُّ
dan (kalian[lk]) merasakan (kalian[lk])[lk]) kejahatan dengan

apa/disebabkan (kalian) menghalang-halangi dari jalan Allah dan
bagimu siksaan yang besar

An-Nahl:94

 َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar

An-Nahl:106

اَعِة َشىٌْء َعِظيٌم  إِنَّ زَْلزََلَة ٱلسَّ
sesungguhnya kegoncangan kiamat barang sesuatu yang besar

Al-Hajj:1

 َوٱلَِّذى تََولَّىٰ ِكبْرَهُۥ ِمنُْهْم َلُهۥ َعذَاٌب َعِظيٌم
dan yang/siapa ia benar-benar memalingkan terbesarnya dari mereka

baginya siksaan yang besar
An-Nuur:11

ُكْم ِفى َمآ أَفَْضتُْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم  مَلَسَّ
niscaya telah benar-benar menimpa kalian di dalam apa kalian

menuju / bertolak tentang (kebenaran) itu siksaan yang besar
An-Nuur:14

 َوتَْحَسبُونَُهۥ َهيِّنًا َوُهَو ِعنَد الـلَّـِه َعِظيٌم
dan mengiranya kehinaan / keringanan dan dia disisi Allah yang

besar
An-Nuur:15

ٌ َعِظيٌم ذَا بُْهنتَٰ نََك هَٰ ذَا ُسبْحَٰ  أَن نَّتََكلََّم ِبهَٰ
untuk supaya membicarakan dengan ini maha suci engkau ini dusta

yang besar
An-Nuur:16

 َوَلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
dan bagi mereka siksaan yang besar

An-Nuur:23

 َوَلَها َعرٌْش َعِظيٌم
dan baginya/ia mempunyai singgasana yang besar

An-Naml:23

رَْك َلظُْلٌم َعِظيٌم  يَٰبُنَىَّ اَل تُْشرِْك ِبالـلَّـِه إِنَّ ٱلشِّ
wahai anakku tidak dipersekutukan dengan Allah sesungguhnya

mempersekutukan benar-benar kezaliman yang besar
Luqman:13

 ُقْل ُهَو نَبَؤٌا۟ َعِظيٌم
kamu hendaklah mengatakan dia berita yang besar

Shaad:67

 واََل َما ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َعِظيٌم
dan tidak apa yang mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

pemimpin-pemimpin yang besar
Al-Jaatsiyah:10
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ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم  لِلتَّْقَوٰى َلُهم مَّ
kepada takwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar

Al-Hujuraat:3

إِنَُّهۥ َلَقَسٌم لَّْو تَْعَلُموَن َعِظيٌم  َو
sesungguhnya ia sungguh sumpah jika kalian mengetahui yang besar

Al-Waqi'a:76

 إِنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anakmu cobaan-

cobaan dan Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-
Taghaabun:15

َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعِظيمٍ
dan Allah mempunyai karunia yang besar Ali-Imran:174 َعِظيمٍ

 ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Al-An'aam:15

 إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-A'raaf:59

 َوٱْستَرَْهبُوُهْم َوَجآُءو ِبِسْحٍر َعِظيمٍ
dan kalian menjadikan takut kepada mereka dan mereka

mendatangkan dengan sihir yang besar
Al-A'raaf:116

 نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنَُعذِّبُُهم مَّرَّتَنْيِ ثُمَّ يُرَدُّوَن إَِلىٰ َعذَاٍب َعِظيمٍ
kami mengetahui mereka[lk] akan siksa mereka dua kali kemudian

dikembalikan kepada azab / siksa yang besar
At-Taubah:101

 إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku siksa

hari yang besar
Yunus:15

 فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن مَّْشَهِد يَْومٍ َعِظيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

tempat/waktu menyaksikan hari yang besar
Maryam:37

 إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':135

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاُب يَْومٍ َعِظيمٍ  واََل تََمسُّ
dan janganlah mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya

dengan kejahatan maka dia akan menimpa kalian azab / siksa hari
yang besar

Asy-
Syu'araa':156

 إِنَُّهۥ َكاَن َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya dia adalah dia siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':189

 إِنَُّهۥ َلذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
sesungguhnya dia benar-benar mempunyai nasib baik/peruntungan

yang besar
Al-Qashash:79
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 َوفََديْنَُٰه ِبِذبْحٍ َعِظيمٍ
dan kami tebus/ganti dia dengan sembelihan yang besar

Ash-
Shaafaat:107

 ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Az-Zumar:13

 َوَما يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
dan tidak dilemparkan kecuali mempunyai keberuntungan yang besar

Fush-Shilat:35

 َعَلىٰ رَُجٍل مَِّن ٱْلَقْريَتنَْيِ َعِظيمٍ
atas/terhadap seorang laki-laki dari dua negeri yang besar

Az-Zukhruf:31

 إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-Ahqaaf:21

إِنََّك َلَعَلىٰ ُخُلٍق َعِظيمٍ  َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar di atas budi pekerti yang besar

Al-Qalam:4

 لِيَْومٍ َعِظيمٍ
pada hari yang besar

Al-Mutaffifiin:5

ُن أَلَّن نَّْجَمعَ ِعظَاَمُهۥ نسَٰ أَيَْحَسُب ٱإْلِ
apakah mengira manusia bahwa tidak mengumpulkan tulang-

belulangnya
Al-Qiyaamah:3 ِعظَاَمُهۥ

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا
dan mereka berkata apakah apabila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur
Al-Isra:49 ِعظًَٰما

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
dan mereka berkata apakah bila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur apakah sesungguhnya (kami) pasti orang
yang akan dibangkitkan penciptaan baru

Al-Isra:98

 فََخَلْقنَا ٱْلَعَلَقَة ُمْضَغًة فََخَلْقنَا ٱمْلُْضَغَة ِعظًَٰما
lalu (kami) menciptakan segumpal darah (ia[pr]) yang menjadi

segumpal daging lalu (kami) menciptakan yang menjadi segumpal
daging tulang belulang

Al-
Mu'minuun:14

أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما نَِّخرَةً
apakah apabila adalah kami tulang belulang kehancuran

An-Naziaat:11

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َوأَْعظََم
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أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم وَُكنتُْم تُرَابًا َوِعظًَٰما أَنَُّكم مُّْخرَُجوَن
apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa kamu apabila

(kalian[lk]) telah mati dan kalian adalah tanah dan tulang bahwa
kamu orang-orang yang dalam kondisi dikeluarkan

Al-
Mu'minuun:35

َوِعظًَٰما

َقاُلٓوا۟ أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
mereka berkata apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah

tanah dan tulang apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan
dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:82

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Ash-Shaafaat:16

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَِدينُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang

apakah sesungguhnya (kami) sungguh diberi pembalasan
Ash-Shaafaat:53

وََكانُوا۟ يَُقوُلوَن أَِئذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
dan adalah mereka mereka mengatakan apakah apabila (kami) telah

mati dan (kami) adalah tanah dan tulang apakah sesungguhnya
(kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Al-Waqi'a:47

َر لِّيَْغِفَر َلَك الـلَّـُه َما تََقدََّم ِمن ذَنِۢبَك َوَما تَأَخَّ
dengan (ia[lk]) yang digilai bagimu Allah apa yang (ia) kemudian

telah lewat / berlalu dari dosa-dosamu yang besar dia mengakhirkan
Al-Fath:2 َوَما

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َويُْعِظْم َلُهۥٓ أَْجًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya dan diperbesar
baginya pahala

Ath-Thalaaq:5
َويُْعِظْم

ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم ُحرُمَِٰت الـلَّـِه
itu dan barangsiapa diperbesar larangan/peraturan Allah Al-Hajj:30 يَُعظِّْم

ِئَر الـلَّـِه فَِإنََّها ِمن تَْقَوى ٱْلُقُلوِب ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم َشعَٰٓ
itu dan barangsiapa diperbesar syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya

ia dari takwa hati
Al-Hajj:32

َوَلَقْد َءاتَيْنََٰك َسبًْعا مَِّن ٱمْلَثَاِنى َوٱْلُقرَْءاَن ٱْلَعِظيَم
dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu tujuh dari (ia)

yang dua/berulang-ulang dan Al Quran maha besar/maha agung
Al-Hijr:87 ٱْلَعِظيَم

واََل يَـُٔوُدهُۥ ِحفْظُُهَما َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَعِظيُم
dan tidak Dia merasa berat memelihara keduanya dan dia sangat

tinggi maha besar/maha agung
Al-Baqarah:255 ٱْلَعِظيُم
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لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan demikianitu keberuntungan

maha besar/maha agung
An-Nisa:13

 ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
itu keberuntungan maha besar/maha agung

Al-Maidah:119

 ذَٰلَِك ٱْلِخزُْى ٱْلَعِظيُم
itu kehinaan maha besar/maha agung

At-Taubah:63

 ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

At-Taubah:72

لِِديَن ِفيَها ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya itu keberuntungan maha

besar/maha agung
At-Taubah:89

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selamanya itu keberuntungan

maha besar/maha agung
At-Taubah:100

 َوذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
dan demikian/itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

At-Taubah:111

 َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam

akhirat itu dia keberuntungan maha besar/maha agung
Yunus:64

ذَا َلُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar ia keberuntungan maha besar/maha

agung
Ash-Shaafaat:60

 فََقْد رَِحْمتَُهۥ َوذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
maka sesungguhnya telah merahmatinya dan demikian itu dia

keberuntungan maha besar/maha agung
Ghafir:9

 َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَعِظيُم
dan dia sangat tinggi maha besar/maha agung

Asy-Syuura:4

بَِّك ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  فَْضاًل مِّن رَّ
karunia dari tuhanmu itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

Ad-Dukhaan:57

لِِديَن ِفيَها ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  خَٰ
orang-orang yang kekal padanya itu dia keberuntungan maha

besar/maha agung
Al-Hadiid:12

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  َوَمسَٰ
dan tempat-tempat tinggal kebaikan di dalam surga 'adn itu

keberuntungan maha besar/maha agung
Ash-Shaff:12

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم  خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya itu

keberuntungan maha besar/maha agung
At-Taghaabun:9
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َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung Al-Baqarah:105 ٱْلَعِظيمِ

 َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Ali-Imran:74

 َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Anfaal:29

 َوُهَو رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ
dan dia tuhan 'arsy` besar/agung

At-Taubah:129

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ  فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فَنَجَّ
maka Kami memperkenankan baginya maka/lalu (kami) selamatkan

dia dan keluarganya dari bencana maha besar/maha agung
Al-Anbiyaa':76

بْعِ َورَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ وَِٰت ٱلسَّ مَٰ  ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit tujuh dan tuhan 'arsy`

maha besar/maha agung

Al-
Mu'minuun:86

 فَٱنفََلَق فََكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكٱلطَّْوِد ٱْلَعِظيمِ
lalu terbelahlah maka (ia) adalah tiap bagian/belahan seperti gunung

maha besar/maha agung
Asy-Syu'araa':63

 رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ
tuhan 'arsy` maha besar/maha agung

An-Naml:26

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ  َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan keluarganya dari bencana maha

besar/maha agung
Ash-Shaafaat:76

يْنَُٰهَما َوَقْوَمُهَما ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ  َونَجَّ
dan selamatkan mereka[lk] dan kaum keduanya dari bencana maha

besar/maha agung

Ash-
Shaafaat:115

وَن َعَلى ٱْلِحنِث ٱْلَعِظيمِ  وََكانُوا۟ يُِصرُّ
dan adalah mereka ditetapkan atas/terhadap pelanggaran/dosa maha

besar/maha agung
Al-Waqi'a:46

 فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:74

 فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Waqi'a:96

 َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:21

 َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:29
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 َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Jumu'ah:4

 إِنَُّهۥ َكاَن اَل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه ٱْلَعِظيمِ
sesungguhnya dia adalah dia tidak mereka mempercayai kepada

Allah maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:33

 فََسبِّحْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱْلَعِظيمِ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan nama tuhanmu

maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:52

 َعِن ٱلنَّبَِإ ٱْلَعِظيمِ
dari/tentang berita maha besar/maha agung

An-Naba:2

َقاَل رَبِّ إِنِّى َوَهَن ٱْلَعظُْم
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (ia) melemah tulang Maryam:4 ٱْلَعظُْم

َوٱنظُْر إَِلى ٱْلِعظَامِ َكيَْف نُنِشزَُها
dan lihatlah kepada tulang belulang bagaimana menurut disusunnya

kembali
Al-Baqarah:259 ٱْلِعظَامِ

فََكَسْونَا ٱْلِعظََٰم َلْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَُٰه َخْلًقا َءاَخَر
lalu (kami) membungkus tulang-tulang daging kemudian (kami)

tumbuhkanlah (ia) penciptaan yang lain

Al-
Mu'minuun:14

ٱْلِعظََٰم
َقاَل َمن يُْحىِ ٱْلِعظََٰم َوِهىَ رَِميٌم

dia mengatakan siapa ia menghidupkan tulang-tulang padahal ia
hancur / abu

YaaSiin:78

3680

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ف ط ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belas kasihan, belas, timbang

rasa, takziah, keseimbangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengikuti perasaan yg

berlebihan, menyukai, menyokong, mengataskan, berbaik hati, bermurah
hati, memperkenankan, menyerupai, mengaruniai, memperkenan, berlaku

berhati-hati

ِعطِْفِهۦ
lambungnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثَاِنىَ ِعطِْفِهۦ لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
(ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) lambungnya sungguh dia

menyesatkan dari jalan Allah
Al-Hajj:9 ِعطِْفِهۦ
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Kosakata AlQuran

ل ط ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerugian, rugi, selai,

kemacetan, kesulitan, kesukaran, jem, sele, jelai, orang pincang, si
pincang, orang timpang, pembatalan, suak, pencapan, tinggal, menginap,

menumpang, berdiam, menunda, diopname, mukim, tinggalnya,
penundaan, penopang, penyokong, jahitan penguat pd pakaian, bubutan,

karang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merusakkan, mendapat

cedera, membejatkan, mencacati, mencacatkan, menjejalkan, berjejal,
mengganggu, berdesakan, menyumbat, mengasak, menekan, menjepit,

menumpukkan, menjadi ketat, berdesak-desakan, mengacaukan,
menghancurkan, memutuskan, memisahkan, memecahbelah,

menonaktifkan, melumpuhkan, tahan, menahan, mengangkat, menunda,
memegang, menegakkan, menghambat, menghalangi, menghalang,
merintangi, mencegah, mengacau-balaukan, memblokir, melintangi,
merusak, melemahkan, memincangkan, menimpang, membatalkan,

menghapuskan, memansuhkan, batalkan, mencabut, mempertiadakan,
memarang, menidakkan, mempertidak, mempertidakkan,

mencabuntukan, mempertarikkan, mencap, membingungkan,
memperkacaukan, menyebabkan gila, menggilakan, merusakkan pikiran,
menumpang, berdiam, menangguhkan, diopname, mukim, menghentikan,

menggantung, menggantungkan, menskors, menyingkirkan, memecat

مَُّعطََّلٍة ُعطَِّلْت
wanita yang sangat kesepihan benar-benar dibiarkan/ditinggalkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ٱْلِعَشاُر ُعطَِّلْت َو
dan apabila unta-unta bunting benar-benar dibiarkan/ditinggalkan At-Takwiir:4 ُعطَِّلْت

فَِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها َوِبئٍْر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد
maka ia (rumah-rumah) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang atas/terhadap

atap-atapnya dan sumur/telaga wanita yang sangat kesepihan dan
istana tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Al-Hajj:45
مَُّعطََّلٍة
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Kosakata AlQuran

ي ط ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persetujuan, keserasian,

dana, hadiah, tunjangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberikan, memberi,

mengorbankan, menyerahkan, mengakui, mengizinkan, mengabulkan,
menghadiahi, membenarkan, mengaruniakan, menuruti, mencurahkan,

menyampaikan, menghadiahkan, menyajikan, sesuai, selaras, cocok,
serasi, seia, seia sekata, sependapat, memperbolehkan, memperkenankan,

menyediakan, merelakan, membolehkan, membebaskan,
mempertimbangkan, memperhitungkan, menghargai, memperkenan,

membawakan, mengantarkan, menghasilkan, memberi hasil, melepaskan,
menyelamatkan, mengucapkan, memperlepas, memperlepaskan,

mengenali, mengenal, sadar, menerima, mengaku, memasukkan, masih
dapat, berlaku

َعطَآُء َعطَآًء أُْعطُوا۟ أَْعطَيْنََٰك أَْعطَىٰ
pemberian/kemurahan pemberian (mereka[lk]) diberi

(kami) telah
memberikan
kepada kamu

ia memberikan

َوأَْعطَىٰ فَتََعاطَىٰ َعطَآؤُنَا َعطَآِء َعطَآُء
dan (ia) memberi

(memberilah)
lalu ia berbuat

nekat pemberian kami pemberian/kemurahan pemberian/kemurahan

يُْعِطيَك يُْعطُوا۟
diberikan kepadamu diberi/dibayar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50 أَْعطَىٰ

فَأَمَّا َمْن أَْعطَىٰ َوٱتََّقىٰ
maka adapun orang ia memberikan dan bertaqwa

Al-Lail:5
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KosakataAlQuran

إِنَّآ أَْعطَيْنََٰك ٱْلَكْوثََر
sesungguhnya kami (kami) telah memberikan kepada kamu nikmat

yang banyak
Al-Kauthar:1 أَْعطَيْنََٰك

فَِإْن أُْعطُوا۟ ِمنَْها رَُضوا۟
maka jika (mereka[lk]) diberi daripadanya (mereka)rela At-Taubah:58 ۟ أُْعطُوا

إاِلَّ َما َشآَء َربَُّك َعطَآًء َغيَْر َمْجذُوٍذ
kecuali apa ia menghendaki tuhanmu pemberian tidak / bukan / selain

(ia[lk]) yang diputus
Huud:108 َعطَآًء

بَِّك َعطَآًء ِحَسابًا َجزَآًء مِّن رَّ
balasan dari tuhanmu pemberian perhitungan/pemeriksaan

An-Naba:36

َوَما َكاَن َعطَآُء َربَِّك َمْحظُوًرا
dan tidak adalah dia pemberian/kemurahan tuhanmu terhalang Al-Isra:20 َعطَآُء

ؤآَُلِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك ؤآَُلِء َوهَٰٓ ُكالًّ نُِّمدُّ هَٰٓ
setiap diberikan bantuan mereka ini (golongan ini) dan mereka itu

(golongan itu) dari pemberian/kemurahan tuhanmu
Al-Isra:20 َعطَآِء

ذَا َعطَآؤُنَا فَٱْمنُنْ أَْو أَْمِسْك ِبَغيِْر ِحَساٍب هَٰ
ini pemberian kami maka berikanlah atau (kamu[lk]) tahanlah dengan

tidak/tanpa perhitungan
Shaad:39 َعطَآؤُنَا

فَنَاَدْوا۟ َصاِحبَُهْم فَتََعاطَىٰ فََعَقَر
maka (mereka) memanggil (ia[lk]) yang menjadi kawan mereka lalu

ia berbuat nekat maka (ia) menyembelihnya
Al-Qamar:29 فَتََعاطَىٰ

َوأَْعطَىٰ َقلِياًل َوأَْكَدىٰٓ
dan (ia) memberi (memberilah) sedikit dan (ia) menahanlah / tidak

memberi
An-Najm:34 َوأَْعطَىٰ

إِن لَّْم يُْعطَْوا۟ ِمنَْهآ إِذَا ُهْم يَْسَخطُوَن َو
dan jika tidak diberi daripadanya tiba-tiba/tatkala mereka marah At-Taubah:58 ۟ يُْعطَْوا

ِغُروَن َحتَّىٰ يُْعطُوا۟ ٱْلجِزْيََة َعن يٍَد َوُهْم صَٰ
sehingga diberi/dibayar upeti-upeti dari tangan/dengan patuh dan

mereka orang-orang yang telah kecil / hina
At-Taubah:29 ۟ يُْعطُوا

َوَلَسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَرَْضىٰٓ
dan kelak diberikan kepadamu tuhanmu makajadi puas Ad-Duha:5 يُْعِطيَك
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Kosakata AlQuran

د ظ ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tangan, kekuatan, pembantu,

penolong, penunjang, sambungan tangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempersenjatai,

memperlengkapi, siap berperang, menyerang, membentur, mogok,
memukul, mencetak, menyambar, menabrak, mencoret, menggeret,

menggores, mencoreng, menghantam, menumbuk, menampar, mencapai,
menemukan, makan, membunyikan, berbunyi, membongkar,

menghapuskan, memukulkan, memperpukul, memperpukulkan,
menghantamkan, melekatkan, melanggar, menggayung, mengesankan,

memperkesankan, menyebabkan, mendatangkan, mengambil, memukul-
mukul

َعُضَدَك َعُضًدا
lenganmu pembantu/penolong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ٱمْلُِضلِّنَي َعُضًدا
dan tidak ciptaan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak adalah aku orang

yang mengambil orang-orang yang menyesatkan pembantu/penolong
Al-Kahfi:51 َعُضًدا

َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك َونَْجَعُل َلُكَما ُسْلطَٰنًا
dia mengatakan akan meneguhkan/menguatkan lenganmu dengan

saudaramu danmenjadikan bagi kamu berdua kekuasaan
Al-Qashash:35 َعُضَدَك
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Kosakata AlQuran

ظ ظ ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gigit, sesuap, tusukan,

penggigit, ketip, potong, bagian, jepret, kancing, derak, bunyi keras, bunyi
nyaring, derik, kertak, udara dingin, kue jahe, juara

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggigit, memagut, menekan
dgn keras, menerima kalah, membentak, mencaplok, merampas,

menggertak, mematahkan, putus, menghardik, menyentak, membunyikan,
meletik, mengatupkan dgn bunyi keras, memotong, menjepret dgn

kamera, mengambil foto, berderak-derak, menggerut, menggigit dgn suara
keras, tdk sabar, menyakitkan, ngilu, menyedihkan

يََعضُّ وا۟ َعضُّ
menggigit mereka menggigit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وا۟ َعَليُْكُم ٱأْلَنَاِمَل ِمَن ٱْلَغيِْظ إِذَا َخَلْوا۟ َعضُّ َو
dan apabila mereka melewati mereka menggigit atas kalian jari-jari

dari kemarahan/kebencian
Ali-Imran:119 ۟ وا َعضُّ

َويَْوَم يََعضُّ ٱلظَّالُِم َعَلىٰ يََديِْه
dan pada hari menggigit orang yang zalim atas/terhadap dua

tangannya
Al-Furqon:27 يََعضُّ
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Kosakata AlQuran

ل ظ ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna otot, palang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghalangi, menghambat,
mencegah, merintangi, memblokir

تَْعُضُلوُهنَّ
kalian menghalangi mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَاَل تَْعُضُلوُهنَّ أَن يَنِكْحَن أَزْوََٰجُهنَّ
maka jangan kalian menghalangi mereka bahwa menikah (bakal)

suami-suami mereka
Al-Baqarah:232 تَْعُضُلوُهنَّ

واََل تَْعُضُلوُهنَّ لِتَذَْهبُوا۟ ِببَْعِض َمآ َءاتَيْتُُموُهنَّ
dan jangan kalian menghalangi mereka agar kalian

melenyapkan/mengambil kembali sebagian apa kamu telah
memberikan kepada mereka

An-Nisa:19
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Kosakata AlQuran

ن ظ ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ranting, dahan, simpang,

agen, sambilan, anak sungai, tangkai, pemuda, tunas, pucuk, taruk,
kecambah, perburuan, sulur, saluran, cangkuk, taoge, roboh, jatuh,
dimenangi, menggumalkan, mengumalkan, mengisuntukan, menjadi

kumal, menjadi gumal, lipatan, kerut, kisut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bercabang, bersimpang,

mempercabangkan, menembak, membuat, melepaskan, bermain,
mengarungi, melemparkan, mengajukan, lipatan, kerut, mengisuntukan,

mengerut, menertawakan, berlelah, membuat lipatan, menjadi kumal,
membunuh, melelahkan diri, memperlelah diri

ِعِضنَي
terbagi-bagi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَِّذيَن َجَعُلوا۟ ٱْلُقرَْءاَن ِعِضنَي
orang-orang yang (mereka) menjadikan al quran terbagi-bagi Al-Hijr:91 ِعِضنَي
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Kosakata AlQuran

ر ف ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna setan, iblis, jin, jenis setan,

jenis jin
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِعفِْريٌت
ifrit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل ِعفِْريٌت مَِّن ٱْلجِنِّ
dia mengatakan ifrit dari jin-jin An-Naml:39 ِعفِْريٌت
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Kosakata AlQuran

ف ف ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berbudi, budiman, yg pd

tempatnya, tdk palsu, sopan, sopan santun, hormat, halus, muliaadjektiva,
rendah hati, sederhana, rendah, hina, miskin, malu, sedang, yg tdk

menonjolkan diri, bersahaja, pemalu, tersipu, kesipuan, malu sipu, sok
malu, tdk sombong, berkenaan dgn perawan, rendah hati, mulia, luhur,

bangsawan, agung, ningrat, berbudi luhur, angkuh, megah, sombong, jaya,
meriah, terhormat, tulus, gara, tulus ikhlas, murni, sejati, asli, bermutu,

tulen, penuh kebesaran, raja, luhur, kesederhanaan, kemudahan,
kesahajaan, ketulusan, kebodohan, ketulusan hati, kesopanan, kerendahan
hati, kesantunan, kejatmikaan, kesopan-santunan, pemantangan minuman

keras, kepolosan, kecermatan, ketegangan, kekerasan, kehinaan,
kekhusyukan, khudu, khidmat, kehematan, keekonomisan, keugaharian,

kekasaran, ketidaksopanan, cara hidup pedusunan, adat dusun, cara
berbicara kedusun-dusunan, kehebatan, kepelikan, kesucian, kemurnian,

kegadisan, kebersihan, ketenangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلتََّعفُِّف يَْستَْعِففَْن َوْليَْستَْعِفِف فَْليَْستَْعِفْف
kehormatan

selalu memohon menjaga
kehormatan (berlaku

sopan)
maka hendaklah menjaga

kehormatan
maka hendaklah menjaga

kehormatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن يَْكبَُروا۟ َوَمن َكاَن َغِنيًّا فَْليَْستَْعِفْف
bahwa mereka dewasa / besar dan barang siapa adalah dia sangat

kaya maka hendaklahmenjaga kehormatan
An-Nisa:6 فَْليَْستَْعِفْف

َوْليَْستَْعِفِف ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن ِنَكاًحا
maka hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang tidak mereka

mendapatkan pernikahan
An-Nuur:33 َوْليَْستَْعِفِف

َوأَن يَْستَْعِففَْن َخيٌْر لَُّهنَّ َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan jika selalu memohon menjaga kehormatan (berlaku sopan)

kebaikan bagi mereka dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:60 يَْستَْعِففَْن

يَْحَسبُُهُم ٱْلَجاِهُل أَْغِنيَآَء ِمَن ٱلتََّعفُِّف
dia menyangka mereka yang bodoh orang-orang kaya dari

kehormatan
Al-Baqarah:273 ٱلتََّعفُِّف
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و ف ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna grasi, maaf, ampun,

ampunan, kemaafan, keampunan, pengurangan, keringanan, pembebasan,
permaafan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengampuni, memaafi,
memberi grasi, memberi ampun

َعفَْونَا َعفَوا۟ َعفَا تَْعفُٓوا۟ تَْعفُوا۟
kami memaafkan mereka

memafaafkan
dia telah memberi

maaf memaafkan memaafkan

فَٱْعُف فََعفَْونَا ُعِفىَ َعفُوًّا َعفَْونَا
maka kamu
hendaklah

memaafkan
maka kami telah

memaafkan telah dimaafkan sangat pemaaf kami memaafkan

َوَعفَا نَّْعُف َلَعفُوٌّ فَٱْعفُوا۟ فَٱْعُف
dan (ia) memaafkan maafkan sungguh sangat

pemaaf
maka hendalah
kalian maafkan

maka kamu
hendaklah

memaafkan

َوٱْعُف َويَْعفُوا۟ َويَْعُف َوْليَْعفُوا۟ َوَعفَا
dan maafkanlah dan memaafkan dan memaafkan dan hendaklah

memaafkan dan (ia) memaafkan

۟ يَْعفَُوا يَْعفَُو
dia memaafkan dia memaafkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن تُبُْدوا۟ َخيًْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا۟ َعن ُسٓوٍء
jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya

atau memaafkan dari jelek
An-Nisa:149 ۟ تَْعفُوا
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إِن تَْعفُوا۟ َوتَْصفَُحوا۟ َوتَْغِفُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم فَٱْحذَُروُهْم َو
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jika memaafkan dan berhati

lapang dan mengampuni maka sesungguhnya Allah sangat
mengampuni sangat penyayang

At-
Taghaabun:14

َوأَن تَْعفُٓوا۟ أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى
dan bahwa memaafkan paling/lebih dekat kepada takwa Al-Baqarah:237 ۟ تَْعفُٓوا

َوَلَقْد َعفَا َعنُكْم َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf dari kalian dan Allah

mempunyai karunia atas/terhadap orang-orang yang beriman
Ali-Imran:152 َعفَا

َوَلَقْد َعفَا الـلَّـُه َعنُْهْم
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf Allah dari/kepada mereka

Ali-Imran:155

ا َسَلَف ذَٰلَِك ِصيَاًما لِّيَذُوَق َوبَاَل أَْمرِِهۦ َعفَا الـلَّـُه َعمَّ
itu berpuasa supaya merasakan kejahatan/akibat buruk urusan-nya dia

telah memberi maaf Allah tentang apa dia melalui
Al-Maidah:95

َعفَا الـلَّـُه َعنَْها َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dia telah memberi maaf Allah daripadanya dan Allah sangat

mengampuni Maha Penyantun
Al-Maidah:101

َعفَا الـلَّـُه َعنَك لَِم أَِذنَت َلُهْم
dia telah memberi maaf Allah padamu mengapa (kamu[lk])

mengizinkan kepada kamu
At-Taubah:43

فََمْن َعفَا َوأَْصَلحَ فَأَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
maka barang siapa dia telah memberi maaf dan kamu memperbaiki

maka pahalanya atas/terhadap Allah
Asy-Syuura:40

رَّآُء رَّآُء َوٱلسَّ َحتَّىٰ َعفَوا۟ وََّقاُلوا۟ َقْد َمسَّ َءابَآَءنَا ٱلضَّ
sehingga mereka memafaafkan dan mereka berkata sungguh telah dia

menimpa bapak / nenek moyang kami penderitaan dan kesenangan
Al-A'raaf:95 ۟ َعفَوا

ثُمَّ َعفَْونَا َعنُكم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian kami memaafkan dari kalian dari sesudah itu Al-Baqarah:52 َعفَْونَا

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َغفُوًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf sangat pengampun An-Nisa:43 َعفُوًّا

وََكاَن الـلَّـُه َعفُوًّا َغفُوًرا
dan ia adalah Allah sangat pemaaf sangat pengampun

An-Nisa:99

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َقِديًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf maha kuasa

An-Nisa:149
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فََمْن ُعِفىَ َلُهۥ ِمْن أَِخيِه َشىٌْء
maka barang siapa telah dimaafkan baginya dari saudaranya barang

sesuatu
Al-Baqarah:178 ُعِفىَ

ِبينًا فََعفَْونَا َعن ذَٰلَِك َوَءاتَيْنَا ُموَسىٰ ُسْلطَٰنًا مُّ
maka kami telah memaafkan dari itu dan kami berikan Musa

kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:153 فََعفَْونَا

فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْستَْغِفْر َلُهْم َوَشاِورُْهْم ِفى ٱأْلَْمِر
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kalian hendaklah

mohon ampun bagi mereka dan kalian hendaklah musyawarah
dengan mereka di dalam urusan ini

Ali-Imran:159
فَٱْعُف

فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْصفَحْ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kamu hendaklah

membiarkan sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang
berbuat baik

Al-Maidah:13

فَٱْعفُوا۟ َوٱْصفَُحوا۟ َحتَّىٰ يَأِْتىَ الـلَّـُه ِبأَْمرِِهۦٓ
maka hendalah kalian maafkan dan hendaklah kalian berlapang dada

sehingga ia menghadiri/mendatangi Allah dengan perintahnya
Al-Baqarah:109 ۟ فَٱْعفُوا

ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60 َلَعفُوٌّ

إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh sangat pemaaf sangat

mengampuni
Al-Mujaadilah:2

إِن نَّْعُف َعن طَآِئفٍَة مِّنُكْم
jika maafkan dari/terhadap segolongan diantara kalian At-Taubah:66 نَّْعُف

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187
َوَعفَا

َوْليَْعفُوا۟ َوْليَْصفَُحٓوا۟ أاََل تُِحبُّوَن
dan hendaklah memaafkan dan hendaklahberlapang dada apakah

tidak kalian mencintai
An-Nuur:22 ۟ َوْليَْعفُوا

أَْو يُوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسبُوا۟ َويَْعُف َعن َكِثيٍر
atau sungguh ingin untuk dibinasakan mereka[pr] (nya) dengan sebab

mereka telah melakukan dan memaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:34 َويَْعُف
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ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن ٱْلِكتَِٰب َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر َكِثيًرا مِّمَّ
sangat banyak dari apa adalah kalian kalian menyembunyikan dari

kitab dan memaafkan dari sangat banyak
Al-Maidah:15 ۟ َويَْعفُوا

يِّـَٔاِت َويَْعَلُم َما تَفَْعُلوَن َويَْعفُوا۟ َعِن ٱلسَّ
dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan dan dia mengetahui apa

yang (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Asy-Syuura:25

فَِبَما َكَسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر
maka disebabkan ia telah mengusahakan tangan-tangan kalian dan

memaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:30

َوٱْعُف َعنَّا َوٱْغِفْر َلنَا َوٱرَْحْمنَآ أَنَت َمْوَلىٰنَا
dan maafkanlah dari kami dan ampunilah bagi kami dan rahmatilah

kami Engkau pelindung kami
Al-Baqarah:286 َوٱْعُف

ِظِمنَي ٱْلَغيَْظ َوٱْلَعاِفنَي َعِن ٱلنَّاِس َوٱْلكَٰ
dan orang-orang yang menahan kemarahan/kebencian dan orang-

orang yang memaafkan dari manusia/orang lain
Ali-Imran:134 َوٱْلَعاِفنَي

فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم إآِلَّ أَن يَْعفُوَن
maka (bayarlah) seperdua apa (kalian) menentukan / mewajibkan

kecuali bahwa/jika memaafkan
Al-Baqarah:237 يَْعفُوَن

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َعَسى الـلَّـُه أَن يَْعفَُو َعنُْهْم
maka itulah mereka dia mudah-mudahan Allah akan dia memaafkan

dari mereka
An-Nisa:99 يَْعفَُو

أَْو يَْعفَُوا۟ ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ ُعْقَدةُ ٱلنَِّكاحِ
atau dia memaafkan yang dengan tangannya ikatan nikah Al-Baqarah:237 ۟ يَْعفَُوا

َويَْسـَُٔلونََك َماذَا يُنِفُقوَن ُقِل ٱْلَعفَْو
dan mereka akan menanyakan kepadamu apa yang mereka

menafkahkan kamu hendaklah mengatakan lebih dari keperluan
Al-Baqarah:219 ٱْلَعفَْو

ِهلنَِي ُخِذ ٱْلَعفَْو َوأُْمْر ِبٱْلُعْرِف َوأَْعرِْض َعِن ٱْلجَٰ
ambillah/berilah lebih dari keperluan dan kamu hendaklah menyuruh

dengan mengerjakan kebaikan dan kamu hendaklah memaling dari
orang-orang yang jahil

Al-A'raaf:199
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ب ق ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna anak cucu, keturunan,

turunan, hak, tumit sepatu, susuh, segi, bangsat, bedebah, tempat tumit di
kaus kaki, tempat tumit di kaos kaki

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuntuti, menyentuh dgn
tumit, memperturuntukan, ikut dekat-dekat tumit.

َعِقبَيِْه َعاَقبْتُْم َعاَقَب أَْعقَِٰبُكْم أَْعَقاِبنَا
kedua tumitnya (kalian) membalas (ia) membalas tumit-tumit kalian tumit-tumit kami

ِقبَتَُهَمآ عَٰ ِقبَُة عَٰ ِقبََة عَٰ َعِقِبِهۦ َعِقبَيِْه
(ia[lk]) yang

mengakibatkan
keduanya

yang mengakibatkan
(ia[pr]) yang

mengakibatkan /
mengakibatkan

akibatnya kedua tumitnya

ُعوِقَب ُعْقبََٰها ُعْقبَى ُعْقبًا ِقبَتَُهَمآ عَٰ
diusahakan untuk

dibalas akibatnya akibat / kesudahan balasan
(ia[lk]) yang

mengakibatkan
keduanya

فَأَْعَقبَُهْم ِعَقاِب ِعَقاٍب ُعوِقبْتُم ُعوِقَب
maka (ia[lk])
menyebabkan

membalas mereka
kesudahan-ku /

hukuman-ku akibat / kesudahan diusahakan untuk
dibalas (kalian)

diusahakan untuk
dibalas

ُمَعقِّبٌَٰت ُمَعقَِّب فََعاِقبُوا۟ فََعاَقبْتُْم فَأَْعَقبَُهْم
(ia[pr]) yang

membawa akibat
orang yang

membawa akibat maka membalas lalu (kalian)
membalas

maka (ia[lk])
menyebabkan

membalas mereka
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ٱْلَعَقبََة يَُعقِّْب وَُّعْقبَى
pendakian / penanjakan diakibatkan dan kesudahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونُرَدُّ َعَلىٰٓ أَْعَقاِبنَا بَْعَد إِذْ َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan kami dikembalikan atasku/terhadapku tumit-tumit kami sesudah

ketika dia menunjuki kami Allah
Al-An'aam:71 أَْعَقاِبنَا

أَفَِإي۟ن مَّاَت أَْو ُقِتَل ٱنَقَلبْتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم َشيْـًٔا
apakah jika mati atau dia telah dibunuh apakah kalian kembali

atasku/terhadapku tumit-tumit kalian sesuatu
Ali-Imran:144 أَْعقَِٰبُكْم

ِسِريَن يَرُدُّوُكْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
mereka mengembalikan kalian atasku/terhadapku tumit-tumit kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Ali-Imran:149

َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن
sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian

maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian
membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

ذَٰلَِك َوَمْن َعاَقَب ِبِمثِْل َما ُعوِقَب ِبِهۦ
itu dan barangsiapa (ia) membalas dengan semisal/sebanding apa

yang diusahakan untuk dibalas dengannya
Al-Hajj:60 َعاَقَب

إِْن َعاَقبْتُْم فََعاِقبُوا۟ ِبِمثِْل َما ُعوِقبْتُم ِبِهۦ َو
dan jika (kalian) membalas maka membalas dengan

semisal/sebanding apa diusahakan untuk dibalas(kalian) dengannya
An-Nahl:126 َعاَقبْتُْم

ن يَنَقلُِب َعَلىٰ َعِقبَيِْه ِممَّ
dari siapa dia membalik / kembali atas/terhadap kedua tumitnya Al-Baqarah:143 َعِقبَيِْه

ِكِريَن َوَمن يَنَقلِْب َعَلىٰ َعِقبَيِْه َوَسيَْجِزى الـلَّـُه ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia akhirnya berbalik/kembali atas/terhadap kedua
tumitnya dan dia akan memberi balasan Allah para yang bersyukur

Ali-Imran:144

ا تَرَآَءِت ٱْلِفئَتَاِن نََكَص َعَلىٰ َعِقبَيِْه إِنِّى َجاٌر لَُّكْم فََلمَّ  َو
dan sesungguhnya saya pelindung bagi kalian maka tatkala (kamu)

saling melihat kedua golongan/pasukan (ia) membalikan
atas/terhadap kedua tumitnya

Al-Anfaal:48

َوَجَعَلَها َكلَِمةًۢ بَاِقيًَة ِفى َعِقِبِهۦ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan(ia) menjadikannya satu kalimat (ia[pr]) yang mengkekalkan di

dalam akibatnya boleh jadi mereka mereka kembali
Az-Zukhruf:28 َعِقِبِهۦ
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ٓوأَىٰٓ ـُٔوا۟ ٱلسُّ ِقبََة ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ ثُمَّ َكاَن عَٰ
kemudian adalah dia (ia[pr]) yang mengakibatkan / mengakibatkan

orang-orang yang kejahatan-kejahatan (mereka) kejahatan
Ar-Ruum:10 ِقبََة عَٰ

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Ali-Imran:137
ِقبَُة عَٰ

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي ثُمَّ ٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kemudian kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut
adalah dia yang mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Al-An'aam:11

ِقبَُة ٱلدَّاِر إِنِّى َعاِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)
Al-An'aam:135

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:84

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن َوٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
dan perhatikanlah bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:86

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَظََلُموا۟ ِبَها فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu mereka mengingkari dengannya/padanya maka kamu hendaklah
memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan

orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:103

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Yunus:39

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Yunus:73

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Yusuf:109

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

An-Nahl:36

ِقبَُة ٱأْلُُموِر َوهللَِِّ عَٰ
dan kepunyaan Allah yang mengakibatkan segala urusan

Al-Hajj:41
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ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan
An-Naml:14

ِقبَُة َمْكرِِهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan tipu daya mereka
An-Naml:51

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah

dia yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
An-Naml:69

ِقبَُة ٱلدَّاِر َوَمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
dan siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)

Al-Qashash:37

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Al-Qashash:40

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ar-Ruum:9

ِقبَُة  ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut adalah dia yang mengakibatkan

Ar-Ruum:42

ِقبَُة ٱأْلُُموِر فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ َوإَِلى الـلَّـِه عَٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan pada tali perjanjian yang

teguh/kokoh dan kepada Allah yang mengakibatkan segala urusan
Luqman:22

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Faathir:44

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Ash-Shaafaat:73

ِقبَُة ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang adalah mereka dari sebelum
mereka

Ghafir:21

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ghafir:82
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ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka Kami siksa dari mereka maka kamu hendaklah memperhatikan

bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan orang-orang
yang mendustakan

Az-Zukhruf:25

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Muhammad:10

ِقبَُة أَْمرَِها ُخْسًرا فَذَاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن عَٰ
maka (ia) merasakan kejahatan/akibat buruk urusannya/perbuatannya
dan ia adalah yang mengakibatkan urusannya/perbuatannya kerugian

Ath-Thalaaq:9

ِقبَتَُهَمآ أَنَُّهَما ِفى ٱلنَّاِر فََكاَن عَٰ
maka (ia) adalah (ia[lk]) yang mengakibatkan keduanya bahwasanya

keduanya di dalam neraka
Al-Hasyr:17 ِقبَتَُهَمآ عَٰ

ُهَو َخيٌْر ثََوابًا َوَخيٌْر ُعْقبًا
dia kebaikan pelipatan pahala dan kebaikan balasan Al-Kahfi:44 ُعْقبًا

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
itulah mereka bagi mereka akibat / kesudahan tempat Arraad:22 ُعْقبَى

َسلٌَٰم َعَليُْكم ِبَما َصبَرْتُْم فَِنْعَم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
kehormatan/kesejahteraan atas kalian dengan apa/sebab (kalian)

bersabar maka nikmat akibat / kesudahan tempat
Arraad:24

ِفِريَن ٱلنَّاُر ِتْلَك ُعْقبَى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَُّعْقبَى ٱْلكَٰ
itu akibat / kesudahan orang-orang yang mereka bertakwa dan

kesudahan para pembangkang / kafir neraka
Arraad:35

َوَسيَْعَلُم ٱْلُكفَُّٰر مِلَْن ُعْقبَى ٱلدَّاِر
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang kafir untuk siapa akibat /

kesudahan tempat
Arraad:42

واََل يََخاُف ُعْقبََٰها
dan tidak mereka takut akibatnya Ash-Shams:15 ُعْقبََٰها

ذَٰلَِك َوَمْن َعاَقَب ِبِمثِْل َما ُعوِقَب ِبِهۦ
itu dan barangsiapa (ia) membalas dengan semisal/sebanding apa

yang diusahakan untuk dibalas dengannya
Al-Hajj:60 ُعوِقَب

إِْن َعاَقبْتُْم فََعاِقبُوا۟ ِبِمثِْل َما ُعوِقبْتُم ِبِهۦ َو
dan jika (kalian) membalas maka membalas dengan

semisal/sebanding apa diusahakan untuk dibalas (kalian) dengannya
An-Nahl:126 ُعوِقبْتُم
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إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة َوذُو ِعَقاٍب أَلِيمٍ
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan dan

mempunyai akibat / kesudahan pedih
Fush-Shilat:43 ِعَقاٍب

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32
ِعَقاِب

 إِن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ ِعَقاِب
tidak lain setiap kecuali dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

rasul maka pastilah kesudahan-ku / hukuman-ku
Shaad:14

 فَأََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka mengazab mereka maka bagaimana adalah dia kesudahan-ku /

hukuman-ku
Ghafir:5

فَأَْعَقبَُهْم ِنفَاًقا ِفى ُقُلوِبِهْم
maka (ia[lk]) menyebabkan membalas mereka kemunafikan di dalam

hati mereka
At-Taubah:77 فَأَْعَقبَُهْم

إِن فَاتَُكْم َشىٌْء مِّْن أَزْوَِٰجُكْم إَِلى ٱْلُكفَّاِر فََعاَقبْتُْم َو
dan jika dia melepaskan kalian barang sesuatu dari isteri-isteri kalian

kepada orang-orang kafir lalu (kalian) membalas

Al-
Mumtahinah:11

فََعاَقبْتُْم
إِْن َعاَقبْتُْم فََعاِقبُوا۟ ِبِمثِْل َما ُعوِقبْتُم ِبِهۦ َو

dan jika (kalian) membalas maka membalas dengan
semisal/sebanding apa diusahakan untuk dibalas(kalian) dengannya

An-Nahl:126 ۟ فََعاِقبُوا
َوالـلَّـُه يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِهۦ َوُهَو َسِريعُ ٱْلِحَساِب

dan Allah ia memberi keputusan tidak orang yang membawa akibat
bagi ketetapan hukumNya dan dia amat cepat perhitungan

Arraad:41 ُمَعقَِّب
َلُهۥ ُمَعقِّبٌَٰت مِّۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ

baginya (ia[pr]) yang membawa akibat dari antara dua
tangannya/depannya dan dari belakangnya

Arraad:11 ُمَعقِّبٌَٰت
ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي يُورِثَُها َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوٱْلعَٰ

dia diwariskannya siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan
akibatnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-A'raaf:128 ِقبَُة َوٱْلعَٰ
ِقبَُة لِلتَّْقَوٰى اَل نَْسـَُٔلَك ِرزًْقا نَّْحُن نَْرزُُقَك َوٱْلعَٰ

tidak minta kepadamu rizki kami memberi rezekimu dan akibat
kepada takwa

Thaahaa:132

ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي واََل فََساًدا َوٱْلعَٰ
dan tidak benar-benar kerusakan dan akibat/kesudahan bagi orang-

orang yang melakukan ketaqwaan
Al-Qashash:83
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ِفِريَن ٱلنَّاُر ِتْلَك ُعْقبَى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَُّعْقبَى ٱْلكَٰ
itu akibat / kesudahan orang-orang yang mereka bertakwa dan

kesudahan para pembangkang / kafir neraka
Arraad:35 وَُّعْقبَى

َولَّىٰ ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعقِّْب
memalingkan (mereka) yang sungguh-sungguh membalik ke

belakang dan dia tidak diakibatkan
An-Naml:10 يَُعقِّْب

َولَّىٰ ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعقِّْب يَُٰموَسىٰٓ
memalingkan (mereka) yang sungguh-sungguh membalik ke

belakang dan dia tidak diakibatkan ya Musa
Al-Qashash:31

فَاَل ٱْقتََحَم ٱْلَعَقبََة
maka/tetapi tidak (ia) menempuh pendakian / penanjakan Al-Balad:11 ٱْلَعَقبََة

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلَعَقبَُة
dan tidak memberitahukan kamu apa pendakian / penanjakan Al-Balad:12 ٱْلَعَقبَُة

ِقبََة لِْلُمتَِّقنَي فَٱْصِبْر إِنَّ ٱْلعَٰ
maka bersabarlah sesungguhnya (ia[pr]) yang mengakibatkan

/membalas bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Huud:49 ِقبََة ٱْلعَٰ

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Baqarah:196 ٱْلِعَقاِب

 فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan

Al-Baqarah:211

 َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan Allah sangat keras/berat balasan

Ali-Imran:11

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat keras/berat balasan
Al-Maidah:2

 ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Maidah:98

 إِنَّ َربََّك َسِريعُ ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat balasan

Al-An'aam:165

إِنَُّهۥ َلَغفُوٌر رَِّحيٌم إِنَّ َربََّك َلَسِريعُ ٱْلِعَقاِب َو
sesungguhnya Tuhanmu amat cepat balasan dan sesungguhnya Dia

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:167
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 َوَمن يَُشاِقِق الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan barang siapa dia menentang Allah dan rasul-nya maka

sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Anfaal:13

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Anfaal:25

 إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه َوالـلَّـُه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya aku aku takut Allah dan Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Anfaal:48

 إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat keras/berat balasan

Al-Anfaal:52

إِنَّ َربََّك َلَشِديُد ٱْلِعَقاِب  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh sangat berat balasan

Arraad:6

 َغاِفِر ٱلذَّنِۢب َوَقاِبِل ٱلتَّْوِب َشِديِد ٱْلِعَقاِب
(ia[lk]) yang mengampuni dosa dan (ia[lk]) yang menerima taubat

sangat keras/berat balasan
Ghafir:3

 فََكفَُروا۟ فَأََخذَُهُم الـلَّـُه إِنَُّهۥ َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
lalu (mereka) mengingkari maka dia akhirnya mengambil/menyiksa
mereka Allah sesungguhnya dia benar-benar kuat sangat keras/berat

balasan

Ghafir:22

 َوَمن يَُشآقِّ الـلَّـَه فَِإنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan siapa ditentang (olehnya) Allah maka sesungguhnya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Hasyr:4

 فَٱنتَُهوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka hentikan/tinggalkan dan kalian hendaklah bertawakal / takut

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Hasyr:7
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د ق ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pakta, perjanjian, pegangan,

persetujuan, padat, rapat, padu, tersusun rapat, janji, ikrar, padan, harap,
akad, genggaman, ketentuan, kaidah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memegang, menahan,
berpegang, mempertahankan, bertindak, berbuat, berlaku, bertingkah,
mengambil tindakan, memuat, mengadakan, mengadakan perjanjian,

mengadakan persetujuan, memiliki, mempunyai, berjanji, menjanjikan,
memberi harapan, sanggup, memperjanjikan, menyanggupkan,

menggendong, menyimpan, melakukan, melangsungkan, berpendapat,
menganggap, beranggapan, menggenggam, menguasai, berisi, menarik,

berpikiran, mengukuhi

ُعْقَدةَ ُعْقَدةً َعقَّدتُُّم َعَقَدْت ِبٱْلُعُقوِد
berakad / berikatan ikatan kalian mengikat /

melakukan janji ia mengikat dengan/akan janji-
janji

ٱْلُعَقِد ُعْقَدةُ
ikatan/simpul ikatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَْوفُوا۟ ِبٱْلُعُقوِد
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menyempurnakan dengan/akan janji-janji
Al-Maidah:1 ِبٱْلُعُقوِد

نُُكْم فَـَٔاتُوُهْم نَِصيبَُهْم َوٱلَِّذيَن َعَقَدْت أَيْمَٰ
dan orang-orang yang ia mengikat tangan kanan kalian maka berilah

mereka bagian mereka
An-Nisa:33 َعَقَدْت

َن َولَِٰكن يَُؤاِخذُُكم ِبَما َعقَّدتُُّم ٱأْلَيْمَٰ
akan tetapi dia menghukum kalian dengan sebab kalian mengikat /

melakukan janji sumpah-sumpah
Al-Maidah:89 َعقَّدتُُّم

َوٱْحُلْل ُعْقَدةً مِّن لَِّساِنى
dan lepaskan ikatan dari lisan Thaahaa:27 ُعْقَدةً
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واََل تَْعزُِموا۟ ُعْقَدةَ ٱلنَِّكاحِ َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلِكتَُٰب أََجَلُهۥ
dan jangan bertetap hati berakad / berikatan nikah sehingga sampai

kitab waktunya
Al-Baqarah:235 ُعْقَدةَ

أَْو يَْعفَُوا۟ ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ ُعْقَدةُ ٱلنَِّكاحِ
atau dia memaafkan yang dengan tangannya ikatan nikah Al-Baqarah:237 ُعْقَدةُ

َوِمن َشرِّ ٱلنَّفَّٰثَِٰت ِفى ٱْلُعَقِد
dan dari kejahatan orang yang meniup-niup di dalam ikatan/simpul Al-Falaq:4 ٱْلُعَقِد
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ر ق ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesterilan, kegagalan, kesia-

siaan, kemiskinan, kemelaratan, kepapaan, kefakiran, pencegah hamil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فََعَقُروَها فََعَقُروا۟ فََعَقَر َعاِقٌر َعاِقًرا
maka (mereka)

menyembelihnya
(kk lampu)

maka mereka
menyembelih

maka (ia)
menyembelihnya yang mandul (ia[lk]) yang mandul

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنِّى ِخفُْت ٱمْلَوَٰلِىَ ِمن َورَآِءى وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َو
dan sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir kaum keluargaku dari

belakangku/sepeninggalku dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang
mandul

Maryam:5
َعاِقًرا

وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َوَقْد بََلْغُت ِمَن ٱْلِكبَِر ِعِتيًّا
dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang mandul dan sesungguhnya (aku)

mencapai dari masa tuaku kesombongan
Maryam:8

َوَقْد بََلَغِنىَ ٱْلِكبَُر َوٱْمَرأَِتى َعاِقٌر
dan sungguh aku telah sampai besar/tua dan isteriku yang mandul Ali-Imran:40 َعاِقٌر

فَنَاَدْوا۟ َصاِحبَُهْم فَتََعاطَىٰ فََعَقَر
maka (mereka) memanggil (ia[lk]) yang menjadi kawan mereka lalu

ia berbuat nekat maka (ia) menyembelihnya
Al-Qamar:29 فََعَقَر

فََعَقُروا۟ ٱلنَّاَقَة َوَعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم
maka mereka menyembelih unta betina dan mereka sombong /angkuh

dari perintah tuhan mereka
Al-A'raaf:77 ۟ فََعَقُروا

فََعَقُروَها فََقاَل تََمتَُّعوا۟ ِفى َدارُِكْم ثَلَٰثََة أَيَّامٍ
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) lalu ia mengatakan

(kalian) bersenang-senang di dalam rumah kalian[lk] tiga[lk] hari
Huud:65 فََعَقُروَها

فََعَقُروَها فَأَْصبَُحوا۟ نَِٰدِمنَي
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) maka mereka mejadi

orang-orang yang menyesal

Asy-
Syu'araa':157
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ىَٰها فََكذَّبُوهُ فََعَقُروَها فََدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهم ِبذَنِۢبِهْم فََسوَّ
maka mereka mendustakannya maka (mereka) menyembelihnya (kk

lampu) maka (ia) menurunkan azab/membinasakan atas mereka tuhan
mereka dengan dosa-dosa mereka lalu (ia) sempurnakannya

Ash-Shams:14

3706

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ل ق ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , benak, batin, akal, jiwa,

fikiran, ide, gagasan, gambaran, pemikiran, alasan, karena, sebab, akal
budi, budi, intelek, kecerdasan, kecerdikan, orang pandai, intelijen,

inteligensi, intel, kepandaian, jenakawan, cara, jalan, arah, hal, keadaan,
sumber, kekayaan, sumber penghasilan, kesempatan, muslihat, kiat, tipu,
permainan, pembuatan, pemalsuan, pembikinan, bohong, isapan jempol,

dalih, tipu daya, tipu muslihat, taktik, siasat, tindakan, tindak tanduk,
kepala, pastei, alat, perlengkapan, lambang, rencana, nasihat, anjuran,

advis, petunjuk, petuah, penipuan, kebohongan, ketidakjujuran, strategi,
ilmu siasat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengakali, memikirkan,
menggunakan akal, menipu, mengecoh, memperdaya, memperdayakan,

membohongi, mengelabui

يَْعِقُلَهآ نَْعِقُل َعَقُلوهُ تَْعِقُلوَن يَْعِقُلوَن
dapat

memahaminya[pr] memikirkan mereka
memahaminya

kalian menggunakan
akal

mereka
menggunakan akal

يَْعِقُلوَن
mereka menggunakan akal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل أََوَلْو َكانُوا۟ اَل يَْملُِكوَن َشيْـًٔا واََل يَْعِقُلوَن يَْعِقُلوَن
kamu hendaklah mengatakan atau setiap adalah mereka adalah

mereka tidak menguasai sesuatu mereka menggunakan akal mereka
menggunakan akal

Az-Zumar:43
يَْعِقُلوَن

أَفَاَل تَْعِقُلوَن
ia membenam kalian menggunakan akal Al-Baqarah:44 تَْعِقُلوَن

 َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar supaya

kalian kalian menggunakan akal
Al-Baqarah:73
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وُكم ِبِهۦ ِعنَد َربُِّكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن  لِيَُحآجُّ
supaya mereka dikalahkan oleh hujjah (bantahan) kalian dengannya

disisi tuhan kalian ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Baqarah:76

 َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
ayat-ayatNya agar supaya kalian kalian menggunakan akal

Al-Baqarah:242

نجِيُل إاِلَّ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن  َوَمآ أُنزَِلِت ٱلتَّْوَرىُٰة َوٱإْلِ
dan tidak dia diturunkan taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya ia

membenam kalian menggunakan akal
Ali-Imran:65

 َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian ayat-ayat jika

adalah kalian kalian menggunakan akal
Ali-Imran:118

 َوَللدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sungguh kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-An'aam:32

ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن  ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian kalian menggunakan akal
Al-An'aam:151

 َوٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-A'raaf:169

 فََقْد َلِبثُْت ِفيُكْم ُعُمًرا مِّن َقبْلِِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
maka sesungguhnya telah (aku) tinggal kepada kalian beberapa masa

dari sebelumnya ia membenam kalian menggunakan akal
Yunus:16

 إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذى فَطَرَِنىٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
tidak lain upahku hanyalah atas/terhadap yang (ia) telah menciptakan

aku ia membenam kalian menggunakan akal
Huud:51

 إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami (kami) turunkannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Yusuf:2

 َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Yusuf:109

 َلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليُْكْم ِكتَٰبًا ِفيِه ِذْكرُُكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu suatu kewajiban

tentang (kebenaran) itu peringatan/pelajaran bagi kalian ia
membenam kalian menggunakan akal

Al-Anbiyaa':10
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 أُفٍّ لَُّكْم َومِلَا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَفَاَل تَْعِقُلوَن
ah (celaka) bagi kalian dan kenapa kalian menyembah dari selain

Allah ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Anbiyaa':67

 َوَلُه ٱْخِتلَُٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر أَفَاَل تَْعِقُلوَن
baginya berselisihlah/bergantilah malam dan siang ia membenam

kalian menggunakan akal

Al-
Mu'minuun:80

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن  واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

 َقاَل رَبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
dia mengatakan tuhan timur dan barat dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian kalian menggunakan akal
Asy-Syu'araa':28

 َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal ia membenam kalian

menggunakan akal
Al-Qashash:60

 َوَلَقْد أََضلَّ ِمنُكْم ِجِبالًّ َكِثيًرا أَفََلْم تَُكونُوا۟ تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya menyesatkan diantara kalian sejumlah/sebagian

sangat banyak maka apakah tidak adalah kalian kalian menggunakan
akal

YaaSiin:62

 َوِبٱلَّيِْل أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan diwaktu malam ia membenam kalian menggunakan akal

Ash-
Shaafaat:138

ى َوَلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن  َولِتَبُْلُغٓوا۟ أََجاًل مَُّسمًّ
dan supaya mencapai waktu yang telah sangat menentukan dan

supaya / boleh jadi kalian kalian menggunakan akal
Ghafir:67

 إِنَّا َجَعْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah kami jadikannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Az-Zukhruf:3

 َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian keterangan-

keterangan agar supaya kalian kalian menggunakan akal
Al-Hadiid:17

َما َعَقُلوهُ َوُهْم يَْعَلُموَن
apa mereka memahaminya dan mereka mereka mengetahui Al-Baqarah:75 َعَقُلوهُ

َوَقاُلوا۟ َلْو ُكنَّا نَْسَمعُ أَْو نَْعِقُل
dan mereka berkata sekiranya adalah kami mendengarkan atau

memikirkan
Al-Mulk:10 نَْعِقُل
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لُِموَن َوَما يَْعِقُلَهآ إاِلَّ ٱْلعَٰ
dan tidak dapat memahaminya[pr] kecuali (orang-orang) yang

berilmu
Al-Ankabuut:43 يَْعِقُلَهآ

َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan

akal
Al-Baqarah:164 يَْعِقُلوَن

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعِقُلوَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah walaupun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang
mereka tidak mereka menggunakan akal sesuatu dan tidak mereka

mendapat petunjuk

Al-Baqarah:170

 ُصمٌّۢ بُْكٌم ُعْمىٌ فَُهْم اَل يَْعِقُلوَن
pekak/tuli bisu buta maka mereka tidak mereka menggunakan akal

Al-Baqarah:171

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعِقُلوَن
itu disebabkan mereka benar-benar kaum tidak mereka menggunakan

akal
Al-Maidah:58

 يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوأَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal
Al-Maidah:103

مُّ ٱْلبُْكُم ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن  ٱلصُّ
tuli bisu orang-orang yang tidak mereka menggunakan akal

Al-Anfaal:22

 َوَلْو َكانُوا۟ اَل يَْعِقُلوَن
walaupun adalah mereka tidak mereka menggunakan akal

Yunus:42

 َويَْجَعُل ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن
dan menjadikan/timpakan kekejian atas/terhadap orang-orang yang

tidak mereka menggunakan akal
Yunus:100

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
Arraad:4

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
An-Nahl:12

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
An-Nahl:67

ُر يَْعِقُلوَن ِبَهآ أَْو َءاذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها فَِإنََّها اَل تَْعَمى ٱأْلَبْصَٰ
mereka menggunakan akal dengannya/dengan itu atau telinga mereka

mendengar dengannya/dengan itu maka sesungguhnya ia tidak
(kamu) buta pandangan/mata

Al-Hajj:46
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 أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثَرَُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقُلوَن
atau kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka mereka

mendengar atau mereka menggunakan akal
Al-Furqon:44

 َوَلَقد تَّرَْكنَا ِمنَْهآ َءايَةًۢ بَيِّنًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya mereka tinggalkan dari padanya suatu ayat/bukti

yang nyata bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan akal
Al-Ankabuut:35

 بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal

Al-Ankabuut:63

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
Ar-Ruum:24

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعِقُلوَن  َكذَٰلَِك نُفَصِّ
seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang

mereka menggunakan akal
Ar-Ruum:28

ْسُه ِفى ٱْلَخْلِق أَفَاَل يَْعِقُلوَن رْهُ نُنَكِّ  َوَمن نَُّعمِّ
dan barangsiapa dipanjangkan umurnya dikembalikan dia di dalam

kejadian/ciptaan ia membenam mereka menggunakan akal
YaaSiin:68

يَٰحِ َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن  َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka

menggunakan akal
Al-Jaatsiyah:5

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َورَآِء ٱْلُحُجرَِٰت أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
sesungguhnya orang-orang yang dipanggil kamu dari belakang

kamar-kamar kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan
akal

Al-Hujuraat:4

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعِقُلوَن
itu sesungguhnya mereka kaum tidak mereka menggunakan akal

Al-Hasyr:14
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م ق ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , mandul, gersang, gundul,

kurus, steril, hampa, suci hama, gabug, kemandulan, kesterilan,
ketandusan, kecengkaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلَعِقيَم َعِقيمٍ َعِقيٌم َعِقيًما
mandul / tidak

menghasilkan apa-apa
mandul / tidak

menghasilkan apa-apa mandul mandul

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَٰثًا َويَْجَعُل َمن يََشآُء َعِقيًما أَْو يُزَوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َو
atau sungguh-sungguh akan menjodohkan mereka laki-laki dan

perempuan dan menjadikan/timpakan siapa dia kehendaki mandul
Asy-Syuura:50 َعِقيًما

َوَقاَلْت َعُجوزٌ َعِقيٌم
dan dia mengatakan orang tua mandul

Adz-
Dzaariyaat:29 َعِقيٌم

اَعُة بَْغتًَة أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْومٍ َعِقيمٍ َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba atau dia

datang kepada mereka azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan
apa-apa

Al-Hajj:55
َعِقيمٍ

يحَ ٱْلَعِقيَم َوِفى َعاٍد إِذْ أَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلرِّ
dan pada orang yang melampaui batas ketika kami telah mengutus

atas mereka angin mandul / tidak menghasilkan apa-apa

Adz-
Dzaariyaat:41 ٱْلَعِقيَم
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ف ك ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna serambi muka, tundukan

kepala, penghinaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membungkuk, merunduk,

menundukkan, membungkukkan, mencondongkan, menurunkan
martabat, membungkuk-bungkuk, bekerja, jalan, mengerjakan,

menjalankan, mengusahakan, berjalan, menyelesaikan, mengolah, jadi,
menyebabkan, meramas-ramas

ِكِفنَي َوٱْلعَٰ َمْعُكوفًا ِكِفنَي عَٰ ِكفُوَن عَٰ َعاِكفًا
dan orang-orang

yang i'tikaf
(ia[lk]) yang

ditekuni
(mereka[lk]) yang

tekun
(mereka[lk]) yang
telah i'tikaf / tekun

(ia[lk]) yang
menekuni

ِكُف ٱْلعَٰ يَْعُكفُوَن
(ia[lk]) yang tekun mereka menekuni

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱنظُْر إَِلىٰٓ إِلَِٰهَك ٱلَِّذى ظَْلَت َعَليِْه َعاِكفًا لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ
dan lihatlah kepada tuhanmu yang (kamu[lk]) menaungi atasnya

(ia[lk]) yang menekuni sungguh akan dibakarnya
Thaahaa:97 َعاِكفًا

جِِد ِكفُوَن ِفى ٱمْلَسَٰ واََل تُبَِٰشُروُهنَّ َوأَنتُْم عَٰ
dan janganlah (kalian[lk]) semakin mencampuri mereka[pr] dan

kalian (mereka[lk]) yang telah i'tikaf / tekun di dalam tempat sujud
(masjid)

Al-Baqarah:187
ِكفُوَن عَٰ

ِكفُوَن ِذِه ٱلتََّماِثيُل ٱلَِّتىٓ أَنتُْم َلَها عَٰ  َما هَٰ
apakah ini patung-patung yang kalian kepadanya para yang telah

i'tikaf / tekun
Al-Anbiyaa':52

ِكِفنَي َقاُلوا۟ َلن نَّبْرََح َعَليِْه عَٰ
mereka berkata kami akan selalu/tetap atasnya (mereka[lk]) yan

tekun
Thaahaa:91 ِكِفنَي عَٰ

ِكِفنَي  َقاُلوا۟ نَْعبُُد أَْصنَاًما فَنَظَلُّ َلَها عَٰ
mereka berkata kami menyembah berhala-berhala maka kami

senantiasa kepadanya (mereka[lk]) yang tekun
Asy-Syu'araa':71
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َوٱْلَهْدَى َمْعُكوفًا أَن يَبُْلغَ َمِحلَُّهۥ
dan hewan kurban (ia[lk]) yang ditekuni bahwa sampai tempatnya Al-Fath:25 َمْعُكوفًا

ُجوِد عِ ٱلسُّ ِكِفنَي َوٱلرُّكَّ رَا بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلعَٰ أَن طَهِّ
bahwa ia mensucikan sampai bersih rumahKu bagi orang-orang yang

tawaf dan orang-orang yang iXtikaf dan orang-orang yang ruku'
sujud

Al-Baqarah:125
ِكِفنَي َوٱْلعَٰ

فَأَتَْوا۟ َعَلىٰ َقْومٍ يَْعُكفُوَن َعَلىٰٓ أَْصنَامٍ لَُّهْم
maka mereka sampai atas/terhadap kaum/orang-orang mereka

menekuni atasku/terhadapku berhala-berhala bagi mereka
Al-A'raaf:138 يَْعُكفُوَن

ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25 ِكُف ٱْلعَٰ
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ق ل ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lintah darat, pacat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasang lintah

ٱْلَعَلَقَة َكٱمْلَُعلََّقِة َعَلَقٍة َعَلَقًة َعَلٍق
segumpal darah

seperti
tergantung/terkatung-

katung
segumpal darah segumpal darah segumpal darah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن ِمْن َعَلٍق نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari segumpal darah Al-Alaq:2 َعَلٍق

ثُمَّ َخَلْقنَا ٱلنُّطْفََة َعَلَقًة
kemudian (kami) menciptakan air mani segumpal darah

Al-
Mu'minuun:14 َعَلَقًة

ٰى ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة فََخَلَق فََسوَّ
kemudian adalah dia segumpal darah lalu (ia) menciptakan lalu (ia)

sempurnakan
Al-Qiyaamah:38

ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة لَِكيْاَل يَْعَلَم ِمۢن بَْعِد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
kemudian dari segumpal darah agar supaya tidak mengetahui dari

sesudah pengetahuan sesuatu
Al-Hajj:5 َعَلَقٍة

 ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة
kemudian dari setetes mani kemudian dari segumpal darah

Ghafir:67

َوَلْو َحرَْصتُْم فَاَل تَِميُلوا۟ ُكلَّ ٱمْلَيِْل فَتَذَُروَها َكٱمْلَُعلََّقِة
walaupun kalian menginginkan sekali maka janganlah kalian

memalingkan tiap-tiap perpalingan maka/sehingga kalian
membiarkannya seperti tergantung/terkatung-katung

An-Nisa:129
َكٱمْلَُعلََّقِة

فََخَلْقنَا ٱْلَعَلَقَة ُمْضَغًة فََخَلْقنَا ٱمْلُْضَغَة ِعظًَٰما
lalu (kami) menciptakan segumpal darah (ia[pr]) yang menjadi

segumpal daging lalu (kami) menciptakan yang menjadi segumpal
daging tulang belulang

Al-
Mu'minuun:14

ٱْلَعَلَقَة
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م ل ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengetahuan, ilmu

pengetahuan, sains, kaji, kekuasaan, keahlian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tahu, mengetahui, maklum,

kenal, mengajar, memimpin, mengajarkan, memberitahukan, menghajar,
mempercakap, mempercakapkan, mengenal, mengerti, memberitahu,

melaporkan, menyuluhi, menerangkan, mewartakan, mengatakan kpd,
mempertahukan, unjuk bertahu, mafhum, paham, menguasai, pandai,

mengakui, menyatakan, berlagak, pura-pura, menganut agama, bekerja
sbg, menganuti agama

أَتَُعلُِّموَن أَتَْعَلُموَن َعلِيٌم اْلَعلِيُم اْلَعامَلنَِي
apakah akan

diberitahukan (oleh
kalian)

apakah kalian
mengetahui sangat mengetahui yang sangat

mengetahui semesta alam

ِبِعْلمٍ لِِمنَي ِبعَٰ ِبأَْعَلَم أَْعَلُم أَتَُعلُِّموَن
dengan pengetahuan dengan orang-orang

yang mengetahui
dengan lebih
mengetahui paling mengetahui

apakah akan
diberitahukan (oleh

kalian)

تَأمَْلُوَن ِبَما ِبِعْلِمِهۦ ِبِعْلمِ ِبِعْلمٍ
kalian mengetahui dengan lebih

mengetahui
dengan

pengetahuannya
dengan pengetahuan

/ ilmu dengan pengetahuan

۟ تَْعَلُموا تَْعَلُمُهْم تَْعَلُمَهآ تَْعَلُم تَأمَْلُوَن
amu mengetahui mengetahui

mereka[lk] mengetahuinya[pr] amu mengetahui kalian mengetahui

۟ تَْعَلُمٓوا تَْعَلُموُهْم تَْعَلُمونَُهُم تَْعَلُموَن تَْعَلُموا۟
amu mengetahui mengetahui

mereka[lk]
(kalian[lk])

mengetahui mereka kalian mengetahui amu mengetahui

تَُعلُِّمونَُهنَّ تَُعلُِّموَن تَُعلَِّمِن تَْعَلْم تَْعَلُمٓوا۟
kalian mengajari

mereka kalian mengajarkan (kamu) mengajarkan
aku kamu mengetahui amu mengetahui
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َعلَِمِت َعلَِم َسيَْعَلُموَن تَّْعَلُموَن تَُعلُِّمونَُهنَّ
(ia) mengetahui

(lampau) ia mengetahui kelak mereka akan
mengetahui kalian mengetahui kalian mengajari

mereka

َعلِْمتَُهۥ َعلِْمَت َعلُِموا۟ َعلَِمْت َعلَِمِت
kamu telah

mengetahuinya
(kamu) telah
mengetahui yang mengetahui (ia) mengetahui (ia) mengetahui

(lampau)

َعلِْمتُُموُهنَّ َعلِْمتُُم َعلِْمتُم َعلِْمُت َعلِْمتَُهۥ
mengetahui mereka kalian telah

mengetahui (kalian) mengetahui (aku) mengetahui kamu telah
mengetahuinya

َعلِيٌم َعلِيًما َعلِْمنَا َعلِْمتُْم َعلِْمتُُموُهنَّ
sangat mengetahui sangat pandai (kami) mengetahui (kalian) mengetahui mengetahui mereka

َعلََّمُكم َعلََّم َعلِيمٍ َعلِيمٌۢ َعلِيٌم
(ia) telah berkali-

kali mengajar kalian
(ia) sering

mengajarkan sangat pandai sangat mengetahui sangat mengetahui

َعلََّمُهۥ َعلََّمُه َعلََّمِنى َعلََّمُكُم َعلََّمُكم
dia telah berkali-kali

mengajarkannya
dia telah berkali-kali

mengajarkannya
(ia) telah berkali-
kali mengajarkan

kepadaku
dia mengajari kalian (ia) telah berkali-

kali mengajar kalian

َعلَّْمنَُٰه َعلَّْمتُم َعلَّْمتَُك َعلَّْمتَنَآ َعلََّمُهۥ
telah

mengajarkannya kalian mengajarkan aku mengajarkan
kamu

kamu mengajarkan
kami

dia telah berkali-kali
mengajarkannya

ِ لِم عَٰ لُِم عَٰ لَِم عَٰ َعلَُّٰم َعلَّْمنَُٰه
(ia[lk]) yang
mengetahui yang mengetahui ia mengetahui sangat mengetahui telah

mengajarkannya

ُعلِّْمنَا ُعلِّْمَت ۟ ؤُا ُعَلمَٰٓ لِِمنَي عَٰ لِمِ عَٰ
(kami) diajar
dengan keras diajar dengan keras para ulama orang-orang yang

mengetahui
(ia[lk]) yang
mengetahui
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ِعْلمٍ ِعْلٌم ا ِعْلمًۢ ِعْلًما ُعلِّْمنَا
pengetahuan pengetahuan pengetahuan pengetahuan (kami) diajar dengan

keras

ِعْلُمَها ِعْلُم ِعْلَم ۭ ِعْلمٍ ِعْلمٍ
pengetahuannya pengetahuan pengetahuan pengetahuan pengetahuan

فََستَْعَلُموَن ِعْلِمى ِعْلِمِهۦٓ ِعْلُمُهْم ِعْلُمَها
maka kelak (kalian)
akan mengetahuinya pengetahuanku pengetahuannya pengetahuan mereka pengetahuannya

فََليَْعَلَمنَّ فََعلُِمٓوا۟ فََعلَِم فََسيَْعَلُموَن فََستَْعَلُموَن
maka sungguh

mengetahui
maka (mereka)

mengetahui
maka (ia)

mengetahui
maka akan
mengetahui

maka kelak (kalian)
akan mengetahuinya

فَٱْعَلْم فَٱْعَلُمٓوا۟ فَيَْعَلُموَن فَيَتََعلَُّموَن فََليَْعَلَمنَّ
maka ketahuilah

maka kalian
hendaklah

mengetahui
maka mengetahui maka mereka

mengetahui
maka sungguh

mengetahui

َلِعْلٌم َلَعلِيٌم َلَعلَِمُه َلتَْعَلُم فَٱْعَلْم
benar-benar
pengetahuan

sungguh sangat
mengetahui

tentu akan
mengetahuinya tentu mengetahui maka ketahuilah

۟ لِتَْعَلُموا َليَْعَلُموَن َليَْعَلُم َلنَْعَلُم َلِعْلٌم
supaya kalian
mengetahui

sungguh mereka
mengetahui

benar-benar
mengetahui

benar-benar
mengetahui

benar-benar
pengetahuan

لِيَْعَلَم لِنَْعَلَم َلِمنَي لِْلعَٰ لِتَْعَلُمٓوا۟ لِتَْعَلُموا۟
agar dia mengetahui agar kami

mengetahui hati mereka supaya kalian
mengetahui

supaya kalian
mengetahui

لِِمنَي لِّْلعَٰ َلِمنَي لِّْلعَٰ لِيُْعَلَم لِيَْعَلُمٓوا۟ لِيَْعَلَم
bagi orang-orang
yang mengetahui untuk seluruh alam agar diketahui agar mengetahui agar dia mengetahui
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ْعُلوٌم مَّ ُمَعلٌَّم َما لِّيَْعَلَم لِِمنَي لِّْلعَٰ
(ia[lk]) yang

diketahui
[ia[lk]) yang

mengajar pengetahuan agar dia mengetahui bagi orang-orang
yang mengetahui

نَْعَلَم ْعُلومٍَٰت مَّ ْعُلومٌَٰت مَّ ْعُلومٍ مَّ ْعُلوٌم مَّ
mengetahui yang ditentukan yang ditentukan (ia[lk]) yang

diketahui
(ia[lk]) yang

diketahui

َوتَْعَلَم َوأَْعَلُم نَْعَلُمُهْم نَْعَلُم نَْعَلَم
dan mengetahui aku mengetahui mengetahui

mereka[lk] kami mengetahui mengetahui

َوَعلََّمَك َوَعلََّم َوَعلَِم َوَسيَْعَلُم َوتَْعَلَم
dan dia

mengajarkan kamu dan ia mengajarkan dan (ia) telah
mengetahui

dan pasti akan
mengetahuinya dan mengetahui

َوُعلِّْمتُم َوَعلَّْمنَُٰه َوَعلَّْمتَِنى َوَعلََّمُهۥ َوَعلََّمَك
dan sering diajarkan dan (kami) telah

mengajarnya
dan (kamu)

mengajarkan
kepadaku

dan dia
mengajarkannya

dan dia mengajarkan
kamu

َولِتَْعَلَم َوَليَْعَلَمنَّ َوَلتَْعَلُمنَّ َوِعْلًما َوُعلِّْمتُم
dan supaya
mengetahui

dan sungguh
mengetahui

dan sungguh akan
mengetahui dan ilmu dan sering diajarkan

۟ َولِيَْعَلُمٓوا َولِيَْعَلَم َولِنَُعلَِّمُهۥ َولِتَْعَلُموا۟ َولِتَْعَلَم
dan supaya
mengetahui

dan karena dia
hendak mengetahui

dan karena hendak
mengajarkannya

dan supaya
mengetahui

dan supaya
mengetahui

َويَْعَلَم َويَتََعلَُّموَن َونَْعَلُم َونَْعَلَم َولِيَْعَلُمٓوا۟
dan dia mengetahui dan mereka

mengetahui dan mengetahui dan kami
mengetahui

dan supaya
mengetahui

َويَُعلُِّمُكم َويَُعلُِّمَك َويَْعَلُموَن َويَْعَلُم َويَْعَلَم
dan dia sungguh-

sungguh akan
mengajarkan kalian

dan sungguh-
sungguh akan

mengajarkan kamu
dan mengetahui dan dia mengetahui dan dia mengetahui
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۟ َوٱْعَلُمٓوا َويَُعلُِّمُهُم
dan kalian hendaklah mengetahui dan dia ajarkan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلِمنَي اْلَعامَلنَِي ٱهللَُّ الـلَّـُه ِبَما ِفى ُصُدوِر ٱْلعَٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui di dalam (kalian) bertasbih

dada semesta alam
Al-Ankabuut:10 اْلَعامَلنَِي

َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهم بََلىٰ َوُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم اْلَعلِيُم
atasku/terhadapku atas/terhadap bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa
mereka dan dia dan dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

sangat mengetahui

YaaSiin:81 اْلَعلِيُم

ٱهللََّ الـلَّـَه َعلِيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui Al-Baqarah:181 َعلِيٌم

بِِّهۦ لًِحا مُّرَْسٌل مِّن رَّ أَتَْعَلُموَن أَنَّ صَٰ
apakah kalian mengetahui bahwasanya yang saleh (ia[lk]) yang

cekatan untuk diutus dari tuhannya
Al-A'raaf:75 أَتَْعَلُموَن

ُقْل أَتَُعلُِّموَن الـلَّـَه ِبِديِنُكْم
kamu hendaklah mengatakan apakah akan diberitahukan (oleh kalian)

Allah tentang agamamu
Al-Hujuraat:16 أَتَُعلُِّموَن

َقاَل إِنِّىٓ أَْعَلُم َما اَل تَْعَلُموَن
dia mengatakan sesungguhnya aku paling mengetahui apa tidak

kalian mengetahui
Al-Baqarah:30 أَْعَلُم

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنِّىٓ أَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya aku paling mengetahui kegaiban langit dan bumi

Al-Baqarah:33

ُقْل َءأَنتُْم أَْعَلُم أَمِ الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu paling mengetahui

ataukah Allah
Al-Baqarah:140

َقاَل أَْعَلُم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia mengatakan paling mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap

setiap sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:259

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَليَْس ٱلذََّكُر َكٱأْلُنثَىٰ
dan Allah paling mengetahui dengan apa dia melahirkan dan dia

bukanlah/tidaklah laki-laki seperti anak perempuan
Ali-Imran:36
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َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يَْكتُُموَن
dan Allah paling mengetahui dengan/terhadap apa mereka

menyembunyikan
Ali-Imran:167

ِنُكم بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
dan Allah paling mengetahui dengan keimanan kalian sebagian kalian

dari bagian
An-Nisa:25

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َكانُوا۟ يَْكتُُموَن
dan Allah paling mengetahui dengan/kepada apa adalah mereka

mereka menyembunyikan
Al-Maidah:61

وآََل أَْعَلُم َما ِفى نَفِْسَك إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
dan tidak paling mengetahui apa di dalam hati kamu sesungguhnya

kamu Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:116

وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل َلُكْم إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

bagi kalian sesungguhnya aku malaikat
Al-An'aam:50

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah paling mengetahui pada orang-orang yang zalim

Al-An'aam:58

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم َمن يَِضلُّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui orang menyesesatkan

dari jalannya
Al-An'aam:117

َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
dan dia paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat

petunjuk
Al-An'aam:117

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْعتَِديَن
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui kepada orang-orang

yang dalam kondisi melampaui batas
Al-An'aam:119

الـلَّـُه أَْعَلُم َحيُْث يَْجَعُل رَِساَلتَُهۥ
Allah paling mengetahui di mana dia menjadikan kerasulannya

Al-An'aam:124

َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم ٱْلَغيَْب َلٱْستَْكثَرُْت ِمَن ٱْلَخيِْر
dan sekiranya adalah aku paling mengetahui yang gaib tentu aku

memperoleh banyak dari kebaikan
Al-A'raaf:188

مَّن الَّ يُؤِْمُن ِبِهۦ َوَربَُّك أَْعَلُم ِبٱمْلُفِْسِديَن
orang tidak mereka mempercayai dengannya dan tuhanmu paling

mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Yunus:40

وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

sesungguhnya aku malaikat
Huud:31
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َِن ٱلظَّٰلِِمنَي أَْعَلُم ِبَما ِفىٓ أَنفُِسِهْم إِنِّىٓ إِذًا ملَّ
paling mengetahui dengan apa di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka
sesungguhnya aku kalau begitu tentu dari/termasuk yang mendzalmi

Huud:31

َقاَل أَنتُْم َشرٌّ مََّكانًا َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَِصفُوَن
dia mengatakan kalian keburukan tempat/kedudukan dan Allah

paling mengetahui daripada apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:77

إِنِّىٓ أَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
sesungguhnya aku paling mengetahui dari Allah apa tidak kalian

mengetahui
Yusuf:96

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يُنَزُِّل
dan Allah paling mengetahui dengan/terhadap apa sungguh-sungguh

akan menurunkan
An-Nahl:101

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui dengan/pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Nahl:125

َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
dan dia paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat

petunjuk
An-Nahl:125

بُُّكْم أَْعَلُم ِبَما ِفى نُفُوِسُكْم رَّ
tuhan kalian paling mengetahui dengan/terhadap apa di dalam

jiwamu/hatimu
Al-Isra:25

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَْستَِمُعوَن ِبِهۦٓ
kami paling mengetahui dengan apa mendengarkan dengannya

Al-Isra:47

بُُّكْم أَْعَلُم ِبُكْم إِن يََشأْ يَرَْحْمُكْم رَّ
tuhan kalian paling mengetahui dengan/kepada kalian jika dia

menghendaki (ia[lk]) memberi rahmat kepada kalian[lk]
Al-Isra:54

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَربَُّك أَْعَلُم ِبَمن ِفى ٱلسَّ
dan tuhanmu paling mengetahui dengan siapa di dalam langit dan

bumi
Al-Isra:55

فََربُُّكْم أَْعَلُم ِبَمْن ُهَو أَْهَدٰى َسِبياًل
maka tuhanmu paling mengetahui dengan/kepada siapa dia lebih

mendapat petunjuk jalan
Al-Isra:84

َقاُلوا۟ َربُُّكْم أَْعَلُم ِبَما َلِبثْتُْم
mereka berkata tuhan kalian paling mengetahui dengan apa (kalian)

menempati
Al-Kahfi:19

بُُّهْم أَْعَلُم ِبِهْم رَّ
tuhan mereka paling mengetahui dengan/tentang mereka

Al-Kahfi:21

بِّىٓ أَْعَلُم ِبِعدَِّتِهم ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui

dengan/tentang bilangan/jumlah mereka
Al-Kahfi:22
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َلِبثُوا۟ َلُهۥ َغيُْب ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan Allah paling mengetahui dengan

apa/berapa lama (mereka) menetap baginya kegaiban langit dan bumi
Al-Kahfi:26

ثُمَّ َلنَْحُن أَْعَلُم ِبٱلَِّذيَن ُهْم أَْوَلىٰ ِبَها ِصلِيًّا
kemudian pasti (kami) paling mengetahui kepada orang-orang yang

mereka lebih utama dengannya masuk
Maryam:70

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن إِذْ يَُقوُل أَْمثَُلُهْم طَِريَقًة
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan ketika dia

mengatakan (ia[lk]) telah menyebabkan memisalkan mereka jalan
Thaahaa:104

َدُلوَك فَُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن إِن جَٰ َو
dan jika (mereka) semakin membantah kamu maka

katakan/ucapkanlah Allah paling mengetahui dengan/tentang apa
kalian melakukan

Al-Hajj:68

أَْعَلُم ِبَما يَِصفُوَن
paling mengetahui dengan/tentang apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:96

َقاَل َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن
dia mengatakan Tuhanku paling mengetahui dengan/terhadap apa

kalian melakukan

Asy-
Syu'araa':188

َوَقاَل ُموَسىٰ َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ِمْن ِعنِدِهۦ
dan dia mengucapkan Musa Tuhanku paling mengetahui

dengan/kepada siapa dia datang dengan petunjuk dari sisi-Nya
Al-Qashash:37

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
akan tetapi Allah dia menunjukkan siapa/orang dia kehendaki dan dia

paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk
Al-Qashash:56

بِّىٓ أَْعَلُم َمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui orang dia

datang dengan petunjuk
Al-Qashash:85

َقاَل إِنَّ ِفيَها ُلوطًا َقاُلوا۟ نَْحُن أَْعَلُم ِبَمن ِفيَها
dia mengatakan sesungguhnya di dalamnya Lut mereka berkata kami

paling mengetahui dengan siapa di dalamnya
Al-Ankabuut:32

َوُهَو أَْعَلُم ِبَما يَفَْعُلوَن
dan dia paling mengetahui dengan/tentang apa mereka melakukan

Az-Zumar:70

ُهَو أَْعَلُم ِبَما تُِفيُضوَن ِفيِه
dia paling mengetahui dengan apa-apa dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu
Al-Ahqaaf:8

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبَجبَّاٍر
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan dan tidak

kamu atas mereka dengan memaksa
Qaaf:45
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إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui kepada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
An-Najm:30

َوُهَو أَْعَلُم ِبَمِن ٱْهتََدٰى
dan dia paling mengetahui kepada siapa (ia[lk]) mendapat lah

petunjuk
An-Najm:30

إِنَّ َربََّك وَِٰسعُ ٱمْلَْغِفرَِة ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم
sesungguhnya Tuhanmu (ia[lk]) yang meluaskan ampunan dia paling

mengetahui dengan/kepada kalian
An-Najm:32

ٓوا۟ أَنفَُسُكْم ُهَو أَْعَلُم ِبَمِن ٱتََّقىٰٓ فَاَل تُزَكُّ
maka jangan disucikan diri-diri kalian dia paling mengetahui dengan

siapa dia bertaqwa
An-Najm:32

َوأَنَا۠ أَْعَلُم ِبَمآ أَْخفَيْتُْم َوَمآ أَْعَلنتُْم
dan aku paling mengetahui terhadap apa kalian telah sembunyikanlah

dan tidak kamu nyatakanlah

Al-
Mumtahinah:1

۟ ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan agar
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu dia paling mengetahui pada siapa dia

menyesatkan dari jalannya
Al-Qalam:7

َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
dan dia paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat

petunjuk
Al-Qalam:7

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يُوُعوَن
dan Allah paling mengetahui terhadap apa dijaga

Al-Inshiqaaq:23

ِكِريَن أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْعَلَم ِبٱلشَّٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui terhadap para yang

mensyukuri
Al-An'aam:53 ِبأَْعَلَم

لِِمنَي َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍ َوَما نَْحُن ِبتَأِْويِل ٱأْلَْحلَٰمِ ِبعَٰ
mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi dan tidak kami

dengan taXbir mimpi dengan orang-orang yang mengetahui
Yusuf:44 لِِمنَي ِبعَٰ

ِدِقنَي ُٔوِنى ِبِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ نَبّـِ
kalian hendaklah menerangkan kepadaku dengan pengetahuan jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-An'aam:143 ِبِعْلمٍ

نَّ َعَليِْهم ِبِعْلمٍ َوَما ُكنَّا َغآِئِبنَي فََلنَُقصَّ
maka sesungguhnya kami akan mengkisahkan atas mereka dengan

pengetahuan dan tidak adalah kami para yang menggaibi
Al-A'raaf:7
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فَِإلَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أُنِزَل ِبِعْلمِ الـلَّـِه
maka jika tidak dia memperkenankan bagi kalian maka kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya dia menurunkan dengan
pengetahuan / ilmu Allah

Huud:14
ِبِعْلمِ

أَنزََلُهۥ ِبِعْلِمِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْشَهُدوَن
dia menurunkannya dengan pengetahuannya dan Malaikat-Malaikat

mereka menyaksikan
An-Nisa:166 ِبِعْلِمِهۦ

 بَْل َكذَّبُوا۟ ِبَما َلْم يُِحيطُوا۟ ِبِعْلِمِهۦ
bahkan mereka telah mendustakan dengan apa tidak diliputi dengan

pengetahuannya
Yunus:39

ٍر ُر ِمن مَُّعمَّ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ َوَما يَُعمَّ
dan tidak kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya dan

tidak ia umur panjang dari orang-orang yang berumur panjang
Faathir:11

 َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ
dan tidak mengandung dari seorang seorang perempuan dan tidak

kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya
Fush-Shilat:47

َلِمنَي اْلَعامَلنَِي ٱهللَُّ الـلَّـُه ِبَما ِفى ُصُدوِر ٱْلعَٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui di dalam (kalian) bertasbih

dada semesta alam
Al-Ankabuut:10 ِبَما

واََل تَِهنُوا۟ ِفى ٱبِْتَغآِء ٱْلَقْومِ إِن تَُكونُوا۟ تَأمَْلُوَن
dan janganlah kalian merasa lemah di dalam mencari/mengejar kaum

bahwa adalah kalian kalian mengetahui
An-Nisa:104 تَأمَْلُوَن

 فَِإنَُّهْم يَأمَْلُوَن َكَما تَأمَْلُوَن
maka sesungguhnya mereka mereka mengetahui sebagaimana kalian

mengetahui
An-Nisa:104

َوَعلََّمَك َما َلْم تَُكن تَْعَلُم
dan dia mengajarkan kamu apa tidak adalah amu mengetahui An-Nisa:113 تَْعَلُم

إِن ُكنُت ُقْلتُُهۥ فََقْد َعلِْمتَُهۥ تَْعَلُم َما ِفى نَفِْسى
jika adalah aku aku mengatakannya maka sesungguhnya telah kamu

telah mengetahuinya amu mengetahui apa di dalam diriku
Al-Maidah:116

َربَّنَآ إِنََّك تَْعَلُم َما نُْخِفى َوَما نُْعلُِن َوَما يَْخفَىٰ
ya tuhan kami sesungguhnya kamu amu mengetahui apa

disembunyikan dan tidak dinyatakan dan tidak dia sembunyi
Ibrahim:38

فَٱْعبُْدهُ َوٱْصطَِبْر لِِعبََٰدِتِهۦ َهْل تَْعَلُم َلُهۥ َسِميًّا
maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam menjadi hambanya

apakah amu mengetahui baginya nama
Maryam:65
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فَاَل تَْعَلُم نَفٌْس مَّآ أُْخِفىَ َلُهم مِّن ُقرَِّة
maka tidak amu mengetahui jiwa/seorang apa yang disembunyikan

untuk mereka dari menyejukkan
As-Sajdah:17

ذَا َما ُكنَت تَْعَلُمَهآ أَنَت واََل َقْوُمَك ِمن َقبِْل هَٰ
tidak adalah kamu mengetahuinya[pr] kamu dan tidak kaummu dari

sebelum ini
Huud:49 تَْعَلُمَهآ

َوِمْن أَْهِل ٱمْلَِدينَِة َمرَُدوا۟ َعَلى ٱلنِّفَاِق اَل تَْعَلُمُهْم
dan dari penduduk kota (mereka) durhaka atas/terhadap kemunafikan

tidak mengetahui mereka[lk]
At-Taubah:101 تَْعَلُمُهْم

َحتَّىٰ تَْعَلُموا۟ َما تَُقوُلوَن
sehingga amu mengetahui apa kalian mengatakan An-Nisa:43 ۟ تَْعَلُموا

ِريَن اَل تََخافُوَن فََعلَِم َما َلْم تَْعَلُموا۟  ُمَحلِِّقنَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
(mereka) yang mencukur rambut kepala kalian dan orang-orang yang

elok tidak kalian takut maka (ia) mengetahui apa yang tidak amu
mengetahui

Al-Fath:27

فَاَل تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
maka jangan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dan kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:22 تَْعَلُموَن

 َقاَل إِنِّىٓ أَْعَلُم َما اَل تَْعَلُموَن
dia mengatakan sesungguhnya aku paling mengetahui apa tidak

kalian mengetahui
Al-Baqarah:30

 َوتَْكتُُموا۟ ٱْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
dan kalian menyembunyikan hak/kebenaran dan kalian kalian

mengetahui
Al-Baqarah:42

 أَْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
atau kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-Baqarah:80

 َويَُعلُِّمُكم مَّا َلْم تَُكونُوا۟ تَْعَلُموَن
dan dia sungguh-sungguh akan mengajarkan kalian apa belum adalah

kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:151

 َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َمااَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah harta kalian

mengetahui
Al-Baqarah:169

 َوأَن تَُصوُموا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bahwa berpuasa kebaikan bagi kalian jika adalah kalian kalian

mengetahui
Al-Baqarah:184

ثْمِ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن ِل ٱلنَّاِس ِبٱإْلِ  لِتَأُْكُلوا۟ فَِريًقا مِّْن أَْموَٰ
supaya memakan segolongan/sebagian dari harta-harta manusia

dengan dosa dan kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:188

 َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Al-Baqarah:216
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 َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Al-Baqarah:232

 َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم تَُكونُوا۟ تَْعَلُموَن
sebagaimana (ia) telah berkali-kali mengajar kalian apa belum adalah

kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:239

 َوأَن تََصدَُّقوا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan jika kalian membenarkan kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:280

 َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Ali-Imran:66

 َوتَْكتُُموَن ٱْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
dan kalian menyembunyikan yang haq dan kalian kalian mengetahui

Ali-Imran:71

 لُِّكلِّ نَبٍَإ مُّْستََقرٌّ َوَسْوَف تَْعَلُموَن
bagi tiap-tiap berita / kisah tempat menetap dan kelak kalian

mengetahui
Al-An'aam:67

 فَأَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ أََحقُّ ِبٱأْلَْمِن إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
maka manakah pisahan dua golongan lebih berhak dengan keamanan

jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-An'aam:81

ِقبَُة ٱلدَّاِر إِنِّى َعاِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)
Al-An'aam:135

 أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:28

 َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:33

 َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَِٰكن الَّ تَْعَلُموَن
dia mengatakan bagi tiap-tiap berlipat ganda akan tetapi tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:38

 َوأَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
aku mengetahui dari Allah apa tidak kalian mengetahui

Al-A'raaf:62

 لِتُْخرُِجوا۟ ِمنَْهآ أَْهَلَها فََسْوَف تَْعَلُموَن
untuk dikeluarkan dari padanya penduduknya maka kelak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:123

نَِٰتُكْم َوأَنتُْم تَْعَلُموَن  َوتَُخونُٓوا۟ أَمَٰ
dan mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu dan

kalian kalian mengetahui
Al-Anfaal:27
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 ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
At-Taubah:41

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن مَٰ  ُهَو ٱْلَغِنىُّ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dia sangat kaya baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian
mengetahui

Yunus:68

فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب
maka kelak kalian mengetahui siapa datang kepada-nya siksaan

Huud:39

ِمٌل َسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati kelak/bakal kalian mengetahui

siapa datang kepada-nya siksaan
Huud:93

 َوأَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
aku mengetahui dari Allah apa tidak kalian mengetahui

Yusuf:86

 إِنِّىٓ أَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
sesungguhnya aku paling mengetahui dari Allah apa tidak kalian

mengetahui
Yusuf:96

 َوٱْلَخيَْل َوٱْلِبَغاَل َوٱْلَحِميَر لِتَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخُلُق َما اَل تَْعَلُموَن
dan kuda dan baghal dan keledai agar menungganginya dan perhiasan

dan menciptakan apa tidak kalian mengetahui
An-Nahl:8

 فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر إِن ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka tanyakanlah ahlul/ahli peringatan jika adalah kalian tidak kalian

mengetahui
An-Nahl:43

 لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa kami telah mendatangkan kepada

mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
An-Nahl:55

 فَاَل تَْضِربُوا۟ لِـلَّـِه ٱأْلَْمثَاَل إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka jangan membuat bagi Allah perumpamaan sesungguhnya Allah

dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui
An-Nahl:74

ِتُكْم اَل تَْعَلُموَن َشيْـًٔا هَٰ َوالـلَّـُه أَْخرََجُكم مِّۢن بُطُوِن أُمَّ
dan Allah (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar kalian dari perut ibu-ibu

kamu tidak kalian mengetahui sesuatu
An-Nahl:78

 إِنََّما ِعنَد الـلَّـِه ُهَو َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
sesungguhnya hanyalah disisi Allah dia kebaikan bagi kalian jika

adalah kalian kalian mengetahui
An-Nahl:95

 إِن ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن
jika adalah kalian tidak kalian mengetahui

Al-Anbiyaa':7
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َِن ٱأْلَرُْض َوَمن ِفيَهآ إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن  ُقل ملِّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan siapakah bumi dan

orang/apa-apa didalamnya jika adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:84

 َوُهَو يُجِيُر واََل يَُجاُر َعَليِْه إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan dia (ia) didampingi dan tidak dilindungi atasnya jika adalah

kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:88

 قََٰل إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل لَّْو أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dia mengatakan tidaklah (kalian) menempati melainkan sedikit

sekiranya bahwa kamu adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:114

 َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

An-Nuur:19

فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49

 َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذٓى أََمدَُّكم ِبَما تَْعَلُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang dia telah

memanjangkan/menganugerahkan kepadamu dengan apa kalian
mengetahui

Asy-
Syu'araa':132

 َوٱتَُّقوهُ ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bertakwalah kepada-Nya yang demikian itu bagi kalian kebaikan

bagi kalian jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-Ankabuut:16

 لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa (rahmat) kami telah mendatangkan

kepada mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
Ar-Ruum:34

ذَا يَْوُم ٱْلبَْعِث َولَِٰكنَُّكْم ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن  فَهَٰ
maka ini hari berbangkit tetapi kalian adalah kalian tidak kalian

mengetahui
Ar-Ruum:56

ِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن  إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

Az-Zumar:39

 َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل أَْمثََٰلُكْم َونُنِشئَُكْم ِفى َما اَل تَْعَلُموَن
atasku/terhadapku bahwa diganti serupa kalian dan menumbuhkan

kamu di dalam apa tidak kalian mengetahui
Al-Waqi'a:61

إِنَُّهۥ َلَقَسٌم لَّْو تَْعَلُموَن َعِظيٌم َو
sesungguhnya ia sungguh sumpah jika kalian mengetahui yang besar

Al-Waqi'a:76

 ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Ash-Shaff:11

3729

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Al-Jumu'ah:9

 َلْو ُكنتُْم تَْعَلُموَن
jika adalah kalian kalian mengetahui

Nuh:4

 َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
sekali-kali tidak kelak/bakal kalian mengetahui

At-Takaathur:3

 ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
kemudian sekali-kali tidak kelak/bakal kalian mengetahui

At-Takaathur:4

َكالَّ َلْو تَْعَلُموَن ِعْلَم ٱْليَِقنيِ
sekali-kali tidak jika kalian mengetahui pengetahuan keyakinan

At-Takaathur:5

َوَعُدوَُّكْم َوَءاَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم
dan musuh kalian dan yang lain dari selain mereka tidak (kalian[lk])

mengetahui mereka
Al-Anfaal:60 تَْعَلُمونَُهُم

َوَلواَْل رَِجاٌل مُّؤِْمنُوَن َوِنَسآٌء مُّؤِْمنٌَٰت لَّْم تَْعَلُموُهْم
dan kalau tidak orang laki-laki para yang mempercayai dan orang-

orang perempuan perempuan yang beriman tidak mengetahui
mereka[lk]

Al-Fath:25 تَْعَلُموُهْم

َوُعلِّْمتُم مَّا َلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنتُْم وآََل َءابَآؤُُكْم ُقِل الـلَّـُه
dan sering diajarkan apa belum/tidak amu mengetahui kalian dan

tidak bapak-bapak kalian kamu hendaklah mengatakan Allah
Al-An'aam:91 ۟ تَْعَلُمٓوا

َقاَل َكِبيرُُهْم أََلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ أَبَاُكْم
dia mengatakan tertua diantara mereka tidakkah amu mengetahui

bahwasanya enggan
Yusuf:80

فَِإن لَّْم تَْعَلُمٓوا۟ َءابَآَءُهْم فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن َوَموَٰلِيُكْم
maka jika tidak amu mengetahui bapak-bapak mereka maka saudara-

saudara kalian di dalam agama dan pelindung-pelindung kalian
Al-Ahzab:5

أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:106 تَْعَلْم

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidak kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan langit

dan bumi
Al-Baqarah:107

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan

langit dan bumi
Al-Maidah:40

َمآِء َوٱأْلَرِْض أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa di

dalam langit dan bumi
Al-Hajj:70
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ا ُعلِّْمَت رُْشًدا َعَلىٰٓ أَن تَُعلَِّمِن ِممَّ
atasku/terhadapku supaya (kamu) mengajarkan aku dari apa diajar

dengan keras petunjuk/kebenaran
Al-Kahfi:66 تَُعلَِّمِن

َولَِٰكن ُكونُوا۟ َربَِّٰنيِّۦَن ِبَما ُكنتُْم تَُعلُِّموَن ٱْلِكتََٰب
akan tetapi adalah mereka yang bertuhan dengan sebab adalah kalian

kalian mengajarkan kitab
Ali-Imran:79 تَُعلُِّموَن

ا َعلََّمُكُم الـلَّـُه مَِّن ٱْلَجَوارِحِ ُمَكلِِّبنَي تَُعلُِّمونَُهنَّ ِممَّ
dari binatang buas yang memburu kalian mengajari mereka dari apa

dia mengajari kalian Allah
Al-Maidah:4 تَُعلُِّمونَُهنَّ

َوَقد تَّْعَلُموَن أَنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم
dan sesungguhnya kalian mengetahui sesungguhnya aku rasul/utusan

Allah kepadamu
Ash-Shaff:5 تَّْعَلُموَن

َسيَْعَلُموَن َغًدا مَِّن ٱْلَكذَّاُب ٱأْلَِشُر
kelak mereka akan mengetahui besok pagi dari amat pendusta

sombong
Al-Qamar:26 َسيَْعَلُموَن

 َكالَّ َسيَْعَلُموَن
sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui

An-Naba:4

 ثُمَّ َكالَّ َسيَْعَلُموَن
kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui

An-Naba:5

َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
sungguh telah ia mengetahui tiap manusia tempat minum mereka Al-Baqarah:60 َعلَِم

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم َستَذُْكُرونَُهنَّ َولَِٰكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا
ia mengetahui Allah bahwa kamu kelak (kalian) akan menyebut
mereka[pr] akan tetapi jangan (kalian[lk]) semakin menjanjikan

kepada mereka[pr] tersembunyi

Al-Baqarah:235

فَٱنۢبََجَسْت ِمنُْه ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
maka memancar dari padanya dua belas mata air sungguh telah ia

mengetahui tiap manusia tempat minum mereka
Al-A'raaf:160

َْسَمَعُهْم َوَلْو َعلَِم الـلَّـُه ِفيِهْم َخيًْرا ألَّ
dan kalau sekiranya ia mengetahui Allah pada mereka kebaikan tentu

(ia[lk]) akhirnya mendengar mereka
Al-Anfaal:23

فٍَّٰت ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوٱأْلَرِْض َوٱلطَّيُْر صَٰٓ
dan bumi dan burung-burung pengembang sayap setiap sungguh telah

ia mengetahui shalatnya / do'anya
An-Nuur:41
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إِذَا َعلَِم ِمْن َءايَِٰتنَا َشيْـًٔا َو
dan apabila ia mengetahui dari ayat-ayat Kami sesuatu

Al-Jaatsiyah:9

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

َُّة إِنَُّهْم مَلُْحَضُروَن َوَلَقْد َعلَِمِت ٱْلجِن
dan sesungguhnya (ia) mengetahui (lampau) jin-jin sesungguhnya

mereka sungguh (mereka) cepat dihadapkan

Ash-
Shaafaat:158

َعلَِمِت
َعلَِمْت نَفٌْس مَّآ أَْحَضرَْت

(ia) mengetahui jiwa/seorang apa (ia[pr]) akhirnya menyediakan At-Takwiir:14 َعلَِمْت
َعلَِمْت نَفٌْس مَّا َقدََّمْت َوأَخَّرَْت

(ia) mengetahui jiwa/seorang apa ia menyediakan/meneguhkan dan
(ia[pr]) mengakhirkan/tinggalkan

Al-Infitaar:5

َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا۟ مَلَِن ٱْشتََرىُٰه
dan mereka mengetahui tidak ia memberi mudharat mereka dan tidak

ia memberi manfaat kepada mereka dan sesungguhnya yang
mengetahui bagi siapa menukarnya

Al-Baqarah:102
۟ َعلُِموا

َقاُلوا۟ َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا ِفى بَنَاِتَك ِمْن َحقٍّ
mereka berkata sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ada

bagi kami di dalam puteri-puterimu dari kebenaran
Huud:79 َعلِْمَت

ؤآَُلِء َقاَل َلَقْد َعلِْمَت َمآ أَنزََل هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ia

menurunkan mereka itu (sembilan ayat)
Al-Isra:102

ؤآَُلِء يَنِطُقوَن ثُمَّ نُِكُسوا۟ َعَلىٰ رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما هَٰٓ
kemudian ditundukkan atas/terhadap kepala mereka sesungguhnya

(kamu) telah mengetahui tidaklah mereka itu berbicara
Al-Anbiyaa':65

إِن ُكنُت ُقْلتُُهۥ فََقْد َعلِْمتَُهۥ تَْعَلُم َما ِفى نَفِْسى
jika adalah aku aku mengatakannya maka sesungguhnya telah kamu

telah mengetahuinya amu mengetahui apa di dalam diriku
Al-Maidah:116 َعلِْمتَُهۥ

3732

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َما َعلِْمُت َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيِْرى
aku tidak (aku) mengetahui bagi kalian dari tuhan selain/tanpa Al-Qashash:38 َعلِْمُت

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َعلِْمتُم مَّا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya (kalian) mengetahui tidak Yusuf:73 َعلِْمتُم

َقاَل َهْل َعلِْمتُم مَّا فََعْلتُم
dia mengatakan apakah (kalian) mengetahui apa (kalian) melakukan

Yusuf:89

َوَلَقْد َعلِْمتُُم
dan sesungguhnya kalian telah mengetahui Al-Baqarah:65 َعلِْمتُُم

ُروَن َوَلَقْد َعلِْمتُُم ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلُوَلىٰ فََلواَْل تَذَكَّ
dan sesungguhnya kalian telah mengetahui kejadian pertama/dahulu

maka mengapa tidak kalian ingat
Al-Waqi'a:62

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

َعلِْمتُُموُهنَّ

فََكاِتبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم ِفيِهْم َخيًْرا
maka orang-orang yang adakan perjanjian dengan mereka jika

(kalian) mengetahui pada mereka kebaikan
An-Nuur:33 َعلِْمتُْم

َش لِـلَّـِه َما َعلِْمنَا َعَليِْه ِمن ُسٓوٍء ُقْلَن حَٰ
dikatakan sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha) bagi Allah tidak

(kami) mengetahui atasnya dari jelek
Yusuf:51 َعلِْمنَا

 يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَآ إاِلَّ ِبَما َعلِْمنَا
wahai bapak kami sesungguhnya anakmu (ia) mencuri dan tidak kami

menyaksikan selain/kecuali dengan apa (kami) mengetahui
Yusuf:81

َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَْقِدِمنَي ِمنُكْم َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَـِْٔخِريَن
dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang terdahulu diantara

kalian dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang kemudian
Al-Hijr:24

َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَْقِدِمنَي ِمنُكْم َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَـِْٔخِريَن
dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang terdahulu diantara

kalian dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang kemudian
Al-Hijr:24
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آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50

َقْد َعلِْمنَا َما تَنُقُص ٱأْلَرُْض ِمنُْهْم َوِعنَدنَا ِكتٌَٰب َحِفيظٌۢ
sungguh telah (kami) mengetahui apa yang mengurangi bumi dari

mereka dan di sisi Kami catatan / ketetapan penjaga
Qaaf:4

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11
َعلِيًما

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:17

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:24

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat pandai

An-Nisa:32

يَُوفِِّق الـلَّـُه بَيْنَُهَمآ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا
dia akan memberi taufik Allah diantara mereka berdua sesungguhnya

Allah adalah dia sangat pandai maha mengetahui
An-Nisa:35

ا َرزََقُهُم الـلَّـُه وََكاَن الـلَّـُه ِبِهْم َعلِيًما  َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah dan ia adalah Allah terhadap mereka sangat pandai
An-Nisa:39

 وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َعلِيًما
dan cukuplah dengan Allah sangat pandai

An-Nisa:70

تَْوبًَة مَِّن الـلَّـِه وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
taubat dari Allah dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar

sangat mengetahui
An-Nisa:92

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:104

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:111

 فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِهۦ َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengannya sangat pandai

An-Nisa:127
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 إِن َشَكرْتُْم َوَءاَمنتُْم وََكاَن الـلَّـُه َشاِكًرا َعلِيًما
jika kalian mensyukuri dan kalian beriman dan ia adalah Allah yang

mensyukuri sangat pandai
An-Nisa:147

 إاِلَّ َمن ظُلَِم وََكاَن الـلَّـُه َسِميًعا َعلِيًما
kecuali orang dia menganiaya mereka dan ia adalah Allah maha

mendengar sangat pandai
An-Nisa:148

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:170

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Ahzab:1

 وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Ahzab:40

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ُقُلوِبُكْم وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحلِيًما
dan Allah dia mengetahui apa di dalam hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pandai Maha Penyantun
Al-Ahzab:51

 فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat

pandai
Al-Ahzab:54

إِنَُّهۥ َكاَن َعلِيًما َقِديًرا
sesungguhnya dia adalah dia sangat pandai maha kuasa

Faathir:44

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4

 وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Fath:26

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Insaan:30

َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui Al-Baqarah:29 َعلِيٌم

 إِنَّ الـلَّـَه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
sesungguhnya Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:115

 فَِإنَّ الـلَّـَه َشاِكٌر َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah yang penyukur sangat mengetahui

Al-Baqarah:158

 فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui

Al-Baqarah:215
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 َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:224

 فَِإنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:227

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian
hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu

sangat mengetahui

Al-Baqarah:231

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah maha

mendengar sangat mengetahui
Al-Baqarah:244

 َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:247

 اَل ٱنِفَصاَم َلَها َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
tidak putus baginya dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Baqarah:256

ِعُف مِلَن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم  َوالـلَّـُه يُضَٰ
dan Allah dia melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan

Allah yang meluaskan sangat mengetahui
Al-Baqarah:261

 َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:268

 َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan maka

sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui
Al-Baqarah:273

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
 الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

 َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan sangat mengetahui

Al-Baqarah:283

 َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Ali-Imran:34

 يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dia berikan siapa/orang dia kehendaki dan Allah yang meluaskan

sangat mengetahui
Ali-Imran:73
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 فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
maka sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui

Ali-Imran:92

 تُبَوِّئُ ٱمْلُؤِْمِننَي َمقَِٰعَد لِْلِقتَاِل َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
kamu menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat duduk

untuk perang dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
Ali-Imran:121

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12

َويَتُوَب َعَليُْكْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan dia menerima taubat atas kalian dan Allah sangat mengetahui

Maha Bijaksana
An-Nisa:26

 ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
itu karunia Allah dia berikan pada siapa dia kehendaki Allah yang

meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54

 َوأَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan bahwasannya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Maidah:97

ٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم  نَرْفَعُ َدرَجَٰ
dia meninggikan beberapa derajat siapa dia menghendaki

sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui
Al-An'aam:83

 َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-An'aam:101

 إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana sangat mengetahui

Al-An'aam:128

 إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٌم
sesungguhnya dia maha bijaksana sangat mengetahui

Al-An'aam:139

ِحٌر َعلِيٌم ذَا َلسَٰ  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini sungguh penyihir sangat mengetahui

Al-A'raaf:109

 فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ َسِميعٌ َعلِيٌم
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia maha

mendengar sangat mengetahui
Al-A'raaf:200

 إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
sesungguhnya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:17

إِنَّ الـلَّـَه َلَسِميعٌ َعلِيٌم  إِذْ أَنتُم ِبٱْلُعْدَوِة ٱلدُّنْيَا َوُهم ِبٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَوٰى َو
ketika kalian dipinggir lembah dunia/dekat dan mereka dipinggir

lembah jauh / ujung dan sesungguhnya kami Allah sungguh maha
mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:42
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 َوأَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan bahwasannya Allah maha mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:53

فَأَْمَكَن ِمنُْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
maka/lalu (ia[lk]) mengakibatkan menjadikan dari mereka dan Allah

sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Anfaal:71

َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:15

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َحِكيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:28

َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui maha bijaksana

At-Taubah:60

َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:97

 َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

At-Taubah:98

 َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

At-Taubah:103

إِمَّا يَتُوُب َعَليِْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َو
adapun/adakalanya sungguh-sungguh akan menyiksa mereka dan

adapun/adakalanya dia menerima bertaubat atas mereka dan Allah
sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:106

إآِلَّ أَن تََقطَّعَ ُقُلوبُُهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kecuali telah (ia) supaya menjadi putus hati mereka dan Allah sangat

mengetahui Maha Bijaksana
At-Taubah:110

 إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-Taubah:115

إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحِكيٌم
sesungguhnya Tuhanmu sangat mengetahui Maha Bijaksana

Yusuf:6

 إِنَّ َربِّى ِبَكيِْدِهنَّ َعلِيٌم
sesungguhnya Tuhanku dengan tipu daya mereka[pr] sangat

mengetahui
Yusuf:50

 َقاَل ٱْجَعْلِنى َعَلىٰ َخزَآِئِن ٱأْلَرِْض إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم
dia mengatakan jadikanlah aku atas/terhadap bendaharawan

bumi/negeri ini sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menjaga sangat
mengetahui

Yusuf:55

 نََّشآُء َوفَْوَق ُكلِّ ِذى ِعْلمٍ َعلِيٌم
dia menghendaki dan diatas setiap yang memiliki pengetahuan sangat

mengetahui
Yusuf:76

3738

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِنَّ َربََّك ُهَو يَْحُشرُُهْم إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٌم  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu dia dia mengumpulkan mereka

sesungguhnya dia maha bijaksana sangat mengetahui
Al-Hijr:25

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َقِديٌر
sesungguhnya Allah sangat mengetahui yang menguasi

An-Nahl:70

ثُمَّ يُْحِكُم الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kemudian menyebabkan akan menghukum Allah ayat-ayat-Nya dan

Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Hajj:52

لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم  َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ
dan kerjakanlah yang saleh sesungguhnya aku dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui

Al-
Mu'minuun:51

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan Allah untuk kalian ayat-

ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:18

 َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يُزَكِّى َمن يََشآُء َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan Allah

maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:21

 ُهَو أَزَْكىٰ َلُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم
dia lebih bersih/suci bagi kalian dan Allah dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui
An-Nuur:28

 َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

An-Nuur:32

 َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:58

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayat-Nya dan Allah sangat mengetahui Maha Bijaksana
An-Nuur:59

 َوأَن يَْستَْعِففَْن َخيٌْر لَُّهنَّ َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan jika selalu memohon menjaga kehormatan (berlaku sopan)

kebaikan bagi mereka dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
An-Nuur:60

ِحٌر َعلِيٌم ذَا َلسَٰ  َقاَل لِْلَمإَلِ َحْوَلُهۥٓ إِنَّ هَٰ
dia mengatakan kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya

sesungguhnya ini sungguh penyihir sangat mengetahui
Asy-Syu'araa':34
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 إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Ankabuut:62

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َخِبيرٌۢ
sesungguhnya Allah sangat mengetahui maha mengetahui

Luqman:34

 َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم
dan dia dengan setiap penciptaan/kejadian sangat mengetahui

YaaSiin:79

 إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Asy-Syuura:12

إِنَُّهۥ َعلِيٌم َقِديٌر
sesungguhnya dia sangat mengetahui yang menguasi

Asy-Syuura:50

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mendengar sangat mengetahui
Al-Hujuraat:1

فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َوِنْعَمًة َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
karunia dari Allah dan nikmat dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana
Al-Hujuraat:8

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َخِبيٌر
sesungguhnya Allah sangat mengetahui maha mengetahui

Al-Hujuraat:13

 َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Hujuraat:16

 َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Hadiid:3

 َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

 َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-orang yang aniaya Al-Baqarah:95 َعلِيمٌۢ
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َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-orang yang dzalim

Al-Baqarah:246

فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُفِْسِديَن
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah

sangat mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Ali-Imran:63

فََلن يُْكفَُروهُ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي
maka tidak (sekali-kali) mereka menghapuskannya /

menghilangkannya dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-
orang yang bertakwa

Ali-Imran:115

ُدوِر ُقْل ُموتُوا۟ ِبَغيِْظُكْم إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kamu hendaklah mengatakan mati dengan kemarahan kalian

sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai
dada/hati

Ali-Imran:119

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

 َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nisa:176

ُدوِر إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Al-Maidah:7

ُدوِر َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َسلََّم إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
akan tetapi Allah (ia) telah sukses menyelamatkan sesungguhnya dia

sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati
Al-Anfaal:43

 إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Anfaal:75

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي أَن يُجَٰ
bahwa/untuk semakin melakukan kesungguhan dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-

orang yang bertakwa

At-Taubah:44

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui pada orang-orang yang zalim

At-Taubah:47

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما يَفَْعُلوَن
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan apa mereka

melakukan
Yunus:36

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Huud:5
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َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah sangat mengetahui dengan/terhadap apa mereka

mengerjakan
Yusuf:19

بََلىٰٓ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
ya/benar sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
An-Nahl:28

َوتَْسِبيَحُهۥ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبَما يَفَْعُلوَن
dan (kamu) bertasbih kepadanya dan Allah sangat mengetahui

dengan/terhadap/apa mereka melakukan
An-Nuur:41

 َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nuur:64

ُدوِر فَنُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
lalu dijelaskan kepada mereka tentang apa (mereka) mengerjakan
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati

Luqman:23

إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/tentang apa kerjakan

Faathir:8

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Faathir:38

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Az-Zumar:7

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Asy-Syuura:24

ُدوِر َوُهَو َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
dan dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati

Al-Hadiid:6

َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah sangat mengetahui pada orang-orang yang zalim

Al-Jumu'ah:7

ُدوِر َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
dan Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai dada/hati

At-Taghaabun:4

ُدوِر إِنَُّهۥ َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
sesungguhnya dia sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati
Al-Mulk:13

ِحٍر َعلِيمٍ يَأْتُوَك ِبُكلِّ سَٰ
mereka datang kepadamu dengan setiap penyihir sangat pandai Al-A'raaf:112 َعلِيمٍ

3742

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِحٍر َعلِيمٍ  َوَقاَل ِفْرَعْوُن ٱئْتُوِنى ِبُكلِّ سَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun datangkanlah / bawalah kepadaku

dengan setiap penyihir sangat pandai
Yunus:79

رَُك ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ  َقاُلوا۟ اَل تَْوَجْل إِنَّا نُبَشِّ
mereka berkata tidak gemetar ketakutan sesungguhnya kami diberi

kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki sangat
pandai

Al-Hijr:53

اٍر َعلِيمٍ  يَأْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّ
mereka datang kepadamu dengan setiap ahli sihir sangat pandai

Asy-Syu'araa':37

إِنََّك َلتَُلقَّى ٱْلُقرَْءاَن ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َعلِيمٍ  َو
dan sesungguhnya kamu sungguh kamu diperkenalkan al quran dari

sisi hikmah/bijaksana sangat pandai
An-Naml:6

ُروهُ ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ  فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة َقاُلوا۟ اَل تََخْف َوبَشَّ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai dari mereka takut mereka berkata

tidak takut dan mereka memberi kabar gembira dengan seorang anak
sangat pandai

Adz-
Dzaariyaat:28

َعلََّم ٱْلُقرَْءاَن
(ia) sering mengajarkan Al Quran Ar-Rahman:2 َعلََّم

ٱلَِّذى َعلََّم ِبٱْلَقَلمِ
yang (ia) sering mengajarkan dengan kalam / pena

Al-Alaq:4

َن َما َلْم يَْعَلْم نسَٰ َعلََّم ٱإْلِ
(ia) sering mengajarkan manusia apa tidak mengetahui

Al-Alaq:5

َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم تَُكونُوا۟ تَْعَلُموَن
sebagaimana (ia) telah berkali-kali mengajar kalian apa belumadalah

kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:239 َعلََّمُكم

ا َعلََّمُكُم الـلَّـُه مَِّن ٱْلَجَوارِحِ ُمَكلِِّبنَي تَُعلُِّمونَُهنَّ ِممَّ
dari binatang buas yang memburu kalian mengajari mereka dari apa

dia mengajari kalian Allah
Al-Maidah:4 َعلََّمُكُم

ْحَر إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Thaahaa:71

ْحَر إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Asy-Syu'araa':49

ا َعلََّمِنى َربِّىٓ َقبَْل أَن يَأِْتيَُكَما ذَٰلُِكَما ِممَّ
sebelum bahwa sampai kepadamu berdua yang demikian itu dari apa

(ia) telah berkali-kali mengajarkan kepadaku Tuhanku
Yusuf:37 َعلََّمِنى
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۟ َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

َعلََّمُه

َعلََّمُه ٱْلبَيَاَن
dia telah berkali-kali mengajarkannya jelas/terang

Ar-Rahman:4

َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱْلُقَوٰى
dia telah berkali-kali mengajarkannya sangat keras/berat kuat An-Najm:5 َعلََّمُهۥ

إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَآ
kecuali apa kamu mengajarkan kami Al-Baqarah:32 َعلَّْمتَنَآ
إِذْ َعلَّْمتَُك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِنجِيَل َو

dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan Hikmat dan taurat dan
Injil

Al-Maidah:110 َعلَّْمتَُك
ُقْل أُِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِّبَُٰت َوَما َعلَّْمتُم

kamu hendaklah mengatakan dia menghalalkan untuk kalian yang
baik-baik dan tidak kalian mengajarkan

Al-Maidah:4 َعلَّْمتُم
َا َعلَّْمنَُٰه إِنَُّهۥ َلذُو ِعْلمٍ ملِّ َو

dan sesungguhnya dia benar-benar mempunyai pengetahuan karena
apa telah mengajarkannya

Yusuf:68 َعلَّْمنَُٰه
ْعَر َوَما يَنۢبَِغى َلُهۥٓ َوَما َعلَّْمنَُٰه ٱلشِّ

dan tidak telah mengajarkannya syair dan tidak layak baginya
YaaSiin:69

َقاُلوا۟ اَل ِعْلَم َلنَآ إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
mereka berkata tidak pengetahuan bagi kami sesungguhnya kamu

Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:109 َعلَُّٰم

وآََل أَْعَلُم َما ِفى نَفِْسَك إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
dan tidak paling mengetahui apa di dalam hati kamu sesungguhnya

kamu Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:116

َوأَنَّ الـلَّـَه َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
dan bahwasannya Allah sangat mengetahui segala yang gaib

At-Taubah:78

ُقْل إِنَّ َربِّى يَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku

memasukkan/melemparkan dengan kebenaran sangat mengetahui
segala yang gaib

Saba':48

3744

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46
لَِم عَٰ

َدِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dan dia

maha bijaksana maha pengungkap
Al-An'aam:73 لُِم عَٰ

َدِة ٱْلَكِبيُر ٱمْلُتََعاِل هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan sangat

besar maha tinggi
Arraad:9

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ذَٰلَِك عَٰ
itu yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa sangat penyayang
As-Sajdah:6

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لُِم َغيِْب ٱلسَّ إِنَّ الـلَّـَه عَٰ
sesungguhnya Allah yang mengetahui kegaiban langit dan bumi

Faathir:38

ُن ٱلرَِّحيُم َدِة ُهَو ٱلرَّْحمَٰ هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dia

pemurah sangat penyayang
Al-Hasyr:22

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa maha bijaksana

At-
Taghaabun:18

لُِم ٱْلَغيِْب فَاَل يُظِْهُر َعَلىٰ َغيِْبِهۦٓ أََحًدا عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib maka tidak Dia

menerangkan/menyatakan atas/terhadap kegaiban-nya
seseorang/siapapun

Al-Jinn:26

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
kemudian akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua

yang gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:94 ِ لِم عَٰ

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ َوَستُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
dan akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang

gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:105

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َدِة فَتَعَٰ هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
(ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan

maka sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Al-
Mu'minuun:92

لِمِ ٱْلَغيِْب ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتَأِْتيَنَُّكْم عَٰ
kamu hendaklah mengatakan ya dan tuhan pasti akan datang kepada

kalian (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib
Saba':3

لِمِ ٱْلَغيِْب فَِإنَُّهۥ ُملَِٰقيُكْم ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
maka sesungguhnya dia orang-orang yang menemui kalian kemudian
akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib

Al-Jumu'ah:8
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لِِمنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَآ إِبْرَِٰهيَم رُْشَدهُۥ ِمن َقبُْل وَُكنَّا ِبِهۦ عَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Ibrahim petunjuk/pimpinan

dari sebelum dan (kami) adalah dengannya orang-orang yang
mengetahui

Al-Anbiyaa':51
لِِمنَي عَٰ

لِِمنَي  وَُكنَّا ِبُكلِّ َشىٍْء عَٰ
dan (kami) adalah dengan setiap sesuatu orang-orang yang

mengetahui
Al-Anbiyaa':81

ؤُا۟ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل أَن يَْعَلَمُهۥ ُعَلمَٰٓ
bahwa mengetahuinya para ulama Bani Israil

Asy-
Syu'araa':197 ۟ ؤُا ُعَلمَٰٓ

ا ُعلِّْمَت رُْشًدا َعَلىٰٓ أَن تَُعلَِّمِن ِممَّ
atasku/terhadapku supaya (kamu) mengajarkan aku dari apa diajar

dengan keras petunjuk/kebenaran
Al-Kahfi:66 ُعلِّْمَت

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16 ُعلِّْمنَا

ُروَن َوِسعَ َربِّى ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما أَفَاَل تَتَذَكَّ
dia meliputi Tuhanku tiap-tiap sesuatu pengetahuan ia membenam

kalian mendapatkan peringatan
Al-An'aam:80 ِعْلًما

ْلنَا ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
tiap-tiap sesuatu pengetahuan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Al-A'raaf:89

 َوَعلَّْمنَُٰه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما
dan (kami) telah mengajarnya dari sisi kami pengetahuan

Al-Kahfi:65

 َوِسعَ ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما
dia meliputi tiap-tiap sesuatu pengetahuan

Thaahaa:98

 واََل يُِحيطُوَن ِبِهۦ ِعْلًما
dan mereka tidak mereka diketahui dengannya pengetahuan

Thaahaa:110

 َوُقل رَّبِّ زِْدِنى ِعْلًما
dan katakanlah Tuhan tambahkanlah kepadaku pengetahuan

Thaahaa:114

َن ِعْلًما َوَقااَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dan sulaiman

pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi
Allah

An-Naml:15

 أََكذَّبْتُم ِبـَٔايَِٰتى َوَلْم تُِحيطُوا۟ ِبَها ِعْلًما
apakah (kalian[lk]) mendustakan dengan ayat-ayat-Ku dan/padahal

kamu tidak diliputi padanya pengetahuan
An-Naml:84
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ا َوأَنَّ الـلَّـَه َقْد أََحاَط ِبُكلِّ َشىٍْء ِعْلمًۢ
dan bahwasannya Allah sungguh telah semakin meliputi dengan

setiap sesuatu pengetahuan
Ath-Thalaaq:12 ا ِعْلمًۢ

َجْجتُْم ِفيَما َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم ؤآَُلِء حَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
beginilah kamu (kamu) ini kalian berbantahan tentang apa bagi kalian

dengannya pengetahuan
Ali-Imran:66 ِعْلٌم

وَن ِفيَما َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم  فَلَِم تَُحآجُّ
maka mengapa kalian membantah tentang apa bukankah bagi kalian

dengannya pengetahuan
Ali-Imran:66

 َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم
apa/sesuatu bukankah bagimu dengannya pengetahuan

Huud:46

 َما َليَْس لِى ِبِهۦ ِعْلٌم
apa/sesuatu bukankah bagiku dengannya pengetahuan

Huud:47

 واََل تَْقُف َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم
dan jangan (kamu) mengikuti apa bukankah bagimu dengannya

pengetahuan
Al-Isra:36

 َوَما َليَْس َلُهم ِبِهۦ ِعْلٌم
dan tidak bukankah bagi mereka dengannya pengetahuan

Al-Hajj:71

 إِذْ تََلقَّْونَُهۥ ِبأَْلِسنَِتُكْم َوتَُقوُلوَن ِبأَفَْواِهُكم مَّا َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم
tatkala (mereka) menemuinya dengan lidah/lisan kalian dan

mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa bukankah bagi kalian
dengannya pengetahuan

An-Nuur:15

َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40

 َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم
tidak bukankah bagimu dengannya pengetahuan

Al-Ankabuut:8

َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم فَاَل تُِطْعُهَما
apa-apa bukankah bagimu dengannya pengetahuan maka jangan

ditaati oleh keduanya
Luqman:15

 َوأُْشرَِك ِبِهۦ َما َليَْس لِى ِبِهۦ ِعْلٌم
dan disekutukan dengannya apa-apa bukankah bagiku dengannya

pengetahuan
Ghafir:42

ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ إاِلَّ ٱتِّبَاَع ٱلظَّنِّ َوَما َقتَُلوهُ يَِقينًۢا
dengannya dari pengetahuan kecuali ikut-ikutan menyangka dan

tidak mereka membunuhnyameyakini
An-Nisa:157 ِعْلمٍ

 َلُهۥ بَِننَي َوبَنَٰتٍۭ ِبَغيِْر ِعْلمٍ
baginya anak-anak dan anak perempuan dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:100
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 فَيَُسبُّوا۟ الـلَّـَه َعْدوًۢا ِبَغيِْر ِعْلمٍ
maka mereka akan memaki Allah pelanggaran dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:108

إِنَّ َكِثيرًا لَّيُِضلُّوَن ِبأَْهَوآِئِهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ  َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak sungguh hendak disesatkan

dengan hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-An'aam:119

ا ِبَغيِْر ِعْلمٍ  َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َقتَُلٓوا۟ أَْولََٰدُهْم َسفَهًۢ
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka melakukan

pembunuhan anak-anak mereka kebodohan dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:140

 لِّيُِضلَّ ٱلنَّاَس ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan manusia dengan tidak/tanpa pengetahuan

Al-An'aam:144

ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلمٍ فَتُْخرُِجوهُ َلنَآ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mempunyai dari

pengetahuan maka/lalu kalian mengungkapkannya bagi kami
Al-An'aam:148

ْلنَُٰه َعَلىٰ ِعْلمٍ  َوَلَقْد ِجئْنَُٰهم ِبِكتٍَٰب فَصَّ
dan sesungguhnya telah Kami datangkan kepada mereka dengan

sebuah kitab kami menjelaskannya atas/terhadap pengetahuan
Al-A'raaf:52

َا َعلَّْمنَُٰه إِنَُّهۥ َلذُو ِعْلمٍ ملِّ َو
dan sesungguhnya dia benar-benar mempunyai pengetahuan karena

apa telah mengajarkannya
Yusuf:68

نََّشآُء َوفَْوَق ُكلِّ ِذى ِعْلمٍ َعلِيٌم
dia menghendaki dan diatas setiap yang memiliki pengetahuan sangat

mengetahui
Yusuf:76

 َوِمْن أَْوزَاِر ٱلَِّذيَن يُِضلُّونَُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
dan dari beban-beban orang-orang yang disesatkan mereka dengan

tidak/tanpa pengetahuan
An-Nahl:25

لَِكىْ اَل يَْعَلَم بَْعَد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
supaya/sehingga tidak mengetahui sesudah pengetahuan sesuatu

An-Nahl:70

مَّا َلُهم ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ واََل أْلَ بَآِئِهْم
tidaklah bagi mereka dengannya dari pengetahuan dan tidak bagi

bapak-bapak / nenek moyang mereka
Al-Kahfi:5

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:3

ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة لَِكيْاَل يَْعَلَم ِمۢن بَْعِد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
kemudian dari segumpal darah agar supaya tidak mengetahui dari

sesudah pengetahuan sesuatu
Al-Hajj:5
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ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:8

َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ ِعنِدٓى
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan disisiku/ada padaku
Al-Qashash:78

 بَِل ٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَْهَوآَءُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
bahkan/tetapi dia sungguh-sungguh mengikuti orang-orang yang

mereka menganiaya hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Ar-Ruum:29

 لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan dari jalan Allah dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Luqman:6

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Luqman:20

 مَّا َلُهم ِبذَٰلَِك ِمْن ِعْلمٍ
tidak ada bagi mereka demikian itu dari pengetahuan

Az-Zukhruf:20

َلِمنَي َوَلَقِد ٱْختَرْنَُٰهْم َعَلىٰ ِعْلمٍ َعَلى ٱْلعَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memilih mereka atas/terhadap

pengetahuan atas/terhadap semesta alam
Ad-Dukhaan:32

 َوأََضلَُّه الـلَّـُه َعَلىٰ ِعْلمٍ
dan (ia) menyesatkannya lah Allah atas/terhadap pengetahuan

Al-Jaatsiyah:23

 َوَما َلُهم ِبذَٰلَِك ِمْن ِعْلمٍ
dan tidak mereka mempunyai demikian itu dari pengetahuan

Al-Jaatsiyah:24

ِدِقنَي أَْو أَثَٰرٍَة مِّْن ِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ
atau bekas-bekas/peninggalan dari pengetahuan jika adalah kalian

para yang membenarkan
Al-Ahqaaf:4

َعرَّةٌۢ ِبَغيِْر ِعْلمٍ  أَن تَطَـُٔوُهْم فَتُِصيبَُكم مِّنُْهم مَّ
bahwa (kalian[lk]) akan membunuh mereka[lk] maka akan ditiimpa

kalian[lk] dari mereka kesusahan dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Fath:25

 َوَما َلُهم ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ
dan tidak mereka mempunyai dengannya dari pengetahuan

An-Najm:28

َما َكاَن لِىَ ِمْن ِعْلمٍۭ ِبٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰٓ إِذْ يَْختَِصُموَن
tidak adalah dia bagiku dari pengetahuan dengan pemimpin/golongan

sangat tinggi ketika mereka bersengketa
Shaad:69 ۭ ِعْلمٍ

ۭ  َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan
Az-Zumar:49
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نََك اَل ِعْلَم َلنَآ َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau tidak pengetahuan bagi kami Al-Baqarah:32 ِعْلَم

َقاُلوا۟ اَل ِعْلَم َلنَآ إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
mereka berkata tidak pengetahuan bagi kami sesungguhnya kamu

Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:109

َكالَّ َلْو تَْعَلُموَن ِعْلَم ٱْليَِقنيِ
sekali-kali tidak jika kalian mengetahui pengetahuan keyakinan

At-Takaathur:5

َوَمْن ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱْلِكتَِٰب
dan orang di sisi-nya pengetahuan kitab Arraad:43 ِعْلُم

اَعِة َويُنَزُِّل ٱْلَغيَْث إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
sesungguhnya Allah di sisi-nya pengetahuan kiamat dan sungguh-

sungguh akan menurunkan hujan
Luqman:34

اَعِة إَِليِْه يُرَدُّ ِعْلُم ٱلسَّ
kepada-Nya dia ditolak pengetahuan kiamat

Fush-Shilat:47

إَِليِْه تُرَْجُعوَن اَعِة َو َوِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
dan di sisi-Nya pengetahuan kiamat dan kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zukhruf:85

أَِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱْلَغيِْب فَُهَو يََرىٰٓ
apakah di sisi pengetahuan semua yang gaib maka dia melihat

An-Najm:35

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Tuhanku
Al-A'raaf:187 ِعْلُمَها

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah

pengetahuannya disisi Allah
Al-A'raaf:187

َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى ِفى ِكتٍَٰب
dia mengatakan pengetahuannya disisi Tuhanku di dalam kitab

Thaahaa:52

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Allah
Al-Ahzab:63

بَِل ٱدَّٰرََك ِعْلُمُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة
bahkan tidak sampai pengetahuan mereka di dalam akhirat An-Naml:66 ِعْلُمُهْم

َوَما َخْلفَُهْم واََل يُِحيطُوَن ِبَشىٍْء مِّْن ِعْلِمِهۦٓ
dan tidak belakang mereka dan tidak mereka diketahui dengan

sesuatu apapun dari pengetahuannya
Al-Baqarah:255 ِعْلِمِهۦٓ
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َقاَل َوَما ِعْلِمى ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dia mengatakan dan tidak pengetahuanku dengan/tentang apa adalah

mereka mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':112

ِعْلِمى
ِوىِّ َوَمِن ٱْهتََدٰى رَِٰط ٱلسَّ ُب ٱلصِّ فََستَْعَلُموَن َمْن أَْصحَٰ

maka kelak (kalian) akan mengetahuinya orang/siapa para penghuni
jalan sama/lurus dan siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:135 فََستَْعَلُموَن
أَن يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا فََستَْعَلُموَن َكيَْف نَِذيِر

bahwa menjadikan mengirimkan atas kalian kotoran/nanah dan darah
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya bagaimana menurut seorang

pemberi peringatan

Al-Mulk:17

ْلنَا فََستَْعَلُموَن َمْن ُهَو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َوَعَليِْه تَوَكَّ
dan atas-nya (kami) supaya bertawakal maka kelak (kalian) akan

mengetahuinya siapa dia di dalam tambahan kesesatan nyata
Al-Mulk:29

فََسيَْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ مََّكانًا َوأَْضَعُف ُجنًدا
maka akan mengetahui orang/siapa dia keburukan tempat/kedudukan

dan (ia[lk]) lebih melemah tentara
Maryam:75 فََسيَْعَلُموَن

فََسيَْعَلُموَن َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا
maka akan mengetahui siapa paling/lebih lemah yang sangat

menolong dan lebih sedikit bilangan / hitungan
Al-Jinn:24

َجرَِة فََعلَِم َما ِفى ُقُلوِبِهْم إِذْ يُبَاِيُعونََك تَْحَت ٱلشَّ
ketika semakin berjanji setia kepadamu di bawah orang-orang yang

soleh maka (ia) mengetahui apa yang di dalam hati mereka
Al-Fath:18 فََعلَِم

ِريَن اَل تََخافُوَن فََعلَِم َما َلْم تَْعَلُموا۟ ُمَحلِِّقنَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
(mereka) yang mencukur rambut kepala kalian dan orang-orang yang

elok tidak kalian takut maka (ia) mengetahui apa yang tidak amu
mengetahui

Al-Fath:27

نَُكْم فََعلُِمٓوا۟ أَنَّ ٱْلَحقَّ لِـلَّـِه فَُقْلنَا َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
maka kami katakan kalian kemukakanlah bukti-bukti kebenaran

kalian maka (mereka) mengetahui bahwasanya kebenaran
bagi/kepunyaan Allah

Al-Qashash:75
۟ فََعلُِمٓوا

ِذِبنَي فََليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱْلكَٰ
maka sungguh mengetahui Allah orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan sungguhmengetahui para yang mendustakan
Al-Ankabuut:3 فََليَْعَلَمنَّ

فَاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َما يُفَرُِّقوَن ِبِهۦ بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوزَْوِجِهۦ
maka jangan kamu kafir maka mereka mengetahui diantara keduanya

apa mereka diceraikan dengannya antara seseorang dan istrinya
Al-Baqarah:102 فَيَتََعلَُّموَن
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بِِّهْم فَيَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
maka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka Al-Baqarah:26 فَيَْعَلُموَن

فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat perkasa

Maha Bijaksana
Al-Baqarah:209 ۟ فَٱْعَلُمٓوا

فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:34

فَِإن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya atas/terhadap rasul kami penyampaian yang
nyata

Al-Maidah:92

إِن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمْوَلىُٰكْم َو
dan jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya Allah perlindungan kalian
Al-Anfaal:40

إِن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه َو
dan jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang) yang melemahkan
Allah

At-Taubah:3

فَِإلَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أُنِزَل ِبِعْلمِ الـلَّـِه
maka jika tidak dia memperkenankan bagi kalian maka kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya dia menurunkan dengan
pengetahuan / ilmu Allah

Huud:14

فَِإن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلْم أَنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ذُنُوِبِهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka ketahuilah bahwasanya dia

menghendaki Allah agar ditimpakan bencana kepada dengan
sebagian dosa-dosa mereka

Al-Maidah:49 فَٱْعَلْم

فَِإن لَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلَك فَٱْعَلْم أَنََّما يَتَِّبُعوَن أَْهَوآَءُهْم
maka jika tidak dia memperkenankan kepadamu maka ketahuilah

bahwasanya hanyalah mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Al-Qashash:50

فَٱْعَلْم أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ الـلَّـُه
maka ketahuilah bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah

Muhammad:19

إِنََّك َلتَْعَلُم َما نُِريُد َو
dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa diharapkan oleh kami Huud:79 َلتَْعَلُم

َلَعلَِمُه ٱلَِّذيَن يَْستَنِۢبطُونَُهۥ ِمنُْهْم
tentu akan mengetahuinya orang-orang yang memohon

menyelidikinya dari mereka
An-Nisa:83 َلَعلَِمُه
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إِنَّ الـلَّـَه َلَعلِيٌم َحلِيٌم َليُْدِخَلنَُّهم مُّْدَخاًل يَرَْضْونَُهۥ َو
sungguh menyebabkan akan memasukkan kami kepada mereka yang
menjadi tempat-tempat masuk menyukainya dan sesungguhnya kami

Allah sungguh sangat mengetahui Maha Penyantun

Al-Hajj:59
َلَعلِيٌم

اَعِة فَاَل تَْمتَُرنَّ ِبَها إِنَُّهۥ َلِعْلٌم لِّلسَّ َو
dan sesungguhnya ia benar-benar pengetahuan untuk/bagi kiamat

maka janganlah kamu[lk]) meragukan dengannya
Az-Zukhruf:61 َلِعْلٌم

إِنَّا َلنَْعَلُم أَنَّ ِمنُكم مَُّكذِِّبنَي َو
dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwasanya

diantara kalian (mereka) yang mendustakan
Al-Haaqqah:49 َلنَْعَلُم

إِنَّ َربََّك َليَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mengetahui apa

disimpan dada / hati mereka dan tidak menyatakan
An-Naml:74 َليَْعَلُم

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َليَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka diberi kitab

sungguh mereka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka
Al-Baqarah:144 َليَْعَلُموَن

ِننَي َوٱْلِحَساَب َوَقدَّرَهُۥ َمنَاِزَل لِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan (ia) telah benar-benar tetapkannya tempat-tempat(nya) supaya

kalian mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan
Yunus:5 ۟ لِتَْعَلُموا

ْهَر ٱْلَحرَاَم َوٱْلَهْدَى َوٱْلَقلَِٰٓئَد ذَٰلَِك لِتَْعَلُمٓوا۟ َوٱلشَّ
dan bulan suci dan binatang kurban dan binatang yang diberi kalung

itu supayakalian mengetahui
Al-Maidah:97 ۟ لِتَْعَلُمٓوا

يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12

َلِمنَي إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلعَٰ
tidak lain dia kecuali/hanyalah sebutan hati mereka Al-An'aam:90 َلِمنَي لِْلعَٰ

َلِمنَي يْنَُٰه َوُلوطًا إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها لِْلعَٰ  َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan Lut ke/ke sebuah bumi/negeri yang

kami berkati didalamnya hati mereka
Al-Anbiyaa':71

َلِمنَي نَِذيًرا لِيَُكوَن لِْلعَٰ
supaya keduanya menjadi hati mereka peringatan besar

Al-Furqon:1
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إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن يَتَِّبعُ ٱلرَُّسوَل
kecuali/melainkan agar kami mengetahui orang/siapa dia mengikuti

rasul
Al-Baqarah:143 لِنَْعَلَم

ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12

ْن ُهَو إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن يُؤِْمُن ِبٱأْلَِخرَِة ِممَّ
kecuali agar kami mengetahui siapa mereka mempercayai kepada

akhirat dari siapa dia
Saba':21

لِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يََخافُُهۥ ِبٱْلَغيِْب
agar dia mengetahui Allah siapa dia semakin takut kepadanya dengan

yang gaib/tidak terlihat
Al-Maidah:94 لِيَْعَلَم

ذَٰلَِك لِيَْعَلَم أَنِّى َلْم أَُخنُْه ِبٱْلَغيِْب
itu agar dia mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya

dengan gaib/diwaktu dia tidak ada
Yusuf:52

وََكذَٰلَِك أَْعثَرْنَا َعَليِْهْم لِيَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan demikianlah (kami) perlihatkan atas mereka agar mengetahui

bahwasanya janji Allah hak/kebenaran
Al-Kahfi:21 ۟ لِيَْعَلُمٓوا

واََل يَْضِربَْن ِبأَرُْجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما يُْخِفنَي ِمن ِزينَِتِهنَّ
dan jangan memukulkan dengan kaki mereka[pr] agar diketahui apa

disembunyikan dari perhiasan mereka[pr]
An-Nuur:31 لِيُْعَلَم

َلِمنَي ُمبَارًَكا َوُهًدى لِّْلعَٰ
yang berusaha untuk diberkati dan petunjuk untuk seluruh alam Ali-Imran:96 َلِمنَي لِّْلعَٰ

َلِمنَي  َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلعَٰ
dan tidak Allah dia menghendaki aniaya untuk seluruh alam

Ali-Imran:108

َلِمنَي  إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
jika/tidak lain dia kecuali/hanyalah pelajaran/peringatan untuk

seluruh alam
Yusuf:104

َلِمنَي  َوَجَعْلنََٰها َوٱبْنََهآ َءايًَة لِّْلعَٰ
dan (kami) menjadikannya dan anaknya tanda-tanda untuk seluruh

alam
Al-Anbiyaa':91

َلِمنَي  َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ رَْحَمًة لِّْلعَٰ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan rahmat untuk seluruh alam

Al-Anbiyaa':107

َلِمنَي ِفينَِة َوَجَعْلنََٰهآ َءايًَة لِّْلعَٰ َب ٱلسَّ  فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْصحَٰ
maka kami selamatkan dia dan penduduk perahu dan (kami)

menjadikannya tanda-tanda (pelajaran) untuk seluruh alam
Al-Ankabuut:15
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َلِمنَي  إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
tidak lain dia kecuali pelajaran/peringatan untuk seluruh alam

Shaad:87

َلِمنَي  َوَما ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
dan tidak dia kecuali pelajaran/peringatan untuk seluruh alam

Al-Qalam:52

َلِمنَي  إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلعَٰ
sesungguhnya dia kecuali pelajaran/peringatan untuk seluruh alam

At-Takwiir:27

لِِمنَي َوٱْخِتلَُٰف أَْلِسنَِتُكْم َوأَْلوَِٰنُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لِّْلعَٰ
dan perbedaan bahasa-bahasa kalian dan warna kalian sesungguhnya

di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui

Ar-Ruum:22
لِِمنَي لِّْلعَٰ

لَِٰت َربِِّهْم لِّيَْعَلَم أَن َقْد أَبَْلُغوا۟ رِسَٰ
agar dia mengetahui bahwa sungguh telah mereka telah

menyampaikan risalah tuhan mereka
Al-Jinn:28 لِّيَْعَلَم

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَدَما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ َما
dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah apa ia

telah datang kepadamu dari pengetahuan
Arraad:37 َما

ثُمَّ تََولَّْوا۟ َعنُْه َوَقاُلوا۟ ُمَعلٌَّم مَّْجنُوٌن
kemudian kalian telah memalingkan dari padanya dan mereka berkata

[ia[lk]) yang mengajar (ia[lk]) yang digila-gilakan
Ad-Dukhaan:14 ُمَعلٌَّم

ْعُلوٌم َوَمآ أَْهَلْكنَا ِمن َقْريٍَة إاِلَّ َوَلَها ِكتَاٌب مَّ
dan tidak kami membinasakan dari negeri melainkan dan baginya/ia

mempunyai catatan / ketetapan (ia[lk])yang diketahui
Al-Hijr:4 ْعُلوٌم مَّ

ْعُلوٌم  أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ِرزٌْق مَّ
itulah mereka bagi mereka (memperoleh) rezki (ia[lk]) yang

diketahui
Ash-Shaafaat:41

ْعُلوٌم  َوَما ِمنَّآ إاِلَّ َلُهۥ َمَقاٌم مَّ
dan tidak dari kami kecuali baginya tambahan kedudukan / tempat

(ia[lk]) yang diketahui

Ash-
Shaafaat:164

ْعُلوٌم  َوٱلَِّذيَن ِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ مَّ
dan orang-orang yang di dalam / pada harta-harta mereka

hak/kebenaran (ia[lk]) yang diketahui
Al-Ma'arij:24

ْعُلومٍ َوَما نُنَزُِّلُهۥٓ إاِلَّ ِبَقَدٍر مَّ
dan tidak diturunkannya melainkan dengan ukuran (ia[lk])yang

diketahui
Al-Hijr:21 ْعُلومٍ مَّ

ْعُلومٍ َحرَةُ مِلِيقَِٰت يَْومٍ مَّ  فَُجِمعَ ٱلسَّ
maka telah dikumpulkan para penyihir pada waktu-waktu hari (ia[lk])

yang diketahui
Asy-Syu'araa':38
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ْعُلومٍ ِذِهۦ نَاَقٌة لََّها ِشرٌْب َوَلُكْم ِشرُْب يَْومٍ مَّ  َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini seekor unta betina baginya minuman dan bagimu

minuman hari (ia[lk]) yang diketahui

Asy-
Syu'araa':155

ْعُلومٍ  مَلَْجُموُعوَن إَِلىٰ ِميقَِٰت يَْومٍ مَّ
sungguh mereka orang yang dikumpulkan atas waktu-waktu tertentu

hari (ia[lk]) yang diketahui
Al-Waqi'a:50

ْعُلومٍ  إَِلىٰ َقَدٍر مَّ
kepada/sampai ketetapan/keputusan (ia[lk]) yang diketahui

Al-Mursalaat:22

ْعُلومٌَٰت ٱْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ
haji bulan-bulan (kb jamak) yang ditentukan Al-Baqarah:197 ْعُلومٌَٰت مَّ
ْعُلومٍَٰت لِّيَْشَهُدوا۟ َمنَِٰفعَ َلُهْم َويَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ

supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut
nama Allah di dalam / pada hari yang ditentukan

Al-Hajj:28 ْعُلومٍَٰت مَّ
ِبِريَن َونَبُْلَوا۟ أَْخبَارَُكْم ِهِديَن ِمنُكْم َوٱلصَّٰ َوَلنَبُْلَونَُّكْم َحتَّىٰ نَْعَلَم ٱمْلُجَٰ

dan kami sungguh akan memberi cobaan hingga mengetahui orang-
orang yang berjihad/bersungguh-sungguh diantara kalian dan laki-

laki yang sabar danakan menguji berita-berita kalian

Muhammad:31 نَْعَلَم

أَِو ٱْدفَُعوا۟ َقاُلوا۟ َلْو نَْعَلُم ِقتَااًل
atau kalian hendaklah pertahankan diri mereka berkata sekiranya

kami mengetahui perang
Ali-Imran:167 نَْعَلُم

َقْد نَْعَلُم إِنَُّهۥ َليَْحزُنَُك
sungguh telah kami mengetahui sesungguhnya dia tentu dia

menyedihkan kamu
Al-An'aam:33

َوَلَقْد نَْعَلُم أَنََّك يَِضيُق َصْدرَُك ِبَما يَُقوُلوَن
dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kamu menjadi

merasa sempit/sesak dadamu dengan apa/sebab mereka mengatakan
Al-Hijr:97

َوَلَقْد نَْعَلُم أَنَُّهْم يَُقوُلوَن إِنََّما يَُعلُِّمُهۥ بََشٌر
dan sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya mereka mereka

mengatakan sesungguhnya hanyalah sungguh-sungguh akan
mengajarkannya seorang manusia

An-Nahl:103

وَن َوَما يُْعلِنُوَن فَاَل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّا نَْعَلُم َما يُِسرُّ
maka janganlah dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka
sesungguhnya kami kami mengetahui apa dirahasiakan dan tidak

menyatakan

YaaSiin:76

نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنَُعذِّبُُهم مَّرَّتَنْيِ ثُمَّ يُرَدُّوَن إَِلىٰ َعذَاٍب َعِظيمٍ
kami mengetahui mereka[lk] akan siksa mereka dua kali kemudian

dikembalikan kepada azab / siksa yang besar
At-Taubah:101 نَْعَلُمُهْم
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َوأَْعَلُم َما تُبُْدوَن
aku mengetahui apa kalian ungkapkan Al-Baqarah:33 َوأَْعَلُم

َوأَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
aku mengetahui dari Allah apa tidak kalian mengetahui

Al-A'raaf:62

َوأَْعَلُم ِمَن الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
aku mengetahui dari Allah apa tidak kalian mengetahui

Yusuf:86

ِذِبنَي َ َلَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوتَْعَلَم ٱْلكَٰ َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
sehingga menjadi menjelaskan bagimu orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan mengetahui para yang mendustakan
At-Taubah:43 َوتَْعَلَم

َوَسيَْعَلُم ٱْلُكفَُّٰر مِلَْن ُعْقبَى ٱلدَّاِر
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang kafir untuk siapa akibat /

kesudahan tempat
Arraad:42 َوَسيَْعَلُم

َوَسيَْعَلُم ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَىَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلِبُوَن
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang yang mereka menganiaya

dimana/mana tempat kembali mereka kembali

Asy-
Syu'araa':227

ٱْلـََٰٔن َخفََّف الـلَّـُه َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعفًا
sekarang (ia) telah benar-benar meringankan / mengilangkan beban

Allah dari kalian dan (ia) telah mengetahui bahwasanya kepada
kalian kelemahan

Al-Anfaal:66 َوَعلَِم

َوَعلََّم َءاَدَم ٱأْلَْسَمآَء ُكلََّها
dan ia mengajarkan Adam nama-nama semuanya Al-Baqarah:31 َوَعلََّم

َوَعلََّمَك َما َلْم تَُكن تَْعَلُم
dan dia mengajarkan kamu apa tidakadalah amu mengetahui An-Nisa:113 َوَعلََّمَك

ا يََشآُء َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه َوَعلََّمُهۥ ِممَّ
dan dia mengajarkannya dari apadia kehendaki dan seandainya

penolakan Allah
Al-Baqarah:251 َوَعلََّمُهۥ

َوَعلَّْمتَِنى ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan (kamu) mengajarkan kepadaku dari tabir/pengertian mimpi Yusuf:101 َوَعلَّْمتَِنى

َوَعلَّْمنَُٰه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما
dan (kami) telah mengajarnya dari sisi kami pengetahuan Al-Kahfi:65 َوَعلَّْمنَُٰه

َوَعلَّْمنَُٰه َصنَْعَة َلبُوٍس لَُّكْم لِتُْحِصنَُكم مِّۢن بَأِْسُكْم
dan (kami) telah mengajarnya membuat pakaian bagi kalian untuk

melindungi kalian[lk] dari peperanganmu
Al-Anbiyaa':80
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َوُعلِّْمتُم مَّا َلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنتُْم وآََل َءابَآؤُُكْم ُقِل الـلَّـُه
dan sering diajarkan apa belum/tidak amu mengetahui kalian dan

tidak bapak-bapak kalian kamu hendaklah mengatakan Allah
Al-An'aam:91 َوُعلِّْمتُم

َا بََلغَ أَُشدَّهُۥٓ َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما َوملَّ
dan setelah ia telah sampai dewasanya kami telah memberikannya

hikmah dan ilmu
Yusuf:22 َوِعْلًما

 َوُلوطًا َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما
dan Lut kami telah memberikannya hikmah dan ilmu

Al-Anbiyaa':74

َن وَُكالًّ َءاتَيْنَا ُحْكًما َوِعْلًما ْمنََٰها ُسَليْمَٰ  فَفَهَّ
maka (kami) memberi pengertiannya sulaiman dan tiap-tiap mereka

mendatangi hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':79

َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي
kami telah memberikannya hikmah dan ilmu dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-Qashash:14

 َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشىٍْء رَّْحَمًة َوِعْلًما
ya tuhan kami (kamu) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu rahmat dan ilmu

Ghafir:7

َوَلتَْعَلُمنَّ أَيُّنَآ أََشدُّ َعذَابًا َوأَبَْقىٰ
dan sungguh akan mengetahui siapa diantara kami paling keras/berat

azab / siksa dan kekal
Thaahaa:71 َوَلتَْعَلُمنَّ

َوَلتَْعَلُمنَّ نَبَأَهُۥ بَْعَد ِحنيٍۭ
dan sungguh akan mengetahui beritanya sesudah waktu

Shaad:88

ِذِبنَي فََليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱْلكَٰ
maka sungguh mengetahui Allah orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan sungguh mengetahui para yang mendustakan
Al-Ankabuut:3 َوَليَْعَلَمنَّ

َوَليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي
dan sungguh mengetahui Allah orang-orang yang mereka mengimani

dan sungguh mengetahui orang-orang munafik laki-laki
Al-Ankabuut:11

َوَليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي
dan sungguh mengetahui Allah orang-orang yang mereka mengimani

dan sungguh mengetahui orang-orang munafik laki-laki
Al-Ankabuut:11

واََل تَْحزََن َولِتَْعَلَم أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan ia tidak bersedih hati dan supaya mengetahui bahwasanya janji

Allah hak/kebenaran
Al-Qashash:13 َولِتَْعَلَم

ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12 ۟ َولِتَْعَلُموا
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َولِنَُعلَِّمُهۥ ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث َوالـلَّـُه َغالٌِب َعَلىٰٓ أَْمرِِهۦ
dan karena hendak mengajarkannya dari tabir/pengertian kejadian-

kejadian/mimpi dan Allah (ia[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
urusan-nya

Yusuf:21
َولِنَُعلَِّمُهۥ

َولِيَْعَلَم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشَهَدآَء
dan karena dia hendak mengetahui Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia mengambil/menjadikan diantara kalian para
saksi-saksi

Ali-Imran:140 َولِيَْعَلَم

فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيَْعَلَم ٱمْلُؤِْمِننَي
maka dengan izin Allah dan karena dia hendak mengetahui orang-

orang yang beriman
Ali-Imran:166

َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن نَافَُقوا۟ َوِقيَل َلُهْم
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang para yang

munafik dan dikatakan kepada mereka
Ali-Imran:167

ِذِبنَي َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka

mengingkari sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
mendustakan

An-Nahl:39

بَِّك َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan bahwasanya benar dari tuhanmu
Al-Hajj:54

َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥ َورُُسَلُهۥ ِبٱْلَغيِْب
dan beberapa manfaat bagi manusia dan karena dia hendak

mengetahui Allah siapa menolong-nya dan rasul-rasul-nya dengan
gaib/tidak kelihatan

Al-Hadiid:25

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َولِيَْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد َولِيَذَّكَّ
dan supaya mengetahui bahwasanya dia tuhan yang esa dan supay

mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal
Ibrahim:52 ۟ َولِيَْعَلُمٓوا

ِهِديَن َونَْعَلَم أَن َقْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعَليَْها ِمَن ٱلشَّٰ
dan kami mengetahui bahwa sungguh telah kamu berkata benar

kepada kami danadalah diatasnya dari para penyaksi
Al-Maidah:113 َونَْعَلَم

َن َونَْعَلُم َما تَُوْسوُِس ِبِهۦ نَفُْسُهۥ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dan mengetahui apa

yang dibisik-bisikkan dengannya jiwanya/hatinya
Qaaf:16 َونَْعَلُم

َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا۟ مَلَِن ٱْشتََرىُٰه
dan mereka mengetahui tidak ia memberi mudharat mereka dan tidak

ia memberi manfaat kepada mereka dan sesungguhnya yang
mengetahui bagi siapa menukarnya

Al-Baqarah:102
َويَتََعلَُّموَن
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ِبِريَن َهُدوا۟ ِمنُكْم َويَْعَلَم ٱلصَّٰ َا يَْعَلمِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن جَٰ َوملَّ
dan belum dia mengetahui Allah orang-orang yang mereka

berjihad/berkerja keras diantara kalian dan dia mengetahui orang-
orang yang sabar

Ali-Imran:142 َويَْعَلَم

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا َويَْعَلَم ٱلَِّذيَن يُجَٰ
dan dia mengetahui orang-orang yang semakin membantah di dalam /

pada ayat-ayat Kami
Asy-Syuura:35

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َويَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dan dia mengetahui apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi Ali-Imran:29 َويَْعَلُم

يَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَْعَلُم َما تَْكِسبُوَن
dia mengetahui rahasia kalian dan ungkapan kalian dan dia

mengetahui apa kalian melakukan
Al-An'aam:3

َويَْعَلُم َما ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan dia mengetahui apa di dalam daratan dan lautan

Al-An'aam:59

َوُهَو ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكم ِبٱلَّيِْل َويَْعَلُم َما َجرَْحتُم ِبٱلنََّهاِر
dan dia yang dia mewafatkan kalian di malam hari dan dia

mengetahui apa kalian mengerjakan pada siang hari
Al-An'aam:60

َويَْعَلُم ُمْستََقرََّها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan dia mengetahui yang menjadi tempat berdiamnya dan yang

menjadi tempat penyimpanannya setiap di dalam kitab nyata
Huud:6

إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر ِمَن ٱْلَقْوِل َويَْعَلُم َما تَْكتُُموَن
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dari perkataan dan

dia mengetahui apa kalian sembunyikan
Al-Anbiyaa':110

َويَْعَلُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعلِنُوَن
dan dia mengetahui apa kalian menyembunyikan dan tidak

diungkapkan
An-Naml:25

َويَْعَلُم َما ِفى ٱأْلَرَْحامِ َوَما تَْدِرى نَفٌْس مَّاذَا تَْكِسُب َغًدا
dan dia mengetahui apa yang di dalam rahim dan tidak mengetahui

jiwa/seorang apa yang dia melakukan besok pagi
Luqman:34

يِّـَٔاِت َويَْعَلُم َما تَفَْعُلوَن َويَْعفُوا۟ َعِن ٱلسَّ
dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan dan dia mengetahui apa

yang (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Asy-Syuura:25

وَن َوَما تُْعلِنُوَن َويَْعَلُم َما تُِسرُّ
dan dia mengetahui apa dirahasiakan dan tidak diungkapkan

At-Taghaabun:4

َويَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ ٱمْلُِبنُي
dan mengetahui bahwasanya Allah dia yang benar yang menjelaskan An-Nuur:25 َويَْعَلُموَن
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ُمْشِفُقوَن ِمنَْها َويَْعَلُموَن أَنََّها ٱْلَحقُّ
orang-orang yang sungguh-sungguh takut daripadanya dan

mengetahui bahwasanya ia(kiamat) benar
Asy-Syuura:18

وََكذَٰلَِك يَْجتَِبيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث
dan demikianlah (ia[lk]) memilih kamu tuhanmu dan sungguh-

sungguh akan mengajarkan kamu dari taXwil/tabir kejadian/mimpi
Yusuf:6 َويَُعلُِّمَك

َويَُعلُِّمُكم مَّا َلْم تَُكونُوا۟ تَْعَلُموَن
dan dia sungguh-sungguh akan mengajarkan kalian apa belumadalah

kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:151 َويَُعلُِّمُكم

يُكْم َويَُعلُِّمُكُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
dan dia mensucikan kalian dan dia sungguh-sungguh mengajarkan

kalian kitab dan hikmah
Al-Baqarah:151 َويَُعلُِّمُكُم

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

نجِيَل َويَُعلُِّمُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan dia mengajarkannya kitab dan Hikmah dan taurat dan Injil Ali-Imran:48 َويَُعلُِّمُه

يِهْم يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتَك َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan dia ajarkan

mereka kitab dan hikmat dan dia bersihkan mereka
Al-Baqarah:129 َويَُعلُِّمُهُم

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayatNya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan Hikmah
Ali-Imran:164

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan hikmah
Al-Jumu'ah:2

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang
bertakwa

Al-Baqarah:194
۟ َوٱْعَلُمٓوا

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Baqarah:196
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َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu kepadaNya kalian akan
dikumpulkan

Al-Baqarah:203

لَُٰقوهُ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكم مُّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu orang-orang yang menemuinya
Al-Baqarah:223

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian
hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu

sangat mengetahui

Al-Baqarah:231

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan apa kalian
melakukan maha melihat

Al-Baqarah:233

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفىٓ أَنفُِسُكْم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui

apa di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235

فَٱْحذَُروهُ َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
maka takutlah kepadaNya dan kalian hendaklah mengetahui

bahwasanya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun
Al-Baqarah:235

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah maha

mendengar sangat mengetahui
Al-Baqarah:244

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat kaya

Maha Terpuji
Al-Baqarah:267

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَُحوُل بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوَقْلِبِهۦ
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah membatasi

antara seseorang dan hatinya
Al-Anfaal:24

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

keras/berat balasan
Al-Anfaal:25

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya hanyalah harta-harta

kalian dan anak-anakmu cobaan-cobaan
Al-Anfaal:28

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َغِنْمتُم مِّن َشىٍْء فَأَنَّ لِـلَّـِه ُخُمَسُهۥ َولِلرَُّسوِل
dan kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya (kalian) merampas

dari sesuatu maka mengapa bagi/untuk Allah seperlimanya dan untuk
rasul

Al-Anfaal:41
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َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang)

yang melemahkan Allah
At-Taubah:2

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-

orang yang bertakwa
At-Taubah:36

َوْليَجُِدوا۟ ِفيُكْم ِغْلظًَة َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan agar mendapati/menemui kepada kalian kekuatan/kekerasan dan

kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-
orang yang bertakwa

At-Taubah:123

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ ِفيُكْم رَُسوَل الـلَّـِه
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya kepada kalian utusan

Allah
Al-Hujuraat:7

يَأِْتينََك َسْعيًا َوٱْعَلْم
niscaya mereka datang kepadamu usaha dan ketahuilah Al-Baqarah:260 َوٱْعَلْم

فَِإنَُّهْم يَأمَْلُوَن َكَما تَأمَْلُوَن
maka sesungguhnya mereka mereka mengetahui sebagaimana kalian

mengetahui
An-Nisa:104 يَأمَْلُوَن

ذَا ٱلَِّذى يَْرزُُقُكْم أَمَّْن هَٰ
siapkah yang ini yang semesta alam Al-Mulk:21 يَْرزُُقُكْم

أََلْم يَْعَلم ِبأَنَّ الـلَّـَه يََرٰى
apakah tidak/tidaklah mengetahui bahwa kami Allah melihat Al-Alaq:14 يَْعَلم

لَِكىْ اَل يَْعَلَم بَْعَد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
supaya/sehingga tidak mengetahui sesudah pengetahuan sesuatu An-Nahl:70 يَْعَلَم

ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة لَِكيْاَل يَْعَلَم ِمۢن بَْعِد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
kemudian dari segumpal darah agar supaya tidak mengetahui dari

sesudah pengetahuan sesuatu
Al-Hajj:5

لِّئاَلَّ يَْعَلَم أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
agar supaya mengetahui ahli kitab

Al-Hadiid:29

ؤُا۟ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل أَن يَْعَلَمُهۥ ُعَلمَٰٓ
bahwa mengetahuinya para ulama Bani Israil

Asy-
Syu'araa':197 يَْعَلَمُهۥ

وَن َوَما يُْعلِنُوَن أَواََل يَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Al-Baqarah:77 يَْعَلُم
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َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Al-Baqarah:216

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ٱمْلُفِْسَد ِمَن ٱمْلُْصلِحِ
dan Allah dia mengetahui orang yang melakukan kerusakan dari

orang yang melakukan perbaikan
Al-Baqarah:220

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Al-Baqarah:232

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفىٓ أَنفُِسُكْم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui

apa di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم
dia mengetahui apa diantara tangan-tangan mereka

Al-Baqarah:255

َوٱبِْتَغآَء تَأِْويلِِهۦ َوَما يَْعَلُم تَأِْويَلُهۥٓ إاِلَّ الـلَّـُه
dan dia mengharapkan/mencari penjelasannya dan tidak dia

mengetahui penjelasannya melainkan Allah
Ali-Imran:7

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

Ali-Imran:66

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْعَلُم الـلَّـُه َما ِفى ُقُلوِبِهْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم
itulah mereka orang-orang yang dia mengetahui Allah apa di dalam

hati mereka maka kamu hendaklah berpaling dari mereka
An-Nisa:63

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
bahwasanya Allah dia mengetahui apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Maidah:97

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
dan Allah dia mengetahui apa kalian ungkapkan dan tidak kalian

sembunyikan
Al-Maidah:99

يَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَْعَلُم َما تَْكِسبُوَن
dia mengetahui rahasia kalian dan ungkapan kalian dan dia

mengetahui apa kalian melakukan
Al-An'aam:3

ِذبُوَن َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِنَُّهْم َلكَٰ
dan Allah dia mengetahui bahwasanya mereka sungguh orang-orang

yang telah mendustakan
At-Taubah:42

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهْم
tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui rahasia

mereka dan bisikan mereka[lk]
At-Taubah:78

ُٔوَن الـلَّـَه ِبَما اَل يَْعَلُم  ُقْل أَتُنَبّـِ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mengabarkan Allah

dengan apa tidak dia mengetahui
Yunus:18
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وَن َوَما يُْعلِنُوَن أاََل ِحنَي يَْستَْغُشوَن ِثيَابَُهْم يَْعَلُم َما يُِسرُّ
ingatlah di waktu menyelimuti diri baju mereka dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Huud:5

الـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ َوَما تَِغيُض ٱأْلَرَْحاُم
Allah dia mengetahui apa yang dikandung tiap seorang perempuan

dan tidak kurang sempurna kandungan rahim
Arraad:8

بَِّك ٱْلَحقُّ أَفََمن يَْعَلُم أَنََّمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
maka siapkah yang dia mengetahui bahwasanya dia menurunkan

kepadamu dari tuhanmu benar
Arraad:19

ُٔونَُهۥ ِبَما اَل يَْعَلُم ِفى ٱأْلَرِْض وُهْم أَْم تُنَبّـِ ُقْل َسمُّ
kamu hendaklah mengatakan sebutkanlah mereka atau apakah

diberitahukan kepadanya dengan apa tidak dia mengetahui di dalam
bumi

Arraad:33

يَْعَلُم َما تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس
dia mengetahui apa yang dia melakukan tiap jiwa/orang

Arraad:42

وَن َوَما تُْعلِنُوَن َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُِسرُّ
dan Allah dia mengetahui apa dirahasiakan dan tidak diungkapkan

An-Nahl:19

وَن َوَما يُْعلِنُوَن اَل َجرََم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa bahwasanya Allah dia

mengetahui apa dirahasiakan dan tidak menyatakan
An-Nahl:23

فَاَل تَْضِربُوا۟ لِـلَّـِه ٱأْلَْمثَاَل إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka jangan membuat bagi Allah perumpamaan sesungguhnya Allah

dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui
An-Nahl:74

إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما تَفَْعُلوَن
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa (kalian) kerjakan (kt

sedang/akan)
An-Nahl:91

رَّ َوأَْخفَى إِن تَْجَهْر ِبٱْلَقْوِل فَِإنَُّهۥ يَْعَلُم ٱلسِّ َو
dan jika mengeraskan dengan perkataan maka sesungguhnya dia dia

mengetahui rahasia dan yang tersembunyi
Thaahaa:7

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Thaahaa:110

َمآِء َوٱأْلَرِْض َقاَل َربِّى يَْعَلُم ٱْلَقْوَل ِفى ٱلسَّ
dia mengatakan Tuhanku dia mengetahui perkataan di dalam langit

dan bumi
Al-Anbiyaa':4

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa-apa diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Anbiyaa':28
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۟ َلْو يَْعَلُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا
seandainya dia mengetahui orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Anbiyaa':39

إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر ِمَن ٱْلَقْوِل َويَْعَلُم َما تَْكتُُموَن
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dari perkataan dan

dia mengetahui apa kalian sembunyikan
Al-Anbiyaa':110

َمآِء َوٱأْلَرِْض أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa di

dalam langit dan bumi
Al-Hajj:70

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Hajj:76

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui

An-Nuur:19

َمتَٰعٌ لَُّكْم َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
penambahan kesenangan bagi kalian dan Allah dia mengetahui apa

kalian ungkapkan dan tidak kalian sembunyikan
An-Nuur:29

َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن يَتََسلَُّلوَن ِمنُكْم لَِواذًا
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang menjadi pergi

berangsur-angsur diantara kalian perlindungan
An-Nuur:63

َقْد يَْعَلُم َمآ أَنتُْم َعَليِْه
sungguh telah dia mengetahui apa yang kalian atasnya

An-Nuur:64

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ رَّ ِفى ٱلسَّ ُقْل أَنزََلُه ٱلَِّذى يَْعَلُم ٱلسِّ
kamu hendaklah mengatakan dia menurunkannya yang dia

mengetahui rahasia di dalam langit dan bumi
Al-Furqon:6

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ٱْلَغيَْب إاِلَّ الـلَّـُه مَٰ ُقل الَّ يَْعَلُم َمن ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak dia mengetahui orang di dalam

langit dan bumi yang gaib kecuali Allah
An-Naml:65

َوَربَُّك يَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن
dan tuhanmu dia mengetahui apa disimpan dada / hati mereka dan

tidak menyatakan
Al-Qashash:69

إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ ِمن َشىٍْء
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa mereka memohon dari selain

dia dari sesuatu
Al-Ankabuut:42

َوَلِذْكُر الـلَّـِه أَْكبَُر َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْصنَُعوَن
dan sungguh mengingat Allah paling besar dan Allah dia mengetahui

apa membuat
Al-Ankabuut:45

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dia mengetahui apa di dalam langit dan dibumi

Al-Ankabuut:52
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ْخوَِٰنِهْم َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱمْلَُعوِِّقنَي ِمنُكْم َوٱْلَقآِئلنَِي إِلِ
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang merintangi

diantara kalian dan orang yang berkata kepada saudara-saudara
mereka

Al-Ahzab:18

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ُقُلوِبُكْم وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحلِيًما
dan Allah dia mengetahui apa di dalam hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pandai Maha Penyantun
Al-Ahzab:51

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Saba':2

َقاُلوا۟ َربُّنَا يَْعَلُم إِنَّآ إَِليُْكْم مَلُرَْسُلوَن
mereka berkata tuhan kami dia mengetahui sesungguhnya kami

kepada kamu benar-benar orang yang sangat cekatan untuk diutus
YaaSiin:16

ُدوُر يَْعَلُم َخآِئنََة ٱأْلَْعنُيِ َوَما تُْخِفى ٱلصُّ
dia mengetahui orang yang berkhianat mata-mata dan tidak dia

menyembunyikan dada(hati)
Ghafir:19

ا تَْعَمُلوَن َولَِٰكن ظَنَنتُْم أَنَّ الـلَّـَه اَل يَْعَلُم َكِثيًرا مِّمَّ
akan tetapi kamu mengira bahwasanya Allah tidak dia mengetahui

sangat banyak dari apa kalian melakukan
Fush-Shilat:22

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْوىُٰكْم
dan Allah dia mengetahui tempat berpindah kalian dan tempat-tempat

tinggal kalian
Muhammad:19

َسنُِطيُعُكْم ِفى بَْعِض ٱأْلَْمِر َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِْسرَارَُهْم
akan mematuhi kalian di dalam sebagian urusan ini dan Allah dia

mengetahui rahasia mereka
Muhammad:26

َلُكْم َوَلتَْعرِفَنَُّهْم ِفى َلْحِن ٱْلَقْوِل َوالـلَّـُه يَْعَلُم أَْعمَٰ
dan sungguh (kamu) mengenal mereka di dalam lagu/tata bahasa

perkataan dan Allah dia mengetahui perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:30

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dan Allah dia mengetahui apa yang ada di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Al-Hujuraat:16

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia mengetahui kegaiban langit dan bumi

Al-Hujuraat:18

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Al-Hadiid:4

۟ وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia mengetahui apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi
kecuali dia bersama mereka dimana apa adalah mereka

Al-Mujaadilah:7
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 إِنََّك َلرَُسوُل الـلَّـِه َوالـلَّـُه يَْعَلُم
sesungguhnya kamu benar-benar rasul Allah dan Allah dia

mengetahui

Al-
Munaafiquun:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
dia mengetahui apa di dalam langit dan bumi

At-Taghaabun:4

أاََل يَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر
apakah tidak/tidakkah dia mengetahui siapa/apa dia menciptakan dan

dia sangat halus maha pengungkap
Al-Mulk:14

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidak dia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر َوَما يَْخفَىٰ
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dan tidak dia

sembunyi
Al-Alaa:7

أَفَاَل يَْعَلُم إِذَا بُْعِثَر َما ِفى ٱْلُقبُوِر
ia membenam dia mengetahui apabila dibangkitkan apa di dalam

kubur-kubur
Al-Adiyaat:9

َوَما تَْسُقُط ِمن َورََقٍة إاِلَّ يَْعَلُمَها
dan tidak jatuh dari sehelai daun melainkan/kecuali dia

mengetahuinya
Al-An'aam:59 يَْعَلُمَها

َوِعنَدهُۥ َمفَاِتحُ ٱْلَغيِْب اَل يَْعَلُمَهآ إاِلَّ ُهَو
dan pada sisiNya/Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak dia

mengetahuinya kecuali dia
Al-An'aam:59 يَْعَلُمَهآ

الـلَّـُه يَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
Allah (ia[lk]) mengetahui mereka dan tidak kalian menafkahkan dari

sesuatu di dalam jalan Allah
Al-Anfaal:60 يَْعَلُمُهْم

َوَعاٍد َوثَُموَد َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم اَل يَْعَلُمُهْم إاِلَّ الـلَّـُه
dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan orang-orang yang dari sesudah

mereka tidak (ia[lk]) mengetahui mereka selain Allah
Ibrahim:9

مَّا يَْعَلُمُهْم إاِلَّ َقلِيٌل
tidak ada (ia[lk]) mengetahui mereka kecuali sedikit

Al-Kahfi:22
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فَِإنَّ الـلَّـَه يَْعَلُمُهۥ َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
maka sesungguhnya Allah dia mengetahuinya dan tidak bagi orang-

orang yang dzalim daripara penolong
Al-Baqarah:270 يَْعَلُمُهۥ

أاَلَّ يَْعَلُموا۟ ُحُدوَد َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
bahwa tidak dia mengetahui batas/hukum-hukum apa ia menurunkan

Allah atas/terhadap rasul-nya
At-Taubah:97 ۟ يَْعَلُموا

َولَِٰكن الَّ يَْعَلُموَن
akan tetapi tidak mereka mengetahui Al-Baqarah:13 يَْعَلُموَن

 َما َعَقُلوهُ َوُهْم يَْعَلُموَن
apa mereka memahaminya dan mereka mereka mengetahui

Al-Baqarah:75

وَن َوَما يُْعلِنُوَن أَواََل يَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Al-Baqarah:77

يُّوَن اَل يَْعَلُموَن ٱْلِكتََٰب إآِلَّ أََماِنىَّ َوِمنُْهْم أُمِّ
dan diantara mereka mereka buta huruf tidak mereka mengetahui

kitab kecuali angan-angan kosong
Al-Baqarah:78

 َورَآَء ظُُهورِِهْم َكأَنَُّهْم اَل يَْعَلُموَن
di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak mereka

mengetahui
Al-Baqarah:101

 َوَلِبئَْس َما َشَرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh buruk/jahat apa mereka menukar dengannya diri-diri

mereka sendiri kalau adalah mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:102

 لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
kalau adalah mereka mereka mengetahui

Al-Baqarah:103

َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن ِمثَْل َقْولِِهْم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui seperti perkataan mereka
Al-Baqarah:113

 َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang tidak mereka mengetahui

Al-Baqarah:118

نُْهْم َليَْكتُُموَن ٱْلَحقَّ َوُهْم يَْعَلُموَن إِنَّ فَِريًقا مِّ  َو
dan sesungguhnya kami segolongan/sebagian dari mereka sungguh

mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:146

 َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه يُبَيِّنَُها لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan itulah(tunggal) hukum-hukum Allah sungguh-sungguh akan

menerangkannya bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-Baqarah:230
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 َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:75

 َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:78

وا۟ َعَلىٰ َما فََعُلوا۟ َوُهْم يَْعَلُموَن  َوَلْم يُِصرُّ
dan tidak mereka meneruskan / menetapkan atas/terhadap apa mereka

melakukan dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:135

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعَلُموَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah meskipun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang

mereka tidak mereka mengetahui sesuatu dan tidak mereka mendapat
petunjuk

Al-Maidah:104

 َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-An'aam:37

ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن  َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-An'aam:97

 وََكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َولِيَُقوُلوا۟ َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُهۥ لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan demikianlah kami ulang-ulang ayat-ayat dan hendaklah

mengatakan kamu mempelajari dan agar kami menjelaskan bagi
kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-An'aam:105

بَِّك ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعَلُموَن أَنَُّهۥ ُمنَزٌَّل مِّن رَّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengetahui bahwasanya yang turun dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن  َخالَِصًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َكذَٰلَِك نُفَصِّ
yang suci pada hari kiamat-kiamat seperti itulah kami menjelaskan

ayat-ayat bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-A'raaf:32

 َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-A'raaf:131

 َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan kepada ayat-ayat

Kami menarik secara berangsur-angsur dari arah tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:182

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن  يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan yang

memancangkannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:187

 َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-Anfaal:34
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 ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمنَُهۥ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعَلُموَن
kemudian (kamu) sampaikanlah / antarkanlah dia tempat yang aman

baginya itu karena sesungguhnya kaum tidak mereka mengetahui
At-Taubah:6

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن  َونُفَصِّ
dan dijelaskan ayat-ayat itu bagi kaum/orang-orang mereka

mengetahui
At-Taubah:11

 َوطَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) mencap/kunci mati Allah atas/terhadap hati mereka maka

mereka tidak mereka mengetahui
At-Taubah:93

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن  يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Yunus:5

 َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Yunus:55

 واََل تَتَِّبَعآنِّ َسِبيَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui
Yunus:89

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Yusuf:21

 ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Yusuf:40

 لََّعلِّىٓ أَرِْجعُ إَِلى ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْعَلُموَن
agar / boleh jadi aku (aku) kembali kepada manusia/orang-orang

boleh jadi mereka mereka mengetahui
Yusuf:46

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Yusuf:68

 ذَرُْهْم يَأُْكُلوا۟ َويَتََمتَُّعوا۟ َويُْلِهِهُم ٱأْلََمُل فََسْوَف يَْعَلُموَن
biarkanlah mereka makan dan sangat bersenang-senang dan

menyebabkan melalaikan mereka angan-angan maka kelak mereka
mengetahui

Al-Hijr:3

 ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

An-Nahl:38

 َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41
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ا َرزَْقنَُٰهْم َويَْجَعُلوَن مِلَا اَل يَْعَلُموَن نَِصيبًا مِّمَّ
dan menjadikan untuk apa tidak mereka mengetahui bagian/sebagian

besar dari apa kami rizqikan kepada mereka
An-Nahl:56

 ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
An-Nahl:75

 َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ُمفْتَرٍۭ بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu orang yang menjadi

mengada-ada bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka
mengetahui

An-Nahl:101

بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن ٱْلَحقَّ فَُهم مُّْعرُِضوَن
bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui yang hak

maka mereka orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':24

يَْعَلُموَن ِحنَي يََرْوَن ٱْلَعذَاَب َمْن أََضلُّ َسِبياًل
mereka mengetahui ketika (mereka) melihat azab / siksa siapa lebih

sesat jalan
Al-Furqon:42

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu tanda/pelajaran bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
An-Naml:52

 الـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui

An-Naml:61

 َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-Qashash:13

 َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-Qashash:57

 َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
jika adalah mereka mereka mengetahui

Al-Ankabuut:41

إِنَّ ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ َلِهىَ ٱْلَحيََواُن َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن  َو
dan sesungguhnya kami rumah/kampung akhirat sungguh ia

kehidupan jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Ankabuut:64

 لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم َولِيَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف يَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa/nikmat kami telah mendatangkan
kepada mereka dan sehingga bersenang-senang maka kelak mereka

mengetahui

Al-Ankabuut:66

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Ar-Ruum:6

يَْعَلُموَن ظَِٰهًرا مَِّن ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia

Ar-Ruum:7
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 ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Ar-Ruum:30

 َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati orang-orang

yang tidak mereka mengetahui
Ar-Ruum:59

 ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah bahkan

kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui
Luqman:25

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت ٱْلجِنُّ أَن لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن ٱْلَغيَْب فََلمَّ
maka tatkala menyungkur (kamu) menjadi jelas/nyata jin-jin bahwa

sekiranya adalah mereka mereka mengetahui yang gaib
Saba':14

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Saba':28

 َويَْقِدُر َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) menyempitkan / menguasai akan tetapi kebanyakan manusia

tidak mereka mengetahui
Saba':36

 ِقيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنََّة َقاَل يََٰليَْت َقْوِمى يَْعَلُموَن
dia dikatakan (kamu) masuklah surga ini dia mengatakan amboi,

kiranya kamu kaum mereka mengetahui
YaaSiin:26

ا اَل يَْعَلُموَن ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ  ِممَّ
dari apa dia ditumbuhkan bumi dan dari diri/jiwa-jiwa mereka dan

dari apa tidak mereka mengetahui
YaaSiin:36

 فََكفَُروا۟ ِبِهۦ فََسْوَف يَْعَلُموَن
lalu (mereka) mengingkari dengannya maka kelak mereka

mengetahui

Ash-
Shaafaat:170

ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱلَِّذيَن يَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang-orang yang

mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui
Az-Zumar:9

 ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱلَِّذيَن يَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang-orang yang

mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui
Az-Zumar:9

 َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling besar jika adalah mereka

mereka mengetahui
Az-Zumar:26

 ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
Az-Zumar:29
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 بَْل ِهىَ ِفتْنٌَة َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
bahkan dia cobaan-cobaan akan tetapi kebanyakan mereka tidak

mereka mengetahui
Az-Zumar:49

 َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Ghafir:57

 ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبٱْلِكتَِٰب َوِبَمآ أَرَْسْلنَا ِبِهۦ رُُسَلنَا فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan kitab dan

dengan apa kami telah mengutus dengannya utusan-utusan kami
maka kelak mereka mengetahui

Ghafir:70

َلْت َءايَٰتُُهۥ ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن  ِكتٌَٰب فُصِّ
catatan / ketetapan benar-benar dijelaskan ayat-ayatnya bacaan

bahasa arab bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Fush-Shilat:3

 إاِلَّ َمن َشِهَد ِبٱْلَحقِّ َوُهْم يَْعَلُموَن
kecuali orang dia menyaksikan dengan yang benar dan mereka

mereka mengetahui
Az-Zukhruf:86

 فَٱْصفَحْ َعنُْهْم َوُقْل َسلٌَٰم فََسْوَف يَْعَلُموَن
maka maafkanlah dari mereka dan katakanlah

kehormatan/kesejahteraan maka kelak mereka mengetahui
Az-Zukhruf:89

 َما َخَلْقنَُٰهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
tidak (kami) menciptakan mereka kecuali dengan hak akan tetapi

kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui
Ad-Dukhaan:39

 فَٱتَِّبْعَها واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
maka ikutilah ia dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang

tidak mereka mengetahui
Al-Jaatsiyah:18

 أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Al-Jaatsiyah:26

 ذَٰلَِك َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
itu akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Ath-Thuur:47

 َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهم مَّا ُهم مِّنُكْم واََل ِمنُْهْم َوُهْم يَْعَلُموَن
kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka tidak mereka diantara

kalian dan tidak dari mereka dan mereka mereka mengetahui

Al-
Mujaadilah:14

 َوهللَِِّ ٱْلِعزَّةُ َولِرَُسولِِهۦ َولِْلُمؤِْمِننَي َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَْعَلُموَن
dan kepunyaan Allah kemuliaan dan bagi rasul-nya dan bagi orang-
orang yang beriman akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak

mereka mengetahui

Al-
Munaafiquun:8

 َكذَٰلَِك ٱْلَعذَاُب َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
seperti itulah azab / siksa dan sungguh siksaan/azab akhirat paling

besar jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Qalam:33
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 َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
kelak Kami menarik mereka berangsur-angsur dari sekira/secara tidak

mereka mengetahui
Al-Qalam:44

ا يَْعَلُموَن  َكآلَّ إِنَّا َخَلْقنَُٰهم مِّمَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya kami (kami) menciptakan mereka dari

apa mereka mengetahui
Al-Ma'arij:39

يَْعَلُموَن َما تَفَْعُلوَن
mereka mengetahui apa (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)

Al-Infitaar:12

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَُّهۥ َمن يَُحاِدِد الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
tidaklah dia mengetahui bahwasanya siapa semakin menentang Allah

dan rasul-nya
At-Taubah:63 ۟ يَْعَلُمٓوا

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهْم
tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui rahasia

mereka dan bisikan mereka[lk]
At-Taubah:78

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ُهَو يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
apakah tidak dia mengetahui bahwasanya Allah dia menerima taubat

dari hamba-hambanya
At-Taubah:104

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر أََو َلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak dia mengetahui bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Az-Zumar:52

ِبِريَن َهُدوا۟ ِمنُكْم َويَْعَلَم ٱلصَّٰ َا يَْعَلمِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن جَٰ َوملَّ
dan belum dia mengetahui Allah orang-orang yang mereka

berjihad/berkerja keras diantara kalian dan dia mengetahui orang-
orang yang sabar

Ali-Imran:142
يَْعَلمِ

إِن يَْعَلمِ الـلَّـُه ِفى ُقُلوِبُكْم َخيًْرا
jika dia mengetahui Allah di dalam hati kalian kebaikan

Al-Anfaal:70

َا يَْعَلمِ الـلَّـُه أَْم َحِسبْتُْم أَن تُتْرَُكوا۟ َوملَّ
apakah kalian mengira bahwa dibiarkan dan/sedang belum dia

mengetahui Allah
At-Taubah:16

أََو َلْم يَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َقْد أَْهَلَك ِمن َقبْلِِهۦ
atau setiap tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah

keluarga kamu dari sebelumnya
Al-Qashash:78 يَْعَلْم

َن َما َلْم يَْعَلْم نسَٰ  َعلََّم ٱإْلِ
(ia) sering mengajarkan manusia apa tidak mengetahui

Al-Alaq:5

َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر يَْعَلْمُه الـلَّـُه
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan dia

mengetahuinya Allah
Al-Baqarah:197 يَْعَلْمُه
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ُقْل إِن تُْخفُوا۟ َما ِفى ُصُدورُِكْم أَْو تُبُْدوهُ يَْعَلْمُه الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika kalian menyembunyikan apa di

dalam dada / hati kalian atau kalian melahirkannya dia
mengetahuinya Allah

Ali-Imran:29

َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّىٰ يَُقوآَل إِنََّما نَْحُن ِفتْنٌَة
dan tidak diajarkan (oleh keduanya) dari seorang sehinggaia

mengatakan sesungguhnya hanyalah kami cobaan-cobaan
Al-Baqarah:102 يَُعلَِّماِن

َوَلَقْد نَْعَلُم أَنَُّهْم يَُقوُلوَن إِنََّما يَُعلُِّمُهۥ بََشٌر
dan sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya mereka mereka

mengatakan sesungguhnya hanyalah sungguh-sungguh akan
mengajarkannya seorang manusia

An-Nahl:103
يَُعلُِّمُهۥ

ْحَر يَِٰطنَي َكفَُروا۟ يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ ُن َولَِٰكنَّ ٱلشَّ َوَما َكفََر ُسَليْمَٰ
dan tidak ia mengingkari sulaiman akan tetapi syaitan-syaitan mereka

mengingkari mereka diajarkan manusia sihir
Al-Baqarah:102 يَُعلُِّموَن

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat

balasan
Al-Maidah:98 ۟ ٱْعَلُمٓوا

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah ia menghidupkan

bumi sesudah kematiannya
Al-Hadiid:17

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

إِنََّك أَنَت ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya kamu Engkau yang sangat mengetahui maha bijaksana Al-Baqarah:32 ٱْلَعلِيُم

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  إِنََّك أَنَت ٱلسَّ
sesungguhnya kamu Engkau yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui
Al-Baqarah:127

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  فََسيَْكِفيَكُهُم الـلَّـُه َوُهَو ٱلسَّ
maka ia memelihara kamu terhadap mereka Allah dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Baqarah:137

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  إِنََّك أَنَت ٱلسَّ
sesungguhnya kamu Engkau yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui
Ali-Imran:35

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  واََل نَفًْعا َوالـلَّـُه ُهَو ٱلسَّ
dan tidak kemanfaatan dan Allah dia yang maha mendengarkan yang

sangat mengetahui
Al-Maidah:76
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ِميعُ ٱْلَعلِيُم  َوُهَو ٱلسَّ
dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui

Al-An'aam:13

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ِتِهۦ َوُهَو ٱلسَّ  الَّ ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dapat dia merubah untuk kalimatnya dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-An'aam:115

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ْل َعَلى الـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ  َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah sesungguhnya dia dia yang

maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Anfaal:61

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  ُهَو ٱلسَّ
dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui

Yunus:65

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui
Yusuf:34

إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha bijaksana

Yusuf:83

ذَا تَأِْويُل رُْءيَٰىَ ِمن َقبُْل إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم َوَقاَل يَٰٓأَبَِت هَٰ
dan dia mengucapkan wahai bapakku ini tabir/pengertian mimpiku
dari sebelum sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana

Yusuf:100

 إِنَّ َربََّك ُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم
sesungguhnya Tuhanmu dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

yang sangat mengetahui
Al-Hijr:86

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  َوُهَو ٱلسَّ
dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui

Al-Anbiyaa':4

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan yang sangat

mengetahui

Asy-
Syu'araa':220

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَعلِيُم
dan dia maha perkasa yang sangat mengetahui

An-Naml:78

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  فَِإنَّ أََجَل الـلَّـِه َلَءاٍت َوُهَو ٱلسَّ
maka sesungguhnya (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah pasti

datang dan dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:5

ِميعُ ٱْلَعلِيُم إِيَّاُكْم َوُهَو ٱلسَّ  يَْرزُُقَها َو
memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:60

يَْخُلُق َما يََشآُء َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَقِديُر
dia menciptakan apa dia kehendaki dan dia yang sangat mengetahui

yang menguasai
Ar-Ruum:54
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 ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ َوُهَو ٱْلفَتَّاُح ٱْلَعلِيُم
kemudian memberi keputusan diantara kita dengan benar dan dia

maha pemberi keputusan yang sangat mengetahui
Saba':26

ِميعُ ٱْلَعلِيُم  فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:36

 َليَُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ ٱْلَعِزيزُ ٱْلَعلِيُم
tentu akan mengatakan (ia) menciptakan mereka[pr] maha perkasa

yang sangat mengetahui
Az-Zukhruf:9

 إِلٌَٰه َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَعلِيُم
tuhan dan dia maha bijaksana yang sangat mengetahui

Az-Zukhruf:84

ِميعُ ٱْلَعلِيُم بَِّك إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ  رَْحَمًة مِّن رَّ
rahmat dari tuhanmu sesungguhnya dia dia yang maha mendengarkan

yang sangat mengetahui
Ad-Dukhaan:6

 إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَعلِيُم
sesungguhnya dia dia maha bijaksana yang sangat mengetahui

Adz-
Dzaariyaat:30

َوالـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
dan Allah perlindungan kalian dan dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana
At-Tahriim:2

َقاَل نَبَّأَِنىَ ٱْلَعلِيُم ٱْلَخِبيُر
dia mengatakan memberitakan kepadaku yang sangat mengetahui

maha pengungkap
At-Tahriim:3

ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui Al-An'aam:96 ٱْلَعلِيمِ

ْمُس تَْجِرى مِلُْستََقرٍّ لََّها ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ  َوٱلشَّ
dan matahari dia mengalirkan bagi yang menjadi tempat

ketetapan/peredaran baginya itu mereka menguasai sangat perkasa
yang sangat mengetahui

YaaSiin:38

 تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa yang sangat mengetahui

Ghafir:2

ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ  َوزَيَّنَّا ٱلسَّ
dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara

itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:12

َلِمنَي ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
pujian bagi Allah Tuhan semesta alam Al-Faatihah:2 َلِمنَي ٱْلعَٰ
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َلِمنَي ْلتُُكْم َعَلى ٱْلعَٰ  َوأَنِّى فَضَّ
dan bahwasanya Aku maka aku telah melebihkan kalian atas/terhadap

semesta alam
Al-Baqarah:47

َلِمنَي ْلتُُكْم َعَلى ٱْلعَٰ  َوأَنِّى فَضَّ
dan bahwa Aku maka aku telah melebihkan kalian atas/terhadap

semesta alam
Al-Baqarah:122

َلِمنَي  أَْسلِْم َقاَل أَْسَلْمُت لِرَبِّ ٱْلعَٰ
kamu selamatkanlah / tunduklah / patuhlah dia mengatakan aku telah

menundukan kapada tuhan/pemelihara semesta alam
Al-Baqarah:131

َلِمنَي  َولَِٰكنَّ الـلَّـَه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱْلعَٰ
akan tetapi Allah mempunyai karunia atas/terhadap semesta alam

Al-Baqarah:251

َلِمنَي َن َعَلى ٱْلعَٰ  َوَءاَل إِبْرَِٰهيَم َوَءاَل ِعْمرَٰ
dan keluarga Ibrahim dan keluarga imran atas/terhadap semesta alam

Ali-Imran:33

َلِمنَي  َوٱْصطَفَىِٰك َعَلىٰ ِنَسآِء ٱْلعَٰ
dan dia memilih/melebihkan kamu atas/terhadap wanita-wanita

semesta alam
Ali-Imran:42

َلِمنَي  َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َعِن ٱْلعَٰ
dan barang siapa ia mengingkari maka sesungguhnya Allah sangat

kaya dari semesta alam
Ali-Imran:97

َلِمنَي  َوَءاتَىُٰكم مَّا َلْم يُؤِْت أََحًدا مَِّن ٱْلعَٰ
dan dia memberikan kepada kalian apa tidak/belum dia diberikan

seseorang/siapapun dari semesta alam
Al-Maidah:20

َلِمنَي  إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam

Al-Maidah:28

َلِمنَي  آلَّ أَُعذِّبُُهۥٓ أََحًدا مَِّن ٱْلعَٰ
belum pernah dia akan menyiksanya seseorang/siapapun dari semesta

alam
Al-Maidah:115

َلِمنَي  َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Al-An'aam:45

َلِمنَي  َوأُِمرْنَا لِنُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan diperintahkan agar kami menyerahkan diri kapada

tuhan/pemelihara semesta alam
Al-An'aam:71

َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ  َو
dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah

lebihkan atas/terhadap semesta alam
Al-An'aam:86

َلِمنَي  َوَمَماِتى لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan waktu matiku untuk Allah Tuhan semesta alam

Al-An'aam:162
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َلِمنَي  أاََل َلُه ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمُر تَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
ingatlah baginya ciptaan dan perintah/pengurusan dia memberikan

berkah yang silih berganti Allah tuhan semesta alam
Al-A'raaf:54

َلِمنَي  َولَِٰكنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
akan tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam

Al-A'raaf:61

َلِمنَي  َولَِٰكنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
akan tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam

Al-A'raaf:67

َلِمنَي  أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi yang melakukan perbuatan keji

tidak/belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari
seorang dari semesta alam

Al-A'raaf:80

َلِمنَي  َوَقاَل ُموَسىٰ يَِٰفْرَعْوُن إِنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
dan dia mengucapkan Musa hai fir'aun sesungguhnya aku seorang

rasul dari Tuhan semesta alam
Al-A'raaf:104

َلِمنَي  َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam

Al-A'raaf:121

َلِمنَي َلُكْم َعَلى ٱْلعَٰ  َوُهَو فَضَّ
dan dia dia benar-benar melebihkan kalian atas/terhadap semesta

alam
Al-A'raaf:140

َلِمنَي  َوَءاِخُر َدْعَوىُٰهْم أَِن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan akhir/penutup doa mereka agar/hendalah segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam
Yunus:10

َلِمنَي  اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan semesta alam

Yunus:37

َلِمنَي  َقاُلٓوا۟ أََو َلْم نَنَْهَك َعِن ٱْلعَٰ
mereka berkata atau setiap tidak melarang kamu[lk] dari semesta

alam
Al-Hijr:70

َلِمنَي  فَأِْتيَا ِفْرَعْوَن فَُقوآَل إِنَّا رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
maka datanglah kamu berdua fir'aun maka katakanlah sesungguhnya

kami rasul/utusan Tuhan semesta alam
Asy-Syu'araa':16

َلِمنَي  َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما رَبُّ ٱْلعَٰ
dia mengatakan fir'aun dan tidak tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':23

َلِمنَي  َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':47

َلِمنَي  فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ لِّىٓ إاِلَّ رَبَّ ٱْلعَٰ
maka sesungguhnya mereka musuh bagiku kecuali tuhan pemelihara

semesta alam
Asy-Syu'araa':77
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َلِمنَي يُكم ِبرَبِّ ٱْلعَٰ  إِذْ نَُسوِّ
apabila mempersamakan kalian dengan tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':98

َلِمنَي  إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':109

َلِمنَي  إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':127

َلِمنَي  إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':145

َلِمنَي  إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':164

َلِمنَي  أَتَأْتُوَن ٱلذُّْكَراَن ِمَن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi jenis lelaki dari/diantara semesta alam

Asy-
Syu'araa':165

َلِمنَي  إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':180

َلِمنَي إِنَُّهۥ َلتَنِزيُل رَبِّ ٱْلعَٰ  َو
dan sesungguhnya ia benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta

alam

Asy-
Syu'araa':192

َلِمنَي َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ  َوُسبْحَٰ
dan maha suci Allah Tuhan semesta alam

An-Naml:8

َلِمنَي َن لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ  َوأَْسَلْمُت َمعَ ُسَليْمَٰ
dan (aku) berserah diri bersama sulaiman kepada Allah Tuhan

semesta alam
An-Naml:44

َلِمنَي  أَن يَُٰموَسىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
bahwa ya Musa sesungguhnya aku Aku Allah tuhan semesta alam

Al-Qashash:30

َلِمنَي  إِنَّ الـلَّـَه َلَغِنىٌّ َعِن ٱْلعَٰ
sesungguhnya Allah benar-benar sangat kaya dari semesta alam

Al-Ankabuut:6

َلِمنَي  َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari seorang

dari semesta alam
Al-Ankabuut:28

َلِمنَي  تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
diturunkan kitab tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan

semesta alam
As-Sajdah:2

َلِمنَي  َسلٌَٰم َعَلىٰ نُوحٍ ِفى ٱْلعَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap nuh di dalam semesta alam

Ash-Shaafaat:79
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َلِمنَي  فََما ظَنُُّكم ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
maka apakah anggapanmu dengan tuhan semesta alam

Ash-Shaafaat:87

َلِمنَي  َوٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Ash-
Shaafaat:182

َلِمنَي  َوِقيَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Az-Zumar:75

َلِمنَي  ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم فَتَبَارََك الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian maka (ia[lk]) menjadi sangat suci

Allah tuhan semesta alam
Ghafir:64

َلِمنَي  فَٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
maka sembahlah Dia pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Ghafir:65

َلِمنَي  َوأُِمرُْت أَْن أُْسلَِم لِرَبِّ ٱْلعَٰ
dan (aku) diperintahkan supaya diserahakan kapada tuhan/pemelihara

semesta alam
Ghafir:66

َلِمنَي  َوتَْجَعُلوَن َلُهۥٓ أَنَداًدا ذَٰلَِك رَبُّ ٱْلعَٰ
dan menjadikan baginya sekutu-sekutu itu tuhan semesta alam

Fush-Shilat:9

َلِمنَي  فََقاَل إِنِّى رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku rasul/utusan Tuhan semesta

alam
Az-Zukhruf:46

َلِمنَي  َوَلَقِد ٱْختَرْنَُٰهْم َعَلىٰ ِعْلمٍ َعَلى ٱْلعَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memilih mereka atas/terhadap

pengetahuan atas/terhadap semesta alam
Ad-Dukhaan:32

َلِمنَي ْلنَُٰهْم َعَلى ٱْلعَٰ  َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap semesta alam
Al-Jaatsiyah:16

َلِمنَي وَِٰت َورَبِّ ٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلعَٰ مَٰ  فَلِلَِّه ٱْلَحْمُد رَبِّ ٱلسَّ
maka bagi Allah segala puji Tuhan langit dan tuhan Bumi Tuhan

semesta alam
Al-Jaatsiyah:36

َلِمنَي  تَنِزيٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
penurunan sempurna dari Tuhan semesta alam

Al-Waqi'a:80

َلِمنَي  إِنِّىٓ أََخاُف الـلَّـَه رَبَّ ٱْلعَٰ
sesungguhnya aku aku takut Allah tuhan pemelihara semesta alam

Al-Hasyr:16

َلِمنَي  تَنِزيٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
penurunan sempurna dari Tuhan semesta alam

Al-Haaqqah:43

َلِمنَي  َوَما تََشآُءوَن إآِلَّ أَن يََشآَء ٱهللَُّ رَبُّ ٱْلعَٰ
dan tidak kamu menghendaki kecuali bahwa dia menghendaki Allah

Tuhan/Pemelihara semesta alam
At-Takwiir:29
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َلِمنَي  يَْوَم يَُقوُم ٱلنَّاُس لِرَبِّ ٱْلعَٰ
pada hari dia mendirikan manusia kapada tuhan/pemelihara semesta

alam
Al-Mutaffifiin:6

لُِموَن َوَما يَْعِقُلَهآ إاِلَّ ٱْلعَٰ
dan tidak dapat memahaminya[pr] kecuali (orang-orang) yang

berilmu
Al-Ankabuut:43 لُِموَن ٱْلعَٰ

ؤُا۟ َكذَٰلَِك إِنََّما يَْخَشى الـلَّـَه ِمْن ِعبَاِدِه ٱْلُعَلمَٰٓ
seperti itulah sesunguhnya hanyalah takut Allah dari/diantara hamba-

hambanya para 'ulama
Faathir:28 ۟ ؤُا ٱْلُعَلمَٰٓ

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27 ٱْلِعْلَم

إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلِِهۦٓ
sesungguhnya orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dari

sebelumnya
Al-Isra:107

بَِّك َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan bahwasanya benar dari tuhanmu
Al-Hajj:54

َوأُوِتينَا ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلَِها وَُكنَّا ُمْسلِِمنَي
dan kami diberi pengetahuan dari sebelumnya dan (kami) adalah

orang-orang yang berserah diri
An-Naml:42

 َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

Al-Qashash:80

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱلظَّٰلُِموَن
orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dan tidak

mengingkari/membantah pada ayat-ayat Kami kecuali para yang
mendzalimi

Al-Ankabuut:49

َن يمَٰ َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوٱإْلِ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

dan keimanan
Ar-Ruum:56

بَِّك َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan melihat/berpendapat orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Saba':6

َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َماذَا َقاَل َءاِنفًا
mereka berkata bagi orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

apa yang dia mengatakan kemarin/tadi
Muhammad:16

ٍت يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ
meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11
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إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
kecuali dari sesudah apa datang kepada mereka pengetahuan

kedengkian diantara mereka
Ali-Imran:19 ٱْلِعْلُم

 َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت فََما ٱْختََلفُوا۟ َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik maka tidak

mereka memperselisihkan sehingga datang kepada mereka
pengetahuan

Yunus:93

َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
apa yang datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara

mereka
Asy-Syuura:14

فََما ٱْختََلفُٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َما َجآَءُهُم ٱْلِعْلُم بَْغيًۢا بَيْنَُهْم
maka tidak mereka memperselisihkan kecuali dari sesudah apa

datang kepada mereka pengetahuan kedengkian diantara mereka
Al-Jaatsiyah:17

َقاَل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah pengetahuan disisi Allah

Al-Ahqaaf:23

ُقْل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuan disisi Allah

Al-Mulk:26

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah yang ia telah

datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:120 ٱْلِعْلمِ

 َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka dari sesudah

apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:145

َوزَاَدهُۥ بَْسطًَة ِفى ٱْلِعْلمِ َوٱْلجِْسمِ
dan dia menambah/menganugerahinya keluasan/keunggulan di dalam

pengetahuan dan tubuh
Al-Baqarah:247

َوٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ يَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبِهۦ
dan orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan mereka

mengatakan kami telah beriman dengannya
Ali-Imran:7

ا ِبٱْلِقْسِط َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوأُ۟وُلوا۟ ٱْلِعْلمِ َقآِئمًۢ
dan para Malaikat dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan

berdiri dengan keadilan
Ali-Imran:18

َك ِفيِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ  فََمْن َحآجَّ
maka barang siapa dia membantah kamu tentang (kebenaran) itu dari

sesudah apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Ali-Imran:61

لَِّٰكِن ٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ ِمنُْهْم َوٱمْلُؤِْمنُوَن يُؤِْمنُوَن
tetapi orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan dari mereka

dan orang-orang mukmin mereka beriman
An-Nisa:162
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َوَمآ أُوِتيتُم مَِّن ٱْلِعْلمِ إاِلَّ َقلِياًل
dan tidak kalian diberi daripada pengetahuan melainkan sedikit

Al-Isra:85

 يَٰٓأَبَِت إِنِّى َقْد َجآَءِنى ِمَن ٱْلِعْلمِ
wahai bapakku sesungguhnya aku sungguh telah telah datang

kepadaku dari/sebagian pengetahuan
Maryam:43

ا َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرُِحوا۟ ِبَما ِعنَدُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ  فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan
keterangan yang nyata mereka gembira dengan apa disisi mereka

daripada pengetahuan

Ghafir:83

 ذَٰلَِك َمبَْلُغُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ
itu kesudahan mereka dari pengetahuan

An-Najm:30

إَِلىٰ يَْومِ ٱْلَوْقِت ٱمْلَْعُلومِ
sampai hari waktu (kb) (ia[lk]) yang diketahui / ditentukan Al-Hijr:38 ٱمْلَْعُلومِ

 إَِلىٰ يَْومِ ٱْلَوْقِت ٱمْلَْعُلومِ
sampai pada hari waktu (kb) (ia[lk]) yang diketahui / ditentukan

Shaad:81
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ن ل ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengumuman.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengumumkan, di depan
umum.

َوَعاَلِنيًَة نُْعلُِن تُْعلِنُوَن أَْعَلنتُْم أَْعَلنُت
dan keterus-

terangan dinyatakan diungkapkan kamu nyatakanlah
(aku) telah

nyatakan/terang-
terangan

يُْعلِنُوَن َوَلتَْعُلنَّ
menyatakan dan pasti sungguh-sungguh menyatakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ إِنِّىٓ أَْعَلنُت َلُهْم َوأَْسَررُْت َلُهْم إِْسرَاًرا
kemudian sesungguhnya aku (aku) telah nyatakan/terang-terangan

kepada mereka dan (aku) merahasiakan kepada mereka rahasia/diam-
diam

Nuh:9
أَْعَلنُت

َوأَنَا۠ أَْعَلُم ِبَمآ أَْخفَيْتُْم َوَمآ أَْعَلنتُْم
dan aku paling mengetahui terhadap apa kalian telah sembunyikanlah

dan tidak kamu nyatakanlah

Al-
Mumtahinah:1

أَْعَلنتُْم

وَن َوَما تُْعلِنُوَن َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُِسرُّ
dan Allah dia mengetahui apa dirahasiakan dan tidak diungkapkan An-Nahl:19 تُْعلِنُوَن

 َويَْعَلُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعلِنُوَن
dan dia mengetahui apa kalian menyembunyikan dan tidak

diungkapkan
An-Naml:25

وَن َوَما تُْعلِنُوَن  َويَْعَلُم َما تُِسرُّ
dan dia mengetahui apa dirahasiakan dan tidak diungkapkan

At-Taghaabun:4

َربَّنَآ إِنََّك تَْعَلُم َما نُْخِفى َوَما نُْعلُِن َوَما يَْخفَىٰ
ya tuhan kami sesungguhnya kamu amu mengetahui apa

disembunyikan dan tidak dinyatakan dan tidak dia sembunyi
Ibrahim:38 نُْعلُِن
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ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
tersembunyi dan keterus-terangan maka bagi mereka pahala mereka

disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:274 َوَعاَلِنيًَة

يِّئََة ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka
tersembunyi dan keterus-terangan dan menolak dengan kebaikan

kejahatan

Arraad:22

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة مِّن َقبِْل َويُنِفُقوا۟ ِممَّ
dan diberi nafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka

tersembunyi dan keterus-terangan dari sebelum
Ibrahim:31

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َلٰوةَ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ  َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menafkahkan dari apa
kami rizqikan kepada mereka tersembunyi dan keterus-terangan

Faathir:29

َلتُفِْسُدنَّ ِفى ٱأْلَرِْض َمرَّتَنْيِ َوَلتَْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبيًرا
sungguh akan dirusak (oleh kamu) di dalam muka bumi dua kali dan

pasti sungguh-sungguh menyatakan ketinggian sangat besar
Al-Isra:4 َوَلتَْعُلنَّ

وَن َوَما يُْعلِنُوَن أَواََل يَْعَلُموَن أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Al-Baqarah:77 يُْعلِنُوَن

وَن َوَما يُْعلِنُوَن  أاََل ِحنَي يَْستَْغُشوَن ِثيَابَُهْم يَْعَلُم َما يُِسرُّ
ingatlah di waktu menyelimuti diri baju mereka dia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Huud:5

وَن َوَما يُْعلِنُوَن  اَل َجرََم أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما يُِسرُّ
tidak (ia) merasa ragu-ragu/berdosa bahwasanya Allah dia

mengetahui apa dirahasiakan dan tidak menyatakan
An-Nahl:23

إِنَّ َربََّك َليَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mengetahui apa

disimpan dada / hati mereka dan tidak menyatakan
An-Naml:74

 َوَربَُّك يَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن
dan tuhanmu dia mengetahui apa disimpan dada / hati mereka dan

tidak menyatakan
Al-Qashash:69

وَن َوَما يُْعلِنُوَن  فَاَل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّا نَْعَلُم َما يُِسرُّ
maka janganlah dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka
sesungguhnya kami kami mengetahui apa dirahasiakan dan tidak

menyatakan

YaaSiin:76
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ي ل ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ke, dengan, kepada, sampai,

pada, terhadap, bagi, hingga, atas, dalam, oleh, sehingga, mendapatkan,
kurang, sbg lawan, di, waktu, di dalam, secara, menurut, antara, di antara,

mengikut, lagi, di atas, diseberang, jarak lintas, lintang, hadap, daya
angkat, pengangkat, angkatan, boncengan, goncengan, yg adalah sebab-

musabab, bersifat sebab-musabab, berkenaan dgn suara, tikungan,
selekoh, lentur, lengkuk, beliku, lingkar, seluk, kebingungan, kegagalan,

desis
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengangkat, angkat,

mencabut, mencopet, mencuri, mengumpil, mengambil, mendakikan,
menyingsing, menjadi terang, mencabuntukan, mengagungkan,

memuliakan, memuji, memuji-muji, meninggikan derajat, menekuk,
membungkuk, melengkung, membengkokkan, membengkok, tunduk,

melenturkan, melengkungkan, melekokkan, meliuk, membungkukkan,
bungkuk, melipat, membentur, lunglai, menekukkan, binglai,

mencondongkan, mengendapkan, meringkukan, merundukkan, menekur,
meliukkan, membungkuk-bungkuk, mendesis

َلىٰ تَعَٰ َلى تَعَٰ تََعاَلْوا۟ أَن َءابَآَءُكْم
kamu meninggi kamu meninggi kalian hendaklah

kemari atas/terhadap atasnya

َعالِيًا َعالِنَي رَُجٍل تَْعُلوا۟ َلىٰ تَعَٰ
(ia[lk]) yang

membanggakan
orang-orang yang

sombong atas/terhadap berlaku sombong kamu meninggi

َعَلىَّ َعَلى َعاَل َعالِيٍَة َعالِيًا
atas atas/terhadap atas/terhadap (ia[pr]) yang

membanggakan
(ia[lk]) yang

membanggakan

َعَليُْكم َعَليَْك َعَلىٰٓ َعَلىٰ َعَلىَّ
atas kalian atas kamu atasku/terhadapku atas/terhadap atas
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َعَليِْك َعَليُْكْم َعَليُْكُم َعَليُْكَما َعَليُْكم
atas kamu[pr] atas kalian atas kalian atas kalian berdua atas kalian

َعَليَْهآ َعَليَْها َعَليْنَآ َعَليْنَا َعَليِْك
diatasnya diatasnya atas (kami) atas kami atas kamu[pr]

َعَليِْهَما َعَليِْهم َعَليِْه َعَليُْه َعَليَْهآ
atas keduanya atas mereka atasnya atasnya diatasnya

َعَليِْهنَّ َعَليِْهْم َعَليِْهُم َعَليِْهَمآ َعَليِْهَما
atas mereka atas mereka atas mereka atas keduanya atas keduanya

لِيَُهْم عَٰ لِيََها عَٰ َعلِيًّا َعلِىٌّ َعَليِْهنَّ
(ia[lk]) yang diatas

mereka
(ia[lk]) yang

diatasnya sangat tinggi sangat tinggi atas mereka

فَتََعاَلنْيَ َليِْه عَّ ِعلِّيِّنَي ِعلِّيُّوَن لِيَُهْم عَٰ
maka menaiklah atasnya illiyyin illiyyin (ia[lk]) yang diatas

mereka

فََعَليُْكُم فََعَلىَّ َلىٰ فَتَعَٰ َلى فَتَعَٰ فَتََعاَلنْيَ
maka wajib atasmu maka atasku maka sangat tinggi maka sangat tinggi maka menaiklah

فََعَليِْهنَّ فََعَليِْهْم فََعَليِْه فََعَليَْها فََعَليُْكُم
maka atas mereka maka atas mereka maka

atas/kepadaNya maka atasnya maka wajib atasmu

َلىٰ َوتَعَٰ َلَعلِىٌّ َلَعَلىٰ َكٱأْلَْعلَٰمِ فََعَليِْهنَّ
dan kamu sangat

tinggi benar-benar tinggi benar-benar di atas seperti gunung-
gunung maka atas mereka
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َوَعَليُْكم َوَعَلىٰٓ َوَعَلىٰ َوَعَلى َلىٰ َوتَعَٰ
dan atas kalian dan atas dan atas dan atas dan kamu sangat

tinggi

َوَعَليِْهْم َوَعَليِْه َوَعَليَْها َوَعَليْنَا َوَعَليُْكم
dan atas mereka dan atas-nya dan diatasnya dan atas (kami) dan atas kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َوَجدتُّْم َعَليِْه َءابَآَءُكْم َقاُلٓوا
dari apa kalian memperoleh atasnya mereka berkata Az-Zukhruf:24 َءابَآَءُكْم

َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهم بََلىٰ َوُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم اْلَعلِيُم
atasku/terhadapku atas/terhadap bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa
mereka dan dia dan dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

sangat mengetahui

YaaSiin:81
أَن

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
۟ تََعاَلْوا

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64

تََعاَلْوا۟ قَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
kalian hendaklah kemari orang-orang yang memerangi di dalam jalan

Allah
Ali-Imran:167

إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

kepada
An-Nisa:61

إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

kepada apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:104

ُقْل تََعاَلْوا۟ أَتُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kamu

hendaklah membacakan apa dia telah benar-benar mengharamkan
tuhan kalian atas kalian

Al-An'aam:151
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إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ يَْستَْغِفْر َلُكْم رَُسوُل الـلَّـِه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

memohon ampun bagi kalian rasul/utusan Allah

Al-
Munaafiquun:5

ا يُْشرُِكوَن َلى الـلَّـُه َعمَّ تَعَٰ
kamu meninggi Allah dari apa mereka persekutukan An-Naml:63 َلى تَعَٰ

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ تَعَٰ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran kamu meninggi

dari apa mereka persekutukan
An-Nahl:3 َلىٰ تَعَٰ

َلىٰ َجدُّ َربِّنَا َوأَنَُّهۥ تَعَٰ
dan bahwasanya ia kamu meninggi kebesaran tuhan kami

Al-Jinn:3

أاَلَّ تَْعُلوا۟ َعَلىَّ َوأْتُوِنى ُمْسلِِمنَي
janganlah berlaku sombong atas dan datanglah kepadaku orang-orang

yang berserah diri
An-Naml:31 ۟ تَْعُلوا

َوأَن الَّ تَْعُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan janganlah berlaku sombong atas/terhadap Allah

Ad-Dukhaan:19

بُِّكْم َعَلىٰ رَُجٍل مِّنُكْم لِيُنِذرَُكْم رَّ
dari tuhan kalian atas/terhadap seorang laki-laki diantara kalian Al-A'raaf:63 رَُجٍل

بُِّكْم َعَلىٰ رَُجٍل مِّنُكْم لِيُنِذرَُكْم َوٱذُْكُرٓوا۟ رَّ
dari tuhan kalian atas/terhadap seorang laki-laki diantara kalian untuk

diberi peringatan kalian
Al-A'raaf:69

يِ۟هۦ فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما َعالِنَي إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka/tetapi mereka takabur

dan adalah mereka kaum orang-orang yang sombong

Al-
Mu'minuun:46

َعالِنَي
ِمن ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ َكاَن َعالِيًا مَِّن ٱمْلُْسرِِفنَي

dari fir'aun sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membanggakan
dari/termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan

Ad-Dukhaan:31 َعالِيًا
ِفى َجنٍَّة َعالِيٍَة

di dalam surga (ia[pr]) yang membanggakan Al-Haaqqah:22 َعالِيٍَة
 ِفى َجنٍَّة َعالِيٍَة

di dalam surga (ia[pr]) yang membanggakan
Al-

Ghaashiyah:10

إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفى ٱأْلَرِْض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا
sesungguhnya fir'aun atas/terhadap di dalam muka bumi dan dia

menjadikan penduduknya golongan-golongan
Al-Qashash:4 َعاَل
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ثُمَّ َعرََضُهْم َعَلى ٱمْلَلَِٰٓئَكِة
kemudian ia mengemukakan mereka atas/terhadap malaikat-malaikat Al-Baqarah:31 َعَلى

ِشِعنَي إاِلَّ َعَلى ٱْلخَٰ
kecuali atas/terhadap orang-orang yang khusyu'

Al-Baqarah:45

َلِمنَي ْلتُُكْم َعَلى ٱْلعَٰ َوأَنِّى فَضَّ
dan bahwasanya Aku maka aku telah melebihkan kalian atas/terhadap

semesta alam
Al-Baqarah:47

۟ فَأَنزَْلنَا َعَلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا
lalu kami menurunkanlah atas/terhadap orang-orang yang mereka

menganiaya
Al-Baqarah:59

أَْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
atau kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-Baqarah:80

۟ وََكانُوا۟ ِمن َقبُْل يَْستَفِْتُحوَن َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan adalah mereka dari sebelum mereka memohon kemenangan

atas/terhadap orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Baqarah:89

ِفِريَن فََلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
maka kutukan Allah atas/terhadap para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:89

ُروَت َومَُٰروَت َوَمآ أُنِزَل َعَلى ٱمْلََلَكنْيِ ِببَاِبَل هَٰ
dan tidak dia menurunkan atas/terhadap dua malaikat di negeri Babil

harut dan marut
Al-Baqarah:102

َلِمنَي ْلتُُكْم َعَلى ٱْلعَٰ َوأَنِّى فَضَّ
dan bahwa Aku maka aku telah melebihkan kalian atas/terhadap

semesta alam
Al-Baqarah:122

لِّتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس
agar kalian menjadi para saksi-saksi atas/terhadap manusia

Al-Baqarah:143

إِن َكانَْت َلَكِبيرَةً إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه َو
dan sebenarnya adalah ia sungguh berat kecuali atas/terhadap orang-

orang yang dia mendapat petunjuk Allah
Al-Baqarah:143

َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َمااَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah harta kalian

mengetahui
Al-Baqarah:169

فََمآ أَْصبَرَُهْم َعَلى ٱلنَّاِر
maka alangkah (mereka) sangat tahan/sabar atas/terhadap neraka

Al-Baqarah:175

َحقًّا َعَلى ٱمْلُتَِّقنَي
sebenar-benarnya atas/terhadap orang-orang yang bertakwa

Al-Baqarah:180

َكَما ُكِتَب َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
sebagaimana ia telah diwajibkan atas/terhadap orang-orang yang dari

sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:183
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َن إاِلَّ َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَاَل ُعْدوَٰ
maka jika (mereka) menghentikan lah maka tidak permusuhan

kecuali atas/terhadap yang mendzalmi
Al-Baqarah:193

َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى ٱمْلُوِسعِ َقَدرُهُۥ َوَعَلى ٱمْلُْقِتِر َقَدرُهُۥ
dan (kalian) sungguh-sungguh memberikanlah mereka[pr] mut'ah

atas/terhadap orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas
orang yang sangat miskin / kikir menurut kemampuannya

Al-Baqarah:236

ا ِبٱمْلَْعُروِف َحقًّا َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي َمتَٰعًۢ
pelipatan kesenangan / hadiah dengan yang baik sebenar-benarnya

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan
Al-Baqarah:236

َلٰوِة ٱْلُوْسطَىٰ َلوَِٰت َوٱلصَّ ِفظُوا۟ َعَلى ٱلصَّ حَٰ
peliharalah atas/terhadap sholat dan sholat wustha ('ashar)

Al-Baqarah:238

َحقًّا َعَلى ٱمْلُتَِّقنَي
sebenar-benarnya atas/terhadap orang-orang yang bertakwa

Al-Baqarah:241

ثُمَّ أَْحيَُٰهْم إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kemudian dia menghidupkan mereka sesungguhnya Allah benar-

benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Al-Baqarah:243

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Al-Baqarah:250

َلِمنَي َولَِٰكنَّ الـلَّـَه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱْلعَٰ
akan tetapi Allah mempunyai karunia atas/terhadap semesta alam

Al-Baqarah:251

َكَما َحَمْلتَُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِنَا
sebagaimana Engkau bebankannya atas/terhadap orang-orang yang

dari sebelum kami
Al-Baqarah:286

ِفِريَن فَٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka tolonglah kami atas/terhadap kaum para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:286

َلِمنَي َن َعَلى ٱْلعَٰ َوَءاَل إِبْرَِٰهيَم َوَءاَل ِعْمرَٰ
dan keluarga Ibrahim dan keluarga imran atas/terhadap semesta alam

Ali-Imran:33

ِذِبنَي ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعل لَّْعنََت الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
kemudian kami mohon dengan sungguh-sungguh maka jadikan

kutukan Allah atas/terhadap para yang mendustakan
Ali-Imran:61

۟ َءاِمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan yang dia

menurunkan atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani
Ali-Imran:72
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َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:75

َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:78

فََمِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
maka barang siapa dia mengadakan atas/terhadap Allah kedustaan /

kebohongan dari sesudah itu
Ali-Imran:94

َوَمن َدَخَلُهۥ َكاَن َءاِمنًا َوهللَِِّ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ
dan barang siapa dia memasukinya adalah dia aman dan kepunyaan

Allah atas/terhadap manusia berhaji
Ali-Imran:97

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Ali-Imran:147

َوَلَقْد َعفَا َعنُكْم َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf dari kalian dan Allah

mempunyai karunia atas/terhadap orang-orang yang beriman
Ali-Imran:152

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإذَا َعزَْمَت فَتَوَكَّ
maka apabila kamu membulatkan tekad maka kamu hendaklah

bertawakal atas/terhadap Allah
Ali-Imran:159

َلَقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya memberi karunia Allah atas/terhadap orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:164

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُطْلَِعُكْم َعَلى ٱْلَغيِْب
dan tidak adalah dia Allah untuk diperlihatkan kepada kalian

atas/terhadap semua yang gaib
Ali-Imran:179

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ إِنََّما ٱلتَّْوبَُة َعَلى الـلَّـِه لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah taubatnya atas/terhadap Allah bagi orang-

orang yang mereka mengerjakan kejahatan dengan
kejahilan/kebodohan

An-Nisa:17

فََعَليِْهنَّ ِنْصُف َما َعَلى ٱمْلُْحَصنَِٰت ِمَن ٱْلَعذَاِب
maka atas mereka separuh apa atas/terhadap wanita-wanita yang

merdeka dari siksa
An-Nisa:25

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

An-Nisa:30

ٱلرَِّجاُل َقوَُّٰموَن َعَلى ٱلنَِّسآِء
kaum laki-laki orang-orang yang menegakkan atas/terhadap isteri-

isteri
An-Nisa:34
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ٱنظُْر َكيَْف يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
An-Nisa:50

ْل َعَلى الـلَّـِه فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوتَوَكَّ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka dan bertawakkallah

atas/terhadap Allah
An-Nisa:81

ِهِديَن ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن َدرََجًة ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka atas/terhadap orang-orang yang duduk/tinggal

satu derajat

An-Nisa:95

ِهِديَن َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن أَْجًرا َعِظيًما ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh atas/terhadap orang-

orang yang duduk/tinggal pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:95

ثُمَّ يُْدرِْكُه ٱمْلَْوُت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
kemudian dia menemuinya kematian maka sesungguhnya telah dia

mendapatkan pahalanya atas/terhadap Allah
An-Nisa:100

ْوُقوتًا َلٰوةَ َكانَْت َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي ِكتَٰبًا مَّ إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat adalah ia atas/terhadap orang-orang yang

beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktunya
An-Nisa:103

ِفِريَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َسِبياًل َوَلن يَْجَعَل الـلَّـُه لِْلكَٰ
dan tidak dia memberikan/menyediakan Allah bagi orang-orang kafir

atas/terhadap orang-orang yang beriman jalan
An-Nisa:141

ةٌۢ بَْعَد ٱلرُُّسِل َعَلى الـلَّـِه ُحجَّ
atas/terhadap Allah alasan sesudah para rasul

An-Nisa:165

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

An-Nisa:169

واََل تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
dan jangan kalian mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar

An-Nisa:171

أَن تَْعتَُدوا۟ َوتََعاَونُوا۟ َعَلى ٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى
bahwa kalian melampaui batas dan kalian hendaklah tolong

menolong atas/terhadap kebaikan dan ketakwaan
Al-Maidah:2

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ واََل تََعاَونُوا۟ َعَلى ٱإْلِ
dan jangan kalian tolong menolong dalam hal keburuka atas/terhadap

dosa dan permusuhan
Al-Maidah:2

يْتُْم َوَما ذُِبحَ َعَلى ٱلنُُّصِب إاِلَّ َما ذَكَّ
kecuali dan tidak kalian menyembelih dan tidak dia disembelih

atas/terhadap berhala
Al-Maidah:3
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فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka jangan kamu putus asa atas/terhadap kaum orang-orang yang

sewenang-wenang
Al-Maidah:26

فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِفِريَن يُجَٰ أَِعزٍَّة َعَلى ٱْلكَٰ
keras / hormat atas/terhadap para pembangkang / kafir mereka

bersunguh-sungguh/berjihad di dalam jalan Allah
Al-Maidah:54

ِفِريَن فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka janganlah kamu putus asa atas/terhadap kaum para

pembangkang / kafir
Al-Maidah:68

ِت ُجنَاٌح لِحَٰ َليَْس َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dosa-dosa
Al-Maidah:93

مَّا َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ
tidak atas/terhadap rasul kecuali penyampaian

Al-Maidah:99

يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوأَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal
Al-Maidah:103

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:21

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap neraka
Al-An'aam:27

ِهلنَِي َلَجَمَعُهْم َعَلى ٱْلُهَدٰى فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱْلجَٰ
tentu dia menghimpun mereka atas/terhadap yang menunjukkan

tersebut maka jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang
jahil

Al-An'aam:35

َوَما َعَلى ٱلَِّذيَن يَتَُّقوَن ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang mereka bertakwa dari

perhitungan mereka dari sesuatu
Al-An'aam:69

َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ َو
dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah

lebihkan atas/terhadap semesta alam
Al-An'aam:86
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ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93

َكذَٰلَِك يَْجَعُل الـلَّـُه ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن
seperti itulah dia menjadikan Allah kekejian atas/terhadap orang-

orang yang tidak mereka beriman
Al-An'aam:125

َوَحرَُّموا۟ َما َرزََقُهُم الـلَّـُه ٱفِْترَآًء َعَلى الـلَّـِه
dan mereka mengharamkan apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah pengada-adaan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:140

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:144

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154

أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:28

َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:33

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

أَن لَّْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
bahwa kutukan/laknat Allah atas/terhadap yang mendzalmi

Al-A'raaf:44

ِفِريَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َحرََّمُهَما َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata sesungguhnya Allah dia mengharamkan keduanya

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-A'raaf:50

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54
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َقِد ٱفْتََريْنَا َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
sesungguhnya (kami) mengada-adakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Al-A'raaf:89

ْلنَا ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
tiap-tiap sesuatu pengetahuan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Al-A'raaf:89

َحِقيٌق َعَلىٰٓ أَن آلَّ أَُقوَل َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
sebenar-benarnya atasku/terhadapku bahwa tidak aku telah

mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar
Al-A'raaf:105

َلِمنَي َلُكْم َعَلى ٱْلعَٰ َوُهَو فَضَّ
dan dia dia benar-benar melebihkan kalian atas/terhadap semesta

alam
Al-A'raaf:140

لَِٰتى َوِبَكلَِٰمى َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنِّى ٱْصطَفَيْتَُك َعَلى ٱلنَّاِس ِبرِسَٰ
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya aku aku memilih kamu

atas/terhadap manusia dengan risalahku dan perkataanku / kalimatku
Al-A'raaf:144

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Anfaal:49

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ْل َعَلى الـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah sesungguhnya dia dia yang

maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Anfaal:61

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلى ٱْلِقتَاِل
wahai nabi (kamu) mengobarkan semangat orang-orang yang

beriman atas/terhadap perang-perang
Al-Anfaal:65

ِن يمَٰ إِِن ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلُكفَْر َعَلى ٱإْلِ
jika menginginkan/menyukai kekafiran atas/terhadap keimanan

At-Taubah:23

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkannya atas/terhadap agama semuanya walaupun

(ia) membenci orang-orang musyrik
At-Taubah:33

َعفَآِء واََل َعَلى ٱمْلَرَْضىٰ لَّيَْس َعَلى ٱلضُّ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang lemah dan tidak

atas/terhadap orang-orang yang sakit
At-Taubah:91

َعفَآِء واََل َعَلى ٱمْلَرَْضىٰ لَّيَْس َعَلى ٱلضُّ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang lemah dan tidak

atas/terhadap orang-orang yang sakit
At-Taubah:91
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واََل َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang tidak mereka mendapatkan

apa mereka menafkahkan kesukaran/kesempitan
At-Taubah:91

إِذَا نََصُحوا۟ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َما َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل
apabila (mereka) memberi nasehat kepada Allah dan rasul-nya tidak

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dari jalan
At-Taubah:91

واََل َعَلى ٱلَِّذيَن إِذَا َمآ أَتَْوَك لِتَْحِمَلُهْم
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang apabila apa mereka datang

kepadamu agar membawa mereka[lk]
At-Taubah:92

۟ ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَآُء رَُضوا إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang minta

izin kepadamu dan mereka orang-orang kaya (mereka) rela
At-Taubah:93

َوِمْن أَْهِل ٱمْلَِدينَِة َمرَُدوا۟ َعَلى ٱلنِّفَاِق اَل تَْعَلُمُهْم
dan dari penduduk kota (mereka) durhaka atas/terhadap kemunafikan

tidak mengetahui mereka[lk]
At-Taubah:101

ِل يَْومٍ أََحقُّ َس َعَلى ٱلتَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َْسجٌِد أُسِّ ملَّ
sungguh mesjid didirikan atas/terhadap takwa dari/sejak paling

pertama/awal hari lebih hak/patut
At-Taubah:108

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر لََّقد تَّاَب الـلَّـُه َعَلى ٱلنَِّبىِّ َوٱمْلُهَٰ
sesungguhnya dia bertaubat Allah atas/terhadap nabi dan orang-orang

Muhajirin dan orang-orang Anshor
At-Taubah:117

ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
di dalam enam hari kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Yunus:3

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Yunus:17

َعَلى ٱلَِّذيَن فََسُقٓوا۟ أَنَُّهْم اَل يُؤِْمنُوَن
atas/terhadap orang-orang yang (mereka) berbuat fasik sesungguhnya

mereka tidak mereka beriman
Yunus:33

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59

َوَما ظَنُّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
dan tidak menyangka orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka

menyukuri

Yunus:60
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ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن مَٰ ُهَو ٱْلَغِنىُّ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dia sangat kaya baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian
mengetahui

Yunus:68

ُقْل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang

mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
tidak untung

Yunus:69

إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah

Yunus:72

ْلنَا فََقاُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
maka mereka mengatakan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Yunus:85

َويَْجَعُل ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن
dan menjadikan/timpakan kekejian atas/terhadap orang-orang yang

tidak mereka menggunakan akal
Yunus:100

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه ِرزُْقَها
dan tidak dari binatang melata di dalam bumi melainkan

atas/terhadap Allah rezkinya
Huud:6

وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Huud:7

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Tuhan (mereka) kebohongan
Huud:18

َعَلىٰ َربِِّهْم أاََل َلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
atas/terhadap tuhan mereka ingatlah kutukan/laknat Allah

atas/terhadap yang mendzalmi
Huud:18

۟ إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه َوَمآ أَنَا۠ ِبطَارِِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah dan tidak aku mengusir orang-

orang yang mereka mengimani
Huud:29

َوٱْستََوْت َعَلى ٱْلُجوِدىِّ َوِقيَل بُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan berlabuh atas/terhadap bukit Judi dan dikatakan kebinasaan bagi

kaum yang mendzalmi
Huud:44

إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذى فَطَرَِنىٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
tidak lain upahku hanyalah atas/terhadap yang (ia) telah menciptakan

aku ia membenam kalian menggunakan akal
Huud:51
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ْلُت َعَلى الـلَّـِه َربِّى َوَربُِّكم إِنِّى تَوَكَّ
sesungguhnya aku (aku) supaya bertawakkal atas/terhadap Allah

Tuhanku dan tuhan kalian
Huud:56

ًدا وا۟ َلُهۥ ُسجَّ َورَفَعَ أَبََويِْه َعَلى ٱْلَعرِْش َوَخرُّ
dan dia meninggikan kedua ibu-bapaknya atas/terhadap 'arsy` dan

menyungkur baginya sujud
Yusuf:100

ْمَس َر ٱلشَّ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش َوَسخَّ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dan (ia) telah benar-

benar memperjalankan matahari
Arraad:2

ٱلَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
orang-orang yang menyukai kehidupan dunia atas/terhadap akhirat

Ibrahim:3

َل َعَلى الـلَّـِه َوَما َلنَآ أاَلَّ نَتَوَكَّ
dan tidak bagi kami tidak akan supaya bertawakkal atas/terhadap

Allah
Ibrahim:12

َوَما ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه ِبَعِزيٍز
dan tidak itu atas/terhadap Allah dengan payah / sulit

Ibrahim:20

َمآِء َعَلى الـلَّـِه ِمن َشىٍْء ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
atas/terhadap Allah dari sesuatu di dalam bumi dan tidak di dalam

langit
Ibrahim:38

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39

َكَمآ أَنزَْلنَا َعَلى ٱمْلُْقتَِسِمنَي
sebagaimana kami telah menurunkan atas/terhadap orang-orang yang

menyumpah
Al-Hijr:90

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27

فََهْل َعَلى ٱلرُُّسِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka apakah atas/terhadap para rasul melainkan penyampaian nyata

An-Nahl:35

ُلوَن إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99

إِنََّما ُسْلطَٰنُُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يَتََولَّْونَُهۥ َوٱلَِّذيَن ُهم ِبِهۦ ُمْشرُِكوَن
sesungguhnya hanyalah kekuasaannya atas/terhadap orang-orang

yang sangat melindunginya dan orang-orang yang mereka dengannya
orang-orang yang breusaha untuk mempersekutukan

An-Nahl:100
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ذَٰلَِك ِبأَنَُّهُم ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
itu bahwasanya mereka menginginkan/menyukai kehidupan dunia

atas/terhadap akhirat
An-Nahl:107

ذَا َحرَاٌم لِّتَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ذَا َحلٌَٰل َوهَٰ هَٰ
ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan atas/terhadap Allah

kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan tidak untung

An-Nahl:116

بُْت َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه إِنََّما ُجِعَل ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah telah dijadikan hari sabtu atas/terhadap

orang-orang yang mereka memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:124

ِن أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia Ia

memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya
Al-Isra:83

َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106

إِنَّا َجَعْلنَا َما َعَلى ٱأْلَرِْض ِزينًَة لََّها
sesungguhnya kami kami jadikan apa atas/terhadap bumi perhiasan

baginya
Al-Kahfi:7

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Kahfi:15

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ِنْعَم ٱلثََّواُب َوَحُسنَْت ُمرْتَفًَقا مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap kursi panjang yang

indah sebaik-baik pahala dan (ia[pr]) bagus/indah yang menjadi
tempat istirahat

Al-Kahfi:31

ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69

ِفِريَن تَُؤزُُّهْم أَزًّا يَِٰطنَي َعَلى ٱْلكَٰ أََلْم تََر أَنَّآ أَرَْسْلنَا ٱلشَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya kami

telah mengutus syaitan-syaitan atas/terhadap para pembangkang /
kafir (kamu) mengganggu mereka gangguan

Maryam:83

ُن َعَلى ٱْلَعرِْش ٱْستََوٰى ٱلرَّْحمَٰ
pemurah atas/terhadap 'arsy` mereka berkuasa

Thaahaa:5
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أَْو أَِجُد َعَلى ٱلنَّاِر ُهًدى
atau aku mendapati atas/terhadap api petunjuk

Thaahaa:10

اَل تَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فَيُْسِحتَُكم ِبَعذَاٍب
tidak mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan maka

menyebabkan mendukung untuk melakukan kebinasaan kalian[lk]
dengan siksaan

Thaahaa:61

بَْل نَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعَلى ٱْلبَِٰطِل فَيَْدَمُغُهۥ
bahkan melemparkan dengan yang hak atas/terhadap (ia[lk]) yang

melakukan kebatilan menghancurkannya
Al-Anbiyaa':18

َمآَء أَن تََقعَ َعَلى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦٓ َويُْمِسُك ٱلسَّ
dan menyebabkan akan menahan langit akan (ia [lk]) menjatuhkan

atas/terhadap bumi melainkan dengan izinnya
Al-Hajj:65

إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Hajj:70

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian dan adalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78

َعَك َعَلى ٱْلفُْلِك فَِإذَا ٱْستََويَْت أَنَت َوَمن مَّ
maka apabila (kamu) berada kamu dan orang bersama kamu

atas/terhadap perahu

Al-
Mu'minuun:28

إِْن ُهَو إاِلَّ رَُجٌل ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه
tidaklah dia melainkan seorang laki-laki dia mengadakan

atas/terhadap Allah

Al-
Mu'minuun:38

َوُحرَِّم ذَٰلَِك َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sangat diharamkan itu atas/terhadap orang-orang yang beriman

An-Nuur:3

واََل تُْكرُِهوا۟ فَتَيَِٰتُكْم َعَلى ٱْلِبَغآِء
dan jangan dipaksa pemudi-pemudi kalian atas/terhadap pelacuran-

pelacuran
An-Nuur:33

إِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا۟ َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي َو
dan jika ditaatinya mereka telah mendapat petunjuk dan tidak

atas/terhadap rasul kecuali penyampaian nyata/terang
An-Nuur:54

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61
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لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

ِفِريَن َعِسيًرا وََكاَن يَْوًما َعَلى ٱْلكَٰ
dan ia adalah hari atas/terhadap para pembangkang / kafir

kesulitan/kesukaran
Al-Furqon:26

ْوِء َوَلَقْد أَتَْوا۟ َعَلى ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتىٓ أُْمِطرَْت َمطََر ٱلسَّ
dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani

(ia) memberi hujan sangat buruk
Al-Furqon:40

ْل َعَلى ٱْلَحىِّ ٱلَِّذى اَل يَُموُت َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Yang Hidup yang tidak mati

Al-Furqon:58

ُن فَْسـَْٔل ِبِهۦ َخِبيًرا ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش ٱلرَّْحمَٰ
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` pemurah maka

tanyakanlah dengannya maha mengetahui
Al-Furqon:59

ِن ٱلَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى ٱأْلَرِْض َهْونًا َوِعبَاُد ٱلرَّْحمَٰ
dan hamba-hamba pemurah orang-orang yang berjalan-jalan

atas/terhadap bumi kerendahan hati
Al-Furqon:63

ْل َعَلى ٱْلَعِزيِز ٱلرَِّحيمِ َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap sangat perkasa maha penyayang

Asy-
Syu'araa':217

إِنَّ َربََّك َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia

atas/terhadap manusia
An-Naml:73

ْل َعَلى الـلَّـِه فَتَوَكَّ
maka kamu hendaklah bertawakal atas/terhadap Allah

An-Naml:79

إِنََّك َعَلى ٱْلَحقِّ ٱمْلُِبنيِ
sesungguhnya kamu atas/terhadap kebenaran yang nyata

An-Naml:79

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dan dikehendaki bahwa sungguh akan memberi karunia atas/terhadap

orang-orang yang mereka menindas di dalam muka bumi
Al-Qashash:5

َعَلى ٱلَِّذى ِمْن َعُدوِِّهۦ فَوََكزَهُۥ ُموَسىٰ فََقَضىٰ َعَليِْه
atas/terhadap yang dari musuhnya maka (ia) meninjunya Musa lalu

(ia) menentukan atasnya
Al-Qashash:15
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فََجآَءتُْه إِْحَدىُٰهَما تَْمِشى َعَلى ٱْسِتْحيَآٍء
maka datanglah kepadanya (Musa) salah seorang dari keduanya

berjalan atas/terhadap kemalu-maluan
Al-Qashash:25

ُن َعَلى ٱلطِّنيِ مَٰ فَأَْوِقْد لِى يَٰهَٰ
maka (kamu) nyalakan lah untukku hai Haman atas/terhadap tanah

liat
Al-Qashash:38

َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
dan tidak atas/terhadap rasul kecuali penyampaian yang nyata

Al-Ankabuut:18

ثُمَّ يُِعيُدهُۥٓ إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
kemudian mengembalikan dia sesungguhnya itu atas/terhadap Allah

sangat mudah
Al-Ankabuut:19

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى َعَلى ٱْلَقْومِ ٱمْلُفِْسِديَن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku atas/terhadap kaum

orang-orang yang membuat kerusakan
Al-Ankabuut:30

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-Ankabuut:68

َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
dan tidak diantara mereka berdua di dalam enam hari kemudian

mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`
As-Sajdah:4

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah dengan Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:3

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Ahzab:19

ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Ahzab:30

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

مَّا َكاَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ ِمْن َحَرجٍ
tidak adalah dia atas/terhadap nabi dari kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:38
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ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:48

إِنَّ الـلَّـَه َوَملَِٰٓئَكتَُهۥ يَُصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ
sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dimohonkan rahmat

atas/terhadap nabi
Al-Ahzab:56

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْلجِبَاِل مَٰ إِنَّا َعرَْضنَا ٱأْلََمانََة َعَلى ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memalingkan amanat atas/terhadap langit

dan bumi dan gunung-gunung
Al-Ahzab:72

َويَتُوَب الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan dia menerima taubat Allah atas/terhadap orang-orang yang

beriman orang beriman perempuan
Al-Ahzab:73

أَفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا أَم ِبِهۦ ِجنَّةٌۢ
apakah dia mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan ataukah

dengannya penyakit gila
Saba':8

إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه
tak lain upahku kecuali atas/terhadap Allah

Saba':47

إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Faathir:11

َوَما ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه ِبَعِزيٍز
dan tidak itu atas/terhadap Allah dengan payah / sulit

Faathir:17

يََٰحْسرَةً َعَلى ٱْلِعبَاِد َما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل
aduhai kami menyesal atas/terhadap hamba-hamba tidak dia datang

kepada mereka dari seorang rasul
YaaSiin:30

ُهْم َوأَزْوَُٰجُهْم ِفى ِظلٍَٰل َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ُمتَِّكـُٔوَن
mereka dan isteri-isteri mereka di dalam tempat yang teduh

atas/terhadap tempat duduk/pelamin (mereka) yang menyandarkan
YaaSiin:56

ِفِريَن لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َويَِحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلى ٱْلكَٰ
supaya diberi peringatan orang-orang adalah dia kehidupan dan pasti

berlaku perkataan atas/terhadap para pembangkang / kafir
YaaSiin:70

أَْصطَفَى ٱْلبَنَاِت َعَلى ٱْلبَِننَي
apakah (ia) memilih anak-anak perempuan atas/terhadap anak laki-

laki

Ash-
Shaafaat:153

َوَسلٌَٰم َعَلى ٱمْلُرَْسلنَِي
dan kesejahteraan atas/terhadap para yang diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:181

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5
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ُر ٱلنََّهاَر َعَلى ٱلَّيِْل َويَُكوِّ
dan sungguh-sungguh akan menggulung / menutup siang

atas/terhadap malam
Az-Zumar:5

ن َكذََب َعَلى الـلَّـِه فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa (ia) mendustakan

atas/terhadap Allah
Az-Zumar:32

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan pada hari kiamat-kiamat kamu hendaklah memperhatikan/melihat

orang-orang yang mereka mendustakan atas/terhadap Allah
Az-Zumar:60

ِفِريَن َقاُلوا۟ بََلىٰ َولَِٰكْن َحقَّْت َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata benar akan tetapi pasti kalimat / ketentuan siksa

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Az-Zumar:71

۟ وََكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan demikianlah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu atas/terhadap

orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:6

يَْوَم ُهم بَِٰرزُوَن اَل يَْخفَىٰ َعَلى الـلَّـِه ِمنُْهْم َشىٌْء
pada hari mereka (mereka[lk]) yang telah keluar tidak dia sembunyi

atas/terhadap Allah dari mereka barang sesuatu
Ghafir:16

إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap

manusia
Ghafir:61

َوأَمَّا ثَُموُد فََهَديْنَُٰهْم فَٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَعَمىٰ َعَلى ٱْلُهَدٰى
dan adapun kaum tsamud maka (kami) beri petunjuk mereka maka

(tetapi) mereka menyukai buta atas/terhadap yang menunjukkan
tersebut

Fush-Shilat:17

ِن نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia

Fush-Shilat:51

َكبَُر َعَلى ٱمْلُْشرِِكنَي َما تَْدُعوُهْم إَِليِْه الـلَّـُه
terasa berat atas/terhadap orang-orang yang mempersekutukan apa

(agama) yang menyeru mereka kepadanya Allah
Asy-Syuura:13

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
atau mereka mengatakan dia mengadakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Asy-Syuura:24

فََمْن َعفَا َوأَْصَلحَ فَأَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
maka barang siapa dia telah memberi maaf dan kamu memperbaiki

maka pahalanya atas/terhadap Allah
Asy-Syuura:40

ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَظْلُِموَن ٱلنَّاَس إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang mereka

mendzalimi manusia
Asy-Syuura:42
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َوأَن الَّ تَْعُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan janganlah berlaku sombong atas/terhadap Allah

Ad-Dukhaan:19

َلِمنَي َوَلَقِد ٱْختَرْنَُٰهْم َعَلىٰ ِعْلمٍ َعَلى ٱْلعَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memilih mereka atas/terhadap

pengetahuan atas/terhadap semesta alam
Ad-Dukhaan:32

َلِمنَي ْلنَُٰهْم َعَلى ٱْلعَٰ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap semesta alam
Al-Jaatsiyah:16

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:20

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:34

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan

Al-Fath:17

واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan

Al-Fath:17

واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

dari dia mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Fath:17

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
karena Dia hendak memenangkannya atas/terhadap agama semuanya

dan cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Fath:28

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما فَِإۢن بََغْت إِْحَدىُٰهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى
maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk]) diantara mereka berdua

maka jika (ia) menganiaya salah seorang dari keduanya atas/terhadap
yang lain

Al-Hujuraat:9

يَْوَم ُهْم َعَلى ٱلنَّاِر يُفْتَنُوَن
pada hari mereka atas/terhadap neraka akan diuji

Adz-
Dzaariyaat:13

وَن َعَلى ٱْلِحنِث ٱْلَعِظيمِ وََكانُوا۟ يُِصرُّ
dan adalah mereka ditetapkan atas/terhadap pelanggaran/dosa maha

besar/maha agung
Al-Waqi'a:46
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ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Al-Hadiid:4

إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Hadiid:22

َويَْحلِفُوَن َعَلى ٱْلَكِذِب
dan bersumpah atas/terhadap kedustaan / kebohongan

Al-
Mujaadilah:14

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
Ash-Shaff:7

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkan atas/terhadap agama semuanya meskipun (ia)

membenci orang-orang musyrik
Ash-Shaff:9

َوذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
dan demikian itu atas/terhadap Allah sangat mudah

At-Taghaabun:7

ْل َعَلى الـلَّـِه فَُهَو َحْسبُُهۥٓ َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka Dia mencukupi
Ath-Thalaaq:3

َسنَِسُمُهۥ َعَلى ٱْلُخرْطُومِ
kelak akan Kami beri tanda dia atas/terhadap belalai

Al-Qalam:16

ِفِريَن إِنَُّهۥ َلَحْسرَةٌ َعَلى ٱْلكَٰ َو
dan sesungguhnya ia (Al QurXan) benar-benar penyesalan

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-Haaqqah:50

ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26

َوأَنَُّهۥ َكاَن يَُقوُل َسِفيُهنَا َعَلى الـلَّـِه َشطَطًا
dan bahwasanya ia adalah dia dia mengatakan sangat bodoh diantara

kami atas/terhadap Allah jauh dari kebenaran
Al-Jinn:4

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَُقوَل ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
dan bahwasannya (kami) mengira bahwa tidak akan mengatakan

manusia dan jin atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Jinn:5

آًء َغَدًقا َوأَلَِّو ٱْستَقَُٰموا۟ َعَلى ٱلطَِّريَقِة أَلَْسَقيْنَُٰهم مَّ
dan bahwa jika (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian atas/terhadap

jalan itu pasti (kami) telah memberi minum mereka air limpah ruah
Al-Jinn:16

ِفِريَن َغيُْر يَِسيٍر َعَلى ٱْلكَٰ
atas/terhadap para pembangkang / kafir tidak / selain sangat mudah

Al-
Muddaththir:10
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ِن ِحنٌي مَِّن ٱلدَّْهِر نسَٰ َهْل أَتَىٰ َعَلى ٱإْلِ
apakah/bukankah telah pasti datang atas/terhadap manusia waktu dari

masa
Al-Insaan:1

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap pelaminan/dipan

Al-Insaan:13

َوَما ُهَو َعَلى ٱْلَغيِْب ِبَضِننيٍ
dan tidak dia atas/terhadap semua yang gaib dengan kikir

At-Takwiir:24

ٱلَِّذيَن إِذَا ٱْكتَاُلوا۟ َعَلى ٱلنَّاِس يَْستَْوفُوَن
orang-orang yang apabila mereka menerima takaran atas/terhadap

manusia (orang lain) kelak akan menyempurnakan
Al-Mutaffifiin:2

َعَلى ٱأْلَرَآِئِك يَنظُُروَن
atas/terhadap dipan mereka melihat

Al-
Mutaffifiin:23

َعَلى ٱأْلَرَآِئِك يَنظُُروَن
atas/terhadap dipan mereka melihat

Al-
Mutaffifiin:35

أَرََءيَْت إِن َكاَن َعَلى ٱْلُهَدىٰٓ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu jika adalah dia atas/terhadap yang

menunjukkan tersebut
Al-Alaq:11

ٱلَِّتى تَطَّلِعُ َعَلى ٱأْلَفْـَِٔدِة
yang akan melihat atas/terhadap yang naik sampai ke hati

Al-Humazah:7

بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقاَل َقْد أَنَْعَم الـلَّـُه َعَلىَّ فَِإْن أَصَٰ
maka jika dia menimpakan kalian bencana dia mengatakan sungguh

telah dia menganugerahkan Allah atas
An-Nisa:72 َعَلىَّ

ذَا ِصرٌَٰط َعَلىَّ ُمْستَِقيٌم َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini jalan atas yang sangat lurus

Al-Hijr:41

ذَا ٱلَِّذى َكرَّْمَت َعَلىَّ  َقاَل أَرََءيْتََك هَٰ
dia mengatakan apakah (kamu) memandang/terangkan kepadaku ini

yang (kamu) memuliakan atas
Al-Isra:62

ٌ َقاَل َكذَٰلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan seperti itulah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:9

ٌ َقاَل َكذَٰلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan demikianlah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:21

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:33
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َوَلُهْم َعَلىَّ ذَنٌۢب فَأََخاُف أَن يَْقتُُلوِن
dan terhadap mereka atas dosa maka semakin takut bahwa mereka

membunuhku
Asy-Syu'araa':14

َوِتْلَك ِنْعَمٌة تَُمنَُّها َعَلىَّ أَْن َعبَّدتَّ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan itulah(tunggal) nikmat-nikmat kamu limpahkannya atas bahwa

(kamu) memperhambakan Bani Israil
Asy-Syu'araa':22

أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ
untuk bersyukur nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas dan

atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku
An-Naml:19

أاَلَّ تَْعُلوا۟ َعَلىَّ َوأْتُوِنى ُمْسلِِمنَي
janganlah berlaku sombong atas dan datanglah kepadaku orang-orang

yang berserah diri
An-Naml:31

 َقاَل رَبِّ ِبَمآ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan dengan apa/nikmat kamu menganugerahkan

atas
Al-Qashash:17

َن َعَلىَّ َوالـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فَاَل ُعْدوَٰ
maka tidak ada permusuhan atas dan Allah atas/terhadap apa yang

kami mengatakan pemelihara
Al-Qashash:28

وِق َوٱأْلَْعنَاِق ا ِبٱلسُّ رُدُّوَها َعَلىَّ فَطَِفَق َمْسحًۢ
mereka mengembalikannya atas lalu (ia) mulai berbuat usapan

dengan betis dan leher
Shaad:33

 َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

ُقل الَّ تَُمنُّوا۟ َعَلىَّ إِْسلََٰمُكم بَِل الـلَّـُه يَُمنُّ َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan memberi nikmat atas keislaman
kalian (berserah dirilah kalian) bahkan Allah sungguh akan memberi

nikmat atas kalian

Al-Hujuraat:17

بِِّهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َعَلىٰ ُهًدى مِّن رَّ
itulah mereka atas/terhadap petunjuk dari Tuhan mereka Al-Baqarah:5 َعَلىٰ

َختََم الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ia menutup/mengunci Allah atas/terhadap hati mereka

Al-Baqarah:7

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:20

ا نَزَّْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا مِّمَّ
dari apa kami menurunkan atas/terhadap hamba kami

Al-Baqarah:23

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نَّْصِبَر َعَلىٰ طََعامٍ وَِٰحٍد َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak kami bersabar

atas/terhadap tambahan makanan yang satu
Al-Baqarah:61
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َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
atas/terhadap orang/siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya

Al-Baqarah:90

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي فَبَآُءو ِبَغَضٍب َعَلىٰ َغَضٍب َولِْلكَٰ
maka mereka kembali dengan kemurkaan atas/terhadap kemurkaan

dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan
Al-Baqarah:90

َوَلتَجَِدنَُّهْم أَْحرََص ٱلنَّاِس َعَلىٰ َحيَٰوٍة
dan sungguh kamu mendapati mereka ia serakah manusia

atas/terhadap kehidupan
Al-Baqarah:96

فَِإنَُّهۥ نَزََّلُهۥ َعَلىٰ َقْلِبَك ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka sesungguhnya dia ia telah benar-benar menurunkannya

atas/terhadap hatimu dengan seizin Allah
Al-Baqarah:97

َن يَِٰطنُي َعَلىٰ ُمْلِك ُسَليْمَٰ َوٱتَّبَُعوا۟ َما تَتُْلوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti apa mereka membaca syaitan-syaitan

atas/terhadap kerajaan sulaiman
Al-Baqarah:102

أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:106

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:109

َرٰى َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َليَْسِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang Yahudi ia bukanlah orang-orang nasrani

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113

َرٰى َليَْسِت ٱْليَُهوُد َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani ia bukanlah orang Yahudi

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113

ن يَنَقلُِب َعَلىٰ َعِقبَيِْه ِممَّ
dari siapa dia membalik / kembali atas/terhadap kedua tumitnya

Al-Baqarah:143

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:148

ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok

kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang
miskin

Al-Baqarah:177

فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

atas/terhadap perjalanan
Al-Baqarah:184

َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
dan barang siapa adalah dia saat sakit keras atau atas/terhadap

perjalanan
Al-Baqarah:185
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َولِتُْكِمُلوا۟ ٱْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم
dan agar disempurnakan bilangan dan hendaklah diagungkan Allah

atas/terhadap apa dia telah memberi petunjuk kepada kalian
Al-Baqarah:185

َويُْشِهُد الـلَّـَه َعَلىٰ َما ِفى َقْلِبِهۦ
dan dia menyaksikan Allah atas/terhadap apa di dalam hatinya

Al-Baqarah:204

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض مِّنُْهم ِتْلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
itu para orang rasul kami telah lebihkan sebagian mereka

atas/terhadap bagian dari mereka
Al-Baqarah:253

أَْو َكٱلَِّذى َمرَّ َعَلىٰ َقْريٍَة َوِهىَ َعَلىٰ ُعُروِشَها
atau seperti orang yang melewati atas/terhadap negeri dan (negeri) itu

atas/terhadap atap-atapnya
Al-Baqarah:259

أَْو َكٱلَِّذى َمرَّ َعَلىٰ َقْريٍَة َوِهىَ َعَلىٰ ُعُروِشَها
atau seperti orang yang melewati atas/terhadap negeri dan (negeri) itu

atas/terhadap atap-atapnya
Al-Baqarah:259

َقاَل أَْعَلُم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia mengatakan paling mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap

setiap sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:259

فَُصرُْهنَّ إَِليَْك ثُمَّ ٱْجَعْل َعَلىٰ ُكلِّ َجبٍَل
lalu mereka dijinakkan kepadamu kemudian kamu hendaklah

menjadikan atas/terhadap setiap gunung
Al-Baqarah:260

۟ ا َكَسبُوا الَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّمَّ
tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari apa mereka telah

melakukan
Al-Baqarah:264

إِن ُكنتُْم َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian atas/terhadap perjalanan

Al-Baqarah:283

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:284

إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:26

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:29

َلِمنَي َوٱْصطَفَىِٰك َعَلىٰ ِنَسآِء ٱْلعَٰ
dan dia memilih/melebihkan kamu atas/terhadap wanita-wanita

semesta alam
Ali-Imran:42

َ ِبِهۦ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ َقاَل َءأَْقَررْتُْم َوأََخذْتُْم َعَلىٰ ذَٰلُِكْم إِْصِرى َلتُؤِْمننُّ
sungguh kamu akan beriman dengannya dan kamu sungguh

menolongnya dia mengatakan kalian apakah mengakui dan kalian
apakah mengambil atas/terhadap yang demikian itu bagi kalian

bebanku / perjanjianku

Ali-Imran:81
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إاِلَّ َما َحرََّم إِْسرَِٰٓءيُل َعَلىٰ نَفِْسِهۦ ِمن َقبِْل
kecuali apa dia telah benar-benar mengharamkan Israil atas/terhadap

dirinya sendiri dari sebelum
Ali-Imran:93

َوالـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما تَْعَمُلوَن
dan Allah sangat penyaksi atas/terhadap apa kalian melakukan

Ali-Imran:98

وَُكنتُْم َعَلىٰ َشفَا ُحفْرٍَة مَِّن ٱلنَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنَْها
dan kalian adalah atas/terhadap pinggir jurang/lubang dari neraka

maka/lalu dia menyelamatkan kalian daripadanya
Ali-Imran:103

وا۟ َعَلىٰ َما فََعُلوا۟ َوُهْم يَْعَلُموَن َوَلْم يُِصرُّ
dan tidak mereka meneruskan / menetapkan atas/terhadap apa mereka

melakukan dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:135

ِكِريَن َوَمن يَنَقلِْب َعَلىٰ َعِقبَيِْه َوَسيَْجِزى الـلَّـُه ٱلشَّٰ
dan barang siapa dia akhirnya berbalik/kembali atas/terhadap kedua
tumitnya dan dia akan memberi balasan Allah para yang bersyukur

Ali-Imran:144

ا ِبَغمٍّ لَِّكيْاَل تَْحزَنُوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم فَأَثَٰبَُكْم َغمًّۢ
maka dia menimpakan padamu kesedihan dengan/atas kesedihan agar

supaya tidak kalian bersedih hati atas/terhadap apa dia melepaskan
kalian

Ali-Imran:153

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:165

مَّا َكاَن الـلَّـُه لِيَذََر ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلىٰ َمآ أَنتُْم َعَليِْه
tidak adalah dia Allah untuk dia membiarkan orang-orang yang

beriman atas/terhadap apa kalian atasnya
Ali-Imran:179

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:189

َربَّنَا َوَءاِتنَا َما َوَعدتَّنَا َعَلىٰ رُُسلَِك
ya tuhan kami dan kamu hendaklah memberikan kami apa kamu

janjikan kepada kami atas/terhadap rasul-rasul kamu
Ali-Imran:194

۟ ا ٱْكتََسبُوا بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
sebagian kalian atas/terhadap bagian bagi orang laki-laki pembagian

besar dari apa mereka melakukan
An-Nisa:32

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:33

َل الـلَّـُه بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ِبَما فَضَّ
dengan sebab dia melebihkan Allah sebagian mereka atas/terhadap

bagian
An-Nisa:34
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ؤآَُلِء َشِهيًدا َوِجئْنَا ِبَك َعَلىٰ هَٰٓ
dan kami mendatangkan dengan engkau atas/terhadap mereka itu

yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:41

إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan

An-Nisa:43

أَْم يَْحُسُدوَن ٱلنَّاَس َعَلىٰ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
atau mereka membenci manusia atas/terhadap apa (karunia) dia

memberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:54

ِقيتًا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu Maha Kuasa

An-Nisa:85

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِسيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu

perhitungan
An-Nisa:86

َوَمن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُُهۥ َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
dan barang siapa dia mengerjakan dosa maka sesungguhnyalah dia

mengerjakannya atas/terhadap dirinya sendiri
An-Nisa:111

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ذَٰلَِك َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap itu maha kuasa

An-Nisa:133

َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذى نَزََّل َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
dan Kitab yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas/terhadap

rasul-nya
An-Nisa:136

َوِبُكفْرِِهْم َوَقْولِِهْم َعَلىٰ َمْريََم بُْهتَٰنًا َعِظيًما
dan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka atas/terhadap

Maryam kedustaan sangat berlipat ganda
An-Nisa:156

إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan

Al-Maidah:6

نُْهْم نُْهْم إاِلَّ َقلِياًل مِّ واََل تَزَاُل تَطَّلِعُ َعَلىٰ َخآِئنٍَة مِّ
dan jangan kamu melewatkan waktu akan melihat atas/terhadap

orang yang khianat dari mereka kecuali sedikit dari mereka
Al-Maidah:13

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:17

ُ َلُكْم َعَلىٰ فَتْرٍَة مَِّن ٱلرُُّسِل يُبنَيِّ
dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian atas/terhadap

terhenti dari para rasul
Al-Maidah:19

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:19
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ِمْن أَْجِل ذَٰلَِك َكتَبْنَا َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dari sebab/oleh karena itu kami mewajibkan atas/terhadap Bani Israil

Al-Maidah:32

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:40

وا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم نَِٰدِمنَي فَيُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َمآ أََسرُّ
maka mereka menjadikan atas/terhadap apa merahasiakan di dalam /

pada diri/jiwa-jiwa mereka orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:52

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َلْستُْم َعَلىٰ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian bukankah

atas/terhadap sesuatu
Al-Maidah:68

ُلِعَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ لَِساِن
dikutuk oleh dia orang-orang yang mereka mengingkari dari Bani

Israil atas/terhadap lisan
Al-Maidah:78

فَِإن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya atas/terhadap rasul kami penyampaian yang
nyata

Al-Maidah:92

َدِة َعَلىٰ َوْجِهَهآ هَٰ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ ِبٱلشَّ
itu lebih dekat agar mereka datang dengan kesaksian atas/terhadap

wajahnya
Al-Maidah:108

َوأَنَت َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Engkau atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Maidah:117

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديرٌۢ
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Maidah:120

ُقل لِـلَّـِه َكتََب َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
kamu hendaklah mengatakan untuk Allah dia menuliskan /

menetapkan atas/terhadap dirinya sendiri kasih sayang
Al-An'aam:12

إِن يَْمَسْسَك ِبَخيٍْر فَُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر َو
dan jika dia menimpakan kepadamu dengan kebaikan maka Dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-An'aam:17

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /

tutupan
Al-An'aam:25

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلىٰ َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap tuhan mereka
Al-An'aam:30

َقاُلوا۟ يََٰحْسرَتَنَا َعَلىٰ َما فَرَّطْنَا ِفيَها
mereka berkata aduhai kami menyesal atas/terhadap apa kami

melalaikan padanya(kiamat)
Al-An'aam:31
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َوُهْم يَْحِمُلوَن أَْوزَارَُهْم َعَلىٰ ظُُهورِِهْم
dan mereka mereka memikul beban-beban / dosa-dosa mereka

atas/terhadap punggung mereka
Al-An'aam:31

فََصبَُروا۟ َعَلىٰ َما ُكذِّبُوا۟ َوأُوذُوا۟ َحتَّىٰٓ أَتَىُٰهْم نَْصرُنَا
maka mereka sabar atas/terhadap apa mereka telah didustakan dan
mereka disakiti sehingga/sampai datang pada mereka pertolongan

Al-An'aam:34

َوَمن يََشأْ يَْجَعْلُه َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan barang siapa dia menghendaki Dia akan menjadikannya

atas/terhadap jalan orang yang lurus
Al-An'aam:39

َوَختََم َعَلىٰ ُقُلوِبُكم مَّْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِه
dan dia menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak /

selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46

فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian dia menuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54

بِّى ُقْل إِنِّى َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku atas/terhadap bukti

nyata dari Tuhanku
Al-An'aam:57

تُنَآ َءاتَيْنََٰهآ إِبْرَِٰهيَم َعَلىٰ َقْوِمِهۦ َوِتْلَك ُحجَّ
dan itulah(tunggal) alasan/hujjah Kami kami berikannya Ibrahim

atas/terhadap kaumnya
Al-An'aam:83

إِذْ َقاُلوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ بََشٍر مِّن َشىٍْء
ketika mereka berkata tidak ia menurunkan Allah atas/terhadap

manusia dari sesuatu
Al-An'aam:91

يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
mereka beriman dengannya dan mereka atas/terhadap sholat mereka

semakin memelihara/menjaga
Al-An'aam:92

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara

Al-An'aam:102

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Al-An'aam:135

ُمَحرًَّما َعَلىٰ طَاِعمٍ يَطَْعُمُهۥٓ
sesuatu yang diharamkan atas/terhadap yang memakan dia

memakannya
Al-An'aam:145

َعَلىٰ طَآِئفَتنَْيِ ِمن َقبْلِنَا
atas/terhadap dua golongan dari sebelum kami

Al-An'aam:156

ْلنَُٰه َعَلىٰ ِعْلمٍ َوَلَقْد ِجئْنَُٰهم ِبِكتٍَٰب فَصَّ
dan sesungguhnya telah Kami datangkan kepada mereka dengan

sebuah kitab kami menjelaskannya atas/terhadap pengetahuan
Al-A'raaf:52
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ِفِريَن َونََصْحُت َلُكْم فََكيَْف َءاَسىٰ َعَلىٰ َقْومٍ كَٰ
dan aku memberi nasehat bagi kalian maka bagaimana aku bersedih

hati / putus asa atas/terhadap kaum/orang-orang orang-orang kafir
Al-A'raaf:93

َونَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan menutup atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak mereka

mendengar
Al-A'raaf:100

ِفِريَن َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱْلكَٰ
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati para

pembangkang / kafir
Al-A'raaf:101

۟ ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137

فَأَتَْوا۟ َعَلىٰ َقْومٍ يَْعُكفُوَن َعَلىٰٓ أَْصنَامٍ لَُّهْم
maka mereka sampai atas/terhadap kaum/orang-orang mereka

menekuni atasku/terhadapku berhala-berhala bagi mereka
Al-A'raaf:138

يْطَِٰن َولِيَْرِبَط َعَلىٰ ُقُلوِبُكْم َويُذِْهَب َعنُكْم رِْجزَ ٱلشَّ
dan menyebabkan menghilangkan dari kalian kotoran/gangguan

syaitan dan untuk menguatkan atas/terhadap hati kalian
Al-Anfaal:11

َويَْجَعَل ٱْلَخِبيَث بَْعَضُهۥ َعَلىٰ بَْعٍض
dan dia menjadikan yang buruk sebagiannya atas/terhadap bagian

Al-Anfaal:37

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41

يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41

ا تَرَآَءِت ٱْلِفئَتَاِن نََكَص َعَلىٰ َعِقبَيِْه إِنِّى َجاٌر لَُّكْم فََلمَّ َو
dan sesungguhnya saya pelindung bagi kalian maka tatkala (kamu)

saling melihat kedua golongan/pasukan (ia) membalikan
atas/terhadap kedua tumitnya

Al-Anfaal:48

أَنَْعَمَها َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
(ia[lk]) menyebabkan menganugerahkannya atas/terhadap

kaum/orang-orang sehingga sungguh-sungguh akan
merubah/melainkan apa yang dengan diri mereka sendiri

Al-Anfaal:53

فَٱنِۢبذْ إَِليِْهْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka lemparkan/kembalikan kepada mereka atas/terhadap yang sama

jujur
Al-Anfaal:58
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َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

َويَتُوُب الـلَّـُه َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan menerima taubat Allah atas/terhadap orang dia kehendaki

At-Taubah:15

ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26

ثُمَّ يَتُوُب الـلَّـُه ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َعَلىٰ َمن يََشآُء
kemudian dia menerima bertaubat Allah dari sesudah itu

atas/terhadap orang dia kehendaki
At-Taubah:27

وهُ َشيْـًٔا َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر واََل تَُضرُّ
dan tidak memberi mudharat kepadanya sesuatu dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
At-Taubah:39

واََل تَُقْم َعَلىٰ َقبْرِِهۦٓ
dan jangan berdiri atas/terhadap kuburnya

At-Taubah:84

َوطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن
dan telah dicap / dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka/karena

mereka tidak mereka mengerti
At-Taubah:87

َوطَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) mencap/kunci mati Allah atas/terhadap hati mereka maka

mereka tidak mereka mengetahui
At-Taubah:93

أاَلَّ يَْعَلُموا۟ ُحُدوَد َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
bahwa tidak dia mengetahui batas/hukum-hukum apa ia menurunkan

Allah atas/terhadap rasul-nya
At-Taubah:97

ٍن َخيٌْر َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ تَْقَوٰى ِمَن الـلَّـِه َورِْضوَٰ أَفََمْن أَسَّ
maka siapkah yang (ia) menjadi mendirikan bangunannya

atas/terhadap takwa dari/pada Allah dan keridhaan kebaikan
At-Taubah:109

َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ َشفَا ُجُرٍف َهاٍر أَم مَّْن أَسَّ
ataukah orang (ia) menjadi mendirikan bangunannya atas/terhadap

pinggir jurang-jurang reruntuhan
At-Taubah:109

فَِإَليْنَا َمرِْجُعُهْم ثُمَّ الـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن
maka kepada (kami) tempat kembali mereka kemudian Allah sangat

penyaksi atas/terhadap apa mereka melakukan
Yunus:46

َكذَٰلَِك نَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِب ٱمْلُْعتَِديَن
seperti itulah mengunci atas/terhadap hati-hati orang-orang yang

melampaui batas
Yunus:74
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يٌَّة مِّن َقْوِمِهۦ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن فََمآ َءاَمَن مِلُوَسىٰٓ إاِلَّ ذُرِّ
maka tidak ada ia beriman kepada Musa kecuali keturunan dari

kaumnya atas/terhadap ketakutan dari fir'aun
Yunus:83

َربَّنَا ٱطِْمْس َعَلىٰٓ أَْموَٰلِِهْم َوٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ya tuhan kami binasakanlah atasku/terhadapku harta-harta mereka

dan keraskan atas/terhadap hati mereka
Yunus:88

إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
kepada Allah tempat kembali kalian dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Huud:4

إِنََّمآ أَنَت نَِذيٌر َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara
Huud:12

بِِّهۦ أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Huud:17

۟ ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا ُد هَٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan mereka mengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18

َعَلىٰ َربِِّهْم أاََل َلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
atas/terhadap tuhan mereka ingatlah kutukan/laknat Allah

atas/terhadap yang mendzalmi
Huud:18

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:28

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap jalan orang yang lurus

Huud:56

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap setiap sesuatu Maha

Pemelihara
Huud:57

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:63

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:88

َويََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
dan hai kaumku bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian

Huud:93
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ِمُلوَن َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم إِنَّا عَٰ
dan katakanlah bagi orang-orang yang tidak mereka beriman

bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian sesungguhnya kami
orang-orang yang telah bekerja

Huud:121

نَّا َعَلىٰ يُوُسَف َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما َلَك اَل تَأْمَ۫
mereka berkata wahai bapak kami apa sebabnya kamu tidak menjadi

cepat mempercayai kami atas/terhadap yusuf
Yusuf:11

َوَجآُءو َعَلىٰ َقِميِصِهۦ ِبَدمٍ َكِذٍب
dan mereka datang atas/terhadap kemejanya dengan darah

dusta/palsu
Yusuf:18

فََصبٌْر َجِميٌل َوالـلَّـُه ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dan Allah
yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian)

sifatkan / ucapkan

Yusuf:18

َقاَل ٱْجَعْلِنى َعَلىٰ َخزَآِئِن ٱأْلَرِْض إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم
dia mengatakan jadikanlah aku atas/terhadap bendaharawan

bumi/negeri ini sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menjaga sangat
mengetahui

Yusuf:55

آ َءاتَْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل الـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فََلمَّ
maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka dia mengatakan

Allah atas/terhadap apa kami mengatakan pemelihara
Yusuf:66

َا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أََخاهُ َوملَّ
dan tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya/ketempatnya saudaranya
Yusuf:69

َوتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يَٰٓأََسفَىٰ َعَلىٰ يُوُسَف
(ia) benar-benar memalingkan dari mereka dan dia mengucapkan

aduhai duka-citaku atas/terhadap yusuf
Yusuf:84

ذَا فَأَْلُقوهُ َعَلىٰ َوْجِه أَِبى ٱذَْهبُوا۟ ِبَقِميِصى هَٰ
(kalian) pergilah dengan bajuku ini lalu lemparkanlah ia atas/terhadap

wajah ayahku
Yusuf:93

آ أَن َجآَء ٱْلبَِشيُر أَْلَقىُٰه َعَلىٰ َوْجِهِهۦ فََلمَّ
maka tatkala telah dia datang pembawa kabar gembira

dilemparkanlah kepadanya atas/terhadap wajahnya
Yusuf:96

ا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أَبََويِْه فََلمَّ
maka tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya kedua ibu-bapaknya
Yusuf:99

ِذِهۦ َسِبيلِىٓ أَْدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َعَلىٰ بَِصيرٍَة أَنَا۠ ُقْل هَٰ
kamu hendaklah mengatakan ini jalan menyeru/menyembah kepada

Allah atas/terhadap pandangan/hujjah yang nyata aku
Yusuf:108

ُل بَْعَضَها َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱأْلُُكِل وَِٰحٍد َونُفَضِّ
yang satu dan dilebihkan sebagian atas/terhadap bagian di dalam rasa

Arraad:4
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إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة لِّلنَّاِس َعَلىٰ ظُْلِمِهْم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan

bagi manusia atas/terhadap kezaliman mereka
Arraad:6

أَفََمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلىٰ ُكلِّ نَفْسٍۭ َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
maka siapkah yang dia yang menegakkan atas/terhadap setiap

jiwa/orang dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak
baginya dari orang yang memberi petunjuk

Arraad:33

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُمنُّ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
akan tetapi Allah sungguh akan memberi nikmat atas/terhadap siapa

dia kehendaki dari/diantara hamba-hambanya
Ibrahim:11

َوَقْد َهَدىٰنَا ُسبَُلنَا َوَلنَْصِبَرنَّ َعَلىٰ َمآ َءاذَيْتُُمونَا
dan/padahal sesungguhnya dia menunjuki kami jalan-jalan kami dan

sungguh akan bersabar atas/terhadap apa (mereka) telah menyakiti
kami

Ibrahim:12

ا َكَسبُوا۟ َعَلىٰ َشىٍْء الَّ يَْقِدُروَن ِممَّ
tidak mereka menguasai dari apa mereka telah melakukan

atas/terhadap sesuatu
Ibrahim:18

تَقَِٰبلنَِي َعَلىٰ ُسُرٍر مُّ
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana orang yang

berhadap-hadapan
Al-Hijr:47

يُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ِبٱلرُّوحِ ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ
sungguh-sungguh akan menurunkan malaikat-malaikat dengan

ruh/wahyu dari urusan-nya atas/terhadap siapa dia kehendaki dari
hamba-hambanya

An-Nahl:2

إِن تَْحرِْص َعَلىٰ ُهَدىُٰهْم فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمن يُِضلُّ
jika sangat mengharapkan atas/terhadap dia menunjukkan mereka

maka sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang disesatkan
An-Nahl:37

أَْو يَأُْخذَُهْم َعَلىٰ تََخوٍُّف فَِإنَّ َربَُّكْم َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
atau (ia[lk]) mengazab mereka atas/terhadap proses ketakutan maka

sesungguhnya tuhan kalian benar-benar lembut / halus sangat
penyayang

An-Nahl:47

ُهۥ ِفى ٱلتُّرَاِب أَيُْمِسُكُهۥ َعَلىٰ ُهوٍن أَْم يَُدسُّ
apakah ia akan menahannya atas/terhadap kehinaan atau ia

menguburkan di dalam tanah
An-Nahl:59

زِْق َل بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱلرِّ َوالـلَّـُه فَضَّ
dan Allah dia melebihkan sebagian kalian atas/terhadap bagian di

dalam rezki
An-Nahl:71

نُُهْم ُلوا۟ ِبرَآدِّى ِرزِْقِهْم َعَلىٰ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ فََما ٱلَِّذيَن فُضِّ
maka tidak orang-orang yang (mereka) sangat dilebihkan dengan

mengembalikan/berikan rezki mereka atas/terhadap apa dia
menguasai tangan kanan mereka

An-Nahl:71
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ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidak menguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidak menguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76

ههُّ اَل يَأِْت ِبَخيٍْر َوُهَو َكلٌّ َعَلىٰ َمْوَلىُٰه أَيَْن َما يَُوجِّ
dan dia tiap-tiap atas/terhadap pelindungnya dimana saja

dihadapkannya tidak ia mendatangkan / mengumpulkan dengan
kebaikan

An-Nahl:76

َهْل يَْستَِوى ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوُهَو َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
apakah dia sama dia dan orang dia menyuruh dengan adil dan dia

atas/terhadap jalan orang yang lurus
An-Nahl:76

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

An-Nahl:77

ؤآَُلِء َوِجئْنَا ِبَك َشِهيًدا َعَلىٰ هَٰٓ
dan kami mendatangkan dengan kamu yang benar-benar sangat

menyaksikan atas/terhadap mereka itu
An-Nahl:89

رِِهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan
mereka

An-Nahl:108

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ٱنظُْر َكيَْف فَضَّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami telah

lebihkan sebagian mereka atas/terhadap bagian
Al-Isra:21

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /
tutupan mereka (tidak) dapat mereka memahaminya dan dalam

telinga mereka sumbat

Al-Isra:46

ْلنَا بَْعَض ٱلنَِّبيِّۦَن َعَلىٰ بَْعٍض َوَلَقْد فَضَّ
dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian para nabi

atas/terhadap bagian
Al-Isra:55

ْن َخَلْقنَا تَفِْضياًل ْلنَُٰهْم َعَلىٰ َكِثيٍر مِّمَّ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap sangat banyak dari siapa (kami)
menciptakan keutamaan/kelebihan

Al-Isra:70

ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلىٰ َشاِكَلِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan setiap mengerjakan atas/terhadap

(ia[pr]) yang keadaannya / bentuknya
Al-Isra:84
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أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97

َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَلىٰ َعبِْدِه ٱْلِكتََٰب
segala puji bagi Allah yang ia menurunkan atas/terhadap hambanya

kitab
Al-Kahfi:1

۟ َوَربَطْنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم إِذْ َقاُموا
dan (kami) meneguhkan atas/terhadap hati mereka tatkala mereka

menyesuaikan
Al-Kahfi:14

َعَلىٰ َمآ أَنفََق ِفيَها َوِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها
atas/terhadap apa yang (ia) telah menyebabkan membelanjakan

padanya dan dia (pohon anggur) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang
atas/terhadap atap-atapnya

Al-Kahfi:42

َعَلىٰ َمآ أَنفََق ِفيَها َوِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها
atas/terhadap apa yang (ia) telah menyebabkan membelanjakan

padanya dan dia (pohon anggur) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang
atas/terhadap atap-atapnya

Al-Kahfi:42

ْقتَِدًرا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu orang yang berkuasa

Al-Kahfi:45

َوُعرُِضوا۟ َعَلىٰ َربَِّك َصفًّا
dan dipalingkan/dihadapkan atas/terhadap tuhanmu barisan

Al-Kahfi:48

إِنَّا َجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ
sesungguhnya kami kami jadikan atas/terhadap hati mereka

penyimpanan / tutupan akan mereka memahaminya
Al-Kahfi:57

وََكيَْف تَْصِبُر َعَلىٰ َما َلْم تُِحْط ِبِهۦ ُخبًْرا
dan bagaimana kalian melakukan kesabaran atas/terhadap apa tidak

diliputilah dengannya pengalaman/pengetahuan
Al-Kahfi:68

ْمِس َوَجَدَها تَطُْلعُ َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمطْلِعَ ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat /waktu terbit matahari

mendapatkannya terbit atas/terhadap kaum/orang-orang
Al-Kahfi:90

فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمَن ٱمْلِْحرَاِب
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya dari mihrab

Maryam:11

إِن مِّنُكْم إاِلَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َحتًْما مَّْقِضيًّا َو
dan tidak diantara kalian melainkan (ia[lk]) yang mendatanginya

adalah dia atas/terhadap tuhanmu kepastian tempat/waktu putusan
Maryam:71
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ؤُا۟ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلىٰ َغنَِمى َقاَل ِهىَ َعَصاَى أَتَوَكَّ
dia mengatakan dia tongkatku aku menyandarkan diatasnya dan

memukul dengannya atas/terhadap kambingku
Thaahaa:18

َوأَْلَقيُْت َعَليَْك َمَحبًَّة مِّنِّى َولِتُْصنَعَ َعَلىٰ َعيِْنىٓ
dan (aku) lemparkanlah atas kamu kasih sayang dari-Ku dan supaya

dibuat/diasuh atas/terhadap penglihatan-ku
Thaahaa:39

إِذْ تَْمِشىٓ أُْختَُك فَتَُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ َمن يَْكفُُلُهۥ
ketika berjalan saudara perempuanmu maka/lalu mengatakan apakah

(aku) menunjukkan kepada kalian atas/terhadap orang
memeliharanya

Thaahaa:40

ثُمَّ ِجئَْت َعَلىٰ َقَدٍر يَُٰموَسىٰ
kemudian kamu mendatangkan atas/terhadap ketetapan/keputusan ya

Musa
Thaahaa:40

لَُٰم َعَلىٰ َمِن ٱتَّبَعَ ٱْلُهَدىٰٓ َوٱلسَّ
dan keselamatan atas/terhadap orang dia sungguh-sungguh mengikuti

yang menunjukkan tersebut
Thaahaa:47

أَنَّ ٱْلَعذَاَب َعَلىٰ َمن َكذََّب َوتََولَّىٰ
bahwasanya azab / siksa atas/terhadap orang dia telah sungguh-

sungguh mendustakan (ia) benar-benar memalingkan
Thaahaa:48

َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْثرََك َعَلىٰ َما َجآَءنَا
mereka berkata kami tidak akan dijejaki kamu atas/terhadap apa dia

datang kepada kami
Thaahaa:72

َعَلىٰ َشَجرَِة ٱْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَبَْلىٰ
atas/terhadap pohon pengekalan kerajaan tidak binasa

Thaahaa:120

فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

Thaahaa:130

ِهِديَن ٱلَِّذى فَطَرَُهنَّ َوأَنَا۠ َعَلىٰ ذَٰلُِكم مَِّن ٱلشَّٰ
yang (ia) menciptakan mereka[pr] dan aku atas/terhadap yang

demikian itu bagi kalian dari/termasuk para penyaksi
Al-Anbiyaa':56

ؤآَُلِء يَنِطُقوَن ثُمَّ نُِكُسوا۟ َعَلىٰ رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما هَٰٓ
kemudian ditundukkan atas/terhadap kepala mereka sesungguhnya

(kamu) telah mengetahui tidaklah mereka itu berbicara
Al-Anbiyaa':65

َوَحرٌَٰم َعَلىٰ َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَنَُّهْم اَل يَرِْجُعوَن
dan haram atas/terhadap negeri kami membinasakanlah dia

sesungguhnya mereka tidak mereka kembali
Al-Anbiyaa':95

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َءاذَنتُُكْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah memaklumkan kepadamu atas/terhadap yang
sama jujur

Al-Anbiyaa':109
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ُن ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن َوَربُّنَا ٱلرَّْحمَٰ
dan tuhan kami pemurah yang menjadi tempat mohon pertolongan

atas/terhadap apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':112

َوأَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan bahwasanya ia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hajj:6

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْعبُُد الـلَّـَه َعَلىٰ َحْرٍف
dan diantara manusia orang dia menyembah Allah atas/terhadap tepi

Al-Hajj:11

إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Hajj:17

مِ َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ
atas/terhadap apa (rezeki) (ia) memberi rezeki kepada mereka dari

binatang binatang ternak
Al-Hajj:28

مِ َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ
atas/terhadap apa (ia) memberi rezeki kepada mereka dari binatang

binatang ternak
Al-Hajj:34

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوِة َوِممَّ ِبِريَن َعَلىٰ َمآ أََصابَُهْم َوٱمْلُِقيِمى ٱلصَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar atas/terhadap apa dia menimpa mereka dan

orang-orang yang mendirikan sholat dan dari apa kami rizqikan
kepada mereka mereka menafkahkan

Al-Hajj:35

ِر ٱمْلُْحِسِننَي لِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم َوبَشِّ
supaya diagungkan Allah atas/terhadap apa dia telah memberi

petunjuk kepada kalian dan beritakanlah orang-orang yang berbuat
kebaikan

Al-Hajj:37

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ نَْصرِِهْم َلَقِديٌر َو
dan sesungguhnya kami Allah atas/terhadap menolong mereka[lk]

sungguh (ia[lk]) yang telah menguasai
Al-Hajj:39

فَِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها َوِبئٍْر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد
maka ia (rumah-rumah) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang atas/terhadap

atap-atapnya dan sumur/telaga wanita yang sangat kesepihan dan
istana tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Al-Hajj:45

َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصَلوَِٰتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Mu'minuun:9

إِنَّا َعَلىٰ ذََهابٍۭ ِبِهۦ َلقَِٰدُروَن َو
dan sesungguhnya kami atas/terhadap emas dengannya benar-benar

yang telah menguasai

Al-
Mu'minuun:18
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ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ َوَلَعاَل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ُسبْحَٰ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian

maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:91

َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ واََل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ
dan hendaklah membuat dengan kerudung mereka[pr] atas/terhadap

dada mereka[pr] dan jangan mereka menampakkan perhiasan
mereka[pr] kecuali kepada suami mereka[pr]

An-Nuur:31

أَِو ٱلطِّفِْل ٱلَِّذيَن َلْم يَظَْهُروا۟ َعَلىٰ َعْورَِٰت ٱلنَِّسآِء
atau anak-anak kecil orang-orang yang tidak

menampakkan/mengalahkan atas/terhadap aurat isteri-isteri
An-Nuur:31

نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر يَْهِدى الـلَّـُه لِنُورِِهۦ َمن يََشآُء
cahaya atas/terhadap cahaya dia menunjukkan Allah kepada cahaya-

Nya orang/siapa dia kehendaki
An-Nuur:35

فَِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰ بَطِْنِهۦ
maka sebagian mereka orang/binatang dengannya atas/terhadap

perutnya
An-Nuur:45

َوِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰ رِْجَلنْيِ
dan sebagian mereka orang/binatang dengannya atas/terhadap dua

kaki
An-Nuur:45

يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58

تَبَارََك ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلفُرَْقاَن َعَلىٰ َعبِْدِهۦ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang Dia telah berangsur-

angsur menurunkan al furqan/pembeda atas/terhadap hambanya
Al-Furqon:1

لِِديَن َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َوْعًدا مَّْسـُٔواًل خَٰ
orang-orang yang kekal adalah dia atas/terhadap tuhanmu janji orang

yang ditanya
Al-Furqon:16

َويَْوَم يََعضُّ ٱلظَّالُِم َعَلىٰ يََديِْه
dan pada hari menggigit orang yang zalim atas/terhadap dua

tangannya
Al-Furqon:27

ٱلَِّذيَن يُْحَشُروَن َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم إَِلىٰ َجَهنََّم
orang-orang yang mereka dikumpulkan atas/terhadap muka-muka

mereka ke neraka jahanam
Al-Furqon:34

واََل يَُضرُُّهْم وََكاَن ٱْلَكاِفُر َعَلىٰ َربِِّهۦ ظَِهيًرا
dan tidak ia memberi mudharat mereka dan ia adalah (ia[lk]) yang

membangkang/kafir atas/terhadap tuhannya bantuan/pembantu
Al-Furqon:55

3827

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':109

إِْن ِحَسابُُهْم إاِلَّ َعَلىٰ َربِّى َلْو تَْشُعُروَن
tidak lain perhitungan mereka kecuali atas/terhadap Tuhanku jikalau

kalian menyadari

Asy-
Syu'araa':113

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':127

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':145

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':164

َلِمنَي إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلىٰ رَبِّ ٱْلعَٰ
tidak lain upahku kecuali/hanyalah atas/terhadap Tuhan semesta alam

Asy-
Syu'araa':180

َعَلىٰ َقْلِبَك لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُنِذِريَن
atas/terhadap hatimu agar adalah kalian dari/diantara orang-orang

yang memberi peringatan

Asy-
Syu'araa':194

َوَلْو نَزَّْلنَُٰه َعَلىٰ بَْعِض ٱأْلَْعَجِمنَي
dan kalau Kami menurunkannya atas/terhadap sebagian bahasa-

bahasa asing

Asy-
Syu'araa':198

يَِٰطنُي َهْل أُنَبِّئُُكْم َعَلىٰ َمن تَنَزَُّل ٱلشَّ
apakah akan aku terangkanlah kepada kalian atas/terhadap siapa

menurunkan syaitan-syaitan

Asy-
Syu'araa':221

تَنَزَُّل َعَلىٰ ُكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ
menurunkan atas/terhadap setiap pendusta / perpalingan bergelimang

dosa

Asy-
Syu'araa':222

َلنَا َعَلىٰ َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذى فَضَّ
yang (ia) telah benar-benar melebihkan kami atas/terhadap sangat

banyak dari hamba-hambanya orang-orang yang beriman
An-Naml:15

َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَْوا۟ َعَلىٰ َواِد ٱلنَّْمِل
sehingga tatkala mereka sampai atas/terhadap lembah semut

An-Naml:18

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَُقصُّ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia mengkisahkan atas/terhadap Bani Israil

An-Naml:76
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بَطْنَا َعَلىٰ َقْلِبَها لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َلوآَْل أَن رَّ
jika tidak bahwa (kami) meneguhkan atas/terhadap hatinya agar

adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang beriman
Al-Qashash:10

َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15

َن َعَلىَّ َوالـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فَاَل ُعْدوَٰ
maka tidak ada permusuhan atas dan Allah atas/terhadap apa yang

kami mengatakan pemelihara
Al-Qashash:28

َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ ِعنِدٓى
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan disisiku/ada padaku
Al-Qashash:78

فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِفى ِزينَِتِهۦ
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya di dalam

perhiasannya/kemegahannya
Al-Qashash:79

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Ankabuut:20

إِنَّ ذَٰلَِك مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya itu tentu dapat menghidupkan kematian dan dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Ar-Ruum:50

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati orang-orang

yang tidak mereka mengetahui
Ar-Ruum:59

بِِّهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َعَلىٰ ُهًدى مِّن رَّ
itulah mereka atas/terhadap petunjuk dari Tuhan mereka

Luqman:5

ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan
Luqman:14

َوٱْصِبْر َعَلىٰ َمآ أََصابََك
dan bersabarlah atas/terhadap apa dia menimpamu

Luqman:17

لَّْم تَطَـُٔوَها وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
tidak menginjaknya[pr] dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap

sesuatu maha kuasa
Al-Ahzab:27

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء رَِّقيبًا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu penjaga dan

pengawas
Al-Ahzab:52
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َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلىٰ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

apakah/maukah tunjukkan padamu atas/terhadap seorang laki-laki
diterangkan kepada kalian

Saba':7

َما َدلَُّهْم َعَلىٰ َمْوِتِهۦٓ إاِلَّ َدآبَُّة ٱأْلَرِْض تَأُْكُل ِمنَسأَتَُهۥ
tidak ada sering menunjukkan kepada mereka atas/terhadap
kematiannya kecuali binatang melata bumi kalian memakan

tongkatnya

Saba':14

ِمنَْها ِفى َشكٍّ َوَربَُّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
daripadanya di dalam keraguan dan tuhanmu atas/terhadap setiap

sesuatu Penjaga/Pemelihara
Saba':21

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Saba':47

ُقْل إِن َضَلْلُت فَِإنََّمآ أَِضلُّ َعَلىٰ نَفِْسى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku menyesatkan maka

sesungguhnya untuk kesesatan diriku sendiri atas/terhadap diriku
Saba':50

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Faathir:1

نُْه فَُهْم َعَلىٰ بَيِّنٍَت مِّ
lalu mereka atas/terhadap bukti nyata dari padanya

Faathir:40

َما تَرََك َعَلىٰ ظَْهرَِها ِمن َدآبٍَّة
tidak dia meninggalkan atas/terhadap permukaannya/bumi dari

binatang melata
Faathir:45

َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
atas/terhadap jalan orang yang lurus

YaaSiin:4

َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan tidak kami telah menurunkan atas/terhadap kaumnya dari

sesudahnya/dia
YaaSiin:28

َوَلْو نََشآُء مَلََسْخنَُٰهْم َعَلىٰ َمَكانَِتِهْم
dan jika dia menghendaki tentu (kami) merubah rupa mereka

atas/terhadap tempat mereka
YaaSiin:67

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:27

تَقَِٰبلنَِي َعَلىٰ ُسُرٍر مُّ
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana orang yang

berhadap-hadapan
Ash-Shaafaat:44
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فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:50

َلِمنَي َسلٌَٰم َعَلىٰ نُوحٍ ِفى ٱْلعَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap nuh di dalam semesta alam

Ash-Shaafaat:79

ُروَن َوَلَقْد َمنَنَّا َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya memberi karunia atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:114

ُروَن َسلٌَٰم َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:120

ٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن
(kamu) bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan

Shaad:17

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَلىٰ َداُوۥَد فَفَزَِع ِمنُْهْم
ketika mereka masuk atas/terhadap daud maka (ia) terkejut dari

mereka
Shaad:22

َقاُلوا۟ اَل تََخْف َخْصَماِن بََغىٰ بَْعُضنَا َعَلىٰ بَْعٍض
mereka berkata tidak takut orang (keduanya) yang saling bertengkar

berbuat zalim sebagian kami atas/terhadap bagian
Shaad:22

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱْلُخَلطَآِء َليَبِْغى بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari percampuran/sepergaulan

sungguh berbuat zalim sebagian mereka atas/terhadap bagian
Shaad:24

َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah

melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat
Shaad:34

بِِّهۦ فَُهَو َعَلىٰ نُوٍر مِّن رَّ
maka dia atas/terhadap cahaya dari tuhannya

Az-Zumar:22

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Az-Zumar:39

ۭ َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan
Az-Zumar:49

أَن تَُقوَل نَفٌْس يََٰحْسرَتَىٰ َعَلىٰ َما فَرَّطُت ِفى َجنِۢب الـلَّـِه
bahwa mengatakan jiwa/seorang aduhai penyesalanku atas/terhadap

apa (aku) telah melalaikan di dalam sisi Allah
Az-Zumar:56

لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62
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وَح ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ يُْلِقى ٱلرُّ
dimasukkan roh/jibril dari urusan-nya atas/terhadap siapa yang dia

kehendaki dari hamba-hambanya
Ghafir:15

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َقْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap setiap hatiku orang

yang kemudian menyombongkan diri sewenang-wenang
Ghafir:35

إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Fush-Shilat:39

َلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
tidak mencukupi dengan tuhanmu bahwasanya atas/terhadap setiap

sesuatu sangat penyaksi
Fush-Shilat:53

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Asy-Syuura:9

فَِإن يََشِإ الـلَّـُه يَْخِتْم َعَلىٰ َقْلِبَك
maka jika menghendaki Allah (ia[lk]) menutup atas/terhadap hatimu

Asy-Syuura:24

َوُهَو َعَلىٰ َجْمِعِهْم إِذَا يََشآُء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap kumpulkanlah oleh mereka apabila dia

kehendaki yang menguasi
Asy-Syuura:29

فَيَظَْلْلَن َرَواِكَد َعَلىٰ ظَْهرِِهۦٓ
maka jadilah terhenti atas/terhadap permukaan

Asy-Syuura:33

لِتَْستَُوۥا۟ َعَلىٰ ظُُهورِِهۦ ثُمَّ تَذُْكُروا۟ ِنْعَمَة َربُِّكْم
supaya menyamakan atas/terhadap punggungnya kemudian

mengingat nikmat tuhan kalian
Az-Zukhruf:13

َعَلىٰ رَُجٍل مَِّن ٱْلَقْريَتنَْيِ َعِظيمٍ
atas/terhadap seorang laki-laki dari dua negeri yang besar

Az-Zukhruf:31

فَٱْستَْمِسْك ِبٱلَِّذٓى أُوِحىَ إَِليَْك إِنََّك َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku telah

diwahyukan kepadamu sesungguhnya kamu atas/terhadap jalan orang
yang lurus

Az-Zukhruf:43

َلِمنَي َوَلَقِد ٱْختَرْنَُٰهْم َعَلىٰ ِعْلمٍ َعَلى ٱْلعَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memilih mereka atas/terhadap

pengetahuan atas/terhadap semesta alam
Ad-Dukhaan:32

ثُمَّ َجَعْلنََٰك َعَلىٰ َشِريَعٍة مَِّن ٱأْلَْمِر
kemudian kami menjadikan kamu atas/terhadap suatu syari'at /

peraturan dari urusan ini
Al-Jaatsiyah:18

َوأََضلَُّه الـلَّـُه َعَلىٰ ِعْلمٍ
dan (ia) menyesatkannya lah Allah atas/terhadap pengetahuan

Al-Jaatsiyah:23
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َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23

َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23

مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ ِمثْلِِهۦ فَـَٔاَمَن َوٱْستَْكبَرْتُْم
dari Bani Israil atas/terhadap semisalnya/yang menyamainya lalu

(dia) beriman dan kamu menyombongkan diri
Al-Ahqaaf:10

بََلىٰٓ إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
ya/benar sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

menguasi
Al-Ahqaaf:33

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2

بِِّهۦ أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Muhammad:14

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Muhammad:16

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن أَْم َعَلىٰ ُقُلوٍب أَْقفَاُلَهآ
ia membenam mereka memperhatikan al quran atau atas/terhadap hati

kunci-kuncinya
Muhammad:24

فََمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
maka barang siapa (ia) melanggar janji maka sesungguhnya hanyalah

melanggar atas/terhadap dirinya sendiri
Al-Fath:10

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Fath:21

فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap

rasul-nya dan atas orang-orang yang beriman
Al-Fath:26

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29
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فَتُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َما فََعْلتُْم نَِٰدِمنَي
maka dijadi atas/terhadap apa (kalian) melakukan orang-orang yang

menyesal
Al-Hujuraat:6

فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan

dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih
Qaaf:39

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْصفُوفٍَة َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
mereka yang bersandar atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-

singgasana (ia[pr]) yang dibariskan / disusun dan jodohkan mereka
jelita/bidadari mata-mata

Ath-Thuur:20

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ath-Thuur:25

ُرونَُهۥ َعَلىٰ َما يََرٰى أَفَتُمَٰ
maka apakah (kalian) membantahnya atas/terhadap apa yang melihat

An-Najm:12

َوَحَمْلنَُٰه َعَلىٰ ذَاِت أَْلوَٰحٍ َوُدُسٍر
dan Kami angkut atas/terhadap mempunyai batu tulis / papan dan

kayu-kayu
Al-Qamar:13

يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-

permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun
dekat

Ar-Rahman:54

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ رَفَْرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِرىٍّ ِحَساٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap bantal-bantal yang hijau dan

permandani keindahan
Ar-Rahman:76

َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْوُضونٍَة
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana (ia[pr]) yang

disulam
Al-Waqi'a:15

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hadiid:2

ُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل َعَلىٰ َعبِْدِهۦٓ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan atas/terhadap

hambanya ayat-ayat bukti nyata
Al-Hadiid:9

لَِّكيْاَل تَأَْسْوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم
agar supaya tidak berduka-cita atas/terhadap apa-apa dia melepaskan

kalian
Al-Hadiid:23

أاَلَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّن فَْضِل الـلَّـِه
bahwa tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari karunia

Allah
Al-Hadiid:29
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َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Mujaadilah:6

َكَما يَْحلِفُوَن َلُكْم َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعَلىٰ َشىٍْء
sebagaimana mereka bersumpah bagi kalian dan mereka mengira

sesungguhnya mereka atas/terhadap sesuatu

Al-
Mujaadilah:18

َوَمآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمنُْهْم
dan tidak (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari

mereka
Al-Hasyr:6

واََل رَِكاٍب َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُسلُِّط رُُسَلُهۥ َعَلىٰ َمن يََشآُء
dan tidak tunggangan akan tetapi Allah sungguh-sungguh akan

memberikan kekuasaan rasul-rasulnya atas/terhadap siapa dia
kehendaki

Al-Hasyr:6

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hasyr:6

مَّآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمْن أَْهِل ٱْلُقَرٰى
apa (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari penduduk

negeri
Al-Hasyr:7

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َعَلىٰ َجبٍَل َلْو أَنزَْلنَا هَٰ
sekiranya kami telah menurunkan ini al quran atas/terhadap gunung

Al-Hasyr:21

رٍَة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ ِتجَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apakah (aku)

menunjukkan kepada kalian atas/terhadap perniagaan
Ash-Shaff:10

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

فَطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن
telah dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak

mereka mengerti

Al-
Munaafiquun:3

ُهُم ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن اَل تُنِفُقوا۟ َعَلىٰ َمْن ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه
mereka orang-orang yang mereka mengatakan tidak kalian

menafkahkan atas/terhadap orang disisi rasul Allah

Al-
Munaafiquun:7

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

At-Taghaabun:1

فَِإن تََولَّيْتُْم فَِإنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya hanyalah kalian supaya memalingkan maka

sesungguhnya hanyalah atas/terhadap rasul kami penyampaian
terang/nyata

At-
Taghaabun:12
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يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12

نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Mulk:1

أَفََمن يَْمِشى ُمِكبًّا َعَلىٰ َوْجِهِهۦٓ أَْهَدىٰٓ
maka siapkah yang dengannya tiarap/telengkup atas/terhadap

wajahnya lebih mendapat petunjuk
Al-Mulk:22

أَمَّن يَْمِشى َسِويًّا َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
siapkah yang dengannya sama lurus atas/terhadap jalan orang yang

lurus
Al-Mulk:22

رِِمنَي أَِن ٱْغُدوا۟ َعَلىٰ َحرِْثُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
agar/hendalah (kalian) pergi diwaktu pagi atas/terhadap kebunmu jika

adalah kalian orang-orang yang memotong/memetik
Al-Qalam:22

َوَغَدْوا۟ َعَلىٰ َحرٍْد قَِٰدِريَن
dan (mereka) pergi pagi-pagi atas/terhadap pencegahan/penghalangan

(mereka[lk]) yang menguasai
Al-Qalam:25

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتَلََٰوُموَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian saling cela mencela
Al-Qalam:30

واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ
dan tidak ia menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang

miskin
Al-Haaqqah:34

ٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم َدآِئُموَن
orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka orang-orang

yang menetapi
Al-Ma'arij:23

َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Ma'arij:34

لُِم ٱْلَغيِْب فَاَل يُظِْهُر َعَلىٰ َغيِْبِهۦٓ أََحًدا عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib maka tidak Dia

menerangkan/menyatakan atas/terhadap kegaiban-nya
seseorang/siapapun

Al-Jinn:26

َوٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوٱْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمياًل
dan bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan dan

pindahlah/jauhilah mereka perpindahan kebaikan

Al-
Muzzammil:10
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ُن َعَلىٰ نَفِْسِهۦ بَِصيرَةٌ نسَٰ بَِل ٱإْلِ
bahkan manusia atas/terhadap dirinya sendiri melihat terang (menjadi

saksi)
Al-Qiyaamah:14

َويُطِْعُموَن ٱلطََّعاَم َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيًرا
dan menyebabkan memberi makan makanan atas/terhadap sangat

dicintainya orang miskin dan anak yatim dan tawanan
Al-Insaan:8

َكالَّ بَْل َراَن َعَلىٰ ُقُلوِبِهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
sekali-kali tidak bahkan (ia) menutup atas/terhadap hati mereka apa

adalah mereka mereka usahakan

Al-
Mutaffifiin:14

َوُهْم َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي ُشُهوٌد
dan mereka atas/terhadap apa mereka melakukan terhadap orang-

orang yang beriman saksi-saksi
Al-Buruuj:7

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Buruuj:9

إِنَُّهۥ َعَلىٰ رَْجِعِهۦ َلَقاِدٌر
sesungguhnya dia atas/terhadap mengembalikanya sungguh (ia[lk])

yang telah menguasai
At-Taariq:8

وَن َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ ضُّ واََل تَحَٰٓ
dan tidak saling menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang

miskin
Al-Fajr:18

إِنَُّهۥ َعَلىٰ ذَٰلَِك َلَشِهيٌد َو
dan sesungguhnya ia atas/terhadap itu benar-benar menyaksikan

Al-Adiyaat:7

واََل يَُحضُّ َعَلىٰ طََعامِ ٱمْلِْسِكنيِ
dan tidak menganjurkan atas/terhadap makanan orang-orang miskin

Al-Maauun:3

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan atasku/terhadapku Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-anaknya
Ali-Imran:84 َعَلىٰٓ

أَفَِإي۟ن مَّاَت أَْو ُقِتَل ٱنَقَلبْتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم َشيْـًٔا
apakah jika mati atau dia telah dibunuh apakah kalian kembali

atasku/terhadapku tumit-tumit kalian sesuatu
Ali-Imran:144

ِسِريَن يَرُدُّوُكْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
mereka mengembalikan kalian atasku/terhadapku tumit-tumit kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Ali-Imran:149

إِذْ تُْصِعُدوَن واََل تَْلُوۥَن َعَلىٰٓ أََحٍد
ketika kalian lari, memanjat dan tidak kalian memutar / menoleh

atasku/terhadapku seorang
Ali-Imran:153

أَن نَّطِْمَس ُوُجوًها فَنَرُدََّها َعَلىٰٓ أَْدبَارَِهآ
bahwa kami merubah wajah-wajah maka/lalu kami putarkannya

atasku/terhadapku belakangnya
An-Nisa:47
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َوَلْو َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي
walaupun atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian atau kedua orang

tua dan kaum kerabat
An-Nisa:135

۟ واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َعَلىٰٓ أاَلَّ تَْعِدُلوا
dan jangan dia membuat kalian berdosa kebencian kaum/orang-orang

atasku/terhadapku untuk tidak kalian melakukan keadilan
Al-Maidah:8

ِسِريَن واََل تَرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَارُِكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
dan jangan kalian berbalik/lari atasku/terhadapku belakang kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Al-Maidah:21

َوَقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
dan kami mengikuti atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

dengan Isa putera Maryam
Al-Maidah:46

فَِإْن ُعِثَر َعَلىٰٓ أَنَُّهَما ٱْستََحقَّآ إِثًْما
maka jika dia telah diperlihatkan atasku/terhadapku bahwasanya

keduanya kamu berhak dosa
Al-Maidah:107

ٱنظُْر َكيَْف َكذَبُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mendustakan atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka
Al-An'aam:24

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يُنَزَِّل َءايًَة
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah yang menguasi
atasku/terhadapku bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan

suatu ayat/mukjizat

Al-An'aam:37

ُقْل ُهَو ٱْلَقاِدُر َعَلىٰٓ أَن يَبَْعَث َعَليُْكْم َعذَابًا
kamu hendaklah mengatakan dia yang menguasai atasku/terhadapku

untuk mengirimkan atas kalian azab / siksa
Al-An'aam:65

َونُرَدُّ َعَلىٰٓ أَْعَقاِبنَا بَْعَد إِذْ َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan kami dikembalikan atasku/terhadapku tumit-tumit kami sesudah

ketika dia menunjuki kami Allah
Al-An'aam:71

َقاُلوا۟ َشِهْدنَا َعَلىٰٓ أَنفُِسنَا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
mereka berkata kami menyaksikan atasku/terhadapku diri kami

sendiri dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia
Al-An'aam:130

ِفِريَن َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir
Al-An'aam:130

يْتًَة إِن يَُكن مَّ َوُمَحرٌَّم َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجنَا َو
dan yang diharamkan atasku/terhadapku isteri-isteri kami dan jika

adalah dia bangkai
Al-An'aam:139
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۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

َحِقيٌق َعَلىٰٓ أَن آلَّ أَُقوَل َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
sebenar-benarnya atasku/terhadapku bahwa tidak aku telah

mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar
Al-A'raaf:105

فَأَتَْوا۟ َعَلىٰ َقْومٍ يَْعُكفُوَن َعَلىٰٓ أَْصنَامٍ لَُّهْم
maka mereka sampai atas/terhadap kaum/orang-orang mereka

menekuni atasku/terhadapku berhala-berhala bagi mereka
Al-A'raaf:138

َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ
dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku

diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalian
mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172

ِهِديَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهم ِبٱْلُكفِْر أُ۟ولَِٰٓئَك شَٰ
orang-orang yang mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

dengan perbuatan kekafiran itulah mereka
At-Taubah:17

واََل تَُصلِّ َعَلىٰٓ أََحٍد مِّنُْهم مَّاَت أَبًَدا
dan jangan disembahyangkan atasku/terhadapku seorang dari mereka

mati selamanya
At-Taubah:84

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23

َربَّنَا ٱطِْمْس َعَلىٰٓ أَْموَٰلِِهْم َوٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ya tuhan kami binasakanlah atasku/terhadapku harta-harta mereka

dan keraskan atas/terhadap hati mereka
Yunus:88

َقاَل يَٰبُنَىَّ اَل تَْقُصْص رُْءيَاَك َعَلىٰٓ إِْخَوِتَك
dia mengatakan hai anakku tidak kisahkan mimpimu

atasku/terhadapku saudara-saudaramu
Yusuf:5

َق َها َعَلىٰٓ أَبََويَْك ِمن َقبُْل إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ َكَمآ أَتَمَّ
sebagaimana (dia) menyempurnakannya lah atasku/terhadapku kedua

ibu-bapakmu dari sebelum Ibrahim dan ishaq
Yusuf:6

َولِنَُعلَِّمُهۥ ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث َوالـلَّـُه َغالٌِب َعَلىٰٓ أَْمرِِهۦ
dan karena hendak mengajarkannya dari tabir/pengertian kejadian-

kejadian/mimpi dan Allah (ia[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
urusan-nya

Yusuf:21

إاِلَّ َكَمآ أَِمنتُُكْم َعَلىٰٓ أَِخيِه ِمن َقبُْل
kecuali sebagaimana/seperti (aku) mempercayai kalian

atasku/terhadapku saudaranya dari sebelum
Yusuf:64
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ُروَن ِنىَ ٱْلِكبَُر فَِبَم تُبَشِّ رْتُُموِنى َعَلىٰٓ أَن مَّسَّ َقاَل أَبَشَّ
dia mengatakan apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku

atasku/terhadapku bahwa benar-benar menimpaku besar/tua maka
dengan apa/bagaimana kamu kabarkan

Al-Hijr:54

إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46

 ُقل لَِّئِن ٱْجتََمَعِت ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya jika penyatuan /

perkumpulan manusia dan jin atasku/terhadapku
Al-Isra:88

َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهْم َوَجَعَل َلُهْم أََجاًل
yang menguasi atasku/terhadapku bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa

mereka dan dia menjadikan bagi mereka waktu
Al-Isra:99

فََلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu

sendiri atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka
Al-Kahfi:6

فََضَربْنَا َعَلىٰٓ َءاذَاِنِهْم ِفى ٱْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا
maka (kami) menjadikan atasku/terhadapku telinga mereka di dalam

gua beberapa tahun bilangan / hitungan
Al-Kahfi:11

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguh telah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21

فَٱرْتَدَّا َعَلىٰٓ َءاثَارِِهَما َقَصًصا
maka keduanya kembali atasku/terhadapku bekas (mereka berdua)

mencari/mengikuti jejak
Al-Kahfi:64

ا ُعلِّْمَت رُْشًدا َعَلىٰٓ أَن تَُعلَِّمِن ِممَّ
atasku/terhadapku supaya (kamu) mengajarkan aku dari apa diajar

dengan keras petunjuk/kebenaran
Al-Kahfi:66

 فََهْل نَْجَعُل َلَك َخرًْجا َعَلىٰٓ
maka apakah jadikan kepadamu ganti rugi/upah atasku/terhadapku

Al-Kahfi:94

َقاَل ُهْم أُوآَ۟لِء َعَلىٰٓ أَثَِرى َوَعجِْلُت إَِليَْك رَبِّ لِتَرَْضىٰ
dia mengatakan mereka itulah atasku/terhadapku bekas dan (aku)

menyegerakan kepada-Mu Tuhan agar meridhai
Thaahaa:84

َقاُلوا۟ فَأْتُوا۟ ِبِهۦ َعَلىٰٓ أَْعنُيِ ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن
mereka berkata maka kalian hendaklah mendatangkan dengannya

atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi
mereka mereka menyaksikan

Al-Anbiyaa':61
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ُقْلنَا يَٰنَاُر ُكوِنى بَرًْدا َوَسلًَٰما َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kami mengatakan hai api jadilah aku dingin dan selamat

atasku/terhadapku Ibrahim
Al-Anbiyaa':69

نُُهْم إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa (budak) dia

menguasai tangan kanan mereka
Al-Mu'minuun:6

َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن
sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian

maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian
membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

إِنَّا َعَلىٰٓ أَن نُِّريََك َما نَِعُدُهْم َلقَِٰدُروَن َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku (bahwa) telah

diperlihatkan kepadamu apa mengancamkan pada mereka benar-
benar yang telah menguasai

Al-
Mu'minuun:95

َحتَّىٰ تَْستَأِْنُسوا۟ َوتَُسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَْهلَِها
sehingga meminta izin dan diberi salam atasku/terhadapku

keluarganya
An-Nuur:27

َوِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰٓ أَْربَعٍ
dan sebagian mereka orang/binatang dengannya atasku/terhadapku

empat[lk]
An-Nuur:45

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

فَِإذَا َدَخْلتُم بُيُوتًا فََسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم
maka apabila kalian telah masuki/campuri rumah-rumah maka
(kalian[lk]) sering-sering memberilah salam atasku/terhadapku

diri/jenis-jenis kalian

An-Nuur:61

إِذَا َكانُوا۟ َمَعُهۥ َعَلىٰٓ أَْمٍر َو
dan apabila adalah mereka bersama dia atasku/terhadapku suatu

perkara/urusan
An-Nuur:62

َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰٓ أَْهِل بَيٍْت
apakah/maukah (aku) menunjukkan kepada kalian atasku/terhadapku

penduduk rumah-tangga
Al-Qashash:12

ِنىَ ِحَججٍ َعَلىٰٓ أَن تَأُْجرَِنى ثَمَٰ
atasku/terhadapku bahwa kamu mengambil upah/bekerja padaku

delapan tahun
Al-Qashash:27

إِنَّا ُمنزُِلوَن َعَلىٰٓ أَْهِل
sesungguhnya kami orang-orang yang sungguh-sungguh menurunkan

atasku/terhadapku penduduk
Al-Ankabuut:34
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َهَداَك َعَلىٰٓ أَن تُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َو
dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras untukmu

atasku/terhadapku bahwa dipersekutukan dengan Aku
Luqman:15

َلَقْد َحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلىٰٓ أَْكثَرِِهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya pasti berlaku perkataan atasku/terhadapku kebanyakan

diantara mereka maka mereka tidak mereka beriman
YaaSiin:7

ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65

رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan

atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba
jalan maka mengapa mereka melihat

YaaSiin:66

فَُهْم َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم يُْهَرُعوَن
maka mereka atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka sangat

disegerakan
Ash-Shaafaat:70

َسلٌَٰم َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kehormatan/kesejahteraan atasku/terhadapku Ibrahim

Ash-
Shaafaat:109

َسلٌَٰم َعَلىٰٓ إِْل يَاِسنَي
kehormatan/kesejahteraan atasku/terhadapku Ilyas

Ash-
Shaafaat:130

ذَا َلَشىٌْء يُرَاُد َوٱْصِبُروا۟ َعَلىٰٓ َءالَِهِتُكْم إِنَّ هَٰ
dan bersabarlah atasku/terhadapku tuhan-tuhan kamu sesungguhnya

ini benar-benar sesuatu dikehendaki
Shaad:6

ُقْل يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن أَْسرَفُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah mengatakan wahai hamba-hambaku orang-orang

yang (kalian[lk]) melampaui batas atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka

Az-Zumar:53

ٍة بَْل َقاُلٓوا۟ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
bahkan mereka berkata sesungguhnya kami kami mendapati bapak /

nenek moyang kami atasku/terhadapku ummat
Az-Zukhruf:22

ْهتَُدوَن إِنَّا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم مُّ َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

para yang mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:22

ٍة إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
kecuali dia mengatakan orang-orang hidup mewah padanya (di negeri
itu) sesungguhnya kami kami mendapati bapak / nenek moyang kami

atasku/terhadapku ummat

Az-Zukhruf:23
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ْقتَُدوَن إِنَّا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم مُّ َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

orang-orang yang cepat mengikuti
Az-Zukhruf:23

َوَلْم يَْعىَ ِبَخْلِقِهنَّ ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
dan tidak merasa lemah dengan menciptakan mereka[pr] dengan
orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa menyebabkan akan

menghidupkan kematian

Al-Ahqaaf:33

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهم
sesungguhnya orang-orang yang (kalian[lk]) kembalilah

atasku/terhadapku belakang mereka
Muhammad:25

رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12

َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل أَْمثََٰلُكْم َونُنِشئَُكْم ِفى َما اَل تَْعَلُموَن
atasku/terhadapku bahwa diganti serupa kalian dan menumbuhkan

kamu di dalam apa tidak kalian mengetahui
Al-Waqi'a:61

ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27

َما َقطَْعتُم مِّن لِّينٍَة أَْو تَرَْكتُُموَها َقآِئَمًة َعَلىٰٓ أُُصولَِها
apa-apa (kalian) memotong/menebang dari pohon kurma atau

meninggalkannya berdiri/akan datang atasku/terhadapku
pokoknya/batangnya

Al-Hasyr:5

َويُؤِْثُروَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة
dan dijejaki atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka walaupun

adalah dia mereka kepapaan/kesusahan
Al-Hasyr:9

َوأَْخرَُجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم َوظََٰهُروا۟ َعَلىٰٓ إِْخَراِجُكْم
dan usirlah kalian dari rumah/kampung halaman kalian dan (mereka)

membantu atasku/terhadapku mengusir kalian

Al-
Mumtahinah:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

َوٱمْلََلُك َعَلىٰٓ أَرَْجآِئَها َويَْحِمُل َعرَْش
dan malaikat atasku/terhadapku penjuru-penjuru langit dan membawa

arsy
Al-Haaqqah:17
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نُُهْم إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa dia menguasai

tangan kanan mereka
Al-Ma'arij:30

نُْهْم َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل َخيًْرا مِّ
atasku/terhadapku untuk diganti kebaikan dari mereka dan tidak kami

dengan yang dikalahkan
Al-Ma'arij:41

َى بَنَانَُهۥ بََلىٰ قَِٰدِريَن َعَلىٰٓ أَن نَُّسوِّ
yang benar/bahkan (mereka[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku

dari disempurnakan jari-jemarinya
Al-Qiyaamah:4

أََليَْس ذَٰلَِك ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
bukankah itu dengan orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa

dihidupkan kematian
Al-Qiyaamah:40

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar Al-Baqarah:252 َعَليَْك

لَّيَْس َعَليَْك ُهَدىُٰهْم
bukankah atas kamu dia menunjukkan mereka

Al-Baqarah:272

نَزََّل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas kamu kitab dengan

sebenarnya
Ali-Imran:3

ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب
dia yang ia menurunkan atas kamu kitab

Ali-Imran:7

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ وَّ
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya hanyalah atas

kamu menyampaikan
Ali-Imran:20

ذَٰلَِك نَتُْلوهُ َعَليَْك ِمَن ٱْلَءايَِٰت َوٱلذِّْكِر ٱْلَحِكيمِ
itu kami membacakannya atas kamu dari ayat-ayat/bukti-bukti dan

peringatan itu yang penuh hikmah
Ali-Imran:58

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Ali-Imran:108

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َورَْحَمتُُهۥ
dan sekiranya tidak karunia Allah atas kamu dan rahmat-nya

An-Nisa:113

َوأَنزََل الـلَّـُه َعَليَْك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
dan Dia menurunkan Allah atas kamu kitab dan Hikmah

An-Nisa:113

وََكاَن فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َعِظيًما
dan ia adalah karunia Allah atas kamu sangat berlipat ganda

An-Nisa:113

َورُُساًل َقْد َقَصْصنَُٰهْم َعَليَْك ِمن َقبُْل َورُُساًل
dan rasul-rasul sungguh telah kami telah kisahkan mereka atas kamu

dari sebelum dan rasul-rasul
An-Nisa:164
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لَّْم نَْقُصْصُهْم َعَليَْك وََكلََّم الـلَّـُه ُموَسىٰ تَْكلِيًما
tidak kami mengkisahkan mereka atas kamu dia benar-benar telah

mengatakan Allah Musa pembicaraan/secara langsung
An-Nisa:164

ٱذُْكْر ِنْعَمِتى َعَليَْك َوَعَلىٰ وَٰلَِدِتَك أَيَّدتَُّك
kamu hendaklah ingat nikmatku atas kamu dan atas yang menjadi

ibumu aku menguatkan kamu
Al-Maidah:110

َوَلْو نَزَّْلنَا َعَليَْك ِكتَٰبًا ِفى ِقرْطَاٍس فََلَمُسوهُ ِبأَيِْديِهْم
dan jika kami menurunkan atas kamu suatu kewajiban di dalam

kertas lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka
Al-An'aam:7

إِن َكاَن َكبَُر َعَليَْك إِْعَراُضُهْم َو
dan jika adalah dia terasa berat atas kamu berpalinglah thd mereka

Al-An'aam:35

َما َعَليَْك ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
tidak atas kamu dari perhitungan mereka dari sesuatu

Al-An'aam:52

ِتْلَك ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِئَها
itu negeri kami mengisahkan atas kamu dari beritanya

Al-A'raaf:101

َعَك ن مَّ ٍت َعَليَْك َوَعَلىٰٓ أَُممٍ مِّمَّ َوبَرَكَٰ
dan keberkatan atas kamu dan atas ummat-ummat dari siapa bersama

kamu
Huud:48

ُهۥ َعَليَْك ِمنَْها َقآِئٌم َوَحِصيٌد ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ
itu dari sebagian berita negeri kisahkannya atas kamu daripadanya

yang menegakkan dan pemusnahan besar
Huud:100

وَُكالًّ نَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء ٱلرُُّسِل
dan tiap-tiap kami mengisahkan atas kamu dari sebagian berita para

rasul
Huud:120

نَْحُن نَُقصُّ َعَليَْك أَْحَسَن ٱْلَقَصِص ِبَمآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك
kami kami mengisahkan atas kamu memperbaiki kisah dengan apa

kami telah wahyukan kepadamu
Yusuf:3

َويُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َوَعَلىٰٓ َءاِل يَْعُقوَب
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan atas keluarga yaqub

Yusuf:6

فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ َوَعَليْنَا ٱْلِحَساُب
maka sesungguhnya hanyalah atas kamu menyampaikan dan atas

(kami) menghisab
Arraad:40

إِنَّ َعَليَْك ٱللَّْعنََة إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan[pr] sampai hari

pembalasan
Al-Hijr:35

َ َلُهُم ٱلَِّذى ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب إاِلَّ لِتُبنَيِّ
dan tidak kami telah menurunkan atas kamu kitab melainkan agar

kamu menerangkan kepada mereka yang mereka memperselisihkan
tentang (kebenaran) itu

An-Nahl:64
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فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya hanyalah

atas kamu penyampaian nyata
An-Nahl:82

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك ِمن َقبُْل
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

apa (kami) menceritakan atas kamu dari sebelum
An-Nahl:118

ٱْقَرأْ ِكتَٰبََك َكفَىٰ ِبنَفِْسَك ٱْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا
(kamu) bacalah kitabmu cukuplah dengan dirimu sendiri hari atas

kamu perhitungan
Al-Isra:14

إِنَّ فَْضَلُهۥ َكاَن َعَليَْك َكِبيًرا
sesungguhnya karunia-nya adalah dia atas kamu sangat besar

Al-Isra:87

نَّْحُن نَُقصُّ َعَليَْك نَبَأَُهم ِبٱْلَحقِّ
kami kami mengisahkan atas kamu kisah mereka dengan sebenarnya

Al-Kahfi:13

َقاَل َسلٌَٰم َعَليَْك َسأَْستَْغِفُر َلَك َربِّىٓ
dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas kamu (aku) akan

memohon ampunan untuk kamu Tuhanku
Maryam:47

َمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن لِتَْشَقىٰٓ
tidak kami telah menurunkan atas kamu al quran supaya celaka

Thaahaa:2

َوَلَقْد َمنَنَّا َعَليَْك َمرَّةً أُْخَرىٰٓ
dan sesungguhnya memberi karunia atas kamu sekali yang lain

Thaahaa:37

َوأَْلَقيُْت َعَليَْك َمَحبًَّة مِّنِّى َولِتُْصنَعَ َعَلىٰ َعيِْنىٓ
dan (aku) lemparkanlah atas kamu kasih sayang dari-Ku dan supaya

dibuat/diasuh atas/terhadap penglihatan-ku
Thaahaa:39

َكذَٰلَِك نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء َما
seperti itulah kami mengisahkan atas kamu dari/sebagian sebagian

berita apa
Thaahaa:99

نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3

َوَمآ أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعَليَْك َستَجُِدِنىٓ
dan tidak aku berkehendak bahwa aku memberatkan atas kamu kelak

akan mendapati aku
Al-Qashash:27
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إِنَّ ٱلَِّذى فَرََض َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن َلرَآدَُّك إَِلىٰ َمَعاٍد
sesungguhnya yang ia telah menentukan / mewajibkan atas kamu al

quran benar-benar mengembalikan kamu kepada tempat kembali
Al-Qashash:85

أََو َلْم يَْكِفِهْم أَنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب يُتَْلىٰ َعَليِْهْم
atau setiap tidak (ia) mencukupi bagi mereka bahwasanya kami telah

menurunkan atas kamu kitab dia membacakan atas mereka
Al-Ankabuut:51

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37

آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

ْن َعزَْلَت فَاَل ُجنَاَح َعَليَْك  َوَمِن ٱبْتََغيَْت ِممَّ
dan siapa (kamu) menginginkan dari siapa (kamu) lepaskan/ceraikan

maka tidak dosa-dosa atas kamu
Al-Ahzab:51

إِنَّ َعَليَْك َلْعنَِتىٓ إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan-ku sampai hari

pembalasan
Shaad:78

إِنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب لِلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan atas kamu kitab bagi

manusia dengan kebenaran
Az-Zumar:41

مَّن َقَصْصنَا َعَليَْك َوِمنُْهم مَّن لَّْم نَْقُصْص َعَليَْك
orang (kami) menceritakan atas kamu dan diantara mereka orang

tidak kisahkan atas kamu
Ghafir:78

 مَّن َقَصْصنَا َعَليَْك َوِمنُْهم مَّن لَّْم نَْقُصْص َعَليَْك
orang (kami) menceritakan atas kamu dan diantara mereka orang

tidak kisahkan atas kamu
Ghafir:78

إِْن َعَليَْك إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ
tidaklah atas kamu kecuali penyampaian

Asy-Syuura:48

ِتْلَك َءايَُٰت الـلَّـِه نَتُْلوَها َعَليَْك ِبٱْلَحقِّ
itu ayat-ayat Allah kami membacakannya atas kamu dengan benar

Al-Jaatsiyah:6
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َويُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َويَْهِديََك ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan memberi petunjuk

kepadamu jalan orang yang lurus
Al-Fath:2

۟ يَُمنُّوَن َعَليَْك أَْن أَْسَلُموا
memberi nikmat atas kamu bahwa mereka masuk islam

Al-Hujuraat:17

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

إِنَّا َسنُْلِقى َعَليَْك َقواًْل ثَِقياًل
sesungguhnya kami akan melemparkan atas kamu perkataan beban

Al-
Muzzammil:5

إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن تَنِزياًل
sesungguhnya kami kami kami menurunkan atas kamu al quran

penurunan sempurna
Al-Insaan:23

ىٰ َوَما َعَليَْك أاَلَّ يَزَّكَّ
dan tidak atas kamu bahwa tidak membersihkan diri

Abasa:7

واََل ٱمْلُْشرِِكنَي أَن يُنَزََّل َعَليُْكم
dan tidak orang-orang yang mempersekutukan bahwa ia diturunkan

atas kalian
Al-Baqarah:105 َعَليُْكم

 َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم َوَمآ أَنزََل َعَليُْكم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian dan tidak ia

menurunkan atas kalian
Al-Baqarah:231

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

يَْلًة وَِٰحَدةً َلْو تَْغفُُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميُلوَن َعَليُْكم مَّ
sekiranya kalian melupakan dari senjata-senjata kalian dan

kenikmatan kalian maka mereka akan balik menyerbu atas kalian
perpalingan yang melakukan penyatuan

An-Nisa:102

َما يُِريُد الـلَّـُه لِيَْجَعَل َعَليُْكم مِّْن َحَرجٍ
tidak dia menghendaki Allah untuk dia menjadikan atas kalian dari

kesukaran/kesempitan
Al-Maidah:6

ُقل لَّْسُت َعَليُْكم ِبوَِكيٍل
kamu hendaklah mengatakan (aku) bukankah atas kalian dengan

pengurus
Al-An'aam:66

َوَمآ أَنَا۠ َعَليُْكم ِبَحِفيٍظ
dan tidak aku atas kalian dengan penjaga

Al-An'aam:104

 َقاَل َقْد َوَقعَ َعَليُْكم
dia mengatakan sungguh telah dia mendapatkan atas kalian

Al-A'raaf:71
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رَُكم ِبِهۦ َمآِء َمآًء لِّيُطَهِّ َويُنَزُِّل َعَليُْكم مَِّن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan atas kalian dari langit air

agar dia membersihkan kalian dengannya
Al-Anfaal:11

َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم
apa kalian menyusahkan kamu (ia[lk]) yang sangat menginginkan

atas kalian dengan/terhadap orang-orang mukmin maha penyantun
sangat penyayang

At-Taubah:128

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

َوَمآ أَنَا۠ َعَليُْكم ِبوَِكيٍل
dan tidak aku atas kalian dengan pengurus

Yunus:108

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا َويَزِْدُكْم ُقوَّةً إَِلىٰ ُقوَِّتُكْم يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras dan

menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian
Huud:52

َوَمآ أَنَا۠ َعَليُْكم ِبَحِفيٍظ
dan tidak aku atas kalian dengan penjaga

Huud:86

َقاَل يََٰقْومِ أَرَْهِطىٓ أََعزُّ َعَليُْكم مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan hai kaumku apakah keluargaku lebih terhormat atas

kalian dari Allah
Huud:92

ْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه َقْد أََخذَ َعَليُْكم مَّ
sungguh telah ia mengambil/mengazab atas kalian janji yang teguh

dari/dengan Allah
Yusuf:80

َسلٌَٰم َعَليُْكم ِبَما َصبَرْتُْم فَِنْعَم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
kehormatan/kesejahteraan atas kalian dengan apa/sebab (kalian)

bersabar maka nikmat akibat / kesudahan tempat
Arraad:24

َوَما َكاَن لِىَ َعَليُْكم مِّن ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan tidak adalah dia bagiku atas kalian dari kekuasaan sesungguhnya

orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan sangat pedih
Ibrahim:22

نُْه ِذْكًرا َويَْسـَُٔلونََك َعن ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ ُقْل َسأَتُْلوا۟ َعَليُْكم مِّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang zulqarnain

kamu hendaklah mengatakan akan bacakan atas kalian dari padanya
pelajaran/peringatan

Al-Kahfi:83

واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58
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َوَما َكاَن َلنَا َعَليُْكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ
dan tidak adalah dia bagi kami atas kalian dari kekuasaan

Ash-Shaafaat:30

ثَْل يَْومِ ٱأْلَْحزَاِب يََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكم مِّ
hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian seperti hari

golongan-golongan
Ghafir:30

ذَا ِكتَٰبُنَا يَنِطُق َعَليُْكم ِبٱْلَحقِّ هَٰ
ini kitab/catatan kami menuturkan atas kalian dengan benar

Al-Jaatsiyah:29

أَن الَّ يَْدُخَلنََّها ٱْليَْوَم َعَليُْكم مِّْسِكنٌي
bahwa jangan memasukkan kami kedalamnya[pr] hari ini atas kalian

seorang miskin
Al-Qalam:24

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras

Nuh:11

يُرَْسُل َعَليُْكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َونَُحاٌس فَاَل تَنتَِصَراِن
akan dikirimkan atas kalian berdua nyala dari api neraka dan cairan

tembaga maka tidak (kalian berdua) menolong
Ar-Rahman:35 َعَليُْكَما

َوظَلَّْلنَا َعَليُْكُم ٱْلَغَماَم
dan kami naungi atas kalian awan / kabut Al-Baqarah:57 َعَليُْكُم

ْلَوٰى َوأَنزَْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan kami telah menurunkan atas kalian manna / nikmat dan salwa

(burung sebangsa puyuh)
Al-Baqarah:57

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
Al-Baqarah:173

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقَصاُص ِفى ٱْلَقتَْلى
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian hukum qishash di dalam pembunuhan
Al-Baqarah:178

يَاُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱلصِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian puasa
Al-Baqarah:183

ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل َوُهَو ُكرْهٌ لَُّكْم
ia telah diwajibkan atas kalian perang dan dia kebencian bagi kalian

Al-Baqarah:216

َقاَل َهْل َعَسيْتُْم إِن ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل
dia mengatakan apakah kalian mudah-mudahan jika ia telah

diwajibkan atas kalian perang
Al-Baqarah:246

وا۟ َعَليُْكُم ٱأْلَنَاِمَل ِمَن ٱْلَغيِْظ إِذَا َخَلْوا۟ َعضُّ َو
dan apabila mereka melewati mereka menggigit atas kalian jari-jari

dari kemarahan/kebencian
Ali-Imran:119
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ُحرَِّمْت َعَليُْكُم ٱمْلَيْتَُة َوٱلدَُّم َوَلْحُم ٱْلِخنِزيِر
dia haram atas kalian orang yang mati dan darah dan daging babi

Al-Maidah:3

َوَضاَقْت َعَليُْكُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت
dan (ia) merasa sempit atas kalian bumi dengan apa (ia) meluas

At-Taubah:25

َقاَل اَل تَثِْريَب َعَليُْكُم ٱْليَْوَم
dia mengatakan tidak mencerca atas kalian hari ini

Yusuf:92

 ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة طَيِِّبنَي يَُقوُلوَن َسلٌَٰم َعَليُْكُم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan baik/suci mereka mengatakan
kehormatan/kesejahteraan atas kalian

An-Nahl:32

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
An-Nahl:115

ْلَوٰى َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80

أَفَطَاَل َعَليُْكُم ٱْلَعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضٌب
apakah panjang/terlalu lama atas kalian janji atau apakah (kalian)

kehendaki bahwa menghalalkan atas kalian kemurkaan
Thaahaa:86

 ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:71

 ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:72

يَِٰعبَاِد اَل َخْوٌف َعَليُْكُم ٱْليَْوَم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
hai hamba-hamba tidak kekhawatiran atas kalian pada hari itu dan

tidak kalian kalian merasa sedih
Az-Zukhruf:68

ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
yang aku telah menganugerahkan atas kalian Al-Baqarah:40 َعَليُْكْم

 ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:47

 فَتَاَب َعَليُْكْم
maka ia menerima taubat atas kalian

Al-Baqarah:54

فََلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
maka jika tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

Al-Baqarah:64
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 ِبَما فَتَحَ الـلَّـُه َعَليُْكْم
dengan apa ia membukakan Allah atas kalian

Al-Baqarah:76

َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَليُْكْم إِْخَراُجُهْم
dan dia yang dilarang/diharamkan atas kalian pengusiran mereka

Al-Baqarah:85

 ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:122

َويَُكوَن ٱلرَُّسوُل َعَليُْكْم َشِهيًدا
dan adalah dia mengetahui atas kalian yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Baqarah:143

ٌة لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَليُْكْم ُحجَّ
agar tidak adalah dia bagi manusia atas kalian alasan

Al-Baqarah:150

وأَِلُِتمَّ ِنْعَمِتى َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya / boleh

jadi kalian mereka mendapat petunjuk
Al-Baqarah:150

يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰتنَا
mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Kami

Al-Baqarah:151

ُكِتَب َعَليُْكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
ia telah diwajibkan atas kalian apabila ia menghadiri salah satu dari

kalian kematian
Al-Baqarah:180

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187

فََمِن ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم فَٱْعتَُدوا۟ َعَليِْه ِبِمثِْل َما ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم
maka barang siapa dia melanggar batas atas kalian maka seranglah

atasnya dengan semisal/sebanding apa dia melanggar batas atas
kalian

Al-Baqarah:194

 فََمِن ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم فَٱْعتَُدوا۟ َعَليِْه ِبِمثِْل َما ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم
maka barang siapa dia melanggar batas atas kalian maka seranglah

atasnya dengan semisal/sebanding apa dia melanggar batas atas
kalian

Al-Baqarah:194

بُِّكْم َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
bukankah atas kalian dosa-dosa untuk kalian mencari karunia dari

tuhan kalian
Al-Baqarah:198

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم َوَمآ أَنزََل َعَليُْكم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian dan tidak ia

menurunkan atas kalian
Al-Baqarah:231

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِذَا َسلَّْمتُم مَّآ َءاتَيْتُم ِبٱمْلَْعُروِف
maka tidak dosa-dosa atas kalian apabila (kalian) menyerahkan apa

yang (kalian) berikan dengan patut
Al-Baqarah:233
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 فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka tidak dosa-

dosa atas kalian
Al-Baqarah:234

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم ِفيَما َعرَّْضتُم ِبِهۦ
dan tidak dosa-dosa atas kalian tentang apa (kalian) menyindir

dengannya
Al-Baqarah:235

الَّ ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء
tidak dosa-dosa atas kalian jika (kalian) mentalak wanita-wanita

Al-Baqarah:236

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم ِفى َما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ
maka tidak dosa-dosa atas kalian di dalam apa mereka membuatkan

di dalam / pada diri-diri mereka[pr]
Al-Baqarah:240

 َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىُٰه َعَليُْكْم
dia mengatakan sesungguhnya Allah memilihnya atas kalian

Al-Baqarah:247

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

 وأَِلُِحلَّ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى ُحرَِّم َعَليُْكْم
dan untuk dia menghalalkan bagi kalian sebagian yang dia

mengharamkan atas kalian
Ali-Imran:50

وََكيَْف تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُتَْلىٰ َعَليُْكْم َءايَُٰت الـلَّـِه
dan bagaimana kalian mengingkari dan kalian kamu membaca atas

kalian ayat-ayat Allah
Ali-Imran:101

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعَدآًء
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian ketika adalah

kalian bermusuh-musuhan
Ali-Imran:103

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَليُْكْم رَِقيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas kalian penjaga dan pengawas

An-Nisa:1

لَٰتُُكْم تُُكْم َوخَٰ تُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخوَٰتُُكْم َوَعمَّٰ ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّهَٰ
dia haram atas kalian ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan

saudara-saudara perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan
bapak kalian dan saudara-saudara perempuan ibu kalian

An-Nisa:23

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم َوَحلَِٰٓئُل أَبْنَآِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمْن أَْصلَِٰبُكْم
maka tidak dosa-dosa atas kalian dan isteri-isteri anak-anakmu orang-

orang yang dari tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung
kalian

An-Nisa:23

3853

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

نُُكْم ِكتََٰب الـلَّـِه َعَليُْكْم  َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan wanita yang bersuami dari isteri-isteri kecuali apa dia menguasai

tangan kanan kalian kitab/catatan Allah atas kalian
An-Nisa:24

 فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka berilah mereka maskawin mereka ketentuan/mahar dan tidak

dosa-dosa atas kalian
An-Nisa:24

َويَتُوَب َعَليُْكْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
dan dia menerima taubat atas kalian dan Allah sangat mengetahui

Maha Bijaksana
An-Nisa:26

 َوالـلَّـُه يُِريُد أَن يَتُوَب َعَليُْكْم
dan Allah dia menghendaki supaya dia menerima bertaubat atas

kalian
An-Nisa:27

يْطََٰن إاِلَّ َقلِياًل َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َلٱتَّبَْعتُُم ٱلشَّ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tentu kamu

mengikuti syaitan kecuali sedikit
An-Nisa:83

 َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَسلَّطَُهْم َعَليُْكْم
dan kalau ia menghendaki Allah tentu dia telah memberi kekuasaan

kepada mereka atas kalian
An-Nisa:90

۟ فََمنَّ الـلَّـُه َعَليُْكْم فَتَبَيَّنُٓوا
maka memberi karunia Allah atas kalian maka kalian hendaklah teliti

An-Nisa:94

إِذَا َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض فََليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح َو
dan apabila kalian mengadakan di dalam muka bumi maka bukankah

atas kalian dosa-dosa
An-Nisa:101

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن َكاَن ِبُكْم أَذًى مِّن مَّطٍَر
dan tidak dosa-dosa atas kalian jika adalah dia dengan/kepada kalian

gangguan (penyakit) dari hujan
An-Nisa:102

َوَما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم ِفى ٱْلِكتَِٰب ِفى يَتََٰمى
dan tidak dia membacakan atas kalian di dalam kitab di dalam anak-

anak yatim
An-Nisa:127

َوَقْد نَزََّل َعَليُْكْم ِفى ٱْلِكتَِٰب
dan sungguh Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas kalian di

dalam kitab
An-Nisa:140

َقاُلٓوا۟ أََلْم نَْستَْحوِذْ َعَليُْكْم َونَْمنَْعُكم مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
mereka berkata bukankah kami mohon kemenangan atas kalian dan
kami mencegah / melindungi kalian dari orang-orang yang beriman

An-Nisa:141

ِبينًا أَتُِريُدوَن أَن تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا مُّ
apakah kalian inginkan bahwa mereka menjadikan bagi Allah atas

kalian kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:144
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مِ إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم  أُِحلَّْت َلُكم بَِهيَمُة ٱأْلَنْعَٰ
dia menghalalkan bagi kalian binatang binatang ternak kecuali apa

dia membacakan atas kalian
Al-Maidah:1

ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتى
pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku

telah mencukupkan atas kalian nikmatku
Al-Maidah:3

آ أَْمَسْكَن َعَليُْكْم َوٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa mereka menahan /

menangkap atas kalian dan kalian hendaklah ingat nama Allah
atasnya

Al-Maidah:4

رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َولَِٰكن يُِريُد لِيُطَهِّ
akan tetapi dia menghendaki agar dia membersihkan kalian dan dia
menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih

Al-Maidah:6

 َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:7

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Maidah:11

 يََٰقْومِ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
hai kaumku kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:20

يَّارَِة َوُحرَِّم َعَليُْكْم َصيُْد ٱْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحرًُما َولِلسَّ
dan bagi orang yang dalam perjalanan dan sangat diharamkan atas

kalian binatang buruan darat apa (kalian) tetap/selama berihram
Al-Maidah:96

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَليُْكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُُّكم مَّن َضلَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani atas kalian diri-diri

kalian tidak dia memberi mudharat kepada kalian orang dia
menyesatkan

Al-Maidah:105

 َقاَل الـلَّـُه إِنِّى ُمنَزُِّلَها َعَليُْكْم
dia mengatakan Allah sesungguhnya aku tempat menurunkannya atas

kalian
Al-Maidah:115

فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian dia menuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54

َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ َويُرِْسُل َعَليُْكْم َحفَظًَة
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya dan dia

mengikirimkan atas kalian (Malaikat-Malaikat)penjaga
Al-An'aam:61

ُقْل ُهَو ٱْلَقاِدُر َعَلىٰٓ أَن يَبَْعَث َعَليُْكْم َعذَابًا
kamu hendaklah mengatakan dia yang menguasai atasku/terhadapku

untuk mengirimkan atas kalian azab / siksa
Al-An'aam:65
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أَنَُّكْم أَْشرَْكتُم ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا
bahwa kamu kalian persekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya atas kalian kekuasaan
Al-An'aam:81

َل َلُكم مَّا َحرََّم َعَليُْكْم  َوَقْد فَصَّ
dan/padahal sungguh dia telah berkali-kali menjelaskan bagi kalian

apa dia telah benar-benar mengharamkan atas kalian
Al-An'aam:119

ذَا وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatKu dan mereka memberi

peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Al-An'aam:130

 ُقْل تََعاَلْوا۟ أَتُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kamu

hendaklah membacakan apa dia telah benar-benar mengharamkan
tuhan kalian atas kalian

Al-An'aam:151

ِرى َسْوءَِٰتُكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم َقْد أَنزَْلنَا َعَليُْكْم لِبَاًسا يُوَٰ
hai anak Adam sungguh telah kami telah menurunkan atas kalian

pakaian dia menutupi/mengubur keburukan/aurat kalian
Al-A'raaf:26

وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى فََمِن ٱتََّقىٰ َوأَْصَلحَ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayat-Ku maka barang siapa

dia bertaqwa dan kamu memperbaiki
Al-A'raaf:35

َب ٱْلَجنَِّة أَن َسلٌَٰم َعَليُْكْم  َونَاَدْوا۟ أَْصحَٰ
dan mereka menyeru penghuni surga bahwa

kehormatan/kesejahteraan atas kalian
Al-A'raaf:46

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة اَل َخْوٌف َعَليُْكْم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
kalian hendaklah masuk surga ini tidak kekhawatiran atas kalian dan

tidaklah kalian kalian merasa sedih
Al-A'raaf:49

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-A'raaf:59

ِمتُوَن َسَوآٌء َعَليُْكْم أََدَعْوتُُموُهْم أَْم أَنتُْم صَٰ
sama saja atas kalian apakah (kalian) menyeru mereka atau kalian

orang-orang yang telah diam
Al-A'raaf:193

َوَلْم يُظَِٰهُروا۟ َعَليُْكْم أََحًدا
dan tidak dibantu atas kalian seseorang/siapapun

At-Taubah:4

إِن يَظَْهُروا۟ َعَليُْكْم  َو
dan jika menampakkan/mengalahkan atas kalian

At-Taubah:8

َما تََلْوتُُهۥ َعَليُْكْم وآََل أَْدَرىُٰكم ِبِهۦ
tidak kubacakan ia/ayat atas kalian dan tidak memberitahukan kalian

dengannya
Yunus:16
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َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َكِبيٍر َو
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya aku aku takut

atas kalian siksa hari sangat besar
Huud:3

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ أَلِيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari pedih

Huud:26

يَْت َعَليُْكْم  َوَءاتَىِٰنى رَْحَمًة مِّْن ِعنِدِهۦ فَُعمِّ
dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya maka/lalu sering dibutakan

atas kalian
Huud:28

تُُهۥ َعَليُْكْم أَْهَل ٱْلبَيِْت إِنَُّهۥ َحِميٌد مَّجِيٌد َوبَرَكَٰ
dan keberkatan-Nya atas kalian ahlul/ahli rumah/baitullah

sesungguhnya dia terpuji (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat mulia
Huud:73

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ مُِّحيٍط إِنِّىٓ أََرىُٰكم ِبَخيٍْر َو
sesungguhnya aku dia memandang kalian dengan kebaikan dan

sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari meliputi
Huud:84

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم  َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Ibrahim:6

َكذَٰلَِك يُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تُْسلُِموَن
seperti itulah disempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya

kalian berserah diri
An-Nahl:81

َوَقْد َجَعْلتُُم الـلَّـَه َعَليُْكْم َكِفياًل
dan sesungguhnya (kamu) telah menjadikan Allah atas kalian

jaminan/saksi
An-Nahl:91

بََعثْنَا َعَليُْكْم ِعبَاًدا لَّنَآ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kami mengutus atas kalian hamba bagi kami kaum kekuatan sangat

keras/berat
Al-Isra:5

أَْو يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا ثُمَّ
atau menjadikan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang membatu

kemudian
Al-Isra:68
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يحِ فَيُْغرَِقُكم ِبَما َكفَرْتُْم فَيُرِْسَل َعَليُْكْم َقاِصفًا مَِّن ٱلرِّ
maka/lalu menyebabkan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang
menyambar dari angin maka/lalu menyebabkab menggelamkan

kalian dengan sebab (kalian) mengingkari

Al-Isra:69

إِنَُّهْم إِن يَظَْهُروا۟ َعَليُْكْم يَرُْجُموُكْم
sesungguhnya jika menampakkan/mengalahkan atas kalian akan

melempar kalian[lk]
Al-Kahfi:20

فَيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضِبى َوَمن يَْحلِْل َعَليِْه َغَضِبى فََقْد َهَوٰى
maka halal/menimpa atas kalian kemurkaan-ku dan barangsiapa

(ia[lk]) halal/menimpa atasnya kemurkaan-ku maka sesungguhnya
telah terbenam

Thaahaa:81

أَفَطَاَل َعَليُْكُم ٱْلَعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضٌب
apakah panjang/terlalu lama atas kalian janji atau apakah (kalian)

kehendaki bahwa menghalalkan atas kalian kemurkaan
Thaahaa:86

ُم إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم  َوأُِحلَّْت َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
dan dihalalkan untuk kalian binatang ternak kecuali apa yang dia

membacakan atas kalian
Al-Hajj:30

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian dan adalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78

َل َعَليُْكْم ثُْلُكْم يُِريُد أَن يَتَفَضَّ  إاِلَّ بََشٌر مِّ
melainkan seorang manusia seperti kalian dia menghendaki bahwa

menjadi melebihkan atas kalian

Al-
Mu'minuun:24

َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن
sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian

maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian
membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

أََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
apakah adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian maka (kalian)

adalah dengannya didustakan

Al-
Mu'minuun:105

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:10

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya di dalam

dunia dan di akhirat
An-Nuur:14
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َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:20

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َما زََكىٰ ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tidak bersih

diantara kalian dari seorang selama-lamanya
An-Nuur:21

لَّيَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر َمْسُكونٍَة ِفيَها
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian kelak memasuki

rumah-rumah tidak / bukan / selain (ia[pr]) yang ditempati
didalamnya

An-Nuur:29

 َوِمۢن بَْعِد َصَلٰوِة ٱْلِعَشآِء ثَلَُٰث َعْورٍَٰت لَُّكْم َليَْس َعَليُْكْم
dan sesudah sholat 'isya' / petang tiga Xaurat bagi kalian bukankah

atas kalian
An-Nuur:58

َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَأُْكُلوا۟ َجِميًعا أَْو أَْشتَاتًا
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian memakan semuanya

atau bermacam-macam
An-Nuur:61

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':135

ِهلنَِي َسلٌَٰم َعَليُْكْم اَل نَبْتَِغى ٱْلجَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas kalian tidak menginginkan orang-

orang yang jahil
Al-Qashash:55

َوأَْسبَغَ َعَليُْكْم ِنَعَمُهۥ ظَِٰهرَةً َوبَاِطنًَة
dan (ia) akhirnya menyempurnakan atas kalian nikmat-nya lahir dan

(ia[pr]) yang tersembunyi / batin
Luqman:20

َوَليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح ِفيَمآ أَْخطَأْتُم ِبِهۦ
dan dia bukanlah/tidaklah atas kalian dosa-dosa dalam hal

(kalian[lk]) membuat kesalahan dengannya
Al-Ahzab:5

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Ahzab:9

ًة َعَليُْكْم فَِإذَا َجآَء ٱْلَخْوُف َرأَيْتَُهْم أَِشحَّ
kikir atas kalian maka apabila dia datang ketakutan (kamu) melihat

mereka
Al-Ahzab:19

ُهَو ٱلَِّذى يَُصلِّى َعَليُْكْم َوَملَِٰٓئَكتُُهۥ
dia yang dia shalat atas kalian dan malaikat-malaikat-nya

Al-Ahzab:43

 يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai manusia kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Faathir:3

ذَا يَتُْلوَن َعَليُْكْم َءايَِٰت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
mereka membaca atas kalian ayat-ayat tuhan kalian dan mereka

memberi peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Az-Zumar:71

3859

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

لِِديَن َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُها َسلٌَٰم َعَليُْكْم ِطبْتُْم فَٱْدُخُلوَها خَٰ
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya

kehormatan/kesejahteraan atas kalian baiklah/bahagialah kamu maka
masukilah ia/sorga itu orang-orang yang kekal

Az-Zumar:73

َويََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم يَْوَم ٱلتَّنَاِد
dan hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian pada hari

panggil-memanggil
Ghafir:32

 َوَما ُكنتُْم تَْستَِتُروَن أَن يَْشَهَد َعَليُْكْم
dan tidak adalah kalian bersembunyi untuk menyaksikan atas kalian

Fush-Shilat:22

 َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَفََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari apakah

belum/tidak adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian
Al-Jaatsiyah:31

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-Ahqaaf:21

 ُقل الَّ تَُمنُّوا۟ َعَلىَّ إِْسلََٰمُكم بَِل الـلَّـُه يَُمنُّ َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan memberi nikmat atas keislaman
kalian (berserah dirilah kalian) bahkan Allah sungguh akan memberi

nikmat atas kalian

Al-Hujuraat:17

 ٱْصَلْوَها فَٱْصِبُرٓوا۟ أَْو اَل تَْصِبُروا۟ َسَوآٌء َعَليُْكْم
masuklah kedalamnya maka bersabarlah kamu atau tidak kalian

melakukan kesabaran sama saja atas kalian
Ath-Thuur:16

فَِإذْ َلْم تَفَْعُلوا۟ َوتَاَب الـلَّـُه َعَليُْكْم َورَُسوَلُهۥ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat dan (ia) menerima taubat

Allah atas kalian dan rasul-nya

Al-
Mujaadilah:13

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

رَُّسواًل يَتُْلوا۟ َعَليُْكْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُمبَيِّنٍَٰت
seorang rasul mereka membacakan atas kalian ayat-ayat Allah

penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:11

أَن يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا فََستَْعَلُموَن َكيَْف نَِذيِر
bahwa menjadikan mengirimkan atas kalian kotoran/nanah dan darah
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya bagaimana menurut seorang

pemberi peringatan

Al-Mulk:17

ِهًدا َعَليُْكْم  إِنَّآ أَرَْسْلنَآ إَِليُْكْم رَُسواًل شَٰ
sesungguhnya kami kami telah mengutus kepadamu seorang rasul

yang benar-benar sangat menyaksikan atas kalian

Al-
Muzzammil:15
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 أَن لَّن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعَليُْكْم
bahwa tidak dapat menentukannya maka ia menerima taubat atas

kalian

Al-
Muzzammil:20

ِفِظنَي إِنَّ َعَليُْكْم َلحَٰ َو
dan sesungguhnya kami atas kalian sungguh ada penjaga

Al-Infitaar:10

ِقْط َعَليِْك رُطَبًا َجِنيًّا َوُهزِّٓى إَِليِْك ِبجِذْعِ ٱلنَّْخَلِة تُسَٰ
dan digoyangkan kepadamu/kearahmu dengan batang pohon kurma
semakin menggugurkan atas kamu[pr] biji yang basah/masak buah

Maryam:25 َعَليِْك
بََه َعَليْنَا إِنَّ ٱْلبََقَر تَشَٰ

sesungguhnya sapi betina dia pura-pura menyamainya atas kami Al-Baqarah:70 َعَليْنَا
 َقاُلوا۟ نُؤِْمُن ِبَمآ أُنِزَل َعَليْنَا

mereka berkata kami beriman dengan apa dia menurunkan atas kami
Al-Baqarah:91

 َقاُلٓوا۟ أَنَّىٰ يَُكوُن َلُه ٱمْلُْلُك َعَليْنَا
mereka berkata bahwasanya adalah mereka baginya kerajaan atas

kami
Al-Baqarah:247

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا
mereka berkata ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas

kami kesabaran
Al-Baqarah:250

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َليَْس َعَليْنَا ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن َسِبيٌل
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bukankah atas kami

di dalam orang-orang ummi benar-benar jalan
Ali-Imran:75

 ُقْل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
kamu hendaklah mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

tidak dia menurunkan atas kami
Ali-Imran:84

َوَقاُلوا۟ َربَّنَا لَِم َكتَبَْت َعَليْنَا ٱْلِقتَاَل
dan mereka berkata ya tuhan kami mengapa kamu mewajibkan atas

kami perang-perang
An-Nisa:77

َمآِء َهْل يَْستَِطيعُ َربَُّك أَن يُنَزَِّل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
apakah dia mentaati tuhanmu hendak ia sungguh-sungguh akan

menurunkan atas kami hidangan dari langit
Al-Maidah:112

َمآِء تَُكوُن َلنَا ِعيًدا أَنِزْل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah menurunkan atas kami hidangan dari langit adalah

kalian bagi kami hari raya
Al-Maidah:114

أَْو تَُقوُلوا۟ َلْو أَنَّآ أُنِزَل َعَليْنَا ٱْلِكتَُٰب
atau kalian mengatakan jikalau bahwasanya dia menurunkan atas

kami kitab
Al-An'aam:157
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َوَقاَلْت أُوَلىُٰهْم أِلُْخَرىُٰهْم فََما َكاَن َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضٍل
dan dia mengatakan orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang

terakhir maka tidak adalah dia bagi kalian atas kami dari karunia
Al-A'raaf:39

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه أَْن أَِفيُضوا۟ َعَليْنَا ِمَن ٱمْلَآِء أَْو ِممَّ
bahwa kalian hendaklah menuju / bertolak atas kami dari air atau dari

apa dia memberikan rezeki kalian Allah
Al-A'raaf:50

َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا َوتََوفَّنَا ُمْسلِِمنَي
ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas kami kesabaran dan

kamu hendaklah mewafatkan kami orang-orang yang berserah diri
Al-A'raaf:126

َمآِء فَأَْمِطْر َعَليْنَا ِحَجارَةً مَِّن ٱلسَّ
maka (kamu) hujanilah atas kami batu dari langit

Al-Anfaal:32

َكذَٰلَِك َحقًّا َعَليْنَا نُنجِ ٱمْلُؤِْمِننَي
seperti itulah sebenar-benarnya atas kami diselamatkan orang-orang

yang beriman
Yunus:103

ِذِبنَي َوَما نََرٰى َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضلٍۭ بَْل نَظُنُُّكْم كَٰ
dan tidak kami melihat bagi kalian atas kami dari karunia bahkan

kami mengira kamu orang-orang yang mendustakan
Huud:27

َوَلواَْل رَْهطَُك َلرََجْمنََٰك َوَمآ أَنَت َعَليْنَا ِبَعِزيٍز
dan jika tidak golongan/keluargamu tentu kami rajam kamu dan tidak

kamu atas kami dengan payah / sulit
Huud:91

ذَٰلَِك ِمن فَْضِل الـلَّـِه َعَليْنَا َوَعَلى ٱلنَّاِس
itu dari karunia Allah atas kami dan atas manusia

Yusuf:38

 َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َءاثَرََك الـلَّـُه َعَليْنَا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya telah melebih-lebihkan

kamu Allah atas kami
Yusuf:91

ثُمَّ اَل تَجُِدوا۟ َلُكْم َعَليْنَا ِبِهۦ تَِبيًعا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagi kalian atas kami dengannya

orang-orang yang mengikuti
Al-Isra:69

إِذًا لَّٱتََّخذُوَك َخلِياًل لِتَفْتَِرَى َعَليْنَا َغيْرَهُۥ َو
agar mengada-adakan atas kami lainnya dan jika demikian tentu

mereka mengambil kamu teman akrab
Al-Isra:73

ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك َعَليْنَا نَِصيًرا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu atas kami yang sangat

menolong
Al-Isra:75

ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك ِبِهۦ َعَليْنَا وَِكياًل
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu dengannya atas kami

penjaga/pemelihara
Al-Isra:86

َمآَء َكَما زََعْمَت َعَليْنَا ِكَسفًا أَْو تُْسِقَط ٱلسَّ
atau dijatuhkan langit sebagaimana (kamu) mengira atas kami

potong/gumpalan
Al-Isra:92
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َوَلن نُّؤِْمَن لِرُِقيَِّك َحتَّىٰ تُنَزَِّل َعَليْنَا ِكتَٰبًا نَّْقَرؤُهُۥ
dan kami tidak beriman untuk dinaikkanmu sehingga dia menurunkan

atas kami suatu kewajiban membacanya
Al-Isra:93

َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

َلوآَْل أُنِزَل َعَليْنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو نََرٰى َربَّنَا
mengapa tidak dia menurunkan atas kami malaikat-malaikat atau

kami melihat ya tuhan kami
Al-Furqon:21

َمآِء فَأَْسِقْط َعَليْنَا ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ
maka (kamu) jatuhkanlah atas kami potong/gumpalan dari langit

Asy-
Syu'araa':187

َلوآَْل أَن مَّنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َلَخَسَف ِبنَا
jika tidak bahwa memberi karunia Allah atas kami tentu (ia [lk])

membenamkan dengan kami
Al-Qashash:82

وََكاَن َحقًّا َعَليْنَا نَْصُر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan ia adalah sebenar-benarnya atas kami pertolongan orang-orang

yang beriman
Ar-Ruum:47

فََحقَّ َعَليْنَا َقْوُل َربِّنَآ إِنَّا َلذَآِئُقوَن
maka pastilah atas kami perkataan tuhan kami sesungguhnya kami

sungguh orang-orang yang merasakan
Ash-Shaafaat:31

 َوَقاُلوا۟ لُِجُلوِدِهْم لَِم َشِهدتُّْم َعَليْنَا
dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka mengapa (kalian)

menyaksikan atas kami
Fush-Shilat:21

لُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكم مَِّٰكثُوَن َونَاَدْوا۟ يَٰمَٰ
dan mereka menyeru hai malik hendaklah menyempurnakan atas
kami tuhanmu dia mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang

yang telah tetap tinggal

Az-Zukhruf:77

ذَٰلَِك َحْشٌر َعَليْنَا يَِسيٌر
itu pengumpulan atas kami sangat mudah

Qaaf:44

ُمومِ فََمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َوَوَقىٰنَا َعذَاَب ٱلسَّ
maka memberi karunia Allah atas kami pemeliharaan kami siksa

yang sangat panas itu
Ath-Thuur:27

ٌن َعَليْنَا بَٰلَِغٌة إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة أَْم َلُكْم أَيْمَٰ
atau bagi kalian sumpah-sumpah atas kami (ia[pr]) yang meneguhkan

sampai hari kiamat-kiamat
Al-Qalam:39

َل َعَليْنَا بَْعَض ٱأْلََقاِويِل َوَلْو تََقوَّ
dan seandaiannya (ia) sengaja mengatakan atas kami sebagian

perkataan
Al-Haaqqah:44

إِنَّ َعَليْنَا َجْمَعُهۥ َوُقرَْءانَُهۥ
sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dan bacaannya

Al-Qiyaamah:17
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ثُمَّ إِنَّ َعَليْنَا بَيَانَُهۥ
kemudian sesungguhnya atas kami penjelasannya

Al-Qiyaamah:19

ثُمَّ إِنَّ َعَليْنَا ِحَسابَُهم
kemudian sesungguhnya atas kami perhitungan mereka

Al-
Ghaashiyah:26

إِنَّ َعَليْنَا َلْلُهَدٰى
sesungguhnya atas kami kesudahan/akherat

Al-Lail:12

َوأَرِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَليْنَآ
dan ia menunjukkan pada kami cara beribadah haji kami dan kamu

terimalah taubat atas (kami)
Al-Baqarah:128 َعَليْنَآ

َربَّنَا واََل تَْحِمْل َعَليْنَآ إِْصًرا
ya tuhan kami dan janganlah kamu membebani atas (kami) yang

berat
Al-Baqarah:286

َوتََصدَّْق َعَليْنَآ إِنَّ الـلَّـَه يَْجِزى ٱمْلُتََصدِِّقنَي
dan (kamu[lk]) kemudian berilah sedekah atas (kami) sesungguhnya

Allah memberi balasan orang-orang yang bersedekah
Yusuf:88

ذَآ أَِخى َقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَآ  َوهَٰ
dan ini saudaraku sungguh telah memberi karunia Allah atas (kami)

Yusuf:90

 َقاُلوا۟ َلْو َهَدىٰنَا الـلَّـُه َلَهَديْنَُٰكْم َسَوآٌء َعَليْنَآ
mereka berkata seandainya dia menunjuki kami Allah niscaya (kami)

dapat memberi petunjuk pada kalian sama saja atas (kami)
Ibrahim:21

أَن يَفْرَُط َعَليْنَآ أَْو أَن يَطَْغىٰ
bahwa melalaikan atas (kami) atau bahwa melebihi batas

Thaahaa:45

َل َخْلٍق نُِّعيُدهُۥ َوْعًدا َعَليْنَآ  َكَما بََدأْنَآ أَوَّ
sebagaimana (kami) memulai paling pertama penciptaan/kejadian

diulanginya / dikembalikannya janji atas (kami)
Al-Anbiyaa':104

َقاُلوا۟ َسَوآٌء َعَليْنَآ أََوَعظَْت
mereka berkata sama saja atas (kami) apakah (kamu[lk]) memberi

nasehat

Asy-
Syu'araa':136

َوَما َعَليْنَآ إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
dan tidak atas (kami) kecuali penyampaian yang nyata

YaaSiin:17

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا اَل يَْخفَْوَن َعَليْنَآ
sesungguhnya orang-orang yang dijahati di dalam / pada ayat-ayat

Kami tidak menyembunyikan/sembunyi atas (kami)
Fush-Shilat:40

َما َولَّىُٰهْم َعن ِقبَْلِتِهُم ٱلَِّتى َكانُوا۟ َعَليَْها
apakah memalingkan mereka dari kiblat mereka yang adalah mereka

diatasnya
Al-Baqarah:142 َعَليَْها
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وََكفََّلَها زََكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليَْها زََكِريَّا ٱمْلِْحرَاَب
dan dia memeliharanya Zakaria setiap apa dia memasuki diatasnya

Zakaria mimbar
Ali-Imran:37

َوَقْولِِهْم ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ بَْل طَبَعَ الـلَّـُه َعَليَْها ِبُكفْرِِهْم
dan perkataan mereka hati kami tutup bahkan (ia) menutup mati

Allah diatasnya dengan kekafiran mereka
An-Nisa:155

ِهِديَن َونَْعَلَم أَن َقْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعَليَْها ِمَن ٱلشَّٰ
dan kami mengetahui bahwa sungguh telah kamu berkata benar

kepada kami dan adalah diatasnya dari para penyaksi
Al-Maidah:113

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ  َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138

 واََل تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس إاِلَّ َعَليَْها
dan tidak dia melakukan tiap jiwa/orang kecuali/melainkan diatasnya

Al-An'aam:164

يَْوَم يُْحَمىٰ َعَليَْها ِفى نَاِر َجَهنََّم
pada hari dipanaskan diatasnya di dalam neraka neraka jahanam

At-Taubah:35

ِملنَِي َعَليَْها َوٱمْلُؤَلَّفَِة ِكنيِ َوٱْلعَٰ َدقَُٰت لِْلفَُقرَآِء َوٱمْلَسَٰ إِنََّما ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah sedekah bagi orang-orang fakir dan orang-

orang miskin dan Xamil/pengurus diatasnya dan para muallaf
At-Taubah:60

 َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya hanyalah

menyesesatkan diatasnya
Yunus:108

يٍل مَّنُضوٍد َوأَْمطَرْنَا َعَليَْها ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ
dan kami telah menghujani diatasnya batu dari tanah yang terbakar

(ia[lk]) yang disusun-susun
Huud:82

وَن َعَليَْها َوُهْم َعنَْها ُمْعرُِضوَن يَُمرُّ
melalui diatasnya dan mereka daripadanya orang-orang yang

memalingkan
Yusuf:105

َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَرََك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة
dan jikalau diambil (oleh dia) Allah manusia karena kelaziman
mereka tidak dia meninggalkan diatasnya dari binatang melata

An-Nahl:61

 َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
dan barangsiapa dia menyesatkan maka sesungguhnya hanyalah

menyesesatkan diatasnya
Al-Isra:15

فَفََسُقوا۟ ِفيَها فََحقَّ َعَليَْها ٱْلَقْوُل فََدمَّرْنََٰها تَْدِميًرا
maka/tetapi (mereka) berbuat fasik di dalamnya (negeri itu) maka

berhak/pantas berlaku diatasnya perkataan maka (kami)
menghancurkannya sebenar-benar kebinasaan

Al-Isra:16
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ِعُلوَن َما َعَليَْها َصِعيًدا ُجُرزًا إِنَّا َلجَٰ َو
dan sesungguhnya kami sungguh (mereka[lk]) yang telah menjadikan

apa diatasnya debu/tanah tandus/gersang
Al-Kahfi:8

َمآِء فَتُْصِبحَ َصِعيًدا زََلًقا َويُرِْسَل َعَليَْها ُحْسبَانًا مَِّن ٱلسَّ
dan menyebabkan mengirimkan diatasnya perhitungan (petir) dari

langit maka dijadikan debu/tanah licin
Al-Kahfi:40

إَِليْنَا يُرَْجُعوَن َوَمْن َعَليَْها َو
dan orang-orang diatasnya dan kepada (kami) mereka dikembalikan

Maryam:40

ؤُا۟ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلىٰ َغنَِمى َقاَل ِهىَ َعَصاَى أَتَوَكَّ
dia mengatakan dia tongkatku aku menyandarkan diatasnya dan

memukul dengannya atas/terhadap kambingku
Thaahaa:18

َلٰوِة َوٱْصطَِبْر َعَليَْها  َوأُْمْر أَْهَلَك ِبٱلصَّ
dan kamu hendaklah menyuruh keluarga kamu dengan sholat dan

berteguhlah/bersabarlah diatasnya
Thaahaa:132

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5

فَٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها َصَوآفَّ
maka kalian hendaklah berdzikir nama Allah diatasnya berbaris

Al-Hajj:36

َلوآَْل أَن َصبَرْنَا َعَليَْها َوَسْوَف
seandainya tidak bahwa (kami) bersabar diatasnya dan kelak

Al-Furqon:42

ا َوُعْميَانًا َعَليَْها ُصمًّ
diatasnya orang-orang tuli dan orang-orang buta

Al-Furqon:73

الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30

ثُمَّ إِنَّ َلُهْم َعَليَْها َلَشْوبًا مِّْن َحِميمٍ
kemudian sesungguhnya bagi mereka diatasnya pasti yang

dipakaikan / dicampurkan dari air panas sangat mendidih
Ash-Shaafaat:67

 فََمِن ٱْهتََدٰى فَلِنَفِْسِهۦ َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka untuk dirinya

sendiri dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya
hanyalah menyesesatkan diatasnya

Az-Zumar:41

فَيُْمِسُك ٱلَِّتى َقَضىٰ َعَليَْها ٱمْلَْوَت
maka menyebabkan menahan yang ia memutuskan diatasnya

kematian
Az-Zumar:42
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ٱلنَّاُر يُْعرَُضوَن َعَليَْها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا
api neraka dipalingkan diatasnya pagi dan petang

Ghafir:46

َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َولِتَبُْلُغوا۟ َعَليَْها َحاَجًة ِفى ُصُدورُِكْم
dan untuk kamu padanya beberapa kemanfaatan dan supaya

mencapai diatasnya hajat/keinginan di dalam dada / hati kalian
Ghafir:80

فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء ٱْهتَزَّْت َوَربَْت
maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air (ia) sangat cepat

bergerak dan (ia) mengembang
Fush-Shilat:39

ِشِعنَي ِمَن ٱلذُّلِّ َوتََرىُٰهْم يُْعرَُضوَن َعَليَْها خَٰ
dn melihat mereka dipalingkan diatasnya para yang menunduk dari

pada kehinaan
Asy-Syuura:45

ٍة َوَمَعاِرَج َعَليَْها يَظَْهُروَن ُسُقفًا مِّن ِفضَّ
atap-atap dari perak-perak dan tempat-tempat tangga diatasnya

mereka menaiki
Az-Zukhruf:33

بًا َوُسُرًرا َعَليَْها يَتَِّكـُٔوَن َولِبُيُوِتِهْم أَبْوَٰ
dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu dan kegembiraan ria

diatasnya menyandarkan
Az-Zukhruf:34

َوأُْخَرٰى َلْم تَْقِدُروا۟ َعَليَْها َقْد أََحاَط الـلَّـُه ِبَها
dan yang lain tidak mereka menguasai diatasnya sungguh telah

semakin meliputi Allah padanya
Al-Fath:21

ُكلُّ َمْن َعَليَْها فَاٍن
tiap siapa/apa diatasnya binasa

Ar-Rahman:26

تَِّكـِٔنَي َعَليَْها ُمتَقَِٰبلنَِي مُّ
mereka yang bersandar diatasnya orang yang berhadap-hadapan

Al-Waqi'a:16

َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ َعَليَْها َملَِٰٓئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد
kayu apinya / bahan bakarnya manusia dan batu-batu diatasnya

malaikat orang yang kasar amat kesulitan
At-Tahriim:6

بَِّك َوُهْم نَآِئُموَن فَطَاَف َعَليَْها طَآِئٌف مِّن رَّ
maka mengepung diatasnya kepungan (malapetaka) benar-benar

sangat mengetahui tuhanmu dan mereka mereka yang tidur
Al-Qalam:19

َعَليَْها ِتْسَعَة َعَشَر
diatasnya sembilan[lk] belas

Al-
Muddaththir:30

َوُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ َعَليَْها َغبَرَةٌ
dan wajah-wajah pada hari itu diatasnya tertutup debu

Abasa:40

إِذْ ُهْم َعَليَْها ُقُعوٌد
ketika mereka diatasnya duduk

Al-Buruuj:6

َّا َعَليَْها َحاِفٌظ إِن ُكلُّ نَفٍْس ملَّ
tidak tiap jiwa/orang melainkan diatasnya penjaga

At-Taariq:4
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َوَما َجَعْلنَا ٱْلِقبَْلَة ٱلَِّتى ُكنَت َعَليَْهآ
dan tidak kami jadikan kiblat-kiblat yang adalah kamu diatasnya Al-Baqarah:143 َعَليَْهآ

إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة َقاُلوا۟ َوَجْدنَا َعَليَْهآ َءابَآَءنَا َو
dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata kami

mendapati diatasnya bapak / nenek moyang kami
Al-A'raaf:28

أَنَُّهْم قَِٰدُروَن َعَليَْهآ أَتَىَٰهآ أَْمرُنَا َليْاًل أَْو نََهاًرا
sesungguhnya mereka (mereka[lk]) yang telah menguasai diatasnya
pendatangannya / pemberianya urusan kami malam hari atau sungai

Yunus:24

ِمَسَة أَنَّ َغَضَب الـلَّـِه َعَليَْهآ  َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya (ia) murka Allah diatasnya

An-Nuur:9

َهَد َعَليُْه الـلَّـَه فََسيُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَما عَٰ
dan barang siapa dia menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan

atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala sangat berlipat
ganda

Al-Fath:10
َعَليُْه

فَتَاَب َعَليِْه
maka ia menerima taubat atasnya Al-Baqarah:37 َعَليِْه

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْه أَن يَطَّوََّف ِبِهَما
maka/mengapa tidak dosa-dosa atasnya untuk dia mengerjakan tawaf

/ mengerjakan sai kepada mereka berdua
Al-Baqarah:158

َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َمآ أَْلفَيْنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
mereka berkata bahkan mengikuti apa (kami) mendapatkan atasnya

bapak / nenek moyang kami
Al-Baqarah:170

 فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan

maka tidak orang yang melampaui batas maka tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:173

 فَأَْصَلحَ بَيْنَُهْم فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka (ia[lk]) akhirnya mendamaikan diantara mereka maka tidak ada

berdosa atasnya
Al-Baqarah:182

فََمِن ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم فَٱْعتَُدوا۟ َعَليِْه ِبِمثِْل َما ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم
maka barang siapa dia melanggar batas atas kalian maka seranglah

atasnya dengan semisal/sebanding apa dia melanggar batas atas
kalian

Al-Baqarah:194

َل ِفى يَْوَمنْيِ فَآَل إِثَْم َعَليِْه  فََمن تََعجَّ
maka barang siapa dia sengaja menyegerakan di dalam dua hari maka

tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:203

َر فَآَل إِثَْم َعَليِْه مِلَِن ٱتََّقىٰ َوَمن تَأَخَّ
dan barang siapa dia mengakhirkan maka tidak berdosa atasnya

terhadap siapa yang dia bertaqwa
Al-Baqarah:203
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فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل َصفَْواٍن َعَليِْه تُرَاٌب
maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin atasnya

tanah/debu
Al-Baqarah:264

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْخفَىٰ َعَليِْه َشىٌْء
sesungguhnya Allah tidak dia sembunyi atasnya barang sesuatu

Ali-Imran:5

إاِلَّ َما ُدْمَت َعَليِْه َقآِئًما
kecuali apa yang (kamu) selalu/tetap atasnya berdiri

Ali-Imran:75

 مَّا َكاَن الـلَّـُه لِيَذََر ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلىٰ َمآ أَنتُْم َعَليِْه
tidak adalah dia Allah untuk dia membiarkan orang-orang yang

beriman atas/terhadap apa kalian atasnya
Ali-Imran:179

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْه َوَلَعنَُهۥ
dan dia memurkai Allah atasnya dan dia mengutuknya

An-Nisa:93

آ أَْمَسْكَن َعَليُْكْم َوٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليِْه  فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa mereka menahan /

menangkap atas kalian dan kalian hendaklah ingat nama Allah
atasnya

Al-Maidah:4

 فَِإنَّ الـلَّـَه يَتُوُب َعَليِْه
maka sesungguhnya Allah dia menerima bertaubat atasnya

Al-Maidah:39

ِبَما ٱْستُْحِفظُوا۟ ِمن ِكتَِٰب الـلَّـِه وََكانُوا۟ َعَليِْه ُشَهَدآَء
dengan sebab mereka mencari penjaga dari kitab Allah dan adalah

mereka atasnya para saksi-saksi
Al-Maidah:44

َوُمَهيِْمنًا َعَليِْه فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan orang yang menjaga atasnya maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:48

 مِّن ذَٰلَِك َمثُوبًَة ِعنَد الـلَّـِه َمن لََّعنَُه الـلَّـُه َوَغِضَب َعَليِْه
dari itu yang dibalas disisi Allah orang dia mengutukinya Allah dan

dia memurkai atasnya
Al-Maidah:60
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إِنَُّهۥ َمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقْد َحرََّم الـلَّـُه َعَليِْه ٱْلَجنََّة
sesungguhnya dia barang siapa dia mempersekutukan dengan/kepada
Allah maka sesungguhnya telah dia telah benar-benar mengharamkan

Allah atasnya surga ini

Al-Maidah:72

َوإَِلى ٱلرَُّسوِل َقاُلوا۟ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
dan kepada rasul mereka berkata cukuplah kami apa kami mendapati

atasnya bapak / nenek moyang kami
Al-Maidah:104

َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َمَلٌك
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya malaikat

Al-An'aam:8

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya

suatu ayat/mukjizat dari tuhannya
Al-An'aam:37

ا َجنَّ َعَليِْه ٱلَّيُْل رََءا َكوَْكبًا فََلمَّ
maka ketika telah gelap atasnya malam dia melihat bintang

Al-An'aam:76

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala
Al-An'aam:90

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه  فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa telah disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:118

ا ذُِكَر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه  َوَما َلُكْم أاَلَّ تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan tidak bagi kalian kecuali kalian memakan dari apa telah disebut

nama Allah atasnya
Al-An'aam:119

ا َلْم يُذَْكِر ٱْسُم الـلَّـِه َعَليِْه  واََل تَأُْكُلوا۟ ِممَّ
dan janganlah kalian memakan dari apa tidak dia disebut nama Allah

atasnya
Al-An'aam:121

ٱفِْترَآًء َعَليِْه َسيَْجِزيِهم ِبَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
pengada-adaan atasnya kelak dia akan membalas mereka

dengan/terhadap apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-An'aam:138

أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ
atau dia kemudian mengandung / hamil atasnya paling/lebih

penyayang dua yang perempuan
Al-An'aam:143

 ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan atau dia
kemudian mengandung / hamil atasnya

Al-An'aam:144

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jika kamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176
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 إِنَّ الـلَّـَه َمَعنَا فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَليِْه
sesungguhnya Allah bersama kami maka (ia[lk]) akhirnya

menurunkan Allah ketenteraman atasnya
At-Taubah:40

 ُقْلَت آَل أَِجُد َمآ أَْحِمُلُكْم َعَليِْه
kamu mengatakan tidak aku mendapati apa/sesuatu membawa kalian

atasnya
At-Taubah:92

نجِيِل فَيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
maka/lalu membunuh dan dibunuh janji atasnya sebenar-benarnya di

dalam taurat dan Injil
At-Taubah:111

 َلَقْد َجآَءُكْم رَُسوٌل مِّْن أَنفُِسُكْم َعِزيزٌ َعَليِْه
sesungguhnya ia datang kepada kalian seorang rasul dari diri/jenis-

jenis kalian sangat perkasa atasnya
At-Taubah:128

ْلُت آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َعَليِْه تَوَكَّ
tidak ada tuhan selain/kecuali dia atasnya (aku) supaya bertawakkal

At-Taubah:129

بِِّهۦ َويَُقوُلوَن َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka mengatakan mengapa tidak dia menurunkan atasnya

suatu keterangan dari tuhannya
Yunus:20

ا َوَجْدنَا َعَليِْه َوَما نَْحُن َلُكَما ِبُمؤِْمِننَي َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَْلِفتَنَا َعمَّ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari apa kami mendapati atasnya dan tidak kami
bagi kamu berdua terhadap para yang mempercayai

Yunus:78

َوَضآِئقٌۢ ِبِهۦ َصْدرَُك أَن يَُقوُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َكنزٌ
dan kesempitan dengannya dadamu bahwa dia mengatakan mengapa

tidak dia menurunkan atasnya harta simpanan
Huud:12

َويََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه َمااًل إِْن أَْجِرَى
dan hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya harta

tidak lain upahku
Huud:29

َويَْصنَعُ ٱْلفُْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمأَلٌ مِّن َقْوِمِهۦ
dan membuat perahu dan setiap kali melewati atasnya pemuka-

pemuka dari kaumnya
Huud:38

ِقيٌم يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
dihinakannya dan halal/menimpa atasnya siksaan tetap/kekal

Huud:39

َوأَْهَلَك إاِلَّ َمن َسبََق َعَليِْه ٱْلَقْوُل
dan keluargamu kecuali orang (ia) terdahulu atasnya perkataan

Huud:40

يََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya pahala

Huud:51

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو َوَما تَْوِفيِقىٓ إاِلَّ ِبالـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
dan tidak taufik bagiku melainkan/kecuali dengan Allah atasnya (aku)

supaya bertawakkal dan kepadaNya aku kembali
Huud:88
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ا تَْعَمُلوَن ْل َعَليِْه َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ فَٱْعبُْدهُ َوتَوَكَّ
maka sembahlah Dia dan bertawakkallah atasnya dan tidak tuhanmu

sebagai pelalai / pelupa dari/terhadap apa kalian melakukan
Huud:123

َش لِـلَّـِه َما َعلِْمنَا َعَليِْه ِمن ُسٓوٍء ُقْلَن حَٰ
dikatakan sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha) bagi Allah tidak

(kami) mengetahui atasnya dari jelek
Yusuf:51

 َوَجآَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخُلوا۟ َعَليِْه
dan dia datang saudara-saudara yusuf lalu (mereka) masuk atasnya

Yusuf:58

 َقاَل َهْل َءاَمنُُكْم َعَليِْه
dia mengatakan apakah (aku) mempercayai kalian atasnya

Yusuf:64

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ ْلُت َوَعَليِْه فَْليَتَوَكَّ إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
jika hukum/penentuan hanyalah bagi/hak Allah atasnya (aku) supaya

bertawakkal dan atas-nya maka ia hendaklah bertawakkal orang-
orang yang berserah diri

Yusuf:67

۟ ا َدَخُلوا۟ َعَليِْه َقاُلوا فََلمَّ
maka ketika mereka masuk atasnya mereka berkata

Yusuf:88

َوَما تَْسـَُٔلُهْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak (kamu) meminta kepada mereka atasnya dari upah

Yusuf:104

بِِّهۦٓ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu tanda dari tuhannya
Arraad:7

ا يُوِقُدوَن َعَليِْه ِفى ٱلنَّاِر ٱبِْتَغآَء ِحْليٍَة َوِممَّ
dan dari apa dibakar atasnya di dalam api dia hendaklah mencari

perhiasan
Arraad:17

بِِّهۦ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu ayat dari tuhannya
Arraad:27

إَِليِْه َمتَاِب ْلُت َو َعَليِْه تَوَكَّ
atasnya (aku) supaya bertawakkal dan kepadaNya tempat bertaubat

Arraad:30

َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذى نُزَِّل َعَليِْه ٱلذِّْكُر إِنََّك مَلَْجنُوٌن
dan mereka berkata wahai yang benar-benar diturunkan atasnya

peringatan sesungguhnya kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Hijr:6

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

Al-Hijr:52

لََٰلُة فَِمنُْهم مَّْن َهَدى الـلَّـُه َوِمنُْهم مَّْن َحقَّْت َعَليِْه ٱلضَّ
maka diantara mereka orang dia mendapat petunjuk Allah dan

diantara mereka orang pasti atasnya kesesatan
An-Nahl:36
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بََلىٰ َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا
ya/bahkan janji atasnya sebenar-benarnya

An-Nahl:38

َلْو ِشئَْت َلتََّخذَْت َعَليِْه أَْجًرا
jikalau (kamu) menghendaki tentu kamu mengambil atasnya pahala

Al-Kahfi:77

َقاَل َءاتُوِنىٓ أُفْرِغْ َعَليِْه ِقطًْرا
dia mengatakan datangkan / berikan kepadaku ditungkanlah atasnya

leburan tembaga
Al-Kahfi:96

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada hari

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15

ْحِر َوالـلَّـُه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ َوَمآ أَْكرَْهتَنَا َعَليِْه ِمَن ٱلسِّ
dan tidak (kamu) telah memaksa kepada kami atasnya dari sihir dan

Allah kebaikan dan lebih kekal
Thaahaa:73

فَيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضِبى َوَمن يَْحلِْل َعَليِْه َغَضِبى فََقْد َهَوٰى
maka halal/menimpa atas kalian kemurkaan-ku dan barangsiapa

(ia[lk]) halal/menimpa atasnya kemurkaan-ku maka sesungguhnya
telah terbenam

Thaahaa:81

ِكِفنَي َقاُلوا۟ َلن نَّبْرََح َعَليِْه عَٰ
mereka berkata kami akan selalu/tetap atasnya (mereka[lk]) yang

tekun
Thaahaa:91

َوٱنظُْر إَِلىٰٓ إِلَِٰهَك ٱلَِّذى ظَْلَت َعَليِْه َعاِكفًا لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ
dan lihatlah kepada tuhanmu yang (kamu[lk]) menaungi atasnya

(ia[lk]) yang menekuni sungguh akan dibakarnya
Thaahaa:97

ثُمَّ ٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فَتَاَب َعَليِْه َوَهَدٰى
kemudian (dia) memilihnya tuhannya maka ia menerima taubat

atasnya dan (dia) memberi petunjuk
Thaahaa:122

 َوذَاٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَِٰضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعَليِْه
Zun Nun (Yunus) tatkala (ia) lenyap orang yang dalam keadaan

marah lalu dia menyangka bahwa tidak kuasa atasnya
Al-Anbiyaa':87

هُ فَأَنَُّهۥ يُِضلُُّهۥ ُكِتَب َعَليِْه أَنَُّهۥ َمن تَواَلَّ
ia telah diwajibkan atasnya bahwasanya barang siapa berkawan

dengannya mereka sesungguhnya dia disesatkannya
Al-Hajj:4

َوٱلدََّوآبُّ وََكِثيٌر مَِّن ٱلنَّاِس وََكِثيٌر َحقَّ َعَليِْه ٱْلَعذَاُب
dan binatang melata dan sangat banyak dari manusia dan sangat

banyak haq/kebenaran/ketetapan yang telah pasti atasnya azab / siksa
Al-Hajj:18

ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60
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إاِلَّ َمن َسبََق َعَليِْه ٱْلَقْوُل ِمنُْهْم
kecuali orang (ia) terdahulu atasnya perkataan dari mereka

Al-
Mu'minuun:27

َوُهَو يُجِيُر واََل يَُجاُر َعَليِْه إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan dia (ia) didampingi dan tidak dilindungi atasnya jika adalah

kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:88

ِذِبنَي ِمَسُة أَنَّ َلْعنََت الـلَّـِه َعَليِْه إِن َكاَن ِمَن ٱْلكَٰ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya kutukan Allah atasnya jika adalah dia

dari/termasuk para yang mendustakan
An-Nuur:7

لَّواَْل َجآُءو َعَليِْه ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
mengapa tidak mereka mendatangkan atasnya dengan empat para

saksi-saksi
An-Nuur:13

ْلتُْم َل َوَعَليُْكم مَّا ُحمِّ فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليِْه َما ُحمِّ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya/hanyalah

atasnya apa dipulkan/dibebankan dan atas kalian apa
dibawa/diangkut

An-Nuur:54

 َقْد يَْعَلُم َمآ أَنتُْم َعَليِْه
sungguh telah dia mengetahui apa yang kalian atasnya

An-Nuur:64

ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا
(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka

sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta
Al-Furqon:4

فَِهىَ تُْمَلىٰ َعَليِْه بُْكرَةً َوأَِصياًل
maka ia dibacakan atasnya diwaktu pagi dan petang

Al-Furqon:5

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32

أَفَأَنَت تَُكوُن َعَليِْه وَِكياًل
apakah maka kamu adalah kalian atasnya penjaga/pemelihara

Al-Furqon:43

ْمَس َعَليِْه َدلِياًل ثُمَّ َجَعْلنَا ٱلشَّ
kemudian kami jadikan matahari atasnya sangat teduh

Al-Furqon:45

ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan aku tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Al-Furqon:57

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':109

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':127
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َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':145

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':164

َوَمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
dan tidak aku akan minta kepada kalian atasnya dari upah

Asy-
Syu'araa':180

إِنِّى َعَليِْه َلَقِوىٌّ أَِمنٌي َو
dan sesungguhnya aku atasnya sungguh sangat kuat kepercayaan

An-Naml:39

فَِإذَا ِخفِْت َعَليِْه فَأَْلِقيِه ِفى ٱْليَمِّ
maka apabila (kamu[pr]) takut atasnya lalu lemparkanlah ia di dalam

laut
Al-Qashash:7

َوَحرَّْمنَا َعَليِْه ٱمْلََراِضعَ ِمن َقبُْل فََقاَلْت
dan (kami) haramkan/cegah atasnya perempuan-perempuan yang

menyusukan dari sebelum maka (ia) mengatakan
Al-Qashash:12

 َعَلى ٱلَِّذى ِمْن َعُدوِِّهۦ فَوََكزَهُۥ ُموَسىٰ فََقَضىٰ َعَليِْه
atas/terhadap yang dari musuhnya maka (ia) meninjunya Musa lalu

(ia) menentukan atasnya
Al-Qashash:15

ًة مَِّن ٱلنَّاِس َوَجَد َعَليِْه أُمَّ
dia mendapatkan atasnya suatu ummat (sekumpulan) dari manusia

(orang)
Al-Qashash:23

ا َجآَءهُۥ َوَقصَّ َعَليِْه ٱْلَقَصَص فََلمَّ
maka tatkala dia telah sampai padanya dan mengkisahkan atasnya

kisah-kisah
Al-Qashash:25

فَُكالًّ أََخذْنَا ِبذَنِۢبِهۦ فَِمنُْهم مَّْن أَرَْسْلنَا َعَليِْه َحاِصبًا
maka setiap kami telah mengambil karena dosa-dosanya maka

diantara mereka orang kami telah mengutus atasnya (ia[lk]) yang
membatu

Al-Ankabuut:40

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَٰت مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya ayat-ayat

(mukjizat) dari tuhannya
Al-Ankabuut:50

 ثُمَّ يُِعيُدهُۥ َوُهَو أَْهَوُن َعَليِْه
kemudian mengembalikan dia dan dia paling/lebih hina atasnya

Ar-Ruum:27

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َولَّىٰ ُمْستَْكِبًرا َو
dan apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami memalingkan

orang yang dalam kondisi menyombongkan diri
Luqman:7

َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ أََوَلْو
mereka berkata bahkan mengikuti apa yang kami mendapati atasnya

bapak / nenek moyang kami atau setiap
Luqman:21
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يَنظُُروَن إَِليَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكٱلَِّذى يُْغَشىٰ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت
mereka melihat kepadamu putar-putar mata-mata mereka[lk] seperti

orang yang ditutupi atasnya dari mati
Al-Ahzab:19

َهُدوا۟ الـلَّـَه َعَليِْه  مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا۟ َما عَٰ
dari orang-orang yang beriman orang laki-laki (mereka)

membenarkan apa perjanjian Allah atasnya
Al-Ahzab:23

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َصلُّوا۟ َعَليِْه َوَسلُِّموا۟ تَْسلِيًما
wahai orang-orang yang mereka mengimani (mereka) mendoa

atasnya dan (mereka) sungguh-sungguh mohonkanlah keselamatan
segala kesejahteraan/penghormatan

Al-Ahzab:56

ا َقَضيْنَا َعَليِْه ٱمْلَْوَت فََلمَّ
maka tatkala (kami) menetapkan atasnya kematian

Saba':14

َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-Shaafaat:78

َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-
Shaafaat:108

َق َوبَٰرَْكنَا َعَليِْه َوَعَلىٰٓ إِْسحَٰ
dan (kami) melimpahkan keberkatan atasnya dan atas ishak

Ash-
Shaafaat:113

َوتَرَْكنَا َعَليِْه ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atasnya di dalam orang-orang kemudian

Ash-
Shaafaat:129

َوأَنۢبَتْنَا َعَليِْه َشَجرَةً مِّن يَْقِطنيٍ
dan (kami) telah menumbuhkan atasnya pohon dari jenis labu

Ash-
Shaafaat:146

َمآ أَنتُْم َعَليِْه ِبفَِٰتِننَي
tidaklah kalian atasnya dengan orang-orang yang memperdayakan

Ash-
Shaafaat:162

أَُءنِزَل َعَليِْه ٱلذِّْكُر ِمۢن بَيِْننَا
apakah diturunkan atasnya peringatan dari antara kita

Shaad:8
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ِفنَُٰت ٱْلجِيَاُد إِذْ ُعرَِض َعَليِْه ِبٱْلَعِشىِّ ٱلصَّٰ
ketika telah dipertunjukkan atasnya pada waktu sore yang diam

waktu berhenti yang cepat berlari
Shaad:31

ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Shaad:86

أَفََمْن َحقَّ َعَليِْه َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب
maka siapkah yang telah pasti atasnya kalimat / ketentuan siksa

Az-Zumar:19

ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38

ِقيٌم َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
siapa datang kepada-nya siksaan dihinakannya dan menimpa atasnya

siksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربِّى َعَليِْه تَوَكَّ
demikian itu Allah Tuhanku atasnya (aku) supaya bertawakkal dan

kepada-Nya aku kembali
Asy-Syuura:10

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا إاِلَّ ٱمْلََودَّةَ ِفى ٱْلُقْربَىٰ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan /
kedekatan

Asy-Syuura:23

َر َلنَا َن ٱلَِّذى َسخَّ إِذَا ٱْستََويْتُْم َعَليِْه َوتَُقوُلوا۟ ُسبْحَٰ
apabila (kalian) duduk atasnya dan mengucapkan maha suci yang (ia)

telah berkali-kali memperjalankan bagi kami
Az-Zukhruf:13

فََلوآَْل أُْلِقىَ َعَليِْه أَْسِورَةٌ مِّن ذََهٍب
maka mengapa tidak dijatuhkan/lemparkan atasnya gelang-gelang

dari emas
Az-Zukhruf:53

 إِْن ُهَو إاِلَّ َعبٌْد أَنَْعْمنَا َعَليِْه
tidak lain dia kecuali seorang hamba (kami) memberi kesenangan

atasnya
Az-Zukhruf:59

 يَْسَمعُ َءايَِٰت الـلَّـِه تُتَْلىٰ َعَليِْه
mendengar ayat-ayat Allah kamu membaca atasnya

Al-Jaatsiyah:8

يَنظُُروَن إَِليَْك نَظََر ٱمْلَْغِشىِّ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت فَأَْوَلىٰ َلُهْم
mereka melihat kepadamu (dia) memperhatikan/memikirkan pingsan

atasnya dari mati maka lebih utama/kecelakaan bagi mereka
Muhammad:20

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25
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َما تَذَُر ِمن َشىٍْء أَتَْت َعَليِْه إاِلَّ َجَعَلتُْه َكٱلرَِّميمِ
tidak (kamu) membiarkan dari sesuatu (ia) datang atasnya kecuali (ia)

menjadikannya seperti abu/hancur

Adz-
Dzaariyaat:42

َوأَنَّ َعَليِْه ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلُْخَرٰى
dan bahwasannya atasnya kejadian yang lain

An-Najm:47

أَُءْلِقىَ ٱلذِّْكُر َعَليِْه ِمۢن بَيِْننَا
apakah ditemukan peringatan atasnya dari antara kita

Al-Qamar:25

ِربُوَن َعَليِْه ِمَن ٱْلَحِميمِ فَشَٰ
maka yang telah meminum atasnya dari air panas yang mendidih

Al-Waqi'a:54

فََمآ أَْوَجفْتُْم َعَليِْه ِمْن َخيٍْل
maka tidak (kalian[lk]) mengerahkan atasnya dari seekor kuda

Al-Hasyr:6

آ َءاتَىُٰه الـلَّـُه َوَمن ُقِدَر َعَليِْه ِرزُْقُهۥ فَْليُنِفْق ِممَّ
dan barang siapa telah ditetapkan atasnya rizkinya maka hendaknya

diberi nafkah (olehnya) dari apa dia memberi kepadanya Allah
Ath-Thalaaq:7

ا نَبَّأَْت ِبِهۦ َوأَظَْهرَهُ الـلَّـُه َعَليِْه َعرََّف بَْعَضُهۥ فََلمَّ
maka tatkala (ia) memberitakan dengannya dan menyatakannya Allah

atasnya (ia) telah sukses memberitahukan sebagiannya
At-Tahriim:3

إِن تَظََٰهَرا َعَليِْه فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو َمْوَلىُٰه َو
dan jika kamu berdua bantu-membantu atasnya maka sesungguhnya

Allah dia pelindungnya
At-Tahriim:4

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali
Al-Qalam:15

َكاُدوا۟ يَُكونُوَن َعَليِْه لِبًَدا
mereka semakin mendekat adalah atasnya berkerumun

Al-Jinn:19

أَْو زِْد َعَليِْه َورَتِِّل ٱْلُقرَْءاَن تَرِْتياًل
atau lebih atasnya dan (kamu) sering-sering membacalah al quran

bacaan yang baik

Al-
Muzzammil:4

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali

Al-
Mutaffifiin:13

َوأَمَّآ إِذَا َما ٱبْتََلىُٰه فََقَدَر َعَليِْه ِرزَْقُهۥ
dan adapun/tetapi apabila apa mengujinya lalu (ia)

menentukan/menyempitkan atasnya rezkinya
Al-Fajr:16

أَيَْحَسُب أَن لَّن يَْقِدَر َعَليِْه أََحٌد
apakah (manusia) menyangka bahwa tidak menguasai atasnya

seorang
Al-Balad:5
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ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ تَظََٰهُروَن َعَليِْهم ِبٱإْلِ
kalian membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan Al-Baqarah:85 َعَليِْهم

 فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
maka itulah mereka bersama orang-orang yang dia menganugerahkan

Allah atas mereka
An-Nisa:69

َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6

َوَلَلبَْسنَا َعَليِْهم مَّا يَْلِبُسوَن
tentu kami telah menghiasi / memakai atas mereka apa mereka

menghiasi / pakai
Al-An'aam:9

َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَليِْهم مِّن َشىٍْء
dan tidak dari perhitunganmu atas mereka dari sesuatu

Al-An'aam:52

ؤآَُلِء َمنَّ الـلَّـُه َعَليِْهم مِّۢن بَيِْننَآ لِّيَُقوُلٓوا۟ أَهَٰٓ
supaya mereka mengatakan inikah orang-orang yang memberi

karunia Allah atas mereka dari/di antara kita
Al-An'aam:53

َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبوَِكيٍل
dan tidak kamu atas mereka dengan pengurus

Al-An'aam:107

نَّ َعَليِْهم ِبِعْلمٍ َوَما ُكنَّا َغآِئِبنَي فََلنَُقصَّ
maka sesungguhnya kami akan mengkisahkan atas mereka dengan

pengetahuan dan tidak adalah kami para yang menggaibi
Al-A'raaf:7

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا
dan kami telah menghujani atas mereka hujan

Al-A'raaf:84

َمآِء َوٱأْلَرِْض ٍت مَِّن ٱلسَّ َلفَتَْحنَا َعَليِْهم بَرَكَٰ
pasti kami membukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi

Al-A'raaf:96

ذَا ٱأْلَْدنَىٰ َويَُقوُلوَن َسيُْغفَُر َلنَا أََلْم يُؤَْخذْ َعَليِْهم مِّيثَُٰق ٱْلِكتَِٰب هَٰ
ini yang rendah dan mereka mengatakan kelak akan diampuni bagi

kami bukankah dia diambil atas mereka perjanjian kitab
Al-A'raaf:169

َقاُلوا۟ َوأَْقبَُلوا۟ َعَليِْهم مَّاذَا تَفِْقُدوَن
mereka berkata dan (kalian) menghadaplah atas mereka apa yang

memeriksa/mencari
Yusuf:71

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْدُخُلوَن َعَليِْهم مِّن ُكلِّ بَاٍب
dan para malaikat mereka masuk atas mereka dari setiap pintu

Arraad:23

َمآِء فَظَلُّوا۟ ِفيِه يَْعرُُجوَن َوَلْو فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا مَِّن ٱلسَّ
dan seandainya kami membukakan atas mereka pintu-pintu dari

langit maka terus tentang (kebenaran) itu menaiki
Al-Hijr:14
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ٍة َشِهيًدا َعَليِْهم مِّْن أَنفُِسِهْم َويَْوَم نَبَْعُث ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan di dalam setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan atas mereka dari diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:89

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوأَْجلِْب َعَليِْهم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِْكُهْم ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah atas mereka dengan pasukan kudamu dan

pasukanmu yang berjalan kaki dan (ia) yang bersekutu dengan
mereka di dalam harta dan anak-anak

Al-Isra:64

َمآِء َمَلًكا رَُّسواًل َلنَزَّْلنَا َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
niscaya menurunkan atas mereka dari langit seorang malaikat seorang

rasul
Al-Isra:95

ٍ لَّواَْل يَأْتُوَن َعَليِْهم ِبُسْلطَٰنٍۭ بَنيِّ
mengapa tidak mendatangkan / membuat atas mereka dengan alasan

kejelasan/kenyataan
Al-Kahfi:15

إِذْ يَتَنَٰزَُعوَن بَيْنَُهْم أَْمرَُهْم فََقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َعَليِْهم بُنْيَٰنًا
ketika saling berbantah/berselisih diantara mereka perkara mereka

maka mereka mengatakan bangunkanlah/dirikanlah atas mereka
bangunan

Al-Kahfi:21

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguh telah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
itulah mereka orang-orang yang dia menganugerahkan Allah atas

mereka
Maryam:58

َحتَّىٰٓ إِذَا فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا
sehingga apabila kami membukakan atas mereka pintu-pintu

Al-
Mu'minuun:77

َمآِء َءايًَة إِن نََّشأْ نُنَزِّْل َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
jika menghendaki diturunkan atas mereka dari langit mukjizat

Asy-Syu'araa':4

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan

Asy-
Syu'araa':173

فََقَرأَهُۥ َعَليِْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ ُمؤِْمِننَي
lalu (ia) membacakannya atas mereka tidak adalah mereka dengannya

para yang beriman

Asy-
Syu'araa':199

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan
An-Naml:58

َوَوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهم ِبَما ظََلُموا۟ فَُهْم اَل يَنِطُقوَن
(ia [lk]) menjatuhkan perkataan atas mereka dengan apa/sebab

mereka menganiaya maka mereka tidak berbicara
An-Naml:85
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أَن يُنَزََّل َعَليِْهم مِّن َقبْلِِهۦ مَلُبْلِِسنَي
bahwa ia diturunkan atas mereka dari sebelumnya benar-benar

berputus asa
Ar-Ruum:49

َوَلْو ُدِخَلْت َعَليِْهم مِّْن أَْقطَارَِها
dan kalau telah diserang atas mereka dari segala penjurunya

Al-Ahzab:14

َوَما َكاَن َلُهۥ َعَليِْهم مِّن ُسْلطٍَٰن
dan tidak adalah dia baginya atas mereka dari kekuasaan

Saba':21

يُطَاُف َعَليِْهم ِبَكأٍْس مِّن مَِّعنيٍۭ
dikelilingkan/diedarkan atas mereka piala dari mata air

Ash-Shaafaat:45

وَن َعَليِْهم مُّْصِبِحنَي إِنَُّكْم َلتَُمرُّ َو
dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka di pagi hari

Ash-
Shaafaat:137

َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبوَِكيٍل
dan tidak kamu atas mereka dengan pengurus

Az-Zumar:41

َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبوَِكيٍل
dan tidak kamu atas mereka dengan pengurus

Asy-Syuura:6

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َما َعَليِْهم مِّن َسِبيٍل
maka itulah mereka tidak ada atas mereka dari jalan

Asy-Syuura:41

ْقتَِدُروَن أَْو نُِريَنََّك ٱلَِّذى َوَعْدنَُٰهْم فَِإنَّا َعَليِْهم مُّ
atau telah diperlihatkan kepadamu yang (kami) ancamkan kepada

mereka maka sesungguhnya atas mereka orang-orang yang sungguh-
sungguh saling menguasai

Az-Zukhruf:42

يُطَاُف َعَليِْهم ِبِصَحاٍف مِّن ذََهٍب َوأَْكَواٍب
dikelilingkan/diedarkan atas mereka dengan piring-piring dari emas

dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas
Az-Zukhruf:71

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبَجبَّاٍر
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan dan tidak

kamu atas mereka dengan memaksa
Qaaf:45

َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهم مَّا ُهم مِّنُكْم واََل ِمنُْهْم َوُهْم يَْعَلُموَن
kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka tidak mereka diantara

kalian dan tidak dari mereka dan mereka mereka mengetahui

Al-
Mujaadilah:14

۠ ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت َقَواِريَرا َويُطَاُف َعَليِْهم ِبـَٔاِنيٍَة مِّن ِفضَّ
dan diedarkan atas mereka dengan bejana-bejana dari perak-perak
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas adalah ia kaca-kaca

Al-Insaan:15

لَّْسَت َعَليِْهم ِبُمَصيِْطٍر
kamu bukankah atas mereka dengan yang sangat berkuasa

Al-
Ghaashiyah:22
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إِنََّها َعَليِْهم مُّؤَْصَدةٌ
sesungguhnya ia (api) atas mereka (ia[pr) yang terikat/ditutup rapat

Al-Humazah:8

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما ِفيَما ٱفْتََدْت ِبِهۦ
maka tidak dosa-dosa atas keduanya tentang apa (ia) membayar

tebusan dengannya
Al-Baqarah:229 َعَليِْهَما

إِْن أَرَدتُّْم أَن تَْستَرِْضُعٓوا۟ أَْولََٰدُكْم فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما َو
maka tidak dosa-dosa atas keduanya dan jika apakah (kalian)

kehendaki untuk mohon menyusu anak-anak kalian
Al-Baqarah:233

 َقاَل رَُجاَلِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهَما
dia mengatakan dua orang laki-laki dari/diantara orang-orang yang

mereka takut dia menganugerahkan Allah atas keduanya
Al-Maidah:23

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Al-A'raaf:22

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Thaahaa:121

َوتَرَْكنَا َعَليِْهَما ِفى ٱْلَءاِخِريَن
dan (kami) meninggalkan atas keduanya di dalam orang-orang

kemudian

Ash-
Shaafaat:119

فَِإن طَلََّقَها فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ
maka/kemudian jika (ia[lk) telah benar-benar mentalaknya maka

tidak dosa-dosa atas keduanya
Al-Baqarah:230 َعَليِْهَمآ

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَمآ أَن يُْصلَِحا بَيْنَُهَما ُصْلًحا
maka tidak dosa-dosa atas keduanya akan mereka berdua

memperbaiki diantara mereka berdua perdamaian
An-Nisa:128

َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة َوٱمْلَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه
dan dia telah ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan dan

mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah
Al-Baqarah:61 َعَليِْهُم

ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل فََلمَّ
maka tatkala ia telah diwajibkan atas mereka perang

Al-Baqarah:246

۟ ُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة أَيَْن َما ثُِقفُٓوا
dia telah menimpakan atas mereka kehinaan dimana apa/saja kalian

menjumpai
Ali-Imran:112

َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱمْلَْسَكنَُة
dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan dia telah

ditimpakan atas mereka kelemahan / kemiskinan
Ali-Imran:112
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ٱلَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلَقتُْل إَِلىٰ َمَضاِجِعِهْم
orang-orang yang ia telah diwajibkan atas mereka pembunuhan

sampai tempat pembaringan mereka
Ali-Imran:154

نُْهْم يَْخَشْوَن ٱلنَّاَس ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق مِّ فََلمَّ
maka setelah ia telah diwajibkan atas mereka perang tiba-tiba

segolongan dari mereka mereka takut manusia
An-Nisa:77

ٱْدُخُلوا۟ َعَليِْهُم ٱْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإنَُّكْم غَٰلِبُوَن
kalian hendaklah masuk atas mereka pintu maka jika kalian telah

memasukinya maka sesungguhnya kalian yang telah
mengalahkan/menang

Al-Maidah:23

 فَـَٔاَخَراِن يَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَِّذيَن ٱْستََحقَّ َعَليِْهُم
maka dua orang yang lain mereka berdua berdiri tempat kedudukan

keduanya dari orang-orang yang kamu berhak atas mereka
Al-Maidah:107

لََٰلُة فَِريًقا َهَدٰى َوفَِريًقا َحقَّ َعَليِْهُم ٱلضَّ
segolongan/sebagian dia mendapat petunjuk dan segolongan

haq/pasti atas mereka kesesatan
Al-A'raaf:30

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلطُّوفَاَن َوٱْلَجرَاَد
maka kirimkanlah kami atas mereka taufan dan belalang

Al-A'raaf:133

َا َوَقعَ َعَليِْهُم ٱلرِّْجزُ َوملَّ
dan ketika dia mendapatkan atas mereka azab

Al-A'raaf:134

َويُِحلُّ َلُهُم ٱلطَّيِّبَِٰت َويَُحرُِّم َعَليِْهُم ٱْلَخبَِٰٓئَث
dan dihalalkan bagi mereka orang yang baik-baik dan zsungguh-

sungguh akan mengharamkan atas mereka yang buruk
Al-A'raaf:157

ْلَوٰى َم َوأَنزَْلنَا َعَليِْهُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ َوظَلَّْلنَا َعَليِْهُم ٱْلَغمَٰ
dan kami naungi atas mereka awan / kabut dan kami telah

menurunkan atas mereka manna / nikmat salwa (sebangsa burung
puyuh)

Al-A'raaf:160

ْلَوٰى َم َوأَنزَْلنَا َعَليِْهُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ َوظَلَّْلنَا َعَليِْهُم ٱْلَغمَٰ
dan kami naungi atas mereka awan / kabut dan kami telah

menurunkan atas mereka manna / nikmat salwa (sebangsa burung
puyuh)

Al-A'raaf:160

قَُّة َوَسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلِو ٱْستَطَْعنَا َولَِٰكۢن بَُعَدْت َعَليِْهُم ٱلشُّ
akan tetapi (ia) menjauhi atas mereka jarak dan mereka akan

bersumpah dengan Allah kalau (kami) memohon kesanggupan
At-Taubah:42

َحتَّىٰٓ إِذَا َضاَقْت َعَليِْهُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم أَنفُُسُهْم
sehingga apabila (ia[pr]) merasa sempit (kk lampau) atas mereka
bumi dengan apa/padahal (ia) meluas dan (ia) merasa sempit atas

mereka diri-diri mereka

At-Taubah:118

ِن لِّتَتُْلَوا۟ َعَليِْهُم ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوُهْم يَْكفُُروَن ِبٱلرَّْحمَٰ
supaya membacakan atas mereka yang kami telah wahyukan

kepadamu dan mereka mereka mengingkari pemurah
Arraad:30
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ْقُف ِمن فَْوِقِهْم فََخرَّ َعَليِْهُم ٱلسَّ
lalu menyungkur atas mereka atap dari atas mereka

An-Nahl:26

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ طَاَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر بَْل َمتَّْعنَا هَٰٓ
bahkan (kami) memberi kesenangan mereka dan bapak-bapak mereka

sehingga panjang atas mereka umur
Al-Anbiyaa':44

َولَِٰكنَّآ أَنَشأْنَا ُقُرونًا فَتَطَاَوَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر
akan tetapi (kami) telah menumbuhkan umat-umat/generasi maka (ia)

menjadi memanjang atas mereka umur
Al-Qashash:45

َقاَل ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل
dia mengatakan orang-orang yang berhak atas mereka perkataan

Al-Qashash:63

فََعِميَْت َعَليِْهُم ٱأْلَنۢبَآُء يَْوَمِئٍذ فَُهْم اَل يَتََسآَءُلوَن
maka (ia) buta/gelap atas mereka semua berita pada hari itu maka

mereka tidak bertanya-tanya
Al-Qashash:66

َوَحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
dan pasti atas mereka perkataan di dalam / pada umat-umat

Fush-Shilat:25

ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ تَتَنَزَُّل َعَليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian akan menurunkan atas

mereka malaikat-malaikat
Fush-Shilat:30

َمآُء َوٱأْلَرُْض َوَما َكانُوا۟ ُمنظَِريَن فََما بََكْت َعَليِْهُم ٱلسَّ
maka tidaklah (ia) menangis atas mereka langit dan bumi dan tidak

adalah mereka orang-orang yang diberi tangguh
Ad-Dukhaan:29

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
itulah mereka orang-orang yang telah pasti atas mereka perkataan di

dalam / pada ummat-ummat
Al-Ahqaaf:18

يحَ ٱْلَعِقيَم َوِفى َعاٍد إِذْ أَرَْسْلنَا َعَليِْهُم ٱلرِّ
dan pada orang yang melampaui batas ketika kami telah mengutus

atas mereka angin mandul / tidak menghasilkan apa-apa

Adz-
Dzaariyaat:41

نُْهْم فَِٰسُقوَن فَطَاَل َعَليِْهُم ٱأْلََمُد فََقَسْت ُقُلوبُُهْم وََكِثيٌر مِّ
lalu panjang atas mereka masa maka (ia) mengeras hati mereka dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:16

يْطَُٰن فَأَنَسىُٰهْم ِذْكَر الـلَّـِه ٱْستَْحَوذَ َعَليِْهُم ٱلشَّ
(ia) memohon menjadi menguasai atas mereka syaitan lalu (dia)

menjadikan mereka lupa sebutan Allah

Al-
Mujaadilah:19

َوَلوآَْل أَن َكتََب الـلَّـُه َعَليِْهُم ٱْلَجآَلَء
dan jika tidak bahwa dia menuliskan / menetapkan Allah atas mereka

pengusiran-pengusiran
Al-Hasyr:3

إِذَا ُقِرئَ َعَليِْهُم ٱْلُقرَْءاُن اَل يَْسُجُدوَن َو
dan apabila dibacakan atas mereka al-qur'an tidak mereka bersujud

Al-Inshiqaaq:21
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ِصرََٰط ٱلَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم
jalan orang-orang yang kamu menganugerahkan atas mereka Al-Faatihah:7 َعَليِْهْم

آلِّنَي َغيِْر ٱمْلَْغُضوِب َعَليِْهْم واََل ٱلضَّ
selain/tanpa orang-orang yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-

orang yang sesat
Al-Faatihah:7

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسَوآٌء َعَليِْهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sama saja atas

mereka
Al-Baqarah:6

۟ إِذَآ أَظَْلَم َعَليِْهْم َقاُموا َو
dan apabila ia menjadi gelap atas mereka mereka menyesuaikan

Al-Baqarah:20

 فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم
maka tidak kekhawatiran atas mereka

Al-Baqarah:38

 واََل َخْوٌف َعَليِْهْم
dan tidak kekhawatiran atas mereka

Al-Baqarah:62

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:112

يِهْم يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتَك َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan dia ajarkan

mereka kitab dan hikmat dan dia bersihkan mereka
Al-Baqarah:129

بِِّهْم َورَْحَمٌة أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َصَلوٌَٰت مِّن رَّ
itulah mereka atas mereka kehormatan/keberkatan dari Tuhan mereka

dan rahmat
Al-Baqarah:157

 فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَتُوُب َعَليِْهْم
maka itulah mereka dia menerima taubat atas mereka

Al-Baqarah:160

أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َلْعنَُة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka atas mereka kutukan/laknat Allah dan para Malaikat

manusia mereka semuanya
Al-Baqarah:161

َلُهْم َحَسرٍَٰت َعَليِْهْم  َكذَٰلَِك يُِريِهُم الـلَّـُه أَْعمَٰ
seperti itulah diperlihatkan kepada mereka Allah perbuatan-perbuatan

mereka penyesalan atas mereka
Al-Baqarah:167

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:262

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:274

واََل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Baqarah:277
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أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهْم أَنَّ َعَليِْهْم َلْعنََة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka balasan mereka bahwasanya atas mereka kutukan Allah

dan para Malaikat dan manusia mereka semuanya
Ali-Imran:87

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم أَْو يَُعذِّبَُهْم فَِإنَُّهْم ظَٰلُِموَن
atau dia menerima bertaubat atas mereka atau dia mengazab mereka

maka sesungguhnya mereka orang-orang yang dzalim
Ali-Imran:128

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayatNya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan Hikmah
Ali-Imran:164

أاَلَّ َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
bahwa tidak kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Ali-Imran:170

 فَِإذَا َدفَْعتُْم إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم فَأَْشِهُدوا۟ َعَليِْهْم
maka apabila kalian telah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka maka (kalian[lk]) adakanlah saksi-saksi atas mereka
An-Nisa:6

َخافُوا۟ َعَليِْهْم فَْليَتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوْليَُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
mereka mengkhawatirkan atas mereka maka mereka hendaklah

bertakwa Allah dan mereka hendaklah mengatakan perkataan yang
benar

An-Nisa:9

 ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن َقِريٍب فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَتُوُب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian mereka bertaubat dari yang sangat dekat maka itulah

mereka dia menerima bertaubat Allah atas mereka
An-Nisa:17

َوَماذَا َعَليِْهْم َلْو َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan apakah atas mereka sekiranya mereka mengimani kepada Allah

dan hari akhirat
An-Nisa:39

َوَلْو أَنَّا َكتَبْنَا َعَليِْهْم أَِن ٱْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم
dan kalau bahwasanya kami mewajibkan atas mereka agar/hendalah

kalian hendaklah membunuh diri-diri kalian
An-Nisa:66

َوَمن تََولَّىٰ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
dan barang siapa ia benar-benar memalingkan maka tidak kami

mengutus kamu atas mereka penjaga
An-Nisa:80

فََما َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم َعَليِْهْم َسِبياًل
maka tidak ia menjadikan Allah bagi kalian atas mereka jalan

An-Nisa:90

ِبينًا َوأُ۟ولَِٰٓئُكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا مُّ
dan mereka itu kami jadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan

dengan nyata
An-Nisa:91

أَم مَّن يَُكوُن َعَليِْهْم وَِكياًل
atau siapa adalah mereka atas mereka penjaga/pemelihara

An-Nisa:109
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َمآِء يَْسـَُٔلَك أَْهُل ٱْلِكتَِٰب أَن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِكتَٰبًا مَِّن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu ahli kitab bahwa dia menurunkan atas

mereka suatu kewajiban dari langit
An-Nisa:153

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَُكوُن َعَليِْهْم َشِهيًدا
dan pada hari kiamat-kiamat adalah mereka atas mereka yang benar-

benar sangat menyaksikan
An-Nisa:159

فَِبظُْلمٍ مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم طَيِّبٍَٰت
maka disebabkan kezaliman dari orang-orang yang orang-orang

yahudi kami telah haramkan atas mereka kebaikan
An-Nisa:160

 َقاَل فَِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَليِْهْم
dia mengatakan maka sesungguhnya ia ia diharamkan/dilarang atas

mereka
Al-Maidah:26

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱبْنَىْ َءاَدَم ِبٱْلَحقِّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah dua orang anak

Adam dengan sebenarnya
Al-Maidah:27

 إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمن َقبِْل أَن تَْقِدُروا۟ َعَليِْهْم
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sebelum

bahwa mereka menguasai atas mereka
Al-Maidah:34

وََكتَبْنَا َعَليِْهْم ِفيَهآ أَنَّ ٱلنَّفَْس ِبٱلنَّفِْس َوٱْلَعنْيَ ِبٱْلَعنْيِ
dan kami menetapkan atas mereka di dalamnya bahwasanya jiwa/diri

dengan jiwa dan mata dengan mata
Al-Maidah:45

فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-Maidah:69

 ثُمَّ تَاَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian dia bertaubat Allah atas mereka

Al-Maidah:71

لُِدوَن أَن َسِخَط الـلَّـُه َعَليِْهْم َوِفى ٱْلَعذَاِب ُهْم خَٰ
bahwa dia memurkai Allah atas mereka dan didalam siksa mereka

orang-orang yang kekal
Al-Maidah:80

وَُكنُت َعَليِْهْم َشِهيًدا مَّا ُدْمُت ِفيِهْم
dan adalah aku atas mereka yang benar-benar sangat menyaksikan

apa aku tetap/selama diantara mereka
Al-Maidah:117

ا تََوفَّيْتَِنى ُكنَت أَنَت ٱلرَِّقيَب َعَليِْهْم  فََلمَّ
maka setelah kamu mewafatkan aku adalah kamu Engkau pengawas

atas mereka
Al-Maidah:117

فَتَْحنَا َعَليِْهْم أَبْوََٰب ُكلِّ َشىٍْء
kami membukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu

Al-An'aam:44

فََمْن َءاَمَن َوأَْصَلحَ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka barang siapa ia beriman dan kamu memperbaiki maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-An'aam:48
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َوَما َجَعْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
dan tidak kami menjadikan kamu atas mereka penjaga

Al-An'aam:107

۟ َوَحَشرْنَا َعَليِْهْم ُكلَّ َشىٍْء ُقباًُل مَّا َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُٓوا
dan kami mengumpulkan atas mereka tiap-tiap sesuatu berhadap-

hadapan tidak adalah mereka agar mereka beriman
Al-An'aam:111

لِيُرُْدوُهْم َولِيَْلِبُسوا۟ َعَليِْهْم ِدينَُهْم
agar mereka membalas / menolak dan agar mereka

mencampurkan/mengaburkan atas mereka agama mereka
Al-An'aam:137

َوِمَن ٱْلبََقِر َوٱْلَغنَمِ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم ُشُحوَمُهَمآ
dan dari sapi dan kambing kami telah haramkan atas mereka lemak

dari kedua-duanya
Al-An'aam:146

فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka

mendongkol
Al-A'raaf:35

 َويََضعُ َعنُْهْم إِْصرَُهْم َوٱأْلَْغلََٰل ٱلَِّتى َكانَْت َعَليِْهْم
dan meletakkan / membuang dari mereka beban-beban mereka dan

belenggu-belenggu yang adalah ia atas mereka
Al-A'raaf:157

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَظْلُِموَن فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
maka kirimkanlah kami atas mereka siksaan/azab dari langit dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mendzalimi
Al-A'raaf:162

إِذْ تَأَذََّن َربَُّك َليَبَْعثَنَّ َعَليِْهْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan ketika memaklumkan tuhanmu agar sungguh-sungguh akan

mengirim atas mereka sampai hari kiamat-kiamat
Al-A'raaf:167

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱلَِّذٓى َءاتَيْنَُٰه َءايَِٰتنَا
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah yang kami telah

memberikannya ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:175

نًا إِذَا تُلِيَْت َعَليِْهْم َءايَٰتُُهۥ زَاَدتُْهْم إِيمَٰ َو
dan apabila telah dibacakan atas mereka ayat-ayatNya (ia)

menambahkan mereka keimanan
Al-Anfaal:2

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا َقاُلوا۟ َقْد َسِمْعنَا َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami mereka

berkata sungguh telah kami dengar
Al-Anfaal:31

فََسيُنِفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن َعَليِْهْم َحْسرَةً
maka kelak dinafkahkannya kemudian adalah kalian atas mereka

sesalan
Al-Anfaal:36

 قَِٰتُلوُهْم يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَليِْهْم
orang-orang yang memerangi mereka diazab mereka Allah dengan

tangan-tangan kalian dan menyebabkab menghinakan mereka[lk] dan
akan menolong kalian[lk] atas mereka

At-Taubah:14
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يَْحذَُر ٱمْلُنَِٰفُقوَن أَن تُنَزََّل َعَليِْهْم ُسورَةٌ
takut orang-orang munafik jika dia menurunkan atas mereka suatu

surat
At-Taubah:64

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Taubah:73

ْوِء َويَتََربَُّص ِبُكُم ٱلدََّوآِئَر َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ
dan menjadi menanti-nanti dengan/untuk kalian giliran-

giliran/bencana atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
At-Taubah:98

 َعَسى الـلَّـُه أَن يَتُوَب َعَليِْهْم
dia mudah-mudahan Allah akan dia menerima bertaubat atas mereka

At-Taubah:102

َوَصلِّ َعَليِْهْم إِنَّ َصَلٰوتََك َسَكٌن لَُّهْم
dan doakanlah atas mereka sesungguhnya doa kamu ketentraman

bagi mereka
At-Taubah:103

إِمَّا يَتُوُب َعَليِْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َو
adapun/adakalanya sungguh-sungguh akan menyiksa mereka dan

adapun/adakalanya dia menerima bertaubat atas mereka dan Allah
sangat mengetahui Maha Bijaksana

At-Taubah:106

نُْهْم ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم  يَِزيغُ ُقُلوُب فَِريٍق مِّ
sangat membangkang hati segolongan dari mereka kemudian dia

bertaubat atas mereka
At-Taubah:117

َحتَّىٰٓ إِذَا َضاَقْت َعَليِْهُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم أَنفُُسُهْم
sehingga apabila (ia[pr]) merasa sempit (kk lampau) atas mereka
bumi dengan apa/padahal (ia) meluas dan (ia) merasa sempit atas

mereka diri-diri mereka

At-Taubah:118

۟ ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم لِيَتُوبُٓوا
kemudian dia bertaubat atas mereka agar (mereka) bertaubat

At-Taubah:118

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَاتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Yunus:15

 أآََل إِنَّ أَْولِيَآَء الـلَّـِه اَل َخْوٌف َعَليِْهْم
ingatlah sesungguhnya pemimpin-pemimpin Allah tidak

kekhawatiran atas mereka
Yunus:62

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

إِنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُت َربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya orang-orang yang pasti atas mereka kalimat /

ketentuan tuhanmu tidak mereka beriman
Yunus:96
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بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ  ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16

إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Hijr:42

يٍل لِيََها َساِفَلَها َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ فََجَعْلنَا عَٰ
maka (kami) menjadikan (ia[lk]) yang diatasnya (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya dan kami telah menghujani atas mereka batu-batu
dari tanah yang keras

Al-Hijr:74

واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم َوٱْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمؤِْمِننَي
dan jangan berduka cita atas mereka dan rendahkanlah sayapmu bagi

para yang beriman
Al-Hijr:88

ا يَْمُكُروَن واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم واََل تَُك ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan berduka cita atas mereka dan jangan adalah di dalam

kesempitan dari apa mereka membuat tipu dayakan
An-Nahl:127

 ثُمَّ رََدْدنَا َلُكُم ٱْلَكرَّةَ َعَليِْهْم
kemudian (kami) kembalikan untuk kalian giliran / ulangan atas

mereka
Al-Isra:6

أَْو إِن يََشأْ يَُعذِّبُْكْم َوَمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم وَِكياًل
atau jika dia menghendaki diazab kalian dan tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga/pemelihara
Al-Isra:54

إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Isra:65

ًدا وَن لِأْلَذَْقاِن ُسجَّ إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم يَِخرُّ
apabila dia membacakan atas mereka menyungkur

bagi/atas/dagu/muka sujud
Al-Isra:107

َلِو ٱطََّلْعَت َعَليِْهْم َلَولَّيَْت ِمنُْهْم ِفرَاًرا َومَلُلِئَْت ِمنُْهْم ُرْعبًا
jika (kamu) melihat atas mereka tentu (kamu) memalingkan dari

mereka pelarian dan tentudipenuhi dari mereka ketakutan
Al-Kahfi:18

وََكذَٰلَِك أَْعثَرْنَا َعَليِْهْم لِيَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan demikianlah (kami) perlihatkan atas mereka agar mengetahui

bahwasanya janji Allah hak/kebenaran
Al-Kahfi:21

ًدا َوبُِكيًّا وا۟ ُسجَّ ِن َخرُّ إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَُٰت ٱلرَّْحمَٰ
tatkala/apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat pemurah

menyungkur sujud dan tangisan
Maryam:58

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Maryam:73
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َكالَّ َسيَْكفُُروَن ِبِعبَاَدِتِهْم َويَُكونُوَن َعَليِْهْم ِضدًّا
sekali-kali tidak kelah mengingkari dengan peribadatan mereka dan

adalah atas mereka lawan/musuh
Maryam:82

فَاَل تَْعَجْل َعَليِْهْم إِنََّما نَُعدُّ َلُهْم َعدًّا
maka janganlah minta menyegerakan atas mereka sesungguhnya

hanyalah menghitung bagi mereka perhitungan
Maryam:84

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت تَْعرُِف ِفى ُوُجوِه َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

mengenal / melihat di dalam wajahnya
Al-Hajj:72

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72

يَْوَم تَْشَهُد َعَليِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَيِْديِهْم
pada hari menyaksikan atas mereka lidah-lidah mereka dan tangan-

tangan mereka
An-Nuur:24

أَن يَِحيَف الـلَّـُه َعَليِْهْم َورَُسوُلُهۥ بَْل أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa berlaku tidak adil/zalim Allah atas mereka dan rasulnya

bahkan itulah mereka mereka para yang mendzalimi
An-Nuur:50

واََل َعَليِْهْم ُجنَاحٌۢ بَْعَدُهنَّ طَوَّٰفُوَن َعَليُْكم بَْعُضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض
dan tidak atas mereka dosa-dosa sesudah mereka[pr] melayani atas

kalian sebagian kalian atas/terhadap bagian
An-Nuur:58

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ إِبْرَِٰهيَم
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah Ibrahim

Asy-Syu'araa':69

 واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم
dan janganlah berduka cita atas mereka

An-Naml:70

إِذَا َوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهْم أَْخرَْجنَا َلُهْم َدآبًَّة مَِّن ٱأْلَرِْض َو
dan apabila dia mendapatkan perkataan atas mereka kami keluarkan

bagi mereka binatang melata dari bumi
An-Naml:82

تَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا َولَِٰكنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
mereka membaca atas mereka ayat-ayat Kami akan tetapi adalah

kami para rasul-rasul
Al-Qashash:45

إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦٓ َو
dan apabila dia membacakan atas mereka mereka berkata kami telah

beriman dengannya
Al-Qashash:53

َحتَّىٰ يَبَْعَث ِفىٓ أُمَِّها رَُسواًل يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
sehingga/sebelum mengirimkan di dalam / pada ibu (kota)nya

seorang rasul mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Kami
Al-Qashash:59
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فَبََغىٰ َعَليِْهْم َوَءاتَيْنَُٰه ِمَن ٱْلُكنُوِز
lalu dia berbuat aniaya atas mereka dan kami telah memberinya dari

simpanan / perbendaharaan
Al-Qashash:76

 أََو َلْم يَْكِفِهْم أَنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب يُتَْلىٰ َعَليِْهْم
atau setiap tidak (ia) mencukupi bagi mereka bahwasanya kami telah

menurunkan atas kamu kitab dia membacakan atas mereka
Al-Ankabuut:51

أَْم أَنزَْلنَا َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا
ataukah kami telah menurunkan atas mereka kekuasaan

Ar-Ruum:35

إِذْ َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها
jika dia telah datang kepada kalian para bala tentara maka

kirimkanlah kami atas mereka angin dan para bala tentara tidak
melihatnya

Al-Ahzab:9

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
atau dia menerima bertaubat atas mereka sesungguhnya Allah adalah

dia sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:24

آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50

َمآِء أَْو نُْسِقْط َعَليِْهْم ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ
atau dijatuhkan atas mereka potong/gumpalan dari langit

Saba':9

ِ فَأَْعرَُضوا۟ فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َسيَْل ٱْلَعرِم
maka (kalian[lk]) berpalinglah maka kirimkanlah kami atas mereka

arus yang besar
Saba':16

َوَلَقْد َصدََّق َعَليِْهْم إِبْلِيُس ظَنَُّهۥ
dan sesungguhnya (ia) telah sukses membenarkan atas mereka iblis

sangkaannya
Saba':20

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت إِْن هَٰ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Saba':43

فَاَل تَذَْهْب نَفُْسَك َعَليِْهْم َحَسرٍَٰت
maka tidak/janganlah menghilangkan/membinasakan dirimu atas

mereka kesedihan
Faathir:8

اَل يُْقَضىٰ َعَليِْهْم فَيَُموتُوا۟ واََل يَُخفَُّف َعنُْهم مِّْن َعذَاِبَها
tidak diselesaikan/disempurnakan atas mereka lalu mati dan tidak dia

meringankan dari mereka dari azabnya
Faathir:36

َوَسَوآٌء َعَليِْهْم َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
dan sama saja atas mereka apakah kamu beri peringatan mereka atau

tidak memberi peringatan tidak mereka beriman
YaaSiin:10
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فََراغَ َعَليِْهْم َضْربًۢا ِبٱْليَِمنيِ
maka dia pergi atas mereka pukulan dengan tangan kanan

Ash-Shaafaat:93

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفىٓ أَيَّامٍ نَِّحَساٍت
maka kirimkanlah kami atas mereka angin sangat kencang dan dingin

di dalam / pada hari kecelakaan
Fush-Shilat:16

 َحتَّىٰٓ إِذَا َما َجآُءوَها َشِهَد َعَليِْهْم
sehingga apabila apa-apa mereka datang kepadanya dia menyaksikan

atas mereka
Fush-Shilat:20

َوُهَو َعَليِْهْم َعًمى أُ۟ولَِٰٓئَك يُنَاَدْوَن ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan dia atas mereka tahun itulah mereka diseru dari tempat yang jauh

Fush-Shilat:44

 َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء الـلَّـُه َحِفيٌظ َعَليِْهْم
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin Allah (ia[lk]) yang menjaga atas mereka
Asy-Syuura:6

فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga
Asy-Syuura:48

تَُهْم إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت مَّا َكاَن ُحجَّ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidak adalah dia bantahan mereka
Al-Jaatsiyah:25

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

Al-Ahqaaf:7

ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-Ahqaaf:13

ِفِريَن أَْمثَُٰلَها َر الـلَّـُه َعَليِْهْم َولِْلكَٰ َدمَّ
(ia [lk]) telah benar-benar membinasakan Allah atas mereka dan bagi

orang-orang kafir seperti itu
Muhammad:10

ْوِء ْوِء َعَليِْهْم َدآِئرَةُ ٱلسَّ ٱلظَّآنِّنَي ِبالـلَّـِه ظَنَّ ٱلسَّ
mereka berperasangka terhadap Allah berpendapat yang pertama kali

atas mereka giliran (kb abstrak/kt sifat) sangat buruk
Al-Fath:6

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6

ِكينََة َعَليِْهْم َوأَثَٰبَُهْم فَتًْحا َقِريبًا فَأَنزََل ٱلسَّ
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan ketenteraman atas mereka dan

memberi pahala kepada mereka kemenangan dekat
Al-Fath:18
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أَْن أَظْفَرَُكْم َعَليِْهْم وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
bahwa Dia memenangkan kamu atas mereka dan ia adalah Allah

dengan kalian melakukan maha melihat
Al-Fath:24

لِنُرِْسَل َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِطنيٍ
agar dikirimkan atas mereka batu-batu dari tanah

Adz-
Dzaariyaat:33

َويَطُوُف َعَليِْهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكأَنَُّهْم ُلؤُْلٌؤ مَّْكنُوٌن
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda untuk mereka seakan-

akan mereka mutiara (ia[lk]) yang disimpan
Ath-Thuur:24

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفى يَْومِ نَْحٍس مُّْستَِمرٍّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka angin sangat

kencang dan dingin di dalam hari na'as/sial yang tetap / terus menerus
Al-Qamar:19

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َصيَْحًة وَِٰحَدةً فََكانُوا۟ َكَهِشيمِ ٱمْلُْحتَِظِر
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka teriakan/suara
keras yang melakukan penyatuan maka adalah seperti rumput kering

pengumpul binatang/pemelihara ternak

Al-Qamar:31

يْنَُٰهم ِبَسَحٍر إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َحاِصبًا إآِلَّ َءاَل ُلوٍط نَّجَّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka (ia[lk]) yang

membatu kecuali atas lut selamatkan mereka[lk] diakhir
malam/sebelum fajar

Al-Qamar:34

َخلَُّدوَن يَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam

kondisi kekal
Al-Waqi'a:17

 ٱبْتََدُعوَها َما َكتَبْنََٰها َعَليِْهْم
(mereka) mengada-adakannya apa-apa (kami) mewajibkannya atas

mereka
Al-Hadiid:27

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan

kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan hikmah
Al-Jumu'ah:2

يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصيَْحٍة َعَليِْهْم ُهُم ٱْلَعُدوُّ
mengira tiap-tiap teriakan keras atas mereka mereka musuh

Al-
Munaafiquun:4

َسَوآٌء َعَليِْهْم أَْستَْغفَرَْت َلُهْم أَْم َلْم تَْستَْغِفْر
sama saja atas mereka (kamu) meminta ampunan bagi mereka atau

tidak mohonkan ampunan

Al-
Munaafiquun:6

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Tahriim:9
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ِنيََة أَيَّامٍ ُحُسوًما رََها َعَليِْهْم َسبْعَ َليَاٍل َوثَمَٰ َسخَّ
(ia) telah berkali-kali menundukkannya atas mereka tujuh malam dan

delapan[lk] hari terus menerus
Al-Haaqqah:7

َوَداِنيًَة َعَليِْهْم ِظلَُٰلَها َوذُلَِّلْت ُقطُوفَُها تَذْلِياًل
dan (ia[pr]) yang mendekat atas mereka naungannya dan sangat

didekatkan/dimudahkan (dia[pr]) buah-buahnya sedekat-
dekatnya/semudah-mudahnya

Al-Insaan:14

َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19

ِفِظنَي َوَمآ أُرِْسُلوا۟ َعَليِْهْم حَٰ
dan tidak dikirim atas mereka penjaga-penjaga

Al-
Mutaffifiin:33

فََصبَّ َعَليِْهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب
maka menimpakan atas mereka tuhanmu cemeti/cambuk azab / siksa

Al-Fajr:13

ۢ َعَليِْهْم نَاٌر مُّؤَْصَدةٌ
atas mereka api/neraka (ia[pr) yang terikat/ditutup rapat

Al-Balad:20

ىَٰها فََكذَّبُوهُ فََعَقُروَها فََدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهم ِبذَنِۢبِهْم فََسوَّ
maka mereka mendustakannya maka (mereka) menyembelihnya (kk

lampu) maka (ia) menurunkan azab/membinasakan atas mereka tuhan
mereka dengan dosa-dosa mereka lalu (ia) sempurnakannya

Ash-Shams:14

َوأَرَْسَل َعَليِْهْم طَيًْرا أَبَاِبيَل
dan (ia) akhirnya mengirimkan atas mereka burung-burung ababil

Al-Fiil:3

إِْن أَرَاُدٓوا۟ إِْصلًَٰحا َوَلُهنَّ ِمثُْل ٱلَِّذى َعَليِْهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
jika apakah kehendaki perwujudan ishlah/kebaikan dan bagi mereka

seperti yang atas mereka dengan cara yang baik
Al-Baqarah:228 َعَليِْهنَّ

َولِلرَِّجاِل َعَليِْهنَّ َدرََجٌة َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
dan para lelaki/suami atas mereka derajat/satu tingkat kelebihan dan

Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Baqarah:228

فَٱْستَْشِهُدوا۟ َعَليِْهنَّ أَْربََعًة مِّنُكْم
maka datangkanlah saksi-saksi atas mereka empat diantara kalian

An-Nisa:15

فَِإْن أَطَْعنَُكْم فَاَل تَبُْغوا۟ َعَليِْهنَّ َسِبياًل
maka jika mereka mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-

cari atas mereka jalan
An-Nisa:34
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ا َرأَيْنَُهۥٓ أَْكبَرْنَُهۥ َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَليِْهنَّ فََلمَّ
dan ia telah berkata kamu hendaklah keluar keluar atas mereka maka

tatkala (ia) melihatnya (mereka[pr]) kagum padanya dan (mereka)
membagi/memotong tangan mereka[pr]

Yusuf:31

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60

فََما َلُكْم َعَليِْهنَّ ِمْن ِعدٍَّة
maka tidak bagi kalian atas mereka dari iddah / hitungan

Al-Ahzab:49

الَّ ُجنَاَح َعَليِْهنَّ ِفىٓ َءابَآِئِهنَّ وآََل أَبْنَآِئِهنَّ
tidak dosa-dosa atas mereka di dalam / pada bapak-bapak mereka[pr]

dan tidak anak-anak laki mereka[pr]
Al-Ahzab:55

يُْدِننَي َعَليِْهنَّ ِمن َجلَِٰبيِبِهنَّ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يُْعرَفَْن
ditutupi atas mereka dari baju panjang mereka[pr] itu lebih dekat

bahwa (mereka[pr]) dikenal
Al-Ahzab:59

وُهنَّ لِتَُضيُِّقوا۟ َعَليِْهنَّ  واََل تَُضآرُّ
dan jangan disusahkan mereka[pr] untuk disempitkan (oleh

kalian[lk]) atas mereka
Ath-Thalaaq:6

إِن ُكنَّ أُ۟ولَِٰت َحْمٍل فَأَنِفُقوا۟ َعَليِْهنَّ َحتَّىٰ يََضْعَن َحْمَلُهنَّ َو
dan jika adalah kami mempunyai kandungan maka (kalian[lk]) beri

nafkah lah atas mereka sehingga (mereka) meletakkan/
menanggalkan kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:6

إِنَُّهۥ َعلِىٌّ َحِكيٌم
sesungguhnya dia sangat tinggi Maha Bijaksana Asy-Syuura:51 َعلِىٌّ

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًّا َكِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat tinggi sangat besar An-Nisa:34 َعلِيًّا

 َوَوَهبْنَا َلُهم مِّن رَّْحَمِتنَا َوَجَعْلنَا َلُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا
dan kami memberikan kepada mereka dari rahmat kami dan kami
menjadikan bagi mereka lisan/buah tutur kebenaran sangat tinggi

Maryam:50

 َورَفَْعنَُٰه َمَكانًا َعلِيًّا
dan (kami) telah mengangkatnya tempat/kedudukan sangat tinggi

Maryam:57

لِيََها َساِفَلَها ا َجآَء أَْمرُنَا َجَعْلنَا عَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami kami jadikan (ia[lk]) yang

diatasnya (ia[lk]) yang menjadi bawahnya
Huud:82 لِيََها عَٰ
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يٍل لِيََها َساِفَلَها َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ فََجَعْلنَا عَٰ
maka (kami) menjadikan (ia[lk]) yang diatasnya (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya dan kami telah menghujani atas mereka batu-batu
dari tanah yang keras

Al-Hijr:74

إِْستَبَْرٌق لِيَُهْم ِثيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو عَٰ
(ia[lk]) yang diatas mereka pakaian sutera halus yang hijau dan sutera

tebal
Al-Insaan:21 لِيَُهْم عَٰ

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ِعلِّيُّوَن
dan tidak memberitahukan kamu apa illiyyin

Al-
Mutaffifiin:19 ِعلِّيُّوَن

َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱأْلَبْرَاِر َلِفى ِعلِّيِّنَي
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang yang baik

benar-benar dalam illiyyin

Al-
Mutaffifiin:18

ِعلِّيِّنَي
َليِْه َصبًْرا َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما َلْم تَْستَِطع عَّ

akan beritahukan kepadamu taXwil/maksud kejadian apa yang tidak
minta kesanggupan atasnya kesabaran

Al-Kahfi:78 َليِْه عَّ
َليِْه َصبًْرا َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ

dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda
keduanya yatim di dalam kota apa tidak dapat atasnya kesabaran

Al-Kahfi:82

فَتََعاَلنْيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل
maka menaiklah akan berikan mut'ah kepada (kalian[pr]) dan

ceraikanlah kalian[pr] percerai beraian kebaikan
Al-Ahzab:28 فَتََعاَلنْيَ

ا يُْشرُِكوَن َلى الـلَّـُه َعمَّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah dari apa mereka persekutukan Al-A'raaf:190 َلى فَتَعَٰ

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Thaahaa:114

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Al-
Mu'minuun:116

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َدِة فَتَعَٰ هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
(ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan

maka sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Al-
Mu'minuun:92

َلىٰ فَتَعَٰ
ا تُْجرُِموَن فََعَلىَّ إِْجَراِمى َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ

maka atasku dosaku dan aku berlepas diri dari apa dilakukan
perbuatan dosa

Huud:35 فََعَلىَّ
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إِِن ٱْستَنَصُروُكْم ِفى ٱلدِّيِن فََعَليُْكُم ٱلنَّْصُر َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ َو
sehingga sering berpindah-pindah dan jika (mereka) minta tolonglah

pada kalian di dalam agama maka wajib atasmu
pertolongan/kemenangan

Al-Anfaal:72 فََعَليُْكُم

فََمْن أَبَْصَر فَلِنَفِْسِهۦ َوَمْن َعِمىَ فََعَليَْها
maka barang siapa dia melihat maka untuk dirinya sendiri dan barang

siapa dia buta maka atasnya
Al-An'aam:104 فََعَليَْها

َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها َوَما َربَُّك ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya dan tidak tuhanmu

berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya
Fush-Shilat:46

َوَمْن أََسآَء فََعَليَْها ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكْم تُرَْجُعوَن
dan barang siapa kejahatan (ia) maka atasnya kemudian kepada tuhan

kalian kalian dikembalikan
Al-Jaatsiyah:15

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّْسلِِمنَي فََعَليِْه تَوَكَّ
maka atas/kepadaNya (kalian) bertawakkal jika adalah kalian orang-

orang yang berserah diri
Yunus:84 فََعَليِْه

َمن َكفََر فََعَليِْه ُكفْرُهُۥ
barangsiapa ia mengingkari maka atasnya kekafirannya

Ar-Ruum:44

فََمن َكفََر فََعَليِْه ُكفْرُهُۥ
maka barang siapa ia mengingkari maka atasnya/menimpa

kekafirannya
Faathir:39

ِذبًا فََعَليِْه َكِذبُُهۥ إِن يَُك كَٰ َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) mendustakan/melakukan kebohongan

maka atasnya dustanya
Ghafir:28

َولَِٰكن مَّن َشرََح ِبٱْلُكفِْر َصْدًرا فََعَليِْهْم َغَضٌب مَِّن الـلَّـِه
akan tetapi barang siapa (ia) melapangkan dengan perbuatan

kekafiran dada maka atas mereka kemurkaan dari Allah
An-Nahl:106 فََعَليِْهْم

فََعَليِْهنَّ ِنْصُف َما َعَلى ٱمْلُْحَصنَِٰت ِمَن ٱْلَعذَاِب
maka atas mereka separuh apa atas/terhadap wanita-wanita yang

merdeka dari siksa
An-Nisa:25 فََعَليِْهنَّ

َوِمْن َءايَِٰتِه ٱْلَجَواِر ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan dari tanda-tanda-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-

kapal) di dalam laut seperti gunung-gunung
Asy-Syuura:32 َكٱأْلَْعلَٰمِ

 َوَلُه ٱْلَجَواِر ٱمْلُنَشـَٔاُت ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan bagi-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-kapal)

(ia[pr]) yang tumbuh di dalam lautan seperti gunung-gunung
Ar-Rahman:24
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إِنََّك َلَعَلىٰ ُهًدى مُّْستَِقيمٍ
sesungguhnya kamu benar-benar di atas petunjuk orang yang lurus Al-Hajj:67 َلَعَلىٰ

إِنَّآ أَْو إِيَّاُكْم َلَعَلىٰ ُهًدى ُقِل الـلَّـُه َو
kamu hendaklah mengatakan Allah dan sesungguhnya kami atau

kepada kalian benar-benar di atas petunjuk
Saba':24

إِنََّك َلَعَلىٰ ُخُلٍق َعِظيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar di atas budi pekerti yang besar

Al-Qalam:4

إِنَُّهۥ ِفىٓ أُمِّ ٱْلِكتَِٰب َلَديْنَا َلَعلِىٌّ َحِكيٌم َو
dan sesungguhnya ia/Al QurXan di dalam / pada induk kitab di sisi

kami benar-benar tinggi hikmah
Az-Zukhruf:4 َلَعلِىٌّ

ا يَِصفُوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka sifatkan Al-An'aam:100 َلىٰ َوتَعَٰ

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ وَِٰت واََل ِفى ٱأْلَرِْض ُسبْحَٰ مَٰ ِفى ٱلسَّ
di dalam langit dan tidak di dalam bumi maha suci dia dan kamu

sangat tinggi daripada apa mereka persekutukan
Yunus:18

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ أَتَىٰٓ أَْمُر الـلَّـِه فَاَل تَْستَْعجُِلوهُ ُسبْحَٰ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlah minta

menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa
mereka persekutukan

An-Nahl:1

ا يَُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبيًرا َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka mengatakan

ketinggian sangat besar
Al-Isra:43

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َن الـلَّـِه َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci Allah dan kamu sangat tinggi dari apa mereka

persekutukan
Al-Qashash:68

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Ar-Ruum:40

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Az-Zumar:67

َوَعَلى ٱلَِّذيَن يُِطيُقونَُهۥ ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ
dan atas orang-orang yang berat dijalankannya tebusan-tebusan

makanan seorang miskin
Al-Baqarah:184 َوَعَلى

َوَعَلى ٱمْلَْوُلوِد َلُهۥ ِرزُْقُهنَّ وَِكْسَوتُُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
dan atas (ia[lk]) yang dilahirkan baginya rezki (mereka[pr]) dan

pakaian mereka[pr] dengan cara yang baik
Al-Baqarah:233
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َوَعَلى ٱْلَوارِِث ِمثُْل ذَٰلَِك
dan atas (ia[lk]) yang mewarisi seperti itu

Al-Baqarah:233

َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى ٱمْلُوِسعِ َقَدرُهُۥ َوَعَلى ٱمْلُْقِتِر َقَدرُهُۥ
dan (kalian) sungguh-sungguh memberikanlah mereka[pr] mut'ah

atas/terhadap orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas
orang yang sangat miskin / kikir menurut kemampuannya

Al-Baqarah:236

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:122

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:160

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Al-Maidah:11

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوَعَلى الـلَّـِه فَتَوَكَّ
dan atas Allah maka kalianhendaklah bertawakkal jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:23

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذى ظُفٍُر
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

tiap-tiap yang memiliki berkuku
Al-An'aam:146

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46

ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َلنَا ُهَو َمْوَلىٰنَا َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
bagi kami dia pelindung kami dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
At-Taubah:51

۟ َوَعَلى ٱلثَّلَٰثَِة ٱلَِّذيَن ُخلِّفُوا
dan atas tiga[lk] orang-orang yang sangat ditinggalkan

At-Taubah:118

ذَٰلَِك ِمن فَْضِل الـلَّـِه َعَليْنَا َوَعَلى ٱلنَّاِس
itu dari karunia Allah atas kami dan atas manusia

Yusuf:38

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
melainkan dengan seizin Allah dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
Ibrahim:11

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

berserah diri
Ibrahim:12
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ِبيِل َوِمنَْها َجآِئٌر َوَعَلى الـلَّـِه َقْصُد ٱلسَّ
dan atas Allah menuju/menunjukkan jalan dan

daripadanya/diantaranya bengkok
An-Nahl:9

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك ِمن َقبُْل
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

apa (kami) menceritakan atas kamu dari sebelum
An-Nahl:118

َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Al-
Mu'minuun:22

َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Ghafir:80

فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap

rasul-nya dan atas orang-orang yang beriman
Al-Fath:26

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman

Al-
Mujaadilah:10

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
Allah tidak tuhan kecuali dia dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman

At-
Taghaabun:13

َوةٌ رِِهْم ِغشَٰ َوَعَلىٰ َسْمِعِهْم َوَعَلىٰٓ أَبْصَٰ
dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka tutupan /

tabir
Al-Baqarah:7 َوَعَلىٰ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُروَن ِفى َخْلِق ٱلسَّ َوَعَلىٰ ُجنُوِبِهْم َويَتَفَكَّ
dan atas pembaringan mereka dan mereka memikirkan di dalam

penciptaan langit dan bumi
Ali-Imran:191

َلٰوةَ َوَعَلىٰ ُجنُوِبُكْم فَِإذَا ٱطَْمأْنَنتُْم فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan atas berbaring kalian maka apabila kalian telah merasa aman

maka kalian hendaklah mendirikan sholat
An-Nisa:103

ٱذُْكْر ِنْعَمِتى َعَليَْك َوَعَلىٰ وَٰلَِدِتَك أَيَّدتَُّك
kamu hendaklah ingat nikmatku atas kamu dan atas yang menjadi

ibumu aku menguatkan kamu
Al-Maidah:110

ُلوَن َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
dan atas tuhan mereka berubah menjadi bertawakkal

Al-Anfaal:2

ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
An-Nahl:42

ُلوَن إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99
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َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأِْتنَي ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru

dalam / jauh
Al-Hajj:27

أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ
untuk bersyukur nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas dan

atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku
An-Naml:19

ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
Al-Ankabuut:59

ُلوَن َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
dan atas tuhan mereka berubah menjadi bertawakkal

Asy-Syuura:36

لًِحا تَرَْضىُٰه َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku dan agar (ia)

mewujudkan amalan yang saleh meridhainya
Al-Ahqaaf:15

َوةٌ رِِهْم ِغشَٰ َوَعَلىٰ َسْمِعِهْم َوَعَلىٰٓ أَبْصَٰ
dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka tutupan /

tabir
Al-Baqarah:7 َوَعَلىٰٓ

ن مََّعَك ٍت َعَليَْك َوَعَلىٰٓ أَُممٍ مِّمَّ َوبَرَكَٰ
dan keberkatan atas kamu dan atas ummat-ummat dari siapa bersama

kamu
Huud:48

َويُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َوَعَلىٰٓ َءاِل يَْعُقوَب
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan atas keluarga yaqub

Yusuf:6

َق َوبَٰرَْكنَا َعَليِْه َوَعَلىٰٓ إِْسحَٰ
dan (kami) melimpahkan keberkatan atasnya dan atas ishak

Ash-
Shaafaat:113

ْلتُْم َل َوَعَليُْكم مَّا ُحمِّ فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليِْه َما ُحمِّ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya/hanyalah

atasnya apa dipulkan/dibebankan dan atas kalian apa
dibawa/diangkut

An-Nuur:54
َوَعَليُْكم

فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ َوَعَليْنَا ٱْلِحَساُب
maka sesungguhnya hanyalah atas kamu menyampaikan dan atas

(kami) menghisab
Arraad:40 َوَعَليْنَا

َلَها َما َكَسبَْت َوَعَليَْها َما ٱْكتََسبَْت
baginya apa ia telah mengusahakan dan diatasnya apa dia rencana

melakukan
Al-Baqarah:286 َوَعَليَْها

َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Al-
Mu'minuun:22

َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Ghafir:80
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ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ ْلُت َوَعَليِْه فَْليَتَوَكَّ إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
jika hukum/penentuan hanyalah bagi/hak Allah atasnya (aku) supaya

bertawakkal dan atas-nya maka ia hendaklah bertawakkal orang-
orang yang berserah diri

Yusuf:67
َوَعَليِْه

ْلنَا فََستَْعَلُموَن َمْن ُهَو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َوَعَليِْه تَوَكَّ
dan atas-nya (kami) supaya bertawakal maka kelak (kalian) akan

mengetahuinya siapa dia di dalam tambahan kesesatan nyata
Al-Mulk:29

ِعنَد َربِِّهْم َوَعَليِْهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
disisi tuhan mereka dan atas mereka kemurkaan dan bagi mereka

siksaan sangat keras/berat
Asy-Syuura:16 َوَعَليِْهْم

ٍت َوِبٱلنَّْجمِ ُهْم يَْهتَُدوَن َوَعلَٰمَٰ
dan tanda-tanda dan dengan bintang mereka mereka mendapat

petunjuk
An-Nahl:16 ٍت َوَعلَٰمَٰ

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ َوَلَعاَل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ُسبْحَٰ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian

maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:91

َوَلَعاَل
َوَقْد أَفَْلحَ ٱْليَْوَم َمِن ٱْستَْعَلىٰ

dan sesungguhnya (ia) sangat menguntungkan hari ini orang (kamu)
kelak akan menang / diatas

Thaahaa:64 ٱْستَْعَلىٰ
إِثُْمُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يُبَدُِّلونَُهۥٓ إِنَّ

maka sesungguhnya hanyalah dosanya atas/terhadap orang-orang
yang mengubahnya

Al-Baqarah:181 ٱلَِّذيَن
َسبِّحِ ٱْسَم َربَِّك ٱأْلَْعَلى

(kamu) sucikanlah dengan semurni-murninya(kt perintah) nama
tuhanmu sangat tinggi

Al-Alaa:1 ٱأْلَْعَلى
َوهللَِِّ ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم

dan kepunyaan Allah perumpamaan sangat tinggi dan dia maha
perkasa maha bijaksana

An-Nahl:60 ٱأْلَْعَلىٰ
 ُقْلنَا اَل تََخْف إِنََّك أَنَت ٱأْلَْعَلىٰ

kami mengatakan tidak takut sesungguhnya kamu kamu sangat tinggi
Thaahaa:68

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَلُه ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ ِفى ٱلسَّ
dan bagiNya perumpamaan sangat tinggi di dalam langit dan bumi

Ar-Ruum:27

ُعوَن إَِلى ٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰ َويُْقذَفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب مَّ الَّ يَسَّ
tidak mendengarkan kepada pemuka-pemuka sangat tinggi dan

dilempari dari setiap (ia[lk]) yang menepikan
Ash-Shaafaat:8

 َوُهَو ِبٱأْلُفُِق ٱأْلَْعَلىٰ
dan dia di ufuk sangat tinggi

An-Najm:7
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 فََقاَل أَنَا۠ َربُُّكُم ٱأْلَْعَلىٰ
lalu ia mengatakan aku tuhan kalian sangat tinggi

An-Naziaat:24

 إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّه ٱأْلَْعَلىٰ
kecuali dia hendaklah mencari wajah tuhannya sangat tinggi

Al-Lail:20

َما َكاَن لِىَ ِمْن ِعْلمٍۭ ِبٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰٓ إِذْ يَْختَِصُموَن
tidak adalah dia bagiku dari pengetahuan dengan pemimpin/golongan

sangat tinggi ketika mereka bersengketa
Shaad:69 ٱأْلَْعَلىٰٓ

أَْستَْكبَرَْت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلَعالِنَي
(kamu) menjadi menyombongkan diri atau adalah kamu
dari/termasuk orang-orang yang lebih tinggi derajatnya

Shaad:75 ٱْلَعالِنَي
واََل يَـُٔوُدهُۥ ِحفْظُُهَما َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَعِظيُم

dan tidak Dia merasa berat memelihara keduanya dan dia sangat
tinggi maha besar/maha agung

Al-Baqarah:255 ٱْلَعلِىُّ
َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر

dan bahwasannya Allah dia sangat tinggi sangat besar
Al-Hajj:62

َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
dan bahwasannya Allah dia sangat tinggi sangat besar

Luqman:30

َماذَا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا۟ ٱْلَحقَّ َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
apa yang dia mengatakan tuhan kalian mereka berkata kebenaran dan

dia sangat tinggi sangat besar
Saba':23

َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَعِظيُم
dan dia sangat tinggi maha besar/maha agung

Asy-Syuura:4

فَٱْلُحْكُم لِـلَّـِه ٱْلَعلِىِّ ٱْلَكِبيِر
maka hukum/keputusan bagi Allah sangat tinggi sangat besar Ghafir:12 ٱْلَعلِىِّ

وَِٰت ٱْلُعَلى مَٰ ْن َخَلَق ٱأْلَرَْض َوٱلسَّ تَنِزياًل مِّمَّ
penurunan sempurna dari siapa dia menciptakan bumi dan langit

tinggi
Thaahaa:4 ٱْلُعَلى

ُت ٱْلُعَلىٰ فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱلدَّرَجَٰ
maka itulah mereka bagi mereka (memperoleh) derajat tinggi Thaahaa:75 ٱْلُعَلىٰ

وََكلَِمُة الـلَّـِه ِهىَ ٱْلُعْليَا
dan kalimat Allah dia tinggi At-Taubah:40 ٱْلُعْليَا
َدِة ٱْلَكِبيُر ٱمْلُتََعاِل هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ

yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan sangat
besar maha tinggi

Arraad:9 ٱمْلُتََعاِل
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د م ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ,yg direncanakan terlebih

dahulu, yg dipikirkan sebelumnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membenamkan, mencelupkan,

mencelup

ٱْلِعَماِد ًدا مُّتََعمِّ َعَمٍد َدْت تََعمَّ
tiang/bangunan tinggi orang yang kemudian

dengan sengaja tiang/bangunan tinggi (ia) secara sengaja

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َدْت ُقُلوبُُكْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما َولَِٰكن مَّا تََعمَّ
akan tetapi apa yang (ia) secara sengaja hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:5 َدْت تََعمَّ

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى رَفَعَ ٱلسَّ
Allah yang (ia) meninggikan langit dengan tidak/tanpa

tiang/bangunan tinggi melihatnya
Arraad:2 َعَمٍد

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dengan tidak/tanpa tiang/bangunan tinggi

melihatnya
Luqman:10

َمدََّدةٍۭ ِفى َعَمٍد مُّ
di dalam tiang/bangunan tinggi yang sangat panjang

Al-Humazah:9

لًِدا ِفيَها ًدا فََجزَآؤُهُۥ َجَهنَُّم خَٰ َوَمن يَْقتُْل ُمؤِْمنًا مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuh yang sungguh-sungguh beriman

orang yang kemudian dengan sengaja maka balasannya neraka
jahanam yang kekal di dalamnya

An-Nisa:93
ًدا مُّتََعمِّ

ثُْل َما َقتََل ِمَن ٱلنََّعمِ ًدا فََجزَآٌء مِّ َوَمن َقتََلُهۥ ِمنُكم مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuhnya diantara kalian orang yang

kemudian dengan sengaja maka balasan seperti apa dia memerangi
dari binatang ternak

Al-Maidah:95

إِرََم ذَاِت ٱْلِعَماِد
kaum iram mempunyai tiang/bangunan tinggi Al-Fajr:7 ٱْلِعَماِد
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ر م ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna umur, masa, jaman, abad,

ketuaan, tuanya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menua, bertambah tua,

menjadi tua, menuakan, menyimpan lama

ُعُمرَِك ُعُمًرا َعَمُروَها تَأُْمُروَن ِبٱْلُعْمرَِة
umurmu beberapa masa (mereka)

memakmurkannya
kalian

memerintahkan
dengan ibadah

umrah

ٍر مَُّعمَّ َلَعْمرَُك َن ِعْمرَٰ ُعُمرِِهۦٓ ُعُمرَِك
orang-orang yang
berumur panjang demi umurmu imran umurnya umurmu

َوَعَمُروَهآ َوأْتَِمُروا۟ رْهُ نَُّعمِّ رُْكم نَُعمِّ ٍر مَُّعمَّ
dan (mereka)

memakmurkannya
dan (kalian[lk])

musyawarahkanlah
dipanjangkan

umurnya
beri umur panjang

pada kalian[lk]
orang-orang yang
berumur panjang

يَأْتَِمُروَن َوٱْلُعْمرَةَ َوٱْستَْعَمرَُكْم َوِعَمارَةَ َوَعَمُروَهآ
musyawarah dan umrah

dan Dia
memakmurkan

kamu
dan pengurus dan (mereka)

memakmurkannya

ُر يَُعمَّ َر يَُعمَّ يَْعُمُروا۟ يَْعُمُر يَأْتَِمُروَن
ia umur panjang ia umur panjang dia menyuruh dia menyuruh musyawarah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإذَآ أَِمنتُْم فََمن تََمتَّعَ ِبٱْلُعْمرَِة إَِلى ٱْلَحجِّ فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka apabila kalian telah aman maka barang siapa dia menjadi

tamattu/ingin dengan ibadah umrah kepada (sebelum) orang-orang
yang mengerjakan haji maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban

Al-Baqarah:196
ِبٱْلُعْمرَِة
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يُِريُد أَن يُْخرَِجُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهۦ فََماذَا تَأُْمُروَن
dia menghendaki bahwa dia akan mengeluarkan kalian dari

bumi/negeri kalian dengan sihirnya maka apakah kalian
memerintahkan

Asy-Syu'araa':35
تَأُْمُروَن

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9
َعَمُروَها

فََقْد َلِبثُْت ِفيُكْم ُعُمًرا مِّن َقبْلِِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
maka sesungguhnya telah (aku) tinggal kepada kalian beberapa masa

dari sebelumnya ia membenam kalian menggunakan akal
Yunus:16 ُعُمًرا

َوَلِبثَْت ِفينَا ِمْن ُعُمرَِك ِسِننَي
dan (kamu) menempati dalam kami dari umurmu beberapa tahun Asy-Syu'araa':18 ُعُمرَِك

واََل يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِهۦٓ إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب
dan tidak dikurangi dari umurnya melainkan/kecuali di dalam kitab Faathir:11 ُعُمرِِهۦٓ

َلِمنَي َن َعَلى ٱْلعَٰ َوَءاَل إِبْرَِٰهيَم َوَءاَل ِعْمرَٰ
dan keluarga Ibrahim dan keluarga imran atas/terhadap semesta alam Ali-Imran:33 َن ِعْمرَٰ

َن رَبِّ إِنِّى نَذَرُْت َلَك إِذْ َقاَلِت ٱْمَرأَُت ِعْمرَٰ
(Ingatlah) ketika kamu mengatakan isteri imran Tuhan sesungguhnya

aku aku bernadzar kepada Engkau
Ali-Imran:35

َن ٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها َوَمْريََم ٱبْنََت ِعْمرَٰ
dan Maryam puteri imran yang sangat memelihara kemaluannya

At-Tahriim:12

َلَعْمرَُك إِنَُّهْم َلِفى َسْكرَِتِهْم يَْعَمُهوَن
demi umurmu sesungguhnya mereka sungguh dalam kemabukan

mereka mereka terombang-ambing / bingung
Al-Hijr:72 َلَعْمرَُك

ٍر ُر ِمن مَُّعمَّ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ َوَما يَُعمَّ
dan tidak kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya dan

tidak ia umur panjang dari orang-orang yang berumur panjang
Faathir:11 ٍر مَُّعمَّ

َر ُر ِفيِه َمن تَذَكَّ رُْكم مَّا يَتَذَكَّ َلْم نَُعمِّ
tidak beri umur panjang pada kalian[lk] apa menjadi

mengingat/berfikir tentang (kebenaran) itu orang/siapa (ia) menjadi
cepatmengingat/berfikir

Faathir:37
رُْكم نَُعمِّ
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ْسُه ِفى ٱْلَخْلِق أَفَاَل يَْعِقُلوَن رْهُ نُنَكِّ َوَمن نَُّعمِّ
dan barangsiapa dipanjangkan umurnya dikembalikan dia di dalam

kejadian/ciptaan ia membenam mereka menggunakan akal
YaaSiin:68 رْهُ نَُّعمِّ

فَِإْن أَرَْضْعَن َلُكْم فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأْتَِمُروا۟ بَيْنَُكم ِبَمْعُروٍف
maka jika (mereka[pr]) menyusukan bagi kalian maka berilah mereka
maskawin mereka dan (kalian[lk]) musyawarahkanlah diantara kalian

dengan (ia[lk]) yang diperbaiki

Ath-Thalaaq:6
۟ َوأْتَِمُروا

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9
َوَعَمُروَهآ

أََجَعْلتُْم ِسَقايََة ٱْلَحآجِّ َوِعَمارَةَ ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
apakah (kalian) menjadikan pemberi minum orang-orang yang

mengerjakan haji dan pengurus masjid Haram
At-Taubah:19 َوِعَمارَةَ

ُهَو أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َوٱْستَْعَمرَُكْم ِفيَها
dia dia telah menjadikan kalian dari bumi dan Dia memakmurkan

kamu di dalamnya
Huud:61 َوٱْستَْعَمرَُكْم

وا۟ ٱْلَحجَّ َوٱْلُعْمرَةَ لِـلَّـِه َوأَِتمُّ
dan kalian hendaklah menyempurnakan ibadah haji dan umrah karena

Allah
Al-Baqarah:196 َوٱْلُعْمرَةَ

َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ٱمْلأََلَ يَأْتَِمُروَن ِبَك لِيَْقتُُلوَك
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya pembesar musyawarah

dengan/tentang kamu untuk membunuhmu
Al-Qashash:20 يَأْتَِمُروَن

جَِد الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر إِنََّما يَْعُمُر َمسَٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyuruh masjid-masjid Allah orang ia

beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:18 يَْعُمُر

جَِد الـلَّـِه َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي أَن يَْعُمُروا۟ َمسَٰ
tidak adalah dia bagi orang-orang musyrik bahwa dia menyuruh

masjid-masjid Allah
At-Taubah:17 ۟ يَْعُمُروا

َر َوَما ُهَو ِبُمزَْحزِِحِهۦ ِمَن ٱْلَعذَاِب أَن يَُعمَّ
dan tidak dia dengan orang yang melepaskannya dari siksa bahwa ia

umur panjang
Al-Baqarah:96 َر يَُعمَّ

ُر أَْلَف َسنٍَة َلْو يَُعمَّ
sekiranya ia umur panjang seribu tahun Al-Baqarah:96 ُر يَُعمَّ
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ٍر ُر ِمن مَُّعمَّ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ َوَما يَُعمَّ
dan tidak kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya dan

tidak ia umur panjang dari orang-orang yang berumur panjang
Faathir:11

فََمْن َحجَّ ٱْلبَيَْت أَِو ٱْعتََمَر
maka barang siapa dia berhaji rumah/baitullah atau dia berumrah Al-Baqarah:158 ٱْعتََمَر

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ طَاَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر بَْل َمتَّْعنَا هَٰٓ
bahkan (kami) memberi kesenangan mereka dan bapak-bapak mereka

sehingga panjang atas mereka umur
Al-Anbiyaa':44 ٱْلُعُمُر

 َولَِٰكنَّآ أَنَشأْنَا ُقُرونًا فَتَطَاَوَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر
akan tetapi (kami) telah menumbuhkan umat-umat/generasi maka (ia)

menjadi memanjang atas mereka umur
Al-Qashash:45

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّىُٰكْم َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
dan Allah ia menciptakan kalian kemudian dia mewafatkan kalian
dan diantara kamu orang dia ditolak kepada melemah / hina umur

An-Nahl:70 ٱْلُعُمِر
 فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5

َوٱْلبَيِْت ٱمْلَْعُموِر
dan rumah (ia[lk]) yang dimakmurkan Ath-Thuur:4 ٱمْلَْعُموِر
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ق م ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sifat mendalam, dalamnya,

lebar, lebarnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperdalam, mendalam

َعِميٍق
dalam / jauh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأِْتنَي ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru

dalam / jauh
Al-Hajj:27 َعِميٍق

3910

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ل م ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rumit, terperinci, teliti,

panjang lebar, luas, kejengkelan, gangguan, bertambah, perbuatan
menjengkelkan, hal menyakiti hati, hal tambah menjadi, acara kerja, cara
bekerja, laporan rapat, catatan, raket, keributan, kesibukan, kegaduhan,

kebisingan, ribut, gaduh, kegiatan, bising, usaha penipuan,
kehirukpirukan, pengejaran, pemburuan, pencarian, kejaran, pengusiran,

situasi, kedudukan, keadaan, hal, letak, tempat, ihwal, jabatan, tempat
tinggal, lokal, wewenang, bagian, urusan, tingkat, rapi, sesuai, prestasi,

perbuatan, kemahiran, penyusunan, pengadaan, pembinaan, pendudukan,
okupasi, hal mendiami, pertunangan, perjanjian, janji, pertempuran,
perjanjian pemakaian, fungsi, kegunaan, guna, pesta, faal, upacara,

pemegangan, pengerjaan, tindak, babak, lakon, keputusan, penetapan,
ayat, fiil, paal, undang-undang, main-main, tenaga kerja, kerja, usaha,
tugas, buruh, persalinan, tenaga buruh, bea, kelungguhan, kesusahan,

bisnis, perusahaan, perkara, kewajiban, tindakan, aksi, langkah, gerakan,
gerak, kekuatan, semangat, karya, hasil kerja, kerjaan, amal, reka.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bekerja, melihat,
mengunjungi, berkunjung, lihat, menjumpai, berjumpa, menemui,

mengerti, memeriksa, membaca, pergi ke, bertemu dgn, menampak,
memikirkan, memikir, membicarakan, mengusahakan, menjaga,

menguraikan, mengembangkan, memperkembangkan, ribut,
membisingkan, menempatkan, meletakkan, menaruh, memasukkan, taruh,
menduduki, menaruhkan, menampung, menyerahkan, mengenakan, kenal,

berfungsi, berjalan, bertindak, berbuat, berlaku, bertingkah, mengambil
tindakan, memperbuat, memainkan peran, mengikut, berusaha,

menderita, bekerja dgn susah payah, mendapat kesulitan, menugaskan,
membebani, memberatkan, bekerja dgn borongan, bekerja tdk tetap,

jalan, mengerjakan, menjalankan, menyelesaikan, mengolah, jadi,
menyebabkan, meramas-ramas.

ٌل أَْعمَٰ اًل أَْعمَٰ أَْعَمُل أَْعَمَل يَْعَمُلوَن
perbuatan-perbuatan perbuatan amal (ia) mewujudkan

amalan mereka mengerjakan

ُلنَا أَْعمَٰ ُلُكْم أَْعمَٰ َلُهْم أَْعمَٰ َلُكْم أَْعمَٰ ٌل أَْعمَٰ
amalan-amalan

kami
amalan-amalan

kalian
perbuatan-perbuatan

mereka
perbuatan-perbuatan

kamu perbuatan-perbuatan
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تَْعَمُلوَن لِِهْم أَْعمَٰ لُِكْم أَْعمَٰ ُلُهْم أَْعمَٰ ُلنَا أَْعمَٰ
kalian melakukan perbuatan-perbuatan

mereka
perbuatan-perbuatan

kalian amal-amal mereka amalan-amalan kami

َعَماًل َعاِمَلٌة َعاِمٌل تَّْعَمُل تَْعَمُلوَن
pekerjaan/amal (ia[pr]) yang

berbuat yang membuati melakukan kalian melakukan

َعَمَلُكْم َعَمَل َعَمٍل َعَمٌل َعَماًل
pekerjaanmu dia

berusaha/beramal/bekerja pekerjaan/amal perbuatan pekerjaan/amal

َعَمُلُهۥ َعَمُلُكْم َعَمُلَك َعَمَلُهْم َعَمَلُكْم
perbuatannya perbuatan kalian perbuatan kamu pekerjaan mereka pekerjaanmu

َعَملِى َعَملِِهۦ َعَملِِهم َعَمِل َعَمُلُهۥ
perbuatan perbuatannya amal perbuatan

mereka perbuatan perbuatannya

۟ َعِمُلوا َعِمَلتُْه َعِمَلْت َعِمَل َعَملِى
mereka

mengerjakan
(ia[pr])

mengusahakannya dia membuat dia membuat perbuatan

ِمٍل عَٰ ِمٌل عَٰ َعِمْلتُْم َعِمُلٓوا۟ َعِمُلوا۟
yang membuat yang membuati (kalian) kerjakan (mereka)

mengerjakan mereka mengerjakan

فَنَْعَمَل فَْليَْعَمْل فَْليَْعَمِل ِمُلوَن عَٰ ِمٍل عَٰ
lalu berbuat maka hendaklah

mengerjakan
maka hendaklah

berbuat
orang-orang yang

telah bekerja yang membuat

نَْعَمْل نَْعَمُل لَِعَملُِكم فَٱْعَمْل فَنَْعَمَل
akan mengerjakan mengerjakan (untuk) perbuatan

kalian maka bekerjalah lalu berbuat
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۟ َوَعِمُلوا َوَعِمَل َوَعَملِِهۦ َوتَْعَمْل نَْعَمْل
dan mereka
melakukan dan ia melakukan dan perbuatannya dan

mengerjakan/amal akan mengerjakan

َوٱْلَعَمُل َوٱْعَمُلوا۟
dan amalan dan kerjakanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن يَْعَمُلوَن زُيَِّن لِْلكَٰ
demikianlah dia dihiasi bagi orang-orang kafir adalah mereka mereka

mengerjakan mereka mengerjakan
Al-An'aam:122 يَْعَمُلوَن

لًِحا تَرَْضىُٰه َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan untuk (ia) mewujudkan amalan yang saleh meridhainya An-Naml:19 أَْعَمَل

لًِحا تَرَْضىُٰه َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku dan agar (ia)

mewujudkan amalan yang saleh meridhainya
Al-Ahqaaf:15

ا تَْعَمُلوَن آ أَْعَمُل َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ أَنتُم بَِريٓـُٔوَن ِممَّ
kalian berlepas diri dari apa amal dan aku berlepas diri dari apa

kalian melakukan
Yunus:41 أَْعَمُل

لًِحا ِفيَما تَرَْكُت َلَعلِّىٓ أَْعَمُل صَٰ
agar / boleh jadi aku amal yang saleh dalam apa/dalam hal (aku)

meninggalkan

Al-
Mu'minuun:100

اًل ُقْل َهْل نُنَبِّئُُكم ِبٱأْلَْخَسِريَن أَْعمَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah/maukah dijelaskan kepada

kalian[lk] dengan/tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan
Al-Kahfi:103 اًل أَْعمَٰ

ِمُلوَن ٌل مِّن ُدوِن ذَٰلَِك ُهْم َلَها عَٰ َوَلُهْم أَْعمَٰ
dan bagi perbuatan-perbuatan dari selain itu mereka kepadanya

orang-orang yang telah bekerja

Al-
Mu'minuun:63 ٌل أَْعمَٰ

َلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم يُْصلِحْ َلُكْم أَْعمَٰ
diperbaikilah bagi kalian perbuatan-perbuatan kamu dan dia

mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian
Al-Ahzab:71 َلُكْم أَْعمَٰ

3913

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#47
http://quran.bblm.go.id/test.htm#46
http://quran.bblm.go.id/test.htm#45
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#51


KosakataAlQuran

َلُكْم  َوَلتَْعرِفَنَُّهْم ِفى َلْحِن ٱْلَقْوِل َوالـلَّـُه يَْعَلُم أَْعمَٰ
dan sungguh (kamu) mengenal mereka di dalam lagu/tata bahasa

perkataan dan Allah dia mengetahui perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:30

َلُكْم  واََل تُبِْطُلٓوا۟ أَْعمَٰ
dan tidak kalian merusak perbuatan-perbuatan kamu

Muhammad:33

َلُكْم  َوالـلَّـُه َمَعُكْم َوَلن يَِترَُكْم أَْعمَٰ
dan Allah beserta kalian dan tidak akan mengurangi kalian

perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:35

َلُهْم َحَسرٍَٰت َعَليِْهْم َكذَٰلَِك يُِريِهُم الـلَّـُه أَْعمَٰ
seperti itulah diperlihatkan kepada mereka Allah perbuatan-perbuatan

mereka penyesalan atas mereka
Al-Baqarah:167 َلُهْم أَْعمَٰ

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ إِْذ زَيََّن َلُهُم ٱلشَّ  َو
dan ketika dia memandang baik bagi/kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
Al-Anfaal:48

َلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُبَْخُسوَن نَُوفِّ إَِليِْهْم أَْعمَٰ
dipenuhi/disempurnakan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka
didalamnya/didunia dan mereka didalamnya/didunia tidak dirugikan

Huud:15

َلُهْم َّا َليَُوفِّيَنَُّهْم َربَُّك أَْعمَٰ إِنَّ ُكالًّ ملَّ  َو
dan sesungguhnya kami setiap tentu pasti akan menyempurnakan

mereka tuhanmu perbuatan-perbuatan mereka
Huud:111

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ  فَزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
lalu (ia) benar-benar memandang baik bagi/kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
An-Nahl:63

َلُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن زَيَّنَّا َلُهْم أَْعمَٰ
kami menghiasi bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka maka

mereka mereka terombang-ambing / bingung
An-Naml:4

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ  َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik kepada mereka syaitan

perbuatan-perbuatan mereka
An-Naml:24

َلُهْم يْطَُٰن أَْعمَٰ  َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik bagi/kepada mereka

syaitan perbuatan-perbuatan mereka
Al-Ankabuut:38

َلُهْم  أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يُؤِْمنُوا۟ فَأَْحبََط الـلَّـُه أَْعمَٰ
itulah mereka tidak mereka mempercayai maka (ia) menyebabkan

menghapus Allah perbuatan-perbuatan mereka
Al-Ahzab:19

َلُهْم َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َولِيَُوفِّيَُهْم أَْعمَٰ
dan bagi disempurnakan mereka perbuatan-perbuatan mereka dan

mereka tidak mereka dianiaya
Al-Ahqaaf:19
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َلُهْم  ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه أََضلَّ أَْعمَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:1

َلُهْم  فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4

َلُهْم  َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَتَْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari maka kesengsaraan bagi

mereka dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:8

َلُهْم  ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكرُِهوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأَْحبََط أَْعمَٰ
itu karena sesungguhnya mereka (mereka) membenci apa yang ia

menurunkan Allah maka (ia) menyebabkan menghapus perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:9

َلُهْم  وََكرُِهوا۟ رِْضوَٰنَُهۥ فَأَْحبََط أَْعمَٰ
dan (mereka) membenci keridhaannya maka (ia) menyebabkan

menghapus perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:28

َلُهْم وا۟ الـلَّـَه َشيْـًٔا َوَسيُْحِبُط أَْعمَٰ  َلن يَُضرُّ
tidak mereka memberi mudharat Allah sesuatu dan (Allah) akan

menghapuskan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:32

َلُهْم  يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر ٱلنَّاُس أَْشتَاتًا لِّيَُرْوا۟ أَْعمَٰ
pada hari itu mengungkapkan manusia bermacam-macam untuk

dilihat perbuatan-perbuatan mereka
Az-Zalzalah:6

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ َوَلنَآ أَْعمَٰ
dan bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan

kalian
Al-Baqarah:139 ُلُكْم أَْعمَٰ

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ  َوَقاُلوا۟ َلنَآ أَْعمَٰ
dan mereka berkata bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu

amalan-amalan kalian
Al-Qashash:55

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ  الـلَّـُه َربُّنَا َوَربُُّكْم َلنَآ أَْعمَٰ
Allah tuhan kami dan tuhan kalian bagi kami amalan-amalan kami

dan bagi kamu amalan-amalan kalian
Asy-Syuura:15

ُلُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن أَن تَْحبََط أَْعمَٰ
bahwa akan hapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak kalian

menyadari
Al-Hujuraat:2

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ َوَلنَآ أَْعمَٰ
dan bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan

kalian
Al-Baqarah:139 ُلنَا أَْعمَٰ
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ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ َوَقاُلوا۟ َلنَآ أَْعمَٰ
dan mereka berkata bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu

amalan-amalan kalian
Al-Qashash:55

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ الـلَّـُه َربُّنَا َوَربُُّكْم َلنَآ أَْعمَٰ
Allah tuhan kami dan tuhan kalian bagi kami amalan-amalan kami

dan bagi kamu amalan-amalan kalian
Asy-Syuura:15

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَيَُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُ۟ولَِٰٓئَك َحِبطَْت أَْعمَٰ
maka dia mati dan dia pengingkar / pembangkang maka itulah

mereka dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat
Al-Baqarah:217 ُلُهْم أَْعمَٰ

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحِبطَْت أَْعمَٰ
itulah mereka orang-orang yang dia menyiakan amal-amal mereka di

dalam dunia dan akhirat
Ali-Imran:22

ِسِريَن ُلُهْم فَأَْصبَُحوا۟ خَٰ إِنَُّهْم مَلََعُكْم َحِبطَْت أَْعمَٰ
sesungguhnya mereka benar-benar beserta kalian dia menyiakan

amal-amal mereka maka mereka mejadi orang-orang yang rugi
Al-Maidah:53

ُلُهْم  َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َحِبطَْت أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan pertemuan akhirat dia menyiakan amal-amal mereka
Al-A'raaf:147

لُِدوَن ُلُهْم َوِفى ٱلنَّاِر ُهْم خَٰ َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka dan didalam neraka mereka orang-

orang yang kekal
At-Taubah:17

ِسُروَن ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat dan

mereka itu mereka orang-orang yang merugi
At-Taubah:69

ُلُهْم َكرََماٍد ثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم أَْعمَٰ مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka amal-amal mereka seperti abu
Ibrahim:18

ُلُهْم فَاَل نُِقيُم َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوزْنًا فََحِبطَْت أَْعمَٰ
maka (ia) menghapus amal-amal mereka maka tidak kami mendirikan

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat timbangan
Al-Kahfi:105

ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39

لُِكْم َشيْـًٔا اَل يَلِتُْكم مِّْن أَْعمَٰ
tidak dia mengkira-kira kalian dari perbuatan-perbuatan kalian

sesuatu
Al-Hujuraat:14 لُِكْم أَْعمَٰ
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لِِهْم فَيُِحلُّوا۟ َما َحرََّم الـلَّـُه زُيَِّن َلُهْم ُسٓوُء أَْعمَٰ
maka dihalalkan apa dia telah benar-benar mengharamkan Allah dia

dihiasi bagi mereka buruk perbuatan-perbuatan mereka
At-Taubah:37 لِِهْم أَْعمَٰ

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan Al-Baqarah:74 تَْعَمُلوَن

ا تَْعَمُلوَن  َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Al-Baqarah:85

إِنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:110

ا تَْعَمُلوَن  َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Al-Baqarah:140

ا تَْعَمُلوَن  َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa yang kalian

melakukan
Al-Baqarah:149

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan apa kalian
melakukan maha melihat

Al-Baqarah:233

ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dengan apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-Baqarah:234

إِنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
sesungguhnya Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:237

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Baqarah:265

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah dengan/tentang apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-Baqarah:271

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan sangat mengetahui

Al-Baqarah:283

 َوالـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما تَْعَمُلوَن
dan Allah sangat penyaksi atas/terhadap apa kalian melakukan

Ali-Imran:98

ا تَْعَمُلوَن  َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Ali-Imran:99
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بَُكْم َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن  واََل َمآ أَصَٰ
dan tidak apa dia menimpa kalian dan Allah maha mengetahui

dengan/terhadap apa kalian melakukan
Ali-Imran:153

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan maha melihat

Ali-Imran:156

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah dengan/terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

Ali-Imran:180

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:94

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:128

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:135

 إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan/terhadap apa kalian

melakukan
Al-Maidah:8

 فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-Maidah:105

 ثُمَّ إَِليِْه َمرِْجُعُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaNya tempat kembali kalian kemudian diterangkan

kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Al-An'aam:60

 أَن ِتْلُكُم ٱْلَجنَُّة أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
bahwa itulah surga diwariskannya dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-A'raaf:43

 َويَْستَْخلِفَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض فَيَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
dan dia kelak menjadikan kalian khalifah di dalam bumi maka dia

akan melihat bagaimana menurut kalian melakukan
Al-A'raaf:129

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72

 َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan Allah maha mengetahui dengan apa kalian melakukan

At-Taubah:16

3918

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian

kalian melakukan
At-Taubah:94

 فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian

kalian melakukan
At-Taubah:105

 بَْعِدِهْم لِنَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
sesudah mereka supaya memperhatikan bagaimana menurut kalian

melakukan
Yunus:14

 ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُكْم فَنُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada kami tempat kembali kalian maka/lalu dijelaskan

kepada kalian[lk] dengan/tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Yunus:23

ا تَْعَمُلوَن آ أَْعَمُل َوأَنَا۠ بَِرٓىٌء مِّمَّ  أَنتُم بَِريٓـُٔوَن ِممَّ
kalian berlepas diri dari apa amal dan aku berlepas diri dari apa

kalian melakukan
Yunus:41

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

َوٱتََّخذْتُُموهُ َورَآَءُكْم ِظْهِريًّا إِنَّ َربِّى ِبَما تَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan kamu mengambil/meletakkan Dia di belakangmu punggung
sesungguhnya Tuhanku dengan/terhadap apa kalian melakukan

sangat meliputi

Huud:92

واََل تَطَْغْوا۟ إِنَُّهۥ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jangan melampui batas sesungguhnya dia dengan/terhadap apa

kalian melakukan maha melihat
Huud:112

ا تَْعَمُلوَن ْل َعَليِْه َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ  فَٱْعبُْدهُ َوتَوَكَّ
maka sembahlah Dia dan bertawakkallah atasnya dan tidak tuhanmu

sebagai pelalai / pelupa dari/terhadap apa kalian melakukan
Huud:123

 بََلىٰٓ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
ya/benar sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
An-Nahl:28

 ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian hendaklah masuk surga ini dengan apa/disebabkan adalah

kalian kalian melakukan
An-Nahl:32

ا ُكنتُْم تَْعَمُلوَن  َوَلتُْسـَُٔلنَّ َعمَّ
dan sungguh akan ditanya dari/tentang apa adalah kalian kalian

melakukan
An-Nahl:93
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َدُلوَك فَُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن إِن جَٰ  َو
dan jika (mereka) semakin membantah kamu maka

katakan/ucapkanlah Allah paling mengetahui dengan/tentang apa
kalian melakukan

Al-Hajj:68

لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ
dan kerjakanlah yang saleh sesungguhnya aku dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui

Al-
Mu'minuun:51

ُهَو أَزَْكىٰ َلُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم
dia lebih bersih/suci bagi kalian dan Allah dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui
An-Nuur:28

 إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan/terhadap apa kalian

melakukan
An-Nuur:53

 َقاَل َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن
dia mengatakan Tuhanku paling mengetahui dengan/terhadap apa

kalian melakukan

Asy-
Syu'araa':188

ا تَْعَمُلوَن  فَِإْن َعَصْوَك فَُقْل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
maka jika mereka mendurhakaimu maka kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian
melakukan

Asy-
Syu'araa':216

 أَمَّاذَا ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
atau apakah adalah kalian kalian melakukan

An-Naml:84

 َهْل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
apakah/tidakkah kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian

kalian melakukan
An-Naml:90

ا تَْعَمُلوَن  فَتَْعرِفُونََها َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ
maka akan mengetahuinya dan tidak tuhanmu sebagai pelalai / pelupa

dari/tentang apa kalian melakukan
An-Naml:93

 فَاَل تُِطْعُهَمآ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
maka janganlah ditaati oleh keduanya kepadaku tempat kembali

kalian lalu akan ku-beritahukan kalian dengan/tentang apa adalah
kalian kalian melakukan

Al-Ankabuut:8

 َويَُقوُل ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
mengatakan kalian hendaklah merasakan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-Ankabuut:55

 ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaku tempat kembali kalian lalu akan ku-beritahukan

kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Luqman:15

َوأَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan bahwasannya Allah terhadap apa yang kalian melakukan maha

mengetahui
Luqman:29
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 إِنَّا نَِسينَُٰكْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami (kami) melupakan kalian[lk] dan dirasakanlah

siksa pengekalan dengan apa/sebab adalah kalian kalian melakukan
As-Sajdah:14

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia tentang apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Ahzab:2

وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
dan ia adalah Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Ahzab:9

لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ
dan kerjakanlah/beramallah yang saleh sesungguhnya aku

dengan/tentang apa kalian melakukan maha melihat
Saba':11

ا تَْعَمُلوَن  واََل نُْسـَُٔل َعمَّ
dan tidak akan ditanya dari/tentang apa kalian melakukan

Saba':25

 واََل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan tidak kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian kalian

melakukan
YaaSiin:54

 َوَما تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan tidak kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian kalian

melakukan
Ash-Shaafaat:39

 َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم َوَما تَْعَمُلوَن
dan/padahal Allah ia menciptakan kalian dan tidak kalian melakukan

Ash-Shaafaat:96

 ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian lalu dia

merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian kalian
melakukan

Az-Zumar:7

ا تَْعَمُلوَن  َولَِٰكن ظَنَنتُْم أَنَّ الـلَّـَه اَل يَْعَلُم َكِثيًرا مِّمَّ
akan tetapi kamu mengira bahwasanya Allah tidak dia mengetahui

sangat banyak dari apa kalian melakukan
Fush-Shilat:22

ٱْعَمُلوا۟ َما ِشئْتُْم إِنَُّهۥ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
bekerjalah kalian apa yang kalian telah menghendaki sesungguhnya

dia terhadap apa kalian melakukan maha melihat
Fush-Shilat:40

 َوِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتىٓ أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan itulah(tunggal) surga yang diwariskannya sebab adalah kalian

kalian melakukan
Az-Zukhruf:72

 تُْدَعىٰٓ إَِلىٰ ِكتَِٰبَها ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dipanggil kepada kitabnya/catatannya pada hari kalian diberi balasan

apa yang adalah kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:28
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 إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسخُ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami adalah kami mohon mencoret apa yang adalah

kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:29

بَْل َكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيرًۢا
bahkan adalah dia Allah terhadap apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Fath:11

أَْن أَظْفَرَُكْم َعَليِْهْم وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
bahwa Dia memenangkan kamu atas mereka dan ia adalah Allah

dengan kalian melakukan maha melihat
Al-Fath:24

 َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat terhadap apa kalian melakukan

Al-Hujuraat:18

 إِنََّما تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya hanyalah kalian diberi balasan apa yang adalah kalian

kalian melakukan
Ath-Thuur:16

 ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan terhadap apa adalah

kalian kalian melakukan
Ath-Thuur:19

َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما ُكنتُْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan dia beserta kalian dimana apa adalah kalian dan Allah dengan

apa-apa kalian melakukan maha melihat
Al-Hadiid:4

َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-Mujaadilah:3

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن  فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mengetahui terhadap apa-apa kalian melakukan
Al-Hasyr:18

يَفِْصُل بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
menjelaskan diantara kalian dan Allah terhadap apa kalian melakukan

maha melihat

Al-
Mumtahinah:3
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َدِة فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن هَٰ  َوٱلشَّ
dan yang menyaksikan lalu dia merangkan kepada kalian terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Jumu'ah:8

 إِذَا َجآَء أََجُلَها َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
apabila dia datang waktunya dan Allah maha mengetahui terhadap

apa kalian melakukan

Al-
Munaafiquun:11

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha melihat

At-Taghaabun:2

َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui

At-Taghaabun:8

 إِنََّما تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya hanyalah kalian diberi balasan apa adalah kalian kalian

melakukan
At-Tahriim:7

 ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan apa/karena

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Mursalaat:43

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَت تَّْعَمُل ٱْلَخبَِٰٓئَث َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dari negeri yang adalah ia melakukan

yang buruk
Al-Anbiyaa':74 تَّْعَمُل

ِقبَُة ٱلدَّاِر إِنِّى َعاِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

siapaadalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)
Al-An'aam:135 َعاِمٌل

َعاِمَلٌة نَّاِصبٌَة
(ia[pr]) yang berbuat (ia[pr]) yang letih/kepayahan Al-Ghaashiyah:3 َعاِمَلٌة

لًِحا َوَءاَخَر َسيِّئًا َوَءاَخُروَن ٱْعتَرَفُوا۟ ِبذُنُوِبِهْم َخَلطُوا۟ َعَماًل صَٰ
dan orang-orang lain (mereka) mengakui dengan dosa-dosa mereka
(mereka) mencampur adukkan pekerjaan/amal yang saleh dan yang

lain yang buruk

At-Taubah:102
َعَماًل

 وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Huud:7

 لِنَبُْلَوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل
hendak menguji mereka[lk] siapa diantara mereka lebih baik

pekerjaan/amal
Al-Kahfi:7

 إِنَّا اَل نُِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل
sesungguhnya kami tidak disia-siakan pahala orang memperbaiki

pekerjaan/amal
Al-Kahfi:30
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لًِحا واََل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحدًۢا فَْليَْعَمْل َعَماًل صَٰ
maka hendaklah mengerjakan pekerjaan/amal yang saleh dan

janganlah dia mempersekutukan dengan/dalam peribadatan tuhannya
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:110

ِفِظنَي َويَْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن ذَٰلَِك وَُكنَّا َلُهْم حَٰ
dan mengerjakan pekerjaan/amal bukan itu dan (kami) adalah kepada

mereka memelihara/menjaga
Al-Anbiyaa':82

لًِحا إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َعَماًل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan

pekerjaan/amal yang saleh
Al-Furqon:70

 ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Al-Mulk:2

لِحٌ نَّيْاًل إاِلَّ ُكِتَب َلُهم ِبِهۦ َعَمٌل صَٰ
pendapatan (bahaya) melainkan ia telah diwajibkan bagi mereka

dengannya perbuatan (ia[lk]) yang sholeh
At-Taubah:120 َعَمٌل

لِحٍ فَاَل تَْسـَْٔلِن إِنَُّهۥ َعَمٌل َغيُْر صَٰ
sesungguhnya dia perbuatan tidak / selain (ia[lk]) yang sholeh maka

jangan tanyakan kepada-ku
Huud:46

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

َعَمٍل

 َوَقِدْمنَآ إَِلىٰ َما َعِمُلوا۟ ِمْن َعَمٍل
dan (kami) meneguhkan kepada apa mereka mengerjakan dari

pekerjaan/amal
Al-Furqon:23

ِمٍل أَنِّى آَل أُِضيعُ َعَمَل عَٰ
sesungguhnya Aku tidak aku menyia-nyiakan dia

berusaha/beramal/bekerja yangmembuat
Ali-Imran:195 َعَمَل

إِنَّ الـلَّـَه َسيُبِْطُلُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْصلِحُ َعَمَل ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah akan membatalkannya sesungguhnya Allah tidak

menyebabkan memperbaiki dia berusaha/beramal/bekerja orang-
orang yang membuat kerusakan

Yunus:81

َوَسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ
dan akan melihat Allah pekerjaanmu dan rasulnya At-Taubah:94 َعَمَلُكْم

َوُقِل ٱْعَمُلوا۟ فََسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ َوٱمْلُؤِْمنُوَن
dan katakanlah bekerjalah kalian maka akan melihat Allah

pekerjaanmu dan rasulnya dan orang-orang mukmin
At-Taubah:105
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ٍة َعَمَلُهْم َكذَٰلَِك زَيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ
seperti itulah kami menghiasi bagi tiap-tiap ummat pekerjaan mereka Al-An'aam:108 َعَمَلُهْم

ِسِريَن َلِئْن أَْشرَْكَت َليَْحبَطَنَّ َعَمُلَك َوَلتَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ
sungguh jika (kamu) mempersekutukan agar sungguh-sungguh akan

gugur perbuatan kamu dan tentulah (kalian[lk]) menjadi
dari/termasuk para yang merugi

Az-Zumar:65
َعَمُلَك

إِن َكذَّبُوَك فَُقل لِّى َعَملِى َوَلُكْم َعَمُلُكْم َو
dan jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah
mengatakan bagiku perbuatan dan bagimu perbuatan kalian

Yunus:41 َعَمُلُكْم
ِن فََقْد َحِبَط َعَمُلُهۥ يمَٰ َوَمن يَْكفُْر ِبٱإْلِ

dan barang siapa ia mengingkari dengan/sesudah beriman maka
sesungguhnya telah dia menghapus/menyia-nyiakan perbuatannya

Al-Maidah:5 َعَمُلُهۥ
يْطَِٰن فَٱْجتَِنبُوهُ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن مِّْن َعَمِل ٱلشَّ

dari perbuatan syaitan maka kalian hendaklah menjauhi agar supaya
kalian kalian beruntung

Al-Maidah:90 َعَمِل
يْطَِٰن ذَا ِمْن َعَمِل ٱلشَّ َقاَل هَٰ

dia mengatakan ini dari perbuatan syaitan
Al-Qashash:15

َوَمآ أََلتْنَُٰهم مِّْن َعَملِِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak (kami) mengurangi mereka dari amal perbuatan mereka

dari sesuatu
Ath-Thuur:21 َعَملِِهم

أَفََمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ فَرََءاهُ َحَسنًا
maka siapkah yang dia dihiasi baginya buruk perbuatannya lalu

melihat/menganggapnya kebaikan
Faathir:8 َعَملِِهۦ

ِبيِل وََكذَٰلَِك زُيَِّن لِِفْرَعْوَن ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوُصدَّ َعِن ٱلسَّ
dan demikianlah dia dihiasi kepada fir'aun buruk perbuatannya dan

menghalangi dari jalan
Ghafir:37

َكَمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهم
seperti dia dihiasi baginya buruk perbuatannya dan mereka mengikuti

hawa nafsu mereka
Muhammad:14

إِن َكذَّبُوَك فَُقل لِّى َعَملِى َوَلُكْم َعَمُلُكْم َو
dan jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah
mengatakan bagiku perbuatan dan bagimu perbuatan kalian

Yunus:41 َعَملِى
َلٍة أَنَُّهۥ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسٓوءًۢا ِبَجهَٰ

bahwasanya barang siapa dia membuat diantara kalian keburukan
dengan kejahilan/kebodohan

Al-An'aam:54 َعِمَل
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لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ َمْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
An-Nahl:97

ِت لِحَٰ َوَمن يَأِْتِهۦ ُمؤِْمنًا َقْد َعِمَل ٱلصَّٰ
dan barangsiapa datang kepada-nya yang sungguh-sungguh beriman

sungguh telah dia membuat kesalehan-kesalehan
Thaahaa:75

لًِحا فَأِلَنفُِسِهْم يَْمَهُدوَن َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barangsiapa dia membuat yang saleh maka untuk diri mereka

sendiri menghamparkan / melapangkan
Ar-Ruum:44

َمْن َعِمَل َسيِّئًَة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها
barang siapa dia membuat buruk maka tidak dia membalas kecuali

serupa/seimbang dengannya
Ghafir:40

لًِحا مِّن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barang siapa dia membuat yang saleh dari laki-laki atau seorang

perempuan
Ghafir:40

لًِحا فَلِنَفِْسِهۦ مَّْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh maka untuk dirinya sendiri

Fush-Shilat:46

لًِحا فَلِنَفِْسِهۦ َمْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh maka untuk dirinya sendiri

Al-Jaatsiyah:15

يَْوَم تَجُِد ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخيٍْر مُّْحَضًرا
pada hari kamu mendapatkan tiap jiwa/orang apa dia membuat dari

kebajikan/kebaikan yang dalam kondisi cepat menghadap
Ali-Imran:30 َعِمَلْت

َوَما َعِمَلْت ِمن ُسٓوٍء
dan tidak dia membuat dari jelek

Ali-Imran:30

َوتَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dipenuhi/disempurnakan (olehnya) tiap jiwa/orang apa dia

membuat dan mereka tidak mereka dianiaya
An-Nahl:111

لُِكوَن ًما فَُهْم َلَها مَٰ ا َعِمَلْت أَيِْدينَآ أَنْعَٰ مِّمَّ
dari apa dia membuat tangan-tangan kami binatang-binatang ternak

lalu mereka padanya mereka yan telah memiliki/menguasai
YaaSiin:71

 َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa dia membuat

Az-Zumar:70

لِيَأُْكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦ َوَما َعِمَلتُْه أَيِْديِهْم أَفَاَل يَْشُكُروَن
supaya makan dari buahnya dan tidak (ia[pr]) mengusahakannya

tangan-tangan mereka ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:35 َعِمَلتُْه
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۟ ا َعِمُلوا ٌت مِّمَّ َولُِكلٍّ َدرَجَٰ
dan bagi tiap-tiap derajat dari apa mereka mengerjakan Al-An'aam:132 ۟ َعِمُلوا

يِّـَٔاِت ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِدَها َوٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-kesalahan

kemudian mereka melakukan taubat dari sesudahnya
Al-A'raaf:153

فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا۟ َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

mengerjakan dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

An-Nahl:34

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسُّ
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kejahatan dengan kejahilan/kebodohan
An-Nahl:119

إآِلَّ أَْحَصىَٰها َوَوَجُدوا۟ َما َعِمُلوا۟ َحاِضًرا
kecuali menghitungnya dan (mereka) mendapatkan apa yang mereka

mengerjakan (ia[lk]) yang mendatangi / hadir
Al-Kahfi:49

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َعِمُلوا۟ َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

mereka mengerjakan dan (ia) menambah mereka dari karunianya
An-Nuur:38

۟  َويَْوَم يُرَْجُعوَن إَِليِْه فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا
dan pada hari mereka dikembalikan kepada-Nya lalu dia

memberitahu mereka dengan apa mereka mengerjakan
An-Nuur:64

َوَقِدْمنَآ إَِلىٰ َما َعِمُلوا۟ ِمْن َعَمٍل
dan (kami) meneguhkan kepada apa mereka mengerjakan dari

pekerjaan/amal
Al-Furqon:23

يِّـَٔاِت يِّئَِة فَاَل يُْجزَى ٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Al-Qashash:84

لِيُِذيَقُهم بَْعَض ٱلَِّذى َعِمُلوا۟ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
untuk dirasakan kepada mereka sebagian yang mereka mengerjakan

boleh jadi mereka mereka kembali
Ar-Ruum:41

۟ ْعِف ِبَما َعِمُلوا  فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجزَآُء ٱلضِّ
maka itulah mereka bagi mereka balasan lipat ganda dengan

apa/sebab mereka mengerjakan
Saba':37

۟  لِيَُكفَِّر الـلَّـُه َعنُْهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َعِمُلوا
karena akan menutup Allah dari mereka paling buruk / jahat yang

mereka mengerjakan
Az-Zumar:35

۟  فََلنُنَبِّئَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَما َعِمُلوا
maka sungguh akan diberitakan orang-orang yang mereka

mengingkari dengan apa mereka mengerjakan
Fush-Shilat:50
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۟  َوبََدا َلُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا
dan nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan apa yang mereka

mengerjakan
Al-Jaatsiyah:33

۟  أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن نَتََقبَُّل َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِمُلوا
itulah mereka orang-orang yang (kami) supaya menerima dari mereka

memperbaiki apa yang mereka mengerjakan
Al-Ahqaaf:16

۟ ا َعِمُلوا ٌت مِّمَّ  َولُِكلٍّ َدرَجَٰ
dan bagi tiap-tiap derajat dari apa mereka mengerjakan

Al-Ahqaaf:19

۟ ـُٔوا۟ ِبَما َعِمُلوا  لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang kejahatan-

kejahatan (mereka) terhadap apa mereka mengerjakan
An-Najm:31

ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
kemudian dia memberitahukan kepada mereka tentang apa-apa

mereka mengerjakan pada hari kiamat-kiamat
Al-Mujaadilah:7

ُدوِر فَنُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
lalu dijelaskan kepada mereka tentang apa (mereka) mengerjakan
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati

Luqman:23
۟ َعِمُلٓوا

فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ أَْحَصىُٰه الـلَّـُه َونَُسوهُ
lalu dia memberitahu mereka tentang apa-apa (mereka) mengerjakan

menghitungnya Allah dan (mereka) melupakannya
Al-Mujaadilah:6

ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم
kamu hendaklah mengatakan bahkan/tidak demikian dan tuhan

sungguh akan dibangkitkan (kalian[pr]) kemudian sungguh akan
diberitahukan terhadap apa (kalian) kerjakan

At-Taghaabun:7
َعِمْلتُْم

ِمٌل َسْوَف تَْعَلُموَن َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati kelak/bakal kalian mengetahui

siapa datang kepada-nya siksaan
Huud:93 ِمٌل عَٰ

ِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن إِنِّى عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

Az-Zumar:39

ِمٍل أَنِّى آَل أُِضيعُ َعَمَل عَٰ
sesungguhnya Aku tidak aku menyia-nyiakan dia

berusaha/beramal/bekerja yangmembuat
Ali-Imran:195 ِمٍل عَٰ

ِمُلوَن َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم إِنَّا عَٰ
dan katakanlah bagi orang-orang yang tidak mereka beriman

bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian sesungguhnya kami
orang-orang yang telah bekerja

Huud:121
ِمُلوَن عَٰ
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ِمُلوَن ٌل مِّن ُدوِن ذَٰلَِك ُهْم َلَها عَٰ  َوَلُهْم أَْعمَٰ
dan bagi perbuatan-perbuatan dari selain itu mereka kepadanya

orang-orang yang telah bekerja

Al-
Mu'minuun:63

ِمُلوَن  فَٱْعَمْل إِنَّنَا عَٰ
maka bekerjalah sesungguhnya kami orang-orang yang telah bekerja

Fush-Shilat:5

ِمُلوَن ذَا فَْليَْعَمِل ٱْلعَٰ مِلِثِْل هَٰ
untuk seperti ini maka hendaklah berbuat orang-orang yang bekerja Ash-Shaafaat:61 فَْليَْعَمِل

لًِحا واََل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحدًۢا فَْليَْعَمْل َعَماًل صَٰ
maka hendaklah mengerjakan pekerjaan/amal yang saleh dan

janganlah dia mempersekutukan dengan/dalam peribadatan tuhannya
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:110 فَْليَْعَمْل

أَْو نُرَدُّ فَنَْعَمَل َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل
atau kami dikembalikan lalu berbuat tidak / bukan / selain yang

adalah kamimengerjakan
Al-A'raaf:53 فَنَْعَمَل

ِمُلوَن فَٱْعَمْل إِنَّنَا عَٰ
maka bekerjalah sesungguhnya kami orang-orang yang telah bekerja Fush-Shilat:5 فَٱْعَمْل

َقاَل إِنِّى لَِعَملُِكم مَِّن ٱْلَقالِنَي
dia mengatakan sesungguhnya aku (untuk) perbuatan kalian dari

orang-orang yang sangat benci

Asy-
Syu'araa':168

لَِعَملُِكم
أَْو نُرَدُّ فَنَْعَمَل َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل

atau kami dikembalikan lalu berbuat tidak / bukan / selain yang
adalah kami mengerjakan

Al-A'raaf:53 نَْعَمُل
َلَم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُسٓوءٍۭ فَأَْلَقُوا۟ ٱلسَّ

lalu (mereka) melemparkanlah penyerahan/tunduk tidak adalah kami
mengerjakan dari jelek

An-Nahl:28

َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل أََو
tidak / bukan / selain yang adalah kami mengerjakan atau setiap

Faathir:37

لًِحا إِنَّا ُموِقنُوَن َربَّنَآ أَبَْصرْنَا َوَسِمْعنَا فَٱرِْجْعنَا نَْعَمْل صَٰ
ya tuhan kami (kami) telah melihat dan (kami) mendengar maka

(kamu) kembalikanlah kami akan mengerjakan yang saleh
sesungguhnya kami orang-orang yang yakin

As-Sajdah:12 نَْعَمْل

لًِحا َوُهْم يَْصطَرُِخوَن ِفيَها َربَّنَآ أَْخرِْجنَا نَْعَمْل صَٰ
dan mereka (mereka) meneriakkan di dalamnya ya tuhan kami kamu

hendaklah mengeluarkan kami akan mengerjakan yang saleh
Faathir:37
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لًِحا َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَْعَمْل صَٰ
dan siapa (ia[lk]) mentaati diantara (kalian[pr]) adalah Allah dan

rasul-nya dan mengerjakan/amal yang saleh
Al-Ahzab:31 َوتَْعَمْل

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي ِنى ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِهۦ َونَجِّ َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya

dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari kaum yang mendzalmi
At-Tahriim:11 َوَعَملِِهۦ

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Baqarah:62 َوَعِمَل

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Maidah:69

لًِحا َوأَمَّا َمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
dan adapun orang ia beriman dan ia melakukan yang saleh

Al-Kahfi:88

لًِحا إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh

Maryam:60

لًِحا ثُمَّ ٱْهتََدٰى َن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ إِنِّى َلَغفَّاٌر ملِّ َو
dan sesungguhnya Aku sungguh sangat pengampun bagi siapa dia

bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh kemudian
(ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:82

لًِحا إاِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َعَماًل صَٰ
kecuali orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan

pekerjaan/amal yang saleh
Al-Furqon:70

لًِحا َوَمن تَاَب َوَعِمَل صَٰ
dan barangsiapa dia bertaubat dan ia melakukan yang saleh

Al-Furqon:71

لًِحا فَأَمَّا َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
maka adapun orang dia bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang

saleh
Al-Qashash:67

ِبُروَن لًِحا واََل يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ٱلصَّٰ َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan tidak dilemparkan kecuali orang-

orang yang sabar
Al-Qashash:80

لًِحا إاِلَّ َمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
kecuali orang ia beriman dan ia melakukan yang saleh

Saba':37

لًِحا َوَقاَل إِنَِّنى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan dia mengucapkan sesungguhnya

aku termasuk orang-orang yang berserah diri / patuh
Fush-Shilat:33
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ِت لِحَٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:25 ۟ َوَعِمُلوا

ِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:82

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:277

ِت لِحَٰ َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ali-Imran:57

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:57

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:122

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nisa:173

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:9

ِت ُجنَاٌح لِحَٰ َليَْس َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dosa-dosa
Al-Maidah:93

ِت لِحَٰ ِفيَما طَِعُمٓوا۟ إِذَا َما ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
tentang apa mereka memakan apabila/jika apa mereka bertakwa dan

mereka mempercayai dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:93

ِت اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَهآ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan tidak kami membebani seseorang kecuali
kesanggupannya

Al-A'raaf:42

ِت ِبٱْلِقْسِط َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dengan adil dan orang-

orang yang mereka mengingkari bagi mereka tambahan minuman
dari air panas sangat mendidih

Yunus:4
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ِنِهْم ِت يَْهِديِهْم َربُُّهم ِبِإيمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan dia memberi petunjuk tuhan mereka
karena keimanan mereka

Yunus:9

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka sabar dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Huud:11

ِت َوأَْخبَتُٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan dan (mereka) merendahkan diri

kepada tuhan mereka

Huud:23

ِت طُوبَىٰ َلُهْم َوُحْسُن َمـَٔاٍب لِحَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kebaikan bagi mereka dan baik tempat kembali
Arraad:29

ِت لِحَٰ َوأُْدِخَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan dia dimasukkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Ibrahim:23

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:30

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:107

ُن ُودًّا ِت َسيَْجَعُل َلُهُم ٱلرَّْحمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan kelak akan menjadikan bagi mereka
pemurah rasa kasih sayang

Maryam:96

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Hajj:14

ِت َجنٍَّٰت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan surga
Al-Hajj:23

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ِت َلُهم مَّ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang

sangat mulia

Al-Hajj:50

ِت ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam surga kenikmatan
Al-Hajj:56
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ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nuur:55

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan

Asy-
Syu'araa':227

ِت َلنَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan sungguh akan ditutupi/dihapus dari mereka

kesalahan-kesalahan mereka

Al-Ankabuut:7

لِِحنَي ِت َلنُْدِخَلنَُّهْم ِفى ٱلصَّٰ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh (kami) akan masukkan mereka di
dalam orang-orang yang soleh

Al-Ankabuut:9

ِت َلنُبَوِّئَنَُّهم مَِّن ٱْلَجنَِّة ُغرَفًا لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh akan ditempatkan mereka dari/di dalam
surga tempat yang tinggi

Al-Ankabuut:58

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ar-Ruum:15

ِت ِمن فَْضلِِهۦٓ لِحَٰ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari
karunianya

Ar-Ruum:45

ِت َلُهْم َجنَُّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka surga kenikmatan

Luqman:8

ِت لِحَٰ أَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
As-Sajdah:19

ِت لِحَٰ لِّيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Saba':4

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ِت َلُهم مَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Faathir:7

ِت َوَقلِيٌل مَّا ُهْم لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan dan sangat sedikit apa mereka
Shaad:24
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ِت لِحَٰ أَْم نَْجَعُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
atau jadikan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Shaad:28

ُروَن ِت واََل ٱمْلُِسىُٓء َقلِياًل مَّا تَتَذَكَّ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan tidak orang yang

jahat sedikit apa-apa kalian mendapatkan peringatan
Ghafir:58

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain
(ia[lk]) yang diputus-putus

Fush-Shilat:8

ِت ِفى َرْوَضاِت ٱْلَجنَّاِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam taman-taman surga
Asy-Syuura:22

ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23

ِت َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ لِحَٰ َويَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan memperkenankan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan menambah mereka dari
karunianya

Asy-Syuura:26

ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Jaatsiyah:30

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Muhammad:12

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29
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ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِت ِمَن ٱلظُُّلمَٰ لِحَٰ لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena akan dikeluarkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari kegelapan kepada
cahaya

Ath-Thalaaq:11

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُونٍۭ لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk]) yang
diputus

Al-Inshiqaaq:25

ِت َلُهْم َجنٌَّٰت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka kebun
Al-Buruuj:11

ِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan maka bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk])
yang diputus-putus

At-Tin:6

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baiyinah:7

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Asr:3

ِفِظنَي َويَْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن ذَٰلَِك وَُكنَّا َلُهْم حَٰ
dan mengerjakan pekerjaan/amal bukan itu dan (kami) adalah kepada

mereka memelihara/menjaga
Al-Anbiyaa':82 َويَْعَمُلوَن

لًِحا يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya
At-Taghaabun:9 َويَْعَمْل

لًِحا يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barang siapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dia masukkannya surga
Ath-Thalaaq:11

لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ
dan kerjakanlah yang saleh sesungguhnya aku dengan/terhadap apa

kalian melakukan sangat mengetahui

Al-
Mu'minuun:51

۟ َوٱْعَمُلوا
لًِحا إِنِّى ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر َوٱْعَمُلوا۟ صَٰ

dan kerjakanlah/beramallah yang saleh sesungguhnya aku
dengan/tentang apa kalian melakukan maha melihat

Saba':11

لِحُ يَرْفَُعُهۥ إَِليِْه يَْصَعُد ٱْلَكلُِم ٱلطَّيُِّب َوٱْلَعَمُل ٱلصَّٰ
kepada-Nya mendaki / menaiki perkataan kebaikan dan amalan orang

yang berbuat kebajikan/salehnaik kepada-nya
Faathir:10 َوٱْلَعَمُل

3935

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِملنَِي َعَليَْها َوٱمْلُؤَلَّفَِة ِكنيِ َوٱْلعَٰ َدقَُٰت لِْلفَُقرَآِء َوٱمْلَسَٰ إِنََّما ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah sedekah bagi orang-orang fakir dan orang-

orang miskin dan Xamil/pengurus diatasnya dan para muallaf
At-Taubah:60 ِملنَِي َوٱْلعَٰ

ا يَْعَمُل ٱلظَّٰلُِموَن َ الـلَّـَه غَِٰفاًل َعمَّ واََل تَْحَسنبَّ
dan jangan kalian mengira Allah (ia[lk]) yang melalaikan dari apa

mengerjakan orang-orang yang zalim
Ibrahim:42 يَْعَمُل

ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلىٰ َشاِكَلِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan setiap mengerjakan atas/terhadap

(ia[pr]) yang keadaannya / bentuknya
Al-Isra:84

َمن يَْعَمُل بَنْيَ يََديِْه ِبِإذِْن َربِِّهۦ
orang/jin mengerjakan diantara hadapannya dengan seizin tuhannya

Saba':12

َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat terhadap apa mereka mengerjakan Al-Baqarah:96 يَْعَمُلوَن

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن  واََل تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
dan tidak kalian ditanya tentang apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-Baqarah:134

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن  واََل تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
dan tidak kalian ditanya dari/tentang apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-Baqarah:141

ا يَْعَمُلوَن  َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa mereka mengerjakan

Al-Baqarah:144

إِنَّ الـلَّـَه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
sesungguhnya Allah dengan/terhadap (segala apa) mereka

mengerjakan sangat meliputi
Ali-Imran:120

 َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat dengan/terhadap apa mereka mengerjakan

Ali-Imran:163

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ إِنََّما ٱلتَّْوبَُة َعَلى الـلَّـِه لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah taubatnya atas/terhadap Allah bagi orang-

orang yang mereka mengerjakan kejahatan dengan
kejahilan/kebodohan

An-Nisa:17

يِّـَٔاِت َوَليَْسِت ٱلتَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan dia bukanlah taubatnya bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kesalahan-kesalahan
An-Nisa:18

وََكاَن الـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيطًا
dan ia adalah Allah dengan/terhadap apa mereka mengerjakan maha

meliputi
An-Nisa:108
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ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن  َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

mereka mengerjakan
Al-Maidah:62

نُْهْم َسآَء َما يَْعَمُلوَن ْقتَِصَدةٌ وََكِثيٌر مِّ ٌة مُّ نُْهْم أُمَّ  مِّ
dari mereka umat/golongan yang dalam kondisi dipertengahan dan

sangat banyak dari mereka amat buruk apa mereka mengerjakan
Al-Maidah:66

 َوالـلَّـُه بَِصيرٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah maha melihat dengan/terhadap apa mereka mengerjakan

Al-Maidah:71

يْطَُٰن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن  َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik kepada mereka syaitan apa

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:43

 َوَلْو أَْشرَُكوا۟ َلَحِبَط َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan kalau kalian menyekutukan niscaya dia menghilangkan dari

mereka apa (amalan) adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:88

 فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
lalu dia memberitahu mereka dengan apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-An'aam:108

 َوُهَو َولِيُُّهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia dia melindungi mereka dengan/disebabkan apa adalah mereka

mereka mengerjakan
Al-An'aam:127

ا يَْعَمُلوَن  َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak tuhanmu sebagai pelalai / pelupa dari apa yang mereka

mengerjakan
Al-An'aam:132

 فََوَقعَ ٱْلَحقُّ َوبَطََل َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka dia nyatalah yang benar dan dia melenyapkan apa adalah

mereka mereka mengerjakan
Al-A'raaf:118

 َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-A'raaf:139

 َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
apakah mereka diberi balasan kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-A'raaf:147

 َسيُْجزَْوَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
kelak akan diberi balasan apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-A'raaf:180

فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه ِبَما يَْعَمُلوَن بَِصيٌر
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

dengan /terhadap apa mereka mengerjakan maha melihat
Al-Anfaal:39

َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َوالـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan Allah dengan apa

mereka mengerjakan sangat meliputi
Al-Anfaal:47
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 إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan
At-Taubah:9

 لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

adalah mereka mereka mengerjakan
At-Taubah:121

 َكذَٰلَِك زُيَِّن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
seperti itulah dia dihiasi bagi orang-orang yang melampaui batas apa

adalah mereka mereka mengerjakan
Yunus:12

 َوَحِبَط َما َصنَُعوا۟ ِفيَها َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan lenyap apa (mereka) mengusahakan didalamnya/diakhirat dan

keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan
Huud:16

يِّـَٔاِت َوَجآَءهُۥ َقْوُمُهۥ يُْهَرُعوَن إَِليِْه َوِمن َقبُْل َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan datang kepadanya kaumnya sangat disegerakan kepadanya dan

dari sebelum adalah mereka mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Huud:78

إِنَُّهۥ ِبَما يَْعَمُلوَن َخِبيٌر
sesungguhnya dia dengan/terhadap apa mereka mengerjakan maha

mengetahui
Huud:111

 َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبَما يَْعَمُلوَن
dan Allah sangat mengetahui dengan/terhadap apa mereka

mengerjakan
Yusuf:19

 فَاَل تَبْتَِئْس ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka jangan berduka cita terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Yusuf:69

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن  َعمَّ
tentang apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Hijr:93

 َوَلنَْجِزيَنَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرٓوا۟ أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan orang-orang yang mereka sabar

pahala mereka dengan yang lebih baik apa adalah mereka mereka
mengerjakan

An-Nahl:96

 َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka pahala mereka dengan

yang lebih baik apa adalah mereka mereka mengerjakan
An-Nahl:97

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا لِحَٰ ُر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala sangat besar

Al-Isra:9

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا لِحَٰ َر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala kebaikan

Al-Kahfi:2

3938

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِكنَي يَْعَمُلوَن ِفى ٱْلبَْحِر ِفينَُة فََكانَْت مِلَسَٰ أَمَّا ٱلسَّ
adapun perahu maka (ia) adalah untuk orang-orang miskin mereka

mengerjakan di dalam laut
Al-Kahfi:79

 اَل يَْسِبُقونَُهۥ ِبٱْلَقْوِل َوُهم ِبأَْمرِِهۦ يَْعَمُلوَن
tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka dengan

perintahnya mereka mengerjakan
Al-Anbiyaa':27

 َوأَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan kaki mereka dengan/terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
An-Nuur:24

 َقاَل َوَما ِعْلِمى ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dia mengatakan dan tidak pengetahuanku dengan/tentang apa adalah

mereka mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':112

ا يَْعَمُلوَن ِنى َوأَْهلِى ِممَّ  رَبِّ نَجِّ
Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dan keluargaku dari

apa mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':169

 إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
melainkan apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Qashash:84

يِّـَٔاِت أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
atau/apakah mengira orang-orang yang mereka mengerjakan

kesalahan-kesalahan
Al-Ankabuut:4

 َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka memperbaiki yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-Ankabuut:7

 أَْعنُيٍ َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
mata-mata (kb jamak) balasan terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
As-Sajdah:17

 فََلُهْم َجنَُّٰت ٱمْلَأَْوٰى نُزاُلًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka bagi mereka surga tempat tinggal anugerah-anugerah terhadap

apa adalah mereka mereka mengerjakan
As-Sajdah:19

ِريَب يَْعَمُلوَن َلُهۥ َما يََشآُء ِمن مَّحَٰ
mereka mengerjakan baginya apa dia kehendaki dari gedung-gedung

yang tinggi
Saba':13

 َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

 َويَْجِزيَُهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan memberi balasan kepada pahala mereka dengan yang lebih baik

yang adalah mereka mereka mengerjakan
Az-Zumar:35
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رُُهْم َوُجُلوُدُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن  َسْمُعُهْم َوأَبْصَٰ
pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka

tentang apa adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:20

 َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka paling buruk / jahat yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:27

 َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
balasan terhadap apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Ahqaaf:14

 َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
balasan bagi apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Waqi'a:24

 إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Al-
Mujaadilah:15

 إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Al-
Munaafiquun:2

َوَمن يَْعَمْل ُسٓوًءا أَْو يَظْلِْم نَفَْسُهۥ
dan barang siapa dia mengerjakan keburukan atau dia menganiaya

dirinya
An-Nisa:110 يَْعَمْل

َمن يَْعَمْل ُسٓوًءا يُْجزَ ِبِهۦ
barang siapa dia mengerjakan keburukan dia membalas dengannya

An-Nisa:123

ِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ لِحَٰ َوَمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
dan barang siapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dari laki-

laki atau seorang perempuan
An-Nisa:124

ِت َوُهَو ُمؤِْمٌن لِحَٰ َوَمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
dan barangsiapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dan dia

orang yang beriman
Thaahaa:112

ِت َوُهَو ُمؤِْمٌن لِحَٰ فََمن يَْعَمْل ِمَن ٱلصَّٰ
maka barang siapa dia mengerjakan dari kesalehan-kesalehan dan dia

orang yang beriman
Al-Anbiyaa':94

فََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َخيْرًا يَرَهُۥ
maka barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kebaikan melihatnya
Az-Zalzalah:7

َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َشرًّا يَرَهُۥ
dan barang siapa dia mengerjakan seberat/sebesar zarrah/biji sangat

kecil kejahatan melihatnya
Az-Zalzalah:8

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Al-An'aam:135 ۟ ٱْعَمُلوا
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َوُقِل ٱْعَمُلوا۟ فََسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ َوٱمْلُؤِْمنُوَن
dan katakanlah bekerjalah kalian maka akan melihat Allah

pekerjaanmu dan rasulnya dan orang-orang mukmin
At-Taubah:105

َويََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
dan hai kaumku bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian

Huud:93

ِمُلوَن َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم إِنَّا عَٰ
dan katakanlah bagi orang-orang yang tidak mereka beriman

bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian sesungguhnya kami
orang-orang yang telah bekerja

Huud:121

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Az-Zumar:39

ٱْعَمُلوا۟ َما ِشئْتُْم إِنَُّهۥ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
bekerjalah kalian apa yang kalian telah menghendaki sesungguhnya

dia terhadap apa kalian melakukan maha melihat
Fush-Shilat:40

ُكوُر ٱْعَمُلٓوا۟ َءاَل َداُوۥَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَى ٱلشَّ
bekerjalah kalian hai keluarga daud syukur dan sangat sedikit dari

hamba-hamba-ku syukur
Saba':13 ۟ ٱْعَمُلٓوا

رِْد ِبغٍَٰت َوَقدِّْر ِفى ٱلسَّ أَِن ٱْعَمْل سَٰ
agar/hendalah (kamu) buatlah baju besi dan (kamu) sungguh-sungguh

ukurlah / tetapkanlah di dalam tenunan/anyaman
Saba':11 ٱْعَمْل

ِمُلوَن ذَا فَْليَْعَمِل ٱْلعَٰ مِلِثِْل هَٰ
untuk seperti ini maka hendaklah berbuat orang-orang yang bekerja Ash-Shaafaat:61 ِمُلوَن ٱْلعَٰ

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها َوِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Ali-Imran:136 ِملنَِي ٱْلعَٰ

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها ِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ  خَٰ
orang-orang yang kekal di alamnya sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Al-Ankabuut:58

ِملنَِي  فَِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ
maka nikmat pahala/balasan orang-orang yang beramal

Az-Zumar:74
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ه م ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dgn cara buta, babi buta,

bingung, tak terkontrol
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَْعَمُهوَن
mereka terombang-ambing / bingung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويَُمدُُّهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan ia panjangkan mereka di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka

mereka terombang-ambing / bingung
Al-Baqarah:15 يَْعَمُهوَن

 َونَذَرُُهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan kami biarkan mereka di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka

mereka terombang-ambing / bingung
Al-An'aam:110

 َويَذَرُُهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan (ai) membiarkan mereka[lk] di dalam kedurhakaan/kesesatan

mereka mereka terombang-ambing / bingung
Al-A'raaf:186

 فَنَذَُر ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
maka dia memberi peringatan orang-orang yang tidak mereka

mengharapkan pertemuan dengan kami di dalam
kedurhakaan/kesesatan mereka mereka terombang-ambing / bingung

Yunus:11

 َلَعْمرَُك إِنَُّهْم َلِفى َسْكرَِتِهْم يَْعَمُهوَن
demi umurmu sesungguhnya mereka sungguh dalam kemabukan

mereka mereka terombang-ambing / bingung
Al-Hijr:72

وا۟ ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن  لََّلجُّ
tentu terus menerus di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka mereka

terombang-ambing / bingung

Al-
Mu'minuun:75

َلُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن  زَيَّنَّا َلُهْم أَْعمَٰ
kami menghiasi bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka maka

mereka mereka terombang-ambing / bingung
An-Naml:4
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و م ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pakcik, uak, bibi, tante, bibik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

تُُكْم َوَعمَّٰ َك َعمِّ ِتُكْم َعمَّٰ ِتَك َعمَّٰ ِمُكْم أَْعمَٰ
dan saudara-saudara

perempuan bapak
kalian

saudara laki-laki
bapakmu

saudara perempuan
bapak kalian

saudara perempuan
bapakmu

saudara-saudara
laki-laki bapak

kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمُكْم أَْو بُيُوِت أََخوَِٰتُكْم أَْو بُيُوِت أَْعمَٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan kalian atau rumah-rumah

saudara-saudara laki-laki bapak kalian
An-Nuur:61 ِمُكْم أَْعمَٰ

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

ِتَك َعمَّٰ

لَِٰتُكْم ِتُكْم أَْو بُيُوِت أَْخوَٰلُِكْم أَْو بُيُوِت خَٰ أَْو بُيُوِت َعمَّٰ
atau rumah-rumah saudara perempuan bapak kalian atau rumah-

rumah saudara laki-laki ibu kalian atau rumah-rumah saudara
perempuan ibu kalian

An-Nuur:61 ِتُكْم َعمَّٰ

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

َك َعمِّ
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لَٰتُُكْم تُُكْم َوخَٰ تُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخوَٰتُُكْم َوَعمَّٰ ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّهَٰ
dia haram atas kalian ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan

saudara-saudara perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan
bapak kalian dan saudara-saudara perempuan ibu kalian

An-Nisa:23 تُُكْم َوَعمَّٰ
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ي م ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membutakan, menyilaukan,
mengaburkan, menyamarkan, mengkamuflir, menipu

۟ َعُموا َعًمى تَْعَمى أَْعَمىٰٓ أَْعَمىٰ
mereka buta tahun (kamu) buta buta buta

ُعْمىٌ َعِمنَي َعِمىَ َعُموَن َعُموا۟
buta buta dia buta mereka buta mereka buta

يَْت فَُعمِّ فََعِميَْت فََعُموا۟ ُعْميًا ُعْمىٌ
maka/lalu sering

dibutakan maka (ia) buta/gelap maka mereka
menjadi buta buta buta

ٱأْلَْعَمىٰ َوُعْميَانًا َوأَْعَمىٰٓ َكٱأْلَْعَمىٰ يَْت فَُعمِّ
orang yang buta dan orang-orang

buta dan butakanlah seperti orang buta maka/lalu sering
dibutakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِذِهۦٓ أَْعَمىٰ َوَمن َكاَن ِفى هَٰ
dan barangsiapa adalah dia di dalam ini buta Al-Isra:72 أَْعَمىٰ

فَُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة أَْعَمىٰ َوأََضلُّ َسِبياًل
maka dia di dalam akhirat buta dan mereka lebih sesat jalan

Al-Isra:72

 فَِإنَّ َلُهۥ َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشرُهُۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أَْعَمىٰ
maka sesungguhnya baginya penghidupan sulit/sempit dan akan

mengumpulkannya pada hari kiamat-kiamat buta
Thaahaa:124
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َقاَل رَبِّ لَِم َحَشرْتَِنىٓ أَْعَمىٰ َوَقْد ُكنُت بَِصيًرا
dia mengatakan Tuhan mengapa engkau mengumpulkan aku buta

dan/padahal sesungguhnya adalah aku maha melihat
Thaahaa:125

ُر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َكَمْن ُهَو أَْعَمىٰٓ إِنََّما يَتَذَكَّ
seperti orang dia buta sesungguhnya hanyalah menjadi

mengingat/berfikir orang-orang yang mempunyai akal/berakal
Arraad:19 أَْعَمىٰٓ

ُر يَْعِقُلوَن ِبَهآ أَْو َءاذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها فَِإنََّها اَل تَْعَمى ٱأْلَبْصَٰ
mereka menggunakan akal dengannya/dengan itu atau telinga mereka

mendengar dengannya/dengan itu maka sesungguhnya ia tidak
(kamu) buta pandangan/mata

Al-Hajj:46
تَْعَمى

ُدوِر َولَِٰكن تَْعَمى ٱْلُقُلوُب ٱلَِّتى ِفى ٱلصُّ
akan tetapi (kamu) buta hati yang di dalam dada/hati

Al-Hajj:46

َوُهَو َعَليِْهْم َعًمى أُ۟ولَِٰٓئَك يُنَاَدْوَن ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan dia atas mereka tahun itulah mereka diseru dari tempat yang jauh Fush-Shilat:44 َعًمى

وا۟ َكِثيٌر مِّنُْهْم ثُمَّ َعُموا۟ َوَصمُّ
kemudian mereka buta dan mereka tuli sangat banyak dari mereka Al-Maidah:71 ۟ َعُموا

بَْل ُهم مِّنَْها َعُموَن
bahkan mereka dari padanya mereka buta An-Naml:66 َعُموَن

فََمْن أَبَْصَر فَلِنَفِْسِهۦ َوَمْن َعِمىَ فََعَليَْها
maka barang siapa dia melihat maka untuk dirinya sendiri dan barang

siapa dia buta maka atasnya
Al-An'aam:104 َعِمىَ

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما َعِمنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buta Al-A'raaf:64 َعِمنَي

ُصمٌّۢ بُْكٌم ُعْمىٌ
pekak/tuli bisu buta Al-Baqarah:18 ُعْمىٌ

ُصمٌّۢ بُْكٌم ُعْمىٌ فَُهْم اَل يَْعِقُلوَن
pekak/tuli bisu buta maka mereka tidak mereka menggunakan akal

Al-Baqarah:171

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97
ُعْميًا

3946

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

۟ وا َوَحِسبُٓوا۟ أاَلَّ تَُكوَن ِفتْنٌَة فََعُموا۟ َوَصمُّ
dan mereka mengira bahwa tidak akan adalah kalian cobaan-cobaan

maka mereka menjadi buta dan mereka tuli
Al-Maidah:71 ۟ فََعُموا

فََعِميَْت َعَليِْهُم ٱأْلَنۢبَآُء يَْوَمِئٍذ فَُهْم اَل يَتََسآَءُلوَن
maka (ia) buta/gelap atas mereka semua berita pada hari itu maka

mereka tidak bertanya-tanya
Al-Qashash:66 فََعِميَْت

يَْت َعَليُْكْم َوَءاتَىِٰنى رَْحَمًة مِّْن ِعنِدِهۦ فَُعمِّ
dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya maka/lalu sering dibutakan

atas kalian
Huud:28 يَْت فَُعمِّ

ِميعِ َمثَُل ٱْلفَِريَقنْيِ َكٱأْلَْعَمىٰ َوٱأْلََصمِّ َوٱْلبَِصيِر َوٱلسَّ
perumpamaan pisahan dua golongan seperti orang buta dan orang tuli

dan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar
Huud:24 َكٱأْلَْعَمىٰ

رَُهْم ُهْم َوأَْعَمىٰٓ أَبْصَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه فَأََصمَّ
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

lalu tulikan mereka dan butakanlah mata-mata mereka
Muhammad:23 َوأَْعَمىٰٓ

ا َوُعْميَانًا َعَليَْها ُصمًّ
diatasnya orang-orang tuli dan orang-orang buta Al-Furqon:73 َوُعْميَانًا

ُروَن ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر أَفَاَل تَتَفَكَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan

orang yang melihat ia membenam kalian memikirkan
Al-An'aam:50 ٱأْلَْعَمىٰ

ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan

orang yang dapat melihat
Arraad:16

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61

َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat

Faathir:19

۟ َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang melihat dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:58

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan

Al-Fath:17
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 أَن َجآَءهُ ٱأْلَْعَمىٰ
sesungguhnya dia telah sampai padanya orang yang buta

Abasa:2

َوأَمَّا ثَُموُد فََهَديْنَُٰهْم فَٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَعَمىٰ َعَلى ٱْلُهَدٰى
dan adapun kaum tsamud maka (kami) beri petunjuk mereka maka

(tetapi) mereka menyukai buta atas/terhadap yang menunjukkan
tersebut

Fush-Shilat:17
ٱْلَعَمىٰ

أَفَأَنَت تَْهِدى ٱْلُعْمىَ َوَلْو َكانُوا۟ اَل يُبِْصُروَن
apakah kamu memberi petunjuk buta walaupun adalah mereka tidak

mereka melihat
Yunus:43 ٱْلُعْمىَ

مَّ أَْو تَْهِدى ٱْلُعْمىَ  أَفَأَنَت تُْسِمعُ ٱلصُّ
apakah maka kamu akan mendengar orang tuli atau memberi

petunjuk buta
Az-Zukhruf:40

ِدى ٱْلُعْمىِ َعن َضلََٰلِتِهْم َوَمآ أَنَت ِبهَٰ
dan tidak kamu dengan memberi petunjuk buta dari kesesatan mereka An-Naml:81 ٱْلُعْمىِ

ِد ٱْلُعْمىِ َعن َضلََٰلِتِهْم َوَمآ أَنَت ِبهَٰ
dan tidak kamu dengan memberi petunjuk buta dari kesesatan mereka

Ar-Ruum:53
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ب ن ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buah anggur, buah anggur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأَْعنٍَٰب َوأَْعنَٰبًا َوأَْعنَاٍب أَْعنٍَٰب أَْعنَاٍب
dan anggur-anggur dan anggur-anggur dan anggur-anggur anggur-anggur anggur-anggur

َوٱأْلَْعنَِٰب َوٱأْلَْعنََٰب َوِعنٍَب َوِعنَبًا
dan anggur dan anggur dan anggur dan anggur-anggur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمَن ٱلنَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنَْواٌن َداِنيٌَة َوَجنٍَّٰت مِّْن أَْعنَاٍب
dan dari pohon korma dari mayangnya tangkai-tangkai bumi dan

surga dari anggur-anggur
Al-An'aam:99 أَْعنَاٍب

ِورٌَٰت َوَجنٌَّٰت مِّْن أَْعنٍَٰب َوِفى ٱأْلَرِْض ِقطَعٌ مُّتَجَٰ
dan di bumi potongan pendamping dan surga dari anggur-anggur Arraad:4 أَْعنٍَٰب

 َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل رَُّجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتنَْيِ ِمْن أَْعنٍَٰب
dan buatlah bagi mereka perumpamaan dua orang laki-laki kami
jadikan bagi seorang diantara keduanya dua kebun dari anggur-

anggur

Al-Kahfi:32

مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنَاٍب
dari korma dan anggur-anggur Al-Baqarah:266 َوأَْعنَاٍب

َحَدآِئَق َوأَْعنَٰبًا
kebun-kebun dan anggur-anggur An-Naba:32 َوأَْعنَٰبًا

فَأَنَشأْنَا َلُكم ِبِهۦ َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب لَُّكْم
maka (kami) menumbuhkan bagi kalian dengannya surga dari korma

dan anggur-anggur bagi kalian

Al-
Mu'minuun:19

َوأَْعنٍَٰب
 َوَجَعْلنَا ِفيَها َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب

dan kami menjadikan di dalamnya/padanya surga dari korma dan
anggur-anggur

YaaSiin:34
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َوِعنَبًا َوَقْضبًا
dan anggur-anggur dan sayur-sayuran Abasa:28 َوِعنَبًا

أَْو تَُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعنٍَب
atau adalah kalian bagimu kebun dari korma dan anggur Al-Isra:91 َوِعنٍَب

يُنِۢبُت َلُكم ِبِه ٱلزَّرَْع َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلنَِّخيَل َوٱأْلَْعنََٰب
menyebabkan menumbuhkan bagi kalian dengannya tanaman dan

zaitun dan kurma-kurma dan anggur
An-Nahl:11 َوٱأْلَْعنََٰب

َوِمن ثََمرَِٰت ٱلنَِّخيِل َوٱأْلَْعنَِٰب تَتَِّخذُوَن ِمنُْه َسَكًرا َوِرزًْقا َحَسنًا
dan dari buah-buahan kurma dan anggur menjadikan dari padanya

memabukkan dan rezki kebaikan
An-Nahl:67 َوٱأْلَْعنَِٰب
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ت ن ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kutuk, laknat, umpatan,

serapah, sumpah, guna-guna, penghukuman, pengapkiran, celaan,
pencelaan, pengutukan, racun, gagalnya, kritik pedas, makian, kutuk-

mengutuk, hawar, penyakit tumbuh-tumbuhan, umpat, bantahan, guntur,
guruh, gemuruh, geledek, deru, tulah, kata umpatan, kata-kata buruk,

bung, bang, penolakan, orang yg cerewet, orang yg suka mengomel, caci
maki, cacian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengutuk, menghukum,
menyalahkan, mengapkir, mentakdirkan, mencela, menentang,

memperkecil, memperendah, mencelakan, mencomeli, menolak, memaki,
menyerapah, mengumpat, menyumpahi, menyumpah, menganggap tdk

bermutu, menggagalkan, melaknatkan, menyeranah, mencampuradukkan,
mengacaukan, membingungkan, membaurkan, mengacau, memarahi,

menegur, menghardik, mengomel, mencaci, menggertak, menggertakkan,
mencaci maki, mengata-ngatai, mendakwa, mengkritik, memprotes

ٱْلَعنََت َوَعنَِت َلَعِنتُّْم أَلَْعنَتَُكْم َعِنتُّْم
susah dan

menekun/tunduk
tentu (kalian)
menyusahkan

niscaya ia telah
mempersulit kalian

kalian menyusahkan
kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل يَأُْلونَُكْم َخبَااًل َودُّوا۟ َما َعِنتُّْم
tidak mereka henti-hentinya kepada kalian yg menarik/menimbulkan

kemudharatan mereka ingin apa kalian menyusahkan kamu
Ali-Imran:118 َعِنتُّْم

َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم
apa kalian menyusahkan kamu (ia[lk]) yang sangat menginginkan

atas kalian dengan/terhadap orang-orang mukmin maha penyantun
sangat penyayang

At-Taubah:128

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه أَلَْعنَتَُكْم
dan jikalau ia menghendaki Allah niscaya ia telah mempersulit kalian Al-Baqarah:220 أَلَْعنَتَُكْم

َلْو يُِطيُعُكْم ِفى َكِثيٍر مَِّن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّْم
jika ditaati kalian di dalam sangat banyak dari urusan ini tent

(kalian) menyusahkan
Al-Hujuraat:7 َلَعِنتُّْم
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َوَعنَِت ٱْلُوُجوهُ لِْلَحىِّ ٱْلَقيُّومِ
dan menekun/tunduk semua wajah kepada yang hidup yang berdiri

sendiri
Thaahaa:111 َوَعنَِت

ذَٰلَِك مِلَْن َخِشىَ ٱْلَعنََت ِمنُكْم
itu bagi orang dia takut susah diantara kalian An-Nisa:25 ٱْلَعنََت
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د ن ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna segera, kembali, keras

kepala, bandel, kepala batu, dakar, tegar hati, gigih, gurat batu, binal,
berkeras kepala, ketegar, yg tak mudah diatasi, terus-menerus, terus-

terusan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kembali, pulih

ِعنَدَك ِعنَد َعِنيٍد َعِنيًدا أَِعنَدهُۥ
disisimu disisi durhaka menentang apakah di sisi

ِعنَدَها ِعنَدنَا ِعنَدُكْم ِعنَدُكم ِعنَدَك
di sisinya disisi kami kamu mempunyai kamu mempunyai disisimu

ِعنَدهُۥ ِعنَدُهْم ِعنَدُهُم ِعنَدُهم ِعنَدَها
di sisi-nya disisi mereka di sisi mereka disisi mereka di sisinya

ِعنِدنَا ِعنِدَك ِعنِد ِعنَدهُۥٓ ِعنَدهُۥ
sisi Kami sisi kamu sisi di sisi-nya di sisi-nya

ِعنِدى ِعنِدِهۦٓ ِعنِدِهۦ ِعنِدنَآ ِعنِدنَا
kepunyaanku/ada

padaku sisiNya sisiNya sisi Kami sisi Kami
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َوِعنَد ْوِعًدا مَّ فَِعنَد ِعنِدٓى ِعنِدى
dan disisi perjanjian maka disisi disisiku/ada padaku kepunyaanku/ada

padaku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱْلَغيِْب فَُهَو يََرىٰٓ
apakah di sisi pengetahuan semua yang gaib maka dia melihat An-Najm:35 أَِعنَدهُۥ

َكآلَّ إِنَُّهۥ َكاَن ِلَءايَِٰتنَا َعِنيًدا
sekali-kali tidak sesungguhnya dia adalah dia kepada ayat-ayat Kami

menentang

Al-
Muddaththir:16

َعِنيًدا
َوَعَصْوا۟ رُُسَلُهۥ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد

dan (mereka) mendurhakai rasul-rasulnya dan mereka mengikuti
perintah setiap penguasa durhaka

Huud:59 َعِنيٍد
 َوٱْستَفْتَُحوا۟ َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد

dan mereka mohon kemenangan dan orang yang binasa/rugi tiap
orang yang sewenang-wenang keras kepala

Ibrahim:15

 أَْلِقيَا ِفى َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد
lemparkanlah di dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang sangat

kafir keras kepala
Qaaf:24

ِعنَد بَارِِئُكْم
disisi pencipta kalian Al-Baqarah:54 ِعنَد

فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
maka bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka

Al-Baqarah:62

وُكم ِبِهۦ ِعنَد َربُِّكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن لِيَُحآجُّ
supaya mereka dikalahkan oleh hujjah (bantahan) kalian dengannya

disisi tuhan kalian ia membenam kalian menggunakan akal
Al-Baqarah:76

ُقْل أَتََّخذْتُْم ِعنَد الـلَّـِه َعْهًدا
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian mengambil disisi Allah

perjanjian
Al-Baqarah:80

ِعنَد الـلَّـِه َخالَِصًة مِّن ُدوِن ٱلنَّاِس
disisi Allah yang suci dari selain manusia

Al-Baqarah:94

تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه
kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-Baqarah:110

َوُهَو ُمْحِسٌن فََلُهۥٓ أَْجرُهُۥ ِعنَد َربِِّهۦ
dan dia yang melakukan kebaikan maka baginya pahalanya disisi

tuhannya
Al-Baqarah:112

واََل تُقَِٰتُلوُهْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َحتَّىٰ يُقَِٰتُلوُكْم ِفيِه
dan jangan (kalian[lk]) semakin memerangi mereka disisi masjid
Haram hingga/kecuali mereka melakukan pembunuhan terhadap

kalian tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:191
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فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِعنَد ٱمْلَْشَعِر ٱْلَحَرامِ
maka kalian hendaklah berdzikir Allah disisi masy'aril Haram

Al-Baqarah:198

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217

وآََل أَذًى لَُّهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan tidak ada gangguan (penyakit) bagi mereka pahala mereka disisi

tuhan mereka
Al-Baqarah:262

ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة فََلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
tersembunyi dan keterus-terangan maka bagi mereka pahala mereka

disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:274

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat maka

bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277

۟ َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِعنَد َربِِّهْم
bagi orang-orang yang mereka bertakwa disisi tuhan mereka

Ali-Imran:15

ْسلَُٰم إِنَّ ٱلدِّيَن ِعنَد الـلَّـِه ٱإْلِ
sesungguhnya ketaatan/agama disisi Allah islam

Ali-Imran:19

إِنَّ َمثََل ِعيَسىٰ ِعنَد الـلَّـِه َكَمثَِل َءاَدَم
sesungguhnya (ia) membuat perumpamaan Isa disisi Allah seperti

perumpamaan Adam
Ali-Imran:59

وُكْم ِعنَد َربُِّكْم ثَْل َمآ أُوِتيتُْم أَْو يَُحآجُّ مِّ
seperti apa kalian diberi atau dia membantah kalian disisi tuhan

kalian
Ali-Imran:73

ٌت ِعنَد الـلَّـِه ُهْم َدرَجَٰ
mereka bertingkat-tingkat disisi Allah

Ali-Imran:163

بَْل أَْحيَآٌء ِعنَد َربِِّهْم يُْرزَُقوَن
bahkan kehidupan disisi tuhan mereka mereka memperoleh rizki

Ali-Imran:169

َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر لِّأْلَبْرَاِر
dan tidak disisi Allah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik

Ali-Imran:198

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم
itulah mereka bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka

Ali-Imran:199
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مِّن ذَٰلَِك َمثُوبًَة ِعنَد الـلَّـِه َمن لََّعنَُه الـلَّـُه َوَغِضَب َعَليِْه
dari itu yang dibalas disisi Allah orang dia mengutukinya Allah dan

dia memurkai atasnya
Al-Maidah:60

ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah mukjizat itu

disisi Allah
Al-An'aam:109

َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َصَغاٌر ِعنَد الـلَّـِه
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka melanggar

semakin kecil / kehinaan disisi Allah
Al-An'aam:124

لَٰمِ ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم َداُر ٱلسَّ
bagi mereka rumah keselamatan/kedamaian disisi tuhan mereka

Al-An'aam:127

َوأَِقيُموا۟ ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
dan hendaklah kalian tegakkan wajah-wajah kalian disisi setiap

masjid
Al-A'raaf:29

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم ُخذُوا۟ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
hai anak Adam kalian hendaklah mengambil perhiasan kalian disisi

setiap masjid
Al-A'raaf:31

أآََل إِنََّما طَِٰٓئرُُهْم ِعنَد الـلَّـِه
ingatlah/ketahuilah sesungguhnya hanyalah kesialan mereka disisi

Allah
Al-A'raaf:131

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Tuhanku
Al-A'raaf:187

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah

pengetahuannya disisi Allah
Al-A'raaf:187

إِنَّ ٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك
sesungguhnya orang-orang yang disisi tuhanmu

Al-A'raaf:206

ٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهْم َدرَجَٰ
bagi mereka (memperoleh) derajat disisi tuhan mereka dan

tempat/waktu ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Anfaal:4

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah

Al-Anfaal:22

َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعنَد ٱْلبَيِْت إاِلَّ ُمَكآًء َوتَْصِديًَة
dan tidak adalah dia sholat mereka disisi rumah/baitullah

kecuali/hanyalah siulan dan tepuk tangan
Al-Anfaal:35

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah orang-orang

yang mereka mengingkari maka mereka tidak mereka beriman
Al-Anfaal:55
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َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7

َهدتُّْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan disisi masjid

Haram
At-Taubah:7

اَل يَْستَُوۥَن ِعنَد الـلَّـِه َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
tidak menyamakan disisi Allah dan Allah tidak dia menunjukkan

kaum yang mendzalmi
At-Taubah:19

ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَُم َدرََجًة ِعنَد الـلَّـِه
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka paling/lebih tinggi derajat

disisi Allah
At-Taubah:20

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36

َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق ُقُربٍَٰت ِعنَد الـلَّـِه َوَصَلوَِٰت ٱلرَُّسوِل
dan (ia) telah benar-benar mengambil/memandang apa dia memberi

nafkah pendekatan-pendekatan disisi Allah dan salawat/doa rasul
At-Taubah:99

أَنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم
bahwasanya bagi mereka (ia) meneguhkan kebenaran disisi tuhan

mereka
Yunus:2

ؤُنَا ِعنَد الـلَّـِه ؤآَُلِء ُشفَعَٰٓ َويَُقوُلوَن هَٰٓ
dan mereka mengatakan mereka itu pemberi syafaat kepada kami

disisi Allah
Yunus:18

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك َوَما ِهىَ ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي ِببَِعيٍد
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu dan tidak dia dari orang-

orang yang dzalim dengan jauh
Huud:83

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) pergi

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17

َوَقاَل لِلَِّذى ظَنَّ أَنَُّهۥ نَاجٍ مِّنُْهَما ٱذُْكرِْنى ِعنَد َربَِّك
dan dia mengucapkan kepada (tuhan) yang berpendapat bahwasanya

selamat diantara keduanya (kamu) terangkanlah keadaanku disisi
tuhanmu

Yusuf:42

َلٰوةَ ِعنَد بَيِْتَك ٱمْلَُحرَّمِ َربَّنَا لِيُِقيُموا۟ ٱلصَّ
disisi rumah Engkau orang yang sangat dihormati ya tuhan kami agar

didirikan sholat
Ibrahim:37

إِنََّما ِعنَد الـلَّـِه ُهَو َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
sesungguhnya hanyalah disisi Allah dia kebaikan bagi kalian jika

adalah kalian kalian mengetahui
An-Nahl:95
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َما ِعنَدُكْم يَنفَُد َوَما ِعنَد الـلَّـِه بَاٍق
apa kamu mempunyai melenyap dan tidak disisi Allah (ia[lk]) yang

kekal
An-Nahl:96

ُكلُّ ذَٰلَِك َكاَن َسيِّئُُهۥ ِعنَد َربَِّك َمْكُروًها
tiap itu adalah dia kejahatannya disisi tuhanmu yang dibenci

Al-Isra:38

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر أََماًل لِحَٰ َوٱْلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰ
dan yang tetap/kekal kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu

pelipatan pahala dan kebaikan harapan
Al-Kahfi:46

وََكاَن ِعنَد َربِِّهۦ َمرِْضيًّا
dan ia adalah disisi tuhannya seorang yang diridhai

Maryam:55

ُت َخيٌْر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيٌْر مَّرَدًّا لِحَٰ ٱلصَّٰ
kebajikan / amal saleh kebaikan disisi tuhanmu pelipatan pahala dan

kebaikan kesudahan
Maryam:76

ِن َعْهًدا أَطََّلعَ ٱْلَغيَْب أَمِ ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ
adakah (ia) melihat yang gaib atau ia telah mengambil disisi pemurah

perjanjian
Maryam:78

ِن َعْهًدا فََٰعَة إاِلَّ َمِن ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ الَّ يَْملُِكوَن ٱلشَّ
tidak menguasai syafa'at kecuali orang ia telah mengambil disisi

pemurah perjanjian
Maryam:87

َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى ِفى ِكتٍَٰب
dia mengatakan pengetahuannya disisi Tuhanku di dalam kitab

Thaahaa:52

فَُهَو َخيٌْر لَُّهۥ ِعنَد َربِِّهۦ
maka dia/itu kebaikan baginya disisi tuhannya

Al-Hajj:30

ا تَُعدُّوَن إِنَّ يَْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami hari disisi tuhanmu seperti seribu tahun dari

apa menghitung
Al-Hajj:47

ِفُروَن فَِإنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َربِِّهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
maka sesungguhnya hanyalah perhitungannya disisi tuhannya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para pembangkan

Al-
Mu'minuun:117

ِذبُوَن َهَدآِء فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِعنَد الـلَّـِه ُهُم ٱْلكَٰ فَِإذْ َلْم يَأْتُوا۟ ِبٱلشُّ
maka jika tidak mereka datang dengan saksi-saksi maka itulah

mereka disisi Allah mereka orang-orang yang mendustakan
An-Nuur:13

َوتَْحَسبُونَُهۥ َهيِّنًا َوُهَو ِعنَد الـلَّـِه َعِظيٌم
dan mengiranya kehinaan / keringanan dan dia disisi Allah yang

besar
An-Nuur:15

َقاَل طَِٰٓئرُُكْم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan kesialan/kecelakaan kamu disisi Allah

An-Naml:47
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َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal ia membenam kalian

menggunakan akal
Al-Qashash:60

زَْق اَل يَْملُِكوَن َلُكْم ِرزًْقا فَٱبْتَُغوا۟ ِعنَد الـلَّـِه ٱلرِّ
tidak menguasai bagi kalian rizki maka carilah disisi Allah rizki

Al-Ankabuut:17

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه َو
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah ayat-ayat

(mukjizat) disisi Allah dan sesungguhnya hanyalah aku pemberi
peringatan yang nyata

Al-Ankabuut:50

فَاَل يَْربُوا۟ ِعنَد الـلَّـِه َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن زََكٰوٍة
maka tidak menambah disisi Allah dan tidak yang (kalian) berikan

dari pengandaan zakat
Ar-Ruum:39

َوَلْو تََرىٰٓ إِِذ ٱمْلُْجرُِموَن نَاِكُسوا۟ رُُءوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika orang-

orang yang berdosa yang menundukkan kepala mereka disisi tuhan
mereka

As-Sajdah:12

ٱْدُعوُهْم أْلَ بَآِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه
panggillah mereka (oleh kalian) bagi bapak-bapak / nenek moyang

mereka dia kamu hendaklah memalingkan disisi Allah
Al-Ahzab:5

واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku (olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Allah
Al-Ahzab:63

ا َقاُلوا۟ وََكاَن ِعنَد الـلَّـِه َوِجيًها فَبَرَّأَهُ الـلَّـُه ِممَّ
maka membebaskannya Allah dari apa mereka berkata dan ia adalah

disisi Allah terhormat
Al-Ahzab:69

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن َمْوُقوفُوَن ِعنَد َربِِّهْم
ketika orang-orang yang zalim yang dihentikan/dihadapkan disisi

tuhan mereka
Saba':31

ِفِريَن ُكفْرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم إاِلَّ َمْقتًا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka disisi tuhan mereka kecuali kemurkaan
Faathir:39

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِعنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat disisi tuhan

kalian bertengkar
Az-Zumar:31

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم ذَٰلَِك َجزَآُء ٱمْلُْحِسِننَي
bagi mereka apa kehendaki disisi tuhan mereka itu balasan orang-

orang yang berbuat baik
Az-Zumar:34
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۟ أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:35

فَِإِن ٱْستَْكبَُروا۟ فَٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك
maka jika kalian mencari kesombongan diri maka orang-orang

(malaikat) disisi tuhanmu
Fush-Shilat:38

ِعنَد َربِِّهْم َوَعَليِْهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
disisi tuhan mereka dan atas mereka kemurkaan dan bagi mereka

siksaan sangat keras/berat
Asy-Syuura:16

َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِعنَد َربِِّهْم
bagi mereka apa yang kehendaki disisi tuhan mereka

Asy-Syuura:22

۟ َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal bagi orang-orang

yang mereka mengimani
Asy-Syuura:36

َوٱأْلَِخرَةُ ِعنَد َربَِّك لِْلُمتَِّقنَي
dan akhirat disisi tuhanmu bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan
Az-Zukhruf:35

َقاَل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah pengetahuan disisi Allah

Al-Ahqaaf:23

وََكاَن ذَٰلَِك ِعنَد الـلَّـِه فَْوزًا َعِظيًما
adalah dia itu disisi Allah keuntungan/kemenangan sangat berlipat

ganda
Al-Fath:5

وَن أَْصوَٰتَُهْم ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُغضُّ
sesungguhnya orang-orang yang menutup/menahan suara-suara

mereka disisi rasul Allah
Al-Hujuraat:3

إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد الـلَّـِه أَتَْقىُٰكْم
sesungguhnya (ia[lk]) paling mulia diantara kalian disisi Allah orang-

orang yang paling bertakwa diantara kalian
Al-Hujuraat:13

مَُّسوََّمًة ِعنَد َربَِّك لِْلُمْسرِِفنَي
wanita yang memakai tanda disisi tuhanmu bagi orang-orang yang

melampaui batas

Adz-
Dzaariyaat:34

ِعنَد ِسْدرَِة ٱمْلُنتََهىٰ
disisi sidratil yang menjadi akhir tujuan

An-Najm:14

ْقتَِدرٍۭ ِفى َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ
di dalam tempat duduk kebenaran disisi yang menguasi/raja orang

yang berkuasa
Al-Qamar:55

َهَدآُء ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم أَْجرُُهْم َونُورُُهْم َوٱلشُّ
dan orang-orang yang menjadi saksi disisi tuhan mereka bagi mereka

pahala mereka dan cahaya mereka
Al-Hadiid:19
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َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه أَن تَُقوُلوا۟ َما اَل تَفَْعُلوَن
terasa berat kemurkaan disisi Allah bahwa kalian mengatakan apa

tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:3

رَِة ُقْل َما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر مَِّن ٱللَّْهِو َوِمَن ٱلتِّجَٰ
kamu hendaklah mengatakan apa disisi Allah kebaikan dari

permainan dan dari perniagaan
Al-Jumu'ah:11

ُهُم ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن اَل تُنِفُقوا۟ َعَلىٰ َمْن ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه
mereka orang-orang yang mereka mengatakan tidak kalian

menafkahkan atas/terhadap orang disisi rasul Allah

Al-
Munaafiquun:7

ُقْل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuan disisi Allah

Al-Mulk:26

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد َربِِّهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan disisi

tuhan mereka surga kenikmatan
Al-Qalam:34

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى ٱْلَعرِْش َمِكنيٍ
yang memiliki kekuatan disisi yang memiliki 'arsy` kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
At-Takwiir:20

َجزَآؤُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَُّٰت َعْدٍن
balasan mereka disisi tuhan mereka surga 'adn

Al-Baiyinah:8

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْدُع َلنَا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك
mereka berkata ya Musa kalian hendaklah menyeru bagi kami

Tuhanmu dengan apa telah menjanjikan disisimu
Al-A'raaf:134 ِعنَدَك

إِمَّا يَبُْلَغنَّ ِعنَدَك ٱْلِكبََر أََحُدُهَمآ أَْو ِكاَلُهَما
adapun/jika sungguh akan dewasa disisimu besar/tua salah satu dari

keduanya atau kedua-duanya
Al-Isra:23

ِبَما َعِهَد ِعنَدَك إِنَّنَا مَلُْهتَُدوَن
dengan apa telah menjanjikan disisimu sesungguhnya kami sungguh

orang-orang yang cepat mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:49

إِذْ َقاَلْت رَبِّ ٱبِْن لِى ِعنَدَك بَيْتًا ِفى ٱْلَجنَِّة
ketika dia mengatakan Tuhan bangunlah untukku disisimu rumah di

dalam surga
At-Tahriim:11
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ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلمٍ فَتُْخرُِجوهُ َلنَآ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mempunyai dari

pengetahuan maka/lalu kalian mengungkapkannya bagi kami
Al-An'aam:148 ِعنَدُكم

ذَآ نَُهۥ إِْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ ِبهَٰ َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا ُسبْحَٰ
mereka berkata ia telah mengambil Allah anak maha suci dia jika

tidak kamu mempunyai dari kekuasaan dengan ini
Yunus:68

َما ِعنَدُكْم يَنفَُد َوَما ِعنَد الـلَّـِه بَاٍق
apa kamu mempunyai melenyap dan tidak disisi Allah (ia[lk]) yang

kekal
An-Nahl:96 ِعنَدُكْم

أَْو َكانُوا۟ ُغزًّى لَّْو َكانُوا۟ ِعنَدنَا
atau adalah mereka peperangan sekiranya adalah mereka disisi kami Ali-Imran:156 ِعنَدنَا

إِن مِّن َشىٍْء إاِلَّ ِعنَدنَا َخزَآِئنُُهۥ َو
dan tidak dari sesuatu melainkan disisi kami perbendaharaannya

Al-Hijr:21

بُُكْم ِعنَدنَا زُْلفَىٰٓ َوَمآ أَْموَُٰلُكْم وآََل أَْولَُٰدُكم ِبٱلَِّتى تَُقرِّ
dan tidak harta-harta kalian dan tidak anak-anak kalian dengan yang

mendekatkan kalian disisi kami dekat
Saba':37

َلْو أَنَّ ِعنَدنَا ِذْكًرا مَِّن ٱأْلَوَّلِنَي
kalau bahwasanya disisi kami pelajaran/peringatan dari yang pertama

kali

Ash-
Shaafaat:168

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب فََغفَرْنَا َلُهۥ ذَٰلَِك َو
maka (kami) mengampuni baginya itu dan sesungguhnya kami

baginya disisi kami sungguh dekat dan amat baik tempat kembali
Shaad:25

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب َو
dan sesungguhnya kami baginya disisi kami sungguh dekat dan amat

baik tempat kembali
Shaad:40

إِنَُّهْم ِعنَدنَا مَلَِن ٱمْلُْصطَفَنْيَ ٱأْلَْخيَاِر َو
dan sesungguhnya mereka disisi kami benar-benar termasuk orang-

orang pilihan orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:47

َوَجَد ِعنَدَها ِرزًْقا
dia mendapatkan di sisinya rizki Ali-Imran:37 ِعنَدَها

َوَجَدَها تَْغرُُب ِفى َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما
mendapatkannya (ia) terbenam di dalam mata lumpur hitam dan (ia)

mendapatkan di sisinya kaum
Al-Kahfi:86

ِعنَدَها َجنَُّة ٱمْلَأَْوىٰٓ
di sisinya surga tempat tinggal

An-Najm:15
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ا َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرُِحوا۟ ِبَما ِعنَدُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan
keterangan yang nyata mereka gembira dengan apa disisi mereka

daripada pengetahuan

Ghafir:83
ِعنَدُهم

أَيَبْتَُغوَن ِعنَدُهُم ٱْلِعزَّةَ فَِإنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
apakah mereka mencari di sisi mereka keperkasaan / kemuliaan maka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan milik Allah semuanya
An-Nisa:139 ِعنَدُهُم

أَْم ِعنَدُهُم ٱْلَغيُْب فَُهْم يَْكتُبُوَن
ataukah di sisi mereka yang gaib lalu mereka mereka menulis

Ath-Thuur:41

أَْم ِعنَدُهُم ٱْلَغيُْب فَُهْم يَْكتُبُوَن
atau di sisi mereka yang gaib lalu mereka mereka menulis

Al-Qalam:47

نجِيِل يَأُْمرُُهم ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهىُٰهْم َعِن ٱمْلُنَكِر ِعنَدُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
disisi mereka di dalam taurat dan Injil (ia[lk]) menyuruh mereka[lk]

dengan yang maXruf dan melarang mereka[lk] dari pembuat
kemungkaran

Al-A'raaf:157
ِعنَدُهْم

اِب أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن رَْحَمِة َربَِّك ٱْلَعِزيِز ٱْلَوهَّ
ataukah disisi mereka perbendaharaan rahmat tuhanmu sangat

perkasa maha pemberi
Shaad:9

يِْطُروَن أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن َربَِّك أَْم ُهُم ٱمْلُصَۣ
ataukah disisi mereka perbendaharaan tuhanmu ataukah mereka

mereka yang berkuasa
Ath-Thuur:37

َدةً ِعنَدهُۥ ِمَن الـلَّـِه ن َكتََم َشهَٰ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia menyembunyikan

kesaksian di sisi-nya dari Allah
Al-Baqarah:140 ِعنَدهُۥ

ذَٰلَِك َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوٱهللَُّ ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱمْلَـَٔاِب
itu kesenangan kehidupan dunia dan Allah di sisi-nya yang terbaik

tempat kembali
Ali-Imran:14

َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱلثََّواِب
dan Allah di sisi-nya sebaik-baik pahala

Ali-Imran:195

ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2

َوَما تَزَْداُد وَُكلُّ َشىٍْء ِعنَدهُۥ ِبِمْقَداٍر
dan tidak bertambah dan tiap-tiap sesuatu di sisi-nya dengan ukuran

Arraad:8

َوَمْن ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱْلِكتَِٰب
dan orang di sisi-nya pengetahuan kitab

Arraad:43
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َوَمْن ِعنَدهُۥ اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ واََل يَْستَْحِسُروَن
dan orang (malaikat) di sisi-nya tidak mereka hendak

menyombongkan diri dari/untuk hambanya dan tidak kelak akan
merasa letih

Al-Anbiyaa':19

َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39

َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40

ا رََءاهُ ُمْستَِقرًّا ِعنَدهُۥ  فََلمَّ
maka tatkala melihatnya yang menetap / berdiri tegak di sisi-nya

An-Naml:40

اَعِة َويُنَزُِّل ٱْلَغيَْث إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
sesungguhnya Allah di sisi-nya pengetahuan kiamat dan sungguh-

sungguh akan menurunkan hujan
Luqman:34

إِنَّ لِى ِعنَدهُۥ َلْلُحْسنَىٰ
sesungguhnya bagiku di sisi-nya kebaikan

Fush-Shilat:50

َوَما أِلََحٍد ِعنَدهُۥ ِمن نِّْعَمٍة تُْجزَىٰٓ
dan tidak bagi seorang di sisi-nya dari nikmat-nikmat patut dibalas

Al-Lail:19

َمن ذَا ٱلَِّذى يَْشفَعُ ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
siapakah mempunyai/yang ada yang dia merekomendasikan di sisi-

nya kecuali dengan izinnya
Al-Baqarah:255 ِعنَدهُۥٓ

َوأَنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
dan bahwasannya Allah di sisi-nya pahala yang besar

Al-Anfaal:28

إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-Taubah:22

 َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه أَن نَّأُْخذَ إاِلَّ َمن َوَجْدنَا َمتََٰعنَا ِعنَدهُۥٓ
dia mengatakan tempat berlindung Allah bahwa menahan/mengambil

kecuali orang kami mendapati harta benda kami di sisi-nya
Yusuf:79

فََٰعُة ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ مِلَْن أَِذَن َلُهۥ واََل تَنفَعُ ٱلشَّ
dan tidak memberi manfaat pertolongan (kb abstrak/kt sifat) di sisi-

nya kecuali bagi orang memberi izin baginya
Saba':23

إِنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anakmu cobaan-

cobaan dan Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-
Taghaabun:15
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ذَا ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ثُمَّ يَُقوُلوَن هَٰ
kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah Al-Baqarah:79 ِعنِد

َا َجآَءُهْم ِكتٌَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka catatan / ketetapan dari sisi

Allah
Al-Baqarah:89

َا َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah

Al-Baqarah:101

مَلَثُوبٌَة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َخيٌْر
sungguh ia yang diberi pahala dari sisi Allah kebaikan

Al-Baqarah:103

َحَسًدا مِّْن ِعنِد أَنفُِسِهم
kedengkian dari sisi diri/jiwa-jiwa mereka

Al-Baqarah:109

ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربِّنَا
setiap dari sisi tuhan kami

Ali-Imran:7

َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dia mengatakan dia dari sisi Allah

Ali-Imran:37

َويَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan mereka mengatakan dia dari sisi Allah

Ali-Imran:78

َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan tidak dia dari sisi Allah

Ali-Imran:78

َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
dan tidak pertolongan/kemenangan melainkan dari sisi Allah sangat

perkasa Maha Bijaksana
Ali-Imran:126

ذَا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنفُِسُكْم ُقْلتُْم أَنَّىٰ هَٰ
kalian mengatakan bahwasanya ini kamu hendaklah mengatakan dia

dari sisi diri/jenis-jenis kalian
Ali-Imran:165

ثََوابًا مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
pelipatan pahala dari sisi Allah

Ali-Imran:195

نُزاًُل مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
anugerah-anugerah dari sisi Allah

Ali-Imran:198

ِذِهۦ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه إِن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kebaikan dia mengatakan ini dari sisi

Allah
An-Nisa:78

ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan setiap dari sisi Allah

An-Nisa:78

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغيِْر الـلَّـِه
ia membenam mereka memperhatikan al quran dan jika adalah dia

dari sisi selain/tanpa Allah
An-Nisa:82
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َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan tidak pertolongan/kemenangan kecuali dari sisi Allah

Al-Anfaal:10

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61

ُقْل فَأْتُوا۟ ِبِكتٍَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan

dengan sebuah kitab dari sisi Allah
Al-Qashash:49

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Fush-Shilat:52

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Al-Ahqaaf:10

ِذِهۦ ِمْن ِعنِدَك إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dia mengatakan ini

dari sisi kamu
An-Nisa:78 ِعنِدَك

َويَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإذَا بََرزُوا۟ ِمْن ِعنِدَك بَيََّت طَآِئفٌَة مِّنُْهْم
dan mereka mengatakan ketaatan maka apabila mereka telah nampak

dari sisimu dia mengambil keputusan segolongan dari mereka
An-Nisa:81

ذَا ُهَو ٱْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك  هَٰ
ini dia benar dari sisi Engkau

Al-Anfaal:32

 فَِإْن أَتَْمْمَت َعْشرًا فَِمْن ِعنِدَك
maka jika (kamu[lk]) menyempurnakan sepuluh maka itu dari

sisimu/kemauanmu
Al-Qashash:27

 َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمعُ إَِليَْك َحتَّىٰٓ إِذَا َخرَُجوا۟ ِمْن ِعنِدَك
dan diantara mereka orang dia mendengarkan kepadamu sehingga

apabila mereka keluar/pergi dari sisimu
Muhammad:16

ا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا فََلمَّ
maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami Yunus:76 ِعنِدنَا

 فََوَجَدا َعبًْدا مِّْن ِعبَاِدنَآ َءاتَيْنَُٰه رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا
maka (dia) mendapatkan hamba dari hamba-hamba kami kami telah

memberikannya rahmat dari sisi Kami
Al-Kahfi:65

ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84
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ا َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا  فََلمَّ
maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami

Al-Qashash:48

ا َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ ِمْن ِعنِدنَا  فََلمَّ
maka ketika ia datang kepada mereka dengan kebenaran dari sisi

kami
Ghafir:25

نِّْعَمًة مِّْن ِعنِدنَا َكذَٰلَِك نَْجِزى َمن َشَكَر
nikmat-nikmat dari sisi Kami seperti itulah kami membalas orang (ia)

mensyukuri
Al-Qamar:35

أَْمًرا مِّْن ِعنِدنَآ إِنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
sesuatu dari sisi Kami sesungguhnya kami adalah kami para rasul-

rasul
Ad-Dukhaan:5 ِعنِدنَآ

فََعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتىَ ِبٱْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِهۦ
maka mudah-mudahan Allah agar ia menghadiri/mendatangi dengan

kemenangan atau suatu perkara/urusan dari sisiNya
Al-Maidah:52 ِعنِدِهۦ

يَْت َعَليُْكْم َوَءاتَىِٰنى رَْحَمًة مِّْن ِعنِدِهۦ فَُعمِّ
dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya maka/lalu sering dibutakan

atas kalian
Huud:28

 َوَقاَل ُموَسىٰ َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ِمْن ِعنِدِهۦ
dan dia mengucapkan Musa Tuhanku paling mengetahui

dengan/kepada siapa dia datang dengan petunjuk dari sisi-Nya
Al-Qashash:37

۟ مِّْن ِعنِدِهۦٓ أَْو ِبأَيِْدينَا فَتََربَُّصٓوا
dari sisiNya atau dengan tangan kami makamenunggu At-Taubah:52 ِعنِدِهۦٓ

ُقل آلَّ أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengatakan bagi kalian

kepunyaanku/ada padaku perbendaharaan Allah
Al-An'aam:50 ِعنِدى

وََكذَّبْتُم ِبِهۦ َما ِعنِدى َما تَْستَْعجُِلوَن ِبِهۦٓ
dan mereka mendustakan dengannya tidak ada padaku apa kalian

minta menyegerakan dengannya
Al-An'aam:57

ُقل لَّْو أَنَّ ِعنِدى َما تَْستَْعجُِلوَن ِبِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalau bahwasanya pada sisiku apa

kalian minta menyegerakan dengannya
Al-An'aam:58

وآََل أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
dan tidak aku mengatakan bagi kalian disisiku perbendaharaan Allah

Huud:31

فَاَل َكيَْل َلُكْم ِعنِدى واََل تَْقَربُوِن
maka tidak sukatan bagi kalian dari sisiku/daripadaku dan jangan

(kalian) mendekatiku
Yusuf:60
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َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ ِعنِدٓى
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan disisiku/ada padaku
Al-Qashash:78 ِعنِدٓى

فَِعنَد الـلَّـِه َمَغاِنُم َكِثيرَةٌ َكذَٰلَِك ُكنتُم مِّن َقبُْل
maka disisi Allah rampasan perang sangat banyak seperti itulah

adalah kalian dari sebelum
An-Nisa:94 فَِعنَد

فَِعنَد الـلَّـِه ثََواُب ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat

An-Nisa:134

ْوِعًدا بَْل زََعْمتُْم أَلَّن نَّْجَعَل َلُكم مَّ
bahkan kalian menyangka bahwa tidak jadikan bagi kalian perjanjian Al-Kahfi:48 ْوِعًدا مَّ

َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7 َوِعنَد

َوَقْد َمَكُروا۟ َمْكرَُهْم َوِعنَد الـلَّـِه َمْكرُُهْم
dan sesungguhnya (mereka) membuat tipu daya tipu daya mereka dan

disisi Allah tipu daya mereka
Ibrahim:46

۟ أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:35

َقْد َعلِْمنَا َما تَنُقُص ٱأْلَرُْض ِمنُْهْم َوِعنَدنَا ِكتٌَٰب َحِفيظٌۢ
sungguh telah (kami) mengetahui apa yang mengurangi bumi dari

mereka dan di sisi Kami catatan / ketetapan penjaga
Qaaf:4 َوِعنَدنَا

ُمونََك َوِعنَدُهُم ٱلتَّْوَرىُٰة ِفيَها ُحْكُم الـلَّـِه وََكيَْف يَُحكِّ
dan bagaimana merekai menghakimi kamu dan disisi mereka taurat

di dalamnya hukum-hukum Allah
Al-Maidah:43 َوِعنَدُهُم

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف ِعنٌي
dan di sisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan ujung/mata

mata-mata
Ash-Shaafaat:48 َوِعنَدُهْم

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف أَتْرَاٌب
dan disisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan maka/pandangan

sebaya
Shaad:52

َوِعنَدهُۥ َمفَاِتحُ ٱْلَغيِْب اَل يَْعَلُمَهآ إاِلَّ ُهَو
dan pada sisiNya/Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak dia

mengetahuinya kecuali dia
Al-An'aam:59 َوِعنَدهُۥ

إَِليِْه تُرَْجُعوَن اَعِة َو َوِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
dan di sisi-Nya pengetahuan kiamat dan kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zukhruf:85
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َوِعنَدهُۥٓ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب
dan disisinya isi pokok kitab Arraad:39 َوِعنَدهُۥٓ
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ق ن ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna batu karang, leher, tebing

batu yg terjal, tenggorok, tenggorokan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُعنُِقَك أَْعنَِٰقِهْم أَْعنَُٰقُهْم أَْعنَاِقِهْم أَْعنَاِق
lehermu leher-leher mereka kuduk-kuduk

mereka leher-leher mereka leher / tengkuk

ٱأْلَْعنَاِق َوٱأْلَْعنَاِق ُعنُِقِهۦ
leher/tengkuk dan leher lehernya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َوَجَعْلنَا ٱأْلَْغلََٰل ِفىٓ أَْعنَاِق ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kami menjadikan belenggu-belenggu di dalam / pada leher /

tengkuk orang-orang yang mereka mengingkari
Saba':33 أَْعنَاِق

ُب ٱلنَّاِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَاِقِهْم َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka

dan mereka itu para penghuni api/neraka
Arraad:5 أَْعنَاِقِهْم

فَظَلَّْت أَْعنَُٰقُهْم َلَها خَِٰضِعنَي
maka (ia) senantiasa kuduk-kuduk mereka kepadanya (orang-

orang/sesuatu) yang tunduk
Asy-Syu'araa':4 أَْعنَُٰقُهْم

إِنَّا َجَعْلنَا ِفىٓ أَْعنَِٰقِهْم أَْغلَٰاًل
sesungguhnya kami kami jadikan di dalam / pada leher-leher mereka

belenggu
YaaSiin:8 أَْعنَِٰقِهْم

لَِٰسُل يُْسَحبُوَن إِِذ ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَِٰقِهْم َوٱلسَّ
ketika belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka dan

rantai diseret
Ghafir:71

واََل تَْجَعْل يََدَك َمْغُلوَلًة إَِلىٰ ُعنُِقَك
dan jangan menjadikan tanganmu (ia[pr]) yang dibelenggu kepada

lehermu
Al-Isra:29 ُعنُِقَك
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ٍن أَْلزَْمنَُٰه طَِٰٓئرَهُۥ ِفى ُعنُِقِهۦ وَُكلَّ إِنسَٰ
dan tiap-tiap manusia kami pastikan / tetapkan kalungnya di dalam

lehernya
Al-Isra:13 ُعنُِقِهۦ

وِق َوٱأْلَْعنَاِق ا ِبٱلسُّ رُدُّوَها َعَلىَّ فَطَِفَق َمْسحًۢ
mereka mengembalikannya atas lalu (ia) mulai berbuat usapan

dengan betis dan leher
Shaad:33 َوٱأْلَْعنَاِق

فَٱْضِربُوا۟ فَْوَق ٱأْلَْعنَاِق َوٱْضِربُوا۟ ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن
maka pukullah/penggallah di atas leher/tengkuk dan
pukullah/potonglah dari mereka tiap-tiap ujung jari

Al-Anfaal:12 ٱأْلَْعنَاِق
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ب ك ن ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lelabah, labah-labah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلَعنَكبُوِت
laba-laba

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41 ٱْلَعنَكبُوِت

إِنَّ أَْوَهَن ٱْلبُيُوِت َلبَيُْت ٱْلَعنَكبُوِت  ٱتََّخذَْت بَيْتًا َو
(ia) sungguh-sungguh mengambil/membuat rumah dan sesungguhnya

kami paling lemah rumah-rumah sungguh rumah (aku) laba-laba
Al-Ankabuut:41
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د ه ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peraturan, pemerintahan,

kekuasaan, janji, ikrar, andalan, penjaminan, cagar, gadaian,
rungguh,kaidah, undang-undang, mistar, kebiasaan, kecakrukan, belebas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memerintah, menguasai,
merajai, mengendalikan, memutuskan, mengepalai, mengampukan,

menggarisi, memistar, mengadakan perjanjian, mengadakan persetujuan,
menanggung jawab atas perjanjian, berjanji, menjanjikan, memberi

harapan, sanggup, memperjanjikan, menyanggupkan, sekutu

ِبَعْهِدِهۦ ِبَعْهِدِهْم ِبَعْهِدُكْم ِبَعْهِد أَْعَهْد
janjinya pada janji mereka dengan janji

kepada kalian dengan janji (aku)
peringatkan/memerintahkan

َعِهْدنَآ َعِهَد ِبٱْلَعْهِد ِبَعْهِدٓى ِبَعْهِدِهۦ
(kami) menjanjikan telah menjanjikan janji dengan janji janjinya

َعْهَد َعْهٍد َعْهٌد َعْهًدا َعِهْدنَآ
janji perjanjian perjanjian perjanjian (kami) menjanjikan

َعْهِدِهْم َعْهُد َعْهَدهُۥٓ َعْهَدُهْم َعْهَد
janji mereka janji janjinya janji mereka janji

َهدتُّْم عَٰ َهدتُّم عَٰ َهدتَّ عَٰ َعْهِدى َعْهِدِهْم
(kalian) semakin

menjanjikan
(kalian) semakin

menjanjikan
(kamu) semakin

menjanjikan janjiku janji mereka
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َوِبَعْهِد نَّبَذَهُۥ َهُدوا۟ عَٰ َهَد عَٰ
dan dengan janji perjanjian perjanjian (ia) semakin menjanjikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََلْم أَْعَهْد إَِليُْكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم
tidaklah (aku) peringatkan/memerintahkan kepadamu wahai anak

Adam
YaaSiin:60 أَْعَهْد

ِنِهْم ثََمنًا َقلِياًل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْشتَُروَن ِبَعْهِد الـلَّـِه َوأَيْمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar/membeli dengan

janji Allah dan sumpah mereka harga sedikit
Ali-Imran:77 ِبَعْهِد

ٱلَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد الـلَّـِه واََل يَنُقُضوَن ٱمْلِيثََٰق
orang-orang yang disempurnakan dengan janji Allah dan tidak

merusak perjanjian
Arraad:20

َهدتُّْم َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه إِذَا عَٰ
dan kalian sempurnakanlah dengan janji Allah apabila (kalian)

semakin menjanjikan
An-Nahl:91

واََل تَْشتَُروا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan janji Allah harga sedikit

An-Nahl:95

َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِدٓى أُوِف ِبَعْهِدُكْم
dan kalian sempurnakanlah dengan janji aku menyempurnakan

dengan janji kepada kalian
Al-Baqarah:40 ِبَعْهِدُكْم

َهُدوا۟ َوٱمْلُوفُوَن ِبَعْهِدِهْم إِذَا عَٰ
dan orang-orang yang menepati pada janji mereka apabila perjanjian Al-Baqarah:177 ِبَعْهِدِهْم

بََلىٰ َمْن أَْوفَىٰ ِبَعْهِدِهۦ
ya/benar siapa/orang dia menepati janjinya Ali-Imran:76 ِبَعْهِدِهۦ

َوٱْلُقرَْءاِن َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَعْهِدِهۦ ِمَن الـلَّـِه
dan Al Quran dan siapakah dia menepati janjinya dari Allah

At-Taubah:111

َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِدٓى أُوِف ِبَعْهِدُكْم
dan kalian sempurnakanlah dengan janji aku menyempurnakan

dengan janji kepada kalian
Al-Baqarah:40 ِبَعْهِدٓى

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ َوأَْوفُوا۟ ِبٱْلَعْهِد إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َمْسـُٔواًل
sehingga sampai dewasanya dan kalian sempurnakanlah janji

sesungguhnya janji adalah dia orang yang ditanya
Al-Isra:34 ِبٱْلَعْهِد

ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعِهَد إَِليْنَآ
orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah telah

menjanjikan kepada kami
Ali-Imran:183 َعِهَد
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َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْدُع َلنَا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك
mereka berkata ya Musa kalian hendaklah menyeru bagi kami

Tuhanmu dengan apa telah menjanjikan disisimu
Al-A'raaf:134

ِبَما َعِهَد ِعنَدَك إِنَّنَا مَلُْهتَُدوَن
dengan apa telah menjanjikan disisimu sesungguhnya kami sungguh

orang-orang yang cepat mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:49

َوَلَقْد َعِهْدنَآ إَِلىٰٓ َءاَدَم ِمن َقبُْل
dan sesungguhnya (kami) menjanjikan kepada Adam dari sebelum Thaahaa:115 َعِهْدنَآ

ُقْل أَتََّخذْتُْم ِعنَد الـلَّـِه َعْهًدا
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian mengambil disisi Allah

perjanjian
Al-Baqarah:80 َعْهًدا

َهُدوا۟ َعْهًدا نَّبَذَهُۥ أَوَُكلََّما عَٰ
atau setiap setiap apa perjanjian perjanjian

Al-Baqarah:100

ِن َعْهًدا  أَطََّلعَ ٱْلَغيَْب أَمِ ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ
adakah (ia) melihat yang gaib atau ia telah mengambil disisi pemurah

perjanjian
Maryam:78

ِن َعْهًدا فََٰعَة إاِلَّ َمِن ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ  الَّ يَْملُِكوَن ٱلشَّ
tidak menguasai syafa'at kecuali orang ia telah mengambil disisi

pemurah perjanjian
Maryam:87

َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7 َعْهٌد

َوَما َوَجْدنَا أِلَْكثَرِِهم مِّْن َعْهٍد
dan tidak kami mendapati bagi kebanyakan mereka dari perjanjian Al-A'raaf:102 َعْهٍد

ٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah meneguhkannya Al-Baqarah:27 َعْهَد

َوٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
dan orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah

meneguhkannya
Arraad:25

َهدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفى ُكلِّ َمرٍَّة ٱلَِّذيَن عَٰ
orang-orang yang (kamu) semakin menjanjikan dari mereka

kemudian merusak janji mereka di dalam setiap kali
Al-Anfaal:56 َعْهَدُهْم

ٓوا۟ إَِليِْهْم َعْهَدُهْم إَِلىٰ ُمدَِّتِهْم فَأَِتمُّ
maka (kalian) sempurnakanlah kepada/terhadap mereka janji mereka

sampai yang dalam kondisi dipanjangkan waktu mereka
At-Taubah:4
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فََلن يُْخلَِف الـلَّـُه َعْهَدهُۥٓ
maka tidak ia disalahkan Allah janjinya Al-Baqarah:80 َعْهَدهُۥٓ

اَل يَُولُّوَن ٱأْلَْدبََٰر وََكاَن َعْهُد الـلَّـِه َمْسـُٔواًل
tidak dipalingkan belakang dan ia adalah janji Allah orang yang

ditanya
Al-Ahzab:15 َعْهُد

نَُهم مِّۢن بَْعِد َعْهِدِهْم إِن نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ َو
dan jika (mereka) melanggar janji sumpah-sumpah mereka dari

sesudah janji mereka
At-Taubah:12 َعْهِدِهْم

َقاَل اَل يَنَاُل َعْهِدى ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak memperoleh janjiku yang mendzalmi Al-Baqarah:124 َعْهِدى

َهدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفى ُكلِّ َمرٍَّة ٱلَِّذيَن عَٰ
orang-orang yang (kamu) semakin menjanjikan dari mereka

kemudian merusak janji mereka di dalam setiap kali
Al-Anfaal:56 َهدتَّ عَٰ

َهدتُّم مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي إَِلى ٱلَِّذيَن عَٰ
kepada orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan dari orang-

orang yang mempersekutukan
At-Taubah:1 َهدتُّم عَٰ

َهدتُّم مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan dari orang-

orang yang mempersekutukan
At-Taubah:4

َهدتُّْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan disisi masjid

Haram
At-Taubah:7 َهدتُّْم عَٰ

َهدتُّْم  َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه إِذَا عَٰ
dan kalian sempurnakanlah dengan janji Allah apabila (kalian)

semakin menjanjikan
An-Nahl:91

َهَد الـلَّـَه َلِئْن َءاتَىٰنَا ِمن فَْضلِِهۦ َوِمنُْهم مَّْن عَٰ
dan diantara mereka orang (ia) semakin menjanjikan Allah

sesungguhnya jika datang kepada kami dari/sebagian karunianya
At-Taubah:75 َهَد عَٰ

َهَد َعَليُْه الـلَّـَه فََسيُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَما عَٰ
dan barang siapa dia menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan

atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala sangat berlipat
ganda

Al-Fath:10

۟ َهُدوا َوٱمْلُوفُوَن ِبَعْهِدِهْم إِذَا عَٰ
dan orang-orang yang menepati pada janji mereka apabila perjanjian Al-Baqarah:177 ۟ َهُدوا عَٰ

َهُدوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل َوَلَقْد َكانُوا۟ عَٰ
dan sesungguhnya adalah mereka perjanjian Allah dari sebelum

Al-Ahzab:15
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َهُدوا۟ الـلَّـَه َعَليِْه مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا۟ َما عَٰ
dari orang-orang yang beriman orang laki-laki (mereka)

membenarkan apa perjanjian Allah atasnya
Al-Ahzab:23

َهُدوا۟ َعْهًدا نَّبَذَهُۥ أَوَُكلََّما عَٰ
atau setiap setiap apa perjanjian perjanjian Al-Baqarah:100 نَّبَذَهُۥ

َوِبَعْهِد الـلَّـِه أَْوفُوا۟
dan dengan janji Allah kalian hendaklah menyempurnakan Al-An'aam:152 َوِبَعْهِد

ِعيَل إِْسمَٰ َوَعِهْدنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan kami menjanjikan kepada Ibrahim dan Ismail Al-Baqarah:125 َوَعِهْدنَآ

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Mu'minuun:8 َوَعْهِدِهْم

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Ma'arij:32

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ َوأَْوفُوا۟ ِبٱْلَعْهِد إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َمْسـُٔواًل
sehingga sampai dewasanya dan kalian sempurnakanlah janji

sesungguhnya janji adalah dia orang yang ditanya
Al-Isra:34 ٱْلَعْهَد

أَفَطَاَل َعَليُْكُم ٱْلَعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضٌب
apakah panjang/terlalu lama atas kalian janji atau apakah (kalian

kehendaki bahwa menghalalkan atas kalian kemurkaan
Thaahaa:86 ٱْلَعْهُد
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ن ه ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menderita, memikul, tahan,
membiarkan, mendapat, mendapatkan, mendapati, sengsara,

mengidapkan

َكٱْلِعْهِن
seperti bulu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَُكوُن ٱْلجِبَاُل َكٱْلِعْهِن
dan adalah gunung-gunung seperti bulu Al-Ma'arij:9 َكٱْلِعْهِن

َوتَُكوُن ٱْلجِبَاُل َكٱْلِعْهِن ٱمْلَنفُوِش
dan adalah gunung-gunung seperti bulu (ia[lk]) yang dihambur-

hamburkan
Al-Qaariah:5

3978

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ج و ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bengkok, kebengkokan, arah

miring, arah bengkok, arah yang tidak lurus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِعَوَجا ِعَوَج ِعَوجٍ ِعَوًجا
kebengkokan bengkok kebengkokan kebengkokan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمْن َءاَمَن تَبُْغونََها ِعَوًجا َوأَنتُْم ُشَهَدآُء
orang ia beriman dia menghendakinya kebengkokan dan kalian saksi-

saksi
Ali-Imran:99 ِعَوًجا

ِفُروَن َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan/pada akhirat

orang-orang yang telah kafir
Al-A'raaf:45

 َوتَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبِهۦ َوتَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang ia beriman dengannya

dan menginginkannya kebengkokan
Al-A'raaf:86

ِفُروَن َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan hari akhirat

mereka orang-orang yang telah kafir
Huud:19

 َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َويَبُْغونََها ِعَوًجا
dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan dia menghendaki

kebengkokan
Ibrahim:3

الَّ تََرٰى ِفيَها ِعَوًجا وآََل أَْمتًا
tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat didalamnya/padanya

kebengkokan dan tidak yang tinggi
Thaahaa:107

ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َغيَْر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
bacaan bahasa arab tidak / bukan / selain yang memiliki kebengkokan

boleh jadi mereka mereka bertakwa
Az-Zumar:28 ِعَوجٍ
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يَْوَمِئٍذ يَتَِّبُعوَن ٱلدَّاِعىَ اَل ِعَوَج َلُهۥ
pada hari itu mereka mengikuti penyeru tidak bengkok baginya Thaahaa:108 ِعَوَج

َوَلْم يَْجَعل لَُّهۥ ِعَوَجا
dan tidak dia menjadikan baginya kebengkokan Al-Kahfi:1 ِعَوَجا
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د و ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna istirahat, putusnya,

pemutusan, kesempatan, nasib, untung, patahan, perubahan, keretakan,
selaan, kondisi, keadaan, janji, tempo

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membiasakan, memecahkan,
mematahkan, memecah, memutuskan, menghentikan, merusakkan,

melanggar, membobol, mulai, memungkiri, menukarkan, meneruskan,
memelihara, mempersiapkan, mempersyaratkan

َعاٌد َسنُِعيُدَها تَُعوُدوَن تَُعوُدوا۟ أُِعيُدوا۟
kaum ad akan dikembalikan kalian dikembalikan menjanjikan (mereka[lk])

dikembalikan

ُعْدنَا ُعدتُّْم َعآِئُدوَن َعاَد َعاٌد
dikembalikan (kalian) kembali orang-orang yang

kembali dia mengulangi kaum ad

َمَعاٍد َلَعاُدوا۟ َلتَُعوُدنَّ ِعيًدا ُعْدنَا
tempat kembali tentu mereka

kembali sungguh kembali hari raya dikembalikan

َويُِعيُد نُِّعيُدهُۥ نُِعيُدُكْم نَُعْد َمَعاٍد
dan diulangi /
dikembalikan

diulanginya /
dikembalikannya

dikembalikan
kalian[lk] kembali tempat kembali

يُِعيُد يُِعيَدُكْم يَُعوُدوَن يَُعوُدوا۟ َويُِعيُد
mengembalikan mengembalikan

kalian kembali kembali dan diulangi /
dikembalikan
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يُِعيُدهُۥٓ
mengembalikan dia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أُِعيُدوا۟ ِفيَها َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
(mereka[lk]) dikembalikan kedalamnya dan dirasakanlah siksa yang

membakar
Al-Hajj:22 ۟ أُِعيُدوا

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْهآ أُِعيُدوا۟ ِفيَها
setiap apa apakah kehendaki bahwa mereka keluar darinya

(mereka[lk]) dikembalikan didalamnya
As-Sajdah:20

يَِعظُُكُم الـلَّـُه أَن تَُعوُدوا۟ مِلِثْلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia menasehati kalian Allah bahwa menjanjikan agar sepertinya

selama-lamanya jika adalah kalian para yang beriman
An-Nuur:17 ۟ تَُعوُدوا

َوٱْدُعوهُ ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َكَما بََدأَُكْم تَُعوُدوَن
dan kalian hendaklah berdoa padaNya pa yang

mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama sebagaimana
Dia mulai menciptakan kamu kalian dikembalikan

Al-A'raaf:29
تَُعوُدوَن

َقاَل ُخذَْها واََل تََخْف َسنُِعيُدَها ِسيرَتََها ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan ambillah ia dan jangan takut akan dikembalikan

perjalanannya pertama/dahulu
Thaahaa:21 َسنُِعيُدَها

َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم
dan itulah(tunggal) kaum ad (kalian)mengingkari dengan ayat-ayat

tuhan mereka
Huud:59 َعاٌد

َوأَْمرُهُۥٓ إَِلى الـلَّـِه َوَمْن َعاَد
dan urusannya kepada Allah dan barang siapa dia mengulangi Al-Baqarah:275 َعاَد

َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم الـلَّـُه ِمنُْه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan barang siapa dia mengulangi maka dia akhirnya akan menyiksa
Allah dari padanya dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-

sungguh hukuman

Al-Maidah:95

َوٱْلَقَمَر َقدَّرْنَُٰه َمنَاِزَل َحتَّىٰ َعاَد َكٱْلُعرُْجوِن ٱْلَقِديمِ
dan bulan telah (kami) tetapkannya tempat-tempat(nya) sehingga dia

mengulangi seperti tandan dahulu
YaaSiin:39

إِنَّا َكاِشفُوا۟ ٱْلَعذَاِب َقلِياًل إِنَُّكْم َعآِئُدوَن
sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang menghilangkan siksa sedikit

sesungguhnya kalian orang-orang yang kembali
Ad-Dukhaan:15 َعآِئُدوَن

ِفِريَن َحِصيًرا إِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ َو
dan jika (kalian) kembali dikembalikan dan kami menjadikan neraka

jahanam bagi orang-orang kafir tempat berkumpul/penjara
Al-Isra:8 ُعدتُّْم
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ىٰنَا الـلَّـُه ِمنَْها إِْن ُعْدنَا ِفى ِملَِّتُكم بَْعَد إِذْ نَجَّ
jika dikembalikan di dalam agamamu sesudah ketika menyelamatan

kami Allah daripadanya
Al-A'raaf:89 ُعْدنَا

ِفِريَن َحِصيًرا إِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ َو
dan jika (kalian) kembali dikembalikan dan kami menjadikan neraka

jahanam bagi orang-orang kafir tempat berkumpul/penjara
Al-Isra:8

َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمنَْها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَٰلُِموَن
ya tuhan kami kamu hendaklah mengeluarkan kami dari padanya

maka jika dikembalikan maka sesungguhnya orang-orang yang
dzalim

Al-
Mu'minuun:107

َمآِء تَُكوُن َلنَا ِعيًدا أَنِزْل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah menurunkan atas kami hidangan dari langit adalah

kalian bagi kami hari raya
Al-Maidah:114 ِعيًدا

رِِهنَي َكارِِهنَي أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا َقاَل أََوَلْو ُكنَّا كَٰ
atau sungguh kembali di dalam agama kami dia mengatakan atau

setiap meskipun adalah kami orang-orang yang membenci
Al-A'raaf:88 َلتَُعوُدنَّ

أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم َربُُّهْم َلنُْهلَِكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي
atau sungguh kembali di dalam agama kami maka (kamu)
wahyukanlah kepada mereka tuhan mereka sungguh akan

dibinasakan yang mendzalmi

Ibrahim:13

ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ َلَعاُدوا۟ مِلَا نُُهوا۟ َعنُْه َو
tentu mereka kembali kepada apa mereka melarang daripadanya dan
sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang telah mendustakan

Al-An'aam:28 ۟ َلَعاُدوا
إِنَّ ٱلَِّذى فَرََض َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن َلرَآدَُّك إَِلىٰ َمَعاٍد

sesungguhnya yang ia telah menentukan / mewajibkan atas kamu al
quran benar-benar mengembalikan kamu kepada tempat kembali

Al-Qashash:85 َمَعاٍد
إِن تَُعوُدوا۟ نَُعْد َوَلن تُْغِنىَ َعنُكْم ِفئَتُُكْم َشيْـًٔا َو

dan jika menjanjikan kembali dan tidak dia mencukupkan /
mengkayakan dari kalian golongan kalian sesuatu

Al-Anfaal:19 نَُعْد
ِمنَْها َخَلْقنَُٰكْم َوِفيَها نُِعيُدُكْم

dari padanya kami menciptakan kalian dan didalamnya (bumi)
dikembalikan kalian[lk]

Thaahaa:55 نُِعيُدُكْم
َل َخْلٍق نُِّعيُدهُۥ َوْعًدا َعَليْنَآ َكَما بََدأْنَآ أَوَّ

sebagaimana (kami) memulai paling pertama penciptaan/kejadian
diulanginya / dikembalikannya janji atas (kami)

Al-Anbiyaa':104 نُِّعيُدهُۥ
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إِنَُّهۥ ُهَو يُبِْدئُ َويُِعيُد
sesungguhnya dia dia Dia memulai menciptakan dan diulangi /

dikembalikan
Al-Buruuj:13 َويُِعيُد

إِن يَُعوُدوا۟ فََقْد َمَضْت ُسنَُّت ٱأْلَوَّلِنَي َو
dan jika kembali maka sesungguhnya telah (ia) melewati sunnah (kb

abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Anfaal:38 ۟ يَُعوُدوا

َوٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمن نَِّسآِئِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا
dan orang-orang yang (mereka) menzhihar dari istri-istri mereka

kemudian kembali terhadap apa-apa
Al-Mujaadilah:3 يَُعوُدوَن

ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا نُُهوا۟ َعنُْه
kemudian kembali kepada apa mereka melarang dari padanya

Al-Mujaadilah:8

أَْم أَِمنتُْم أَن يُِعيَدُكْم ِفيِه تَارَةً أُْخَرٰى
atau kalian telah aman bahwa mengembalikan kalian tentang

(kebenaran) itu sekali yang lain
Al-Isra:69 يُِعيَدُكْم

ُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوَما يُبِْدئُ ٱْلبَِٰطُل َوَما يُِعيُد
kamu hendaklah mengatakan dia datang kebenaran dan tidak

memulai (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dan tidak
mengembalikan

Saba':49
يُِعيُد

ثُمَّ يُِعيُدُكْم ِفيَها َويُْخرُِجُكْم إِْخَراًجا
kemudian mengembalikan kalian kedalamnya dan menyebabkan

mengeluarkan kalian pengeluaran
Nuh:18 يُِعيُدُكْم

َل َمرٍَّة فََسيَُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل ٱلَِّذى فَطَرَُكْم أَوَّ
maka (mereka) akan mengatakan siapa mengembalikan kami kamu

hendaklah mengatakan yang (ia) menciptakan kalian paling pertama
kali

Al-Isra:51
يُِعيُدنَا

إِنَُّهۥ يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
sesungguhnya dia Dia memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia karena hendak memberi balasan orang-orang
yang mereka mengimani

Yunus:4
يُِعيُدهُۥ

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ُقِل الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kemudian mengembalikan dia kamu hendaklah mengatakan Allah

memulai ciptaan
Yunus:34

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ فَأَنَّىٰ تُؤْفَُكوَن
kemudian mengembalikan dia maka mengapa kalian dipalingkan

Yunus:34

 أَمَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ
siapkah yang memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia
An-Naml:64
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الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن
Allah memulai menciptakan ciptaan kemudian mengembalikan dia

kemudian kepada-Nya kalian dikembalikan
Ar-Ruum:11

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ َوُهَو أَْهَوُن َعَليِْه
kemudian mengembalikan dia dan dia paling/lebih hina atasnya

Ar-Ruum:27

ثُمَّ يُِعيُدهُۥٓ إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
kemudian mengembalikan dia sesungguhnya itu atas/terhadap Allah

sangat mudah
Al-Ankabuut:19 يُِعيُدهُۥٓ

أَْو يُِعيُدوُكْم ِفى ِملَِّتِهْم َوَلن تُفْلُِحٓوا۟ إِذًا أَبًَدا
atau mengembalikan kalian di dalam agama mereka dan tidak untung

jika demikian selama-lamanya
Al-Kahfi:20 يُِعيُدوُكْم
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ذ و ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keperluan, butuh,

kemiskinan, kekurangan, ketiadaan, kemelaratan, kepapaan,
ketidakcukupan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ingin, mau, menginginkan,
hendak, menghendaki, memerlukan, memiliki keinginan, menginginkan,

mengharuskan, mengingkan, menentut, memanngil, melibatkan,
membutuhkan, kekurangan, kurang, tak punya, berkekurangan, meminta,

memerlukan, mengingini

َمَعاذَ فَٱْستَِعذْ ُعذُْت أُِعيذَُها أَُعوذُ
tempat berlindung maka berlindunglah berlindung aku memohon

perlindungannya aku berlindung

يَُعوذُوَن َوأَُعوذُ
minta perlindungan dan berlindung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل أَُعوذُ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan aku berlindung kepada Allah Al-Baqarah:67 أَُعوذُ

َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبَك أَْن أَْسـََٔلَك
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku berlindung kepada

Engkau bahwa menanyakan kepada kamu
Huud:47

ِن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا َقاَلْت إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبٱلرَّْحمَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berlindung pemurah

daripadamu jika adalah kamu orang yang bertakwa
Maryam:18

يَِٰطنيِ َوُقل رَّبِّ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َهَمزَِٰت ٱلشَّ
dan katakanlah Tuhan aku berlindung kepada Engkau dari umpatan /

bisikan buruk syaitan-syaitan

Al-
Mu'minuun:97

ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱْلفََلِق
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan subuh

Al-Falaq:1
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ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan manusia

An-Nas:1

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ يَّتََها ِمَن ٱلشَّ إِنِّىٓ أُِعيذَُها ِبَك َوذُرِّ َو
dan sesungguhnya aku aku memohon perlindungannya kepada

Engkau dan keturunannya dari syaitan yang dirajam/terkutuk
Ali-Imran:36 أُِعيذَُها

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر
dan dia mengucapkan Musa sesungguhnya aku berlindung dengan

tuhan dan tuhan kalian dari setiap orang yang kemudian
menyombongkan diri

Ghafir:27
ُعذُْت

إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكْم أَن تَرُْجُموِن َو
dan sesungguhnya aku berlindung dengan tuhan dan tuhan kalian

bahwa kalian akan merajam
Ad-Dukhaan:20

فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ َسِميعٌ َعلِيٌم
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia maha

mendengar sangat mengetahui
Al-A'raaf:200 فَٱْستَِعذْ

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ فَِإذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه ِمَن ٱلشَّ
maka apabila (kamu) membaca al quran maka hendaklah kamu

mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam/terkutuk
An-Nahl:98

ِميعُ ٱْلبَِصيُر فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Ghafir:56

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya dia dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:36

َوَغلََّقِت ٱأْلَبْوََٰب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه
dan telah benar-benar menutup pintu-pintu dan dia mengatakan
kemarilah bagi kamu dia mengatakan tempat berlindung Allah

Yusuf:23 َمَعاذَ
َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه أَن نَّأُْخذَ إاِلَّ َمن َوَجْدنَا َمتََٰعنَا ِعنَدهُۥٓ

dia mengatakan tempat berlindung Allah bahwa menahan/mengambil
kecuali orang kami mendapati harta benda kami di sisi-nya

Yusuf:79

َوأَُعوذُ ِبَك رَبِّ أَن يَْحُضُروِن
dan berlindung kepada Engkau Tuhan bahwa mereka hadir kepadaku

Al-
Mu'minuun:98 َوأَُعوذُ

يَُعوذُوَن ِبرَِجاٍل مَِّن ٱْلجِنِّ فَزَاُدوُهْم رََهًقا
minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin-jin maka

(mereka) menjadikan bertambah mereka durhaka/sombong
Al-Jinn:6 يَُعوذُوَن
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ر و ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sulbi, paha, daging pinggang,

daging punggung, alat kelamin, kemaluan, aurat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َعْورَِٰت َعْورٍَٰت َعْورَةٌ ِبَعْورٍَة
aurat 'aurat terbuka dengan terbuka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلنَِّبىَّ يَُقوُلوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْورَةٌ َوَما ِهىَ ِبَعْورٍَة
nabi mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka

dan tidak dia dengan terbuka
Al-Ahzab:13 ِبَعْورٍَة

ٱلنَِّبىَّ يَُقوُلوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْورَةٌ َوَما ِهىَ ِبَعْورٍَة
nabi mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka

dan tidak dia dengan terbuka
Al-Ahzab:13 َعْورَةٌ

َوِمۢن بَْعِد َصَلٰوِة ٱْلِعَشآِء ثَلَُٰث َعْورٍَٰت لَُّكْم َليَْس َعَليُْكْم
dan sesudah sholat 'isya' / petang tiga Xaurat bagi kalian bukankah

atas kalian
An-Nuur:58 َعْورٍَٰت

أَِو ٱلطِّفِْل ٱلَِّذيَن َلْم يَظَْهُروا۟ َعَلىٰ َعْورَِٰت ٱلنَِّسآِء
atau anak-anak kecil orang-orang yang tidak

menampakkan/mengalahkan atas/terhadap aurat isteri-isteri
An-Nuur:31 َعْورَِٰت
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ق و ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rintangan, palang, penahan,

pengadang, palang kereta api
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱمْلَُعوِِّقنَي
orang-orang yang merintangi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْخوَِٰنِهْم َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱمْلَُعوِِّقنَي ِمنُكْم َوٱْلَقآِئلنَِي إِلِ
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang merintangi

diantara kalian dan orang yang berkata kepada saudara-saudara
mereka

Al-Ahzab:18
ٱمْلَُعوِِّقنَي
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ل و ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ratap, ratapan, raung,

rintihan, kesah, suara mengerang, suara merintih, tajam, sengit,
bersemangat, kuat, giat, tekun, rezeki, nafkah, makanan, sara, keras,

bergairah, hebat, peka, suka akan, runcing, celi, yg berhasrat, ingus, sedu
sedan, selesma, tanggung jawab, kewajiban, pertanggungan jawab,

pertanggungan, pelantak, alat pemukul, alat pelantak, biri-biri jantan,
penanggungan, tangisan tersedu-sedu, tangis tersedu-sedu.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meratap, meraung, tangis,
mengaum, melengking, merengek, bergaduh, mengerang, mengeluh,

membenturkan, melanggarkan, menyerodok, menghantam, memukul,
memukulkan, mendorong kuat-kuat, memukul-mukul, merintih, berkeluh,

menangis tersedan-sedan, mengesah.

۟ تَُعوُلوا
kalian menganiaya diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ نُُكْم ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَُعوُلوا أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau apa dia menguasai tangan kanan kalian itu lebih dekat bahwa

tidak kalian menganiaya diri
An-Nisa:3 ۟ تَُعوُلوا
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ن و ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bantuan, pertolongan,

uluran, sambung tangan, pembantu, penolong, tunjangan, inayah,
pembaktian, bantuan, sokongan, kelegaan, pembebasan,

keringanan,pertolongan, gambar timbul, penegasan, kejelasan garis-garis
besar, pertolongan dlm kesusahan, dorongan, tambahan, beking,

penyokong, daya angkat, angkat, pengangkat, angkatan, boncengan,
goncengan, bakat, kelung

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menghibur, menawarkan
hati, mengangkat, angkat, mencabut, mencopet, mencuri, mengumpil,

mengambil, mendakikan, menyingsing, menjadi terang, mencabuntukan,
mendorong, menaikkan, menyokong, mendorongkan, menolong, memberi

pertolongan, membantu.

َوأََعانَُهۥ نَْستَِعنُي فَأَِعينُوِنى َعَوانٌۢ تََعاَونُوا۟
dan membantunya kami mohon

pertolongan
maka (kalian)

tolonglah/bantulah
aku

pertengahan / saling
menolong

kalian tolong
menolong dalam hal

keburuka

ٱمْلَاُعوَن ٱْستَِعينُوا۟ َوٱْستَِعينُوا۟ َوتََعاَونُوا۟ َوأََعانَُهۥ
pertolongan

kalian hendaklah
memohon

pertolongan

dan kalian
mohonlah

pertolongan

dan kalian
hendaklah tolong

menolong
dan membantunya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ واََل تََعاَونُوا۟ َعَلى ٱإْلِ
dan jangan kalian tolong menolong dalam hal keburuka atas/terhadap

dosa dan permusuhan
Al-Maidah:2 ۟ تََعاَونُوا

َعَوانٌۢ بَنْيَ ذَٰلَِك
pertengahan / saling menolong diantara itu Al-Baqarah:68 َعَوانٌۢ

فَأَِعينُوِنى ِبُقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم رَْدًما
maka (kalian) tolonglah/bantulah aku dengan kekuatan (aku) akan

menjadikan/membuat diantara kalian dan antara mereka
batas/dinding

Al-Kahfi:95
فَأَِعينُوِنى

إِيَّاَك نَْستَِعنُي إِيَّاَك نَْعبُُد َو
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kam

mohon pertolongan
Al-Faatihah:5 نَْستَِعنُي
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ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا
(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka

sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta
Al-Furqon:4 َوأََعانَُهۥ

أَن تَْعتَُدوا۟ َوتََعاَونُوا۟ َعَلى ٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى
bahwa kalian melampaui batas dan kalian hendaklah tolong

menolong atas/terhadap kebaikan dan ketakwaan
Al-Maidah:2 ۟ َوتََعاَونُوا

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ َوٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
dan kalian mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat Al-Baqarah:45 ۟ َوٱْستَِعينُوا

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

memohon pertolongan dengan sabar dan sholat
Al-Baqarah:153 ۟ ٱْستَِعينُوا

َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱْستَِعينُوا۟ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah memohon

pertolongan kepada Allah
Al-A'raaf:128

َويَْمنَُعوَن ٱمْلَاُعوَن
dan mencegah / melindungi pertolongan Al-Maauun:7 ٱمْلَاُعوَن

فََصبٌْر َجِميٌل َوالـلَّـُه ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dan Allah
yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian)

sifatkan / ucapkan

Yusuf:18
ٱمْلُْستََعاُن

ُن ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن َوَربُّنَا ٱلرَّْحمَٰ
dan tuhan kami pemurah yang menjadi tempat mohon pertolongan

atas/terhadap apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':112
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ب ي ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cela, kekurangan, kerusakan,

retak, kesalahan, salah, patahan, celah, cacad, sifat buruk, angka buruk,
kelemahan, kecelaan, hal kurang memuaskan, celaan, kegagalan, kalau

gagal, wakil, kebiasaan buruk, perbuatan jahat, kelainan bentuk, bentuk
yg cacat, ketidaksempurnaan, aib, malu, fadihat, arang di muka,

kehilangan harga diri, karena ketiadaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menodai, mencemari,

mencemarkan, merusak, menyalahkan, bersalah, mewarnai, melumuri,
melumurkan, mengotorkan, menjadi kotor, mengotori, mencela,

mengaibkan, mencelakan, memalukan, memutihkan mata,
memperkejikan, mencabuli, memecat

أَِعيبََها
merusaknya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لٌِك فَأَرَدتُّ أَْن أَِعيبََها وََكاَن َورَآَءُهم مَّ
maka apakah (aku) hendak bahwa merusaknya dan ia adalah

dibelakang mereka seorang raja
Al-Kahfi:79 أَِعيبََها
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ر ي ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kafilah, kereta binatang,

tanggungan, pembebanan, pokok, timpaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membebani, membebankan,

menyusahkan, memperberatkan

ٱْلِعيُر َوٱْلِعيَر
kafilah dan kafilah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ َوٱْلِعيَر ٱلَِّتىٓ أَْقبَْلنَا ِفيَها َو
dan kafilah yang (kami) datang kembali didalamnya/disana dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar
Yusuf:82 َوٱْلِعيَر

رُِقوَن ثُمَّ أَذََّن ُمؤَذٌِّن أَيَّتَُها ٱْلِعيُر إِنَُّكْم َلسَٰ
kemudian (ia) akhirnya memanggil yang menyeru / meminta izin hai

kafilah sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah
mencuri

Yusuf:70
ٱْلِعيُر

َا فََصَلِت ٱْلِعيُر َقاَل أَبُوُهْم َوملَّ
dan tatkala telah berangkat/keluar kafilah dia mengatakan ayah

mereka
Yusuf:94
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س ي ع
Makna kata dasar :

َوِعيَسىٰ َوِعيَسى ِعيَسىٰ ِعيَسى ِبِعيَسى
dan 'isa dan 'isa Isa Isa dengan Isa

يَِٰعيَسىٰٓ يَِٰعيَسى َوِعيَسىٰٓ
hai Isa hai Isa dan 'isa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
dan kami mengikuti atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

dengan Isa putera Maryam
Al-Maidah:46 ِبِعيَسى

نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّنُْهْم َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم
dan kami berikan Isa anak Maryam Al-Baqarah:87 ِعيَسى

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

ٱْسُمُه ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم
namanya al masih Isa putra maryam

Ali-Imran:45

َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157

إِنََّما ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم رَُسوُل الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah al masih Isa putra Maryam rasul/utusan

Allah
An-Nisa:171
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َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم ٱللَُّهمَّ َربَّنَآ
dia mengatakan Isa putra Maryam ya Allah ya tuhan kami

Al-Maidah:114

ذَٰلَِك ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َقْوَل ٱْلَحقِّ ٱلَِّذى ِفيِه يَْمتَُروَن
itu Isa putra Maryam perkataan benar yang tentang (kebenaran) itu

saling meragukan / memperselisihkan
Maryam:34

إِذْ َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َو
dan apabila dia mengatakan Isa putra Maryam

Ash-Shaff:6

ۦَن َكَما َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم لِْلَحَواِريِّ
sebagaimana dia mengatakan Isa putra Maryam kepada pengikut-

pengikut setia
Ash-Shaff:14

آ أََحسَّ ِعيَسىٰ ِمنُْهُم ٱْلُكفَْر فََلمَّ
maka tatkala dia menyadari Isa dari mereka kekafiran Ali-Imran:52 ِعيَسىٰ

إِنَّ َمثََل ِعيَسىٰ ِعنَد الـلَّـِه َكَمثَِل َءاَدَم
sesungguhnya (ia) membuat perumpamaan Isa disisi Allah seperti

perumpamaan Adam
Ali-Imran:59

َا َجآَء ِعيَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاَل َقْد ِجئْتُُكم ِبٱْلِحْكَمِة َوملَّ
dan tatkala dia datang XIsa dengan keterangan dia mengatakan

sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan hikmah
Az-Zukhruf:63

َداُوۥَد َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
daud dan 'isa putera Maryam Al-Maidah:78 َوِعيَسى
إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َو

dan Ibrahim dan Musa dan 'isa putra Maryam
Al-Ahzab:7

َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa Al-Baqarah:136 َوِعيَسىٰ

بِِّهْم َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ َوٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa dan para nabi dari Tuhan

mereka
Ali-Imran:84

ُروَن َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط َوِعيَسىٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَٰ
dan yaqub dan anak-anak cucunya dan 'isa dan Ayyub dan Yunus dan

Harun
An-Nisa:163

لِِحنَي إِْليَاَس ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ َوزََكِريَّا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو
dan Zakaria dan menghidupkan dan 'isa dan Ilyas setiap termasuk

orang-orang yang soleh
Al-An'aam:85

يْنَا ِبِهۦٓ إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسىٰٓ َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَما َوصَّ
dan yang kami telah wahyukan kepadamu dan tidak yang kami

mewasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan 'isa
Asy-Syuura:13 َوِعيَسىٰٓ
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إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam Al-Maidah:110 يَِٰعيَسى

إِذْ َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia hai Isa anak

Maryam
Al-Maidah:112

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم َو
dan ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:116

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسىٰٓ إِنِّى ُمتََوفِّيَك َورَاِفُعَك إَِلىَّ
ketika dia mengatakan Allah hai Isa sesungguhnya aku yang akan

mewafatkan kamu dan dia yang mengangkat kamu kepadaku
Ali-Imran:55 يَِٰعيَسىٰٓ
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ش ي ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghidupan, nafkah hidup,

nafkah penghidupan, kehidupan, hidup, jiwa, umur, hayat, riwayat hidup,
semangat, kegairahan, penggerak, adanya, wujud

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َمِعيَشتََها َمِعيَشًة ِيَش َمعَٰ َمَعاًشا ِعيَشٍة
penghidupannya penghidupan tempat penghidupan penghidupan maha pengungkap

مَِّعيَشتَُهْم
penghidupan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَُهَو ِفى ِعيَشٍة رَّاِضيٍَة
dan dia/orang itu di dalam maha pengungkap (ia[pr]) yang merasa

senang / puas
Al-Haaqqah:21 ِعيَشٍة

فَُهَو ِفى ِعيَشٍة رَّاِضيٍَة
maka dia di dalam kehidupan (ia[pr]) yang merasa senang / puas

Al-Qaariah:7

َوَجَعْلنَا ٱلنََّهاَر َمَعاًشا
dan kami menjadikan siang penghidupan An-Naba:11 َمَعاًشا

ِيَش َوَجَعْلنَا َلُكْم ِفيَها َمعَٰ
dan kami menjadikan bagi kalian didalamnya tempat penghidupan Al-A'raaf:10 ِيَش َمعَٰ

ِيَش  َوَجَعْلنَا َلُكْم ِفيَها َمعَٰ
dan kami menjadikan bagi kalian didalamnya/padanya tempat

penghidupan
Al-Hijr:20

فَِإنَّ َلُهۥ َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشرُهُۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أَْعَمىٰ
maka sesungguhnya baginya penghidupan sulit/sempit danakan

mengumpulkannya pada hari kiamat-kiamat buta
Thaahaa:124 َمِعيَشًة
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وََكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقْريَةٍۭ بَِطرَْت َمِعيَشتََها
dan berapa (banyak) kami membinasakan dari negeri (ia[pr])

subur/bersenang-senang penghidupannya
Al-Qashash:58 َمِعيَشتََها

َقَسْمنَا بَيْنَُهم مَِّعيَشتَُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
(kami) membagi-bagi diantara mereka penghidupan mereka di dalam

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:32 مَِّعيَشتَُهْم
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ل ي ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ratap, ratapan, raung,

tangisan tersedu-sedu, tangis tersedu-sedu, rintihan, kesah, suara
mengerang, suara merintih, ingus, sedu sedan, selesma

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meratap, meraung, tangis,
mengaum, melengking, bergaduh, membenturkan, melanggarkan,

menyerodok, menghantam, memukul, memukulkan, mendorong kuat-
kuat, memukul-mukul, merengek, mengerang, mengeluh, merintih,

berkeluh, mengesah, menangis tersedan-sedan

َعيَْلًة َعآِئاًل
miskin / kekurangan miskin / kekurangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَوَجَدَك َعآِئاًل فَأَْغنَىٰ
dia (ia[lk]) mendapatimu miskin / kekurangan lalu (kamu)

cukupkanlah
Ad-Duha:8 َعآِئاًل

إِْن ِخفْتُْم َعيَْلًة فََسْوَف يُْغِنيُكُم الـلَّـُه َو
dan jika kalian takut miskin / kekurangan maka kelak dikayakan

kalian Allah
At-Taubah:28 َعيَْلًة
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ن ي ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tilik, netra, pesosok,

pengintip, kaca, teropong, bakal, calon
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memandang,

mempertimbangkan, menentukan, menetapkan, menunjuk, mengangkat,
memutuskan, mempertetapkan, membenum, mempertetap,
memperjanjikan, memberikan, menugaskan, menyerahkan,

memperuntukkan, menempatkan, menyebuntukan dgn pasti,
mempersediakan, memasukkan, meletakkan, menaruh, membubuhkan,

menaksir, mengajukan, mengatakan, menanamkan, menanam,
melemparkan, melempar, menaruhkan, kasi, menguraikan, menawarkan,
menawari, menamai, menandakan, menandai, menamakan, memasang,

mencatat, mencatatkan, membukukan, mengumumkan, mengirim melalui
pos, memberitahukan, menjelaskan, menegaskan, mempertegas,
mengartikan, membatasi, memberi definisi, memperhinggakan

أَْعيُنُُكْم أَْعيُنَُهْم أَْعنُيَ أَْعنُيٍ أَْعنُيٌ
mata-mata
kalian[lk] mata-mata mereka mata-mata mata-mata (kb

jamak) mata-mata

أَْعيُِنُكْم أَْعنُيِ أَْعيُنُُهنَّ أَْعيُنُُهْم أَْعيُنُُكْم
mata-mata kalian mata-mata mata-mata

mereka[pr]
mata-mata
mereka[lk] mata-mata kalian[lk]

َعيْنًا ِبٱْلَعنْيِ ِبأَْعيُِننَا أَْعيُِنِهْم أَْعيُِنُكْم
mata air dengan mata dengan penghilatan

kami mata-mata mereka mata-mata kalian

َعيْنَاَك َعنْيَ َعنْيٍ َعنْيٌ َعيْنًا
kedua matamu sumber/mata air mata mata air mata air

َعيْننَْيِ َعيْنَيَْك َعيْنَاهُ َعيْنَاِن َعيْنَاَك
dua buah mata kedua

matamu/pandanganmu kedua matanya dua mata air kedua matamu
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ِعنٌي ُعيُونًا َعيِْنىٓ َعيْنَُها َعيْننَْيِ
mata-mata mata air - mata air penglihatan-ku matanya dua buah mata

وَّأَْعيُنُُهْم َوٱْلَعنْيَ َوُعيُوٍن
dan mata mereka dan mata dan mata air

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلُهْم أَْعنُيٌ الَّ يُبِْصُروَن ِبَها
dan bagi mereka mata-mata tidak mereka melihat dengannya (tanda-

tanda)
Al-A'raaf:179 أَْعنُيٌ

أَْم َلُهْم أَْعنُيٌ يُبِْصُروَن ِبَهآ
atau bagi mereka mempunyai mata-mata mereka melihat dengannya

Al-A'raaf:195

يَِّٰتنَا ُقرَّةَ أَْعنُيٍ ِمْن أَزْوَِٰجنَا َوذُرِّ
dari isteri-isteri kami dan keturunan kami penyejuk mata-mata (kb

jamak)
Al-Furqon:74 أَْعنُيٍ

أَْعنُيٍ َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
mata-mata (kb jamak) balasan terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
As-Sajdah:17

آ أَْلَقْوا۟ َسَحُرٓوا۟ أَْعنُيَ ٱلنَّاِس َقاَل أَْلُقوا۟ فََلمَّ
dia mengatakan kalian hendaklah melemparkan maka setelah mereka

melemparkan mereka menyihir mata-mata manusia
Al-A'raaf:116 أَْعنُيَ

ا َعرَفُوا۟ ِمَن ٱْلَحقِّ تََرىٰٓ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat mata-mata mereka sangat

kebanjiran dari air mata dari apa mereka mengetahui dari kebenaran
Al-Maidah:83 أَْعيُنَُهْم

َوُدوهُ َعن َضيِْفِهۦ فَطََمْسنَآ أَْعيُنَُهْم فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya membujuknya dari tamunya lalu (kami)

membutakan mata-mata mereka maka kalian hendaklah merasakan
azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:37

وآََل أَُقوُل لِلَِّذيَن تَزَْدِرٓى أَْعيُنُُكْم
dan tidak aku mengatakan bagi orang-orang yang rendah/hina mata-

mata kalian[lk]
Huud:31 أَْعيُنُُكْم

ٱلَِّذيَن َكانَْت أَْعيُنُُهْم ِفى ِغطَآٍء َعن ِذْكِرى
orang-orang yang adalah ia mata-mata mereka[lk] di dalam tutup /

tabir dari peringatan
Al-Kahfi:101 أَْعيُنُُهْم
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يَنظُُروَن إَِليَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكٱلَِّذى يُْغَشىٰ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت
mereka melihat kepadamu putar-putar mata-mata mereka[lk] seperti

orang yang ditutupi atasnya dari mati
Al-Ahzab:19

ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن تََقرَّ أَْعيُنُُهنَّ
itu lebih dekat bahwa (ia) menjadi mendekat mata-mata mereka[pr] Al-Ahzab:51 أَْعيُنُُهنَّ

َقاُلوا۟ فَأْتُوا۟ ِبِهۦ َعَلىٰٓ أَْعنُيِ ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن
mereka berkata maka kalian hendaklah mendatangkan dengannya

atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi
mereka mereka menyaksikan

Al-Anbiyaa':61
أَْعنُيِ

إِذْ يُِريُكُموُهْم إِِذ ٱْلتََقيْتُْم ِفىٓ أَْعيُِنُكْم َقلِياًل َو
dan ketika dinampakkan mereka kepada kalian ketika ditemukanlah

kalian di dalam / pada mata-mata kalian sedikit
Al-Anfaal:44 أَْعيُِنُكْم

َويَُقلُِّلُكْم ِفىٓ أَْعيُِنِهْم لِيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا
dan akan menjadikan kalian sungguh-sungguh sedikit di dalam / pada

mata-mata mereka agar hendak menetapkan Allah sesuatu
Al-Anfaal:44 أَْعيُِنِهْم

رََٰط فَأَنَّىٰ يُبِْصُروَن َوَلْو نََشآُء َلطََمْسنَا َعَلىٰٓ أَْعيُِنِهْم فَٱْستَبَُقوا۟ ٱلصِّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menghapuskan

atasku/terhadapku mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba
jalan maka mengapa mereka melihat

YaaSiin:66

َوٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا
dan buatlah perahu dengan penghilatan kami dan wahyu kami Huud:37 ِبأَْعيُِننَا

فَأَْوَحيْنَآ إَِليِْه أَِن ٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا
maka (kami) mewahyukan kepadanya agar/hendalah membuat perahu

dengan penghilatan kami dan wahyu kami

Al-
Mu'minuun:27

 َوٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك فَِإنََّك ِبأَْعيُِننَا
dan bersabarlah pada ketetapan tuhanmu maka sesungguhnya kamu

dengan penghilatan kami
Ath-Thuur:48

َن َكاَن ُكِفَر تَْجِرى ِبأَْعيُِننَا َجزَآًء ملِّ
dia mengalirkan dengan penghilatan kami balasan bagi orang-orang

adalah dia telah diingkari
Al-Qamar:14

وََكتَبْنَا َعَليِْهْم ِفيَهآ أَنَّ ٱلنَّفَْس ِبٱلنَّفِْس َوٱْلَعنْيَ ِبٱْلَعنْيِ
dan kami menetapkan atas mereka di dalamnya bahwasanya jiwa/diri

dengan jiwa dan mata dengan mata
Al-Maidah:45 ِبٱْلَعنْيِ

فَٱنفََجرَْت ِمنُْه ٱثْنَتَاَعْشرَةَ َعيْنًا
maka ia memancrkan dari padanya dua belas mata air Al-Baqarah:60 َعيْنًا
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فَٱنۢبََجَسْت ِمنُْه ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
maka memancar dari padanya dua belas mata air sungguh telah ia

mengetahui tiap manusia tempat minum mereka
Al-A'raaf:160

 فَُكلِى َوٱْشَرِبى َوَقرِّى َعيْنًا
maka makanlah dan minumlah dan menetaplah mata air

Maryam:26

ُرونََها تَفْجِيًرا َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ِعبَاُد الـلَّـِه يُفَجِّ
mata air minuman padanya hamba-hamba Allah dipancarkannya

pancaran/aliran
Al-Insaan:6

ىٰ َسْلَسِبياًل َعيْنًا ِفيَها تَُسمَّ
mata air di dalamnya (di dalam sorga) dinamakan salsabil

Al-Insaan:18

بُوَن َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ٱمْلَُقرَّ
mata air minuman dengannya/padanya orang-orang yang sangat

didekatkan

Al-
Mutaffifiin:28

ِفيَها َعنْيٌ َجاِريٌَة
di dalamnya mata air (ia/sesuatu[pr]) yang mengalir (kapal)

Al-
Ghaashiyah:12 َعنْيٌ

َوَجَدَها تَْغرُُب ِفى َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما
mendapatkannya (ia) terbenam di dalam mata lumpur hitam dan (ia)

mendapatkan di sisinya kaum
Al-Kahfi:86 َعنْيٍ

َوَقاَلِت ٱْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعنْيٍ لِّى َوَلَك اَل تَْقتُُلوهُ
dan ia telah berkata isteri fir'aun penyejuk mata bagiku dan bagimu

tidak membunuhnya
Al-Qashash:9

تُْسَقىٰ ِمْن َعنْيٍ َءاِنيٍَة
diberikan minuman dari mata sangat panas/mendidih

Al-Ghaashiyah:5

َوأََسْلنَا َلُهۥ َعنْيَ ٱْلِقطِْر َوِمَن ٱْلجِنِّ
dan (kami) alirkan baginya sumber/mata air leburan-leburan tembaga

dan dari sebagian jin-jin
Saba':12 َعنْيَ

ثُمَّ َلتََرُونََّها َعنْيَ ٱْليَِقنيِ
kemudian sungguh akan melihatnya sumber/mata air keyakinan

At-Takaathur:7

واََل تَْعُد َعيْنَاَك َعنُْهْم
dan jangan melanggar kedua matamu dari mereka Al-Kahfi:28 َعيْنَاَك

ِفيِهَما َعيْنَاِن تَْجِريَاِن
pada keduanya dua mata air mengalir Ar-Rahman:50 َعيْنَاِن

اَختَاِن ِفيِهَما َعيْنَاِن نَضَّ
pada keduanya dua mata air (dua) yang memancarkan

Ar-Rahman:66
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ْت َعيْنَاهُ ِمَن ٱْلُحزِْن فَُهَو َكِظيٌم َوٱبْيَضَّ
dan menjadi putih kedua matanya dari/karena kesedihan maka/akan

tetapi ia orang yang menahan (marah / kesedihan)
Yusuf:84 َعيْنَاهُ

اَل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّنُْهْم
tidak sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan dari mereka
Al-Hijr:88 َعيْنَيَْك

واََل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا
dan jangan sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan
Thaahaa:131

أََلْم نَْجَعل لَُّهۥ َعيْننَْيِ
bukankah jadikan baginya dua buah mata Al-Balad:8 َعيْننَْيِ

فَرََجْعنََٰك إَِلىٰٓ أُمَِّك َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) mengembalikan kamu kepada ibumu supaya (ia)

menjadi mendekat matanya
Thaahaa:40 َعيْنَُها

 فَرََدْدنَُٰه إَِلىٰٓ أُمِِّهۦ َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) kembalikannya kepada ibunya supaya (ia) menjadi

mendekat matanya
Al-Qashash:13

َوأَْلَقيُْت َعَليَْك َمَحبًَّة مِّنِّى َولِتُْصنَعَ َعَلىٰ َعيِْنىٓ
dan (aku) lemparkanlah atas kamu kasih sayang dari-Ku dan supaya

dibuat/diasuh atas/terhadap penglihatan-ku
Thaahaa:39 َعيِْنىٓ

رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12
ُعيُونًا

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف ِعنٌي
dan di sisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan ujung/mata

mata-mata
Ash-Shaafaat:48 ِعنٌي

 َوُحوٌر ِعنٌي
dan bidadari mata-mata

Al-Waqi'a:22

َكذَٰلَِك َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
seperti itulah dan jodohkan mereka dengan jelita/bidadari mata-mata Ad-Dukhaan:54 ِعنيٍ

 ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْصفُوفٍَة َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
mereka yang bersandar atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-

singgasana (ia[pr]) yang dibariskan / disusun dan jodohkan mereka
jelita/bidadari mata-mata

Ath-Thuur:20
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إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan mata

air
Al-Hijr:45 َوُعيُوٍن

 فَأَْخرَْجنَُٰهم مِّن َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
maka (kami) suruh keluar mereka dari surga dan mata air

Asy-Syu'araa':57

 َوَجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
dan surga dan mata air

Asy-
Syu'araa':134

 ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
di dalam surga dan mata air

Asy-
Syu'araa':147

 َكْم تَرَُكوا۟ ِمن َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
berapa banyak kalian pergi/meninggalkan dari surga dan mata air

Ad-Dukhaan:25

 ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
di dalam surga dan mata air

Ad-Dukhaan:52

 إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan mata

air

Adz-
Dzaariyaat:15

 إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى ِظلٍَٰل َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam naungan dan

mata air
Al-Mursalaat:41

وََكتَبْنَا َعَليِْهْم ِفيَهآ أَنَّ ٱلنَّفَْس ِبٱلنَّفِْس َوٱْلَعنْيَ ِبٱْلَعنْيِ
dan kami menetapkan atas mereka di dalamnya bahwasanya jiwa/diri

dengan jiwa dan mata dengan mata
Al-Maidah:45 َوٱْلَعنْيَ

تََولَّوا۟ وَّأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ
kalian telah memalingkan dan mata mereka sangat kebanjiran dari air

mata
At-Taubah:92 وَّأَْعيُنُُهْم

لُِدوَن َوِفيَها َما تَْشتَِهيِه ٱأْلَنفُُس َوتََلذُّ ٱأْلَْعنُيُ َوأَنتُْم ِفيَها خَٰ
dan didalamnya (bumi) apa yang ingininya jiwa/manusia dan sedap

mata-mata dan kalian didalamnya orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:71 ٱأْلَْعنُيُ

ُدوُر يَْعَلُم َخآِئنََة ٱأْلَْعنُيِ َوَما تُْخِفى ٱلصُّ
dia mengetahui orang yang berkhianat mata-mata dan tidak dia

menyembunyikan dada(hati)
Ghafir:19 ٱأْلَْعنُيِ

ثَْليِْهْم َرأَْى ٱْلَعنْيِ َوأُْخَرٰى َكاِفرَةٌ يََرْونَُهم مِّ
dan yang lain yang mengingkari mereka melihat mereka dua kali

sebanyak mereka pandangan mata-mata
Ali-Imran:13 ٱْلَعنْيِ

رْنَا ِفيَها ِمَن ٱْلُعيُوِن َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan di dalamnya dari mata air - mata air YaaSiin:34 ٱْلُعيُوِن
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و ي ع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesadaran, sadar, sedar,

disengaja, jaga, insaf, bersemangat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَْعىَ أَفََعِيينَا
merasa lemah maka apakah (kami) lemah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِل أَفََعِيينَا ِبٱْلَخْلِق ٱأْلَوَّ
maka apakah (kami) lemah dengan penciptaan pertama Qaaf:15 أَفََعِيينَا

َوَلْم يَْعىَ ِبَخْلِقِهنَّ ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
dan tidak merasa lemah dengan menciptakan mereka[pr] dengan
orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa menyebabkan akan

menghidupkan kematian

Al-Ahqaaf:33
يَْعىَ
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ب ا غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tinggal jauh, lenyap, hilang,

amblas, yg tdk dpt dijelaskan secara ilmiah, tersembunyi, rahasia, tasawuf,
kebatinan, suluk, ilmu kebatinan, ilmu klenik, filsafat, mistik, rahasia,
terpendam, kabur, gelap, remang, lindap, tdk jelas, rahasia, sembunyi,
terpencil, sulit, yg disembunyikan, bersuami, samar, samar-samar, tdk

terang-terangan, belum kelihatan, sandi, tdk terang, mungkin, yg
bersembunyi, dekat, erat, akrab, ketat, tertutup, pensiunan, tersendiri,

purnakaryawan, pemalu, rendah hati, tersipu, kesipuan, malu sipu.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tdk menghadiri, tdk

mencampuri, menghilang, mengirap, menguap, menguapkan,
mengeringkan dgn pemanasan, larut, membubarkan, menghancurkan,
memutuskan, keluar, padam, berangkat, mati, bergaul, melarikan diri,

lari, mengungsi, minggat, berlalu cepat, meledak, berbunyi, hilang,
tenggelam, melenyap, terbenam, mengusir, menghamburkan, merisau,

membuang uang, menyia-nyiakan, mencair, meleleh, mencairkan, melebur,
leleh, reda, menyelam, terjun, selam, menukik, mencebur, menghilang,

habis sama sekali.

َغيَٰبَِت َغآِئِبنَي َغآِئبٍَة ِبٱْلَغيِْب ِبَغآِئِبنَي
(ia) gaibkan /
sembunyikan

para yang
menggaibi yang gaib dengan yang gaib dengan yang gaib /

tidak hadir

َغيِْبِهۦٓ َغيِْب َغيُْب َغيَْب َغيَٰبَِت
kegaiban-nya kegaiban kegaiban kegaiban (ia) gaibkan /

sembunyikan

ٱْلَغآِئِبنَي يَْغتَب لِّْلَغيِْب لِْلَغيِْب َغيِْبِهۦٓ
yang gaib-gaib /
yang tidak pada

hadir
(dia[lk]) mengumpat kepada yang gaib kepada yang gaib kegaiban-nya
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ٱْلُغيُوِب ٱْلَغيِْب
segala yang gaib semua yang gaib

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما ُهْم َعنَْها ِبَغآِئِبنَي
dan tidak mereka dari padanya dengan yang gaib / tidak hadir Al-Infitaar:16 ِبَغآِئِبنَي

ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱْلَغيِْب
orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib Al-Baqarah:3 ِبٱْلَغيِْب

 لِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يََخافُُهۥ ِبٱْلَغيِْب
agar dia mengetahui Allah siapa dia semakin takut kepadanya dengan

yang gaib/tidak terlihat
Al-Maidah:94

 ذَٰلَِك لِيَْعَلَم أَنِّى َلْم أَُخنُْه ِبٱْلَغيِْب
itu agar dia mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya

dengan gaib/diwaktu dia tidak ada
Yusuf:52

ا ِبٱْلَغيِْب َويَُقوُلوَن َسبَْعٌة َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم رَْجمًۢ
terkaan dengan/terhadap yang gaib dan mereka mengatakan tujuh dan

(ia[lk]) yang kedelapan mereka anjing mereka
Al-Kahfi:22

ُن ِعبَاَدهُۥ ِبٱْلَغيِْب  َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ
surga 'adn yang Ia menjanjikan pemurah hamba-hambanya dengan

yang gaib/tidak nampak
Maryam:61

اَعِة ُمْشِفُقوَن ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوُهم مَِّن ٱلسَّ
orang-orang yang mereka takut tuhan dengan yang gaib (tidak

melihat-Nya) dan mereka dari kiamat orang-orang yang sungguh-
sungguh takut

Al-Anbiyaa':49

َويَْقِذفُوَن ِبٱْلَغيِْب ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan melemparkan/menduga-dugakan dengan yang gaib dari tempat

yang jauh
Saba':53

َلٰوةَ إِنََّما تُنِذُر ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

yang mereka takut tuhan dengan yang gaib/tidak kelihatan dan
mereka mendirikan sholat

Faathir:18

َن ِبٱْلَغيِْب  إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبَعَ ٱلذِّْكَر َوَخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

dia sungguh-sungguh mengikuti peringatan dan (ia[lk]) takut
pemurah dengan yang ghaib/tidak kelihatan

YaaSiin:11

ِنيٍب َن ِبٱْلَغيِْب َوَجآَء ِبَقْلٍب مُّ مَّْن َخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
siapa dia takut pemurah dengan yang gaib dan dia datang dengan hati

orang yang suka kembali
Qaaf:33
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 َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥ َورُُسَلُهۥ ِبٱْلَغيِْب
dan beberapa manfaat bagi manusia dan karena dia hendak

mengetahui Allah siapa menolong-nya dan rasul-rasul-nya dengan
gaib/tidak kelihatan

Al-Hadiid:25

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َلُهم مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka takut tuhan dengan

gaib/tidak kelihatan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Al-Mulk:12

َمآِء َوٱأْلَرِْض َوَما ِمْن َغآِئبٍَة ِفى ٱلسَّ
dan tidak dari yang gaib di dalam langit dan di bumi An-Naml:75 َغآِئبٍَة

نَّ َعَليِْهم ِبِعْلمٍ َوَما ُكنَّا َغآِئِبنَي فََلنَُقصَّ
maka sesungguhnya kami akan mengkisahkan atas mereka dengan

pengetahuan dan tidak adalah kami para yang menggaibi
Al-A'raaf:7 َغآِئِبنَي

يَّارَِة َوأَْلُقوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ يَْلتَِقطُْه بَْعُض ٱلسَّ
dan (kalian) lemparkanlah ia di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan

sumur (ia) menemuinya / memungutnya sebagian orang yang
berjalan/musafir

Yusuf:10
َغيَٰبَِت

ا ذََهبُوا۟ ِبِهۦ َوأَْجَمُعٓوا۟ أَن يَْجَعُلوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) pergi dengannya dan (mereka[lk])

berkumpul/sepakat bahwa (mereka) menjadikannya/memasukkannya
di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan sumur

Yusuf:15

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنِّىٓ أَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya aku paling mengetahui kegaiban langit dan bumi Al-Baqarah:33 َغيَْب

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َغيَْب ٱلسَّ
sesungguhnya Allah dia mengetahui kegaiban langit dan bumi

Al-Hujuraat:18

إَِليِْه يُرَْجعُ ٱأْلَْمُر ُكلُُّهۥ وَِٰت َوٱأْلَرِْض َو مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi dan kepada-Nya

dikembalikan perkata itu semuanya
Huud:123 َغيُْب

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi

An-Nahl:77

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َلِبثُوا۟ َلُهۥ َغيُْب ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan Allah paling mengetahui dengan

apa/berapa lama (mereka) menetap baginya kegaiban langit dan bumi
Al-Kahfi:26

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لُِم َغيِْب ٱلسَّ إِنَّ الـلَّـَه عَٰ
sesungguhnya Allah yang mengetahui kegaiban langit dan bumi Faathir:38 َغيِْب
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لُِم ٱْلَغيِْب فَاَل يُظِْهُر َعَلىٰ َغيِْبِهۦٓ أََحًدا عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib maka tidak Dia

menerangkan/menyatakan atas/terhadap kegaiban-nya
seseorang/siapapun

Al-Jinn:26
َغيِْبِهۦٓ

ِفِظنَي َوَما ُكنَّا لِْلَغيِْب حَٰ
dan tidak adalah kami kepada yang gaib orang-orang yang menjaga Yusuf:81 لِْلَغيِْب

ِفظٌَٰت لِّْلَغيِْب ِبَما َحِفَظ الـلَّـُه ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ لِحَٰ فَٱلصَّٰ
maka wanita-wanita yang saleh wanita-wanita yang taat wanita-

wanita yang menjaga diri kepada yang gaib dengan sebab dia
menjaga/memelihara Allah

An-Nisa:34
لِّْلَغيِْب

واََل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا
dan jangan (dia[lk]) mengumpat sebagian kalian bagian Al-Hujuraat:12 يَْغتَب

أَْم َكاَن ِمَن ٱْلَغآِئِبنَي
atau adalah dia dari/termasuk yang gaib-gaib / yang tidak pada hadir An-Naml:20 ٱْلَغآِئِبنَي

وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل َلُكْم إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

bagi kalian sesungguhnya aku malaikat
Al-An'aam:50 ٱْلَغيَْب

َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم ٱْلَغيَْب َلٱْستَْكثَرُْت ِمَن ٱْلَخيِْر
dan sekiranya adalah aku paling mengetahui yang gaib tentu aku

memperoleh banyak dari kebaikan
Al-A'raaf:188

وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

sesungguhnya aku malaikat
Huud:31

ِن َعْهًدا أَطََّلعَ ٱْلَغيَْب أَمِ ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ
adakah (ia) melihat yang gaib atau ia telah mengambil disisi pemurah

perjanjian
Maryam:78

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ٱْلَغيَْب إاِلَّ الـلَّـُه مَٰ ُقل الَّ يَْعَلُم َمن ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak dia mengetahui orang di dalam

langit dan bumi yang gaib kecuali Allah
An-Naml:65

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت ٱْلجِنُّ أَن لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن ٱْلَغيَْب  فََلمَّ
maka tatkala menyungkur (kamu) menjadi jelas/nyata jin-jin bahwa

sekiranya adalah mereka mereka mengetahui yang gaib
Saba':14

فَُقْل إِنََّما ٱْلَغيُْب لِـلَّـِه
maka kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah yang

gaib kepunyaan Allah
Yunus:20 ٱْلَغيُْب
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أَْم ِعنَدُهُم ٱْلَغيُْب فَُهْم يَْكتُبُوَن
ataukah di sisi mereka yang gaib lalu mereka mereka menulis

Ath-Thuur:41

أَْم ِعنَدُهُم ٱْلَغيُْب فَُهْم يَْكتُبُوَن
atau di sisi mereka yang gaib lalu mereka mereka menulis

Al-Qalam:47

ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيِه إَِليَْك
itu dari sebagian berita semua yang gaib kami mewahyukannya

kepadamu
Ali-Imran:44 ٱْلَغيِْب

 َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُطْلَِعُكْم َعَلى ٱْلَغيِْب
dan tidak adalah dia Allah untuk diperlihatkan kepada kalian

atas/terhadap semua yang gaib
Ali-Imran:179

َوِعنَدهُۥ َمفَاِتحُ ٱْلَغيِْب اَل يَْعَلُمَهآ إاِلَّ ُهَو
dan pada sisiNya/Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak dia

mengetahuinya kecuali dia
Al-An'aam:59

َدِة َوُهَو ٱْلَحِكيُم ٱْلَخِبيُر هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dan dia

maha bijaksana maha pengungkap
Al-An'aam:73

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
kemudian akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua

yang gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:94

َدِة هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ َوَستُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
dan akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang

gaib dan yang menyaksikan
At-Taubah:105

ِتْلَك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيَهآ إَِليَْك
itu dari sebagian berita semua yang gaib diwahyukannya kepadamu

Huud:49

ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيِه إَِليَْك
itu dari/sebagian sebagian berita semua yang gaib kami

mewahyukannya kepadaku
Yusuf:102

َدِة ٱْلَكِبيُر ٱمْلُتََعاِل هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan sangat

besar maha tinggi
Arraad:9

ا يُْشرُِكوَن َلىٰ َعمَّ َدِة فَتَعَٰ هَٰ لِمِ ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
(ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan

maka sangat tinggi dari apa mereka persekutukan

Al-
Mu'minuun:92

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱلرَِّحيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ ذَٰلَِك عَٰ
itu yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa sangat penyayang
As-Sajdah:6

لِمِ ٱْلَغيِْب  ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتَأِْتيَنَُّكْم عَٰ
kamu hendaklah mengatakan ya dan tuhan pasti akan datang kepada

kalian (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib
Saba':3
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َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46

أَِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱْلَغيِْب فَُهَو يََرىٰٓ
apakah di sisi pengetahuan semua yang gaib maka dia melihat

An-Najm:35

ُن ٱلرَِّحيُم َدِة ُهَو ٱلرَّْحمَٰ هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan dia

pemurah sangat penyayang
Al-Hasyr:22

لِمِ ٱْلَغيِْب  فَِإنَُّهۥ ُملَِٰقيُكْم ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
maka sesungguhnya dia orang-orang yang menemui kalian kemudian
akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib

Al-Jumu'ah:8

َدِة ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan maha

perkasa maha bijaksana

At-
Taghaabun:18

لُِم ٱْلَغيِْب فَاَل يُظِْهُر َعَلىٰ َغيِْبِهۦٓ أََحًدا عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib maka tidak Dia

menerangkan/menyatakan atas/terhadap kegaiban-nya
seseorang/siapapun

Al-Jinn:26

َوَما ُهَو َعَلى ٱْلَغيِْب ِبَضِننيٍ
dan tidak dia atas/terhadap semua yang gaib dengan kikir

At-Takwiir:24

َقاُلوا۟ اَل ِعْلَم َلنَآ إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
mereka berkata tidak pengetahuan bagi kami sesungguhnya kamu

Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:109 ٱْلُغيُوِب

 وآََل أَْعَلُم َما ِفى نَفِْسَك إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
dan tidak paling mengetahui apa di dalam hati kamu sesungguhnya

kamu Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:116

 َوأَنَّ الـلَّـَه َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
dan bahwasannya Allah sangat mengetahui segala yang gaib

At-Taubah:78

 ُقْل إِنَّ َربِّى يَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku

memasukkan/melemparkan dengan kebenaran sangat mengetahui
segala yang gaib

Saba':48
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ر ب غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna abu, serbuk, duli, debu,

penyimpangan, arus, aliran, maksud, arah, kecenderungan, tendensi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdebu, melayang, lepas,
melintas, mampir, singgah, bertimbun, mengeluyur, berhanyut-hanyut,

membersihkan, menaburi, mengelap, menyapu

ٱْلغَِٰبِريَن َغبَرَةٌ
orang-orang yang tertinggal tertutup debu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ َعَليَْها َغبَرَةٌ
dan wajah-wajah pada hari itu diatasnya tertutup debu Abasa:40 َغبَرَةٌ

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya adalah

ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-A'raaf:83 ٱْلغَِٰبِريَن

 إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنَآ إِنََّها مَلَِن ٱْلغَِٰبِريَن
kecuali isterinya (kami) menentukan sesungguhnya ia sungguh

dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Hijr:60

 إاِلَّ َعُجوزًا ِفى ٱْلغَِٰبِريَن
kecuali orang tua di dalam orang-orang yang tinggal

Asy-
Syu'araa':171

 فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنََٰها ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya (kami)

menentukannya dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
An-Naml:57

يَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن  َلنُنَجِّ
sungguh akan diselamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya

adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:32

وَك َوأَْهَلَك إاِلَّ ٱْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن  إِنَّا ُمنَجُّ
sesungguhnya kami menyelamatkan kamu dan keluargamu kecuali

isterimu adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:33

4014

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


KosakataAlQuran

 إاِلَّ َعُجوزًا ِفى ٱْلغَِٰبِريَن
kecuali orang tua di dalam tertinggal

Ash-
Shaafaat:135
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ن ب غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketidak-adilan, aniaya, hal yg

tdk adil, cedera, luka, kerusakan, kecurigaan, purbasangka, kerugian,
praanggapan, pendapat yg diambil sebelumnya, perkiraan, persangkaan,
suatu yg disangka lebih dulu, firasat, dugaan, anggapan, bungkuk, irisan

tebal, penerimaan, pengiraan, perandaian, kesan yg buruk, aniaya,
penindasan, tekanan, penekanan, tindasan, kezaliman, ketidakadilan, hal

yg tdk adil, kelaliman, kekejaman, kesewenang-wenangan, kewenang-
wenangan, perlakuan yg tdk wajar, perlakuan yg tdk pantas, perlakuan

kejam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menduga, menerka,

menganiaya, berprasangka buruk, melukai, mencurigai, berburuk-sangka,
melakukan kerugian, melakukan praanggapan buruk

ٱلتََّغابُِن
penampakkan kesalahan-kesalahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَْوَم يَْجَمُعُكْم لِيَْومِ ٱْلَجْمعِ ذَٰلَِك يَْوُم ٱلتََّغابُِن
pada hari (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] di hari kumpulan itu hari

penampakkan kesalahan-kesalahan
At-Taghaabun:9 ٱلتََّغابُِن
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ا ث غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buih, busa, bajingan,

bangsat, kekam, ruap, sampah, pemborosan, pembuangan, ampas,
kerugian, isi perut, sarap, rongsokan, barang rongsokan, barang yg tdk
berharga, barang rombengan, barang loakan, omong kosong, kotoran,

tidak-tidak, tandu, seperindukan, tempat tidur hewan, tandu orang sakit,
uang, tahi, nonsen, endapan bir, tanah, lumpur, desas-desus, buih,

bajingan, busa, kekam, bangsat, najis, buangan, porno, kecemaran, lahan,
bumi, negeri, sampah masyarakat, endapan, keladak, kerdak, jeroan, ikan

murah, sisa-sisa, penjualan dgn undian, sekam, jerami, dedak, cemooh,
olok-olok, tengkuk, kuduk, lapisan atas, lanau, endapan lumpur, kukup,

mendap, kaum urakan, orang hina dina, orang-orang jembel, percabulan,
caci maki

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbuih, membuih,
membersihkan buih, membuang sampah, mengotori, mencemari,

mencemooh, mengolok-olok

ُغثَآًء
sampah/daun kering

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

ُغثَآًء

فََجَعَلُهۥ ُغثَآًء أَْحَوٰى
maka (ia) menjadikannya kering kehitam-hitaman

Al-Alaa:5
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ر د غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecederaan, kedurhakaan,

khianat, ketidaksetiaan, ketidakpatuhan, keserongan, kepalsuan,
kebohongan, pelanggaran, kecurangan, hukuman, penalti, sesuatu yg

kotor, busuk, kotor, curang, buruk, keji, kasar, kepalsuan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengotori, mencemari,

mencemarkan, membusuk, menyangkut, menyangkuntukan, melanggar
peraturan, berjanji palsu

يَُغاِدُر نَُغاِدْر
semakin meninggalkan meninggalkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَاِرزَةً َوَحَشرْنَُٰهْم فََلْم نَُغاِدْر ِمنُْهْم أََحًدا
(ia[pr]) yang nyata/rata dan Kami kumpulkan mereka maka tidak

meninggalkan dari mereka seseorang/siapapun
Al-Kahfi:47 نَُغاِدْر

اَل يَُغاِدُر َصِغيرَةً واََل َكِبيرَةً
tidak semakin meninggalkan yang kecil dan tidak yang besar Al-Kahfi:49 يَُغاِدُر
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ق د غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna luber, tumpahan, banjir,

kebanjiran, empoh, air bah, bah, curahan, pasang naik, pasang naik,
penggenangan, membanjirnya, pembanjiran, hujan lebat, hujan deras,
hujan keras, hujan berderau, bencana alam, kemarahan, kegusaran,

kekerasan, kegemaran, kegilaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membanjiri, membanjir,

meluap, menggenangi, mengaliri, mengairi, mengenyangkan, memakan
dgn lahap, meliputi, membingungkan, melimpahkan, menindas,

memberati, membasahkuyupi, tenggelam, mengisi hingga tenggelam,
menimpa hingga tenggelam, merendam, menyerbu, mengerumuni,
menduduki, menutupi, mengalahkan, melimpah, meluber, tumpah,

mengampuh, membuang, melego, mengeluarkan, menyiram, membilas,
mengalir, menghalau, menjadi merah

َغَدًقا
limpah ruah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آًء َغَدًقا َوأَلَِّو ٱْستَقَُٰموا۟ َعَلى ٱلطَِّريَقِة أَلَْسَقيْنَُٰهم مَّ
dan bahwa jika (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian atas/terhadap

jalan itu pasti (kami) telah memberi minum mereka air limpah ruah
Al-Jinn:16 َغَدًقا
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و د غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna merek, hasil, pertemuan

makan siang, makan malam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melakukan

َغَدْوَت َغَدآَءنَا َغًدا ِبٱْلُغُدوِّ ِبٱْلَغَدٰوِة
kamu berangkat
pada pagi hari makanan kami besok pagi diwaktu pagi pada pagi hari

۟ َوَغَدْوا لَِغٍد ُغُدوَُّها ُغُدوًّا َغَدْوَت
dan (mereka) pergi

pagi-pagi untuk esok pagi waktu pagi nya pagi kamu berangkat
pada pagi hari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
pada pagi hari dan petang hari mereka mengharapkan wajahnya Al-An'aam:52 ِبٱْلَغَدٰوِة

َربَُّهم ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
tuhan di waktu pagi dan petang mereka mengharapkan wajahnya

Al-Kahfi:28

َوُدوَن ٱْلَجْهِر ِمَن ٱْلَقْوِل ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
dan tidak keras dari perkataan diwaktu pagi dan petang Al-A'raaf:205 ِبٱْلُغُدوِّ

طَْوًعا وََكرًْها َوِظلَُٰلُهم ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
ketaatan dan keterpaksaan dan bayang-bayang mereka diwaktu pagi

dan petang
Arraad:15

يَُسبِّحُ َلُهۥ ِفيَها ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
sungguh-sungguh akan mensucikan baginya didalamnya diwaktu

pagi dan petang
An-Nuur:36

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ أَرِْسْلُه َمَعنَا َغًدا يَرْتَعْ َويَْلَعْب َو
(kamu[lk]) kirimlah / biarkanlah ia bersama kami besok pagi (ia[lk])

bersuka ria dan bermain dan sesungguhnya kami baginya sungguh
orang-orang yang menjaga

Yusuf:12
َغًدا
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KosakataAlQuran

 واََل تَُقوَلنَّ لَِشاْ۟ىٍء إِنِّى فَاِعٌل ذَٰلَِك َغًدا
dan jangan mengatakan kepada sesuatu sesungguhnya aku (ia[lk])

yang melakukan itu besok pagi
Al-Kahfi:23

 َويَْعَلُم َما ِفى ٱأْلَرَْحامِ َوَما تَْدِرى نَفٌْس مَّاذَا تَْكِسُب َغًدا
dan dia mengetahui apa yang di dalam rahim dan tidak mengetahui

jiwa/seorang apa yang dia melakukan besok pagi
Luqman:34

َسيَْعَلُموَن َغًدا مَِّن ٱْلَكذَّاُب ٱأْلَِشُر
kelak mereka akan mengetahui besok pagi dari amat pendusta

sombong
Al-Qamar:26

ا َجاَوزَا َقاَل لِفَتَىُٰه َءاِتنَا َغَدآَءنَا فََلمَّ
maka tatkala (mereka berdua) melewati dia mengatakan kepada

bujangnya berilah kami makanan kami
Al-Kahfi:62 َغَدآَءنَا

إِذْ َغَدْوَت ِمْن أَْهلَِك َو
dan ketika kamu berangkat pada pagi hari dari keluargamu Ali-Imran:121 َغَدْوَت

ٱلنَّاُر يُْعرَُضوَن َعَليَْها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا
api neraka dipalingkan diatasnya pagi dan petang Ghafir:46 ُغُدوًّا

يحَ ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin waktu pagi nya bulan dan perjalanan di

waktu petangnya bulan
Saba':12 ُغُدوَُّها

َوْلتَنظُْر نَفٌْس مَّا َقدََّمْت لَِغٍد
dan hendaklah memperhatikan jiwa/seorang apa ia

menyediakan/meneguhkan untuk esok pagi
Al-Hasyr:18 لَِغٍد

َوَغَدْوا۟ َعَلىٰ َحرٍْد قَِٰدِريَن
dan (mereka) pergi pagi-pagi atas/terhadap pencegahan/penghalangan

(mereka[lk]) yang menguasai
Al-Qalam:25 ۟ َوَغَدْوا

رِِمنَي أَِن ٱْغُدوا۟ َعَلىٰ َحرِْثُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
agar/hendalah (kalian) pergi diwaktu pagi atas/terhadap kebunmu jika

adalah kalian orang-orang yang memotong/memetik
Al-Qalam:22 ۟ ٱْغُدوا
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ب ر غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bagian barat, sebelah barat,

kulon, magrib, ke barat, dari barat, barat, terkulai, melorot, lop, busur,
mengundurkan diri, bendera, layu, mengatur, koleksi, agregat, tubuh,

perakitan, sekelompok, jas, pasangan, mitra, siap, matang, ke depan, tetap,
permanen, teratur, konstan, stabil, ditentukan, mengingat, keras kepala,

tanpa kompromi, yang disengaja
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuang, mengasingkan,
memindahkan, mengirim, menyerahkan untuk ditangani, menurunkan

pangkat, keadaan terkulai, membaratkan, set, kumpulan, perangkat, setel,
pasangan, setelan, silam, perlengkapan, tempat, buku, letak rambut,
sisiran, orang yg berkepentingan sama, bidang, pesawat, bandung,

selengkap

ُغُروِبَها ُغرَابًا َغْرِبيٍَّة َغَربَت تَْغرُُب
terbenamnya seekor burung

gagak di sebelah barat (ia[pr]) terbenam k
lampau) (ia) terbenam

َوٱمْلَغَٰرِِب َوَمغَِٰربََها َوَغرَاِبيُب َمْغرَِب ُغُروِبَها
dan barat dan bagian baratnya dan pekat tempat / waktu

terbenam terbenamnya

ٱْلُغرَاِب ٱْلَغْرِبىِّ َوٱمْلَْغرِِب َوٱمْلَْغرُِب َوٱمْلَغَٰرِِب
burung gagak barat dan barat dan barat dan barat

ٱمْلَْغرِِب
barat / tempat terbenam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجَدَها تَْغرُُب ِفى َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما
mendapatkannya (ia) terbenam di dalam mata lumpur hitam dan (ia)

mendapatkan di sisinya kaum
Al-Kahfi:86 تَْغرُُب
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نُْه َماِل َوُهْم ِفى فَْجَوٍة مِّ إِذَا َغَربَت تَّْقرُِضُهْم ذَاَت ٱلشِّ َو
dan ketika (ia[pr]) terbenam k lampau) pinjamkan mereka[lk] sebelah

kiri dan mereka di dalam tempat yang lurus dari padanya
Al-Kahfi:17 َغَربَت

الَّ َشرِْقيٍَّة واََل َغْرِبيٍَّة
tidak sebelah timur dan tidak di sebelah barat An-Nuur:35 َغْرِبيٍَّة

فَبََعَث الـلَّـُه ُغرَابًا يَبَْحُث ِفى ٱأْلَرِْض
maka dia mengutus Allah seekor burung gagak dia menggali di dalam

bumi
Al-Maidah:31 ُغرَابًا

ْمِس َوَقبَْل ُغُروِبَها َوِمْن َءانَآِئ ٱلَّيِْل َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan dari

bagian/waktu malam
Thaahaa:130 ُغُروِبَها

ْمِس َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمْغرَِب ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat / waktu terbenam matahari Al-Kahfi:86 َمْغرَِب

َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد
dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])

yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam
Faathir:27 َوَغرَاِبيُب

ِرَق ٱأْلَرِْض َوَمغَِٰربََها ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َمشَٰ
bagian timur bumi dan bagian baratnya yang kami berkati padanya Al-A'raaf:137 َوَمغَِٰربََها

ِرِق َوٱمْلَغَٰرِِب إِنَّا َلقَِٰدُروَن فَآَل أُْقِسُم ِبرَبِّ ٱمْلَشَٰ
maka (aku) bersumpah dengan tuhan tempat-tempat terbit matahari

dan barat sesungguhnya kami benar-benar yang telah menguasai
Al-Ma'arij:40 َوٱمْلَغَٰرِِب

َوهللَِِّ ٱمْلَْشِرُق َوٱمْلَْغرُِب
dan kepunyaan Allah timur dan barat Al-Baqarah:115 َوٱمْلَْغرُِب

 ُقل لِـلَّـِه ٱمْلَْشِرُق َوٱمْلَْغرُِب
kamu hendaklah mengatakan milik Allah timur dan barat

Al-Baqarah:142

لَّيَْس ٱْلِبرَّ أَن تَُولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم ِقبََل ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب
bukankah kebaikan/kebaktian bahwa mereka dipalingkan wajah-

wajah kalian kearah timur dan barat
Al-Baqarah:177 َوٱمْلَْغرِِب

َقاَل رَبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
dia mengatakan tuhan timur dan barat dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian kalian menggunakan akal
Asy-Syu'araa':28
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رَّبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَٱتَِّخذْهُ وَِكياًل
tuhan timur dan barat tidak ada tuhan kecuali dia maka

ambillah/jadikan Dia penjaga/pemelihara

Al-
Muzzammil:9

َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب ٱْلَغْرِبىِّ
dan tidak adalah kamu dengan sebelah barat Al-Qashash:44 ٱْلَغْرِبىِّ

ذَا ٱْلُغرَاِب َقاَل يََٰويَْلتَىٰٓ أََعَجزُْت أَْن أَُكوَن ِمثَْل هَٰ
dia mengatakan aduhai celaka aku mengapa aku tidak mampu agar

adalah aku seperti ini burung gagak
Al-Maidah:31 ٱْلُغرَاِب

ْمِس َوَقبَْل ٱْلُغُروِب ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
dengan memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenam
Qaaf:39 ٱْلُغُروِب

رَبُّ ٱمْلَْشرَِقنْيِ َورَبُّ ٱمْلَْغِربَنْيِ
tuhan dua masyrik/barat dan timur dan tuhan dua barat/dua tempat

terbenam
Ar-Rahman:17 ٱمْلَْغِربَنْيِ

فَأِْت ِبَها ِمَن ٱمْلَْغرِِب
maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya dari barat / tempat

terbenam
Al-Baqarah:258 ٱمْلَْغرِِب
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ر ر غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terbujuk, tertipu.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengkhianati, membukakan,
menyingkapkan, memperlihatkan.

ُغُروًرا َغرََّك َغرَّ تَُغرَّنَُّكُم ِبُغُروٍر
tipuan telah berkali-kali

menipu kamu menipu menipu kalian dengan tipuan

َوَغرَّتُْهُم َوَغرَّتُْكُم فَٱمْلُِغيرَِٰت ُغُروٍر ُغُروًرا
dan dia telah

menipu mereka
dan (ia) telah
menipu kalian

lalu yang
menyerang tipuan tipuan

يَُغرَّنَُّكم يَُغرَّنََّك َوَغرَُّهْم َوَغرَُّكم َوَغرَّتُْهُم
menipu kalian dia menipu kamu dan tipuan mereka menipu kalian dan dia telah menipu

mereka

ٱْلُغُروِر
tipuan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َجرَةَ ا ذَاَقا ٱلشَّ فََدلَّىُٰهَما ِبُغُروٍر فََلمَّ

maka dia membujuk keduanya dengan tipuan maka setelah keduanya
merasakan pohon

Al-A'raaf:22 ِبُغُروٍر
إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا

sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran maka jangan menipu kalian
kehidupan dunia

Luqman:33 تَُغرَّنَُّكُم
فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر

maka janganlah menipu kalian kehidupan dunia dan tidak/janganlah
menipu kalian dengan/tentang Allah seorang penipu

Faathir:5
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ؤآَُلِء ِدينُُهْم َغرَّ هَٰٓ
menipu mereka ini agama mereka Al-Anfaal:49 َغرَّ

ُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱْلَكِريمِ نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia apa telah berkali-kali menipu kamu dengan tuhanmu

sangat mulia / pemurah
Al-Infitaar:6 َغرََّك

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dia menjanjikan mereka dan dia memberi angan-angan kosong

kepada mereka dan tidak dia menjanjikan mereka syaitan kecuali
tipuan

An-Nisa:120
ُغُروًرا

 يُوِحى بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض زُْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُروًرا
dia mewahyukan sebagian mereka kepada bagian perihiasan

perkataan tipuan
Al-An'aam:112

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا  َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan tidak dia

menjanjikan mereka syaitan melainkan tipuan
Al-Isra:64

 مَّا َوَعَدنَا الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ إاِلَّ ُغُروًرا
tidak menjanjikan kepada kami Allah dan rasulnya kecuali tipuan

Al-Ahzab:12

 بَْل إِن يَِعُد ٱلظَّٰلُِموَن بَْعُضُهم بَْعًضا إاِلَّ ُغُروًرا
bahkan tidak menjanjikan orang-orang yang zalim sebagian mereka

bagian kecuali tipuan
Faathir:40

ِفُروَن إاِلَّ ِفى ُغُروٍر إِِن ٱْلكَٰ
tidaklah para pembangkan kecuali di dalam tipuan Al-Mulk:20 ُغُروٍر

فَٱمْلُِغيرَِٰت ُصبًْحا
lalu yang menyerang diwaktu subuh/pagi Al-Adiyaat:3 فَٱمْلُِغيرَِٰت

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّكُم ٱتََّخذْتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا َوَغرَّتُْكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya kamu (kalian)

ambil/sembah ayat-ayat Allah olok-olokan dan (ia) telah menipu
kalian kehidupan dunia

Al-Jaatsiyah:35 َوَغرَّتُْكُم

َولَِٰكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َوٱرْتَبْتُْم َوَغرَّتُْكُم ٱأْلََماِنىُّ
tetapi kalian (kamu) telah memfitnah diri-diri kalian dan (kalian)

menunggu-nunggu dan kamu ragu-ragu dan (ia) telah menipu kalian
angan-angan kosong

Al-Hadiid:14

ْر ِبِهۦٓ َلُهْم َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َوذَكِّ
dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia dan kamu hendakla

memperingtkan dengannya bagi mereka
Al-An'aam:70 َوَغرَّتُْهُم

َقاُلوا۟ َشِهْدنَا َعَلىٰٓ أَنفُِسنَا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
mereka berkata kami menyaksikan atasku/terhadapku diri kami

sendiri dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia
Al-An'aam:130
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ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51

َحتَّىٰ َجآَء أَْمُر الـلَّـِه َوَغرَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
sehingga dia datang ketetapan Allah menipu kalian terhadap Allah

seorang penipu
Al-Hadiid:14 َوَغرَُّكم

َوَغرَُّهْم ِفى ِديِنِهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan tipuan mereka di dalam agama mereka apa-apa adalah mereka

mereka mengada-adakan
Ali-Imran:24 َوَغرَُّهْم

اَل يَُغرَّنََّك تََقلُُّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
tidak dia menipu kamu dia membuat hilir mudik orang-orang yang

mereka mengingkari di dalam negeri
Ali-Imran:196 يَُغرَّنََّك

واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
dan jangan menipu kalian terhadap Allah seorang penipu Luqman:33 يَُغرَّنَُّكم

فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
maka janganlah menipu kalian kehidupan dunia dan tidak/janganlah

menipu kalian dengan/tentang Allah seorang penipu
Faathir:5

فَاَل يَْغُررَْك تََقلُّبُُهْم ِفى ٱْلِبلَِٰد
maka janganlah menipu kamu (ia) membuat mereka mondar mandir

di dalam negeri
Ghafir:4 يَْغُررَْك

واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
dan jangan menipu kalian terhadap Allah seorang penipu Luqman:33 ٱْلَغُروُر

 فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا واََل يَُغرَّنَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
maka janganlah menipu kalian kehidupan dunia dan tidak/janganlah

menipu kalian dengan/tentang Allah seorang penipu
Faathir:5

 َحتَّىٰ َجآَء أَْمُر الـلَّـِه َوَغرَُّكم ِبالـلَّـِه ٱْلَغُروُر
sehingga dia datang ketetapan Allah menipu kalian terhadap Allah

seorang penipu
Al-Hadiid:14

فََقْد فَازَ َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
maka sesungguhnya telah dia mendapat keuntungan/kemenangan dan

tidak kehidupan dunia melainkan kesenangan tipuan
Ali-Imran:185 ٱْلُغُروِر

 ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20
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ف ر غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gayung, keduk, sekop, sauk,

berita pertama, pencedok, mandi, lubang, desinfeksi, tempat yg menurun,
keju untuk pesta, hal masuk ke dlm air, skop, sodok, singkup, sungkur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyendok, mengaut,
menggali, mencedok, menyekop, mengeduk, memuat berita dulu, menukik,

turun, menaikturunkan, memasukkan, mempelajari, masuk ke dlm air,
membaca dgn cepat, memakai, menurunkan dan menaikkan, menyodok

ٱْلُغرُفَِٰت ٱْغتََرَف ُغرْفَةًۢ ُغَرٌف ُغرَفًا
tempat yang tinggi dia menciduk seciduk tempat yang tinggi tempat yang tinggi

ٱْلُغرْفََة
tempat yang tinggi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِت َلنُبَوِّئَنَُّهم مَِّن ٱْلَجنَِّة ُغرَفًا لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh akan ditempatkan mereka dari/di dalam
surga tempat yang tinggi

Al-Ankabuut:58
ُغرَفًا

بِْنيٌَّة َلُهْم ُغَرٌف مِّن فَْوِقَها ُغَرٌف مَّ
bagi mereka tempat yang tinggi dari atasnya tempat yang tinggi

bangunan/dibangun
Az-Zumar:20 ُغَرٌف

بِْنيٌَّة َلُهْم ُغَرٌف مِّن فَْوِقَها ُغَرٌف مَّ
bagi mereka tempat yang tinggi dari atasnya tempat yang tinggi

bangunan/dibangun
Az-Zumar:20

إاِلَّ َمِن ٱْغتََرَف ُغرْفَةًۢ ِبيَِدِهۦ
kecuali orang dia menciduk seciduk dengan tangannya Al-Baqarah:249 ُغرْفَةًۢ

إاِلَّ َمِن ٱْغتََرَف ُغرْفَةًۢ ِبيَِدِهۦ
kecuali orang dia menciduk seciduk dengan tangannya Al-Baqarah:249 ٱْغتََرَف
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َوُهْم ِفى ٱْلُغرُفَِٰت َءاِمنُوَن
dan mereka di dalam tempat yang tinggi mereka aman sentosa Saba':37 ٱْلُغرُفَِٰت

أُ۟ولَِٰٓئَك يُْجزَْوَن ٱْلُغرْفََة ِبَما َصبَُروا۟
itulah mereka mereka diberi balasan tempat yang tinggi dengan

apa/sebab mereka sabar
Al-Furqon:75 ٱْلُغرْفََة
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ق ر غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg mati tenggelam,

perendaman, penyelaman, pendiri, pembina, penegak, kecelakaan,
kehancuran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tenggelam, terbenam, hilang,
menenggelamkan, membenamkan, menanam, terperosok, merosot, turun,
masuk ke dalam, menggali, memasukkan, memancangkan, menanamkan,
karam, memakai, jatuh bangkrut, mati, mati tenggelam, menghilangkan,

menggenangi, roboh, jatuh, gagal, menghancurkan, hancur, merusak

فَأَْغرَْقنَُٰه َغرًْقا أُْغرُِقوا۟ أَْغرَْقنَُٰهْم أَْغرَْقنَا
maka (kami)

tenggelamkan dia dengan keras ditenggelamkan
(kami) telah

menenggelamkan
mereka

(kami) telah
menenggelamkan

مُّْغرَُقوَن لِتُْغِرَق فَيُْغرَِقُكم فَأَْغرَْقنَُٰهْم فَأَْغرَْقنَُٰه
orang-orang yang

dalam kondisi
ditenggelamkan

untuk
ditenggelamkan

maka/lalu
menyebabkab

menggelamkan
kalian

maka kami
tenggelamkan

mereka
maka (kami)

tenggelamkan dia

ٱْلَغَرُق َوأَْغرَْقنَآ َوأَْغرَْقنَا نُْغرِْقُهْم
tenggelam dan kami tenggelamkan dan kami tenggelamkan ditenggelamkan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ أَْغرَْقنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menenggelamkan yang lain Asy-Syu'araa':66 أَْغرَْقنَا

ثُمَّ أَْغرَْقنَا بَْعُد ٱْلبَاِقنَي
kemudian (kami) telah menenggelamkan sesudah itu orang-orang

yang tinggal

Asy-
Syu'araa':120

َوِمنُْهم مَّْن أَْغرَْقنَا َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
dan diantara mereka orang (kami) telah menenggelamkan dan tidak

adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
Al-Ankabuut:40

ثُمَّ أَْغرَْقنَا ٱْلَءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menenggelamkan yang lain

Ash-Shaafaat:82
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َّا َكذَّبُوا۟ ٱلرُُّسَل أَْغرَْقنَُٰهْم َوَقْوَم نُوحٍ ملَّ
dan kaum nuh tatkala mereka telah mendustakan para rasul (kami)

telah menenggelamkan mereka
Al-Furqon:37 أَْغرَْقنَُٰهْم

ا َخِطيٓـَِٰٔتِهْم أُْغرُِقوا۟ فَأُْدِخُلوا۟ نَاًرا مِّمَّ
dari apa kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu

dimasukkan api
Nuh:25 ۟ أُْغرُِقوا

ِت َغرًْقا َوٱلنَِّٰزعَٰ
demi yang mencabut dengan keras An-Naziaat:1 َغرًْقا

َعُهۥ َجِميًعا فَأَرَاَد أَن يَْستَِفزَُّهم مَِّن ٱأْلَرِْض فَأَْغرَْقنَُٰه َوَمن مَّ
maka (aku) semakin menghendaki bahwa (ia[lk]) akan mengusir

mereka[lk] dari bumi ini maka (kami) tenggelamkan dia dan orang
bersama dia semuanya

Al-Isra:103
فَأَْغرَْقنَُٰه

فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَأَْغرَْقنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ
maka Kami menghukum dari mereka maka kami tenggelamkan

mereka di dalam laut
Al-A'raaf:136 فَأَْغرَْقنَُٰهْم

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat maka kami

tenggelamkan mereka mereka semuanya
Al-Anbiyaa':77

آ َءاَسفُونَا ٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي فََلمَّ
maka tatkala (mereka) membuat kami dukacita (kami) menghukum

dari mereka maka kami tenggelamkan mereka mereka semuanya
Az-Zukhruf:55

يحِ فَيُْغرَِقُكم ِبَما َكفَرْتُْم فَيُرِْسَل َعَليُْكْم َقاِصفًا مَِّن ٱلرِّ
maka/lalu menyebabkan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang
menyambar dari angin maka/lalu menyebabkab menggelamkan

kalian dengan sebab (kalian) mengingkari

Al-Isra:69
فَيُْغرَِقُكم

َقاَل أََخرَْقتََها لِتُْغِرَق أَْهَلَها
dia mengatakan mengapa kamu melubanginya untuk ditenggelamkan

penduduknya
Al-Kahfi:71 لِتُْغِرَق

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن واََل تُخَٰ
dan janganlah semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-

orang yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang
yang dalam kondisiditenggelamkan

Huud:37
مُّْغرَُقوَن

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن  واََل تُخَٰ
dan jangan semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-orang

yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang yang
dalam kondisi ditenggelamkan

Al-
Mu'minuun:27

 َوٱتْرُِك ٱْلبَْحَر رَْهًوا إِنَُّهْم ُجنٌد مُّْغرَُقوَن
dan tinggalkan/biarkan laut ketenangan sesungguhnya mereka tentara

orang-orang yang dalam kondisi ditenggelamkan
Ad-Dukhaan:24
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إِن نََّشأْ نُْغرِْقُهْم فَاَل َصِريخَ َلُهْم واََل ُهْم يُنَقذُوَن َو
dan jika menghendaki ditenggelamkan mereka maka tidak menolong

bagi mereka dan tidak mereka dilepaskan/diselamatkan
YaaSiin:43 نُْغرِْقُهْم

َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:64 َوأَْغرَْقنَا

َوَجَعْلنَُٰهْم َخلَِٰٓئَف َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan (kami) menjadikan mereka khalifah/penguasa/pengganti dan
kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami

Yunus:73

فَأَنَجيْنَُٰكْم َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن َوأَنتُْم تَنظُُروَن
maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan

keluarga/pengikut fir'aun dan kalian kalian memperhatikan
Al-Baqarah:50 َوأَْغرَْقنَآ

َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan kami tenggelamkan keluarga/pengikut fir'aun dan semuanya

adalah mereka orang-orang menindas
Al-Anfaal:54

َوُجنُوُدهُۥ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَْدرََكُه ٱْلَغَرُق
dan para bala tentaranya kedengkian dan permungsuhan sehingga

apabila (ia[lk]) akhirnya mencapainya tenggelam
Yunus:90 ٱْلَغَرُق

فََكاَن ِمَن ٱمْلُْغرَِقنَي
maka (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Huud:43 ٱمْلُْغرَِقنَي
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م ر غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gairah, kegemaran,

semangat, nafsu, keinginan besar, berahi, keberahian, kemarahan,
kegemasan, cinta berahi, renjana

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna terjerumus, mulai, mulai
makan, menutup

َوٱْلغَٰرِِمنَي مَّْغرَمٍ َمْغرًَما مَلُْغرَُموَن َغَراًما
dan orang-orang
yang berhutang hutang hutang

sungguh (ia[lk])
yang cepat

menanggung hutang
kebinasaan yang

kekal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما
sesungguhnya azabnya / siksanya adalah dia kebinasaan yang kekal Al-Furqon:65 َغَراًما

إِنَّا مَلُْغرَُموَن
sesungguhnya kami sungguh (ia[lk]) yang cepat menanggung hutang Al-Waqi'a:66 مَلُْغرَُموَن

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق َمْغرًَما
dan dari/diantara orang-orang arab orang mereka mengambil apa dia

memberi nafkah hutang
At-Taubah:98 َمْغرًَما

أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّثَْقُلوَن
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala maka mereka dari

hutang orang-orang yang cepat dibebani
Ath-Thuur:40 ٍ ْغرَم مَّ

أَْم تَْسـَُٔلُهْم أَْجرًا فَُهم مِّن مَّْغرَمٍ مُّثَْقُلوَن
atau (kamu) meminta kepada mereka pahala lalu mereka dari hutang

orang-orang yang cepat dibebani
Al-Qalam:46

ُقُلوبُُهْم َوِفى ٱلرَِّقاِب َوٱْلغَٰرِِمنَي َوِفى َسِبيِل الـلَّـِه
hati mereka dan didalam/untuk memerdekakan hamba sahaya dan

orang-orang yang berhutang dan untuk jalan Allah
At-Taubah:60 َوٱْلغَٰرِِمنَي
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Kosakata AlQuran

ي ر غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisyaratkan, memberi
isyarat, membujuk, merayu, menggoda, memikat hati, menyogok,

memberi suapan, mengumpan, menguji, mengundang, menarik, mengajak,
mempersilakan, menyilakan, meminta, mendatangkan, mempersinggah,

mempersinggahkan, memperbasakan, menyudikan, mempersudikan,
memperbahasakan, pecandu, membawa, bawa, membawakan, mengantar,

mengambilkan, menyebabkan, menimbulkan, menginduksikan,
menyeterum, mengecoh, menipu, mendesak, meminta dgn sangat,

memikat, mengumpani, menyerang, menyiksa, menjerat

َلنُْغِريَنََّك فَأَْغَريْنَا
niscaya diperintahkan kamu maka kami menimbulkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعَداَوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
maka kami menimbulkan di antara mereka permusuhan dan

kebencian/kemarahan sampai hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:14 فَأَْغَريْنَا

َوٱمْلُرِْجفُوَن ِفى ٱمْلَِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم
dan orang-orang yang menyiarkan fitnah di dalam kota niscaya

diperintahkan kamu dengan mereka
Al-Ahzab:60 َلنُْغِريَنََّك
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Kosakata AlQuran

ل ز غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna deretan, senar, benang,

rangkaian, rentetan, untai, deret, bandut, syarat, putaran, kisaran,
kebingungan, perjalanan keliling dgn mobil, perjalanan cepat, lemparan,

lontaran, lempar, selendang, kain penutup, benang tenun, cerita, lawe,
benang rajutan, kantih, pemintalan, pengantihan, permainan,

percumbuan, hal berpacaran, permainan mata, asyik-ma'syuk, cumbu-
cumbuan, gagah, berani, gagah perkasa, cekal, sopan, perlente, agung, yg

berhubung dgn cinta, cantik, bagus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berputar, memutar, memintal,

memusingkan, memutarkan, membuat, merentangkan, memasang tali,
menguntai, mengupas, memberi tali, menyambung-nyambung,

melemparkan, melempar, mengadakan, mencampakkan, mengempaskan,
melanting, menjatuhkan, merobohkan, melontarkan, melontar,

mencampak, melepaskan, memberi, menanggalkan, menjebloskan,
menghamburkan, mengerahkan, melancarkan, membanting,

menyorotkan, memperlancar, melilitkan

َغزَْلَها
benangnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثًا واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّتى نََقَضْت َغزَْلَها ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة أَنكَٰ
dan jangan adalah kalian seperti orang perempuan (ia)

merusak/mengurai benangnya dari sesudah kekuatan tenunan-
tenunan

An-Nahl:92
َغزَْلَها
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Kosakata AlQuran

ي ز غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penggarongan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerbu, melanggar,
menduduki, menempati, merundung, memenuhi, mengerumuni,

membanjiri, menutupi, mengalahkan, melampaui, melewati, mengeroyok,
merampas, merampok, menyerang dgn tiba-tiba, meliputi, menjalar,

menyerap, merembet, semerbak

ُغزًّى
peperangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو َكانُوا۟ ُغزًّى لَّْو َكانُوا۟ ِعنَدنَا
atau adalah mereka peperangan sekiranya adalah mereka disisi kami Ali-Imran:156 ُغزًّى
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Kosakata AlQuran

ق س غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna senja kala, malam, sore,

kegelapan, gelap, hitam, aram-temaram, waktu matahari terbenam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

اٌق َوَغسَّ اًقا َوَغسَّ َغَسِق َغاِسٍق
dan air sangat dingin dan air luka dan nanah gelap (ia[lk]) yang menutup /

gelap gulita

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إِذَا َوَقَب
dan dari kejahatan (ia[lk]) yang menutup / gelap gulita apabila (ia)

gelap
Al-Falaq:3 َغاِسٍق

ْمِس إَِلىٰ َغَسِق ٱلَّيِْل َلٰوةَ لُِدُلوِك ٱلشَّ أَِقمِ ٱلصَّ
dirikanlah sholat untuk digelincirkan kamu[pr] (oleh mereka)

matahari sampai gelap malam
Al-Isra:78 َغَسِق

اًقا إاِلَّ َحِميًما َوَغسَّ
kecuali mendidih dan air luka dan nanah An-Naba:25 اًقا َوَغسَّ

اٌق ذَا فَْليَذُوُقوهُ َحِميٌم َوَغسَّ هَٰ
ini maka merasakannya teman dan air sangat dingin Shaad:57 اٌق َوَغسَّ
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Kosakata AlQuran

ل س غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pencucian, hal membilas, air

cucian, semak belukar, semak, belukar, penggosokan, sikat, pemain
pengganti, mandi, bilasan, minuman, losion, air pembersih, kasai, irigasi,

pengairan, penggenangan, yg dicuci, yg mencuci, cucian, sibak ai.r
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencuci, membilas,
membersihkan, meminum dgn lahap, mengairi, membandarkan,

menggosok, menggesek, membarut, melupakan, membuang,
menghapuskan, mandi, memandikan, bermandi, membasuh, mengincah,

mendulang, dicuci, dpt dicuci, menghanyuntukan, membawa hanyut,
mengeluarkan, berlaga, melimbang.

ُمْغتََسلٌۢ فَٱْغِسُلوا۟ ِغْسلنِيٍ َحاِصبًا تَْغتَِسُلوا۟
(ia[lk]) sesuatu yang

digunakan untuk
mandi

maka kalian
hendaklah
membasuh

kotoran/nanah dan
darah

kotoran/nanah dan
darah kalian mandi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ واََل ُجنُبًا إاِلَّ َعاِبِرى َسِبيٍل َحتَّىٰ تَْغتَِسُلوا
dan janganlah berjunub kecuali sesuatu yang menjadi pelajaran jalan

sehingga kalian mandi
An-Nisa:43 ۟ تَْغتَِسُلوا

أَن يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا فََستَْعَلُموَن َكيَْف نَِذيِر
bahwa menjadikan mengirimkan atas kalian kotoran/nanah dan darah
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya bagaimana menurut seorang

pemberi peringatan

Al-Mulk:17
َحاِصبًا

واََل طََعاٌم إاِلَّ ِمْن ِغْسلنِيٍ
dan tidak ada tambahan makanan kecuali dari kotoran/nanah dan

darah
Al-Haaqqah:36 ِغْسلنِيٍ

فَٱْغِسُلوا۟ ُوُجوَهُكْم َوأَيِْديَُكْم إَِلى ٱمْلَرَاِفِق
maka kalian hendaklah membasuh wajah-wajah kalian dan tangan

kalian sampai siku-siku
Al-Maidah:6 ۟ فَٱْغِسُلوا

ذَا ُمْغتََسلٌۢ بَارٌِد َوَشرَاٌب ٱرُْكْض ِبرِْجلَِك هَٰ
(kamu) hentakkanlah dengan kakimu ini (ia[lk]) sesuatu yang

digunakan untuk mandi (ia[lk]) yang menyejukan dan minuman
Shaad:42 ُمْغتََسلٌۢ
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Kosakata AlQuran

ي ش غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesurupan,keadaan tdk sadar

diri, keadaan kemasukan roh, halimun, kabut, kabur, awan, mega,
mendung, jumlah besar, keadaan susah, syal dr wol, noda, pedut, keadaan

pingsan,hamparan, lapisan penutup, lembaran penutup.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kesurupan, kerasukan, jatuh

pingsan, menutupi, menggelapkan, meredupkan, memurungkan,
memperkeruh, melapisi, membebani, berkabut.

ىٰ َغشَّ َغِشيَُهْم َغِشيَُهم ىَٰها تََغشَّ أُْغِشيَْت
menutupi/menimpa (ia) menimpa /

menutup mereka
(ia) menimpa /

menutup mereka
(ia) supaya

mencampurinya ditutupilah

َوةٌ ِغشَٰ َوةً ِغشَٰ غَِٰشيٌَة َغَواٍش ىٰ َغشَّ
tutupan / tabir tutupan (ia[pr]) yang

menutup
penambahan tutup /

selimut menutupi/menimpa

َوتَْغَشىٰ ىَٰها فََغشَّ فََغِشيَُهم فَأَْغَشيْنَُٰهْم َوةٌ ِغشَٰ
dan menutupi maka menutupinya lalu (ia) menutup

mereka
lalu (kami) menutup

mereka tutupan / tabir

يَْغَشىٰ يَْغَشى يَْستَْغُشوَن َوٱْستَْغَشْوا۟ َوتَْغَشىٰ
dia menutup dia menutup menyelimuti diri dan mereka

menutup dan menutupi

يُكُم يَُغشِّ يَْغَشىُٰهُم يَْغَشىُٰه يَْغَشىَٰها يَْغَشىٰ
ditutuplah kalian

(ia)
menutupi/meliputi

mereka
meliputinya menutupinya[pr] dia menutup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكأَنََّمآ أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا مَِّن ٱلَّيِْل ُمظْلًِما
seakan-akan ditutupilah wajah mereka potongan dari malam gelap

gulita
Yunus:27 أُْغِشيَْت
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KosakataAlQuran

ىَٰها َحَمَلْت َحْماًل َخِفيفًا ا تََغشَّ فََلمَّ
maka setelah (ia) supaya mencampurinya dia bawa/melekat

kandungan yang ringan (keringanan)
Al-A'raaf:189 ىَٰها تََغشَّ

إِذَا َغِشيَُهم مَّْوٌج َكٱلظَُّلِل َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َو
dan apabila (ia) menimpa / menutup mereka gelombang seperti

naungan/gunung (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Luqman:32
َغِشيَُهم

فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجنُوِدِهۦ فََغِشيَُهم مَِّن ٱْليَمِّ َما َغِشيَُهْم
maka (ia[lk]) akhirnya mengikuti mereka fir'aun dengan para bala

tentaranya lalu (ia) menutup mereka dari laut apa yang (ia) menimpa
/ menutup mereka

Thaahaa:78 َغِشيَُهْم

ىٰ ىَٰها َما َغشَّ فََغشَّ
maka menutupinya apa(azab) menutupi/menimpa An-Najm:54 ىٰ َغشَّ

َلُهم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَْوِقِهْم َغَواٍش
bagi mereka dari neraka jahanam tempat tidur / hamparan dan dari

atas mereka penambahan tutup / selimut
Al-A'raaf:41 َغَواٍش

أَفَأَِمنُٓوا۟ أَن تَأِْتيَُهْم غَِٰشيٌَة مِّْن َعذَاِب الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman bahwa datang kepada mereka[pr]

(ia[pr]) yang menutup dari azab Allah
Yusuf:107 غَِٰشيٌَة

َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23 َوةً ِغشَٰ

َوةٌ رِِهْم ِغشَٰ َوَعَلىٰ َسْمِعِهْم َوَعَلىٰٓ أَبْصَٰ
dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka tutupan /

tabir
Al-Baqarah:7 َوةٌ ِغشَٰ

َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْغَشيْنَُٰهْم فَُهْم اَل يُبِْصُروَن
dan dari belakang mereka tutup/dinding lalu (kami) menutup mereka

maka mereka tidak mereka melihat
YaaSiin:9 فَأَْغَشيْنَُٰهْم

فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجنُوِدِهۦ فََغِشيَُهم مَِّن ٱْليَمِّ َما َغِشيَُهْم
maka (ia[lk]) akhirnya mengikuti mereka fir'aun dengan para bala

tentaranya lalu (ia) menutup mereka dari laut apa yang (ia) menimpa
/ menutup mereka

Thaahaa:78
فََغِشيَُهم

ىٰ ىَٰها َما َغشَّ فََغشَّ
maka menutupinya apa(azab) menutupi/menimpa An-Najm:54 ىَٰها فََغشَّ
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َسرَاِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوتَْغَشىٰ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر
pakaian mereka dari tembaga yang panas dan menutupi wajah-wajah

mereka api neraka
Ibrahim:50 َوتَْغَشىٰ

وا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ ٱْسِتْكبَاًرا َوٱْستَْغَشْوا۟ ِثيَابَُهْم َوأََصرُّ
dan mereka menutup baju mereka dan (kalian[lk]) berkekalanlah /

tetaplah dan mereka menyombongkan diri sangat sombong
Nuh:7 ۟ َوٱْستَْغَشْوا

وَن َوَما يُْعلِنُوَن أاََل ِحنَي يَْستَْغُشوَن ِثيَابَُهْم يَْعَلُم َما يُِسرُّ
ingatlah di waktu menyelimuti diri baju merekadia mengetahui apa

dirahasiakan dan tidak menyatakan
Huud:5 يَْستَْغُشوَن

ذَا َعذَاٌب أَلِيٌم يَْغَشى ٱلنَّاَس هَٰ
dia menutup manusia ini siksaan sangat pedih Ad-Dukhaan:11 يَْغَشى

ْدرَةَ َما يَْغَشىٰ إِذْ يَْغَشى ٱلسِّ
ketika dia menutup Sidratil apa/sesuatu dia menutup

An-Najm:16

يَْغَشىٰ طَآِئفًَة مِّنُكْم َوطَآِئفٌَة
dia menutup segolongan diantara kalian dan segolongan Ali-Imran:154 يَْغَشىٰ

ْدرَةَ َما يَْغَشىٰ  إِذْ يَْغَشى ٱلسِّ
ketika dia menutup Sidratil apa/sesuatu dia menutup

An-Najm:16

 َوٱلَّيِْل إِذَا يَْغَشىٰ
demi malam apabila dia menutup

Al-Lail:1

َوٱلَّيِْل إِذَا يَْغَشىَٰها
dan malam apabila menutupinya[pr] Ash-Shams:4 يَْغَشىَٰها

يَْغَشىُٰه َمْوٌج مِّن فَْوِقِهۦ َمْوٌج
meliputinya gelombang dari atasnya gelombang An-Nuur:40 يَْغَشىُٰه

يَْوَم يَْغَشىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهْم
pada hari (ia) menutupi/meliputi mereka azab / siksa dari atas mereka

dan dari bawah kaki-kaki mereka
Al-Ankabuut:55 يَْغَشىُٰهُم

يُكُم ٱلنَُّعاَس أََمنًَة مِّنُْه إِذْ يَُغشِّ
ketika ditutuplah kalian kantuk ketentraman dari padanya Al-Anfaal:11 يُكُم يَُغشِّ

يَنظُُروَن إَِليَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكٱلَِّذى يُْغَشىٰ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت
mereka melihat kepadamu putar-putar mata-mata mereka[lk] seperti

orang yang ditutupi atasnya dari mati
Al-Ahzab:19 يُْغَشىٰ
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ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54 يُْغِشى

ُروَن يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dia menutup malam siang sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-

tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Arraad:3

َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ٱْلغَِٰشيَِة
apakah sampai kepadamu kisah nyata (ia[pr]) yang dahsyat Al-Ghaashiyah:1 ٱْلغَِٰشيَِة

يَنظُُروَن إَِليَْك نَظََر ٱمْلَْغِشىِّ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت فَأَْوَلىٰ َلُهْم
mereka melihat kepadamu (dia) memperhatikan/memikirkan pingsan

atasnya dari mati maka lebih utama/kecelakaan bagi mereka
Muhammad:20 ٱمْلَْغِشىِّ
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ب ص غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perebutan, percobaan

menggenggam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengambil, menangkap,
merebut, menjambret, merampas, menyerobot, memegang dgn kasar,

menangkapi

َغْصبًا
paksaan / rampasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا
mereka mengambil tiap-tiap perahu paksaan / rampasan Al-Kahfi:79 َغْصبًا
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ص ص غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesendatan, rekat, lekat-

lekat, kesedak, keseleg, cegukan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٍة ُغصَّ
kerongkongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍة َوَعذَابًا أَلِيًما َوطََعاًما ذَا ُغصَّ
dan makanan mempunyai/yang ada kerongkongan dan siksa/azab

pedih

Al-
Muzzammil:13

ٍة ُغصَّ
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ش ط غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gelap, hitam, tua, kelam,

suram, buram, gulita, petang, selap, limun
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأَْغطََش
dan (ia[lk]) lebih menggelapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْغطََش َليَْلَها َوأَْخَرَج ُضَحىَٰها
dan (ia[lk]) lebih menggelapkan malamnya dan (ia) akhirnya

mengeluarkan / jadikan paginya
An-Naziaat:29 َوأَْغطََش
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و ط غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bersalut, bersampul, yg

ditutupi, yg diselimuti, berselimuntukan, yg bertopi, yg disembunyikan,
terlibat, terlindung, yg dilindungi, yg berlapis, terpendam, yg sukar

dimengerti, berpengetahuan kabur, yg kurang dikenal, tdk meluas, yg tak
diketahui orang banyak, tersembunyi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِغطَآَءَك ِغطَآٍء
tutup / tabir kamu tutup / tabir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَِّذيَن َكانَْت أَْعيُنُُهْم ِفى ِغطَآٍء َعن ِذْكِرى
orang-orang yang adalah ia mata-mata mereka[lk] di dalam tutup /

tabir dari peringatan
Al-Kahfi:101 ِغطَآٍء

فََكَشفْنَا َعنَك ِغطَآَءَك فَبََصرَُك ٱْليَْوَم َحِديٌد
lalu (kami) menghilangkan dari padamu tutup / tabir kamu maka

pandanganmu hari ini amat tajam
Qaaf:22 ِغطَآَءَك
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ب ظ غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna, kemarahan, amarah, murka,

berang, kegusaran, kemurkaan, kekerasan, kegemaran, kegilaan,
pengamukan, gairah, semangat, nafsu, keinginan besar, amuk,

kedahsyatan, kegeraman, keberangan, kebencian, dendam, sakit hati,
kesebalan, kedendaman, kejengkelan, umpatan, kedongkolan, umpat,

kesabaran, sifat, watak, perangai, celaan, comelan, kehebohan, kehebatan,
empedu, kuaya, panas, kepanasan, tekanan, bara, babak, duka, kesedihan,
duka cita, protes, limpa, kura, anak limpa, rasa benci, kerut, kebingungan,
pertengkaran, percekcokan, air mata, sobekan, cabikan, bobos, lari bepat,

penyakit anjing gila, gila anjing, lilin, malam, parafin, rasa masam,
perasaan tersinggung, kembang api, petasan, mercon, bunga api, mercun,
lereng, lerengan, tanah landai, jalur yg melandai, jalan melandai, ledakan,

letusan, pembesaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memarahi, menegur,

menghardik, mengomel, mencaci, mencaci maki, mencomeli , menyerang,
serang, menyerbu, mengecam, memecahkan, mencela, memulai,
memulakan, membuat marah, mencelakan, menodai, mengotori,

mengaibkan, mengeringkan dgn kertas isap, membongkar, bongkar,
meretas, mengkritik, mendayung, mengayuh, bertengkar, berdayung,

mengumpil, menilai, menaksir, memberi harga pd, menghitung,
menganiaya, mengupas, melukai, mencambuk, mendera, mengalahkan,
mencemeti, memecut, tdk menyetujui, menghukum, memberi hukuman

berat, mengumpat, mencelakan , memudarkan, menyuramkan, mewarnai,
melumuri, melumurkan, mengotorkan, mencemari, mencemarkan,

melumangkan, menjadi busuk, membusuk, menajiskan, menjelekkan,
mengolesi, membaluri, mengoleskan, membuat cacat, membuat cacad,

menghapus, mencoret, mencoreng, merusakkan, merusak, mencap,
menandai, mengecap, memalukan, memutihkan mata, memperkejikan,
melihat, menempatkan, terpandang, menyesatkan, menyalahgunakan,

mengaspal, menyala kecil, bekerja serampangan, mengasap, mengasapi,
mengaburkan, menjadi kabur, membuat noda kotor, merobek, mencabik,

menghancurkan, menyobek, mengoyakkan, memulaskan, memulas,
memalit, menodai , mengamuk, meluap, membabi buta, menggalak,

bercabul, menggelora, bersimaharajalela, melereng, menjalar, berdiri pd
kaki belakang, membuat bingung, berkibar, memarahkan, jengkel, marah,

menggertak, berbicara dgn keras, menyombongkan, berlagak, marah-
marah, membuat kasar permukaannya, menjadi kasar permukaannya,

beribut, meribut, melaporkan, mengadukan, mengakhiri, mengkhianati,
menyalahkan, menyesalkan, menyesali, mencacat, mengias,

mempersalahkan, memprotes, mengutuk, menentang, memperkecil,
memperendah, mengulit, mencomeli, menolak, tdk setuju, mendakwa,

mengejek, mencemoohkan, membusukkan, tdk mempercayai,
menghilangkan gengsi, memfitnah, mempergunjingkan, mempergunjing,
mencari kesalahan, mengumpat tanpa alasan, mencerca, naik kereta api,

menista, memagari, meremang, siap berperang, penuh, berbulu tegak,
berbulu berdiri, menandakan, memanggang, terpanggang, membakar,

menggoreng tanpa minyak, memperapikan, mendidih keluar, meluap-luap,
menggerutu, mengomeli, mengata-ngatai, menjadi layu, menjengkelkan
hati, menggugat, menggelar, menutupi dgn batu tulis, mendaftarkan sbg

calon, mencatat 4047
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ُمغَِٰضبًا َ َغْضنبَٰ َغِضبُوا۟ َغِضَب َغَضِبى
orang yang dalam

keadaan marah kemarahan (mereka) marah (ia) memurkai /
marah kemurkaan-ku

ٱمْلَْغُضوِب ٱْلَغَضُب َوَغِضَب
orang-orang yang dimurkai kemarahan / kemurkaan dan dia memurkai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱلذِّلَُّة َوٱمْلَْسَكنَُة َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه
dan dia telah ditimpakan atas mereka kehinaan dan kenistaan dan

mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah
Al-Baqarah:61 ِبَغَضٍب

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي فَبَآُءو ِبَغَضٍب َعَلىٰ َغَضٍب َولِْلكَٰ
maka mereka kembali dengan kemurkaan atas/terhadap kemurkaan

dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan
Al-Baqarah:90

َوبَآُءو ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوُضِربَْت َعَليِْهُم ٱمْلَْسَكنَُة
dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan dia telah

ditimpakan atas mereka kelemahan / kemiskinan
Ali-Imran:112

فََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مَِّن الـلَّـِه َوَمأَْوىُٰه َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
maka sesungguhnya telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah

dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Anfaal:16

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل َسيَنَاُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan

anak-anak lembu kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan
mereka

Al-A'raaf:152 َغَضٌب

َولَِٰكن مَّن َشرََح ِبٱْلُكفِْر َصْدًرا فََعَليِْهْم َغَضٌب مَِّن الـلَّـِه
akan tetapi barang siapa (ia) melapangkan dengan perbuatan

kekafiran dada maka atas mereka kemurkaan dari Allah
An-Nahl:106

 أَفَطَاَل َعَليُْكُم ٱْلَعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضٌب
apakah panjang/terlalu lama atas kalian janji atau apakah (kalian)

kehendaki bahwa menghalalkan atas kalian kemurkaan
Thaahaa:86

ِعنَد َربِِّهْم َوَعَليِْهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
disisi tuhan mereka dan atas mereka kemurkaan dan bagi mereka

siksaan sangat keras/berat
Asy-Syuura:16
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ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي فَبَآُءو ِبَغَضٍب َعَلىٰ َغَضٍب َولِْلكَٰ
maka mereka kembali dengan kemurkaan atas/terhadap kemurkaan

dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan
Al-Baqarah:90 َغَضٍب

ِمَسَة أَنَّ َغَضَب الـلَّـِه َعَليَْهآ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya (ia) murka Allah diatasnya An-Nuur:9 َغَضَب

فَيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضِبى َوَمن يَْحلِْل َعَليِْه َغَضِبى فََقْد َهَوٰى
maka halal/menimpa atas kalian kemurkaan-ku dan barangsiapa

(ia[lk]) halal/menimpa atasnya kemurkaan-ku maka sesungguhnya
telah terbenam

Thaahaa:81
َغَضِبى

فَيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضِبى َوَمن يَْحلِْل َعَليِْه َغَضِبى فََقْد َهَوٰى
maka halal/menimpa atas kalian kemurkaan-ku dan barangsiapa

(ia[lk]) halal/menimpa atasnya kemurkaan-ku maka sesungguhnya
telah terbenam

Thaahaa:81

َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهم مَّا ُهم مِّنُكْم واََل ِمنُْهْم َوُهْم يَْعَلُموَن
kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka tidak mereka diantara

kalian dan tidak dari mereka dan mereka mereka mengetahui

Al-
Mujaadilah:14

َغِضَب
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan
kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

إِذَا َما َغِضبُوا۟ ُهْم يَْغِفُروَن َو
dan apabila apa-apa (mereka) marah mereka memberi ampun Asy-Syuura:37 ۟ َغِضبُوا

َ أَِسفًا َا رََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ َوملَّ
dan setelah dia kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita

/ penyesalan
Al-A'raaf:150 َ َغْضنبَٰ

َ أَِسفًا فَرََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ
maka (ia [lk]) kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita /

penyesalan
Thaahaa:86

َوذَاٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَِٰضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعَليِْه
Zun Nun (Yunus) tatkala (ia) lenyap orang yang dalam keadaan

marah lalu dia menyangka bahwa tidakkuasa atasnya
Al-Anbiyaa':87 ُمغَِٰضبًا

بُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب مِّن رَّ
dari tuhan kalian kekejian dan kemurkaan Al-A'raaf:71 َوَغَضٌب

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْه َوَلَعنَُهۥ
dan dia memurkai Allah atasnya dan dia mengutuknya An-Nisa:93 َوَغِضَب
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مِّن ذَٰلَِك َمثُوبًَة ِعنَد الـلَّـِه َمن لََّعنَُه الـلَّـُه َوَغِضَب َعَليِْه
dari itu yang dibalas disisi Allah orang dia mengutukinya Allah dan

dia memurkai atasnya
Al-Maidah:60

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6

َا َسَكَت َعن مُّوَسى ٱْلَغَضُب أََخذَ ٱأْلَْلَواَح َوملَّ
dan setelah (ia [lk]) diam/reda dari Musa kemarahan / kemurkaan ia

mengambil/mengazab batu tulis
Al-A'raaf:154 ٱْلَغَضُب

آلِّنَي َغيِْر ٱمْلَْغُضوِب َعَليِْهْم واََل ٱلضَّ
selain/tanpa orang-orang yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-

orang yang sesat
Al-Faatihah:7 ٱمْلَْغُضوِب
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ظ ظ غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekurangan, salah, patahan,

cacat, cela, retak, celah, kerusakan, cacad, sifat buruk, rekah, kesegaran,
kekasaran, kekurangajaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menurunkan, merendahkan,
melorotkan, mengurangi, memperturunkan, menyungkurkan,

melembuntukan, melirihkan, mengeji, mengejikan, memperkejikan,
kekurangan, kelemahan, cacat, kecelaan, hal kurang memuaskan, celaan,

cacad, cast d , blame, fault, condemn, accuse, reproach, impute

يَْغُضْضَن وَن يَُغضُّ وا۟ يَُغضُّ َوٱْغُضْض
menutup/menahan menutup/menahan menutup/menahan dan lunakkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوٱْقِصْد ِفى َمْشِيَك َوٱْغُضْض ِمن َصْوِتَك

dan sederhanakanlah di dalam tempat / waktu jalan kamu dan
lunakkan dari suara kamu

Luqman:19 َوٱْغُضْض
رِِهْم َويَْحفَظُوا۟ فُُروَجُهْم وا۟ ِمْن أَبْصَٰ ُقل لِّْلُمؤِْمِننَي يَُغضُّ

kamu hendaklah mengatakan bagi para yang beriman
menutup/menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga

kemaluan mereka

An-Nuur:30
۟ وا يَُغضُّ

وَن أَْصوَٰتَُهْم ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُغضُّ
sesungguhnya orang-orang yang menutup/menahan suara-suar

mereka disisi rasul Allah
Al-Hujuraat:3 وَن يَُغضُّ

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] danmenjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

يَْغُضْضَن
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ر ف غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna grasi, maaf, ampun,

ampunan, alasan, dalih, helah, pernyataan maaf, pernyataan menyesal
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memaafkan, mengampuni,

memaafi, memberi grasi, memberi ampun, membebaskan

تَْستَْغِفُروَن ِبٱمْلَْغِفرَِة ِبَمْغِفرٍَة أَْستَْغِفُر أَْستَْغفَرَْت
minta ampunan dengan ampunan dengan

pengampunan
(aku) akan

mohonkan ampun
(kamu) meminta

ampunan

َسيُْغفَُر َسأَْستَْغِفُر تَْغِفْر تَْستَْغِفْر تَْستَْغِفُروَن
kelak akan
diampuni

(aku) akan
memohon ampunan

kamu memberi
ampun mohonkan ampunan minta ampunan

َغفُوٌر َغفُوًرا َغفََر َغاِفِر َسيُْغفَُر
sangat mengampuni sangat pengampun (ia) memberi ampun (ia[lk]) yang

mengampuni kelak akan diampuni

فََغفََر ُغفْرَانََك َغفَّاًرا َغفُوٍر َغفُوٌر
maka (ia)

mengampuni
kami mohon

ampunan kamu sangat pengampun sangat pengampun sangat mengampuni

۟ فَٱْستَْغفَُروا فَٱْستَْغفََر فَيَْغِفُر فََغفَرْنَا فََغفََر
maka/lalu mereka
memohon ampun

maka dia minta
ampun

maka dia
mengampuni

maka (kami)
mengampuni

maka (ia)
mengampuni

أَلَْستَْغِفَرنَّ فَٱْغِفْر فَٱْستَْغِفْر فَٱْستَْغِفُروهُ فَٱْستَْغفَُروا۟
sungguh

memohonkan
ampun

maka kamu
hendaklah

mengampuni
maka mohon

ampunan
maka mohonlah

ampun kepada-Nya
maka/lalu mereka
memohon ampun
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لِتَْغِفَر مَلَْغِفرَةٌ َلَغفَّاٌر َلَغفُوٌر أَلَْستَْغِفَرنَّ
agar mengampuni sungguh/tentulah

pengampunan
sungguh sangat

pengampun
sungguh sangat

pengampun
sungguh

memohonkan
ampun

ْغِفرَةً مَّ َمْغِفرٍَة لِّيَْغِفَر لِيَْغِفَر لِتَْغِفَر
tempat / waktu

ampunan ampunan dengan (ia[lk]) yang
digilai

untuk dia memberi
ampunan agar mengampuni

َوَغفََر َوتَْغِفُروا۟ نَّْغِفْر ْغِفرَةٌ مَّ ْغِفرَةً مَّ
dan (ia) memaafkan dan mengampuni mengampuni ampunan tempat / waktu

ampunan

َويَْستَْغِفُروَن َويَْستَْغِفُروا۟ َوَمْغِفرَةٌ َوَمْغِفرَةً َوَغفََر
dan memohon

ampun dan mohon ampun dan tempat/waktu
ampunan

dan tempat/waktu
ampunan dan (ia) memaafkan

َوٱْستَْغفََر َويَْغِفْر َويَْغِفُر َويَْستَْغِفُرونَُهۥ َويَْستَْغِفُروَن
dan memohonkan

ampun
dan dia

mengampuni
dan dia

mengampuni
dan mereka

memohon ampun
kepadanya

dan memohon
ampun

َوٱْستَْغِفِرى َوٱْستَْغِفِر َوٱْستَْغِفُروهُ َوٱْستَْغِفُروا۟ َوٱْستَْغفََر
dan mohon
ampunlah

dan kamu hendaklah
memohon ampunan

dan mohonlah
ampunan kepada-

Nya

dan kalian
hendaklah mohon

ampun
dan memohonkan

ampun

َوٱمْلَْغِفرَِة َوٱْغِفْر َوٱْستَْغِفرْهُ َوٱْستَْغِفْر َوٱْستَْغِفِرى
dan ampunan dan ampunilah dan mohonlah

ampun
dan kalian

hendaklah mohon
ampun

dan mohon
ampunlah

يَْستَْغِفِر يَْستَْغِفُروَن يَْستَْغِفُروا۟ َوٱمْلُْستَْغِفِريَن َوٱمْلَْغِفرَِة
mereka memohon

ampun memohon ampunan memohon ampun dan orang-orang yang
mohon ampun dan ampunan
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۟ يَْغِفُروا يَْغِفُر يَْغِفَر
dia mengampuni dia mengampuni mengampuni

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسَوآٌء َعَليِْهْم أَْستَْغفَرَْت َلُهْم أَْم َلْم تَْستَْغِفْر
sama saja atas mereka (kamu) meminta ampunan bagi mereka atau

tidakmohonkan ampunan

Al-
Munaafiquun:6

أَْستَْغفَرَْت
َقاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر َلُكْم َربِّىٓ

dia mengatakan kelak/bakal (aku) akan mohonkan ampun bagi kalian
Tuhanku

Yusuf:98 أَْستَْغِفُر
رْهُ ِبَمْغِفرٍَة َوأَْجٍر َكِريمٍ فَبَشِّ

maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan
pengampunan dan pahala (ia[lk]) yang sangat mulia/indah

YaaSiin:11 ِبَمْغِفرٍَة
لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى َوٱْلَعذَاَب ِبٱمْلَْغِفرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ

itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan
petunjuk dan siksa dengan ampunan

Al-Baqarah:175 ِبٱمْلَْغِفرَِة
َلواَْل تَْستَْغِفُروَن الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن

mengapa tidak minta ampunan Allah agar supaya kaliankalian
mendapat rahmat

An-Naml:46 تَْستَْغِفُروَن
ٱْستَْغِفْر َلُهْم أَْو اَل تَْستَْغِفْر َلُهْم

(kamu) mohon ampunan bagi mereka atau tidak mohonkan ampunan
bagi mereka

At-Taubah:80 تَْستَْغِفْر
إِن تَْستَْغِفْر َلُهْم َسبِْعنَي َمرَّةً

jika/kendatipun mohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh sekali
At-Taubah:80

 َسَوآٌء َعَليِْهْم أَْستَْغفَرَْت َلُهْم أَْم َلْم تَْستَْغِفْر
sama saja atas mereka (kamu) meminta ampunan bagi mereka atau

tidak mohonkan ampunan

Al-
Munaafiquun:6

إِن تَْغِفْر َلُهْم فَِإنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم َو
dan jika kamu memberi ampun kepada mereka maka sesungguhnya

Engkau Engkau maha perkasa maha bijaksana
Al-Maidah:118 تَْغِفْر

ِسِريَن إِن لَّْم تَْغِفْر َلنَا َوتَرَْحْمنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ َو
dan jika tidak kamu memberi ampun bagi kami dan kamu memberi
rahmat kepada kami tentu kami termasuk dari/termasuk para yang

merugi

Al-A'raaf:23

ِسِريَن إاِلَّ تَْغِفْر لِى َوتَرَْحْمِنىٓ أَُكن مَِّن ٱْلخَٰ َو
dan sekiranya tidak kamu memberi ampun kepadaku dan belas
kasihan kepadaku adalah aku dari/termasuk para yang merugi

Huud:47
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َقاَل َسلٌَٰم َعَليَْك َسأَْستَْغِفُر َلَك َربِّىٓ
dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas kamu (aku) akan

memohon ampunan untuk kamu Tuhanku
Maryam:47 َسأَْستَْغِفُر

ذَا ٱأْلَْدنَىٰ َويَُقوُلوَن َسيُْغفَُر َلنَا أََلْم يُؤَْخذْ َعَليِْهم مِّيثَُٰق ٱْلِكتَِٰب هَٰ
ini yang rendah dan mereka mengatakan kelak akan diampuni bagi

kami bukankah dia diambil atas mereka perjanjian kitab
Al-A'raaf:169 َسيُْغفَُر

َغاِفِر ٱلذَّنِۢب َوَقاِبِل ٱلتَّْوِب َشِديِد ٱْلِعَقاِب
(ia[lk]) yang mengampuni dosa dan (ia[lk]) yang menerima taubat

sangat keras/berat balasan
Ghafir:3 َغاِفِر

ِبَما َغفََر لِى َربِّى َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُْكرَِمنَي
dengan apa/sebab (ia) memberi ampun padaku Tuhanku dan (ia)
menjadikan aku dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi

dimuliakan

YaaSiin:27
َغفََر

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang An-Nisa:23 َغفُوًرا

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َغفُوًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf sangat pengampun

An-Nisa:43

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:96

 وََكاَن الـلَّـُه َعفُوًّا َغفُوًرا
dan ia adalah Allah sangat pemaaf sangat pengampun

An-Nisa:99

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:100

َوٱْستَْغِفِر الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
dan kamu hendaklah memohon ampunan Allah sesungguhnya Allah

adalah dia sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:106

ثُمَّ يَْستَْغِفِر الـلَّـَه يَجِِد الـلَّـَه َغفُورًا رَِّحيًما
kemudian mereka memohon ampun Allah dia mendapati Allah sangat

pengampun maha penyayang
An-Nisa:110

إِن تُْصلُِحوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما َو
dan jika mereka membuat kebaikan dan kalian memelihara diri maka
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:129

أُ۟ولَِٰٓئَك َسْوَف يُؤِْتيِهْم أُُجورَُهْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
itulah mereka kelak/bakal akan memberikan kepada pahala mereka

dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152

4056

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِبنَي َغفُوًرا لِِحنَي فَِإنَُّهۥ َكاَن لِأْلَوَّٰ  إِن تَُكونُوا۟ صَٰ
jika adalah kalian orang-orang yang saleh maka sesungguhnya dia

adalah dia bagi orang-orang bertaubat sangat pengampun
Al-Isra:25

 إِنَُّهۥ َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا
sesungguhnya dia adalah dia penyantun (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

sangat pengampun
Al-Isra:44

إِنَُّهۥ َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun maha penyayang

Al-Furqon:6

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

Al-Furqon:70

َدْت ُقُلوبُُكْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما َولَِٰكن مَّا تََعمَّ
akan tetapi apa yang (ia) secara sengaja hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:5

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
atau dia menerima bertaubat atas mereka sesungguhnya Allah adalah

dia sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:24

ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50

فَاَل يُؤْذَيَْن وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
maka tidak (mereka berdua) diganggu dan ia adalah Allah sangat

pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:59

ا وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيمًۢ
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

Al-Ahzab:73

 إِنَُّهۥ َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا
sesungguhnya dia adalah dia penyantun (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

sangat pengampun
Faathir:41

َويَُعذُِّب َمن يََشآُء وََكاَن ٱهللَُّ َغفُورًا رَِّحيًما
dan dia sungguh-sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki dan ia

adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Fath:14

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang Al-Baqarah:173 َغفُوٌر

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:182

فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:192
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َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun Allah sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:199

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Baqarah:218

َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dan Allah sangat mengampuni Maha Penyantun

Al-Baqarah:225

فَِإن فَآُءو فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika/kemudian (mereka) kembali (lampau) maka sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:226

فَٱْحذَُروهُ َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
maka takutlah kepadaNya dan kalian hendaklah mengetahui

bahwasanya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun
Al-Baqarah:235

َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:31

َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:89

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Ali-Imran:129

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َحلِيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni Maha Penyantun

Ali-Imran:155

َوأَن تَْصِبُروا۟ َخيٌْر لَُّكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan jika kalian melakukan kesabaran kebaikan bagi kalian dan Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nisa:25

فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:3

فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:34

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:39

َويَْستَْغِفُرونَُهۥ َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka memohon ampun kepadanya dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:74

َوأَنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan bahwasannya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Maidah:98
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َعفَا الـلَّـُه َعنَْها َوالـلَّـُه َغفُوٌر َحلِيٌم
dia telah memberi maaf Allah daripadanya dan Allah sangat

mengampuni Maha Penyantun
Al-Maidah:101

ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْصَلحَ فَأَنَُّهۥ َغفُوٌر رَِّحيٌم
kemudian dia bertaubat dari sesudahnya/itu dan kamu memperbaiki

mereka sesungguhnya dia sangat mengampuni sangat penyayang
Al-An'aam:54

فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Tuhanmu sangat mengampuni sangat penyayang

Al-An'aam:145

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Anfaal:69

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Anfaal:70

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:5

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:27

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:91

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:99

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

At-Taubah:102

إِنَّ َربِّى َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanku sangat mengampuni sangat penyayang

Yusuf:53

َوَمْن َعَصاِنى فَِإنََّك َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan barang siapa mendurhakai aku maka sesungguhnya Engkau

sangat mengampuni sangat penyayang
Ibrahim:36

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka/tetapi barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain

kesengajaan dan tidak orang yang melampaui batas maka
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nahl:115

 ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60
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ذَٰلَِك َوأَْصَلُحوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
itu dan mereka mengadakan perbaikan maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:5

أَن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
bahwa mengampuni Allah bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
An-Nuur:22

نَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ِمۢن بَْعِد إِْكرَِٰهِهنَّ َغفُوٌر رَِّحيٌم َوَمن يُْكرِههُّ
dan barangsiapa dipaksa mereka[lk] maka sesungguhnya Allah dari
sesudah paksalah mereka[pr] sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nuur:33

َوٱْستَْغِفْر َلُهُم الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:62

فَِإنِّى َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka sesungguhnya Aku sangat mengampuni sangat penyayang

An-Naml:11

 َوٱْشُكُروا۟ َلُهۥ بَْلَدةٌ طَيِّبٌَة َورَبٌّ َغفُوٌر
dan kalian hendaklah bersyukur baginya negeri kebaikan dan tuhan

sangat mengampuni
Saba':15

 إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َغفُوٌر
sesungguhnya Allah sangat perkasa sangat mengampuni

Faathir:28

إِنَُّهۥ َغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya dia sangat mengampuni (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri
Faathir:30

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya Allah sangat mengampuni (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri
Asy-Syuura:23

َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Hujuraat:5

إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-Hujuraat:14

َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
Al-Hadiid:28

إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر  َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh sangat pemaaf sangat

mengampuni
Al-Mujaadilah:2

فَِإن لَّْم تَجُِدوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika tidak kamu mendapatkan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang

Al-
Mujaadilah:12
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َوالـلَّـُه َقِديٌر َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah yang menguasi dan Allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Mumtahinah:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

إِن تَْعفُوا۟ َوتَْصفَُحوا۟ َوتَْغِفُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم فَٱْحذَُروُهْم َو
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jika memaafkan dan berhati

lapang dan mengampuni maka sesungguhnya Allah sangat
mengampuni sangat penyayang

At-
Taghaabun:14

تَبْتَِغى َمرَْضاَت أَزْوَِٰجَك َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
kamu mencari kesenangan isteri-isterimu dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
At-Tahriim:1

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

نُزاًُل مِّْن َغفُوٍر رَِّحيمٍ
anugerah-anugerah dari sangat pengampun penyayang Fush-Shilat:32 َغفُوٍر

فَُقْلُت ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم إِنَُّهۥ َكاَن َغفَّاًرا
maka dikatakan (oleh aku) (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan

kalian sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun
Nuh:10 َغفَّاًرا

َوَقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغفْرَانََك
dan mereka berkata kami dengar dan kami taat kami mohon ampunan

kamu
Al-Baqarah:285 ُغفْرَانََك

فَٱْغِفْر لِى فََغفََر َلُهۥٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
maka kamu hendaklah mengampuni aku maka (ia) mengampuni

baginya sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Qashash:16 فََغفََر

إِنَّ َلُهۥ ِعنَدنَا َلزُْلفَىٰ َوُحْسَن َمـَٔاٍب فََغفَرْنَا َلُهۥ ذَٰلَِك َو
maka (kami) mengampuni baginya itu dan sesungguhnya kami

baginya disisi kami sungguh dekat dan amat baik tempat kembali
Shaad:25 فََغفَرْنَا
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فَيَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
maka dia mengampuni kepada siapadia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapa/orangdia kehendaki
Al-Baqarah:284 فَيَْغِفُر

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24
فَٱْستَْغفََر

ذََكُروا۟ الـلَّـَه فَٱْستَْغفَُروا۟ لِذُنُوِبِهْم
mereka ingat Allah maka/lalu mereka memohon ampun terhadap

dosa-dosamereka
Ali-Imran:135 ۟ فَٱْستَْغفَُروا

فَٱْستَْغفَُروا۟ الـلَّـَه َوٱْستَْغفََر َلُهُم ٱلرَُّسوُل
maka/lalu mereka mohon ampun Allah dan memohonkan ampun

untuk mereka mengetahui
An-Nisa:64

فَٱْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه إِنَّ َربِّى َقِريٌب مُّجِيٌب
maka mohonlah ampun kepada-Nya kemudian bertaubatlah

(kalian[lk]) kepadaNya sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (ia[lk])
yang berkenaan

Huud:61 فَٱْستَْغِفُروهُ

فَٱْستَْغِفْر َلنَا يَُقوُلوَن ِبأَْلِسنَِتِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
maka mohon ampunan bagi kami mereka mengatakan durhaka apa

yang bukankah di dalam hati mereka
Al-Fath:11 فَٱْستَْغِفْر

فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-dosa kami

peliharalah kami siksa neraka
Ali-Imran:16 فَٱْغِفْر

َربَّنَا فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا
ya tuhan kami maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-

dosa kami
Ali-Imran:193

َوتَْهِدى َمن تََشآُء أَنَت َولِيُّنَا فَٱْغِفْر َلنَا
dan memberi petunjuk aku siapa kamu menghendaki Engkau

pelindung kami maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami
Al-A'raaf:155

يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْغِفْر َلنَا
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka kamu

hendaklah mengampuni bagi kami

Al-
Mu'minuun:109

فَٱْغِفْر لِى فََغفََر َلُهۥٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
maka kamu hendaklah mengampuni aku maka (ia) mengampuni

baginya sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Qashash:16

فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7
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َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

أَلَْستَْغِفَرنَّ

إِنَُّهۥ َلَغفُوٌر رَِّحيمٌۢ َو
dan sesungguhnya Dia sungguh sangat pengampun penyayang Al-An'aam:165 َلَغفُوٌر

َوَءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka mempercayai sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:153

إِنَُّهۥ َلَغفُوٌر رَِّحيٌم إِنَّ َربََّك َلَسِريعُ ٱْلِعَقاِب َو
sesungguhnya Tuhanmu amat cepat balasan dan sesungguhnya Dia

sungguh sangat pengampun sangat penyayang
Al-A'raaf:167

إِنَّ َربِّى َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanku sungguh sangat pengampun sangat

penyayang
Huud:41

إِنَّ الـلَّـَه َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah sungguh sangat pengampun sangat penyayang

An-Nahl:18

َهُدوا۟ َوَصبَُرٓوا۟ إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ جَٰ
kemudian mereka berjihad/berkerja keras dan (mereka) bersabar

sesungguhnya Tuhanmu dari sesudah itu sungguh sangat pengampun
sangat penyayang

An-Nahl:110

إِنَّ َربََّك ِمۢن بَْعِدَها َلَغفُوٌر رَِّحيٌم
sesungguhnya Tuhanmu dari sesudahnya sungguh sangat pengampun

sangat penyayang
An-Nahl:119

إِنَّ َربَّنَا َلَغفُوٌر َشُكوٌر
sesungguhnya ya tuhan kami sungguh sangat pengampun (ia[lk])

yang sangat mensyukuri
Faathir:34

لًِحا ثُمَّ ٱْهتََدٰى َن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ إِنِّى َلَغفَّاٌر ملِّ َو
dan sesungguhnya Aku sungguh sangat pengampun bagi siapa dia

bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh kemudian
(ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:82
َلَغفَّاٌر

ا يَْجَمُعوَن مَلَْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورَْحَمٌة َخيٌْر مِّمَّ
sungguh/tentulah pengampunan dari Allah dan rahmat kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Ali-Imran:157 مَلَْغِفرَةٌ

إِنِّى ُكلََّما َدَعْوتُُهْم لِتَْغِفَر َلُهْم َو
dan sesungguhnya aku setiap apa (aku) telah menyeru mereka agar

mengampuni kepada mereka
Nuh:7 لِتَْغِفَر
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لَّْم يَُكِن الـلَّـُه لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم َسِبيالًۢ
tidak adalah Allah untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka

dan tidak untuk dia memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:137 لِيَْغِفَر

لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم طَِريًقا
untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka dan tidak untuk dia

memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:168

ى رَُكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْدُعوُكْم لِيَْغِفَر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mereka memanggil kalian untuk dia memberi ampunan bagi kalian

dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan kalian (oleh dia) sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

Ibrahim:10

إِنَّآ َءاَمنَّا ِبَربِّنَا لِيَْغِفَر َلنَا َخطَٰيَٰنَا
sesungguhnya kami kami telah beriman dengan tuhan kami untuk dia

memberi ampunan bagi kami kesalahan-kesalahan kami
Thaahaa:73

َر لِّيَْغِفَر َلَك الـلَّـُه َما تََقدََّم ِمن ذَنِۢبَك َوَما تَأَخَّ
dengan (ia[lk]) yang digilai bagimu Allah apa yang (ia) kemudian

telah lewat / berlalu dari dosa-dosamu yang besar dia mengakhirkan
Al-Fath:2 لِّيَْغِفَر

بُِّكْم َوَجنٍَّة َوَسارُِعٓوا۟ إَِلىٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّ
dan kalian hendaklah menyegerakan kepada ampunan dari tuhan

kalian dan surga
Ali-Imran:133 َمْغِفرٍَة

إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة لِّلنَّاِس َعَلىٰ ظُْلِمِهْم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan

bagi manusia atas/terhadap kezaliman mereka
Arraad:6

إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة َوذُو ِعَقاٍب أَلِيمٍ
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan dan

mempunyai akibat / kesudahan pedih
Fush-Shilat:43

بُِّكْم َساِبُقٓوا۟ إَِلىٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّ
(ia[lk]) yang mendahului kepada ampunan dari tuhan kalian

Al-Hadiid:21

نُْه َوفَْضاًل ْغِفرَةً مِّ َوالـلَّـُه يَِعُدُكم مَّ
dan Allah dia memberi pengajaran kepada kalian tempat / waktu

ampunan dari padanya dan karunia
Al-Baqarah:268 ْغِفرَةً مَّ

ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيًما أََعدَّ الـلَّـُه َلُهم مَّ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka tempat / waktu ampunan

dan pahala sangat berlipat ganda
Al-Ahzab:35
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ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

بِِّهْم ْغِفرَةٌ مِّن رَّ أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهم مَّ
itulah mereka balasan mereka ampunan dari Tuhan mereka Ali-Imran:136 ْغِفرَةٌ مَّ

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم َلُهم مَّ
bagi mereka ampunan dan pahala yang besar

Al-Maidah:9

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهم مَّ
bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia

Al-Anfaal:74

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهم مَّ
itulah mereka bagi mereka/beroleh ampunan dan pahala sangat besar

Huud:11

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ِت َلُهم مَّ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang

sangat mulia

Al-Hajj:50

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ا يَُقوُلوَن َلُهم مَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ُمبَرَُّءوَن ِممَّ
itulah mereka orang-orang yang terlepas dari apa mereka mengatakan

bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
An-Nuur:26

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهم مَّ
itulah mereka bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat

mulia
Saba':4

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ِت َلُهم مَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Faathir:7

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم لِلتَّْقَوٰى َلُهم مَّ
kepada takwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar

Al-Hujuraat:3

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َلُهم مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka takut tuhan dengan

gaib/tidak kelihatan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Al-Mulk:12

َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة نَّْغِفْر َلُكْم َخطَٰيَُٰكْم
dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa mengampuni bagi

kalian kesalahan-kesalahanmu
Al-Baqarah:58 نَّْغِفْر

ًدا نَّْغِفْر َلُكْم َخِطيٓـَِٰٔتُكْم َسنَِزيُد ٱمْلُْحِسِننَي َوٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kalian masuklah pintu sujud mengampuni bagi kalian kesalahan-
kesalahan kalian kelam akan kami tambah orang-orang yang berbuat

baik

Al-A'raaf:161
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إِن تَْعفُوا۟ َوتَْصفَُحوا۟ َوتَْغِفُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم فَٱْحذَُروُهْم َو
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jika memaafkan dan berhati

lapang dan mengampuni maka sesungguhnya Allah sangat
mengampuni sangat penyayang

At-
Taghaabun:14

۟ َوتَْغِفُروا

َومَلَن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَٰلَِك مَلِْن َعزْمِ ٱأْلُُموِر
dan sungguh orang (ia) sabar dan (ia) memaafkan sesungguhnya itu

benar-benar termasuk teguh hati segala urusan
Asy-Syuura:43 َوَغفََر

نُْه َوَمْغِفرَةً َورَْحَمًة ٍت مِّ َدرَجَٰ
beberapa derajat dari padanya dan tempat/waktu ampunan dan rahmat An-Nisa:96 َوَمْغِفرَةً

َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
perkataan yang diperbaiki dan tempat/waktu ampunan kebaikan

daripada sedekah mereka berdua mengiringinya gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:263 َوَمْغِفرَةٌ

ٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهْم َدرَجَٰ
bagi mereka (memperoleh) derajat disisi tuhan mereka dan

tempat/waktu ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Anfaal:4

بِِّهْم َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َوَمْغِفرَةٌ مِّن رَّ
dan bagi mereka didalamnya dari setiap buah-buahan dan

tempat/waktu ampunan dari Tuhan mereka
Muhammad:15

ٌن َوِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرَةٌ مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰ
dan pada akhirat siksaan sangat keras/berat dan tempat/waktu

ampunan dari Allah dan keridhaan
Al-Hadiid:20

َويَْستَْغِفُروا۟ َربَُّهْم إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهْم ُسنَُّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan mohon ampun tuhan kecuali akan datang kepada mereka[pr]

sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Kahfi:55 ۟ َويَْستَْغِفُروا

َويُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َويَْستَْغِفُروَن لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
dan beriman dengannya dan memohon ampun bagi orang-orang yang

mereka mengimani
Ghafir:7 َويَْستَْغِفُروَن

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُروَن مِلَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan malaikat bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan memohon

ampun bagi orang di dalam bumi
Asy-Syuura:5

َويَْستَْغِفُرونَُهۥ َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan mereka memohon ampun kepadanya dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Al-Maidah:74 َويَْستَْغِفُرونَُهۥ

َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشآُء
dan dia mengampuni apa bukan itu bagi siapadia kehendaki An-Nisa:48 َويَْغِفُر
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َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشآُء
dan dia mengampuni apa bukan itu bagi siapa dia kehendaki

An-Nisa:116

يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَْغِفُر مِلَن يََشآُء
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan dia

mengampuni bagi siapa dia kehendaki
Al-Maidah:40

َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan Allah sangat

mengampuni sangat penyayang
Ali-Imran:31 َويَْغِفْر

ِسِريَن َويَْغِفْر َلنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱْلخَٰ
dan dia mengampuni bagi kami tentu kami termasuk dari para yang

merugi
Al-A'raaf:149

َويَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َويَْغِفْر َلُكْم
dan dihapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan dia

mengampuni bagi kalian
Al-Anfaal:29

آ أُِخذَ ِمنُكْم َويَْغِفْر َلُكْم يُؤِْتُكْم َخيًْرا مِّمَّ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] kebaikan dari apa telah

diambil diantara kalian dan dia mengampuni bagi kalian
Al-Anfaal:70

َلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم يُْصلِحْ َلُكْم أَْعمَٰ
diperbaikilah bagi kalian perbuatan-perbuatan kamu dan dia

mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian
Al-Ahzab:71

َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah sangat mengampuni

sangat penyayang
Al-Hadiid:28

َويَْغِفْر َلُكْم َوالـلَّـُه َشُكوٌر َحلِيٌم
dan dia mengampuni bagi kalian dan Allah (ia[lk]) yang sangat

mensyukuri Maha Penyantun

At-
Taghaabun:17

فَٱْستَْغفَُروا۟ الـلَّـَه َوٱْستَْغفََر َلُهُم ٱلرَُّسوُل
maka/lalu mereka mohon ampun Allah dan memohonkan ampun

untuk mereka mengetahui
An-Nisa:64 َوٱْستَْغفََر

َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun Allah sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:199 ۟ َوٱْستَْغِفُروا

َوٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan kalian hendaklah mohon ampun tuhan kalian kemudian

bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:90

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20
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فَٱْستَِقيُمٓوا۟ إَِليِْه َوٱْستَْغِفُروهُ َوَويٌْل لِّْلُمْشرِِكنَي
maka tetaplah kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya dan

kecelakaan bagi orang-orang musyrik
Fush-Shilat:6 َوٱْستَْغِفُروهُ

َوٱْستَْغِفِر الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
dan kamu hendaklah memohon ampunan Allah sesungguhnya Allah

adalah dia sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:106 َوٱْستَْغِفِر

َوٱْستَْغِفِرى لِذَنِۢبِك إِنَِّك ُكنِت ِمَن ٱْلَخاِطـِٔنَي
dan mohon ampunlah bagi/atas dosa kamu[pr] sesungguhnya kamu

(kamu) adalah dari orang-orang yang bersalah
Yusuf:29 َوٱْستَْغِفِرى

فَٱْعُف َعنُْهْم َوٱْستَْغِفْر َلُهْم َوَشاِورُْهْم ِفى ٱأْلَْمِر
maka kamu hendaklah memaafkan dari mereka dan kalian hendaklah

mohon ampun bagi mereka dan kalian hendaklah musyawarah
dengan mereka di dalam urusan ini

Ali-Imran:159
َوٱْستَْغِفْر

َوٱْستَْغِفْر َلُهُم الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang
An-Nuur:62

ِر بْكَٰ َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu di waktu
pagi dan petang

Ghafir:55

َوٱْستَْغِفْر لِذَنِۢبَك َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
dan kalian hendaklah mohon ampun untuk dosamu dan bagi orang-

orang yang beriman dan orang-orang perempuan beriman
Muhammad:19

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك َوٱْستَْغِفرْهُ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابًۢا
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu
dan mohonlah ampun sesungguhnya dia adalah dia penerima taubat

An-Nasr:3 َوٱْستَْغِفرْهُ
َوٱْعُف َعنَّا َوٱْغِفْر َلنَا َوٱرَْحْمنَآ أَنَت َمْوَلىٰنَا

dan maafkanlah dari kami dan ampunilah bagi kami dan rahmatilah
kami Engkau pelindung kami

Al-Baqarah:286 َوٱْغِفْر
آلِّنَي َوٱْغِفْر أِلَِبىٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱلضَّ

dan ampunilah bagi bapakku sesungguhnya dia adalah dia
dari/termasuk orang-orang yang sesat

Asy-Syu'araa':86
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َوٱْغِفْر َلنَا َربَّنَآ إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan ampunilah bagi kami ya tuhan kami sesungguhnya kamu Engkau

maha perkasa maha bijaksana

Al-
Mumtahinah:5

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

َوالـلَّـُه يَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱْلَجنَِّة َوٱمْلَْغِفرَِة ِبِإذِْنِهۦ
dan Allah mereka menyeru kepada surga dan ampunan dengan

izinnya
Al-Baqarah:221 َوٱمْلَْغِفرَِة

ِدِقنَي َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱمْلُنِفِقنَي َوٱمْلُْستَْغِفِريَن ِبٱأْلَْسَحاِر ِبِريَن َوٱلصَّٰ ٱلصَّٰ
orang-orang yang sabar dan laki-laki yang benar dan orang-orang
yang tetap taat dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan

orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur

Ali-Imran:17
َوٱمْلُْستَْغِفِريَن

َما َكاَن لِلنَِّبىِّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن يَْستَْغِفُروا۟ لِْلُمْشرِِكنَي
tidak adalah dia bagi nabi dan orang-orang yang mereka mengimani

untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik
At-Taubah:113 ۟ يَْستَْغِفُروا

َوَما َكاَن الـلَّـُه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن
dan tidak adalah dia Allah mereka yang diazab dan mereka memohon

ampunan
Al-Anfaal:33 يَْستَْغِفُروَن

 َوِبٱأْلَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن
dan di waktu sahur mereka memohon ampunan

Adz-
Dzaariyaat:18

ثُمَّ يَْستَْغِفِر الـلَّـَه يَجِِد الـلَّـَه َغفُورًا رَِّحيًما
kemudian mereka memohon ampun Allah dia mendapati Allah sangat

pengampun maha penyayang
An-Nisa:110 يَْستَْغِفِر

إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ يَْستَْغِفْر َلُكْم رَُسوُل الـلَّـِه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

memohon ampun bagi kalian rasul/utusan Allah

Al-
Munaafiquun:5

يَْستَْغِفْر
فََلن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُهْم

maka tidak mengampuni Allah bagi mereka At-Taubah:80 يَْغِفَر
أَن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُكْم َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم

bahwa mengampuni Allah bagi kalian dan Allah sangat mengampuni
sangat penyayang

An-Nuur:22

إِنَّا نَطَْمعُ أَن يَْغِفَر َلنَا َربُّنَا َخطَٰيَٰنَآ
sesungguhnya kami sangat menginginkan bahwa mengampuni bagi

kami tuhan kami kesalahan-kesalahan kami
Asy-Syu'araa':51
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َوٱلَِّذٓى أَطَْمعُ أَن يَْغِفَر لِى َخِطيٓـَِٔتى يَْوَم ٱلدِّيِن
dan yang paling/lebih ingin bahwa mengampuni bagiku kesalahanku

pada hari pembalasan
Asy-Syu'araa':82

فََلن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُهْم
maka tidak mengampuni Allah bagi mereka

Muhammad:34

َلُهْم َلن يَْغِفَر الـلَّـُه َلُهْم
bagi mereka tidak mengampuni Allah bagi mereka

Al-
Munaafiquun:6

يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni kepada siapadia kehendaki dan dia sungguh-

sungguh akan menyiksa siapadia kehendaki
Ali-Imran:129 يَْغِفُر

َوَمن يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب إاِلَّ الـلَّـُه
dan siapakah dia mengampuni dosa-dosa itu kecuali/selain Allah

Ali-Imran:135

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِهۦ
sesungguhnya Allah tidak dia mengampuni bahwa dia

mempersekutuan dengannya
An-Nisa:48

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِهۦ
sesungguhnya Allah tidak dia mengampuni akan dia

mempersekutuan dengannya
An-Nisa:116

يَْغِفُر مِلَن يََشآُء َويَُعذُِّب َمن يََشآُء
dia mengampuni bagi siapa dia kehendaki dan dia sungguh-sungguh

akan menyiksa orang/siapa dia kehendaki
Al-Maidah:18

يَْغِفُر الـلَّـُه َلُكْم َوُهَو أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي
dia mengampuni Allah bagi kalian dan dia paling/lebih penyayang

para penyayang
Yusuf:92

إِنَّ الـلَّـَه يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa itu semuanya

sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Az-Zumar:53

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْغِفُر مِلَن يََشآُء مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dia mengampuni

kepada siapa dia kehendaki
Al-Fath:14

ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14
۟ يَْغِفُروا

إِذَا َما َغِضبُوا۟ ُهْم يَْغِفُروَن َو
dan apabila apa-apa (mereka) marah mereka memberi ampun Asy-Syuura:37 يَْغِفُروَن
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يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُجِرُْكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan dilepaskan kalian

dari azab / siksa pedih
Al-Ahqaaf:31 يَْغِفْر

ُر يَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan dimasukkan kalian

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Ash-Shaff:12

ى رُْكْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَْغِفْر َلُكم مِّن ذُنُوِبُكْم َويُؤَخِّ
mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian dan ditangguhkan
kalian (oleh dia) sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat

menentukan

Nuh:4

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَنتَُهوا۟ يُْغفَْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari jika mereka menghentikan diampuni bagi mereka
apa/dosa-dosa sungguh telah dia melalui

Al-Anfaal:38
يُْغفَْر

َوأَِن ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hendaklah (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:3 ۟ ٱْستَْغِفُروا

َويََٰقْومِ ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hai kaumku (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:52

فَُقْلُت ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم إِنَُّهۥ َكاَن َغفَّاًرا
maka dikatakan (oleh aku) (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan

kalian sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun
Nuh:10

ٱْستَْغِفْر َلُهْم أَْو اَل تَْستَْغِفْر َلُهْم
(kamu) mohon ampunan bagi mereka atau tidakmohonkan ampunan

bagi mereka
At-Taubah:80 ٱْستَْغِفْر

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ٱْستَْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَآ
mereka berkata wahai bapak kami (kamu) mohon ampunan bagi kami

dosa-dosa kami
Yusuf:97

ْوِعَدٍة َوَما َكاَن ٱْسِتْغفَاُر إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه إاِلَّ َعن مَّ
dan tidak adalah dia (kamu) mohon ampunlah Ibrahim kepada

bapaknya meliankan dari/karena tempat / waktuyang dijanjikan
At-Taubah:114 ٱْسِتْغفَاُر

إِْسرَافَنَا ِفىٓ أَْمرِنَا َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َو
ya tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-

lebihanlah kami di dalam / pada urusan kami
Ali-Imran:147 ٱْغِفْر

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى وأَِلَِخى َوأَْدِخْلنَا ِفى رَْحَمِتَك
dia mengatakan Tuhan ampunilah untuk ku dan saudaraku dan

masukkanlah kami di dalam rahmat engkau
Al-A'raaf:151
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َربَّنَا ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َولِْلُمؤِْمِننَي يَْوَم يَُقوُم ٱْلِحَساُب
ya tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-

orang yang beriman pada hari dia mendirikan menghisab
Ibrahim:41

َوُقل رَّبِّ ٱْغِفْر َوٱرَْحْم َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan katakanlah Tuhan ampunilah dan rahmat dan Engkau sebaik-baik

para penyayang

Al-
Mu'minuun:118

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى َوَهْب لِى ُمْلًكا
dia mengatakan Tuhan ampunilah aku dan kamu bendaklah

memberikan aku yang menjadi kerajaan
Shaad:35

َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا
dan orang-orang yang (mereka) datang dari sesudah mereka mereka

mengatakan ya tuhan kami ampunilah bagi kami
Al-Hasyr:10

رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28

َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan dia sangat pengampun

sangat penyayang
Yunus:107 ٱْلَغفُوُر

إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang

Yusuf:98

نَبِّئْ ِعبَاِدٓى أَنِّىٓ أَنَا ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
(kamu) beritakanlah selengkap-lengkapnya hamba-hamba

bahwasanya Aku Aku sangat pengampun sangat penyayang
Al-Hijr:49

َوَربَُّك ٱْلَغفُوُر ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat pengampun mempunyai kasih-sayang

Al-Kahfi:58

فَٱْغِفْر لِى فََغفََر َلُهۥٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
maka kamu hendaklah mengampuni aku maka (ia) mengampuni

baginya sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Qashash:16

 َوُهَو ٱلرَِّحيُم ٱْلَغفُوُر
dan dia penyayang sangat pengampun

Saba':2

إِنَّ الـلَّـَه يَْغِفُر ٱلذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa itu semuanya

sesungguhnya dia dia sangat pengampun sangat penyayang
Az-Zumar:53

أآََل إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
ingatlah sesungguhnya Allah dia sangat pengampun sangat

penyayang
Asy-Syuura:5
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َكفَىٰ ِبِهۦ َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
cukuplah dengannya yang benar-benar sangat menyaksikan antaraku

dan antara kamu dan dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Ahqaaf:8

 َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفُوُر
dan dia maha perkasa sangat pengampun

Al-Mulk:2

َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱْلَوُدوُد
dan dia sangat pengampun maha pengasih

Al-Buruuj:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر مَٰ رَبُّ ٱلسَّ
tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua maha

perkasa sangat pengampun
Shaad:66 ٱْلَغفَُّٰر

 أاََل ُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَغفَُّٰر
ingatlah dia maha perkasa sangat pengampun

Az-Zumar:5

َوأَنَا۠ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱْلَعِزيِز ٱْلَغفَِّٰر
dan aku menyeru kalian kepada sangat perkasa sangat pengampun Ghafir:42 ٱْلَغفَِّٰر
آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ

ٱْلغَِٰفِريَن
dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu

yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka
goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik

pemberi ampun

Al-A'raaf:155

ٱْلغَِٰفِريَن

إِنَّ َربََّك وَِٰسعُ ٱمْلَْغِفرَِة ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم
sesungguhnya Tuhanmu (ia[lk]) yang meluaskan ampunan dia paling

mengetahui dengan/kepada kalian
An-Najm:32 ٱمْلَْغِفرَِة

 ُهَو أَْهُل ٱلتَّْقَوٰى َوأَْهُل ٱمْلَْغِفرَِة
dia ahli takwa dan berhak/patut ampunan

Al-
Muddaththir:56
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ل ف غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna blanko, tidur ayam, keadaan

mengantuk, hampa, buta, ngelamun, tdk berseri-seri, blangko, formulir,
peluru kosong, tembakan kosong.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna lupa, melupakan, mengantuk,
tidur ayam, hampir tidur, menyebabkan mengantuk, mengabaikan,

kelupaan, lali, kelupa-lupaan.

غَِٰفاًل َغفَْلٍة تَْغفُُلوَن ِبغَِٰفٍل أَْغفَْلنَا
(ia[lk]) yang
melalaikan lalai/lengah kalian melupakan sebagai pelalai /

pelupa
(kami) telah
melalaikan

َلغَِٰفلنَِي َلغَِٰفُلوَن غَِٰفلنَِي غَِٰفُلوَن غَِٰفاًل
sungguh orang-
orang yang lalai

sungguh orang-
orang yang telah

lalai
para

pengabai/pelengah
para yang pelupa /

pelamun
(ia[lk]) yang
melalaikan

ٱْلغَِٰفلنَِي ٱْلغَِٰفُلوَن
orang-orang yang lalai orang-orang yang lalai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تُِطعْ َمْن أَْغفَْلنَا َقْلبَُهۥ َعن ِذْكرِنَا
dan jangan kamu mengikuti orang (kami) telah melalaikan hatinya

dari mengingat kami
Al-Kahfi:28 أَْغفَْلنَا

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan Al-Baqarah:74 ِبغَِٰفٍل

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Al-Baqarah:85

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Al-Baqarah:140

ا يَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa mereka mengerjakan

Al-Baqarah:144
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ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa yang kalian

melakukan
Al-Baqarah:149

ا تَْعَمُلوَن َوَما الـلَّـُه ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak Allah sebagai pelalai / pelupa dari apa kalian melakukan

Ali-Imran:99

ا يَْعَمُلوَن َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ
dan tidak tuhanmu sebagai pelalai / pelupa dari apa yang mereka

mengerjakan
Al-An'aam:132

ا تَْعَمُلوَن ْل َعَليِْه َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ فَٱْعبُْدهُ َوتَوَكَّ
maka sembahlah Dia dan bertawakkallah atasnya dan tidak tuhanmu

sebagai pelalai / pelupa dari/terhadap apa kalian melakukan
Huud:123

ا تَْعَمُلوَن فَتَْعرِفُونََها َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ
maka akan mengetahuinya dan tidak tuhanmu sebagai pelalai / pelupa

dari/tentang apa kalian melakukan
An-Naml:93

يَْلًة وَِٰحَدةً َلْو تَْغفُُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميُلوَن َعَليُْكم مَّ
sekiranya kalian melupakan dari senjata-senjata kalian dan

kenikmatan kalian maka mereka akan balik menyerbu atas kalian
perpalingan yang melakukan penyatuan

An-Nisa:102
تَْغفُُلوَن

َوُهْم ِفى َغفَْلٍة َوُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
dan mereka di dalam lalai/lengah dan mereka tidak mereka beriman Maryam:39 َغفَْلٍة

ٱْقتَرََب لِلنَّاِس ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفى َغفَْلٍة مُّْعرُِضوَن
(ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat bagi/kepada manusia

perhitungan mereka dan mereka di dalam lalai/lengah orang-orang
yang memalingkan

Al-Anbiyaa':1

ذَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يََٰويَْلنَا َقْد ُكنَّا ِفى َغفَْلٍة مِّْن هَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari aduhai celaka kami sungguh

telah adalah kami di dalam lalai/lengah daripada ini
Al-Anbiyaa':97

َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15

ذَا لََّقْد ُكنَت ِفى َغفَْلٍة مِّْن هَٰ
sesungguhnya adalah kamu di dalam lalai/lengah dari ini

Qaaf:22

ا يَْعَمُل ٱلظَّٰلُِموَن َ الـلَّـَه غَِٰفاًل َعمَّ واََل تَْحَسنبَّ
dan jangan kalian mengira Allah (ia[lk]) yang melalaikan dari ap

mengerjakan orang-orang yang zalim
Ibrahim:42 غَِٰفاًل
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ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها غَِٰفُلوَن
yang membinasakan negeri dengan aniaya dan penduduknya para

yang pelupa / pelamun
Al-An'aam:131 غَِٰفُلوَن

 َوٱطَْمأَنُّوا۟ ِبَها َوٱلَِّذيَن ُهْم َعْن َءايَِٰتنَا غَِٰفُلوَن
dan/serta merasa tentram dengannya dan orang-orang yang mereka

dari ayat-ayat Kami para yang pelupa / pelamun
Yunus:7

 َوأََخاُف أَن يَأُْكَلُه ٱلذِّئُْب َوأَنتُْم َعنُْه غَِٰفُلوَن
dan semakin khawatir bahwa memakannya serigala dan kalian

daripadanya para yang pelupa / pelamun
Yusuf:13

 َوُهْم َعِن ٱأْلَِخرَِة ُهْم غَِٰفُلوَن
dan mereka dari/terhadap akhirat mereka para yang pelupa / pelamun

Ar-Ruum:7

 لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أُنِذَر َءابَآؤُُهْم فَُهْم غَِٰفُلوَن
supaya dia memberikan peringatan kaum belum diberi peringatan

bapak-bapak mereka / nenek moyang mereka maka mereka para yang
pelupa / pelamun

YaaSiin:6

 َوُهْم َعن ُدَعآِئِهْم غَِٰفُلوَن
dan mereka dari do'a mereka para yang pelupa / pelamun

Al-Ahqaaf:5

وََكانُوا۟ َعنَْها غَِٰفلنَِي
dan adalah mereka daripadanya (ayat-ayat) para pengabai/pelengah Al-A'raaf:136 غَِٰفلنَِي

 وََكانُوا۟ َعنَْها غَِٰفلنَِي
dan adalah mereka dari padanya para pengabai/pelengah

Al-A'raaf:146

ذَا غَِٰفلنَِي  إِنَّا ُكنَّا َعْن هَٰ
sesungguhnya kami adalah kami dari/tentang ini para

pengabai/pelengah
Al-A'raaf:172

 َوَما ُكنَّا َعِن ٱْلَخْلِق غَِٰفلنَِي
dan tidak adalah kami dari/terhadap kejadian/ciptaan para

pengabai/pelengah

Al-
Mu'minuun:17

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس َعْن َءايَِٰتنَا َلغَِٰفُلوَن َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dari ayat-ayat

Kami sungguh orang-orang yang telah lalai
Yunus:92 َلغَِٰفُلوَن

إِن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم َلغَِٰفلنَِي َو
dan sesungguhnya adalah kami dari pelajaran/bacaan mereka

sungguh orang-orang yang lalai
Al-An'aam:156 َلغَِٰفلنَِي

 إِن ُكنَّا َعْن ِعبَاَدِتُكْم َلغَِٰفلنَِي
bahwa adalah kami dari hamba kalian sungguh orang-orang yang

lalai
Yunus:29
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إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23
ٱْلغَِٰفلَِٰت

مِ بَْل ُهْم أََضلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلغَِٰفُلوَن أُ۟ولَِٰٓئَك َكٱأْلَنْعَٰ
itulah mereka seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat

itulah mereka mereka orang-orang yang lalai
Al-A'raaf:179 ٱْلغَِٰفُلوَن

 َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلغَِٰفُلوَن
dan mereka itu mereka orang-orang yang lalai

An-Nahl:108

واََل تَُكن مَِّن ٱْلغَِٰفلنَِي
dan jangan adalah dari orang-orang yang lalai Al-A'raaf:205 ٱْلغَِٰفلنَِي

إِن ُكنَت ِمن َقبْلِِهۦ مَلَِن ٱْلغَِٰفلنَِي ذَا ٱْلُقرَْءاَن َو  هَٰ
ini al quran dan sesungguhnya adalah kamu dari sebelumnya sungguh

dari/termasuk orang-orang yang lalai
Yusuf:3
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ب ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketewasan, penaklukan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalahkan,
menggulingkan, menundukkan, menggulung, menggagalkan, menewaskan,

menang, menguasai, berlaku, membujuk, merata, tersebar luas, terus
dipakai, menonjol, mengatasi, menggagahi, adalah lebih kuat dr,

membanjiri, meliputi, membingungkan, melimpahkan, menindas,
memberati, melandakan, menaklukkan, menahan, mengurangi,

melemahkan, melembuntukan

َغالَِب َغالٌِب َسيَْغلِبُوَن َستُْغَلبُوَن تَْغلِبُوَن
yang menguasai (ia[lk]) yang

menguasai akan mengalahkan kelak mereka akan
dikalahkan dapat mengalahkan

غَٰلِبُوَن َغَلِبِهْم َغَلبُوا۟ َغَلبَْت َغالَِب
yang telah

mengalahkan/menang kekalahan mereka (mereka)
mengalahkan/menguasai dia mengalahkan yang menguasai

َ أَلَْغلنِبَّ فَُغلِبُوا۟ ُغْلبًا ُغلِبَِت غَٰلِبُوَن
pasti mengalahkan maka mereka

dikalahkan subur/lebat telah dikalahkan yang telah
mengalahkan/menang

يَْغلِْب يَْغلِبُٓوا۟ يَْغلِبُوا۟ َمْغُلوٌب َ أَلَْغلنِبَّ
dia memperoleh

kemenangan mengalahkan mengalahkan (ia[lk]) yang
dikalahkan pasti mengalahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱْلَغْوا۟ ِفيِه َلَعلَُّكْم تَْغلِبُوَن
dan buatlah keributan tentang (kebenaran) itu agar supaya kalian

dapat mengalahkan
Fush-Shilat:26 تَْغلِبُوَن

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َستُْغَلبُوَن
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kelak mereka akan dikalahkan
Ali-Imran:12 َستُْغَلبُوَن
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ِفىٓ أَْدنَى ٱأْلَرِْض َوُهم مِّۢن بَْعِد َغَلِبِهْم َسيَْغلِبُوَن
di dalam / pada lebih dekat bumi/negeri dan mereka dari sesudah

kekalahan mereka akan mengalahkan
Ar-Ruum:3 َسيَْغلِبُوَن

َولِنَُعلَِّمُهۥ ِمن تَأِْويِل ٱأْلََحاِديِث َوالـلَّـُه َغالٌِب َعَلىٰٓ أَْمرِِهۦ
dan karena hendak mengajarkannya dari tabir/pengertian kejadian-

kejadian/mimpi dan Allah (ia[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
urusan-nya

Yusuf:21 َغالٌِب

إِن يَنُصرُْكُم الـلَّـُه فَاَل َغالَِب َلُكْم
jika dia menolong kalian Allah maka tidak ada yang menguasai bagi

kalian
Ali-Imran:160 َغالَِب

َوَقاَل اَل َغالَِب َلُكُم ٱْليَْوَم ِمَن ٱلنَّاِس
dan dia mengucapkan tidak yang menguasai untuk kalian pada hari

dari manusia
Al-Anfaal:48

َكم مِّن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةًۢ ِبِإذِْن الـلَّـِه
berapa banyak dari golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan

sangat banyak dengan seizin Allah
Al-Baqarah:249 َغَلبَْت

َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguhtelah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21
۟ َغَلبُوا

ِفىٓ أَْدنَى ٱأْلَرِْض َوُهم مِّۢن بَْعِد َغَلِبِهْم َسيَْغلِبُوَن
di dalam / pada lebih dekat bumi/negeri dan mereka dari sesudah

kekalahan mereka akan mengalahkan
Ar-Ruum:3 َغَلِبِهْم

ٱْدُخُلوا۟ َعَليِْهُم ٱْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإنَُّكْم غَٰلِبُوَن
kalian hendaklah masuk atas mereka pintu maka jika kalian telah

memasukinya maka sesungguhnya kalian yang telah
mengalahkan/menang

Al-Maidah:23
غَٰلِبُوَن

ُغلِبَِت ٱلرُّوُم
telah dikalahkan bangsa Romawi Ar-Ruum:2 ُغلِبَِت

َوَحَدآِئَق ُغْلبًا
dan kebun-kebun subur/lebat Abasa:30 ُغْلبًا

ِغِريَن فَُغلِبُوا۟ ُهنَالَِك َوٱنَقَلبُوا۟ صَٰ
maka mereka dikalahkan disana (ditempat itu) dan mereka kembali

orang-orang yang kecil / hina
Al-A'raaf:119 ۟ فَُغلِبُوا
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َ أَنَا۠ َورُُسلِىٓ َكتََب الـلَّـُه أَلَْغلنِبَّ
dia menuliskan / menetapkan Allah pasti mengalahkan Aku dan

rasul-rasulku

Al-
Mujaadilah:21 َ أَلَْغلنِبَّ

فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنِّى َمْغُلوٌب فَٱنتَِصْر
maka (ia) berdo'a tuhannya aku ini (ia[lk]) yang dikalahkan maka

tolonglah (aku)
Al-Qamar:10 َمْغُلوٌب

ِبُروَن يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ إِن يَُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن صَٰ
jika adalah dia diantara kalian duapuluh (mereka[lk]) yang telah

sabar mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:65 ۟ يَْغلِبُوا

ا۟ئٌَة َصاِبرَةٌ يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ فَِإن يَُكن مِّنُكم مِّ
maka jika adalah dia diantara kalian seratus (ia[pr]) yang sabar

mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:66

۟ ا۟ئٌَة يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُروا إِن يَُكن مِّنُكم مِّ َو
dan jika adalah dia diantara kalian seratus mengalahkan seribu dari

pada orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:65 ۟ يَْغلِبُٓوا

إِن يَُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفَنْيِ ِبِإذِْن الـلَّـِه َو
dan jika adalah dia diantara kalian seribu mengalahkan duaribu

dengan seizin Allah
Al-Anfaal:66

َوَمن يُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فَيُْقتَْل أَْو يَْغلِْب
dan barang siapa dia memerangi di dalam jalan Allah lalu dia

dibunuh atau dia memperoleh kemenangan
An-Nisa:74 يَْغلِْب

ثُمَّ يُْغَلبُوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم يُْحَشُروَن
kemudian akan dikalahkan dan orang-orang yang mereka

mengingkari ke dalam neraka jahanam mereka dikumpulkan
Al-Anfaal:36 يُْغَلبُوَن

فَِإنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن
maka sesungguhnya golongan Allah mereka orang-orang yang

mengalahkan/menang
Al-Maidah:56 ٱْلغَٰلِبُوَن

 نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَهآ أَفَُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن
menguranginya dari tepi-tepinya apakah maka mereka orang-orang

yang mengalahkan/menang
Al-Anbiyaa':44

 فَأَْلَقْوا۟ ِحبَاَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا۟ ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱْلغَٰلِبُوَن
lalu (mereka) melemparkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat

mereka dan mereka berkata dengan kekuasaan / kekuatan fir'aun
sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang

mengalahkan/menang

Asy-Syu'araa':44

 َوَمِن ٱتَّبََعُكَما ٱْلغَٰلِبُوَن
dan orang yang (ia) sungguh-sungguh mengikuti kamu berdua orang-

orang yang mengalahkan/menang
Al-Qashash:35
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إِنَّ ُجنَدنَا َلُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن  َو
dan sesungguhnya kami tentara Kami bagi mereka orang-orang yang

mengalahkan/menang

Ash-
Shaafaat:173

إِن ُكنَّا نَْحُن ٱْلغَٰلِِبنَي
jika adalah kami kami para pemenang Al-A'raaf:113 ٱْلغَٰلِِبنَي

َحرَةَ إِن َكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي  َلَعلَّنَا نَتَِّبعُ ٱلسَّ
boleh jadi / semoga kami mengikuti ahli-ahli sihir sesungguhnya

adalah mereka mereka para pemenang
Asy-Syu'araa':40

 أَِئنَّ َلنَا أَلَْجًرا إِن ُكنَّا نَْحُن ٱْلغَٰلِِبنَي
apakah sesungguhnya (kami) bagi kami sungguh (dapat) upah

sesungguhnya adalah kami kami para pemenang
Asy-Syu'araa':41

 َونََصرْنَُٰهْم فََكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي
dan (kami) menolong mereka maka adalah mereka para pemenang

Ash-
Shaafaat:116
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ض ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terganggu, kaget, terkesima,

campur aduk, rawan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengasarkan, memperkasar,
menjadi kasar, mengganggu, mengacau, mengubrak-abrik, mengacaukan,

membingungkan, mengalahkan, terbalik, membuncah, merusak,
menumbangkan, tumbang, memperkacaukan, mengobrak-abrik

ِغاَلٌظ َغلِيَظ َغلِيٍظ َغلِيٌظ َغلِيظًا
orang yang kasar kasar keras/berat keras/berat orang yang teguh

َوٱْغُلْظ فَٱْستَْغَلَظ ِغْلظًَة
dan bersikap keraslah lalu ia menjadi besar kekuatan/kekerasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأََخذَْن ِمنُكم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil diantara kalian perjanjian orang yang teguh An-Nisa:21 َغلِيظًا

 َوأََخذْنَا ِمنُْهم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil dari mereka perjanjian orang yang teguh

An-Nisa:154

 َوأََخذْنَا ِمنُْهم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil dari mereka perjanjian orang yang teguh

Al-Ahzab:7

َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َورَآِئِهۦ َعذَاٌب َغلِيٌظ
dan tidak dia dengan orang yang mati dan dari belakangnya siksaan

keras/berat
Ibrahim:17 َغلِيٌظ

يْنَُٰهم مِّْن َعذَاٍب َغلِيٍظ نَّا َونَجَّ ِبرَْحَمٍة مِّ
dengan rahmat dari kami dan selamatkan mereka[lk] dari azab / siksa

keras/berat
Huud:58 َغلِيٍظ

 نَُمتُِّعُهْم َقلِياًل ثُمَّ نَْضطَرُُّهْم إَِلىٰ َعذَاٍب َغلِيٍظ
disenangkan mereka sedikit kemudian akhirnya memaksa mereka

kepada azab / siksa keras/berat
Luqman:24
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 َوَلنُِذيَقنَُّهم مِّْن َعذَاٍب َغلِيٍظ
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari azab / siksa keras/berat

Fush-Shilat:50

وا۟ ِمْن َحْولَِك َوَلْو ُكنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱْلَقْلِب َلٱنفَضُّ
dan sekiranya adalah kamu kasar / bersikap keras kasar hati tentu

mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu
Ali-Imran:159 َغلِيَظ

َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ َعَليَْها َملَِٰٓئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد
kayu apinya / bahan bakarnya manusia dan batu-batu diatasnya

malaikat orang yang kasar amat kesulitan
At-Tahriim:6 ِغاَلٌظ

َوْليَجُِدوا۟ ِفيُكْم ِغْلظًَة َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan agar mendapati/menemui kepada kalian kekuatan/kekerasan dan

kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-
orang yang bertakwa

At-Taubah:123
ِغْلظًَة

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Iamenjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

فَٱْستَْغَلَظ

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Taubah:73 َوٱْغُلْظ

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Tahriim:9
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ف ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sampul, sarung surat,

bungkus, selendang, selubung, syal, bulang, kain kafan, kafan, penutup,
pocongan, kain kapan, tali layar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membungkus, menyelimuti,
menyembunyikan, membalut, memalut, melilitkan, membelitkan,

mengebatkan, melibat, memeluk, mendekap, menyelubungi, melipat,
menginvestasikan, menanamkan, menanam, mengepung, membeli,
memberikan, menobatkan, melekatkan, mengenakan, memakaikan,

memperbungakan, melantik dgn upacara, mengapani

ُغْلفٌۢ
tutup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاُلوا۟ ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ
dan mereka berkata hati kami tutup Al-Baqarah:88 ُغْلفٌۢ

َوَقْولِِهْم ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ بَْل طَبَعَ الـلَّـُه َعَليَْها ِبُكفْرِِهْم
dan perkataan mereka hati kami tutup bahkan (ia) menutup mati

Allah diatasnya dengan kekafiran mereka
An-Nisa:155
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ق ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna akhir, penutup, dekat, rapat,

damping, erat, akrab, ketat, teliti, tertutup, melekat, pengap, tersembunyi,
ketel, bungkam, rahasia, kikir, lokek, rodong, tdk segar, panas sekali,
kerap, tersendiri, terpisah, lekat-lekat, hampir, kepil, sanding, secara

singkat, pintu, senja, senja kala, kunci, pintu air, sumpal, sumbat, seikat
rambut, centung, rambut ikal, belakang, anak, bujang, pipi, celah, laki-

laki, buatan, merek, baut, sekrup, palang, selak, selot, pasak, grendel
kunci, ledakan petir, pelarian, induk kunci, sekerup, guruh, blok, gulungan

kayu, guruh-gemuruh, kedekatan, keeratan, kekariban, kedampingan,
kekikiran, keadaan tersendiri

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menutup, ditutup,
menguncup, menauntukan, mempertauntukan, mematikan, mengunci,
mengatup, memperkatupkan, dikunci, mengancing, mengancingkan,

menyangkuntukan, menghalangi, merintangi, mencegah, menghalang,
mengganggu, melintang, memintas, merekah, menjadi kasar, menumbuk,

membuat, menjadikan, melakukan, menciptakan, memproduksi, buat,
menjadi, bikin, mendapatkan, memperoleh, mendapat, mengadakan,

mendapati, melemparkan, membikin, mendorong, membereskan,
menempuh, menerima, memperlakukan, memaksakan, menjahit,

menyerang, menuju, memperbuat, menguncikan, meloncat, melarikan diri,
melepaskan diri, memalangi, menolak mendukung, menelan makanan dgn

cepat

َوَغلََّقِت
dan telah benar-benar menutup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَغلََّقِت ٱأْلَبْوََٰب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه
dan telah benar-benar menutup pintu-pintu dan dia mengatakan
kemarilah bagi kamu dia mengatakan tempat berlindung Allah

Yusuf:23 َوَغلََّقِت
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ل ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hasil, panenan, belenggu,

kongkong, kungkung, alat penyangga, manset, pukulan, orang kikir yg tua,
laki-laki yg tua sekali, borgol, rantai, penghalang, rantai kaki, kekang-

kekang, kedengkian, maksud jahat, penjahatan, kebusukan hati,
kekesalan, kejengkelan, perasaan tersinggung, kain pike, bisa ular,

kebencian, kesengitan, kecemburuan, rasa cemburu, cemburuan, keirian,
perasaan iri hati, perasaan dengki

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghasilkan, menyebabkan,
menyerah, memberi, mengizinkan, mengalah, meluluskan, membelenggu,

mengungkung, mengongkong, mengganggu, menyatukan, memukul,
memukul-mukul, memukulkan, memukul kepala, mengikat, menyinggung,
melukai hati, menyinggung perasaan, menjengkelkan, menimbulkan minat

ingin tahu

ِغلٍّ ِغالًّ ُغلَّْت َغلَّ أَْغلَٰاًل
dendam/kedengkian kedengkian dia membelenggu yang dikhianatinya belenggu

َوأَْغلَٰاًل َمْغُلوَلٌة َمْغُلوَلًة فَُغلُّوهُ ِغلٍّ
dan belenggu-

belenggu yang dibelenggu (ia[pr]) yang
dibelenggu lalu belenggulah ia dendam/kedengkian

ٱأْلَْغلََٰل يَْغُلْل يَُغلَّ َوٱأْلَْغلََٰل
belenggu-belenggu dia mengkhianati dia menghianati dan belenggu-belenggu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّا َجَعْلنَا ِفىٓ أَْعنَِٰقِهْم أَْغلَٰاًل
sesungguhnya kami kami jadikan di dalam / pada leher-leher mereka

belenggu
YaaSiin:8 أَْغلَٰاًل

َوَمن يَْغُلْل يَأِْت ِبَما َغلَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan barang siapa dia mengkhianati ia mendatangkan / mengumpulkan

dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:161 َغلَّ
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۟ ُغلَّْت أَيِْديِهْم َوُلِعنُوا۟ ِبَما َقاُلوا
dia membelenggu tangan-tangan mereka dan mereka dikutuk

dengan/disebabkan apamereka berkata
Al-Maidah:64 ُغلَّْت

واََل تَْجَعْل ِفى ُقُلوِبنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
dan tidak menjadikan di dalam hati kami kedengkian bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Hasyr:10 ِغالًّ

َونَزَْعنَا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ
dan kami mencabut apa di dalam dada mereka dari

dendam/kedengkian
Al-A'raaf:43 ِغلٍّ

َونَزَْعنَا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخوَٰنًا
dan kami mencabut apa di dalam dada mereka dari

dendam/kedengkian penciptaan dalam persaudaraan
Al-Hijr:47

ُخذُوهُ فَُغلُّوهُ
peganglah ia/tangkaplah ia lalu belenggulah ia Al-Haaqqah:30 فَُغلُّوهُ

واََل تَْجَعْل يََدَك َمْغُلوَلًة إَِلىٰ ُعنُِقَك
dan jangan menjadikan tanganmu (ia[pr]) yang dibelenggu kepada

lehermu
Al-Isra:29 َمْغُلوَلًة

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد يَُد الـلَّـِه َمْغُلوَلٌة
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi tangan Allah yang

dibelenggu
Al-Maidah:64 َمْغُلوَلٌة

ِفِريَن َسلَِٰساَل۟ َوأَْغلَٰاًل َوَسِعيًرا إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala
Al-Insaan:4 َوأَْغلَٰاًل

َويََضعُ َعنُْهْم إِْصرَُهْم َوٱأْلَْغلََٰل ٱلَِّتى َكانَْت َعَليِْهْم
dan meletakkan / membuang dari mereka beban-beban mereka dan

belenggu-belenggu yang adalah ia atas mereka
Al-A'raaf:157 َوٱأْلَْغلََٰل

َوَما َكاَن لِنَِبىٍّ أَن يَُغلَّ
dan tidak adalah dia bagi seorang nabi bahwa dia menghianati Ali-Imran:161 يَُغلَّ

َوَمن يَْغُلْل يَأِْت ِبَما َغلَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan barang siapa dia mengkhianati ia mendatangkan / mengumpulkan

dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:161 يَْغُلْل

َوَجَعْلنَا ٱأْلَْغلََٰل ِفىٓ أَْعنَاِق ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan kami menjadikan belenggu-belenggu di dalam / pada leher /

tengkuk orang-orang yang mereka mengingkari
Saba':33 ٱأْلَْغلََٰل
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ُب ٱلنَّاِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَاِقِهْم َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka

dan mereka itu para penghuni api/neraka
Arraad:5 ٱأْلَْغلَُٰل

لَِٰسُل يُْسَحبُوَن إِِذ ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَِٰقِهْم َوٱلسَّ
ketika belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka dan

rantai diseret
Ghafir:71
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م ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lelaki, putera, laki-laki,

manusia, orang, suami, anak, bujang, pipi, celah, sesama, anggota, kawan,
laki-laki, jantan, yg pantas untuk laki-laki, seperti laki-laki

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

لُِغلََٰمنْيِ ِغْلَماٌن ُغلٌَٰم ُغلًَٰما ِبُغلَٰمٍ
milik kedua anak

muda anak-anak muda seorang anak anak muda dengan seorang
anak laki-laki

ٱْلُغلَُٰم
anak muda

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَُك ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ َقاُلوا۟ اَل تَْوَجْل إِنَّا نُبَشِّ
mereka berkata tidak gemetar ketakutan sesungguhnya kami diberi

kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki sangat
pandai

Al-Hijr:53
ِبُغلَٰمٍ

رَُك ِبُغلَٰمٍ ٱْسُمُهۥ يَْحيَىٰ يَٰزََكِريَّآ إِنَّا نُبَشِّ
hai Zakariya sesungguhnya kami diberi kabar gembira kepadamu

dengan seorang anak laki-laki namanya hidup
Maryam:7

رْنَُٰه ِبُغلَٰمٍ َحلِيمٍ فَبَشَّ
maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak

penyantun/berbudi

Ash-
Shaafaat:101

ُروهُ ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة َقاُلوا۟ اَل تََخْف َوبَشَّ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai dari mereka takut mereka berkata

tidak takut dan mereka memberi kabar gembira dengan seorang anak
sangat pandai

Adz-
Dzaariyaat:28

فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَا َلِقيَا ُغلًَٰما
maka keduanya pergi/berjalan sehingga tatkala (mereka berdua)

menemui anak muda
Al-Kahfi:74 ُغلًَٰما

أِلََهَب َلِك ُغلًَٰما زَِكيًّا
untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci

Maryam:19
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َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak
Ali-Imran:40 ُغلٌَٰم

َعًة وهُ ِبضَٰ ذَا ُغلٌَٰم َوأََسرُّ َقاَل يَٰبُْشَرٰى هَٰ
dia mengatakan oh berita gembira ini seorang anak muda dan

merahasiakanlah barang dagangan
Yusuf:19

 َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak laki-laki
Maryam:8

 َقاَلْت أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang anak

laki-laki
Maryam:20

َويَطُوُف َعَليِْهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكأَنَُّهْم ُلؤُْلٌؤ مَّْكنُوٌن
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda untuk mereka seakan-

akan mereka mutiara (ia[lk]) yang disimpan
Ath-Thuur:24 ِغْلَماٌن

َليِْه َصبًْرا َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ
dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda

keduanya yatim di dalam kota apa tidakdapat atasnya kesabaran
Al-Kahfi:82 لُِغلََٰمنْيِ

َوأَمَّا ٱْلُغلَُٰم فََكاَن أَبََواهُ ُمؤِْمننَْيِ
dan adapun anak muda maka (ia) adalah ibu-bapaknya (mereka

berdua) yangmukmin
Al-Kahfi:80 ٱْلُغلَُٰم
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و ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keborosan, keroyalan, hal

berlebih-lebihan, penghebatan, hiperbole
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۟ تَْغُلوا
kalian melebih-lebihkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم
hai ahli kitab tidak kalian melebih-lebihkan di dalam agama kalian An-Nisa:171 ۟ تَْغُلوا

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم َغيَْر ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab tidak kalian melebih-
lebihkan di dalam agama kalian tidak / bukan / selain kebenaran

Al-Maidah:77
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ي ل غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna maksud jahat, penjahatan,

kebusukan hati, belenggu, borgol, rantai, penghalang, rantai kaki, kekang-
kekang, kongkong, kungkung, alat penyangga, kekesalan, kejengkelan,

perasaan tersinggung, kain pike, bisa ular, kebencian, kesengitan,
kecemburuan, rasa cemburu, cemburuan, keirian, perasaan iri hati,

perasaan dengki
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membelenggu, mengikat,
mengungkung, mengongkong, mengganggu, menyatukan, kedengkian,
menyinggung, melukai hati, menyinggung perasaan, menjengkelkan,

menimbulkan minat ingin tahu

يَْغلِى َكَغْلىِ
mendidih seperti didihan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَغْلىِ ٱْلَحِميمِ
seperti didihan air yang sangat panas Ad-Dukhaan:46 َكَغْلىِ

َكٱمْلُْهِل يَْغلِى ِفى ٱْلبُطُوِن
seperti minyak mendidih di dalam perut Ad-Dukhaan:45 يَْغلِى

4092

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ر م غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penggenangan, pembanjiran,

bah, menyelam, merendamkan, mencelupkan, mencelup, menyelam ke dlm
air, membenamkan, banjir, air bah, luapan, curahan, pasang naik, air

besar, keempohan, keairan, keampuhan, rawa, paya, hujan lebat, hujan
deras, hujan keras, hujan berderau, penyiraman air ke dlm, kebanjiran,

empoh, limpahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membanjiri, membanjir,

menggenangi, melimbur, meluap, mengaliri, mengairi, melimpahi,
mengampuh, tenggelam, merendam, mengisi hingga tenggelam, menimpa
hingga tenggelam, meliputi, membingungkan, melimpahkan, menindas,
memberati, melandakan, mencelupkan, mencelup, menyiramkan air ke

dlm, memasukkan ke dlm air, melimpah, tumpah, meluber

َغْمرَِتِهْم َغْمرٍَة َغَمرَِٰت
kesengsaraan/kesesatan mereka kesengsaraan/kesesatan kesengsaraan/sekarat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93 َغَمرَِٰت

ذَا بَْل ُقُلوبُُهْم ِفى َغْمرٍَة مِّْن هَٰ
bahkan hati mereka di dalam kesengsaraan/kesesatan dari ini

Al-
Mu'minuun:63 َغْمرٍَة

ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َغْمرٍَة َساُهوَن
orang-orang yang mereka di dalam kesengsaraan/kesesatan orang-

orang yang lalai

Adz-
Dzaariyaat:11

فَذَرُْهْم ِفى َغْمرَِتِهْم َحتَّىٰ ِحنيٍ
maka hendaklah kamu membiarkan mereka di dalam

kesengsaraan/kesesatan mereka hingga/sampai suatu waktu

Al-
Mu'minuun:54

َغْمرَِتِهْم
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ز م غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna insinuasi, tuduhan tdk

langsung, kedipan, kedip, kejap, sebentar, kerdipan, kelap-kelip, kesap-
kesip, pemandangan rindu, klirak-klirik, lirik, kerlingan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengedipkan, berkedip,
berkerdip, berkedip-kedip, mengejap, mengedipkan mata kpd, berkerdip-
kerdip, pura-pura tdk lihat, berkelip, mengerlip, mengejapkan mata, tdk
melihat, mengerling, menjeling, bermain mata, memandang dgn rindu,

melirik

يَتََغاَمزُوَن
saling mengedipkan mata

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وا۟ ِبِهْم يَتََغاَمزُوَن إِذَا َمرُّ َو
dan apabila melalui pada mereka saling mengedipkan mata

Al-
Mutaffifiin:30 يَتََغاَمزُوَن
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ظ م غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pintu, senja, senja kala,

tertutup, terkunci, terkurung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menutup, mengunci,

mengatup, memperkatupkan, menggelapkan, mengelamkan, membayang,
menyilamkan, mulai gelap

۟ تُْغِمُضوا
kalian memincingkan mata

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تُنِفُقوَن َوَلْستُم ِبـَٔاِخِذيِه إآِلَّ أَن تُْغِمُضوا۟ ِفيِه
kalian menafkahkan padahal kalian bukankah dengan mengambilnya
melainkan bahwa kalian memincingkan mata tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:267 ۟ تُْغِمُضوا
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م م غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perasaan terhina, kesedihan,

kenestapaan, duka, duka cita, rasa kecil, penyesalan, sedih, murung, sayu,
pilu, kesuraman, kegelapan, kemurungan, kekelaman, zulmat, derita,
kesedihan yg mendalam, penderitaan yg berat, penindasan, tekanan,
penekanan, tindasan, aniaya, kezaliman, tindihan, perasaan tertekan,
pencekikan, rasa sakit, kesakitan, kekesalan, kejengkelan, perasaan

tersinggung, kain pike
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengecewakan, menyesalkan,

menindas, menekan, menindih, membebani, mencekik, menimbulkan
perasaan tertekan, menyesakkan, berduka, berduka cita, berpilu, berpilu

hati, kemurungan, kesayuan, menderita, menyinggung, melukai hati,
menyinggung perasaan, menjengkelkan, menimbulkan minat ingin tahu

ًة ُغمَّ َغمٍّ ا َغمًّۢ مِ ِبٱْلَغمَٰ ِبَغمٍّ
dirahasiakan/ragu-

ragu kesedihan kesedihan dengan awan/kabut dengan/atas
kesedihan

ٱْلَغمِّ َم ٱْلَغمَٰ ٱْلَغَمامِ ٱْلَغَماَم
kesedihan awan / kabut awan / kabut awan / kabut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا ِبَغمٍّ لَِّكيْاَل تَْحزَنُوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم فَأَثَٰبَُكْم َغمًّۢ
maka dia menimpakan padamu kesedihan dengan/atas kesedihan agar

supaya tidak kalian bersedih hati atas/terhadap apa dia melepaskan
kalian

Ali-Imran:153 ِبَغمٍّ

مِ َونُزَِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة تَنِزياًل َمآُء ِبٱْلَغمَٰ َويَْوَم تََشقَُّق ٱلسَّ
dan pada hari (ia) sengaja membelah langit dengan awan/kabut dan

diturunkan malaikat-malaikat penurunan sempurna
Al-Furqon:25 مِ ِبٱْلَغمَٰ

ا ِبَغمٍّ لَِّكيْاَل تَْحزَنُوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم فَأَثَٰبَُكْم َغمًّۢ
maka dia menimpakan padamu kesedihan dengan/atas kesedihan agar

supaya tidak kalian bersedih hati atas/terhadap apa dia melepaskan
kalian

Ali-Imran:153
ا َغمًّۢ
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KosakataAlQuran

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها ِمْن َغمٍّ
setiap apa apakah kehendaki mereka mereka keluar dari padanya

dari/lantaran kesedihan
Al-Hajj:22 َغمٍّ

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

ًة ُغمَّ

َوظَلَّْلنَا َعَليُْكُم ٱْلَغَماَم
dan kami naungi atas kalian awan / kabut Al-Baqarah:57 ٱْلَغَماَم

ِفى ظَُلٍل مَِّن ٱْلَغَمامِ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة
di dalam naungan dari awan / kabut dan Malaikat Al-Baqarah:210 ٱْلَغَمامِ

ْلَوٰى َم َوأَنزَْلنَا َعَليِْهُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ َوظَلَّْلنَا َعَليِْهُم ٱْلَغمَٰ
dan kami naungi atas mereka awan / kabut dan kami telah

menurunkan atas mereka manna / nikmat salwa (sebangsa burung
puyuh)

Al-A'raaf:160 َم ٱْلَغمَٰ

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154 ٱْلَغمِّ

يْنََٰك ِمَن ٱْلَغمِّ  واََل تَْحزََن َوَقتَْلَت نَفًْسا فَنَجَّ
dan tidak bersedih hati dan (kamu) membunuh seseorang maka

menyelamatkan kamu dari kesedihan
Thaahaa:40

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَغمِّ  فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َونَجَّ
maka Kami perkenankan baginya dan telah menyelamatkannya dari

kesedihan
Al-Anbiyaa':88
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م ن غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna biri-biri, embik, orang malu,

orang berpandangan picik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjarah, merampas,

merampok

َمَغاِنَم َغِنْمتُْم َغِنْمتُم َغنَِمى َغنَُم
rampasan perang (kalian) merampas (kalian) merampas kambingku kambing

ِ َوٱْلَغنَم َوَمَغاِنَم َمَغاِنُم
dan kambing dan rampasan perang rampasan perang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِهِديَن إِذْ نَفََشْت ِفيِه َغنَُم ٱْلَقْومِ وَُكنَّا لُِحْكِمِهْم شَٰ
ketika (ia) merusak tentang (kebenaran) itu kambing kaum dan

(kami) adalah pada keputusan mereka orang-orangyang mengakui
Al-Anbiyaa':78 َغنَُم

ؤُا۟ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلىٰ َغنَِمى َقاَل ِهىَ َعَصاَى أَتَوَكَّ
dia mengatakan dia tongkatku aku menyandarkan diatasnya dan

memukul dengannya atas/terhadap kambingku
Thaahaa:18 َغنَِمى

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َغِنْمتُم مِّن َشىٍْء فَأَنَّ لِـلَّـِه ُخُمَسُهۥ َولِلرَُّسوِل
dan kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya (kalian) merampas

dari sesuatu makamengapa bagi/untuk Allah seperlimanya dan untuk
rasul

Al-Anfaal:41
َغِنْمتُم

ا َغِنْمتُْم َحلَٰاًل طَيِّبًا فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa (kalian) merampas halal

kebaikan
Al-Anfaal:69 َغِنْمتُْم

َسيَُقوُل ٱمْلَُخلَّفُوَن إِذَا ٱنطََلْقتُْم إَِلىٰ َمَغاِنَم
dia nanti akan mengatakan orang-orang jauh tertinggal/mengantikan
apabila (kalian[lk]) telah berangkatlah (kt peritah) kepada rampasan

perang

Al-Fath:15 َمَغاِنَم
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َل َلُكْم َوَعَدُكُم الـلَّـُه َمَغاِنَم َكِثيرَةً تَأُْخذُونََها فََعجَّ
(ia) menjanjikan kepada kalian Allah rampasan perang sangat banyak

mengambilnya[pr] maka (ia) telah berulang kali menyegerakan bagi
kalian

Al-Fath:20

فَِعنَد الـلَّـِه َمَغاِنُم َكِثيرَةٌ َكذَٰلَِك ُكنتُم مِّن َقبُْل
maka disisi Allah rampasan perang sangat banyak seperti itulah

adalah kalian dari sebelum
An-Nisa:94 َمَغاِنُم

َوَمَغاِنَم َكِثيرَةً يَأُْخذُونََها وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan rampasan perang sangat banyak mengambilkan dia dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:19 َوَمَغاِنَم

َوِمَن ٱْلبََقِر َوٱْلَغنَمِ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم ُشُحوَمُهَمآ
dan dari sapi dan kambing kami telah haramkan atas mereka lemak

dari kedua-duanya
Al-An'aam:146 ِ َوٱْلَغنَم
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ي ن غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kandel, subur, gemuk, penuh,

berharga, beraneka ragam, yg menggemukkan, lucu, sugih, kaum
hartawan, kaum orang kaya, orang-orang kaya, makmur, limpah,

berlimpah-limpah, yg berlebihan, yg berlebih-lebihan, anak sungai, sarat,
mabuk, yg diisi, berada, beruang, mewah, besar, penting, banyak, kuat,

kukuh, berwujud
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperoleh banyak uang

أَْغِنيَآُء أَْغِنيَآَء أَْغنَىُٰهُم أَْغنَىٰ أَْغنَْت
orang-orang kaya orang-orang kaya mencukupkan

mereka
dia memberi

manfaat (ia[pr]) bermanfaat

تُْغِنى تُْغِن تَْغَن أُْغِنى أَْغِنيَآُء
dikayakan dikayakan tumbuh / menjadi

kaya
mengkayakan /
mencukupkan orang-orang kaya

فَأَْغنَىٰ َغِنيًّا َغِنىٌّ تُْغِنىَ تُْغِنى
lalu (kamu)
cukupkanlah sangat kaya sangat kaya dia mencukupkan /

mengkayakan dikayakan

وَّٱْستَْغنَى َوٱْستَْغنَىٰ ْغنُوَن مُّ َلَغِنىٌّ فَأَْغنَىٰ
dan

mencukupi/tidak
memerlukan

dan ia merasa cukup orang-orang yang
kaya

benar-benar sangat
kaya

lalu (kamu)
cukupkanlah

يُْغِنِهُم يُْغِن يُْغنُوا۟ يَْغنَْوا۟ وَّٱْستَْغنَى
menyebabkan
mengkayakan

mereka
dia mengkayakan dikayakan mereka berdiam

dan
mencukupi/tidak

memerlukan
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يُْغِنيَا يُْغِنيِه يُْغِنيُكُم يُْغِنى يُْغِنِهُم
dikayakan (oleh

keduanya) dikayakannya dikayakan kalian dia mengkayakan
menyebabkan
mengkayakan

mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََمآ أَْغنَْت َعنُْهْم َءالَِهتُُهُم
maka tidak (ia[pr]) bermanfaat dari mereka tuhan-tuhan mereka Huud:101 أَْغنَْت

َقاُلوا۟ َمآ أَْغنَىٰ َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن
mereka berkata tidak dia memberi manfaat dari kalian kumpulkanlah
oleh kamu dan tidak adalah kalian kalian akan menyombongkan diri

Al-A'raaf:48 أَْغنَىٰ
فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن

maka tidak dia memberi manfaat dari mereka apa adalah mereka
mereka usahakan

Al-Hijr:84

َمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَُمتَُّعوَن
tidak dia memberi manfaat dari mereka apa adalah mereka menikmati

Asy-
Syu'araa':207

فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat dari/bagi mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Az-Zumar:50

فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat bagi mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Ghafir:82

رُُهْم فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهْم َسْمُعُهْم وآََل أَبْصَٰ
tetapi tidak dia memberi manfaat bagi mereka pendengaran mereka

dan tidak pandangan mereka
Al-Ahqaaf:26

َوأَنَُّهۥ ُهَو أَْغنَىٰ َوأَْقنَىٰ
dan bahwasanya ia dia dia memberi manfaat memberi kecukupan

An-Najm:48

َمآ أَْغنَىٰ َعنِّى َمالِيَْه
tidak dia memberi manfaat dariku/kepadaku (ia[pr]) yang menjadi

harta
Al-Haaqqah:28

َمآ أَْغنَىٰ َعنُْه َماُلُهۥ َوَما َكَسَب
tidak dia memberi manfaat dari padanya/kepadanya hartanya dan

tidak mereka berdua mengerjakan mereka berdua
Al-Masad:2

َوَما نََقُمٓوا۟ إآِلَّ أَْن أَْغنَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ ِمن فَْضلِِهۦ
dan tidak (mereka) menghukum kecuali telah mencukupkan mereka

Allah dan rasulnya dari karunianya
At-Taubah:74 أَْغنَىُٰهُم

يَْحَسبُُهُم ٱْلَجاِهُل أَْغِنيَآَء ِمَن ٱلتََّعفُِّف
dia menyangka mereka yang bodoh orang-orang kaya dari

kehormatan
Al-Baqarah:273 أَْغِنيَآَء
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۟ إِنَّ الـلَّـَه فَِقيٌر َونَْحُن أَْغِنيَآُء َسنَْكتُُب َما َقاُلوا
sesungguhnya Allah sangat memerlukan dan kami orang-orang kaya

kami kelak akan menulis apamereka berkata
Ali-Imran:181 أَْغِنيَآُء

ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَآُء رَُضوا۟ إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang minta

izin kepadamu dan mereka orang-orang kaya (mereka) rela
At-Taubah:93

َوَمآ أُْغِنى َعنُكم مَِّن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
dan tidak mengkayakan / mencukupkan dari kalian dari Allah dari

sesuatu
Yusuf:67 أُْغِنى

فََجَعْلنََٰها َحِصيًدا َكأَن لَّْم تَْغَن ِبٱأْلَْمِس
kami jadikannya tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum

pernah tumbuh / menjadi kaya kemarin
Yunus:24 تَْغَن

إِذْ أَْعَجبَتُْكْم َكثْرَتُُكْم فََلْم تُْغِن َعنُكْم َشيْـًٔا
ketika lebih menakjubkan kalian banyaknya kalian maka tidak

dikayakan dari kalian sesuatu
At-Taubah:25 تُْغِن

الَّ تُْغِن َعنِّى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا واََل يُنِقذُوِن
tidak dikayakan dariku/bagiku pertolongan mereka sesuatu dan tidak

diselamatkan aku
YaaSiin:23

ِحْكَمةٌۢ بَٰلَِغٌة فََما تُْغِن ٱلنُّذُُر
itulah suatu hikmat (ia[pr]) yang meneguhkan maka apa-apa

dikayakan pemberian peringatan/ancaman
Al-Qamar:5

َوَما تُْغِنى ٱْلَءايَُٰت َوٱلنُّذُُر َعن َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan tidak dikayakan ayat-ayat/keterangan-keterangan dan ancaman /

peringatan dari kaum/orang-orang tidak mereka beriman
Yunus:101 تُْغِنى

وَِٰت اَل تُْغِنى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا مَٰ َلٍك ِفى ٱلسَّ وََكم مِّن مَّ
dan berapa banyak dari malaikat di dalam langit tidak dikayakan

pertolongan mereka sesuatu
An-Najm:26

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak dia

mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka
Ali-Imran:10 تُْغِنىَ

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak akan dia
mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka

Ali-Imran:116

إِن تَُعوُدوا۟ نَُعْد َوَلن تُْغِنىَ َعنُكْم ِفئَتُُكْم َشيْـًٔا َو
dan jika menjanjikan kembali dan tidak dia mencukupkan /

mengkayakan dari kalian golongan kalian sesuatu
Al-Anfaal:19
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لَّن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
tidak dia mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda

mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Al-
Mujaadilah:17

َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحلِيٌم
dan Allah sangat kaya Maha Penyantun Al-Baqarah:263 َغِنىٌّ

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat kaya

Maha Terpuji
Al-Baqarah:267

َلِمنَي َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َعِن ٱْلعَٰ
dan barang siapa ia mengingkari maka sesungguhnya Allah sangat

kaya dari semesta alam
Ali-Imran:97

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40

َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan barang siapa yang ia mengingkari maka sesungguhnya Allah

sangat kaya Maha Terpuji
Luqman:12

إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َعنُكْم
jika kalian mengingkari maka sesungguhnya Allah sangat kaya dari

kalian
Az-Zumar:7

وَّٱْستَْغنَى الـلَّـُه َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan mencukupi/tidak memerlukan Allah dan Allah sangat kaya Maha

Terpuji
At-Taghaabun:6

أَن يَْكبَُروا۟ َوَمن َكاَن َغِنيًّا فَْليَْستَْعِفْف
bahwa mereka dewasa / besar dan barang siapa adalah dia sangat

kaya maka hendaklahmenjaga kehormatan
An-Nisa:6 َغِنيًّا

وََكاَن الـلَّـُه َغِنيًّا َحِميًدا
dan ia adalah Allah sangat kaya Maha Terpuji

An-Nisa:131

إِن يَُكْن َغِنيًّا أَْو فَِقيًرا
jika adalah dia sangat kaya atau sangat fakir/miskin

An-Nisa:135

َوَوَجَدَك َعآِئاًل فَأَْغنَىٰ
dia (ia[lk]) mendapatimu miskin / kekurangan lalu (kamu)

cukupkanlah
Ad-Duha:8 فَأَْغنَىٰ

فَِإنَّ الـلَّـَه َلَغِنىٌّ َحِميٌد
maka sesungguhnya Allah benar-benar sangat kaya Maha Tetap Ibrahim:8 َلَغِنىٌّ
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َلِمنَي إِنَّ الـلَّـَه َلَغِنىٌّ َعِن ٱْلعَٰ
sesungguhnya Allah benar-benar sangat kaya dari semesta alam

Al-Ankabuut:6

ْغنُوَن َعنَّا إِنَّا ُكنَّا َلُكْم تَبًَعا فََهْل أَنتُم مُّ
sesungguhnya kami adalah kami bagi kalian pengikut maka apakah

kalian orang-orang yang kaya dari kami
Ibrahim:21 ْغنُوَن مُّ

ْغنُوَن َعنَّا نَِصيبًا مَِّن ٱلنَّاِر فََهْل أَنتُم مُّ
maka apakah kalian orang-orang yang kaya dari kami

bagian/sebagian besar dari neraka
Ghafir:47

َوأَمَّا َمۢن بَِخَل َوٱْستَْغنَىٰ
dan adapun orang ia kikir dan ia merasa cukup Al-Lail:8 َوٱْستَْغنَىٰ

وَّٱْستَْغنَى الـلَّـُه َوالـلَّـُه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan mencukupi/tidak memerlukan Allah dan Allah sangat kaya Maha

Terpuji
At-Taghaabun:6 وَّٱْستَْغنَى

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكأَن لَّْم يَْغنَْوا۟ ِفيَها
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib seakan tidak

mereka berdiam di dalamnya
Al-A'raaf:92 ۟ يَْغنَْوا

َكأَن لَّْم يَْغنَْوا۟ ِفيَهآ
seolah-olah tidak/belum mereka berdiam didalamnya

Huud:68

َكأَن لَّْم يَْغنَْوا۟ ِفيَهآ
seakan-akan tidak/belum mereka berdiam didalamnya

Huud:95

إِنَُّهْم َلن يُْغنُوا۟ َعنَك ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
sesungguhnya mereka tidak dikayakan dari kamu dari Allah sesuatu Al-Jaatsiyah:19 ۟ يُْغنُوا

إِن يَتَفَرََّقا يُْغِن الـلَّـُه ُكالًّ مِّن َسَعِتِهۦ َو
dan jika keduanya cerai dia mengkayakan Allah setiap dari

keluasanNya (karuniaNya)
An-Nisa:130 يُْغِن

إِن يَُكونُوا۟ فَُقرَآَء يُْغِنِهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
jika adalah mereka fakir menyebabkan mengkayakan mereka Allah

dari karunianya
An-Nuur:32 يُْغِنِهُم

إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا
sesungguhnya sangkaan tidak dia mengkayakan dari kebenaran

sesuatu
Yunus:36 يُْغِنى

مَّا َكاَن يُْغِنى َعنُْهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia dia mengkayakan dari mereka dari Allah dari sesuatu

Yusuf:68
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اَل يَْسَمعُ واََل يُبِْصُر واََل يُْغِنى َعنَك َشيْـًٔا
tidak mendengar dan tidak menyebabkan akan melihat dan tidak dia

mengkayakan dari kamu sesuatu
Maryam:42

يَْوَم اَل يُْغِنى َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan kawan karib dari kawan karib

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ad-Dukhaan:41

مِّن َورَآِئِهْم َجَهنَُّم واََل يُْغِنى َعنُْهم مَّا َكَسبُوا۟ َشيْـًٔا
dari belakang mereka neraka jahanam dan tidak dia mengkayakan

dari mereka apa-apa mereka telah melakukan sesuatu
Al-Jaatsiyah:10

يَْوَم اَل يُْغِنى َعنُْهْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan dari mereka tipu daya mereka

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ath-Thuur:46

إِنَّ ٱلظَّنَّ اَل يُْغِنى ِمَن ٱْلَحقِّ َشيْـًٔا َو
dan sesungguhnya kami sangkaan tidak dia mengkayakan dari

kebenaran sesuatu
An-Najm:28

الَّ ظَلِيٍل واََل يُْغِنى ِمَن ٱللََّهِب
tidak menaungi dan tidak dia mengkayakan dari bara api

Al-Mursalaat:31

الَّ يُْسِمُن واََل يُْغِنى ِمن ُجوعٍ
tidak menjadikan menggemukkan dan tidak dia mengkayakan dari

perasaan lapar
Al-Ghaashiyah:7

َوَما يُْغِنى َعنُْه َماُلُهۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
dan tidak dia mengkayakan dari padanya/baginya hartanya apabila

(ia) supaya binasa
Al-Lail:11

إِْن ِخفْتُْم َعيَْلًة فََسْوَف يُْغِنيُكُم الـلَّـُه َو
dan jika kalian takut miskin / kekurangan maka kelak dikayakan

kalian Allah
At-Taubah:28 يُْغِنيُكُم

نُْهْم يَْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيِه لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu urusan

dikayakannya
Abasa:37 يُْغِنيِه

فََخانَتَاُهَما فََلْم يُْغِنيَا َعنُْهَما ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
lalu (keduanya) berkhianat kepada keduanya maka tidak dikayakan

(oleh keduanya) dari keduanya dari Allah sesuatu
At-Tahriim:10 يُْغِنيَا

َحتَّىٰ يُْغِنيَُهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
sehingga menjadikan mengkayakan mereka Allah dari karunianya An-Nuur:33 يُْغِنيَُهُم

أَمَّا َمِن ٱْستَْغنَىٰ
adapun siapa (ia) memohon kecukupan Abasa:5 ٱْستَْغنَىٰ
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أَن رََّءاهُ ٱْستَْغنَىٰٓ
bahwa melihatnya (ia) memohon kecukupan Al-Alaq:7 ٱْستَْغنَىٰٓ

َكىْ اَل يَُكوَن ُدوَلةًۢ بَنْيَ ٱأْلَْغِنيَآِء ِمنُكْم
supaya tidak adalah dia beredar diantara orang-orang kaya diantara

kalian
Al-Hasyr:7 ٱأْلَْغِنيَآِء

َوَربَُّك ٱْلَغِنىُّ ذُو ٱلرَّْحَمِة
dan tuhanmu sangat kaya mempunyai kasih-sayang Al-An'aam:133 ٱْلَغِنىُّ

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن مَٰ ُهَو ٱْلَغِنىُّ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dia sangat kaya baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian
mengetahui

Yunus:68

إِنَّ الـلَّـَه َلُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh Dia sangat kaya Maha

Terpuji
Al-Hajj:64

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
sesungguhnya Allah dia sangat kaya Maha Terpuji

Luqman:26

َوالـلَّـُه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan Allah dia sangat kaya Maha Terpuji

Faathir:15

فَِإنََّما يَبَْخُل َعن نَّفِْسِهۦ َوالـلَّـُه ٱْلَغِنىُّ َوأَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء
maka sesungguhnya hanyalah ia kikir dari dirinya sendiri dan Allah

sangat kaya dan kamu orang-orang yang memerlukan
Muhammad:38

َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji
Al-Hadiid:24

َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji

Al-
Mumtahinah:6
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ث و غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dorongan, sokongan,

kelegaan, pembebasan, keringanan, pertolongan, gambar timbul,
penegasan, kejelasan garis-garis besar, pertolongan dlm kesusahan,

pembantu, penolong, tunjangan, inayah, pembaktian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menolong, memberi

pertolongan, membantu, menyokong

يَْستَِغيثَاِن فَٱْستَغَٰثَُه تَْستَِغيثُوَن
(mereka keduanya) memohon

pertolongan maka meminta tolong kepadanya mohon pertolongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَٱْستََجاَب َلُكْم
ketika mohon pertolongan tuhan kalian maka dia memperkenankan

bagi kalian
Al-Anfaal:9 تَْستَِغيثُوَن

ذَا ِمْن َعُدوِِّهۦ فَٱْستَغَٰثَُه ٱلَِّذى ِمن ِشيَعِتِهۦ َوهَٰ
dan ini (orang) dari musuhnya maka meminta tolong kepadanya yang

dari golongannya
Al-Qashash:15 فَٱْستَغَٰثَُه

َوَقْد َخَلِت ٱْلُقُروُن ِمن َقبْلِى َوُهَما يَْستَِغيثَاِن الـلَّـَه
dan sesungguhnya telah berlalu umat-umat dari sebelum dan

keduanya (mereka keduanya) memohon pertolongan Allah
Al-Ahqaaf:17 يَْستَِغيثَاِن
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ر و غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jurang, lebak, lembang,

berongga, hampa, kosong, berlubang, cekung, berlobang, keropos, palsu,
bergema, bergaung, lemah, keropok, kerung, kempes, kempis, cengkung,

caung, kempung, kempot, merelung, lubang, rongga, ruang, lekuk,
kekosongan, ruangan, kolong, cawak, kelapangan, lengkung, kelung,

palung, bak, peot, peyek, peok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melekuk, melekukkan,

tenggelam, terbenam, hilang, menenggelamkan, membenamkan,
menanam, terperosok, merosot, turun, masuk ke dalam, menggali,

memasukkan, memancangkan, menanamkan, meresap, masuk ke dalam
hatinya

ٱْلَغاِر َمغَٰرٍَٰت َغْوًرا
gua gua-gua masuk dalam tanah kering

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو يُْصِبحَ َمآؤَُها َغْوًرا
atau menyebabkan menyurutkan airnya masuk dalam tanah kering Al-Kahfi:41 َغْوًرا

 ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْصبَحَ َمآؤُُكْم َغْوًرا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia)

menjadikan air kalian masuk dalam tanah kering
Al-Mulk:30

َلْو يَجُِدوَن َمْلَجـًٔا أَْو َمغَٰرٍَٰت أَْو ُمدََّخاًل
jikalau mereka mendapatkan tempat berlindung atau gua-gua atau

yang menjadi tempat-tempat masuk/lubang-lubang
At-Taubah:57 َمغَٰرٍَٰت

إِذْ ُهَما ِفى ٱْلَغاِر
ketika keduanya di dalam gua At-Taubah:40 ٱْلَغاِر
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ص و غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna loncat India, lompat India,

perendaman, pendapatan mutiara, tukikan, tempat minuman, wastafel,
bak cuci, rawa, tanah berlumpur, nada, ter, lemparan, puncak, pola

titinada, bubungan, laras, gala, pedagang keliling, gerak maju baling-
baling, konsep, draf, aliran udara, wesel, wajib militer, bagan, konsepsi,
daya muat, sarat muat, naskah isi, teguk, surat wesel, anggitan, angin

jujut, skema, rang, skets
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelam, terjun, selam,

menceburkan diri, menukik, mencebur, merogoh, mencempung,
menghilang, berkecimpung, mencempungkan diri, masuk, berjudi,
mencelupkan, mencelup, memasukkan dgn cepat, nekat-nekatan

berspekulasi, tenggelam, terbenam, hilang, menenggelamkan,
membenamkan, menanam, terperosok, merosot, turun, masuk ke dalam,

menggali, memasukkan, memancangkan, menanamkan, melenggang,
melemparkan, memasang, menggantungkan, jatuh, menyerang dgn hebat,

menyerang dgn sigap, menentukan nada, terempas-empas, membuat
bagan, memanggil wajib militer, memilisikan, mengisi dokumen,

menganggit

يَُغوُصوَن َوَغوَّاٍص
menyelam dan orang yang menyelam (penyelam)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَِٰطنَي ُكلَّ بَنَّآٍء َوَغوَّاٍص َوٱلشَّ
dan syaitan-syaitan tiap-tiap ahli bangunan dan orang yang menyelam

(penyelam)
Shaad:37 َوَغوَّاٍص

يَِٰطنيِ َمن يَُغوُصوَن َلُهۥ َوِمَن ٱلشَّ
dan dari syaitan-syaitan orang menyelam baginya Al-Anbiyaa':82 يَُغوُصوَن
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ط و غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tekanan., air besar, benda

buang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuang air besar

ٱْلَغآِئِط
tempat buang air

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو َجآَء أََحٌد مِّنُكم مَِّن ٱْلَغآِئِط
atau dia datang seorang diantara kalian dari tempat buang air An-Nisa:43 ٱْلَغآِئِط

 أَْو َجآَء أََحٌد مِّنُكم مَِّن ٱْلَغآِئِط
atau dia datang seorang diantara kalian dari tempat buang air

Al-Maidah:6
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Kosakata AlQuran

ل و غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gergasi, setan kubur,

perampok kubur, momok, alkohol, minuman keras, hantu kecil, orang
kerdil, anak setan, orang-orangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َغْوٌل
kerusakan / minuman keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل ِفيَها َغْوٌل واََل ُهْم َعنَْها يُنزَفُوَن
tidak di dalamnya kerusakan / minuman keras dan tidak mereka

daripadanya dihalangi
Ash-Shaafaat:47 َغْوٌل
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ي و غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepelet, umpan, jerat,

perangkap, jebakan, penangkap, gaet, penawan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merayu, menggoda, memikat

hati, membujuk, melanggar susila, mengkorupsikan, merusakkan
kesusilaan, melacurkan, menarik, mengajak, mengumpani, memikat,

menjerat, mengumpan, menguji, membuka, melepaskan, merusak,
menyerang, menyiksa, mengumpulkan, mencari, berusaha, mencoba
mendapatkan, memohon dgn sangat, minta berkali-kali, menjebak,

terjebak, terangkap

َغَويْنَا َغَوٰى أَْغَويْنَُٰهْم أَْغَويْنَآ أَْغَويْتَِنى
(kami) menyesatkan keliru/sesat

(kami) telah
menyesatkan

mereka
(kami) telah
menyesatkan kamu sesatkan aku

فََغَوٰى فَأَْغَويْنَُٰكْم غَِٰويَن َغيًّا َغَويْنَا
maka sesat

maka (kami) telah
menyesatkan

(kalian)
orang-orang yang

tersesat kesesatan/kebinasaan (kami) menyesatkan

وأََلُْغِويَنَُّهْم لِْلَغاِويَن َلَغِوىٌّ أَلُْغِويَنَُّهْم فََغَوٰى
dan sungguh (aku)
akan sesatkanlah

mereka
kepada orang-orang

yang sesat
benar-benar orang

sesat
sungguh disesatkan

mereka maka sesat

ٱْلَغاِويَن ٱْلَغاُوۥَن يُْغِويَُكْم
orang-orang yang sesat yang sesat menjadiakan (ia) menyesesatkan

kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل فَِبَمآ أَْغَويْتَِنى أَلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصرَٰطََك ٱمْلُْستَِقيَم
dia mengatakan maka dengan apa kamu sesatkan aku sungguh aku
akan duduk kepada mereka jalanmu orang-orang yang lurus/benar

Al-A'raaf:16 أَْغَويْتَِنى
 َقاَل رَبِّ ِبَمآ أَْغَويْتَِنى

dia mengatakan Tuhan dengan apa/sebab kamu sesatkan aku
Al-Hijr:39
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ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْغَويْنَآ أَْغَويْنَُٰهْم َكَما َغَويْنَا تَبَرَّأْنَآ إَِليَْك َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka inilah orang-orang yang (kami) telah

menyesatkan (kami) telah menyesatkan mereka sebagaimana (kami)
menyesatkan (kami) menjadi berlepas diri kepada Engkau

Al-Qashash:63
أَْغَويْنَآ

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْغَويْنَآ أَْغَويْنَُٰهْم َكَما َغَويْنَا تَبَرَّأْنَآ إَِليَْك َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka inilah orang-orang yang (kami) telah

menyesatkan (kami) telah menyesatkan mereka sebagaimana (kami)
menyesatkan (kami) menjadi berlepas diri kepada Engkau

Al-Qashash:63 أَْغَويْنَُٰهْم

َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوٰى
tidak dia menyesatkan (ia[lk]) yang menjadi teman kalian dan tidak

keliru/sesat
An-Najm:2 َغَوٰى

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْغَويْنَآ أَْغَويْنَُٰهْم َكَما َغَويْنَا تَبَرَّأْنَآ إَِليَْك َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka inilah orang-orang yang (kami) telah

menyesatkan (kami) telah menyesatkan mereka sebagaimana (kami)
menyesatkan (kami) menjadi berlepas diri kepada Engkau

Al-Qashash:63
َغَويْنَا

َهوَِٰت فََسْوَف يَْلَقْوَن َغيًّا َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti syahwat / hawa nafsu maka kelak menemui

kesesatan/kebinasaan
Maryam:59 َغيًّا

فَأَْغَويْنَُٰكْم إِنَّا ُكنَّا غَِٰويَن
maka (kami) telah menyesatkan (kalian) sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang yang tersesat
Ash-Shaafaat:32 غَِٰويَن

فَأَْغَويْنَُٰكْم إِنَّا ُكنَّا غَِٰويَن
maka (kami) telah menyesatkan (kalian) sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang yang tersesat
Ash-Shaafaat:32 فَأَْغَويْنَُٰكْم

َوَعَصىٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ فََغَوٰى
dan mendurhakai Adam tuhannya maka sesat Thaahaa:121 فََغَوٰى

َقاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي
dia mengatakan maka demi kemuliaan kamu sungguh disesatkan

mereka mereka semuanya
Shaad:82 أَلُْغِويَنَُّهْم

َقاَل َلُهۥ ُموَسىٰٓ إِنََّك َلَغِوىٌّ مُِّبنٌي
dia mengatakan baginya Musa sesungguhnya kamu benar-benar

orang sesat yang nyata
Al-Qashash:18 َلَغِوىٌّ

زَِت ٱْلَجِحيُم لِْلَغاِويَن َوبُرِّ
dan sering diperlihatkan neraka jahim kepada orang-orang yang sesat Asy-Syu'araa':91 لِْلَغاِويَن
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َ َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض وأََلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي أَلُزَيِّننَّ
sungguh akan menghiasi kepada mereka di dalam bumi dan sungguh

(aku) akan sesatkanlah mereka mereka semuanya
Al-Hijr:39 وأََلُْغِويَنَُّهْم

فَُكبِْكبُوا۟ ِفيَها ُهْم َوٱْلَغاُوۥَن
maka dijungkirkan (oleh mereka[lk]) kedalamnya (dalam neraka)

mereka dan orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':94 َوٱْلَغاُوۥَن

إِن َكاَن الـلَّـُه يُِريُد أَن يُْغِويَُكْم
jika adalah dia Allah dia menghendaki akan menjadiakan (ia)

menyesesatkan kalian
Huud:34 يُْغِويَُكْم

َعرَآُء يَتَِّبُعُهُم ٱْلَغاُوۥَن َوٱلشُّ
dan penyair-penyair mengikuti mereka yang sesat

Asy-
Syu'araa':224 ٱْلَغاُوۥَن

يْطَُٰن فََكاَن ِمَن ٱْلَغاِويَن فَٱنَسَلخَ ِمنَْها فَأَتْبََعُه ٱلشَّ
maka dia melepaskan diri daripadanya (ayat-ayat) lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya syaitan maka (ia) adalah dari
orang-orang yang sesat

Al-A'raaf:175
ٱْلَغاِويَن

 إاِلَّ َمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱْلَغاِويَن
kecuali orang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat

Al-Hijr:42

َ ٱلرُّْشُد ِمَن ٱْلَغىِّ َقد تَّبنَيَّ
sungguh telah ia menjadi jelas yang benar dari sesat Al-Baqarah:256 ٱْلَغىِّ

إِن يََرْوا۟ َسِبيَل ٱْلَغىِّ يَتَِّخذُوهُ َسِبياًل َو
dan jika mereka memperhatikan jalan sesat mereka mengambilnya

jalan
Al-A'raaf:146

إِْخوَٰنُُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفى ٱْلَغىِّ ثُمَّ اَل يُْقِصُروَن َو
dan saudara-saudara mereka membantu (mereka) di dalam sesat

kemudian tidak dihenti-hentinya
Al-A'raaf:202
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ث ي غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hujan, bantuan, pertolongan,

uluran, permohonan, pemintaan, sambung tangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghujani, menghujan,

mengeluh

۟ يَُغاثُوا يَُغاُث يَُغوَث يَْستَِغيثُوا۟ َغيٍْث
diberi minum diberi minum yagus (dewa hujan) meminta minum hujan

ٱْلَغيَْث
hujan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب ٱْلُكفَّاَر نَبَاتُُهۥ ثُمَّ يَِهيجُ
seperti perumpamaan hujan (ia) mengherankan orang-orang kafir

tanaman/tanamannya kemudianmenjadi sangat kering
Al-Hadiid:20 َغيٍْث

إِن يَْستَِغيثُوا۟ يَُغاثُوا۟ ِبَمآٍء َكٱمْلُْهِل أََحاَط ِبِهْم ُسرَاِدُقَها َو
semakin meliputi dengan mereka asapnya/gejolaknya dan jika
meminta minum diberi minum dengan air seperti logam yang

mendidih

Al-Kahfi:29
۟ يَْستَِغيثُوا

واََل ُسَواًعا واََل يَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا
dan jangan suwa' dan jangan yagus (dewa hujan) dan ya'uq dan nasr Nuh:23 يَُغوَث

يَُغاُث ٱلنَّاُس َوِفيِه يَْعِصُروَن
diberi minum manusia dan padanya memeras Yusuf:49 يَُغاُث

إِن يَْستَِغيثُوا۟ يَُغاثُوا۟ ِبَمآٍء َكٱمْلُْهِل أََحاَط ِبِهْم ُسرَاِدُقَها َو
semakin meliputi dengan mereka asapnya/gejolaknya dan jika
meminta minum diberi minum dengan air seperti logam yang

mendidih

Al-Kahfi:29
۟ يَُغاثُوا
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اَعِة َويُنَزُِّل ٱْلَغيَْث إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
sesungguhnya Allah di sisi-nya pengetahuan kiamat dan sungguh-

sungguh akan menurunkan hujan
Luqman:34 ٱْلَغيَْث

َوُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل ٱْلَغيَْث ِمۢن بَْعِد
dan dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan hujan dari sesudah

Asy-Syuura:28
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ر ي غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tidak, tanpa, nir, tapi, tetapi,

melainkan, akan tetapi, meskipun demikian, meskipun begitu, rupanya,
walaupun begitu, walaupun demikian, kendatipun demikian, kendatipun

begitu, kecuali, hanya, cuma, dari, daripada, perubahan, pertukaran,
ganti, penggantian, ubahan, kembalian, penukaran, uang kecil, uang

kembali, penukar, persalinan, perputaran, kembali, permutaran,
perbelokan, perkisaran, transfer, pemindahan, penyerahan, peralihan,

kepindahan, pergantian, pengoperan, sambungan, karcis untuk ganti trem
atau bis, serah-terima, perubahan bentuk, penyamaran, pesta bertopeng,
balmaski, pengulangan, pengolahan dlm bentuk baru, mode, cara, ragam,

gaya, model, kebiasaan, basa-basi, belok, giliran, putaran, belokan,
lingkaran, gelung, belit, belitan, bakat, balingan, kebaikan, jasa, bentuk,

ciri khas, perjalanan, pemeriksaan, saklar, tombol, kenop, ranting,
pemetik, kibasan, cambuk, wesel, engsel, rotan, cetrekan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengubah, berubah, berbalik,
berkisar, mempertukarkan, merubah, ganti, bertukar, menukar,
menukarkan, berganti, menyalin, pindah, tukarkan, memutar,

memutarkan, mempergantikan, menukar pakaian, mengalih, tukar-
menukar, memindahkan, beralih, memindah-tangankan, menyerah-

terimakan, berubah bentuknya, menyamar, menyamarkan diri, berlaku,
bermain, membicarakan kembali, membangkit-bangkit, memodulasi,

mengatur, menyerbu, membanjiri, menutupi, memenuhi, mengerumuni,
menduduki, mengalahkan, melampaui, melewati, mengeroyok,
memperbarui, mengulangi, memulai lagi, memugar, mengganti,

meringankan hukuman, memperingan hukuman, pulang-pergi kerja,
membentuk, membuat, berbelok, membelok, menikung, memulas,
berputar, memalingkan, membalikkan, memengkol, mengarahkan,

menyerang, bergantung, tergantung, mengolah, mengalihkan,
menunjukkan, menginjak, mengelok, berliku, mengolak, memperedarkan,
mengedarkan, memikirkan, menguangkan, memasamkan, menjadi asam,

menauntukan, mempertauntukan, mengenakan, memikir, berpendar,
merevisi, memperbaiki, meninjau kembali, membetulkan, mencemeti,

mencambuk, mengibaskan, melangsir

َغيْرَُكْم َغيَْر ِبَغيِْر أَفََغيَْر أََغيَْر
selain kalian tidak / bukan /

selain dengan tidak/tanpa maka apakah selain apakah selain
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َغيْرُهُۥ َغيُْر َغيْرَهُۥ َغيْرََها َغيْرَُكْم
selain dia tidak / selain lainnya lainnya selain kalian

َغيْرِِهۦ َغيْرُِكْم َغيِْر َغيْرُهُۥٓ َغيْرُهُۥ
selain dari padanya selain kamu selain/tanpa selain dia selain dia

لَِغيِْر فََليَُغيُِّرنَّ َغيِْرى َغيْرِِهۦٓ َغيْرِِهۦ
selain

dan dia sungguh
akan

dirubah/dilainkan
selain/tanpa selain dari padanya selain dari padanya

َوَغيُْر َوَغيَْر ُمَغيًِّرا ُمِبنيٍ لَِغيِْر
dan tidak dan tidak (ia[lk]) yang

merubah tidak / selain selain

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14
أََغيَْر

ِدِقنَي أََغيَْر الـلَّـِه تَْدُعوَن إِن ُكنتُْم صَٰ
apakah selain Allah mereka menyeru jika adalah kalian para yang

membenarkan
Al-An'aam:40

ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغى َربًّا
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku mencari tuhan

Al-An'aam:164

َقاَل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغيُكْم إِلًَٰها
dia mengatakan apakah selain Allah aku akan mencarikan kalian

tuhan
Al-A'raaf:140

أَفََغيَْر ِديِن الـلَّـِه يَبُْغوَن َوَلُهۥٓ
maka apakah selain agama Allah mereka mengharapkan dan

kepadaNya
Ali-Imran:83 أَفََغيَْر

أَفََغيَْر الـلَّـِه أَبْتَِغى َحَكًما
maka apakah selain Allah aku mencari hakim

Al-An'aam:114

َوَلُه ٱلدِّيُن َواِصبًا أَفََغيَْر الـلَّـِه تَتَُّقوَن
dan untukNya agama (ia[lk]) yang menetap maka apakah selain Allah

bertakwa
An-Nahl:52
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ِهُلوَن ُقْل أَفََغيَْر الـلَّـِه تَأُْمُرٓونِّىٓ أَْعبُُد أَيَُّها ٱْلجَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka apakah selain Allah menyuruh

aku sembah manakah orang-orang yang bodoh
Az-Zumar:64

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61
ِبَغيِْر

فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orang dia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212

َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh para nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:21

َوتَْرزُُق َمن تََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan kamu memberi rezki orang kamu menghendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:27

إِنَّ الـلَّـَه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
sesungguhnya Allah dia memberi rezki dari siapa dia kehendaki

dengan tidak/tanpa perhitungan
Ali-Imran:37

َويَْقتُُلوَن ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:112

َوَقتَْلُهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:181

َوَقتْلِِهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa

kebenaran
An-Nisa:155

ا ِبَغيِْر نَفٍْس أَنَُّهۥ َمن َقتََل نَفْسًۢ
bahwasanya barang siapa dia memerangi seseorang dengan

tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Maidah:32

َلُهۥ بَِننَي َوبَنَٰتٍۭ ِبَغيِْر ِعْلمٍ
baginya anak-anak dan anak perempuan dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:100

فَيَُسبُّوا۟ الـلَّـَه َعْدوًۢا ِبَغيِْر ِعْلمٍ
maka mereka akan memaki Allah pelanggaran dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Al-An'aam:108

إِنَّ َكِثيرًا لَّيُِضلُّوَن ِبأَْهَوآِئِهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak sungguh hendak disesatkan

dengan hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-An'aam:119
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ا ِبَغيِْر ِعْلمٍ َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َقتَُلٓوا۟ أَْولََٰدُهْم َسفَهًۢ
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka melakukan

pembunuhan anak-anak mereka kebodohan dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:140

لِّيُِضلَّ ٱلنَّاَس ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan manusia dengan tidak/tanpa pengetahuan

Al-An'aam:144

ثَْم َوٱْلبَْغىَ ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ َوَما بَطََن َوٱإْلِ
dan tidak dia menyembunyikan dan perbuatan dosa dan melanggar

hak dengan tidak/tanpa yang benar
Al-A'raaf:33

َسأَْصرُِف َعْن َءايَِٰتىَ ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dia akan memalingkan dari ayat-ayatKu orang-orang yang mereka

menyombongkan diri di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Al-A'raaf:146

آ أَنَجىُٰهْم إِذَا ُهْم يَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ فََلمَّ
maka setelah (kami) menyelamatkan mereka tiba-tiba mereka mereka

mengharapkan di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar/hak
Yunus:23

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى رَفَعَ ٱلسَّ
Allah yang (ia) meninggikan langit dengan tidak/tanpa

tiang/bangunan tinggi melihatnya
Arraad:2

َوِمْن أَْوزَاِر ٱلَِّذيَن يُِضلُّونَُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
dan dari beban-beban orang-orang yang disesatkan mereka dengan

tidak/tanpa pengetahuan
An-Nahl:25

فََقتََلُهۥ َقاَل أََقتَْلَت نَفًْسا زَِكيَّةًۢ ِبَغيِْر نَفٍْس
maka dia membunuhnya dia mengatakan mengapa (kamu[lk])

membunuh seseorang suci/bersih dengan tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Kahfi:74

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:3

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:8

ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم ِبَغيِْر َحقٍّ
orang-orang yang (mereka) diusir dari rumah/kampung halaman

mereka dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Hajj:40

َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan Allah dia memberi rezki orang/siapa dia kehendaki dengan

tidak/tanpa perhitungan
An-Nuur:38

َوٱْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُۥ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan berlaku sombonglah dia dan para bala tentaranya di dalam bumi

dengan tidak/tanpa hak
Al-Qashash:39
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ِن ٱتَّبَعَ َهَوىُٰه ِبَغيِْر ُهًدى مَِّن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapakah lebih sesat daripada siapa dia sungguh-sungguh

mengikuti hawa nafsunya dengan tidak/tanpa petunjuk dari Allah
Al-Qashash:50

بَِل ٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَْهَوآَءُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
bahkan/tetapi dia sungguh-sungguh mengikuti orang-orang yang

mereka menganiaya hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Ar-Ruum:29

لِيُِضلَّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan dari jalan Allah dengan tidak/tanpa

pengetahuan
Luqman:6

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dengan tidak/tanpa tiang/bangunan tinggi

melihatnya
Luqman:10

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Luqman:20

۟ َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ِبَغيِْر َما ٱْكتََسبُوا
dan orang-orang yang disakiti orang-orang yang beriman orang-orang

perempuan beriman dengan tidak/tanpa apa mereka melakukan
Al-Ahzab:58

ذَا َعطَآؤُنَا فَٱْمنُنْ أَْو أَْمِسْك ِبَغيِْر ِحَساٍب هَٰ
ini pemberian kami maka berikanlah atau (kamu[lk]) tahanlah dengan

tidak/tanpa perhitungan
Shaad:39

ِبُروَن أَْجرَُهم ِبَغيِْر ِحَساٍب إِنََّما يَُوفَّى ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyempurnakan orang-orang yang

sabar pahala mereka dengan tidak/tanpa perhitungan
Az-Zumar:10

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن ٱلَِّذيَن يُجَٰ
orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat

Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:35

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة يُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغيِْر ِحَساٍب
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini mereka memperoleh rizki di dalamnya dengan tidak/tanpa
perhitungan

Ghafir:40

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلَِّذيَن يُجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada

ayat-ayat Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:56

ذَٰلُِكم ِبَما ُكنتُْم تَفْرَُحوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
yang demikian itu bagi kalian dengan apa adalah kalian gembira di

dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Ghafir:75

فَأَمَّا َعاٌد فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
maka adapun kaum ad maka mereka menyombngkan diri di dalam

bumi dengan tidak/tanpa yang benar
Fush-Shilat:15
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َويَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan melampaui batas di dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran

Asy-Syuura:42

ِبَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dengan sebab adalah kalian kalian akan menyombongkan diri di

dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Ahqaaf:20

َعرَّةٌۢ ِبَغيِْر ِعْلمٍ أَن تَطَـُٔوُهْم فَتُِصيبَُكم مِّنُْهم مَّ
bahwa (kalian[lk]) akan membunuh mereka[lk] maka akan ditiimpa

kalian[lk] dari mereka kesusahan dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Fath:25

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya perkataan tidak / bukan / selain yang dia dikatakan
kepada mereka

Al-Baqarah:59
َغيَْر

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَآَل إِثَْم َعَليِْه
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan

maka tidak orang yang melampaui batas maka tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:173

َغيَْر إِْخَراجٍ فَِإْن َخرَْجَن
tidak / bukan / selain perwujudan dalam pengeluaran/pengusiran

maka jika mereka pindah/keluar
Al-Baqarah:240

ْسلَٰمِ ِدينًا َوَمن يَبْتَغِ َغيَْر ٱإْلِ
dan barang siapa dia mencari tidak / bukan / selain islam agama

Ali-Imran:85

تُْهْم أَنفُُسُهْم يَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه َغيَْر ٱْلَحقِّ ظَنَّ َقْد أََهمَّ
sungguh telah dia telah mengharapkan mereka diri-diri mereka

mereka menyangka dengan/kepada Allah tidak / bukan / selain benar
berpendapat

Ali-Imran:154

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12

ِفِحنَي أَن تَبْتَُغوا۟ ِبأَْموَٰلُِكم مُّْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
bahwa kalian mencari dengan harta kalian wanita-wanita yang

dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
An-Nisa:24

ٍت واََل ُمتَِّخذَِٰت أَْخَداٍن ِفحَٰ ُمْحَصنٍَٰت َغيَْر ُمسَٰ
wanita-wanita dalam kondisi merdeka / yang memelihara diri tidak /

bukan / selain wanita-wanita pezina dan bukan wanita yang
mengambil gundik

An-Nisa:25

َويَُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا َوٱْسَمعْ َغيَْر ُمْسَمعٍ
dan mereka mengatakan kami dengar dan/tetapi kami mendurhakai

dan kamu hendaklah mndengarkan tidak / bukan / selain orang yang
cepat mendengarkan

An-Nisa:46
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َغيَْر ٱلَِّذى تَُقوُل َوالـلَّـُه يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن
tidak / bukan / selain yang kalian mengatakan dan Allah menulis apa

mereka memutuskan
An-Nisa:81

َويَتَِّبعْ َغيَْر َسِبيِل ٱمْلُؤِْمِننَي
dan dia mengikuti tidak / bukan / selain jalan orang-orang yang

beriman
An-Nisa:115

يِْد َوأَنتُْم ُحرٌُم َغيَْر ُمِحلِّى ٱلصَّ
tidak / bukan / selain yang menghalalkan perburuan dan kalian yang

dihormati
Al-Maidah:1

ثْمٍ ِ فََمِن ٱْضطُرَّ ِفى َمْخَمَصٍة َغيَْر ُمتََجاِنٍف إلِّ
maka barang siapa dia terpaksa di dalam kelaparan tidak / bukan /

selain yang menyeleweng untuk dosa
Al-Maidah:3

ِفِحنَي واََل ُمتَِّخِذٓى أَْخَداٍن إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
jika kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

wanita-wanita yang dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
dan tidak orang-orang yang mengambil gundik

Al-Maidah:5

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم َغيَْر ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab tidak kalian melebih-
lebihkan di dalam agama kalian tidak / bukan / selain kebenaran

Al-Maidah:77

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد
maka barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain kesengajaan dan

tidak orang yang melampaui batas
Al-An'aam:145

أَْو نُرَدُّ فَنَْعَمَل َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل
atau kami dikembalikan lalu berbuat tidak / bukan / selain yang

adalah kami mengerjakan
Al-A'raaf:53

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya dari mereka perkataan tidak / bukan / selain yang dia
dikatakan kepada mereka

Al-A'raaf:162

وَْكِة تَُكوُن َلُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغيَْر ذَاِت ٱلشَّ
dan/sedang menginginkan bahwasanya tidak / bukan / selain

mempunyai kekuatan senjata adalah kalian bagi kalian
Al-Anfaal:7

إِْن َعَصيْتُُهۥ فََما تَِزيُدونَِنى َغيَْر تَْخِسيٍر
jika (aku) mendurhakainya maka tidak menambah kepadaku tidak /

bukan / selain kerugian total
Huud:63
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َّا َجآَء أَْمُر َربَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيَْر تَتِْبيٍب ملَّ
tatkala dia datang ketetapan tuhanmu dan tidak (ia) menambah

mereka tidak / bukan / selain kebinasaan total
Huud:101

إاِلَّ َما َشآَء َربَُّك َعطَآًء َغيَْر َمْجذُوٍذ
kecuali apa ia menghendaki tuhanmu pemberian tidak / bukan / selain

(ia[lk]) yang diputus
Huud:108

إِنَّا مَلَُوفُّوُهْم نَِصيبَُهْم َغيَْر َمنُقوٍص َو
dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan mereka bagian

mereka tidak / bukan / selain (ia[lk]) yang dikurangi
Huud:109

وَُٰت مَٰ يَْوَم تُبَدَُّل ٱأْلَرُْض َغيَْر ٱأْلَرِْض َوٱلسَّ
pada hari diganti bumi tidak / bukan / selain bumi dan langit

Ibrahim:48

فََمِن ٱْضطُرَّ َغيَْر بَاغٍ واََل َعاٍد فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka/tetapi barang siapa dia terpaksa tidak / bukan / selain

kesengajaan dan tidak orang yang melampaui batas maka
sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nahl:115

ُحنَفَآَء لِـلَّـِه َغيَْر ُمْشرِِكنَي ِبِهۦ
lurus/ikhlas bagi/kepada Allah tidak / bukan / selain para yang

mempersekutukan dengannya
Al-Hajj:31

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر بُيُوِتُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak

memasuki rumah-rumah tidak / bukan / selain rumah kalian
An-Nuur:27

لَّيَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر َمْسُكونٍَة ِفيَها
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian kelak memasuki

rumah-rumah tidak / bukan / selain (ia[pr]) yang ditempati
didalamnya

An-Nuur:29

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60

فََمَكَث َغيَْر بَِعيٍد فََقاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِهۦ
maka (ia) menetap tidak / bukan / selain yang jauh lalu ia mengatakan

(aku) telah meliputi/mengetahui dengan apa tidak diliputilah
dengannya

An-Naml:22

َما َلِبثُوا۟ َغيَْر َساَعٍة َكذَٰلَِك َكانُوا۟ يُؤْفَُكوَن
tidaklah (mereka) menetap tidak / bukan / selain saat seperti itulah

adalah mereka mereka berpaling
Ar-Ruum:55
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إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل أََو
tidak / bukan / selain yang adalah kami mengerjakan atau setiap

Faathir:37

ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َغيَْر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
bacaan bahasa arab tidak / bukan / selain yang memiliki kebengkokan

boleh jadi mereka mereka bertakwa
Az-Zumar:28

َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيَْر بَِعيٍد
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

tidak / bukan / selain jauh
Qaaf:31

فََما َوَجْدنَا ِفيَها َغيَْر بَيٍْت مَِّن ٱمْلُْسلِِمنَي
maka tidak kami mendapati didalamnya tidak / bukan / selain rumah-

tangga dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Adz-
Dzaariyaat:36

فََلوآَْل إِن ُكنتُْم َغيَْر َمِديِننَي
maka mengapa tidak jika adalah kalian tidak / bukan / selain orang-

orang yang menguasai
Al-Waqi'a:86

إِنَّ َلَك أَلَْجًرا َغيَْر َمْمنُوٍن َو
dan sesungguhnya kami bagimu sungguh (dapat) upah tidak / bukan /

selain (ia[lk]) yang diputus-putus
Al-Qalam:3

إاِلَّ تَنِفُروا۟ يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم
jika tidak berangkat diazab kalian azab / siksa pedih dan memohon

menggantikan kaum selain kalian
At-Taubah:39 َغيْرَُكْم

ونَُهۥ َشيْـًٔا َويَْستَْخلُِف َربِّى َقْوًما َغيْرَُكْم واََل تَُضرُّ
dan akan mengganti Tuhanku kaum selain kalian dan tidak dapat

membuat mudharat kepada-nya sesuatu
Huud:57

إِن تَتََولَّْوا۟ يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُٓوا۟ أَْمثََٰلُكم َو
dan jika memalingkan kelak akan menggantikan kaum selain kalian

kemudian tidak adalah mereka seperti kamu
Muhammad:38

ُكلََّما نَِضَجْت ُجُلوُدُهم بَدَّْلنَُٰهْم ُجُلوًدا َغيْرََها
setiap apa dia membakar kulit-kulit mereka Kami ganti mereka kulit-

kulit lainnya
An-Nisa:56 َغيْرََها

َحتَّىٰ تَنِكحَ زَْوًجا َغيْرَهُۥ
sehingga menikah suami lainnya Al-Baqarah:230 َغيْرَهُۥ
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إِذًا لَّٱتََّخذُوَك َخلِياًل لِتَفْتَِرَى َعَليْنَا َغيْرَهُۥ َو
agar mengada-adakan atas kami lainnya dan jika demikian tentu

mereka mengambil kamu teman akrab
Al-Isra:73

َرِر الَّ يَْستَِوى ٱْلقَِٰعُدوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َغيُْر أُ۟ولِى ٱلضَّ
tidaklah dia sama orang-orang yang duduk dari/diantara orang-orang

yang beriman tidak / selain kaum uzur
An-Nisa:95 َغيُْر

َوَختََم َعَلىٰ ُقُلوِبُكم مَّْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِه
dan dia menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak /

selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang)

yang melemahkan Allah
At-Taubah:2

إِن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه َو
dan jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang) yang melemahkan
Allah

At-Taubah:3

لِحٍ فَاَل تَْسـَْٔلِن إِنَُّهۥ َعَمٌل َغيُْر صَٰ
sesungguhnya dia perbuatan tidak / selain (ia[lk]) yang sholeh maka

jangan tanyakan kepada-ku
Huud:46

ذَٰلَِك َوْعٌد َغيُْر َمْكذُوٍب
itu janji tidak / selain (ia[lk]) yang didustakan

Huud:65

إِنَُّهْم َءاِتيِهْم َعذَاٌب َغيُْر َمرُْدوٍد َو
dan sesungguhnya mereka berilah mereka siksaan tidak / selain

(ia[lk]) yang ditolak
Huud:76

أَْموٌَٰت َغيُْر أَْحيَآٍء َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
orang-orang mati tidak / selain hidup dan tidak mereka menyadari

kapan mereka dibangkitkan
An-Nahl:21

فَِإنَُّهْم َغيُْر َمُلوِمنَي
maka sesungguhnya mereka tidak / selain tempat-tempat / waktu

tercela
Al-Mu'minuun:6

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِضيَآٍء أَفَاَل تَْسَمُعوَن
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan cahaya (sinar terang) ia membenam mendengar
Al-Qashash:71

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبَليٍْل
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan malam
Al-Qashash:72

َمآِء َوٱأْلَرِْض لٍِق َغيُْر الـلَّـِه يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ َهْل ِمْن خَٰ
adakah dari (ia[lk]) yang menciptakan tidak / selain Allah memberi

rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi
Faathir:3
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ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain
(ia[lk]) yang diputus-putus

Fush-Shilat:8

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ أَْم َلُهْم إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه ُسبْحَٰ
ataukah bagi mereka tuhan tidak / selain Allah maha suci Allah dari

apa yang mereka persekutukan
Ath-Thuur:43

إِنَّ َعذَاَب َربِِّهْم َغيُْر َمأُْموٍن
sesungguhnya siksa tuhan mereka tidak / selain (ia[lk]) yang

diamankan
Al-Ma'arij:28

فَِإنَُّهْم َغيُْر َمُلوِمنَي
maka sesungguhnya mereka tidak / selain tempat-tempat / waktu

tercela
Al-Ma'arij:30

ِفِريَن َغيُْر يَِسيٍر َعَلى ٱْلكَٰ
atas/terhadap para pembangkang / kafir tidak / selain sangat mudah

Al-
Muddaththir:10

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُونٍۭ لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk]) yang
diputus

Al-Inshiqaaq:25

ِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan maka bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk])
yang diputus-putus

At-Tin:6

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:73 َغيْرُهُۥ

 َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia

Al-A'raaf:85

 َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:61

 يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Huud:84

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak bagi kalian dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:59 َغيْرُهُۥٓ

َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-A'raaf:65
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 َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:50

َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:23

َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:32

آلِّنَي َغيِْر ٱمْلَْغُضوِب َعَليِْهْم واََل ٱلضَّ
selain/tanpa orang-orang yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-

orang yang sesat
Al-Faatihah:7 َغيِْر

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغيِْر الـلَّـِه
ia membenam mereka memperhatikan al quran dan jika adalah dia

dari sisi selain/tanpa Allah
An-Nisa:82

ذَآ أَْو بَدِّْلُه ِبُقرَْءاٍن َغيِْر هَٰ
dengan al-qur'an selain/tanpa ini atau (kamu) gantilah ia secara tuntas

Yunus:15

يَِّتى ِبَواٍد َغيِْر ِذى زَرْعٍ بَّنَآ إِنِّىٓ أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya aku (aku) menempatkan dari

keturunanku di lembah selain/tanpa yang memiliki tanaman
Ibrahim:37

ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء َءايًَة أُْخَرٰى
dari selain/tanpa jelek tanda-tanda/mukjizat yang lain

Thaahaa:22

ْربَِة ِمَن ٱلرَِّجاِل أَِو ٱلتَِّٰبِعنَي َغيِْر أُ۟ولِى ٱإْلِ
atau orang-orang yang mengikuti/pelayan-pelayan selain/tanpa kaum

keinginan dari laki-laki
An-Nuur:31

تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu[lk]) keluarlah putih dari selain/tanpa jelek

An-Naml:12

ٱْسُلْك يََدَك ِفى َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu (kamu[lk])

keluarlah putih dari selain/tanpa jelek
Al-Qashash:32

ٌر مِّن لَّنَبٍ لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمُهۥ َغيِْر َءاِسٍن َوأَنْهَٰ
selain/tanpa berubah dan sungai-sungai dari air susu tidak menjadi

lain rasanya
Muhammad:15

لُِقوَن أَْم ُخلُِقوا۟ ِمْن َغيِْر َشىٍْء أَْم ُهُم ٱْلخَٰ
ataukah diciptakan dari selain/tanpa sesuatu ataukah mereka yang

menciptakan
Ath-Thuur:35

أَْو َءاَخَراِن ِمْن َغيْرُِكْم إِْن أَنتُْم َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض
atau dua orang lain dari selain kamu jika kalian kalian mengadakan di

dalam bumi
Al-Maidah:106 َغيْرُِكْم
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فَأَْعرِْض َعنُْهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
Al-An'aam:68 َغيْرِِهۦ

فَاَل تَْقُعُدوا۟ َمَعُهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦٓ
maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
An-Nisa:140 َغيْرِِهۦٓ

َقاَل َلِئِن ٱتََّخذَْت إِلًَٰها َغيِْرى أَلَْجَعَلنََّك ِمَن ٱمْلَْسُجوِننَي
dia mengatakan sungguh jika (kamu) menjadikan tuhan selain/tanpa

pasti (kami) akhinya menjadikan kamu dari yang dipenjara
Asy-Syu'araa':29 َغيِْرى

 َما َعلِْمُت َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيِْرى
aku tidak (aku) mengetahui bagi kalian dari tuhan selain/tanpa

Al-Qashash:38

َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليَُغيُِّرنَّ َخْلَق الـلَّـِه
dan sungguh saya akan menyuruh mereka dan dia sungguh akan

dirubah/dilainkan ciptaan Allah
An-Nisa:119 فََليَُغيُِّرنَّ

َوَمآ أُِهلَّ ِبِهۦ لَِغيِْر الـلَّـِه
dan tidak dia menyembelih dengannya selain Allah Al-Baqarah:173 لَِغيِْر

َوَمآ أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dan tidak dia menyembelih selain Allah dengannya

Al-Maidah:3

أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dia menyembelih selain Allah dengannya

Al-An'aam:145

َوَمآ أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dan tidak dia menyembelih selain Allah dengannya

An-Nahl:115

ِفى ٱْلِخَصامِ َغيُْر ُمِبنيٍ ُمِبنيٍ
dan dia (kalian) bertasbih penentang tidak / selain nyata Az-Zukhruf:18 ُمِبنيٍ

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َلْم يَُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة
itu bahwa kami Allah tidak akan adalah (ia[lk]) yang merubah

nikmat-nikmat
Al-Anfaal:53 ُمَغيًِّرا

ِبٍه ٱنظُُرٓوا۟ إَِلىٰ ثََمرِِهۦٓ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمْشتَِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang menjadi serupa dan tidak yang saling

serupa kalian hendaklah memperhatikan kepada buahnya
Al-An'aam:99 َوَغيَْر

ٍت ٍت َوَغيَْر َمْعُروشَٰ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َجنٍَّٰت مَّْعُروشَٰ
dan dia yang menumbuhkan surga yang dijunjung dan tidak yang

dijunjung
Al-An'aam:141

4129

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِبٍه ِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang saling serupa dan tidak yang saling

serupa
Al-An'aam:141

َوزَرٌْع َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغيُْر ِصنَْواٍن يُْسَقىٰ ِبَمآٍء
dan tanaman-tanaman dan kurma percabangan dan tidak percabangan

disirami (oleh nya) dengan air
Arraad:4 َوَغيُْر

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5
َوَغيِْر

ٌر مِّن لَّنَبٍ لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمُهۥ َغيِْر َءاِسٍن َوأَنْهَٰ
selain/tanpa berubah dan sungai-sungai dari air susu tidak menjadi

lain rasanya
Muhammad:15 يَتََغيَّْر

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
sesungguhnya Allah tidak sungguh-sungguh akan

merubah/melainkan apa/keadaan dengan suatu kaum sehingga
sungguh-sungguh akan merubah/melainkan apa/keadaan dengan diri

mereka sendiri

Arraad:11
يَُغيُِّر

أَنَْعَمَها َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
(ia[lk]) menyebabkan menganugerahkannya atas/terhadap

kaum/orang-orang sehingga sungguh-sungguh akan
merubah/melainkan apa yang dengan diri mereka sendiri

Al-Anfaal:53
۟ يَُغيُِّروا

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
sesungguhnya Allah tidak sungguh-sungguh akan

merubah/melainkan apa/keadaan dengan suatu kaum sehingga
sungguh-sungguh akan merubah/melainkan apa/keadaan dengan diri

mereka sendiri

Arraad:11
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ض ي غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegusaran, kekerasan,

kegemaran, kegilaan, kemurkaan, kebencian, dendam, marah, berang,
keberangan, amarah, murka, kedongkolan, kegemasan, sakit hati, ejekan,

umpat, umpatan, godaan, kekesalan, kedengkian, dengki, iri hati, iri,
hasad, kejengkelan, perasaan tersinggung, kesebalan, kedendaman, resah,

gusar, pengamukan, keinginan besar, kegilaan sementara
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengamuk, membabi buta,
bercabul, menggalak, menggelora, bersimaharajalela, rewel, mengukir,
memahat, menjengkelkan, mengauskan, mengesalkan, menyinggung,

melukai hati, menyinggung perasaan, dongkol, jengkel, melukai,
menggarut, kesal, melucuti, melecetkan, menggosok supaya hangat,
memarahkan, mengumpat, mengejek, membakar hati, menggoda,

menimbulkan minat ingin tahu, merasa kuatir, cerewet, marah-marah,
berkobar-kobaran

َلَغآِئظُوَن َغيَْظ تََغيُّظًا ِبَغيِْظِهْم ِبَغيِْظُكْم
benar-benar orang-
orang yang marah kemarahan/kebencian kemarahan

dengan
kemarahan/kejengkelan

mereka
dengan kemarahan

kalian

ٱْلَغيِْظ ٱْلَغيَْظ يَِغيُظ لِيَِغيَظ
kemarahan/kebencian kemarahan/kebencian menjengkelkan karena hendak

menjengkelkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُدوِر ُقْل ُموتُوا۟ ِبَغيِْظُكْم إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kamu hendaklah mengatakan mati dengan kemarahan kalian

sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai
dada/hati

Ali-Imran:119
ِبَغيِْظُكْم

َورَدَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَغيِْظِهْم َلْم يَنَاُلوا۟ َخيًْرا
dan menolak/menghalau Allah orang-orang yang mereka

mengingkari dengan kemarahan/kejengkelan mereka tidak
memperoleh kebaikan

Al-Ahzab:25 ِبَغيِْظِهْم
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إِذَا َرأَتُْهم مِّن مََّكانٍۭ بَِعيٍد َسِمُعوا۟ َلَها تََغيُّظًا َوزَِفيًرا
apabila (ia) melihat mereka dari tempat yang jauh Maha mendengar

padanya kemarahan dan teriakan/suara bernyala-nyala
Al-Furqon:12 تََغيُّظًا

َويُذِْهْب َغيَْظ ُقُلوِبِهْم
dan dihilangkan kemarahan/kebencian hati mereka At-Taubah:15 َغيَْظ

إِنَُّهْم َلنَا َلَغآِئظُوَن َو
dan sesungguhnya mereka bagi kami benar-benar orang-orang yang

marah
Asy-Syu'araa':55 َلَغآِئظُوَن

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

لِيَِغيَظ

واََل يَطَـُٔوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ ٱْلُكفَّاَر واََل يَنَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ
dan tidak menginjak suatu tempat menginjak menjengkelkan orang-

orang kafir dan tidak mendapat dari musuh
At-Taubah:120 يَِغيُظ

َ َكيُْدهُۥ َما يَِغيُظ  ثُمَّ ْليَْقطَعْ فَْليَنظُْر َهْل يُذِْهنبَّ
kemudian hendaklah melalui maka hendaklah memperhatikan apakah

sungguh menyebakan akan menghilangkan tipu dayanya apa yang
menjengkelkan

Al-Hajj:15

ِظِمنَي ٱْلَغيَْظ َوٱْلَعاِفنَي َعِن ٱلنَّاِس َوٱْلكَٰ
dan orang-orang yang menahan kemarahan/kebencian dan orang-

orang yang memaafkan dari manusia/orang lain
Ali-Imran:134 ٱْلَغيَْظ

وا۟ َعَليُْكُم ٱأْلَنَاِمَل ِمَن ٱْلَغيِْظ إِذَا َخَلْوا۟ َعضُّ َو
dan apabila mereka melewati mereka menggigit atas kalian jari-jari

dari kemarahan/kebencian
Ali-Imran:119 ٱْلَغيِْظ

 تََكاُد تََميَّزُ ِمَن ٱْلَغيِْظ
semakin mendekat (ia) supaya menjadi terpecah belah yang

melakukan penyatuan kemarahan/kebencian
Al-Mulk:8
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ظ ي غ
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecil, dikit, picik, ketek, tipis,

ramping, langsing, lampai, ringan, enteng, agak kurus, tdk penting,
pelalaian, sikap yg meremehkan, sikap kurang sopan, sikap tak hormat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabaikan, melalaikan,

menganggap sepi

َوِغيَض تَِغيُض
dan disurutkan kurang sempurna

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

الـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ َوَما تَِغيُض ٱأْلَرَْحاُم
Allah dia mengetahui apa yang dikandung tiap seorang perempuan

dan tidak kurang sempurna kandungan rahim
Arraad:8 تَِغيُض

َويََٰسَمآُء أَْقلِِعى َوِغيَض ٱمْلَآُء َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan hai langit (kamu) berhentikanlah aku dan disurutkan air dan dia

telah diselesaikan perkata itu
Huud:44 َوِغيَض
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ت ا ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelompok, golongan, bangsa,

kelas, tingkat, mutu, pelajaran, kuliah, sekolah, berhubung dgn sekolah, yg
berhubung dgn kelas sosial, gerombolan, gelombang, grup, gugus,

rombongan, gugusan, regu, pasukan, puak, bondong, perkauman, kelimun,
babat, kobok, satuan, nama, golongan agama, nilai, harga, pengukur,
kaum agama, ummat agama, kopur, taraf, angka, pangkat, tanjakan,

divisi, pembagian, bagian, pembelahan, sibak, laju, suku, kecepatan, kadar,
kurs, tarip, kapasitas, bea, harkah, cara, tingkah laku, kapasitet, jenis,

merek
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengelompokkan,

menggolongkan, mengelompok, mengumpulkan, berkumpul, meratakan,
memberi angka, memeriksa, membiji, menggolong-golongkan, menilai,

menaksir, menghitung, memarahi, mencela, memberi harga pd, menggelar,
menggelari, membea daerah, berhak, dinilai, dianggap, mencelakan

ِفئَتُُكْم ِفئَتنَْيِ ِفئٍَة ِفئٌَة ِفئًَة
golongan kalian dua golongan golongan segolongan golongan

ٱْلِفئَتَاِن
kedua golongan/pasukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكم مِّن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةًۢ ِبِإذِْن الـلَّـِه
berapa banyak dari golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan

sangat banyak dengan seizin Allah
Al-Baqarah:249 ِفئًَة

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُْم ِفئًَة
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui golongan
Al-Anfaal:45

ِفئٌَة تُقَِٰتُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
segolongan mereka memerangi di dalam jalan Allah Ali-Imran:13 ِفئٌَة
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KosakataAlQuran

َوَلْم تَُكن لَُّهۥ ِفئٌَة يَنُصُرونَُهۥ
dan tidak adalah baginya segolongan menolongnya

Al-Kahfi:43

َكم مِّن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةًۢ ِبِإذِْن الـلَّـِه
berapa banyak dari golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan

sangat banyak dengan seizin Allah
Al-Baqarah:249 ِفئٍَة

 إاِلَّ ُمتََحرِّفًا لِِّقتَاٍل أَْو ُمتََحيِّزًا إَِلىٰ ِفئٍَة
kecuali (ia) yang kemudian membelok untuk peperangan atau

(mereka) yang kemudian menggabungkan kepada golongan
Al-Anfaal:16

فََما َكاَن َلُهۥ ِمن ِفئٍَة يَنُصُرونَُهۥ
maka tidak adalah dia baginya dari golongan menolongnya

Al-Qashash:81

َقْد َكاَن َلُكْم َءايٌَة ِفى ِفئَتنَْيِ ٱْلتََقتَا
sungguh telah adalah dia bagi kalian tanda-tanda di dalam dua

golongan pertemuan berdua
Ali-Imran:13 ِفئَتنَْيِ

 فََما َلُكْم ِفى ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِفئَتنَْيِ
maka mengapa bagi kalian di dalam orang-orang munafik laki-laki

dua golongan
An-Nisa:88

إِن تَُعوُدوا۟ نَُعْد َوَلن تُْغِنىَ َعنُكْم ِفئَتُُكْم َشيْـًٔا َو
dan jika menjanjikan kembali dan tidak dia mencukupkan /

mengkayakan dari kalian golongan kalian sesuatu
Al-Anfaal:19 ِفئَتُُكْم

ا تَرَآَءِت ٱْلِفئَتَاِن نََكَص َعَلىٰ َعِقبَيِْه إِنِّى َجاٌر لَُّكْم فََلمَّ َو
dan sesungguhnya saya pelindung bagi kalian maka tatkala (kamu)

saling melihat kedua golongan/pasukan (ia)membalikan
atas/terhadap kedua tumitnya

Al-Anfaal:48 ٱْلِفئَتَاِن
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د ا ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hati, inti, pokok, intisari,

perasaan, jiwa, sanubari, batin, pedalaman, kalbu, hati sanubari,
keberanian, kegagahan, bagian tengah, hakekat, hart, rasa hati, kulub,

fuad, jemantung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَُؤاَدَك أَفْـَِٔدتُُهم أَفْـَِٔدتَُهْم أَفْـَِٔدةُ أَفْـَِٔدةً
hatimu hati mereka hati mereka hati hati

َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َوأَفْـَِٔدتُُهْم َوأَفْـَِٔدةً فَُؤاُد فَُؤاَدَك
dan hati dan hati mereka dan hati hati hatimu

ٱْلفَُؤاُد ٱأْلَفْـَِٔدِة
hati itu yang naik sampai ke hati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱْجَعْل أَفْـَِٔدةً مَِّن ٱلنَّاِس تَْهِوٓى إَِليِْهْم
maka jadikanlah hati dari manusia menginginkan kepada mereka Ibrahim:37 أَفْـَِٔدةً

َولِتَْصَغىٰٓ إَِليِْه أَفْـَِٔدةُ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan kamu supaya cenderung kepadanya (bisikan) hati orang-orang

yang tidak mereka beriman kepada hari akhirat
Al-An'aam:113 أَفْـَِٔدةُ

َل َمرٍَّة رَُهْم َكَما َلْم يُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَوَّ َونَُقلُِّب أَفْـَِٔدتَُهْم َوأَبْصَٰ
dan kami putar balikkan hati mereka dan penglihatan mereka

sebagaimana tidak mereka mempercayai dengannya paling pertama
kali

Al-An'aam:110
أَفْـَِٔدتَُهْم

وآََل أَفْـَِٔدتُُهم مِّن َشىٍْء إِذْ َكانُوا۟ يَْجَحُدوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan tidak hati mereka dari sesuatu ketika adalah mereka mereka

menyangkal terhadap ayat-ayat Allah
Al-Ahqaaf:26 أَفْـَِٔدتُُهم
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KosakataAlQuran

ِذِه ٱْلَحقُّ َما نُثَبُِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َوَجآَءَك ِفى هَٰ
apa diteguhkan dengannya hatimu dan telah datang kepadamu di

dalam ini kebenaran
Huud:120 فَُؤاَدَك

َكذَٰلَِك لِنُثَبَِّت ِبِهۦ فَُؤاَدَك َورَتَّْلنَُٰه تَرِْتياًل
seperti itulah karena hendak diteguhkan dengannya hatimu dan

(kami) membacakannya bacaan yang baik
Al-Furqon:32

َوأَْصبَحَ فَُؤاُد أُمِّ ُموَسىٰ فَٰرًِغا
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan hati ibu Musa (ia[lk]) yang kosong Al-Qashash:10 فَُؤاُد

ًرا َوأَفْـَِٔدةً َوَجَعْلنَا َلُهْم َسْمًعا َوأَبْصَٰ
dan kami menjadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan dan

hati
Al-Ahqaaf:26 َوأَفْـَِٔدةً

طَرْفُُهْم َوأَفْـَِٔدتُُهْم َهَوآٌء
ujung/mata mereka dan hati mereka hawa nafsu / kosong Ibrahim:43 َوأَفْـَِٔدتُُهْم

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati agar supaya kalian kalian berterima kasih
An-Nahl:78 َوٱأْلَفْـَِٔدةَ

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ٱلسَّ
pendengaran dan penglihatan dan hati sedikit apa-apa kalian

berterima kasih

Al-
Mu'minuun:78

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati sedikit apa kalian berterima kasih
As-Sajdah:9

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ  ُقْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan dia yang dia telah menjadikan kalian
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati

Al-Mulk:23

ْمعَ َوٱْلبََصَر َوٱْلفَُؤاَد ُكلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َعنُْه َمْسـُٔواًل إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap itulah
mereka adalah dia dari padanya/tentang itu orang yang ditanya

Al-Isra:36 َوٱْلفَُؤاَد
ٱلَِّتى تَطَّلِعُ َعَلى ٱأْلَفْـَِٔدِة

yang akan melihat atas/terhadap yang naik sampai ke hati Al-Humazah:7 ٱأْلَفْـَِٔدِة
َما َكذََب ٱْلفَُؤاُد َما َرأَىٰٓ

tidak (ia) mendustakan hati itu apa dia melihat An-Najm:11 ٱْلفَُؤاُد
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Kosakata AlQuran

ا ت ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepala biara, unggul, tinggi,

ulung, lebih besar, mulia, angkuh, sombong, congkak, adi, terutama, tinggi
hati, nasehat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberikan nasehat,
mengungkapkan kelebihan

۟ تَفْتَؤُا
(kamu) senantiasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه تَفْتَؤُا۟ تَذُْكُر يُوُسَف
mereka berkata demi Allah (kamu) senantiasa mengingat yusuf Yusuf:85 ۟ تَفْتَؤُا
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Kosakata AlQuran

ح ت ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terbuka, terang-terangan,

buka, celik, bebas, lapang, lepas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuka, buka, mementang,

mengembangkan, berkembang, membeberkan, membentangkan,
terhampar, memperkembangkan, menaklukkan, menundukkan,
mengatasi, dibuka, membukakan, menghidupkan, mengembang,

membongkar, mulai bekerja, mengadakan, membeber

۟ فَتَُحوا فَتَحَ تُفَتَّحُ تَْستَفِْتُحوا۟ ِبٱْلفَتْحِ
(mereka) membuka ia membukakan dia membukakan mohon keputusan dengan kemenangan

فَفَتَْحنَآ فَتْحٌ فَتًْحا فَتَْحنَا فَتَُحوا۟
maka (kami)
membukakan kemenangan kemenangan kami membukakan (mereka) membuka

َمفَاِتَحُهۥ َلفَتَْحنَا فُِتَحْت فَٱفْتَحْ فَفَتَْحنَآ
kuncinya pasti kami

membukakan telah dibukakan maka
bukakan/putuskanlah

maka (kami)
membukakan

َوفَتْحٌ فَتََّحًة مُّ مَّفَاِتَحُهۥٓ َمفَاِتحُ َمفَاِتَحُهۥ
dan kemenangan yang sangat terbuka kuncinya kunci-kunci kuncinya

َوٱْلفَتْحُ َوٱْستَفْتَُحوا۟ َوفُِتَحْت َوفُِتَحِت َوفَتْحٌ
dan kemenangan dan mereka mohon

kemenangan dan telah dibuka dan telah dibukakan dan kemenangan
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Kosakata Al-Quran

ٱفْتَحْ يَفْتَحِ يَفْتَحُ يَْستَفِْتُحوَن
(kamu) berilah keputusan membukakan memberi keputusan mereka memohon

kemenangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََعَسى الـلَّـُه أَن يَأِْتىَ ِبٱْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِهۦ
maka mudah-mudahan Allah agar ia menghadiri/mendatangi dengan

kemenangan atau suatu perkara/urusan dari sisiNya
Al-Maidah:52 ِبٱْلفَتْحِ

إِن تَْستَفِْتُحوا۟ فََقْد َجآَءُكُم ٱْلفَتْحُ
jika mohon keputusan maka sesungguhnya telah dia telah datang

keputusan/kemenangan
Al-Anfaal:19 ۟ تَْستَفِْتُحوا

َمآِء واََل يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة اَل تُفَتَّحُ َلُهْم أَبْوَُٰب ٱلسَّ
tidak dia membukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak

mereka masuk surga ini
Al-A'raaf:40 تُفَتَّحُ

ِبَما فَتَحَ الـلَّـُه َعَليُْكْم
dengan apa ia membukakan Allah atas kalian Al-Baqarah:76 فَتَحَ

َعتَُهْم رُدَّْت إَِليِْهْم َا فَتَُحوا۟ َمتََٰعُهْم َوَجُدوا۟ ِبضَٰ َوملَّ
dan tatkala (mereka) membuka kesenangan mereka (mereka)

mendapatkan barang-barang mereka dikembalikanlah kepada mereka
Yusuf:65 ۟ فَتَُحوا

فَتَْحنَا َعَليِْهْم أَبْوََٰب ُكلِّ َشىٍْء
kami membukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu Al-An'aam:44 فَتَْحنَا

َمآِء فَظَلُّوا۟ ِفيِه يَْعرُُجوَن َوَلْو فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا مَِّن ٱلسَّ
dan seandainya kami membukakan atas mereka pintu-pintu dari

langit maka terus tentang (kebenaran) itu menaiki
Al-Hijr:14

َحتَّىٰٓ إِذَا فَتَْحنَا َعَليِْهم بَابًا
sehingga apabila kami membukakan atas mereka pintu-pintu

Al-
Mu'minuun:77

ِبينًا إِنَّا فَتَْحنَا َلَك فَتًْحا مُّ
sesungguhnya kami kami membukakan bagi kamu kemenangan

dengan nyata
Al-Fath:1

فَٱفْتَحْ بَيِْنى َوبَيْنَُهْم فَتًْحا
maka bukakan/putuskanlah antaraku dan antara mereka kemenangan

Asy-
Syu'araa':118 فَتًْحا

ِبينًا إِنَّا فَتَْحنَا َلَك فَتًْحا مُّ
sesungguhnya kami kami membukakan bagi kamu kemenangan

dengan nyata
Al-Fath:1

ِكينََة َعَليِْهْم َوأَثَٰبَُهْم فَتًْحا َقِريبًا فَأَنزََل ٱلسَّ
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan ketenteraman atas mereka dan

memberi pahala kepada mereka kemenangan dekat
Al-Fath:18
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KosakataAlQuran

فََجَعَل ِمن ُدوِن ذَٰلَِك فَتًْحا َقِريبًا
maka (ia [lk]) menjadikan dari selain itu kemenangan dekat

Al-Fath:27

ٱلَِّذيَن يَتََربَُّصوَن ِبُكْم فَِإن َكاَن َلُكْم فَتْحٌ مَِّن الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menunggu dengan/kepada kalian maka jika

adalah dia bagi kalian kemenangan dari Allah
An-Nisa:141 فَتْحٌ

َمآِء ِبَمآٍء مُّنَْهِمٍر فَفَتَْحنَآ أَبْوََٰب ٱلسَّ
maka (kami) membukakan pintu-pintu langit dengan air (ia[lk]) yang

akhirnya mencurahkan
Al-Qamar:11 فَفَتَْحنَآ

فَٱفْتَحْ بَيِْنى َوبَيْنَُهْم فَتًْحا
maka bukakan/putuskanlah antaraku dan antara mereka kemenangan

Asy-
Syu'araa':118 فَٱفْتَحْ

َحتَّىٰٓ إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج
sehingga tatkala telah dibukakan ya'juj dan ma'juj Al-Anbiyaa':96 فُِتَحْت

بَُها َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَها فُِتَحْت أَبْوَٰ
sehingga apabila mereka sampai kepadanya telah dibukakan pintu-

pintunya
Az-Zumar:71

َمآِء َوٱأْلَرِْض ٍت مَِّن ٱلسَّ َلفَتَْحنَا َعَليِْهم بَرَكَٰ
pasti kami membukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi Al-A'raaf:96 َلفَتَْحنَا

َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُهۥ َلتَنُٓوأُ ِبٱْلُعْصبَِة أُ۟ولِى ٱْلُقوَِّة
apa (harta) sesungguhnya kuncinya sungguh berat dengan

golongan/sejumlah kaum kekuatan
Al-Qashash:76 َمفَاِتَحُهۥ

َوِعنَدهُۥ َمفَاِتحُ ٱْلَغيِْب اَل يَْعَلُمَهآ إاِلَّ ُهَو
dan pada sisiNya/Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak dia

mengetahuinya kecuali dia
Al-An'aam:59 َمفَاِتحُ

أَْو َما َمَلْكتُم مَّفَاِتَحُهۥٓ أَْو َصِديِقُكْم
atau apa (rumah) (kalian) menguasai kuncinya atau teman-teman

kalian
An-Nuur:61 مَّفَاِتَحُهۥٓ

فَتََّحًة لَُّهُم ٱأْلَبْوَُٰب َجنَِّٰت َعْدٍن مُّ
surga 'adn yang sangat terbuka bagi mereka pintu-pintu Shaad:50 فَتََّحًة مُّ

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13 َوفَتْحٌ

بًا َمآُء فََكانَْت أَبْوَٰ َوفُِتَحِت ٱلسَّ
dan telah dibukakan langit maka (ia) adalah pintu-pintu An-Naba:19 َوفُِتَحِت
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بَُها َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحْت أَبْوَٰ
sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan telah dibuka pintu-

pintunya
Az-Zumar:73 َوفُِتَحْت

َوٱْستَفْتَُحوا۟ َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan mereka mohon kemenangan dan orang yang binasa/rugi tiap

orang yang sewenang-wenang keras kepala
Ibrahim:15 ۟ َوٱْستَفْتَُحوا

إِذَا َجآَء نَْصُر الـلَّـِه َوٱْلفَتْحُ
apabila dia datang pertolongan Allah dan kemenangan An-Nasr:1 َوٱْلفَتْحُ

وََكانُوا۟ ِمن َقبُْل يَْستَفِْتُحوَن َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan adalah mereka dari sebelum mereka memohon kemenangan

atas/terhadap orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Baqarah:89 يَْستَفِْتُحوَن

ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ َوُهَو ٱْلفَتَّاُح ٱْلَعلِيُم
kemudian memberi keputusan diantara kita dengan benar dan dia

maha pemberi keputusan yang sangat mengetahui
Saba':26 يَفْتَحُ

مَّا يَفْتَحِ الـلَّـُه لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة
apa membukakan Allah bagi manusia dari rahmat Faathir:2 يَفْتَحِ

َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89
ٱفْتَحْ

ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ َوُهَو ٱْلفَتَّاُح ٱْلَعلِيُم
kemudian memberi keputusan diantara kita dengan benar dan dia

maha pemberi keputusan yang sangat mengetahui
Saba':26 ٱْلفَتَّاُح

إِن تَْستَفِْتُحوا۟ فََقْد َجآَءُكُم ٱْلفَتْحُ
jika mohon keputusan maka sesungguhnya telah dia telah datang

keputusan/kemenangan
Al-Anfaal:19 ٱْلفَتْحُ

ِدِقنَي ذَا ٱْلفَتْحُ إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini keputusan/kemenangan

jika adalah kalian para yang membenarkan
As-Sajdah:28

نُُهْم ُقْل يَْوَم ٱْلفَتْحِ اَل يَنفَعُ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan pada hari keputusan/kemenangan tida
dia memberi manfaat orang-orang yang mereka mengingkari iman

mereka

As-Sajdah:29
ٱْلفَتْحِ
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 اَل يَْستَِوى ِمنُكم مَّْن أَنفََق ِمن َقبِْل ٱْلفَتْحِ
tidak dia sama diantara kalian siapa (ia) telah menyebabkan

membelanjakan dari sebelum keputusan/kemenangan
Al-Hadiid:10

َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89
ٱْلفَِٰتِحنَي
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ر ت ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelepasan, jalan keluar,

hiburan, pelolosan, cerdik, lalat, penerbangan, lalar, golbi, tutup luar, baut,
sekrup, palang, selak, selot, pasak, grendel kunci, ledakan petir, induk
kunci, sekerup, guruh, blok, gulungan kayu, guruh-gemuruh, lereng,

lerengan, landaian, penurunan, lekuk, tempat miring, dakian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melarikan diri, lepas,

melepaskan diri, luput, hilang, keluar, meloloskan diri, lolos, lari, berlibur,
berhasil meloloskan diri, bertolak, menyingkir diri, turun, memulai,

berangkat, menanggalkan, memulakan, dilepaskan, membuat, dibebaskan,
mengirimkan, terhindar, menghafal, menghafalkan, mengungsi, minggat,

mengambil langkah seribu, lenyap, terbang, melayang, berkibar,
menerbangkan, mengemudikan, beterbangan, berterbangan, berjalan

cepat, lari dgn cepat, los remnya, lepas remnya, meluncur, mengalirkan,
mencetak, meninggalkan perkubuan, pergi mendadak dan diam-diam,
mengunci, menguncikan, meloncat, memalangi, menolak mendukung,

menelan makanan dgn cepat, melandai, melereng, berlari

فَِريًّا فَتْرٍَة تَفْتَُروَن تَفْتَُروا۟ أَفْتََرٰى
keanehan terhenti (kalian) mengada-

ada mengada-adakan apakah dia
mengada-adakan

۟ لِّتَفْتَُروا لِتَفْتَِرَى فُرَاٌت فُرَاتًا فَِريًّا
untuk mengada-

adakan
agar mengada-

adakan tawar / segar tawar / segar keanehan

مُّفْتًَرى ُمفْتَُروَن ُمفْتََريٍَٰت ُمفْتَرٍۭ لِّتَفْتَُروا۟
(ia[lk]) yang dalam
kondisi cepat-cepat

berbuat

orang-orang yang
menjadi mengada-

ada

wanita yang
menjadi mengada-

ada
orang yang menjadi

mengada-ada
untuk mengada-

adakan

يَفْتُُروَن يَفْتَِرينَُهۥ يَفْتَِرى يَفْتَُروَن مُّفْتًَرى
berhenti mengada-adakannya mengada-adakan mereka mengada-

adakan
(ia[lk]) yang dalam
kondisi cepat-cepat

berbuat
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ٱفْتََرىُٰه ٱفْتََرٰى يُفْتََرٰى يُفَتَُّر يَفْتُُروَن
(kamu) adakanlah ia dia mengadakan dibuat-buat diberhentikan berhenti

ٱفِْترَآًء
pengada-adaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا أَم ِبِهۦ ِجنَّةٌۢ
apakah dia mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan ataukah

dengannya penyakit gila
Saba':8 أَفْتََرٰى

اَل تَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فَيُْسِحتَُكم ِبَعذَاٍب
tidak mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan maka

menyebabkan mendukung untuk melakukan kebinasaan kalian[lk]
dengan siksaan

Thaahaa:61
۟ تَفْتَُروا

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59
تَفْتَُروَن

ا ُكنتُْم تَفْتَُروَن  تَالـلَّـِه َلتُْسـَُٔلنَّ َعمَّ
demi Allah sungguh akan ditanya dari/tentang apa adalah kalian

(kalian) mengada-ada
An-Nahl:56

ُ َلُكْم َعَلىٰ فَتْرٍَة مَِّن ٱلرُُّسِل يُبنَيِّ
dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian atas/terhadap

terhenti dari para rasul
Al-Maidah:19 فَتْرٍَة

َقاُلوا۟ يََٰمْريَُم َلَقْد ِجئِْت َشيْـًٔا فَِريًّا
mereka berkata hai Maryam sesungguhnya (kamu) datang/melakukan

sesuatu keanehan
Maryam:27 فَِريًّا

آًء فُرَاتًا ٍت َوأَْسَقيْنَُٰكم مَّ ِمخَٰ َوَجَعْلنَا ِفيَها َروَِٰسىَ شَٰ
dan kami menjadikan padanya gunung-gunung (ia[pr]) yang tinggi

dan (kami) beri minum kalian air tawar / segar
Al-Mursalaat:27 فُرَاتًا

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َوهَٰ هَٰ
ini tawar tawar / segar dan ini asin pahit / asin Al-Furqon:53 فُرَاٌت
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ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َسآِئغٌ َشرَابُُهۥ َوَما يَْستَِوى ٱْلبَْحَراِن هَٰ
dan tidak dia sama dua laut ini tawar tawar / segar mudah ditelan

minumannya
Faathir:12

إِذًا لَّٱتََّخذُوَك َخلِياًل لِتَفْتَِرَى َعَليْنَا َغيْرَهُۥ َو
agar mengada-adakan atas kami lainnya dan jika demikian tentu

mereka mengambil kamu teman akrab
Al-Isra:73 لِتَفْتَِرَى

ذَا َحرَاٌم لِّتَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ذَا َحلٌَٰل َوهَٰ هَٰ
ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan atas/terhadap Allah

kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116 ۟ لِّتَفْتَُروا

َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ُمفْتَرٍۭ بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu orang yang menjadi

mengada-ada bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka
mengetahui

An-Nahl:101
ُمفْتَرٍۭ

ُمفْتََريٍَٰت َوٱْدُعوا۟ َمِن ٱْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
wanita yang menjadi mengada-ada dan panggillah orang-orang

(kalian) meminta kesanggupan/kemampuan dari selain Allah
Huud:13 ُمفْتََريٍَٰت

إِْن أَنتُْم إاِلَّ ُمفْتَُروَن
tidak lain kalian hanyalah orang-orang yang menjadi mengada-ada Huud:50 ُمفْتَُروَن

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُّفْتًَرى َقاُلوا۟ َما هَٰ
mereka berkata tidak lain ini kecuali sihir (ia[lk]) yang dalam kondisi

cepat-cepat berbuat
Al-Qashash:36 مُّفْتًَرى

ذَآ إآِلَّ إِفٌْك مُّفْتًَرى  َوَقاُلوا۟ َما هَٰ
dan mereka berkata apa ini kecuali perpalingan / kebohongan (ia[lk])

yang dalam kondisi cepat-cepat berbuat
Saba':43

َوَغرَُّهْم ِفى ِديِنِهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan tipuan mereka di dalam agama mereka apa-apa adalah mereka

mereka mengada-adakan
Ali-Imran:24 يَفْتَُروَن

ٱنظُْر َكيَْف يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
An-Nisa:50

يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوأَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal
Al-Maidah:103

 َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Al-An'aam:24
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 َوَلْو َشآَء َربَُّك َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki tuhanmu tidak mereka melakukannya maka

hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-
adakan

Al-An'aam:112

 َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki Allah tidak mereka melakukannya maka
hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-

adakan

Al-An'aam:137

 ٱفِْترَآًء َعَليِْه َسيَْجِزيِهم ِبَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
pengada-adaan atasnya kelak dia akan membalas mereka

dengan/terhadap apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-An'aam:138

 َقْد َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
sungguh telah mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan

sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-A'raaf:53

 َورُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan dikembalikan kepada Allah pelindung mereka benar dan sesatkan

dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Yunus:30

َوَما ظَنُّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
dan tidak menyangka orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka

menyukuri

Yunus:60

ُقْل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang

mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
tidak untung

Yunus:69

 َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Huud:21

 َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

An-Nahl:87

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan tidak untung

An-Nahl:116

 َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Al-Qashash:75

ا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن  َوَليُْسـَُٔلنَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعمَّ
dan sungguh akan ditanya pada hari kiamat-kiamat dari/tentang apa

adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ankabuut:13

 بَْل َضلُّوا۟ َعنُْهْم َوذَٰلَِك إِفُْكُهْم َوَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
bahkan mereka telah sesat dari mereka dan itulah bohonganlah

mereka dan tidak adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ahqaaf:28
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إِنََّما يَفْتَِرى ٱْلَكِذَب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah mengada-adakan kedustaan / kebohongan

orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-ayat Allah
An-Nahl:105 يَفْتَِرى

يَفْتَِرينَُهۥ بَنْيَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ واََل يَْعِصينََك ِفى َمْعُروٍف
mengada-adakannya antara tangan-tangan mereka[pr] dan kaki-kaki

mereka[pr] dan tidak mendurhakaimu di dalam yang dibaiki

Al-
Mumtahinah:12

يَفْتَِرينَُهۥ
يَُسبُِّحوَن ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر اَل يَفْتُُروَن

bertasbih malam dan siang tidak berhenti Al-Anbiyaa':20 يَفْتُُروَن
اَل يُفَتَُّر َعنُْهْم َوُهْم ِفيِه ُمبْلُِسوَن

tidak diberhentikan dari mereka dan mereka tentang (kebenaran) itu
orang-orang sungguh-sungguh berputus asa

Az-Zukhruf:75 يُفَتَُّر
ذَا ٱْلُقرَْءاُن أَن يُفْتََرٰى ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن هَٰ

dan tidak adalah dia ini al-qur'an untuk dibuat-buat dari selain Allah Yunus:37 يُفْتََرٰى
َما َكاَن َحِديثًا يُفْتََرٰى َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه

tidak adalah dia cerita-cerita dibuat-buat akan tetapi membenarkan
yang diantara (petunjuk) tangannya (sebelumnya)(

Yusuf:111

فََمِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
maka barang siapa dia mengadakan atas/terhadap Allah kedustaan /

kebohongan dari sesudah itu
Ali-Imran:94 ٱفْتََرٰى

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:21

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:144

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37
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ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Yunus:17

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Tuhan (mereka) kebohongan
Huud:18

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Kahfi:15

 َوَقْد َخاَب َمِن ٱفْتََرٰى
dan sesungguhnya (ia) merugi orang dia mengadakan

Thaahaa:61

إِْن ُهَو إاِلَّ رَُجٌل ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه
tidaklah dia melainkan seorang laki-laki dia mengadakan

atas/terhadap Allah

Al-
Mu'minuun:38

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-Ankabuut:68

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
atau mereka mengatakan dia mengadakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Asy-Syuura:24

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
Ash-Shaff:7

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah
surat semisalnya/yang menyamainya

Yunus:38
ٱفْتََرىُٰه

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّثْلِِهۦ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sepuluh
surat semisalnya/yang menyamainya

Huud:13

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Huud:35

 بَْل َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍۭ بَِل ٱفْتََرىُٰه
bahkan mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi bahkan

(kamu) adakanlah ia
Al-Anbiyaa':5

ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا
(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka

sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta
Al-Furqon:4
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بَِّك أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه بَْل ُهَو ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
ataukah mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia bahkan dia benar

dari tuhanmu
As-Sajdah:3

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau/bahkan mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu

hendaklah mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Al-Ahqaaf:8

َوَمن يُْشرِْك ِبالـلَّـِه فََقِد ٱفْتََرىٰٓ إِثًْما َعِظيًما
dan barang siapa dia mempersekutukan dengan Allah maka sungguh

telah dia mengadakan dosa sangat berlipat ganda
An-Nisa:48 ٱفْتََرىٰٓ

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Huud:35 ٱفْتََريْتُُهۥ

 أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau/bahkan mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu

hendaklah mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Al-Ahqaaf:8

َقِد ٱفْتََريْنَا َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
sesungguhnya (kami) mengada-adakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Al-A'raaf:89 ٱفْتََريْنَا

ٱفِْترَآًء َعَليِْه َسيَْجِزيِهم ِبَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
pengada-adaan atasnya kelak dia akan membalas mereka

dengan/terhadap apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-An'aam:138 ٱفِْترَآًء

َوَحرَُّموا۟ َما َرزََقُهُم الـلَّـُه ٱفِْترَآًء َعَلى الـلَّـِه
dan mereka mengharamkan apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah pengada-adaan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:140

َوِذلٌَّة ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُفْتَِريَن
dan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan demikian itu kami

membalas orang-orang yang membuat kebohongan
Al-A'raaf:152 ٱمْلُفْتَِريَن
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ق ت ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna putusnya, pemecahan,

perputusan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna pecah, memecahkan,

memutuskan, membocorkan

فَفَتَْقنَُٰهَما
lalu (kami) membelah keduanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َكانَتَا رَتًْقا فَفَتَْقنَُٰهَما مَٰ أَنَّ ٱلسَّ
bahwasanya langit dan bumi (ia) adalah perpaduan lalu (kami)

membelah keduanya
Al-Anbiyaa':30 فَفَتَْقنَُٰهَما
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ل ت ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pilinan, momen, tenaga

putaran, gaya putaran, benang ikat, bandut, twist, putaran, pelintir, lilitan,
simpul, tikungan, gulungan, salah urat, lilit, corak nada, keseleo, keriting,
ikal, lingkaran, kerut, kerul, berbelit, berbelit-belit, hiasan, suara gemetar,

suara geletar, tali, untai, ikat, jerat, rangkai, utas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutar, memutarkan,

membelitkan, membelit, melingkari, merangkul, merangkum, memuntir,
memilin, memulas, memintal, berliku-liku, memutarbalikkan, menggeliat,
menjalin, melembarkan, memperselukkan, mengikatkan, berbelok-belok,

mengalir berliku-liku, mengeriting, mengikal, diblow, mengeritingkan,
mengeritingi, melekung, kekusutan, kekakuan, kekejangan, perasaan

kaku, gemetar, bermalas-malas, menjerat, menjebak, mengikat, melingkari
dgn tali, membatasi dgn tali

فَِتياًل
sedikitpun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَِل الـلَّـُه يُزَكِّى َمن يََشآُء واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
akan tetapi Allah dia membersihkan siapa dia kehendaki dan tidak

mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:49 فَِتياًل

َِن ٱتََّقىٰ واََل تُظَْلُموَن فَِتياًل  َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر ملِّ
dan akhirat kebaikan bagi orang dia bertaqwa dan tidak kalian

dianiaya sedikitpun
An-Nisa:77

 فََمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْقرَُءوَن ِكتَٰبَُهْم واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
maka barang siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan kanannya
maka itulah mereka membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka

dianiaya sedikitpun

Al-Isra:71
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ن ت ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tamparan, percobaan,

pesona, daya tarik, kecantikan, gila, keelokan, daya pemikat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengasyikkan, mempesona,

memikat, mengagumkan, menawan, mempesonakan, menambat hati,
menawan hati, menawari, merawankan hati, menyihir, menyenangkan,

menyihirkan, mengguna-gunai, memikat hati, menarik hati,
memenjarakan, melakukan hipnosis, menenungkan, memperhamba,
memperhambakan, memperbudak, merayu, menggoda, membujuk,

memukul, menghantam, membunuh, memukulkan, mengalahkan sama
sekali, menyiksa, memukul-mukul, memberahikan, menggilakan,

mempergilakan, membuat jatuh hati, cinta, kasih, sayang, cinta kasih

۟ فَتَنُوا فَتَنتُْم تُفْتَنُوَن تَفِْتنِّىٓ ِبفَِٰتِننَي
(mereka) memfitnah (kamu) telah

memfitnah diuji membuat fitnah
kepadaku

dengan orang-orang
yang

memperdayakan

فُِتنتُم فُتُونًا فَتَنَُّٰه فَتَنَّا فَتَنُوا۟
diberi cobaan ujian-ujian (kami) mengujinya kami menguji (mereka) memfitnah

ِفتْنََة ِفتْنٌَة ِفتْنًَة فُِتنُوا۟ فُِتنتُم
fitnah cobaan-cobaan cobaan/fitnah dicoba/diuji diberi cobaan

ِفتْنَتُُهْم ِفتْنَتَُك ِفتْنَتَُهۥ ِفتْنَتَُكْم ِفتْنََة
fitnah mereka fitnah kamu fitnahnya fitnah kalian fitnah

لِّنَفِْتنَُهْم لِنَفِْتنَُهْم َليَفِْتنُونََك ِفى ِفتْنَتُُهْم
untuk menguji

mereka[lk]
untuk menguji

mereka[lk]
sungguh akan

memfitnah kamu di dalam fitnah mereka
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يَفِْتنَنَُّكُم يَفِْتنَُكُم َوٱْلِفتْنَُة َوفَتَنََّٰك لِّنَفِْتنَُهْم
dia dapat menipu

kalian memfitnah kalian dan fitnah
dan (kami)

memberikan cobaan
kepadamu

untuk menguji
mereka[lk]

ٱْلِفتْنََة
fitnah/kekacauan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآ أَنتُْم َعَليِْه ِبفَِٰتِننَي
tidaklah kalian atasnya dengan orang-orang yang memperdayakan

Ash-
Shaafaat:162 ِبفَِٰتِننَي

َوِمنُْهم مَّن يَُقوُل ٱئْذَن لِّى واََل تَفِْتنِّىٓ
dan diantara mereka orang dia mengatakan izinkanlah untukku dan

janganlah membuat fitnah kepadaku
At-Taubah:49 تَفِْتنِّىٓ

بَْل أَنتُْم َقْوٌم تُفْتَنُوَن
bahkan kalian kaum diuji An-Naml:47 تُفْتَنُوَن

َولَِٰكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َوٱرْتَبْتُْم َوَغرَّتُْكُم ٱأْلََماِنىُّ
tetapi kalian (kamu) telah memfitnah diri-diri kalian dan (kalian)

menunggu-nunggu dan kamu ragu-ragu dan (ia) telah menipu kalian
angan-angan kosong

Al-Hadiid:14 فَتَنتُْم

إِنَّ ٱلَِّذيَن فَتَنُوا۟ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ثُمَّ َلْم يَتُوبُوا۟
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) memfitnah orang-orang

yang beriman orang-orang muXmin (beriman) perempuan kemudian
tidak dia menerima bertaubat

Al-Buruuj:10
۟ فَتَنُوا

وََكذَٰلَِك فَتَنَّا بَْعَضُهم ِببَْعٍض
dan demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian Al-An'aam:53 فَتَنَّا

اِمِرىُّ َقاَل فَِإنَّا َقْد فَتَنَّا َقْوَمَك ِمۢن بَْعِدَك َوأََضلَُّهُم ٱلسَّ
dia mengatakan maka sesungguhnya sungguh telah kami menguji

kaum kamu dari sebelum kamu dan (ia) menyesatkan mereka Samiri
Thaahaa:85

َوَلَقْد فَتَنَّا ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
dan sesungguhnya kami menguji orang-orang yang dari sebelum

mereka
Al-Ankabuut:3
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َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah

melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat
Shaad:34

َوَلَقْد فَتَنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجآَءُهْم رَُسوٌل َكِريٌم
dan sesungguhnya kami menguji sebelum mereka kaum fir'aun dan

telah datang kepada mereka seorang rasul (ia[lk]) yang sangat mulia
Ad-Dukhaan:17

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24
فَتَنَُّٰه

َوفَتَنََّٰك فُتُونًا فََلِبثَْت ِسِننَي ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan (kami) memberikan cobaan kepadamu ujian-ujian maka (kamu)

menempati beberapa tahun di dalam / pada penduduk Madyan
Thaahaa:40 فُتُونًا

ُن إِنَّ َربَُّكُم ٱلرَّْحمَٰ يََٰقْومِ إِنََّما فُِتنتُم ِبِهۦ َو
hai kaumku sesungguhnya hanyalah diberi cobaan dengannya dan

sesungguhnya kami Tuhan kalian pemurah
Thaahaa:90 فُِتنتُم

ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما فُِتنُوا۟
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang orang-

orang yang berhijrah/berpindah-pindah dari sesudah apa dicoba/diuji
An-Nahl:110 ۟ فُِتنُوا

ًة َ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُكْم َخآصَّ َوٱتَُّقوا۟ ِفتْنًَة الَّ تُِصينبَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada cobaan/fitnah tidak

benar-benar ditimpa orang-orang yang mereka menganiaya diantara
kalian khusus

Al-Anfaal:25 ِفتْنًَة

َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi kaum yang

mendzalmi
Yunus:85

َوَما َجَعْلنَا ٱلرُّْءيَا ٱلَِّتىٓ أََريْنََٰك إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس
dan tidak kami jadikan mimpi yang (kami) perlihatkan kepadamu

melainkan cobaan/fitnah bagi manusia
Al-Isra:60

إَِليْنَا تُرَْجُعوَن رِّ َوٱْلَخيِْر ِفتْنًَة َو َونَبُْلوُكم ِبٱلشَّ
dan menguji kalian[lk] dengan/untuk kejahatan dan kebaikan

cobaan/fitnah dan kepada (kami) kalian dikembalikan
Al-Anbiyaa':35

يْطَُٰن ِفتْنًَة  لِّيَْجَعَل َما يُْلِقى ٱلشَّ
untuk dia menjadikan apa yang dimasukkan syaitan cobaan/fitnah

Al-Hajj:53
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َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20

إِنَّا َجَعْلنََٰها ِفتْنًَة لِّلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya kami (kami) menjadikannya cobaan/fitnah bagi orang-

orang yang zalim
Ash-Shaafaat:63

إِنَّا ُمرِْسُلوا۟ ٱلنَّاَقِة ِفتْنًَة لَُّهْم فَٱرْتَِقبُْهْم َوٱْصطَِبْر
sesungguhnya kami para rasul-rasul unta betina cobaan/fitnah bagi

mereka maka tungguhlah mereka dan bersabarlah
Al-Qamar:27

۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mumtahinah:5

َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّىٰ يَُقوآَل إِنََّما نَْحُن ِفتْنٌَة
dan tidak diajarkan (oleh keduanya) dari seorang sehingga ia

mengatakan sesungguhnya hanyalah kami cobaan-cobaan
Al-Baqarah:102 ِفتْنٌَة

 َوقَِٰتُلوُهْم َحتَّىٰ اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة
dan orang-orang yang memerangi mereka sehingga tidak adalah

kalian cobaan-cobaan
Al-Baqarah:193

۟ وا َوَحِسبُٓوا۟ أاَلَّ تَُكوَن ِفتْنٌَة فََعُموا۟ َوَصمُّ
dan mereka mengira bahwa tidak akan adalah kalian cobaan-cobaan

maka mereka menjadi buta dan mereka tuli
Al-Maidah:71

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya hanyalah harta-harta

kalian dan anak-anakmu cobaan-cobaan
Al-Anfaal:28

 َوقَِٰتُلوُهْم َحتَّىٰ اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة
dan orang-orang yang memerangi mereka sehingga tidak adalah

kalian cobaan-cobaan
Al-Anfaal:39

إاِلَّ تَفَْعُلوهُ تَُكن ِفتْنٌَة ِفى ٱأْلَرِْض َوفََساٌد َكِبيٌر
kecuali mengerjakannya adalah cobaan-cobaan di dalam bumi dan

kerusakan sangat besar
Al-Anfaal:73

إِْن أَْدِرى َلَعلَُّهۥ ِفتْنٌَة لَُّكْم َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ َو
dan jika/tidak (aku) mengetahui boleh jadi ia cobaan-cobaan bagi

kalian dan kesenangan sampai waktu tertentu
Al-Anbiyaa':111
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إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11

 فَْليَْحذَِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمرِِهۦٓ أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة
maka hendaklah takut orang-orang yang semakin menyalahkan dari

urusan-nya akan ditimpa mereka[lk] cobaan-cobaan
An-Nuur:63

بَْل ِهىَ ِفتْنٌَة َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
bahkan dia cobaan-cobaan akan tetapi kebanyakan mereka tidak

mereka mengetahui
Az-Zumar:49

إِنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anakmu cobaan-

cobaan dan Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-
Taghaabun:15

فَِإذَآ أُوِذَى ِفى الـلَّـِه َجَعَل ِفتْنََة ٱلنَّاِس َكَعذَاِب الـلَّـِه
maka apabila (dia) disakiti di dalam Allah ia menjadikan fitnah

manusia seperti azab Allah
Al-Ankabuut:10 ِفتْنََة

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن ذُوُقوا۟ ِفتْنَتَُكْم هَٰ
kalian hendaklah merasakan fitnah kalian ini yang adalah kalian

dengannyakalianminta menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:14 ِفتْنَتَُكْم

َوَمن يُرِِد الـلَّـُه ِفتْنَتَُهۥ فََلن تَْملَِك َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan barangsiapa dia menghendaki Allah fitnahnya maka tidak

menguasai baginya dari Allah sesuatu
Al-Maidah:41 ِفتْنَتَُهۥ

فََهآُء ِمنَّآ إِْن ِهىَ إاِلَّ ِفتْنَتَُك فََعَل ٱلسُّ
(dia) melakukan orang-orang bodoh dari kami sesungguhnya dia

melainkan fitnah kamu
Al-A'raaf:155 ِفتْنَتَُك

ثُمَّ َلْم تَُكن ِفتْنَتُُهْم
kemudian tidak adalah fitnah mereka Al-An'aam:23 ِفتْنَتُُهْم

أَواََل يََرْوَن أَنَُّهْم يُفْتَنُوَن ِفى ُكلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو
atau setiap tidak (mereka) melihat sesungguhnya mereka di dalam

(kalian) bertasbih setiap tahun atau
At-Taubah:126 ِفى

إِن َكاُدوا۟ َليَفِْتنُونََك َعِن ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh akan memfitnah kamu

dari yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:73 َليَفِْتنُونََك

نُْهْم زَْهرَةَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا لِنَفِْتنَُهْم ِفيِه مِّ
dari mereka kembang kehidupan dunia untuk menguji mereka[lk]

tentang (kebenaran) itu
Thaahaa:131 لِنَفِْتنَُهْم
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لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه َوَمن يُْعرِْض َعن ِذْكِر َربِِّهۦ يَْسُلْكُه َعذَابًا َصَعًدا
untuk menguji mereka[lk] tentang (kebenaran) itu dan barang siapa

dipalingkan dari peringatan tuhannyaakan memasukkannya azab /
siksa sukar/berat

Al-Jinn:17 لِّنَفِْتنَُهْم

َوفَتَنََّٰك فُتُونًا فََلِبثَْت ِسِننَي ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan (kami) memberikan cobaan kepadamu ujian-ujian maka (kamu)

menempati beberapa tahun di dalam / pada penduduk Madyan
Thaahaa:40 َوفَتَنََّٰك

َوٱْلِفتْنَُة أََشدُّ ِمَن ٱْلَقتِْل
dan fitnah paling keras/berat dari pembunuhan Al-Baqarah:191 َوٱْلِفتْنَُة

َوٱْلِفتْنَُة أَْكبَُر ِمَن ٱْلَقتِْل
dan berbuat fitnah paling besar daripada pembunuhan

Al-Baqarah:217

َلٰوِة إِْن ِخفْتُْم أَن يَفِْتنَُكُم أَن تَْقُصُروا۟ ِمَن ٱلصَّ
bahwa kalian mengqasar dari sholat jika kalian takut akan memfitnah

kalian
An-Nisa:101 يَفِْتنَُكُم

يْطَُٰن يَٰبَِنىٓ َءاَدَم اَل يَفِْتنَنَُّكُم ٱلشَّ
hai anak Adam tidak dia dapat menipu kalian syaitan Al-A'raaf:27 يَفِْتنَنَُّكُم

إِنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفى ٱأْلَرِْض يِ۟هْم أَن يَفِْتنَُهْم َو َوَمإَلِ
dan pemuka-pemuka mereka akan (ia) memfitnah mereka dan

sesungguhnya kami fir'aun perbuatan sewenang-wenang di dalam
bumi

Yunus:83 يَفِْتنَُهْم

أَن يَفِْتنُوَك َعۢن بَْعِض َمآ أَنزََل الـلَّـُه إَِليَْك
bahwa/supaya mereka memalingkanmu dari sebagian apa ia

menurunkan Allah kepadamu
Al-Maidah:49 يَفِْتنُوَك

أَن يَُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوُهْم اَل يُفْتَنُوَن
bahwa dia mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan

diuji
Al-Ankabuut:2 يُفْتَنُوَن

 يَْوَم ُهْم َعَلى ٱلنَّاِر يُفْتَنُوَن
pada hari mereka atas/terhadap neraka akan diuji

Adz-
Dzaariyaat:13

ُعوَن َلُهْم وأََلَْوَضُعوا۟ ِخلََٰلُكْم يَبُْغونَُكُم ٱْلِفتْنََة َوِفيُكْم َسمَّٰ
dan tentu bergegas maju sela-sela kalian menghendaki kamu
fitnah/kekacauan dan diantara kalian orang-orang yang suka

mendengar pada mereka

At-Taubah:47
ٱْلِفتْنََة

َلَقِد ٱبْتََغُوا۟ ٱْلِفتْنََة ِمن َقبُْل َوَقلَّبُوا۟ َلَك ٱأْلُُموَر
sesungguhnya (mereka) mencari-cari fitnah/kekacauan dari sebelum

(mereka) memutar balikkan untukmu urusan
At-Taubah:48

ثُمَّ ُسِئُلوا۟ ٱْلِفتْنََة َلَءاتَْوَها
kemudian diminta fitnah/kekacauan niscaya mereka mengerjakan

Al-Ahzab:14
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بََه ِمنُْه ٱبِْتَغآَء ٱْلِفتْنَِة فَيَتَِّبُعوَن َما تَشَٰ
lalu mereka mengikuti apa (ayat-ayat) dia pura-pura menyamainya

dari padanya dia hendaklah mencari fitnah
Ali-Imran:7 ٱْلِفتْنَِة

ُكلَّ َما رُدُّٓوا۟ إَِلى ٱْلِفتْنَِة أُرِْكُسوا۟ ِفيَها
tiap-tiap apa/kali mereka kembali kepada fitnah mereka menerjunkan

diri didalamnya
An-Nisa:91

۟ أاََل ِفى ٱْلِفتْنَِة َسَقطُوا
ingatlah/ketahuilah di dalam fitnah (mereka) menjerumuskan

At-Taubah:49

ِبأَييُِّكُم ٱمْلَفْتُوُن
siapa diantara kalian bersama Al-Qalam:6 ٱمْلَفْتُوُن
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ي ت ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bersifat muda, pemuda,

orang, cowok, menjadi unggul dari yang lain di kedermawanan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengejek, mencemoohkan,

melarikan diri

فَتًى تَْستَفِْتيَاِن تَْستَفِْت أَفِْتنَا أَفْتُوِنى
seorang pemuda mohon menanyakan

kepadaku mohon menanyakan
(kamu[lk]) telah

menerangkan
kepada kami

terangkanlah
kepadaku

فَتَيَِٰتُكْم فَتَيَِٰتُكُم فَتَيَاِن فَتَىَٰها فَتًى
pemudi-pemudi

kalian
pemudi-pemudi

kalian dua orang pemuda bujangnya seorang pemuda

لِِفتْيَِٰنِه لِفَتَىُٰه ِفتْيٌَة فَٱْستَفِْتِهْم فَتَيَِٰتُكْم
kepada bujang-

bujangnya kepada bujangnya pemuda-pemuda maka tanyakanlah
kepada mereka

pemudi-pemudi
kalian

ٱْلِفتْيَُة يُفِْتيُكْم
pemudi-pemudi dia memberi fatwa kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََلُ أَفْتُوِنى ِفى رُْءيَٰىَ إِن ُكنتُْم لِلرُّْءيَا تَْعبُُروَن
wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di dalam mimpiku

jika adalah kalian bagi mimpi ajarkan
Yusuf:43 أَفْتُوِنى

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَفْتُوِنى ِفىٓ أَْمِرى
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di

dalam / pada urusanku
An-Naml:32

دِّيُق أَفِْتنَا يُوُسُف أَيَُّها ٱلصِّ
yusuf manakah orang yang paling benar (kamu[lk]) telah

menerangkan kepada kami
Yusuf:46 أَفِْتنَا
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نُْهْم أََحًدا واََل تَْستَفِْت ِفيِهم مِّ
dan jangan mohon menanyakan tentang mereka dari mereka

seseorang/siapapun
Al-Kahfi:22 تَْستَفِْت

ُقِضىَ ٱأْلَْمُر ٱلَِّذى ِفيِه تَْستَفِْتيَاِن
(ia) telah diputuskan perkata itu yang tentang (kebenaran) itu mohon

menanyakan kepadaku
Yusuf:41 تَْستَفِْتيَاِن

َقاُلوا۟ َسِمْعنَا فَتًى يَذُْكرُُهْم يَُقاُل َلُهۥٓ إِبْرَِٰهيُم
mereka berkata kami dengar seorang pemuda menyebut/mencela

mereka[lk] dikatakan baginya Ibrahim
Al-Anbiyaa':60 فَتًى

وُِد فَتَىَٰها َعن نَّفِْسِهۦ َقْد َشَغفََها ُحبًّا تُرَٰ
digoda bujangnya dari dirinya sendiri sungguh telah sangat

mendalam kecintaan
Yusuf:30 فَتَىَٰها

ْجَن فَتَيَاِن َوَدَخَل َمَعُه ٱلسِّ
dan (ia [lk]) masuk bersama dia penjara dua orang pemuda Yusuf:36 فَتَيَاِن

نُُكم مِّن فَتَيَِٰتُكُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت فَِمن مَّا َمَلَكْت أَيْمَٰ
maka dari apa dia menguasai tangan kanan kalian dari pemudi-

pemudi kalian perempuan-perempuan yang beriman
An-Nisa:25 فَتَيَِٰتُكُم

واََل تُْكرُِهوا۟ فَتَيَِٰتُكْم َعَلى ٱْلِبَغآِء
dan jangan dipaksa pemudi-pemudi kalian atas/terhadap pelacuran-

pelacuran
An-Nuur:33 فَتَيَِٰتُكْم

فَٱْستَفِْتِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلًقا أَم مَّْن َخَلْقنَآ
maka tanyakanlah kepada mereka apakah mereka paling keras/berat

penciptaan atau siapa (makhluk) (kami) menciptakan
Ash-Shaafaat:11 فَٱْستَفِْتِهْم

فَٱْستَفِْتِهْم أَلَِربَِّك ٱْلبَنَاُت َوَلُهُم ٱْلبَنُوَن
maka tanyakan pada mereka apakah untuk tuhanmu anak-anak

perempuan dan untuk mereka anak laki-laki

Ash-
Shaafaat:149

إِنَُّهْم ِفتْيٌَة َءاَمنُوا۟ ِبَربِِّهْم َوزِْدنَُٰهْم ُهًدى
sesungguhnya mereka pemuda-pemuda mereka mengimani kepada

tuhan mereka dan (kami) tambahkan mereka petunjuk
Al-Kahfi:13 ِفتْيٌَة

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لِفَتَىُٰه آَل أَبْرَُح َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada bujangnya tidak (aku)

menghentikan
Al-Kahfi:60 لِفَتَىُٰه

ا َجاَوزَا َقاَل لِفَتَىُٰه َءاِتنَا َغَدآَءنَا فََلمَّ
maka tatkala (mereka berdua) melewati dia mengatakan kepada

bujangnya berilah kami makanan kami
Al-Kahfi:62
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َعتَُهْم ِفى رَِحالِِهْم َوَقاَل لِِفتْيَِٰنِه ٱْجَعُلوا۟ ِبضَٰ
dan dia mengucapkan kepada bujang-bujangnya (mereka)

jadikanlah/masukkanlah barang-barang mereka di dalam karung-
karung mereka

Yusuf:62
لِِفتْيَِٰنِه

َويَْستَفْتُونََك ِفى ٱلنَِّسآِء ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفيِهنَّ
dan mereka minta fatwa kepadamu di dalam isteri-isteri kamu

hendaklah mengatakan Allah dia memberi fatwa kalian tentang
mereka

An-Nisa:127
َويَْستَفْتُونََك

يَْستَفْتُونََك ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفى ٱْلَكلََٰلِة
mereka akan meminta fatwa kepadamu kamu hendaklah mengatakan

Allah dia memberi fatwa kalian di dalam kalalah
An-Nisa:176 يَْستَفْتُونََك

َويَْستَفْتُونََك ِفى ٱلنَِّسآِء ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفيِهنَّ
dan mereka minta fatwa kepadamu di dalam isteri-isteri kamu

hendaklah mengatakan Allah dia memberi fatwa kalian tentang
mereka

An-Nisa:127
يُفِْتيُكْم

يَْستَفْتُونََك ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفى ٱْلَكلََٰلِة
mereka akan meminta fatwa kepadamu kamu hendaklah mengatakan

Allah dia memberi fatwa kalian di dalam kalalah
An-Nisa:176

إِذْ أََوى ٱْلِفتْيَُة إَِلى ٱْلَكْهِف
tatkala atau setiap pemudi-pemudi kedalam gua Al-Kahfi:10 ٱْلِفتْيَُة
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ج ج ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna comprehensive, spacious,

extensive, wide, broad, vast, great, large, big, major, substantial, full,
general, common, public, generic, prevalent, global, overall, rude, rough,

coarse, bearish, rugged, clear, obvious, evident, plain, vivid, b
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengangkang, berjingkrak,

menjangkang, tdk mau memihak dlm

ِفَجاًجا فَجٍّ
beberapa jurusan penjuru

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأِْتنَي ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru

dalam / jauh
Al-Hajj:27 فَجٍّ

َوَجَعْلنَا ِفيَها ِفَجاًجا ُسباًُل لََّعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan kami menjadikan didalamnya (bumi) beberapa jurusan jalan-

jalan boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Anbiyaa':31 ِفَجاًجا

 لِّتَْسُلُكوا۟ ِمنَْها ُسباًُل ِفَجاًجا
supaya melalui dari padanya jalan-jalan beberapa jurusan

Nuh:20
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ر ج ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna subuh, dini hari, permulaan,

pagi, awal, pangkal, punca, mula, pokok, sinar waktu fajar, rekah fajar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyingsing, mulai jelas,

mulai terang, berangkat, memulai, memulakan, meledakkan, memasang,
menyebabkan, membunyikan, mempercantik

فَٱنفََجرَْت َر فَتُفَجِّ فَاِجًرا تَفْجِيًرا تَفُْجَر
maka ia

memancrkan
lalu kamu

mengalirkan
(ia[lk]) yang

durhaka pancaran/aliran memancarkan

لِيَفُْجَر اِر َكٱْلفُجَّ رَْت فُجِّ فُُجورََها فَٱنفََجرَْت
untuk membuat

durhaka
seperti orang-orang

yang durhaka
benar-benar
diluapkan kedurhakaanya maka ia

memancrkan

ُرونََها يُفَجِّ ُر يَتَفَجَّ َوٱْلفَْجِر رْنَا َوفَجَّ لِيَفُْجَر
dipancarkannya dia berubah menjadi

mengalir demi fajar dan (kami)
memancarkan

untuk membuat
durhaka

اِر ٱْلفُجَّ اَر ٱْلفُجَّ
orang-orang durhaka orang-orang durhaka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َحتَّىٰ تَفُْجَر َلنَا ِمَن ٱأْلَرِْض يَنۢبُوًعا
sehingga memancarkan bagi kami dari bumi mata air Al-Isra:90 تَفُْجَر

َر ِخلََٰلَها تَفْجِيًرا َر ٱأْلَنْهَٰ فَتُفَجِّ
lalu kamu mengalirkan sungai-sungai celah-celahnya pancaran/aliran Al-Isra:91 تَفْجِيًرا

ُرونََها تَفْجِيًرا  َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ِعبَاُد الـلَّـِه يُفَجِّ
mata air minuman padanya hamba-hamba Allah dipancarkannya

pancaran/aliran
Al-Insaan:6
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واََل يَلُِدٓوا۟ إاِلَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا
dan tidak melahirkan kecuali (ia[lk]) yang durhaka orang yang sangat

ingkar
Nuh:27 فَاِجًرا

َر ِخلََٰلَها تَفْجِيًرا َر ٱأْلَنْهَٰ فَتُفَجِّ
lalu kamu mengalirkan sungai-sungai celah-celahnya pancaran/aliran Al-Isra:91 َر فَتُفَجِّ

فَٱنفََجرَْت ِمنُْه ٱثْنَتَاَعْشرَةَ َعيْنًا
maka ia memancrkan dari padanya dua belas mata air Al-Baqarah:60 فَٱنفََجرَْت

فَأَْلَهَمَها فُُجورََها َوتَْقَوىَٰها
maka (ia[lk]) akhirnya mengilhamkanlah padanya kedurhakaanya

pemeliharaan dia
Ash-Shams:8 فُُجورََها

رَْت إِذَا ٱْلِبَحاُر فُجِّ َو
dan apabila laut-laut benar-benar diluapkan Al-Infitaar:3 رَْت فُجِّ

اِر َكٱمْلُفِْسِديَن ِفى ٱأْلَرِْض أَْم نَْجَعُل ٱمْلُتَِّقنَي َكٱْلفُجَّ
seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam bumi atau

jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka
Shaad:28 اِر َكٱْلفُجَّ

ُن لِيَفُْجَر أََماَمُهۥ نسَٰ بَْل يُِريُد ٱإْلِ
bahkan dia menghendaki manusia untuk membuat durhaka di

hadapannya/di masa depan
Al-Qiyaamah:5 لِيَفُْجَر

رْنَا ِخلََٰلُهَما نََهًرا َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan sela-sela keduanya sungai Al-Kahfi:33 رْنَا َوفَجَّ

رْنَا ِفيَها ِمَن ٱْلُعيُوِن َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan di dalamnya dari mata air - mata air

YaaSiin:34

رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12

َوٱْلفَْجِر
demi fajar Al-Fajr:1 َوٱْلفَْجِر

ُر ُر ِمنُْه ٱأْلَنْهَٰ إِنَّ ِمَن ٱْلِحَجارَِة مَلَا يَتَفَجَّ َو
dan sesungguhnya kami dari batu-batu sungguh apa dia berubah

menjadi mengalir dari padanya sungai-sungai
Al-Baqarah:74 ُر يَتَفَجَّ

ُرونََها تَفْجِيًرا َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ِعبَاُد الـلَّـِه يُفَجِّ
mata air minuman padanya hamba-hamba Allah dipancarkannya

pancaran/aliran
Al-Insaan:6 ُرونََها يُفَجِّ
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أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَكفَرَةُ ٱْلفََجرَةُ
itulah mereka mereka orang[pr] kafir durhaka Abasa:42 ٱْلفََجرَةُ

ٱْلَخيُْط ٱأْلَبْيَُض ِمَن ٱْلَخيِْط ٱأْلَْسَوِد ِمَن ٱْلفَْجِر
benang putih dari benang hitam dari fajar Al-Baqarah:187 ٱْلفَْجِر

َوُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر إِنَّ ُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
dan bacaan fajar sesungguhnya bacaan fajar adalah dia yang

disaksikan
Al-Isra:78

َوُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر إِنَّ ُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
dan bacaan fajar sesungguhnya bacaan fajar adalah dia yang

disaksikan
Al-Isra:78

مِّن َقبِْل َصَلٰوِة ٱْلفَْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثيَابَُكم مَِّن ٱلظَِّهيرَِة
dari sebelum sholat fajar dan sewaktu meletakkan pakaian kamu dari

yang tampak (luar)
An-Nuur:58

 َسلٌَٰم ِهىَ َحتَّىٰ َمطَْلعِ ٱْلفَْجِر
kehormatan/kesejahteraan dia hingga waktu terbit fajar

Al-Qadr:5

اَر َلِفى َجِحيمٍ إِنَّ ٱْلفُجَّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang durhaka dalam neraka Al-Infitaar:14 اَر ٱْلفُجَّ

نيٍ اِر َلِفى ِسجِّ َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱْلفُجَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang durhaka

dalam sijjin
Al-Mutaffifiin:7 اِر ٱْلفُجَّ
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و ج ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jurang, jarak, sela,

kekosongan, renggang, perselisihan, belah, lowongan, lembah, istirahat,
putusnya, pemutusan, kesempatan, patahan, nasib, untung, perubahan,

keretakan, selaan, tempo, hiatus, rumpang, tempat kosong, selang, lubang,
liang, rongga, hole, kosong, lubuk, kelemahan, kekurangan, robekan,

rebak, gaung, kesalahan, ruang, cekungan, ruangan, retak, belahan, belah
pd karang, perbedaan, ngarai, retak yg dalam, pelanggaran, penembusan,
penerobosan, bobos, pembukaan, bukaan, mulut, pertama, awal, kamar,
bilik, majelis, dewan, badan, pemegatan, keadaan yg tdk bersambung,

keadaan yg terputus-putus, lekah, lubang lensa, letusan, dentuman,
percobaan, rekah, bunyi tajam, suara nyaring, keparauan, sesuatu yg

sangat baik, suara laki-laki dewasa, nomor satu, terkemuka, termasyhur,
sangat pandai, jagoan, jurang dalam, celah yg dalam

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memecahkan, mematahkan,
memecah, memutuskan, menghentikan, merusakkan, melanggar,

membobol, mulai, memungkiri, menukarkan, meneruskan, menguraikan
isi kode, membuat lubang, merekah, meretak, mencelah, menerobos,

memenjarakan, memasukkan ke dlm sel, retak, pecah, membuka,
meretakkan, meletik, beromong, menguasai, membuktikan, menggilakan,

menjadi tdk berdaya, menodai nama baik, beromong kosong, berlagak

فَْجَوٍة
tempat yang lurus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْه َماِل َوُهْم ِفى فَْجَوٍة مِّ إِذَا َغَربَت تَّْقرُِضُهْم ذَاَت ٱلشِّ َو
dan ketika (ia[pr]) terbenam k lampau) pinjamkan mereka[lk] sebelah

kiri dan mereka di dalam tempat yang lurus dari padanya
Al-Kahfi:17 فَْجَوٍة
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ش ح ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persundalan, persetubuhan

di luar nikah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْلفَْحَشآِء َوٱْلفَْحَشآَء فَِٰحَشًة ِبٱْلفَْحَشآِء ِبفَِٰحَشٍة
dan perbuatan keji dan perbuatan keji perbuatan keji dengan berbuat

kejahatan
dengan orang yang

keji

ٱْلفَِٰحَشَة ٱْلفَوَِٰحَش ٱْلفَْحَشآِء َوٱْلفَوَِٰحَش َوٱْلفَْحَشآِء
yang melakukan
perbuatan keji perbuatan keji perbuatan keji dan perbuatan keji dan perbuatan keji

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَيِّنٍَة إآِلَّ أَن يَأِْتنَي ِبفَِٰحَشٍة مُّ
kecuali bahwa datang kepada kami dengan orang yang keji penjelas

(yang menjelaskan)
An-Nisa:19 ِبفَِٰحَشٍة

 فَِإذَآ أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَنْيَ ِبفَِٰحَشٍة
maka apabila dia menjaga maka jika mereka mendatangi dengan

orang yang keji
An-Nisa:25

َعْف بَيِّنٍَة يُضَٰ يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبفَِٰحَشٍة مُّ
hai istri-istri nabi siapa ia mendatangkan / mengumpulkan diantara

(kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang
menjelaskan) dilipat gandakan

Al-Ahzab:30

بَيِّنٍَة واََل يَْخرُْجَن إآِلَّ أَن يَأِْتنَي ِبفَِٰحَشٍة مُّ
dan tidak/jangan keluar kecuali bahwa datang kepada kami dengan

orang yang keji penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:1

يْطَُٰن يَِعُدُكُم ٱْلفَْقَر َويَأُْمرُُكم ِبٱْلفَْحَشآِء ٱلشَّ
syaitan dia menasehati kalian kemiskinan dan dia menyuruh kalian

dengan berbuat kejahatan
Al-Baqarah:268 ِبٱْلفَْحَشآِء

 َوالـلَّـُه أََمرَنَا ِبَها ُقْل إِنَّ الـلَّـَه اَل يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء
dan Allah dia menyuruh kami dengannya kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia menyuruh dengan
perbuatan keji

Al-A'raaf:28
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يْطَِٰن فَِإنَُّهۥ يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوَمن يَتَِّبعْ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan barangsiapa ikutilah langkah-langkah syaitan maka

sesungguhnya dia dia menyuruh dengan perbuatan keji dan mungkar
An-Nuur:21

َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة أَْو ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau

mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri
Ali-Imran:135 فَِٰحَشًة

إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَمْقتًا َوَسآَء َسِبياًل
sesungguhnya dia adalah dia perbuatan keji dan kebencian dan

seburuk-buruk jalan
An-Nisa:22

إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة َقاُلوا۟ َوَجْدنَا َعَليَْهآ َءابَآَءنَا َو
dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata kami

mendapati diatasnya bapak / nenek moyang kami
Al-A'raaf:28

واََل تَْقَربُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَسآَء َسِبياًل
dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya dia adalah dia

perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan
Al-Isra:32

ٓوَء َوٱْلفَْحَشآَء َكذَٰلَِك لِنَْصرَِف َعنُْه ٱلسُّ
seperti itulah karena hendak memalingkan daripadanya kejahatan dan

perbuatan keji
Yusuf:24 َوٱْلفَْحَشآَء

ٓوِء َوٱْلفَْحَشآِء إِنََّما يَأُْمرُُكم ِبٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah ia menyuruh kalian dengan/pada yang buruk

dan perbuatan keji
Al-Baqarah:169 َوٱْلفَْحَشآِء

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش َوٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
dan orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji Asy-Syuura:37 َوٱْلفَوَِٰحَش

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش إاِلَّ ٱللََّمَم ٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji kecuali

teringat sepintas lalu
An-Najm:32

إِيتَآِئ ِذى ٱْلُقْربَىٰ َويَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوٱْلبَْغىِ َو
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan melarang

dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90 ٱْلفَْحَشآِء

َلٰوةَ تَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat melarang dari perbuatan keji dan mungkar

Al-Ankabuut:45

إِيَّاُهْم واََل تَْقَربُوا۟ ٱْلفَوَِٰحَش نَّْحُن نَْرزُُقُكْم َو
kami memberi rezki kepada kalian dan kepada mereka dan janganlah

kalian mendekati perbuatan keji
Al-An'aam:151 ٱْلفَوَِٰحَش
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ُقْل إِنََّما َحرََّم َربِّىَ ٱْلفَوَِٰحَش َما ظََهَر ِمنَْها
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia telah benar-

benar mengharamkan tuhanku perbuatan keji apa nampak
daripadanya

Al-A'raaf:33

َوٱلَِّٰتى يَأِْتنَي ٱْلفَِٰحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم
dan wanita-wanita yang datang kepada kami yang melakukan

perbuatan keji dari/diantara isteri-isteri kalian
An-Nisa:15 ٱْلفَِٰحَشَة

َلِمنَي أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َما َسبََقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مَِّن ٱْلعَٰ
mengapa kalian mendatangi yang melakukan perbuatan keji

tidak/belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari
seorang dari semesta alam

Al-A'raaf:80

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َوأَنتُْم تُبِْصُروَن
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

An-Naml:54

 َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji
Al-Ankabuut:28

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيعَ ٱْلفَِٰحَشُة ِفى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya orang-orang yang disenangkan bahwa (kamu) tersiar
(ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji di dalam orang-orang yang

mereka mengimani

An-Nuur:19 ٱْلفَِٰحَشُة
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ر خ ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemuliaan, penghormatan,

penghargaan, nama baik, kebesaran, kemurnian, akhlak, yg terhormat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghormati, menghargai,
memuliakan, memuja, menerima, menetapi, menguangkan, menjunjung,

memperkalang

َوتَفَاُخرٌۢ اِر َكٱْلفَخَّ فَُخوٍر فَُخوٌر فَُخوًرا
dan saling

bermegah-megahan seperti tembikar kebanggaan diri kebanggaan diri kebanggaan diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang adalah dia

sombong kebanggaan diri
An-Nisa:36 فَُخوًرا

إِنَُّهۥ َلفَرٌِح فَُخوٌر
sesungguhnya dia sungguh kegembiraan kebanggaan diri Huud:10 فَُخوٌر

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang

sombong kebanggaan diri
Luqman:18 فَُخوٍر

 َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sombong

kebanggaan diri
Al-Hadiid:23

اِر ٍل َكٱْلفَخَّ َن ِمن َصْلصَٰ نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar Ar-Rahman:14 اِر َكٱْلفَخَّ

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوِزينٌَة َوتَفَاُخرٌۢ بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan perhiasan dan saling bermegah-megahan diantara kalian dan

saling berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak-anak
Al-Hadiid:20 َوتَفَاُخرٌۢ
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و د ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna uang tebusan, denda uang,

pembelian, hasil, hadiah, pembayaran gaji
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menuntut tembusan, menebus

dosa

َلٱفْتََدْت ِفْديٌَة ِفَدآًء فَِفْديٌَة تُفَُٰدوُهْم
tentu ia tebus tebusan-tebusan tebusan-tebusan maka fidyah

(tebusan-tebusan)
kalian ditebus oleh

mereka

يَفْتَِدى َوفََديْنَُٰه لِيَفْتَُدوا۟ َلٱفْتََدْوا۟ َلٱفْتََدْت
menebus dan kami

tebus/ganti dia
agar mereka
menebus diri

niscaya mereka
menebus tentu ia tebus

ٱفْتََدٰى
kamu menebus diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َرٰى تُفَُٰدوُهْم إِن يَأْتُوُكْم أُسَٰ َو
dan jika mereka datang kepada kalian tawanan kalian ditebus oleh

mereka
Al-Baqarah:85 تُفَُٰدوُهْم

فَِفْديٌَة مِّن ِصيَامٍ أَْو َصَدَقٍة أَْو نُُسٍك
maka fidyah (tebusan-tebusan) dari berpuasa atau sedekah atau

kurban-kurban
Al-Baqarah:196 فَِفْديٌَة

إِمَّا ِفَدآًء َحتَّىٰ تََضعَ ٱْلَحرُْب أَْوزَارََها فَِإمَّا َمنًّۢا بَْعُد َو
maka adapun umpatan sesudah itu dan adapun tebusan-tebusan

sehingga (ia [lk]) meletakkan perang atau menerima tebusan-
tembusan

Muhammad:4 ِفَدآًء

َوَعَلى ٱلَِّذيَن يُِطيُقونَُهۥ ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ
dan atas orang-orang yang berat dijalankannya tebusan-tebusan

makanan seorang miskin
Al-Baqarah:184 ِفْديٌَة
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 فَٱْليَْوَم اَل يُؤَْخذُ ِمنُكْم ِفْديٌَة
maka pada hari tidak diambil oleh dia diantara kalian tebusan-tebusan

Al-Hadiid:15

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ َلٱفْتََدْت ِبِهۦ َوأََسرُّ
tentu ia tebus dengannya dan menyembunyikan penyesalan tatkala

(mereka) melihat azab / siksa
Yunus:54 َلٱفْتََدْت

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ُسٓوُء ٱْلِحَساِب
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya itulah mereka bagi mereka buruk perhitungan
Arraad:18 ۟ َلٱفْتََدْوا

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦ ِمن ُسٓوِء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya dari buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:47

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ لِيَفْتَُدوا۟ ِبِهۦ ِمْن َعذَاِب يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia agar mereka menebus diri

dengannya dari azab hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:36 ۟ لِيَفْتَُدوا

َوفََديْنَُٰه ِبِذبْحٍ َعِظيمٍ
dan kami tebus/ganti dia dengan sembelihan yang besar

Ash-
Shaafaat:107 َوفََديْنَُٰه

ُرونَُهْم يََودُّ ٱمْلُْجرُِم َلْو يَفْتَِدى ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئذٍۭ ِببَِنيِه يُبَصَّ
saling dilihat ia menginginkan orang yang berdosa sekiranya

menebus dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya
Al-Ma'arij:11 يَفْتَِدى

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما ِفيَما ٱفْتََدْت ِبِهۦ
maka tidak dosa-dosa atas keduanya tentang apa (ia) membayar

tebusan dengannya
Al-Baqarah:229 ٱفْتََدْت

َوَلِو ٱفْتََدٰى ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
walaupun kamu menebus diri dengannya itulah mereka bagi mereka

siksaan sangat pedih
Ali-Imran:91 ٱفْتََدٰى
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Kosakata AlQuran

ث ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hak, tumit sepatu, susuh, segi,

bangsat, bedebah, tempat tumit di kaus kaki, tempat tumit di kaos kaki,
turun, ke bawah, di bawah, sampai kpd, tenggelam, surut, murung,

muram, reda, kempes, sakit, yg turun, kempis, yg membayar dulu, yg
membayar di muka, yg membayar uang muka, kempos, kurang angin, yg

terbenam, yg merosot, terbenamnya, bulu halus, isi bantal
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuntuti, menyentuh dgn
tumit, memperturuntukan, ikut dekat-dekat tumit, turun, menurunkan,

menjatuhkan, meletakkan, menundukkan, menaklukkan, minum

فَرٍْث
kotoran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا ِفى بُطُوِنِهۦ ِمۢن بَنْيِ فَرٍْث َوَدمٍ َلِعبْرَةً نُّْسِقيُكم مِّمَّ
sungguh pelajaran diberi minum kalian[lk] dari apa di dalam

perutnya dari antara kotoran dan darah
An-Nahl:66 فَرٍْث
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ج ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pus, kucing, pukas, puki,

farji, kemaluan wanita, bantuan, dorongan, sokongan, kelegaan,
pembebasan, keringanan, pertolongan, gambar timbul, penegasan,

kejelasan garis-garis besar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فُرَِجْت فُُروَجُهنَّ فُُروَجُهْم فُُروجٍ فَرَْجَها
telah dibelah kemaluan

mereka[pr] kemaluan mereka retak-retak kemaluannya

لِفُُروِجِهْم
pada kemaluan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وِحنَا َوٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها فَنَفَْخنَا ِفيَها ِمن رُّ
dan perempuan yang sangat memelihara kemaluannya lalu (kami)

meniupkan didalamnya/kedalamnya dari
Al-Anbiyaa':91 فَرَْجَها

َن ٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها  َوَمْريََم ٱبْنََت ِعْمرَٰ
dan Maryam puteri imran yang sangat memelihara kemaluannya

At-Tahriim:12

َكيَْف بَنَيْنََٰها َوزَيَّنََّٰها َوَما َلَها ِمن فُُروجٍ
bagaimana menurut diantaranya dan (kami) menghiasinya dan tidak

baginya dari retak-retak
Qaaf:6 فُُروجٍ

رِِهْم َويَْحفَظُوا۟ فُُروَجُهْم وا۟ ِمْن أَبْصَٰ ُقل لِّْلُمؤِْمِننَي يَُغضُّ
kamu hendaklah mengatakan bagi para yang beriman

menutup/menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga
kemaluan mereka

An-Nuur:30 فُُروَجُهْم

ِفظَِٰت َوٱلذَِّٰكِريَن الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱلذَِّٰكرَِٰت ِفِظنَي فُُروَجُهْم َوٱْلحَٰ َوٱْلحَٰ
dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara dan laki-laki yang mengingat Allah

sangat banyak dan perempuan-perempuan yang mengingat

Al-Ahzab:35
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رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

فُُروَجُهنَّ

َمآُء فُرَِجْت إِذَا ٱلسَّ َو
dan apabila langit telah dibelah Al-Mursalaat:9 فُرَِجْت

ِفظُوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم حَٰ
dan orang-orang yang mereka pada kemaluan mereka mereka

memelihara/menjaga
Al-Mu'minuun:5 لِفُُروِجِهْم

ِفظُوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم حَٰ
dan orang yang pergi mereka pada kemaluan mereka mereka

memelihara/menjaga
Al-Ma'arij:29
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ح ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gembira, kegembiraan

rangsangan, kehebohan, kegirangan, kegemparan, perangsangan,
keriangan, keriaan, kesenangan, kesukaan, suka cita, suka, kenikmatan,
kepuasan, pelesir, kelezatan, minat, kegirangan hati, sukaria, kesenangan

hati, keramaian, kekocakan, keriuhan, lagu, nyanyian untuk paduan
suara, sorak, semangat, keadaan hati, kebahagiaan, sinar matahari, cahaya
matahari, cuaca cerah, cuaca terang, cuaca baik, keadaan terang, ria riuh,
pesta, keatsirian, hal berubah-ubah, uang suap, uang sogok, uang semir,
pelunasan, keyakinan, penebusan dosa, keaktifan, kelincahan, kegiatan,

gelora, semarak, gaya pegas, gaya kenyal, gaya lenting, kemampuan
mengapung, daya pengapungan, tenaga apung, kegairahan, hasrat,

keinginan, rapsodi, pujian yg meluap, pujian yg berlebihan, pesta pora
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۟ فَرُِحوا فَرَِح تَفْرَْح تَفْرَُحوَن تَفْرَُحوا۟
mereka gembira (ia) gembira gembira/bangga gembira gembira

َلفَرٌِح فَْليَفْرَُحوا۟ فَرِِحنَي فَرُِحوَن فَرُِحوا۟
sungguh

kegembiraan
maka hendaklah

bergembira mereka gembira (mereka) gembira mereka gembira

يَفْرَُحوَن يَفْرَُحوا۟ يَفْرَُح َوفَرُِحوا۟
bergembira mereka gembira mereka gembira dan (mereka) bergembira

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَفْرَُحوا۟ ِبَمآ َءاتَىُٰكْم
dan janganlah gembira terhadap apa dia datang kepada kalian Al-Hadiid:23 ۟ تَفْرَُحوا

بَْل أَنتُم ِبَهِديَِّتُكْم تَفْرَُحوَن
bahkan kalian dengan hadiah kalian gembira An-Naml:36 تَفْرَُحوَن

4177

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9


KosakataAlQuran

ذَٰلُِكم ِبَما ُكنتُْم تَفْرَُحوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
yang demikian itu bagi kalian dengan apa adalah kalian gembira di

dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Ghafir:75

إِذْ َقاَل َلُهۥ َقْوُمُهۥ اَل تَفْرَْح
ketika dia mengatakan baginya kaumnya tidak gembira/bangga Al-Qashash:76 تَفْرَْح

فَرَِح ٱمْلَُخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخلََٰف رَُسوِل الـلَّـِه
(ia) gembira orang-orang jauh tertinggal/mengantikan dengan

tinggal/duduk mereka belakang rasul Allah
At-Taubah:81 فَرَِح

َن ِمنَّا رَْحَمًة فَرَِح ِبَها نسَٰ إِنَّآ إِذَآ أَذَْقنَا ٱإْلِ َو
dan sesungguhnya kami apabila (kami) merasakan manusia dari kami

rahmat (ia) gembira karenanya
Asy-Syuura:48

َحتَّىٰٓ إِذَا فَرُِحوا۟ ِبَمآ أُوتُٓوا۟ أََخذْنَُٰهم
sehingga tatkala mereka gembira dengan apa mereka diberi kami

mengambil mereka
Al-An'aam:44 ۟ فَرُِحوا

إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة فَرُِحوا۟ ِبَها َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat mereka gembira

dengannya/karenanya
Ar-Ruum:36

ا َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرُِحوا۟ ِبَما ِعنَدُهم مَِّن ٱْلِعْلمِ فََلمَّ
maka tatkala dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan
keterangan yang nyata mereka gembira dengan apa disisi mereka

daripada pengetahuan

Ghafir:83

َويَتََولَّوا۟ وَُّهْم فَرُِحوَن
dan (mereka) memalingkan dan mereka (mereka) gembira At-Taubah:50 فَرُِحوَن

 فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53

 ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
tiap golongan dengan apa-apa di sisi mereka (mereka) gembira

Ar-Ruum:32

فَرِِحنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
mereka gembira dengan apa/disebabkan dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
Ali-Imran:170 فَرِِحنَي

ا يَْجَمُعوَن فَِبذَٰلَِك فَْليَفْرَُحوا۟ ُهَو َخيٌْر مِّمَّ
maka dengan demikian maka hendaklah bergembira dia kebaikan dari

apa mereka kumpulkan
Yunus:58 ۟ فَْليَفْرَُحوا
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إِنَُّهۥ َلفَرٌِح فَُخوٌر
sesungguhnya dia sungguh kegembiraan kebanggaan diri Huud:10 َلفَرٌِح

ِبِريحٍ طَيِّبٍَة َوفَرُِحوا۟ ِبَها َجآَءتَْها ِريحٌ َعاِصٌف
dengan angin kebaikan dan (mereka) bergembira

dengannya/karenanya datang kepadanya angin (ia[lk]) yang kencang
Yunus:22 ۟ َوفَرُِحوا

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia
kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)

bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26

َوِمۢن بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَفْرَُح ٱمْلُؤِْمنُوَن
dan dari sesudah dan pada hari itu mereka gembira orang-orang yang

beriman
Ar-Ruum:4 يَفْرَُح

إِن تُِصبُْكْم َسيِّئٌَة يَفْرَُحوا۟ ِبَها َو
dan jika dia menimpa kalian kejahatan/bencana mereka gembira

dengannya/karenanya
Ali-Imran:120 ۟ يَفْرَُحوا

َ ٱلَِّذيَن يَفْرَُحوَن ِبَمآ أَتَوا۟ اَل تَْحَسنبَّ
tidak kalian mengira orang-orang yang bergembira dengan apa

mereka sampai
Ali-Imran:188 يَفْرَُحوَن

َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَفْرَُحوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab bergembira

dengan apa dia menurunkan kepadamu
Arraad:36

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلفَرِِحنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang

membanggakan diri
Al-Qashash:76 ٱْلفَرِِحنَي

4179

Vers
i E

va
lua

si
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د ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna orang, perorangan, oknum,

individual, tersendiri, individuil, bernafsi-nafsi, pribadi, persona, pelaku,
kepala, demarkasi, pembatasan, sempadan, batasan, tokoh, orang penting,
figur, orang terkemuka, satu, suatu, esa, sama, eka, orangnya, nomor satu,
se-, tunggal, masing-masing, single, lajang, bujang, tulus, tulus hati, engkel,
tak bersuami, wahid, ikhlas, tulus ikhlas, yg belum kawin, mufrad, wadat,

tak beristri, yg belum menikah, umum, satu-satu, disain, perencanaan,
bentuk, model, pola, tujuan, corak, maksud, konstruksi, mode, bagan,

potongan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memisahkan, berpisah,
menentukan, mengasingkan, mencerai, menyendiri, memencilkan,
mengasingkan diri, merebut hak, memperuntukkan, menyerahkan,

mengirimkan, membuang, menyampaikan, mengisolasikan, menyekat,
menyendirikan, memperasingkan, memihakkan, mengisolirkan,

memperlainkan, mengarantinakan, merencanakan, merangkakan,
merancangkan, memproyeksikan, mengizinkan, memperbolehkan,

memperkenankan, menyediakan, merelakan, membolehkan,
membebaskan, memberikan, mempertimbangkan, memperhitungkan,

menghargai, memperkenan

َوفُرََٰدٰى فُرََٰدٰى فَرًْدا
dan sendiri-sendiri sendiri-sendiri sendirian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونَرِثُُهۥ َما يَُقوُل َويَأِْتينَا فَرًْدا
dan akan mewarisinya apa dia mengatakan dan akan datang kepada

kami sendirian
Maryam:80 فَرًْدا

 وَُكلُُّهْم َءاِتيِه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فَرًْدا
dan mereka semua datang kepadanya pada hari kiamat-kiamat

sendirian
Maryam:95

رِِثنَي رَبِّ اَل تَذَرِْنى فَرًْدا َوأَنَت َخيُْر ٱْلوَٰ
Tuhan tidak (kamu) biarkan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik

orang-orang yang mewarisi
Al-Anbiyaa':89

َل َمرٍَّة َوَلَقْد ِجئْتُُمونَا فُرََٰدٰى َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
dan sesungguhnya kalian datang kepada Kami sendiri-sendiri

seperti/sebagaimana kami menciptakan kalian paling pertama kali
Al-An'aam:94 فُرََٰدٰى
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ُقْل إِنََّمآ أَِعظُُكم ِبوَِٰحَدٍة أَن تَُقوُموا۟ لِـلَّـِه َمثْنَىٰ َوفُرََٰدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah memberi

nasihat kepada kalian dengan satu bahwa kalian berdiri kepada Allah
dua dan sendiri-sendiri

Saba':46
َوفُرََٰدٰى
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دس فر
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna firdaus, sorga, surga, langit,

kayangan, janat, keadaan sangat bahagia
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلِفرَْدْوِس ٱْلِفرَْدْوَس
surga firdaus surga firdaus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لُِدوَن ٱلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱْلِفرَْدْوَس ُهْم ِفيَها خَٰ
orang-orang yang mereka mewarisi surga firdaus mereka didalamnya

orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:11

ٱْلِفرَْدْوَس
َكانَْت َلُهْم َجنَُّٰت ٱْلِفرَْدْوِس نُزاًُل

adalah ia bagi mereka surga surga firdaus anugerah-anugerah Al-Kahfi:107 ٱْلِفرَْدْوِس
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ر ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelepasan, jalan keluar,

hiburan, pelolosan, penerbangan, terbangnya, larinya, tangga, tingkat,
pengaliran, lalat, lalar, golbi, tutup luar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melarikan diri, lepas,
melepaskan diri, luput, hilang, keluar, meloloskan diri, terbang, lolos, lari,

berlibur, berhasil meloloskan diri, bertolak, menyingkir diri, turun,
memulai, berangkat, menanggalkan, memulakan, dilepaskan, membuat,

dibebaskan, mengirimkan, terhindar, menghafal, menghafalkan,
mengungsi, minggat, mengambil langkah seribu, lenyap, melayang,

berkibar, menerbangkan, mengemudikan, beterbangan, berterbangan,
berjalan cepat, lari dgn cepat, los remnya, lepas remnya, meluncur, lari

dgn kekasih, meninggalkan perkubuan, pergi mendadak dan diam-diam,
mengalirkan, mencetak

۟ ٓوا فَِفرُّ فَفََررُْت فَرَّْت فََررْتُم وَن تَِفرُّ
maka segera maka (aku) lari (ia) lari (kalian) melarikan

diri lari

ٱمْلَفَرُّ ٱْلِفرَاُر يَِفرُّ ِفرَاًرا
tempat lari lari-lari lari pelarian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَن ِمنُْه ُقْل إِنَّ ٱمْلَْوَت ٱلَِّذى تَِفرُّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya kematian yang lari dari

padanya
Al-Jumu'ah:8 وَن تَِفرُّ

ُقل لَّن يَنفََعُكُم ٱْلِفرَاُر إِن فََررْتُم مَِّن ٱمْلَْوِت
kamu hendaklah mengatakan tidaklah memberi manfaat kepada

kalian lari-lari jika (kalian) melarikan diri dari mati
Al-Ahzab:16 فََررْتُم

فَرَّْت ِمن َقْسَورَةٍۭ
(ia) lari dari singa

Al-
Muddaththir:51 فَرَّْت

َا ِخفْتُُكْم فَفََررُْت ِمنُكْم ملَّ
maka (aku) lari diantara kalian ketika saya takut kepadamu Asy-Syu'araa':21 فَفََررُْت
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نُْه نَِذيٌر مُِّبنٌي ٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه إِنِّى َلُكم مِّ فَِفرُّ
maka segera kepada Allah sesungguhnya aku bagi kalian dari

padanya pemberi peringatan yang nyata

Adz-
Dzaariyaat:50

۟ ٓوا فَِفرُّ
َلِو ٱطََّلْعَت َعَليِْهْم َلَولَّيَْت ِمنُْهْم ِفرَاًرا َومَلُلِئَْت ِمنُْهْم ُرْعبًا

jika (kamu) melihat atas mereka tentu (kamu) memalingkan dari
mereka pelarian dan tentudipenuhi dari mereka ketakutan

Al-Kahfi:18 ِفرَاًرا
 إِن يُِريُدوَن إاِلَّ ِفرَاًرا

bahwa mereka mengharapkan hanyalah pelarian
Al-Ahzab:13

 فََلْم يَزِْدُهْم ُدَعآِءٓى إاِلَّ ِفرَاًرا
maka tidak (ia) menambah mereka memohon kecuali pelarian

Nuh:6

يَْوَم يَِفرُّ ٱمْلَرُْء ِمْن أَِخيِه
pada hari lari seseorang dari saudaranya Abasa:34 يَِفرُّ

ُقل لَّن يَنفََعُكُم ٱْلِفرَاُر إِن فََررْتُم مَِّن ٱمْلَْوِت
kamu hendaklah mengatakan tidaklah memberi manfaat kepada

kalian lari-lari jika (kalian) melarikan diri dari mati
Al-Ahzab:16 ٱْلِفرَاُر

ُن يَْوَمِئٍذ أَيَْن ٱمْلَفَرُّ نسَٰ يَُقوُل ٱإْلِ
dia mengatakan manusia pada hari itu dimana tempat lari Al-Qiyaamah:10 ٱمْلَفَرُّ
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ش ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perabotan, perabot, meja

kursi, perkakas rumah, sikat, kuas, sapu, penyapu, pertempuran,
perkelahian, kol, semak-semak, lari beranting, giliran, penggantian,

perlombaan estafet
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyediakan, memberi,
melengkapi dgn perkakas, menyikat, bersentuhan, mempergosokkan,

menguas, bersentuh, menyampaikan, menyiarkan, mengganti

َوفَرًْشا َكٱْلفَرَاِش ِفرًَٰشا فُرُشٍۭ فَرَْشنََٰها
dan penyembelehan seperti anai-anai hamparan

hamparan /
permadani-
permadani

(kami)
menghamparkannya

َوفُرٍُش
dan hamparan/kasur-kasur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱأْلَرَْض فَرَْشنََٰها فَِنْعَم ٱمْلَِٰهُدوَن
dan bumi (kami) menghamparkannya maka nikmat orang yang

menghamparkan

Adz-
Dzaariyaat:48

فَرَْشنََٰها
ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن

mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-
permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun

dekat

Ar-Rahman:54
فُرُشٍۭ

َمآَء ِبنَآًء ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِفرًَٰشا َوٱلسَّ
yang ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan dan langit

bangunan/atap
Al-Baqarah:22 ِفرًَٰشا

يَْوَم يَُكوُن ٱلنَّاُس َكٱْلفَرَاِش ٱمْلَبْثُوِث
pada hari adalah mereka manusia seperti anai-anai (ia[lk]) yang

ditebarkan
Al-Qaariah:4 َكٱْلفَرَاِش

مِ َحُموَلًة َوفَرًْشا َوِمَن ٱأْلَنْعَٰ
dan diantara binatang ternak untuk pengangkutan dan penyembelehan Al-An'aam:142 َوفَرًْشا
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َوفُرٍُش مَّرْفُوَعٍة
dan hamparan/kasur-kasur (ia[pr]) yang ditinggikan Al-Waqi'a:34 َوفُرٍُش
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Kosakata AlQuran

ط ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kewalahan, perbuatan yg

keterlaluan, meluap-luap, mayoritas, kebanyakan, volume, pemborosan,
kelebihan, surplus, redundansi, keunggulan, kelebihan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kadung, melebih-lebihkan

مُّفْرَطُوَن فُرُطًا فَرَّطْنَا فَرَّطتُْم فَرَّطُت
orang-orang yang

menjadi cepat
melaikan

pelalaian kami melalaikan (kalian) melalaikan (aku) telah
melalaikan

يُفَرِّطُوَن يَفْرَُط
mereka malalaikan melalaikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن تَُقوَل نَفٌْس يََٰحْسرَتَىٰ َعَلىٰ َما فَرَّطُت ِفى َجنِۢب الـلَّـِه
bahwa mengatakan jiwa/seorang aduhai penyesalanku atas/terhadap

apa (aku) telah melalaikan di dalam sisi Allah
Az-Zumar:56 فَرَّطُت

َوِمن َقبُْل َما فَرَّطتُْم ِفى يُوُسَف فََلْن أَبْرََح ٱأْلَرَْض
dan dari sebelum apa (kalian) melalaikan di dalam yusuf maka tidak

(ia) meninggalkan bumi/negeri
Yusuf:80 فَرَّطتُْم

َقاُلوا۟ يََٰحْسرَتَنَا َعَلىٰ َما فَرَّطْنَا ِفيَها
mereka berkata aduhai kami menyesal atas/terhadap apa kami

melalaikan padanya(kiamat)
Al-An'aam:31 فَرَّطْنَا

مَّا فَرَّطْنَا ِفى ٱْلِكتَِٰب ِمن َشىٍْء
tidaklah kami melalaikan di dalam kitab dari sesuatu

Al-An'aam:38

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه وََكاَن أَْمرُهُۥ فُرُطًا
dan dia mengikuti hawa nafsunya dan ia adalah urusan-urusannya

pelalaian
Al-Kahfi:28 فُرُطًا
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أَنَّ َلُهُم ٱْلُحْسنَىٰ اَل َجرََم أَنَّ َلُهُم ٱلنَّاَر َوأَنَُّهم مُّفْرَطُوَن
bahwasanya bagi mereka kebaikan tidak (ia) merasa ragu-

ragu/berdosa bahwasanya bagi mereka neraka dan sesungguhnya
mereka orang-orang yang menjadi cepat melaikan

An-Nahl:62
مُّفْرَطُوَن

أَن يَفْرَُط َعَليْنَآ أَْو أَن يَطَْغىٰ
bahwa melalaikan atas (kami) atau bahwamelebihi batas Thaahaa:45 يَفْرَُط

تََوفَّتُْه رُُسُلنَا َوُهْم اَل يُفَرِّطُوَن
dia supaya mewafatkannya utusan-utusan kami dan mereka tidak

mereka malalaikan
Al-An'aam:61 يُفَرِّطُوَن
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ظ ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tenaga, gaya, angkatan,

pasukan, paksa, paksaan, perangkatan, pengenaan, klaim, pembebanan,
gangguan, kerugian, penipuan, urutan, buku, ketertiban, cadangan,

komisi, pesanan, pesan, perintah, orde, susunan, tertib, ketertiban, tata,
tata tertib, bawah, hamil, tanda, pasang, deposito, berkas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memaksakan, mengenakan,
membebankan, menjatuhkan, menentukan, mengadakan, menanamkan,

menanam, menipu, mengambil kesempatan, memikulkan, memaksa,
mengeraskan, mendaruratkan, memperkosa, mempercepat langkah,

memau-maukan, mendorong, mendesak,menempatkan, tempat,
menemukan, posisi, menempatkan, menetapkan, masukkan, termasuk,
insert, menggabungkan, dimasukkan ke dalam, berbaring, meletakkan,

berbaring, mengatur, menyimpan, membubuhkan, menambahkan,
mewujudkan, mengirimkan, mengusulkan, pondok, yang diajukan, tangan,

memberi, menyerahkan, menyerah, katakanlah, mengatakan, berbicara,
menyebutkan, menanamkan, berinvestasi, menanamkan, infus, tanaman,
tumbuh, mengolah, tabur, melempar, cor, melemparkan, melemparkan,
melemparkan, mengirim, membuang, mengusir, mengirimkan, perintah,

instruksi, menyuruh, biaya, memanggil

فَرَْضنَا فَرَْضتُْم فَرََض فَارٌِض تَفْرُِضوا۟
(kami) menentukan

/ mewajibkan
(kalian) menentukan

/ mewajibkan
ia telah menentukan

/ mewajibkan yang tua menentukan

ٱْلفَِريَضِة َوفَرَْضنََٰها مَّفُْروًضا فَِريَضًة
penentuan dan (kami) wajibkannya yang ditentukan ketentuan/mahar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وُهنَّ أَْو تَفْرُِضوا۟ َلُهنَّ فَِريَضًة َما َلْم تََمسُّ
apa belum/sebelum (ia) agar supaya menyentuh mereka[pr] atau

menentukan bagi mereka ketentuan/mahar
Al-Baqarah:236 ۟ تَفْرُِضوا

الَّ فَارٌِض واََل ِبْكٌر
tidak yang tua dan tidak muda Al-Baqarah:68 فَارٌِض
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فََمن فَرََض ِفيِهنَّ ٱْلَحجَّ
maka barang siapa ia telah menentukan / mewajibkan tentang mereka

berhaji
Al-Baqarah:197 فَرََض

إِنَّ ٱلَِّذى فَرََض َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن َلرَآدَُّك إَِلىٰ َمَعاٍد
sesungguhnya yang ia telah menentukan / mewajibkan atas kamu al

quran benar-benar mengembalikan kamu kepada tempat kembali
Al-Qashash:85

ِفيَما فَرََض الـلَّـُه َلُهۥ ُسنََّة الـلَّـِه
dalam/tentang apa ia telah menentukan / mewajibkan Allah baginya

sunnah/peraturan Allah
Al-Ahzab:38

ِنُكْم َقْد فَرََض الـلَّـُه َلُكْم تَِحلََّة أَيْمَٰ
sungguh telah ia telah menentukan / mewajibkan Allah bagi kalian

pembebasan sumpah-sumpah kalian
At-Tahriim:2

َوَقْد فَرَْضتُْم َلُهنَّ فَِريَضًة
dan sesungguhnya (kalian) menentukan / mewajibkan bagi mereka

ketentuan/mahar
Al-Baqarah:237 فَرَْضتُْم

فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم إآِلَّ أَن يَْعفُوَن
maka (bayarlah) seperdua apa (kalian) menentukan / mewajibkan

kecuali bahwa/jika memaafkan
Al-Baqarah:237

آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50
فَرَْضنَا

وُهنَّ أَْو تَفْرُِضوا۟ َلُهنَّ فَِريَضًة َما َلْم تََمسُّ
apa belum/sebelum (ia) agar supaya menyentuh mereka[pr] atau

menentukan bagi mereka ketentuan/mahar
Al-Baqarah:236 فَِريَضًة

 َوَقْد فَرَْضتُْم َلُهنَّ فَِريَضًة
dan sesungguhnya (kalian) menentukan / mewajibkan bagi mereka

ketentuan/mahar
Al-Baqarah:237

أَيُُّهْم أَْقرَُب َلُكْم نَفًْعا فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه
siapa diantara mereka paling/lebih dekat bagi kalian kemanfaatan

ketentuan/mahar dari Allah
An-Nisa:11

فَـَٔاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم
maka berilah mereka maskawin mereka ketentuan/mahar dan tidak

dosa-dosa atas kalian
An-Nisa:24

ِبيِل فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه َوٱبِْن ٱلسَّ
dan orang-orang jalan ketentuan/mahar dari Allah

At-Taubah:60

ا َقلَّ ِمنُْه أَْو َكثَُر نَِصيبًا مَّفُْروًضا ِممَّ
dari apa sedikit dari padanya atau ia memperbanyak bagian/sebagian

besar yang ditentukan
An-Nisa:7 مَّفُْروًضا
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 لََّعنَُه الـلَّـُه َوَقاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا مَّفُْروًضا
dia mengutukinya Allah dan dia mengucapkan sungguh dia akan

mengambil dari hamba-hamba-mu bagian/sebagian besar yang
ditentukan

An-Nisa:118

ُروَن ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1
َوفَرَْضنََٰها

ِفيَما تَرََٰضيْتُم ِبِهۦ ِمۢن بَْعِد ٱْلفَِريَضِة
terhadap apa (sesuatu) saling merelakan dengannya dari sesudah

penentuan
An-Nisa:24 ٱْلفَِريَضِة
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ع ر ف
Makna kata dasar :

َوِفْرَعْوَن َوفَْرُعَها لِِفْرَعْوَن ِفْرَعْوُن ِفْرَعْوَن
dan fir'aun dan cabangnya kepada fir'aun fir'aun fir'aun

يَِٰفْرَعْوُن َوِفْرَعْوُن
hai fir'aun dan Fir'aun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن إِذْ نَجَّ َو
dan ketika kami selamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun Al-Baqarah:49 ِفْرَعْوَن

فَأَنَجيْنَُٰكْم َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن َوأَنتُْم تَنظُُروَن
maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan

keluarga/pengikut fir'aun dan kalian kalian memperhatikan
Al-Baqarah:50

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/kaum fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Ali-Imran:11

يِ۟هۦ ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka (rasul-rasul) Musa

dengan ayat-ayat Kami kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-A'raaf:103

 َقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dia mengatakan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun

Al-A'raaf:109

َحرَةُ ِفْرَعْوَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ َلنَا أَلَْجًرا َوَجآَء ٱلسَّ
dan dia datang para penyihir fir'aun mereka berkata sesungguhnya

bagi kami sungguh (dapat) upah
Al-A'raaf:113

 َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun

Al-A'raaf:127
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ِننَي َوَلَقْد أََخذْنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن ِبٱلسِّ
dan sesungguhnya kami telah mengambil keluarga/kaum fir'aun

dengan beberapa tahun
Al-A'raaf:130

إِذْ أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب َو
dan ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum fir'aun mereka

menimpakan pada kalian buruk siksa
Al-A'raaf:141

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:52

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:54

َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan kami tenggelamkan keluarga/pengikut fir'aun dan semuanya

adalah mereka orang-orang menindas
Al-Anfaal:54

ُروَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن  ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ َوهَٰ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Musa dan Harun

kepada fir'aun
Yunus:75

يٌَّة مِّن َقْوِمِهۦ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن  فََمآ َءاَمَن مِلُوَسىٰٓ إاِلَّ ذُرِّ
maka tidak ada ia beriman kepada Musa kecuali keturunan dari

kaumnya atas/terhadap ketakutan dari fir'aun
Yunus:83

إِنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفى ٱأْلَرِْض يِ۟هْم أَن يَفِْتنَُهْم َو َوَمإَلِ
dan pemuka-pemuka mereka akan (ia) memfitnah mereka dan

sesungguhnya kami fir'aun perbuatan sewenang-wenang di dalam
bumi

Yunus:83

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88

يِ۟هۦ فَٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ِفْرَعْوَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka mereka mengikuti

perintah fir'aun
Huud:97

يِ۟هۦ فَٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ِفْرَعْوَن  إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka mereka mengikuti

perintah fir'aun
Huud:97

َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبرَِشيٍد
dan tidak ketetapan fir'aun dengan petujuk paling benar

Huud:97

إِذْ أَنَجىُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
ketika (dia) menyelamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun

mereka menimpakan pada kalian buruk siksa
Ibrahim:6
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ٱذَْهْب إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
(kamu) pergilah kepada FirXaun fir'aun sesungguhnya dia (ia)

melampaui batas
Thaahaa:24

ٱذَْهبَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
pergilah kamu berdua kepada fir'aun sesungguhnya dia (ia)

melampaui batas
Thaahaa:43

يِ۟هۦ فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما َعالِنَي إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka/tetapi mereka takabur

dan adalah mereka kaum orang-orang yang sombong

Al-
Mu'minuun:46

َقْوَم ِفْرَعْوَن أاََل يَتَُّقوَن
kaum fir'aun mengapa tidak mereka bertakwa

Asy-Syu'araa':11

َلِمنَي فَأِْتيَا ِفْرَعْوَن فَُقوآَل إِنَّا رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
maka datanglah kamu berdua fir'aun maka katakanlah sesungguhnya

kami rasul/utusan Tuhan semesta alam
Asy-Syu'araa':16

فَأَْلَقْوا۟ ِحبَاَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا۟ ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱْلغَٰلِبُوَن
lalu (mereka) melemparkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat

mereka dan mereka berkata dengan kekuasaan / kekuatan fir'aun
sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang

mengalahkan/menang

Asy-Syu'araa':44

ِفى ِتْسعِ َءايٍَٰت إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِهۦٓ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
di dalam sembilan ayat-ayat kepada fir'aun dan kaumnya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
An-Naml:12

إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفى ٱأْلَرِْض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا
sesungguhnya fir'aun atas/terhadap di dalam muka bumi dan dia

menjadikan penduduknya golongan-golongan
Al-Qashash:4

َن مَٰ َن َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض َونُِرَى ِفْرَعْوَن َوهَٰ َونَُمكِّ
dan diteguhkan bagi mereka di dalam muka bumi dan telah

diperlihatkan (oleh dia[lk]) fir'aun dan Haman
Al-Qashash:6

فَٱْلتََقطَُهۥٓ َءاُل ِفْرَعْوَن لِيَُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحزَنًا
maka memungutnya keluarga fir'aun supaya keduanya menjadi bagi

mereka musuh dan kesedihan
Al-Qashash:8

ِطـِٔنَي َن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا۟ خَٰ مَٰ إِنَّ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
sesungguhnya fir'aun dan Haman dan para bala tentara keduanya

adalah mereka orang-orang yang bersalah
Al-Qashash:8

َوَقاَلِت ٱْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعنْيٍ لِّى َوَلَك اَل تَْقتُُلوهُ
dan ia telah berkata isteri fir'aun penyejuk mata bagiku dan bagimu

tidak membunuhnya
Al-Qashash:9

يِ۟هۦٓ بَِّك إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ نَاِن ِمن رَّ فَذَِٰنَك بُرْهَٰ
maka inilah/demikian itu dua bukti (mukjizat) dari tuhanmu kepada

fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-Qashash:32
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ِحٌر َكذَّاٌب َن َوقَُٰروَن فََقاُلوا۟ سَٰ مَٰ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
kepada fir'aun dan Haman dan karun maka mereka mengatakan

(ia[lk]) yang menyihir pendusta
Ghafir:24

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28

َوَما َكيُْد ِفْرَعْوَن إاِلَّ ِفى تَبَاٍب
dan tidak tipu daya fir'aun kecuali di dalam pelipatan

kerugian/kebinasaan
Ghafir:37

َوَحاَق ِبـَٔاِل ِفْرَعْوَن ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
dan meliputi/mengepung dengan keluarga/kaum fir'aun buruk siksa

Ghafir:45

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46

يِ۟هۦ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Az-Zukhruf:46

َوَلَقْد فَتَنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجآَءُهْم رَُسوٌل َكِريٌم
dan sesungguhnya kami menguji sebelum mereka kaum fir'aun dan

telah datang kepada mereka seorang rasul (ia[lk]) yang sangat mulia
Ad-Dukhaan:17

ِمن ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ َكاَن َعالِيًا مَِّن ٱمْلُْسرِِفنَي
dari fir'aun sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membanggakan

dari/termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan
Ad-Dukhaan:31

َوِفى ُموَسىٰٓ إِذْ أَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan pada Musa ketika kami mengutusnya kepada fir'aun dengan

alasan nyata

Adz-
Dzaariyaat:38

َوَلَقْد َجآَء َءاَل ِفْرَعْوَن ٱلنُّذُُر
dan sesungguhnya dia datang keluarga/kaum fir'aun pemberian

peringatan/ancaman
Al-Qamar:41

 َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْمَرأََت ِفْرَعْوَن
dan (ia) membuat Allah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka

mengimani isteri fir'aun
At-Tahriim:11

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي ِنى ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِهۦ َونَجِّ َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya

dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari kaum yang mendzalmi
At-Tahriim:11

َكَمآ أَرَْسْلنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن رَُسواًل
sebagaimana kami telah mengutus kepada fir'aun seorang rasul

Al-
Muzzammil:15
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ٱذَْهْب إَِلىٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ طََغىٰ
(kamu) pergilah kepada fir'aun sesungguhnya dia (ia) melampaui

batas
An-Naziaat:17

ِفْرَعْوَن َوثَُموَد
fir'aun dan kaum tsamud

Al-Buruuj:18

َقاَل ِفْرَعْوُن َءاَمنتُم ِبِهۦ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan fir'aun apakah kalian beriman dengannya sebelum

sesungguhnya telinga bagi kalian
Al-A'raaf:123 ِفْرَعْوُن

َوَدمَّرْنَا َما َكاَن يَْصنَعُ ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهۥ َوَما َكانُوا۟ يَْعرُِشوَن
dan kami menghancurkan apa adalah dia dia membuat fir'aun dan

kaumnya dan tidak adalah mereka mereka membangun singgasana
Al-A'raaf:137

ِحٍر َعلِيمٍ َوَقاَل ِفْرَعْوُن ٱئْتُوِنى ِبُكلِّ سَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun datangkanlah / bawalah kepadaku

dengan setiap penyihir sangat pandai
Yunus:79

َوزْنَا ِببَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن  َوجَٰ
dan kami seberangkan Bani Israil laut maka (ia[lk]) akhirnya

mengikuti mereka fir'aun
Yunus:90

 فَْسـَْٔل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِذْ َجآَءُهْم فََقاَل َلُهۥ ِفْرَعْوُن
maka tanyakanlah Bani Israil tatkala ia datang kepada mereka lalu ia

mengatakan baginya fir'aun
Al-Isra:101

فَتََولَّىٰ ِفْرَعْوُن فََجَمعَ َكيَْدهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan fir'aun lalu (ia)

mengumpulkan tipu dayanya kemudian telah pasti datang
Thaahaa:60

فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجنُوِدِهۦ فََغِشيَُهم مَِّن ٱْليَمِّ َما َغِشيَُهْم
maka (ia[lk]) akhirnya mengikuti mereka fir'aun dengan para bala

tentaranya lalu (ia) menutup mereka dari laut apa yang (ia) menimpa
/ menutup mereka

Thaahaa:78

َوأََضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُهۥ َوَما َهَدٰى
dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah fir'aun kaumnya dan

tidak dia mendapat petunjuk
Thaahaa:79

َلِمنَي َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما رَبُّ ٱْلعَٰ
dia mengatakan fir'aun dan tidak tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':23

ِشِريَن فَأَرَْسَل ِفْرَعْوُن ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
lalu (aku) akhirnya mengirimkan fir'aun di dalam kota-kota mereka

berkumpul
Asy-Syu'araa':53

ُ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََل
dan dia mengucapkan fir'aun wahai pemuka-pemuka

Al-Qashash:38
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َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِنىٓ أَْقتُْل ُموَسىٰ َوْليَْدُع َربَُّهۥٓ
dan dia mengucapkan fir'aun biarkan aku membunuh Musa dan

hendaklah dia berdo'a tuhannya
Ghafir:26

إِن َجآَءنَا َقاَل ِفْرَعْوُن َمآ أُِريُكْم إاِلَّ َمآ أََرٰى
jika dia datang kepada kami dia mengatakan fir'aun tidak (aku)
kemukakan kepada kalian kecuali apa yang (aku) memandang

Ghafir:29

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36

َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51

ُت ِبٱْلَخاِطئَِة َوَجآَء ِفْرَعْوُن َوَمن َقبَْلُهۥ َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ
dan dia datang fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan negeri-negeri

yang runtuh/terbalik dengan kesalahan-kesalahan
Al-Haaqqah:9

فََعَصىٰ ِفْرَعْوُن ٱلرَُّسوَل فَأََخذْنَُٰه أَْخذًا َوِبياًل
maka mendurhakai fir'aun rasul maka (kami) ambil/siksa dia siksaan

yang berat

Al-
Muzzammil:16

َحرَةُ َقاُلوا۟ لِِفْرَعْوَن ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka tatkala dia datang para penyihir mereka berkata kepada fir'aun Asy-Syu'araa':41 لِِفْرَعْوَن

ِبيِل وََكذَٰلَِك زُيَِّن لِِفْرَعْوَن ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوُصدَّ َعِن ٱلسَّ
dan demikianlah dia dihiasi kepada fir'aun buruk perbuatannya dan

menghalangi dari jalan
Ghafir:37

َمآِء َكَشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصُلَها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفى ٱلسَّ
seperti pohon kebaikan akarnya (ia[lk]) yang mengkokohkan dan

cabangnya di dalam langit
Ibrahim:24 َوفَْرُعَها

نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3 َوِفْرَعْوَن

َن َوَلَقْد َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت مَٰ َوقَُٰروَن َوِفْرَعْوَن َوهَٰ
dan karun dan fir'aun dan Haman dan sesungguhnya ia datang kepada

mereka Musa dengan keterangan yang nyata
Al-Ankabuut:39

َوِفْرَعْوَن ِذى ٱأْلَْوتَاِد
dan fir'aun yang memiliki pasak-pasak (bala tentara)

Al-Fajr:10

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara
Shaad:12 َوِفْرَعْوُن

4197

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُن ُلوٍط إِْخوَٰ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َو
dan kaum 'ad dan FirXaun dan saudara lut

Qaaf:13

َلِمنَي َوَقاَل ُموَسىٰ يَِٰفْرَعْوُن إِنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
dan dia mengucapkan Musa hai fir'aun sesungguhnya aku seorang

rasul dari Tuhan semesta alam
Al-A'raaf:104 يَِٰفْرَعْوُن

إِنِّى أَلَظُنَُّك يَِٰفْرَعْوُن َمثْبُوًرا َو
dan sesungguhnya aku sungguh aku menyangka kamu hai fir'aun

yang dibinasakan
Al-Isra:102
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غ ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gerbong kosong, botol

kosong, kosong, hampa, lowong, kelompang, luang, kropok, keropok, hana,
perai, perei, prei, gabug, kekosongan, kehampaan, lowongan, yg tdk
berlaku, tdk sah, tak berguna, akhir, tamat, ujung, tujuan, cita-cita,
bagian, penutup, penghabisan, ajal, bagian terakhir, dasar, lapisan

penutup, kesempurnaan, cat penutup, polituran, terbatas, saluran, selokan,
got, serokan, pipa saluran, pengosongan, pipa kuras, bandar, hujan deras,

hujan lebat, hujan berderau, hujan keras, banjur, lengkap, penuh,
komplet, tuntas, pepak, sempurna, paripurna, menyeluruh, rampung,

genap, cukup, bulat, purna, pol
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengosongkan,

melengangkan, bermuara, mengalir, menuangkan, mempertunggang,
mempertunggangkan, mengungsi, mengungsikan, menyingkir,

menyingkirkan, berakhir, mengakhiri, menamatkan, menghabisi,
mempersiapkan, menghentikan, menutup, menyudahi, mempersudahkan,

selesai, tamat, memutuskan, menyelesaikan, membunuh,
menyempurnakan, menghabiskan, menyapu, menghaluskan, tdk

berhubungan dgn, meletihkan, melelahkan, menyiapkan, memecat,
membatasi, menguras, mengalirkan, mengeringkan, memperkurus,

mengeluarkan, menarik, menyalurkan, keluar airnya, meminum habis,
mencucurkan, menjadi kosong, menjadi hampa, menyimpulkan, menarik

kesimpulan, menandatangani, berpendapat, menjadikan, membuhul,
membereskan, mematangkan, menyetujui, mencurahkan, mengucurkan,

melimpah, menuang, menyiramkan, turun, meruah, datang beramai-
ramai, melapangkan, meninggalkan, meluangkan, melowongkan,
memperlapang, mengisi, melengkapi, melengkapkan, mencapai,

membulatkan, meperlengkapi

فَٰرًِغا فََرْغَت َسنَفْرُغُ أُفْرِغْ أَفْرِغْ
(ia[lk]) yang

kosong
(kamu)

menyelesaikan/bertindak
akan

berurusan/bertindak ditungkanlah kamu hendaklah
menuangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا
mereka berkata ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas

kami kesabaran
Al-Baqarah:250 أَفْرِغْ

َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا َوتََوفَّنَا ُمْسلِِمنَي
ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas kami kesabaran dan

kamu hendaklah mewafatkan kami orang-orang yang berserah diri
Al-A'raaf:126
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َقاَل َءاتُوِنىٓ أُفْرِغْ َعَليِْه ِقطًْرا
dia mengatakan datangkan / berikan kepadaku ditungkanlah atasnya

leburan tembaga
Al-Kahfi:96 أُفْرِغْ

َسنَفْرُغُ َلُكْم أَيَُّه ٱلثََّقاَلِن
akan berurusan/bertindak bagi kalian manakah kedua (orang/sesuatu)

yang dibebani
Ar-Rahman:31 َسنَفْرُغُ

فَِإذَا فََرْغَت فَٱنَصْب
maka apabila (kamu) menyelesaikan/bertindak maka kerja keraslah

kamu
Ash-Sharh:7 فََرْغَت

َوأَْصبَحَ فَُؤاُد أُمِّ ُموَسىٰ فَٰرًِغا
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan hati ibu Musa (ia[lk]) yang kosong Al-Qashash:10 فَٰرًِغا
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ق ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bagian, sisi sebelah, selisih,

beda, kelainan, perselisihan, pertentangan, pembedaan, keistimewaan,
hormat, tanda kehormatan, tikai, diferensiasi, deferensiasi,

ketidaksesuaian, kesenjangan, ketidakcocokan, diskrepansi, keragaman,
keanekaragaman, kepelbagaian, bhinneka, hal menyimpang, hal

menyeleweng, disparitas, keadaan tdk seimbang, kontras, perlawanan,
variasi, selingan, akhiran, perubahan, pertengkaran, diskriminasi,

pemisahan, sifat memilih-milih, ketidaksamaan, ketidaksamarataan,
penyebaran, tersebarnya, olesan, lebar, lumuran, diversifikasi, kelainan,

selisih, perselisihan, perubahan, pertengkaran, pertentangan, beda, ubah,
tikai, ikhtilaf, parak, furak, pertikaian, salinan, keasingan, sisa,

pembedaan, keistimewaan, tersebar, bersifat panjang, memakai banyak
kata-kata, hormat, tanda kehormatan, medali, bagian, pihak, peranan,
daerah, tempat, suku, penggalan, pembagi, pedagang, penjual, pembagi

kartu, belah, kontingen, sibak, kerat, pisah, tersendiri, khas, kelumit,
kuak, saham, seksi, bab, penampang, potongan, juring, golongan, belahan,

afdeling, pangsa, ruang, ruangan, ira, anggota, ketidaksesuaian,
kesenjangan, ketidakcocokan, diskrepansi, jasa, sifat khusus.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membedakan, mengenal,
memperbedakan, menunjukkan keistimewaan, memperlainkan,

memarakkan, mengadakan perbedaan, menjadi berlainan, membeda-
bedakan, melakukan diskriminasi, mendiskriminasikan, memilih bulu,

mengadakan diskriminasi, memutuskan, memotong, memisahkan,
merenggangkan, menceraikan, menandai, memberi tanda, berpisah,

menyibak, membagi, bercerai, membaur, menyebarkan, memencarkan,
menabur, menaburkan, membagikan, membagi secara adil, memberi

bagian, membagikan di antara, mendistribusikan, menyalurkan,
mengedarkan, mencatu, mendistribusi, memperedarkan, mengeluarkan,
melepaskan, memberitahukan, mengumumkan, habis, menyemburkan,

kehabisan, membagikan dlm bungkusan, takut, kuatir, menaruh dahsyat,
menguncup, mengizinkan, memperbolehkan, memperkenankan,

menyediakan, merelakan, membolehkan, membebaskan, memberikan,
mempertimbangkan, memperhitungkan, menghargai, memperkenan,

membubarkan, bubar, berpencaran, mengaparkan, menyebar, berpencar,
membedakan, membeda-bedakan, mengadakan perbedaan, menjadi

berlainan, memisahkan, menjeniskan, menyaring, menceraikan, cerai,
menjarakkan, menyebelahkan, putus, melainkan, menceraiberaikan,
memperlainkan, memperceraikan, memperenggang, bagi, bercabang,

menjual, memotong, membelah, menjadi takut, menaburi tentang.

فَارُِقوُهنَّ تَفَرَُّقٓوا۟ تَفَرَُّقوا۟ َق تَفَرَّ تَتَفَرَُّقوا۟
(mereka) yang
menceraikan
mereka[pr]

kalian mencerai-
beraikan

kalian mencerai-
beraikan

(ia) kemudian
menjadi berpecah-

belah
memecah belah
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فَِريًقا فَرَْقنَُٰه فَرَْقنَا َق فَتَفَرَّ فَارُِقوُهنَّ
segolongan/sebagian pisah-pisahkannya kami memisahkan maka dia menjadi

bercerai-berai
(mereka) yang
menceraikan
mereka[pr]

۟ فَرَُّقوا فَِريَقاِن فَِريٍق فَِريٌق فَِريًقا
mereka memecah

belah
pemisah dua

golongan segolongan segolongan segolongan/sebagian

فَٱفُْرْق فَفَِريًقا فَرًْقا فَرَّْقَت فَرَُّقوا۟
maka kamu
hendaknya

memisahkan
maka beberapa

golongan sebeda-beda (kamu) membuat
perpecahan

mereka memecah
belah

ِفْرٍق ِفَراُق فُرَْقانًا فَٱْلفَٰرِقَِٰت فَٱفُْرْق
bagian/belahan perpisahan furqan / pembeda lalu yang

membedakan/memisahkan
maka kamu
hendaknya

memisahkan

تَفَرُِّقوَن مُّ تَفَرَِّقٍة مُّ َلفَِريًقا ِفرَْقٍة ِفْرٍق
(mereka) yang

kemudian memisah-
misah

berlainan sungguh segolongan golongan-gologan bagian/belahan

َوفَِريًقا َوتَفِْريقًۢا ُق نُفَرِّ مِّنُْهم تَفَرُِّقوَن مُّ
dan segolongan dan pemecah belah kami membeda-

bedakan segolongan
(mereka) yang

kemudian memisah-
misah

يَتَفَرََّقا َوٱْلفُرَْقاِن َوٱْلفُرَْقاَن َوفَِريٌق َوفَِريًقا
keduanya cerai dan Furqan

(pembeda) dan Furqan dan segolongan dan segolongan

يُفَرُِّقوَن يُفَرُِّقوا۟
mereka diceraikan mereka membedakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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أَْن أَِقيُموا۟ ٱلدِّيَن واََل تَتَفَرَُّقوا۟ ِفيِه
hendaklah kalian hendaklah mendirikan ketaatan/agama dan jangan

memecah belah tentang (kebenaran) itu
Asy-Syuura:13 ۟ تَتَفَرَُّقوا

َق ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوَما تَفَرَّ
dan tidak (ia) kemudian menjadi berpecah-belah orang-orang yang

mereka diberi kitab
Al-Baiyinah:4 َق تَفَرَّ

َوٱْعتَِصُموا۟ ِبَحبِْل الـلَّـِه َجِميًعا واََل تَفَرَُّقوا۟
dan kalian hendaklah memegang teguh dengan/kepada tali Allah

semuanya dan jangan kalian mencerai-beraikan
Ali-Imran:103 ۟ تَفَرَُّقوا

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن تَفَرَُّقوا۟ َوٱْختََلفُوا۟
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang kalian mencerai-

beraikan dan mereka berselisih
Ali-Imran:105

نُْه ُمِريٍب َوَما تَفَرَُّقٓوا۟ إاِلَّ ِمۢن بَْعِد َلِفى َشكٍّ مِّ
dan tidak kalian mencerai-beraikan kecuali dari sesudah benar-benar
dalam keraguan dari padanya (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan

Asy-Syuura:14 ۟ تَفَرَُّقٓوا
فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف

maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka kalian
hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau

(mereka) yang menceraikan mereka[pr] dengan (ia[lk]) yang
diperbaiki

Ath-Thalaaq:2
فَارُِقوُهنَّ

َق ِبُكْم َعن َسِبيلِِهۦ فَتَفَرَّ
maka dia menjadi bercerai-berai dengan/kepada kalian dari jalannya Al-An'aam:153 َق فَتَفَرَّ

إِذْ فَرَْقنَا ِبُكُم ٱْلبَْحَر َو
dan ketika kami memisahkan dengan/untuk kalian lautan Al-Baqarah:50 فَرَْقنَا

َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106
فَرَْقنَُٰه

َوتُْخرُِجوَن فَِريًقا مِّنُكم مِّن ِديَٰرِِهْم
dan kalian diusir segolongan/sebagian diantara kalian dari

rumah/kampung halaman mereka
Al-Baqarah:85 فَِريًقا

نُْهْم َليَْكتُُموَن ٱْلَحقَّ َوُهْم يَْعَلُموَن إِنَّ فَِريًقا مِّ َو
dan sesungguhnya kami segolongan/sebagian dari mereka sungguh

mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:146
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ثْمِ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن ِل ٱلنَّاِس ِبٱإْلِ لِتَأُْكُلوا۟ فَِريًقا مِّْن أَْموَٰ
supaya memakan segolongan/sebagian dari harta-harta manusia

dengan dosa dan kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:188

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100

فَِريًقا َكذَّبُوا۟ َوفَِريًقا يَْقتُُلوَن
segolongan/sebagian mereka telah mendustakan dan segolongan

mereka membunuh
Al-Maidah:70

لََٰلُة فَِريًقا َهَدٰى َوفَِريًقا َحقَّ َعَليِْهُم ٱلضَّ
segolongan/sebagian dia mendapat petunjuk dan segolongan

haq/pasti atas mereka kesesatan
Al-A'raaf:30

رُِهوَن إِنَّ فَِريًقا مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami segolongan/sebagian dari orang-orang yang

beriman sungguh orang-orang yang telah membenci
Al-Anfaal:5

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُُلوَن َوتَأِْسُروَن فَِريًقا
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan

itu segolongan/sebagian kalian membunuh dan menawan
segolongan/sebagian

Al-Ahzab:26

 َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُُلوَن َوتَأِْسُروَن فَِريًقا
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan

itu segolongan/sebagian kalian membunuh dan menawan
segolongan/sebagian

Al-Ahzab:26

فَٱتَّبَُعوهُ إاِلَّ فَِريًقا مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
lalu mereka mengikutinya kecuali segolongan/sebagian dari orang-

orang yang beriman
Saba':20

نُْهْم يَْسَمُعوَن َكلََٰم الـلَّـِه َوَقْد َكاَن فَِريٌق مِّ
dan sungguh adalah dia segolongan dari mereka mereka mendengar

kalimat / firman Allah
Al-Baqarah:75 فَِريٌق

نَبَذَ فَِريٌق مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِكتََٰب الـلَّـِه
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi

kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101

نُْهْم َوُهم مُّْعرُِضوَن ثُمَّ يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّ
kemudian dia sangat melindungi segolongan dari mereka dan mereka

orang-orang yang memalingkan
Ali-Imran:23

نُْهْم يَْخَشْوَن ٱلنَّاَس ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق مِّ فََلمَّ
maka setelah ia telah diwajibkan atas mereka perang tiba-tiba

segolongan dari mereka mereka takut manusia
An-Nisa:77
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رَّ َعنُكْم إِذَا فَِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن ثُمَّ إِذَا َكَشَف ٱلضُّ
kemudian apabila (ia) menghilangkan bahaya dari kalian apabila/tiba-

tiba segolongan diantara kalian kepada tuhan mereka mereka
persekutukan

An-Nahl:54

إِنَُّهۥ َكاَن فَِريٌق مِّْن ِعبَاِدى
sesungguhnya dia adalah dia segolongan dari hamba-hamba

Al-
Mu'minuun:109

يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّنُْهم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia sangat melindungi segolongan dari mereka dari sesudah itu dan

tidak itulah mereka dengan orang-orang mukmin
An-Nuur:47

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم إِذَا فَِريٌق مِّنُْهم مُّْعرُِضوَن
agar dia menghukum diantara mereka tiba-tiba segolongan dari

mereka orang-orang yang memalingkan
An-Nuur:48

إِذَا فَِريٌق مِّنُْهم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن
apabila segolongan dari mereka kepada tuhan mereka mereka

persekutukan
Ar-Ruum:33

نُْهُم اَل ُمَقاَم َلُكْم فَٱرِْجُعوا۟ َويَْستَـِْٔذُن فَِريٌق مِّ
tidak tempat bagi kalian maka kembalilah dan meminta izin

segolongan dari mereka
Al-Ahzab:13

ِعيِر فَِريٌق ِفى ٱْلَجنَِّة َوفَِريٌق ِفى ٱلسَّ
segolongan di dalam surga dan segolongan di dalam nyala api/neraka

Asy-Syuura:7

نُْهْم ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم يَِزيغُ ُقُلوُب فَِريٍق مِّ
sangat membangkang hati segolongan dari mereka kemudian dia

bertaubat atas mereka
At-Taubah:117 فَِريٍق

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه فَِإذَا ُهْم فَِريَقاِن يَْختَِصُموَن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah maka tiba-tiba

mereka pemisah dua golongan mereka bersengketa
An-Naml:45 فَِريَقاِن

إِنَّ ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama

mereka dan adalah mereka golongan-golongan
Al-An'aam:159 ۟ فَرَُّقوا

ِمَن ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
dari orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan

adalah mereka golongan-golongan
Ar-Ruum:32

إِنِّى َخِشيُت أَن تَُقوَل فَرَّْقَت بَنْيَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir bahwa mengatakan (kamu)

membuat perpecahan diantara Bani Israil
Thaahaa:94 فَرَّْقَت

فَٱْلفَٰرِقَِٰت فَرًْقا
lalu yang membedakan/memisahkan sebeda-beda Al-Mursalaat:4 فَرًْقا
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فَفَِريًقا َكذَّبْتُْم َوفَِريًقا تَْقتُُلوَن
maka beberapa golongan kalian mendustakan dan segolongankalian

membunuh
Al-Baqarah:87 فَفَِريًقا

فَٱفُْرْق بَيْنَنَا َوبَنْيَ ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka kamu hendaknya memisahkan antara kami dan antara kaum

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Maidah:25 فَٱفُْرْق

فَٱْلفَٰرِقَِٰت فَرًْقا
lalu yang membedakan/memisahkan sebeda-beda Al-Mursalaat:4 فَٱْلفَٰرِقَِٰت

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَْجَعل لَُّكْم فُرَْقانًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian bertaqwa

Allah dia menjadikan bagi kalian furqan / pembeda
Al-Anfaal:29 فُرَْقانًا

ذَا ِفَراُق بَيِْنى َوبَيِْنَك َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini perpisahan diantaraku dan diantara kamu Al-Kahfi:78 ِفَراُق

فَٱنفََلَق فََكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكٱلطَّْوِد ٱْلَعِظيمِ
lalu terbelahlah maka (ia) adalah tiap bagian/belahan seperti gunung

maha besar/maha agung
Asy-Syu'araa':63 ِفْرٍق

فََلواَْل نَفََر ِمن ُكلِّ ِفرَْقٍة مِّنُْهْم
maka mengapa tidak (ia) meninggalkan (pergi) dari setiap golongan-

gologan dari mereka
At-Taubah:122 ِفرَْقٍة

إِنَّ ِمنُْهْم َلفَِريًقا يَْلُوۥَن أَْلِسنَتَُهم ِبٱْلِكتَِٰب َو
dan sesungguhnya kami dari mereka sungguh segolongan dia

memutar-balikkan lidah-lidah mereka dengan (membaca) Al Kitab
Ali-Imran:78 َلفَِريًقا

تَفَرَِّقٍة َوٱْدُخُلوا۟ ِمْن أَبْوٍَٰب مُّ
dan kalian masuklah dari pintu-pintu berlainan Yusuf:67 تَفَرَِّقٍة مُّ

تَفَرُِّقوَن َخيٌْر ْجِن َءأَْربَاٌب مُّ يََٰصىِٰحبَىِ ٱلسِّ
hai kedua sahabatku penjara apakah tuhan-tuhan (mereka) yang

kemudian memisah-misah kebaikan
Yusuf:39 تَفَرُِّقوَن مُّ

فَِريٌق مِّنُْهم بَْل
melemparkannya segolongan dari mereka Al-Baqarah:100 مِّنُْهم

ُق بَنْيَ أََحٍد مِّنُْهْم اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan di antara seorang dari mereka Al-Baqarah:136 ُق نُفَرِّ

ُق بَنْيَ أََحٍد مِّن رُُّسلِِهۦ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan diantara seorang dari rasul-rasulnya

Al-Baqarah:285
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نُْهْم َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن ُق بَنْيَ أََحٍد مِّ اَل نُفَرِّ
tidak kami membeda-bedakan antara seorang dari mereka dan kami

baginya orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:84

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107
َوتَفِْريقًۢا

فَفَِريًقا َكذَّبْتُْم َوفَِريًقا تَْقتُُلوَن
maka beberapa golongan kalian mendustakan dan segolongan kalian

membunuh
Al-Baqarah:87 َوفَِريًقا

فَِريًقا َكذَّبُوا۟ َوفَِريًقا يَْقتُُلوَن
segolongan/sebagian mereka telah mendustakan dan segolongan

mereka membunuh
Al-Maidah:70

لََٰلُة فَِريًقا َهَدٰى َوفَِريًقا َحقَّ َعَليِْهُم ٱلضَّ
segolongan/sebagian dia mendapat petunjuk dan segolongan

haq/pasti atas mereka kesesatan
Al-A'raaf:30

ِعيِر فَِريٌق ِفى ٱْلَجنَِّة َوفَِريٌق ِفى ٱلسَّ
segolongan di dalam surga dan segolongan di dalam nyala api/neraka Asy-Syuura:7 َوفَِريٌق

إِذْ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوٱْلفُرَْقاَن َو
dan ketika mereka mendatangi Musa kitab dan Furqan Al-Baqarah:53 َوٱْلفُرَْقاَن

ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنٍَٰت مَِّن ٱْلُهَدٰى َوٱْلفُرَْقاِن
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari yang

menunjukkan tersebut dan Furqan (pembeda)
Al-Baqarah:185 َوٱْلفُرَْقاِن

إِن يَتَفَرََّقا يُْغِن الـلَّـُه ُكالًّ مِّن َسَعِتِهۦ َو
dan jika keduanya cerai dia mengkayakan Allah setiap dari

keluasanNya (karuniaNya)
An-Nisa:130 يَتَفَرََّقا

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَتَفَرَُّقوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu menjadi mencerai-

beraikan
Ar-Ruum:14 يَتَفَرَُّقوَن

َوَما ُهم مِّنُكْم َولَِٰكنَُّهْم َقْوٌم يَفْرَُقوَن
dan tidak mereka diantara kalian akan tetapi mereka kaum bercerai-

berai
At-Taubah:56 يَفْرَُقوَن

َويُِريُدوَن أَن يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ الـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dan mereka menghendaki untuk mereka membedakan antara Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150 ۟ يُفَرُِّقوا
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نُْهْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ َوَلْم يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ أََحٍد مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-

rasulnya dan tidak mereka membedakan antara seorang dari mereka
An-Nisa:152

فَاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َما يُفَرُِّقوَن ِبِهۦ بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوزَْوِجِهۦ
maka jangan kamu kafir maka mereka mengetahui diantara keduanya

apa mereka diceraikan dengannya antara seseorang dan istrinya
Al-Baqarah:102 يُفَرُِّقوَن

ِفيَها يُفَْرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ
didalamnya dijelaskan tiap suatu perkara/urusan hikmah/bijaksana Ad-Dukhaan:4 يُفَْرُق

فَأَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ أََحقُّ ِبٱأْلَْمِن إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
maka manakah pisahan dua golongan lebih berhak dengan keamanan

jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-An'aam:81 ٱْلفَِريَقنْيِ

ِميعِ َمثَُل ٱْلفَِريَقنْيِ َكٱأْلَْعَمىٰ َوٱأْلََصمِّ َوٱْلبَِصيِر َوٱلسَّ
perumpamaan pisahan dua golongan seperti orang buta dan orang tuli

dan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar
Huud:24

َقاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا أَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ َخيٌْر مَّ
manakah/siapakah pisahan dua golongan kebaikan tempat dan terbaik

/ sebaik-baik tempat pertemuan
Maryam:73

ِمن َقبُْل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنزََل ٱْلفُرَْقاَن
dari sebelum petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan al

furqan/pembeda
Ali-Imran:4 ٱْلفُرَْقاَن

ُروَن ٱْلفُرَْقاَن َوِضيَآًء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa dan Harun al

furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran
bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Anbiyaa':48

تَبَارََك ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلفُرَْقاَن َعَلىٰ َعبِْدِهۦ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang Dia telah berangsur-

angsur menurunkan al furqan/pembeda atas/terhadap hambanya
Al-Furqon:1

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41
ٱْلفُرَْقاِن

َوظَنَّ أَنَُّه ٱْلِفَراُق
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka bahwasanya pemisah Al-Qiyaamah:28 ٱْلِفَراُق
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Kosakata AlQuran

ه ر ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ria, bergembira, penuh

kegembiraan, riang gembira, senang, gembira, senang hati, girang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersuka cita, gembira, girang,

menggembirakan, menggirangkan, membuat ria, hormat bernama

فَٰرِِهنَي
orang-orang yang rajin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا فَٰرِِهنَي
dan memahat dari gunung-gunung rumah-rumah orang-orang yang

rajin

Asy-
Syu'araa':149

فَٰرِِهنَي
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Kosakata AlQuran

ز ز ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghapus, melepaskan,
melepas, menyingkirkan, mencopot, membunuh, memindahkan,

mengangkat, angkat, bersihkan, melucuti, mengabar, melulusi, menggurat,
mengeluarkan, membuang, halau, mengucilkan, memecat,

menghembuskan, memaksa keluar, menendang, menipu, mengecoh,
memperdaya, memperdayakan, mengakali, mencurangi, membohongi,

mengelabui, menjerat, mengicu, menggunting, menyikut, berkicu,
memukul, memperkonon, mendayakan, mendaya, mengenak-kenakan

يَْستَِفزَُّهم َوٱْستَفِْززْ َليَْستَِفزُّونََك
(ia[lk]) akan mengusir

mereka[lk] dan hasunglah/gerakanlah sungguh membuat gelisah kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن َكاُدوا۟ َليَْستَِفزُّونََك ِمَن ٱأْلَرِْض لِيُْخرُِجوَك ِمنَْها َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh membuat gelisah

kamu dari bumi/negeri untukdikeluarkan kamu dari padanya
Al-Isra:76 َليَْستَِفزُّونََك

َوٱْستَفِْززْ َمِن ٱْستَطَْعَت ِمنُْهم ِبَصْوِتَك
dan hasunglah/gerakanlah siapa kamu memohon kesanggupan dari

mereka dengan suara kamu
Al-Isra:64 َوٱْستَفِْززْ

َعُهۥ َجِميًعا فَأَرَاَد أَن يَْستَِفزَُّهم مَِّن ٱأْلَرِْض فَأَْغرَْقنَُٰه َوَمن مَّ
maka (aku) semakin menghendaki bahwa (ia[lk]) akan mengusir

mereka[lk] dari bumi ini maka (kami) tenggelamkan dia dan orang
bersama dia semuanya

Al-Isra:103
يَْستَِفزَُّهم
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Kosakata AlQuran

ع ز ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegegeran, ketakutan,

kecemasan, kekagetan, kengerian, rasa takut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi panik, membikin

panik, mencemaskan hati, menggemparkan, mengerikan, menakuti,
mengusir, menghalau, menjadi takut, mengejuntukan, menakuntukan,

membuat ketakutan, menakuti hingga lari

ٱْلفَزَُع فُزَِّع فَفَزَِع فَِزُعوا۟ فَزَعٍ
kejutan/kedahsyatan benar-benar

dikejutkan maka (ia) terkejut (mereka)
mengagetkan kejutan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُهم مِّن فَزَعٍ يَْوَمِئٍذ َءاِمنُوَن
dan mereka dari kejutan pada hari itu mereka aman sentosa An-Naml:89 فَزَعٍ

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ فَِزُعوا۟
dan jika kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika (mereka)

mengagetkan
Saba':51 ۟ فَِزُعوا

وَِٰت َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ فَفَزَِع َمن ِفى ٱلسَّ
maka (ia) terkejut orang/segala apa di dalam langit dan orang/segala

apa di dalam bumi
An-Naml:87 فَفَزَِع

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَلىٰ َداُوۥَد فَفَزَِع ِمنُْهْم
ketika mereka masuk atas/terhadap daud maka (ia) terkejut dari

mereka
Shaad:22

۟ َحتَّىٰٓ إِذَا فُزَِّع َعن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا
sehingga apabila benar-benar dikejutkan dari hati merekamereka

berkata
Saba':23 فُزَِّع

اَل يَْحزُنُُهُم ٱْلفَزَُع ٱأْلَْكبَُر َوتَتََلقَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidak (ia[lk]) menyusahkan mereka kejutan/kedahsyatan besar dan

(kamu) menemui mereka malaikat-malaikat
Al-Anbiyaa':103 ٱْلفَزَُع
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Kosakata AlQuran

ح س ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembuka jalan,

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuka jaln, meringankan,
menghilangkan, mengurangi, membebaskan, melegakan, melapangkan,

mengosongkan, meninggalkan, meluangkan, melowongkan,
memperlapang, memperluas, meluaskan, memperlebar, memperlonggar,

memperluaskan

يَفَْسحِ فَٱفَْسُحوا۟ ُحوا۟ تَفَسَّ
melapangkan maka lapangkanlah (kalian) telah melapangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

۟ ُحوا تَفَسَّ

فَٱفَْسُحوا۟ يَفَْسحِ الـلَّـُه َلُكْم
maka lapangkanlah melapangkan Allah bagi kalian

Al-
Mujaadilah:11 ۟ فَٱفَْسُحوا

فَٱفَْسُحوا۟ يَفَْسحِ الـلَّـُه َلُكْم
maka lapangkanlah melapangkan Allah bagi kalian

Al-
Mujaadilah:11 يَفَْسحِ
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Kosakata AlQuran

د س ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gagalnya, ruang makan,

keadaan berantakan, orang yg makan bersama, korup, rusak, jahat,
buruk, kotor, tdk murni, tdk jujur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengacaukan, mengotori,
menggagalkan, makan bersama, mengoyakkan, menyeterika, merusak,
memotong-motong, merobek-robek, mengoyak-ngoyakkan, merusak,

mengubah, menyuap, memperburukkan, merusak akhlak, membusuk,
menguraikan, rusak

فََساٍد فََساًدا تُفِْسُدوا۟ ِبٱمْلُفِْسِديَن أَفَْسُدوَها
kerusakan benar-benar

kerusakan dirusak
terhadap orang-

orang yang
merusak

(kalian)
merusaknya/membinasakannya

َلفََسَدِت َلفََسَدتَا َلتُفِْسُدنَّ َكٱمْلُفِْسِديَن فََساٍد
tentu rusaklah tentu (keduanya)

rusak binasa
sungguh akan

dirusak (oleh kamu)
seperti orang-orang

yang berbuat
kerusakan

kerusakan

لَّفََسَدِت لِيُفِْسُدوا۟ لِيُفِْسَد لِنُفِْسَد َلفََسَدِت
tentu rusaklah untuk merusak untuk dia

dirusakannya untuk dirusak tentu rusaklah

َويُفِْسُدوَن َوفََساٌد ُمفِْسِديَن ُمفِْسُدوَن لَّفََسَدِت
dan membuat

kerusakan dan kerusakan pembuat kerusakan
(mereka) yang

sungguh-sungguh
membuat kerusakan

tentu rusaklah

ٱْلفََساُد ٱْلفََساَد يُفِْسُدوَن يُفِْسُد َويُفِْسُدوَن
kerusakan kerusakan membuat kerusakan merusak dan membuat

kerusakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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KosakataAlQuran

َقاَلْت إِنَّ ٱمْلُُلوَك إِذَا َدَخُلوا۟ َقْريًَة أَفَْسُدوَها
dia mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk negeri

(kalian) merusaknya/membinasakannya
An-Naml:34 أَفَْسُدوَها

فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُفِْسِديَن
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah

sangat mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Ali-Imran:63 ِبٱمْلُفِْسِديَن

 مَّن الَّ يُؤِْمُن ِبِهۦ َوَربَُّك أَْعَلُم ِبٱمْلُفِْسِديَن
orang tidak mereka mempercayai dengannya dan tuhanmu paling

mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Yunus:40

اَل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
tidak dirusak di dalam bumi Al-Baqarah:11 ۟ تُفِْسُدوا
واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها

dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia
Al-A'raaf:56

واََل تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض بَْعَد إِْصلَِٰحَها
dan jangan dirusak di dalam bumi sesudah perbaikilah ia

Al-A'raaf:85

أَن تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوتَُقطُِّعٓوا۟ أَرَْحاَمُكْم
bahwa dirusak di dalam bumi dan diputuskan kasih sayang kalian

Muhammad:22

۟ َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا أَن يَُقتَُّلٓوا۟ أَْو يَُصلَّبُٓوا
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan

bahwa mereka dibantai atau mereka disalib
Al-Maidah:33 فََساًدا

َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan
dan Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerusakan

Al-Maidah:64

ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي واََل فََساًدا َوٱْلعَٰ
dan tidak benar-benar kerusakan dan akibat/kesudahan bagi orang-

orang yang melakukan ketaqwaan
Al-Qashash:83

أَْو فََساٍد ِفى ٱأْلَرِْض فََكأَنََّما َقتََل ٱلنَّاَس َجِميًعا
atau kerusakan di dalam bumi maka seakan-akan dia memerangi

manusia semuanya
Al-Maidah:32 فََساٍد

اِر َكٱمْلُفِْسِديَن ِفى ٱأْلَرِْض أَْم نَْجَعُل ٱمْلُتَِّقنَي َكٱْلفُجَّ
seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam bumi ata

jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka
Shaad:28 َكٱمْلُفِْسِديَن
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KosakataAlQuran

َلتُفِْسُدنَّ ِفى ٱأْلَرِْض َمرَّتَنْيِ َوَلتَْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبيًرا
sungguh akan dirusak (oleh kamu) di dalam muka bumi dua kali dan

pasti sungguh-sungguh menyatakan ketinggian sangat besar
Al-Isra:4 َلتُفِْسُدنَّ

َلْو َكاَن ِفيِهَمآ َءالَِهٌة إاِلَّ الـلَّـُه َلفََسَدتَا
sekiranya adalah dia pada keduanya tuhan-tuhan selain Allah tentu

(keduanya) rusak binasa
Al-Anbiyaa':22 َلفََسَدتَا

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ َوَلِو ٱتَّبَعَ ٱْلَحقُّ أَْهَوآَءُهْم َلفََسَدِت ٱلسَّ
dan sekiranya dia sungguh-sungguh mengikuti kebenaran hawa nafsu

mereka tentu rusaklah langit dan bumi

Al-
Mu'minuun:71 َلفََسَدِت

رِِقنَي ِجئْنَا لِنُفِْسَد ِفى ٱأْلَرِْض َوَما ُكنَّا سَٰ
kami datangkan untuk dirusak di dalam bumi dan tidak adalah kami

orang-orang yang mencuri
Yusuf:73 لِنُفِْسَد

إِذَا تََولَّىٰ َسَعىٰ ِفى ٱأْلَرِْض لِيُفِْسَد ِفيَها َو
dan apabila ia benar-benar memalingkan ia berjalan di dalam bumi

untuk dia dirusakannya didalamnya
Al-Baqarah:205 لِيُفِْسَد

أَتَذَُر ُموَسىٰ َوَقْوَمُهۥ لِيُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di

dalam bumi
Al-A'raaf:127 ۟ لِيُفِْسُدوا

ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَّفََسَدِت ٱأْلَرُْض
manusia sebagian mereka dengan sebagian tentu rusaklah bumi Al-Baqarah:251 لَّفََسَدِت

َقاُلوا۟ يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata wahai zulqarnain sesungguhnya ya'juj dan ma'juj

(mereka) yang sungguh-sungguh membuat kerusakan di dalam bumi
Al-Kahfi:94 ُمفِْسُدوَن

واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat

kerusakan
Al-Baqarah:60 ُمفِْسِديَن

 تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan

Al-A'raaf:74

 واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka dan jangan

kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan
Huud:85

 واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan janganlah kalian melampaui batas di dalam muka bumi pembuat

kerusakan

Asy-
Syu'araa':183
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 واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan kalian melampaui batas di dalam muka bumi pembuat

kerusakan
Al-Ankabuut:36

إاِلَّ تَفَْعُلوهُ تَُكن ِفتْنٌَة ِفى ٱأْلَرِْض َوفََساٌد َكِبيٌر
kecuali mengerjakannya adalah cobaan-cobaan di dalam bumi dan

kerusakan sangat besar
Al-Anfaal:73 َوفََساٌد

أَن يُوَصَل َويُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
bahwa/untuk dihubungkan dan membuat kerusakan di dalam bumi Al-Baqarah:27 َويُفِْسُدوَن

أَن يُوَصَل َويُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
supaya dihubungkan dan membuat kerusakan di dalam bumi

Arraad:25

َقاُلٓوا۟ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُفِْسُد ِفيَها َويَْسِفُك ٱلدَِّمآَء
mereka berkata apakah engkau jadikan di dalamnya orang merusak

didalamnya danmenumpahkan darah
Al-Baqarah:30 يُفِْسُد

زِْدنَُٰهْم َعذَابًا فَْوَق ٱْلَعذَاِب ِبَما َكانُوا۟ يُفِْسُدوَن
(kami) tambahkan kepada mereka azab / siksa di atas siksa dengan

apa/disebabkan adalah mereka membuat kerusakan
An-Nahl:88 يُفِْسُدوَن

ٱلَِّذيَن يُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض واََل يُْصلُِحوَن
orang-orang yang membuat kerusakan di dalam muka bumi dan

mereka tidak diperbaiki

Asy-
Syu'araa':152

يُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض واََل يُْصلُِحوَن
membuat kerusakan di dalam muka bumi dan mereka tidak diperbaiki

An-Naml:48

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱْلفََساَد
dan Allah tidak dia menyukai kerusakan Al-Baqarah:205 ٱْلفََساَد

واََل تَبْغِ ٱْلفََساَد ِفى ٱأْلَرِْض
dan janganlah kamu mencari/berbuat kerusakan di dalam muka bumi

Al-Qashash:77

 أَْو أَن يُظِْهَر ِفى ٱأْلَرِْض ٱْلفََساَد
atau bahwa dia akan menimbulkan di dalam bumi kerusakan

Ghafir:26

 فَأَْكثَُروا۟ ِفيَها ٱْلفََساَد
lalu (kalian[lk]) memperbanyaklah didalamnya kerusakan

Al-Fajr:12

ظََهَر ٱْلفََساُد ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدى ٱلنَّاِس
telah nampak kerusakan di dalam darat dan di laut dengan apa/sebab

ia telah mengusahakan tangan-tangan manusia
Ar-Ruum:41 ٱْلفََساُد
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يَنَْهْوَن َعِن ٱْلفََساِد ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َقلِياًل
melarang dari kerusakan di dalam bumi kecuali sedikit Huud:116 ٱْلفََساِد

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ٱمْلُفِْسَد ِمَن ٱمْلُْصلِحِ
dan Allah dia mengetahui orang yang melakukan kerusakan dari

orang yang melakukan perbaikan
Al-Baqarah:220 ٱمْلُفِْسَد

أآََل إِنَُّهْم ُهُم ٱمْلُفِْسُدوَن
ingatlah sesungguhnya mereka mereka orang-orang yang membuat

kerusakan
Al-Baqarah:12 ٱمْلُفِْسُدوَن

َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan
dan Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerusakan

Al-Maidah:64 ٱمْلُفِْسِديَن
ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن  َوٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ

dan perhatikanlah bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:86

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن  فَظََلُموا۟ ِبَها فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu mereka mengingkari dengannya/padanya maka kamu hendaklah
memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan

orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:103

 واََل تَتَِّبعْ َسِبيَل ٱمْلُفِْسِديَن
dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:142

 إِنَّ الـلَّـَه َسيُبِْطُلُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْصلِحُ َعَمَل ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah akan membatalkannya sesungguhnya Allah tidak

menyebabkan memperbaiki dia berusaha/beramal/bekerja orang-
orang yang membuat kerusakan

Yunus:81

 َءآْلـََٰٔن َوَقْد َعَصيَْت َقبُْل وَُكنَت ِمَن ٱمْلُفِْسِديَن
apakah sekarang dan/padahal sesungguhnya (kamu) mendurharkai

sebelum dan (kamu) adalah dari orang-orang yang membuat
kerusakan

Yunus:91

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن  فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan
An-Naml:14

 إِنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya dia adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

membuat kerusakan
Al-Qashash:4

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang yang membuat

kerusakan
Al-Qashash:77
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 َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى َعَلى ٱْلَقْومِ ٱمْلُفِْسِديَن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku atas/terhadap kaum

orang-orang yang membuat kerusakan
Al-Ankabuut:30
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ر س ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jelas,gamblang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjelaskan, menerangkan,
menegaskan, memperjelas, mempertegas, memaknakan, menghamparkan,
memaparkan, menyatakan, mengutarakan, membeberkan, membabarkan,

membentangkan, menafsirkan, mengartikan, menterjemahkan,
menginterpretasi, mengertikan, menguraikan, menduga, menerangkan

artinya, menterjemahkan kata demi kata, menyimpulkan, memahamkan,
menguraikan secara terperinci, menjernihkan, membeningkan,

menjelaskan secara terperinci, memperkatakan

تَفِْسيًرا
penjelasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل يَأْتُونََك ِبَمثٍَل إاِلَّ ِجئْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَفِْسيًرا
dan mereka (ia[lk]) datang kepadamu dengan suatu perumpamaan
melainkan Kami datang kepadamu dengan kebenaran dan (ia[lk])

lebih memperbaiki penjelasan

Al-Furqon:33
تَفِْسيًرا
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ق س ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pesta pora yg berlebih-

lebihan, pelepasan nafsu berahi, kecerobohan, kebrandalan, lisensi, izin,
surat izin, kebebasan, brevet, penyalahgunaan kebebasan, hal

mengabaikan adat.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengizinkan, melanggar

susila, mengkorupsikan, merusakkan kesusilaan, melacurkan, memberi
lisensi, memberi izin, memberi surat izin.

۟ فََسُقٓوا فََسُقوا۟ فَاِسقٌۢ فَاِسًقا تَفُْسُقوَن
(mereka) berbuat

fasik
(mereka) berbuat

fasik (ia[lk]) yang fasik (ia[lk]) yang fasik berbuat fasik

فَِٰسِقنَي فَِٰسُقوَن فَفََسُقوا۟ فَفََسَق فََسُقٓوا۟
orang-orang
fasik/jahat

orang-orang yang
telah fasik

maka/tetapi
(mereka) berbuat

fasik
maka (ia)

mendurhakai
(mereka) berbuat

fasik

ِفْسٌق ِفْسًقا فُُسوَق فُُسوقٌۢ فَِٰسِقنَي
kefasikan kefasikan/kejahatan berbuat fasik kefasikan orang-orang

fasik/jahat

َوٱْلفُُسوَق َلِفْسٌق َلفَِٰسِقنَي َلفَِٰسُقوَن ِفْسٌق
dan kefasikan kefasikan/kejahatan sungguh para fasik sungguh orang-

orang fasik kefasikan

ٱْلفُُسوُق
fasik

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِبَما ُكنتُْم تَفُْسُقوَن
dan dengan sebab adalah kalian berbuat fasik Al-Ahqaaf:20 تَفُْسُقوَن
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أَفََمن َكاَن ُمؤِْمنًا َكَمن َكاَن فَاِسًقا الَّ يَْستَُوۥَن
maka siapkah yang adalah dia yang sungguh-sungguh beriman seperti

orang adalah dia (ia[lk]) yang fasik tidak menyamakan
As-Sajdah:18 فَاِسًقا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن َجآَءُكْم فَاِسقٌۢ ِبنَبٍَإ
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika ia datang kepada

kalian (ia[lk]) yang fasik dengan berita
Al-Hujuraat:6 فَاِسقٌۢ

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن فََسُقوا۟ فََمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر
dan adapun orang-orang yang (mereka) berbuat fasik maka tempat

kediaman mereka api/neraka
As-Sajdah:20 ۟ فََسُقوا

َعَلى ٱلَِّذيَن فََسُقٓوا۟ أَنَُّهْم اَل يُؤِْمنُوَن
atas/terhadap orang-orang yang (mereka) berbuat fasik sesungguhnya

mereka tidak mereka beriman
Yunus:33 ۟ فََسُقٓوا

فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّهۦٓ
maka (ia) mendurhakai dari perintah tuhannya Al-Kahfi:50 فَفََسَق

فَفََسُقوا۟ ِفيَها فََحقَّ َعَليَْها ٱْلَقْوُل فََدمَّرْنََٰها تَْدِميًرا
maka/tetapi (mereka) berbuat fasik di dalamnya (negeri itu) maka

berhak/pantas berlaku diatasnya perkataan maka (kami)
menghancurkannya sebenar-benar kebinasaan

Al-Isra:16
۟ فَفََسُقوا

َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبُْل َوأَنَّ أَْكثَرَُكْم فَِٰسُقوَن
dan tidak dia menurunkan dari sebelum dan bahwasannya
kebanyakan diantara kalian orang-orang yang telah fasik

Al-Maidah:59 فَِٰسُقوَن
نُْهْم فَِٰسُقوَن  َما ٱتََّخذُوُهْم أَْولِيَآَء َولَِٰكنَّ َكِثيًرا مِّ

tidak kalian mengambil mereka pemimpin-pemimpin akan tetapi
sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Maidah:81

 يُرُْضونَُكم ِبأَفْوَِٰهِهْم َوتَأْبَىٰ ُقُلوبُُهْم َوأَْكثَرُُهْم فَِٰسُقوَن
disenangkan kalian dengan mulut-mulut mereka dan menolak/enggan

hati mereka dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang telah
fasik

At-Taubah:8

 إِنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَماتُوا۟ َوُهْم فَِٰسُقوَن
sesungguhnya mereka mereka mengingkari dengan Allah dan rasul-

nya dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah fasik
At-Taubah:84

نُْهْم فَِٰسُقوَن  فَطَاَل َعَليِْهُم ٱأْلََمُد فََقَسْت ُقُلوبُُهْم وََكِثيٌر مِّ
lalu panjang atas mereka masa maka (ia) mengeras hati mereka dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:16
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نُْهْم فَِٰسُقوَن ْهتٍَد وََكِثيٌر مِّ  فَِمنُْهم مُّ
dan diantara mereka orang yang menjadi mendapat petunjuk dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:26

نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
 فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

لَّن يُتََقبََّل ِمنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم َقْوًما فَِٰسِقنَي
tidak menjadi diterima diantara kalian sesungguhnya kalian adalah

kalian kaum orang-orang fasik/jahat
At-Taubah:53 فَِٰسِقنَي

 إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَِٰسِقنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat orang-orang

fasik/jahat
Al-Anbiyaa':74

 ِفى ِتْسعِ َءايٍَٰت إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِهۦٓ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
di dalam sembilan ayat-ayat kepada fir'aun dan kaumnya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
An-Naml:12

 إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat

Al-Qashash:32

 فَٱْستََخفَّ َقْوَمُهۥ فَأَطَاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
maka ia meremehkan kaumnya lalu (mereka) mematuhinya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
Az-Zukhruf:54

 َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
dan kaum nuh dari sebelum sesungguhnya mereka adalah mereka

kaum orang-orang fasik/jahat

Adz-
Dzaariyaat:46

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

فُُسوقٌۢ

فَاَل رَفََث واََل فُُسوَق واََل ِجَداَل ِفى ٱْلَحجِّ
maka tidak boleh ia menggauli dan tidak boleh berbuat fasik dan

tidak boleh bertengkar di dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:197 فُُسوَق

فَِإنَُّهۥ رِْجٌس أَْو ِفْسًقا
maka sesungguhnya dia kekejian atau kefasikan/kejahatan Al-An'aam:145 ِفْسًقا
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َوأَن تَْستَْقِسُموا۟ ِبٱأْلَزْلَٰمِ ذَٰلُِكْم ِفْسٌق ٱْليَْوَم يَِئَس
dan bahwa kalian menyumpah dengan anak panah yang demikian itu

bagi kalian kefasikan pada hari ini dia berputus asa
Al-Maidah:3 ِفْسٌق

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس َلفَِٰسُقوَن َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia sungguh orang-

orang fasik
Al-Maidah:49 َلفَِٰسُقوَن

إِن َوَجْدنَآ أَْكثَرَُهْم َلفَِٰسِقنَي َو
dan sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka sungguh para

fasik
Al-A'raaf:102 َلفَِٰسِقنَي

ِدُلوُكْم يَِٰطنَي َليُوُحوَن إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئِهْم لِيُجَٰ إِنَّ ٱلشَّ إِنَُّهۥ َلِفْسٌق َو َو
dan sesungguhnya (perbuatan) itu kefasikan/kejahatan dan

sesungguhnya kami syaitan-syaitan diwahyukan kepada pelindung-
pelindung mereka agar kalian dibantah

Al-An'aam:121
َلِفْسٌق

وََكرَّهَ إَِليُْكُم ٱْلُكفَْر َوٱْلفُُسوَق َوٱْلِعْصيَاَن أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلرَِّٰشُدوَن
dan (ia) telah benar-benar membenci kepada kalian kekafiran dan

kefasikan dan kedurhakaan itulah mereka mereka orang-orang yang
mengikuti jalan yang lurus

Al-Hujuraat:7
َوٱْلفُُسوَق

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
siksaan/azab dari langit dengan apa adalah mereka mereka berbuat

fasik
Al-Baqarah:59 يَفُْسُقوَن

ُهُم ٱْلَعذَاُب ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن  َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يََمسُّ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dia akan menimpakan mereka azab / siksa dengan sebab adalah
mereka mereka berbuat fasik

Al-An'aam:49

 َكذَٰلَِك نَبُْلوُهم ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
seperti itulah mencoba mereka[lk] dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka berbuat fasik
Al-A'raaf:163

 َوأََخذْنَا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِبَعذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dan mereka mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

dengan siksaan buruk/keras dengan apa/disebabkan adalah mereka
mereka berbuat fasik

Al-A'raaf:165

 ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dengan apa/sebab adalah mereka mereka berbuat fasik

Al-Ankabuut:34

َوَما يَْكفُُر ِبَهآ إاِلَّ ٱْلفَِٰسُقوَن
dan tidak mereka mengingkari dengannya kecuali yang melakukan

kesembarangan
Al-Baqarah:99 ٱْلفَِٰسُقوَن
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 فََمن تََولَّىٰ بَْعَد ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
maka barang siapa ia benar-benar memalingkan sesudah itu maka

itulah mereka mereka yang melakukan kesembarangan
Ali-Imran:82

نُْهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َوأَْكثَرُُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن  َلَكاَن َخيْرًا لَُّهم مِّ
tentulah itu kebaikan bagi mereka diantara mereka orang-orang yang

beriman dan kebanyakan dari mereka yang melakukan
kesembarangan

Ali-Imran:110

 َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka yang melakukan
kesembarangan

Al-Maidah:47

 إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki mereka itu yang

melakukan kesembarangan
At-Taubah:67

 َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan mereka itu mereka yang melakukan kesembarangan

An-Nuur:4

 َوَمن َكفََر بَْعَد ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan barangsiapa ia mengingkari sesudah itu maka itulah mereka

mereka yang melakukan kesembarangan
An-Nuur:55

 فََهْل يُْهَلُك إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلفَِٰسُقوَن
maka tidaklah dia membinasakan kecuali kaum yang melakukan

kesembarangan
Al-Ahqaaf:35

 فَأَنَسىُٰهْم أَنفَُسُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
lalu (dia) menjadikan mereka lupa diri-diri mereka sendiri itulah

mereka mereka yang melakukan kesembarangan
Al-Hasyr:19

َوَما يُِضلُّ ِبِهۦٓ إاِلَّ ٱْلفَِٰسِقنَي
dan tidak disesatkan dengannya kecuali orang-orang yang sewenang-

wenang
Al-Baqarah:26 ٱْلفَِٰسِقنَي

 فَٱفُْرْق بَيْنَنَا َوبَنْيَ ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka kamu hendaknya memisahkan antara kami dan antara kaum

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Maidah:25

 فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka jangan kamu putus asa atas/terhadap kaum orang-orang yang

sewenang-wenang
Al-Maidah:26

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْسَمُعوا۟ َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

dengarkanlah dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang
yang sewenang-wenang

Al-Maidah:108
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 َوأُْمْر َقْوَمَك يَأُْخذُوا۟ ِبأَْحَسِنَها َسأُ۟وِريُكْم َداَر ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kamu hendaklah menyuruh kaum kamu mereka mengambil

dengan kebaikan darinya aku akan perlihatkan kepada kalian
rumah/tempat orang-orang yang sewenang-wenang

Al-A'raaf:145

 َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dam Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:24

 َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:80

 فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَرَْضىٰ َعِن ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka sesungguhnya Allah tidak meridhai dari/kepada kaum orang-

orang yang sewenang-wenang
At-Taubah:96

 فَِبِإذِْن الـلَّـِه َولِيُْخِزَى ٱْلفَِٰسِقنَي
maka dengan izin Allah dan hendak dihinakan (kk sendang/akan)

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Hasyr:5

 َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
Ash-Shaff:5

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang

sewenang-wenang

Al-
Munaafiquun:6

ِن يمَٰ واََل تَنَابَزُوا۟ ِبٱأْلَْلقَِٰب ِبئَْس ٱلِٱْسُم ٱْلفُُسوُق بَْعَد ٱإْلِ
dan jangan (kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah) dengan

julukan seburuk-buruk nama fasik sesudah keimanan
Al-Hujuraat:11 ٱْلفُُسوُق

4225

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ل ش ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerusakan, gagalnya,

kesalahan, kekurangan, kebangkrutan, runtuhnya, ketidaklulusan,
pengabaian, tawar hati, berkecil hati, putus asa, kehilangan semangat,

kesemanan, pelalaian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalahkan,

menggulingkan, menundukkan, menggulung, menjadi lemah,
menggagalkan, menewaskan

لَّفَِشْلتُْم فَِشْلتُْم فَتَفَْشُلوا۟ تَفَْشاَل
(kalian) menjadi gentar kalian telah gentar/lemah maka menjadi gentar kalian berdua takut/gentar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ت طَّآِئفَتَاِن ِمنُكْم أَن تَفَْشاَل َوالـلَّـُه َولِيُُّهَما إِذْ َهمَّ
ketika ia menginginkan dua golongan diantara kalian bahwa kalian

berdua takut/gentar dan Allah penolong / pelindung keduanya
Ali-Imran:122 تَفَْشاَل

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ واََل تَنَٰزَُعوا۟ فَتَفَْشُلوا۟ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya dan janganlah

bantah-membantahlah maka menjadi gentar danhilang kekuatanmu
Al-Anfaal:46 ۟ فَتَفَْشُلوا

ونَُهم ِبِإذِْنِهۦ َحتَّىٰٓ إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَٰزَْعتُْم إِذْ تَُحسُّ
ketika kalian memberantas mereka dengan izinnya sehingga

ketika/pada saat kalian telah gentar/lemah dan kalian saling berselisih
Ali-Imran:152 فَِشْلتُْم

َوَلْو أََرىَٰكُهْم َكِثيًرا لَّفَِشْلتُْم َوَلتَنَٰزَْعتُْم ِفى ٱأْلَْمِر
dan sekiranya menampakkan mereka kepadamu sangat banyak

(kalian) menjadi gentar dan pasti (kalian) berbantah-bantahan di
dalam urusan ini

Al-Anfaal:43
لَّفَِشْلتُْم
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ح ص ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kefasihan lidah, kepandaian

berpidato, dgn lancar, dgn fasih, fajar, subuh, dini hari, permulaan, rekah
fajar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyingsing, mulai jelas,
mulai terang

أَفَْصحُ
paling/lebih fasih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروُن ُهَو أَفَْصحُ ِمنِّى لَِسانًا َوأَِخى هَٰ
dan saudaraku harun dia paling/lebih fasih daripada aku lisan/bahasa Al-Qashash:34 أَفَْصحُ
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ل ص ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perpisahan, perceraian,

separasi, peleraian, kelepasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membumbui, menjemur,
mengeringkan, memisahkan, menjeniskan, menyaring, menceraikan,

berpisah, cerai, menyibak, menjarakkan, menyebelahkan, putus,
melainkan, menceraiberaikan, memperlainkan, memperceraikan,

memperenggang, melepaskan, menyobek, memperasingkan, menugaskan
di suatu tempat, memutuskan, mencopot, mencopoti, memecahkan,
mematahkan, memecah, menghentikan, merusakkan, melanggar,

membobol, mulai, memungkiri, menukarkan, meneruskan, menguraikan
isi kode, memberhentikan, membubarkan, memperhentikan, menolak,

menghilangkan, membebaskan, menyingkirkan, membuang, menjauhkan,
meliburkan, melepas, menceritakan panjang lebar, melukiskan panjang

lebar, memperinci, memperincikan, memisah, memencilkan,
menyendirikan, memencilkan diri

ْلنَا فَصَّ َل فَصَّ فََصَلِت فََصَل تَفِْصياًل
kami telah

menjelaskan
dia telah berkali-
kali menjelaskan

telah
berangkat/keluar

ia
menjelaskan/keluar cukup jelas

ِفَصااًل َلْت فُصِّ فَْصٌل ْلنَُٰه فَصَّ ْلنَا فَصَّ
penyapihan benar-benar

dijelaskan penjelasan kami
menjelaskannya

kami telah
menjelaskan

َوتَفِْصياًل ُل نُفَصِّ لٍَٰت مُّفَصَّ اًل ُمفَصَّ ِفَصااًل
dan penjelasan besar kami menjelaskan

berbagao yang
sangat

terperinci/jelas
yang sangat

terperinci/jelas penyapihan

ُلُهۥ َوِفصَٰ َوفَْصَل َوفَِصيَلِتِه َوتَفِْصيَل َوتَفِْصياًل
dan menyapihnya dan

memutuskan/menjelaskan dan keluarganya dan menjelaskan dan penjelasan
besar
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ٱْلفَْصِل ُل يُفَصِّ
putusan sungguh-sungguh akan menjelaskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12 تَفِْصياًل

ا فََصَل طَاُلوُت ِبٱْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ُمبْتَلِيُكم ِبنََهٍر فََلمَّ
maka tatkala ia menjelaskan/keluar talut dengan tentaranya dia

mengatakan sesungguhnya Allah yangmelakukan pengujian kepada
kalian dengan sungai

Al-Baqarah:249 فََصَل

َا فََصَلِت ٱْلِعيُر َقاَل أَبُوُهْم َوملَّ
dan tatkala telah berangkat/keluar kafilah dia mengatakan ayah

mereka
Yusuf:94 فََصَلِت

َل َلُكم مَّا َحرََّم َعَليُْكْم َوَقْد فَصَّ
dan/padahal sungguh dia telah berkali-kali menjelaskan bagi kalian

apa dia telah benar-benar mengharamkan atas kalian
Al-An'aam:119 َل فَصَّ

ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-An'aam:97 ْلنَا فَصَّ

ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَفَْقُهوَن فَُمْستََقرٌّ َوُمْستَْوَدٌع َقْد فَصَّ
maka yang menjadi tempat tetap dan yang menjadi tempat simpanan

sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi
kaum/orang-orang mereka mengerti

Al-An'aam:98

ُروَن ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَذَّكَّ َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-

orang mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-An'aam:126

ْلنَُٰه َعَلىٰ ِعْلمٍ َوَلَقْد ِجئْنَُٰهم ِبِكتٍَٰب فَصَّ
dan sesungguhnya telah Kami datangkan kepada mereka dengan

sebuah kitab kami menjelaskannya atas/terhadap pengetahuan
Al-A'raaf:52 ْلنَُٰه فَصَّ

ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12

إِنَُّهۥ َلَقْوٌل فَْصٌل
sesungguhnya dia perkataan/firman penjelasan At-Taariq:13 فَْصٌل
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َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َخِبيٍر ثُمَّ فُصِّ
kemudian benar-benar dijelaskan dari sisi hikmah/bijaksana maha

mengetahui
Huud:1 َلْت فُصِّ

َلْت َءايَٰتُُهۥ ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن ِكتٌَٰب فُصِّ
catatan / ketetapan benar-benar dijelaskan ayat-ayatnya bacaan

bahasa arab bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Fush-Shilat:3

َلْت َءايَٰتُُهۥٓ َءاْ۬عَجِمىٌّ َوَعَرِبىٌّ لََّقاُلوا۟ َلواَْل فُصِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan mengapa tidak benar-benar dijelaskan
ayat-ayatnya apakah bahasa asing (selain bahasa arab) dan orang arab

/ bahasa arab

Fush-Shilat:44

فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن تََراٍض مِّنُْهَما َوتََشاُوٍر
maka jika dia ingin penyapihan dari/dengan tambah dalam kerelaan

diantara keduanya dan permusyawaratan
Al-Baqarah:233 ِفَصااًل

اًل َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل إَِليُْكُم ٱْلِكتََٰب ُمفَصَّ
dan dia yang ia menurunkan kepada kalian kitab yang sangat

terperinci/jelas
Al-An'aam:114 اًل ُمفَصَّ

لٍَٰت فَاِدَع َوٱلدََّم َءايٍَٰت مُّفَصَّ َل َوٱلضَّ َوٱْلُقمَّ
dan kutu dan katak dan darah bukti-bukti berbagao yang sangat

terperinci/jelas
Al-A'raaf:133 لٍَٰت مُّفَصَّ

ُل ٱْلَءايَِٰت َولِتَْستَِبنَي َسِبيُل ٱمْلُْجرِِمنَي وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar menjadi jelas

benar-benar jalan para yang melakukan dosa
Al-An'aam:55 ُل نُفَصِّ

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َخالَِصًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َكذَٰلَِك نُفَصِّ
yang suci pada hari kiamat-kiamat seperti itulah kami menjelaskan

ayat-ayat bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-A'raaf:32

ُل ٱْلَءايَِٰت َوَلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu dan supaya / boleh

jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:174

ُروَن ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَتَفَكَّ َكذَٰلَِك نُفَصِّ
seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang

menjadi memikirkan
Yunus:24

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعِقُلوَن َكذَٰلَِك نُفَصِّ
seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang

mereka menggunakan akal
Ar-Ruum:28

َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat Al-An'aam:154 َوتَفِْصياًل
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َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء فَُخذَْها ِبُقوٍَّة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu maka kamu hendaklah

berpegang kepadanya dengan kekuatan
Al-A'raaf:145

َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوتَفِْصيَل ٱْلِكتَِٰب
akan tetapi membenarkan yang diantara kedua tangannya dan

menjelaskan kitab
Yunus:37 َوتَفِْصيَل

َوتَفِْصيَل ُكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan menjelaskan setiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Yusuf:111

َوفَِصيَلِتِه ٱلَِّتى تُـِْٔويِه
dan keluarganya yang melindunginya Al-Ma'arij:13 َوفَِصيَلِتِه
َوَشَدْدنَا ُمْلَكُهۥ َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلِحْكَمَة َوفَْصَل ٱْلِخطَاِب

dan (kami) mengkuatkan yang menjadi kerajaannya dan kami telah
memberinya hikmah-hikmah dan memutuskan/menjelaskan

perkara/pembicaraan

Shaad:20
َوفَْصَل

ُلُهۥ ِفى َعاَمنْيِ أَِن ٱْشُكْر لِى َولِوَٰلَِديَْك إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر َوِفصَٰ
dan menyapihnya di dalam dua tahun agar/hendalah (kamu)

bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu kepadaku
tempat kembali

Luqman:14
ُلُهۥ َوِفصَٰ

إِنِّى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي ُلُهۥ ثَلَٰثُوَن َشْهًرا َو َوَوَضَعتُْه ُكرًْها َوَحْمُلُهۥ َوِفصَٰ
dan (ia) melahirkannya kebencian / susah payah dan mengandungnya

dan menyapihnya tiga puluh bulan dan sesungguhnya aku
termasuk/dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Al-Ahqaaf:15

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َونُفَصِّ
dan dijelaskan ayat-ayat itu bagi kaum/orang-orang mereka

mengetahui
At-Taubah:11 ُل َونُفَصِّ

َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan orang-orang yang kalian menyekutukan sesungguhnya Allah

menjelaskan diantara mereka pada hari kiamat-kiamat
Al-Hajj:17 يَفِْصُل

إِنَّ َربََّك ُهَو يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
sesungguhnya Tuhanmu dia menjelaskan diantara mereka pada hari

kiamat-kiamat
As-Sajdah:25

يَفِْصُل بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
menjelaskan diantara kalian dan Allah terhadap apa kalian melakukan

maha melihat

Al-
Mumtahinah:3

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Yunus:5 ُل يُفَصِّ
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ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalian usaha untuk diyakini

Arraad:2

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن هَٰ
ini hari putusan yang adalah kalian dengannya didustakan Ash-Shaafaat:21 ٱْلفَْصِل

َوَلواَْل َكلَِمُة ٱْلفَْصِل َلُقِضىَ بَيْنَُهْم
dan jika tidak kalimat / ketentuan putusan tentu dia telah diputuskan

diantara mereka
Asy-Syuura:21

إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل ِميقَٰتُُهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya pada hari putusan waktu mereka mereka semuanya

Ad-Dukhaan:40

 لِيَْومِ ٱْلفَْصِل
untuk/sampai hari putusan

Al-Mursalaat:13

 َوَمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱْلفَْصِل
dan tidak memberitahukan kamu apakah hari putusan

Al-Mursalaat:14

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل َجَمْعنَُٰكْم َوٱأْلَوَّلِنَي هَٰ
ini hari putusan (kami) mengumpulkan kamu dan orang-orang

terdahulu
Al-Mursalaat:38

إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل َكاَن ِميقَٰتًا
sesungguhnya pada hari putusan adalah dia waktu yang ditentukan

An-Naba:17

يَُقصُّ ٱْلَحقَّ َوُهَو َخيُْر ٱْلفَِٰصلنَِي
dia mengkisahkan kebenaran dan dia sebaik-baik Yang member

keputusan
Al-An'aam:57 ٱْلفَِٰصلنَِي
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م ص ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemutusan, putus

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutuskan

ٱنِفَصاَم
putus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل ٱنِفَصاَم َلَها َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
tidak putus baginya dan Allah maha mendengar sangat mengetahui Al-Baqarah:256 ٱنِفَصاَم
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ض ض ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kuat, hebat, keras, kasar,

kejam, bengis, tajam, parau, lalim, cekak, bersahaja, sederhana, selamba,
bapet, yg tdk tahu adat, tdk sopan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَظًّا
kasar / bersikap keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
وا۟ ِمْن َحْولَِك َوَلْو ُكنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱْلَقْلِب َلٱنفَضُّ

dan sekiranya adalah kamu kasar / bersikap keras kasar hati tentu
mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu

Ali-Imran:159 فَظًّا
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ر ط ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kreator, pendiri, pembina,

penegak, pemula
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَطَرَُكْم فَطََر فَاِطِر فَاِطُر فَاِطَر
(ia) menciptakan

kalian dia menciptakan yang menciptakan (ia[lk]) yang
menciptakan

(ia[lk]) yang
menciptakan

فَطَرَُهنَّ فَطَرَِنىٓ فَطَرَِنى فَطَرَنَا فَطَرَُكْم
(ia) menciptakan

mereka[pr]
(ia) telah

menciptakan aku
(ia) telah

menciptakan aku
(ia[lk]) menciptakan

kami
(ia) menciptakan

kalian

يَتَفَطَّْرَن ُمنفَِطرٌۢ ِفطْرََت فُطُوٍر
menjadi

memecah/membelah
(ia[lk]) yang dalam
kondisi membelah fitrah/ciptaan teratur/seimbang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَت َولِىِّۦ مَٰ فَاِطَر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi Engkau pelindungku Yusuf:101 فَاِطَر

َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا مَٰ فَاِطُر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi ia menjadikan bagi kalian

dari diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Asy-Syuura:11 فَاِطُر

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14 فَاِطِر
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َقاَلْت رُُسُلُهْم أَِفى الـلَّـِه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ
dia mengatakan rasul-rasul mereka apakah terhadap Allah keragu-

raguan yang menciptakan langit dan bumi
Ibrahim:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه فَاِطِر ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi

Faathir:1

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َحِنيفًا مَٰ ْهُت َوْجِهىَ لِلَِّذى فَطََر ٱلسَّ إِنِّى َوجَّ
sesungguhnya aku aku telah menghadapkan wajahku/diriku kepada

(tuhan) yang dia menciptakan langit dan bumi lurus
Al-An'aam:79 فَطََر

الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30

َل َمرٍَّة فََسيَُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل ٱلَِّذى فَطَرَُكْم أَوَّ
maka (mereka) akan mengatakan siapa mengembalikan kami kamu

hendaklah mengatakan yang (ia) menciptakan kalian paling pertama
kali

Al-Isra:51 فَطَرَُكْم

ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلَِّذى فَطَرَنَا
dari bukti-bukti yang nyata dan yang (ia[lk]) menciptakan kami Thaahaa:72 فَطَرَنَا

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َوَما لِىَ آَل أَْعبُُد ٱلَِّذى فَطَرَِنى َو
dan tidak bagiku tidak sembah yang (ia) telah menciptakan aku dan

kepada-Nya kalian dikembalikan
YaaSiin:22 فَطَرَِنى

إاِلَّ ٱلَِّذى فَطَرَِنى فَِإنَُّهۥ َسيَْهِديِن
kecuali yang (ia) telah menciptakan aku maka sesungguhnya dia (dia)

akan memberi petunjuk kepadaku
Az-Zukhruf:27

إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذى فَطَرَِنىٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
tidak lain upahku hanyalah atas/terhadap yang (ia) telah menciptakan

aku ia membenam kalian menggunakan akal
Huud:51 فَطَرَِنىٓ

ِهِديَن ٱلَِّذى فَطَرَُهنَّ َوأَنَا۠ َعَلىٰ ذَٰلُِكم مَِّن ٱلشَّٰ
yang (ia) menciptakan mereka[pr] dan aku atas/terhadap yang

demikian itu bagi kalian dari/termasuk para penyaksi
Al-Anbiyaa':56 فَطَرَُهنَّ

فَٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َهْل تََرٰى ِمن فُطُوٍر
maka kembalilah pandangan apakah kamu hendaklah

memperhatikan/melihat dari teratur/seimbang
Al-Mulk:3 فُطُوٍر

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا ِفطْرََت
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama lurus

fitrah/ciptaan
Ar-Ruum:30 ِفطْرََت
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َمآُء ُمنفَِطرٌۢ ِبِهۦ َكاَن َوْعُدهُۥ َمفُْعواًل ٱلسَّ
langit (ia[lk]) yang dalam kondisi membelah dengannya adalah dia

janjinya yang dikerjai

Al-
Muzzammil:18

ُمنفَِطرٌۢ
وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ ٱأْلَرُْض مَٰ تََكاُد ٱلسَّ

semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari padanya
danmenjadi cepat membelah bumi

Maryam:90 يَتَفَطَّْرَن
وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمن فَْوِقِهنَّ مَٰ تََكاُد ٱلسَّ

semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari atas
mereka[pr]

Asy-Syuura:5

َمآُء ٱنفَطَرَْت إِذَا ٱلسَّ
apabila langit (ia) kemudian membelah diri Al-Infitaar:1 ٱنفَطَرَْت
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ح ظ ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rasa malu, noda, keaiban,

fadihat, penghinaan, kecelaan, arang di muka, sakit hati, aib, cela,
kehilangan harga diri, rasa aib, kompromi, kompromis, ittifak,

berkompromi, yg menodai nama baik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuka, membongkar,

menampakkan, menelanjangi, memamerkan, menyingkapkan thd cahaya,
memasukkan cahaya, menyingkapkan, menyingkap, memperlihatkan,
memberitahukan, memalukan, mengaibkan, mencemarkan, menodai,

mencemari, memutihkan mata, memperkejikan, mencela, mencelakan,
mencabuli, memecat, membuka kedok, berkompromi, membahayakan,

menodai nama baik, memalukan diri sendiri, datang, kentara,
mengadukan, membingungkan

تَفَْضُحوِن
memalukan aku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ؤآَُلِء َضيِْفى فَاَل تَفَْضُحوِن َقاَل إِنَّ هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya mereka itu tamuku maka jangan

memalukan aku
Al-Hijr:68 تَفَْضُحوِن
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ظ ظ ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perak, uang, uang perak,

warna perak, berwarna perak, dr perak, lantang, sendok garpu dr perak,
alat-alat dr perak, penutupan, akhir, penutup, dekat, hampir, kepil,

sanding, secara singkat, rapat, damping, erat, akrab, ketat, teliti, tertutup,
melekat, pengap, tersembunyi, ketel, bungkam, rahasia, kikir, lokek,

rodong, tdk segar, panas sekali, kerap, tersendiri, terpisah, lekat-lekat,
penundaan, penangguhan, istirahat, penyebaran, penghamburan, sejumlah

kecil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bubar, menghentikan,

berakhir, selesai, bercerai, memisah, mempertiadakan, kehilangan tenaga,
kehilangan kesehatannya, menunda, menangguhkan, mempertangguhkan,
ditunda, reses, berpindah tempat, beristirahat, menggantung, menskors,
berlibur, membubarkan rapat, membuka, berkembang, membeberkan,
membentangkan, mengembangkan, terhampar, memperkembangkan,

mengorak, menutup, ditutup, menguncup, menauntukan,
mempertauntukan

۟ وا يَنفَضُّ ِة َوٱْلِفضَّ َة َوٱْلِفضَّ وا۟ َلٱنفَضُّ ٍة ِفضَّ
menujulah

(bercerai-berai) dan perak dan perak tentu mereka akan
menjauhkan diri perak-perak

۟ ٓوا ٱنفَضُّ
berbagai tujuan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍة َوَمَعاِرَج َعَليَْها يَظَْهُروَن ُسُقفًا مِّن ِفضَّ
atap-atap dari perak-perak dan tempat-tempat tangga diatasnya

mereka menaiki
Az-Zukhruf:33 ٍة ِفضَّ

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت َقَواِريَرا۠ َويُطَاُف َعَليِْهم ِبـَٔاِنيٍَة مِّن ِفضَّ
dan diedarkan atas mereka dengan bejana-bejana dari perak-perak
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas adalah ia kaca-kaca

Al-Insaan:15

ٍة َقدَُّروَها تَْقِديًرا َقَواِريَرا۟ ِمن ِفضَّ
kaca-kaca dari perak-perak (mereka) mengukurnya dengan ukuran

Al-Insaan:16
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ٍة  َوُحلُّٓوا۟ أََساِوَر ِمن ِفضَّ
dan diberi gelang-gelang dari perak-perak

Al-Insaan:21

وا۟ ِمْن َحْولَِك َوَلْو ُكنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱْلَقْلِب َلٱنفَضُّ
dan sekiranya adalah kamu kasar / bersikap keras kasar hati tentu

mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu
Ali-Imran:159 ۟ وا َلٱنفَضُّ

َة واََل يُنِفُقونََها ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن يَْكِنزُوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضَّ
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diberi

dia nafkah di dalam jalan Allah
At-Taubah:34 َة َوٱْلِفضَّ

ِة ِمَن ٱلنَِّسآِء َوٱْلبَِننَي َوٱْلَقنَِٰطيِر ٱمْلَُقنطَرَِة ِمَن ٱلذََّهِب َوٱْلِفضَّ
dari isteri-isteri dan anak-anak dan harta wanita-wanita yang pilihan

dari emas dan perak
Ali-Imran:14 ِة َوٱْلِفضَّ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وا۟ َوهللَِِّ َخزَآِئُن ٱلسَّ َحتَّىٰ يَنفَضُّ
sehingga menujulah (bercerai-berai) dan kepunyaan Allah

perbendaharaan langit dan bumi

Al-
Munaafiquun:7

۟ وا يَنفَضُّ
ٓوا۟ إَِليَْها َوتَرَُكوَك َقآِئًما رَةً أَْو َلْهًوا ٱنفَضُّ إِذَا َرأَْوا۟ ِتجَٰ َو

dan apabila (mereka) melihat perniagaan atau guyonan/permainan
berbagai tujuan kepadanya dan (kalian) meninggalkanmu berdiri

Al-Jumu'ah:11 ۟ ٓوا ٱنفَضُّ
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ل ظ ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebaikan hati, pernaungan,

tolong, kemurahan hati, berkat, hadiah, tanda mata, surat, rahmat,
keanggunan, nikmat, keapikan, doa syukur, waktu kelonggaran, sopan

santun, keikhlasan, perpanjangan waktu, gaya lemah gemulai, sifat
menyenangkan, budi bahasa, kerelaan, jasa, manfaat, pahala, sifat terpuji,

guna, pantas, patut, keuntungan, prioritas, prioritet, keluwesan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna lebih suka, memilih,

mengajukan, mengemukakan, melebihkan, memutuskan, unggul, melebihi,
mengungguli, melampaui, mengatasi, melewati, lebih cemerlang dr, paling

pintar dr yg lain, menyukai, menyokong, mengataskan, berbaik hati,
bermurah hati, memperkenankan, menyerupai, mengaruniai,

memperkenan, berlaku berhati-hati, menghormati, menyemarakkan

َلنَا فَضَّ َلُكْم فَضَّ َل فَضَّ تَفِْضياًل ِبفَْضِل
(ia) telah benar-

benar melebihkan
kami

dia benar-benar
melebihkan kalian dia melebihkan keutamaan/kelebihan dengan karunia

فَْضٌل فَْضاًل ْلنَا فَضَّ ْلتُُكْم فَضَّ َلنَا فَضَّ
karunia karunia kami telah lebihkan maka aku telah

melebihkan kalian
(ia) telah benar-

benar melebihkan
kami

فَْضُل فَْضَلُهۥ فَْضلٍۭ فَْضٍل فَْضٌل
karunia karunia-nya karunia karunia karunia

۟ ُلوا فُضِّ فَْضلِِهۦٓ فَْضلِِهۦ فَْضِل فَْضُل
(mereka) sangat

dilebihkan karunianya karunianya karunia karunia

َوفَْضاًل ْلنَُٰهْم َوفَضَّ َل َوفَضَّ لِفَْضلِِهۦ ُلوا۟ فُضِّ
dan karunia dan (kami) telah

lebihkan mereka dan dia melebihkan untuk karunianya (mereka) sangat
dilebihkan
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ٱْلفَْضَل َل يَتَفَضَّ
karunia menjadi melebihkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل ِبفَْضِل الـلَّـِه َوِبرَْحَمِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan dengan karunia Allah dan rahmatnya Yunus:58 ِبفَْضِل

ٍت َوأَْكبَُر تَفِْضياًل َوَلآْلِخرَةُ أَْكبَُر َدرَجَٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) paling besar

derajat/tingkatan dan lebih besar keutamaan/kelebihan
Al-Isra:21 تَفِْضياًل

ْن َخَلْقنَا تَفِْضياًل ْلنَُٰهْم َعَلىٰ َكِثيٍر مِّمَّ  َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap sangat banyak dari siapa (kami)
menciptakan keutamaan/kelebihan

Al-Isra:70

َل الـلَّـُه ِبِهۦ واََل تَتََمنَّْوا۟ َما فَضَّ
dan jangan kalian mengangan-angankan apa dia melebihkan Allah

dengannya
An-Nisa:32 َل فَضَّ

َل الـلَّـُه بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ِبَما فَضَّ
dengan sebab dia melebihkan Allah sebagian mereka atas/terhadap

bagian
An-Nisa:34

َل الـلَّـُه ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم فَضَّ َوٱمْلُجَٰ
dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan Allah dengan harta

mereka dan jiwa / diri mereka dia melebihkan Allah
An-Nisa:95

زِْق َل بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱلرِّ َوالـلَّـُه فَضَّ
dan Allah dia melebihkan sebagian kalian atas/terhadap bagian di

dalam rezki
An-Nahl:71

َلِمنَي َلُكْم َعَلى ٱْلعَٰ َوُهَو فَضَّ
dan dia dia benar-benar melebihkan kalian atas/terhadap semesta

alam
Al-A'raaf:140 َلُكْم فَضَّ

َلنَا َعَلىٰ َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذى فَضَّ
yang (ia) telah benar-benar melebihkan kami atas/terhadap sangat

banyak dari hamba-hambanya orang-orang yang beriman
An-Naml:15 َلنَا فَضَّ

َلِمنَي ْلتُُكْم َعَلى ٱْلعَٰ َوأَنِّى فَضَّ
dan bahwasanya Aku maka aku telah melebihkan kalian atas/terhadap

semesta alam
Al-Baqarah:47 ْلتُُكْم فَضَّ
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َلِمنَي ْلتُُكْم َعَلى ٱْلعَٰ َوأَنِّى فَضَّ
dan bahwa Aku maka aku telah melebihkan kalian atas/terhadap

semesta alam
Al-Baqarah:122

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض مِّنُْهم ِتْلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
itu para orang rasul kami telah lebihkan sebagian mereka

atas/terhadap bagian dari mereka
Al-Baqarah:253 ْلنَا فَضَّ

َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ َو
dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah

lebihkan atas/terhadap semesta alam
Al-An'aam:86

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ٱنظُْر َكيَْف فَضَّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami telah

lebihkan sebagian mereka atas/terhadap bagian
Al-Isra:21

ْلنَا بَْعَض ٱلنَِّبيِّۦَن َعَلىٰ بَْعٍض َوَلَقْد فَضَّ
dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian para nabi

atas/terhadap bagian
Al-Isra:55

بُِّكْم َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
bukankah atas kalian dosa-dosa untuk kalian mencari karunia dari

tuhan kalian
Al-Baqarah:198 فَْضاًل

بِِّهْم َورِْضوَٰنًا وآََل َءآمِّنَي ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّن رَّ
dan jangan orang-orang yang mengunjungi rumah/baitullah Haram

mereka menginginkan karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan
Al-Maidah:2

بُِّكْم َوَجَعْلنَآ َءايََة ٱلنََّهاِر ُمبِْصرَةً لِّتَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
dan kami menjadikan tanda-tanda siang (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan supaya mencari karunia dari tuhan
kalian

Al-Isra:12

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِبأَنَّ َلُهم مَِّن الـلَّـِه فَْضاًل َكِبيًرا َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang beriman bahwa kami bagi mereka

dari Allah karunia sangat besar
Al-Ahzab:47

 َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد ِمنَّا فَْضاًل
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dari kami karunia

Saba':10

بَِّك ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم فَْضاًل مِّن رَّ
karunia dari tuhanmu itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

Ad-Dukhaan:57

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا ًعا ُسجَّ رَُحَمآُء بَيْنَُهْم تََرىُٰهْم رُكَّ
kasih sayang diantara mereka melihat mereka ruku' sujud mereka

menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan
Al-Fath:29

فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َوِنْعَمًة َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
karunia dari Allah dan nikmat dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana
Al-Hujuraat:8
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َوأَْموَٰلِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا
dan harta mereka mereka menginginkan karunia dari Allah dan

keridhaan
Al-Hasyr:8

بَُكْم فَْضٌل مَِّن الـلَّـِه َوَلِئْن أَصَٰ
dan sungguh jika dia menimpa kalian karunia dari Allah An-Nisa:73 فَْضٌل

ثُمَّ أَْحيَُٰهْم إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kemudian dia menghidupkan mereka sesungguhnya Allah benar-

benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Al-Baqarah:243 فَْضٍل

َلِمنَي َولَِٰكنَّ الـلَّـَه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱْلعَٰ
akan tetapi Allah mempunyai karunia atas/terhadap semesta alam

Al-Baqarah:251

َوَلَقْد َعفَا َعنُكْم َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sesungguhnya dia telah memberi maaf dari kalian dan Allah

mempunyai karunia atas/terhadap orang-orang yang beriman
Ali-Imran:152

َوالـلَّـُه ذُو فَْضٍل َعِظيمٍ
dan Allah mempunyai karunia yang besar

Ali-Imran:174

 َوَقاَلْت أُوَلىُٰهْم أِلُْخَرىُٰهْم فََما َكاَن َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضٍل
dan dia mengatakan orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang

terakhir maka tidak adalah dia bagi kalian atas kami dari karunia
Al-A'raaf:39

ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60

َويُؤِْت ُكلَّ ِذى فَْضٍل فَْضَلُهۥ
dan didatangkan tiap-tiap yang memiliki karunia karunia-nya

Huud:3

إِنَّ َربََّك َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia

atas/terhadap manusia
An-Naml:73

إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap

manusia
Ghafir:61

ِذِبنَي َوَما نََرٰى َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضلٍۭ بَْل نَظُنُُّكْم كَٰ
dan tidak kami melihat bagi kalian atas kami dari karunia bahkan

kami mengira kamu orang-orang yang mendustakan
Huud:27 فَْضلٍۭ

َويُؤِْت ُكلَّ ِذى فَْضٍل فَْضَلُهۥ
dan didatangkan tiap-tiap yang memiliki karunia karunia-nya Huud:3 فَْضَلُهۥ
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إِنَّ فَْضَلُهۥ َكاَن َعَليَْك َكِبيًرا
sesungguhnya karunia-nya adalah dia atas kamu sangat besar

Al-Isra:87

فََلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
maka jika tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya Al-Baqarah:64 فَْضُل

يْطََٰن إاِلَّ َقلِياًل َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َلٱتَّبَْعتُُم ٱلشَّ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tentu kamu

mengikuti syaitan kecuali sedikit
An-Nisa:83

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َورَْحَمتُُهۥ
dan sekiranya tidak karunia Allah atas kamu dan rahmat-nya

An-Nisa:113

وََكاَن فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َعِظيًما
dan ia adalah karunia Allah atas kamu sangat berlipat ganda

An-Nisa:113

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
itu karunia Allah dia berikan pada siapa dia kehendaki Allah yang

meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:10

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya di dalam

dunia dan di akhirat
An-Nuur:14

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya

An-Nuur:20

َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َما زََكىٰ ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tidak bersih

diantara kalian dari seorang selama-lamanya
An-Nuur:21

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Hadiid:21

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
itu karunia Allah dia berikan siapa dia kehendaki

Al-Jumu'ah:4

ذَٰلَِك ِمن فَْضِل الـلَّـِه َعَليْنَا َوَعَلى ٱلنَّاِس
itu dari karunia Allah atas kami dan atas manusia Yusuf:38 فَْضِل

ذَا ِمن فَْضِل َربِّى َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini dari/termasuk karunia Tuhanku

An-Naml:40

أاَلَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّن فَْضِل الـلَّـِه
bahwa tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari karunia

Allah
Al-Hadiid:29
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َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

أَن يُنَزَِّل الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan Allah dari karunianya Al-Baqarah:90 فَْضلِِهۦ

 فَرِِحنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
mereka gembira dengan apa/disebabkan dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
Ali-Imran:170

َ ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ  واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka melakukan kekikiran dengan apa (harta) dia memberikan
kepada mereka Allah dari karunianya

Ali-Imran:180

 َويَْكتُُموَن َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
dan mereka menyembunyikan apa (karunia) dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:37

 أَْم يَْحُسُدوَن ٱلنَّاَس َعَلىٰ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
atau mereka membenci manusia atas/terhadap apa (karunia) dia

memberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:54

 فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan menambah mereka

dari karunianya
An-Nisa:173

َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َسيُؤِْتينَا الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ َورَُسوُلُهۥٓ
dan mereka berkata cukuplah Allah akan memberi kepada kami Allah

dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59

 َوَما نََقُمٓوا۟ إآِلَّ أَْن أَْغنَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ ِمن فَْضلِِهۦ
dan tidak (mereka) menghukum kecuali telah mencukupkan mereka

Allah dan rasulnya dari karunianya
At-Taubah:74

َهَد الـلَّـَه َلِئْن َءاتَىٰنَا ِمن فَْضلِِهۦ  َوِمنُْهم مَّْن عَٰ
dan diantara mereka orang (ia) semakin menjanjikan Allah

sesungguhnya jika datang kepada kami dari/sebagian karunianya
At-Taubah:75

آ َءاتَىُٰهم مِّن فَْضلِِهۦ بَِخُلوا۟ ِبِهۦ فََلمَّ
maka setelah datang pada mereka dari karunianya mereka kikirkan

dengannya
At-Taubah:76
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َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
An-Nahl:14

 إِن يَُكونُوا۟ فَُقرَآَء يُْغِنِهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
jika adalah mereka fakir menyebabkan mengkayakan mereka Allah

dari karunianya
An-Nuur:32

 َحتَّىٰ يُْغِنيَُهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
sehingga menjadikan mengkayakan mereka Allah dari karunianya

An-Nuur:33

 لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َعِمُلوا۟ َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

mereka mengerjakan dan (ia) menambah mereka dari karunianya
An-Nuur:38

لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya istirahat tentang (kebenaran) itu dan supaya mencari dari
karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih

Al-Qashash:73

َولِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِبأَْمرِِهۦ َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya berlayar perahu dengan perintahnya dan supaya mencari

dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih
Ar-Ruum:46

لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian

berterima kasih
Faathir:12

 ٱلَِّذٓى أََحلَّنَا َداَر ٱمْلَُقاَمِة ِمن فَْضلِِهۦ
yang penempatan kami rumah/tempat yang berusaha untuk kekal dari

karunianya
Faathir:35

ِت َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ لِحَٰ  َويَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan memperkenankan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan menambah mereka dari
karunianya

Asy-Syuura:26

َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
Al-Jaatsiyah:12

ا ٱْكتََسنْبَ َوْسـَُٔلوا۟ الـلَّـَه ِمن فَْضلِِهۦٓ َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa mereka

melakukan dan mohonlah Allah dari karunianya
An-Nisa:32 فَْضلِِهۦٓ

ِمن فَْضلِِهۦٓ إِن َشآَء
dari karunianya jika ia menghendaki

At-Taubah:28

لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
supaya mencari dari/sebagian karunianya sesungguhnya dia adalah

dia dengan/kepada kalian maha penyayang
Al-Isra:66
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 َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َمنَاُمُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوٱبِْتَغآؤُُكم مِّن فَْضلِِهۦٓ
dan diantara ayat-ayat-Nya tidur kalian diwaktu malam dan siang hari

dan usaha pencarianmu dari/sebagian karunianya
Ar-Ruum:23

ِت ِمن فَْضلِِهۦٓ لِحَٰ  لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari
karunianya

Ar-Ruum:45

 لِيَُوفِّيَُهْم أُُجورَُهْم َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦٓ
karena disempurnakan mereka pahala mereka dan (ia) menambah

mereka dari karunianya
Faathir:30

نُُهْم ُلوا۟ ِبرَآدِّى ِرزِْقِهْم َعَلىٰ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ فََما ٱلَِّذيَن فُضِّ
maka tidak orang-orang yang (mereka) sangat dilebihkan dengan

mengembalikan/berikan rezki mereka atas/terhadap apa dia
menguasai tangan kanan mereka

An-Nahl:71
۟ ُلوا فُضِّ

فَاَل رَآدَّ لِفَْضلِِهۦ يُِصيُب ِبِهۦ
maka tidak ada (ia) menolak untuk karunianya ditimpakan dengannya Yunus:107 لِفَْضلِِهۦ

َل الـلَّـُه وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوفَضَّ
dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah kebaikan dan dia melebihkan

Allah
An-Nisa:95 َل َوفَضَّ

ْن َخَلْقنَا تَفِْضياًل ْلنَُٰهْم َعَلىٰ َكِثيٍر مِّمَّ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap sangat banyak dari siapa (kami)
menciptakan keutamaan/kelebihan

Al-Isra:70
ْلنَُٰهْم َوفَضَّ

َلِمنَي ْلنَُٰهْم َعَلى ٱْلعَٰ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap semesta alam
Al-Jaatsiyah:16

نُْه َوفَْضاًل ْغِفرَةً مِّ َوالـلَّـُه يَِعُدُكم مَّ
dan Allah dia memberi pengajaran kepada kalian tempat / waktu

ampunan dari padanya dan karunia
Al-Baqarah:268 َوفَْضاًل

يَْستَبِْشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
mereka kelak akan bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia Ali-Imran:171 َوفَْضٍل

 فَٱنَقَلبُوا۟ ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia

Ali-Imran:174

نُْه َوفَْضٍل  فََسيُْدِخُلُهْم ِفى رَْحَمٍة مِّ
maka dia alan memasukkan mereka di dalam rahmat dari padanya

dan karunia
An-Nisa:175
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ُل بَْعَضَها َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱأْلُُكِل وَِٰحٍد َونُفَضِّ
yang satu dan dilebihkan sebagian atas/terhadap bagian di dalam rasa Arraad:4 ُل َونُفَضِّ

َل َعَليُْكْم ثُْلُكْم يُِريُد أَن يَتَفَضَّ إاِلَّ بََشٌر مِّ
melainkan seorang manusia seperti kalian dia menghendaki bahwa

menjadi melebihkan atas kalian

Al-
Mu'minuun:24 َل يَتَفَضَّ

واََل تَنَسُوا۟ ٱْلفَْضَل بَيْنَُكْم
dan jangan melupakan karunia diantara kalian Al-Baqarah:237 ٱْلفَْضَل

ُقْل إِنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya karunia dengan tangan

Allah
Ali-Imran:73

َوأَنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
dan bahwasannya karunia dengan tangan Allah dia berikan siapa dia

kehendaki
Al-Hadiid:29

ذَٰلَِك ٱْلفَْضُل ِمَن الـلَّـِه
itu karunia dari Allah An-Nisa:70 ٱْلفَْضُل
ذَا َلُهَو ٱْلفَْضُل ٱمْلُِبنُي إِنَّ هَٰ

sesungguhnya ini benar-benar ia karunia yang nyata
An-Naml:16

ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْضُل ٱْلَكِبيُر
itu dia karunia sangat besar

Faathir:32

ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْضُل ٱْلَكِبيُر
itu dia karunia sangat besar

Asy-Syuura:22

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung Al-Baqarah:105 ٱْلفَْضِل

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Ali-Imran:74

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Anfaal:29

َعِة واََل يَأْتَِل أُ۟وُلوا۟ ٱْلفَْضِل ِمنُكْم َوٱلسَّ
dan jangan bersumpah orang-orang yang mempunyai karunia

diantara kalian dan keluasan/kelapangan
An-Nuur:22

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:21

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Hadiid:29

َوالـلَّـُه ذُو ٱْلفَْضِل ٱْلَعِظيمِ
dan Allah mempunyai karunia maha besar/maha agung

Al-Jumu'ah:4
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ي ظ ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pergaulan, perkumpulan,

perhimpunan, persatuan, gabungan, masyarakat, lembaga, masyarakat
atas, hubungan, orang banyak, kelompok, banyak penonton, orang ramai,
bondong, percampuran, kebalikan, percakapan, truk, kereta beban, pedati

kecil, oto gerobak, prahoto
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَفَْضىٰ
kamu telah bergauli

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكيَْف تَأُْخذُونَُهۥ َوَقْد أَفَْضىٰ بَْعُضُكْم إَِلىٰ بَْعٍض
dan bagaimana kalian mengambilnya kembali dan sungguh kamu

telah bergauli sebagian kalian kepada bagian
An-Nisa:21 أَفَْضىٰ
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ل ع ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerja, usaha, karya,

perbuatan, tindak, babak, lakon, keputusan, penetapan, ayat, fiil, paal,
undang-undang, main-main, hasil kerja, pertunjukan, prestasi,

pelaksanaan, hasil, pergelaran, penyelenggaraan, permainan, tontonan,
kelangsungan, tamasya, kerjaan, amal, faal, reka

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melakukan, jadi, dilakukan,
berbuat, membuat, mencapai, menjadikan, menciptakan, memproduksi,

mencipta, mengeluarkan, buat, menjadi, bikin, mendapatkan,
memperoleh, mendapat, mendapati, mengadakan, melemparkan,

membikin, mendorong, membereskan, menempuh, menerima,
memperlakukan, memaksakan, menjahit, menyerang, menuju,

memperbuat, menyelesaikan, bekerja, mengerjakan, menjalankan,
berjalan, mengolah, mengaktifkan, menggerakkan, menggiatkan,

menghidupkan, mempergiat, mempergiatkan, meradioaktifkan, bermain,
bertindak, berlaku, bertingkah, mengambil tindakan, memainkan peran,

mengikut, mementaskan, mempertunjukkan, adalah cukup,
memperusahakan, memecahkan, dilaksanakan

تَفَْعْل تَفَْعُلٓوا۟ تَفَْعُلوهُ تَفَْعُلوَن تَفَْعُلوا۟
kamu mengerjakan mengerjakan/buat mengerjakannya (kalian) kerjakan (kt

sedang/akan)
kalian

mengerjakan/buat

فََعَلى فََعَلُهۥ فََعَل فَاِعٌل تَفَْعْل
maka (aku) hanya

kepada/atas (ia) melakukannya (dia) melakukan (ia[lk]) yang
melakukan kamu mengerjakan

فََعْلتُم فََعْلَت فََعُلوهُ فََعُلوا۟ فََعَلى
(kalian) melakukan (kamu) melakukan mereka

melakukannya mereka melakukan maka (aku) hanya
kepada/atas

فََعْلَن فََعْلتُُهۥ فََعْلتَُهآ فََعْلتُْم فََعْلتُم
mereka

membuatkan (aku) melakukannya (aku) telah
melakukannya (kalian) melakukan (kalian) melakukan
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فَِٰعُلوَن فَْعَلتََك اٌل فَعَّ فََعْلنَا فََعْلَن
orang-orang yang telah

mengerjakan/menunaikan perbuatanmu maha pembuat mereka
membuatkan

mereka
membuatkan

ِفْعَل فُِعَل فَٱفَْعُلوا۟ فَِٰعلنَِي فَِٰعُلوَن
perbuatan telah dikerjakan maka kalian

kerjakanlah
orang-orang yang

mengerjakan
orang-orang yang telah

mengerjakan/menunaikan

مَّفُْعواًل َمفُْعواًل مَلَفُْعواًل َلفَِٰعُلوَن ِفْعَل
yang dikerjai yang dikerjai pasti yang

dilaksanakan
sungguh orang-
orang yang telah
melaksanakan

perbuatan

َويَفَْعُل َوفََعْلَت نَّفَْعَل نَفَْعُل مَّفُْعواًل
dan mengerjakan dan (kamu)

mengerjakan melakukan melakukan yang dikerjai

۟ يَفَْعُلوا يَفَْعُل َوٱفَْعُلوا۟
mereka melakukan mereka melakukan dan berbuatlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ فَِإن لَّْم تَفَْعُلوا۟ َوَلن تَفَْعُلوا
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat dan tidak akan kalian

mengerjakan/buat
Al-Baqarah:24 ۟ تَفَْعُلوا

 فَِإن لَّْم تَفَْعُلوا۟ َوَلن تَفَْعُلوا۟
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat dan tidak akan kalian

mengerjakan/buat
Al-Baqarah:24

َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر يَْعَلْمُه الـلَّـُه
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan dia

mengetahuinya Allah
Al-Baqarah:197

َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan

Al-Baqarah:215

فَِإن لَّْم تَفَْعُلوا۟ فَأْذَنُوا۟ ِبَحرٍْب مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat maka kalian hendaklah

mendengarkan dengan adanya perang dari Allah dan rasul-nya
Al-Baqarah:279
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َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َوَما تَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak kalian mengerjakan/buat dari kebajikan/kebaikan

An-Nisa:127

فَِإذْ َلْم تَفَْعُلوا۟ َوتَاَب الـلَّـُه َعَليُْكْم َورَُسوَلُهۥ
maka jika tidak kalian mengerjakan/buat dan (ia) menerima taubat

Allah atas kalian dan rasul-nya

Al-
Mujaadilah:13

إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما تَفَْعُلوَن
sesungguhnya Allah dia mengetahui apa (kalian) kerjakan (kt

sedang/akan)
An-Nahl:91 تَفَْعُلوَن

 إِنَُّهۥ َخِبيرٌۢ ِبَما تَفَْعُلوَن
sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa/tentang apa (kalian)

kerjakan (kt sedang/akan)
An-Naml:88

يِّـَٔاِت َويَْعَلُم َما تَفَْعُلوَن  َويَْعفُوا۟ َعِن ٱلسَّ
dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan dan dia mengetahui apa

yang (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Asy-Syuura:25

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لَِم تَُقوُلوَن َما اَل تَفَْعُلوَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa kalian

mengatakan apa tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:2

 َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه أَن تَُقوُلوا۟ َما اَل تَفَْعُلوَن
terasa berat kemurkaan disisi Allah bahwa kalian mengatakan apa

tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:3

 يَْعَلُموَن َما تَفَْعُلوَن
mereka mengetahui apa (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)

Al-Infitaar:12

إاِلَّ تَفَْعُلوهُ تَُكن ِفتْنٌَة ِفى ٱأْلَرِْض َوفََساٌد َكِبيٌر
kecuali mengerjakannya adalah cobaan-cobaan di dalam bumi dan

kerusakan sangat besar
Al-Anfaal:73 تَفَْعُلوهُ

ْعُروفًا جِِريَن إآِلَّ أَن تَفَْعُلٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئُكم مَّ ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُهَٰ
dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin kecuali

bahwa mengerjakan/buat kepada penguasa-penguasa kalian yang
benar-benar baik

Al-Ahzab:6
۟ تَفَْعُلٓوا

إِن لَّْم تَفَْعْل فََما بَلَّْغَت رَِساَلتَُهۥ َو
dan jika tidak kamu mengerjakan maka tidak kamu menyampaikan

kerasulannya
Al-Maidah:67 تَفَْعْل
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واََل تَُقوَلنَّ لَِشاْ۟ىٍء إِنِّى فَاِعٌل ذَٰلَِك َغًدا
dan jangan mengatakan kepada sesuatu sesungguhnya aku (ia[lk])

yang melakukan itu besok pagi
Al-Kahfi:23 فَاِعٌل

فََهآُء ِمنَّآ إِْن ِهىَ إاِلَّ ِفتْنَتَُك فََعَل ٱلسُّ
(dia) melakukan orang-orang bodoh dari kami sesungguhnya dia

melainkan fitnah kamu
Al-A'raaf:155 فََعَل

يًَّة مِّۢن بَْعِدِهْم أَفَتُْهلُِكنَا ِبَما فََعَل ٱمْلُبِْطُلوَن وَُكنَّا ذُرِّ
dan (kami) adalah keturunan dari sesudahnya apakah akan

dibinasakan kami dengan apa (dia) melakukan orang-orang yang
sesat

Al-A'raaf:173

َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

dan tidak dia menganiaya mereka Allah
An-Nahl:33

َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

An-Nahl:35

ذَا ِبـَٔالَِهِتنَآ إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلظَّٰلِِمنَي َقاُلوا۟ َمن فََعَل هَٰ
mereka berkata siapa (dia) melakukan ini dengan/terhadap tuhan-

tuhan kami sesungguhnya dia sungguh termasuk orang-orang yang
zalim

Al-Anbiyaa':59

أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبَعاٍد
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap kaum 'ad
Al-Fajr:6

ِب ٱْلِفيِل أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبأَْصحَٰ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap golongan gajah
Al-Fiil:1

ذَا فَْسـَُٔلوُهْم إِن َكانُوا۟ يَنِطُقوَن َقاَل بَْل فََعَلُهۥ َكِبيرُُهْم هَٰ
dia mengatakan bahkan (ia) melakukannya tertua diantara mereka ini

maka tanyakan kepada mereka jika adalah mereka berbicara
Al-Anbiyaa':63 فََعَلُهۥ

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71
فََعَلى

َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة أَْو ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau

mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri
Ali-Imran:135 ۟ فََعُلوا
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وا۟ َعَلىٰ َما فََعُلوا۟ َوُهْم يَْعَلُموَن َوَلْم يُِصرُّ
dan tidak mereka meneruskan / menetapkan atas/terhadap apa mereka

melakukan dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:135

َوَلْو أَنَُّهْم فََعُلوا۟ َما يُوَعظُوَن ِبِهۦ
dan kalau sesungguhnya mereka mereka melakukan apa/pelajaran

mereka diberikan nasehat dengannya
An-Nisa:66

إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة َقاُلوا۟ َوَجْدنَا َعَليَْهآ َءابَآَءنَا َو
dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata kami

mendapati diatasnya bapak / nenek moyang kami
Al-A'raaf:28

نُْهْم مَّا فََعُلوهُ إاِلَّ َقلِيٌل مِّ
tidak mereka melakukannya kecuali sedikit dari mereka An-Nisa:66 فََعُلوهُ

 َكانُوا۟ اَل يَتَنَاَهْوَن َعن مُّنَكٍر فََعُلوهُ
adalah mereka tidak mereka saling melarang dari orang yang cepat

dalam berbuat mungkar mereka melakukannya
Al-Maidah:79

َوَلْو َشآَء َربَُّك َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki tuhanmu tidak mereka melakukannya maka

hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-
adakan

Al-An'aam:112

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki Allah tidak mereka melakukannya maka
hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-

adakan

Al-An'aam:137

وَُكلُّ َشىٍْء فََعُلوهُ ِفى ٱلزُّبُِر
dan tiap-tiap sesuatu mereka melakukannya di dalam kitab-kitab /

potongan-potongan terdahulu
Al-Qamar:52

واََل يَُضرَُّك فَِإن فََعْلَت فَِإنََّك إِذًا مَِّن ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tidak mereka memberi mudharat kepadamu maka jika (kamu)

melakukan maka sesungguhnya kamu jika demikian dari/termasuk
yang mendzalmi

Yunus:106
فََعْلَت

ذَا ِبـَٔالَِهِتنَا يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َقاُلٓوا۟ َءأَنَت فََعْلَت هَٰ
mereka berkata apakah kamu (kamu) melakukan ini dengan/terhadap

tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim
Al-Anbiyaa':62

ِفِريَن َوفََعْلَت فَْعَلتََك ٱلَِّتى فََعْلَت َوأَنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dan (kamu) mengerjakan perbuatanmu yang (kamu) melakukan dan

kamu dari/termasuk para pembangkang / kafir
Asy-Syu'araa':19

َقاَل َهْل َعلِْمتُم مَّا فََعْلتُم
dia mengatakan apakah (kalian) mengetahui apa (kalian) melakukan Yusuf:89 فََعْلتُم
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فَتُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َما فََعْلتُْم نَِٰدِمنَي
maka dijadi atas/terhadap apa (kalian) melakukan orang-orang yang

menyesal
Al-Hujuraat:6 فََعْلتُْم

آلِّنَي َقاَل فََعْلتَُهآ إِذًا َوأَنَا۠ ِمَن ٱلضَّ
dia mengatakan (aku) telah melakukannya tatkala dan aku

dari/termasuk orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':20 فََعْلتَُهآ

َوَما فََعْلتُُهۥ َعْن أَْمِرى ذَٰلَِك تَأِْويُل
dan tidak (aku) melakukannya dari urusanku itu taXwil/maksud

kejadian
Al-Kahfi:82 فََعْلتُُهۥ

ِفيَما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف َوالـلَّـُه
tentang apa mereka membuatkan di dalam / pada diri-diri mereka[pr]

menurut yang patut dan Allah
Al-Baqarah:234 فََعْلَن

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم ِفى َما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ
maka tidak dosa-dosa atas kalian di dalam apa mereka membuatkan

di dalam / pada diri-diri mereka[pr]
Al-Baqarah:240

َكيَْف فََعْلنَا ِبِهْم َوَضَربْنَا َلُكُم ٱأْلَْمثَاَل
bagaimana menurut mereka membuatkan dengan/terhadap mereka

dan (kami) menjadikan untuk kalian perumpamaan
Ibrahim:45 فََعْلنَا

َا يُِريُد اٌل ملِّ إِنَّ َربََّك فَعَّ
sesungguhnya Tuhanmu maha pembuat terhadap apa dia

menghendaki
Huud:107 اٌل فَعَّ

َا يُِريُد اٌل ملِّ فَعَّ
maha pembuat terhadap apa dia menghendaki

Al-Buruuj:16

ِفِريَن َوفََعْلَت فَْعَلتََك ٱلَِّتى فََعْلَت َوأَنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dan (kamu) mengerjakan perbuatanmu yang (kamu) melakukan dan

kamu dari/termasuk para pembangkang / kafir
Asy-Syu'araa':19 فَْعَلتََك

َوٱلَِّذيَن ُهْم لِلزََّكٰوِة فَِٰعُلوَن
dan orang-orang yang mereka pada zakat orang-orang yang telah

mengerjakan/menunaikan
Al-Mu'minuun:4 فَِٰعُلوَن

إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي
jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan Yusuf:10 فَِٰعلنَِي

ؤآَُلِء بَنَاِتىٓ إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي  َقاَل هَٰٓ
dia mengatakan mereka ini puteri-puteriku jika adalah kalian orang-

orang yang mengerjakan
Al-Hijr:71

 لَّٱتََّخذْنَُٰه ِمن لَُّدنَّآ إِن ُكنَّا فَِٰعلنَِي
tentu Kami mengambil/menjadikannya dari sisi kami jika adalah

kami orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':17
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 َقاُلوا۟ َحرُِّقوهُ َوٱنُصُرٓوا۟ َءالَِهتَُكْم إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي
mereka berkata (kalian) membakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan

kalian jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':68

رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي  َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79

 إِنَّا ُكنَّا فَِٰعلنَِي
sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang mengerjakan

Al-Anbiyaa':104

فَٱفَْعُلوا۟ َما تُؤَْمُروَن
maka kalian kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan Al-Baqarah:68 ۟ فَٱفَْعُلوا

َكَما فُِعَل ِبأَْشيَاِعِهم مِّن َقبُْل
sebagaimana telah dikerjakan bersama orang-orang yang serupa

denga mereka dari sebelum
Saba':54 فُِعَل

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْهْم ِفْعَل ٱْلَخيْرَِٰت َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada
mereka perbuatan kebaikan

Al-Anbiyaa':73 ِفْعَل

إِنَّا َلفَِٰعُلوَن وُِد َعنُْه أَبَاهُ َو َقاُلوا۟ َسنُرَٰ
mereka berkata kelak akan dibujuk daripadanya enggan dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah melaksanakan
Yusuf:61 َلفَِٰعُلوَن

َن َربِّنَآ إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا مَلَفُْعواًل َويَُقوُلوَن ُسبْحَٰ
dan mereka mengatakan maha suci tuhan kami sesungguhnya adalah

dia janji tuhan kami pasti yang dilaksanakan
Al-Isra:108 مَلَفُْعواًل

وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai An-Nisa:47 َمفُْعواًل

 َولَِٰكن لِّيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا َكاَن َمفُْعواًل
akan tetapi agar hendak menetapkan Allah sesuatu adalah dia yang

dikerjai
Al-Anfaal:42

َكاَن َمفُْعواًل َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
adalah dia yang dikerjai dan kepada Allah dia dikembalikan segala

urusan
Al-Anfaal:44

 َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37
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َمآُء ُمنفَِطرٌۢ ِبِهۦ َكاَن َوْعُدهُۥ َمفُْعواًل  ٱلسَّ
langit (ia[lk]) yang dalam kondisi membelah dengannya adalah dia

janjinya yang dikerjai

Al-
Muzzammil:18

فََجاُسوا۟ ِخلََٰل ٱلدِّيَاِر وََكاَن َوْعًدا مَّفُْعواًل
lalu (mereka[lk]) merajalela celah-celah rumah-rumah (kampung)

dan ia adalah janji yang dikerjai
Al-Isra:5 مَّفُْعواًل

إِنَّا َكذَٰلَِك نَفَْعُل ِبٱمْلُْجرِِمنَي
sesungguhnya kami seperti itulah melakukan terhadap/dengan orang-

orang berdosa
Ash-Shaafaat:34 نَفَْعُل

َكذَٰلَِك نَفَْعُل ِبٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah melakukan terhadap/dengan orang-orang berdosa

Al-Mursalaat:18

۟ ؤُا أَْو أَن نَّفَْعَل ِفىٓ أَْموَٰلِنَا َما نَشَٰٓ
atau agar/bahwa melakukan di dalam / pada harta-harta kami apa dia

menghendaki
Huud:87 نَّفَْعَل

ِفِريَن َوفََعْلَت فَْعَلتََك ٱلَِّتى فََعْلَت َوأَنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dan (kamu) mengerjakan perbuatanmu yang (kamu) melakukan dan

kamu dari/termasuk para pembangkang / kafir
Asy-Syu'araa':19 َوفََعْلَت

َوِفى ٱأْلَِخرَِة َويُِضلُّ الـلَّـُه ٱلظَّٰلِِمنَي َويَفَْعُل الـلَّـُه َما يََشآُء
dan di akhirat dan disesatkan Allah orang-orang yang zalim dan

mengerjakan Allah apa kehendaki
Ibrahim:27 َويَفَْعُل

يََخافُوَن َربَُّهم مِّن فَْوِقِهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
mereka takut tuhan dari atas mereka dan mengerjakan apa

diperintahkan
An-Nahl:50 َويَفَْعُلوَن

الَّ يَْعُصوَن الـلَّـَه َمآ أََمرَُهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
tidak mendurhakai Allah apa (dia) menyuruh kepada mereka dan

mengerjakan apa diperintahkan
At-Tahriim:6

َوٱْعبُُدوا۟ َربَُّكْم َوٱفَْعُلوا۟ ٱْلَخيَْر َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah menyembah tuhan kalian dan berbuatlah

kebaikan agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Hajj:77 ۟ َوٱفَْعُلوا

فََما َجزَآُء َمن يَفَْعُل ذَٰلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخزٌْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka tidak balasan orang mereka melakukan itu diantara kalian

kecuali hinaan di dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:85 يَفَْعُل

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يُِريُد
akan tetapi Allah mereka melakukan apa dia menghendaki

Al-Baqarah:253
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َقاَل َكذَٰلَِك الـلَّـُه يَفَْعُل َما يََشآُء
dia mengatakan seperti itulah Allah mereka melakukan apa dia

kehendaki
Ali-Imran:40

مَّا يَفَْعُل الـلَّـُه ِبَعذَاِبُكْم
apa/mengapa mereka melakukan Allah dengan siksa

An-Nisa:147

ا يَفَْعُل َوُهْم يُْسـَُٔلوَن اَل يُْسـَُٔل َعمَّ
tidak (ia) ditanya dari apa mereka melakukan dan mereka akan

ditanya
Al-Anbiyaa':23

إِنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يُِريُد
sesungguhnya Allah mereka melakukan apa dia menghendaki

Al-Hajj:14

إِنَّ الـلَّـَه يَفَْعُل َما يََشآُء
sesungguhnya Allah mereka melakukan apa kehendaki

Al-Hajj:18

َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَفَْعُل ِمن ذَٰلُِكم مِّن َشىٍْء
adakah dari sekutu-sekutu kamu orang (sekutu) mereka melakukan

dari yang demikian itu bagi kalian dari sesuatu
Ar-Ruum:40

َوَما يَفَْعُلوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak mereka melakukan dari kebajikan/kebaikan Ali-Imran:115 ۟ يَفَْعُلوا

يُِحبُّوَن أَن يُْحَمُدوا۟ ِبَما َلْم يَفَْعُلوا۟  وَّ
dan mereka menyukai bahwa mereka memuji dengan/terhadap apa

tidak/belum mereka melakukan
Ali-Imran:188

فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا۟ يَفَْعُلوَن
maka mereka menyembelihnya dan tidak mereka semakin mendekat

mereka melakukan
Al-Baqarah:71 يَفَْعُلوَن

 َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
sungguh amat buruk apa adalah mereka mereka melakukan

Al-Maidah:79

 ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
kemudian dia memberitahukan kepada mereka dengan apa adalah

mereka mereka melakukan
Al-An'aam:159

 إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما يَفَْعُلوَن
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan apa mereka

melakukan
Yunus:36

 فَِإَليْنَا َمرِْجُعُهْم ثُمَّ الـلَّـُه َشِهيٌد َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن
maka kepada (kami) tempat kembali mereka kemudian Allah sangat

penyaksi atas/terhadap apa mereka melakukan
Yunus:46

 َقْد َءاَمَن فَاَل تَبْتَِئْس ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
sungguh telah ia beriman maka jangan berduka cita dengan apa

adalah mereka mereka melakukan
Huud:36
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 َوتَْسِبيَحُهۥ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبَما يَفَْعُلوَن
dan (kamu) bertasbih kepadanya dan Allah sangat mengetahui

dengan/terhadap/apa mereka melakukan
An-Nuur:41

 َقاُلوا۟ بَْل َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
mereka berkata bahkan kami mendapati bapak / nenek moyang kami

seperti itulah mereka melakukan
Asy-Syu'araa':74

 َوأَنَُّهْم يَُقوُلوَن َما اَل يَفَْعُلوَن
dan sesungguhnya mereka mereka mengatakan apa tidak mereka

melakukan

Asy-
Syu'araa':226

 َوَجَعُلٓوا۟ أَِعزَّةَ أَْهلَِهآ أَِذلًَّة وََكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
dan mereka menjadikan yang mulia keluarganya terhina dan

demikianlah mereka melakukan
An-Naml:34

 َوُهَو أَْعَلُم ِبَما يَفَْعُلوَن
dan dia paling mengetahui dengan/tentang apa mereka melakukan

Az-Zumar:70

 َهْل ثُوَِّب ٱْلُكفَّاُر َما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
apakah diberi banyak ganjaran/balasan orang-orang kafir apa adalah

mereka mereka melakukan

Al-
Mutaffifiin:36

َوُهْم َعَلىٰ َما يَفَْعُلوَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي ُشُهوٌد
dan mereka atas/terhadap apa mereka melakukan terhadap orang-

orang yang beriman saksi-saksi
Al-Buruuj:7

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan barang siapa dia melakukan itu maka sesungguhnya telah ia

menganiaya dirinya
Al-Baqarah:231 يَفَْعْل

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فََليَْس ِمَن الـلَّـِه
dan barang siapa dia melakukan itu maka bukankah dari Allah

Ali-Imran:28

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ُعْدوَٰنًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه نَاًرا
dan barang siapa dia melakukan itu permusuhan / pelanggaran hak

dan aniaya maka kelak kami memasukkannya api
An-Nisa:30

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan barang siapa dia melakukan itu dia hendaklah mencari keridhaan

Allah
An-Nisa:114

َوَلِئن لَّْم يَفَْعْل َمآ َءاُمرُهُۥ
dan jika tidak dia melakukan apa (aku) perintahkan kepadanya

Yusuf:32

واََل يَزْنُوَن َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك يَْلَق أَثَاًما
dan tidak (mereka[lk]) berzina dan barangsiapa dia melakukan itu

menemui dosa
Al-Furqon:68

ِسُروَن َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan barang siapa dia melakukan itu maka itulah mereka mereka

orang-orang yang merugi

Al-
Munaafiquun:9

4260

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِبيِل َوَمن يَفَْعْلُه ِمنُكْم فََقْد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ
dan barang siapa melakukannya diantara kalian maka sesungguhnya

telah dia menyesatkan sama/lurus jalan

Al-
Mumtahinah:1

يَفَْعْلُه
تَظُنُّ أَن يُفَْعَل ِبَها فَاِقرَةٌ

ia mengira bahwa dibuat/ditimpakan dengannya/kepadanya (ia[lk])
yang membinasakan

Al-Qiyaamah:25 يُفَْعَل
َوَمآ أَْدِرى َما يُفَْعُل ِبى

dan tidak (aku) mengetahui apa yang diperbuat terhadapku Al-Ahqaaf:9 يُفَْعُل
َقاَل يَٰٓأَبَِت ٱفَْعْل َما تُؤَْمُر

dia mengatakan wahai bapakku (kamu) kerjakanlah apa
diperintahkan

Ash-
Shaafaat:102 ٱفَْعْل
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د ق ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna denda, penebusan, yang kena

denda, keruntuhan, kerobohan, gagalnya, pemborosan, kerugian karena
penyusutan, apa yg dihabiskan, apa yg dibuang-buang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kehilangan, kalah, hilang,
terlambat, tewas, mengorbankan, runtuh, roboh, bobol, gagal, tumbang,

rebah, merebahkan, ambruk, hancur, jatuh, kempis, melipat,
mengempiskan, kempes, memperpendek, membobrokkan, melipatkan,

meruntuh, binasa, mati, membusuk, mengembara, memboroskan,
melindangkan, menghabiskan dgn sia-sia

َوتَفَقََّد نَفِْقُد تَفِْقُدوَن
dan (ia) sengaja

memeriksa/mencari mencari memeriksa/mencari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ َوأَْقبَُلوا۟ َعَليِْهم مَّاذَا تَفِْقُدوَن
mereka berkata dan (kalian) menghadaplah atas mereka apa yang

memeriksa/mencari
Yusuf:71 تَفِْقُدوَن

َقاُلوا۟ نَفِْقُد ُصَواَع ٱمْلَلِِك
mereka berkata mencari piala/tempat minum raja Yusuf:72 نَفِْقُد

َوتَفَقََّد ٱلطَّيَْر فََقاَل َما لِىَ آَل أََرى ٱْلُهْدُهَد
dan (ia) sengaja memeriksa/mencari burung-burung lalu ia

mengatakan tidak ada/mengapa bagiku aku tidak (aku) memandang
hud-hud

An-Naml:20 َوتَفَقََّد
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ر ق ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemelaratan, kepapaan,

kefakiran, kekurangan, mutu kurang baik, kesehatan yg kurang baik,
ketiadaan, ketidakcukupan, kehancuran, kejatuhan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kekurangan, kurang, tak
punya, berkekurangan, memiskinkan, memelaratkan, menjadikan miskin,

menghilangkan mutu, menghilangkan sifat baik, merusak,
menghancurkan, memusnahkan, menjatuhkan, mengganggu,

membobolkan, menggagalkan, memburukkan, membusukkan,
membangkruntukan, dikelilingi, mengepun

لِْلفَُقرَآِء فَُقرَآَء فَِقيٌر فَِقيًرا فَاِقرَةٌ
bagi orang-orang

fakir fakir sangat memerlukan sangat fakir/miskin (ia[lk]) yang
membinasakan

ٱْلفَُقرَآُء ٱْلفَُقرَآَء ٱْلفَْقَر ٱْلفَِقيَر
orang-orang yang

memerlukan orang-orang fakir kemiskinan orang-orang yang sangat
fakir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
تَظُنُّ أَن يُفَْعَل ِبَها فَاِقرَةٌ

ia mengira bahwa dibuat/ditimpakan dengannya/kepadanya (ia[lk])
yang membinasakan

Al-Qiyaamah:25 فَاِقرَةٌ
َوَمن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل ِبٱمْلَْعُروِف

dan barang siapa adalah dia sangat fakir/miskin maka dia boleh
memakan dengan baik/sepatutnya

An-Nisa:6 فَِقيًرا
 إِن يَُكْن َغِنيًّا أَْو فَِقيًرا

jika adalah dia sangat kaya atau sangat fakir/miskin
An-Nisa:135

۟ إِنَّ الـلَّـَه فَِقيٌر َونَْحُن أَْغِنيَآُء َسنَْكتُُب َما َقاُلوا
sesungguhnya Allah sangat memerlukan dan kami orang-orang kaya

kami kelak akan menulis apamereka berkata
Ali-Imran:181 فَِقيٌر
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 فََقاَل رَبِّ إِنِّى مِلَآ أَنزَْلَت إَِلىَّ ِمْن َخيٍْر فَِقيٌر
lalu ia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku terhadap apa kamu telah

menurunkan kepadaku dari kebajikan/kebaikan sangat memerlukan
Al-Qashash:24

إِن يَُكونُوا۟ فَُقرَآَء يُْغِنِهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
jika adalah mereka fakir menyebabkan mengkayakan mereka Allah

dari karunianya
An-Nuur:32 فَُقرَآَء

لِْلفَُقرَآِء ٱلَِّذيَن أُْحِصُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bagi orang-orang fakir orang-orang yang kalian hendaklah

mengepung di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:273 لِْلفَُقرَآِء

ِملنَِي َعَليَْها َوٱمْلُؤَلَّفَِة ِكنيِ َوٱْلعَٰ َدقَُٰت لِْلفَُقرَآِء َوٱمْلَسَٰ إِنََّما ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah sedekah bagi orang-orang fakir dan orang-

orang miskin dan Xamil/pengurus diatasnya dan para muallaf
At-Taubah:60

جِِريَن ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم لِْلفَُقرَآِء ٱمْلُهَٰ
bagi orang-orang fakir orang-orang yang berhijrah orang-orang yang

(mereka) diusir dari rumah/kampung halaman mereka
Al-Hasyr:8

فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلبَآِئَس ٱْلفَِقيَر
maka kalian hendaklah memakan dari padanya dan (mereka)

berikanlah makan orang-orang yang sengsara orang-orang yang
sangat fakir

Al-Hajj:28
ٱْلفَِقيَر

يْطَُٰن يَِعُدُكُم ٱْلفَْقَر َويَأُْمرُُكم ِبٱْلفَْحَشآِء ٱلشَّ
syaitan dia menasehati kalian kemiskinan dan dia menyuruh kalian

dengan berbuat kejahatan
Al-Baqarah:268 ٱْلفَْقَر

إِن تُْخفُوَها َوتُؤْتُوَها ٱْلفَُقرَآَء فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم َو
jika kalian menampakkannya dan kalian memberikannya orang-orang

fakir maka itu kebaikan bagi kalian
Al-Baqarah:271 ٱْلفَُقرَآَء

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس أَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء إَِلى الـلَّـِه
wahai manusia kalian[lk] orang-orang yang memerlukan kepada

Allah
Faathir:15 ٱْلفَُقرَآُء

 فَِإنََّما يَبَْخُل َعن نَّفِْسِهۦ َوالـلَّـُه ٱْلَغِنىُّ َوأَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء
maka sesungguhnya hanyalah ia kikir dari dirinya sendiri dan Allah

sangat kaya dan kamu orang-orang yang memerlukan
Muhammad:38
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ع ق ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna riang, gembira, terang,

gemilang, cerdas, cemerlang, pandai, bersinar, benderang, binar, ringan,
bijaksana, gilang-cemerlang, berkilau, ulung, terang benderang, terang-
terang, jelas, garang, bersemangat, giat, menyala, yg hidup, intens, amat

sangat, kuat, hebat, sangat, tajam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membakar sampai pecah,

bakar berkeretek

فَاِقعٌ
yang sangat kuning

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنََّها بََقرَةٌ َصفْرَآُء فَاِقعٌ لَّْونَُها تَُسرُّ ٱلنَِّٰظِريَن
bahwasanya ia sapi betina kuning yang sangat kuning warnanya dia

menarik hati orang-orang yang memandang
Al-Baqarah:69 فَاِقعٌ
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ه ق ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ilmu hukum, doktrin,

kepercayaan, ajaran, pengajian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَفَْقُهوَن يَفَْقُهوا۟ نَفَْقُه لِّيَتَفَقَُّهوا۟ تَفَْقُهوَن
mereka mengerti mengerti mengerti agar mengerti mengerti

يَفَْقُهوهُ
mereka memahaminya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولَِٰكن الَّ تَفَْقُهوَن تَْسِبيَحُهْم
akan tetapi kamu tidak mengerti mensucikan mereka[lk] Al-Isra:44 تَفَْقُهوَن

طَآِئفٌَة لِّيَتَفَقَُّهوا۟ ِفى ٱلدِّيِن َولِيُنِذُروا۟ َقْوَمُهْم
segolongan agar mengerti di dalam agama dan bagi diperingatkan

kaum mereka
At-Taubah:122 ۟ لِّيَتَفَقَُّهوا

ا تَُقوُل َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب َما نَفَْقُه َكِثيًرا مِّمَّ
mereka berkata hai SyuXaib tidak mengerti sangat banyak dari ap

kalian mengatakan
Huud:91 نَفَْقُه

يَفَْقُهوا۟ َقْولِى
mengerti perkataanku Thaahaa:28 ۟ يَفَْقُهوا

ؤآَُلِء ٱْلَقْومِ اَل يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َحِديثًا فََماِل هَٰٓ
maka harta mereka itu kaum tidak hampir-hampir mereka mengerti

pembicaraan
An-Nisa:78 يَفَْقُهوَن

 ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang ayat-ayat itu boleh jadi mereka mereka mengerti
Al-An'aam:65
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ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَفَْقُهوَن  فَُمْستََقرٌّ َوُمْستَْوَدٌع َقْد فَصَّ
maka yang menjadi tempat tetap dan yang menjadi tempat simpanan

sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi
kaum/orang-orang mereka mengerti

Al-An'aam:98

َلُهْم ُقُلوٌب الَّ يَفَْقُهوَن ِبَها
bagi mereka hati tidak mereka mengerti dengannya(ayat-ayat)

Al-A'raaf:179

 ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَفَْقُهوَن
dengan/disebabkan bahwasanya kaum tidak mereka mengerti

Al-Anfaal:65

 ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا۟ يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah mengatakan api/neraka neraka jahanam paling

keras/berat panas jika adalah mereka mereka mengerti
At-Taubah:81

 َوطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن
dan telah dicap / dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka/karena

mereka tidak mereka mengerti
At-Taubah:87

 ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَفَْقُهوَن
karena sesungguhnya mereka kaum tidak mereka mengerti

At-Taubah:127

َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما الَّ يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َقواًْل
dia mendapatkan dari selain keduanya kaum tidak hampir-hampir

mereka mengerti perkataan
Al-Kahfi:93

فََسيَُقوُلوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا۟ اَل يَفَْقُهوَن إاِلَّ َقلِياًل
maka (mereka) akan mengatakan bahkan dengki pada kami bahkan

adalah mereka tidak mereka mengerti kecuali sedikit
Al-Fath:15

 ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَفَْقُهوَن
itu sesungguhnya mereka kaum tidak mereka mengerti

Al-Hasyr:13

 فَطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن
telah dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak

mereka mengerti

Al-
Munaafiquun:3

 َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَفَْقُهوَن
akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak mereka mengerti

Al-
Munaafiquun:7

أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
untuk mereka memahaminya dan dalam telinga mereka sumbat Al-An'aam:25 يَفَْقُهوهُ

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /
tutupan mereka (tidak) dapat mereka memahaminya dan dalam

telinga mereka sumbat

Al-Isra:46
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 إِنَّا َجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ
sesungguhnya kami kami jadikan atas/terhadap hati mereka

penyimpanan / tutupan akan mereka memahaminya
Al-Kahfi:57
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ا ك ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemungkinan, harapan,

bakal calon, pemandangan, pandangan, rangkaian peristiwa, ambang, tepi,
pinggir, pinggiran, batasan, miring, condong, menceng, kemiringan,

kemencengan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendekati, berbatasan,

berbatas, condong, miring, memiringkan, mencondongkan, menyenget,
mewarnai, menggendengkan, mengarahkan

ُهوَن تَفَكَّ إِفِْكِهْم إِفُْكُهْم
(mereka) menjadi tercengang bohongan mereka bohonganlah mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بَْل َضلُّوا۟ َعنُْهْم َوذَٰلَِك إِفُْكُهْم َوَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
bahkan mereka telah sesat dari mereka dan itulah bohonganlah

mereka dan tidak adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ahqaaf:28 إِفُْكُهْم

أآََل إِنَُّهم مِّْن إِفِْكِهْم َليَُقوُلوَن
ingatlah/ketahuilah sesungguhnya mereka dari bohongan mereka

benar-benar mengatakan

Ash-
Shaafaat:151 إِفِْكِهْم

ُهوَن َلْو نََشآُء َلَجَعْلنَُٰه ُحطًَٰما فَظَْلتُْم تَفَكَّ
jika dia menghendaki niscaya kami menjadikannya hancur/kering

maka (kalian) menjadi (mereka) menjadi tercengang
Al-Waqi'a:65 ُهوَن تَفَكَّ
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ر ك ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemikiran, alasan, sebab,

akal, budi, karena, akal budi, lantaran, argumen, pokok, pertimbangan yg
sehat, pendapat, pertimbangan, pikiran, renungan, intelek, kecerdasan,
kecerdikan, orang pandai, daya pikiran, ide, gagasan, maksud, fikiran,

tanggapan, gambaran, rencana, angan, saran, cipta, angan-angan, cita-cita,
perhatian, ingatan, ajaran, jumlah sedikit.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berpikir, pikir, berunding,
melahirkan, mempertimbangkan baik-baik, memikirkan baik-baik,

memikir, memikirkan, mengingat, merenungkan, bersemadi,
mempertimbangkan, merencanakan, bermenung, menekur, semadi,

menaruh pikiran, melihat, menatap, bermaksud, menatapi,
mencerminkan, merefleksikan, membayang, berbalik, menggambarkan,
membayangkan, memantulkan, mewakili, merendahkan, menggemakan,

berakibat buruk, mengurangi arti, melantun, mengenang-ngenang,
bermusyawarah, mempunyai akal, dpt berpikir, memikir-mikir,

memperhitungkan, rasa, memandang, menimbang, membilang, memeka,
meninjau, menilik, memperembukkan, mengagak, memperasakan,
berpendapat, menganggap, menyangka, kira, mengira, menduga,

bersangka, merenung, merasakan, berniat, mengingatkan, memikiri,
berspekulasi tentang.

۟ ُروا يَتَفَكَّ ُروَن َويَتَفَكَّ َر فَكَّ ُروَن تَتَفَكَّ ُروا۟ تَتَفَكَّ
menjadi memikirkan dan mereka

memikirkan
(ia) benar-benar

memikirkan kalian memikirkan menjadi memikirkan

ُروَن يَتَفَكَّ ُروا۟ يَتَفَكَّ
menjadi memikirkan menjadi memikirkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروا۟ َما ِبَصاِحِبُكم مِّن ِجنٍَّة ثُمَّ تَتَفَكَّ
kemudian menjadi memikirkan tidaklah dengan kawan kalian dari

penyakit gila
Saba':46 ۟ ُروا تَتَفَكَّ

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat agar supaya kalian kalian memikirkan
Al-Baqarah:219 ُروَن تَتَفَكَّ
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ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ  فَٱْحتَرََقْت َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
maka dia membakar seperti itulah dia sungguh-sungguh akan

menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat(Nya) agar supaya kalian
kalian memikirkan

Al-Baqarah:266

ُروَن  ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر أَفَاَل تَتَفَكَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan

orang yang melihat ia membenam kalian memikirkan
Al-An'aam:50

َر َوَقدََّر إِنَُّهۥ فَكَّ
sesungguhnya dia (ia) benar-benar memikirkan dan (ia) telah benar-

benar menetapkan

Al-
Muddaththir:18

َر فَكَّ
وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُروَن ِفى َخْلِق ٱلسَّ َوَعَلىٰ ُجنُوِبِهْم َويَتَفَكَّ

dan atas pembaringan mereka dan mereka memikirkan di dalam
penciptaan langit dan bumi

Ali-Imran:191 ُروَن َويَتَفَكَّ
ُروا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهم أََو َلْم يَتَفَكَّ

atau setiap tidak menjadi memikirkan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa
mereka

Ar-Ruum:8 ۟ ُروا يَتَفَكَّ
ُروا۟ َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍَّة أََو َلْم يَتَفَكَّ

atau setiap tidak menjadi memikirkan apa dengan teman mereka dari
penyakit gila

Al-A'raaf:184 ۟ ُروا يَتَفَكَّ
ُروَن فَٱْقُصِص ٱْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ

maka ceritakanlah kisah-kisah boleh jadi mereka menjadi
memikirkan

Al-A'raaf:176 ُروَن يَتَفَكَّ
ُروَن ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَتَفَكَّ  َكذَٰلَِك نُفَصِّ

seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang
menjadi memikirkan

Yunus:24

ُروَن  يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dia menutup malam siang sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-

tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Arraad:3

ُروَن  َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dan dari setiap buah-buahan sesungguhnya di dalam itu sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
An-Nahl:11

ُروَن َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ  لِتُبنَيِّ
agar kamu menerangkan kepada manusia apa benar-benar diturunkan
kepada mereka dan supaya / boleh jadi mereka menjadi memikirkan

An-Nahl:44

ُروَن  إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
An-Nahl:69

ُروَن  إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
Ar-Ruum:21
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ُروَن  إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
Az-Zumar:42

ُروَن  إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Al-Jaatsiyah:13

ُروَن  َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia boleh jadi mereka menjadi memikirkan
Al-Hasyr:21
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ك ك ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membongkar, mencopot,
mencopoti, meruntuhkan, merobohkan, merombak, mematahkan, bubar,

menghentikan, berakhir, selesai, bercerai, memisah, mempertiadakan,
memisahkan, memutuskan, memecahbelah

نَي ُمنفَكِّ فَكُّ
orang-orang yang melepaskan/meninggalkan memerdekakan/melepaskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَكُّ رََقبٍَة
memerdekakan/melepaskan hamba sahaya(orang yang menjaga

rumah)
Al-Balad:13 فَكُّ

نَي َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱْلبَيِّنَُة َوٱمْلُْشرِِكنَي ُمنفَكِّ
dan orang-orang musyrik orang-orang yang

melepaskan/meninggalkan sehingga datang kepada mereka bukti
nyata

Al-Baiyinah:1
نَي ُمنفَكِّ
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ي ه فك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegembiraan, minat,

menarik, hiburan, kegirangan, kegelian, pengocok perut, pengalihan,
penyimpangan, keramaian, suasana perayaan, suasana pesta, pesta

gembira, peristiwa gembira, kelakar, kesukaan, permainan riang gembira,
senda-gurau

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memamerkan,
mencemoohkan, memboros, bersenda gurau, berkelakar, bersenang-

senang

فَِٰكُهوَن فَِٰكَهٍة فَِٰكَهٌة فَِكِهنَي ِبفَِٰكَهٍة
orang-orang yang
telah bersuka ria

(ia[pr]) yang
bersuka ria

(ia[pr]) yang
bersuka ria

(mereka) bersuka ria
dan gembira dengan buah-buahan

َوفَِٰكَهٍة َوفَِٰكَهًة فَِٰكِهنَي
dan (ia[pr]) yang berbuah dan (ia[pr]) yang berbuah (mereka) bersuka ria dan gembira

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ُمتَِّكـِٔنَي ِفيَها يَْدُعوَن ِفيَها ِبفَِٰكَهٍة َكِثيرٍَة َوَشرَاٍب

mereka yang bersandar di dalamnya mereka memohon di dalamnya
(sorga) dengan buah-buahan sangat banyak dan minuman

Shaad:51 ِبفَِٰكَهٍة
ا يَْشتَُهوَن َوأَْمَدْدنَُٰهم ِبفَِٰكَهٍة َوَلْحمٍ مِّمَّ

dan (kami) perpanjanglah mereka dengan buah-buahan dan daging
dari apa inginkan

Ath-Thuur:22

إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهُم ٱنَقَلبُوا۟ فَِكِهنَي َو
dan apabila (mereka[lk]) kembali kepada keluarga mereka

(mereka[lk]) kembali (mereka) bersuka ria dan gembira

Al-
Mutaffifiin:31

فَِكِهنَي
َلُهْم ِفيَها فَِٰكَهٌة َوَلُهم مَّا يَدَُّعوَن

bagi mereka/memperoleh di dalamnya (sorga) (ia[pr]) yang bersuka
ria dan bagi mereka/memperoleh apa benar-benar minta

YaaSiin:57 فَِٰكَهٌة
َلُكْم ِفيَها فَِٰكَهٌة َكِثيرَةٌ مِّنَْها تَأُْكُلوَن

bagi kalian didalamnya (ia[pr]) yang bersuka ria sangat banyak
daripadanya kalian makan

Az-Zukhruf:73
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ِفيَها فَِٰكَهٌة َوٱلنَّْخُل ذَاُت ٱأْلَْكَمامِ
didalamnya/padanya (ia[pr]) yang bersuka ria dan pohon kurma yang

mempunyai (kt sifat ) kelopak mayang
Ar-Rahman:11

ِفيِهَما فَِٰكَهٌة َونَْخٌل َورُمَّاٌن
pada keduanya (ia[pr]) yang bersuka ria dan pohon kurma dan delima

Ar-Rahman:68

يَْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ فَِٰكَهٍة َءاِمِننَي
mereka memohon di dalamnya dengan setiap (ia[pr]) yang bersuka

ria keadaan aman
Ad-Dukhaan:55 فَِٰكَهٍة

ِفيِهَما ِمن ُكلِّ فَِٰكَهٍة زَْوَجاِن
pada keduanya dari setiap (ia[pr]) yang bersuka ria berpasangan

Ar-Rahman:52

َب ٱْلَجنَِّة ٱْليَْوَم ِفى ُشُغٍل فَِٰكُهوَن إِنَّ أَْصحَٰ
sesungguhnya penghuni surga pada hari itu di dalam kesibukan-

kesibukan orang-orang yang telah bersuka ria
YaaSiin:55 فَِٰكُهوَن

َونَْعَمٍة َكانُوا۟ ِفيَها فَِٰكِهنَي
dan kenikmatan adalah mereka di dalamnya (mereka) bersuka ria dan

gembira
Ad-Dukhaan:27 فَِٰكِهنَي

فَِٰكِهنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم َوَوَقىُٰهْم َربُُّهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada
mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa

neraka jahanam

Ath-Thuur:18

َوفَِٰكَهًة َوأَبًّا
dan (ia[pr]) yang berbuah dan ruput-rumputan Abasa:31 َوفَِٰكَهًة

ا يَتََخيَُّروَن َوفَِٰكَهٍة مِّمَّ
dan (ia[pr]) yang berbuah dari apa menjadi sangat memilih Al-Waqi'a:20 َوفَِٰكَهٍة

َوفَِٰكَهٍة َكِثيرٍَة
dan (ia[pr]) yang berbuah sangat banyak

Al-Waqi'a:32
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ح ل ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tani, penanam, pecinta,

pemuda desa, anak laki-laki penggembala, orang desa, jelek, tdk sopan,
canggung, pembajak tanah, peladang, pasak kemudi, celaga, tangkai

kemudi perahu, pohon muda, penyewa, pemilik perkebunan, pengusaha
perkebunan, pengebun, orang udik, buruh tani, pekerja pertanian, orang

dusun,
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhasil, menggantikan,

mengganti, mewarisi, menjadi, menyokong, mengelola, mengatur,
mengurus, mengendalikan, berusaha, melakukan, mengerjakan, sukses,
berbahagia, menyusun, berlatih, keluar, memecahkan, mengembangkan,

berkembang, maju, tumbuh dgn subur, bergemuruh, mengguntur,
mengguruh, mendengung, menggunturkan, menang, berjalan baik, bisa

terus, mengerti, mengetahui, mengenakan, menyeberang, memeriksa,
melampaui, meneliti, melintasi, berhasil menipu, menyebarkan

يُفْلِحُ تُفْلُِحٓوا۟ تُفْلُِحوَن أَفَْلحَ تُفْلُِحوَن
menyebabkan akan

untung untung kalian beruntung (ia) sangat
menguntungkan kalian beruntung

ٱمْلُفْلِِحنَي ٱمْلُفْلُِحوَن يُفْلُِحوَن
orang-orang yang beruntung orang-orang yang beruntung untung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َءاآَلَء ٱهللَِّ الـلَّـِه تُفْلُِحوَن تُفْلُِحوَن
maka ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kalian beruntung kalian

beruntung
Al-A'raaf:69 تُفْلُِحوَن

َوَقْد أَفَْلحَ ٱْليَْوَم َمِن ٱْستَْعَلىٰ
dan sesungguhnya (ia) sangat menguntungkan hari ini orang (kamu)

kelak akan menang / diatas
Thaahaa:64 أَفَْلحَ

َقْد أَفَْلحَ ٱمْلُؤِْمنُوَن
sungguh telah (ia) sangat menguntungkan orang-orang yang beriman

Al-Mu'minuun:1

ىٰ َقْد أَفَْلحَ َمن تَزَكَّ
sungguh telah (ia) sangat menguntungkan siapa/orang (kamu)

sucikanlah
Al-Alaa:14
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ىَٰها َقْد أَفَْلحَ َمن زَكَّ
sungguh telah (ia) sangat menguntungkan siapa/orang

mensucikannya
Ash-Shams:9

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Baqarah:189 تُفْلُِحوَن

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Ali-Imran:130

 َورَاِبطُوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah meningkatkan kewaspadaan dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya kalian kalian
beruntung

Ali-Imran:200

ِهُدوا۟ ِفى َسِبيلِِهۦ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن  َوٱبْتَُغٓوا۟ إَِليِْه ٱْلَوِسيَلَة َوجَٰ
dan kalian hendaklah cari kepadaNya jalan yang mendekatkan dan

yang melakukan kesungguhan di dalam jalannya agar supaya kalian
kalian beruntung

Al-Maidah:35

يْطَِٰن فَٱْجتَِنبُوهُ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن  مِّْن َعَمِل ٱلشَّ
dari perbuatan syaitan maka kalian hendaklah menjauhi agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:90

 فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan akal agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:100

 فَٱثْبُتُوا۟ َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka berteguh hatilah kamu dan kalian hendaklah ingat Allah sangat

banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Anfaal:45

 َوٱْعبُُدوا۟ َربَُّكْم َوٱفَْعُلوا۟ ٱْلَخيَْر َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah menyembah tuhan kalian dan berbuatlah

kebaikan agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Hajj:77

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
 ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

 َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10

أَْو يُِعيُدوُكْم ِفى ِملَِّتِهْم َوَلن تُفْلُِحٓوا۟ إِذًا أَبًَدا
atau mengembalikan kalian di dalam agama mereka dan tidak untung

jika demikian selama-lamanya
Al-Kahfi:20 ۟ تُفْلُِحٓوا
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أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang
mendzalimi

Al-An'aam:21
يُفْلِحُ

إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang

mendzalimi
Al-An'aam:135

أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱمْلُْجرُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung orang-orang yang
berdosa

Yunus:17

ِحُروَن واََل يُفْلِحُ ٱلسَّٰ
dan tidak menyebabkan akan untung ahli-ahli sihir

Yunus:77

إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang

mendzalimi
Yusuf:23

اِحُر َحيُْث أَتَىٰ ِحٍر واََل يُفْلِحُ ٱلسَّ إِنََّما َصنَُعوا۟ َكيُْد سَٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya penyihir

dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti
datang

Thaahaa:69

ِفُروَن فَِإنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َربِِّهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
maka sesungguhnya hanyalah perhitungannya disisi tuhannya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para pembangkan

Al-
Mu'minuun:117

إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang

mendzalimi
Al-Qashash:37

ِفُروَن َويَْكأَنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
aduhai bahwasanya tidak menyebabkan akan untung para

pembangkan
Al-Qashash:82

ُقْل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang

mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
tidak untung

Yunus:69
يُفْلُِحوَن

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan tidak untung

An-Nahl:116

َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
mereka itu mereka orang-orang yang beruntung Al-Baqarah:5 ٱمْلُفْلُِحوَن
 َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن

dan mereka menyuruh dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang
dari pembuat kemungkaran dan mereka itulah mereka orang-orang

yang beruntung

Ali-Imran:104
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 فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
maka itulah mereka mereka orang-orang yang beruntung

Al-A'raaf:8

 ٱلَِّذٓى أُنِزَل َمَعُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
yang dia menurunkan bersama dia itulah mereka mereka orang-orang

yang beruntung
Al-A'raaf:157

 َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱْلَخيْرَُٰت َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka itu bagi mereka kebaikan dan mereka itu mereka orang-

orang yang beruntung
At-Taubah:88

ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن  فََمن ثَُقَلْت َموَٰ
maka barang siapa dia memberatkan timbangannya maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mu'minuun:102

 لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم أَن يَُقوُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
agar dia menghukum diantara mereka bahwa dia mengatakan kami

dengar dan kami taat dan mereka itu mereka orang-orang yang
beruntung

An-Nuur:51

 َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka itu mereka orang-orang yang beruntung

Ar-Ruum:38

 َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka itu mereka orang-orang yang beruntung

Luqman:5

 َوَلْو َكانُٓوا۟ َءابَآَءُهْم أَْو أَبْنَآَءُهْم أَْو إِْخوَٰنَُهْم أآََل إِنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
walaupun adalah mereka bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka

atau saudara-saudara mereka ketahuilah sesungguhnya golongan
Allah mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mujaadilah:22

 َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung
Al-Hasyr:9

 َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung

At-
Taghaabun:16

فََعَسىٰٓ أَن يَُكوَن ِمَن ٱمْلُفْلِِحنَي
maka mudah-mudahan bahwa adalah dia dari/termasuk orang-orang

yang beruntung
Al-Qashash:67 ٱمْلُفْلِِحنَي
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ق ل ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terbelah, sobek, pembagian,

belah, keretakan, robekan, pembelahan, belahan, perpecahan, retak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membagi, berpisah,

memisahkan, membelah, bercerai, membagi-bagi, memecah, pecah, retak,
merekah, melekang, bercekah, melarikan diri, mengeping, membuka

rahasia

ٱْلفََلِق فَٱنفََلَق فَالُِق
subuh lalu terbelahlah yang membelah/menyingsingkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه فَالُِق ٱْلَحبِّ َوٱلنََّوٰى
sesungguhnya Allah yang membelah/menyingsingkan butir tumbuh-

tumbuhan dan bijibuah-buahan
Al-An'aam:95 فَالُِق

ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ
yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam

tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan
Al-An'aam:96

فَٱنفََلَق فََكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكٱلطَّْوِد ٱْلَعِظيمِ
lalu terbelahlah maka (ia) adalah tiap bagian/belahan seperti gunung

maha besar/maha agung
Asy-Syu'araa':63 فَٱنفََلَق

ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱْلفََلِق
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan subuh Al-Falaq:1 ٱْلفََلِق
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ك ل ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peredaran, lintasan, edaran,

lingkaran, kitaran, perjalanan keliling, lingkungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengorbitkan, mengitari,

melontarkan, membulatkan, melingkungi, memutar, memutarkan

ٱْلفُْلُك ٱْلفُْلَك َوٱْلفُْلِك َوٱْلفُْلَك فََلٍك
perahu perahu dan bahtera dan perahu garis edar

ٱْلفُْلِك
perahu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
setiap di dalam garis edar (mereka) beredar Al-Anbiyaa':33 فََلٍك

واََل ٱلَّيُْل َساِبُق ٱلنََّهاِر وَُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
dan tidak malam (ia[lk]) yang mendahului siang dan semuanya di

dalam garis edar (mereka) beredar
YaaSiin:40

َوٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ
dan perahu dia mengalirkan di dalam lautan dengan perintahnya Al-Hajj:65 َوٱْلفُْلَك

َوٱْلفُْلِك ٱلَِّتى تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
dan bahtera yang dia mengalirkan di dalam laut Al-Baqarah:164 َوٱْلفُْلِك

َوٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا
dan buatlah perahu dengan penghilatan kami dan wahyu kami Huud:37 ٱْلفُْلَك

َويَْصنَعُ ٱْلفُْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمأَلٌ مِّن َقْوِمِهۦ
dan membuat perahu dan setiap kali melewati atasnya pemuka-

pemuka dari kaumnya
Huud:38
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َر َلُكُم ٱْلفُْلَك  فَأَْخَرَج ِبِهۦ ِمَن ٱلثََّمرَِٰت ِرزًْقا لَُّكْم َوَسخَّ
maka ia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rizki bagi kalian

dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian perahu
Ibrahim:32

َوتَْستَْخرُِجوا۟ ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك َمَواِخَر ِفيِه
dan mengeluarkan dari padanya perhiasan memakainya dan kamu

melihat perahu berlayar tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:14

بُُّكُم ٱلَِّذى يُزِْجى َلُكُم ٱْلفُْلَك ِفى ٱْلبَْحِر رَّ
tuhan kalian yang menjalankan / mengarak untuk kalian perahu di

dalam laut
Al-Isra:66

فَأَْوَحيْنَآ إَِليِْه أَِن ٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا
maka (kami) mewahyukan kepadanya agar/hendalah membuat perahu

dengan penghilatan kami dan wahyu kami

Al-
Mu'minuun:27

أََلْم تََر أَنَّ ٱْلفُْلَك تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya perahu

dia mengalirkan di dalam laut
Luqman:31

َوتَْستَْخرُِجوَن ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك ِفيِه َمَواِخَر
dan mengeluarkan perhiasan memakainya dan kamu melihat perahu

tentang (kebenaran) itu membelah laut
Faathir:12

َولِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِبأَْمرِِهۦ َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya berlayar perahu dengan perintahnya dan supayamencari

dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih
Ar-Ruum:46 ٱْلفُْلُك

َر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِهۦ الـلَّـُه ٱلَِّذى َسخَّ
Allah yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan untuk kalian lautan

untuk berlayar/berjalan perahu tentang (kebenaran) itu dengan
perintahnya

Al-Jaatsiyah:12

فََكذَّبُوهُ فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك
maka mereka mendustakannya maka kami selamatkan dia dan orang-

orang yang bersama dia di dalam perahu
Al-A'raaf:64 ٱْلفُْلِك

َحتَّىٰٓ إِذَا ُكنتُْم ِفى ٱْلفُْلِك َوَجَريَْن ِبِهم
sehingga apabila adalah kalian di dalam perahu dan (mereka[pr])

meluncur/melaju dengan mereka
Yunus:22

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك يْنَُٰه َوَمن مَّ  فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ
maka mereka mendustakannya maka/lalu (kami) selamatkan dia dan

orang-orang bersama dia di dalam perahu
Yunus:73

َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Al-
Mu'minuun:22
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َعَك َعَلى ٱْلفُْلِك  فَِإذَا ٱْستََويَْت أَنَت َوَمن مَّ
maka apabila (kamu) berada kamu dan orang bersama kamu

atas/terhadap perahu

Al-
Mu'minuun:28

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن فَأَنَجيْنَُٰه َوَمن مَّ
maka kami selamatkan dia dan orang bersama dia di dalam perahu

(ia[lk]) yang dimuati

Asy-
Syu'araa':119

فَِإذَا رَِكبُوا۟ ِفى ٱْلفُْلِك َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن
maka apabila (mereka) naik di dalam perahu (mereka) menyeru Allah

pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama
Al-Ankabuut:65

يَّتَُهْم ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن َوَءايٌَة لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُرِّ
dan dan suatu tanda bagi mereka bahwasanya (kami) bawa/angkut

keturunan mereka di dalam perahu (ia[lk]) yang dimuati
YaaSiin:41

إِذْ أَبََق إَِلى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن
ketika (ia) lari ke perahu (ia[lk]) yang dimuati

Ash-
Shaafaat:140

َوَعَليَْها َوَعَلى ٱْلفُْلِك تُْحَمُلوَن
dan diatasnya dan atas perahu dibawa/diangkut

Ghafir:80

مِ َما تَرَْكبُوَن َوَجَعَل َلُكم مَِّن ٱْلفُْلِك َوٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari perahu dan binatang ternak apa

yang menaiki / mengendarai
Az-Zukhruf:12
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ن ل ف
Makna kata dasar : Arti kata dasar ini dalam bentuk kata benda adalah gabus, sumbat.

pelampung,perop
Sedangkan arti kata dasar ini dalam bentuk kata kerja adalah

menyumbat, menahan, menyembunyikan, memperketat

فُاَلنًا
si fulan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يََٰويَْلتَىٰ َليْتَِنى َلْم أَتَِّخذْ فُاَلنًا َخلِياًل
aduhai celaka aku aduhai kiranya aku aku tidak (aku)

mengambil/menjadikan si fulan teman akrab
Al-Furqon:28 فُاَلنًا
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د ن ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meragukan, membantah,
menentang, menyangkal, menolak, menangkis, menyanggah, membuktikan

bahwa salah, bertentangan dgn, berlawanan, mempertidak,
mempertidakkan

تُفَنُِّدوِن
menuduhku lemah akal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنِّى أَلَِجُد ِريحَ يُوُسَف َلوآَْل أَن تُفَنُِّدوِن
sesungguhnya aku mendapat angin yusuf sekiranya tidak telah

menuduhku lemah akal
Yusuf:94 تُفَنُِّدوِن
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ن ن ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cabang kelapa, cabang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَفْنَاٍن
bermacam-macam ragam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذََواتَآ أَفْنَاٍن
(keduanya) mempunyai bermacam-macam ragam Ar-Rahman:48 أَفْنَاٍن

4286

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ي ن ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna orang, mahluk hidup, fana,

ganas, kejam, yg mematikan, besar sekali, yg menyebabkan kematian, yg
berlangsung sampai mati, membosankan sekali, fani, terhancurkan, yg dpt

menjadi busuk, yg lekas menjadi busuk, yg tak tahan lama
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَاٍن
binasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُكلُّ َمْن َعَليَْها فَاٍن
tiap siapa/apa diatasnya binasa Ar-Rahman:26 فَاٍن
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م ه ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemahaman, komprehensi,

daya paham, pengartian, persepsi, tanggapan, wawasan, penglihatan, daya
menanggapi sesuatu, yg lekas mengerti, yg cepat mengerti, kemengertian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ْمنََٰها فَفَهَّ
maka (kami) memberi pengertiannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن وَُكالًّ َءاتَيْنَا ُحْكًما َوِعْلًما ْمنََٰها ُسَليْمَٰ فَفَهَّ
maka (kami) memberi pengertiannya sulaiman dan tiap-tiap mereka

mendatangi hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':79 ْمنََٰها فَفَهَّ
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ت و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna luput, absen, tdk mengenai
sasaran, melepaskan, terlepas, memutuskan, mencopot, mencopoti

فَْوَت فَاتَُكْم تَفَُٰوٍت
dapat melepaskan diri dia melepaskan kalian ketidak seimbangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن ِمن تَفَُٰوٍت مَّا تََرٰى ِفى َخْلِق ٱلرَّْحمَٰ
tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat di dalam penciptaan

pemurah dari ketidak seimbangan
Al-Mulk:3 تَفَُٰوٍت

ا ِبَغمٍّ لَِّكيْاَل تَْحزَنُوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم فَأَثَٰبَُكْم َغمًّۢ
maka dia menimpakan padamu kesedihan dengan/atas kesedihan agar

supaya tidak kalian bersedih hati atas/terhadap apa dia melepaskan
kalian

Ali-Imran:153 فَاتَُكْم

 لَِّكيْاَل تَأَْسْوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم
agar supaya tidak berduka-cita atas/terhadap apa-apa dia melepaskan

kalian
Al-Hadiid:23

إِن فَاتَُكْم َشىٌْء مِّْن أَزْوَِٰجُكْم إَِلى ٱْلُكفَّاِر فََعاَقبْتُْم َو
dan jika dia melepaskan kalian barang sesuatu dari isteri-isteri kalian

kepada orang-orang kafir lalu (kalian) membalas

Al-
Mumtahinah:11

فَاَل فَْوَت َوأُِخذُوا۟ ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
maka tidak dapat melepaskan diri dan diambilkan mereka dari tempat

yang sangat dekat
Saba':51 فَْوَت
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ج و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelompok, gerombolan,

kawanan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat resimen baru,

menggolongkan, mengatur, mengorganisir, berkumpul, beramai-ramai
berjalan, mengorganisasikan, mengorganisasi

فَْوٌج فَْوًجا أَفَْواًجا
golongan segolongan bergolong-golong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وِر فَتَأْتُوَن أَفَْواًجا يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala maka datang bergolong-

golong
An-Naba:18 أَفَْواًجا

 َوَرأَيَْت ٱلنَّاَس يَْدُخُلوَن ِفى ِديِن الـلَّـِه أَفَْواًجا
dan (kamu) melihat manusia mereka masuk di dalam agama Allah

bergolong-golong
An-Nasr:2

ن يَُكذُِّب ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهْم يُوزَُعوَن فَْوًجا مِّمَّ
segolongan dari siapa sungguh-sungguh akan mendustakan dengan

ayat-ayat Kami lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:83 فَْوًجا

ْقتَِحٌم مََّعُكْم ذَا فَْوٌج مُّ هَٰ
ini golongan (ia[lk]) yang masuk/menempuh dengan berdesak-desak

beserta kalian
Shaad:59 فَْوٌج

ُكلََّمآ أُْلِقىَ ِفيَها فَْوٌج َسأََلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم نَِذيٌر
setiap apa dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia)

menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan

Al-Mulk:8
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Kosakata AlQuran

ر و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna deru, desir, desing, minuman

yg meruap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendesis, berhasrat,
membuih, berbuih, berbusa, mendesing, menderu, menderu-deru,

mendidih, meruap

َوفَاَر فَْورِِهْم تَفُوُر
dan memancar air semangat membara mereka mendidih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَآ أُْلُقوا۟ ِفيَها َسِمُعوا۟ َلَها َشِهيًقا َوِهىَ تَفُوُر
apabila (kalian) lemparkanlah di dalamnya (ia[pr]) yang satu baginya

jeritan / rintihan dan ia mendidih
Al-Mulk:7 تَفُوُر

بََلىٰٓ إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ َويَأْتُوُكم مِّن فَْورِِهْم
yang benar jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara

diri dan mereka mendatangi / menyerang kalian dari/dengan
semangat membara mereka

Ali-Imran:125 فَْورِِهْم

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر
sehingga apabila dia datang urusan kami dan memancar air dapur Huud:40 َوفَاَر

فَِإذَا َجآَء أَْمرُنَا َوفَاَر ٱلتَّنُّوُر
maka apabila dia datang urusan kami dan memancar air tanur

Al-
Mu'minuun:27
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ز و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lkemenangan, menarik, yg

menang, yg menawan, keberhasilan, kesuksesan, sukses, hasil baik, jaya,
wijaya, kewijayaan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendapatkan, memperoleh,
mendapat, dapat, mendapati, memperoleh keuntungan, bertambah,

menambah, menambahkan, mencapai, menang, mempersunting,
merebuntukan, memperebuntukan, mendekati, menang atas.

فَْوزًا فَازَ فَأَفُوزَ ِبَمفَازَِتِهْم ِبَمفَازٍَة
keuntungan/kemenangan dia mendapat

keuntungan/kemenangan
tentu aku
mendapat

kemenangan

dengan
keberuntungan/kemenangan

mereka

dengan
waktu/tempat
keberuntungan

ٱْلفَْوزُ ٱْلفَآِئزُوَن َمفَازًا
keberuntungan orang-orang yang mendapat

kemenangan tempat/waktu keuntungan/kemenangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فَاَل تَْحَسبَنَُّهم ِبَمفَازٍَة مَِّن ٱْلَعذَاِب

maka jangan kamu menyangka mereka dengan waktu/tempat
keberuntungan dari siksa

Ali-Imran:188 ِبَمفَازٍَة
ى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِبَمفَازَِتِهْم َويُنَجِّ

dan menyelamatkan Allah orang-orang yang mereka bertakwa
dengan keberuntungan/kemenangan mereka

Az-Zumar:61 ِبَمفَازَِتِهْم
يََٰليْتَِنى ُكنُت َمَعُهْم فَأَفُوزَ فَْوزًا َعِظيًما

amboi, kiranya aku adalah aku bersama mereka tentu aku mendapat
kemenangan keuntungan/kemenangan sangat berlipat ganda

An-Nisa:73 فَأَفُوزَ
فََقْد فَازَ َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر

maka sesungguhnya telah dia mendapat keuntungan/kemenangan dan
tidak kehidupan dunia melainkan kesenangan tipuan

Ali-Imran:185 فَازَ
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َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد فَازَ فَْوزًا َعِظيًما
dan siapa dia mentaati Allah dan rasul-nya maka sesungguhnya telah

dia mendapat keuntungan/kemenangan keuntungan/kemenangan
sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:71

يََٰليْتَِنى ُكنُت َمَعُهْم فَأَفُوزَ فَْوزًا َعِظيًما
amboi, kiranya aku adalah aku bersama mereka tentu aku mendapat

kemenangan keuntungan/kemenangan sangat berlipat ganda
An-Nisa:73 فَْوزًا

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ فََقْد فَازَ فَْوزًا َعِظيًما
dan siapa dia mentaati Allah dan rasul-nya maka sesungguhnya telah

dia mendapat keuntungan/kemenangan keuntungan/kemenangan
sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:71

وََكاَن ذَٰلَِك ِعنَد الـلَّـِه فَْوزًا َعِظيًما
adalah dia itu disisi Allah keuntungan/kemenangan sangat berlipat

ganda
Al-Fath:5

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َمفَازًا
sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

tempat/waktu keuntungan/kemenangan
An-Naba:31 َمفَازًا

َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن
dan mereka itu mereka orang-orang yang mendapat kemenangan At-Taubah:20 ٱْلفَآِئزُوَن

 إِنِّى َجزَيْتُُهُم ٱْليَْوَم ِبَما َصبَُرٓوا۟ أَنَُّهْم ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن
sesungguhnya aku (aku) memberi balasan mereka hari ini dengan

apa/karena mereka sabar sesungguhnya mereka mereka orang-orang
yang mendapat kemenangan

Al-
Mu'minuun:111

 فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن
maka itulah mereka mereka orang-orang yang mendapat kemenangan

An-Nuur:52

ُب ٱْلَجنَِّة ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن  أَْصحَٰ
para penghuni surga mereka orang-orang yang mendapat

kemenangan
Al-Hasyr:20

لِِديَن ِفيَها َوذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan demikianitu keberuntungan

maha besar/maha agung
An-Nisa:13 ٱْلفَْوزُ

ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
itu keberuntungan maha besar/maha agung

Al-Maidah:119

فََقْد رَِحَمُهۥ َوذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya telah dia telah merahmatinya dan

demikian/itulah keberuntungan nyata
Al-An'aam:16

ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

At-Taubah:72
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لِِديَن ِفيَها ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya itu keberuntungan maha

besar/maha agung
At-Taubah:89

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya selamanya itu keberuntungan

maha besar/maha agung
At-Taubah:100

َوذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
dan demikian/itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

At-Taubah:111

َلُهُم ٱْلبُْشَرٰى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam

akhirat itu dia keberuntungan maha besar/maha agung
Yunus:64

ذَا َلُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar ia keberuntungan maha besar/maha

agung
Ash-Shaafaat:60

فََقْد رَِحْمتَُهۥ َوذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم
maka sesungguhnya telah merahmatinya dan demikian itu dia

keberuntungan maha besar/maha agung
Ghafir:9

بَِّك ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم فَْضاًل مِّن رَّ
karunia dari tuhanmu itu dia keberuntungan maha besar/maha agung

Ad-Dukhaan:57

فَيُْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفى رَْحَمِتِهۦ ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱمْلُِبنُي
maka menyebabkan masukkan mereka tuhan mereka di dalam

rahmat-nya itu dia keberuntungan nyata
Al-Jaatsiyah:30

لِِديَن ِفيَها ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal padanya itu dia keberuntungan maha

besar/maha agung
Al-Hadiid:12

ِكَن طَيِّبًَة ِفى َجنَِّٰت َعْدٍن ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم َوَمسَٰ
dan tempat-tempat tinggal kebaikan di dalam surga 'adn itu

keberuntungan maha besar/maha agung
Ash-Shaff:12

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَعِظيُم خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya itu

keberuntungan maha besar/maha agung
At-Taghaabun:9

ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَكِبيُر
itu keberuntungan sangat besar

Al-Buruuj:11

4294

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ظ و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelaksanaan, panitia,

pesanan, jabatan perwira, basi, pangkat perwira, pembuatan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengizinkan, memberi kuasa,

mengesahkan, membenarkan, mensahkan, memberi hak, menguasakan,
memberi wewenang, mendaulatkan, memberi kuasa kpd, melimpahkan,

mengutus, menyerahkan, menyerahi, mengangkat, memesan,
mempersiapkan untuk berlayar, mengakui, mengangkat sbg wakil,

mewakili, mewakilkan, mempercayakan, mengamanatkan, menaruh,
menaruhkan, mempertaruhkan, menugaskan, mengirim, mempertaruhkan

kewajiban

َوأُفَوُِّض
dan aku menyerahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََستَذُْكُروَن َمآ أَُقوُل َلُكْم َوأُفَوُِّض أَْمِرٓى إَِلى الـلَّـِه
maka kelak kalian akan ingat apa yang aku mengatakan bagi kalian

dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah
Ghafir:44 َوأُفَوُِّض
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ق و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna di atas, lebih, pada, di,

tentang, untuk, ke atas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَْوَقُكْم فَْوَقُكُم فَْوَق فََواٍق أَفَاَق
di atas kalian di atas kalian di atas atas kesadaran kembali

فَْوِق فَْوَقُهْم فَْوَقُهُم فَْوَقَها فَْوَقُكْم
atas di atas mereka atas mereka atasnya di atas kalian

فَْوِقِهنَّ فَْوِقِهْم فَْوِقَها فَْوِقُكْم فَْوِق
atas mereka[pr] atas mereka atasnya atas kalian atas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نََك آ أَفَاَق َقاَل ُسبْحَٰ فََلمَّ
maka setelah kesadaran kembali dia mengatakan maha suci engkau Al-A'raaf:143 أَفَاَق

مَّا َلَها ِمن فََواٍق
tidak bagi mereka dari atas Shaad:15 فََواٍق

َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55
فَْوَق

فَِإن ُكنَّ ِنَسآًء فَْوَق ٱثْنَتنَْيِ
maka jika adalah kami perempuan di atas dua orang perempuan

An-Nisa:11

َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya

Al-An'aam:18
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َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ َويُرِْسُل َعَليُْكْم َحفَظًَة
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya dan dia

mengikirimkan atas kalian (Malaikat-Malaikat)penjaga
Al-An'aam:61

ٍت َورَفَعَ بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan dia meninggikan sebagian kalian di atas bagian beberapa derajat

Al-An'aam:165

فَٱْضِربُوا۟ فَْوَق ٱأْلَْعنَاِق َوٱْضِربُوا۟ ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن
maka pukullah/penggallah di atas leher/tengkuk dan
pukullah/potonglah dari mereka tiap-tiap ujung jari

Al-Anfaal:12

َوَقاَل ٱْلَءاَخُر إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسى ُخبْزًا
dan dia mengucapkan yang lain sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi membawa di atas kepalaku roti
Yusuf:36

زِْدنَُٰهْم َعذَابًا فَْوَق ٱْلَعذَاِب ِبَما َكانُوا۟ يُفِْسُدوَن
(kami) tambahkan kepada mereka azab / siksa di atas siksa dengan

apa/disebabkan adalah mereka membuat kerusakan
An-Nahl:88

تٌۢ بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض مِّن فَْوِقِهۦ َسَحاٌب ظُُلمَٰ
dari atasnya awan gelap gulita sebagiannya di atas bagian

An-Nuur:40

ٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجَٰ
dan kami mengangkat sebagian mereka di atas bagian derajat agar

mengambil sebagian mereka bagian pekerjaan
Az-Zukhruf:32

ثُمَّ ُصبُّوا۟ فَْوَق َرأِْسِهۦ ِمْن َعذَاِب ٱْلَحِميمِ
kemudian dituangkan (oleh mereka[lk]) di atas kepalanya dari azab

air yang sangat panas
Ad-Dukhaan:48

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2

َورَفَْعنَا فَْوَقُكُم ٱلطُّوَر
dan kami mengangkat di atas kalian bukit tursina Al-Baqarah:63 فَْوَقُكُم

َورَفَْعنَا فَْوَقُكُم ٱلطُّوَر
dan kami mengangkat di atas kalian bukit tursina

Al-Baqarah:93

َوَلَقْد َخَلْقنَا فَْوَقُكْم َسبْعَ طَرَآِئَق
dan sesungguhnya (kami) menciptakan di atas kalian tujuh jalan-jalan

Al-
Mu'minuun:17 فَْوَقُكْم

َوبَنَيْنَا فَْوَقُكْم َسبًْعا ِشَداًدا
dan (kami) membina di atas kalian tujuh kuat/kokoh

An-Naba:12

أَن يَْضرَِب َمثاًَل مَّا بَُعوَضًة فََما فَْوَقَها
untuk membuat perumpamaan apa-apa nyamuk maka apa yang

atasnya
Al-Baqarah:26 فَْوَقَها
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َورَفَْعنَا فَْوَقُهُم ٱلطُّوَر ِبِميثَِٰقِهْم
dan kami mengangkat atas mereka bukit tursina dengan perjanjian

mereka
An-Nisa:154 فَْوَقُهُم

فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orangdia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212 فَْوَقُهْم

إِنَّا فَْوَقُهْم قَِٰهُروَن َو
dan sesungguhnya kami di atas mereka orang-orang yang telah

berkuasa
Al-A'raaf:127

إِذْ نَتَْقنَا ٱْلَجبََل فَْوَقُهْم َكأَنَُّهۥ ظُلٌَّة َو
dan ketika (kami) menggoncangkan gunung di atas mereka seakan-

akan naungan
Al-A'raaf:171

َمآِء فَْوَقُهْم  أَفََلْم يَنظُُرٓوا۟ إَِلى ٱلسَّ
maka apakah tidak dia melihat kepada langit di atas mereka

Qaaf:6

فٍَّٰت أََو َلْم يََرْوا۟ إَِلى ٱلطَّيِْر فَْوَقُهْم صَٰٓ
atau setiap tidak mereka memperhatikan kepada burung-burung di

atas mereka pengembang sayap
Al-Mulk:19

ِنيٌَة َربَِّك فَْوَقُهْم يَْوَمِئٍذ ثَمَٰ
mendidih di atas mereka pada hari itu delapan[lk]

Al-Haaqqah:17

َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26 فَْوِق

يَُصبُّ ِمن فَْوِق رُُءوِسِهُم ٱْلَحِميُم
disiramkan (nya) dari atas kepala mereka yang sangat mendidih

Al-Hajj:19

مِّن فَْوِقُكْم أَْو ِمن تَْحِت أَرُْجلُِكْم
dari atas kalian atau dari bawah kaki-kaki kalian Al-An'aam:65 فَْوِقُكْم

إِذْ َجآُءوُكم مِّن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْسفََل ِمنُكْم
tatkala mereka datang kepada kalian dari atas kalian dan dari (ia[lk])

paling dibawah diantara kalian
Al-Ahzab:10

بِْنيٌَّة َلُهْم ُغَرٌف مِّن فَْوِقَها ُغَرٌف مَّ
bagi mereka tempat yang tinggi dari atasnya tempat yang tinggi

bangunan/dibangun
Az-Zumar:20 فَْوِقَها

َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ ِمن فَْوِقَها َوبَٰرََك ِفيَها
dan dia menjadikan didalamnya (bumi) gunung-gunung dari atasnya

dan Dia berkati didalamnya
Fush-Shilat:10

أَلََكُلوا۟ ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهم
niscaya mereka makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki

mereka
Al-Maidah:66 فَْوِقِهْم
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َلُهم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَْوِقِهْم َغَواٍش
bagi mereka dari neraka jahanam tempat tidur / hamparan dan dari

atas mereka penambahan tutup / selimut
Al-A'raaf:41

ْقُف ِمن فَْوِقِهْم  فََخرَّ َعَليِْهُم ٱلسَّ
lalu menyungkur atas mereka atap dari atas mereka

An-Nahl:26

يََخافُوَن َربَُّهم مِّن فَْوِقِهْم َويَفَْعُلوَن َما يُؤَْمُروَن
mereka takut tuhan dari atas mereka dan mengerjakan apa

diperintahkan
An-Nahl:50

يَْوَم يَْغَشىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهْم
pada hari (ia) menutupi/meliputi mereka azab / siksa dari atas mereka

dan dari bawah kaki-kaki mereka
Al-Ankabuut:55

َلُهم مِّن فَْوِقِهْم ظَُلٌل مَِّن ٱلنَّاِر َوِمن تَْحِتِهْم ظَُلٌل
bagi mereka dari atas mereka naungan/lapisan dari api dan dari

bawah mereka naungan/lapisan
Az-Zumar:16

وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمن فَْوِقِهنَّ مَٰ تََكاُد ٱلسَّ
semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari atas

mereka[pr]
Asy-Syuura:5 فَْوِقِهنَّ

يَْغَشىُٰه َمْوٌج مِّن فَْوِقِهۦ َمْوٌج
meliputinya gelombang dari atasnya gelombang An-Nuur:40 فَْوِقِهۦ

تٌۢ بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض مِّن فَْوِقِهۦ َسَحاٌب ظُُلمَٰ
dari atasnya awan gelap gulita sebagiannya di atas bagian

An-Nuur:40

نََّشآُء َوفَْوَق ُكلِّ ِذى ِعْلمٍ َعلِيٌم
dia menghendaki dan diatas setiap yang memiliki pengetahuan sangat

mengetahui
Yusuf:76 َوفَْوَق
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ه ك و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buah-buahan, buah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوفَوَِٰكَه فَوَِٰكُه
dan (ia[pr]) yang berbuah (ia[lk]) yang membuahkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفيَها فَوَِٰكُه َكِثيرَةٌ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن
didalamnya (ia[lk]) yang membuahkannya sangat banyak dan dari

padanya kalian makan

Al-
Mu'minuun:19

فَوَِٰكُه
فَوَِٰكُه َوُهم مُّْكرَُموَن

(ia[lk]) yang membuahkannya dan mereka orang-orang yang sangat
dimuliakan

Ash-Shaafaat:42

ا يَْشتَُهوَن َوفَوَِٰكَه ِممَّ
dan (ia[pr]) yang berbuah dari apa inginkan Al-Mursalaat:42 َوفَوَِٰكَه
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م و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bawang putih, bawang putih

dan sejenisnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوفُوِمَها
dan bawang putihnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمۢن بَْقلَِها َوِقثَّآِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها
dari sayur-mayurnya dan ketimunnya dan bawang putihnya dan

kacang adasnya dan bawang merahnya
Al-Baqarah:61 َوفُوِمَها
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ه و ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mulut, bibir, perangkap,

ucapan, ungkapan, titah, lisan,suara.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengucapkan, menyuarakan,

berucap, mengungkapkan, bertitah, melisankan, melahirkan,
memanjatkan.

ِبأَفْوَِٰهِهْم ِبأَفْوَِٰهِهم ِبأَفْوَِٰهُكْم ِبأَفَْواِهُكم أَفْوَِٰهِهْم
dengan mulut-mulut

mereka
dengan mulut-mulut

mereka
dengan mulut-mulut

kalian
dengan mulut-mulut

kalian mulut-mulut mereka

فَاهُ
mulutnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقْد بََدِت ٱْلبَْغَضآُء ِمْن أَفْوَِٰهِهْم
sungguh telah telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka Ali-Imran:118 أَفْوَِٰهِهْم

 َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرَدُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم ِفىٓ أَفْوَِٰهِهْم
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti

nyata lalu menutupkan tangan mereka di dalam / pada mulut-mulut
mereka

Ibrahim:9

 َكبُرَْت َكلَِمًة تَْخُرُج ِمْن أَفْوَِٰهِهْم
menyombong diri satu kalimat keluar dari mulut-mulut mereka

Al-Kahfi:5

ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65

إِذْ تََلقَّْونَُهۥ ِبأَْلِسنَِتُكْم َوتَُقوُلوَن ِبأَفَْواِهُكم مَّا َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم
tatkala (mereka) menemuinya dengan lidah/lisan kalian dan

mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa bukankah bagi kalian
dengannya pengetahuan

An-Nuur:15
ِبأَفَْواِهُكم
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KosakataAlQuran

ِبيَل ذَٰلُِكْم َقْوُلُكم ِبأَفْوَِٰهُكْم َوالـلَّـُه يَُقوُل ٱْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدى ٱلسَّ
yang demikian itu bagi kalian perkataan kalian dengan mulut-mulut

kalian dan Allah dia mengatakan benar dan dia dia menunjukkan
jalan

Al-Ahzab:4
ِبأَفْوَِٰهُكْم

يَُقوُلوَن ِبأَفْوَِٰهِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka tidak bukankah di

dalam hati mereka
Ali-Imran:167 ِبأَفْوَِٰهِهم

ِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبأَفْوَِٰهِهْم َوَلْم تُؤِْمن ُقُلوبُُهْم
dari orang-orang yang mereka berkata kami telah beriman dengan
mulut-mulut mereka dan/padahal belum dia beriman hati mereka

Al-Maidah:41 ِبأَفْوَِٰهِهْم
يُرُْضونَُكم ِبأَفْوَِٰهِهْم َوتَأْبَىٰ ُقُلوبُُهْم َوأَْكثَرُُهْم فَِٰسُقوَن

disenangkan kalian dengan mulut-mulut mereka dan menolak/enggan
hati mereka dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang telah

fasik

At-Taubah:8

ِهـُٔوَن َقْوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل ذَٰلَِك َقْوُلُهم ِبأَفْوَِٰهِهْم يُضَٰ
itu ucapan/perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka semakin

meniru perkataan orang-orang yang mereka mengingkari dari
sebelum

At-Taubah:30

 يُِريُدوَن أَن يُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan bahwa/untuk dipadamkan cahaya Allah

dengan mulut-mulut mereka
At-Taubah:32

 يُِريُدوَن لِيُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan untuk dipadamkan cahaya Allah dengan

mulut-mulut mereka
Ash-Shaff:8

لِيَبُْلغَ فَاهُ َوَما ُهَو ِببَٰلِِغِهۦ
supaya sampai mulutnya dan tidak dia sampai kepadanya/mulutnya Arraad:14 فَاهُ
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Kosakata AlQuran

ا ي ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemulangan, kembalinya,

laba, keuntungan, kedatangan kembali, pernyataan resmi, hasil
pemungutan suara, barang rampasan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kembali, pulang,
mengembalikan, balik, membalas, memulangkan, membalikkan,

meletakkan kembali, menangkis, menjawab, membantah, memilih,
mengingat, mundur, tdk memenuhi, tdk setia, menyelidiki, berasal dr,

memberikan, menganugerahi, melimpahkan

۟ يَتَفَيَّؤُا فَآُءو فَآَءْت تَِفىَٓء أَفَآَء
menjadi membolak-

balik
(mereka) kembali

(lampau) (ia) kembali kembali (ia) mengembalikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50
أَفَآَء

َوَمآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمنُْهْم
dan tidak (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari

mereka
Al-Hasyr:6

مَّآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمْن أَْهِل ٱْلُقَرٰى
apa (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari penduduk

negeri
Al-Hasyr:7

فَقَِٰتُلوا۟ ٱلَِّتى تَبِْغى َحتَّىٰ تَِفىَٓء إَِلىٰٓ أَْمِر الـلَّـِه
maka mereka memerangi yang berbuat aniaya sehingga kembali

kepada perintah Allah
Al-Hujuraat:9 تَِفىَٓء

فَِإن فَآَءْت فَأَْصلُِحوا۟ بَيْنَُهَما ِبٱْلَعْدِل
maka jika (ia) kembali maka (kalian) damaikanlah (mereka[lk])

diantara mereka berdua dengan adil
Al-Hujuraat:9 فَآَءْت

فَِإن فَآُءو فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika/kemudian (mereka) kembali (lampau) maka sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:226 فَآُءو
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KosakataAlQuran

ًدا لِـلَّـِه َوُهْم دَِٰخُروَن َمآِئِل ُسجَّ يَتَفَيَُّؤا۟ ِظلَُٰلُهۥ َعِن ٱْليَِمنيِ َوٱلشَّ
menjadi membolak-balik bayangannya/naungannya dari sebelah
kanan dan kiri sujud kepada Allah dan mereka orang-orang yang

telah berendah diri

An-Nahl:48
۟ يَتَفَيَّؤُا
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Kosakata AlQuran

ض ي ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna banjir, kebanjiran, empoh,

air bah, bah, curahan, pasang naik , keterlaluan, rewel, tdk masuk akal,
tak beriman, luar biasa, yg amat mengganggu, tdk keruan, buruk sekali,

menjijikkan, yg patut dibenci, benar-benar terlalu, busuk, yg berbau
kurang sedap, anyir, yg melampaui batas, kasar, yg belum dikenal, yg tak

pernah kejadian, keterlaluan 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meluap, melimpah, meluber,

tumpah, membanjiri, mengampuh, melindas, menggilas, melebihi,
mengulangi

تَِفيُض أَِفيُضوا۟ أَفَْضتُْم أَفَْضتُم أَفَاَض
sangat kebanjiran kalian hendaklah

menuju / bertolak
kalian menuju /

bertolak
kalian menuju /

bertolak dia telah bertolak

تُِفيُضوَن
dilakukan / ditujukan / diarahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ أَِفيُضوا۟ ِمْن َحيُْث أَفَاَض ٱلنَّاُس
kemudian kalian hendaklah menuju / bertolak dari tempat dia telah

bertolak manusia/orang-orang
Al-Baqarah:199 أَفَاَض

فَِإذَآ أَفَْضتُم مِّْن َعرَفٍَٰت
maka apabila kalian menuju / bertolak dari arafah Al-Baqarah:198 أَفَْضتُم

ُكْم ِفى َمآ أَفَْضتُْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم مَلَسَّ
niscaya telah benar-benar menimpa kalian di dalam apa kalian

menuju / bertolak tentang (kebenaran) itu siksaan yang besar
An-Nuur:14 أَفَْضتُْم

ثُمَّ أَِفيُضوا۟ ِمْن َحيُْث أَفَاَض ٱلنَّاُس
kemudian kalian hendaklah menuju / bertolak dari tempat dia telah

bertolak manusia/orang-orang
Al-Baqarah:199 ۟ أَِفيُضوا
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KosakataAlQuran

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه أَْن أَِفيُضوا۟ َعَليْنَا ِمَن ٱمْلَآِء أَْو ِممَّ
bahwa kalian hendaklah menuju / bertolak atas kami dari air atau dari

apa dia memberikan rezeki kalian Allah
Al-A'raaf:50

ا َعرَفُوا۟ ِمَن ٱْلَحقِّ تََرىٰٓ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat mata-mata mereka sangat

kebanjiran dari air mata dari apa mereka mengetahui dari kebenaran
Al-Maidah:83 تَِفيُض

تََولَّوا۟ وَّأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ
kalian telah memalingkan dan mata mereka sangat kebanjiran dari air

mata
At-Taubah:92

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

تُِفيُضوَن

ُهَو أَْعَلُم ِبَما تُِفيُضوَن ِفيِه
dia paling mengetahui dengan apa-apa dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu
Al-Ahqaaf:8
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Kosakata AlQuran

ل ي ف
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gajah, pesawat jet besar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلِفيِل
gajah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِب ٱْلِفيِل أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبأَْصحَٰ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap golongan gajah
Al-Fiil:1 ٱْلِفيِل
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Kosakata AlQuran

ق
Makna kata dasar :

ٓق
qâf

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٓق َوٱْلُقرَْءاِن ٱمْلَجِيِد
qâf demi Al QurXan sangat terpuji/mulia Qaaf:1 ٓق
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Kosakata AlQuran

ح ب ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keburukan rupa,

kekurangajaran, distorsi, penyimpangan, pemutarbalikan, pembelokan,
piuhan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutarbalikkan,
membelokkan, menyimpangkan, memburukkan rupa

ٱمْلَْقبُوِحنَي
yang dijauhi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُهم مَِّن ٱمْلَْقبُوِحنَي
dan pada hari kiamat-kiamat mereka dari/termasuk yang dijauhi Al-Qashash:42 ٱمْلَْقبُوِحنَي
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Kosakata AlQuran

ر ب ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kuburan, pusara, jirat,

kubur, batu nisan, ruang kuburan, batu kubur, kematian, berat, parah,
penting, suram, gawat, genting, seram, sederhana, lambat laun, sungguh-

sungguh, pemakaman, penguburan, pengebumian, perkuburan,
pekuburan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengubur, menguburkan,
memakamkan, mengebumikan

ٱمْلََقاِبَر ٱْلُقبُوِر ٱْلُقبُوُر َقبْرِِهۦٓ فَأَْقبَرَهُۥ
kuburan-kuburan kubur-kubur kuburan-kuburan kuburnya lalu (ia[lk]) akhirnya

menguburkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ أََماتَُهۥ فَأَْقبَرَهُۥ
kemudian semakin mematikannya lalu (ia[lk]) akhirnya

menguburkannya
Abasa:21 فَأَْقبَرَهُۥ

واََل تَُقْم َعَلىٰ َقبْرِِهۦٓ
dan jangan berdiri atas/terhadap kuburnya At-Taubah:84 َقبْرِِهۦٓ

إِذَا ٱْلُقبُوُر بُْعِثرَْت َو
dan apabila kuburan-kuburan dibongkar Al-Infitaar:4 ٱْلُقبُوُر

َوأَنَّ الـلَّـَه يَبَْعُث َمن ِفى ٱْلُقبُوِر
dan bahwasannya Allah Dia membangkitkan orang di dalam kubur-

kubur
Al-Hajj:7 ٱْلُقبُوِر

 َوَمآ أَنَت ِبُمْسِمعٍ مَّن ِفى ٱْلُقبُوِر
dan tidak kamu dengan menjadikan (ia) mendengar orang/siapa di

dalam kubur-kubur
Faathir:22

ِب ٱْلُقبُوِر  َكَما يَِئَس ٱْلُكفَّاُر ِمْن أَْصحَٰ
sebagaimana dia berputus asa orang-orang kafir dari penghuni-

penghuni kubur-kubur

Al-
Mumtahinah:13

 أَفَاَل يَْعَلُم إِذَا بُْعِثَر َما ِفى ٱْلُقبُوِر
ia membenam dia mengetahui apabila dibangkitkan apa di dalam

kubur-kubur
Al-Adiyaat:9
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KosakataAlQuran

َحتَّىٰ زُرْتُُم ٱمْلََقاِبَر
hingga kamu melewati/masuk kuburan-kuburan At-Takaathur:2 ٱمْلََقاِبَر
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Kosakata AlQuran

س ب ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keterangan, lampu, pelita,

penerangan, api, tokoh, informasi, info, ringan, enteng, terang, muda, tipis
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyalakan, memarakkan,

menyala, menerangi, mencolok, menyoroti, menghinggapi, menghidupkan,
menyuluhi, mencoloki, menyenter, tertumbuk, menemukan secara

kebetulan, menjumpai secara kebetulan

نَْقتَِبْس َقبٍَس ِبَقبٍَس
mendapat penerangan nyala api dengan nyala api

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنِّىٓ َءانَْسُت نَارًا لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَقبٍَس
sesungguhnya aku aku melihat api agar / boleh jadi aku aku
mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan nyala api

Thaahaa:10 ِبَقبٍَس
َسـَٔاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر أَْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََّعلَُّكْم تَْصطَُلوَن

aku akan mendatangkan kepadamu dari padanya dengan berita atau
aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api

agar supaya kalian kalian memanaskan badan

An-Naml:7
َقبٍَس

ٱنظُُرونَا نَْقتَِبْس ِمن نُّورُِكْم
perhatikanlah kami mendapat penerangan dari cahaya kamu Al-Hadiid:13 نَْقتَِبْس
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ظ ب ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pegangan, jepitan, udang di

balik batu, maksud tersembunyi, calon suami, jepit, tipu daya, tipu
muslihat, gesper, penyitaan, perampasan, perebutan, serangan, rebutan,

sita, pembeslahan, beslah, pengambilan, penangkapan, penahanan,
penawanan, menarik, manis, yg mengambil, yg menular, penyempitan,

kesesakan, keadaan terdesak, kontraksi, penyusutan, singkatan, penciutan,
kerutan, kepadatan, keciutan, genggaman, kekuasaan, cekauan, cubitan,

jemput
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menangkap, mengerti, naik,
ketularan, menyergap, menangkapi, mencedok, menyangkut, menyela,

memahami, menggenggam, menjabat, merebut, merenggut, menyambar,
memegang dgn kukuh, mendapatkan, memperoleh, mendapat, mencapai,

mendapati, menghubungi, memegang, menggapai, mengerut,
menyempitkan, membatasi, menegangkan, mengencangi, mengencangkan,

menyukarkan, mencubit, menjepit, menjentik, menyepit, mengepit,
mencolek, mencomot, mencuri, mencopet, menjepitkan, mencacak,

memijat kulit

َقبَْضتُُهۥ َقبَْضًة َقبًْضا َقبَْضنَُٰه فََقبَْضُت
genggaman-

nya segenggam genggaman/tarikan (kami)
menggenggam/menariknya

maka (aku)
menggenggam/mengambil

يَْقِبُض َويَْقِبْضَن َويَْقِبُضوَن ْقبُوَضٌة مَّ
ia mengenggam dan mengatupkan dan menggenggamkan yang digenggam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََقبَْضُت َقبَْضًة مِّْن أَثَِر ٱلرَُّسوِل
maka (aku) menggenggam/mengambil segenggam dari bekas rasul Thaahaa:96 فََقبَْضُت

ثُمَّ َقبَْضنَُٰه إَِليْنَا َقبًْضا يَِسيًرا
kemudian (kami) menggenggam/menariknya kepada kami

genggaman/tarikan sangat mudah
Al-Furqon:46 َقبَْضنَُٰه

ثُمَّ َقبَْضنَُٰه إَِليْنَا َقبًْضا يَِسيًرا
kemudian (kami) menggenggam/menariknya kepada kami

genggaman/tarikan sangat mudah
Al-Furqon:46 َقبًْضا
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KosakataAlQuran

فََقبَْضُت َقبَْضًة مِّْن أَثَِر ٱلرَُّسوِل
maka (aku) menggenggam/mengambil segenggam dari bekas rasul Thaahaa:96 َقبَْضًة

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦ َوٱأْلَرُْض َجِميًعا َقبَْضتُُهۥ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya dan

bumi semuanya genggaman-nya
Az-Zumar:67 َقبَْضتُُهۥ

ْقبُوَضٌة ٌن مَّ َوَلْم تَجُِدوا۟ َكاِتبًا فَرِهَٰ
dan tidak kamu mendapatkan yang menuliskan maka barang jaminan

yang digenggam
Al-Baqarah:283 ْقبُوَضٌة مَّ

َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا۟ الـلَّـَه فَنَِسيَُهْم
dan mereka melarang dari (ia[lk]) yang dibaikkan dan

menggenggamkan tangan mereka mereka lupa Allah maka (ia)
melupakan mereka

At-Taubah:67
َويَْقِبُضوَن

ُن َويَْقِبْضَن َما يُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ ٱلرَّْحمَٰ
dan mengatupkan tidak ada diamankan mereka[pr] (olehnya) kecuali

pemurah
Al-Mulk:19 َويَْقِبْضَن

إَِليِْه تُرَْجُعوَن ُط َو َوالـلَّـُه يَْقِبُض َويَبْصُۜ
dan Allah ia mengenggam dan dia meluaskan dan kepadaNya kalian

dikembalikan
Al-Baqarah:245 يَْقِبُض
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ل ب ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna depan, muka, di muka,

sebelum, daripada, di hadapan, di depan, dulu, dahulu, duluan,
sebelumnya, lebih dahulu, lebih dulu, yg ada sebelum sesuatu, tadinya,

terlebih dahulu, sebelum itu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menerima, menyambut,
menampung, menyetujui, mengabulkan, memakbulkan, mengambil,

membawa, menganggap, diterima, diambil, ambil, melakukan, memakan
waktu, naik, menggunakan, memerlukan, mengikuti, minum

۟ تَْقبَُلوا تََقبَّْل ِبَقبُوٍل أَْقِبْل أَْقبَْلنَا
menerima kamu terimalah dengan penerimaan (kamu[lk])

datanglah kembali
(kami) datang

kembali

فَأَْقبََلِت فَأَْقبََل تُْقبََل تُُقبَِّل تَْقبَُلوا۟
maka (kamu[pr])

akhirnya
menghadap / datang

maka (ia[lk])
akhirnya

menghadap
diterima dia menjadi diterima menerima

فَتُُقبَِّل فَتََقبَّْل فَتََقبََّلَها فَأَْقبَُلٓوا۟ فَأَْقبََلِت

maka dia diterima maka hendaklah
kamu menerima

maka dia
menerimanya

maka/kemudian
mereka

menghadaplah /
datanglah

maka (kamu[pr])
akhirnya menghadap

/ datang

َقبَْلُهم َقبَْلَك َقبَْل َقِبياًل فَتُُقبَِّل
sebelum mereka sebelum kamu sebelum berhadap-hadapan maka dia diterima

َقبِْل َقبُْل َقبَْلُهۥ َقبَْلُهْم َقبَْلُهم
sebelum sebelum sebelumnya sebelum mereka sebelum mereka

َقبْلِنَا َقبْلُِكْم َقبْلُِكم َقبْلَِك َقبِْل
sebelum kami sebelum kalian sebelum kalian sebelum kamu sebelum
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َقبْلِِهم َقبْلِِه َقبْلَِهآ َقبْلَِها َقبْلِنَا
sebelum mereka sebelumnya sebelumnya sebelumnya sebelum kami

َقبْلِِهۦٓ َقبْلِِهۦ َقبْلِِهْم َقبْلِِهُم َقبْلِِهم
sebelumnya sebelumnya sebelum mereka sebelum mereka sebelum mereka

ِقبََل ُقبٍُل ُقباًُل َقبْلِى َقبْلِِهۦٓ
kearah depan-depanan berhadap-hadapan sebelum sebelumnya

ِقبَْلَة ِقبَْلًة ِقبَلِِه ِقبََلَك ِقبََل
kiblat kiblat pihaknya/sisinya datang ke arahmu kearah

ُمتَقَِٰبلنَِي ِقبَْلِتِهُم ِقبَْلتَُهْم ِقبَْلتََك ِقبَْلَة
orang yang

berhadap-hadapan kiblat mereka kiblat mereka kiblatmu kiblat

َوأَْقبََل نَتََقبَُّل مُّْستَْقِبَل تَقَِٰبلنَِي مُّ ُمتَقَِٰبلنَِي
dan (ia[lk]) akhirnya

menghadap
(kami) supaya

menerima
orang yang kondisi

menuju
orang yang

berhadap-hadapan
orang yang

berhadap-hadapan

َوَقبَآِئَل َوَقاِبِل َوتََقبَّْل
dan bersuku-suku dan (ia[lk]) yang menerima dan (ia) perkenankanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ َوٱْلِعيَر ٱلَِّتىٓ أَْقبَْلنَا ِفيَها َو
dan kafilah yang (kami) datang kembali didalamnya/disana dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar
Yusuf:82 أَْقبَْلنَا
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أَْقِبْل واََل تََخْف إِنََّك ِمَن ٱْلَءاِمِننَي
(kamu[lk]) datanglah kembali dan jangantakut sesungguhnya kamu

dari/termasuk orang-orang yang aman
Al-Qashash:31 أَْقِبْل

فَتََقبََّلَها َربَُّها ِبَقبُوٍل َحَسٍن
maka dia menerimanya tuhannya dengan penerimaan kebaikan Ali-Imran:37 ِبَقبُوٍل

َربَّنَا تََقبَّْل ِمنَّآ
ya tuhan kami kamu terimalah dari kami Al-Baqarah:127 تََقبَّْل

َدةً أَبًَدا ِننَي َجْلَدةً واََل تَْقبَُلوا۟ َلُهْم َشهَٰ فَٱْجلُِدوُهْم ثَمَٰ
maka deralah mereka delapan puluh deraan dan jangan menerima

bagi mereka kesaksian selama-lamanya
An-Nuur:4 ۟ تَْقبَُلوا

َما تُُقبَِّل ِمنُْهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
tidak dia menjadi diterima dari mereka dan bagi mereka siksaan

sangat pedih
Al-Maidah:36 تُُقبَِّل

ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفْرًا لَّن تُْقبََل
kemudian kalian menambahkan kekafiran tidak akan diterima Ali-Imran:90 تُْقبََل

َوَما َمنََعُهْم أَن تُْقبََل ِمنُْهْم نَفَقَٰتُُهْم
dan tidak (ia) mencegah / melindungi mereka bahwa diterima dari

mereka menafkahkan mereka
At-Taubah:54

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:50 فَأَْقبََل

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتَلََٰوُموَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian saling cela mencela
Al-Qalam:30

ْت َوْجَهَها فَأَْقبََلِت ٱْمَرأَتُُهۥ ِفى َصرٍَّة فََصكَّ
maka (kamu[pr]) akhirnya menghadap / datang isterinya di dalam

teriakan lalu (ia) menampar wajahnya

Adz-
Dzaariyaat:29

فَأَْقبََلِت
فَأَْقبَُلٓوا۟ إَِليِْه يَزِفُّوَن

maka/kemudian mereka menghadaplah / datanglah kepadanya
bergegas

Ash-Shaafaat:94 ۟ فَأَْقبَُلٓوا
فَتََقبََّلَها َربَُّها ِبَقبُوٍل َحَسٍن

maka dia menerimanya tuhannya dengan penerimaan kebaikan Ali-Imran:37 فَتََقبََّلَها
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ًرا فَتََقبَّْل ِمنِّىٓ َما ِفى بَطِْنى ُمَحرَّ
apa di dalam perutku menjadi hamba yang berhidmat maka

hendaklah kamu menerima dari padaku
Ali-Imran:35 فَتََقبَّْل

بَا ُقْربَانًا فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِهَما إِذْ َقرَّ
ketika mereka berdua mendekatkan pendekatan diri maka dia

diterima dari salah satu diantara mereka berdua
Al-Maidah:27 فَتُُقبَِّل

أَْو تَأِْتىَ ِبالـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َقِبياًل
atau mendatangkan dengan Allah dan Malaikat berhadap-hadapan Al-Isra:92 َقِبياًل

َ ِبِهۦ َقبَْل َمْوِتِهۦ إِن مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ َليُؤِْمننَّ َو
dan tidak dari penduduk kitab kecuali sungguh dia akan mempercayai

dengannya sebelum kematiannya
An-Nisa:159 َقبَْل

َقاَل ِفْرَعْوُن َءاَمنتُم ِبِهۦ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan fir'aun apakah kalian beriman dengannya sebelum

sesungguhnya telinga bagi kalian
Al-A'raaf:123

ذَآ لِحُ َقْد ُكنَت ِفينَا َمرُْجوًّا َقبَْل هَٰ َقاُلوا۟ يَٰصَٰ
mereka berkata hai saleh sungguh telah adalah kamu pada/diantara

kami orang yang menjadi harapan sebelum ini
Huud:62

ا َعلََّمِنى َربِّىٓ َقبَْل أَن يَأِْتيَُكَما ذَٰلُِكَما ِممَّ
sebelum bahwa sampai kepadamu berdua yang demikian itu dari apa

(ia) telah berkali-kali mengajarkan kepadaku Tuhanku
Yusuf:37

فَبََدأَ ِبأَْوِعيَِتِهْم َقبَْل وَِعآِء أَِخيِه
maka (Yusuf) mulai dengan karung-karung mereka sebelum

karung/wadah saudaranya
Yusuf:76

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم ٱمْلَثُلَُٰت َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱلسَّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan kejahatan sebelum

kebaikan dan/padahal sungguh dia berlalu dari sebelum mereka
beberapa perumpamaan

Arraad:6

إِن مِّن َقْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهلُِكوَها َقبَْل يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan tidaklah dari negeri melainkan kami orang-orang yang

membinasakannya sebelum hari kiamat-kiamat
Al-Isra:58

ُت َربِّى َلنَِفَد ٱْلبَْحُر َقبَْل أَن تَنفََد َكلِمَٰ
tentu (ia) melenyap lautan sebelum akan melenyap kalimat /

ketentuan Tuhanku
Al-Kahfi:109

ذَا وَُكنُت نَْسيًا مَّنِسيًّا يََٰليْتَِنى ِمتُّ َقبَْل هَٰ
amboi, kiranya aku (aku) telah mati sebelum ini dan adalah aku

kelupaan yang dilupakan
Maryam:23

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Thaahaa:71
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ْمِس َوَقبَْل ُغُروِبَها َوِمْن َءانَآِئ ٱلَّيِْل َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan dari

bagian/waktu malam
Thaahaa:130

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Asy-Syu'araa':49

َقبَْل أَن يَأْتُوِنى ُمْسلِِمنَي
sebelum bahwa datang kepadaku orang-orang yang berserah diri

An-Naml:38

َقاِمَك أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن تَُقوَم ِمن مَّ
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa

mendirikan dari tempat dudukmu
An-Naml:39

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َقاَل يََٰقْومِ لَِم تَْستَْعجُِلوَن ِبٱلسَّ
dia mengatakan hai kaumku mengapa kalian minta menyegerakan

dengan kejahatan sebelum kebaikan
An-Naml:46

ل لَّنَا ِقطَّنَا َقبَْل يَْومِ ٱْلِحَساِب َوَقاُلوا۟ َربَّنَا َعجِّ
dan mereka berkata ya tuhan kami (kamu) segerakanlah dengan

secepat-cepatnya bagi kami bagian kami sebelum hari perhitungan
Shaad:16

ْمِس َوَقبَْل ٱْلُغُروِب ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
dengan memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenam
Qaaf:39

َءاِخِذيَن َمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمْحِسِننَي
para pemungut / pengambil apa yang datang pada mereka tuhan

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-
orang yang berbuat baik

Adz-
Dzaariyaat:16

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمتْرَِفنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-orang yang

dalam kesenangan/kemewahan
Al-Waqi'a:45

ُسنََّة َمن َقْد أَرَْسْلنَا َقبَْلَك ِمن رُُّسلِنَا
sunnah/peraturan orang (Rasul) sungguh telah kami telah mengutus

sebelum kamu dari rasul-rasul kami
Al-Isra:77 َقبَْلَك

َوَمآ أَرَْسْلنَا َقبَْلَك إاِلَّ رَِجااًل
dan tidak kami telah mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-

laki
Al-Anbiyaa':7

َوَمآ أَرَْسْلنَا َقبَْلَك ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
dan tidak kami telah mengutus sebelum kamu dari para yang diutus /

para rasul / utusan
Al-Furqon:20
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َوَمآ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم َقبَْلَك ِمن نَِّذيٍر
dan tidak kami telah mengutus kepada mereka sebelum kamu dari

peringatan besar
Saba':44

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَٰثًا َورِْءيًا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka lebih baik perkakas rumah tangga dan pandang mata
Maryam:74 َقبَْلُهم

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

Maryam:98

أَفََلْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah maka tidak dia menunjukkan bagi mereka berapa banyak

kami membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
Thaahaa:128

َمآ َءاَمنَْت َقبَْلُهم مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَفَُهْم يُؤِْمنُوَن
tidak ada (ia) mempercayai sebelum mereka dari negeri kami
membinasakanlah dia apakah maka mereka mereka beriman

Al-Anbiyaa':6

أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
YaaSiin:31

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطًْشا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan
Qaaf:36

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan
sebelum mereka kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Al-Hajj:42 َقبَْلُهْم

َوَلَقْد َضلَّ َقبَْلُهْم أَْكثَُر ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya dia menyesatkan sebelum mereka paling/lebih

banyak yang pertama kali
Ash-Shaafaat:71

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara
Shaad:12

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَْعِدِهْم
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan golongan yang bersekutu dari sesudah mereka
Ghafir:5

َوَلَقْد فَتَنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجآَءُهْم رَُسوٌل َكِريٌم
dan sesungguhnya kami menguji sebelum mereka kaum fir'aun dan

telah datang kepada mereka seorang rasul (ia[lk]) yang sangat mulia
Ad-Dukhaan:17
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ُب ٱلرَّسِّ َوثَُموُد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوأَْصحَٰ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan penduduk Rass dan kaum tsamud
Qaaf:12

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

Al-Qamar:9

ِفيِهنَّ قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tentang mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan pandangan tidak

mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan tidak ular
Ar-Rahman:56

َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tidak/belum mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan

tidak ular
Ar-Rahman:74

ُت ِبٱْلَخاِطئَِة َوَجآَء ِفْرَعْوُن َوَمن َقبَْلُهۥ َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ
dan dia datang fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan negeri-negeri

yang runtuh/terbalik dengan kesalahan-kesalahan
Al-Haaqqah:9 َقبَْلُهۥ

ذَا ٱلَِّذى ُرزِْقنَا ِمن َقبُْل َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini yang diberi rezki dari sebelum Al-Baqarah:25 َقبُْل

وََكانُوا۟ ِمن َقبُْل يَْستَفِْتُحوَن َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan adalah mereka dari sebelum mereka memohon kemenangan

atas/terhadap orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Baqarah:89

 ُقْل فَلَِم تَْقتُُلوَن أَنِۢبيَآَء الـلَّـِه ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa kalian membunuh para

nabi Allah dari sebelum
Al-Baqarah:91

 َكَما ُسِئَل ُموَسىٰ ِمن َقبُْل
sebagaimana ia ditanya Musa dari sebelum

Al-Baqarah:108

ِمن َقبُْل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنزََل ٱْلفُرَْقاَن
dari sebelum petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan al

furqan/pembeda
Ali-Imran:4

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َو
dan sedangkan adalah mereka dari sebelum sungguh dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Ali-Imran:164

 فَِعنَد الـلَّـِه َمَغاِنُم َكِثيرَةٌ َكذَٰلَِك ُكنتُم مِّن َقبُْل
maka disisi Allah rampasan perang sangat banyak seperti itulah

adalah kalian dari sebelum
An-Nisa:94

 َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمن َقبُْل
dan Kitab yang ia menurunkan dari sebelum

An-Nisa:136
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َورُُساًل َقْد َقَصْصنَُٰهْم َعَليَْك ِمن َقبُْل َورُُساًل
dan rasul-rasul sungguh telah kami telah kisahkan mereka atas kamu

dari sebelum dan rasul-rasul
An-Nisa:164

َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبُْل َوأَنَّ أَْكثَرَُكْم فَِٰسُقوَن
dan tidak dia menurunkan dari sebelum dan bahwasannya
kebanyakan diantara kalian orang-orang yang telah fasik

Al-Maidah:59

 واََل تَتَِّبُعٓوا۟ أَْهَوآَء َقْومٍ َقْد َضلُّوا۟ ِمن َقبُْل
dan janganlah kalian mengikuti keinginan kaum/orang-orang

sungguh telah mereka telah sesat dari sebelum
Al-Maidah:77

۟ ِمن َقبُْل َوَلْو رُدُّوا
dari sebelum dan sekiranya mereka kembali

Al-An'aam:28

َن يَِّتِهۦ َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ َهَديْنَا ِمن َقبُْل َوِمن ذُرِّ
kami memberikan petunjuk dan sebelum dan dari keturunannya daud

dan sulaiman
Al-An'aam:84

 َلْم تَُكْن َءاَمنَْت ِمن َقبُْل
tidak adalah (ia) mempercayai dari sebelum

Al-An'aam:158

 يَُقوُل ٱلَِّذيَن نَُسوهُ ِمن َقبُْل
dia mengatakan orang-orang yang mereka melupakannya dari

sebelum
Al-A'raaf:53

 فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِمن َقبُْل
maka tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan/kepada apa

mereka telah mendustakan dari sebelum
Al-A'raaf:101

 َقاَل رَبِّ َلْو ِشئَْت أَْهَلْكتَُهم مِّن َقبُْل
dia mengatakan Tuhan jika (kamu) menghendaki (kamu)

membinasakan lah mereka dari sebelum
Al-A'raaf:155

 أَْو تَُقوُلٓوا۟ إِنََّمآ أَْشرََك َءابَآؤُنَا ِمن َقبُْل
atau kalian mengatakan sesungguhnya (ia) mulai menyekutukan

bapak-bapak kami dari sebelum
Al-A'raaf:173

إِن يُِريُدوا۟ ِخيَانَتََك فََقْد َخانُوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل  َو
jika dia menghendaki berkhianat kepadamu maka sesungguhnya telah

orang-orang yang berkhianat Allah dari sebelum
Al-Anfaal:71

ِهـُٔوَن َقْوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل  ذَٰلَِك َقْوُلُهم ِبأَفْوَِٰهِهْم يُضَٰ
itu ucapan/perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka semakin

meniru perkataan orang-orang yang mereka mengingkari dari
sebelum

At-Taubah:30

َلَقِد ٱبْتََغُوا۟ ٱْلِفتْنََة ِمن َقبُْل َوَقلَّبُوا۟ َلَك ٱأْلُُموَر
sesungguhnya (mereka) mencari-cari fitnah/kekacauan dari sebelum

(mereka) memutar balikkan untukmu urusan
At-Taubah:48
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إِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقوُلوا۟ َقْد أََخذْنَآ أَْمرَنَا ِمن َقبُْل  َو
dan jika ditimpamu bencana dia mengatakan sungguh telah kami

telah mengambil urusan/keputusan kami dari sebelum
At-Taubah:50

َْن َحارََب الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ِمن َقبُْل إِرَْصاًدا ملِّ  َو
dan penyambutan bagi orang-orang yang (ia) semakin memerangi

Allah dan rasul-nya dari sebelum
At-Taubah:107

 فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل
maka datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata maka
tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan apa/disebabkan

mereka telah mendustakan dengannya dari sebelum

Yunus:74

َءآْلـََٰٔن َوَقْد َعَصيَْت َقبُْل وَُكنَت ِمَن ٱمْلُفِْسِديَن
apakah sekarang dan/padahal sesungguhnya (kamu) mendurharkai

sebelum dan (kamu) adalah dari orang-orang yang membuat
kerusakan

Yunus:91

يِّـَٔاِت َوَجآَءهُۥ َقْوُمُهۥ يُْهَرُعوَن إَِليِْه َوِمن َقبُْل َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan datang kepadanya kaumnya sangat disegerakan kepadanya dan

dari sebelum adalah mereka mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Huud:78

 َما يَْعبُُدوَن إاِلَّ َكَما يَْعبُُد َءابَآؤُُهم مِّن َقبُْل
tidak menyembah kecuali sebagaimana dia menyembah bapak-bapak

mereka / nenek moyang mereka dari sebelum
Huud:109

َق َها َعَلىٰٓ أَبََويَْك ِمن َقبُْل إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ َكَمآ أَتَمَّ
sebagaimana (dia) menyempurnakannya lah atasku/terhadapku kedua

ibu-bapakmu dari sebelum Ibrahim dan ishaq
Yusuf:6

 إاِلَّ َكَمآ أَِمنتُُكْم َعَلىٰٓ أَِخيِه ِمن َقبُْل
kecuali sebagaimana/seperti (aku) mempercayai kalian

atasku/terhadapku saudaranya dari sebelum
Yusuf:64

 َقاُلٓوا۟ إِن يَْسِرْق فََقْد َسَرَق أٌَخ لَُّهۥ ِمن َقبُْل
mereka berkata jika (ia[lk]) mencuri maka sesungguhnya telah (ia)

mencuri persaudaraan baginya dari sebelum
Yusuf:77

َوِمن َقبُْل َما فَرَّطتُْم ِفى يُوُسَف فََلْن أَبْرََح ٱأْلَرَْض
dan dari sebelum apa (kalian) melalaikan di dalam yusuf maka tidak

(ia) meninggalkan bumi/negeri
Yusuf:80

ذَا تَأِْويُل رُْءيَٰىَ ِمن َقبُْل إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم َوَقاَل يَٰٓأَبَِت هَٰ
dan dia mengucapkan wahai bapakku ini tabir/pengertian mimpiku
dari sebelum sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana

Yusuf:100
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 إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22

 َلْم تَُكونُٓوا۟ أَْقَسْمتُم مِّن َقبُْل
tidak adalah kalian kalian bersumpah dari sebelum

Ibrahim:44

ُمومِ َوٱْلَجآنَّ َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل ِمن نَّاِر ٱلسَّ
dan jin (kami) telah menciptakannya dari sebelum dari neraka yang

sangat panas itu
Al-Hijr:27

 َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك ِمن َقبُْل
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

apa (kami) menceritakan atas kamu dari sebelum
An-Nahl:118

َلْم نَْجَعل لَُّهۥ ِمن َقبُْل َسِميًّا
tidak jadikan baginya dari sebelum nama

Maryam:7

َوَقْد َخَلْقتَُك ِمن َقبُْل َوَلْم تَُك َشيْـًٔا
dan sesungguhnya (aku) menciptakan kamu dari sebelum dan

tidak/belum adalah sesuatu
Maryam:9

ُروُن ِمن َقبُْل  َوَلَقْد َقاَل َلُهْم هَٰ
dan sesungguhnya dia mengatakan kepada mereka harun dari

sebelum
Thaahaa:90

 َوَلَقْد َعِهْدنَآ إَِلىٰٓ َءاَدَم ِمن َقبُْل
dan sesungguhnya (kami) menjanjikan kepada Adam dari sebelum

Thaahaa:115

لِِمنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَآ إِبْرَِٰهيَم رُْشَدهُۥ ِمن َقبُْل وَُكنَّا ِبِهۦ عَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Ibrahim petunjuk/pimpinan

dari sebelum dan (kami) adalah dengannya orang-orang yang
mengetahui

Al-Anbiyaa':51

 َونُوًحا إِذْ نَاَدٰى ِمن َقبُْل
dan Nuh ketika (dia) menyeru dari sebelum

Al-Anbiyaa':76

ىُٰكُم ٱمْلُْسلِِمنَي ِمن َقبُْل لََّة أَِبيُكْم إِبْرَِٰهيَم ُهَو َسمَّ  مِّ
agama ayahmu Ibrahim dia menampakan kalian orang-orang yang

berserah diri / patuh dari sebelum
Al-Hajj:78

ذَا ِمن َقبُْل  َلَقْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوَءابَآؤُنَا هَٰ
sesungguhnya diancam kami dan bapak-bapak kami ini dari sebelum

Al-
Mu'minuun:83

ذَا نَْحُن َوَءابَآؤُنَا ِمن َقبُْل  َلَقْد ُوِعْدنَا هَٰ
sesungguhnya diancam ini kami dan bapak-bapak kami dari sebelum

An-Naml:68

َوَحرَّْمنَا َعَليِْه ٱمْلََراِضعَ ِمن َقبُْل فََقاَلْت
dan (kami) haramkan/cegah atasnya perempuan-perempuan yang

menyusukan dari sebelum maka (ia) mengatakan
Al-Qashash:12
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 أََو َلْم يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ ِمن َقبُْل
atau setiap tidak mereka mengingkari dengan/kepada apa dia

memberikan Musa dari sebelum
Al-Qashash:48

 ِفى ِبْضعِ ِسِننَي لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر ِمن َقبُْل
di dalam beberapa beberapa tahun bagi Allah perkata itu dari sebelum

Ar-Ruum:4

ٱلَِّذيَن ِمن َقبُْل َكاَن أَْكثَرُُهم مُّْشرِِكنَي
orang-orang yang dari sebelum adalah dia paling banyak diantara

mereka para yang mempersekutukan
Ar-Ruum:42

َهُدوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل  َوَلَقْد َكانُوا۟ عَٰ
dan sesungguhnya adalah mereka perjanjian Allah dari sebelum

Al-Ahzab:15

 ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
di dalam orang-orang yang mereka melewati dari sebelum

Al-Ahzab:38

 ُسنََّة الـلَّـِه ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah di dalam orang-orang yang mereka melewati

dari sebelum
Al-Ahzab:62

 َوَقْد َكفَُروا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل
dan sesungguhnya mereka mengingkari dengannya dari sebelum

Saba':53

 َكَما فُِعَل ِبأَْشيَاِعِهم مِّن َقبُْل
sebagaimana telah dikerjakan bersama orang-orang yang serupa

denga mereka dari sebelum
Saba':54

 َما َكاَن يَْدُعٓوا۟ إَِليِْه ِمن َقبُْل
apa adalah dia mereka menyeru kepada-Nya dari sebelum

Az-Zumar:8

َوَلَقْد َجآَءُكْم يُوُسُف ِمن َقبُْل ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian yusuf dari sebelum

dengan keterangan yang nyata
Ghafir:34

 ثُمَّ لِتَُكونُوا۟ ُشيُوًخا َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ ِمن َقبُْل
kemudian agar kalian menjadi tua dan diantara kamu orang

diwafatkan dari sebelum
Ghafir:67

بَل لَّْم نَُكن نَّْدُعوا۟ ِمن َقبُْل َشيْـًٔا
bahkan tidak ada adalah kami menyeru/menyembah dari sebelum

sesuatu
Ghafir:74

 َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْدُعوَن ِمن َقبُْل
dan sesatkan dari mereka apa yang adalah mereka mereka memohon

dari sebelum
Fush-Shilat:48

 ُقل لَّن تَتَِّبُعونَا َكذَٰلُِكْم َقاَل ٱهللَُّ ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian mengikuti demikianlah dia

mengatakan Allah dari sebelum
Al-Fath:15
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إِن تَتََولَّْوا۟ َكَما تََولَّيْتُم مِّن َقبُْل يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َو
dan jika memalingkan orang-orang yang dibebani (jamak) kalian

supaya memalingkan dari sebelum diazab kalian azab / siksa pedih
Al-Fath:16

 ُسنََّة الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu dari sebelum

Al-Fath:23

َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
dan kaum nuh dari sebelum sesungguhnya mereka adalah mereka

kaum orang-orang fasik/jahat

Adz-
Dzaariyaat:46

َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا َقبُْل ِفىٓ أَْهلِنَا ُمْشِفِقنَي
mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami sebelum di dalam /

pada keluarga kami orang-orang yang takut
Ath-Thuur:26

إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبُْل نَْدُعوهُ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلبَرُّ ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelum menyembah-nya

sesungguhnya dia dia Yang Melimpahkan Kebaikan sangat
penyayang

Ath-Thuur:28

 َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل
dan kaum nuh dari sebelum

An-Najm:52

 واََل يَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبُْل
dan tidak adalah mereka seperti orang-orang yang mereka diberi

kitab dari sebelum
Al-Hadiid:16

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َو
dan sungguh adalah mereka dari sebelum benar-benar dalam

tambahan kesesatan nyata
Al-Jumu'ah:2

 أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang mereka mengingkari dari sebelum
At-Taghaabun:5

وُهنَّ إِن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أَن تََمسُّ َو
dan jika (mereka) menceraikan mereka[pr] dari sebelum jika (ia) agar

supaya menyentuh mereka[pr]
Al-Baqarah:237 َقبِْل

ا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِممَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada kalian dari sebelum
Al-Baqarah:254

 إاِلَّ َما َحرََّم إِْسرَِٰٓءيُل َعَلىٰ نَفِْسِهۦ ِمن َقبِْل
kecuali apa dia telah benar-benar mengharamkan Israil atas/terhadap

dirinya sendiri dari sebelum
Ali-Imran:93

 َوَلَقْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن ٱمْلَْوَت ِمن َقبِْل
dan sesungguhnya adalah kalian mereka supaya mengangan-

angankan kematian dari sebelum
Ali-Imran:143
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َا َمَعُكم مِّن َقبِْل  ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan bagi apa (Kitab) beserta kalian dari sebelum

An-Nisa:47

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمن َقبِْل أَن تَْقِدُروا۟ َعَليِْهْم
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sebelum

bahwa mereka menguasai atas mereka
Al-Maidah:34

َقاُلٓوا۟ أُوِذينَا ِمن َقبِْل أَن تَأِْتيَنَا
mereka berkata kami telah ditindas dari sebelum akan kamu

hendaklah mendatangkan kepada kami
Al-A'raaf:129

ذَا َما ُكنَت تَْعَلُمَهآ أَنَت واََل َقْوُمَك ِمن َقبِْل هَٰ
tidak adalah kamu mengetahuinya[pr] kamu dan tidak kaummu dari

sebelum ini
Huud:49

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة مِّن َقبِْل  َويُنِفُقوا۟ ِممَّ
dan diberi nafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka

tersembunyi dan keterus-terangan dari sebelum
Ibrahim:31

واََل تَْعَجْل ِبٱْلُقرَْءاِن ِمن َقبِْل أَن يُْقَضىٰٓ إَِليَْك َوْحيُُهۥ
dan jangan minta menyegerakan dengan Al-QurXan dari sebelum

bahwa diselesaikan/disempurnakan kepadamu wahyukannya
Thaahaa:114

فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك ِمن َقبِْل أَن نَِّذلَّ َونَْخزَٰى
maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dari sebelum bahwa hina dan

menghina
Thaahaa:134

مِّن َقبِْل َصَلٰوِة ٱْلفَْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثيَابَُكم مَِّن ٱلظَِّهيرَِة
dari sebelum sholat fajar dan sewaktu meletakkan pakaian kamu dari

yang tampak (luar)
An-Nuur:58

 فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن ٱْلَقيِّمِ ِمن َقبِْل
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus

dari sebelum
Ar-Ruum:43

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبِْل  َو
dan sesungguhnya adalah mereka dari sebelum

Ar-Ruum:49

وُهنَّ ثُمَّ طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أَن تََمسُّ
kemudian (mereka) menceraikan mereka[pr] dari sebelum bahwa (ia)

agar supaya menyentuh mereka[pr]
Al-Ahzab:49

 َوأَِنيبُٓوا۟ إَِلىٰ َربُِّكْم َوأَْسلُِموا۟ َلُهۥ ِمن َقبِْل
dan (mereka[lk]) kembalilah kepada tuhan kalian dan (kalian)

berserah dirilah baginya dari sebelum
Az-Zumar:54

بُِّكم مِّن َقبِْل  َوٱتَِّبُعٓوا۟ أَْحَسَن َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ
dan ikutilah memperbaiki apa dia menurunkan kepadamu dari tuhan

kalian dari sebelum
Az-Zumar:55

 ٱْستَجِيبُوا۟ لَِربُِّكم مِّن َقبِْل
(kalian[lk]) perkenankanlah bagi tuhanmu dari sebelum

Asy-Syuura:47
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ذَآ ٱئْتُوِنى ِبِكتٍَٰب مِّن َقبِْل هَٰ
datangkan kepadaku dengan sebuah kitab dari sebelum ini

Al-Ahqaaf:4

اَل يَْستَِوى ِمنُكم مَّْن أَنفََق ِمن َقبِْل ٱْلفَتْحِ
tidak dia sama diantara kalian siapa (ia) telah menyebabkan

membelanjakan dari sebelum keputusan/kemenangan
Al-Hadiid:10

إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مِّن َقبِْل أَن نَّبَْرأََهآ
kecuali di dalam kitab dari sebelum bahwa menciptakannya

Al-Hadiid:22

 َقاُلوا۟ فَتَْحِريُر رََقبٍَة مِّن َقبِْل
mereka berkata maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya

(orang yang menjaga rumah) dari sebelum
Al-Mujaadilah:3

 فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ ِمن َقبِْل
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti) dari sebelum
Al-Mujaadilah:4

 َوأَنِفُقوا۟ ِمن مَّا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل
dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada

kalian dari sebelum

Al-
Munaafiquun:10

 أَْن أَنِذْر َقْوَمَك ِمن َقبِْل
bahwa (kamu[lk]) berilah peringatanlah kaum kamu dari sebelum

Nuh:1

َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
dan tidak dia menurunkan dari sebelum kamu Al-Baqarah:4 َقبْلَِك

 فَِإن َكذَّبُوَك فََقْد ُكذَِّب رُُسٌل مِّن َقبْلَِك
maka jika mereka mendustakan kamu maka sesungguhnya telah

benar-benar didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Ali-Imran:184

 أَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
sesungguhnya mereka mereka mengimani dengan/kepada apa dia

menurunkan kepadamu dan tidak dia menurunkan dari sebelum kamu
An-Nisa:60

 ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
dengan/kepada apa dia menurunkan kepadamu dan tidak dia

menurunkan dari sebelum kamu
An-Nisa:162

 َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Al-An'aam:10

 َوَلَقْد ُكذِّبَْت رُُسٌل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu

Al-An'aam:34

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰٓ أَُممٍ مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada ummat-ummat dari

sebelum kamu
Al-An'aam:42
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 فَْسـَِٔل ٱلَِّذيَن يَْقرَُءوَن ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلَِك
maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum

kamu
Yunus:94

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
Yusuf:109

 َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Arraad:32

يًَّة َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك َوَجَعْلنَا َلُهْم أَزْوًَٰجا َوذُرِّ
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dan kami menjadikan kepada mereka berpasangan dan
keturunan

Arraad:38

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى ِشيَعِ ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu di dalam

bangsa/umat-umat yang pertama kali
Al-Hijr:10

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهْم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
An-Nahl:43

 تَالـلَّـِه َلَقْد أَرَْسْلنَآ إَِلىٰٓ أَُممٍ مِّن َقبْلَِك
demi Allah sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat

dari sebelum kamu
An-Nahl:63

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul

Al-Anbiyaa':25

َوَما َجَعْلنَا لِبََشٍر مِّن َقبْلَِك ٱْلُخْلَد
dan tidak kami jadikan bagi seorang manusia dari sebelum kamu

pengekalan
Al-Anbiyaa':34

 َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Al-Anbiyaa':41

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل واََل نَِبىٍّ
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul

dan tidak benar-benar nabi
Al-Hajj:52

ُروَن مِّن َقبْلَِك َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dari sebelum kamu boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Al-Qashash:46

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم
dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu para

utusan kepada kaum mereka
Ar-Ruum:47

مِّن َقبْلَِك َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dari sebelum kamu boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk

As-Sajdah:3
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إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد ُكذِّبَْت رُُسٌل مِّن َقبْلَِك  َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Faathir:4

 َوَلَقْد أُوِحىَ إَِليَْك َوإَِلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلَِك
dan sesungguhnya aku telah diwahyukan kepadamu dan kepada

orang-orang yang dari sebelum kamu
Az-Zumar:65

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا رُُساًل مِّن َقبْلَِك ِمنُْهم
dan sesungguhnya kami telah mengutus para utusan dari sebelum

kamu dari mereka
Ghafir:78

 مَّا يَُقاُل َلَك إاِلَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن َقبْلَِك
tidak dikatakan kepadamu kecuali apa sungguh telah dia dikatakan

kepada rasul-rasul dari sebelum kamu
Fush-Shilat:43

 َكذَٰلَِك يُوِحىٓ إَِليَْك َوإَِلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلَِك
seperti itulah dia mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang

yang dari sebelum kamu
Asy-Syuura:3

وََكذَٰلَِك َمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّذيٍر
dan demikian itu tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu di

dalam negeri dari peringatan besar
Az-Zukhruf:23

َوْسـَْٔل َمْن أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رُُّسلِنَآ
dan tanyakan orang(rasul-rasul) kami telah mengutus dari sebelum

kamu dari rasul-rasul kami
Az-Zukhruf:45

ثَُل ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكم َا يَأِْتُكم مَّ َوملَّ
padahal belum mendatangkan kalian berdua perumpamaan orang-

orang yang mereka melewati dari sebelum kalian
Al-Baqarah:214 َقبْلُِكم

 َقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِفىٓ أَُممٍ َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكم
dia mengatakan kalian hendaklah masuk di dalam / pada umat-umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian
Al-A'raaf:38

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكم ِبَخلَِٰقِهْم َوُخْضتُْم َكٱلَِّذى َخاُضٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك
orang-orang yang dari sebelum kalian dengan (ia) yang menciptakan

mereka dan (kalian) memperolok-olok sebagaimana yang (mereka)
yang mempercakapkan/mencela itulah mereka

At-Taubah:69

ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
yang ia menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum

kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:21 َقبْلُِكْم

َكَما ُكِتَب َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
sebagaimana ia telah diwajibkan atas/terhadap orang-orang yang dari

sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:183
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َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكْم ُسنَنٌ
sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian sunnah

Ali-Imran:137

 َوَلتَْسَمُعنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
Ali-Imran:186

 َويَْهِديَُكْم ُسنَنَ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم
dan memberi petunjuk kepada kalian jalan orang-orang yang dari

sebelum kalian
An-Nisa:26

يْنَا ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم  َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya yang kami mewasiatkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
An-Nisa:131

 َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang

mereka diberi kitab dari sebelum kalian
Al-Maidah:5

َوَلِعبًا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوٱْلُكفَّاَر أَْولِيَآَء
dan permainan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari

sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57

ِفِريَن َقْد َسأََلَها َقْوٌم مِّن َقبْلُِكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا۟ ِبَها كَٰ
sungguh telah dia telah menanyakannya kaum dari sebelum kalian

kemudian mereka jadilah dengannya orang-orang kafir
Al-Maidah:102

َكٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُكْم ُقوَّةً
seperti orang-orang yang dari sebelum kalian adalah mereka paling

keras/berat diantara kalian kekuatan
At-Taubah:69

 َوَلَقْد أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ِمن َقبْلُِكْم
dan sesungguhnya kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

dari sebelum kalian
Yunus:13

فََلواَْل َكاَن ِمَن ٱْلُقُروِن ِمن َقبْلُِكْم أُ۟وُلوا۟ بَِقيٍَّة
maka mengapa tidak adalah dia dari kurun/umat-umat dari sebelum

kalian orang-orang yang mempunyai peninggalan/sisa-sisa
Huud:116

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َقْومِ نُوحٍ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang dari sebelum kalian kaum nuh
Ibrahim:9

َوَمثاًَل مَِّن ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكْم َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan perumpamaan dari orang-orang yang mereka melewati dari
sebelum kalian dan pelajaran bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan

An-Nuur:34

إِن تَُكذِّبُوا۟ فََقْد َكذََّب أَُمٌم مِّن َقبْلُِكْم  َو
dan jika didustakan maka sesungguhnya telah dia telah sungguh-

sungguh mendustakan ummat dari sebelum kalian
Al-Ankabuut:18
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َكَما َحَمْلتَُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِنَا
sebagaimana Engkau bebankannya atas/terhadap orang-orang yang

dari sebelum kami
Al-Baqarah:286 َقبْلِنَا

 َعَلىٰ طَآِئفَتنَْيِ ِمن َقبْلِنَا
atas/terhadap dua golongan dari sebelum kami

Al-An'aam:156

َوأُوِتينَا ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلَِها وَُكنَّا ُمْسلِِمنَي
dan kami diberi pengetahuan dari sebelumnya dan (kami) adalah

orang-orang yang berserah diri
An-Naml:42 َقبْلَِها

ٍة َقْد َخَلْت ِمن َقبْلَِهآ أَُمٌم َكذَٰلَِك أَرَْسْلنََٰك ِفىٓ أُمَّ
seperti itulah kami mengutus kamu di dalam / pada suatu umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya beberapa umat
Arraad:30 َقبْلَِهآ

ٌد إاِلَّ رَُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل َوَما ُمَحمَّ
dan tidak muhammad selain/hanyalah seorang rasul sungguh telah dia

berlalu dari sebelumnya para orang rasul
Ali-Imran:144 َقبْلِِه

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه ٱلرُُّسُل
sungguh telah dia berlalu dari sebelumnya para orang rasul

Al-Maidah:75

َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang dari sebelum mereka Al-Baqarah:118 َقبْلِِهم

أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّن َقْرٍن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan dari sebelum mereka dari umat
Al-An'aam:6

 أََو َلْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi mereka berapa banyak kami

membinasakan dari sebelum mereka
As-Sajdah:26

َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّن َقْرٍن
berapa banyak kami membinasakan dari sebelum mereka dari umat

Shaad:3

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Fush-Shilat:25

َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهم مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
sungguh telah dia berlalu dari sebelum mereka dari jin-jin dan

manusia
Al-Ahqaaf:18

َكذَٰلَِك َمآ أَتَى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهم مِّن رَُّسوٍل
seperti itulah tidak telah pasti datang orang-orang yang dari sebelum

mereka dari seorang rasul

Adz-
Dzaariyaat:52
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يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم ٱمْلَثُلَُٰت َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱلسَّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan kejahatan sebelum

kebaikan dan/padahal sungguh dia berlalu dari sebelum mereka
beberapa perumpamaan

Arraad:6 َقبْلِِهُم

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/kaum fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Ali-Imran:11 َقبْلِِهْم

َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َحتَّىٰ ذَاُقوا۟ بَأَْسنَا
seperti itulah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang

yang dari sebelum mereka sehingga mereka merasakan siksaan Kami
Al-An'aam:148

 َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:52

 َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:54

 أََلْم يَأِْتِهْم نَبَأُ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
tidakkah/bukankah dia datang kepada mereka berita orang-orang

yang dari sebelum mereka
At-Taubah:70

َا يَأِْتِهْم تَأِْويُلُهۥ َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم  َوملَّ
dan belum dia datang kepada mereka penjelasannya seperti itulah dia
telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka

Yunus:39

 فََهْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ ِمثَْل أَيَّامِ ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلِِهْم
maka tidak menunggu-nunggu kecuali seperti hari orang-orang yang

mereka melewati dari sebelum mereka
Yunus:102

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم  فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Yusuf:109

َوَقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَلِلَِّه ٱمْلَْكُر َجِميًعا
dan sungguh (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka maka bagi Allah rencana tipu daya semuanya

Arraad:42

َقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَأَتَى الـلَّـُه بُنْيَٰنَُهم مَِّن ٱْلَقَواِعِد
sungguh telah (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari

sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari
dasar-dasar/pokok-pokok

An-Nahl:26

َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

dan tidak dia menganiaya mereka Allah
An-Nahl:33
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 َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

An-Nahl:35

 َليَْستَْخلِفَنَُّهْم ِفى ٱأْلَرِْض َكَما ٱْستَْخَلَف ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh memohon berkuasa di dalam bumi sebagaimana (ia)

memohon menjadi penguasa orang-orang yang dari sebelum mereka
An-Nuur:55

 فَْليَْستَـِْٔذنُوا۟ َكَما ٱْستَـْٔذََن ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
maka hendaklah meminta izin seperti (ia) memohon izin orang-orang

yang dari sebelum mereka
An-Nuur:59

 َوَلَقْد فَتَنَّا ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
dan sesungguhnya kami menguji orang-orang yang dari sebelum

mereka
Al-Ankabuut:3

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم  فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ar-Ruum:9

وََكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما بََلُغوا۟ ِمْعَشاَر
dan dia benar-benar mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka dan tidak mereka sampai/cukup umur sepersepuluh
Saba':45

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم  َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-
orang yang dari sebelum mereka

Faathir:25

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم  فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Faathir:44

 َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Az-Zumar:25

 َقْد َقاَلَها ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh telah (ia) telah mengucapkannya orang-orang yang dari

sebelum mereka
Az-Zumar:50

ِقبَُة ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِمن َقبْلِِهْم  فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang adalah mereka dari sebelum
mereka

Ghafir:21

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم  فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ghafir:82

َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم أَْهَلْكنَُٰهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
dan orang-orang yang dari sebelum mereka kami membinasakanlah

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
berbuat dosa

Ad-Dukhaan:37
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ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم  فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Muhammad:10

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَقْد أَنزَْلنَآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
orang-orang yang dari sebelum mereka dan sesungguhnya kami telah

menurunkan ayat-ayat bukti nyata
Al-Mujaadilah:5

َن ِمن َقبْلِِهْم يمَٰ  َوٱلَِّذيَن تَبَوَُّءو ٱلدَّاَر َوٱإْلِ
dan orang-orang yang (mereka)menempati rumah/kampung dan

keimanan dari sebelum mereka
Al-Hasyr:9

َكَمثَِل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َقِريبًا
seperti perumpamaan orang-orang yang dari sebelum mereka (ia[lk])

yang sangat dekat
Al-Hasyr:15

َوَلَقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-

orang yang dari sebelum mereka maka bagaimana adalah dia celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Mulk:18

آلِّنَي إِن ُكنتُم مِّن َقبْلِِهۦ مَلَِن ٱلضَّ َو
dan sungguh adalah kalian dari sebelumnya sungguh dari/termasuk

orang-orang yang sesat
Al-Baqarah:198 َقبْلِِهۦ

نُْه َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة َويَتُْلوهُ َشاِهٌد مِّ
dan membacakannya sangat penyaksi dari padanya dan dari

sebelumnya kitab Musa pedoman dan rahmat
Huud:17

إِن ُكنَت ِمن َقبْلِِهۦ مَلَِن ٱْلغَِٰفلنَِي ذَا ٱْلُقرَْءاَن َو هَٰ
ini al quran dan sesungguhnya adalah kamu dari sebelumnya sungguh

dari/termasuk orang-orang yang lalai
Yusuf:3

 َوَلْو أَنَّآ أَْهَلْكنَُٰهم ِبَعذَاٍب مِّن َقبْلِِهۦ
dan sekiranya bahwasanya kami membinasakanlah mereka dengan

siksaan dari sebelumnya
Thaahaa:134

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلِِهۦ ُهم ِبِهۦ يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dari sebelumnya

mereka dengannya mereka beriman
Al-Qashash:52

إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبْلِِهۦ ُمْسلِِمنَي
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelumnya orang-orang yang

berserah diri
Al-Qashash:53

 أََو َلْم يَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َقْد أَْهَلَك ِمن َقبْلِِهۦ
atau setiap tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah

keluarga kamu dari sebelumnya
Al-Qashash:78

َوَما ُكنَت تَتُْلوا۟ ِمن َقبْلِِهۦ ِمن ِكتٍَٰب
dan tidak adalah kamu mereka membaca dari sebelumnya dari kitab

Al-Ankabuut:48
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أَن يُنَزََّل َعَليِْهم مِّن َقبْلِِهۦ مَلُبْلِِسنَي
bahwa ia diturunkan atas mereka dari sebelumnya benar-benar

berputus asa
Ar-Ruum:49

أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مِّن َقبْلِِهۦ فَُهم ِبِهۦ ُمْستَْمِسُكوَن
atau kami telah mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban dari

sebelumnya lalu mereka dengannya orang-orang yang dalam kondisi
menjadi memegang teguh

Az-Zukhruf:21

َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة
dan dari sebelumnya kitab Musa petunjuk dan rahmat

Al-Ahqaaf:12

فََقْد َلِبثُْت ِفيُكْم ُعُمًرا مِّن َقبْلِِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
maka sesungguhnya telah (aku) tinggal kepada kalian beberapa masa

dari sebelumnya ia membenam kalian menggunakan akal
Yunus:16 َقبْلِِهۦٓ

 إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلِِهۦٓ
sesungguhnya orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dari

sebelumnya
Al-Isra:107

ُقْل َقْد َجآَءُكْم رُُسٌل مِّن َقبْلِى
kamu hendaklah mengatakan sungguh telah ia datang kepada kalian

rasul-rasul dari sebelum
Ali-Imran:183 َقبْلِى

ذَا ِذْكُر َمن مَِّعىَ َوِذْكُر َمن َقبْلِى  هَٰ
ini peringatan orang-orang bersama aku dan peringatan orang-orang

sebelum
Al-Anbiyaa':24

َوَقْد َخَلِت ٱْلُقُروُن ِمن َقبْلِى َوُهَما يَْستَِغيثَاِن الـلَّـَه
dan sesungguhnya telah berlalu umat-umat dari sebelum dan

keduanya (mereka keduanya) memohon pertolongan Allah
Al-Ahqaaf:17

۟ َوَحَشرْنَا َعَليِْهْم ُكلَّ َشىٍْء ُقباًُل مَّا َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُٓوا
dan kami mengumpulkan atas mereka tiap-tiap sesuatu berhadap-

hadapan tidak adalah mereka agar merekaberiman
Al-An'aam:111 ُقباًُل

 أَْو يَأِْتيَُهُم ٱْلَعذَاُب ُقباًُل
atau datang kepada mereka azab / siksa berhadap-hadapan

Al-Kahfi:55

إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ِمن ُقبٍُل
jika adalah dia bajunya dari depan-depanan Yusuf:26 ُقبٍُل

لَّيَْس ٱْلِبرَّ أَن تَُولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم ِقبََل ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب
bukankah kebaikan/kebaktian bahwa mereka dipalingkan wajah-

wajah kalian kearah timur dan barat
Al-Baqarah:177 ِقبََل
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ٱرِْجعْ إَِليِْهْم فََلنَأِْتيَنَُّهم ِبُجنُوٍد الَّ ِقبََل َلُهم ِبَها
kembalilah kepada mereka maka sungguh kami akan mendatangi
mereka dengan para bala tentara tidak kuasa kearah bagi mereka

dengannya

An-Naml:37

فََماِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِقبََلَك ُمْهِطِعنَي
maka harta orang-orang yang mereka mengingkari datang ke arahmu

orang-orang yang menyegerakan
Al-Ma'arij:36 ِقبََلَك

بَاِطنُُهۥ ِفيِه ٱلرَّْحَمُة َوظَِٰهرُهُۥ ِمن ِقبَلِِه ٱْلَعذَاُب
(ia[pr]) yang didalamnya/dibatinnya tentang (kebenaran) itu rahmat /

kasih sayang dan luarnya dari pihaknya/sisinya azab / siksa
Al-Hadiid:13 ِقبَلِِه

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 ِقبَْلًة

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah

kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Yunus:87

َوَما بَْعُضُهم ِبتَاِبعٍ ِقبَْلَة بَْعٍض
dan tidak sebagian mereka dengan kamu mengikuti kiblat bagian Al-Baqarah:145 ِقبَْلَة

مَّا تَِبُعوا۟ ِقبَْلتََك َوَمآ أَنَت ِبتَاِبعٍ ِقبَْلتَُهْم
tidak kalian mengikuti kiblatmu dan tidak kamu dengan kamu

mengikuti kiblat mereka
Al-Baqarah:145 ِقبَْلتََك

مَّا تَِبُعوا۟ ِقبَْلتََك َوَمآ أَنَت ِبتَاِبعٍ ِقبَْلتَُهْم
tidak kalian mengikuti kiblatmu dan tidak kamu dengan kamu

mengikuti kiblat mereka
Al-Baqarah:145 ِقبَْلتَُهْم

َما َولَّىُٰهْم َعن ِقبَْلِتِهُم ٱلَِّتى َكانُوا۟ َعَليَْها
apakah memalingkan mereka dari kiblat mereka yang adalah mereka

diatasnya
Al-Baqarah:142 ِقبَْلِتِهُم

تَِّكـِٔنَي َعَليَْها ُمتَقَِٰبلنَِي مُّ
mereka yang bersandar diatasnya orang yang berhadap-hadapan Al-Waqi'a:16 ُمتَقَِٰبلنَِي

تَقَِٰبلنَِي َعَلىٰ ُسُرٍر مُّ
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana orang yang

berhadap-hadapan
Al-Hijr:47 تَقَِٰبلنَِي مُّ

تَقَِٰبلنَِي  َعَلىٰ ُسُرٍر مُّ
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana orang yang

berhadap-hadapan
Ash-Shaafaat:44
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تَقَِٰبلنَِي إِْستَبَْرٍق مُّ  يَْلبَُسوَن ِمن ُسنُدٍس َو
memakai dari kain sutera halus dan sutera tebal orang yang berhadap-

hadapan
Ad-Dukhaan:53

ا َرأَْوهُ َعارًِضا مُّْستَْقِبَل أَْوِديَِتِهْم فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihatnya (ia[lk]) yang mengawan orang

yang kondisi menuju lembah-lembah mereka
Al-Ahqaaf:24 مُّْستَْقِبَل

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن نَتََقبَُّل َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِمُلوا۟
itulah mereka orang-orang yang (kami) supaya menerima dari mereka

memperbaiki apa yang mereka mengerjakan
Al-Ahqaaf:16 نَتََقبَُّل

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ash-Shaafaat:27 َوأَْقبََل

َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتََسآَءُلوَن
dan (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian bertanya-tanya
Ath-Thuur:25

َقاُلوا۟ َوأَْقبَُلوا۟ َعَليِْهم مَّاذَا تَفِْقُدوَن
mereka berkata dan (kalian) menghadaplah atas mereka apa yang

memeriksa/mencari
Yusuf:71 ۟ َوأَْقبَُلوا

َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعآِء
ya tuhan kami dan (ia) perkenankanlah memohon Ibrahim:40 َوتََقبَّْل

َغاِفِر ٱلذَّنِۢب َوَقاِبِل ٱلتَّْوِب َشِديِد ٱْلِعَقاِب
(ia[lk]) yang mengampuni dosa dan (ia[lk]) yang menerima taubat

sangat keras/berat balasan
Ghafir:3 َوَقاِبِل

َوَجَعْلنَُٰكْم ُشُعوبًا َوَقبَآِئَل لِتََعارَفُٓوا۟
dan (kami) menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supayasaling mengenal
Al-Hujuraat:13 َوَقبَآِئَل

إِنَُّهۥ يََرىُٰكْم ُهَو َوَقِبيُلُهۥ ِمْن َحيُْث اَل تََرْونَُهْم
sesungguhnya dia semakin melihat kalian dia dan golongannya dari

mana tidak (kalian) melihat mereka
Al-A'raaf:27 َوَقِبيُلُهۥ

ْمِس َوَقبَْل ُغُروِبَها َوِمْن َءانَآِئ ٱلَّيِْل َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan dari

bagian/waktu malam
Thaahaa:130 َوَقبَْل

ْمِس َوَقبَْل ٱْلُغُروِب ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
dengan memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenam
Qaaf:39
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َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل َوَلْم يَُك َشيْـًٔا َشيْئًا
bahwasanya (kami) telah menciptakannya dari sebelum dan tida

adalah sesuatu
Maryam:67 َوَلْم

َقاَل أَلَْقتَُلنََّك َقاَل إِنََّما يَتََقبَُّل الـلَّـُه ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
dia mengatakan sungguh dia akan membunuhmu dia mengatakan

sesungguhnya hanyalah dia menerima Allah dari orang-orang yang
bertakwa

Al-Maidah:27 يَتََقبَُّل

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ُهَو يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
apakah tidak dia mengetahui bahwasanya Allah dia menerima taubat

dari hamba-hambanya
At-Taubah:104 يَْقبَُل

َوُهَو ٱلَِّذى يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya

Asy-Syuura:25

لَّن يُتََقبََّل ِمنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم َقْوًما فَِٰسِقنَي
tidak menjadi diterima diantara kalian sesungguhnya kalian adalah

kalian kaum orang-orang fasik/jahat
At-Taubah:53 يُتََقبََّل

َوَلْم يُتََقبَّْل ِمَن ٱْلَءاَخِر
dan tidak dia diterima dari yang lain Al-Maidah:27 يُتََقبَّْل
ِسِريَن فََلن يُْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمَن ٱْلخَٰ

maka tidak dia menerima dari padanya dan dia di dalam akhirat dari
para yang merugi

Ali-Imran:85 يُْقبََل
ْلُء ٱأْلَرِْض ذََهبًا فََلن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم مِّ

maka tidak dia menerima dari seorang diantara mereka sepenuhnya
bumi emas

Ali-Imran:91

واََل يُْقبَُل ِمنَْها َشفََٰعٌة
dan tidak dia diterima daripadanya syafa'at/pertolongan Al-Baqarah:48 يُْقبَُل

واََل يُْقبَُل ِمنَْها َعْدٌل
dan tidak dia diterima daripadanya tebusan / keadilan

Al-Baqarah:123

َوَما َجَعْلنَا ٱْلِقبَْلَة ٱلَِّتى ُكنَت َعَليَْهآ
dan tidak kami jadikan kiblat-kiblat yang adalah kamu diatasnya Al-Baqarah:143 ٱْلِقبَْلَة
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Kosakata AlQuran

ر ت ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sederhana, miskin, sedikit

sekali, sedikit, kurang, sedikit kurang, tdk cukup, nyaris, hampir tdk,
udang, udang kecil, cebol, orang kerdil, orang yg tak berarti, tugas,

perbatasan, batasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhemat, menghemat,

mengurangi anggaran, membatasi, berdikit-dikit

ٱمْلُْقِتِر يَْقتُُروا۟ َقتُوًرا َقتَرَةٌ َقتٌَر
orang yang sangat

miskin / kikir kikir sangat kikir / miskin kehitaman /
kegelapan

kehitaman /
kegelapan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل يَرَْهُق ُوُجوَهُهْم َقتٌَر واََل ِذلٌَّة
dan tidak menutupi / menimpakan wajah-wajah mereka kehitaman /

kegelapan dan tidak kehinaan
Yunus:26 َقتٌَر

تَرَْهُقَها َقتَرَةٌ
membebaninya/menutupinya kehitaman / kegelapan Abasa:41 َقتَرَةٌ

ُن َقتُوًرا نسَٰ نفَاِق وََكاَن ٱإْلِ َْمَسْكتُْم َخْشيََة ٱإْلِ إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kalian) menahan takut membelanjakan dan ia

adalah manusia sangat kikir / miskin
Al-Isra:100 َقتُوًرا

َوٱلَِّذيَن إِذَآ أَنفَُقوا۟ َلْم يُْسرِفُوا۟ َوَلْم يَْقتُُروا۟
dan orang-orang yang tatkala yang mereka belanjakan mereka tidak

berlebih-lebihan dan tidak kikir
Al-Furqon:67 ۟ يَْقتُُروا

َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى ٱمْلُوِسعِ َقَدرُهُۥ َوَعَلى ٱمْلُْقِتِر َقَدرُهُۥ
dan (kalian) sungguh-sungguh memberikanlah mereka[pr] mut'ah

atas/terhadap orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas
orang yang sangat miskin / kikir menurut kemampuannya

Al-Baqarah:236 ٱمْلُْقِتِر
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Kosakata AlQuran

ل ت ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kematian, mati,

kemangkatan, maut, pembunuh, pembunuhan orang, akhir, lapisan
penutup, kesempurnaan, cat penutup, penghabisan, tamat, ujung, tujuan,

bagian, penutup, ajal, mangsa, pembunuhan secara tdk sengaja, wafat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membunuh, bunuh,
mematikan, merusak, menghilangkan, menewaskan, menolak,

memusnahkan, mematahkan, membinasakan, melumpuhkan, mencabut
nyawa, memutuskan nyawa, mempersudahkan, menembak, membuat,

melepaskan, bermain, mengarungi, melemparkan, mengajukan, membedil,
selesai, tamat, menutup, memutuskan, menyelesaikan, menamatkan,

menyempurnakan, menghabiskan, menyapu, menyudahi, menghaluskan,
tdk berhubungan dgn, meletihkan, melelahkan, mempersiapkan,
menyiapkan, berakhir, mengakhiri, menghabisi, menghentikan,

mengorbankan, meletakkan, menurunkan, memadamkan, mencatat,
mencatatkan, menyungkurkan, memberantas

۟ تَْقتُُلوا تَْقتَُلِنى أَْقتُْل أََقتَْلَت أَتَْقتُُلوَن
kalian membunuh membunuh aku membunuh mengapa (kamu[lk])

membunuh
apakah (kamu) akan

membunuhnya

۟ تَْقتُُلٓوا تَْقتُُلوُهْم تَْقتُُلوهُ تَْقتُُلوَن تَْقتُُلوا۟
kalian membunuh (kalian[lk])

membunuh mereka membunuhnya kalian membunuh kalian membunuh

تُقَِٰتُلوَن تُقَِٰتُلوا۟ تُقَِٰتُل تَْقِتياًل تَْقتُُلٓوا۟
kalian memerangi mereka memerangi mereka memerangi pembunuhan kalian membunuh

فََقتََلُهۥ َسنَُقتُِّل تُقَِٰتُلوُهْم تُقَِٰتُلونَُهْم تُقَِٰتُلوَن
maka dia

membunuhnya
kelak kami akan

membunuh
(kalian[lk]) semakin
memerangi mereka

(kalian[lk]) semakin
memerangi mereka kalian memerangi

فَقَِٰتْل فَقَِٰتُلٓوا۟ فَقَِٰتُلوا۟ فَقَِٰتآَل فََقتََلُهۥ
maka kamu
hendaklah
memerangi

maka mereka
memerangi

maka mereka
memerangi

maka kalian berdua
yang memerangi

maka dia
membunuhnya
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Kosakata Al-Quran

فَيَْقتُُلوَن فَْليُقَِٰتْل فََلقَٰتَُلوُكْم فَُقِتَل فَقَِٰتْل
maka/lalu

membunuh
maka dia hendaklah

memerangi
maka pasti mereka
memerangi kalian maka telah dibunuh

maka kamu
hendaklah
memerangi

۟ فَٱْقتُُلٓوا فَٱْقتُُلوُهْم فَٱْقتُُلوا۟ فَيُْقتَْل فَيَْقتُُلوَن
maka kalian

bunuhlah
maka bunuhlah

mereka maka bunuhlah lalu dia dibunuh maka/lalu
membunuh

َقتَُلوهُ َقتََلُهۥ َقتََلُهْم َقتََل فَٱْقتُُلٓوا۟
mereka

membunuhnya dia membunuhnya (ia) membunuh
mereka dia memerangi maka kalian

bunuhlah

َقتَْلتُُموُهْم َقتَْلُت َقتَْلَت َقتَُلٓوا۟ َقتَُلوهُ
kalian membunuh

mereka (aku) membunuh (kamu) membunuh mereka melakukan
pembunuhan

mereka
membunuhnya

َقتَْلُهْم َقتَْل َقتَْلنَا َقتَْلتُْم َقتَْلتُُموُهْم
membunuh mereka pembunuhan kami membunuh kalian membunuh kalian membunuh

mereka

قَٰتَُلوُكْم قَٰتََلُهُم قَٰتََلُكُم قَٰتََل َقتَْلُهْم
(mereka) semakin
memerangi kalian

(ia) semakin
memerangi kalian

mereka
(ia) semakin

memerangi kalian dia memerangi membunuh mereka

ُقِتَل قَِٰتُلوُهْم قَِٰتُلوا۟ قَٰتَُلٓوا۟ قَٰتَُلوُكْم
dia telah dibunuh orang-orang yang

memerangi mereka
orang-orang yang

memerangi
mereka melakukan

pembunuhan
(mereka) semakin
memerangi kalian

ُقِتْلتُْم ُقِتُلٓوا۟ ُقِتُلوا۟ ُقِتَلْت ُقِتَل
kalian telah dibunuh mereka telah

dibunuh
mereka telah

dibunuh telah dibunuh dia telah dibunuh

ِقتَااًل ُقوِتْلتُْم ُقوِتُلوا۟ ُقِتْلنَا ُقِتْلتُْم
perang kalian telah dibunuh mereka telah

dibunuh dibunuh kalian telah dibunuh
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Kosakata Al-Quran

أِلَْقتَُلَك أَلَْقتَُلنََّك ِقتَاٍل ِقتَاٌل ِقتَااًل
untuk membunuhmu sungguh dia akan

membunuhmu perang perang perang

لِِّقتَاٍل لِيَْقتُُلوَك لِْلِقتَاِل لِتَْقتَُلِنى أِلَْقتَُلَك
untuk peperangan untuk membunuhmu untuk perang untuk membunuhku untuk membunuhmu

َوَقتَْلَت َوَقتََل نُّقَِٰتْل نُقَِٰتَل لِِّقتَاٍل
dan (kamu)
membunuh dan dia membunuh kami diperangi kami memerangi untuk peperangan

۟ َوقَٰتَُلوا َوقَٰتََل َوَقتْلِِهُم َوَقتَْلُهُم َوَقتَْلَت
dan orang-orang
yang berperang dan dia membunuh

dan mereka
pembunuhan

mereka
dan pembunuhan

mereka
dan (kamu)
membunuh

۟ َوُقتُِّلوا َوُقِتُلوا۟ َوقَِٰتُلوُهْم َوقَِٰتُلوا۟ َوقَٰتَُلوا۟
dan sering dibunuh dan dibunuh

dan orang-orang
yang memerangi

mereka
dan orang-orang
yang memerangi

dan orang-orang
yang berperang

يَْقتَِتاَلِن َوٱْقتُُلوُهْم َويُْقتَُلوَن َويَْقتُُلوَن َوُقتُِّلوا۟
membunuh

dan kalian
hendaklah

membunuh mereka
dan dibunuh dan mereka

membunuh dan sering dibunuh

يَْقتُُلونَِنى يَْقتُُلوَن يَْقتُُلوَك يَْقتَُل يَْقتَِتاَلِن
membunuh aku mereka membunuh (mereka[lk])

membunuhmu dia membunuh membunuh

۟ يَُقتَُّلٓوا يَْقتُْلَن يَْقتُْل
mereka dibantai membunuh dia membunuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَْقتُُلوَن رَُجاًل أَن يَُقوَل َربِّىَ الـلَّـُه
apakah (kamu) akan membunuhnya orang laki-laki bahwaia

mengatakan tuhanku Allah
Ghafir:28 أَتَْقتُُلوَن
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KosakataAlQuran

فََقتََلُهۥ َقاَل أََقتَْلَت نَفًْسا زَِكيَّةًۢ ِبَغيِْر نَفٍْس
maka dia membunuhnya dia mengatakan mengapa (kamu[lk])

membunuh seseorang suci/bersih dengan tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Kahfi:74 أََقتَْلَت

َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِنىٓ أَْقتُْل ُموَسىٰ َوْليَْدُع َربَُّهۥٓ
dan dia mengucapkan fir'aun biarkan aku membunuh Musa dan

hendaklah dia berdo'a tuhannya
Ghafir:26 أَْقتُْل

ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما َقاَل يَُٰموَسىٰٓ أَتُِريُد أَن تَْقتَُلِنى
dia musuh terhadap keduanya dia mengatakan ya Musa apakah

(kamu) kehendaki / inginkan kamu membunuh aku
Al-Qashash:19 تَْقتَُلِنى

يَْد َوأَنتُْم ُحرٌُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقتُُلوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian membunuh

binatang buruan dan kalian yang dihormati
Al-Maidah:95 ۟ تَْقتُُلوا

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan hak/benar
Al-An'aam:151

نُْهْم اَل تَْقتُُلوا۟ يُوُسَف َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka tidak kalian

membunuh yusuf
Yusuf:10

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan benar
Al-Isra:33

ؤآَُلِء تَْقتُُلوَن أَنفَُسُكْم ثُمَّ أَنتُْم هَٰٓ
kemudian kalian ini (Bani Israil) kalian membunuh diri-diri kalian Al-Baqarah:85 تَْقتُُلوَن

 فَفَِريًقا َكذَّبْتُْم َوفَِريًقا تَْقتُُلوَن
maka beberapa golongan kalian mendustakan dan segolongan kalian

membunuh
Al-Baqarah:87

ُقْل فَلَِم تَْقتُُلوَن أَنِۢبيَآَء الـلَّـِه ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa kalian membunuh para

nabi Allah dari sebelum
Al-Baqarah:91

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُُلوَن َوتَأِْسُروَن فَِريًقا
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan

itu segolongan/sebagian kalian membunuh dan menawan
segolongan/sebagian

Al-Ahzab:26

َوَقاَلِت ٱْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعنْيٍ لِّى َوَلَك اَل تَْقتُُلوهُ
dan ia telah berkata isteri fir'aun penyejuk mata bagiku dan bagimu

tidak membunuhnya
Al-Qashash:9 تَْقتُُلوهُ
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فََلْم تَْقتُُلوُهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َقتََلُهْم
maka bukan (kalian[lk]) membunuh mereka akan tetapi Allah (ia)

membunuh mereka
Al-Anfaal:17 تَْقتُُلوُهْم

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah

adalah dia dengan/kepada kalian maha penyayang
An-Nisa:29 ۟ تَْقتُُلٓوا

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكم مِّْن إِْملٍَٰق
dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian dari perwujudan

kepaan/kemiskinan
Al-An'aam:151

إِيَّاُكْم واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكْم َخْشيََة إِْملٍَٰق نَّْحُن نَْرزُُقُهْم َو
dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut perwujudan

kepaan/kemiskinan kami memberi rezeki mereka[lk] dan kepada
kalian

Al-Isra:31

ْلُعوِننَي أَيَْن َما ثُِقفُٓوا۟ أُِخذُوا۟ َوُقتُِّلوا۟ تَْقِتياًل مَّ
yang dikutuk dimana saja kalian menjumpai ditangkap dan sering

dibunuh pembunuhan
Al-Ahzab:61 تَْقِتياًل

ِفئٌَة تُقَِٰتُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
segolongan mereka memerangi di dalam jalan Allah Ali-Imran:13 تُقَِٰتُل

أاَلَّ تُقَِٰتُلوا۟ َقاُلوا۟ َوَما َلنَآ
tidak mau mereka memerangi mereka berkata dan tidak bagi kami Al-Baqarah:246 ۟ تُقَِٰتُلوا

فَُقل لَّن تَْخرُُجوا۟ َمِعىَ أَبًَدا َوَلن تُقَِٰتُلوا۟ َمِعىَ َعُدوًّا
maka kamu hendaklah mengatakan tidak keluar bersama aku

selamanya dan tidak akan/boleh mereka memerangi bersama aku
musuh

At-Taubah:83

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

تُقَِٰتُلوَن

نَُهْم أاََل تُقَِٰتُلوَن َقْوًما نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ
mengapa tidak kalian memerangi kaum (mereka) melanggar janji

sumpah-sumpah mereka
At-Taubah:13

تُقَِٰتُلونَُهْم أَْو يُْسلُِموَن فَِإن تُِطيُعوا۟ يُؤِْتُكُم الـلَّـُه أَْجًرا َحَسنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka atau diselamatkan maka jika
kalian mentaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah

pahala kebaikan

Al-Fath:16
تُقَِٰتُلونَُهْم

واََل تُقَِٰتُلوُهْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َحتَّىٰ يُقَِٰتُلوُكْم ِفيِه
dan jangan (kalian[lk]) semakin memerangi mereka disisi masjid
Haram hingga/kecuali mereka melakukan pembunuhan terhadap

kalian tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:191 تُقَِٰتُلوُهْم
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َويَذَرََك َوَءالَِهتََك َقاَل َسنَُقتُِّل أَبْنَآَءُهْم َونَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم
dan dia meninggalkan / membiarkan kalian dan tuhan-tuhanmu dia

mengatakan kelak kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-A'raaf:127 َسنَُقتُِّل

ِسِريَن فََقتََلُهۥ فَأَْصبَحَ ِمَن ٱْلخَٰ
maka dia membunuhnya maka dia akhirnya menjadikan dari para

yang merugi
Al-Maidah:30 فََقتََلُهۥ

فََقتََلُهۥ َقاَل أََقتَْلَت نَفًْسا زَِكيَّةًۢ ِبَغيِْر نَفٍْس
maka dia membunuhnya dia mengatakan mengapa (kamu[lk])

membunuh seseorang suci/bersih dengan tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Kahfi:74

ُهنَا قَِٰعُدوَن فَقَِٰتآَل إِنَّا هَٰ
maka kalian berdua yang memerangi sesungguhnya kami di sini

orang-orang yang duduk
Al-Maidah:24 فَقَِٰتآَل

فَقَِٰتُلوا۟ ٱلَِّتى تَبِْغى َحتَّىٰ تَِفىَٓء إَِلىٰٓ أَْمِر الـلَّـِه
maka mereka memerangi yang berbuat aniaya sehinggakembali

kepada perintah Allah
Al-Hujuraat:9 ۟ فَقَِٰتُلوا

يْطَِٰن َكاَن َضِعيفًا يْطَِٰن إِنَّ َكيَْد ٱلشَّ فَقَِٰتُلٓوا۟ أَْولِيَآَء ٱلشَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin syaitan sesungguhnya

tipu daya syaitan adalah dia lemah
An-Nisa:76 ۟ فَقَِٰتُلٓوا

َة ٱْلُكفِْر فَقَِٰتُلٓوا۟ أَِئمَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin kekafiran

At-Taubah:12

فَقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَفَْسَك
maka kamu hendaklah memerangi di dalam jalan Allah tidak kamu

dibebani kecuali/melainkan dirimu sendiri
An-Nisa:84 فَقَِٰتْل

فَُقِتَل َكيَْف َقدََّر
maka telah dibunuh bagaimana menurut (ia) telah sukses menetapkan

Al-
Muddaththir:19 فَُقِتَل

فََلقَٰتَُلوُكْم فَِإِن ٱْعتَزَُلوُكْم فََلْم يُقَِٰتُلوُكْم
maka pasti mereka memerangi kalian maka/tetapi jika mereka

meninggalkan kalian maka tidak mereka melakukan pembunuhan
terhadap kalian

An-Nisa:90
فََلقَٰتَُلوُكْم

فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74 فَْليُقَِٰتْل

فَيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِنجِيِل
maka/lalu membunuh dan dibunuh janji atasnya sebenar-benarnya di

dalam taurat dan Injil
At-Taubah:111 فَيَْقتُُلوَن
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َوَمن يُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فَيُْقتَْل أَْو يَْغلِْب
dan barang siapa dia memerangi di dalam jalan Allah lalu dia

dibunuh atau dia memperoleh kemenangan
An-Nisa:74 فَيُْقتَْل

فَٱْقتُُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka bunuhlah orang-orang yang mempersekutukan dimana saja

kalian mendapatkan mereka
At-Taubah:5 ۟ فَٱْقتُُلوا

ِفِريَن فَِإن قَٰتَُلوُكْم فَٱْقتُُلوُهْم َكذَٰلَِك َجزَآُء ٱْلكَٰ
maka jika (mereka) semakin memerangi kalian maka bunuhlah

mereka seperti itulah balasan para pembangkang / kafir
Al-Baqarah:191 فَٱْقتُُلوُهْم

فَٱْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم
maka kalian bunuhlah diri-diri kalian Al-Baqarah:54 ۟ فَٱْقتُُلٓوا

َوَمن َقتََل ُمؤِْمنًا َخطَـًٔا فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة
dan barang siapa dia memerangi yang sungguh-sungguh beriman

kesalahan maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahay
(orang yang menjaga rumah) yang beriman

An-Nisa:92 َقتََل

ا ِبَغيِْر نَفٍْس أَنَُّهۥ َمن َقتََل نَفْسًۢ
bahwasanya barang siapa dia memerangi seseorang dengan

tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Maidah:32

أَْو فََساٍد ِفى ٱأْلَرِْض فََكأَنََّما َقتََل ٱلنَّاَس َجِميًعا
atau kerusakan di dalam bumi maka seakan-akan dia memerangi

manusia semuanya
Al-Maidah:32

ثُْل َما َقتََل ِمَن ٱلنََّعمِ ًدا فََجزَآٌء مِّ َوَمن َقتََلُهۥ ِمنُكم مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuhnya diantara kalian orang yang

kemudian dengan sengaja maka balasan seperti apa dia memerangi
dari binatang ternak

Al-Maidah:95

فََلْم تَْقتُُلوُهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َقتََلُهْم
maka bukan (kalian[lk]) membunuh mereka akan tetapi Allah (ia)

membunuh mereka
Al-Anfaal:17 َقتََلُهْم

ثُْل َما َقتََل ِمَن ٱلنََّعمِ ًدا فََجزَآٌء مِّ َوَمن َقتََلُهۥ ِمنُكم مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuhnya diantara kalian orang yang

kemudian dengan sengaja maka balasan seperti apa dia memerangi
dari binatang ternak

Al-Maidah:95
َقتََلُهۥ

َوَما َقتَُلوهُ َوَما َصَلبُوهُ َولَِٰكن ُشبَِّه َلُهْم
dan tidak mereka membunuhnya dan tidak mereka menyalibnya akan

tetapi benar-benar diserupakannya bagi mereka
An-Nisa:157 َقتَُلوهُ
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ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ إاِلَّ ٱتِّبَاَع ٱلظَّنِّ َوَما َقتَُلوهُ يَِقينًۢا
dengannya dari pengetahuan kecuali ikut-ikutan menyangka dan

tidak mereka membunuhnya meyakini
An-Nisa:157

ا ِبَغيِْر ِعْلمٍ َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َقتَُلٓوا۟ أَْولََٰدُهْم َسفَهًۢ
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka melakukan

pembunuhan anak-anak mereka kebodohan dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:140
۟ َقتَُلٓوا

ا ِبٱأْلَْمِس َكَما َقتَْلَت نَفْسًۢ
sebagaimana (kamu) membunuh seseorang dengan kemarin Al-Qashash:19 َقتَْلَت

َقاَل رَبِّ إِنِّى َقتَْلُت ِمنُْهْم نَفًْسا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) membunuh dari

mereka seseorang
Al-Qashash:33 َقتَْلُت

ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلَِّذى ُقْلتُْم فَلَِم َقتَْلتُُموُهْم
dengan keterangan-keterangan yang nyata dan dengan yang kalian

mengatakan maka mengapa kalian membunuh mereka
Ali-Imran:183 َقتَْلتُُموُهْم

إِذْ َقتَْلتُْم نَفًْسا فَٱدَّٰرَْٰٔتُْم ِفيَها َو
dan ketika kalian membunuh seseorang lalu kamu saling menuduh

tentang hal itu
Al-Baqarah:72 َقتَْلتُْم

َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157 َقتَْلنَا

فَطَوََّعْت َلُهۥ نَفُْسُهۥ َقتَْل أَِخيِه
maka dia telah menjadi taat baginya jiwanya/hatinya pembunuhan

saudaranya
Al-Maidah:30 َقتَْل

وََكذَٰلَِك زَيََّن لَِكِثيٍر مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َقتَْل أَْولَِٰدِهْم ُشرََكآؤُُهْم
dan demikianlah dia memandang baik bagi kebanyakan dari orang-

orang yang mempersekutukan pembunuhan anak-anak mereka
sekutu-sekutu mereka

Al-An'aam:137

إِنَّ َقتَْلُهْم َكاَن ِخطْـًٔا َكِبيًرا
sesungguhnya membunuh mereka adalah dia kesalahan/dosa sangat

besar
Al-Isra:31 َقتَْلُهْم

وََكأَيِّن مِّن نَِّبىٍّ قَٰتََل َمَعُهۥ ِربِّيُّوَن َكِثيٌر
dan berapa banyak dari benar-benar nabi dia memerangi bersama dia

orang-orang yang bertuhan (bertakwa) sangat banyak
Ali-Imran:146 قَٰتََل

َوَلْو قَٰتََلُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلَولَُّوا۟ ٱأْلَْدبََٰر
dan sekiranya (ia) semakin memerangi kalian orang-orang yang

mereka mengingkari pasti (mereka) memalingkan belakang
Al-Fath:22 قَٰتََلُكُم
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قَٰتََلُهُم الـلَّـُه أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
(ia) semakin memerangi kalian mereka Allah bahwasanya mereka

berpaling
At-Taubah:30 قَٰتََلُهُم

فَٱْحذَرُْهْم قَٰتََلُهُم الـلَّـُه أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
maka takutlah/waspadalah terhadap mereka (ia) semakin memerangi

kalian mereka Allah bahwasanya mereka berpaling

Al-
Munaafiquun:4

ِفِريَن فَِإن قَٰتَُلوُكْم فَٱْقتُُلوُهْم َكذَٰلَِك َجزَآُء ٱْلكَٰ
maka jika (mereka) semakin memerangi kalian maka bunuhlah

mereka seperti itulah balasan para pembangkang / kafir
Al-Baqarah:191 قَٰتَُلوُكْم

إِنََّما يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن قَٰتَُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
sesungguhnya hanyalah melarang kalian Allah dari orang-orang yang

(mereka) semakin memerangi kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:9

مَّا قَٰتَُلٓوا۟ إاِلَّ َقلِياًل
tidak mereka melakukan pembunuhan kecuali sedikit Al-Ahzab:20 ۟ قَٰتَُلٓوا

تََعاَلْوا۟ قَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
kalian hendaklah kemari orang-orang yang memerangi di dalam jalan

Allah
Ali-Imran:167 ۟ قَِٰتُلوا

قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
orang-orang yang memerangi orang-orang yang tidak mereka

beriman kepada Allah dan tidak dengan hari akhirat
At-Taubah:29

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن يَُلونَُكم مَِّن ٱْلُكفَّاِر
wahai orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang

memerangi orang-orang yang melindungi kalian dari orang-orang
kafir

At-Taubah:123

قَِٰتُلوُهْم يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَليِْهْم
orang-orang yang memerangi mereka diazab mereka Allah dengan

tangan-tangan kalian dan menyebabkab menghinakan mereka[lk] dan
akan menolong kalian[lk] atas mereka

At-Taubah:14
قَِٰتُلوُهْم

أَفَِإي۟ن مَّاَت أَْو ُقِتَل ٱنَقَلبْتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم َشيْـًٔا
apakah jika mati atau dia telah dibunuh apakah kalian kembali

atasku/terhadapku tumit-tumit kalian sesuatu
Ali-Imran:144 ُقِتَل

َوَمن ُقِتَل َمظُْلوًما فََقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّهۦ ُسْلطَٰنًا
dan barangsiapa dia telah dibunuh teraniaya/zalim maka

sesungguhnya telah kami jadikan kepada warisnya kekuasaan
Al-Isra:33

ُقِتَل ٱْلَخرَُّٰصوَن
dia telah dibunuh orang-orang yang banyak berdusta

Adz-
Dzaariyaat:10
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ثُمَّ ُقِتَل َكيَْف َقدََّر
kemudian dia telah dibunuh bagaimana menurut (ia) telah sukses

menetapkan

Al-
Muddaththir:20

ُن َمآ أَْكفَرَهُۥ نسَٰ ُقِتَل ٱإْلِ
dia telah dibunuh manusia apa (ia[lk]) sangat membangkanginya

Abasa:17

ُب ٱأْلُْخُدوِد ُقِتَل أَْصحَٰ
dia telah dibunuh para penghuni pembuat parit

Al-Buruuj:4

ِبأَىِّ ذَنٍۢب ُقِتَلْت
di mana dosa telah dibunuh At-Takwiir:9 ُقِتَلْت

َما َماتُوا۟ َوَما ُقِتُلوا۟
tidak orang-orang yang mati dan tidak merekatelah dibunuh Ali-Imran:156 ۟ ُقِتُلوا

ْخوَِٰنِهْم َوَقَعُدوا۟ َلْو أَطَاُعونَا َما ُقِتُلوا۟  ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ إِلِ
orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka
dan mereka duduk-duduk sekiranya mereka mengikuti kami tidak

mereka telah dibunuh

Ali-Imran:168

َ ٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتًۢا واََل تَْحَسنبَّ
dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka telah

dibunuh di dalam jalan Allah orang-orang mati
Ali-Imran:169

َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4

ثُمَّ ُقِتُلٓوا۟ أَْو َماتُوا۟ َليَْرزَُقنَُّهُم الـلَّـُه ِرزًْقا َحَسنًا
kemudian mereka telah dibunuh atau orang-orang yang mati pasti (ia)

akan memberi rezeki kepada mereka Allah rizki kebaikan
Al-Hajj:58 ۟ ُقِتُلٓوا

َوَلِئن ُقِتْلتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْو ُمتُّْم
dan jika kalian telah dibunuh di dalam jalan Allah atau kalian telah

memati
Ali-Imran:157 ُقِتْلتُْم

تُّْم أَْو ُقِتْلتُْم إَلَِلى الـلَّـِه تُْحَشُروَن َوَلِئن مُّ
dan jika kalian telah memati atau kalian telah dibunuh

sungguh/tentulah kepada Allah kalian akan dikumpulkan
Ali-Imran:158

ُهنَا ِمَن ٱأْلَْمِر َشىٌْء مَّا ُقِتْلنَا هَٰ
dari urusan ini barang sesuatu tidak dibunuh di sini Ali-Imran:154 ُقِتْلنَا

َوَلِئن ُقوِتُلوا۟ اَل يَنُصُرونَُهْم
dan sungguh jika mereka telah dibunuh tidakmenolong Al-Hasyr:12 ۟ ُقوِتُلوا
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ِذبُوَن إِن ُقوِتْلتُْم َلنَنُصرَنَُّكْم َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ َو
dan jika kalian telah dibunuh niscaya akan membantu kalian dan

Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Hasyr:11 ُقوِتْلتُْم

أَِو ٱْدفَُعوا۟ َقاُلوا۟ َلْو نَْعَلُم ِقتَااًل
atau kalian hendaklah pertahankan diri mereka berkata sekiranya

kami mengetahui perang
Ali-Imran:167 ِقتَااًل

ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan perang tentang (kebenaran) itu sangat

besar dan penghalang dari jalan Allah
Al-Baqarah:217 ِقتَاٌل

ْهِر ٱْلَحَرامِ ِقتَاٍل ِفيِه يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلشَّ
mereka menanyakan kepadamu dari/pada bulan Haram perang

tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:217 ِقتَاٍل

َقاَل أَلَْقتَُلنََّك َقاَل إِنََّما يَتََقبَُّل الـلَّـُه ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
dia mengatakan sungguh dia akan membunuhmu dia mengatakan

sesungguhnya hanyalah dia menerima Allah dari orang-orang yang
bertakwa

Al-Maidah:27
أَلَْقتَُلنََّك

َمآ أَنَا۠ ِببَاِسٍط يَِدَى إَِليَْك أِلَْقتَُلَك
tidak aku mengembangkan/mengayunkan tanganku kepadamu untuk

membunuhmu
Al-Maidah:28 أِلَْقتَُلَك

َلِئۢن بََسطَت إَِلىَّ يََدَك لِتَْقتَُلِنى
sungguh jika kamu mengembangkan/mengayunkan kepadaku

tanganmu untuk membunuhku
Al-Maidah:28 لِتَْقتَُلِنى

تُبَوِّئُ ٱمْلُؤِْمِننَي َمقَِٰعَد لِْلِقتَاِل َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم
kamu menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat duduk

untuk perang dan Allah maha mendengar sangat mengetahui
Ali-Imran:121 لِْلِقتَاِل

َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ٱمْلأََلَ يَأْتَِمُروَن ِبَك لِيَْقتُُلوَك
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya pembesar musyawarah

dengan/tentang kamu untuk membunuhmu
Al-Qashash:20 لِيَْقتُُلوَك

إاِلَّ ُمتََحرِّفًا لِِّقتَاٍل أَْو ُمتََحيِّزًا إَِلىٰ ِفئٍَة
kecuali (ia) yang kemudian membelok untuk peperangan atau

(mereka) yang kemudian menggabungkan kepada golongan
Al-Anfaal:16 لِِّقتَاٍل

أاَلَّ نُقَِٰتَل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
tidak mau kami memerangi di dalam jalan Allah Al-Baqarah:246 نُقَِٰتَل

لَُّهُم ٱبَْعْث َلنَا َملًِكا نُّقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
untuk mereka kamu angkatlah bagi kami seorang raja kami diperangi

di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:246 نُّقَِٰتْل
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َوَقتََل َداُوۥُد َجاُلوَت َوَءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك َوٱْلِحْكَمَة
dan dia membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah

kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251 َوَقتََل

يْنََٰك ِمَن ٱْلَغمِّ واََل تَْحزََن َوَقتَْلَت نَفًْسا فَنَجَّ
dan tidak bersedih hati dan (kamu) membunuh seseorang mak

menyelamatkan kamu dari kesedihan
Thaahaa:40 َوَقتَْلَت

َوَقتَْلُهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran Ali-Imran:181 َوَقتَْلُهُم

َوَقتْلِِهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa

kebenaran
An-Nisa:155 َوَقتْلِِهُم

َوقَٰتََل أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعظَُم َدرََجًة مَِّن ٱلَِّذيَن أَنفَُقوا۟ ِمۢن بَْعُد
dan dia membunuh itulah mereka paling/lebih tinggi derajat dari

orang-orang yang yang mereka belanjakan dari sebelum
Al-Hadiid:10 َوقَٰتََل

َوقَٰتَُلوا۟ َوُقِتُلوا۟ أَلَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم
dan orang-orang yang berperang dan dibunuh sungguh aku akan

menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka
Ali-Imran:195 ۟ َوقَٰتَُلوا

َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلونَُكْم
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka membunuh kalian
Al-Baqarah:190 ۟ َوقَِٰتُلوا

َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:244

َوقَِٰتُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما يُقَِٰتُلونَُكْم َكآفًَّة
dan orang-orang yang memerangi orang-orang yang

mempersekutukan semuanya sebagaimana mereka membunuh kalian
semuanya

At-Taubah:36

َوقَِٰتُلوُهْم َحتَّىٰ اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة
dan orang-orang yang memerangi mereka sehingga tidakadalah

kalian cobaan-cobaan
Al-Baqarah:193 َوقَِٰتُلوُهْم

َوقَِٰتُلوُهْم َحتَّىٰ اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة
dan orang-orang yang memerangi mereka sehingga tidak adalah

kalian cobaan-cobaan
Al-Anfaal:39
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َوقَٰتَُلوا۟ َوُقِتُلوا۟ أَلَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم
dan orang-orang yang berperang dan dibunuh sungguh aku akan

menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka
Ali-Imran:195 ۟ َوُقِتُلوا

ْلُعوِننَي أَيَْن َما ثُِقفُٓوا۟ أُِخذُوا۟ َوُقتُِّلوا۟ تَْقِتياًل مَّ
yang dikutuk dimana saja kalian menjumpai ditangkap dan sering

dibunuh pembunuhan
Al-Ahzab:61 ۟ َوُقتُِّلوا

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61
َويَْقتُُلوَن

َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh para nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:21

َويَْقتُُلوَن ٱلَِّذيَن يَأُْمُروَن ِبٱْلِقْسِط ِمَن ٱلنَّاِس
dan mereka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh dengan

keadilan dari manusia
Ali-Imran:21

َويَْقتُُلوَن ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:112

نجِيِل فَيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
maka/lalu membunuh dan dibunuh janji atasnya sebenar-benarnya di

dalam taurat dan Injil
At-Taubah:111 َويُْقتَُلوَن

َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم َوأَْخرُِجوُهم مِّْن َحيُْث أَْخرَُجوُكْم
dan kalian hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai

mereka dan (kalian) usirlah mereka dari mana saja (mereka)
menyuruh keluar kalian

Al-Baqarah:191
َوٱْقتُُلوُهْم

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengambil/menawan mereka dan kalian hendaklah membunuh
mereka dimana saja kalian mendapatkan mereka

An-Nisa:89

فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث ثَِقفْتُُموُهْم
maka kalian hendaklah mengambil/menawan mereka dan kalian

hendaklah membunuh mereka dimana saja kalian jumpai mereka
An-Nisa:91

ذَا ِمن ِشيَعِتِهۦ فََوَجَد ِفيَها رَُجَلنْيِ يَْقتَِتاَلِن هَٰ
maka (dia) mendapatkan di dalamnya (kota) dua orang laki-laki

membunuh ini dari golongannya
Al-Qashash:15 يَْقتَِتاَلِن

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن أَن يَْقتَُل ُمؤِْمنًا إاِلَّ َخطَـًٔا
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin akan dia membunuh yang

sungguh-sungguh beriman kecuali kesalahan
An-Nisa:92 يَْقتَُل
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إِذْ يَْمُكُر ِبَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِيُثِْبتُوَك أَْو يَْقتُُلوَك َو
dan ketika (ia[lk]) merencanakan tipu daya (kk lsedang/akan)
terhadap kamu orang-orang yang mereka mengingkari untuk

menahanmu atau (mereka[lk]) membunuhmu

Al-Anfaal:30
يَْقتُُلوَك

فَِريًقا َكذَّبُوا۟ َوفَِريًقا يَْقتُُلوَن
segolongan/sebagian mereka telah mendustakan dan segolongan

mereka membunuh
Al-Maidah:70 يَْقتُُلوَن

واََل يَْقتُُلوَن ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan tidak mereka membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan baik
Al-Furqon:68

إِنَّ ٱْلَقْوَم ٱْستَْضَعفُوِنى وََكاُدوا۟ يَْقتُُلونَِنى
sesungguhnya kaum mereka menjadikan aku lemah dan mereka

semakin mendekat membunuh aku
Al-A'raaf:150 يَْقتُُلونَِنى

َوَلُهْم َعَلىَّ ذَنٌۢب فَأََخاُف أَن يَْقتُُلوِن
dan terhadap mereka atas dosa maka semakin takut bahwa mereka

membunuhku
Asy-Syu'araa':14 يَْقتُُلوِن

 فَأََخاُف أَن يَْقتُُلوِن
maka semakin takut bahwa mereka membunuhku

Al-Qashash:33

لًِدا ِفيَها ًدا فََجزَآؤُهُۥ َجَهنَُّم خَٰ َوَمن يَْقتُْل ُمؤِْمنًا مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuh yang sungguh-sungguh beriman

orang yang kemudian dengan sengaja maka balasannya neraka
jahanam yang kekal di dalamnya

An-Nisa:93 يَْقتُْل

واََل يَْسرِْقَن واََل يَزِْننَي واََل يَْقتُْلَن
dan tidak mencuri dan tidak melakukan zina dan tidak membunuh

Al-
Mumtahinah:12 يَْقتُْلَن

َويَْسَعْوَن ِفى ٱأْلَرِْض فََساًدا أَن يَُقتَُّلٓوا۟ أَْو يَُصلَّبُٓوا۟
dan mereka berusaha/membuat di dalam bumi benar-benar kerusakan

bahwa mereka dibantai atau mereka disalib
Al-Maidah:33 ۟ يَُقتَُّلٓوا

يَُقتُِّلوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
dibunuh anak-anak lelakimu dan mereka membiarkan hidup anak-

anak perempuan kalian
Al-A'raaf:141 يَُقتُِّلوَن

أُِذَن لِلَِّذيَن يُقَٰتَُلوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا۟
kami telah ditindas bagi orang-orang yang dilipatkan dalam

peperangan karena sesungguhnya merekaaniaya
Al-Hajj:39 يُقَٰتَُلوَن

أَن يُقَِٰتُلوُكْم أَْو يُقَِٰتُلوا۟ َقْوَمُهْم
akan mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian atau mereka

memerangi kaum mereka
An-Nisa:90 ۟ يُقَِٰتُلوا
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واََل تُقَِٰتُلوُهْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َحتَّىٰ يُقَِٰتُلوُكْم ِفيِه
dan jangan (kalian[lk]) semakin memerangi mereka disisi masjid
Haram hingga/kecuali mereka melakukan pembunuhan terhadap

kalian tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:191 يُقَِٰتُلوُكْم

إِن يُقَِٰتُلوُكْم يَُولُّوُكُم ٱأْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن َو
dan sekiranya mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian

mereka memalingkan kalian belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Ali-Imran:111

أَن يُقَِٰتُلوُكْم أَْو يُقَِٰتُلوا۟ َقْوَمُهْم
akan mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian atau mereka

memerangi kaum mereka
An-Nisa:90

 فََلقَٰتَُلوُكْم فَِإِن ٱْعتَزَُلوُكْم فََلْم يُقَِٰتُلوُكْم
maka pasti mereka memerangi kalian maka/tetapi jika mereka

meninggalkan kalian maka tidak mereka melakukan pembunuhan
terhadap kalian

An-Nisa:90

الَّ يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن َلْم يُقَِٰتُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
tidak melarang kalian Allah dari/terhadap orang-orang yang tidak
mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:8

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
An-Nisa:76 يُقَِٰتُلوَن

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلطَُّٰغوِت
dan orang-orang yang mereka mengingkari mereka terbunuh di dalam

jalan taghut (berhala)
An-Nisa:76

ِبأَنَّ َلُهُم ٱْلَجنََّة يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bahwa kami untuk mereka surga ini mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
At-Taubah:111

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang mereka

terbunuh di dalam jalannya
Ash-Shaff:4

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلونَُكْم
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka membunuh kalian
Al-Baqarah:190 يُقَِٰتُلونَُكْم

واََل يَزَاُلوَن يُقَِٰتُلونَُكْم َحتَّىٰ يَرُدُّوُكْم َعن ِديِنُكْم
dan tidak mereka senantiasa melewatkan waktu mereka membunuh

kalian hingga/sampai mereka mengembalikan kalian dari agama
kalian

Al-Baqarah:217
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َوقَِٰتُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما يُقَِٰتُلونَُكْم َكآفًَّة
dan orang-orang yang memerangi orang-orang yang

mempersekutukan semuanya sebagaimana mereka membunuh kalian
semuanya

At-Taubah:36

نٍَة اَل يُقَِٰتُلونَُكْم َجِميًعا إاِلَّ ِفى ُقًرى مَُّحصَّ
tidak mereka membunuh kalian semuanya kecuali di dalam beberapa

negeri yang berbenteng kuat
Al-Hasyr:14

َوَمن يُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فَيُْقتَْل أَْو يَْغلِْب
dan barang siapa dia memerangi di dalam jalan Allah lalu dia

dibunuh atau dia memperoleh kemenangan
An-Nisa:74 يُقَِٰتْل

واََل تَُقوُلوا۟ مِلَن يُْقتَُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتٌۢ
dan jangan kalian mengatakan bagi/terhadap orang dia dibunuh di

dalam jalan Allah orang-orang mati
Al-Baqarah:154 يُْقتَُل

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتََل ٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهم
dan jika ia menghendaki Allah tidak dia membunuh orang-orang

yang dari sesudah mereka
Al-Baqarah:253 ٱْقتَتََل

َوِمنُْهم مَّن َكفََر َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتَُلوا۟
dan diantara mereka orang ia mengingkari dan jika ia menghendaki

Allah tidak mereka dibunuh
Al-Baqarah:253 ۟ ٱْقتَتَُلوا

إِن طَآِئفَتَاِن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْقتَتَُلوا۟  َو
dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman mereka

dibunuh
Al-Hujuraat:9

ٱْقتُُلوا۟ يُوُسَف أَِو ٱطْرَُحوهُ أَرًْضا يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم
kalian hendaklah membunuh yusuf atau (kalian) buanglah dia

bumi/suatu tempat tertuju/tertumpah bagi kalian wajah/zat ayahmu
Yusuf:9 ۟ ٱْقتُُلوا

ٱْقتُُلوهُ أَْو َحرُِّقوهُ فَأَنَجىُٰه الـلَّـُه ِمَن ٱلنَّاِر
(kalian) bunuhlah dia atau (kalian) membakar dia lalu

menyelamatkannya Allah dari api
Al-Ankabuut:24 ٱْقتُُلوهُ

َوَلْو أَنَّا َكتَبْنَا َعَليِْهْم أَِن ٱْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم
dan kalau bahwasanya kami mewajibkan atas mereka agar/hendalah

kalian hendaklah membunuh diri-diri kalian
An-Nisa:66 ۟ ٱْقتُُلٓوا

َقاُلوا۟ ٱْقتُُلٓوا۟ أَبْنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
mereka berkata kalian hendaklah membunuh anak-anak lelaki orang-

orang yang mereka mengimani bersama dia
Ghafir:25

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقَصاُص ِفى ٱْلَقتَْلى
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian hukum qishash di dalam pembunuhan
Al-Baqarah:178 ٱْلَقتَْلى
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ٱلَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلَقتُْل إَِلىٰ َمَضاِجِعِهْم
orang-orang yang ia telah diwajibkan atas mereka pembunuhan

sampai tempat pembaringan mereka
Ali-Imran:154 ٱْلَقتُْل

َوٱْلِفتْنَُة أََشدُّ ِمَن ٱْلَقتِْل
dan fitnah paling keras/berat dari pembunuhan Al-Baqarah:191 ٱْلَقتِْل

 َوٱْلِفتْنَُة أَْكبَُر ِمَن ٱْلَقتِْل
dan berbuat fitnah paling besar daripada pembunuhan

Al-Baqarah:217

فَاَل يُْسرِف فِّى ٱْلَقتِْل إِنَُّهۥ َكاَن َمنُصوًرا
maka jangan dilampaui batas (oleh nya) (kalian) bertasbih

pembunuhan sesungguhnya dia adalah dia yang ditolong
Al-Isra:33

إِذًا الَّ تَُمتَُّعوَن إاِلَّ َقلِياًل أَِو ٱْلَقتِْل َو
atau pembunuhan jika demikian tidak diberi kesenangan kecuali

sedikit
Al-Ahzab:16

َوَقاُلوا۟ َربَّنَا لَِم َكتَبَْت َعَليْنَا ٱْلِقتَاَل
dan mereka berkata ya tuhan kami mengapa kamu mewajibkan atas

kami perang-perang
An-Nisa:77 ٱْلِقتَاَل

وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25

ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل َوُهَو ُكرْهٌ لَُّكْم
ia telah diwajibkan atas kalian perang dan dia kebencian bagi kalian Al-Baqarah:216 ٱْلِقتَاُل

 َقاَل َهْل َعَسيْتُْم إِن ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل
dia mengatakan apakah kalian mudah-mudahan jika ia telah

diwajibkan atas kalian perang
Al-Baqarah:246

ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل  فََلمَّ
maka tatkala ia telah diwajibkan atas mereka perang

Al-Baqarah:246

نُْهْم يَْخَشْوَن ٱلنَّاَس ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق مِّ فََلمَّ
maka setelah ia telah diwajibkan atas mereka perang tiba-tiba

segolongan dari mereka mereka takut manusia
An-Nisa:77

 فَِإذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ مُّْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها ٱْلِقتَاُل
maka apabila diturunkan suatu surat yang menjelaskan berbagai

kebijaksanaan dan telah disebut didalamnya perang
Muhammad:20

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلى ٱْلِقتَاِل
wahai nabi (kamu) mengobarkan semangat orang-orang yang

beriman atas/terhadap perang-perang
Al-Anfaal:65 ٱْلِقتَاِل
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ا ث ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketimun,timun, lepang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوِقثَّآِئَها
dan ketimunnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمۢن بَْقلَِها َوِقثَّآِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها
dari sayur-mayurnya dan ketimunnya dan bawang putihnya dan

kacang adasnya dan bawang merahnya
Al-Baqarah:61 َوِقثَّآِئَها
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م ح ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tukikan, tempat minuman,

mandi, lubang, desinfeksi, tempat yg menurun, keju untuk pesta, hal
masuk ke dlm air

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelam, terjun, selam,
menceburkan diri, menukik, mencebur, merogoh, mencempung,

menghilang, berkecimpung, mencempungkan diri, masuk, berjudi,
mencelupkan, mencelup, memasukkan dgn cepat, nekat-nekatan

berspekulasi, turun, menaikturunkan, memasukkan, mempelajari,
mencedok, masuk ke dlm air, membaca dgn cepat, memakai, menurunkan

dan menaikkan, meneruskan, memperonyokkan

ٱْقتََحَم ْقتَِحٌم مُّ
(ia) menempuh (ia[lk]) yang masuk/menempuh dengan berdesak-

desak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعُكْم ْقتَِحٌم مَّ ذَا فَْوٌج مُّ هَٰ
ini golongan (ia[lk]) yang masuk/menempuh dengan berdesak-desak

beserta kalian
Shaad:59 ْقتَِحٌم مُّ

فَاَل ٱْقتََحَم ٱْلَعَقبََة
maka/tetapi tidak (ia) menempuh pendakian / penanjakan Al-Balad:11 ٱْقتََحَم
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ح د ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gelas, cermin, barometer,

fitnah , gobl, umpatan, fitnahan, umpat, kecemaran, gunjing, jujat,
makian, caci maki, cercaan, cerca, fitnah, pencemaran nama, kerugian

nama, tulisan fitnah, hinaan, penghinaan, aib, teguran, hal meremehkan,
pengucapan yg kurang jelas, libel

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memfitnah, mengumpat,
mempergunjingkan, memburukkan, membusukkan, memperburukkan,

mempergunjing, memburuk-burukkan, umpat, umpatan, makian,
kutukan, sumpah, kutuk, mengetok, mengetuk, memaki, menyumpah,

mengutuk, meremehkan, menelan, mengucapkan dgn kurang jelas,
membentak, mencaplok, merampas, menggertak, mematahkan, putus,

menggigit, menghardik, menyentak, membunyikan, meletik, mengatupkan
dgn bunyi keras, memotong, menjepret dgn kamera, mengambil foto,

berderak-derak

َقْدًحا
api

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱمْلُوِريَِٰت َقْدًحا
lalu yang memercikkan/terbitkan api Al-Adiyaat:2 َقْدًحا
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د د ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna daftar yg panjang lebar, surat

yang panjang lebar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَقدَّْت ِقَدًدا ُقدَّ
dan (ia) menarik hingga koyak berbeda-beda koyak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقدَّ
koyak Yusuf:26 ُقدَّ

إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َو
dan jika adalah dia bajunya koyak dari belakang

Yusuf:27

ا رََءا َقِميَصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر فََلمَّ
maka tatkala dia melihat bajunya koyak dari belakang

Yusuf:28

ذَٰلَِك ُكنَّا طَرَآِئَق ِقَدًدا
itu adalah kami jalan-jalan berbeda-beda Al-Jinn:11 ِقَدًدا

َوٱْستَبََقا ٱْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُهۥ ِمن ُدبٍُر
dan keduanya berlomba pintu dan (ia) menarik hingga koyak bajunya

dari belakang
Yusuf:25 َوَقدَّْت
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ر د ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna taksiran, anggaran, kalkulasi,

nilai, harga, kadar, arti, kimat, harta, kekayaan, harta benda, khazanah,
uang, barang berharga, hadiah, premi, pengungkil, pres, jarahan perang,
yg dihadiahi, yg patut dihadiahi, laju, suku, angka, kecepatan, kurs, tarip,
kapasitas, bea, harkah, cara, tingkah laku, kapasitet, bagian, jenis, merek,
biaya, ongkos, biaya sidang, korban, penghargaan, penghormatan, takzim,
jumlah, hitungan, perhitungan, tuduhan, pangeran, perhatian, pendapat,

pertimbangan, pikiran, renungan, dugaan, bilangan, jumlahnya,
banyaknya, kuantitas, penuh, cacah, berjumlah, sama dengan, menjadi

seseorang yg berarti, ukuran, pengukur, tindakan, langkah, takaran,
rentak, irama lagu, undang-undang, jumlah besar, kaimat, perjanjian,
transaksi, perlakuan, giliran, nasib, takdir, undi, tumpukan, kapling,
rombongan, kumpulan, kesatuan, lotere, bidang, pajak, gelar, tingkat,

taraf, derajat, panci, volume, jilid, isi, suara, bunyi, gumpalan,
kebanyakan, proporsi, perbandingan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperkirakan, menaksir,
mengira, mengira-ngira, duga, menawari, menghargai, menilai,

memahami, menyadari, mengerti, menyukai, mengumpulkan, menyimpan,
mengungkit, menjunjung, mengungkil, membebani, mempertimbangkan,

memikirkan, memperhitungkan, rasa, memandang, menimbang,
membilang, memeka, meninjau, menilik, memikir, memperembukkan,

mengagak, memperasakan, berpendapat, memarahi, menghitung, mencela,
memberi harga pd, menggelar, menggelari, membea daerah, berhak,
dinilai, dianggap, mencelakan, berharga, menganggap, mengambil,

memikul, menanggung, menerima, memangku, menyangka, mulai bekerja,
menduga, nyana, memberanikan diri, mengambil kesempatan,

menyalahgunakan, mampu, boleh, memberikan, memberi, menghasilkan,
kuat, mengadakan, menghormati, menjulang, berhitung, mempercayai,
berarti, mengharapkan, berlaku, berpikir, pikir, membayangkan, kira,

bersangka, mengingat, merenung, merasakan, berniat, bermaksud,
mengingatkan, memikiri, memikir-mikir, mengandaikan, memisalkan,

memerlukan, mengharuskan, menghendaki, mengukur, ukurannya,
berjangka, menandingi, mengadu, berurusan, membeli, menguraikan,
membagikan, membagi, berhubung dgn, mengadakan usaha dagang,

tawar-menawar

۟ تَْقِدُروا ِبِمْقَداٍر ِبقَِٰدٍر ِبَقَدرَِها ِبَقَدٍر
mereka menguasai dengan ukuran dengan orang yang

kuasa
dengan/menurut

ukurannya dengan ukuran
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فََقَدَر َعَلىٰٓ تَْقِديُر تَْقِديًرا تَْقِدُروا۟
lalu (ia)

menentukan/menyempitkan atasku/terhadapku mereka menguasai dengan ukuran mereka menguasai

َقَدًرا َقاِدٌر فََقدَّرَهُۥ فََقَدرْنَا فََقَدَر
ketetapan/keputusan yang menguasi

lalu (ia) telah
berkali-kali

menentukannya
lalu (kami)
menentukan

lalu (ia)
menentukan/menyempitkan

َقِديًرا َقَدُروا۟ َقَدرُهُۥ َقَدٍر َقَدًرا
maha kuasa (mereka)

menghormati
menurut

kemampuannya ketetapan/keputusan ketetapan/keputusan

َقدَُّروَها َقدََّر َقِديرٌۢ َقِديٌر َقِديًرا
(mereka)

mengukurnya
(ia) telah sukses

menetapkan maha kuasa yang menguasi maha kuasa

َقدَّرْنَُٰه َقدَّرْنََٰها َقدَّرْنَآ َقدَّرْنَا َقدَُّروَها
telah (kami)
tetapkannya

(kami)
menentukannya (kami) menentukan (kami) menentukan (mereka)

mengukurnya

قَِٰدُروَن َقْدرِِهۦٓ َقْدرِِهۦ َقْدًرا َقدَّرْنَُٰه
(mereka[lk]) yang
telah menguasai ukurannya ukurannya ketentuan/ukuran telah (kami)

tetapkannya

َلَقِديٌر َلَقاِدٌر ُقِدَر قَِٰدِريَن قَِٰدُروَن
sungguh (ia[lk])

yang telah
menguasai

sungguh (ia[lk])
yang telah
menguasai

telah ditetapkan (mereka[lk]) yang
menguasai

(mereka[lk]) yang
telah menguasai

ْقُدوًرا مَّ ِمْقَدارُهُۥٓ ِمْقَدارُهُۥ َلقَِٰدُروَن َلَقِديٌر
yang ditetapkan ukurannya ukurannya benar-benar yang

telah menguasai
sungguh (ia[lk])

yang telah
menguasai

ْقتَِدُروَن مُّ ْقتَِدرٍۭ مُّ ْقتَِدٍر مُّ ْقتَِدًرا مُّ ْقُدوًرا مَّ
orang-orang yang
sungguh-sungguh
saling menguasai

orang yang berkuasa
orang yang

sungguh-sungguh
saling berkuasa

orang yang berkuasa yang ditetapkan
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َوَقدَّرْنَا َوَقدَّرَهُۥ َوَقدََّر نَّْقِدَر ْقتَِدُروَن مُّ
dan (kami)
menetapkan

dan (ia) telah benar-
benar tetapkannya

dan (ia) telah benar-
benar menetapkan kuasa

orang-orang yang
sungguh-sungguh
saling menguasai

يَْقِدَر
menguasai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْعُلومٍ َوَما نُنَزُِّلُهۥٓ إاِلَّ ِبَقَدٍر مَّ
dan tidak diturunkannya melainkan dengan ukuran (ia[lk])yang

diketahui
Al-Hijr:21 ِبَقَدٍر

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَُّٰه ِفى ٱأْلَرِْض َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air dengan ukuran lalu (kami)

menempatkannyalah di dalam bumi

Al-
Mu'minuun:18

َولَِٰكن يُنَزُِّل ِبَقَدٍر مَّا يََشآُء
akan tetapi sungguh-sungguh akan menurunkan dengan ukuran apa

yang dia kehendaki
Asy-Syuura:27

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر  َوٱلَِّذى نَزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan dari langit air

dengan ukuran
Az-Zukhruf:11

 إِنَّا ُكلَّ َشىٍْء َخَلْقنَُٰه ِبَقَدٍر
sesungguhnya kami tiap-tiap sesuatu (kami) telah menciptakannya

dengan ukuran
Al-Qamar:49

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya makamenetap di dalam bumi seperti

itulahmengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17
ِبَقَدرَِها

َوَلْم يَْعىَ ِبَخْلِقِهنَّ ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
dan tidak merasa lemah dengan menciptakan mereka[pr] dengan
orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa menyebabkan akan

menghidupkan kematian

Al-Ahqaaf:33 ِبقَِٰدٍر

أََليَْس ذَٰلَِك ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
bukankah itu dengan orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa

dihidupkan kematian
Al-Qiyaamah:40

َوَما تَزَْداُد وَُكلُّ َشىٍْء ِعنَدهُۥ ِبِمْقَداٍر
dan tidak bertambah dan tiap-tiap sesuatu di sisi-nya dengan ukuran Arraad:8 ِبِمْقَداٍر
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إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمن َقبِْل أَن تَْقِدُروا۟ َعَليِْهْم
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sebelum

bahwa mereka menguasai atas mereka
Al-Maidah:34 ۟ تَْقِدُروا

َوأُْخَرٰى َلْم تَْقِدُروا۟ َعَليَْها َقْد أََحاَط الـلَّـُه ِبَها
dan yang lain tidak mereka menguasai diatasnya sungguh telah

semakin meliputi Allah padanya
Al-Fath:21

َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء فََقدَّرَهُۥ تَْقِديًرا
dan Dia menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya dengan ukuran
Al-Furqon:2 تَْقِديًرا

ٍة َقدَُّروَها تَْقِديًرا  َقَواِريَرا۟ ِمن ِفضَّ
kaca-kaca dari perak-perak (mereka) mengukurnya dengan ukuran

Al-Insaan:16

ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui Al-An'aam:96 تَْقِديُر

ْمُس تَْجِرى مِلُْستََقرٍّ لََّها ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َوٱلشَّ
dan matahari dia mengalirkan bagi yang menjadi tempat

ketetapan/peredaran baginya itu mereka menguasai sangat perkasa
yang sangat mengetahui

YaaSiin:38

ِبيحَ َوِحفْظًا ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبَمصَٰ َوزَيَّنَّا ٱلسَّ
dan (kami) hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memelihara

itu mereka menguasai sangat perkasa yang sangat mengetahui
Fush-Shilat:12

َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهم بََلىٰ َوُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم اْلَعلِيُم
atasku/terhadapku atas/terhadap bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa
mereka dan dia dan dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

sangat mengetahui

YaaSiin:81
َعَلىٰٓ

َوأَمَّآ إِذَا َما ٱبْتََلىُٰه فََقَدَر َعَليِْه ِرزَْقُهۥ
dan adapun/tetapi apabila apa mengujinya lalu (ia)

menentukan/menyempitkan atasnya rezkinya
Al-Fajr:16 فََقَدَر

فََقَدرْنَا فَِنْعَم ٱْلقَِٰدُروَن
lalu (kami) menentukan maka nikmat orang-orang yang menentukan Al-Mursalaat:23 فََقَدرْنَا

َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء فََقدَّرَهُۥ تَْقِديًرا
dan Dia menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya dengan ukuran
Al-Furqon:2 فََقدَّرَهُۥ

 ِمن نُّطْفٍَة َخَلَقُهۥ فََقدَّرَهُۥ
dari setetes mani dia menciptakannya lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya
Abasa:19
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ُقْل إِنَّ الـلَّـَه َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يُنَزَِّل َءايًَة
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah yang menguasi
atasku/terhadapku bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan

suatu ayat/mukjizat

Al-An'aam:37
َقاِدٌر

َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهْم َوَجَعَل َلُهْم أََجاًل
yang menguasi atasku/terhadapku bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa

mereka dan dia menjadikan bagi mereka waktu
Al-Isra:99

ْقُدوًرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َقَدًرا مَّ
dan ia adalah ketetapan Allah ketetapan/keputusan yang ditetapkan Al-Ahzab:38 َقَدًرا

ثُمَّ ِجئَْت َعَلىٰ َقَدٍر يَُٰموَسىٰ
kemudian kamu mendatangkan atas/terhadap ketetapan/keputusan ya

Musa
Thaahaa:40 َقَدٍر

ْعُلومٍ إَِلىٰ َقَدٍر مَّ
kepada/sampai ketetapan/keputusan (ia[lk]) yang diketahui

Al-Mursalaat:22

َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى ٱمْلُوِسعِ َقَدرُهُۥ َوَعَلى ٱمْلُْقِتِر َقَدرُهُۥ
dan (kalian) sungguh-sungguh memberikanlah mereka[pr] mut'ah

atas/terhadap orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas
orang yang sangat miskin / kikir menurut kemampuannya

Al-Baqarah:236
َقَدرُهُۥ

 َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى ٱمْلُوِسعِ َقَدرُهُۥ َوَعَلى ٱمْلُْقِتِر َقَدرُهُۥ
dan (kalian) sungguh-sungguh memberikanlah mereka[pr] mut'ah

atas/terhadap orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas
orang yang sangat miskin / kikir menurut kemampuannya

Al-Baqarah:236

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenarnya/semestinya

ukurannya
Al-An'aam:91 ۟ َقَدُروا

َما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
mereka tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya

Al-Hajj:74

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦ َوٱأْلَرُْض َجِميًعا َقبَْضتُُهۥ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya dan

bumi semuanya genggaman-nya
Az-Zumar:67

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ذَٰلَِك َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap itu maha kuasa An-Nisa:133 َقِديًرا

 فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َقِديًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf maha kuasa

An-Nisa:149
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 فََجَعَلُهۥ نََسبًا َوِصْهًرا وََكاَن َربَُّك َقِديًرا
maka (ia) menjadikannya nasab/hubungan dan hubungan perkawinan

dan ia adalah tuhanmu maha kuasa
Al-Furqon:54

 لَّْم تَطَـُٔوَها وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
tidak menginjaknya[pr] dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap

sesuatu maha kuasa
Al-Ahzab:27

 إِنَُّهۥ َكاَن َعلِيًما َقِديًرا
sesungguhnya dia adalah dia sangat pandai maha kuasa

Faathir:44

 وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Fath:21

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi Al-Baqarah:20 َقِديٌر

 أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:106

 إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:109

 إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:148

 َقاَل أَْعَلُم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia mengatakan paling mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap

setiap sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:259

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:284

 إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:26

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:29

 إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:165

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:189

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:17
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 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:19

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:40

إِن يَْمَسْسَك ِبَخيٍْر فَُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر  َو
dan jika dia menimpakan kepadamu dengan kebaikan maka Dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-An'aam:17

 يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41

وهُ َشيْـًٔا َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر  واََل تَُضرُّ
dan tidak memberi mudharat kepadanya sesuatu dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
At-Taubah:39

 إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
kepada Allah tempat kembali kalian dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Huud:4

 إِنَّ الـلَّـَه َعلِيٌم َقِديٌر
sesungguhnya Allah sangat mengetahui yang menguasi

An-Nahl:70

 إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

An-Nahl:77

 َوأَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan bahwasanya ia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hajj:6

 يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

 إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Ankabuut:20

 إِنَّ ذَٰلَِك مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya itu tentu dapat menghidupkan kematian dan dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Ar-Ruum:50

 إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Faathir:1

 إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Fush-Shilat:39

 َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Asy-Syuura:9
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 َوُهَو َعَلىٰ َجْمِعِهْم إِذَا يََشآُء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap kumpulkanlah oleh mereka apabila dia

kehendaki yang menguasi
Asy-Syuura:29

 إِنَُّهۥ َعلِيٌم َقِديٌر
sesungguhnya dia sangat mengetahui yang menguasi

Asy-Syuura:50

 بََلىٰٓ إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
ya/benar sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

menguasi
Al-Ahqaaf:33

 َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hadiid:2

 َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hasyr:6

َوالـلَّـُه َقِديٌر َوالـلَّـُه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan Allah yang menguasi dan Allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Mumtahinah:7

 َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

At-Taghaabun:1

 يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12

 نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8

 َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Mulk:1

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديرٌۢ
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa Al-Maidah:120 َقِديرٌۢ

فَُقِتَل َكيَْف َقدََّر
maka telah dibunuh bagaimana menurut (ia) telah sukses menetapkan

Al-
Muddaththir:19 َقدََّر

 ثُمَّ ُقِتَل َكيَْف َقدََّر
kemudian dia telah dibunuh bagaimana menurut (ia) telah sukses

menetapkan

Al-
Muddaththir:20

َوٱلَِّذى َقدََّر فََهَدٰى
dan yang (ia) telah sukses menetapkan maka dia memberi petunjuk

Al-Alaa:3
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ٍة َقدَُّروَها تَْقِديًرا َقَواِريَرا۟ ِمن ِفضَّ
kaca-kaca dari perak-perak (mereka) mengukurnya dengan ukuran Al-Insaan:16 َقدَُّروَها

نَْحُن َقدَّرْنَا بَيْنَُكُم ٱمْلَْوَت َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي
kami (kami) menentukan diantara kamu kematian dan tidak kami

dengan yang dikalahkan
Al-Waqi'a:60 َقدَّرْنَا

إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنَآ إِنََّها مَلَِن ٱْلغَِٰبِريَن
kecuali isterinya (kami) menentukan sesungguhnya ia sungguh

dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Hijr:60 َقدَّرْنَآ

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنََٰها ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya (kami)

menentukannya dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
An-Naml:57 َقدَّرْنََٰها

َوٱْلَقَمَر َقدَّرْنَُٰه َمنَاِزَل َحتَّىٰ َعاَد َكٱْلُعرُْجوِن ٱْلَقِديمِ
dan bulan telah (kami) tetapkannya tempat-tempat(nya) sehingga dia

mengulangi seperti tandan dahulu
YaaSiin:39 َقدَّرْنَُٰه

َقْد َجَعَل الـلَّـُه لُِكلِّ َشىٍْء َقْدًرا
sungguh telah ia menjadikan Allah bagi tiap-tiap sesuatu

ketentuan/ukuran
Ath-Thalaaq:3 َقْدًرا

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦ َوٱأْلَرُْض َجِميًعا َقبَْضتُُهۥ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya dan

bumi semuanya genggaman-nya
Az-Zumar:67 َقْدرِِهۦ

َوَما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
dan tidak (mereka) menghormati Allah sebenarnya/semestinya

ukurannya
Al-An'aam:91 َقْدرِِهۦٓ

 َما َقَدُروا۟ الـلَّـَه َحقَّ َقْدرِِهۦٓ
mereka tidak (mereka) menghormati Allah sebenar-benar ukurannya

Al-Hajj:74

أَنَُّهْم قَِٰدُروَن َعَليَْهآ أَتَىَٰهآ أَْمرُنَا َليْاًل أَْو نََهاًرا
sesungguhnya mereka (mereka[lk]) yang telah menguasai diatasnya
pendatangannya / pemberianya urusan kami malam hari atau sungai

Yunus:24 قَِٰدُروَن
َوَغَدْوا۟ َعَلىٰ َحرٍْد قَِٰدِريَن

dan (mereka) pergi pagi-pagi atas/terhadap pencegahan/penghalangan
(mereka[lk]) yang menguasai

Al-Qalam:25 قَِٰدِريَن
َى بَنَانَُهۥ بََلىٰ قَِٰدِريَن َعَلىٰٓ أَن نَُّسوِّ

yang benar/bahkan (mereka[lk]) yang menguasai atasku/terhadapku
dari disempurnakan jari-jemarinya

Al-Qiyaamah:4
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رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12
ُقِدَر

آ َءاتَىُٰه الـلَّـُه َوَمن ُقِدَر َعَليِْه ِرزُْقُهۥ فَْليُنِفْق ِممَّ
dan barang siapa telah ditetapkan atasnya rizkinya maka hendaknya

diberi nafkah (olehnya) dari apa dia memberi kepadanya Allah
Ath-Thalaaq:7

إِنَُّهۥ َعَلىٰ رَْجِعِهۦ َلَقاِدٌر
sesungguhnya dia atas/terhadap mengembalikanya sungguh (ia[lk])

yang telah menguasai
At-Taariq:8 َلَقاِدٌر

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ نَْصرِِهْم َلَقِديٌر َو
dan sesungguhnya kami Allah atas/terhadap menolong mereka[lk]

sungguh (ia[lk]) yang telah menguasai
Al-Hajj:39 َلَقِديٌر

إِنَّا َعَلىٰ ذََهابٍۭ ِبِهۦ َلقَِٰدُروَن َو
dan sesungguhnya kami atas/terhadap emas dengannya benar-benar

yang telah menguasai

Al-
Mu'minuun:18

َلقَِٰدُروَن
إِنَّا َعَلىٰٓ أَن نُِّريََك َما نَِعُدُهْم َلقَِٰدُروَن  َو

dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku (bahwa) telah
diperlihatkan kepadamu apa mengancamkan pada mereka benar-

benar yang telah menguasai

Al-
Mu'minuun:95

ِرِق َوٱمْلَغَٰرِِب إِنَّا َلقَِٰدُروَن  فَآَل أُْقِسُم ِبرَبِّ ٱمْلَشَٰ
maka (aku) bersumpah dengan tuhan tempat-tempat terbit matahari

dan barat sesungguhnya kami benar-benar yang telah menguasai
Al-Ma'arij:40

وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari

adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun
Al-Ma'arij:4 ِمْقَدارُهُۥ

ا تَُعدُّوَن ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥٓ أَْلَف َسنٍَة مِّمَّ
di dalam hari adalah dia ukurannya seribu tahun dari apa menghitung As-Sajdah:5 ِمْقَدارُهُۥٓ

ْقُدوًرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َقَدًرا مَّ
dan ia adalah ketetapan Allah ketetapan/keputusan yang ditetapkan Al-Ahzab:38 ْقُدوًرا مَّ

ْقتَِدًرا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu orang yang berkuasa Al-Kahfi:45 ْقتَِدًرا مُّ

ْقتَِدٍر َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُكلَِّها فَأََخذْنَُٰهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ
mereka telah mendustakan pada ayat-ayat Kami semuanya maka
kami ambil/azab mereka dengan azab sangat perkasa orang yang

sungguh-sungguh saling berkuasa

Al-Qamar:42 ْقتَِدٍر مُّ
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ْقتَِدرٍۭ ِفى َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ
di dalam tempat duduk kebenaran disisi yang menguasi/raja orang

yang berkuasa
Al-Qamar:55 ْقتَِدرٍۭ مُّ

ْقتَِدُروَن أَْو نُِريَنََّك ٱلَِّذى َوَعْدنَُٰهْم فَِإنَّا َعَليِْهم مُّ
atau telah diperlihatkan kepadamu yang (kami) ancamkan kepada

mereka maka sesungguhnya atas mereka orang-orang yang sungguh-
sungguh saling menguasai

Az-Zukhruf:42
ْقتَِدُروَن مُّ

َوذَاٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَِٰضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعَليِْه
Zun Nun (Yunus) tatkala (ia) lenyap orang yang dalam keadaan

marah lalu dia menyangka bahwa tidak kuasa atasnya
Al-Anbiyaa':87 نَّْقِدَر

آِئلنَِي َوَقدََّر ِفيَهآ أَْقوَٰتََها ِفىٓ أَْربََعِة أَيَّامٍ َسَوآًء لِّلسَّ
dan (ia) telah benar-benar menetapkan didalamnya makanan-

makanannya di dalam / pada empat[pr] hari sama bagi orang-orang
yang bertanya

Fush-Shilat:10
َوَقدََّر

َر َوَقدََّر  إِنَُّهۥ فَكَّ
sesungguhnya dia (ia) benar-benar memikirkan dan (ia) telah benar-

benar menetapkan

Al-
Muddaththir:18

ِننَي َوٱْلِحَساَب َوَقدَّرَهُۥ َمنَاِزَل لِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan (ia) telah benar-benar tetapkannya tempat-tempat(nya) supay
kalian mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

Yunus:5 َوَقدَّرَهُۥ
يَْر ِسيُروا۟ ِفيَها َليَالِىَ َوأَيَّاًما َءاِمِننَي َوَقدَّرْنَا ِفيَها ٱلسَّ

dan (kami) menetapkan di dalamnya (negeri itu) perjalanan kalian
hendaklah berjalan di dalamnya (negeri itu) pada malam hari dan

siang hari keadaan aman

Saba':18
َوَقدَّرْنَا

رِْد ِبغٍَٰت َوَقدِّْر ِفى ٱلسَّ أَِن ٱْعَمْل سَٰ
agar/hendalah (kamu) buatlah baju besi dan (kamu) sungguh-sungguh

ukurlah / tetapkanlah di dalam tenunan/anyaman
Saba':11 َوَقدِّْر

ِثيَل َوِجفَاٍن َكٱْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَّاِسيٍَٰت َوتَمَٰ
dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk

(ia[pr]) yang tidak bergerak
Saba':13 َوُقُدوٍر

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر َوفَرُِحوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia
kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai dan (mereka)

bergembira dengan kehidupan dunia

Arraad:26
َويَْقِدُر

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر  إِنَّ َربََّك يَبُْسُط ٱلرِّ
sesungguhnya Tuhanmu mereka memanjangkan/meluaskan rizki
kepada siapa dia kehendaki dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Isra:30
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زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر  يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر َلُهۥٓ الـلَّـُه يَبُْسُط ٱلرِّ
Allah mereka memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia

kehendaki dari pada hamba-hambanya dan (ia) menyempitkan /
menguasai baginya

Al-Ankabuut:62

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر  أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Ar-Ruum:37

َويَْقِدُر َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) menyempitkan / menguasai akan tetapi kebanyakan manusia

tidak mereka mengetahui
Saba':36

َويَْقِدُر َلُهۥ َوَمآ أَنفَْقتُم مِّن َشىٍْء
dan (ia) menyempitkan / menguasai baginya dan tidak kalian telah

membelanjakan dari sesuatu
Saba':39

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر  أََو َلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
atau setiap tidak dia mengetahui bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Az-Zumar:52

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَبُْسُط ٱلرِّ مَٰ  َلُهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Asy-Syuura:12

أَيَْحَسُب أَن لَّن يَْقِدَر َعَليِْه أََحٌد
apakah (manusia) menyangka bahwa tidak menguasai atasnya

seorang
Al-Balad:5 يَْقِدَر

ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidak menguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75 يَْقِدُر

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidak menguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76

۟ ا َكَسبُوا الَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّمَّ
tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari apa mereka telah

melakukan
Al-Baqarah:264 يَْقِدُروَن
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ا َكَسبُوا۟ َعَلىٰ َشىٍْء الَّ يَْقِدُروَن ِممَّ
tidak mereka menguasai dari apa mereka telah melakukan

atas/terhadap sesuatu
Ibrahim:18

أاَلَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّن فَْضِل الـلَّـِه
bahwa tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari karunia

Allah
Al-Hadiid:29

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dankalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

يَُقدُِّر

ُقْل ُهَو ٱْلَقاِدُر َعَلىٰٓ أَن يَبَْعَث َعَليُْكْم َعذَابًا
kamu hendaklah mengatakan dia yang menguasai atasku/terhadapku

untuk mengirimkan atas kalian azab / siksa
Al-An'aam:65 ٱْلَقاِدُر

يَْخُلُق َما يََشآُء َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَقِديُر
dia menciptakan apa dia kehendaki dan dia yang sangat mengetahui

yang menguasai
Ar-Ruum:54 ٱْلَقِديُر

إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ِفى َليَْلِة ٱْلَقْدِر
sesungguhnya kami (kami) turunkannya di dalam malam kemuliaan Al-Qadr:1 ٱْلَقْدِر

 َوَمآ أَْدَرىَٰك َما َليَْلُة ٱْلَقْدِر
dan tidak memberitahukan kamu apa malam kemuliaan

Al-Qadr:2

َليَْلُة ٱْلَقْدِر َخيٌْر مِّْن أَْلِف َشْهٍر
malam kemuliaan kebaikan dari seribu bulan

Al-Qadr:3

فََقَدرْنَا فَِنْعَم ٱْلقَِٰدُروَن
lalu (kami) menentukan maka nikmat orang-orang yang menentukan Al-Mursalaat:23 ٱْلقَِٰدُروَن
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س د ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kudus, saleh, keramat, sakti,

alim, muharram, muharam, yg dipersuci, munafik, yg berlagak suci, suci
lamisan, murni, bersih, tulen, belaka, putih, berbudi luhur, bajik, berbudi
tinggi, gunawan, berkenaan dgn perawan, pertama, sangat baik, yg patut

untuk orang suci, yg disebut orang suci, yg tinggal tdk berdosa, seperti
malaikat, seperti bidadari, seperti orang suci, belum berdosa, tdk bernoda,

sempurna, rapi sekali, amat bersih, tanpa cela, tdk tercela, rohani,
rohaniah, batin, keagamaan, batiniah, sakramen, yg berhubung dgn
upacara sakramen, yg dilarang, suci , amat suci, amat keramat, yg

diilindungi karena suci , imani, yg beribadat, abid, imaniah, beriman,
taqwa, taat, khusyuk, beragama, agamawi, agamis

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, membersihkan, mencuci,
menyucikan, memurnikan, menjernihkan, mencuci perut, merapikan,

beruntung, mengorek, mengosongkan, membuka, menjauhi,
membebaskan, melewati, membereskan, menghilangkan, memperjelas,

memecahkan, menjadi terang, menyelamatkan, menghabiskan,
menggunduli, cuci perut, menyingkirkan, mengusir, menghapuskan,

membeningkan, menghapus, menyeka, menyapu, mengusap,
mendesinfeksikan, mendesinfeksi, gagal, menjuarai, memanjang, meniup,

membentang, melenyapkan, menyisihkan, membunuh, mengelap,
menaburi, mengikis, menggores, mengeruk, memarut, menyaring,

membesut, menghaluskan, memperhalus, membilas, meminum dgn lahap,
memeriksa, menjelajah, menggosok, mengampelas , mengampelas,

menggilap, memotong puncak pohon, mengancingkan, mengancing,
memperbarui, bimbang, menggagap, berjalan bergoyang, berjalan dgn

tersandung, berjalan dgn terhuyung-huyung

ٱمْلَُقدََّسَة ٱْلُقدُّوِس ٱْلُقدُّوُس ٱْلُقُدِس َونَُقدُِّس
wanita-wanita yang

sangat suci sangat suci sangat suci kudus/suci dan disucikan
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ٱمْلَُقدَِّس
orang-orang yang sangat suci

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونَْحُن نَُسبِّحُ ِبَحْمِدَك َونَُقدُِّس َلَك
dan kami kami bertasbih dengan memujimu dan disucikan bagiMu Al-Baqarah:30 َونَُقدُِّس

ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
bukti-bukti kebenaran dan kami memperkuat dia dengan ruhul/roh

kudus/suci
Al-Baqarah:87 ٱْلُقُدِس

 َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

إِذْ ِبُروحِ ٱْلُقُدِس تَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل
ketika/di waktu dengan ruhul/roh kudus/suci kamu berbicara manusia

di dalam buaian dan kedewasaan
Al-Maidah:110

بَِّك ِبٱْلَحقِّ ُقْل نَزََّلُهۥ ُروُح ٱْلُقُدِس ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan ia telah benar-benar menurunkannya

ruhul / roh kudus/suci dari tuhanmu dengan kebenaran
An-Nahl:102

لَُٰم ٱمْلُؤِْمُن ٱمْلَُهيِْمُن ٱْلَعِزيزُ ٱمْلَلُِك ٱْلُقدُّوُس ٱلسَّ
raja sangat suci sejahtera (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

mengaruniai kemanan orang yang mengawal / menjaga maha perkasa
Al-Hasyr:23 ٱْلُقدُّوُس

ٱمْلَلِِك ٱْلُقدُّوِس ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
raja sangat suci sangat perkasa Maha Bijaksana Al-Jumu'ah:1 ٱْلُقدُّوِس

يََٰقْومِ ٱْدُخُلوا۟ ٱأْلَرَْض ٱمْلَُقدََّسَة ٱلَِّتى َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
hai kaumku kalian hendaklah masuk tanah/bumi wanita-wanita yang

sangat suci yang diamenuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Maidah:21 ٱمْلَُقدََّسَة

إِنِّىٓ أَنَا۠ َربَُّك فَٱْخَلعْ نَْعَليَْك إِنََّك ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
sesungguhnya aku Aku tuhanmu maka lepaskan/tanggalkan kedua

terompah kamu[lk] sesungguhnya kamu di lembah orang-orang yang
sangat suci tuwa

Thaahaa:12
ٱمْلَُقدَِّس

إِذْ نَاَدىُٰه َربُُّهۥ ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
tatkala (dia) menyerunya tuhannya di lembah orang-orang yang

sangat suci tuwa
An-Naziaat:16
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م د ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jaman purbakala, kekunoan,

permulaan sejarah, peninggalan kuno, masa lampau, masa tadi, jaman
dahulu , kaki, telapak kaki, langkah, ceker, umbi, bagian bawah, dasar,

basis, pangkalan, alas, landasan, tungkai, taraf, suku, kaki buatan, pasak,
sangkutan, penjepit, sumbat, jari kaki, ujung kaki, betis, batang, pisau,
tulang kering, anak kunci, kaki , keusangan, kekeringan, kegersangan,

kekersangan, sifat , kekekalan, keabadian, akhirat, kelanggengan,
kebakaan, kehidupan yg kekal, ketetapan, permanenensi, pekerjaan tetap,

kelangsungan, daya tahan, kebakaan, leluhur, nenek moyang, karuhun,
bebet, datuk, keturunan, asal, saham, persediaan, stok, efek, modal,

sumber, naskah asli, ayah, bapak, sang ayah, papa, sang bapa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperpanjang,

memberikan, menyampaikan, mengulurkan, merentangkan, mementang,
membabarkan, memperluas, membentang, meluaskan, mengulur,
mengembangkan, memperbesar, memperbanyak, membesarkan,

memperbanyakkan, sampai, menjangkau, menawarkan, menganjurkan,
memperdalam, menghampar, memperluaskan, menawari, menyajikan,

mempersembahkan, mengajukan, memperkenalkan, menyerahkan,
tunduk, menyerah, memasrahkan, menuruntukan, memperturuntukan,

menganut, menganuti, memperturut-turuntukan, menua, bertambah tua,
menjadi tua, menuakan, menyimpan lama, mendahului, melebihi,

mendahulukan, mempelopori, mengawal, mencapai, meraih, menyentuh,
menghubungi, menggapai

تََقدََّم تَْستَْقِدُموَن أَْقَداِمنَا أَْقَداَمنَا أَْقَداَمُكْم
(ia) kemudian telah

lewat / berlalu
kelak akan

mendahulukan
telapak-telapak kaki

kami
pendirian-pendirian

kami
kedudukan-

kedudukan kalian

َقَدَم َقَدمٌۢ فََقدُِّموا۟ تَُقدُِّموا۟ تََقدََّم

(ia) meneguhkan tapak/kaki
maka (kalian) cepat-

cepat
mendahulukanlah
(kt perintah/seru)

kalian didahulukan (ia) kemudian telah
lewat / berlalu

۟ َقدَُّموا َقدََّمْت َقدََّم َقِديٌم َقَدَم
(mereka)

menyediakan/meneguhkan
ia

menyediakan/meneguhkan
(ia) telah benar-benar

menyediakan/meneguhkan
keteguhan

/ lama
(ia)

meneguhkan
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َوَقِدْمنَآ َقدَّْمتُْم َقدَّْمتُُموهُ َقدَّْمُت َقدَُّموا۟
dan (kami)

meneguhkan
(kalian)

menyediakan
(kalian)

menyediakannya/membawanya
(aku) telah

menyediakan
(mereka)

menyediakan/meneguhkan

يَْستَْقِدُموَن يَتََقدََّم َوٱأْلَْقَدامِ َوَقدُِّموا۟ َوَقِدْمنَآ
memohon

mendahulukan
menjadi sangat
mendahulukan

dan telapak-telapak
kaki

dan (kalian) cepat-
cepat dahulukanlah

dan (kami)
meneguhkan

ٱْلَقِديمِ
dahulu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7 أَْقَداَمُكْم

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Al-Baqarah:250
أَْقَداَمنَا

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Ali-Imran:147

ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن ٱأْلَْسفَلنَِي
dari jin-jin dan manusia jadikan keduanya di bawah telapak-telapak

kaki kami supaya keduanya menjadi dari orang-orang yang hina
Fush-Shilat:29 أَْقَداِمنَا

يَْومٍ الَّ تَْستَـِْٔخُروَن َعنُْه َساَعًة واََل تَْستَْقِدُموَن
hari tidak minta diundurkan daripadanya saat dan tidak kelak akan

mendahulukan
Saba':30 تَْستَْقِدُموَن

َر لِّيَْغِفَر َلَك الـلَّـُه َما تََقدََّم ِمن ذَنِۢبَك َوَما تَأَخَّ
dengan (ia[lk]) yang digilai bagimu Allah apa yang (ia) kemudian

telah lewat / berlalu dari dosa-dosamu yang besar dia mengakhirkan
Al-Fath:2 تََقدََّم
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َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan
Al-Baqarah:110 ۟ تَُقدُِّموا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1

َءأَْشفَْقتُْم أَن تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى نَْجَوىُٰكْم َصَدقٍَٰت
apakah (kalian[lk]) takut bahwa kalian didahulukan diantara hadapan

(sebelum) membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah

Al-
Mujaadilah:13

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12

۟ فََقدُِّموا

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya

diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah
teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94
َقَدمٌۢ

أَنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم
bahwasanya bagi mereka (ia) meneguhkan kebenaran disisi tuhan

mereka
Yunus:2 َقَدَم

ذَآ إِفٌْك َقِديٌم إِذْ َلْم يَْهتَُدوا۟ ِبِهۦ فََسيَُقوُلوَن هَٰ َو
dan karena tidak mendapat petunjuk dengannya maka (mereka) akan

mengatakan ini perpalingan / kebohongan keteguhan / lama
Al-Ahqaaf:11 َقِديٌم

َقاُلوا۟ َربَّنَا َمن َقدََّم َلنَا
mereka berkata ya tuhan kami barang siapa (ia) telah benar-benar

menyediakan/meneguhkan bagi kami
Shaad:61 َقدََّم

َر ُن يَْوَمِئذٍۭ ِبَما َقدََّم َوأَخَّ نسَٰ يُنَبَّؤُا۟ ٱإْلِ
diberitakanlah manusia pada hari itu tentang apa (ia) telah benar-

benar menyediakan/meneguhkan (dia) mengakhirkan
Al-Qiyaamah:13

4380

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَلن يَتََمنَّْوهُ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya

karena apa ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:95 َقدََّمْت

ذَٰلَِك ِبَما َقدََّمْت أَيِْديُكْم
itu dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-

tangan kalian
Ali-Imran:182

بَتُْهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فََكيَْف إِذَآ أَصَٰ
maka bagaimanakah apabila dia menimpakan bencana dengan sebab

ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
An-Nisa:62

َلِبئَْس َما َقدََّمْت َلُهْم أَنفُُسُهْم
sungguh amat buruk apa ia menyediakan/meneguhkan bagi mereka

diri-diri mereka
Al-Maidah:80

ذَٰلَِك ِبَما َقدََّمْت أَيِْديُكْم
itu dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-

tangan kalian
Al-Anfaal:51

فَأَْعرََض َعنَْها َونَِسىَ َما َقدََّمْت يََداهُ
maka (ia) menyebabkan memalingkan dari padanya dan (dia) lupa

apa yang ia menyediakan/meneguhkan tangannya
Al-Kahfi:57

ذَٰلَِك ِبَما َقدََّمْت يََداَك
itu dengan apa/sebab ia menyediakan/meneguhkan tanganmu

Al-Hajj:10

َوَلوآَْل أَن تُِصيبَُهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan supaya tidak bahwa/ketika ditimpa mereka[lk] bencana dengan

apa/sebab ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Qashash:47

إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم إِذَا ُهْم يَْقنَطُوَن َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan apa/sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka tiba-tiba mereka
berputus asa

Ar-Ruum:36

َن َكفُوٌر نسَٰ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فَِإنَّ ٱإْلِ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka maka
sesungguhnya manusia keingkaran

Asy-Syuura:48

َوْلتَنظُْر نَفٌْس مَّا َقدََّمْت لَِغٍد
dan hendaklah memperhatikan jiwa/seorang apa ia

menyediakan/meneguhkan untuk esok pagi
Al-Hasyr:18

واََل يَتََمنَّْونَُهۥٓ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya
dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan

mereka

Al-Jumu'ah:7

يَنظُُر ٱمْلَرُْء َما َقدََّمْت يََداهُ
dia melihat seseorang apa ia menyediakan/meneguhkan tangannya

An-Naba:40
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رَْت َعلَِمْت نَفٌْس مَّا َقدََّمْت َوأَخَّ
(ia) mengetahui jiwa/seorang apa ia menyediakan/meneguhkan dan

(ia[pr]) mengakhirkan/tinggalkan
Al-Infitaar:5

َونَْكتُُب َما َقدَُّموا۟ َوَءاثَٰرَُهْم وَُكلَّ َشىٍْء
dan menulis apa (mereka) menyediakan/meneguhkan dan bekas-

bekas mereka dan tiap-tiap sesuatu
YaaSiin:12 ۟ َقدَُّموا

َوَقْد َقدَّْمُت إَِليُْكم ِبٱْلَوِعيِد
dan sesungguhnya (aku) telah menyediakan kepadamu dengan

janji/ancaman
Qaaf:28 َقدَّْمُت

يَُقوُل يََٰليْتَِنى َقدَّْمُت لَِحيَاِتى
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) telah menyediakan untuk

hidupku
Al-Fajr:24

أَنتُْم َقدَّْمتُُموهُ َلنَا فَِبئَْس ٱْلَقرَاُر
kalian (kalian) menyediakannya/membawanya bagi kami maka amat

buruk tempat ketetapan/kediaman
Shaad:60 َقدَّْمتُُموهُ

ا تُْحِصنُوَن يَأُْكْلَن َما َقدَّْمتُْم َلُهنَّ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
(ia) memakan apa (kalian) menyediakan bagi mereka kecuali sedikit

dari apa kamu simpan
Yusuf:48 َقدَّْمتُْم

َوَقِدْمنَآ إَِلىٰ َما َعِمُلوا۟ ِمْن َعَمٍل
dan (kami) meneguhkan kepada apa mereka mengerjakan dari

pekerjaan/amal
Al-Furqon:23 َوَقِدْمنَآ

أَنَّىٰ ِشئْتُْم َوَقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكْم
bahwasanya kalian telah menghendaki dan (kalian) cepat-cepat

dahulukanlah untuk diri kalian
Al-Baqarah:223 ۟ َوَقدُِّموا

ُهْم فَيُؤَْخذُ ِبٱلنَّوَِٰصى َوٱأْلَْقَدامِ يُْعَرُف ٱمْلُْجرُِموَن ِبِسيمَٰ
diketahui / dikenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda
mereka lalu dipegang/diambil dengan umbun-umbun dan telapak-

telapak kaki

Ar-Rahman:41
َوٱأْلَْقَدامِ

َر مِلَن َشآَء ِمنُكْم أَن يَتََقدََّم أَْو يَتَأَخَّ
bagi siapa ia menghendaki diantara kalian bahwa menjadi sangat

mendahulukan atau (dia) akan menangguhkan

Al-
Muddaththir:37

يَتََقدََّم
فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَأِْخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن

maka jika dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah
menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan

Al-A'raaf:34 يَْستَْقِدُموَن
 إِذَا َجآَء أََجُلُهْم فَاَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن

apabila dia datang ajal/waktu mereka maka tidak mereka berubah
menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan

Yunus:49
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 فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم اَل يَْستَـِْٔخُروَن َساَعًة واََل يَْستَْقِدُموَن
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka tidak mereka berubah

menjadi mengundurkan saat dan tidak memohon mendahulukan
An-Nahl:61

يَْقُدُم َقْوَمُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
mendirikan kaumnya pada hari kiamat-kiamat Huud:98 يَْقُدُم

َويُثَبَِّت ِبِه ٱأْلَْقَداَم
dan benar-benar akan memperteguh dengannya telapak-kaki /

pendirian
Al-Anfaal:11 ٱأْلَْقَداَم

أَنتُْم َوَءابَآؤُُكُم ٱأْلَْقَدُموَن
kalian dan bapak-bapak / nenek moyang kalian terdahulu Asy-Syu'araa':76 ٱأْلَْقَدُموَن

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه إِنََّك َلِفى َضلَٰلَِك ٱْلَقِديمِ
mereka berkata demi Allah sesungguhnya kamu sungguh dalam

kekeliruanmu dahulu
Yusuf:95 ٱْلَقِديمِ

 َوٱْلَقَمَر َقدَّرْنَُٰه َمنَاِزَل َحتَّىٰ َعاَد َكٱْلُعرُْجوِن ٱْلَقِديمِ
dan bulan telah (kami) tetapkannya tempat-tempat(nya) sehingga dia

mengulangi seperti tandan dahulu
YaaSiin:39

َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَْقِدِمنَي ِمنُكْم َوَلَقْد َعلِْمنَا ٱمْلُْستَـِْٔخِريَن
dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang terdahulu diantara

kalian dan sesungguhnya (kami) mengetahui orang-orang kemudian
Al-Hijr:24 ٱمْلُْستَْقِدِمنَي
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ن د ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tiruan, peniruan, lancung,

gadungan, turutan, contoh, teladan, misal, umpama, perbandingan, kaca,
pola, disain, patrun, guntingan, susunan gambar dan warna

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meniru, mencontoh, menuruti,
menirukan, membeo, merupakan tiruan, menurut, menuruntukan,
memperturuntukan, menyama-nyama, mengikuti, menyusul, ikut,

menganut, mengejar, mengikuti

ٱْقتَِدهْ ْقتَُدوَن مُّ
kamu tertariklah untuk mengikuti dia orang-orang yang cepat mengikuti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْقتَُدوَن إِنَّا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم مُّ َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

orang-orang yang cepat mengikuti
Az-Zukhruf:23 ْقتَُدوَن مُّ

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه فَِبُهَدىُٰهُم ٱْقتَِدهْ
itulah mereka orang-orang yang dia mendapat petunjuk Allah maka

dengan ditunjukkan (oleh mereka) kamu tertariklah untuk mengikuti
dia

Al-An'aam:90 ٱْقتَِدهْ
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Kosakata AlQuran

ف ذ ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelemparan, pengusiran,

pengenyahan, usiran, pengeluaran dgn paksa, penyemburan, pelemparan,
pengeluaran, pendaulatan, tindakan pemecatan, orang yg mendaulat,

orang yg mengusir, penolakan, pengejaran, pencarian, kejaran,
pemburuan, bubaran, pembubaran, pemencaran, penyebaran, pertebaran,

dissolution, liquidation, dismissal, dismission, dispersal, dispersion,
abrogation, pengusiran , penjatuhan, anggukan, proyeksi, penonjolan,

proyek, penyorotan, bonjol
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memfitnah, mengumpat,

mempergunjing, mempergunjingkan, menuduh, menuding, mendakwa,
menyalahkan, mempersalahkan, menggugat, menuduhkan, mendakwakan,

memperdakwakan

َويَْقِذفُوَن َوَقذََف نَْقِذُف فَٱْقِذِفيِه فََقذَفْنََٰها
dan

melemparkan/menduga-
dugakan

dan (ia)
memasukkan/melemparkan melemparkan maka lemparkan

dia
maka (kami)

melemparkannya

ٱْقِذِفيِه يَْقِذُف َويُْقذَفُوَن
lemparkanlah dia memasukkan/melemparkan dan dilempari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اِمِرىُّ فََقذَفْنََٰها فََكذَٰلَِك أَْلَقى ٱلسَّ
maka (kami) melemparkannya maka demikian itu dia melemparkan

Samiri
Thaahaa:87 فََقذَفْنََٰها

أَِن ٱْقِذِفيِه ِفى ٱلتَّابُوِت فَٱْقِذِفيِه ِفى ٱْليَمِّ
agar/hendalah lemparkanlah dia di dalam peti maka lemparkan dia di

dalam laut
Thaahaa:39 فَٱْقِذِفيِه

بَْل نَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعَلى ٱْلبَِٰطِل فَيَْدَمُغُهۥ
bahkan melemparkan dengan yang hak atas/terhadap (ia[lk]) yang

melakukan kebatilanmenghancurkannya
Al-Anbiyaa':18 نَْقِذُف
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KosakataAlQuran

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُُلوَن َوتَأِْسُروَن فَِريًقا
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan

itu segolongan/sebagiankalian membunuh danmenawan
segolongan/sebagian

Al-Ahzab:26 َوَقذََف

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2

َويَْقِذفُوَن ِبٱْلَغيِْب ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan melemparkan/menduga-dugakan dengan yang gaib dari tempat

yang jauh
Saba':53 َويَْقِذفُوَن

ُعوَن إَِلى ٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰ َويُْقذَفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب مَّ الَّ يَسَّ
tidak mendengarkan kepada pemuka-pemuka sangat tinggi dan

dilempari dari setiap (ia[lk]) yang menepikan
Ash-Shaafaat:8 َويُْقذَفُوَن

ُقْل إِنَّ َربِّى يَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku

memasukkan/melemparkan dengan kebenaran sangat mengetahui
segala yang gaib

Saba':48 يَْقِذُف

أَِن ٱْقِذِفيِه ِفى ٱلتَّابُوِت فَٱْقِذِفيِه ِفى ٱْليَمِّ
agar/hendalah lemparkanlah dia di dalam peti maka lemparkan dia di

dalam laut
Thaahaa:39 ٱْقِذِفيِه
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Kosakata AlQuran

ا ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bacaan, interpretasi, tafsiran,

kuliah, ceramah, literatur, sastra, kepustakaan, kesusasteraan, mantera,
jampi, percakapan, pembicaraan, tutur, kata, kabar, perkataan, sabda,
pesan, ekspresi, ungkapan, pernyataan, ucapan, perasaan, omongan,

kecek, kabar angin, janji, perkataan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengatakan, menetapkan,
memutuskan, menentukan, bersabda, menitahkan, berbicara, bicara,

berkata, mengatakan, berpidato, bersabda , bilang, mengucapkan, kata,
ujar, menduga keras, menceritakan, memberitahukan, bercerita,
mengetahui, menyuruh, menyatakan, menegaskan, menerangkan,

merumuskan, menuntut, meminta, menggugat, menyebut, menyinggung,
menyebuntukan, mengungkapkan, mengungkap, memperlihatkan,

menyingkapkan, menampakkan, menyuarakan, berucap, melahirkan,
memanjatkan, menutupi, membajui, menyandangi, membeli sandang,

menyanyi, membunyikan, mengekspresikan, menyampaikan,
mengutarakan

۟ فَٱْقرَُءوا فََقَرأَهُۥ َسنُْقرِئَُك ِبٱْلُقرَْءاِن ِبُقرَْءاٍن
maka bacalah lalu (ia)

membacakannya
akan bacakan

kepadamu dengan Al-Qur'an dengan al-qur'an

ُقِرئَ ُقُرٓوٍء َقَرأْنَُٰه َقَرأَْت فَٱْقرَُءوا۟
dibacakan suci (dari haid) telah

membacakannya (kamu) membaca maka bacalah

ُقرَْءاَن ُقرَْءاٍن ُقرَْءاٌن ُقرَْءانًا ُقِرئَ
bacaan al quran quran bacaan dibacakan

لِتَْقَرأَهُۥ َلُقرَْءاٌن ُقرْءَٰنًا ُقرَْءانَُهۥ ُقرَْءاَن
supaya

membacakannya sungguh al-qur'an bacaan bacaannya bacaan
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Kosakata Al-Quran

َوُقرَْءاٍن َوُقرَْءاٌن َوُقرَْءانًا نَّْقَرؤُهُۥ لِتَْقَرأَهُۥ
dan al qur'an dan al-quran dan al-qur'an membacanya supaya

membacakannya

َوٱْلُقرَْءاِن َوٱْلُقرَْءاَن َوُقرَْءانَُهۥ َوُقرَْءاَن َوُقرَْءاٍن
dan Al Quran dan Al Quran dan bacaannya dan bacaan dan al qur'an

ٱْلُقرَْءاَن
al quran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَآ أَْو بَدِّْلُه ِبُقرَْءاٍن َغيِْر هَٰ
dengan al-qur'an selain/tanpa ini atau (kamu) gantilah ia secara tuntas Yunus:15 ِبُقرَْءاٍن

واََل تَْعَجْل ِبٱْلُقرَْءاِن ِمن َقبِْل أَن يُْقَضىٰٓ إَِليَْك َوْحيُُهۥ
dan jangan minta menyegerakan dengan Al-QurXan dari sebelum

bahwa diselesaikan/disempurnakan kepadamu wahyukannya
Thaahaa:114 ِبٱْلُقرَْءاِن

ْر ِبٱْلُقرَْءاِن َمن يََخاُف َوِعيِد فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah dengan Al

QurXan orang yang mereka takut janjiku / ancamanku
Qaaf:45

َسنُْقرِئَُك فَاَل تَنَسىٰٓ
akan bacakan kepadamu maka tidakmelupakan Al-Alaa:6 َسنُْقرِئَُك

فََقَرأَهُۥ َعَليِْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ ُمؤِْمِننَي
lalu (ia) membacakannya atas mereka tidak adalah mereka dengannya

para yang beriman

Asy-
Syu'araa':199

فََقَرأَهُۥ
َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ

maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia
mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])

berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

۟ فَٱْقرَُءوا
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KosakataAlQuran

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ فَِإذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه ِمَن ٱلشَّ
maka apabila (kamu) membaca al quran maka hendaklah kamu

mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam/terkutuk
An-Nahl:98 َقَرأَْت

إِذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن َجَعْلنَا بَيْنََك َو
dan apabila (kamu) membaca al quran kami jadikan antara kamu

Al-Isra:45

فَِإذَا َقَرأْنَُٰه فَٱتَِّبعْ ُقرَْءانَُهۥ
maka apabila telah membacakannya maka ikutilah bacaannya Al-Qiyaamah:18 َقَرأْنَُٰه

َوٱمْلُطَلَّقَُٰت يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ ثَلَٰثََة ُقُرٓوٍء
dan wanita-wanita yang ditalak menjadi sangat menahan dengan diri

mereka[pr] tiga[lk] suci (dari haid)
Al-Baqarah:228 ُقُرٓوٍء

إِذَا ُقِرئَ ٱْلُقرَْءاُن فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥ َو
dan jika dibacakan al-qur'an maka dengarkanlah baginya Al-A'raaf:204 ُقِرئَ

إِذَا ُقِرئَ َعَليِْهُم ٱْلُقرَْءاُن اَل يَْسُجُدوَن َو
dan apabila dibacakan atas mereka al-qur'an tidak mereka bersujud

Al-Inshiqaaq:21

َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31
ُقرَْءانًا

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َوَصرَّفْنَا ِفيِه ِمَن ٱْلَوِعيِد
dan demikianlah (kami) turunkannya bacaan bahasa arab dan (kami)

telah ulang-ulang tentang (kebenaran) itu dari beberapa ancaman
Thaahaa:113

ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َغيَْر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
bacaan bahasa arab tidak / bukan / selain yang memiliki kebengkokan

boleh jadi mereka mereka bertakwa
Az-Zumar:28

َلْت َءايَٰتُُهۥ ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن ِكتٌَٰب فُصِّ
catatan / ketetapan benar-benar dijelaskan ayat-ayatnya bacaan

bahasa arab bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Fush-Shilat:3
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KosakataAlQuran

َوَلْو َجَعْلنَُٰه ُقرَْءانًا أَْعَجِميًّا
dan jika telah kami jadikannya bacaan bahasa asing/selain bahasa

arab
Fush-Shilat:44

وََكذَٰلَِك أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا
dan demikian kami telah wahyukan kepadamu bacaan bahasa arab

Asy-Syuura:7

فََقاُلٓوا۟ إِنَّا َسِمْعنَا ُقرَْءانًا َعَجبًا
maka mereka mengatakan sesungguhnya kami kami dengar bacaan

keheranan
Al-Jinn:1

بَْل ُهَو ُقرَْءاٌن مَّجِيٌد
bahkan dia quran sangat mulia Al-Buruuj:21 ُقرَْءاٌن

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

ُقرَْءاٍن

َوُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر إِنَّ ُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
dan bacaan fajar sesungguhnya bacaan fajar adalah dia yang

disaksikan
Al-Isra:78 ُقرَْءاَن

فَِإذَا َقَرأْنَُٰه فَٱتَِّبعْ ُقرَْءانَُهۥ
maka apabila telah membacakannya maka ikutilah bacaannya Al-Qiyaamah:18 ُقرَْءانَُهۥ

إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami (kami) turunkannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Yusuf:2 ُقرْءَٰنًا

إِنَّا َجَعْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah kami jadikannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Az-Zukhruf:3

إِنَُّهۥ َلُقرَْءاٌن َكِريٌم
sesungguhnya dia sungguh al-qur'an (ia[lk]) yang sangat mulia Al-Waqi'a:77 َلُقرَْءاٌن

َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106
لِتَْقَرأَهُۥ

َوَلن نُّؤِْمَن لِرُِقيَِّك َحتَّىٰ تُنَزَِّل َعَليْنَا ِكتَٰبًا نَّْقَرؤُهُۥ
dan kami tidak beriman untuk dinaikkanmu sehingga dia menurunkan

atas kami suatu kewajiban membacanya
Al-Isra:93 نَّْقَرؤُهُۥ
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َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106
َوُقرَْءانًا

إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقرَْءاٌن مُِّبنٌي
tidak dia kecuali pelajaran/peringatan dan al-quran yang nyata YaaSiin:69 َوُقرَْءاٌن

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوُقرَْءاٍن مُِّبنيٍ
Alif Laam Raa itu ayat-ayat kitab dan al qur'an yang nyata Al-Hijr:1 َوُقرَْءاٍن

َوُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر إِنَّ ُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
dan bacaan fajar sesungguhnya bacaan fajar adalah dia yang

disaksikan
Al-Isra:78 َوُقرَْءاَن

إِنَّ َعَليْنَا َجْمَعُهۥ َوُقرَْءانَُهۥ
sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dan bacaannya Al-Qiyaamah:17 َوُقرَْءانَُهۥ

َوَلَقْد َءاتَيْنََٰك َسبًْعا مَِّن ٱمْلَثَاِنى َوٱْلُقرَْءاَن ٱْلَعِظيَم
dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu tujuh dari (ia)

yang dua/berulang-ulang dan Al Quran maha besar/maha agung
Al-Hijr:87 َوٱْلُقرَْءاَن

َوٱْلُقرَْءاِن َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَعْهِدِهۦ ِمَن الـلَّـِه
dan Al Quran dan siapakah dia menepati janjinya dari Allah At-Taubah:111 َوٱْلُقرَْءاِن

َوٱْلُقرَْءاِن ٱْلَحِكيمِ
demi Al QurXan penuh hikmat

YaaSiin:2

ٓص َوٱْلُقرَْءاِن ِذى ٱلذِّْكِر
shad demi Al Quran yang memiliki peringatan

Shaad:1

ٓق َوٱْلُقرَْءاِن ٱمْلَجِيِد
qâf demi Al QurXan sangat terpuji/mulia

Qaaf:1

فَْسـَِٔل ٱلَِّذيَن يَْقرَُءوَن ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلَِك
maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum

kamu
Yunus:94 يَْقرَُءوَن

فََمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْقرَُءوَن ِكتَٰبَُهْم واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
maka barang siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan kanannya
maka itulah mereka membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka

dianiaya sedikitpun

Al-Isra:71

فَيَُقوُل َهآؤُُم ٱْقرَُءوا۟ ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan marilah/ambillah (kalian) bacalah kitab Al-Haaqqah:19 ۟ ٱْقرَُءوا
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ٱْقَرأْ ِكتَٰبََك َكفَىٰ ِبنَفِْسَك ٱْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا
(kamu) bacalah kitabmu cukuplah dengan dirimu sendiri hari atas

kamu perhitungan
Al-Isra:14 ْ ٱْقَرأ

ٱْقَرأْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱلَِّذى َخَلَق
(kamu) bacalah dengan nama tuhanmu yang dia menciptakan

Al-Alaq:1

ٱْقَرأْ َوَربَُّك ٱأْلَْكرَُم
(kamu) bacalah dan tuhanmu amat mulia

Al-Alaq:3

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغيِْر الـلَّـِه
ia membenam mereka memperhatikan al quran dan jika adalah dia

dari sisi selain/tanpa Allah
An-Nisa:82 ٱْلُقرَْءاَن

إِن ُكنَت ِمن َقبْلِِهۦ مَلَِن ٱْلغَِٰفلنَِي ذَا ٱْلُقرَْءاَن َو هَٰ
ini al quran dan sesungguhnya adalah kamu dari sebelumnya sungguh

dari/termasuk orang-orang yang lalai
Yusuf:3

ٱلَِّذيَن َجَعُلوا۟ ٱْلُقرَْءاَن ِعِضنَي
orang-orang yang (mereka) menjadikan al quran terbagi-bagi

Al-Hijr:91

يْطَِٰن ٱلرَِّجيمِ فَِإذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن فَٱْستَِعذْ ِبالـلَّـِه ِمَن ٱلشَّ
maka apabila (kamu) membaca al quran maka hendaklah kamu

mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam/terkutuk
An-Nahl:98

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَْهِدى لِلَِّتى ِهىَ أَْقَوُم إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia menunjukkan bagi yang dia

paling/lebih lurus
Al-Isra:9

إِذَا َقَرأَْت ٱْلُقرَْءاَن َجَعْلنَا بَيْنََك َو
dan apabila (kamu) membaca al quran kami jadikan antara kamu

Al-Isra:45

َمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن لِتَْشَقىٰٓ
tidak kami telah menurunkan atas kamu al quran supaya celaka

Thaahaa:2

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل ٱلرَُّسوُل يَٰرَبِّ إِنَّ َقْوِمى ٱتََّخذُوا۟ هَٰ
dan dia mengucapkan mengetahui ya tuhanku sesungguhnya kaum

mereka mengambil/menjadikan ini al quran yang dijauhi
Al-Furqon:30

إِنََّك َلتَُلقَّى ٱْلُقرَْءاَن ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َعلِيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu sungguh kamu diperkenalkan al quran dari

sisi hikmah/bijaksana sangat pandai
An-Naml:6

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَُقصُّ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia mengkisahkan atas/terhadap Bani Israil

An-Naml:76

َوأَْن أَتُْلَوا۟ ٱْلُقرَْءاَن فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
dan supaya membacakan al quran maka barangsiapa (ia[lk])

mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya (dia) mendapat petunjuk
untuk diri sendiri

An-Naml:92
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إِنَّ ٱلَِّذى فَرََض َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن َلرَآدَُّك إَِلىٰ َمَعاٍد
sesungguhnya yang ia telah menentukan / mewajibkan atas kamu al

quran benar-benar mengembalikan kamu kepada tempat kembali
Al-Qashash:85

إِذْ َصرَفْنَآ إَِليَْك نَفًَرا مَِّن ٱْلجِنِّ يَْستَِمُعوَن ٱْلُقرَْءاَن  َو
dan ketika (kami) ulang-ulang kepadamu golongan/rombongan dari

jin-jin mendengarkan al quran
Al-Ahqaaf:29

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن أَْم َعَلىٰ ُقُلوٍب أَْقفَاُلَهآ
ia membenam mereka memperhatikan al quran atau atas/terhadap hati

kunci-kuncinya
Muhammad:24

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:17

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:22

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:32

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:40

 َعلََّم ٱْلُقرَْءاَن
(ia) sering mengajarkan Al Quran

Ar-Rahman:2

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َعَلىٰ َجبٍَل َلْو أَنزَْلنَا هَٰ
sekiranya kami telah menurunkan ini al quran atas/terhadap gunung

Al-Hasyr:21

أَْو زِْد َعَليِْه َورَتِِّل ٱْلُقرَْءاَن تَرِْتياًل
atau lebih atasnya dan (kamu) sering-sering membacalah al quran

bacaan yang baik

Al-
Muzzammil:4

إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن تَنِزياًل
sesungguhnya kami kami kami menurunkan atas kamu al quran

penurunan sempurna
Al-Insaan:23

َشْهُر رََمَضاَن ٱلَِّذٓى أُنِزَل ِفيِه ٱْلُقرَْءاُن
bulan Ramadhan yang dia menurunkan tentang (kebenaran) itu al-

qur'an
Al-Baqarah:185 ٱْلُقرَْءاُن

إِن تَْسـَُٔلوا۟ َعنَْها ِحنَي يُنَزَُّل ٱْلُقرَْءاُن تُبَْد َلُكْم َو
dan jika kalian meminta daripadanya ketika dia diturunkan al-qur'an

dia diterangkan bagi kalian
Al-Maidah:101

4393

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ذَا ٱْلُقرَْءاُن  َوأُوِحىَ إَِلىَّ هَٰ
dan dia mewahyukan kepadaku ini al-qur'an

Al-An'aam:19

إِذَا ُقِرئَ ٱْلُقرَْءاُن فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥ َو
dan jika dibacakan al-qur'an maka dengarkanlah baginya

Al-A'raaf:204

ذَا ٱْلُقرَْءاُن أَن يُفْتََرٰى ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن هَٰ
dan tidak adalah dia ini al-qur'an untuk dibuat-buat dari selain Allah

Yunus:37

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32

ذَا ٱْلُقرَْءاُن  َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل هَٰ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan ini al-

qur'an
Az-Zukhruf:31

إِذَا ُقِرئَ َعَليِْهُم ٱْلُقرَْءاُن اَل يَْسُجُدوَن َو
dan apabila dibacakan atas mereka al-qur'an tidak mereka bersujud

Al-Inshiqaaq:21

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang di dalam ini al-

qur'an
Al-Isra:41 ٱْلُقرَْءاِن

إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46

َجرَةَ ٱمْلَْلُعونََة ِفى ٱْلُقرَْءاِن َونَُخوِّفُُهْم َوٱلشَّ
dan pohon (ia[pr]) yang dikutuki di dalam al-qur'an dan ditakuti

mereka
Al-Isra:60

َونُنَزُِّل ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َما ُهَو ِشفَآٌء َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي
dan diturunkan dari al-qur'an apa dia obat dan rahmat bagi para yang

beriman
Al-Isra:82

ذَا ٱْلُقرَْءاِن اَل يَأْتُوَن ِبِمثْلِِهۦ أَن يَأْتُوا۟ ِبِمثِْل هَٰ
bahwa mereka datang dengan semisal/sebanding ini al-qur'an tidak

mendatangkan / membuat dengan semisalnya
Al-Isra:88

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang bagi manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Al-Isra:89

ذَا ٱْلُقرَْءاِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang di dalam ini al-

qur'an bagi manusia dari setiap perumpamaan
Al-Kahfi:54

طٓس ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلُقرَْءاِن وَِكتَاٍب مُِّبنيٍ
tha siin itu ayat-ayat al-qur'an dan kitab nyata/jelas

An-Naml:1
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ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) untuk manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Ar-Ruum:58

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َلوآَْل أَنتُْم َلُكنَّا ُمؤِْمِننَي َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن نُّؤِْمَن ِبهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak
beriman dengan/kepada ini al-qur'an kalau tidak kalian tentu kamu

menjadi para yang beriman

Saba':31

ذَا ٱْلُقرَْءاِن  َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) bagi manusia di

dalam ini al-qur'an
Az-Zumar:27

ذَا ٱْلُقرَْءاِن  َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْسَمُعوا۟ لِهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

mendengar kepada ini al-qur'an
Fush-Shilat:26

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20
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ب ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna di dekat, sekitar, di sekitar,

sekeliling, mengelilingi, keliling, di samping, lepas, keluar, jauh, kurang,
erat, akrab, ketat, tertutup, rapat, langsung, kiri, sebentar lagi, yg

mungkin segera terjadi, segera, mudah, sesuai, cocok, baik sekali, yg tdk
menyusahkan, berguna, cekatan, siap digunakan, tangkas, jauh dr pantai,
terdekat, berdampingan, di sisi, dekat , terhadap, menuju, ke arah, untuk,

kepada, menjelang, oleh, dengan, menurut, dari, karena, sanding, kepil,
hampir, secara singkat, hampir-hampir, secara pendek, sebelum waktunya,

tiba-tiba, dgn mudah, sedia, ringan tangan, dgn cekatan, dgn tangkas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, mendekati, mendekat,

menjelang, akan datang, berbicara, memarani, datang, muncul, naik,
timbul, bangkit, berbatasan, berbatas, condong, menyusul, mengejar,

mengejuntukan, datang dgn tiba-tiba, menyentuh, sentuh, bersentuhan,
menjamah, menyinggung, mendapatkan, memperoleh, mendapat,
memperoleh keuntungan, bertambah, membatasi, berdampingan,

berhampiran, menyapa, menegur, mendekati , mengikuti, mengikut, ikut,
menuruti, terjadi, mengejar ketinggalan, menadah, bongkar mesin,

memeriksa dgn teliti, membongkar untuk memperbaiki, berhasil mengejar,
turut, ikut serta, menjadi anggota, menghubungkan, mencari,

memperturuntukan

ِبُقْربَاٍن ِبَقِريٍب أَْقرَُب أَْقَربَُهم أََقِريٌب
dengan korban dengan (ia[lk])

sangat dekat paling/lebih dekat paling dekat
diantara mereka sangat dekat

تَْقَربُوَها تَْقَربُوِن تَْقَربُوا۟ تَْقَربَا ِبُقْربَاٍن
mendekatinya (kalian)

mendekatiku kalian mendekati kamu mendekati dengan korban

َقِريبًا بَُهۥٓ فََقرَّ بُُكْم تَُقرِّ تَْقَربُوُهنَّ تَْقَربُوَها
(ia[lk]) yang sangat

dekat
lalu (ia) telah sering
mendekatkannya /

menghidangkannya
mendekatkan kalian

(kalian[lk])
mendekati
mereka[pr]

mendekatinya
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ُقُربٍَٰت بَا َقرَّ َقِريٍب َقِريٌب َقِريبًا
pendekatan-
pendekatan

mereka berdua
mendekatkan yang sangat dekat sangat dekat (ia[lk]) yang sangat

dekat

ُقْربَىٰٓ ُقْربَىٰ ُقْربٌَة ُقْربَانًا ُقُربٍَٰت
kerabat / dekat kerabat / dekat pendekatan pendekatan diri pendekatan-

pendekatan

َوأَْقرََب َمْقَربٍَة بُونَآ لِيَُقرِّ أِلَْقرََب ُقْربَىٰٓ
dan (ia[lk]) lebih

mendekat dekat/kerabat supaya didekatkan
kepada kami

untuk yang lebih
dekat kerabat / dekat

َوٱأْلَْقَربُوَن َوٱْقتَرِب َوٱْقتَرََب بْنَُٰه َوَقرَّ َوأَْقرََب
dan para kerabat dan dekatkanlah dan telah dekat dan telah

mendekatkannya
dan (ia[lk]) lebih

mendekat

ٱْقتََربَِت ٱْقتَرََب
kemudian menjadi dekat (ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب أَم بَِعيٌد مَّا تُوَعُدوَن َو
dan aku (aku) mengetahui sangat dekat atau yang jauh apa kalian

diberi nasehat
Al-Anbiyaa':109 أََقِريٌب

ُقْل إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب مَّا تُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan tidak (aku) mengetahui sangat dekat

apa (azab) kalian diberi nasehat
Al-Jinn:25

َرٰى َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yan
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82
أَْقَربَُهم

َوأَن تَْعفُٓوا۟ أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى
dan bahwa memaafkan paling/lebih dekat kepada takwa Al-Baqarah:237 أَْقرَُب
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ِن يمَٰ لَّٱتَّبَْعنَُٰكْم ُهْم لِْلُكفِْر يَْوَمِئٍذ أَْقرَُب ِمنُْهْم لِإْلِ
tentu kami mengikuti kamu mereka bagi/kepada kekafiran pada hari

itu paling/lebih dekat dari mereka kepada keimanan
Ali-Imran:167

أَيُُّهْم أَْقرَُب َلُكْم نَفًْعا فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه
siapa diantara mereka paling/lebih dekat bagi kalian kemanfaatan

ketentuan/mahar dari Allah
An-Nisa:11

ٱْعِدُلوا۟ ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
kalian hendaklah berlaku adil dia paling/lebih dekat kepada takwa

dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:8

اَعِة إاِلَّ َكَلْمحِ ٱْلبََصِر أَْو ُهَو أَْقرَُب  َوَمآ أَْمُر ٱلسَّ
dan tidak ketetapan kiamat melainkan seperti sekejap penglihatan

mata atau dia paling/lebih dekat
An-Nahl:77

أَيُُّهْم أَْقرَُب َويَرُْجوَن رَْحَمتَُهۥ َويََخافُوَن َعذَابَُهۥٓ
siapa diantara mereka paling/lebih dekat dan mengharap rahmat-nya

dan takut azab-nya
Al-Isra:57

يَْدُعوا۟ مَلَن َضرُّهُۥٓ أَْقرَُب ِمن نَّفِْعِهۦ
mereka menyeru pada sesuatu mudharatnya paling/lebih dekat dari

manfaatnya
Al-Hajj:13

َونَْحُن أَْقرَُب إَِليِْه ِمْن َحبِْل ٱْلَوِريِد
dan kami paling/lebih dekat kepadanya dari tali/urat urat leher

Qaaf:16

َونَْحُن أَْقرَُب إَِليِْه ِمنُكْم َولَِٰكن الَّ تُبِْصُروَن
dan kami paling/lebih dekat kepadanya diantara kalian akan tetapi

tidak celaan-ku/kemurkaan-ku
Al-Waqi'a:85

بْحُ ِبَقِريٍب بْحُ أََليَْس ٱلصُّ إِنَّ َمْوِعَدُهُم ٱلصُّ
sesungguhnya tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka waktu

subuh bukankah waktu subuh dengan (ia[lk]) sangat dekat
Huud:81 ِبَقِريٍب

أاَلَّ نُؤِْمَن لِرَُسوٍل َحتَّىٰ يَأِْتيَنَا ِبُقْربَاٍن تَأُْكُلُه ٱلنَّاُر
supaya tidak beriman bagi seorang rasul sehingga dia datang kepada

kami dengan korban dia memakannya api
Ali-Imran:183 ِبُقْربَاٍن

َجرَةَ ِذِه ٱلشَّ واََل تَْقَربَا هَٰ
dan janganlah kamu mendekati ini pohon Al-Baqarah:35 تَْقَربَا

َجرَةَ ِذِه ٱلشَّ واََل تَْقَربَا هَٰ
dan jangan kamu mendekati ini pohon

Al-A'raaf:19

َرٰى َلٰوةَ َوأَنتُْم ُسكَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقَربُوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mendekati

sholat dan kalian mabuk
An-Nisa:43 ۟ تَْقَربُوا
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إِيَّاُهْم واََل تَْقَربُوا۟ ٱْلفَوَِٰحَش نَّْحُن نَْرزُُقُكْم َو
kami memberi rezki kepada kalian dan kepada mereka dan janganlah

kalian mendekati perbuatan keji
Al-An'aam:151

واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim

Al-An'aam:152

واََل تَْقَربُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَسآَء َسِبياًل
dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya dia adalah dia

perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan
Al-Isra:32

واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan

(cara) dia lebih baik
Al-Isra:34

فَاَل َكيَْل َلُكْم ِعنِدى واََل تَْقَربُوِن
maka tidak sukatan bagi kalian dari sisiku/daripadaku dan jangan

(kalian) mendekatiku
Yusuf:60 تَْقَربُوِن

ُحُدوُد الـلَّـِه فَاَل تَْقَربُوَها
batas-batas (hukum) Allah maka janganlah mendekatinya Al-Baqarah:187 تَْقَربُوَها

واََل تَْقَربُوُهنَّ َحتَّىٰ يَطُْهْرَن
dan jangan (kalian[lk]) mendekati mereka[pr] sehingga mensucikan Al-Baqarah:222 تَْقَربُوُهنَّ

بُُكْم ِعنَدنَا زُْلفَىٰٓ َوَمآ أَْموَُٰلُكْم وآََل أَْولَُٰدُكم ِبٱلَِّتى تَُقرِّ
dan tidak harta-harta kalian dan tidak anak-anak kalian dengan yang

mendekatkan kalian disisi kami dekat
Saba':37 بُُكْم تَُقرِّ

بَُهۥٓ إَِليِْهْم َقاَل أاََل تَأُْكُلوَن فََقرَّ
lalu (ia) telah sering mendekatkannya / menghidangkannya kepada

mereka dia mengatakan mengapa tidak kalian makan

Adz-
Dzaariyaat:27

بَُهۥٓ فََقرَّ
َلْو َكاَن َعرًَضا َقِريبًا َوَسفَرًا َقاِصًدا لَّٱتَّبَُعوَك

kalau adalah dia harta/keuntungan (ia[lk]) yang sangat dekat dan
perjalanan (ia[lk]) yang menengahi tentu mereka mengikutimu

At-Taubah:42 َقِريبًا
َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه

dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung
atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga

ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31

 ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن َقِريبًا
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

dekat
Al-Isra:51
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اَعَة تَُكوُن َقِريبًا  َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamat adalah

kalian dekat
Al-Ahzab:63

ِكينََة َعَليِْهْم َوأَثَٰبَُهْم فَتًْحا َقِريبًا  فَأَنزََل ٱلسَّ
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan ketenteraman atas mereka dan

memberi pahala kepada mereka kemenangan dekat
Al-Fath:18

 فََجَعَل ِمن ُدوِن ذَٰلَِك فَتًْحا َقِريبًا
maka (ia [lk]) menjadikan dari selain itu kemenangan dekat

Al-Fath:27

 َكَمثَِل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َقِريبًا
seperti perumpamaan orang-orang yang dari sebelum mereka (ia[lk])

yang sangat dekat
Al-Hasyr:15

 َونََرىُٰه َقِريبًا
dan semakin memandangnya dekat

Al-Ma'arij:7

إِنَّآ أَنذَرْنَُٰكْم َعذَابًا َقِريبًا يَْوَم
sesungguhnya kami (kami) memberi peringatan kepada kalian azab /

siksa (ia[lk]) yang sangat dekat pada hari
An-Naba:40

إِذَا َسأََلَك ِعبَاِدى َعنِّى فَِإنِّى َقِريٌب َو
dan apabila (ia) menanyakan kepadamu hamba-hamba tentang Aku

maka sesungguhnya Aku sangat dekat
Al-Baqarah:186 َقِريٌب

 أآََل إِنَّ نَْصَر الـلَّـِه َقِريٌب
ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat

Al-Baqarah:214

إِنَّ رَْحَمَت الـلَّـِه َقِريٌب مَِّن ٱمْلُْحِسِننَي
sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang

berbuat baik
Al-A'raaf:56

فَٱْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه إِنَّ َربِّى َقِريٌب مُّجِيٌب
maka mohonlah ampun kepada-Nya kemudian bertaubatlah

(kalian[lk]) kepadaNya sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (ia[lk])
yang berkenaan

Huud:61

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب َقِريٌب  واََل تََمسُّ
dan jangan mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya dengan

kejahatan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat dekat
Huud:64

 إِنَُّهۥ َسِميعٌ َقِريٌب
sesungguhnya dia maha mendengar sangat dekat

Saba':50

اَعَة َقِريٌب  َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamat sangat

dekat
Asy-Syuura:17

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13
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ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن َقِريٍب فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَتُوُب الـلَّـُه َعَليِْهْم
kemudian mereka bertaubat dari yang sangat dekat maka itulah

mereka dia menerima bertaubat Allah atas mereka
An-Nisa:17 َقِريٍب

رْتَنَآ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب  َلوآَْل أَخَّ
mengapa tidak kamu tangguhkan kami sampai waktu yang ditentukan

yang sangat dekat
An-Nisa:77

رْنَآ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب  َربَّنَآ أَخِّ
ya tuhan kami (kamu[lk]) telah beri tangguh kami sampai waktu yang

ditentukan yang sangat dekat
Ibrahim:44

 فَاَل فَْوَت َوأُِخذُوا۟ ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
maka tidak dapat melepaskan diri dan diambilkan mereka dari tempat

yang sangat dekat
Saba':51

 َوٱْستَِمعْ يَْوَم يُنَاِد ٱمْلُنَاِد ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
dan dengarkanlah pada hari dia memanggil (ia[lk]) yang menyeru

dari tempat yang sangat dekat
Qaaf:41

رْتَِنىٓ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب  فَيَُقوَل رَبِّ َلوآَْل أَخَّ
lalu mengatakan Tuhan mengapa tidak (kamu) memberi tangguh

padaku sampai waktu yang ditentukan yang sangat dekat

Al-
Munaafiquun:10

بَا ُقْربَانًا فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِهَما إِذْ َقرَّ
ketika mereka berdua mendekatkan pendekatan diri maka dia

diterima dari salah satu diantara mereka berdua
Al-Maidah:27 بَا َقرَّ

َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق ُقُربٍَٰت ِعنَد الـلَّـِه َوَصَلوَِٰت ٱلرَُّسوِل
dan (ia) telah benar-benar mengambil/memandang apa dia memberi

nafkah pendekatan-pendekatan disisi Allah dan salawat/doa rasul
At-Taubah:99 ُقُربٍَٰت

بَا ُقْربَانًا فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِهَما إِذْ َقرَّ
ketika mereka berdua mendekatkan pendekatan diri maka dia

diterima dari salah satu diantara mereka berdua
Al-Maidah:27 ُقْربَانًا

فََلواَْل نََصرَُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُقْربَانًا َءالَِهةًۢ
maka mengapa tidak (ia) menolong mereka orang-orang yang mereka
mengambil/menjadikan dari selain Allah pendekatan diri tuhan-tuhan

Al-Ahqaaf:28

أآََل إِنََّها ُقْربٌَة لَُّهْم َسيُْدِخُلُهُم الـلَّـُه ِفى رَْحَمِتِهۦٓ
ketahuilah sesungguhnya itu pendekatan bagi mereka akan

dimasukkan mereka Allah di dalam rahmat-nya
At-Taubah:99 ُقْربٌَة
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َدةَ الـلَّـِه َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ واََل نَْكتُُم َشهَٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat dan tida

menyembunyikan kesaksian Allah
Al-Maidah:106 ُقْربَىٰ

 َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat

Al-An'aam:152

َ َلُهْم َوَلْو َكانُٓوا۟ أُ۟ولِى ُقْربَىٰ ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
walaupun adalah mereka kaum kerabat / dekat dari sesudah apa ia

menjadi jelas bagi mereka
At-Taubah:113

َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰٓ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat Faathir:18 ُقْربَىٰٓ

ذَا رََشًدا َربِّى أِلَْقرََب ِمْن هَٰ
Tuhanku untuk yang lebih dekat dari ini petunjuk yang lurus Al-Kahfi:24 أِلَْقرََب

بُونَآ إَِلى الـلَّـِه زُْلفَىٰٓ َما نَْعبُُدُهْم إاِلَّ لِيَُقرِّ
tidak menyembah mereka[lk] kecuali supaya didekatkan kepada kami

kepada Allah dekat
Az-Zumar:3 بُونَآ لِيَُقرِّ

يَِتيًما ذَا َمْقَربٍَة
anak yatim mempunyai/yang ada dekat/kerabat Al-Balad:15 َمْقَربٍَة

نُْه زََكٰوةً َوأَْقرََب رُْحًما فَأَرَْدنَآ أَن يُبِْدَلُهَما َربُُّهَما َخيًْرا مِّ
maka (kami) menghendaki untuk menyebabkan akan mengganti
keduanya tuhan mereka berdua kebaikan dari padanya semakin

kesucian dan (ia[lk]) lebih mendekat kasih sayang

Al-Kahfi:81 َوأَْقرََب

بْنَُٰه نَجِيًّا َونََٰديْنَُٰه ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمِن َوَقرَّ
dan kami panggilnya dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur

sebelah kanan dan telah mendekatkannya berbisik
Maryam:52 بْنَُٰه َوَقرَّ

ُر ِخَصٌة أَبْصَٰ َوٱْقتَرََب ٱْلَوْعُد ٱْلَحقُّ فَِإذَا ِهىَ شَٰ
dan telah dekat janji/ancaman benar maka tiba-tiba dia (ia[pr]) yang

membelalak pandangan/mata
Al-Anbiyaa':97 َوٱْقتَرََب

َكالَّ اَل تُِطْعُه َوٱْسُجْد َوٱْقتَرِب
sekali-kali tidak tidak dipatuhinya dan sujudlah dan dekatkanlah Al-Alaq:19 َوٱْقتَرِب

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
bagi orang laki-laki pembagian besar dari apa dia meninggalkan

kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7 َوٱأْلَْقَربُوَن
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ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن  َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن  َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َموَٰلِىَ ِممَّ
dan bagi tiap-tiap kami jadikan pewaris-pewaris dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:33

إِن تَرََك َخيًْرا ٱْلَوِصيَُّة لِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي ِبٱمْلَْعُروِف
jika dia meninggalkan kebaikan wasiat (kb abstrak/kt sifat ) untuk

kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik
Al-Baqarah:180 َوٱأْلَْقَرِبنَي

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk kedua orang tua dan kaum kerabat dan anak-anak yatim

dan orang-orang miskin dan orang-orang yang jalan
Al-Baqarah:215

 َوَلْو َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي
walaupun atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian atau kedua orang

tua dan kaum kerabat
An-Nisa:135

ذَا فَاَل يَْقَربُوا۟ ٱمْلَْسجَِد ٱْلَحرَاَم بَْعَد َعاِمِهْم هَٰ
maka janganlah mendekati masjid Haram sesudah tahun mereka ini At-Taubah:28 ۟ يَْقَربُوا

أَن يَُكوَن َقِد ٱْقتَرََب أََجُلُهْم
bahwa adalah dia sungguh (ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat

ajal/waktu mereka
Al-A'raaf:185 ٱْقتَرََب

ٱْقتَرََب لِلنَّاِس ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفى َغفَْلٍة مُّْعرُِضوَن
(ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat bagi/kepada manusia

perhitungan mereka dan mereka di dalam lalai/lengah orang-orang
yang memalingkan

Al-Anbiyaa':1

اَعُة َوٱنَشقَّ ٱْلَقَمُر ٱْقتََربَِت ٱلسَّ
kemudian menjadi dekat kiamat telah terbelah bulan Al-Qamar:1 ٱْقتََربَِت

َوأَنِذْر َعِشيرَتََك ٱأْلَْقَرِبنَي
dan kalian hendaklah memberi peringatan kawan / golongan kamu

yang sangat dekat

Asy-
Syu'araa':214

ٱأْلَْقَرِبنَي
ِكنيِ َوِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ

dan mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak yatim dan orang-
orang miskin

Al-Baqarah:83 ٱْلُقْربَىٰ
ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ

dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok
kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang

miskin

Al-Baqarah:177
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ِكنُي إِذَا َحَضَر ٱْلِقْسَمَة أُ۟وُلوا۟ ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َو
dan apabila ia menghadiri pembagian / sumpah orang-orang yang

mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin

An-Nisa:8

ِكنيِ نًا َوِبِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan kepada kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik dan

(dengan/terhadap)yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-
anak yatim dan orang-orang miskin

An-Nisa:36

اِحِب ِبٱْلَجنِۢب َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصَّ
dan tetangga yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan tetangga

yang dijauhkan dan teman sejawat
An-Nisa:36

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan untuk yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak

yatim dan orang-orang miskin dan Ibnu jalan
Al-Anfaal:41

إِيتَآِئ ِذى ٱْلُقْربَىٰ َويَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوٱْلبَْغىِ َو
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan melarang

dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90

َوَءاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي
dan berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan telah

benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin
Al-Isra:26

جِِريَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِكنَي َوٱمْلُهَٰ أَن يُؤْتُٓوا۟ أُ۟ولِى ٱْلُقْربَىٰ َوٱمْلَسَٰ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan

orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan
Allah

An-Nuur:22

ِبيِل فَـَٔاِت ذَا ٱْلُقْربَىٰ َحقَُّهۥ َوٱمْلِْسِكنَي َوٱبَْن ٱلسَّ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan
telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan

orang-orang jalan

Ar-Ruum:38

 ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا إاِلَّ ٱمْلََودَّةَ ِفى ٱْلُقْربَىٰ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan /
kedekatan

Asy-Syuura:23

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7

بُوَن َوَمن يَْستَنِكْف َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَْستَْكِبْر واََل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ٱمْلَُقرَّ
dan tidak malaikat-malaikat orang-orang yang sangat didekatkan dan

barang siapa dia memohon keengganan dari hambanya dan di
menjadi menyombongkan diri

An-Nisa:172
بُوَن ٱمْلَُقرَّ

بُوَن  أُ۟ولَِٰٓئَك ٱمْلَُقرَّ
itulah mereka orang-orang yang sangat didekatkan

Al-Waqi'a:11
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بُوَن  يَْشَهُدهُ ٱمْلَُقرَّ
menyaksikannya orang-orang yang sangat didekatkan

Al-
Mutaffifiin:21

بُوَن  َعيْنًا يَْشرَُب ِبَها ٱمْلَُقرَّ
mata air minuman dengannya/padanya orang-orang yang sangat

didekatkan

Al-
Mutaffifiin:28

ِبنَي َوِجيًها ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوِمَن ٱمْلَُقرَّ
terhormat di dalam dunia dan akhirat dan (salah seorang) dari orang-

orang yang sangat didekatkan
Ali-Imran:45 ِبنَي ٱمْلَُقرَّ

ِبنَي إِنَُّكْم مَلَِن ٱمْلَُقرَّ  َقاَل نََعْم َو
dia mengatakan ya dan sesungguhnya kamu sungguh dari/termasuk

orang-orang yang sangat didekatkan
Al-A'raaf:114

ِبنَي َِن ٱمْلَُقرَّ إِنَُّكْم إِذًا ملَّ  َقاَل نََعْم َو
dia mengatakan ya dan sesungguhnya kamu kalau demikian sungguh

dari/termasuk orang-orang yang sangat didekatkan
Asy-Syu'araa':42

ِبنَي  فَأَمَّآ إِن َكاَن ِمَن ٱمْلَُقرَّ
maka adapun jika adalah dia dari orang-orang yang sangat didekatkan

Al-Waqi'a:88
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ح ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sakit, kesakitan, rasa nyeri,

penderitaan, kepedihan, penyakit, luah, rasa sakit, menyakiti, melukai,
merugikan, melukai hati, mempersakiti, rindu, ingin sekali , gerah, lara,

buruk, kurang sehat, tdk enak badan, nyeri, pedih, marah, sedih, yg
mengganggu pikiran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلَقرُْح َقرٌْح
luka luka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُْلُهۥ إِن يَْمَسْسُكْم َقرٌْح فََقْد َمسَّ ٱْلَقْوَم َقرٌْح مِّ
jika dia menyentuh kalian luka maka sesungguhnya telah dia

menimpa kaum luka serupanya
Ali-Imran:140 َقرٌْح

ثُْلُهۥ إِن يَْمَسْسُكْم َقرٌْح فََقْد َمسَّ ٱْلَقْوَم َقرٌْح مِّ
jika dia menyentuh kalian luka maka sesungguhnya telah dia

menimpa kaum luka serupanya
Ali-Imran:140

َمآ أََصابَُهُم ٱْلَقرُْح لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِمنُْهْم
apa dia menimpa mereka luka bagi orang-orang yang lebih baik dari

mereka
Ali-Imran:172 ٱْلَقرُْح
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د ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kera, ketek, orang nakal,

beruk, siamang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلِقرََدةَ ِقرََدةً
kera-kera kera-kera

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِسـِٔنَي فَُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
maka kami katakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-Baqarah:65 ِقرََدةً

ِسـِٔنَي ُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
kami mengatakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-A'raaf:166

َوَجَعَل ِمنُْهُم ٱْلِقرََدةَ َوٱْلَخنَاِزيَر َوَعبََد ٱلطَُّٰغوَت
dan dia menjadikan diantara mereka kera-kera dan babi dan dia

menyembah taghut (berhala)
Al-Maidah:60 ٱْلِقرََدةَ
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ر ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna putusan, ketetapan,

kepastian, ketegasan, kesimpulan, akhir, konklusi, kesudahan, tamat,
pertimbangan, pendapat, anggapan, pernilaian, pemerintahan,

pemistaran, resolusi, pemecahan, ketetapan hati, keteguhan hati, kalimat,
hukuman, ungkapan, perbuatan, tindak, babak, lakon, ayat, perintah,
pernyataan, pengumuman, keterangan, ucapan, temuan, penemuan,

pendapatan, dugaan, penghentian, akhiran, batasan, akibat, pembukaan,
resep, resep obat, rekomendasi, penghukuman

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutuskan, menentukan,
mengambil keputusan, mempertimbangkan, bertekad, mengambil
kesimpulan, menetapkan, memastikan, mematok, mempertetap,

membulatkan hati, memecahkan, mematahkan, memecah, melanggar,
membobol, mengganggu, menyela, memotong, sela, melepaskan, mencopot,

mencopoti, memisahkan, membedakan, merenggangkan, menceraikan,
memilih, menyelesaikan, menjelaskan, berubah, menetap, mengendap,

melunasi, membayar, memutus, memenggal, mengerat, cepol, mengakhiri,
coplok, memutuskan hubungan, memerintah, menguasai, merajai,

mengepalai, mengendalikan, bersabda, menitahkan, menyimpulkan,
menutup, menarik kesimpulan, berakhir, meninggalkan, membuang, batal,

putus asa, pilih, mengangkat, menunjuk, memberikan suara, menyetem,
mengusulkan, menyatakan, menghentikan, larut, membubarkan,

menghancurkan, menghilang, lenyap, membatalkan, batalkan,
menghapuskan, mencabut, memarang, mengucapkan, melafalkan,

mengumumkan, menjatuhkan, mengacaukan, memecahbelah, selesai,
tamat, menghabiskan, menyudahi, memerintahkan, mentakdirkan,

menobatkan, mentahbiskan jadi pendeta, membuka

فَُمْستََقرٌّ تََقرَّ أَْقَررْنَا أَْقَررْتُْم َءأَْقَررْتُْم
maka yang menjadi

tempat tetap
(ia) menjadi
mendekat kami mengakui kalian berikrar /

mengakui
kalian apakah

mengakui

ُقرَِّة ُقرَّةَ َقرَاٍر َقرَاًرا فَُمْستََقرٌّ
menyejukkan penyejuk tambahan tempat

menetap
tambahan tempat

menetap
maka yang menjadi

tempat tetap
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ُمْستََقرٌّ ُمْستََقرًّا مِلُْستََقرٍّ ُقرَُّت ُقرَِّة
tempat menetap yang menjadi

tempat menetap
bagi yang menjadi

tempat
ketetapan/peredaran

penyejuk menyejukkan

مُّْستََقرٌّ مُّْستََقرًّا ُمْستَِقرًّا ُمْستََقرََّها ُمْستََقرٌّ
tempat menetap yang menjadi

tempat menetap
yang menetap /

berdiri tegak
yang menjadi

tempat berdiamnya tempat menetap

ٱْستََقرَّ َونُِقرُّ ى َوَقرِّ مُّْستَِقرٌّ
kamu menetap dan ditetapkan dan menetaplah (ia[lk]) yang tetap / kekal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َ ِبِهۦ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ َقاَل َءأَْقَررْتُْم َوأََخذْتُْم َعَلىٰ ذَٰلُِكْم إِْصِرى َلتُؤِْمننُّ
sungguh kamu akan beriman dengannya dan kamu sungguh

menolongnya dia mengatakan kalian apakah mengakui dan kalian
apakah mengambil atas/terhadap yang demikian itu bagi kalian

bebanku / perjanjianku

Ali-Imran:81
َءأَْقَررْتُْم

ثُمَّ أَْقَررْتُْم َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
kemudian kalian berikrar / mengakui dan kalian kalian menyaksikan Al-Baqarah:84 أَْقَررْتُْم

ِهِديَن َقاُلٓوا۟ أَْقَررْنَا َقاَل فَٱْشَهُدوا۟ َوأَنَا۠ َمَعُكم مَِّن ٱلشَّٰ
mereka berkata kami mengakui dia mengatakan maka kalian

hendaklah menyaksikan dan aku beserta kalian dari para penyaksi
Ali-Imran:81 أَْقَررْنَا

فَرََجْعنََٰك إَِلىٰٓ أُمَِّك َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) mengembalikan kamu kepada ibumu supaya (ia)

menjadi mendekat matanya
Thaahaa:40 تََقرَّ

فَرََدْدنَُٰه إَِلىٰٓ أُمِِّهۦ َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) kembalikannya kepada ibunya supaya (ia) menjadi

mendekat matanya
Al-Qashash:13

ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن تََقرَّ أَْعيُنُُهنَّ
itu lebih dekat bahwa (ia) menjadi mendekat mata-mata mereka[pr]

Al-Ahzab:51
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ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَفَْقُهوَن فَُمْستََقرٌّ َوُمْستَْوَدٌع َقْد فَصَّ
maka yang menjadi tempat tetap dan yang menjadi tempat simpanan

sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi
kaum/orang-orang mereka mengerti

Al-An'aam:98 فَُمْستََقرٌّ

ًرا أَمَّن َجَعَل ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوَجَعَل ِخلََٰلَهآ أَنْهَٰ
siapkah yang ia menjadikan bumi tambahan tempat menetap dan dia

menjadikan celah-celahnya sungai-sungai
An-Naml:61 َقرَاًرا

َمآَء ِبنَآًء الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوٱلسَّ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian bumi tambahan tempat

menetap dan langit atap
Ghafir:64

َما َلَها ِمن َقرَاٍر
tidak ada baginya dari tambahan tempat menetap Ibrahim:26 َقرَاٍر

ثُمَّ َجَعْلنَُٰه نُطْفًَة ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ
kemudian telah kami jadikannya air mani di dalam tambahan tempat

menetap kuat / kokoh / kedudukan tinggi

Al-
Mu'minuun:13

َوَءاَويْنَُٰهَمآ إَِلىٰ َربَْوٍة ذَاِت َقرَاٍر َوَمِعنيٍ
dan (kami) melindungi keduanya di tempat tinggi yang datar

mempunyai tambahan tempat menetap dan mata air

Al-
Mu'minuun:50

فََجَعْلنَُٰه ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ
lalu (kami) menjadikannya di dalam tambahan tempat menetap kuat /

kokoh / kedudukan tinggi
Al-Mursalaat:21

يَِّٰتنَا ُقرَّةَ أَْعنُيٍ ِمْن أَزْوَِٰجنَا َوذُرِّ
dari isteri-isteri kami dan keturunan kami penyejuk mata-mata (kb

jamak)
Al-Furqon:74 ُقرَّةَ

فَاَل تَْعَلُم نَفٌْس مَّآ أُْخِفىَ َلُهم مِّن ُقرَِّة
maka tidak amu mengetahui jiwa/seorang apa yang disembunyikan

untuk mereka dari menyejukkan
As-Sajdah:17 ُقرَِّة

َوَقاَلِت ٱْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعنْيٍ لِّى َوَلَك اَل تَْقتُُلوهُ
dan ia telah berkata isteri fir'aun penyejuk mata bagiku dan bagimu

tidakmembunuhnya
Al-Qashash:9 ُقرَُّت

ْمُس تَْجِرى مِلُْستََقرٍّ لََّها ذَٰلَِك تَْقِديُر ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ َوٱلشَّ
dan matahari dia mengalirkan bagi yang menjadi tempat

ketetapan/peredaran baginya itu mereka menguasai sangat perkasa
yang sangat mengetahui

YaaSiin:38 مِلُْستََقرٍّ

إِنََّها َسآَءْت ُمْستََقرًّا َوُمَقاًما
sesungguhnya ia sejelek-jelek yang menjadi tempat menetap dan

tempat tinggal
Al-Furqon:66 ُمْستََقرًّا
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لِِديَن ِفيَها َحُسنَْت ُمْستََقرًّا َوُمَقاًما خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya (ia[pr]) sebaik-baik yang

menjadi tempat menetap dan tempat tinggal
Al-Furqon:76

َوَلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ
dan bagimu di dalam bumi tempat menetap Al-Baqarah:36 ُمْستََقرٌّ

َوَلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ
dan bagi kamu di dalam bumi tempat menetap dan kesenangan

sampai waktu yang ditentukan
Al-A'raaf:24

َويَْعَلُم ُمْستََقرََّها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan dia mengetahui yang menjadi tempat berdiamnya dan yang

menjadi tempat penyimpanannya setiap di dalam kitab nyata
Huud:6 ُمْستََقرََّها

ا رََءاهُ ُمْستَِقرًّا ِعنَدهُۥ فََلمَّ
maka tatkala melihatnya yang menetap / berdiri tegak di sisi-nya An-Naml:40 ُمْستَِقرًّا

ُب ٱْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخيٌْر مُّْستََقرًّا َوأَْحَسُن َمِقياًل أَْصحَٰ
para penghuni surga pada hari itu kebaikan yang menjadi tempat

menetap dan terbaik / sebaik-baik tempat istirahat
Al-Furqon:24 مُّْستََقرًّا

لُِّكلِّ نَبٍَإ مُّْستََقرٌّ َوَسْوَف تَْعَلُموَن
bagi tiap-tiap berita / kisah tempat menetap dan kelak kalian

mengetahui
Al-An'aam:67 مُّْستََقرٌّ

وََكذَّبُوا۟ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم وَُكلُّ أَْمٍر مُّْستَِقرٌّ
dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka dan tiap-

tiap suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:3 مُّْستَِقرٌّ

 َوَلَقْد َصبََّحُهم بُْكرَةً َعذَاٌب مُّْستَِقرٌّ
dan sesungguhnya (ia) benar-benar menjadi / menimpa mereka pagi

hari siksaan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:38

فَُكلِى َوٱْشَرِبى َوَقرِّى َعيْنًا
maka makanlah dan minumlah dan menetaplah mata air Maryam:26 َوَقرِّى

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5
َونُِقرُّ
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فَِإِن ٱْستََقرَّ َمَكانَُهۥ فََسْوَف تََرىِٰنى
maka jika kamu menetap kedudukannya maka kelak kamu melihat

aku
Al-A'raaf:143 ٱْستََقرَّ

َجَهنََّم يَْصَلْونََها َوِبئَْس ٱْلَقرَاُر
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] dan seburuk-buruk tempat

ketetapan/kediaman
Ibrahim:29 ٱْلَقرَاُر

 أَنتُْم َقدَّْمتُُموهُ َلنَا فَِبئَْس ٱْلَقرَاُر
kalian (kalian) menyediakannya/membawanya bagi kami maka amat

buruk tempat ketetapan/kediaman
Shaad:60

إِنَّ ٱأْلَِخرَةَ ِهىَ َداُر ٱْلَقرَاِر َو
dan sesungguhnya kami akhirat dia rumah kekal Ghafir:39 ٱْلَقرَاِر

إَِلىٰ َربَِّك يَْوَمِئٍذ ٱمْلُْستََقرُّ
kepada tuhanmu pada hari itu yang menjadi tempat menetap/kembali Al-Qiyaamah:12 ٱمْلُْستََقرُّ
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ش ر ق
Makna kata dasar :

ُقَريٍْش
orang-orang qurais

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يلَِٰف ُقَريٍْش إِلِ
karena kebiasaan orang-orang qurais Quraish:1 ُقَريٍْش
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طس ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kertas, secarik kertas,

lapisan, sehelai benang, daun, lembaran, lembar, halaman, daun meja
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengarungi, menjelajah,

menjalankan, melakukan, menghujani, memberi, melayari

َقرَاِطيَس
lembaran-lembaran kertas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعُلونَُهۥ َقرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخفُوَن َكِثيًرا
dan petunjuk bagi manusia jadikannya lembaran-lembaran kertas

diperlihatkannya[pr] dan disembunyikan sangat banyak
Al-An'aam:91 َقرَاِطيَس
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ظ ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna uang muka, kemajuan,

kenaikan, penaikan, persekot, gerakan maju, peminjaman
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggigit, menghutang,

mengutil, mengunggis, mengerip, mengerikit, mengerikiti, catuk, rewel,
mengukir, memahat, menjengkelkan, mengauskan, mengesalkan, merasa

kuatir, cerewet, mengumpat, ragu-ragu, menggerogoti, mengerkah,
menggigit dgn keras, mengganggu

َوأَْقرَْضتُُم َوأَْقرَُضوا۟ َقرًْضا تَّْقرُِضُهْم تُْقرُِضوا۟
dan kalian
hendaklah

meminjamkan
dan (kalian[lk])
berilah pinjaman pinjaman pinjamkan

mereka[lk] dipinjamkan

يُْقرُِض َوأَْقرُِضوا۟
ia memberi pinjaman dan (kalian[lk]) berikanlah pinjaman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِعفُْه َلُكْم إِن تُْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا يُضَٰ
jika dipinjamkan Allah pinjaman kebaikan semakin melipat

gandakannya bagi kalian

At-
Taghaabun:17

۟ تُْقرُِضوا
َماِل َوُهْم ِفى فَْجَوٍة مِّنُْه إِذَا َغَربَت تَّْقرُِضُهْم ذَاَت ٱلشِّ َو

dan ketika (ia[pr]) terbenam k lampau) pinjamkan mereka[lk] sebelah
kiri dan mereka di dalam tempat yang lurus dari padanya

Al-Kahfi:17 تَّْقرُِضُهْم
مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا

siapakah mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah
pinjaman kebaikan

Al-Baqarah:245 َقرًْضا
َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َوأَْقرَْضتُُم الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا ألَّ

dan kalian hendaklah meminjamkan Allah pinjaman kebaikan
sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian

Al-Maidah:12

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapa mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Hadiid:11
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دِّقَِٰت َوأَْقرَُضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا دِِّقنَي َوٱمْلُصَّ إِنَّ ٱمْلُصَّ
sesungguhnya orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang

perempuan yang benar dan (kalian[lk]) berilah pinjaman Allah
pinjaman kebaikan

Al-Hadiid:18

ِعفُْه َلُكْم إِن تُْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا يُضَٰ
jika dipinjamkan Allah pinjaman kebaikan semakin melipat

gandakannya bagi kalian

At-
Taghaabun:17

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

دِّقَِٰت َوأَْقرَُضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا دِِّقنَي َوٱمْلُصَّ إِنَّ ٱمْلُصَّ
sesungguhnya orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang

perempuan yang benar dan (kalian[lk]) berilah pinjaman Allah
pinjaman kebaikan

Al-Hadiid:18
۟ َوأَْقرَُضوا

َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َوأَْقرَْضتُُم الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا ألَّ
dan kalian hendaklah meminjamkan Allah pinjaman kebaikan

sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian
Al-Maidah:12 َوأَْقرَْضتُُم

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

۟ َوأَْقرُِضوا

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapakah mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Baqarah:245 يُْقرُِض

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapa mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Hadiid:11
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Kosakata AlQuran

ع ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ring, dering, lingkaran,

gelanggang , knock, beat, knocking, tap, pounding, rap, blow, hit, stroke,
beating, jolt, cluck, tattoo, rataplan, kno, gelanggang tinju, nada,
komplotan, denting, lenja, lingkaran tahunan, denging, pukulan,

kekalahan, hajaran, gebukan, bantingan, tebahan, ketukan, ketokan, labu,
gambas, bubur, krus sayuran, kesesakan, labu Siam, sari buah murni,

keran, detak, pancuran, kedai bir, tepukan ringan, drum, gendang,
tambur, dram, genderang, teromol, tong, dung, denderang, sehat, kuat,

masuk akal, logis, nyenyak, segar, segar bugar, bijaksana, yg dpt
dipercaya, yg dpt diandalkan, korban, bea, bunyi lonceng, letusan, letupan,

suara keras, bunyi keras, bunyi nyaring, tepat, tiba-tiba
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdering, membunyikan,
menelepon, mendengking, memukul , knock, tap, rap, pound, percuss,
drum, hit, beat, smack, strike, whack, grind, crash, comminute, knock

down, break down, tear down, overthrow, knock out, bang, scarify, lick,
sm, memukul-mukul, memukulkan, membantingkan, mendedas,
melumatkan, menindih, menundukkan, memeras, menghentikan,

bersesak-sesak, keran, ketukan, detak, pancuran, kedai bir, tepukan
ringan, menyadap, mengetuk, menepuk, menutuk, menokok, membuka,
menarik, membuka sumbat, melubangi, menyediakan, memberi jalan,

membuka jalan, mengetok, mengeluarkan, memompakan berulang-ulang,
berbunyi, mengucapkan, menegur, memarahi, mencaci, mencaci maki,

beribut, meribut, membunyikan lonceng, membea, memukul

ٱْلَقارَِعُة َقارَِعٌة ِبٱْلَقارَِعِة
hari kiamat (ia[pr]) yang menjadi pengejut /

pembuat bencana
dengan yang mengejutkan /

membuat bencana / hari kiamat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعادٌۢ ِبٱْلَقارَِعِة
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dan kaum 'ad

dengan yang mengejutkan / membuat bencana / hari kiamat
Al-Haaqqah:4 ِبٱْلَقارَِعِة
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واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ تُِصيبُُهم ِبَما َصنَُعوا۟ َقارَِعٌة
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari ditimpa

mereka[lk] dengan sebab (mereka) mengusahakan (ia[pr]) yang
menjadi pengejut / pembuat bencana

Arraad:31
َقارَِعٌة

ٱْلَقارَِعُة
hari kiamat Al-Qaariah:1 ٱْلَقارَِعُة

 َما ٱْلَقارَِعُة
apakah hari kiamat

Al-Qaariah:2

 َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ٱْلَقارَِعُة
dan tidak memberitahukan kamu apa hari kiamat

Al-Qaariah:3
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Kosakata AlQuran

ف ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rasa jijik, rasa muak, reaksi

mendadak, pembelokan perhatian, perubahan tiba-tiba, kejijikan,
kemuakan, kebencian, mual, muak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjijikkan, memuakkan,
memualkan

ٱْقتَرَفْتُُموَها يَْقتَرِْف يَْقتَرِفُوَن َولِيَْقتَرِفُوا۟ ْقتَرِفُوَن مُّ
(kalian)

usahakannya lah
mengusahakan /

mengerjakan
mereka

mengusahakan
dan mereka supaya

mengusahakan
para yang sungguh-

sungguh
mengusahakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْقتَرِفُوَن َولِيَرَْضْوهُ َولِيَْقتَرِفُوا۟ َما ُهم مُّ
dan mereka supaya senang kepadanya dan mereka supaya

mengusahakan apa mereka para yang sungguh-sungguh
mengusahakan

Al-An'aam:113
ْقتَرِفُوَن مُّ

ْقتَرِفُوَن َولِيَرَْضْوهُ َولِيَْقتَرِفُوا۟ َما ُهم مُّ
dan mereka supaya senang kepadanya dan mereka supaya

mengusahakan apa mereka para yang sungguh-sungguh
mengusahakan

Al-An'aam:113
۟ َولِيَْقتَرِفُوا

ثَْم َسيُْجزَْوَن ِبَما َكانُوا۟ يَْقتَرِفُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكِسبُوَن ٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka usahakan dosa/bohong kelak

akan diberi balasan dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka
mengusahakan

Al-An'aam:120
يَْقتَرِفُوَن

َوَمن يَْقتَرِْف َحَسنًَة نَّزِْد َلُهۥ ِفيَها ُحْسنًا
dan barang siapa mengusahakan / mengerjakan kebaikantambahkan

baginya padanya kebaikan
Asy-Syuura:23 يَْقتَرِْف

رَةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها ٌل ٱْقتَرَفْتُُموَها َوِتجَٰ َوَعِشيرَتُُكْم َوأَْموَٰ
dan keluarga / golongan kalian dan harta kekayaan (kalian)

usahakannya lah dan perniagaantakut/khawatir kerugiannya
At-Taubah:24 ٱْقتَرَفْتُُموَها
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ن ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perkawinan, perpaduan,

penyatuan, nikah, penggabungan, upacara nikah, selaput dara, jangat
keperawanan, ikatan perkawinan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengawinkan, menyatukan,
memadukan, menikahkan

َقرْنًا َقِرينُُهۥ َقِريٌن َقِرينًا ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ
umat/kurun/generasi temannya teman teman zulqarnain

ُقًرى قَُٰروُن قَُٰروَن َقْرٍن َقرْنًا
beberapa negeri karun karun umat umat/kurun/generasi

ُمْقتَرِِننَي ُمَقرَِّننَي ُقُرونًا ُقرَنَآَء ُقًرى
orang-orang yang
cekatan menyertai

orang-orang yang
sungguh-sungguh

bersama-sama
umat-umat/generasi teman-teman beberapa negeri

َوقَُٰروَن َوَقْرَن َقرَِّننَي مُّ ُمْقرِِننَي ُمْقتَرِِننَي
dan karun dan hendaklah

(perempuan)
orang-orang yang
sungguh-sungguh

bersama-sama
orang-orang yang

menyertai
orang-orang yang
cekatan menyertai

ٱْلُقُروَن ٱْلَقِريُن يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ
umat-umat (kb jamak[lk]) umat-umat wahai zulqarnain

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْه ِذْكًرا َويَْسـَُٔلونََك َعن ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ ُقْل َسأَتُْلوا۟ َعَليُْكم مِّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang zulqarnain

kamu hendaklah mengatakan akanbacakan atas kalian dari padanya
pelajaran/peringatan

Al-Kahfi:83
ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ
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يْطَُٰن َلُهۥ َقِرينًا فََسآَء َقِرينًا َوَمن يَُكِن ٱلشَّ
dan barang siapa adalah syaitan baginya teman maka amat jelek

(sebagai) teman
An-Nisa:38 َقِرينًا

يْطَُٰن َلُهۥ َقِرينًا فََسآَء َقِرينًا  َوَمن يَُكِن ٱلشَّ
dan barang siapa adalah syaitan baginya teman maka amat jelek

(sebagai) teman
An-Nisa:38

نُْهْم إِنِّى َكاَن لِى َقِريٌن َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka sesungguhnya aku

adalah dia bagiku (mempunyai) teman
Ash-Shaafaat:51 َقِريٌن

 نَُقيِّْض َلُهۥ َشيْطَٰنًا فَُهَو َلُهۥ َقِريٌن
ditentukan baginya syaitan maka ia/syaitan baginya teman

Az-Zukhruf:36

ذَا َما َلَدىَّ َعِتيٌد َوَقاَل َقِرينُُهۥ هَٰ
dan dia mengucapkan temannya ini apa yang di sisiku tersedia Qaaf:23 َقِرينُُهۥ

َقاَل َقِرينُُهۥ َربَّنَا َمآ أَطَْغيْتُُهۥ
dia mengatakan temannya ya tuhan kami tidak (aku) menyesatkan dia

Qaaf:27

فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم َوأَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
maka kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kami

telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat/kurun/generasi yang
lain

Al-An'aam:6
َقرْنًا

ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka

umat/kurun/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:31

أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّن َقْرٍن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan dari sebelum mereka dari umat
Al-An'aam:6 َقْرٍن

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَٰثًا َورِْءيًا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka lebih baik perkakas rumah tangga dan pandang mata
Maryam:74

 وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

Maryam:98

 َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّن َقْرٍن
berapa banyak kami membinasakan dari sebelum mereka dari umat

Shaad:3

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطًْشا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan
Qaaf:36
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إِنَّ قَُٰروَن َكاَن ِمن َقْومِ ُموَسىٰ
sesungguhnya karun adalah dia dari kaum Musa Al-Qashash:76 قَُٰروَن

يََٰليَْت َلنَا ِمثَْل َمآ أُوِتىَ قَُٰروُن
amboi, kiranya kamu bagi kami seperti apa dia memberikan karun Al-Qashash:79 قَُٰروُن

َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18 ُقًرى

نٍَة اَل يُقَِٰتُلونَُكْم َجِميًعا إاِلَّ ِفى ُقًرى مَُّحصَّ
tidak mereka membunuh kalian semuanya kecuali di dalam beberapa

negeri yang berbenteng kuat
Al-Hasyr:14

َوَقيَّْضنَا َلُهْم ُقرَنَآَء فَزَيَّنُوا۟ َلُهم مَّا بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dan (kami) menetapkan bagi mereka teman-teman maka (mereka)

menjadikan memandang baik bagi mereka apa yang diantara tangan-
tangan mereka dan tidak belakang mereka

Fush-Shilat:25 ُقرَنَآَء

ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم ُقُرونًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat-

umat/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:42

ُقُرونًا
َولَِٰكنَّآ أَنَشأْنَا ُقُرونًا فَتَطَاَوَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر

akan tetapi (kami) telah menumbuhkan umat-umat/generasi maka (ia)
menjadi memanjang atas mereka umur

Al-Qashash:45

َوَءاَخِريَن ُمَقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد
dan yang lain orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di

dalam belenggu
Shaad:38 ُمَقرَِّننَي

أَْو َجآَء َمَعُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُمْقتَرِِننَي
atau dia datang bersama dia malaikat-malaikat orang-orang yang

cekatan menyertai
Az-Zukhruf:53 ُمْقتَرِِننَي

ذَا َوَما ُكنَّا َلُهۥ ُمْقرِِننَي هَٰ
ini dan tidak adalah kami baginya orang-orang yang menyertai Az-Zukhruf:13 ُمْقرِِننَي

َقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد َوتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ مُّ
dan kamu melihat para yang melakukan dosa pada hari itu orang-

orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di dalam belenggu
Ibrahim:49 َقرَِّننَي مُّ

َقرَِّننَي َدَعْوا۟ ُهنَالَِك ثُبُوًرا مُّ
orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama mereka

berseru/mengharapkan disana kebinasaan
Al-Furqon:13
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ِهلِيَِّة ٱأْلُوَلىٰ َج ٱْلجَٰ َوَقْرَن ِفى بُيُوِتُكنَّ واََل تَبَرَّْجَن تَبَرُّ
dan hendaklah (perempuan) di dalam rumah (kalian[pr]) dan jangan

(mereka[pr]) menjadi menghiasi (ia) menjadi menghiasi orang-orang
jahiliyah pertama/dahulu

Al-Ahzab:33
َوَقْرَن

َن َوَلَقْد َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت مَٰ َوقَُٰروَن َوِفْرَعْوَن َوهَٰ
dan karun dan fir'aun dan Haman dan sesungguhnya ia datang kepada

mereka Musa dengan keterangan yang nyata
Al-Ankabuut:39 َوقَُٰروَن

ِحٌر َكذَّاٌب َن َوقَُٰروَن فََقاُلوا۟ سَٰ مَٰ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
kepada fir'aun dan Haman dan karun maka mereka mengatakan

(ia[lk]) yang menyihir pendusta
Ghafir:24

َب ٱلرَّسِّ َوُقُرونًۢا بَنْيَ ذَٰلَِك َكِثيًرا َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوأَْصحَٰ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan penduduk

Rass dan kurun-kurun diantara itu sangat banyak
Al-Furqon:38 َوُقُرونًۢا

ُقْلنَا يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِمَّآ أَن تَُعذَِّب
kami mengatakan wahai zulqarnain adapun bahwa menyiksa Al-Kahfi:86 يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ

َقاُلوا۟ يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata wahai zulqarnain sesungguhnya ya'juj dan ma'juj

(mereka) yang sungguh-sungguh membuat kerusakan di dalam bumi
Al-Kahfi:94

ٱمْلَْشرَِقنْيِ فَِبئَْس ٱْلَقِريُن
dua masyrik/barat dan timur maka sejahat-jahat umat-umat Az-Zukhruf:38 ٱْلَقِريُن

َوَلَقْد أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ِمن َقبْلُِكْم
dan sesungguhnya kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

dari sebelum kalian
Yunus:13 ٱْلُقُروَن

ِمۢن بَْعِد َمآ أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ٱأْلُوَلىٰ بََصآِئَر لِلنَّاِس
dari sesudah apa kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

pertama/dahulu pandangan bagi manusia
Al-Qashash:43

َوَقْد َخَلِت ٱْلُقُروُن ِمن َقبْلِى َوُهَما يَْستَِغيثَاِن الـلَّـَه
dan sesungguhnya telah berlalu umat-umat dari sebelum dan

keduanya (mereka keduanya) memohon pertolongan Allah
Al-Ahqaaf:17 ٱْلُقُروُن

فََلواَْل َكاَن ِمَن ٱْلُقُروِن ِمن َقبْلُِكْم أُ۟وُلوا۟ بَِقيٍَّة
maka mengapa tidak adalah dia dari kurun/umat-umat dari sebelum

kalian orang-orang yang mempunyai peninggalan/sisa-sisa
Huud:116 ٱْلُقُروِن
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وََكْم أَْهَلْكنَا ِمَن ٱْلُقُروِن ِمۢن بَْعِد نُوحٍ
dan berapa banyaknya kami membinasakan dari kurun/umat-umat

dari sesudah nuh
Al-Isra:17

َقاَل فََما بَاُل ٱْلُقُروِن ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan maka bagaimanakah halnya kurun/umat-umat

pertama/dahulu
Thaahaa:51

 أَفََلْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah maka tidak dia menunjukkan bagi mereka berapa banyak

kami membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
Thaahaa:128

ِمَن ٱْلُقُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمنُْه ُقوَّةً َوأَْكثَُر َجْمًعا
dari kurun/umat-umat orang dia paling keras/berat dari padanya

kekuatan dan (ia[lk]) lebih banyak pengumpulan
Al-Qashash:78

ِكِنِهْم مَِّن ٱْلُقُروِن يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
dari kurun/umat-umat berjalan-jalan di dalam tempat tinggal

mereka/ummat-ummat
As-Sajdah:26

 أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
YaaSiin:31
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ي ر ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kampung, desa, negeri,

dusun, penduduk desa, penduduk dusun
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bernanah, memburuk,

membusuk, memborok, semakin parah, membarah, meracuni pikiran,
berborok, menyakitkan hati.

َقْريَةٍۭ َقْريٍَة َقْريٌَة َقْريًَة أَن
negeri negeri negeri negeri negeri

ٱْلَقْريََة َقْريَِتنَآ َقْريَِتُكْم َقْريَِتَك َقْريَةٍۭ
negeri negeri kami negeri kalian negerimu negeri

ٱْلُقَرٰى ٱْلُقَرى ٱْلَقْريَتنَْيِ ٱْلَقْريَِة
negeri negeri dua negeri negeri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََوأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن
atau setiap dia mempercayai ahli negeri Al-A'raaf:98 أَن

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َقْريًَة َكانَْت َءاِمنًَة مُّطَْمِئنًَّة
dan (ia) membuat Allah perumpamaan negeri adalah ia aman

orang[pr] yang tenang dan tenteram
An-Nahl:112 َقْريًَة

إِذَآ أَرَْدنَآ أَن نُّْهلَِك َقْريًَة أََمرْنَا ُمتْرَِفيَها َو
dan apabila kami menghendaki bahwa dibinasakan negeri (kami)

perintahkan orang-orang yang hidup mewah padanya (negeri)
Al-Isra:16

َقاَلْت إِنَّ ٱمْلُُلوَك إِذَا َدَخُلوا۟ َقْريًَة أَفَْسُدوَها
dia mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk negeri

(kalian) merusaknya/membinasakannya
An-Naml:34
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نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98
َقْريٌَة

أَْو َكٱلَِّذى َمرَّ َعَلىٰ َقْريٍَة َوِهىَ َعَلىٰ ُعُروِشَها
atau seperti orang yang melewati atas/terhadap negeri dan (negeri) itu

atas/terhadap atap-atapnya
Al-Baqarah:259 َقْريٍَة

ِبَر ُمْجرِِميَها لِيَْمُكُروا۟ ِفيَها وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة أَكَٰ
dan demikianlah kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-

pembesar orang-orang yang berdosa/jahat kepadanya agar mereka
mengadakan tipu daya didalamnya (negeri itu)

Al-An'aam:123

وََكم مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰها
dan berapa banyak dari negeri kami membinasakanlah dia

Al-A'raaf:4

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّبىٍّ
dan tidak kami telah mengutus di dalam negeri dari benar-benar nabi

Al-A'raaf:94

ْعُلوٌم َوَمآ أَْهَلْكنَا ِمن َقْريٍَة إاِلَّ َوَلَها ِكتَاٌب مَّ
dan tidak kami membinasakan dari negeri melainkan dan baginya/ia

mempunyai catatan / ketetapan (ia[lk]) yang diketahui
Al-Hijr:4

إِن مِّن َقْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهلُِكوَها َقبَْل يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan tidaklah dari negeri melainkan kami orang-orang yang

membinasakannya sebelum hari kiamat-kiamat
Al-Isra:58

فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَْهَل َقْريٍَة ٱْستَطَْعَمآ أَْهَلَها
maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya datang/sampai

ahlul/ahli negeri (mereka berdua) minta makan/dijamu penduduknya
Al-Kahfi:77

َمآ َءاَمنَْت َقبَْلُهم مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَفَُهْم يُؤِْمنُوَن
tidak ada (ia) mempercayai sebelum mereka dari negeri kami
membinasakanlah dia apakah maka mereka mereka beriman

Al-Anbiyaa':6

وََكْم َقَصْمنَا ِمن َقْريٍَة َكانَْت ظَامِلًَة
dan berapa banyak (kami) membinasakan dari negeri adalah ia zalim

Al-Anbiyaa':11

َوَحرٌَٰم َعَلىٰ َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَنَُّهْم اَل يَرِْجُعوَن
dan haram atas/terhadap negeri kami membinasakanlah dia

sesungguhnya mereka tidak mereka kembali
Al-Anbiyaa':95

فََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰها َوِهىَ ظَامِلٌَة
maka berapa banyak dari negeri kami membinasakanlah dia dan ia

(penduduknya) keadaan zalim
Al-Hajj:45

4426

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْمَليُْت َلَها َوِهىَ ظَامِلٌَة
dan berapa banyak dari negeri (aku) tangguhkan padanya dan ia

(penduduknya) zalim
Al-Hajj:48

َوَلْو ِشئْنَا َلبََعثْنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة نَِّذيًرا
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) mengutus di dalam

setiap negeri peringatan besar
Al-Furqon:51

َوَمآ أَْهَلْكنَا ِمن َقْريٍَة إاِلَّ َلَها ُمنِذُروَن
dan tidak kami membinasakan dari negeri kecuali/melainkan baginya

orang-orang yang sungguh-sungguh memberi peringatan

Asy-
Syu'araa':208

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّذيٍر
dan tidak kami telah mengutus di dalam negeri dari peringatan besar

Saba':34

وََكذَٰلَِك َمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّذيٍر
dan demikian itu tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu di

dalam negeri dari peringatan besar
Az-Zukhruf:23

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة ِهىَ أََشدُّ ُقوَّةً مِّن َقْريَِتَك ٱلَِّتىٓ أَْخرََجتَْك
dan berapa banyak dari negeri dia paling keras/berat kekuatan dari

pada negerimu yang (ia[pr]) akhirnya menyuruh keluar kamu
Muhammad:13

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َورُُسلِِهۦ
dan berapa banyak dari negeri (ia) sombong dari perintah tuhannya

dan rasul-rasulnya
Ath-Thalaaq:8

وََكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقْريَةٍۭ بَِطرَْت َمِعيَشتََها
dan berapa (banyak) kami membinasakan dari negeri (ia[pr])

subur/bersenang-senang penghidupannya
Al-Qashash:58

َقْريَةٍۭ
وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة ِهىَ أََشدُّ ُقوَّةً مِّن َقْريَِتَك ٱلَِّتىٓ أَْخرََجتَْك

dan berapa banyak dari negeri dia paling keras/berat kekuatan dari
pada negerimu yang (ia[pr]) akhirnya menyuruh keluar kamu

Muhammad:13 َقْريَِتَك
إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجوُهم مِّن َقْريَِتُكْم

kecuali bahwa mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan
mereka dari negeri kalian

Al-A'raaf:82 َقْريَِتُكْم
 َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجٓوا۟ َءاَل ُلوٍط مِّن َقْريَِتُكْم

mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan keluarga lut dari
negeri kalian

An-Naml:56

يَُٰشَعيُْب َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعَك ِمن َقْريَِتنَآ
hai Syuaib dan orang-orang yang mereka mengimani bersama kamu

dari negeri kami
Al-A'raaf:88 َقْريَِتنَآ

ِذِه ٱْلَقْريََة إِذْ ُقْلنَا ٱْدُخُلوا۟ هَٰ َو
dan ketika kami mengatakan kalian hendaklah masuk ini negeri Al-Baqarah:58 ٱْلَقْريََة
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ِذِه ٱْلَقْريََة إِذْ ِقيَل َلُهُم ٱْسُكنُوا۟ هَٰ  َو
dan ketika dia dikatakan kepada mereka (kalian) berdiamlah ini

negeri
Al-A'raaf:161

َوْسـَِٔل ٱْلَقْريََة ٱلَِّتى ُكنَّا ِفيَها
dan tanyakanlah negeri yang adalah kami didalamnya/disana

Yusuf:82

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

ٱْلَقْريَِة

َوْسـَْٔلُهْم َعِن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَْت َحاِضرَةَ ٱْلبَْحِر
dan tanyakan kepada mereka dari/tentang negeri yang adalah ia

(ia[pr]) yang hadir laut
Al-A'raaf:163

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَت تَّْعَمُل ٱْلَخبَِٰٓئَث َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dari negeri yang adalah ia melakukan

yang buruk
Al-Anbiyaa':74

ْوِء َوَلَقْد أَتَْوا۟ َعَلى ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتىٓ أُْمِطرَْت َمطََر ٱلسَّ
dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani

(ia) memberi hujan sangat buruk
Al-Furqon:40

ِذِه ٱْلَقْريَِة  َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُمْهلُِكٓوا۟ أَْهِل هَٰ
mereka berkata sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang

membinasakan penduduk ini negeri
Al-Ankabuut:31

َمآِء ِذِه ٱْلَقْريَِة رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ هَٰ
ini negeri siksaan/azab dari langit

Al-Ankabuut:34

َب ٱْلَقْريَِة إِذْ َجآَءَها ٱمْلُرَْسُلوَن َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل أَْصحَٰ
dan buatlah bagi mereka perumpamaan penghuni negeri ketika

datang kepada mereka para utusan
YaaSiin:13

َعَلىٰ رَُجٍل مَِّن ٱْلَقْريَتنَْيِ َعِظيمٍ
atas/terhadap seorang laki-laki dari dua negeri yang besar Az-Zukhruf:31 ٱْلَقْريَتنَْيِ

َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18 ٱْلُقَرى

َولِتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan agar diberi peringatan ummul negeri dan orang-orang di

sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman dengan/kepada
akhirat

Al-An'aam:92
ٱْلُقَرٰى

ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها غَِٰفُلوَن
yang membinasakan negeri dengan aniaya dan penduduknya para

yang pelupa / pelamun
Al-An'aam:131
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ِتْلَك ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِئَها
itu negeri kami mengisahkan atas kamu dari beritanya

Al-A'raaf:101

ُهۥ َعَليَْك ِمنَْها َقآِئٌم َوَحِصيٌد ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ
itu dari sebagian berita negeri kisahkannya atas kamu daripadanya

yang menegakkan dan pemusnahan besar
Huud:100

وََكذَٰلَِك أَْخذُ َربَِّك إِذَآ أََخذَ ٱْلُقَرٰى َوِهىَ ظَٰلَِمٌة
dan demikianlah mengambil/azab tuhanmu apabila ia

mengambil/mengazab negeri dan ia (penduduknya) berbuat dzalim
Huud:102

َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها ُمْصلُِحوَن
dan tidak adalah dia tuhanmu untuk dibinasakan negeri dengan

aniaya dan penduduknya orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat
baik

Huud:117

 َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى
dan tidak adalah dia tuhanmu yang membinasakan negeri

Al-Qashash:59

لِّتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها
supaya dia memberikan peringatan ibu negeri dan orang yang

sekelilingnya
Asy-Syuura:7

 َوَلَقْد أَْهَلْكنَا َما َحْوَلُكم مَِّن ٱْلُقَرٰى
dan sesungguhnya kami membinasakan apa yang di sekitarmu dari

negeri
Al-Ahqaaf:27

 مَّآ أَفَآَء الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ ِمْن أَْهِل ٱْلُقَرٰى
apa (ia) mengembalikan Allah atas/terhadap rasul-nya dari penduduk

negeri
Al-Hasyr:7

۟ َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلُقَرىٰٓ َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan sekiranya bahwasanya ahlul/ahli negeri mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-A'raaf:96 ٱْلُقَرىٰٓ

أَفَأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا بَيَٰتًا َوُهْم نَآِئُموَن
apakah dia merasa aman ahli negeri jika dia datang kepada mereka

siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97

مِّْن أَْهِل ٱْلُقَرىٰٓ أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dari/diantara penduduk negeri apakah tidak/tidakkah berjalan di

dalam bumi
Yusuf:109

ْوِعًدا َا ظََلُموا۟ َوَجَعْلنَا مِلَْهلِِكِهم مَّ َوِتْلَك ٱْلُقَرىٰٓ أَْهَلْكنَُٰهْم ملَّ
dan itulah(tunggal) negeri kami membinasakanlah mereka karena apa

mereka menganiaya dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka
tempat / waktu yang dijanjikan

Al-Kahfi:59

َوَما ُكنَّا ُمْهلِِكى ٱْلُقَرىٰٓ إاِلَّ َوأَْهُلَها ظَٰلُِموَن
dan tidak adalah kami (ia) yang membinasakan negeri kecuali dan

penduduknya orang-orang yang dzalim
Al-Qashash:59
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س س ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pendeta, pater, kiyai, pastor,

paderi, pastur, menteri, duta, duta besar, vikaris, wakil, pendeta yg
mewakili paus

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melayani, meladeni,
menolong, merawat

يِسنَي ِقسِّ
pendeta-pendeta

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يِسنَي َورُْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل يَْستَْكِبُروَن ذَٰلَِك ِبأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ
itu bahwa kami dari mereka pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan
sesungguhnya mereka tidak mereka hendak menyombongkan diri

Al-Maidah:82 يِسنَي ِقسِّ
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ط س ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ukuran, pengukur, tindakan,

langkah, kadar, takaran, rentak, irama lagu, kuantitas, jumlah,
banyaknya, jumlah besar, jatah, catuan, rangsum, catu, pelabur, kaimat,

undang-undang.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengukur, menilai,

ukurannya, berjangka, menandingi, menjatahkan, mencatu, mengadu.

۟ َوأَْقِسطُٓوا تُْقِسطُوا۟ ِبٱْلِقْسِط ِبٱْلِقْسطَاِس أَْقَسُط
dan (kalian[lk])
berbuat adil-lah kalian berlaku adil dengan keadilan dengan adil/neraca kamu hendaklah

memalingkan

ٱمْلُْقِسِطنَي ٱْلِقْسَط ٱْلقَِٰسطُوَن َوتُْقِسطُٓوا۟
orang-orang yang berbuat

adil kebenaran/keadilan
orang-orang yang

sesat/menyimpang dari
kebenaran (kb jamak[lk])

dan berlaku adil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

أَْقَسُط

ٱْدُعوُهْم أْلَ بَآِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه
panggillah mereka (oleh kalian) bagi bapak-bapak / nenek moyang

mereka dia kamu hendaklah memalingkan disisi Allah
Al-Ahzab:5

َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل إِذَا ِكْلتُْم َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس
dan kalian sempurnakanlah takaran apabila (kalian) menakar

(mereka) menimbang dengan adil/neraca
Al-Isra:35 ِبٱْلِقْسطَاِس

َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس ٱمْلُْستَِقيمِ
(mereka) menimbang dengan neraca/timbangan orang-orang yang

lurus/benar

Asy-
Syu'araa':182
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ا ِبٱْلِقْسِط َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوأُ۟وُلوا۟ ٱْلِعْلمِ َقآِئمًۢ
dan para Malaikat dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan

berdiri dengan keadilan
Ali-Imran:18 ِبٱْلِقْسِط

َويَْقتُُلوَن ٱلَِّذيَن يَأُْمُروَن ِبٱْلِقْسِط ِمَن ٱلنَّاِس
dan mereka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh dengan

keadilan dari manusia
Ali-Imran:21

 َوأَن تَُقوُموا۟ لِْليَتََٰمىٰ ِبٱْلِقْسِط
dan akan kalian berdiri untuk anak-anak yatim dengan adil

An-Nisa:127

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

إِْن َحَكْمَت فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط  َو
dan jika kamu memutuskan maka kamu hendaklah putuskan diantara

mereka dengan adil
Al-Maidah:42

 َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan kalian sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil

Al-An'aam:152

 ُقْل أََمَر َربِّى ِبٱْلِقْسِط
kamu hendaklah mengatakan dia menyuruh Tuhanku dengan berbuat

keadilan
Al-A'raaf:29

ِت ِبٱْلِقْسِط َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dengan adil dan orang-

orang yang mereka mengingkari bagi mereka tambahan minuman
dari air panas sangat mendidih

Yunus:4

ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط  َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul

mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil
Yunus:47

َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah diselesaikan diantara mereka dengan adil dan mereka

tidak mereka dianiaya
Yunus:54

 َويََٰقْومِ أَْوفُوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan hai kaumku kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan

timbangan dengan adil
Huud:85

َوأَِقيُموا۟ ٱْلَوزَْن ِبٱْلِقْسِط واََل تُْخِسُروا۟ ٱمْلِيزَاَن
dan hendaklah kalian tegakkan neraca/timbangan (kb) dengan adil

dan janganlah dikurangi neraca/timbangan
Ar-Rahman:9
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لِيَُقوَم ٱلنَّاُس ِبٱْلِقْسِط َوأَنزَْلنَا ٱْلَحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد
supaya menegakkan manusia dengan adil dan kami telah menurunkan

besi tentang (kebenaran) itu kekuatan sangat keras/berat
Al-Hadiid:25

إِْن ِخفْتُْم أاَلَّ تُْقِسطُوا۟ ِفى ٱْليَتََٰمىٰ َو
dan jika kalian takut bahwa tidak kalian berlaku adil di dalam anak-

anak yatim
An-Nisa:3 ۟ تُْقِسطُوا

َوأَْقِسطُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
dan (kalian[lk]) berbuat adil-lah sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat adil
Al-Hujuraat:9 ۟ َوأَْقِسطُٓوا

وُهْم َوتُْقِسطُٓوا۟ إَِليِْهْم َوَلْم يُْخرُِجوُكم مِّن ِديَٰرُِكْم أَن تَبَرُّ
dan tidak menyebabkan mengeluarkan kalian dari rumah/kampung

halaman kalian bahwa (mereka) berbuat baik kepada mereka dan
berlaku adil kepada mereka

Al-
Mumtahinah:8

۟ َوتُْقِسطُٓوا

َوأَنَّا ِمنَّا ٱمْلُْسلُِموَن َوِمنَّا ٱْلقَِٰسطُوَن
dan bahwasannya dari kami orang-orang yang berserah diri / patuh
dan sebagian dari (kami) orang-orang yang sesat/menyimpang dari

kebenaran(kb jamak[lk])

Al-Jinn:14
ٱْلقَِٰسطُوَن

َوأَمَّا ٱْلقَِٰسطُوَن فََكانُوا۟ لَِجَهنََّم َحطَبًا
dan adapun orang-orang yang sesat/menyimpang dari kebenaran (kb

jamak[lk]) maka adalah untuk neraka jahanam kayu bakar
Al-Jinn:15

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47
ٱْلِقْسَط

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat adil Al-Maidah:42 ٱمْلُْقِسِطنَي

 َوأَْقِسطُٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
dan (kalian[lk]) berbuat adil-lah sesungguhnya Allah dia menyukai

orang-orang yang berbuat adil
Al-Hujuraat:9

 إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُْقِسِطنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berlaku adil

Al-
Mumtahinah:8
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م س ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seksi, bab, penampang,

potongan, juring, golongan, belahan, afdeling, pangsa, ruang, ruangan, ira,
ruas, ulas, daerah, tembereng, departemen, jurusan, jawatan, ranting,
divisi, pembagian, pembelahan, sibak, pihak, peranan, tempat, suku,

penggalan, belah, sekat, penyekat, dinding, petak, parak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotong, membelah,

mengiris, menjadi potongan, berpisah, membagi, bercerai, melepaskan,
menyekat

۟ تَْستَْقِسُموا أُْقِسُم أَْقَسْمتُْم أَْقَسْمتُم أَْقَسُموا۟
kalian menyumpah (aku) bersumpah kalian bersumpah kalian bersumpah mereka bersumpah

ِت مَٰ فَٱمْلَُقسِّ فَيُْقِسَماِن تُْقِسُموا۟ تََقاَسُموا۟ تَْستَْقِسُموا۟
maka yang
membagi

maka mereka
berdua disumpah disumpah

(kalian[lk]) saling
menyumpahlah (kt

perinah)
kalian menyumpah

ِقْسَمةٌۢ ِقْسَمٌة َقَسْمنَا َقَسٌم ِت مَٰ فَٱمْلَُقسِّ
pembagian pembagian (kami) membagi-

bagi sumpah maka yang membagi

َوَقاَسَمُهَمآ َوأَْقَسُموا۟ مَّْقُسوٌم َلَقَسٌم ِقْسَمةٌۢ
dan dia menyumpah

kepada keduanya
dan mereka

bersumpahlah
(ia[lk]) yang
ditentukan sungguh sumpah pembagian

ٱمْلُْقتَِسِمنَي
orang-orang yang menyumpah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53
۟ أَْقَسُموا

إِذْ أَْقَسُموا۟ َليَْصرُِمنََّها ُمْصِبِحنَي
ketika mereka bersumpah sungguh benar-benar memetiknya di pagi

hari
Al-Qalam:17

َلْم تَُكونُٓوا۟ أَْقَسْمتُم مِّن َقبُْل
tidak adalah kalian kalian bersumpah dari sebelum Ibrahim:44 أَْقَسْمتُم

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَاُلُهُم الـلَّـُه ِبرَْحَمٍة أَهَٰٓ
inikah orang-orang yang kalian bersumpah tidak bertambah

menerima Allah dengan rahmat
Al-A'raaf:49 أَْقَسْمتُْم

فَآَل أُْقِسُم ِبَموَِٰقعِ ٱلنُُّجومِ
maka tidak (aku) bersumpah dengan tempat turun binatang-binatang Al-Waqi'a:75 أُْقِسُم

فَآَل أُْقِسُم ِبَما تُبِْصُروَن
maka (aku) bersumpah dengan apa celaan-ku/kemurkaan-ku

Al-Haaqqah:38

ِرِق َوٱمْلَغَٰرِِب إِنَّا َلقَِٰدُروَن فَآَل أُْقِسُم ِبرَبِّ ٱمْلَشَٰ
maka (aku) bersumpah dengan tuhan tempat-tempat terbit matahari

dan barat sesungguhnya kami benar-benar yang telah menguasai
Al-Ma'arij:40

آَل أُْقِسُم ِبيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
benar-benar (aku) bersumpah dengan hari kiamat-kiamat

Al-Qiyaamah:1

وآََل أُْقِسُم ِبٱلنَّفِْس ٱللَّوَّاَمِة
dan benar-benar (aku) bersumpah dengan jiwa mencela/menyesali

Al-Qiyaamah:2

فَآَل أُْقِسُم ِبٱْلُخنَِّس
maka sungguh (aku) bersumpah dengan yang bersembunyi

At-Takwiir:15

فَِق فَآَل أُْقِسُم ِبٱلشَّ
maka (aku) bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja

Al-Inshiqaaq:16

ذَا ٱْلبََلِد آَل أُْقِسُم ِبهَٰ
sungguh (aku) bersumpah dengan ini negri

Al-Balad:1

َوأَن تَْستَْقِسُموا۟ ِبٱأْلَزْلَٰمِ ذَٰلُِكْم ِفْسٌق ٱْليَْوَم يَِئَس
dan bahwa kalian menyumpah dengan anak panah yang demikian itu

bagi kalian kefasikan pada hari ini dia berputus asa
Al-Maidah:3 ۟ تَْستَْقِسُموا

َقاُلوا۟ تََقاَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َلنُبَيِّتَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥ
mereka berkata (kalian[lk]) saling menyumpahlah (kt perinah)

dengan Allah sungguh kita akan menyerangnya dimalam hari dan
keluarganya

An-Naml:49
۟ تََقاَسُموا
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ْعُروفٌَة َلِئْن أََمرْتَُهْم َليَْخرُُجنَّ ُقل الَّ تُْقِسُموا۟ طَاَعٌة مَّ
sungguh jika (kamu) menyuruh mereka agar sungguh-sungguh

keluar/pergi kamu hendaklah mengatakan jangan disumpah ketaatan
(ia[pr]) yang diperbaiki

An-Nuur:53
۟ تُْقِسُموا

فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه إِِن ٱرْتَبْتُْم اَل نَْشتَِرى ِبِهۦ ثََمنًا
maka mereka berdua disumpah dengan (nama) Allah jika kalian ragu-

ragu tidak kami membeli dengannya harga
Al-Maidah:106 فَيُْقِسَماِن

َدِتِهَما َدتُنَآ أََحقُّ ِمن َشهَٰ ِ فَيُْقِسَماِن ِبالـلَّـِه َلَشهَٰ ٱأْلَْوَلنيَٰ
dua orang pertama/lebih dekat maka mereka berdua disumpah dengan

(nama) Allah sesungguhnya kesaksian kami lebih berhak dari
kesaksian keduanya

Al-Maidah:107

ِت أَْمًرا مَٰ فَٱمْلَُقسِّ
maka yang membagi sesuatu

Adz-
Dzaariyaat:4 ِت مَٰ فَٱمْلَُقسِّ

َهْل ِفى ذَٰلَِك َقَسٌم لِِّذى ِحْجٍر
apakah/bukankah di dalam itu sumpah bagi memiliki pikiran / akal Al-Fajr:5 َقَسٌم

َقَسْمنَا بَيْنَُهم مَِّعيَشتَُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
(kami) membagi-bagi diantara mereka penghidupan mereka di dalam

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:32 َقَسْمنَا

ِتْلَك إِذًا ِقْسَمٌة ِضيزَىٰٓ
itu jika demikian pembagian tidak adil An-Najm:22 ِقْسَمٌة
َونَبِّئُْهْم أَنَّ ٱمْلَآَء ِقْسَمةٌۢ بَيْنَُهْم ُكلُّ ِشرٍْب مُّْحتََضٌر

dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] bahwasanya
air pembagian diantara mereka tiap minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi dihadirkan

Al-Qamar:28
ِقْسَمةٌۢ

إِنَُّهۥ َلَقَسٌم لَّْو تَْعَلُموَن َعِظيٌم َو
sesungguhnya ia sungguh sumpah jika kalian mengetahui yang besar Al-Waqi'a:76 َلَقَسٌم

نُْهْم ُجزٌْء مَّْقُسوٌم َلَها َسبَْعُة أَبْوٍَٰب لُِّكلِّ بَاٍب مِّ
baginya tujuh pintu-pintu bagi tiap-tiap pintu dari mereka bagian-

bagian (ia[lk]) yang ditentukan
Al-Hijr:44 مَّْقُسوٌم

ِنِهْم َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
Al-An'aam:109 ۟ َوأَْقَسُموا

ِنِهْم اَل يَبَْعُث الـلَّـُه َمن يَُموُت َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka tidak membangkitkan Allah orang mati
An-Nahl:38
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ِنِهْم َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
An-Nuur:53

ِنِهْم َلِئن َجآَءُهْم نَِذيٌر َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka bahwa jika ia datang kepada mereka pemberi
peringatan

Faathir:42

َوَقاَسَمُهَمآ إِنِّى َلُكَما مَلَِن ٱلنَِّٰصِحنَي
dan dia menyumpah kepada keduanya sesungguhnya aku bagi kamu

berdua sungguh dari/termasuk orang-orang yang memberi nasehat
Al-A'raaf:21 َوَقاَسَمُهَمآ

أَُهْم يَْقِسُموَن رَْحَمَت َربَِّك نَْحُن
mengapa mereka membagi-bagi rahmat tuhanmu kami Az-Zukhruf:32 يَْقِسُموَن

اَعُة يُْقِسُم ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menjadikan menyumpah orang-

orang yang berdosa
Ar-Ruum:55 يُْقِسُم

ِكنُي إِذَا َحَضَر ٱْلِقْسَمَة أُ۟وُلوا۟ ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َو
dan apabila ia menghadiri pembagian / sumpah orang-orang yang

mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin

An-Nisa:8 ٱْلِقْسَمَة

َكَمآ أَنزَْلنَا َعَلى ٱمْلُْقتَِسِمنَي
sebagaimana kami telah menurunkan atas/terhadap orang-orang yang

menyumpah
Al-Hijr:90 ٱمْلُْقتَِسِمنَي
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ت قسو
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sulit, kaku, kejam, rumit,

tegar, kuat, kencang, tangguh, tajam, kukuh, lantang, bising, ramai,
menyolok, kasar, parau, bengis, berat, tabah, alot, sukar, keras tabiatnya,
tdk datar, hebat, ganas, sengit, penuh semangat, berapi, yg ingin sekali, yg

bergelora, parah, sangat, galak, tegang, jahat, buruk, tdk ramah,
sederhana, cermat, ketat, tepat, teliti, sempurna, streng, setepat-tepatnya,
lebat, tebal, padat, tegas, teguh, erat, penuh, padu, pegal, rapat, sempit, yg
harus dipatuhi, kekurangan, runcing, jelas, jeli, mancung, bersemangat,

giat, tekun, keras kaku, ampuh, manjur, yg berpengaruh, yg meyakinkan,
ekstrim, ekstrem, terik, tertinggi, hebat sekali, berkulit keras, yg

mengandung endapan, lekas marah, kereng, suram, muram, dr besi,
nyaring, yg membunyikan, yg berbunyi, membara, bergairah, masam, yg
tak kenal belas kasihan, beku, kejur, yg tak dpt diubah, jegang, genting,
regang, gegabah, lekas panas hati, primitif, mentah, cekak, liut, seperti

kulit, yg terbuat dr kulit, yg mempesonakan, yg berderik-derik, yg
berderak-derak, pedas, yg menusuk, nakal, keji, durjana, riuh, riuh

rendah, ribut, gaduh, cerdas, pintar, bijak, rancak, cepat, aktif, berurat,
mengotot, bergemuruh, yg berderam, dgn tangan berkapalan, kesat,

berbutir besar, keras kepala, tanpa belas kasihan, yg tak kenal ampun,
lalim

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

لِّْلقَِٰسيَِة قَِٰسيًَة َقْسَوةً َقَسْت فََقَسْت
bagi yang keras

membatu yang membatu keras ia telah menjadi
keras maka (ia) mengeras

َوٱْلَقاِسيَِة
dan keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْهْم فَِٰسُقوَن فَطَاَل َعَليِْهُم ٱأْلََمُد فََقَسْت ُقُلوبُُهْم وََكِثيٌر مِّ
lalu panjang atas mereka masa maka (ia) mengeras hati mereka dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:16 فََقَسْت
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ثُمَّ َقَسْت ُقُلوبُُكم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian ia telah menjadi keras hati kalian dari setelah itu Al-Baqarah:74 َقَسْت

فََلوآَْل إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَا تََضرَُّعوا۟ َولَِٰكن َقَسْت ُقُلوبُُهْم
maka mengapa tidak ketika ia datang kepada mereka siksaan Kami

mereka menundukan hati akan tetapi ia telah menjadi keras hati
mereka

Al-An'aam:43

فَِهىَ َكٱْلِحَجارَِة أَْو أََشدُّ َقْسَوةً
maka ia seperti batu atau paling keras/berat keras Al-Baqarah:74 َقْسَوةً

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم َلَعنَُّٰهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوبَُهْم قَِٰسيًَة
maka dengan sebab mereka merusak perjanjian mereka kami

mengutuk mereka dan kami menjadikan hati mereka yang membatu
Al-Maidah:13 قَِٰسيًَة

فََويٌْل لِّْلقَِٰسيَِة ُقُلوبُُهم مِّن ِذْكِر الـلَّـِه
maka kecelakaan bagi yang keras membatu hati mereka dari

peringatan Allah
Az-Zumar:22 لِّْلقَِٰسيَِة

لِّلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلَقاِسيَِة ُقُلوبُُهْم
bagi orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit dan keras hati

mereka
Al-Hajj:53 َوٱْلَقاِسيَِة
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ر و قس
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna singa, raja hutan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َقْسَورَةٍۭ
singa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فَرَّْت ِمن َقْسَورَةٍۭ

(ia) lari dari singa
Al-

Muddaththir:51
َقْسَورَةٍۭ
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ر قشع
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna resah, renyah, rusuh, lasak,

melang, yg kuatir, tdk tenang, gugup, senewen, bingung, gamang,
menggelisahkan, cemas, kuatir, mencemaskan, risau, terganggu, rawan,
rayu, kebat-kebit, tdk menurut, tdk sabar, berani, kasar, kurang sopan,

tegang, bimbang, pusing, takut, prihatin, gempar, uncang-uncit, gatal, tdk
tetap, sibuk, kepepet, yg berhubung, gembira, heboh, penuh gairah, engah,

panas, palak, mendemam, malu, malu-malu, lemah urat saraf, terpaksa,
pemalu, yg dipaksa, dibuat-buat, dibikin-bikin

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

تَْقَشِعرُّ
gemetar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم
gemetar dari padanya kulit-kulit orang-orang yang mereka takut

tuhan
Az-Zumar:23 تَْقَشِعرُّ
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ا ص ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jauh, puntung, tonggak,

pembuangan, pengasingan, pemindahan, penyerahan, pembersihan,
pengangkutan, perlarian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuang, mengasingkan,
memindahkan, mengirim, menyerahkan untuk ditangani, menurunkan

pangkat, membingungkan, kesandung, berjalan kaki, membungkamkan,
berjalan dgn langkah berat, mengalahkan, merobohkan, menulis,

membuat orang heran, menakjubkan, membuat tdk berdaya,
menghentikan, makan dgn lahap, makan dgn rakus, mengadakan

pembersihan, menyerahkan untuk ditangani, mengambil, membawa,
mengangkat, menyikat, menarik, mengangkut, angkat, berlari

ٱْلُقْصَوٰى ٱأْلَْقَصا َقِصيًّا أَْقَصا
jauh / ujung al aqsha yang jauh ujung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجآَء رَُجٌل مِّْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة يَْسَعىٰ
dan dia datang seorang laki-laki dari ujung kota (ia) berusaha(kt

sedang/akan)
Al-Qashash:20 أَْقَصا

َوَجآَء ِمْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة رَُجٌل يَْسَعىٰ
dan dia datang dari ujung kota seorang laki-laki (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
YaaSiin:20

فََحَمَلتُْه فَٱنتَبَذَْت ِبِهۦ َمَكانًا َقِصيًّا
maka ia mengandungnya lalu ia meninggalkan/menjauhkan

dengannya tempat/kedudukan yang jauh
Maryam:22 َقِصيًّا

مَِّن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إَِلى ٱمْلَْسجِِد ٱأْلَْقَصا ٱلَِّذى بَٰرَْكنَا َحْوَلُهۥ
dari masjid Al Haram ke masjid al aqsha yang kami berkati

sekelilingnya
Al-Isra:1 ٱأْلَْقَصا

إِنَّ الـلَّـَه َلَسِميعٌ َعلِيٌم إِذْ أَنتُم ِبٱْلُعْدَوِة ٱلدُّنْيَا َوُهم ِبٱْلُعْدَوِة ٱْلُقْصَوٰى َو
ketika kalian dipinggir lembah dunia/dekat dan mereka dipinggir

lembah jauh / ujung dan sesungguhnya kami Allah sungguh maha
mendengar sangat mengetahui

Al-Anfaal:42 ٱْلُقْصَوٰى
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Kosakata AlQuran

د ص ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hajat, asyik, tajam,

cenderung, yg berhasrat untuk, yg mengarahkan perhatian pd, sungguh-
sungguh, tujuan, makna, rencana, guna, kegunaan, fungsi, kehendak,
pamrih, ajun, kasad, prayojana, akibat, arah, sasaran, bidikan, ujud,

tumpuan, paran, obyek, cita-cita, disain, perencanaan, bentuk, model, pola,
corak, konstruksi, mode, bagan, potongan, gol, obyektif, lesan, angan,

sarang, bulan-bulanan, benda, bahan, barang, pelengkap, wujud
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengarahkan, menuju,

menjuruskan, membidik, membidikkan, bermaksud, hendak, mengarah,
memperusahakan, mencoba mencapai, mengalirkan, mengenakan,

berangan-angan, merencanakan, merangkakan, merancangkan,
memproyeksikan, menolak, berkeberatan, tdk setuju, tdk suka

َوٱْقِصْد ْقتَِصَدةٌ مُّ ْقتَِصٌد مُّ َقْصُد َقاِصًدا
dan

sederhanakanlah
yang dalam kondisi

dipertengahan

(ia[lk]) yang
sungguh-sungguh

saling
dipertengahan

menuju/menunjukkan (ia[lk]) yang
menengahi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلْو َكاَن َعرًَضا َقِريبًا َوَسفَرًا َقاِصًدا لَّٱتَّبَُعوَك
kalau adalah dia harta/keuntungan (ia[lk]) yang sangat dekat dan

perjalanan (ia[lk]) yang menengahi tentu mereka mengikutimu
At-Taubah:42 َقاِصًدا

ِبيِل َوِمنَْها َجآِئٌر َوَعَلى الـلَّـِه َقْصُد ٱلسَّ
dan atas Allah menuju/menunjukkan jalan dan

daripadanya/diantaranya bengkok
An-Nahl:9 َقْصُد

ْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ فَِمنُْهم مُّ ا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai di daratan maka

diantara mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
dan tidak mengingkari pada ayat-ayat Kami

Luqman:32 ْقتَِصٌد مُّ

 فَِمنُْهْم ظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ َوِمنُْهم مُّْقتَِصٌد
maka diantara mereka zalim/aniaya untuk diri sendiri dan diantara

mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
Faathir:32
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KosakataAlQuran

نُْهْم َسآَء َما يَْعَمُلوَن ْقتَِصَدةٌ وََكِثيٌر مِّ ٌة مُّ نُْهْم أُمَّ مِّ
dari mereka umat/golongan yang dalam kondisi dipertengahan dan

sangat banyak dari mereka amat buruk apa mereka mengerjakan
Al-Maidah:66 ْقتَِصَدةٌ مُّ

َوٱْقِصْد ِفى َمْشِيَك َوٱْغُضْض ِمن َصْوِتَك
dan sederhanakanlah di dalam tempat / waktu jalan kamu dan

lunakkan dari suara kamu
Luqman:19 َوٱْقِصْد
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Kosakata AlQuran

ر ص ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keraton, dalem, gedung

mewah, rumah besar, gedung, kependekan, kesingkatan, pembatasan,
batasan, restriksi, pelarangan, penahanan, keterbatasan, limitasi,

keringkasan, ketangkasan, kecekatan, pengurangan, susutan, penurunan,
potongan, kekecilan, kesempitan, kepicikan, kerapuhan, kelemahan, hal

mudah pecah, batas, pengadilan, mahkamah, lapangan, sidang pengadilan,
ruang pengadilan, rayuan, ban, mortir, lesung, adukan semen, lumpang,

campuran plester
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membatasi, memperketat,
memperbataskan, memperhinggakan, memperpicik, mempersempit,

menggunakan sbg batas, mempersingkat, memperpendek, memendekkan,
memandakkan, meringkaskan, menjadi lebih pendek, dipendekkan,

memuntungkan, merayu, pacaran dgn, menghendaki, mencari,
memplesteri, memplester

َكٱْلَقْصِر ُقُصورًۢا ُقُصوًرا قَِٰصرَُٰت تَْقُصُروا۟
seperti

istana/gedung tinggi istana-istana istana-istana (ia[pr]) yang tidak
liar pandangan kalian mengqasar

يُْقِصُروَن ِريَن َوُمَقصِّ َوَقْصٍر مَّْقُصورٌَٰت
dihenti-hentinya dan orang-orang yang

elok dan istana yang disimpan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلٰوِة إِْن ِخفْتُْم أَن يَفِْتنَُكُم أَن تَْقُصُروا۟ ِمَن ٱلصَّ
bahwa kalian mengqasar dari sholat jika kalian takut akan memfitnah

kalian
An-Nisa:101 ۟ تَْقُصُروا

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف ِعنٌي
dan di sisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan ujung/mata

mata-mata
Ash-Shaafaat:48 قَِٰصرَُٰت

َوِعنَدُهْم قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف أَتْرَاٌب
dan disisi mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan maka/pandangan

sebaya
Shaad:52

ِفيِهنَّ قَِٰصرَُٰت ٱلطَّْرِف َلْم يَطِْمثُْهنَّ إِنٌس َقبَْلُهْم واََل َجآنٌّ
tentang mereka (ia[pr]) yang tidak liar pandangan pandangan tidak

mereka(pr) menyetentuh manusia sebelum mereka dan tidak ular
Ar-Rahman:56
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KosakataAlQuran

َوبَوَّأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض تَتَِّخذُوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصوًرا
dan Dia menempatkan kalian di dalam bumi menjadikan dari tanah

datarnya istana-istana
Al-A'raaf:74 ُقُصوًرا

َويَْجَعل لََّك ُقُصورًۢا
dan menjadikan untukmu istana-istana Al-Furqon:10 ُقُصورًۢا

إِنََّها تَرِْمى ِبَشَرٍر َكٱْلَقْصِر
sesungguhnya ia melemparkan bunga api seperti istana/gedung tinggi Al-Mursalaat:32 َكٱْلَقْصِر

ُحوٌر مَّْقُصورٌَٰت ِفى ٱْلِخيَامِ
yang putih/jelita yang disimpan di dalam mahligai/rumah Ar-Rahman:72 مَّْقُصورٌَٰت

فَِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها َوِبئٍْر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد
maka ia (rumah-rumah) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang atas/terhadap

atap-atapnya dan sumur/telaga wanita yang sangat kesepihan dan
istana tempat yang ditinggikan dan dikokohkan

Al-Hajj:45 َوَقْصٍر

ِريَن اَل تََخافُوَن فََعلَِم َما َلْم تَْعَلُموا۟ ُمَحلِِّقنَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
(mereka) yang mencukur rambut kepala kalian dan orang-orang yang

elok tidak kalian takut maka (ia) mengetahui apa yang tidak amu
mengetahui

Al-Fath:27
ِريَن َوُمَقصِّ

إِْخوَٰنُُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفى ٱْلَغىِّ ثُمَّ اَل يُْقِصُروَن َو
dan saudara-saudara mereka membantu (mereka) di dalam sesat

kemudian tidak dihenti-hentinya
Al-A'raaf:202 يُْقِصُروَن
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Kosakata AlQuran

ص ص ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cerita, guntingan, pangkasan,

pencukuran, luka, bagian, galian, gunting, tersayat, luka sayat,
penampang, lubang, rebak, pukulan memotong, potongan kecil, orang yg
tak berarti, tipuan, laporan, warta, visum, letusan, rencana, pengutaraan,

repot, desas-desus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menceritakan, meriwayatkan,

mengisahkan, merencanakan, merencana, memberitahukan, membayar,
mengatakan, menyuruh, bercerita, menunjukkan, mengetahui, mengenali,

mengenal, jelaskan, mengadukan, menandakan, mengenalkan,
menghitung, membilangkan, menyolok, menyolok mata, mempertikaikan,
memperikan, memotong, mengurangi, memangkas, menggunting, melukai,

membagi, memperpendek, menghilangkan, menyabit, membolos,
melaruntukan, mencairkan, memarang, pencukuran, bermutu tinggi, yg

bergerak cepat, baik sekali, menyebut, mencukur, menghubungkan,
mempertalikan, berkenaan, berhubung dgn, memaparkan, melaporkan,

melapor, mengabarkan, memberitahu, mewartakan, lapor, unjuk bertahu

َقَصِصِهْم َقَصًصا فَٱْقُصِص نَّ فََلنَُقصَّ تَْقُصْص
kisah-kisah mereka mencari/mengikuti

jejak maka ceritakanlah
maka sesungguhnya

kami akan
mengkisahkan

kisahkan

ِقَصاٌص يِه ُقصِّ َقَصْصنَُٰهْم َقَصْصنَا َقَصِصِهْم
balasan (qisas) selidikilah/ikutilah

dia
kami telah kisahkan

mereka (kami) menceritakan kisah-kisah mereka

نَْقُصْصُهْم نَْقُصْص ُهۥ نَُقصُّ نَُقصُّ ِقَصاٌص
kami mengkisahkan

mereka kisahkan kisahkannya kami mengisahkan balasan (qisas)

وَن يَُقصُّ يَُقصُّ َوَقصَّ نَُّقصُّ نَْقُصْصُهْم
mereka

mengkisahkan dia mengkisahkan dan mengkisahkan kami mengisahkan kami mengkisahkan
mereka
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Kosakata Al-Quran

ٱْلِقَصاُص ٱْلَقَصِص
hukum qishash kisah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل يَٰبُنَىَّ اَل تَْقُصْص رُْءيَاَك َعَلىٰٓ إِْخَوِتَك
dia mengatakan hai anakku tidak kisahkan mimpimu

atasku/terhadapku saudara-saudaramu
Yusuf:5 تَْقُصْص

نَّ َعَليِْهم ِبِعْلمٍ َوَما ُكنَّا َغآِئِبنَي فََلنَُقصَّ
maka sesungguhnya kami akan mengkisahkan atas mereka dengan

pengetahuan dan tidak adalah kami para yang menggaibi
Al-A'raaf:7 نَّ فََلنَُقصَّ

ُروَن فَٱْقُصِص ٱْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
maka ceritakanlah kisah-kisah boleh jadi mereka menjadi

memikirkan
Al-A'raaf:176 فَٱْقُصِص

فَٱرْتَدَّا َعَلىٰٓ َءاثَارِِهَما َقَصًصا
maka keduanya kembali atasku/terhadapku bekas (mereka berdua)

mencari/mengikuti jejak
Al-Kahfi:64 َقَصًصا

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَقْد َكاَن ِفى َقَصِصِهْم ِعبْرَةٌ ألِّ
sesungguhnya adalah dia di dalam kisah-kisah mereka pengajaran-

pengajaran bagi orang yang mempunyai akal
Yusuf:111 َقَصِصِهْم

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك ِمن َقبُْل
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

apa (kami) menceritakan atas kamu dari sebelum
An-Nahl:118 َقَصْصنَا

مَّن َقَصْصنَا َعَليَْك َوِمنُْهم مَّن لَّْم نَْقُصْص َعَليَْك
orang (kami) menceritakan atas kamu dan diantara mereka orang

tidak kisahkan atas kamu
Ghafir:78

َورُُساًل َقْد َقَصْصنَُٰهْم َعَليَْك ِمن َقبُْل َورُُساًل
dan rasul-rasul sungguh telah kami telah kisahkan mereka atas kamu

dari sebelum dan rasul-rasul
An-Nisa:164 َقَصْصنَُٰهْم

يِه فَبَُصرَْت ِبِهۦ َعن ُجنٍُب َوَقاَلْت أِلُْخِتِهۦ ُقصِّ
dan dia mengatakan kepada saudara perempuannya

selidikilah/ikutilah dia maka (ia) melihat dengannya dari jauh
Al-Qashash:11 يِه ُقصِّ
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ْهِر ٱْلَحَرامِ َوٱْلُحرُمَُٰت ِقَصاٌص ْهُر ٱْلَحرَاُم ِبٱلشَّ ٱلشَّ
bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati balasan

(qisas)
Al-Baqarah:194 ِقَصاٌص

نِّ َوٱْلُجُروَح ِقَصاٌص نَّ ِبٱلسِّ  َوٱأْلَنَف ِبٱأْلَنِف َوٱأْلُذَُن ِبٱأْلُذُِن َوٱلسِّ
dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi

dengan gigi dan luka-luka balasan (qisas)
Al-Maidah:45

ِتْلَك ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِئَها
itu negeri kami mengisahkan atas kamu dari beritanya Al-A'raaf:101 نَُقصُّ

نَْحُن نَُقصُّ َعَليَْك أَْحَسَن ٱْلَقَصِص ِبَمآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك
kami kami mengisahkan atas kamu memperbaiki kisah dengan apa

kami telah wahyukan kepadamu
Yusuf:3

نَّْحُن نَُقصُّ َعَليَْك نَبَأَُهم ِبٱْلَحقِّ
kami kami mengisahkan atas kamu kisah mereka dengan sebenarnya

Al-Kahfi:13

َكذَٰلَِك نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء َما
seperti itulah kami mengisahkan atas kamu dari/sebagian sebagian

berita apa
Thaahaa:99

ُهۥ َعَليَْك ِمنَْها َقآِئٌم َوَحِصيٌد ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ
itu dari sebagian berita negeri kisahkannya atas kamu daripadany

yang menegakkan dan pemusnahan besar
Huud:100 ُهۥ نَُقصُّ

مَّن َقَصْصنَا َعَليَْك َوِمنُْهم مَّن لَّْم نَْقُصْص َعَليَْك
orang (kami) menceritakan atas kamu dan diantara mereka orang

tidak kisahkan atas kamu
Ghafir:78 نَْقُصْص

لَّْم نَْقُصْصُهْم َعَليَْك وََكلََّم الـلَّـُه ُموَسىٰ تَْكلِيًما
tidak kami mengkisahkan mereka atas kamu dia benar-benar telah

mengatakan Allah Musa pembicaraan/secara langsung
An-Nisa:164 نَْقُصْصُهْم

وَُكالًّ نَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء ٱلرُُّسِل
dan tiap-tiap kami mengisahkan atas kamu dari sebagian berita para

rasul
Huud:120 نَُّقصُّ

ا َجآَءهُۥ َوَقصَّ َعَليِْه ٱْلَقَصَص فََلمَّ
maka tatkala dia telah sampai padanya dan mengkisahkan atasnya

kisah-kisah
Al-Qashash:25 َوَقصَّ

يَُقصُّ ٱْلَحقَّ َوُهَو َخيُْر ٱْلفَِٰصلنَِي
dia mengkisahkan kebenaran dan dia sebaik-baik Yang member

keputusan
Al-An'aam:57 يَُقصُّ

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَُقصُّ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia mengkisahkan atas/terhadap Bani Israil

An-Naml:76
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ذَا وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatKu dan mereka memberi

peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Al-An'aam:130 وَن يَُقصُّ

وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى فََمِن ٱتََّقىٰ َوأَْصَلحَ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayat-Ku maka barang siapa

dia bertaqwa dan kamu memperbaiki
Al-A'raaf:35

ُروَن فَٱْقُصِص ٱْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
maka ceritakanlah kisah-kisah boleh jadi mereka menjadi

memikirkan
Al-A'raaf:176 ٱْلَقَصَص

ا َجآَءهُۥ َوَقصَّ َعَليِْه ٱْلَقَصَص  فََلمَّ
maka tatkala dia telah sampai padanya dan mengkisahkan atasnya

kisah-kisah
Al-Qashash:25

ذَا َلُهَو ٱْلَقَصُص ٱْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah ia kisah yang benar dan tidak dari tuhan

kecuali Allah
Ali-Imran:62 ٱْلَقَصُص

نَْحُن نَُقصُّ َعَليَْك أَْحَسَن ٱْلَقَصِص ِبَمآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك
kami kami mengisahkan atas kamu memperbaiki kisah dengan apa

kami telah wahyukan kepadamu
Yusuf:3 ٱْلَقَصِص

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقَصاُص ِفى ٱْلَقتَْلى
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian hukum qishash di dalam pembunuhan
Al-Baqarah:178 ٱْلِقَصاُص

َوَلُكْم ِفى ٱْلِقَصاِص َحيَٰوةٌ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan bagimu di dalam hukum qishash kehidupan hai golongan orang-

orang yang berpengatahuan agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:179 ٱْلِقَصاِص
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ف ص ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna baku tembak, peluncuran,

pemasangan, hal tembak-menembak, pembakaran, pemecatan, bahan
bakar, pelepasan, keluarnya, pembongkaran, pemberhentian, kotoran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menembak, membuat,
melepaskan, bermain, mengarungi, melemparkan, berperang,

mempercepat, mempercepatkan, menambah gas mesin, menusuk,
menyula, menyumbat, mengisi, bertekun, menyumpal, membunuh,
melaksanakan, membebaskan, keluar, mengalirkan, menghantam,

berjuang, bermalas-malas, bergerak dgn pelan-pelan, berniat, bermaksud,
bertujuan, hendak, memaksudkan

َقاِصفًا
(ia[lk]) yang menyambar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يحِ فَيُْغرَِقُكم ِبَما َكفَرْتُْم فَيُرِْسَل َعَليُْكْم َقاِصفًا مَِّن ٱلرِّ
maka/lalu menyebabkan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang
menyambar dari angin maka/lalu menyebabkab menggelamkan

kalian dengan sebab (kalian) mengingkari

Al-Isra:69
َقاِصفًا
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م ص ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pihak, peranan, daerah,

suku, tempat, porsi, catu, catuan, saham, jambar, komponen, anggota,
seksi, bab, penampang, potongan, golongan, ruas, pangsa, ulas, juring,
potong, buah, lagu, penggalan, andil, efek, sero, persentase, prosentasi,
keuntungan, perseratus, nilai, gang, selat, penerimaan, jalan lintasan,

perjalanan dgn pesawat udara, departemen, jurusan, jawatan, afdeling,
ranting, divisi, pembagian, pembelahan, sibak, akhir, ujung, tujuan,
penutup, tamat, wilayah, kawasan, bidang, proporsi, perbandingan,

separuh, setengah, separoh, peruntukan, pemberian, jatah, tanah sewa
untuk tani, fragmen, pecahan, kepingan, sempalan, luka, galian, gunting,
tersayat, iris, sayatan, lapisan, selais, cabang, trayek, jangkauan, uluran,

masa, perempat, tiga bulan, setali, ampun, sekat, penyekat, dinding, petak,
frasa, ungkapan, ucapan, susunan kata, kombinasi kata-kata, kuantum,

jumlah, gigitan, gigit, sesuap, tusukan, penggigit, camilan, kudapan,
makanan kecil, jaburan, kemilan, bagian , pukulan keras, percobaan,

propinsi, nasib, takdir, untung, pinta, kematian, banyaknya, undi,
tumpukan, kapling, kekayaan, peruntungan, rezeki, kuota, kuotum, laju,
angka, kecepatan, harga, tempat tinggal, kedudukan, lokal, wewenang,

kontingen, kesatuan, rombongan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َقَصْمنَا
(kami) membinasakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكْم َقَصْمنَا ِمن َقْريٍَة َكانَْت ظَامِلًَة
dan berapa banyak (kami) membinasakan dari negeri adalah ia zalim Al-Anbiyaa':11 َقَصْمنَا
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ر ط ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tarikan, tali penyeret, kabel

penyeret, eretan, sentakan, renggutan, pengaruh, wilayah, daerah,
kawasan, bidang, bagian, tempat, rantau, jatuhan, penerjunan, hal

menjatuhkan, pendropan, pengguguran, penjatuhan, teritorium, bilangan,
teritor, penurunan, jeblok, titik, titisan, titis, rintik, keadaan menurun,

ketes, ketel, keadaan jatuh, gula-gula, orang yg menghambat, cucur, aliran
kecil, jumlah sedikit, jejak, denai, jalan kecil, bekas, kesan, bakat, gaun

panjang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyeret, menunda, menarik,
diseret, menyelip, menyentakkan, merentak, bekerja keras, menjatuhkan,
turun, menurunkan, luruh, meluruh, memperturunkan, menitik, meleleh,

meleler, menitis, menitiskan, bertitik, berderai-derai, berhamburan,
meresap, melinang, masuk seorang-seorang, menyaring, menyuling,

menawarkan, berkukus, merembes, menapis, meluas, menyebar,
membuntuti, terseret, mengikuti jejak, mengikuti, mengekori, menjejaki,

ketinggalan, berjalan dgn lesu, berjalan dgn susah payah, menjalar

ٱْلِقطِْر ِقطًْرا َقِطَراٍن
leburan-leburan tembaga leburan tembaga tembaga yang panas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسرَاِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوتَْغَشىٰ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر
pakaian mereka dari tembaga yang panas danmenutupi wajah-wajah

mereka api neraka
Ibrahim:50 َقِطَراٍن

َقاَل َءاتُوِنىٓ أُفْرِغْ َعَليِْه ِقطًْرا
dia mengatakan datangkan / berikan kepadaku ditungkanlah atasnya

leburan tembaga
Al-Kahfi:96 ِقطًْرا

َوأََسْلنَا َلُهۥ َعنْيَ ٱْلِقطِْر َوِمَن ٱْلجِنِّ
dan (kami) alirkan baginya sumber/mata air leburan-leburan tembaga

dan dari sebagian jin-jin
Saba':12 ٱْلِقطِْر

4453

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

س ط ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kertas, koran, surat kabar,

naskah, lembar, lembaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِقرْطَاٍس
kertas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْو نَزَّْلنَا َعَليَْك ِكتَٰبًا ِفى ِقرْطَاٍس فََلَمُسوهُ ِبأَيِْديِهْم
dan jika kami menurunkan atas kamu suatu kewajiban di dalam

kertas lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka
Al-An'aam:7 ِقرْطَاٍس
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ط ط ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pihak, peranan, bagian,

daerah, suku, tempat, porsi, catu, catuan, saham, jambar, komponen,
anggota, seksi, bab, penampang, potongan, golongan, ruas, pangsa, ulas,

juring, potong, buah, lagu, penggalan, andil, efek, sero, persentase,
prosentasi, keuntungan, perseratus, nilai, gang, selat, penerimaan, jalan
lintasan, perjalanan dgn pesawat udara, departemen, jurusan, jawatan,
afdeling, ranting, divisi, pembagian, pembelahan, sibak, akhir, ujung,

tujuan, penutup, tamat, wilayah, kawasan, bidang, proporsi,
perbandingan, separuh, setengah, separoh, peruntukan, pemberian, jatah,

tanah sewa untuk tani, fragmen, pecahan, kepingan, sempalan, luka,
galian, gunting, tersayat, iris, sayatan, lapisan, selais, cabang, trayek,
jangkauan, uluran, masa, perempat, tiga bulan, setali, ampun, sekat,

penyekat, dinding, petak, frasa, ungkapan, ucapan, susunan kata,
kombinasi kata-kata

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِقطَّنَا
bagian kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ل لَّنَا ِقطَّنَا َقبَْل يَْومِ ٱْلِحَساِب َوَقاُلوا۟ َربَّنَا َعجِّ
dan mereka berkata ya tuhan kami (kamu) segerakanlah dengan

secepat-cepatnya bagi kami bagian kami sebelum hari perhitungan
Shaad:16 ِقطَّنَا
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ع ط ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna potongan, pengurangan,

pangkasan, guntingan, pemutusan, pemenggalan, pemisahan, penghentian,
penebangan, pengambilan, penyikatan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotong, mengurangi,
memangkas, menggunting, melukai, membuat, memutus, memutuskan,

memenggal, mengerat, memisahkan, cepol, mengakhiri, coplok,
memutuskan hubungan, cocok, menghentikan, pergi, meninggalkan,

pantas, menebang, membabat, membelah, merambah, mengapak,
diratakan, merapikan, menghias, menghiasi, memperpendek, membelok ke

belakang, menjepitkan, meninju, lari dgn cepat, mengambil,
memperpotongkan, menembus, memotong jalan, mengiris, menyayat,
menyedihkan, membuat lelucon, memotong-motong, menyingkatkan,

mencacati, mematahkan, memendekkan, menyingkat, menggorok,
mengecam, potong-memotong, silang-menyilang, menyeberang, melintasi,

menyilangkan, mengarungi, bertemu, mengganggu, menyela, sela,
memecahkan, mengeping, membedakan, merenggangkan, menceraikan,
menyembelih, membantai, menjagal, menumbangkan, membunuh besar-
besaran, bantai, membunuh, merusak, mencegat, menangkap, menahan,

menangkapi, memintas, mengudung, menebak, memecah,
menggantungkan diri, taat, meretakkan, memotong , mencukur, bercukur,

menyerempet, menyayati, membedah, mengamputasi, memancung,
mengeluarkan, menghilangkan, masuk, mendobrak, membongkar,

mengajar, menatah, menetak, membentuk, mengupas, memecat,
memberhentikan, menjadi potongan, menggigit, mencubit, menghentikan
pertumbuhan, menghentikan kembangan, mencuri, menoreh, menakik,

membuat takik, menjatuhkan, terkerat, mengoyakkan, menggergaji,
menuai, mendapatkan, mendapat, memperoleh, memungut, membentak,

putus, mencaplok, beroperasi, menjalankan, mengoperasi,
menyelenggarakan

۟ فَتََقطَُّعٓوا تََّقطَّعَ تَُقطَّعَ تََقطَّعَ ِبِقطْعٍ
maka (kalian)

memutus-mutus
(ia) supaya menjadi

putus dia dipotong-potong (ia) supaya menjadi
putus sepotong/di akhir

۟ فَٱْقطَُعٓوا فَأَلَُقطَِّعنَّ فَُقِطعَ فََقطَّعَ فَتََقطَُّعٓوا۟
maka kalian
hendaklah
memotong

maka sungguh
(aku) akan
memotong

maka dia telah
dipotong/dimusnahkan

maka (ia) telah
benar-benar

memotong-potong
maka (kalian)

memutus-mutus
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ُقطَِّعْت َقطَّْعَن َقطَْعتُم َقاِطَعًة فَٱْقطَُعٓوا۟
dipotong-potong (mereka)

memotong
(kalian)

memotong/menebang
(ia[lk]) yang
memotong

maka kalian
hendaklah
memotong

َلَقطَْعنَا أَلَُقطَِّعنَّ ِقطَعٌ ِقطًَعا ُقطَِّعْت
pasti (kami)
memotong

sungguh aku akan
memotong potongan potongan dipotong-potong

َمْقطُوَعٍة َمْقطُوٌع ْليَْقطَعْ لِيَْقطَعَ َلَقطَْعنَا
(ia[pr]) yang

dipotong/ditumpas
(ia[lk]) yang

dipotong/ditumpas hendaklah melalui karena dia hendak
memotong/membinasakan

pasti (kami)
memotong

۟ َوتَُقطُِّعٓوا َوتَْقطَُعوَن َوتََقطَُّعٓوا۟ َوتََقطََّعْت َمْقطُوَعٍة
dan diputuskan dan

memutus/memotong
dan (mereka)

memotong
dan (ia) menjadi

membelah
(ia[pr]) yang

dipotong/ditumpas

َوَقطَّْعنَُٰهْم َوَقطَّْعنَُٰهُم
dan (kami) membagi-bagi mereka dan (kami) membagi/memotong mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل إاِلَّ ٱْمَرأَتََك

maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam
melainkan isterimu

Huud:81 ِبِقطْعٍ
فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل

maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam
Al-Hijr:65

إآِلَّ أَن تََقطَّعَ ُقُلوبُُهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kecuali telah (ia) supaya menjadi putus hati mereka dan Allah sangat

mengetahui Maha Bijaksana
At-Taubah:110 تََقطَّعَ

أَْو تَُقطَّعَ أَيِْديِهْم َوأَرُْجُلُهم مِّْن ِخلٍَٰف
atau dia dipotong-potong tangan-tangan mereka dan kaki mereka dari

kelainan / pergantian
Al-Maidah:33 تَُقطَّعَ
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ؤُا۟ َلَقد تََّقطَّعَ بَيْنَُكْم أَنَُّهْم ِفيُكْم ُشرَكَٰٓ
sesungguhnya mereka kepada kalian berserikat sungguh (ia) supaya

menjadi putus diantara kalian
Al-An'aam:94 تََّقطَّعَ

فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53

۟ فَتََقطَُّعٓوا

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15
فََقطَّعَ

فَُقِطعَ َداِبُر ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟
maka dia telah dipotong/dimusnahkan yang meliputi kaum orang-

orang yang mereka menganiaya
Al-An'aam:45 فَُقِطعَ

فَأَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم ِفى ُجذُوعِ ٱلنَّْخِل
maka sungguh (aku) akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki
kalian dari kelainan / pergantian dan sungguh akan menyalib kalian

di dalam batang pohon korma

Thaahaa:71
فَأَلَُقطَِّعنَّ

ارَِقُة فَٱْقطَُعٓوا۟ أَيِْديَُهَما اِرُق َوٱلسَّ َوٱلسَّ
dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka kalian hendaklah

memotong tangan keduanya
Al-Maidah:38 ۟ فَٱْقطَُعٓوا

َما ُكنُت َقاِطَعًة أَْمًرا َحتَّىٰ تَْشَهُدوِن
tidak ada adalah aku (ia[lk]) yang memotong sesuatu

sehingga/sebelum menyaksikan
An-Naml:32 َقاِطَعًة

َما َقطَْعتُم مِّن لِّينٍَة أَْو تَرَْكتُُموَها َقآِئَمًة َعَلىٰٓ أُُصولَِها
apa-apa (kalian) memotong/menebang dari pohon kurma ata

meninggalkannya berdiri/akan datang atasku/terhadapku
pokoknya/batangnya

Al-Hasyr:5
َقطَْعتُم

فَْسـَْٔلُه َما بَاُل ٱلنِّْسَوِة ٱلَِّٰتى َقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ
maka tanyakan padanya apa/bagaimana halnya wanita-wanita yang

(mereka) memotong tangan mereka[pr]
Yusuf:50 َقطَّْعَن

أَْو ُقطَِّعْت ِبِه ٱأْلَرُْض أَْو ُكلَِّم ِبِه ٱمْلَْوتَىٰ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
atau dipotong-potong dengannya bumi atau benar-benar dibicara

dengannya kematian sesungguhnya Allah tidak dia
mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Arraad:31
ُقطَِّعْت

فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُقطَِّعْت َلُهْم ِثيَاٌب مِّن نَّاٍر
maka orang-orang yang mereka mengingkari dipotong-potong untuk

mereka pakaian dari api neraka
Al-Hajj:19
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َكأَنََّمآ أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا مَِّن ٱلَّيِْل ُمظْلًِما
seakan-akan ditutupilah wajah mereka potongan dari malam gelap

gulita
Yunus:27 ِقطًَعا

ِورٌَٰت َوَجنٌَّٰت مِّْن أَْعنٍَٰب َوِفى ٱأْلَرِْض ِقطَعٌ مُّتَجَٰ
dan di bumi potongan pendamping dan surga dari anggur-anggur Arraad:4 ِقطَعٌ

أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف
sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki kalian

dari kelainan / pergantian
Al-A'raaf:124 أَلَُقطَِّعنَّ

فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49

ثُمَّ َلَقطَْعنَا ِمنُْه ٱْلَوِتنَي
kemudian pasti (kami) memotong dari padanya wajahnya Al-Haaqqah:46 َلَقطَْعنَا

لِيَْقطَعَ طَرَفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟
karena dia hendak memotong/membinasakan golongan dari orang-

orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:127 لِيَْقطَعَ

َ َكيُْدهُۥ َما يَِغيُظ ثُمَّ ْليَْقطَعْ فَْليَنظُْر َهْل يُذِْهنبَّ
kemudian hendaklah melalui maka hendaklah memperhatikan apakah

sungguh menyebakan akan menghilangkan tipu dayanya apa yan
menjengkelkan

Al-Hajj:15
ْليَْقطَعْ

ؤآَُلِء َمْقطُوٌع مُّْصِبِحنَي أَنَّ َداِبَر هَٰٓ
bahwasanya yang meliputi mereka itu (ia[lk]) yang

dipotong/ditumpas di pagi hari
Al-Hijr:66 َمْقطُوٌع

الَّ َمْقطُوَعٍة واََل َمْمنُوَعٍة
tidak (ia[pr]) yang dipotong/ditumpas dan tidak (ia[pr]) yang

dilindungi / dicegah
Al-Waqi'a:33 َمْقطُوَعٍة

َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َوتََقطََّعْت ِبِهُم ٱأْلَْسبَاُب
dan (mereka) melihat azab / siksa dan (ia) menjadi membelah dengan

mereka sebab-sebab/hubungan
Al-Baqarah:166 َوتََقطََّعْت

َوتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم ُكلٌّ إَِليْنَا رَِٰجُعوَن
dan (mereka) memotong perkara mereka diantara mereka setiap

kepada kami mereka yang telah kembali
Al-Anbiyaa':93 ۟ َوتََقطَُّعٓوا
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ِبيَل َوتَأْتُوَن ِفى نَاِديُكُم ٱمْلُنَكَر أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن ٱلسَّ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan

memutus/memotong jalan danmendatangkan / mengerjakan di dalam
tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran

Al-Ankabuut:29
َوتَْقطَُعوَن

أَن تُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوتَُقطُِّعٓوا۟ أَرَْحاَمُكْم
bahwa dirusak di dalam bumi dan diputuskan kasih sayang kalian Muhammad:22 ۟ َوتَُقطُِّعٓوا

نَّا َوَقطَْعنَا فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia dengan

rahmat dari kami dan kami memotong/menumpas
Al-A'raaf:72 َوَقطَْعنَا

ا َرأَيْنَُهۥٓ أَْكبَرْنَُهۥ َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَليِْهنَّ فََلمَّ
dan ia telah berkata kamu hendaklah keluar keluar atas mereka maka

tatkala (ia) melihatnya (mereka[pr]) kagum padanya dan (mereka)
membagi/memotong tangan mereka[pr]

Yusuf:31
َوَقطَّْعَن

َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

َوَقطَّْعنَُٰهُم

لُِحوَن َوِمنُْهْم ُدوَن نُْهُم ٱلصَّٰ َوَقطَّْعنَُٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أَُمًما مِّ
dan (kami) membagi-bagi mereka di dalam bumi beberapa golongan
diantara mereka orang-orang yang saleh dan diantara mereka bukan

Al-A'raaf:168 َوَقطَّْعنَُٰهْم

ِفِريَن َويَْقطَعَ َداِبَر ٱْلكَٰ
dan memusnahkan yang meliputi para pembangkang / kafir Al-Anfaal:7 َويَْقطَعَ

َويَْقطَُعوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan memutuskan apa dia menyuruh Allah dengannya Al-Baqarah:27 َويَْقطَُعوَن

َويَْقطَُعوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan memutuskan apa dia menyuruh Allah dengannya

Arraad:25

واََل يَْقطَُعوَن َواِديًا إاِلَّ ُكِتَب َلُهْم
dan tidak memotong/melintasi (ia[lk]) yang lembah melainkan ia

telah diwajibkan bagi mereka
At-Taubah:121 يَْقطَُعوَن
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ف ط ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemetikan, musim petik,

pencungkil, cukit, bagian yg terbaik, keberanian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memilih, memetik, mengorek,

mencungkil, menusuk, mencongkel, mencopet, membuka, mengalap,
membului, mengumpat, merenggut, menarik, mencabut bulu, membubut,

menggentarkan, gagal, menyisihkan, memisahkan

ُقطُوفَُها
buah-buahannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقطُوفَُها َداِنيٌَة
buah-buahannya bumi Al-Haaqqah:23 ُقطُوفَُها

َوَداِنيًَة َعَليِْهْم ِظلَُٰلَها َوذُلَِّلْت ُقطُوفَُها تَذْلِياًل
dan (ia[pr]) yang mendekat atas mereka naungannya dan sangat

didekatkan/dimudahkan (dia[pr]) buah-buahnya sedekat-
dekatnya/semudah-mudahnya

Al-Insaan:14
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ر م ط ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hidup, jangat, selerang,

lapisan atas, orang kikir, dompet, pundi-pundi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna , menguliti, membeset,

mengelupas, mengupas kulit, menipu, mendaki, memenangkan

ِقطِْميٍر
kulit tipis/kulit ari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ َما يَْملُِكوَن ِمن ِقطِْميٍر
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak

menguasai dari kulit tipis/kulit ari
Faathir:13 ِقطِْميٍر
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ب ظ ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sayuran, sayur, tumbuhan,

tanaman, tangkai, tandan, gagang, akar kata, suku, puting, lonjor,
tengkuk, cerobong yg tinggi, rod, pancing, balok, sambuk, bagasi, koper,
batang pohon, badan, peti, bar, palang, tiang, halangan, kue, pegangan
untuk gigi palsu, betis, pisau, kaki, tulang kering, anak kunci, saham,

persediaan, stok, efek, modal, mayat, jenazah, bangkai, batang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَقْضبًا
dan sayur-sayuran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِعنَبًا َوَقْضبًا
dan anggur-anggur dan sayur-sayuran Abasa:28 َوَقْضبًا
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ظ ظ ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelarutan, pembubaran,

penghancuran, pelenyapan, pengakhiran, peniadaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna larut, membubarkan,
menghancurkan, menghilang, lenyap, memutuskan, mengakhiri,
dilaruntukan, melaruntukan, memperjarang, mempertiadakan

يَنَقضَّ
merobohkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يُِريُد أَن يَنَقضَّ فَأََقاَمُهۥ َقاَل

dia menghendaki bahwa merobohkan maka (kamu) menegakkannya
dia mengatakan

Al-Kahfi:77 يَنَقضَّ

4464

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ي ظ ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghabisan,

penyempurnaan, pelunasan, penyelesaian, pengakhiran, penyudahan,
pembunuhan, pemusnahan, pengosongan, pengurasan, perlintasan,

mengalahkan, pelulusan, lulus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghabiskan,

mengeluarkan, membelanjakan, melewatkan, tinggal, menghabisi, selesai,
menyelesaikan, tamat, menyudahi, membunuh, membantai, memakan,
makan, minum, memakai, memusnahkan, mengosongkan, menguras,
melintasi, melindangkan, mengulangi, mengalirkan, mengeringkan,
memperkurus, memasukkan, mengajukan, menyelipkan, berlabuh,

mengatakan, menelan, menghabiskan makanan dgn lahap, mengerjakan,
mempersudahkan, mendapat sambungan, memperdayakan, memperdaya,

menggunakan, mempergunakan, mengeksploitasi, mengeksploitir,
menghajar, mengalahkan, mengirim, memberangkatkan, mengutus,
menyuruh, mengisi, merusak, berhasil, menyusun, berlatih, keluar,

memecahkan, membersihkan, menggunduli

َقاٍض فَٱْقِض فََقَضىُٰهنَّ فََقَضىٰ تَْقِضى
(ia[lk]) yang
memutuskan maka putuskanlah

maka (ia)
menjadikan
mereka[pr]

lalu (ia) menentukan memutuskan

َقَضىَٰها َقَضىٰ َقَضى َقَضْوا۟ َقاٍض
(ia)

menetapkannya ia memutuskan ia memutuskan (mereka)
memutuskan/menyelesaikan

(ia[lk]) yang
memutuskan

َقَضيْتُم َقَضيُْت َقَضيَْت َقَضىٰٓ َقَضىَٰها
kalian telah

menyelesaikan
(aku)

menyempurnakan /
menyelesaikan

kamu memutuskan ia memutuskan (ia) menetapkannya

ُقِضىَ َقَضيْنَآ َقَضيْنَا َقَضيْتُُم َقَضيْتُم
(ia) telah diputuskan (kami) menetapkan (kami) menetapkan kalian telah

menyelesaikan
kalian telah

menyelesaikan
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لِيَْقِضىَ لِيَْقِض َلُقِضىَ ُقِضيَِت ُقِضىَ
agar hendak
menetapkan

hendaklah
menyempurnakan

tentu dia telah
diputuskan telah diselesaikan (ia) telah diputuskan

۟ ْليَْقُضوا لِّيَْقِضىَ لَُّقِضىَ لِيُْقَضىٰٓ لِيَْقِضىَ
hendaklah

menghilangkan
agar hendak
menetapkan

tentu dia telah
diputuskan

untuk
disempurnakan

agar hendak
menetapkan

َوُقِضىَ َوَقَضيْنَآ َوَقَضىٰ مَّْقِضيًّا ْليَْقُضوا۟
dan dia telah
diselesaikan

dan (kami)
menyelesaikan

dan (ia)
menyempurnakan

tempat/waktu
putusan

hendaklah
menghilangkan

يُْقَضىٰ
diselesaikan/disempurnakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِذِه ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَآ إِنََّما تَْقِضى هَٰ
sesungguhnya hanyalah memutuskan ini kehidupan dunia Thaahaa:72 تَْقِضى

َعَلى ٱلَِّذى ِمْن َعُدوِِّهۦ فَوََكزَهُۥ ُموَسىٰ فََقَضىٰ َعَليِْه
atas/terhadap yang dari musuhnya maka (ia) meninjunya Musa lalu

(ia) menentukan atasnya
Al-Qashash:15 فََقَضىٰ

َواٍت ِفى يَْوَمنْيِ فََقَضىُٰهنَّ َسبْعَ َسمَٰ
maka (ia) menjadikan mereka[pr] tujuh langit di dalam dua masa/hari Fush-Shilat:12 فََقَضىُٰهنَّ

فَٱْقِض َمآ أَنَت َقاٍض
maka putuskanlah apa yang kamu (ia[lk]) yang memutuskan Thaahaa:72 فَٱْقِض

فَٱْقِض َمآ أَنَت َقاٍض
maka putuskanlah apa yang kamu (ia[lk]) yang memutuskan Thaahaa:72 َقاٍض
َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل

dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu
istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37
۟ َقَضْوا
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إِذَا َقَضى الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ ِمْن أَْمرِِهْم
apabila ia memutuskan Allah dan rasulnya sesuatu bahwa adalah dia

bagi mereka pilihan dari perkara mereka
Al-Ahzab:36 َقَضى

ا َقَضىٰ ُموَسى ٱأْلََجَل َوَساَر ِبأَْهلِِهۦٓ فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan Musa waktu (ia) berjalan kepada

ahlinya/yang empunya
Al-Qashash:29 َقَضىٰ

فَِمنُْهم مَّن َقَضىٰ نَْحبَُهۥ
maka diantara mereka orang ia memutuskan waktu kematiannya

Al-Ahzab:23

ا َقَضىٰ زَيٌْد مِّنَْها َوطًَرا زَوَّْجنََٰكَها فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan zaid dari padanya keperluan kawinkan

kamu dengannya
Al-Ahzab:37

فَيُْمِسُك ٱلَِّتى َقَضىٰ َعَليَْها ٱمْلَْوَت
maka menyebabkan menahan yang ia memutuskan diatasnya

kematian
Az-Zumar:42

إاِلَّ َحاَجًة ِفى نَفِْس يَْعُقوَب َقَضىَٰها
kecuali/hanya hajat/keinginan di dalam diriku yaqub (ia)

menetapkannya
Yusuf:68 َقَضىَٰها

إِذَا َقَضىٰٓ أَْمًرا َو
dan bila ia memutuskan sesuatu Al-Baqarah:117 َقَضىٰٓ
إِذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن

apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya dia mengatakan
baginya jadilah maka mereka jadi

Ali-Imran:47

ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2

نَُهۥٓ إِذَا َقَضىٰٓ أَْمًرا ُسبْحَٰ
maha suci dia apabila/tatkala ia memutuskan sesuatu

Maryam:35

فَِإذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya hanyalah

dia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi
Ghafir:68

ا َقَضيَْت َويَُسلُِّموا۟ تَْسلِيًما مِّمَّ
dari apa kamu memutuskan dan mereka menyelamatkan segala

kesejahteraan/penghormatan
An-Nisa:65 َقَضيَْت

َقاَل ذَٰلَِك بَيِْنى َوبَيْنََك أَيََّما ٱأْلََجَلنْيِ َقَضيُْت
dia mengatakan itu antara aku dan antara kamu yang mana saja dua

waktu (aku) menyempurnakan / menyelesaikan
Al-Qashash:28 َقَضيُْت
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نَِٰسَكُكْم فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه فَِإذَا َقَضيْتُم مَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan cara ibadah haji kalian

maka kalian hendaklah berdzikir Allah
Al-Baqarah:200 َقَضيْتُم

َلٰوةَ فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا فَِإذَا َقَضيْتُُم ٱلصَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat maka kalian
hendaklah berdzikir Allah berdiri dan tempat-tempat duduk

An-Nisa:103 َقَضيْتُُم
ا َقَضيْنَا َعَليِْه ٱمْلَْوَت فََلمَّ

maka tatkala (kami) menetapkan atasnya kematian Saba':14 َقَضيْنَا
إِذْ َقَضيْنَآ إَِلىٰ ُموَسى ٱأْلَْمَر

ketika (kami) menetapkan kepada Musa perkara/urusan Al-Qashash:44 َقَضيْنَآ
ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َولُِكلِّ أُمَّ

dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul
mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil

Yunus:47 ُقِضىَ
ُقِضىَ ٱأْلَْمُر ٱلَِّذى ِفيِه تَْستَفِْتيَاِن

(ia) telah diputuskan perkata itu yang tentang (kebenaran) itu mohon
menanyakan kepadaku

Yusuf:41

َا ُقِضىَ ٱأْلَْمُر مَّآ أَنَا۠ ِبُمْصرِِخُكْم َوَمآ أَنتُم ِبُمْصرِِخىَّ يْطَُٰن ملَّ َوَقاَل ٱلشَّ
dan dia mengucapkan syaitan tatkala (ia) telah diputuskan perkata itu

tidaklah aku dengan menolong kalian dan tidak kalian dengan
menolong aku

Ibrahim:22

َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَحْسرَِة إِذْ ُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari penyesalan ketika

(ia) telah diputuskan perkata itu
Maryam:39

فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78

ا ُقِضىَ َولَّْوا۟ إَِلىٰ َقْوِمِهم مُّنِذِريَن فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah diputuskan memalingkan kepada kaum mereka

orang-orang yang memberi peringatan
Al-Ahqaaf:29

َلٰوةُ فَٱنتَِشُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَِإذَا ُقِضيَِت ٱلصَّ
maka apabila telah diselesaikan sholat maka bertebaranlah kamu di

dalam muka bumi
Al-Jumu'ah:10 ُقِضيَِت

َلُقِضىَ ٱأْلَْمُر بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
tentu dia telah diputuskan perkata itu di antaraku dan antara kamu Al-An'aam:58 َلُقِضىَ
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ِبٱْلَخيِْر َلُقِضىَ إَِليِْهْم أََجُلُهْم
dengan kebaikan tentu dia telah diputuskan kepada mereka ajal/waktu

mereka
Yunus:11

َلُقِضىَ بَيْنَُهْم ِفيَما ِفيِه يَْختَلِفُوَن
tentu dia telah diputuskan diantara mereka dalam/tentang apa tentang

(kebenaran) itu mereka memperselisihkan
Yunus:19

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Huud:110

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Fush-Shilat:45

َوَلواَْل َكلَِمُة ٱْلفَْصِل َلُقِضىَ بَيْنَُهْم
dan jika tidak kalimat / ketentuan putusan tentu dia telah diputuskan

diantara mereka
Asy-Syuura:21

لُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكم مَِّٰكثُوَن َونَاَدْوا۟ يَٰمَٰ
dan mereka menyeru hai malik hendaklah menyempurnakan atas
kami tuhanmu dia mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang

yang telah tetap tinggal

Az-Zukhruf:77
لِيَْقِض

َويَُقلُِّلُكْم ِفىٓ أَْعيُِنِهْم لِيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا
dan akan menjadikan kalian sungguh-sungguh sedikit di dalam / pada

mata-mata mereka agar hendak menetapkan Allah sesuatu
Al-Anfaal:44 لِيَْقِضىَ

ى ثُمَّ يَبَْعثُُكْم ِفيِه لِيُْقَضىٰٓ أََجٌل مَُّسمًّ
kemudian dia membangunkan kalian tentang (kebenaran) itu untuk

disempurnakan waktu/umur yang telah sangat menentukan
Al-An'aam:60 لِيُْقَضىٰٓ

َوَلْو أَنزَْلنَا َمَلًكا لَُّقِضىَ ٱأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُنظَُروَن
dan kalau kami telah menurunkan seorang malaikat tentu dia telah

diputuskan perkata itu kemudian tidak mereka diberi tangguh
Al-An'aam:8 لَُّقِضىَ

ى لَُّقِضىَ بَيْنَُهْم إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
sampai pada waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan

tentu dia telah diputuskan diantara mereka
Asy-Syuura:14

َولَِٰكن لِّيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا َكاَن َمفُْعواًل
akan tetapi agar hendak menetapkan Allah sesuatu adalah dia yang

dikerjai
Al-Anfaal:42 لِّيَْقِضىَ

ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklahbertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29
۟ ْليَْقُضوا
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نَّا وََكاَن أَْمًرا مَّْقِضيًّا َولِنَْجَعَلُهۥٓ َءايًَة لِّلنَّاِس َورَْحَمًة مِّ
dan hendak jadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan

ia adalah sesuatu tempat/waktu putusan
Maryam:21 مَّْقِضيًّا

إِن مِّنُكْم إاِلَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َحتًْما مَّْقِضيًّا  َو
dan tidak diantara kalian melainkan (ia[lk]) yang mendatanginya

adalah dia atas/terhadap tuhanmu kepastian tempat/waktu putusan
Maryam:71

نًا َوَقَضىٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan (ia) menyempurnakan tuhanmu bahwa janganmenyembah

melainkan hanya kepadanya dan terhadap kedua orangtua
perwujudan dalam perbuatan baik

Al-Isra:23
َوَقَضىٰ

َوَقَضيْنَآ إَِليِْه ذَٰلَِك ٱأْلَْمَر
dan (kami) menyelesaikan kepadanya itu perkara/urusan Al-Hijr:66 َوَقَضيْنَآ

َوَقَضيْنَآ إَِلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِفى ٱْلِكتَِٰب
dan (kami) menyelesaikan kepada/terhadap Bani Israil di dalam kitab

Al-Isra:4

َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
dan dia telah diselesaikan perkata itu dan kepada Allah dia

dikembalikan segala urusan
Al-Baqarah:210 َوُقِضىَ

َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah diselesaikan diantara mereka dengan adil dan mereka

tidak mereka dianiaya
Yunus:54

َويََٰسَمآُء أَْقلِِعى َوِغيَض ٱمْلَآُء َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan hai langit (kamu) berhentikanlah aku dan disurutkan air dan dia

telah diselesaikan perkata itu
Huud:44

َهَدآِء َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َوِجآ۟ىَء ِبٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلشُّ
dan didatangkan para nabi dan para syuhada dan dia telah

diselesaikan diantara mereka dengan benar/adil dan mereka tidak
mereka dianiaya

Az-Zumar:69

يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ
bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan dia telah diselesaikan

diantara mereka dengan benar/adil
Az-Zumar:75

يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْقُضوَن ِبَشىٍْء
mereka memohon dari selain dia tidak menyempurnakan dengan

sesuatu apapun
Ghafir:20 يَْقُضوَن

َا يَْقِض َمآ أََمرَهُۥ َكالَّ ملَّ
sekali-kali tidak belum memutuskan / menyempurnakan apa (dia)

perintahkan kepadanya
Abasa:23 يَْقِض
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إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka mereka memperselisihkan
Yunus:93 يَْقِضى

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهم ِبُحْكِمِهۦ
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka dengan hukum-Nya
An-Naml:78

َوالـلَّـُه يَْقِضى ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن
dan Allah memutuskan / menyempurnakan dengan hak/adil dan

orang-orang yang
Ghafir:20

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka tentang
(kebenaran) itu mereka memperselisihkan

Al-Jaatsiyah:17

اَل يُْقَضىٰ َعَليِْهْم فَيَُموتُوا۟ واََل يَُخفَُّف َعنُْهم مِّْن َعذَاِبَها
tidak diselesaikan/disempurnakan atas mereka lalumati dan tidak dia

meringankan dari mereka dari azabnya
Faathir:36 يُْقَضىٰ

واََل تَْعَجْل ِبٱْلُقرَْءاِن ِمن َقبِْل أَن يُْقَضىٰٓ إَِليَْك َوْحيُُهۥ
dan jangan minta menyegerakan dengan Al-QurXan dari sebelum

bahwa diselesaikan/disempurnakan kepadamu wahyukannya
Thaahaa:114 يُْقَضىٰٓ

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71
۟ ٱْقُضٓوا

يََٰليْتََها َكانَِت ٱْلَقاِضيََة
amboi, kiranya ia (ia) adalah yangmemberikan putusan Al-Haaqqah:27 ٱْلَقاِضيََة
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د ع ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna duduk, semayam, tinggal,

pekerjaan, sidang, pengeraman, letak, perletakkan, pembelajaran,
jabatan, timbangan, tahanan, lumpuh, hal, pas

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menduduki, bersemayam,
meninggali, bertengger, mendudukkan, bersidang, mengerami,

merahasiakan, terletak, mempelajari, belajar, pas, menegur,
mengundurkan, berjabatan, mewakili, merawati, sesuai,

memperbicarakan, menimbang-nimbang, tahan, menerima, menerima dgn
sabar, melumpuhkan, membuat lumpuh, membuat tdk berdaya,

memuntungkan, menyebabkan cacat, menyebabkan cedera

فَتَْقُعَد تَْقُعْد تَْقُعُدوا۟ ِبٱْلُقُعوِد ِبَمْقَعِدِهْم
maka

duduk/menjadi duduk-duduk kalian duduk-duduk dengan
duduk/tinggal

dengan
tinggal/duduk

mereka

قَِٰعُدوَن َقِعيٌد َقاِعًدا فَٱْقُعُدوا۟ فَتَْقُعَد
orang-orang yang

duduk duduk (ia[lk]) yang
menduduki

maka duduklah
kamu

maka
duduk/menjadi

َمْقَعِد َمقَِٰعَد أَلَْقُعَدنَّ ُقُعوٌد قَِٰعُدوَن
tempat duduk tempat-tempat

duduk
sungguh aku akan

duduk duduk orang-orang yang
duduk

َوُقُعوًدا َوَقَعُدوا۟ َوَقَعَد نَْقُعُد َمْقَعِد
dan tempat-tempat

duduk
dan mereka duduk-

duduk dan (ia) duduk duduk tempat duduk

ٱْلَقَواِعَد ٱْقُعُدوا۟ َوٱْلَقوَِٰعُد َوٱْقُعُدوا۟
dasar-dasar (kalian[lk])

duduklah/tinggallah azas-azas/yang tua dan duduk/intailah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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فَرَِح ٱمْلَُخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخلََٰف رَُسوِل الـلَّـِه
(ia) gembira orang-orang jauh tertinggal/mengantikan dengan

tinggal/duduk mereka belakang rasul Allah
At-Taubah:81 ِبَمْقَعِدِهْم

لِِفنَي َل َمرٍَّة فَٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلخَٰ إِنَُّكْم رَِضيتُم ِبٱْلُقُعوِد أَوَّ
sesungguhnya kalian (kalian) merelakan dengan duduk/tinggal paling

pertama kali maka duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak
ikut perang

At-Taubah:83 ِبٱْلُقُعوِد

فَاَل تَْقُعُدوا۟ َمَعُهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦٓ
maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
An-Nisa:140 ۟ تَْقُعُدوا

واََل تَْقُعُدوا۟ ِبُكلِّ ِصرٍَٰط تُوِعُدوَن
jangan kalian duduk-duduk dengan setiap jalan keinginan untuk

dijanjikan
Al-A'raaf:86

يْطَُٰن فَاَل تَْقُعْد إِمَّا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ َو
dan jika dia menyebabkan melupakan kamu syaitan maka jangan

duduk-duduk
Al-An'aam:68 تَْقُعْد

فَتَْقُعَد َمذُْموًما مَّْخذُواًل
maka duduk/menjadi (ia[lk]) yang dicela yang dihina Al-Isra:22 فَتَْقُعَد

واََل تَبُْسطَْها ُكلَّ ٱْلبَْسِط فَتَْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا
dan jangan mengulurkannya tiap-tiap uluran maka duduk/menjadi

tempat / waktu tercela yang disesalkan
Al-Isra:29

لِِفنَي َل َمرٍَّة فَٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلخَٰ إِنَُّكْم رَِضيتُم ِبٱْلُقُعوِد أَوَّ
sesungguhnya kalian (kalian) merelakan dengan duduk/tinggal paling

pertama kali maka duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak
ikut perang

At-Taubah:83
۟ فَٱْقُعُدوا

رُّ َدَعانَا لَِجنِۢبِهۦٓ أَْو َقاِعًدا َن ٱلضُّ نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

dalam keadaan berbaring atau (ia[lk]) yang menduduki
Yunus:12 َقاِعًدا

َماِل َقِعيٌد إِذْ يَتََلقَّى ٱمْلُتََلقِّيَاِن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
ketika menjadi sangat melemparkan dua pencatat/dua malaikat dari

sebelah kanan dan dari kiri duduk
Qaaf:17 َقِعيٌد

ُهنَا قَِٰعُدوَن فَقَِٰتآَل إِنَّا هَٰ
maka kalian berdua yang memerangi sesungguhnya kami di sini

orang-orang yang duduk
Al-Maidah:24 قَِٰعُدوَن

إِذْ ُهْم َعَليَْها ُقُعوٌد
ketika mereka diatasnya duduk Al-Buruuj:6 ُقُعوٌد
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َقاَل فَِبَمآ أَْغَويْتَِنى أَلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصرَٰطََك ٱمْلُْستَِقيَم
dia mengatakan maka dengan apa kamu sesatkan aku sungguh aku
akan duduk kepada mereka jalanmu orang-orang yang lurus/benar

Al-A'raaf:16 أَلَْقُعَدنَّ
تُبَوِّئُ ٱمْلُؤِْمِننَي َمقَِٰعَد لِْلِقتَاِل َوالـلَّـُه َسِميعٌ َعلِيٌم

kamu menempatkan orang-orang yang beriman tempat-tempat duduk
untuk perang dan Allah maha mendengar sangat mengetahui

Ali-Imran:121 َمقَِٰعَد
ْمعِ َوأَنَّا ُكنَّا نَْقُعُد ِمنَْها َمقَِٰعَد لِلسَّ

dan bahwasannya adalah kami duduk daripadanya (langit) tempat-
tempat duduk untuk mendengarkan

Al-Jinn:9

ْقتَِدرٍۭ ِفى َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ
di dalam tempat duduk kebenaran disisi yang menguasi/raja orang

yang berkuasa
Al-Qamar:55 َمْقَعِد

ْمعِ َوأَنَّا ُكنَّا نَْقُعُد ِمنَْها َمقَِٰعَد لِلسَّ
dan bahwasannya adalah kami duduk daripadanya (langit) tempat-

tempat duduk untuk mendengarkan
Al-Jinn:9 نَْقُعُد

َوَقَعَد ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan (ia) duduk orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:90 َوَقَعَد

ْخوَِٰنِهْم َوَقَعُدوا۟ َلْو أَطَاُعونَا َما ُقِتُلوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ إِلِ
orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka
dan mereka duduk-duduk sekiranya mereka mengikuti kami tidak

merekatelah dibunuh

Ali-Imran:168
۟ َوَقَعُدوا

ٱلَِّذيَن يَذُْكُروَن الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا
orang-orang yang mereka ingat/memperhatikan Allah berdiri dan

tempat-tempat duduk
Ali-Imran:191 َوُقُعوًدا

َلٰوةَ فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا  فَِإذَا َقَضيْتُُم ٱلصَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat maka kalian
hendaklah berdzikir Allah berdiri dan tempat-tempat duduk

An-Nisa:103

َوُخذُوُهْم َوٱْحُصُروُهْم َوٱْقُعُدوا۟ َلُهْم ُكلَّ َمرَْصٍد
dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan duduk/intailah

bagi mereka tiap-tiap tempat pengintaian
At-Taubah:5 ۟ َوٱْقُعُدوا

َوٱْلَقوَِٰعُد ِمَن ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل يَرُْجوَن ِنَكاًحا
azas-azas/yang tua dari isteri-isteri yang tidak mereka mengharapkan

pernikahan
An-Nuur:60 َوٱْلَقوَِٰعُد

َوِقيَل ٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلقَِٰعِديَن
dan dikatakan (kalian[lk]) duduklah/tinggallah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:46 ۟ ٱْقُعُدوا
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ِعيُل إِْسمَٰ ٱْلَقَواِعَد ِمَن ٱْلبَيِْت َو
dasar-dasar dari rumah/baitullah dan Ismail Al-Baqarah:127 ٱْلَقَواِعَد
َقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَأَتَى الـلَّـُه بُنْيَٰنَُهم مَِّن ٱْلَقَواِعِد

sungguh telah (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari

dasar-dasar/pokok-pokok

An-Nahl:26 ٱْلَقَواِعِد

َرِر الَّ يَْستَِوى ٱْلقَِٰعُدوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َغيُْر أُ۟ولِى ٱلضَّ
tidaklah dia sama orang-orang yang duduk dari/diantara orang-orang

yang beriman tidak / selain kaum uzur
An-Nisa:95 ٱْلقَِٰعُدوَن

ِهِديَن ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن َدرََجًة ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka atas/terhadap orang-orang yang duduk/tinggal

satu derajat

An-Nisa:95
ٱْلقَِٰعِديَن

ِهِديَن َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن أَْجًرا َعِظيًما ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh atas/terhadap orang-

orang yang duduk/tinggal pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:95

 َوِقيَل ٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلقَِٰعِديَن
dan dikatakan (kalian[lk]) duduklah/tinggallah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:46

عَ ٱْلقَِٰعِديَن  َوَقاُلوا۟ ذَرْنَا نَُكن مَّ
dan mereka berkata (kami) membiarkan adalah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:86
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ر ع ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dasar, pantat, akhir, sebab,

hakekat, kaki, jari kaki, ujung kaki, telapak kaki, langkah, ceker, umbi,
bagian bawahjatuh, turun, gugur, tumbang, reda , jatuh, reda, melihat ke

bawah, runtuh, ambruk, roboh, hancur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjatuhkan,

menumbangkan, merobohkan, menggugurkan, rebah, mengganggu,
mengacaukan, mengalahkan, membuncah, merusak

مُّنَقِعٍر
(ia[lk]) yang akhirnya ditumbangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَنزُِع ٱلنَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل مُّنَقِعٍر
membantah manusia seakan-akan mereka batang-batang pohon

korma (ia[lk]) yang akhirnya ditumbangkan
Al-Qamar:20 مُّنَقِعٍر
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ل ف ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kunci, pagar, kancing,

pengatup, katup, tutup, tutupan, palang, pelindung, pengikat, ikatan,
lampiran, bungkusan, liputan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengunci, dikunci,
mengancing, mengancingkan, menyangkuntukan, menutup, mengurung,
memperkatupkan, mengatup, menyegel, mencap, menaruh cap, menutup

mati, meloncat, melarikan diri, melepaskan diri, menguncikan, memalangi,
menjamin, mendapatkan, memperoleh, melindungi, mendapat,

mengikatkan, mencantumkan, mencantum, menggenggam, mengatupkan,
mendekap, mengepit, menjabat, memacatkan, memacetkan, menjiplak,

menyontek, mengurung di tempat yg sempit, mengeong, ngeong, memeong,
memenjarakan, mengunci , ditutup, menguncup, menauntukan,

mempertauntukan, mematikan, melipat, membungkus, menggulung tikar,
memperlipatkan, melepit, menutupi, mencakup, meliputi, meliput,

menyembunyikan, bersembunyi, sembunyi, menyamarkan, menyamar,
menyimpulkan, mengakhiri, menarik kesimpulan, berakhir, memutuskan,

mengasingkan, menghentikan, menyudahi, menamatkan, selesai,
menyelesaikan, tamat, menghabiskan, menyekap, mengunci semua pintu,

membui, mengandam, menyimpan di tempat yg terkunci, memenuhi,
bertemu, menemui, jumpa, mengadakan pertemuan, menyita, matikan,

memadamkan, berbelok, membelok, menarik, menggambar, mengambil,
membereskan, mengeling paku, berpiting-piting, menggagalkan,

menaikkan, menggairahkan, mengerut, mengisi, menimbuni,
memberitahukan, bekerja sbg pengganti, meletakkan, memberikan,

bertelur, memasang, menempatkan, menjembatani, memasang jembatan,
mempertemukan, membuat lebih kedap, menyumbat, muncul, melompat,
timbul, keturunan, terjerumus, mulai, mulai makan, menutup , mencegah,

menghalangi, menjaga, menangkal, menolak, menghalang,
menghindarkan, merintangi, mengganggu, melintang, mengabar,

menghambat, memblokir, melintangi, melarang, membantah, tdk sesuai,
mengandaskan, mengecewakan, mengalahkan, merugikan, memberatkan,
mencampuri, turut campur, mengaduk, campur tangan, terjadi sementara,
mengetengahi, menetengahi, mengapkir, memegat, merusak, mengurangi,

melemahkan, menetralkan, meniadakan, memeriksa kembali, tahan,
mengangkat, menahan, memegang, menegakkan, mengganjal, menyekat,

mengerdilkan, memperlambat, menghentikan pertumbuhan,
memperlambatkan, mempertunjukkan keberanian, tersumbat,
membantuti, mampat, menyetir, mengemudikan, memimpin,

menghilirkan, membebani, menyusahkan, merobek, memotong dahan
besar, menangkap, menangkapi, menjerat, berkelahi, mengusuntukan,

memperkusut, mengacaukan, mengungkung, mengongkong
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أَْقفَاُلَهآ
kunci-kuncinya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن أَْم َعَلىٰ ُقُلوٍب أَْقفَاُلَهآ
ia membenam mereka memperhatikan al quran atau atas/terhadap hati

kunci-kuncinya
Muhammad:24 أَْقفَاُلَهآ
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و ف ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ikutan, berdiri, bertahan,

ada, tahan, pijakan, tempat gantungan, betah, boleh, penempatan, jamuan,
traktiran, pemberhentian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdiri, bertahan, mengikuti,
menahan, berlaku, berada, menahan, mempertahankan, berpegang,

berpijak, berpihak, berarti, menandakan, membiarkan, membolehkan,
menempatkan, menuntut, membiayai, menunjukkan, menuju, menjamu,

mentraktir, terhenti, menjadi calon, ditulis

َوَقفَّيْنَا َقفَّيْنَا تَْقُف
dan kami mengikuti (kami) ikutkan/iringi (kamu) mengikuti

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْقُف َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم
dan jangan (kamu) mengikuti apa bukankah bagimu dengannya

pengetahuan
Al-Isra:36 تَْقُف

ثُمَّ َقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبرُُسلِنَا فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها
kemudian (kami) ikutkan/iringi atasku/terhadapku sepeninggal/bekas
mereka dengan rasul-rasul kami maka tidak memeliharanya sebenar-

benarnya pemeliharaan

Al-Hadiid:27
َقفَّيْنَا

َوَقفَّيْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ ِبٱلرُُّسِل
dan kami mengikuti dari sesudahnya dengan rasul-rasul Al-Baqarah:87 َوَقفَّيْنَا

َوَقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
dan kami mengikuti atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

dengan Isa putera Maryam
Al-Maidah:46

نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27
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Kosakata AlQuran

د ا ل ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rantai leher, liontin,

gantungan, medalyon, dokoh, tambahan, anting-anting, kerah, leher baju,
ban leher, kuk, ikat leher hewan, relang, seorang yg mencekik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menangkap, memegang leher,
menangkapi

ٱْلَقلَِٰٓئَد َوٱْلَقلَِٰٓئَد َمَقالِيُد
binatang yang diberi kalung untuk

korban dan binatang yang diberi kalung perbendaharaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ لَُّهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi Az-Zumar:63 َمَقالِيُد

زَْق مِلَن يََشآُء َويَْقِدُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَبُْسُط ٱلرِّ مَٰ َلُهۥ َمَقالِيُد ٱلسَّ
baginya perbendaharaan langit dan bumi mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dan (ia)
menyempitkan / menguasai

Asy-Syuura:12

۟ ْهَر ٱْلَحرَاَم َوٱْلَهْدَى َوٱْلَقلَِٰٓئَد ذَٰلَِك لِتَْعَلُمٓوا َوٱلشَّ
dan bulan suci dan binatang kurban dan binatang yang diberi kalung

itu supayakalian mengetahui
Al-Maidah:97 َوٱْلَقلَِٰٓئَد

ْهَر ٱْلَحرَاَم واََل ٱْلَهْدَى واََل ٱْلَقلَِٰٓئَد واََل ٱلشَّ
dan jangan bulan haram/suci dan jangan binatang hadiah/korban dan

jangan binatang yang diberi kalung untuk korban
Al-Maidah:2 ٱْلَقلَِٰٓئَد
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Kosakata AlQuran

ب ل ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hati, inti, pokok, intisari,

perasaan, jiwa, sanubari, batin, kalbu, hati sanubari, pusat, tengah, bagian
tengah, titik pusat, senter, sentrum, penyerang tengah, penengah, ligas,
pumpunan, sari, pati, biji, mata, pertengahan, pinggang, tengah-tengah,

penggulingan, perobohan, pusat, tengah, bagian tengah, titik pusat, senter,
sentrum, penyerang tengah, penengah, ligas, pumpunan, balik, kebalikan,

kemunduran, sebalik, kekalahan, persneling mundur, tempat sebalik,
kemalangan, terbalik, yg terletak di belakang, bingung, terganggu, kaget,
terkesima, gangguan, terbaliknya, campur aduk, rawan, buncah, tumpat,
belok, giliran, putaran, belokan, peralihan, perubahan, lingkaran, gelung,

belit, belitan, pertukaran, bakat, balingan, kebaikan, jasa, bentuk, ciri
khas, perjalanan, penerjunan, sentuhan jari, penukaran, ganti,

penggantian, ubahan, kembalian, uang kecil, uang kembali, penukar,
persalinan, perputaran, kembali, permutaran, perbelokan, perkisaran,

perubahan bentuk, pergantian bentuk, mualaf, mualap, orang yg masuk
agama lain, pembalikan, pemutaran, inversi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggulingkan, menjatuhkan,
merobohkan, mengalahkan, meruntuhkan, menjungkal, memusatkan,

menyenter, berkisi, menempatkan di tengah-tengah, membalikkan,
membalik, memutar, memutarbalikkan, memutarkan, menjungkirkan,

menjungkirbalikkan, berjungkir-balik, mengganggu, mengacaukan,
membingungkan, membuncah, merusak, menumbangkan, mengacau,
mengubrak-abrik, terbalik, tumbang, memperkacaukan, mengobrak-
abrik, berbelok, membelok, mengubah, berubah, berbalik, menikung,

memulas, berputar, memalingkan, berkisar, memengkol, mengarahkan,
menyerang, merubah, menukarkan, bergantung, tergantung, mengolah,
mengalihkan, menunjukkan, menginjak, mengelok, berliku, mengolak,

memperedarkan, mengedarkan, memikirkan, menguangkan,
memasamkan, menjadi asam, menauntukan, mempertauntukan,
mengenakan, memikir, berpendar, melemparkan, memberontak,

menjentikkan, menjentik, memadamkan, melejat, memperbaiki, bertukar-
tukar, permak, mempertukarkan, ganti, bertukar, menukar, berganti,

menyalin, pindah, tukarkan, mempergantikan, menukar pakaian,
mengalih, tukar-menukar, muncul, timbul, datang, tiba, membesarkan,

mengeraskan, menaikkan, ketemu, ternyata, melipat, menemukan,
memendekkan, menjelmakan, menurunkan, mengurangi, membunuh,

menyebabkan berjatuhan, membobrokkan, menembak jatuh, menembak
rubuh, menembak mati, memperturunkan, masuk agama lain,

mempengaruhi masuk agama lain, kemajuan, perbaikan

تََقلُّبُُهْم تََقلُُّب تََقلَُّب تَتََقلَُّب ِبَقْلٍب
(ia) membuat

mereka mondar
mandir

dia membuat hilir
mudik kamu menengadah membolak-

balik/bergoncang dengan hati
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۟ فَتَنَقلِبُوا تُْقَلبُوَن تَُقلَُّب تََقلُِّبِهْم تََقلُّبُُهْم
maka kalian akan

kembali
(kalian[lk])

dikembalikan dibolak-balik membuat hilir
mudik mereka

(ia) membuat
mereka mondar

mandir

َقْلبَُهۥ َقْلٌب فَٱنَقَلبُوا۟ فَيَنَقلِبُوا۟ فَتَنَقلِبُوا۟
hatinya hati maka mereka

kembali
maka mereka

membolak-balik /
kembali

maka kalian akan
kembali

َقْلِبَك َقْلِب َقْلبُُهۥ َقْلبنَْيِ َقْلبَُهۥ
hatimu hatiku hatinya dua hati hatinya

ُقُلوٌب َقْلِبى َقْلِبِهۦ َقْلِبَها َقْلِبَك
hati hatiku hatinya hatinya hatimu

ُقُلوبَُهْم ُقُلوبَُهم ُقُلوبَنَا ُقُلوٍب ُقُلوٌب
hati mereka hati mereka hati kami hati hati

ُقُلوبُُكْم ُقُلوبُُكَما ُقُلوبُُكم ُقُلوُب ُقُلوبَُهْم
hati kalian hati kalian berdua hati kalian hati hati mereka

ُقُلوِب ُقُلوبُُهْم ُقُلوبُُهم ُقُلوبُنَا ُقُلوبُُكْم
hati-hati hati mereka hati mereka hati kami hati kalian

ُقُلوِبِهم ُقُلوِبنَا ُقُلوِبُكْم ُقُلوِبُكم ُقُلوِب
hati mereka hati kami hati kalian hati kalian hati-hati

لُِقُلوِبُكْم مَلُنَقلِبُوَن ُقُلوِبِهْم ُقُلوِبِهُم ُقُلوِبِهم
bagi hati kalian

benar-benar orang
yang akhirnya

kembali
hati mereka hati mereka hati mereka
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ُمنَقلِبُوَن ُمنَقَلٍب ُمنَقَلبًا ُمتََقلَّبَُكْم لُِقُلوِبُكْم
orang-orang yang

dalam kondisi
kembali

tempat kembali yang menjadi
tempat kembali

tempat berpindah
kalian bagi hati kalian

َوَقْلِبِهۦ َوَقْلبُُهۥ َوَقلَّبُوا۟ َوتََقلُّبََك ُمنَقلِبُوَن
dan hatinya dan hatinya (mereka) memutar

balikkan
dan menggerak

badanmu
orang-orang yang

dalam kondisi
kembali

َونَُقلِّبُُهْم َونَُقلُِّب َوُقُلوِبِهنَّ َوُقُلوبُُهْم َوَقْلِبِهۦ
dan membolak-
balikkan mereka

dan kami putar
balikkan dan hati mereka dan hati mereka dan hatinya

يَنَقلَِب وَُّقُلوبُُهْم َوٱنَقَلبُوا۟
akhirnya berbalik/kembali dan hati mereka dan mereka kembali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ َمْن أَتَى الـلَّـَه ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
kecuali orang telah pasti datang Allah dengan hati selamat/bersih /

berserah diri
Asy-Syu'araa':89 ِبَقْلٍب

إِذْ َجآَء َربَُّهۥ ِبَقْلٍب َسلِيمٍ
ketika dia datang tuhannya dengan hati selamat / bersih / berserah diri

Ash-Shaafaat:84

ِنيٍب َن ِبٱْلَغيِْب َوَجآَء ِبَقْلٍب مُّ مَّْن َخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
siapa dia takut pemurah dengan yang gaib dan dia datang dengan hati

orang yang suka kembali
Qaaf:33

ُر يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه ٱْلُقُلوُب َوٱأْلَبْصَٰ
mereka takut hari membolak-balik/bergoncang tentang (kebenaran)

itu hati dan penglihatan
An-Nuur:37 تَتََقلَُّب

َمآِء َقْد نََرٰى تََقلَُّب َوْجِهَك ِفى ٱلسَّ
sungguh telah kami melihat kamu menengadah wajahmu di dalam

langit
Al-Baqarah:144 تََقلَُّب

اَل يَُغرَّنََّك تََقلُُّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
tidak dia menipu kamu dia membuat hilir mudik orang-orang yang

mereka mengingkari di dalam negeri
Ali-Imran:196 تََقلُُّب
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KosakataAlQuran

فَاَل يَْغُررَْك تََقلُّبُُهْم ِفى ٱْلِبلَِٰد
maka janganlah menipu kamu (ia) membuat mereka mondar mandir

di dalam negeri
Ghafir:4 تََقلُّبُُهْم

أَْو يَأُْخذَُهْم ِفى تََقلُِّبِهْم فََما ُهم ِبُمْعجِِزيَن
atau (ia[lk]) mengazab mereka di dalam membuat hilir mudik mereka

maka tidak mereka bagi para yang melepaskan diri
An-Nahl:46 تََقلُِّبِهْم

يَْوَم تَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر
pada hari dibolak-balik wajah mereka di dalam neraka Al-Ahzab:66 تَُقلَُّب

إَِليِْه تُْقَلبُوَن يَُعذُِّب َمن يََشآُء َويَرَْحُم َمن يََشآُء َو
sungguh-sungguh dia akan menyiksa siapa dia kehendaki dan

memberi rahmat siapa dia kehendaki dan kepadanya (kalian[lk])
dikembalikan

Al-Ankabuut:21
تُْقَلبُوَن

ِسِريَن يَرُدُّوُكْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
mereka mengembalikan kalian atasku/terhadapku tumit-tumit kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Ali-Imran:149 ۟ فَتَنَقلِبُوا

ِسِريَن واََل تَرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَارُِكْم فَتَنَقلِبُوا۟ خَٰ
dan jangan kalian berbalik/lari atasku/terhadapku belakang kalian

maka kalian akan kembali orang-orang yang rugi
Al-Maidah:21

أَْو يَْكِبتَُهْم فَيَنَقلِبُوا۟ َخآِئِبنَي
atau dia menghinakan mereka maka mereka membolak-balik /

kembali yang mendapatkan kegagalan
Ali-Imran:127 ۟ فَيَنَقلِبُوا

فَٱنَقَلبُوا۟ ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia Ali-Imran:174 ۟ فَٱنَقَلبُوا

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِذْكَرٰى مِلَن َكاَن َلُهۥ َقْلٌب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar peringatan bagi siapa adalah

dia baginya hati
Qaaf:37 َقْلٌب

واََل تُِطعْ َمْن أَْغفَْلنَا َقْلبَُهۥ َعن ِذْكرِنَا
dan jangan kamu mengikuti orang (kami) telah melalaikan hatinya

dari mengingat kami
Al-Kahfi:28 َقْلبَُهۥ

َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

مَّا َجَعَل الـلَّـُه لِرَُجٍل مِّن َقْلبنَْيِ ِفى َجْوِفِهۦ
tidak ia menjadikan Allah bagi seorang laki-laki dari dua hati di

dalam lambungnya
Al-Ahzab:4 َقْلبنَْيِ
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َوَمن يَْكتُْمَها فَِإنَُّهۥٓ َءاِثٌم َقْلبُُهۥ
dan barang siapa dia menyembunyikannya maka sesungguhnya dia

orang yang berdosa hatinya
Al-Baqarah:283 َقْلبُُهۥ

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َقْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap setiap hatiku orang

yang kemudian menyombongkan diri sewenang-wenang
Ghafir:35 َقْلِب

فَِإنَُّهۥ نَزََّلُهۥ َعَلىٰ َقْلِبَك ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka sesungguhnya dia ia telah benar-benar menurunkannya

atas/terhadap hatimu dengan seizin Allah
Al-Baqarah:97 َقْلِبَك

َعَلىٰ َقْلِبَك لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُنِذِريَن
atas/terhadap hatimu agar adalah kalian dari/diantara orang-orang

yang memberi peringatan

Asy-
Syu'araa':194

 فَِإن يََشِإ الـلَّـُه يَْخِتْم َعَلىٰ َقْلِبَك
maka jika menghendaki Allah (ia[lk]) menutup atas/terhadap hatimu

Asy-Syuura:24

بَطْنَا َعَلىٰ َقْلِبَها لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َلوآَْل أَن رَّ
jika tidak bahwa (kami) meneguhkan atas/terhadap hatinya agar

adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang beriman
Al-Qashash:10 َقْلِبَها

َويُْشِهُد الـلَّـَه َعَلىٰ َما ِفى َقْلِبِهۦ
dan dia menyaksikan Allah atas/terhadap apa di dalam hatinya Al-Baqarah:204 َقْلِبِهۦ

ْعُروفًا فَيَطَْمعَ ٱلَِّذى ِفى َقْلِبِهۦ َمرٌَض َوُقْلَن َقواًْل مَّ
maka (sehingga) menginginkan yang di dalam hatinya penyakit dan

(mereka[pr]) berkata perkataan yang benar-benar baik
Al-Ahzab:32

َقاَل بََلىٰ َولَِٰكن لِّيَطَْمِئنَّ َقْلِبى
dia mengatakan ya akan tetapi agar dia menentramkan hatiku Al-Baqarah:260 َقْلِبى

َلُهْم ُقُلوٌب الَّ يَفَْقُهوَن ِبَها
bagi mereka hati tidak mereka mengerti dengannya(ayat-ayat) Al-A'raaf:179 ُقُلوٌب

 أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَتَُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب
maka apakah tidak berjalan di dalam muka bumi maka adalah kalian

bagi mereka (mempunyai) hati
Al-Hajj:46

ُقُلوٌب يَْوَمِئٍذ َواِجفٌَة
hati pada hari itu (ia[lk]) yang mendebarkan

An-Naziaat:8

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن أَْم َعَلىٰ ُقُلوٍب أَْقفَاُلَهآ
ia membenam mereka memperhatikan al quran atau atas/terhadap hati

kunci-kuncinya
Muhammad:24 ُقُلوٍب

4485

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َربَّنَا اَل تُزِغْ ُقُلوبَنَا بَْعَد إِذْ َهَديْتَنَا
ya tuhan kami tidak kamu hendak memalingkan hati kami sesudah

tatkala kamu telahmemberi petunjuk pada kami
Ali-Imran:8 ُقُلوبَنَا

ثُمَّ ٱنَصرَفُوا۟ َصَرَف الـلَّـُه ُقُلوبَُهم
kemudian palingkanlah (oleh mereka) (ia) memalingkan Allah hati

mereka
At-Taubah:127 ُقُلوبَُهم

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم َلَعنَُّٰهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوبَُهْم قَِٰسيًَة
maka dengan sebab mereka merusak perjanjian mereka kami

mengutuk mereka dan kami menjadikan hati mereka yang membatu
Al-Maidah:13 ُقُلوبَُهْم

َر ُقُلوبَُهْم َلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا ِخزٌْى أَن يُطَهِّ
agar dia sungguh-sungguh akan membersihkan hati mereka bagi

mereka di dalam dunia hinaan
Al-Maidah:41

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْمتََحَن الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia[lk]) kemudian menjadi menguji

Allah hati mereka
Al-Hujuraat:3

ا زَاُغٓوا۟ أَزَاغَ الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم  فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berpaling memalingkan Allah hati mereka

Ash-Shaff:5

نُْهْم ثُمَّ تَاَب َعَليِْهْم يَِزيغُ ُقُلوُب فَِريٍق مِّ
sangat membangkang hati segolongan dari mereka kemudian dia

bertaubat atas mereka
At-Taubah:117 ُقُلوُب

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45

ثُمَّ َقَسْت ُقُلوبُُكم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian ia telah menjadi keras hati kalian dari setelah itu Al-Baqarah:74 ُقُلوبُُكم

َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َلُكْم َولِتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُُكم ِبِهۦ
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali kabar gembira bagi kalian

dan dia agar menententramkan hati kalian dengannya
Ali-Imran:126

إِن تَتُوبَآ إَِلى الـلَّـِه فََقْد َصَغْت ُقُلوبُُكَما
jika bertaubat kepada Allah maka sesungguhnya telah (ia)

condong/cenderung hati kalian berdua
At-Tahriim:4 ُقُلوبُُكَما

َولَِٰكن يَُؤاِخذُُكم ِبَما َكَسبَْت ُقُلوبُُكْم
akan tetapi dia menghukum kalian dengan sebab ia telah

mengusahakan hati kalian
Al-Baqarah:225 ُقُلوبُُكْم
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 َوَما َجَعَلُه الـلَّـُه إاِلَّ بُْشَرٰى َولِتَطَْمِئنَّ ِبِهۦ ُقُلوبُُكْم
dan tidak dia menjadikannya Allah kecuali/melainkan kabar gembira

dan dia agar menententramkan dengannya hati kalian
Al-Anfaal:10

َدْت ُقُلوبُُكْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما َولَِٰكن مَّا تََعمَّ
akan tetapi apa yang (ia) secara sengaja hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:5

َوَقاُلوا۟ ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ
dan mereka berkata hati kami tutup Al-Baqarah:88 ُقُلوبُنَا

َوَقْولِِهْم ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ بَْل طَبَعَ الـلَّـُه َعَليَْها ِبُكفْرِِهْم
dan perkataan mereka hati kami tutup bahkan (ia) menutup mati

Allah diatasnya dengan kekafiran mereka
An-Nisa:155

 َقاُلوا۟ نُِريُد أَن نَّأُْكَل ِمنَْها َوتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُنَا
mereka berkata diharapkan oleh kami untuk memakan daripadanya

dan menentramkan hati kami
Al-Maidah:113

ا تَْدُعونَآ إَِليِْه َوَقاُلوا۟ ُقُلوبُنَا ِفىٓ أَِكنٍَّة مِّمَّ
dan mereka berkata hati kami di dalam / pada penyimpanan / tutupan

dari apa mereka menyeru kepadanya
Fush-Shilat:5

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوتَطَْمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani dan menentramkan hati mereka

dengan mengingat Allah
Arraad:28 ُقُلوبُُهم

ُقُلوبُُهم مُّنِكرَةٌ َوُهم مُّْستَْكِبُروَن
hati mereka (ia[pr]) yang mengingkari dan mereka orang-orang yang

dalam kondisi sombong diri
An-Nahl:22

فََويٌْل لِّْلقَِٰسيَِة ُقُلوبُُهم مِّن ِذْكِر الـلَّـِه
maka kecelakaan bagi yang keras membatu hati mereka dari

peringatan Allah
Az-Zumar:22

بََهْت ُقُلوبُُهْم ثَْل َقْولِِهْم تَشَٰ مِّ
seperti perkataan mereka ia pura-pura menyerupai hati mereka Al-Baqarah:118 ُقُلوبُُهْم

 ِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبأَفْوَِٰهِهْم َوَلْم تُؤِْمن ُقُلوبُُهْم
dari orang-orang yang mereka berkata kami telah beriman dengan
mulut-mulut mereka dan/padahal belum dia beriman hati mereka

Al-Maidah:41

 فََلوآَْل إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَا تََضرَُّعوا۟ َولَِٰكن َقَسْت ُقُلوبُُهْم
maka mengapa tidak ketika ia datang kepada mereka siksaan Kami

mereka menundukan hati akan tetapi ia telah menjadi keras hati
mereka

Al-An'aam:43

 إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati mereka
Al-Anfaal:2
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يُرُْضونَُكم ِبأَفْوَِٰهِهْم َوتَأْبَىٰ ُقُلوبُُهْم َوأَْكثَرُُهْم فَِٰسُقوَن
disenangkan kalian dengan mulut-mulut mereka dan menolak/enggan

hati mereka dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang telah
fasik

At-Taubah:8

َوٱرْتَابَْت ُقُلوبُُهْم فَُهْم ِفى َريِْبِهْم يَتَرَدَُّدوَن
dan ragu-ragu hati mereka maka mereka di dalam keragu-raguan

mereka menjadi sangat bimbang
At-Taubah:45

ُقُلوبُُهْم َوِفى ٱلرَِّقاِب َوٱْلغَٰرِِمنَي َوِفى َسِبيِل الـلَّـِه
hati mereka dan didalam/untuk memerdekakan hamba sahaya dan

orang-orang yang berhutang dan untuk jalan Allah
At-Taubah:60

إآِلَّ أَن تََقطَّعَ ُقُلوبُُهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
kecuali telah (ia) supaya menjadi putus hati mereka dan Allah sangat

mengetahui Maha Bijaksana
At-Taubah:110

۟ وا۟ ٱلنَّْجَوى ٱلَِّذيَن ظََلُموا اَلِهيًَة ُقُلوبُُهْم َوأََسرُّ
(ia[pr]) yang melalaikan hati mereka dan menyembunyikan
pembicaraan rahasia orang-orang yang mereka menganiaya

Al-Anbiyaa':3

 ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
orang-orang yang apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati

mereka
Al-Hajj:35

 لِّلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلَقاِسيَِة ُقُلوبُُهْم
bagi orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit dan keras hati

mereka
Al-Hajj:53

 فَيُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦ فَتُْخِبَت َلُهۥ ُقُلوبُُهْم
lalu beriman dengannya maka ditundukkan baginya hati mereka

Al-Hajj:54

ذَا بَْل ُقُلوبُُهْم ِفى َغْمرٍَة مِّْن هَٰ
bahkan hati mereka di dalam kesengsaraan/kesesatan dari ini

Al-
Mu'minuun:63

أََلْم يَأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن تَْخَشعَ ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر الـلَّـِه
apakah tidak datang bagi orang-orang yang mereka mengimani

bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16

نُْهْم فَِٰسُقوَن فَطَاَل َعَليِْهُم ٱأْلََمُد فََقَسْت ُقُلوبُُهْم وََكِثيٌر مِّ
lalu panjang atas mereka masa maka (ia) mengeras hati mereka dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:16

َسنُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
akan melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang mereka

mengingkari ketakutan itu
Ali-Imran:151 ُقُلوِب

ِفِريَن َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱْلكَٰ
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati para

pembangkang / kafir
Al-A'raaf:101
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َسأُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
kelak akan aku melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang

mereka mengingkari ketakutan itu
Al-Anfaal:12

َكذَٰلَِك نَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِب ٱمْلُْعتَِديَن
seperti itulah mengunci atas/terhadap hati-hati orang-orang yang

melampaui batas
Yunus:74

َكذَٰلَِك نَْسُلُكُهۥ ِفى ُقُلوِب ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah memasukkannya di dalam hati-hati para yang

melakukan dosa
Al-Hijr:12

َكذَٰلَِك َسَلْكنَُٰه ِفى ُقُلوِب ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah kami masukkannya di dalam hati-hati para yang

melakukan dosa

Asy-
Syu'araa':200

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati orang-orang

yang tidak mereka mengetahui
Ar-Ruum:59

َوَجَعْلنَا ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ َرأْفًَة َورَْحَمًة َورَْهبَاِنيًَّة
dan kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang

mengikutinya rasa satun dan rahmat dan rahbaniyah/kependetaan
Al-Hadiid:27

َوَختََم َعَلىٰ ُقُلوِبُكم مَّْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبِه
dan dia menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak /

selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46 ُقُلوِبُكم

فَأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِهۦٓ إِْخوَٰنًا
maka dia menjinakkan antara hati kalian maka/lalu kalian memulai

dengan nikmatnya penciptaan dalam persaudaraan
Ali-Imran:103 ُقُلوِبُكْم

َص َما ِفى ُقُلوِبُكْم  َولِيَبْتَلِىَ الـلَّـُه َما ِفى ُصُدورُِكْم َولِيَُمحِّ
dan karena dia hendak mencoba Allah apa di dalam dada / hati kalian

dan agar dia membersihkan apa di dalam hati kalian
Ali-Imran:154

يْطَِٰن َولِيَْرِبَط َعَلىٰ ُقُلوِبُكْم  َويُذِْهَب َعنُكْم رِْجزَ ٱلشَّ
dan menyebabkan menghilangkan dari kalian kotoran/gangguan

syaitan dan untuk menguatkan atas/terhadap hati kalian
Al-Anfaal:11

إِن يَْعَلمِ الـلَّـُه ِفى ُقُلوِبُكْم َخيًْرا
jika dia mengetahui Allah di dalam hati kalian kebaikan

Al-Anfaal:70

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ُقُلوِبُكْم وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحلِيًما
dan Allah dia mengetahui apa di dalam hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pandai Maha Penyantun
Al-Ahzab:51

َوزُيَِّن ذَٰلَِك ِفى ُقُلوِبُكْم َوظَنَنتُْم
dan sering dihisi itu di dalam hati kalian dan kamu telah menyangka

Al-Fath:12
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َن َوزَيَّنَُهۥ ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ  َولَِٰكنَّ الـلَّـَه َحبََّب إَِليُْكُم ٱإْلِ
akan tetapi Allah sungguh-sungguh mencintai kepada kalian
keimanan dan (ia) menjadikannya indah di dalam hati kalian

Al-Hujuraat:7

ُن ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َا يَْدُخِل ٱإْلِ  َولَِٰكن ُقوُلٓوا۟ أَْسَلْمنَا َوملَّ
akan tetapi dikatakan (kami) telah menyerahkan diri dan belum

masuk iman di dalam hati kalian
Al-Hujuraat:14

۟ واََل تَْجَعْل ِفى ُقُلوِبنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak menjadikan di dalam hati kami kedengkian bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Hasyr:10 ُقُلوِبنَا

ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
di dalam hati mereka penyakit Al-Baqarah:10 ُقُلوِبِهم

رُِعوَن ِفيِهْم فَتََرى ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض يُسَٰ
maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

mereka menyegerakan pada mereka (Yahudi dan Nasrani)
Al-Maidah:52

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang yang di

dalam hati mereka penyakit
Al-Anfaal:49

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

At-Taubah:125

لِّلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلَقاِسيَِة ُقُلوبُُهْم
bagi orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit dan keras hati

mereka
Al-Hajj:53

أَِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض أَمِ ٱرْتَابُٓوا۟ أَْم يََخافُوَن
apakah dalam hati mereka penyakit ataukah apakah (kalian[lk])

meragukan ataukah mereka takut
An-Nuur:50

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َو
dan ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:12

لَِّئن لَّْم يَنتَِه ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
sesungguhnya jika tidak menghentikannya orang-orang munafik dan

orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:60

َرأَيَْت ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:20

أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
atau mengira orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:29

ِفُروَن َوَما ِهىَ إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلبََشِر َولِيَُقوَل ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلكَٰ
dan hendaklah mengatakan orang-orang yang di dalam hati mereka

penyakit dan orang-orang kafir dan tidak dia kecuali sebutan bagi
manusia

Al-
Muddaththir:31
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َكالَّ بَْل َراَن َعَلىٰ ُقُلوِبِهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
sekali-kali tidak bahkan (ia) menutup atas/terhadap hati mereka apa

adalah mereka mereka usahakan

Al-
Mutaffifiin:14

َوأُْشِربُوا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلِعْجَل ِبُكفْرِِهْم
dan mereka meminum di dalam hati mereka anak-anak lembu dengan

kekafiran mereka
Al-Baqarah:93 ُقُلوِبِهُم

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُُلوَن َوتَأِْسُروَن فَِريًقا
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan

itu segolongan/sebagian kalian membunuh dan menawan
segolongan/sebagian

Al-Ahzab:26

ِهلِيَِّة إِذْ َجَعَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلَحِميََّة َحِميََّة ٱْلجَٰ
tatkala ia menjadikan orang-orang yang mereka mengingkari di

dalam hati mereka kesombongan kesombongan orang-orang jahiliyah
Al-Fath:26

َن يمَٰ أَْو َعِشيرَتَُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َكتََب ِفى ُقُلوِبِهُم ٱإْلِ
atau golongan / keluarga mereka itulah mereka dia menuliskan /

menetapkan di dalam hati mereka keimanan

Al-
Mujaadilah:22

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2

َختََم الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ia menutup/mengunci Allah atas/terhadap hati mereka Al-Baqarah:7 ُقُلوِبِهْم

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهْم زَيْغٌ
maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka kesesatan

Ali-Imran:7

ِفى ُقُلوِبِهْم َوالـلَّـُه يُْحىِۦ َويُِميُت
di dalam hati mereka dan Allah ia menghidupkan dan dia mematikan

Ali-Imran:156

 يَُقوُلوَن ِبأَفْوَِٰهِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka tidak bukankah di

dalam hati mereka
Ali-Imran:167

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْعَلُم الـلَّـُه َما ِفى ُقُلوِبِهْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم
itulah mereka orang-orang yang dia mengetahui Allah apa di dalam

hati mereka maka kamu hendaklah berpaling dari mereka
An-Nisa:63

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /

tutupan
Al-An'aam:25

َونَطْبَعُ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan menutup atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak mereka

mendengar
Al-A'raaf:100
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َوأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو أَنفَْقَت َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan (ia) lebih menjinakkan / mempersatukan antara hati mereka

walaupun (kamu[lk]) membelanjakan apa di dalam bumi semuanya
Al-Anfaal:63

مَّآ أَلَّفَْت بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َولَِٰكنَّ الـلَّـَه أَلََّف بَيْنَُهْم
tidak dapat (kamu[lk]) menjinakkan/mempersatukan antara hati

mereka akan tetapi Allah (ia) akhirnya telah
menjinakkan/mempersatukan diantara mereka

Al-Anfaal:63

 َويُذِْهْب َغيَْظ ُقُلوِبِهْم
dan dihilangkan kemarahan/kebencian hati mereka

At-Taubah:15

۟ تُنَبِّئُُهم ِبَما ِفى ُقُلوِبِهْم ُقِل ٱْستَْهزُِءٓوا
diterangkan kepada mereka dengan/tentang apa di dalam hati mereka

kamu hendaklah mengatakan (kalian) memperolok-oloklah
At-Taubah:64

 فَأَْعَقبَُهْم ِنفَاًقا ِفى ُقُلوِبِهْم
maka (ia[lk]) menyebabkan membalas mereka kemunafikan di dalam

hati mereka
At-Taubah:77

َوطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن
dan telah dicap / dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka/karena

mereka tidak mereka mengerti
At-Taubah:87

َوطَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) mencap/kunci mati Allah atas/terhadap hati mereka maka

mereka tidak mereka mengetahui
At-Taubah:93

 اَل يَزَاُل بُنْيَٰنُُهُم ٱلَِّذى بَنَْوا۟ ِريبًَة ِفى ُقُلوِبِهْم
tidak senantiasa bangunan-bangunan mereka yang mereka bangun

keraguan di dalam hati mereka
At-Taubah:110

 َربَّنَا ٱطِْمْس َعَلىٰٓ أَْموَٰلِِهْم َوٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ya tuhan kami binasakanlah atasku/terhadapku harta-harta mereka

dan keraskan atas/terhadap hati mereka
Yunus:88

رِِهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan
mereka

An-Nahl:108

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /
tutupan mereka (tidak) dapat mereka memahaminya dan dalam

telinga mereka sumbat

Al-Isra:46

۟ َوَربَطْنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم إِذْ َقاُموا
dan (kami) meneguhkan atas/terhadap hati mereka tatkala mereka

menyesuaikan
Al-Kahfi:14

إِنَّا َجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ
sesungguhnya kami kami jadikan atas/terhadap hati mereka

penyimpanan / tutupan akan mereka memahaminya
Al-Kahfi:57
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۟ َحتَّىٰٓ إِذَا فُزَِّع َعن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا
sehingga apabila benar-benar dikejutkan dari hati mereka mereka

berkata
Saba':23

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Muhammad:16

 فَٱْستَْغِفْر َلنَا يَُقوُلوَن ِبأَْلِسنَِتِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
maka mohon ampunan bagi kami mereka mengatakan durhaka apa

yang bukankah di dalam hati mereka
Al-Fath:11

َجرَِة فََعلَِم َما ِفى ُقُلوِبِهْم  إِذْ يُبَاِيُعونََك تَْحَت ٱلشَّ
ketika semakin berjanji setia kepadamu di bawah orang-orang yang

soleh maka (ia) mengetahui apa yang di dalam hati mereka
Al-Fath:18

فَطُِبعَ َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم فَُهْم اَل يَفَْقُهوَن
telah dikunci mati atas/terhadap hati mereka maka mereka tidak

mereka mengerti

Al-
Munaafiquun:3

إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا مَلُنَقلِبُوَن َو
dan sesungguhnya kami kepada tuhan kami benar-benar orang yang

akhirnya kembali
Az-Zukhruf:14 مَلُنَقلِبُوَن

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

لُِقُلوِبُكْم

َوالـلَّـُه يَْعَلُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْوىُٰكْم
dan Allah dia mengetahui tempat berpindah kalian dan tempat-tempat

tinggal kalian
Muhammad:19 ُمتََقلَّبَُكْم

َوَلِئن رُِّددتُّ إَِلىٰ َربِّى أَلَِجَدنَّ َخيًْرا مِّنَْها ُمنَقَلبًا
dan jika dikembalikan kepada Tuhanku pasti akan mendapat

kebaikan darinya yang menjadi tempat kembali
Al-Kahfi:36 ُمنَقَلبًا

َوَسيَْعَلُم ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَىَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلِبُوَن
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang yang mereka menganiaya

dimana/mana tempat kembali mereka kembali

Asy-
Syu'araa':227

ُمنَقَلٍب
َقاُلٓوا۟ إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن

mereka berkata sesungguhnya kami kepada tuhan kami orang-orang
yang dalam kondisi kembali

Al-A'raaf:125 ُمنَقلِبُوَن
 َقاُلوا۟ اَل َضيَْر إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن

mereka berkata tidak kemudaratan sesungguhnya kami kepada tuhan
kami orang-orang yang dalam kondisi kembali

Asy-Syu'araa':50
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جِِديَن َوتََقلُّبََك ِفى ٱلسَّٰ
dan menggerak badanmu di dalam para yang bersujud

Asy-
Syu'araa':219 َوتََقلُّبََك

َلَقِد ٱبْتََغُوا۟ ٱْلِفتْنََة ِمن َقبُْل َوَقلَّبُوا۟ َلَك ٱأْلُُموَر
sesungguhnya (mereka) mencari-cari fitnah/kekacauan dari sebelum

(mereka) memutar balikkan untukmu urusan
At-Taubah:48 ۟ َوَقلَّبُوا

ِن يمَٰ إاِلَّ َمْن أُْكرِهَ َوَقْلبُُهۥ ُمطَْمِئنٌّۢ ِبٱإْلِ
kecuali orang dipaksalahnya dan hatinya (ia[lk]) yang tenang dan

tenteram dengan iman
An-Nahl:106 َوَقْلبُُهۥ

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَُحوُل بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوَقْلِبِهۦ
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah membatasi

antara seseorang dan hatinya
Al-Anfaal:24 َوَقْلِبِهۦ

َوةً َوَختََم َعَلىٰ َسْمِعِهۦ َوَقْلِبِهۦ َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِهۦ ِغشَٰ
dan dia menutup atas/terhadap pendengarannya dan hatinya dan dia

menjadikan atas/terhadap penglihatannya tutupan
Al-Jaatsiyah:23

ثُمَّ تَلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه
kemudian (ia) menjadi lembut/tenang kulit-kulit mereka dan hati

mereka kepada peringatan Allah
Az-Zumar:23 َوُقُلوبُُهْم

تَْحَسبُُهْم َجِميًعا َوُقُلوبُُهْم َشتَّىٰ
mengira semuanya dan hati mereka bermacam-macam

Al-Hasyr:14

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

َوُقُلوِبِهنَّ

َل َمرٍَّة رَُهْم َكَما َلْم يُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَوَّ َونَُقلُِّب أَفْـَِٔدتَُهْم َوأَبْصَٰ
dan kami putar balikkan hati mereka dan penglihatan mereka

sebagaimana tidak mereka mempercayai dengannya paling pertama
kali

Al-An'aam:110 َونَُقلُِّب

َماِل َونَُقلِّبُُهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوذَاَت ٱلشِّ
dan membolak-balikkan mereka sebelah sebelah kanan dan sebelah

kiri
Al-Kahfi:18 َونَُقلِّبُُهْم

َويَنَقلُِب إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ َمْسُروًرا
dan akhirnya akan kembali kepada keluarganya yang bergembira Al-Inshiqaaq:9 َويَنَقلُِب

ِغِريَن فَُغلِبُوا۟ ُهنَالَِك َوٱنَقَلبُوا۟ صَٰ
maka mereka dikalahkan disana (ditempat itu) dan mereka kembali

orang-orang yang kecil / hina
Al-A'raaf:119 ۟ َوٱنَقَلبُوا
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َوٱلَِّذيَن يُؤْتُوَن َمآ َءاتَوا۟ وَُّقُلوبُُهْم َوِجَلٌة
dan orang-orang yang dia akan mendatangkan apa mereka sampai

dan hati mereka gemetaran

Al-
Mu'minuun:60

وَُّقُلوبُُهْم
بَْل ظَنَنتُْم أَن لَّن يَنَقلَِب

bahkan kamu telah menyangka bahwa tidak akan akhirnya
berbalik/kembali

Al-Fath:12 يَنَقلَِب
ن يَنَقلُِب َعَلىٰ َعِقبَيِْه ِممَّ

dari siapa dia membalik / kembali atas/terhadap kedua tumitnya Al-Baqarah:143 يَنَقلُِب
َوَسيَْعَلُم ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَىَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلِبُوَن

dan pasti akan mengetahuinya orang-orang yang mereka menganiaya
dimana/mana tempat kembali mereka kembali

Asy-
Syu'araa':227

يَنَقلِبُوَن
ِكِريَن َوَمن يَنَقلِْب َعَلىٰ َعِقبَيِْه َوَسيَْجِزى الـلَّـُه ٱلشَّٰ

dan barang siapa dia akhirnya berbalik/kembali atas/terhadap kedua
tumitnya dan dia akan memberi balasan Allah para yang bersyukur

Ali-Imran:144 يَنَقلِْب
يَنَقلِْب إَِليَْك ٱْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيٌر

dia akhirnya berbalik/kembali kepadamu penglihatan yang
menghinakan dan dia lemah

Al-Mulk:4

َوأُِحيَط ِبثََمرِِهۦ فَأَْصبَحَ يَُقلُِّب َكفَّيِْه
dan diliputi(dibinasakan) dengan buahnya(kekayaanya) maka dia

akhirnya menjadikan sungguh-sungguh akan membolak-balik kedua
tapak tangannya

Al-Kahfi:42 يَُقلُِّب

يَُقلُِّب الـلَّـُه ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر
sungguh-sungguh akan membolak-balik Allah malam dan siang

An-Nuur:44

وا۟ ِمْن َحْولَِك َوَلْو ُكنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱْلَقْلِب َلٱنفَضُّ
dan sekiranya adalah kamu kasar / bersikap keras kasar hati tentu

mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu
Ali-Imran:159 ٱْلَقْلِب

أاََل ِبِذْكِر الـلَّـِه تَطَْمِئنُّ ٱْلُقُلوُب
ingatlah dengan mengingat Allah menjadi tenteram hati Arraad:28 ٱْلُقُلوُب

ُدوِر َولَِٰكن تَْعَمى ٱْلُقُلوُب ٱلَِّتى ِفى ٱلصُّ
akan tetapi (kamu) buta hati yang di dalam dada/hati

Al-Hajj:46

ُر يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه ٱْلُقُلوُب َوٱأْلَبْصَٰ
mereka takut hari membolak-balik/bergoncang tentang (kebenaran)

itu hati dan penglihatan
An-Nuur:37

ُر َوبََلَغِت ٱْلُقُلوُب ٱْلَحنَاِجَر إِذْ زَاَغِت ٱأْلَبْصَٰ َو
dan ketika memalingkan diri / berobah pandangan dan sampai hati

tenggorokkan
Al-Ahzab:10
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ِظِمنَي َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَءازِفَِة إِِذ ٱْلُقُلوُب َلَدى ٱْلَحنَاِجِر كَٰ
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari yang dekat ketika

hati di sisi kerongkongan orang-orang yang menahan
Ghafir:18

ِئَر الـلَّـِه فَِإنََّها ِمن تَْقَوى ٱْلُقُلوِب ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم َشعَٰٓ
itu dan barangsiapa diperbesar syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya

ia dari takwa hati
Al-Hajj:32 ٱْلُقُلوِب

إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11 ٱنَقَلَب

إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهُم ٱنَقَلبُوا۟ فَِكِهنَي َو
dan apabila (mereka[lk]) kembali kepada keluarga mereka

(mereka[lk]) kembali (mereka) bersuka ria dan gembira

Al-
Mutaffifiin:31

۟ ٱنَقَلبُوا
َلَعلَُّهْم يَْعرِفُونََهآ إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن

boleh jadi mereka mengetahuinya[pr] apabila (mereka[lk]) kembali
kepada keluarga mereka boleh jadi mereka mereka kembali

Yusuf:62 ۟ ٱنَقَلبُٓوا
إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهُم ٱنَقَلبُوا۟ فَِكِهنَي َو

dan apabila (mereka[lk]) kembali kepada keluarga mereka
(mereka[lk]) kembali (mereka) bersuka ria dan gembira

Al-
Mutaffifiin:31

أَفَِإي۟ن مَّاَت أَْو ُقِتَل ٱنَقَلبْتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم َشيْـًٔا
apakah jika mati atau dia telah dibunuh apakah kalian kembali

atasku/terhadapku tumit-tumit kalian sesuatu
Ali-Imran:144 ٱنَقَلبْتُْم

َسيَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َلُكْم إِذَا ٱنَقَلبْتُْم إَِليِْهْم لِتُْعرُِضوا۟ َعنُْهْم
mereka akan bersumpah dengan Allah bagi kalian apabila apakah

kalian kembali kepada mereka supaya memalingkanlah dari mereka
At-Taubah:95
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ع ل ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sobekan, cabikan, renggutan,

tarikan, daya tarik, hirupan, tali, penghelaan, perjalanan dgn kapal,
isapan, pengaruh, untung, daya penarik, pemahatan, tipuan, akar, umbi,
sumber, asal kata, akar pangkat, kata dasar, urat, tuas, pengumpil, tuil,

pengungkil, pengungkit, cungkil, pengangkat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merobek, mencabik,

menyobek, mengoyakkan, menyerang, menyerbu, meluncur dgn cepat,
menarik, tarik, mencabut, memakai, memasang, menyentakkan, memetik,

menyentak, mencemat, menggait, mencabuntukan, mempertarikkan,
menjajarkan, menipu, memahat, mengeksploitasi, mengeksploitir,

membasmi, menyapu bersih, mendukung, memakukan, mencari, menjagoi,
mengangkat dgn tuas, mengangkat dgn tuil, membuka, berangkat,

memulai, mencopoti, memulakan, mengambil, membawa, mencopot,
membunuh, melarikan diri, mengurangi, melucuntukan, reda, melulusi,

menelan, merampok, merampas, membegal

أَْقلِِعى
(kamu) berhentikanlah aku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َويََٰسَمآُء أَْقلِِعى َوِغيَض ٱمْلَآُء َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan hai langit (kamu) berhentikanlah aku dan disurutkan air dan dia

telah diselesaikan perkata itu
Huud:44 أَْقلِِعى
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ل ل ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tipis, langsing, lampai, kecil,

lemah, sedikit sekali, lanjai, langkai, pengurangan, potongan, kesusutan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat kurang,

menurunkan, berkurang, mengurangkan, mengecilkan, memperkecil,
membuat, menjadikan, mereduksikan, menjabarkan, memperciut,

mengurangi berat badan, mempersedikitkan, menciuntukan, mengerat,
menyedikiti, memperkurangkan, memperturunkan, menjadi lebih kurus,

meremehkan, mengurangi, susut, menipiskan, melorotkan, mengabar,
menipis, melemahkan, menghina, menyusuntukan

َقلِياًل فََقلِياًل إَِلى أََقلَّْت أََقلَّ
sedikit maka sedikit sedikit dia membawa lebih sedikit

َقلِيُلوَن َقلِيَلٍة َقلِيٍل َقلِيٌل َقلِياًل
mereka sedikit/kecil yang sedikit sedikit sedikit sedikit

َويَُقلُِّلُكْم َوَقلِيٌل َوأََقلُّ
dan akan menjadikan kalian

sungguh-sungguh sedikit dan sangat sedikit dan lebih sedikit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن تََرِن أَنَا۠ أََقلَّ ِمنَك َمااًل َوَوَلًدا
jika kamu melihat aku aku lebih sedikit daripadamu harta dan anak-

anak
Al-Kahfi:39 أََقلَّ

َحتَّىٰٓ إِذَآ أََقلَّْت َسَحابًا ِثَقااًل ُسْقنَُٰه لِبََلٍد مَّيٍِّت
sehingga apabila dia membawa awan beban kami halau dia ke

negeri/tanah kematian
Al-A'raaf:57 أََقلَّْت

لُِموَن ُجوِد َوُهْم سَٰ َوَقْد َكانُوا۟ يُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
dan sesungguhnya adalah mereka mereka diseru/dipanggil sedikit

bersujud dan mereka orang-orang yang telah sejahtera
Al-Qalam:43 إَِلى
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فََقلِياًل مَّا يُؤِْمنُوَن
maka sedikit apa mereka beriman Al-Baqarah:88 فََقلِياًل

واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit Al-Baqarah:41 َقلِياًل

 لِيَْشتَُروا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل
agar mereka menukar dengannya harga sedikit

Al-Baqarah:79

ثُمَّ تََولَّيْتُْم إاِلَّ َقلِياًل مِّنُكْم َوأَنتُم مُّْعرُِضوَن
kemudian kalian supaya memalingkan kecuali sedikit diantara kalian

dan kalian orang-orang yang memalingkan
Al-Baqarah:83

 َقاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتُِّعُهۥ َقلِياًل
dia mengatakan dan orang ia mengingkari maka ia memberi

kesenangan kepadanya sedikit
Al-Baqarah:126

 َويَْشتَُروَن ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل
dan menukar dengannya harga sedikit

Al-Baqarah:174

نُْهْم َوأَبْنَآِئنَا تََولَّْوا۟ إاِلَّ َقلِياًل مِّ
dan anak-anak kami kalian telah memalingkan kecuali sedikit dari

mereka
Al-Baqarah:246

نُْهْم فََشِربُوا۟ ِمنُْه إاِلَّ َقلِياًل مِّ
maka kalian meminum dari padanya kecuali sedikit dari mereka

Al-Baqarah:249

ِنِهْم ثََمنًا َقلِياًل  إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْشتَُروَن ِبَعْهِد الـلَّـِه َوأَيْمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar/membeli dengan

janji Allah dan sumpah mereka harga sedikit
Ali-Imran:77

َوٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦ ثََمنًا َقلِياًل فَِبئَْس َما يَْشتَُروَن
dan mereka menukar/membeli dengannya harga sedikit maka

alangkah buruknya apa/barang mereka menukar/membeli
Ali-Imran:187

ِشِعنَي لِـلَّـِه اَل يَْشتَُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل  خَٰ
para yang menunduk kepada Allah tidak mereka menukar/membeli

dengan/kepada ayat-ayat Allah harga sedikit
Ali-Imran:199

 َولَِٰكن لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم فَاَل يُؤِْمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل
akan tetapi sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran

mereka maka tidak mereka beriman kecuali sedikit
An-Nisa:46

يْطََٰن إاِلَّ َقلِياًل  َوَلواَْل فَْضُل الـلَّـِه َعَليُْكْم َورَْحَمتُُهۥ َلٱتَّبَْعتُُم ٱلشَّ
dan kalau tidak karunia Allah atas kalian dan rahmat-nya tentu kamu

mengikuti syaitan kecuali sedikit
An-Nisa:83

 واََل يَذُْكُروَن الـلَّـَه إاِلَّ َقلِياًل
dan tidak mereka ingat/memperhatikan Allah kecuali sedikit

An-Nisa:142
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 فَاَل يُؤِْمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل
maka tidak mereka beriman kecuali sedikit

An-Nisa:155

نُْهْم نُْهْم إاِلَّ َقلِياًل مِّ واََل تَزَاُل تَطَّلِعُ َعَلىٰ َخآِئنٍَة مِّ
dan jangan kamu melewatkan waktu akan melihat atas/terhadap

orang yang khianat dari mereka kecuali sedikit dari mereka
Al-Maidah:13

 واََل تَْشتَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتى ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayatKu harga sedikit

Al-Maidah:44

ُروَن َقلِياًل مَّا تَذَكَّ
sedikit apa kalian ingat

Al-A'raaf:3

َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن
sedikit sekali kalian berterima kasih

Al-A'raaf:10

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ ُكنتُْم َقلِياًل فََكثَّرَُكْم
dan ingatlah ketika adalah kalian sedikit maka/lalu (ia) benar-benar

memperbanyak kalian
Al-A'raaf:86

 إِذْ يُِريَكُهُم الـلَّـُه ِفى َمنَاِمَك َقلِياًل
ketika dinampakkan mereka kepadamu Allah di dalam tidur kamu

sedikit
Al-Anfaal:43

إِذْ يُِريُكُموُهْم إِِذ ٱْلتََقيْتُْم ِفىٓ أَْعيُِنُكْم َقلِياًل  َو
dan ketika dinampakkan mereka kepada kalian ketika ditemukanlah

kalian di dalam / pada mata-mata kalian sedikit
Al-Anfaal:44

 ٱْشتََرْوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
mereka menukar dengan ayat-ayat Allah harga sedikit

At-Taubah:9

فَْليَْضَحُكوا۟ َقلِياًل َوْليَبُْكوا۟ َكِثيًرا
maka akan tertawa sedikit dan (mereka[lk]) akan menangis sangat

banyak
At-Taubah:82

 يَنَْهْوَن َعِن ٱْلفََساِد ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َقلِياًل
melarang dari kerusakan di dalam bumi kecuali sedikit

Huud:116

ا تَأُْكُلوَن فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ ِفى ُسنۢبُلِِهۦٓ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
maka apa (kalian) menuai maka tinggalkan/biarkan ia di dalam

tangkainya kecuali sedikit dari apa kalian makan
Yusuf:47

ا تُْحِصنُوَن يَأُْكْلَن َما َقدَّْمتُْم َلُهنَّ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
(ia) memakan apa (kalian) menyediakan bagi mereka kecuali sedikit

dari apa kamu simpan
Yusuf:48

 واََل تَْشتَُروا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه ثََمنًا َقلِياًل
dan jangan kalian menukar dengan janji Allah harga sedikit

An-Nahl:95

 َوتَظُنُّوَن إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل
dan kamu menyangka tidaklah (kalian) menempati melainkan/hanya

sedikit
Al-Isra:52
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يَّتَُهۥٓ إاِلَّ َقلِياًل  أَلَْحتَِنَكنَّ ذُرِّ
sungguh (kami) menyebabkan menyesatkan mereka[pr] anak

cucunya/keturunannya kecuali sedikit
Al-Isra:62

 َوَلوآَْل أَن ثَبَّتْنََٰك َلَقْد ِكدتَّ تَرَْكُن إَِليِْهْم َشيْـًٔا َقلِياًل
dan kalau tidak bahwa kami teguhkan kamu sesungguhnya (kamu)

semakin mendekat cenderung kepada mereka sesuatu sedikit
Al-Isra:74

إِذًا الَّ يَْلبَثُوَن ِخلَٰفََك إاِلَّ َقلِياًل  َو
dan jika demikian tidak menempati belakang/sepeninggalanmu

melainkan sedikit
Al-Isra:76

 َوَمآ أُوِتيتُم مَِّن ٱْلِعْلمِ إاِلَّ َقلِياًل
dan tidak kalian diberi daripada pengetahuan melainkan sedikit

Al-Isra:85

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ٱلسَّ
pendengaran dan penglihatan dan hati sedikit apa-apa kalian

berterima kasih

Al-
Mu'minuun:78

قََٰل إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل لَّْو أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dia mengatakan tidaklah (kalian) menempati melainkan sedikit

sekiranya bahwa kamu adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:114

ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62

ِكنُُهْم َلْم تُْسَكن مِّۢن بَْعِدِهْم إاِلَّ َقلِياًل  فَِتْلَك َمسَٰ
maka itulah(tunggal) tempat kediaman mereka tidak didiami

(kamu[pr]) dari sesudah mereka kecuali sedikit
Al-Qashash:58

نَُمتُِّعُهْم َقلِياًل ثُمَّ نَْضطَرُُّهْم إَِلىٰ َعذَاٍب َغلِيٍظ
disenangkan mereka sedikit kemudian akhirnya memaksa mereka

kepada azab / siksa keras/berat
Luqman:24

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati sedikit apa kalian berterima kasih
As-Sajdah:9

إِذًا الَّ تَُمتَُّعوَن إاِلَّ َقلِياًل  أَِو ٱْلَقتِْل َو
atau pembunuhan jika demikian tidak diberi kesenangan kecuali

sedikit
Al-Ahzab:16

 َهُلمَّ إَِليْنَا واََل يَأْتُوَن ٱْلبَأَْس إاِلَّ َقلِياًل
marilah kepada kami dan tidak mendatangkan / membuat peperangan

kecuali sedikit
Al-Ahzab:18

 مَّا قَٰتَُلٓوا۟ إاِلَّ َقلِياًل
tidak mereka melakukan pembunuhan kecuali sedikit

Al-Ahzab:20

 ثُمَّ اَل يَُجاِوُرونََك ِفيَهآ إاِلَّ َقلِياًل
kemudian tidak menjadikan tetanggamu didalamnya kecuali sedikit

Al-Ahzab:60
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ِب ٱلنَّاِر ُقْل تََمتَّعْ ِبُكفْرَِك َقلِياًل إِنََّك ِمْن أَْصحَٰ
kamu hendaklah mengatakan (ia) kemudian bersenang-senanglah

dengan kekafiranmu sedikit sesungguhnya kamu dari/termasuk
kaum/golongan neraka

Az-Zumar:8

ُروَن ِت واََل ٱمْلُِسىُٓء َقلِياًل مَّا تَتَذَكَّ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan tidak orang yang

jahat sedikit apa-apa kalian mendapatkan peringatan
Ghafir:58

إِنَّا َكاِشفُوا۟ ٱْلَعذَاِب َقلِياًل إِنَُّكْم َعآِئُدوَن
sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang menghilangkan siksa sedikit

sesungguhnya kalian orang-orang yang kembali
Ad-Dukhaan:15

 فََسيَُقوُلوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا۟ اَل يَفَْقُهوَن إاِلَّ َقلِياًل
maka (mereka) akan mengatakan bahkan dengki pada kami bahkan

adalah mereka tidak mereka mengerti kecuali sedikit
Al-Fath:15

َكانُوا۟ َقلِياًل مَِّن ٱلَّيِْل َما يَْهَجُعوَن
adalah mereka sedikit dari/di waktu malam tidak tidur

Adz-
Dzaariyaat:17

َوأَْعطَىٰ َقلِياًل َوأَْكَدىٰٓ
dan (ia) memberi (memberilah) sedikit dan (ia) menahanlah / tidak

memberi
An-Najm:34

َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن
sedikit orang-orang yang membangkang / kafir kalian berterima kasih

Al-Mulk:23

َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقلِياًل مَّا تُؤِْمنُوَن
dan tidak dia dengan perkataan (ia[lk]) yang menyihir sedikit tidak

kalian beriman
Al-Haaqqah:41

ُروَن واََل ِبَقْوِل َكاِهٍن َقلِياًل مَّا تَذَكَّ
dan tidak seorang pemberi peringatan (ia[lk]) yang menjadi

dukun/tukang tenung sedikit tidak kalian ingat
Al-Haaqqah:42

 ُقمِ ٱلَّيَْل إاِلَّ َقلِياًل
berdirilah malam kecuali sedikit

Al-
Muzzammil:2

 نِّْصفَُهۥٓ أَِو ٱنُقْص ِمنُْه َقلِياًل
seperduanya atau (kamu) kurangilah dari padanya sedikit

Al-
Muzzammil:3

ْلُهْم َقلِياًل  َوذَرِْنى َوٱمْلَُكذِِّبنَي أُ۟ولِى ٱلنَّْعَمِة َوَمهِّ
biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan kaum

kenikmatan/kemewahan dan (kamu) sungguh-sungguh berilah tempo
mereka sedikit

Al-
Muzzammil:11

ُكُلوا۟ َوتََمتَُّعوا۟ َقلِياًل إِنَُّكم مُّْجرُِموَن
kalian makanlah dan (kalian[lk]) bersenang-senanglah (kalian[lk])

sedikit sesungguhnya kalian orang-orang yang sungguh-sungguh
berdosa

Al-Mursalaat:46
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َمتَٰعٌ َقلِيٌل ثُمَّ َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
penambahan kesenangan sedikit kemudian tempat tinggal mereka

neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:197 َقلِيٌل

مَّا فََعُلوهُ إاِلَّ َقلِيٌل مِّنُْهْم
tidak mereka melakukannya kecuali sedikit dari mereka

An-Nisa:66

 ُقْل َمتَٰعُ ٱلدُّنْيَا َقلِيٌل
kamu hendaklah mengatakan kesenangan dunia sedikit

An-Nisa:77

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ أَنتُْم َقلِيٌل مُّْستَْضَعفُوَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan ingatlah ketika kalian sedikit orang-orang yang dalam kondisi

dilemah di dalam bumi
Al-Anfaal:26

 فََما َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َقلِيٌل
maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia di dalam akhirat

kecuali/hanyalah sedikit
At-Taubah:38

 َوَمْن َءاَمَن َوَمآ َءاَمَن َمَعُهۥٓ إاِلَّ َقلِيٌل
dan orang ia beriman dan tidak ia beriman bersama dia kecuali

sedikit
Huud:40

َمتَٰعٌ َقلِيٌل َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
penambahan kesenangan sedikit dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
An-Nahl:117

 مَّا يَْعَلُمُهْم إاِلَّ َقلِيٌل
tidak ada (ia[lk]) mengetahui mereka kecuali sedikit

Al-Kahfi:22

ا َقلِيٍل لَّيُْصِبُحنَّ نَِٰدِمنَي َقاَل َعمَّ
dia mengatakan dalam waktu sedikit agar menyebabkan sungguh-

sungguh akan menjadikan orang-orang yang menyesal

Al-
Mu'minuun:40

َقلِيٍل
 َوأَثٍْل َوَشىٍْء مِّن ِسْدٍر َقلِيٍل

dan cemara dan sesuatu dari bidara sedikit
Saba':16

َكم مِّن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةًۢ ِبِإذِْن الـلَّـِه
berapa banyak dari golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan

sangat banyak dengan seizin Allah
Al-Baqarah:249 َقلِيَلٍة

ؤآَُلِء َلِشرِْذَمٌة َقلِيُلوَن إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu sungguh kelompok/golongan mereka

sedikit/kecil
Asy-Syu'araa':54 َقلِيُلوَن

ا َقلَّ ِمنُْه أَْو َكثَُر نَِصيبًا مَّفُْروًضا ِممَّ
dari apa sedikit dari padanya atau ia memperbanyak bagian/sebagian

besar yang ditentukan
An-Nisa:7 َقلَّ
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فََسيَْعَلُموَن َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا
maka akan mengetahui siapa paling/lebih lemah yang sangat

menolong dan lebih sedikit bilangan / hitungan
Al-Jinn:24 َوأََقلُّ

ُكوُر ٱْعَمُلٓوا۟ َءاَل َداُوۥَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَى ٱلشَّ
bekerjalah kalian hai keluarga daud syukur dan sangat sedikit dari

hamba-hamba-ku syukur
Saba':13 َوَقلِيٌل

ِت َوَقلِيٌل مَّا ُهْم لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan dan sangat sedikit apa mereka
Shaad:24

َوَقلِيٌل مَِّن ٱْلَءاِخِريَن
dan sangat sedikit dari orang-orang kemudian

Al-Waqi'a:14

َويَُقلُِّلُكْم ِفىٓ أَْعيُِنِهْم لِيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا
dan akan menjadikan kalian sungguh-sungguh sedikit di dalam / pada

mata-mata mereka agar hendak menetapkan Allah sesuatu
Al-Anfaal:44 َويَُقلُِّلُكْم
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م ل ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pulpen, kandang, bolpen,

penjara, garis, strip, jalur, belang, setrip, seterip, corak, garis lebar,
penggaris, kapal samudera, langsing, ramping, apik, rapi, lis, gunting,

garis hiasan, les, kondisi, keadaan siap, potong rambut sedikit, pakaian
hiasan, teratur, potongan, luka, bagian, galian, tersayat, luka sayat,

penampang, lubang, rebak, pukulan memotong, manikur, hal merawat
tangan dan kuku, coret, coretan, lapisan, lapis, rentetan, corek, lintasan,

coreng, corengan, nada
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menulis, mengurung,

membelangi, memangkas, memotong, diratakan, merapikan, menghias,
menghiasi, mengatur, menarah, menipu, memperdaya, memperdayakan,
mengalahkan, mengumpat, menjaga keseimbangan, menutuh, menunasi,
meranting, memendekkan, membuang bagian yg tdk perlu, mengurangi,

memperpendek, membelok ke belakang, menggunting, membuat, melukai,
membagi, menghilangkan, menyabit, membolos, melaruntukan,

mencairkan, memarang, mengupas, merawat tangan dan kuku, merapikan
dan mencat kuku, merias tangan, mencoreng, mencoret, berlari cepat

َوٱْلَقَلمِ ِبٱْلَقَلمِ أَْقلََٰمُهْم أَْقلٌَٰم
demi qalam dengan kalam / pena anak-anak panah mereka pena-pena

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْو أَنََّما ِفى ٱأْلَرِْض ِمن َشَجرٍَة أَْقلٌَٰم َوٱْلبَْحُر
dan seandainya apa yang di dalam bumi dari pohon pena-pena dan

laut
Luqman:27 أَْقلٌَٰم

َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يُْلُقوَن أَْقلََٰمُهْم
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika mereka melempar anak-

anak panah mereka
Ali-Imran:44 أَْقلََٰمُهْم

ٱلَِّذى َعلََّم ِبٱْلَقَلمِ
yang (ia) sering mengajarkan dengan kalam / pena Al-Alaq:4 ِبٱْلَقَلمِ

ٓن َوٱْلَقَلمِ َوَما يَْسطُُروَن
Nun demi qalam dan tidak menulis Al-Qalam:1 َوٱْلَقَلمِ
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ي ل ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebingungan, daging goreng,

iler, air liur, air ludah, lumpur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggoreng, memperapikan,

berliur, membasahi dgn air liur, menumpahkan, bekerja serampangan

ٱْلَقالِنَي َقَلىٰ
orang-orang yang sangat benci dia mengatakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلىٰ
tidak (ia) telah sungguh-sungguh meninggalkan kamu tuhanmu dan

tidak dia mengatakan
Ad-Duha:3 َقَلىٰ

َقاَل إِنِّى لَِعَملُِكم مَِّن ٱْلَقالِنَي
dia mengatakan sesungguhnya aku (untuk) perbuatan kalian dari

orang-orang yang sangat benci

Asy-
Syu'araa':168

ٱْلَقالِنَي
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ح م ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terigu, ndangak, kecekik,

cekik,angkat, tahanan 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menengadah, memanjatkan,

menengadah, memandang ke atas, mengagumi, mengunjungi,
menghormati, bertambah maju, membesarkan, memelihara, mengasuh,
menegakkan, mengangkat, mencabut, mencopet, mencuri, mengumpil,

mengerek, menaikkan, menarik, mengumpulkan, membangkitkan,
menimbulkan, meninggikan, mempertinggi, memperbaiki, mendorong,
memajukan, mendukung, mengembangkan, menggalakkan, menunjuk,

menentukan, membenum, memutuskan, mempertetap, mendirikan,
membenarkan, menegakkan, memangkatkan, mencalonkan,

mencadangkan, memberi nama, menghapus, melepaskan, melepas,
menyingkirkan, memindahkan, mengambil, membawa, mengangkut,

menjemput, menangkap, menampung, mengataskan, memajukan pikiran,
menahan, memegang, menunda, mengalun, menghela, beralun, berombak,

menyembul, memilih, pilih, menyeret, memasukkan, menetapkan,
memberikan, menugaskan, menempatkan, menandakan, menandai,
menamakan, menamai, memesan, mempersiapkan untuk berlayar,

memberi kuasa kpd, mengocok, menyapu, melambaikan, membawa dgn
cepat, membangun, mencatatkan diri

ْقَمُحوَن مُّ
orang yang cekatan dalam menengadah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْقَمُحوَن فَِهىَ إَِلى ٱأْلَذَْقاِن فَُهم مُّ
lalu ia sampai dagu maka mereka orang yang cekatan dalam

menengadah
YaaSiin:8 ْقَمُحوَن مُّ
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Kosakata AlQuran

ر م ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bulan, perhitungan

berdasarkan bulan, tanggalan berdasarkan bulan

َوٱْلَقَمِر َوٱْلَقَمُر َوٱْلَقَمَر َوَقَمًرا لِْلَقَمِر
demi bulan dan bulan dan bulan dan bulan pada bulan

ٱْلَقَمُر ٱْلَقَمَر
bulan bulan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْمِس واََل لِْلَقَمِر َوٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَقُهنَّ اَل تَْسُجُدوا۟ لِلشَّ
tidak sujud kepada matahari dan jangan pada bulan dan bersujudlah

kepada Allah yang (ia) menciptakan mereka[pr]
Fush-Shilat:37 لِْلَقَمِر

ِنيًرا َوَجَعَل ِفيَها ِسرًَٰجا َوَقَمًرا مُّ
dan dia menjadikan padanya pelita dan bulan bercahaya Al-Furqon:61 َوَقَمًرا

ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ
yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam

tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan
Al-An'aam:96 َوٱْلَقَمَر

رَٰتٍۭ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّ َوٱلشَّ
dan matahari dan bulan dan bintang yang sangat

ditundukkan/dimudahkan dengan perintahnya
Al-A'raaf:54

ْمَس ِضيَآًء َوٱْلَقَمَر نُوًرا ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلشَّ
dia yang ia menjadikan matahari bersinar dan bulan cahaya

Yunus:5

ْمَس َوٱْلَقَمَر  يَٰٓأَبَِت إِنِّى َرأَيُْت أََحَد_َعَشَر َكوَْكبًا َوٱلشَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku melihat belas bintang-bintang

dan matahari dan bulan
Yusuf:4
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ى َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ
dan bulan setiap mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat

menentukan
Arraad:2

ْمَس َوٱْلَقَمَر َدآِئبنَْيِ َر َلُكُم ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian matahari dan

bulan keduanya tetap beredar
Ibrahim:33

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12

ْمَس َوٱْلَقَمَر  َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ
dan dia yang dia menciptakan malam dan siang dan matahari dan

bulan
Al-Anbiyaa':33

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَسخَّ مَٰ  َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa dia menciptakan

langit dan bumi dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari
dan bulan

Al-Ankabuut:61

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ  َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل َوَسخَّ
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam dan (ia) telah benar-benar

memperjalankan matahari dan bulan
Luqman:29

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Faathir:13

َوٱْلَقَمَر َقدَّرْنَُٰه َمنَاِزَل َحتَّىٰ َعاَد َكٱْلُعرُْجوِن ٱْلَقِديمِ
dan bulan telah (kami) tetapkannya tempat-tempat(nya) sehingga dia

mengulangi seperti tandan dahulu
YaaSiin:39

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Az-Zumar:5

َجُر ْمُس َوٱْلَقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱْلجِبَاُل َوٱلشَّ َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َوٱلشَّ
dan orang/apa di dalam bumi dan matahari dan bulan dan bintang-

bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon
Al-Hajj:18 َوٱْلَقَمُر

ْمُس َوٱْلَقَمُر  َوِمْن َءايَِٰتِه ٱلَّيُْل َوٱلنََّهاُر َوٱلشَّ
dan dari tanda-tanda-Nya malam dan siang dan matahari dan bulan

Fush-Shilat:37

ْمُس َوٱْلَقَمُر ِبُحْسبَاٍن ٱلشَّ
matahari dan bulan dengan/menurut perhitungan

Ar-Rahman:5

ْمُس َوٱْلَقَمُر  َوُجِمعَ ٱلشَّ
dan telah dikumpulkan matahari dan bulan

Al-Qiyaamah:9
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َكالَّ َوٱْلَقَمِر
sekali-kali tidak demi bulan

Al-
Muddaththir:32 َوٱْلَقَمِر

َوٱْلَقَمِر إِذَا ٱتََّسَق
dan bulan apabila (ia) menjadi sempurna terang

Al-Inshiqaaq:18

َوٱْلَقَمِر إِذَا تََلىَٰها
dan bulan apabila mengiringinya

Ash-Shams:2

ذَا َربِّى ا رََءا ٱْلَقَمَر بَاِزًغا َقاَل هَٰ فََلمَّ
maka ketika dia melihat bulan yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:77 ٱْلَقَمَر

ْمُس يَنۢبَِغى َلَهآ أَن تُْدرَِك ٱْلَقَمَر  اَل ٱلشَّ
tidak matahari patut/mungkin baginya bahwa didapatkan/dikejar

bulan
YaaSiin:40

ْمَس ِسَراًجا َوَجَعَل ٱْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل ٱلشَّ
dan dia menjadikan bulan tentang mereka cahaya dan dia menjadikan

matahari pelita
Nuh:16

اَعُة َوٱنَشقَّ ٱْلَقَمُر ٱْقتََربَِت ٱلسَّ
kemudian menjadi dekat kiamat telah terbelah bulan Al-Qamar:1 ٱْلَقَمُر

 َوَخَسَف ٱْلَقَمُر
dan (ia [lk]) menghilang/membenamkan bulan

Al-Qiyaamah:8
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ر ط م ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yang mendatangkan

malapetaka, sangat membahayakan, yang merugikan, kemarahan,
kemurkaan, kegusaran, murka, marah, gusar, kesulitan, keadaan sukar,

penderitaan, kesukaran, kesengsaraan, kesedihan, bahaya, keadaan
berbahaya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusahkan

َقْمطَِريًرا
penuh kesulitan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بِّنَا يَْوًما َعبُوًسا َقْمطَِريًرا إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ
sesungguhnya kami semakin khawatir dari tuhan kami hari bermuka

masam penuh kesulitan
Al-Insaan:10 َقْمطَِريًرا

4511

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ع م ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghancuran, peremukan,

penggilasan, penindasan, penundukan, krus, keranjingan, kegemaran, hal
melumatkan, air buah, kesesakan, orang-orang yg berjejalan, kekang,

kekangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurkan,

meremukkan, berjejal, menggilas, menindas, melindas, melindih,
memencet, merambas, menggumalkan, mengumalkan, menundukkan,

membatalkan, menaklukkan, menguasai, menahan, mengatasi,
mengurangi, melemahkan, melembuntukan, menumpas, memadamkan,

mengakhiri, menekan, membendung, mengekang, meletakkan,
menurunkan, mencatat, mencatatkan, menyungkurkan, memberantas,

memperturunkan, memenjarakan, mengendalikan, membatasi, mencegah

قَِٰمعُ مَّ
cambuk-cambuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

قَِٰمعُ ِمْن َحِديٍد َوَلُهم مَّ
dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi Al-Hajj:21 قَِٰمعُ مَّ
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Kosakata AlQuran

ل م ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepinjal, warna coklat

kemerahan, tanda, detik, detikan, kredit, keletik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َل َوٱْلُقمَّ
dan kutu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لٍَٰت فَاِدَع َوٱلدََّم َءايٍَٰت مُّفَصَّ َل َوٱلضَّ َوٱْلُقمَّ
dan kutu dan katak dan darah bukti-bukti berbagao yang sangat

terperinci/jelas
Al-A'raaf:133 َل َوٱْلُقمَّ
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قميص
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna baju, kaos, kaus, baju kaos,

baju kaus, hem, baju hem, kamis, jaket, jas, selubung, sampul, perkulitan,
kulit binatang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengenakan kemeja,
mengenakan baju, memakai jas

َقِميِصِهۦ َقِميُصُهۥ َقِميَصُهۥ ِبَقِميِصى
kemejanya bajunya bajunya dengan bajuku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا فَأَْلُقوهُ َعَلىٰ َوْجِه أَِبى ٱذَْهبُوا۟ ِبَقِميِصى هَٰ
(kalian) pergilah dengan bajuku ini lalu lemparkanlah ia atas/terhadap

wajah ayahku
Yusuf:93 ِبَقِميِصى

َوٱْستَبََقا ٱْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُهۥ ِمن ُدبٍُر
dan keduanya berlomba pintu dan (ia) menarik hingga koyak bajunya

dari belakang
Yusuf:25 َقِميَصُهۥ

ا رََءا َقِميَصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر فََلمَّ
maka tatkala dia melihat bajunya koyak dari belakang

Yusuf:28

إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ِمن ُقبٍُل
jika adalah dia bajunya dari depan-depanan Yusuf:26 َقِميُصُهۥ

إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َو
dan jika adalah dia bajunya koyak dari belakang

Yusuf:27

َوَجآُءو َعَلىٰ َقِميِصِهۦ ِبَدمٍ َكِذٍب
dan mereka datang atas/terhadap kemejanya dengan darah

dusta/palsu
Yusuf:18 َقِميِصِهۦ
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Kosakata AlQuran

ت ن ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna patuh, penurut, manut,

penerima, saleh, beriman, alim, jujur, khusyuk, yg beribadat, abid,
sungguh-sungguh, kerendahan hati, kesederhanaan, kehinaan,

kekhusyukan, khudu, khidmat, kesalehan, takwa, kealiman, rasa hormat
akan orangtua

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengajar, mentaati,
menenunduk, berbuat shaleh, melakukan ketaqwaan, memimpin,

mengajarkan, memberitahukan, menghajar, mempercakap,
mempercakapkan

قَِٰنتُوَن قَِٰنتٍَٰت قَِٰنتٌَٰت قَِٰنٌت َقاِنتًا
para pentaat /

pematuh
wanita-wanita yang

taat
wanita-wanita yang

taat
(ia[lk]) yang

mentaati
(ia[lk]) yang

mentaati

يَْقنُْت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت قَِٰنِتنَي قَِٰنتُوَن
(ia[lk]) mentaati dan orang-orang

yang tetap taat
dan perempuan-
perempuan yang

taat
dengan taat / patuh para pentaat /

pematuh

ٱْلقَِٰنِتنَي
orang-orang yang taat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًة َقاِنتًا لِـلَّـِه َحِنيفًا إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َكاَن أُمَّ
sesungguhnya Ibrahim adalah dia umat/seorang (ia[lk]) yang

mentaati bagi/kepada Allah lurus
An-Nahl:120 َقاِنتًا

أَمَّْن ُهَو قَِٰنٌت َءانَآَء ٱلَّيِْل
siapkah yang dia (ia[lk]) yang mentaati di waktu malam Az-Zumar:9 قَِٰنٌت

ِفظٌَٰت لِّْلَغيِْب ِبَما َحِفَظ الـلَّـُه ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ لِحَٰ فَٱلصَّٰ
maka wanita-wanita yang saleh wanita-wanita yang taat wanita-

wanita yang menjaga diri kepada yang gaib dengan sebab dia
menjaga/memelihara Allah

An-Nisa:34
قَِٰنتٌَٰت
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ٍت مُّؤِْمنٍَٰت قَِٰنتٍَٰت تَِٰٓئبٍَٰت َخيًْرا مِّنُكنَّ ُمْسلِمَٰ
kebaikan diantara (kalian[pr]) adalah (ia[pr]) yang muslim/patuh

yang beriman wanita-wanita yang taat orang-orang yang bertaubat
At-Tahriim:5 قَِٰنتٍَٰت

ُكلٌّ لَُّهۥ قَِٰنتُوَن
setiap baginya para pentaat / pematuh Al-Baqarah:116 قَِٰنتُوَن

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلٌّ لَُّهۥ قَِٰنتُوَن مَٰ  َوَلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan-Nya siapa di dalam langit dan di bumi setiap baginya

para pentaat / pematuh
Ar-Ruum:26

َوُقوُموا۟ لِـلَّـِه قَِٰنِتنَي
dan berdiri untuk Allah dengan taat / patuh Al-Baqarah:238 قَِٰنِتنَي

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35
َوٱْلقَِٰنتَِٰت

ِدِقنَي َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱمْلُنِفِقنَي َوٱمْلُْستَْغِفِريَن ِبٱأْلَْسَحاِر ِبِريَن َوٱلصَّٰ ٱلصَّٰ
orang-orang yang sabar dan laki-laki yang benar dan orang-orang
yang tetap taat dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan

orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur

Ali-Imran:17
َوٱْلقَِٰنِتنَي

ِدقَِٰت ِدِقنَي َوٱلصَّٰ ِت َوٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱْلقَِٰنتَِٰت َوٱلصَّٰ إِنَّ ٱمْلُْسلِِمنَي َوٱمْلُْسلِمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang berserah diri / patuh dan perempuan

muslim dan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin dan laki-laki
yang taat dan perempuan-perempuan yang taat dan laki-laki yang

benar dan perempuan yang benar

Al-Ahzab:35

لًِحا َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَْعَمْل صَٰ
dan siapa (ia[lk]) mentaati diantara (kalian[pr]) adalah Allah dan

rasul-nya danmengerjakan/amal yang saleh
Al-Ahzab:31 يَْقنُْت

يََٰمْريَُم ٱْقنُِتى لَِربِِّك َوٱْسُجِدى َوٱرَْكِعى َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
hai Maryam kamu hendaklah mentaati kepada tuhanmu dan kamu
hendaklah sujud dan kamu hendaklah rukuX bersama orang-orang

yang ruku'

Ali-Imran:43
ٱْقنُِتى

ِت َربَِّها وَُكتُِبِهۦ وََكانَْت ِمَن ٱْلقَِٰنِتنَي َوَصدََّقْت ِبَكلِمَٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kalimat tuhannya dan

kitab-kitabnya dan (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang taat
At-Tahriim:12 ٱْلقَِٰنِتنَي
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Kosakata AlQuran

ط ن ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hilang harapan, nekat,

berputus asa, gawat, yg sangat menyedihkan, keputusasaan, kehilangan
harapan, kepatahan, kepatahan hati, kepatahan semangat.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghalangi, merintangi,
mencegah, menghalang, mengganggu, melintang, memintas

يَْقنَطُوَن يَْقنَُط َقنُوٌط َقنَطُوا۟ تَْقنَطُوا۟
berputus asa berputus asa frustasi (mereka) putus asa berputus asa

ٱْلقَِٰنِطنَي
orang-orang yang berputus asa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل تَْقنَطُوا۟ ِمن رَّْحَمِة الـلَّـِه
tidak berputus asa dari rahmat Allah Az-Zumar:53 ۟ تَْقنَطُوا
َما َقنَطُوا۟ َويَنُشُر رَْحَمتَُهۥ َوُهَو ٱْلَولِىُّ ٱْلَحِميُد

apa (mereka) putus asa dan menyebarkan rahmat-nya dan dia
pelindung Maha Terpuji

Asy-Syuura:28 ۟ َقنَطُوا
رُّ فَيَـُٔوٌس َقنُوٌط ُه ٱلشَّ إِن مَّسَّ َو

dan jika telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya
kejahatan/kesusahan maka dia jemu frustasi

Fush-Shilat:49 َقنُوٌط
آلُّوَن َقاَل َوَمن يَْقنَُط ِمن رَّْحَمِة َربِِّهۦٓ إاِلَّ ٱلضَّ

dia mengatakan dan siapa/orang berputus asa dari rahmat tuhannya
kecuali orang-orang yang sesat

Al-Hijr:56 يَْقنَُط
إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم إِذَا ُهْم يَْقنَطُوَن َو

dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan apa/sebab ia
menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka tiba-tiba mereka

berputus asa

Ar-Ruum:36
يَْقنَطُوَن
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KosakataAlQuran

رْنََٰك ِبٱْلَحقِّ فَاَل تَُكن مَِّن ٱْلقَِٰنِطنَي َقاُلوا۟ بَشَّ
mereka berkata kami membei kabar gembira kepadamu dengan benar
maka janganlah adalah dari/termasuk orang-orang yang berputus asa

Al-Hijr:55 ٱْلقَِٰنِطنَي
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Kosakata AlQuran

ر ط ن ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kubah, lompat, lompatan,

loncatan, kolong, ruang besi, loncat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melengkungi, meloncati,

melebihi, melampui, melompati, meloncat dgn galah

َوٱْلَقنَِٰطيِر ِقنطَاًرا ِبِقنطَاٍر أَْقطَارَِها أَْقطَاِر
dan harta harta yang banyak dengan harta yang

banyak segala penjurunya segala penjuru

ٱمْلَُقنطَرَِة
wanita-wanita yang pilihan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أَن تَنفُذُوا۟ ِمْن أَْقطَاِر ٱلسَّ
bahwa menembus/melintasi dari segala penjuru langit dan bumi Ar-Rahman:33 أَْقطَاِر

َوَلْو ُدِخَلْت َعَليِْهم مِّْن أَْقطَارَِها
dan kalau telah diserang atas mereka dari segala penjurunya Al-Ahzab:14 أَْقطَارَِها

َوِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب َمْن إِن تَأَْمنُْه ِبِقنطَاٍر يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك
dan dari/diantara penduduk kitab orang jika kamu

mempercayakannya dengan harta yang banyak dia menunaikannya
kepadamu

Ali-Imran:75 ِبِقنطَاٍر

َوَءاتَيْتُْم إِْحَدىُٰهنَّ ِقنطَاًرا فَاَل تَأُْخذُوا۟ ِمنُْه َشيْـًٔا
dan kalian telah memberi seorang diantara mereka harta yang banyak

maka jangan kalian mengambil dari padanya sesuatu
An-Nisa:20 ِقنطَاًرا

ِة ِمَن ٱلنَِّسآِء َوٱْلبَِننَي َوٱْلَقنَِٰطيِر ٱمْلَُقنطَرَِة ِمَن ٱلذََّهِب َوٱْلِفضَّ
dari isteri-isteri dan anak-anak dan harta wanita-wanita yang pilihan

dari emas dan perak
Ali-Imran:14 َوٱْلَقنَِٰطيِر
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KosakataAlQuran

ِة ِمَن ٱلنَِّسآِء َوٱْلبَِننَي َوٱْلَقنَِٰطيِر ٱمْلَُقنطَرَِة ِمَن ٱلذََّهِب َوٱْلِفضَّ
dari isteri-isteri dan anak-anak dan harta wanita-wanita yang pilihan

dari emas dan perak
Ali-Imran:14 ٱمْلَُقنطَرَِة
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Kosakata AlQuran

ع ن ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna samar, rela, kamuflase,

penipuan,persembunyian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyamarkan, merelakan,
mengkamuflasir, menipu, menyembunyikan, bersembunyi, sembunyi,
menutup, menyamar, sok, menyelubungi, berdalih, menutup-nutupi

ٱْلَقاِنعَ ُمْقِنِعى
(ia[lk]) yang rela (ia[lk]) yang menengadah / merelakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعى رُُءوِسِهْم اَل يَرْتَدُّ إَِليِْهْم
orang-orang yang menyegerakan (ia[lk]) yang menengadah /

merelakan kepala mereka tidakberkedip kepada mereka
Ibrahim:43 ُمْقِنِعى

فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلَقاِنعَ َوٱمْلُْعتَرَّ
maka apabila (ia) merobohkan lambungnya maka kalian hendaklah

memakan daripadanya dan (mereka) berikanlah makan (ia[lk]) yang
rela dan orang yang meminta

Al-Hajj:36
ٱْلَقاِنعَ
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Kosakata AlQuran

و ن ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tangkai, cabang pohon

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِقنَْواٌن
tangkai-tangkai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوِمَن ٱلنَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنَْواٌن َداِنيٌَة َوَجنٍَّٰت مِّْن أَْعنَاٍب

dan dari pohon korma dari mayangnya tangkai-tangkai bumi dan
surga dari anggur-anggur

Al-An'aam:99 ِقنَْواٌن
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Kosakata AlQuran

ي ن ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perolehan, penddapatan,

pembelajaran, penerimaan, penangkapan, pengambilan, capaian,
pengertian, pengembalian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperoleh, mendapatkan,
mendapat, mendapati, belajar, mempersunting, jadi pemilik, menerima,
beroleh, dapat, menangkap, mengambil, mencapai, menjadi, mengerti,
memahami, membeli, jadi, mengambilkan, menghubungi, membalas,

memanggil, membalas dendam, memperdapat, menangkapi, menggelikan
hati, membukakan, mengangkat

َوأَْقنَىٰ
memberi kecukupan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنَُّهۥ ُهَو أَْغنَىٰ َوأَْقنَىٰ
dan bahwasanya ia dia dia memberi manfaat memberi kecukupan An-Najm:48 َوأَْقنَىٰ
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Kosakata AlQuran

ر ه ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekuatan, tenaga, gaya,

angkatan, pasukan, paksa, paksaan, perangkatan, jinak, lemah, penurut,
lemah hati, menjemukan, membosankan, penaklukan, penundukan,

penindasan, penumpasan, denyut, denyutan, himpitan, krus, keranjingan,
kegemaran, hal melumatkan, air buah, kesesakan, orang-orang yg

berjejalan, debaran, ketukan, debar, ronda, ketokan, dentaman gendang,
gerakan irama, gerakan tempo, rute seorang polisi, endut-endutan,

ketewasan, keharusan, tekanan, pengerasan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaklukkan, menundukkan,

mengalahkan, mengatasi, menggulingkan, menggulung, menggagalkan,
menewaskan, menguasai, menanggulangi, melemahkan, memintas,
menahan, mengurangi, melebihi, memukul, berdenyut, mengaduk,

menang, mengepakkan, pergi, menggebuk, memukulkan, mengocok,
mengacaukan, menggagahi, adalah lebih kuat dr, menggebukkan,

memperpukul, memperpukulkan, menghancurkan, memaksa,
mengeraskan, mendaruratkan, memperkosa, mempercepat langkah,

memau-maukan, menindih, menjinakkan, memperjinak, menjadi jinak,
membuat tdk menarik, meremukkan, berjejal, menggilas, mengabdikan,

memperhamba, memperhambakan, menindas, melindas, melindih,
memencet, merambas, menggumalkan, mengumalkan, memukul-mukul,

melembuntukan, merebut hati, membasmi.

اِر ٱْلَقهَّ اُر ٱْلَقهَّ ٱْلَقاِهُر قَِٰهُروَن تَْقَهْر
sangat perkasa sangat perkasa yang menguasai orang-orang yang

telah berkuasa memaksa

ُر ٱْلَقهَّٰ
sangat perkasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَمَّا ٱْليَِتيَم فَاَل تَْقَهْر
maka adapun anak yatim maka jangan memaksa Ad-Duha:9 تَْقَهْر

إِنَّا فَْوَقُهْم قَِٰهُروَن َو
dan sesungguhnya kami di atas mereka orang-orang yang telah

berkuasa
Al-A'raaf:127 قَِٰهُروَن
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KosakataAlQuran

َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya Al-An'aam:18 ٱْلَقاِهُر

َوُهَو ٱْلَقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِهۦ َويُرِْسُل َعَليُْكْم َحفَظًَة
dan dia yang menguasai di atas hamba-hambanya dan dia

mengikirimkan atas kalian (Malaikat-Malaikat)penjaga
Al-An'aam:61

اُر أَمِ الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ
ataukah Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa Yusuf:39 اُر ٱْلَقهَّ

اُر  َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ
dan tidak dari tuhan kecuali Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Shaad:65

اُر نَُهۥ ُهَو الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ  ُسبْحَٰ
maha suci dia dia Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Az-Zumar:4

اِر َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ibrahim:48 اِر ٱْلَقهَّ

اِر َِن ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ  ملِّ
kepunyaan siapa kerajaan hari ini kepunyaan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ghafir:16

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16
ُر ٱْلَقهَّٰ
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Kosakata AlQuran

ل ئ و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan, negarabagian,

kebesaran, kekuasaan pemerintah, keadaan gelisah, ceramah, percakapan,
omongan, kecek, tutur, kabar angin, cengkerama, logat, desas-desus,

kecek-kecek, perjalanan, kesempatan, kesepakatan, kegiatan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menceritakan,

memberitahukan, membayar, mengatakan, menyuruh, bercerita,
menunjukkan, mengetahui, mengenali, mengenal, jelaskan, mengadukan,

menandakan, mengenalkan, menghitung, membilangkan, menyolok,
menyolok mata, mempertikaikan, memperikan, berkata, mengucapkan,

berucap, mengira, bilang, kata, mengomong, ujar, berpendapat, berbicara,
bicara, menyatakan, bercakap, omong, bersabda, bertitah, berperi,

berpidato, catur, menyiarkan kabar angin, mempercakapkan, bermulut,
kongko, teleponkan, berbahasa, berkecek-kecek, menyuarakan,

mengungkapkan, melisankan, melahirkan, memanjatkan, pergi, berjalan,
hilang, berangkat, naik, jalan, berlalu, menjadi, sampai, bangkrut,

meninggal

َقآِئُلَها َقآِئٌل
ucapannya seorang yang berkata

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
نُْهْم اَل تَْقتُُلوا۟ يُوُسَف َقاَل َقآِئٌل مِّ

dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka tidak kalian
membunuh yusuf

Yusuf:10 َقآِئٌل
نُْهْم َكْم َلِبثْتُْم َوْليَتََلطَّْف واََل يُْشِعَرنَّ ِبُكْم أََحًدا َقاَل َقآِئٌل مِّ

dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka berapa (kalian)
menempati dan hendaklah bersikap lemah lembut dan janganlah

menyebabkan memberitahukan dengan/kepada kalian
seseorang/siapapun

Al-Kahfi:19

نُْهْم إِنِّى َكاَن لِى َقِريٌن َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka sesungguhnya aku

adalah dia bagiku (mempunyai) teman
Ash-Shaafaat:51

َكآلَّ إِنََّها َكلَِمٌة ُهَو َقآِئُلَها
sekali-kali tidak sesungguhnya ia kalimat dia ucapannya

Al-
Mu'minuun:100 َقآِئُلَها
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Kosakata AlQuran

ب و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tempat, angkasa, spasi,

ruangan, jarak, kelegaan, hidup, alur, jangka waktu, selesa, falak,
kejauhan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjarangkan, memberi
jarak, mengadakan jarak

َقاَب
ukuran/jarak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ أَْو أَْدنَىٰ
maka (ia) adalah ukuran/jarak dua busur panah atau lebih dekat An-Najm:9 َقاَب
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Kosakata AlQuran

ت و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , pangan, makan, masakan,

santapan, rezeki, tepung kasar, jamu, jamuan, diet, menu, porsi, makanan
hewan, pemberian makanan, nafkah, sara, proses penerimaan gizi,

bantuan, hidangan, piring, sajian, pinggan, roti, tarif, penumpang, ongkos
perjalanan, biaya perjalanan, harga karcis, daging, ikan, isi, makanan
ternak, umpan, lundi, ulat, tempayak, jentik-jentik serangga, makanan

manis, meja, tabel, daftar, meja makan, meja perundingan, papan, dewan,
papan tulis, badan, karton, persediaan makanan, pengasuhan,

pemeliharaan, asuhan, didikan, makanan , ejekan, cemooh, sindiran, paku
payung, jahitan jelujur, paku rebana, arah jalannya kapal, orang bodoh,

ketentuan, ketetapan, bekal, persediaan, syarat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memakan, menyantap,

menafkahi, menjamu, mengihdangkan.

ِقيتًا مُّ أَْقوَٰتََها
Maha Kuasa makanan-makanannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
آِئلنَِي َوَقدََّر ِفيَهآ أَْقوَٰتََها ِفىٓ أَْربََعِة أَيَّامٍ َسَوآًء لِّلسَّ

dan (ia) telah benar-benar menetapkan didalamnya makanan-
makanannya di dalam / pada empat[pr] hari sama bagi orang-orang

yang bertanya

Fush-Shilat:10
أَْقوَٰتََها

ِقيتًا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu Maha Kuasa An-Nisa:85 ِقيتًا مُّ
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Kosakata AlQuran

ر و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gelas, cermin, barometer,

kristal, hablur, butir, barang pecah belah, pabrik kaca, pengintip,
teropong, contoh, teladan, misal, umpama, perbandingan, halaman,

lembar, lembaran, muka, pesuruh, kaca , tenang, sepi, diam, sunyi, senyap,
teduh, halus, lancar, polos, licin, klimis, aman, reda, ayem, syahdu, hening,

tenteram, sentosa, jenjam, angler, terang, penuh istirahat, yg penuh
ketenangan, yg menyegarkan, yg menenangkan, yg mengheningkan,

rukun, yg suka damai, bersentosa, bungkam, yg tak berbunyi, yg tak dpt
diukur, santai, yg bersantai, tersusun, sabar, tdk ribut, bijaksana,

seadanya, sederhana, tak mabuk, waras otak, tdk lekas marah, tak
terganggu, yg hampir tdk berubah, tetap, lunas, langsai, terduduk, tanpa
perasaan, tdk tergerak hatinya, tenang dan damai, tak bersuara, genap,
sama, datar, seragam, yg tak dpt digerakkan, yg tak bergerak, sedang,

ugahari, dgn kepala dingin, tdk sibuk, yg dpt diingat, berkepala dingin, yg
terkenang-kenang, berkumpul, yg terkumpul, yg dpt menguasai diri,

yakin, yg percaya pd diri sendiri, yg berpikiran sehat, seimbang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۠ َقَواِريَرا َقَواِريَرا۟ َقَواِريَر
kaca-kaca kaca-kaca kaca

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمرٌَّد مِّن َقَواِريَر َقاَل إِنَُّهۥ َصرٌْح مُّ
dia mengatakan sesungguhnya dia istana (ia[lk]) yang sangat

diperhalus/licin dari kaca
An-Naml:44 َقَواِريَر

ٍة َقدَُّروَها تَْقِديًرا َقَواِريَرا۟ ِمن ِفضَّ
kaca-kaca dari perak-perak (mereka) mengukurnya dengan ukuran Al-Insaan:16 ۟ َقَواِريَرا

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت َقَواِريَرا۠ َويُطَاُف َعَليِْهم ِبـَٔاِنيٍَة مِّن ِفضَّ
dan diedarkan atas mereka dengan bejana-bejana dari perak-perak
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas adalah ia kaca-kaca

Al-Insaan:15 ۠ َقَواِريَرا
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Kosakata AlQuran

س و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lengkung, lengkungan, busar,

penggesek, haluan kapal, tundukan, haluan perahu, ikatan simpul, jungur,
hal membungkuk, busur lengkung, tongkat penggesek, simpai, batuk,
gelindingan, lingkar, lenja, logam di sekeliling tong, lingkaran kayu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memancarkan, golongan,
tunduk, menekur, membungkuk, menunduk, merunduk, menundukkan

kepala, membungkukkan, mengangguk, berlutut, memberi salam,
mematuhi, mentaati, membentur, menekurkan, mengurung, menggolong,

mengumpulkan

َقْوَسنْيِ
dua busur panah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ أَْو أَْدنَىٰ
maka (ia) adalah ukuran/jarak dua busur panah atau lebih dekat An-Najm:9 َقْوَسنْيِ
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Kosakata AlQuran

ع و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , umumnya, insiden,

kejadian, bidang datar peristiwa, pengalaman, peristiwa, pertandingan,
perlombaan, partai, kasus, hal, perkara, kotak, tas, contoh, instansi, misal,
umpama, kesempatan, alasan, hubungan gelap, hubungan asmara, gejala,

fenomen, perwujudan, asal, permulaan, drama, sandiwara, seni drama,
kabar, berita

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َقاًعا ِبِقيَعٍة
kekosongan tanah datar/padang pasir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39
ِبِقيَعٍة

فَيَذَرَُها َقاًعا َصفَْصفًا
maka (dia) membiarkannya kekosongan tanah datar Thaahaa:106 َقاًعا
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Kosakata AlQuran

ل و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peribahasa, firman, ujar,

kata, perkataan, janji, kabar, sabda, pesan, perintah, titah, nasihat, cakap,
kata sandi, ucapan, ungkapan, penyebutan, petitih.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengatakan, berkata,
mengucapkan, berucap, mengira, bilang, kata, mengomong, ujar,

berpendapat, membilangkan, memperikan.

أَُقوُل أَُقوَل أَُقْل أَُقل أَتَُقوُلوَن
aku mengatakan aku telah

mengatakan mengatakan mengatakan apakah (kalian)
mengatakan

َل تََقوَّ ِبٱْلَقْوِل ِبَقْوِل إِنَّا أَُقوُل
(ia) sengaja
mengatakan dengan ucapan dengan perkataan mereka berkata aku mengatakan

تَُقوَلنَّ تَُقوَل تَُقل تََقوََّلُهۥ َل تََقوَّ
mengatakan mengatakan mengatakan (ia) sengaja

mengada-adakannya
(ia) sengaja
mengatakan

۟ تَُقوُلٓوا تَُقوُلوَن تَُقوُلوا۟ تَُقوُل تَُقوَلنَّ
kalian mengatakan kalian mengatakan kalian mengatakan kalian mengatakan mengatakan

فََسيَُقوُلوَن فَتَُقوُل َسيَُقوُلوَن َسيَُقوُل تَُقوُلٓوا۟
maka (mereka) akan

mengatakan
maka/lalu

mengatakan akan mengatakan dia nanti akan
mengatakan kalian mengatakan

۟ فََقاُلٓوا فََقاُلوا۟ فََقاَلْت فََقاَل فََسيَُقوُلوَن
maka mereka
mengatakan

maka mereka
mengatakan

maka (ia)
mengatakan lalu ia mengatakan maka (mereka) akan

mengatakan
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Kosakata Al-Quran

فَُقْلُت فَُقْل فَُقِل فَُقل فََقاُلٓوا۟
maka dikatakan

(oleh aku)
maka kamu
hendaklah

mengatakan
maka

katakan/ucapkanlah
maka kamu
hendaklah

mengatakan
maka mereka
mengatakan

۟ فَُقوُلوا فَُقوآَل فَُقواَل فَُقْلنَا فَُقْلُت
dan mereka
mengatakan maka katakanlah maka katakanlah maka kami katakan maka dikatakan

(oleh aku)

۟ فَيَُقوُلوا فَيَُقوُل فَيَُقوَل فَُقولِىٓ فَُقوُلوا۟
lalu dia mengatakan lalu dia mengatakan lalu mengatakan maka

katakan/ucapkanlah
dan mereka
mengatakan

َقاَلت َقااَل َقاَل فَيَُقوُلوَن فَيَُقوُلوا۟
dia mengatakan dia mengatakan dia mengatakan maka mengatakan lalu dia mengatakan

َقاَلْت َقاَلِت َقاَلتَآ َقاَلتَا َقاَلت
dia mengatakan kamu mengatakan (kalian berdua)

mengatakan
(kalian berdua)

mengatakan dia mengatakan

َقواًْل َقاُلٓوا۟ َقاُلوا۟ َقاَلَها َقاَلْت
perkataan mereka berkata mereka berkata (ia) telah

mengucapkannya dia mengatakan

َقْوَل َقْوٍل َقْوٌل َقواْلًۢ َقواًْل
perkataan perkataan perkataan perkataan perkataan

َقْوُلُكم َقْوُل َقْوَلُهْم َقْوَلُكْم َقْوَل
perkataan kalian perkataan perkataan mereka perkataan kalian perkataan

َقْوُلُهْم َقْوُلُهم َقْوُلُه َقْوُلنَا َقْوُلُكم
ucapan/perkataan

mereka
ucapan/perkataan

mereka ucapannya perkataan kami perkataan kalian
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Kosakata Al-Quran

َقْولِِهُم َقْولَِها َقْولَِك َقْوُلُهۥ َقْوُلُهْم
perkataan mereka perkataannya perkataanmu ucapannya ucapan/perkataan

mereka

ُقل قََٰل َقْولِى َقْولِِهْم َقْولِِهُم
kamu hendaklah

mengatakan dia mengatakan perkataanku perkataan mereka perkataan mereka

ُقْلُت ُقْلَت ُقْل ُقِل ُقل
aku mengatakan kamu mengatakan kamu hendaklah

mengatakan
kamu hendaklah

mengatakan
kamu hendaklah

mengatakan

ُقْلَن ُقْلتُُهۥ ُقْلتُْم ُقْلتُم ُقْلُت
dikatakan aku mengatakannya kalian mengatakan kalian mengatakan aku mengatakan

ِقياًل ُقوُلٓوا۟ ُقْلنَآ ُقْلنَا ُقْلَن
perkataan dikatakan dikatakan kami mengatakan dikatakan

۟ َلَقاُلوا َلَقاَل َلتَُقوُلوَن ِقيَل ِقياًل
pasti (mereka[lk])

mengatakan
tentulah ia

mengatakan
sungguh

mengatakan dia dikatakan perkataan

َلُقْلنَا َلَقْوُل َلَقْوٌل َلَقاُلٓوا۟ َلَقاُلوا۟
tentu dikatakan

(oleh kami)
benar-benar

perkataan / firman perkataan/firman pasti (mereka[lk])
mengatakan

pasti (mereka[lk])
mengatakan

َليَُقوُلوَن َليَُقوُلنَّ َليَُقوَلنَّ َلنَُقوَلنَّ َلُقْلنَا
benar-benar
mengatakan

tentu akan
mengatakan

tentu dia
mengatakan mengatakan kalian tentu dikatakan

(oleh kami)

لَّيَُقوُلنَّ لَّيَُقوَلنَّ لََّقاُلوا۟ لَِقْولِِهْم َليَُقوُلوَن
tentu akan

mengatakan
tentu dia

mengatakan
pasti (mereka[lk])

mengatakan
pada perkataan

mereka
benar-benar
mengatakan

4534

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#64
http://quran.bblm.go.id/test.htm#63
http://quran.bblm.go.id/test.htm#62
http://quran.bblm.go.id/test.htm#61
http://quran.bblm.go.id/test.htm#60
http://quran.bblm.go.id/test.htm#68
http://quran.bblm.go.id/test.htm#67
http://quran.bblm.go.id/test.htm#66
http://quran.bblm.go.id/test.htm#65
http://quran.bblm.go.id/test.htm#64
http://quran.bblm.go.id/test.htm#72
http://quran.bblm.go.id/test.htm#71
http://quran.bblm.go.id/test.htm#70
http://quran.bblm.go.id/test.htm#69
http://quran.bblm.go.id/test.htm#68
http://quran.bblm.go.id/test.htm#76
http://quran.bblm.go.id/test.htm#75
http://quran.bblm.go.id/test.htm#74
http://quran.bblm.go.id/test.htm#73
http://quran.bblm.go.id/test.htm#72
http://quran.bblm.go.id/test.htm#80
http://quran.bblm.go.id/test.htm#79
http://quran.bblm.go.id/test.htm#78
http://quran.bblm.go.id/test.htm#77
http://quran.bblm.go.id/test.htm#76
http://quran.bblm.go.id/test.htm#84
http://quran.bblm.go.id/test.htm#83
http://quran.bblm.go.id/test.htm#82
http://quran.bblm.go.id/test.htm#81
http://quran.bblm.go.id/test.htm#80
http://quran.bblm.go.id/test.htm#88
http://quran.bblm.go.id/test.htm#87
http://quran.bblm.go.id/test.htm#86
http://quran.bblm.go.id/test.htm#85
http://quran.bblm.go.id/test.htm#84
http://quran.bblm.go.id/test.htm#92
http://quran.bblm.go.id/test.htm#91
http://quran.bblm.go.id/test.htm#90
http://quran.bblm.go.id/test.htm#89
http://quran.bblm.go.id/test.htm#88
http://quran.bblm.go.id/test.htm#96
http://quran.bblm.go.id/test.htm#95
http://quran.bblm.go.id/test.htm#94
http://quran.bblm.go.id/test.htm#93
http://quran.bblm.go.id/test.htm#92


Kosakata Al-Quran

نَُّقوُل نَُّقوَل نَُقوُل لِّيَُقوُلٓوا۟ لَّيَُقوُلنَّ
kami mengatakan mengatakan kami mengatakan supaya mereka

mengatakan
tentu akan

mengatakan

َوتَُقوُلوَن َوتَُقوُلوا۟ َوتَُقوُل َوأَُقل نَُّقوُل
dan mengatakan dan mengucapkan dan mengucapkan dan aku telah

mengatakan kami mengatakan

َوَقاَلت َوَقااَل َوَقاَل َوَسنَُقوُل َوتَُقوُلوَن
dan dia mengatakan dan (mereka berdua)

mengucapkan
dan dia

mengucapkan
dan akan

mengatakan dan mengatakan

۟ َوَقاُلٓوا َوَقاُلوا۟ َوَقاَلْت َوَقاَلِت َوَقاَلت
dan mereka berkata dan mereka berkata dan dia mengatakan dan ia telah berkata dan dia mengatakan

َوُقِل َوُقل َوَقْولِِهْم َوَقْوٌل َوَقاُلٓوا۟
dan katakanlah dan katakanlah dan perkataan

mereka dan perkataan dan mereka berkata

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:28 أَتَُقوُلوَن

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض أَتَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن مَٰ ُهَو ٱْلَغِنىُّ َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
dia sangat kaya baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

apakah (kalian) mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian
mengetahui

Yunus:68

ذَا َا َجآَءُكْم أَِسْحٌر هَٰ َقاَل ُموَسىٰٓ أَتَُقوُلوَن لِْلَحقِّ ملَّ
dia mengatakan Musa apakah (kalian) mengatakan terhadap

kebenaran tatkala ia datang kepada kalian sihir ini
Yunus:77

َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكْم
dia mengatakan bukankah mengatakan bagi kalian Al-Baqarah:33 أَُقل

فَٱرْتَدَّ بَِصيًرا َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكْم
lalu dia kembali maha melihat dia mengatakan tidaklah mengatakan

bagi kalian
Yusuf:96
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َقاَل أََلْم أَُقل لََّك
dia mengatakan tidakkah/bukankah mengatakan kepadamu

Al-Kahfi:75

َقاَل أَْوَسطُُهْم أََلْم أَُقل لَُّكْم َلواَْل تَُسبُِّحوَن
dia mengatakan paling/lebih baik diantara mereka tidakkah

mengatakan bagi kalian mengapa tidak bertasbih
Al-Qalam:28

َقاَل أََلْم أَُقْل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan tidakkah mengatakan sesungguhnya kamu tidak aka

dapat/kuasa bersama aku kesabaran
Al-Kahfi:72 أَُقْل

أَْن أَُقوَل َما َليَْس لِى ِبَحقٍّ
bahwa aku telah mengatakan apa bukankah bagiku dengan hak Al-Maidah:116 أَُقوَل

َحِقيٌق َعَلىٰٓ أَن آلَّ أَُقوَل َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
sebenar-benarnya atasku/terhadapku bahwa tidak aku telah

mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar
Al-A'raaf:105

ُقل آلَّ أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengatakan bagi kalian

kepunyaanku/ada padaku perbendaharaan Allah
Al-An'aam:50 أَُقوُل

وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل َلُكْم إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

bagi kalian sesungguhnya aku malaikat
Al-An'aam:50

وآََل أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
dan tidak aku mengatakan bagi kalian disisiku perbendaharaan Allah

Huud:31

وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

sesungguhnya aku malaikat
Huud:31

وآََل أَُقوُل لِلَِّذيَن تَزَْدِرٓى أَْعيُنُُكْم
dan tidak aku mengatakan bagi orang-orang yang rendah/hina mata-

mata kalian[lk]
Huud:31

 َقاَل فَٱْلَحقُّ َوٱْلَحقَّ أَُقوُل
dia mengatakan maka yang benar dan yang benar/kebenaran aku

mengatakan
Shaad:84

فََستَذُْكُروَن َمآ أَُقوُل َلُكْم َوأُفَوُِّض أَْمِرٓى إَِلى الـلَّـِه
maka kelak kalian akan ingat apa yang aku mengatakan bagi kalian

dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah
Ghafir:44

ِفُروَن َكاِفُروَن إِنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
mereka berkata sesungguhnya kami terhadap apa dengannya

dengannya orang-orang yang telah kafir
Az-Zukhruf:24 إِنَّا

4536

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقلِياًل مَّا تُؤِْمنُوَن
dan tidak dia dengan perkataan (ia[lk]) yangmenyihir sedikit tidak

kalian beriman
Al-Haaqqah:41 ِبَقْوِل

ُروَن واََل ِبَقْوِل َكاِهٍن َقلِياًل مَّا تَذَكَّ
dan tidak seorang pemberi peringatan (ia[lk]) yang menjadi

dukun/tukang tenung sedikit tidak kalian ingat
Al-Haaqqah:42

َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشيْطٍَٰن رَِّجيمٍ
dan tidak dia dengan perkataan syaitan yang terkutuk

At-Takwiir:25

يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27 ِبٱْلَقْوِل

رَّ َوأَْخفَى إِن تَْجَهْر ِبٱْلَقْوِل فَِإنَُّهۥ يَْعَلُم ٱلسِّ َو
dan jika mengeraskan dengan perkataan maka sesungguhnya dia dia

mengetahui rahasia dan yang tersembunyi
Thaahaa:7

اَل يَْسِبُقونَُهۥ ِبٱْلَقْوِل َوُهم ِبأَْمرِِهۦ يَْعَمُلوَن
tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka dengan

perintahnya mereka mengerjakan
Al-Anbiyaa':27

َ فَاَل تَْخَضْعَن ِبٱْلَقْوِل  إِِن ٱتََّقيْنتُّ
jika mentaati/mematuhi maka jangan tunduk dengan/dalam

perkataan/pembicaraan
Al-Ahzab:32

واََل تَْجَهُروا۟ َلُهۥ ِبٱْلَقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض
dan jangan mengeraskan baginya dengan perkataan seperti keras

sebagian kamu bagi sebagian yang lain
Al-Hujuraat:2

َل َعَليْنَا بَْعَض ٱأْلََقاِويِل َوَلْو تََقوَّ
dan seandaiannya (ia) sengaja mengatakan atas kami sebagian

perkataan
Al-Haaqqah:44 َل تََقوَّ

أَْم يَُقوُلوَن تََقوََّلُهۥ بَل الَّ يُؤِْمنُوَن
ataukah mereka mengatakan (ia) sengaja mengada-adakannya bahkan

tidak mereka beriman
Ath-Thuur:33 تََقوََّلُهۥ

فَاَل تَُقل لَُّهَمآ أُفٍّ
maka jangan mengatakan terhadap keduanya ah (celaka) Al-Isra:23 تَُقل

إِنِّى َخِشيُت أَن تَُقوَل فَرَّْقَت بَنْيَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir bahwa mengatakan (kamu)

membuat perpecahan diantara Bani Israil
Thaahaa:94 تَُقوَل

إِنَّ َلَك َمْوِعًدا لَّن تُْخَلفَُهۥ أَن تَُقوَل اَل ِمَساَس َو
bahwa mengatakan tidak persentuhan dan sesungguhnya kami

bagimu tempat / waktu yang dijanjikan tidak
disalahkannya/dihindarinya

Thaahaa:97
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أَن تَُقوَل نَفٌْس يََٰحْسرَتَىٰ َعَلىٰ َما فَرَّطُت ِفى َجنِۢب الـلَّـِه
bahwa mengatakan jiwa/seorang aduhai penyesalanku atas/terhadap

apa (aku) telah melalaikan di dalam sisi Allah
Az-Zumar:56

أَْو تَُقوَل َلْو أَنَّ الـلَّـَه َهَدىِٰنى َلُكنُت ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
atau mengatakan kalau bahwasanya Allah dia telah memberi petunjuk

padaku tentu aku adalah dari/termasuk orang-orang yang bertakwa
Az-Zumar:57

أَْو تَُقوَل ِحنَي تََرى ٱْلَعذَاَب
atau mengatakan ketika kamu hendaklah memperhatikan/melihat

azab / siksa
Az-Zumar:58

َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَُقوَل ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
dan bahwasannya (kami) mengira bahwa tidak akan mengatakan

manusia dan jin atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Jinn:5

واََل تَُقوَلنَّ لَِشاْ۟ىٍء إِنِّى فَاِعٌل ذَٰلَِك َغًدا
dan jangan mengatakan kepada sesuatu sesungguhnya aku (ia[lk])

yang melakukan itu besok pagi
Al-Kahfi:23 تَُقوَلنَّ

إِذْ تَُقوُل لِْلُمؤِْمِننَي أََلن يَْكِفيَُكْم
ketika kalian mengatakan bagi para yang beriman apakah tidak ia

mencukupi bagi kalian
Ali-Imran:124 تَُقوُل

َغيَْر ٱلَِّذى تَُقوُل َوالـلَّـُه يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن
tidak / bukan / selain yang kalian mengatakan dan Allah menulis apa

mereka memutuskan
An-Nisa:81

ا تَُقوُل  َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب َما نَفَْقُه َكِثيًرا مِّمَّ
mereka berkata hai SyuXaib tidak mengerti sangat banyak dari apa

kalian mengatakan
Huud:91

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقوُلوا۟ رَِٰعنَا َوُقوُلوا۟ ٱنظُرْنَا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengatakan

peliharalah dan kalian hendaklah mengatakan perhatikanlah kami
Al-Baqarah:104 ۟ تَُقوُلوا

واََل تَُقوُلوا۟ مِلَن يُْقتَُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتٌۢ
dan jangan kalian mengatakan bagi/terhadap orang dia dibunuh di

dalam jalan Allah orang-orang mati
Al-Baqarah:154

َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َمااَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah harta kalian

mengetahui
Al-Baqarah:169
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ْعُروفًا إآِلَّ أَن تَُقوُلوا۟ َقواًْل مَّ
kecuali hendaknya kalian mengatakan perkataan yang benar-benar

baik
Al-Baqarah:235

لََٰم فَتَبَيَّنُوا۟ واََل تَُقوُلوا۟ مِلَْن أَْلَقىٰٓ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka kalian hendaklah teliti dan jangan kalian mengatakan kepada

orang yang dia melemparkan kepada kalian penyerahan/tunduk
An-Nisa:94

واََل تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ
dan jangan kalian mengatakan atas/terhadap Allah kecuali benar

An-Nisa:171

واََل تَُقوُلوا۟ ثَلَٰثٌَة ٱنتَُهوا۟ َخيًْرا لَُّكْم
dan jangan kalian mengatakan bertiga/tiga orang[pr] kalian

hendaklah menghentikan kebaikan bagi kalian
An-Nisa:171

أَن تَُقوُلوا۟ َما َجآَءنَا ِمۢن بَِشيٍر واََل نَِذيٍر
supaya kalian mengatakan tidak dia datang kepada kami dari

pembawa berita gembira besar dan tidak peringatan besar
Al-Maidah:19

أَْو تَُقوُلوا۟ َلْو أَنَّآ أُنِزَل َعَليْنَا ٱْلِكتَُٰب
atau kalian mengatakan jikalau bahwasanya dia menurunkan atas

kami kitab
Al-An'aam:157

َوأَن تَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
dan supaya kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:33

أَن تَُقوُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
supaya kalian mengatakan pada hari kiamat-kiamat

Al-A'raaf:172

واََل تَُقوُلوا۟ مِلَا تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم ٱْلَكِذَب
dan jangan kalian mengatakan terhadap apa (kamu) sifatkan/sebutkan

lidah-lidah kalian kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116

َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه أَن تَُقوُلوا۟ َما اَل تَفَْعُلوَن
terasa berat kemurkaan disisi Allah bahwa kalian mengatakan apa

tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:3

أَْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه َما اَل تَْعَلُموَن
atau kalian mengatakan atas/terhadap Allah apa tidak kalian

mengetahui
Al-Baqarah:80 تَُقوُلوَن

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاَط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ أَْم تَُقوُلوَن إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َو
ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:140

 َحتَّىٰ تَْعَلُموا۟ َما تَُقوُلوَن
sehingga amu mengetahui apa kalian mengatakan

An-Nisa:43

ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93
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فََقْد َكذَّبُوُكم ِبَما تَُقوُلوَن فََما تَْستَِطيُعوَن َصرْفًا واََل نَْصًرا
maka sesungguhnya telah (mereka) telah mendustakan (kalian)

dengan/tentang apa kalian mengatakan maka tidak
kuasa/mampu/dapat pemalingan / penolakan dan tidak pertolongan

Al-Furqon:19

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لَِم تَُقوُلوَن َما اَل تَفَْعُلوَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa kalian

mengatakan apa tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:2

أَن تَُقوُلٓوا۟ إِنََّمآ أُنِزَل ٱْلِكتَُٰب
bahwa/supaya kalian mengatakan sesungguhnya/hanyalah dia

menurunkan kitab
Al-An'aam:156 ۟ تَُقوُلٓوا

أَْو تَُقوُلٓوا۟ إِنََّمآ أَْشرََك َءابَآؤُنَا ِمن َقبُْل
atau kalian mengatakan sesungguhnya (ia) mulai menyekutukan

bapak-bapak kami dari sebelum
Al-A'raaf:173

فََهآُء ِمَن ٱلنَّاِس َسيَُقوُل ٱلسُّ
dia nanti akan mengatakan orang-orang bodoh dari/diantara manusia Al-Baqarah:142 َسيَُقوُل

َسيَُقوُل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟
dia nanti akan mengatakan orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-An'aam:148

َسيَُقوُل َلَك ٱمْلَُخلَّفُوَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َشَغَلتْنَآ أَْموَُٰلنَا َوأَْهُلونَا
dia nanti akan mengatakan kepadamu orang-orang jauh

tertinggal/mengantikan dari orang-orang arab (kami) menyibukkan
harta-harta kami dan keluarga kami

Al-Fath:11

َسيَُقوُل ٱمْلَُخلَّفُوَن إِذَا ٱنطََلْقتُْم إَِلىٰ َمَغاِنَم
dia nanti akan mengatakan orang-orang jauh tertinggal/mengantikan
apabila (kalian[lk]) telah berangkatlah (kt peritah) kepada rampasan

perang

Al-Fath:15

َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22
َسيَُقوُلوَن

ُروَن َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَذَكَّ
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam kalian ingat

Al-
Mu'minuun:85

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:87

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل فَأَنَّىٰ تُْسَحُروَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan

maka mengapa ditipu / disihir

Al-
Mu'minuun:89
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إِذْ تَْمِشىٓ أُْختَُك فَتَُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ َمن يَْكفُُلُهۥ
ketika berjalan saudara perempuanmu maka/lalu mengatakan apakah

(aku) menunjukkan kepada kalian atas/terhadap oran
memeliharanya

Thaahaa:40
فَتَُقوُل

فََسيَُقوُلوَن الـلَّـُه فَُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
maka (mereka) akan mengatakan Allah maka kamu hendaklah

mengatakan ia membenam bertakwa
Yunus:31 فََسيَُقوُلوَن

َل َمرٍَّة فََسيَُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل ٱلَِّذى فَطَرَُكْم أَوَّ
maka (mereka) akan mengatakan siapa mengembalikan kami kamu

hendaklah mengatakan yang (ia) menciptakan kalian paling pertama
kali

Al-Isra:51

ذَآ إِفٌْك َقِديٌم إِذْ َلْم يَْهتَُدوا۟ ِبِهۦ فََسيَُقوُلوَن هَٰ َو
dan karena tidak mendapat petunjuk dengannya maka (mereka) akan

mengatakan ini perpalingan / kebohongan keteguhan / lama
Al-Ahqaaf:11

فََسيَُقوُلوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا۟ اَل يَفَْقُهوَن إاِلَّ َقلِياًل
maka (mereka) akan mengatakan bahkan dengki pada kami bahkan

adalah mereka tidak mereka mengerti kecuali sedikit
Al-Fath:15

ؤآَُلِء فََقاَل أَنِۢبـُٔوِنى ِبأَْسَمآِء هَٰٓ
lalu ia mengatakan terangkan kepadaku dengan nama-nama ini semua Al-Baqarah:31 فََقاَل

فََقاَل َلُهُم الـلَّـُه ُموتُوا۟
lalu ia mengatakan kepada mereka Allah mati

Al-Baqarah:243

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي فََقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Al-Maidah:110

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak bagi kalian dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:59

فََقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Huud:27

بَُّهۥ فََقاَل رَبِّ َونَاَدٰى نُوٌح رَّ
dan dia menyeru Nuh tuhannya lalu ia mengatakan Tuhan

Huud:45

فََعَقُروَها فََقاَل تََمتَُّعوا۟ ِفى َدارُِكْم ثَلَٰثََة أَيَّامٍ
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) lalu ia mengatakan

(kalian) bersenang-senang di dalam rumah kalian[lk] tiga[lk] hari
Huud:65

۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه َجِميًعا فََقاَل ٱلضُّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan kepada Allah semuanya lalu
ia mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian

mencari kesombongan diri

Ibrahim:21
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فَْسـَْٔل بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل إِذْ َجآَءُهْم فََقاَل َلُهۥ ِفْرَعْوُن
maka tanyakanlah Bani Israil tatkala ia datang kepada mereka lalu ia

mengatakan baginya fir'aun
Al-Isra:101

ِحِبِهۦ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ وََكاَن َلُهۥ ثََمٌر فََقاَل لِصَٰ
dan ia adalah baginya buah lalu ia mengatakan kepada (ia[lk]) yang

menjadi sahabatnya dan dia bercakap-cakap dengannya
Al-Kahfi:34

۟ إِذْ رََءا نَاًرا فََقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا
tatkala dia melihat api lalu ia mengatakan kepada keluarganya

(kalian[lk]) tinggallah / menetaplah
Thaahaa:10

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:23

ذَآ فََقاَل ٱمْلََلؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َما هَٰ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya tidaklah ini

Al-
Mu'minuun:24

َوتَفَقََّد ٱلطَّيَْر فََقاَل َما لِىَ آَل أََرى ٱْلُهْدُهَد
dan (ia) sengaja memeriksa/mencari burung-burung lalu ia

mengatakan tidak ada/mengapa bagiku aku tidak (aku) memandang
hud-hud

An-Naml:20

فََمَكَث َغيَْر بَِعيٍد فََقاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِهۦ
maka (ia) menetap tidak / bukan / selain yang jauh lalu ia mengatakan

(aku) telah meliputi/mengetahui dengan apa tidak diliputilah
dengannya

An-Naml:22

فََقاَل رَبِّ إِنِّى مِلَآ أَنزَْلَت إَِلىَّ ِمْن َخيٍْر فَِقيٌر
lalu ia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku terhadap apa kamu telah

menurunkan kepadaku dari kebajikan/kebaikan sangat memerlukan
Al-Qashash:24

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا فََقاَل  َو
dan kepada penduduk Madyan saudara mereka syuaib lalu ia

mengatakan
Al-Ankabuut:36

فََقاَل إِنِّى َسِقيٌم
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku sakit

Ash-Shaafaat:89

فََراغَ إَِلىٰٓ َءالَِهِتِهْم فََقاَل أاََل تَأُْكُلوَن
maka dia pergi kepada berhala-berhala mereka lalu ia mengatakan

apakah tidak kalian makan
Ash-Shaafaat:91

وَِٰحَدةٌ فََقاَل أَْكِفْلِنيَها َوَعزَِّنى ِفى ٱْلِخطَاِب
(ia[pr]) yang satu lalu ia mengatakan (kamu[lk]) peliharakanlah ia

kepadaku dan mengalahkan aku di dalam perkara/pembicaraan
Shaad:23

فََقاَل إِنِّىٓ أَْحبَبُْت ُحبَّ ٱْلَخيِْر َعن ِذْكِر َربِّى
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku (aku) menyukai kesenangan

kebaikan dari peringatan Tuhanku
Shaad:32
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فََقاَل َلَها َولِأْلَرِْض ٱئِْتيَا طَْوًعا أَْو َكرًْها
lalu ia mengatakan kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu

berdua ketaatan atau keterpaksaan
Fush-Shilat:11

َلِمنَي فََقاَل إِنِّى رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
lalu ia mengatakan sesungguhnya aku rasul/utusan Tuhan semesta

alam
Az-Zukhruf:46

ذَا َشىٌْء َعجِيٌب ِفُروَن هَٰ فََقاَل ٱْلكَٰ
lalu ia mengatakan para pembangkan ini barang sesuatu keajaiban /

keanehan / keganjilan
Qaaf:2

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر يُؤْثَُر فََقاَل إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan tidaklah ini kecuali sihir ditinggalkan / dijejaki

Al-
Muddaththir:24

فََقاَل أَنَا۠ َربُُّكُم ٱأْلَْعَلىٰ
lalu ia mengatakan aku tuhan kalian sangat tinggi

An-Naziaat:24

فََقاَل َلُهْم رَُسوُل الـلَّـِه نَاَقَة الـلَّـِه َوُسْقيََٰها
lalu ia mengatakan kepada mereka rasul/utusan Allah unta betina

Allah dan diberi minumannya (olehnya)
Ash-Shams:13

َوَحرَّْمنَا َعَليِْه ٱمْلََراِضعَ ِمن َقبُْل فََقاَلْت
dan (kami) haramkan/cegah atasnya perempuan-perempuan yang

menyusukan dari sebelum maka (ia) mengatakan
Al-Qashash:12 فََقاَلْت

فََقاُلوا۟ يََٰليْتَنَا نُرَدُّ
maka mereka mengatakan amboi, kiranya kami kami dikembalikan Al-An'aam:27 ۟ فََقاُلوا

ذَا لُِشرََكآِئنَا ذَا لِـلَّـِه ِبزَْعِمِهْم َوهَٰ فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini untuk Allah menurut anggapan mereka

dan ini untuk sekutu kami
Al-An'aam:136

ْلنَا فََقاُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
maka mereka mengatakan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Yunus:85

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

Al-Hijr:52

فََقاُلوا۟ َربَّنَآ َءاِتنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
maka mereka mengatakan ya tuhan kami berilah kami dari sisi kamu

rahmat
Al-Kahfi:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ فََقاُلوا۟ َربُّنَا رَبُّ ٱلسَّ
maka mereka mengatakan tuhan kami tuhan langit dan bumi

Al-Kahfi:14

إِذْ يَتَنَٰزَُعوَن بَيْنَُهْم أَْمرَُهْم فََقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َعَليِْهم بُنْيَٰنًا
ketika saling berbantah/berselisih diantara mereka perkara mereka

maka mereka mengatakan bangunkanlah/dirikanlah atas mereka
bangunan

Al-Kahfi:21
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إِلَُٰه ُموَسىٰ فَنَِسىَ ذَآ إِلَُٰهُكْم َو فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini tuhan kalian dan tuhan Musa maka

(dia) melupakan
Thaahaa:88

فََقاُلوا۟ َربَّنَا بَِٰعْد بَنْيَ أَْسفَارِنَا َوظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
maka mereka mengatakan ya tuhan kami jauhkanlah antara

perjalanan-perjalanan kami dan mereka berbuat dzalim diri-diri
mereka sendiri

Saba':19

ِحٌر َكذَّاٌب َن َوقَُٰروَن فََقاُلوا۟ سَٰ مَٰ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
kepada fir'aun dan Haman dan karun maka mereka mengatakan

(ia[lk]) yang menyihir pendusta
Ghafir:24

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25

ِعَقُة ِبظُْلِمِهْم فََقاُلٓوا۟ أَرِنَا الـلَّـَه َجْهرَةً فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka mereka mengatakan perlihatkan kepada kami Allah nyata maka
dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dengan/karena kedzaliman

mereka

An-Nisa:153
۟ فََقاُلٓوا

فَرََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَنفُِسِهْم فََقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم أَنتُُم ٱلظَّٰلُِموَن
maka (mereka) kembali kepada diri/jiwa-jiwa mereka maka mereka
mengatakan sesungguhnya kalian kalian[lk] para yang mendzalimi

Al-Anbiyaa':64

ِبُدوَن فََقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن لِبََشَريِْن ِمثْلِنَا َوَقْوُمُهَما َلنَا عَٰ
maka mereka mengatakan apakah kami akan beriman kepada kedua

manusia/orang seperti kami dan/sedang kaum keduanya bagi kami
orang-orang yang telah menyembah

Al-
Mu'minuun:47

فََقاُلٓوا۟ إِنَّآ إَِليُْكم مُّرَْسُلوَن
maka mereka mengatakan sesungguhnya kami kepadamu orang-

orang yang cekatan untuk diutus
YaaSiin:14

نَّا وَِٰحًدا نَّتَِّبُعُهۥٓ فََقاُلٓوا۟ أَبََشًرا مِّ
maka mereka mengatakan apakah sesorang manusia dari kami yang

satu mengikutinya
Al-Qamar:24

۟ فََقاُلٓوا۟ أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا۟ َوتََولَّوا
maka mereka mengatakan apakah manusia memberi petunjuk kepada

kami lalu (mereka) mengingkari dan memalingkan
At-Taghaabun:6

فََقاُلٓوا۟ إِنَّا َسِمْعنَا ُقرَْءانًا َعَجبًا
maka mereka mengatakan sesungguhnya kami kami dengar bacaan

keheranan
Al-Jinn:1

بُُّكْم ذُو رَْحَمٍة وَِٰسَعٍة فَِإن َكذَّبُوَك فَُقل رَّ
maka jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah

mengatakan tuhan kalian mempunyai rahmat yang meluaskan
Al-An'aam:147 فَُقل
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فَُقل لَّن تَْخرُُجوا۟ َمِعىَ أَبًَدا َوَلن تُقَِٰتُلوا۟ َمِعىَ َعُدوًّا
maka kamu hendaklah mengatakan tidak keluar bersama aku

selamanya dan tidak akan/boleh mereka memerangi bersama aku
musuh

At-Taubah:83

إِن َكذَّبُوَك فَُقل لِّى َعَملِى َوَلُكْم َعَمُلُكْم َو
dan jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah
mengatakan bagiku perbuatan dan bagimu perbuatan kalian

Yunus:41

يُْسوًرا تَرُْجوَها فَُقل لَُّهْم َقواًْل مَّ
mengharapkannya[pr] maka kamu hendaklah mengatakan kepada

mereka perkataan yang lemah lembut
Al-Isra:28

َدُلوَك فَُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن إِن جَٰ َو
dan jika (mereka) semakin membantah kamu maka

katakan/ucapkanlah Allah paling mengetahui dengan/tentang apa
kalian melakukan

Al-Hajj:68
فَُقِل

ىٰنَا ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى نَجَّ
maka katakan/ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatan

kami dari kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:28

وَك فَُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهىَ لِـلَّـِه فَِإْن َحآجُّ
maka jika mereka mendebat kamu maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah menundukan wajahku/diriku kepada Allah
Ali-Imran:20 فَُقْل

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61

فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian dia menuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan cukuplah bagiku Allah
At-Taubah:129

فَُقْل إِنََّما ٱْلَغيُْب لِـلَّـِه
maka kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah yang

gaib kepunyaan Allah
Yunus:20

فََسيَُقوُلوَن الـلَّـُه فَُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
maka (mereka) akan mengatakan Allah maka kamu hendaklah

mengatakan ia membenam bertakwa
Yunus:31

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلجِبَاِل فَُقْل يَنِسفَُها َربِّى نَْسفًا
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang gunung-

gunung maka kamu hendaklah mengatakan menghancurkannya[pr]
Tuhanku hancuran-hancuran

Thaahaa:105
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فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َءاذَنتُُكْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah memaklumkan kepadamu atas/terhadap yang
sama jujur

Al-Anbiyaa':109

ا تَْعَمُلوَن فَِإْن َعَصْوَك فَُقْل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
maka jika mereka mendurhakaimu maka kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian
melakukan

Asy-
Syu'araa':216

َوَمن َضلَّ فَُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ ِمَن ٱمْلُنِذِريَن
dan barangsiapa dia menyesatkan maka kamu hendaklah mengatakan

sesungguhnya hanyalah aku dari/termasuk orang-orang yang
memberi peringatan

An-Naml:92

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13

ىٰ فَُقْل َهل لََّك إَِلىٰٓ أَن تَزَكَّ
maka kamu hendaklah mengatakan apakah/maukah bagimu kepada

(untuk) untuk (kamu) sucikanlah
An-Naziaat:18

فَُقْلُت ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم إِنَُّهۥ َكاَن َغفَّاًرا
maka dikatakan (oleh aku) (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan

kalian sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun
Nuh:10 فَُقْلُت

فَُقْلنَا ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
maka kami katakan kamu pukullah dengan tongkatmu batu itu Al-Baqarah:60 فَُقْلنَا

ِسـِٔنَي فَُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
maka kami katakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-Baqarah:65

فَُقْلنَا ٱْضِربُوهُ ِببَْعِضَها
maka kami katakan kalian pukullah ia dengan sebagiannya

Al-Baqarah:73

ذَا َعُدوٌّ لََّك َولِزَْوِجَك فَُقْلنَا يَٰٓـَٔاَدُم إِنَّ هَٰ
maka kami katakan hai Adam sesungguhnya ini musuh bagimu dan

bagi isterimu
Thaahaa:117

فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36

نَُكْم فََعلُِمٓوا۟ أَنَّ ٱْلَحقَّ لِـلَّـِه فَُقْلنَا َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
maka kami katakan kalian kemukakanlah bukti-bukti kebenaran

kalian maka (mereka) mengetahui bahwasanya kebenaran
bagi/kepunyaan Allah

Al-Qashash:75
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ُر أَْو يَْخَشىٰ فَُقواَل َلُهۥ َقواًْل لَّيِّنًا لََّعلَُّهۥ يَتَذَكَّ
maka katakanlah baginya perkataan kelunakan/kelembutan boleh jadi

ia menjadi mengingat/berfikir atau takut
Thaahaa:44 فَُقواَل

فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47
فَُقوآَل

َلِمنَي فَأِْتيَا ِفْرَعْوَن فَُقوآَل إِنَّا رَُسوُل رَبِّ ٱْلعَٰ
maka datanglah kamu berdua fir'aun maka katakanlah sesungguhnya

kami rasul/utusan Tuhan semesta alam
Asy-Syu'araa':16

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقوُلوا۟ ٱْشَهُدوا۟ ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
maka jika kalian telah memalingkan dan mereka mengatakan kalian
hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang mematuhi /

menyerahkan diri

Ali-Imran:64
۟ فَُقوُلوا

 ٱرِْجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيُكْم فَُقوُلوا۟
(kalian[lk]) kembalilah kepada ayahmu dan mereka mengatakan

Yusuf:81

ِن َصْوًما فَُقولِىٓ إِنِّى نَذَرُْت لِلرَّْحمَٰ
maka katakan/ucapkanlah sesungguhnya aku aku bernadzar kepada

pemurah puasa
Maryam:26 فَُقولِىٓ

رْتَِنىٓ إَِلىٰٓ أََجٍل َقِريٍب فَيَُقوَل رَبِّ َلوآَْل أَخَّ
lalu mengatakan Tuhan mengapa tidak (kamu) memberi tangguh

padaku sampai waktu yang ditentukan yang sangat dekat

Al-
Munaafiquun:10

فَيَُقوَل
يَْوَم يَْجَمعُ الـلَّـُه ٱلرُُّسَل فَيَُقوُل َماذَآ أُِجبْتُْم

pada hari dia mengumpulkan Allah para rasul lalu dia mengatakan
apa yang kalian jawab

Al-Maidah:109 فَيَُقوُل
َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟

dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44

ؤآَُلِء فَيَُقوُل َءأَنتُْم أَْضَلْلتُْم ِعبَاِدى هَٰٓ
lalu dia mengatakan apakah kamu apakah (kalian[lk]) menyesatkan

hamba-hamba mereka itu
Al-Furqon:17

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku
Al-Qashash:62

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل َماذَآ أََجبْتُُم ٱمْلُرَْسلنَِي
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan apa

yang jawabanmu para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Qashash:65
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َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian kalian
sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:74

۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا وَن ِفى ٱلنَّاِر فَيَُقوُل ٱلضُّ إِذْ يَتََحآجُّ َو
dan ketika saling berbantah-bantahan di dalam neraka lalu dia

mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian
mencari kesombongan diri

Ghafir:47

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ذَآ إآِلَّ أَسَٰ فَيَُقوُل َما هَٰ
lalu dia mengatakan tidaklah ini kecuali dongengan yang pertama

kali
Al-Ahqaaf:17

فَيَُقوُل َهآؤُُم ٱْقرَُءوا۟ ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan marilah/ambillah (kalian) bacalah kitab

Al-Haaqqah:19

فَيَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُوَت ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan amboi, kiranya aku tidak diberikan aku kitab

Al-Haaqqah:25

َمُهۥ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَْكرََمِن فَأَْكرََمُهۥ َونَعَّ
lalu (ia[lk]) sangat memuliakannya dan (ia) telah benar-benar

memberikan nikmat padanya lalu dia mengatakan Tuhanku (ia[lk])
telah sangat memuliakanku

Al-Fajr:15

نَنِ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَهَٰ
lalu dia mengatakan Tuhanku (dia) menghinaku

Al-Fajr:16

فَيَُقوُلوا۟ َهْل نَْحُن ُمنظَُروَن
lalu dia mengatakan apakah kami orang-orang yang diberi tangguh

Asy-
Syu'araa':203 ۟ فَيَُقوُلوا

فَيَُقوُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
lalu dia mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu) mengutus

kepada kami seorang rasul
Al-Qashash:47

ذَا َمثاًَل فَيَُقوُلوَن َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ
maka mengatakan apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan Al-Baqarah:26 فَيَُقوُلوَن

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة َو
dan ketika dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat Al-Baqarah:30 َقاَل

َقاَل إِنِّىٓ أَْعَلُم َما اَل تَْعَلُموَن
dia mengatakan sesungguhnya aku paling mengetahui apa tidak

kalian mengetahui
Al-Baqarah:30

َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم أَنِۢبئُْهم ِبأَْسَمآِئِهْم
dia mengatakan wahai Adam kamu terangkanlah kepada mereka

dengan nama-namanya
Al-Baqarah:33

َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكْم
dia mengatakan bukankah mengatakan bagi kalian

Al-Baqarah:33
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إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya

Al-Baqarah:54

َقاَل أَتَْستَبِْدُلوَن
dia mengatakan maukah kalian mengganti

Al-Baqarah:61

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦٓ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya

Al-Baqarah:67

َقاَل أَُعوذُ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan aku berlindung kepada Allah

Al-Baqarah:67

َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل إِنََّها بََقرَةٌ
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan bahwasanya ia

sapi betina
Al-Baqarah:68

َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan

Al-Baqarah:69

َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل إِنََّها بََقرَةٌ
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan bahwasanya ia

sapi betina
Al-Baqarah:71

َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن ِمثَْل َقْولِِهْم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui seperti perkataan mereka
Al-Baqarah:113

َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang dari sebelum mereka

Al-Baqarah:118

َقاَل إِنِّى َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما
dia mengatakan sesungguhnya aku yang menjadikan kamu bagi

manusia imam/pemimpin
Al-Baqarah:124

يَِّتى َقاَل َوِمن ذُرِّ
dia mengatakan dan dia keturunanku

Al-Baqarah:124

َقاَل اَل يَنَاُل َعْهِدى ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak memperoleh janjiku yang mendzalmi

Al-Baqarah:124

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim

Al-Baqarah:126

َقاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتُِّعُهۥ َقلِياًل
dia mengatakan dan orang ia mengingkari maka ia memberi

kesenangan kepadanya sedikit
Al-Baqarah:126

إِذْ َقاَل َلُهۥ َربُُّهۥٓ
ketika dia mengatakan baginya tuhannya

Al-Baqarah:131

َلِمنَي أَْسلِْم َقاَل أَْسَلْمُت لِرَبِّ ٱْلعَٰ
kamu selamatkanlah / tunduklah / patuhlah dia mengatakan aku telah

menundukan kapada tuhan/pemelihara semesta alam
Al-Baqarah:131
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إِذْ َقاَل لِبَِنيِه َما تَْعبُُدوَن ِمۢن بَْعِدى
ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya apa kalian menyembah

dari sesudah/sepeninggalku
Al-Baqarah:133

َقاَل َهْل َعَسيْتُْم إِن ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل
dia mengatakan apakah kalian mudah-mudahan jika ia telah

diwajibkan atas kalian perang
Al-Baqarah:246

َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىُٰه َعَليُْكْم
dia mengatakan sesungguhnya Allah memilihnya atas kalian

Al-Baqarah:247

ا فََصَل طَاُلوُت ِبٱْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ُمبْتَلِيُكم ِبنََهٍر فََلمَّ
maka tatkala ia menjelaskan/keluar talut dengan tentaranya dia

mengatakan sesungguhnya Allah yang melakukan pengujian kepada
kalian dengan sungai

Al-Baqarah:249

لَُٰقوا۟ الـلَّـِه َقاَل ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya

mereka orang-orang yang menemuinya Allah
Al-Baqarah:249

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َربِّىَ ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
ketika dia mengatakan Ibrahim tuhanku yang ia menghidupkan dan

dia mematikan
Al-Baqarah:258

َقاَل أَنَا۠ أُْحىِۦ َوأُِميُت
dia mengatakan saya saya menghidupkan dan mematikan

Al-Baqarah:258

ْمِس ِمَن ٱمْلَْشِرِق َقاَل إِبْرَِٰهيُم فَِإنَّ الـلَّـَه يَأِْتى ِبٱلشَّ
dia mengatakan Ibrahim maka sesungguhnya Allah ia mendatangkan

/ mengumpulkan dengan matahari dari timur
Al-Baqarah:258

ِذِه الـلَّـُه بَْعَد َمْوِتَها َقاَل أَنَّىٰ يُْحىِۦ هَٰ
dia mengatakan bahwasanya ia menghidupkan ini Allah sesudah

kematiannya
Al-Baqarah:259

فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259

َقاَل َلِبثُْت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
dia mengatakan (aku) tinggal hari atau setengah hari

Al-Baqarah:259

َقاَل بَل لَِّبثَْت ِما۟ئََة َعامٍ
dia mengatakan bahkan (kamu) menempati seratus tahun

Al-Baqarah:259

َقاَل أَْعَلُم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia mengatakan paling mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap

setiap sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:259

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ أَرِِنى َكيَْف تُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Tuhan kamu hendaklah

memperlihatkan kepadaku bagaimana menurut Engkau
menghidupkan kematian

Al-Baqarah:260
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َقاَل أََوَلْم تُؤِْمن
dia mengatakan apakah tidak dia beriman

Al-Baqarah:260

َقاَل بََلىٰ َولَِٰكن لِّيَطَْمِئنَّ َقْلِبى
dia mengatakan ya akan tetapi agar dia menentramkan hatiku

Al-Baqarah:260

َقاَل فَُخذْ أَْربََعًة مَِّن ٱلطَّيِْر
dia mengatakan maka kamu hendaklah mengambil empat dari

burung-burung
Al-Baqarah:260

ذَا َقاَل يََٰمْريَُم أَنَّىٰ َلِك هَٰ
dia mengatakan hai Maryam bahwasanya bagimu ini

Ali-Imran:37

يًَّة طَيِّبًَة َقاَل رَبِّ َهْب لِى ِمن لَُّدنَك ذُرِّ
dia mengatakan Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku dari

sisi kamu keturunan kebaikan
Ali-Imran:38

َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak
Ali-Imran:40

َقاَل َكذَٰلَِك الـلَّـُه يَفَْعُل َما يََشآُء
dia mengatakan seperti itulah Allah mereka melakukan apa dia

kehendaki
Ali-Imran:40

َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda-

tanda
Ali-Imran:41

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰثََة أَيَّامٍ إاِلَّ رَْمزًا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu berkata-kata

manusia tiga[lk] hari kecuali isyarat / tanda
Ali-Imran:41

َقاَل َكذَٰلِِك الـلَّـُه يَْخُلُق َما يََشآُء
dia mengatakan demikianlah Allah dia menciptakan apa dia

kehendaki
Ali-Imran:47

َقاَل َمْن أَنَصاِرٓى إَِلى الـلَّـِه َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن
dia mengatakan siapa menjadi penolong-penolongku kepada/untuk

Allah dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia
Ali-Imran:52

َقاَل َمْن أَنَصاِرٓى إَِلى الـلَّـِه َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن
dia mengatakan siapa menjadi penolong-penolongku kepada/untuk

Allah dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia
Ali-Imran:52

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسىٰٓ إِنِّى ُمتََوفِّيَك َورَاِفُعَك إَِلىَّ
ketika dia mengatakan Allah hai Isa sesungguhnya aku yang akan

mewafatkan kamu dan dia yang mengangkat kamu kepadaku
Ali-Imran:55

َخَلَقُهۥ ِمن تُرَاٍب ثُمَّ َقاَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
dia menciptakannya dari tanah kemudian dia mengatakan baginya

jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:59
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َ ِبِهۦ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ َقاَل َءأَْقَررْتُْم َوأََخذْتُْم َعَلىٰ ذَٰلُِكْم إِْصِرى َلتُؤِْمننُّ
sungguh kamu akan beriman dengannya dan kamu sungguh

menolongnya dia mengatakan kalian apakah mengakui dan kalian
apakah mengambil atas/terhadap yang demikian itu bagi kalian

bebanku / perjanjianku

Ali-Imran:81

ِهِديَن َقاُلٓوا۟ أَْقَررْنَا َقاَل فَٱْشَهُدوا۟ َوأَنَا۠ َمَعُكم مَِّن ٱلشَّٰ
mereka berkata kami mengakui dia mengatakan maka kalian

hendaklah menyaksikan dan aku beserta kalian dari para penyaksi
Ali-Imran:81

ٱلَِّذيَن َقاَل َلُهُم ٱلنَّاُس
orang-orang yang dia mengatakan kepada mereka manusia/orang

Ali-Imran:173

َقاَل إِنِّى تُبُْت ٱْلـََٰٔن
dia mengatakan sesungguhnya aku aku bertaubat sekarang

An-Nisa:18

بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقاَل َقْد أَنَْعَم الـلَّـُه َعَلىَّ فَِإْن أَصَٰ
maka jika dia menimpakan kalian bencana dia mengatakan sungguh

telah dia menganugerahkan Allah atas
An-Nisa:72

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya

Al-Maidah:20

َقاَل رَُجاَلِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهَما
dia mengatakan dua orang laki-laki dari/diantara orang-orang yang

mereka takut dia menganugerahkan Allah atas keduanya
Al-Maidah:23

َقاَل رَبِّ إِنِّى آَل أَْملُِك إاِلَّ نَفِْسى َوأَِخى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa kecuali

diriku dan saudaraku
Al-Maidah:25

َقاَل فَِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَليِْهْم
dia mengatakan maka sesungguhnya ia ia diharamkan/dilarang atas

mereka
Al-Maidah:26

َقاَل أَلَْقتَُلنََّك َقاَل إِنََّما يَتََقبَُّل الـلَّـُه ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
dia mengatakan sungguh dia akan membunuhmu dia mengatakan

sesungguhnya hanyalah dia menerima Allah dari orang-orang yang
bertakwa

Al-Maidah:27

َقاَل أَلَْقتَُلنََّك َقاَل إِنََّما يَتََقبَُّل الـلَّـُه ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
dia mengatakan sungguh dia akan membunuhmu dia mengatakan

sesungguhnya hanyalah dia menerima Allah dari orang-orang yang
bertakwa

Al-Maidah:27

ذَا ٱْلُغرَاِب َقاَل يََٰويَْلتَىٰٓ أََعَجزُْت أَْن أَُكوَن ِمثَْل هَٰ
dia mengatakan aduhai celaka aku mengapa aku tidak mampu agar

adalah aku seperti ini burung gagak
Al-Maidah:31

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:110
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إِذْ َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia hai Isa anak

Maryam
Al-Maidah:112

َقاَل ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia mengatakan kalian hendaklah bertawakal Allah jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:112

َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم ٱللَُّهمَّ َربَّنَآ
dia mengatakan Isa putra Maryam ya Allah ya tuhan kami

Al-Maidah:114

َقاَل الـلَّـُه إِنِّى ُمنَزُِّلَها َعَليُْكْم
dia mengatakan Allah sesungguhnya aku tempat menurunkannya atas

kalian
Al-Maidah:115

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم َو
dan ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:116

نََك َما يَُكوُن لِىٓ َقاَل ُسبْحَٰ
dia mengatakan maha suci engkau tidak adalah mereka bagiku

Al-Maidah:116

ِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُهْم ذَا يَْوُم يَنفَعُ ٱلصَّٰ َقاَل الـلَّـُه هَٰ
dia mengatakan Allah ini suatu hari dia memberi manfaat orang-

orang yang benar kebenaran mereka bagi mereka
Al-Maidah:119

ذَا ِبٱْلَحقِّ َقاَل أََليَْس هَٰ
dia mengatakan bukankah ini dengan benar

Al-An'aam:30

َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َءازََر َو
dan tatkala dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya Azar

Al-An'aam:74

آ أَفََل ذَا َربِّى فََلمَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini Tuhanku maka ketika ia membenam

Al-An'aam:76

َقاَل آَل أُِحبُّ ٱْلَءاِفلنَِي
dia mengatakan tidak aku menyukai yang terbenam

Al-An'aam:76

ذَا َربِّى ا رََءا ٱْلَقَمَر بَاِزًغا َقاَل هَٰ فََلمَّ
maka ketika dia melihat bulan yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:77

آ أَفََل َقاَل َلِئن لَّْم يَْهِدِنى َربِّى فََلمَّ
maka ketika ia membenam dia mengatakan sungguh jika tidak dia

memberi petunjuk kepadaku Tuhanku
Al-An'aam:77

ذَا َربِّى ْمَس بَاِزَغًة َقاَل هَٰ ا رََءا ٱلشَّ فََلمَّ
maka ketika dia melihat matahari yang terbit dia mengatakan ini

Tuhanku
Al-An'aam:78
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ا تُْشرُِكوَن َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku berlepas diri dari apa

kalian mempersekutukan
Al-An'aam:78

ٓونِّى ِفى الـلَّـِه جُّ ُهۥ َقْوُمُهۥ َقاَل أَتُحَٰٓ َوَحآجَّ
dan membantah kepadanya kaumnya dia mengatakan apakah kamu

hendak membantahku di dalam Allah
Al-An'aam:80

أَْو َقاَل أُوِحىَ إَِلىَّ َوَلْم يُوَح إَِليِْه َشىٌْء
atau dia mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku dan/padahal

tidak diwahyukan/diilhamkan kepadanya barang sesuatu
Al-An'aam:93

َوَمن َقاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوَلْو تََرىٰٓ
dan orang dia mengatakan kelak akan menurunkan seperti apa ia

menurunkan Allah sekiranya kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Al-An'aam:93

لِِديَن ِفيَهآ َقاَل ٱلنَّاُر َمثَْوىُٰكْم خَٰ
dia mengatakan neraka tempat-tempat tinggal kalian orang-orang

yang kekal di dalamnya
Al-An'aam:128

َقاَل َما َمنََعَك أاَلَّ تَْسُجَد إِذْ أََمرْتَُك
dia mengatakan apa dia mencegah / melindungi kamu untuk tidak

bersujud ketika aku memerintahkan kamu
Al-A'raaf:12

نُْه َقاَل أَنَا۠ َخيٌْر مِّ
dia mengatakan saya kebaikan dari padanya

Al-A'raaf:12

َقاَل فَٱْهِبْط ِمنَْها فََما يَُكوُن َلَك
dia mengatakan maka turunlah kamu daripadanya maka tidak adalah

mereka bagimu
Al-A'raaf:13

َقاَل أَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan kamu hendaklah memberi tangguh saya sampai hari

(waktu) mereka dibangkitkan
Al-A'raaf:14

َقاَل إِنََّك ِمَن ٱمْلُنظَِريَن
dia mengatakan sesungguhnya kamu dari/termasuk para yang diberi

tangguh
Al-A'raaf:15

َقاَل فَِبَمآ أَْغَويْتَِنى أَلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصرَٰطََك ٱمْلُْستَِقيَم
dia mengatakan maka dengan apa kamu sesatkan aku sungguh aku
akan duduk kepada mereka jalanmu orang-orang yang lurus/benar

Al-A'raaf:16

َقاَل ٱْخُرْج ِمنَْها َمذُْءوًما مَّْدُحوًرا
dia mengatakan kamu hendaklah keluar keluar daripadanya (surga)

orang yang dicela / dihina orang yang dibuang / diusir
Al-A'raaf:18

َقاَل ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dia mengatakan kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-A'raaf:24
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َقاَل ِفيَها تَْحيَْوَن َوِفيَها تَُموتُوَن َوِمنَْها تُْخرَُجوَن
dia mengatakan didalamnya (bumi) kalian hidup dan didalamnya

(bumi) kalian mati dan daripadanya (bumi) kalian dikeluarkan
Al-A'raaf:25

َقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِفىٓ أَُممٍ َقْد َخَلْت ِمن َقبْلُِكم
dia mengatakan kalian hendaklah masuk di dalam / pada umat-umat

sungguh telah dia berlalu dari sebelum kalian
Al-A'raaf:38

َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَِٰكن الَّ تَْعَلُموَن
dia mengatakan bagi tiap-tiap berlipat ganda akan tetapi tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:38

َقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka dari kaumnya

Al-A'raaf:60

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َضلََٰلٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah denganku kesesatan

Al-A'raaf:61

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:65

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:66

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َسفَاَهٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah bagi aku kurang akal / bodoh

Al-A'raaf:67

َقاَل َقْد َوَقعَ َعَليُْكم
dia mengatakan sungguh telah dia mendapatkan atas kalian

Al-A'raaf:71

َقاَل فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dia mengatakan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat pedih

Al-A'raaf:73

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya
Al-A'raaf:75

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

Al-A'raaf:76

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ
dan Luth ketika dia mengatakan kepada kaumnya

Al-A'raaf:80

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:85

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َلنُْخرَِجنََّك
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya untuk diusir kamu (oleh kami)
Al-A'raaf:88
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رِِهنَي َكارِِهنَي أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا َقاَل أََوَلْو ُكنَّا كَٰ
atau sungguh kembali di dalam agama kami dia mengatakan atau

setiap meskipun adalah kami orang-orang yang membenci
Al-A'raaf:88

َقاَل إِن ُكنَت ِجئَْت ِبـَٔايٍَة
dia mengatakan jika adalah kamu kamu mendatangkan dengan suatu

ayat/bukti
Al-A'raaf:106

َقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dia mengatakan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun

Al-A'raaf:109

ِبنَي إِنَُّكْم مَلَِن ٱمْلَُقرَّ َقاَل نََعْم َو
dia mengatakan ya dan sesungguhnya kamu sungguh dari/termasuk

orang-orang yang sangat didekatkan
Al-A'raaf:114

آ أَْلَقْوا۟ َسَحُرٓوا۟ أَْعنُيَ ٱلنَّاِس َقاَل أَْلُقوا۟ فََلمَّ
dia mengatakan kalian hendaklah melemparkan maka setelah mereka

melemparkan mereka menyihir mata-mata manusia
Al-A'raaf:116

َقاَل ِفْرَعْوُن َءاَمنتُم ِبِهۦ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan fir'aun apakah kalian beriman dengannya sebelum

sesungguhnya telinga bagi kalian
Al-A'raaf:123

َويَذَرََك َوَءالَِهتََك َقاَل َسنَُقتُِّل أَبْنَآَءُهْم َونَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم
dan dia meninggalkan / membiarkan kalian dan tuhan-tuhanmu dia

mengatakan kelak kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-A'raaf:127

َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱْستَِعينُوا۟ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah memohon

pertolongan kepada Allah
Al-A'raaf:128

َقاَل َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يُْهلَِك َعُدوَُّكْم
dia mengatakan dia mudah-mudahan tuhan kalian akan dia

membinasakan musuh kalian
Al-A'raaf:129

َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم تَْجَهُلوَن
dia mengatakan sesungguhnya kalian kaum kalian melakukan

kebodohan
Al-A'raaf:138

َقاَل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغيُكْم إِلًَٰها
dia mengatakan apakah selain Allah aku akan mencarikan kalian

tuhan
Al-A'raaf:140

َقاَل رَبِّ أَرِِنىٓ أَنظُْر إَِليَْك
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah memperlihatkan kepadaku

kamu hendaklah memperlihatkan Engkau
Al-A'raaf:143

َقاَل َلن تََرىِٰنى َولَِٰكِن ٱنظُْر إَِلى ٱْلَجبَِل
dia mengatakan tidak akan kamu melihat aku akan tetapi kamu

hendaklah memperhatikan ke bukit
Al-A'raaf:143
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نََك آ أَفَاَق َقاَل ُسبْحَٰ فََلمَّ
maka setelah kesadaran kembali dia mengatakan maha suci engkau

Al-A'raaf:143

لَِٰتى َوِبَكلَِٰمى َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنِّى ٱْصطَفَيْتَُك َعَلى ٱلنَّاِس ِبرِسَٰ
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya aku aku memilih kamu

atas/terhadap manusia dengan risalahku dan perkataanku / kalimatku
Al-A'raaf:144

َقاَل ِبئَْسَما َخَلفْتُُموِنى ِمۢن بَْعِدٓى
dia mengatakan alangkah buruknya kalian menggantiku dari

sesudahku
Al-A'raaf:150

َقاَل ٱبَْن أُمَّ
dia mengatakan anak ibu

Al-A'raaf:150

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى وأَِلَِخى َوأَْدِخْلنَا ِفى رَْحَمِتَك
dia mengatakan Tuhan ampunilah untuk ku dan saudaraku dan

masukkanlah kami di dalam rahmat engkau
Al-A'raaf:151

َقاَل رَبِّ َلْو ِشئَْت أَْهَلْكتَُهم مِّن َقبُْل
dia mengatakan Tuhan jika (kamu) menghendaki (kamu)

membinasakan lah mereka dari sebelum
Al-A'raaf:155

إِنَّا ُهْدنَآ إَِليَْك َقاَل َعذَاِبىٓ أُِصيُب ِبِهۦ َمْن أََشآُء
sesungguhnya kami (kami) kembali/bertaubat kepada Engkau dia

mengatakan azab (aku) timpakan dengannya siapa kehendaki
Al-A'raaf:156

ِحٌر مُِّبنٌي ذَا َلسَٰ ِفُروَن إِنَّ هَٰ َقاَل ٱْلكَٰ
dia mengatakan para pembangkan sesungguhnya ini sungguh

penyihir yang nyata
Yunus:2

َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ٱئِْت
dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami datangkanlah (kamu[pr])
Yunus:15

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

ذَا َا َجآَءُكْم أَِسْحٌر هَٰ َقاَل ُموَسىٰٓ أَتَُقوُلوَن لِْلَحقِّ ملَّ
dia mengatakan Musa apakah (kalian) mengatakan terhadap

kebenaran tatkala ia datang kepada kalian sihir ini
Yunus:77

َحرَةُ َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka setelah dia datang para penyihir dia mengatakan kepada mereka

Musa
Yunus:80

ْحُر آ أَْلَقْوا۟ َقاَل ُموَسىٰ َما ِجئْتُم ِبِه ٱلسِّ فََلمَّ
maka setelah mereka melemparkan dia mengatakan Musa apa

(kalian) mendatangkan dengannya sihir
Yunus:81
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َقاَل َقْد أُِجيبَت دَّْعَوتُُكَما فَٱْستَِقيَما
dia mengatakan sungguh telah diperkenankan permohonan kamu

berdua maka tetapkanlah kamu berdua
Yunus:89

َقاَل َءاَمنُت أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) telah beriman bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan yang (ia) mempercayai dengannya
Yunus:90

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:28

َقاَل إِنََّما يَأِْتيُكم ِبِه الـلَّـُه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah mendatangkan kalian berdua

dengannya Allah
Huud:33

َسِخُروا۟ ِمنُْه َقاَل إِن تَْسَخُروا۟ ِمنَّا
mereka mengejek dari padanya dia mengatakan jika mengejek dari

kami
Huud:38

َقاَل َسـَٔاِوٓى إَِلىٰ َجبٍَل يَْعِصُمِنى ِمَن ٱمْلَآِء
dia mengatakan (aku) akan mencari perlindungan ke gunung

menjagaku/melindungiku dari air
Huud:43

َقاَل اَل َعاِصَم ٱْليَْوَم ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
dia mengatakan tidak (ia[lk]) yang melindungi hari ini dari perintah

Allah
Huud:43

َقاَل يَٰنُوُح إِنَُّهۥ َليَْس ِمْن أَْهلَِك
dia mengatakan hai Nuh sesungguhnya dia bukankah dari/termasuk

keluargamu
Huud:46

َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبَك أَْن أَْسـََٔلَك
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku berlindung kepada

Engkau bahwa menanyakan kepada kamu
Huud:47

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:50

َقاَل إِنِّىٓ أُْشِهُد الـلَّـَه
dia mengatakan sesungguhnya aku disaksikanlah Allah

Huud:54

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:61

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:63
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َقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم فََما َلِبَث
mereka berkata keselamatan dia mengatakan

kehormatan/kesejahteraan maka tidak (ia) menempatkan
Huud:69

ؤآَُلِء بَنَاِتى ُهنَّ أَطَْهُر َلُكْم َقاَل يََٰقْومِ هَٰٓ
dia mengatakan hai kaumku inilah puteri-puteriku mereka

paling/lebih suci bagi kalian
Huud:78

َقاَل َلْو أَنَّ لِى ِبُكْم ُقوَّةً
dia mengatakan seandainya bahwasanya bagiku dengan/kepada

kalian kekuatan
Huud:80

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا َقاَل  َو
dan kepada Madyan saudara mereka syuaib dia mengatakan

Huud:84

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:88

َقاَل يََٰقْومِ أَرَْهِطىٓ أََعزُّ َعَليُْكم مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan hai kaumku apakah keluargaku lebih terhormat atas

kalian dari Allah
Huud:92

إِذْ َقاَل يُوُسُف أِلَِبيِه
tatkala dia mengatakan yusuf kepada bapaknya

Yusuf:4

َقاَل يَٰبُنَىَّ اَل تَْقُصْص رُْءيَاَك َعَلىٰٓ إِْخَوِتَك
dia mengatakan hai anakku tidak kisahkan mimpimu

atasku/terhadapku saudara-saudaramu
Yusuf:5

نُْهْم اَل تَْقتُُلوا۟ يُوُسَف َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka tidak kalian

membunuh yusuf
Yusuf:10

َقاَل إِنِّى َليَْحزُنُِنىٓ أَن تَذَْهبُوا۟ ِبِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya aku amat menyedihkanku bahwa

pergi/kepergianmu dengannya
Yusuf:13

َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:18

َعًة وهُ ِبضَٰ ذَا ُغلٌَٰم َوأََسرُّ َقاَل يَٰبُْشَرٰى هَٰ
dia mengatakan oh berita gembira ini seorang anak muda dan

merahasiakanlah barang dagangan
Yusuf:19

َوَغلََّقِت ٱأْلَبْوََٰب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه
dan telah benar-benar menutup pintu-pintu dan dia mengatakan
kemarilah bagi kamu dia mengatakan tempat berlindung Allah

Yusuf:23

َوَدتِْنى َعن نَّفِْسى َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ َقاَل ِهىَ رَٰ
dia mengatakan dia (kamu) menggodaku dari diriku dan menyaksikan

sangat penyaksi dari keluarganya
Yusuf:26
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َقاَل إِنَُّهۥ ِمن َكيِْدُكنَّ إِنَّ َكيَْدُكنَّ َعِظيٌم
dia mengatakan sesungguhnya dia dari tipu daya kalian[pr]

sesungguhnya tipu daya kalian[pr] yang besar
Yusuf:28

ا يَْدُعونَِنىٓ إَِليِْه ْجُن أََحبُّ إَِلىَّ ِممَّ َقاَل رَبِّ ٱلسِّ
dia mengatakan Tuhan penjara sukai kepadaku dari apa mereka

mengajakku kepadanya
Yusuf:33

َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْعِصُر َخْمًرا
dia mengatakan salah satu dari keduanya sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi memeras minuman-minuman keras
Yusuf:36

َقاَل اَل يَأِْتيُكَما طََعاٌم تُْرزََقاِنِهۦٓ إاِلَّ نَبَّأْتُُكَما ِبتَأِْويلِِهۦ
dia mengatakan tidak mendatangkan kalian berdua tambahan

makanan direzkikannya/diberikannya melainkan (aku) beritakan
kepada kamu berdua dengan tabirnya

Yusuf:37

َقاَل تَزَْرُعوَن َسبْعَ ِسِننَي َدأَبًا
dia mengatakan bertanam tujuh beberapa tahun biasa

Yusuf:47

َقاَل ٱرِْجعْ إَِلىٰ َربَِّك
dia mengatakan kembalilah kepada tuhanmu

Yusuf:50

َودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفِْسِهۦ َقاَل َما َخطْبُُكنَّ إِذْ رَٰ
dia mengatakan apa keadaan kalian[pr] ketika (kalian[pr]) menggoda

yusuf dari dirinya sendiri
Yusuf:51

ا َكلََّمُهۥ َقاَل إِنََّك ٱْليَْوَم َلَديْنَا َمِكنٌي أَِمنٌي فََلمَّ
maka tatkala (ia[lk]) telah benar-benar bercakap-cakap dengannya dia

mengatakan sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami kuat / kokoh /
kedudukan tinggi kepercayaan

Yusuf:54

َقاَل ٱْجَعْلِنى َعَلىٰ َخزَآِئِن ٱأْلَرِْض إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم
dia mengatakan jadikanlah aku atas/terhadap bendaharawan

bumi/negeri ini sesungguhnya aku (ia[lk]) yang menjaga sangat
mengetahui

Yusuf:55

زَُهم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ٱئْتُوِنى ِبأَخٍ لَُّكم مِّْن أَِبيُكْم َا َجهَّ َوملَّ
dan setelah (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal

mereka dia mengatakan datangkanlah / bawalah kepadaku saudara
bagi kalian dari ayahmu

Yusuf:59

َقاَل َهْل َءاَمنُُكْم َعَليِْه
dia mengatakan apakah (aku) mempercayai kalian atasnya

Yusuf:64

َقاَل َلْن أُرِْسَلُهۥ َمَعُكْم َحتَّىٰ تُؤْتُوِن َمْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan tidak akan dilepaskannya beserta kalian

sehingga/sampai didatangkan kepadaku janji yang teguh dari/atas
Allah

Yusuf:66
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آ َءاتَْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل الـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فََلمَّ
maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka dia mengatakan

Allah atas/terhadap apa kami mengatakan pemelihara
Yusuf:66

َقاَل إِنِّىٓ أَنَا۠ أَُخوَك
dia mengatakan sesungguhnya aku aku saudaramu

Yusuf:69

َقاَل أَنتُْم َشرٌّ مََّكانًا َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَِصفُوَن
dia mengatakan kalian keburukan tempat/kedudukan dan Allah

paling mengetahui daripada apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:77

َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه أَن نَّأُْخذَ إاِلَّ َمن َوَجْدنَا َمتََٰعنَا ِعنَدهُۥٓ
dia mengatakan tempat berlindung Allah bahwa menahan/mengambil

kecuali orang kami mendapati harta benda kami di sisi-nya
Yusuf:79

َقاَل َكِبيرُُهْم أََلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ أَبَاُكْم
dia mengatakan tertua diantara mereka tidakkah amu mengetahui

bahwasanya enggan
Yusuf:80

َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:83

َقاَل إِنََّمآ أَْشُكوا۟ بَثِّى َوُحزِْنىٓ إَِلى الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah (kalian[lk]) mengadukanlah

kesusahan dan kesedihanku kepada Allah
Yusuf:86

َقاَل َهْل َعلِْمتُم مَّا فََعْلتُم
dia mengatakan apakah (kalian) mengetahui apa (kalian) melakukan

Yusuf:89

َقاُلٓوا۟ أَِءنََّك أَلَنَت يُوُسُف َقاَل أَنَا۠ يُوُسُف
mereka berkata apakah sesungguhnya kamu sungguh kamu yusuf dia

mengatakan aku yusuf
Yusuf:90

َقاَل اَل تَثِْريَب َعَليُْكُم ٱْليَْوَم
dia mengatakan tidak mencerca atas kalian hari ini

Yusuf:92

َا فََصَلِت ٱْلِعيُر َقاَل أَبُوُهْم َوملَّ
dan tatkala telah berangkat/keluar kafilah dia mengatakan ayah

mereka
Yusuf:94

فَٱرْتَدَّ بَِصيًرا َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكْم
lalu dia kembali maha melihat dia mengatakan tidaklah mengatakan

bagi kalian
Yusuf:96

َقاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر َلُكْم َربِّىٓ
dia mengatakan kelak/bakal (aku) akan mohonkan ampun bagi kalian

Tuhanku
Yusuf:98

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Ibrahim:6
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ذَا ٱْلبََلَد َءاِمنًا إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ ٱْجَعْل هَٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahîm Tuhan kamu hendaklah

menjadikan ini negeri aman
Ibrahim:35

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة َو
dan tatkala dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat

Al-Hijr:28

جِِديَن َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َلَك أاَلَّ تَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
dia mengatakan hai iblis apa sebab kamu bahwa tidak adalah kalian

bersama para yang bersujud
Al-Hijr:32

َْسُجَد لِبََشٍر َقاَل َلْم أَُكن ألِّ
dia mengatakan tidak ada adalah aku untuk bersujud kepada manusia

Al-Hijr:33

َقاَل فَٱْخُرْج ِمنَْها فَِإنََّك رَِجيٌم
dia mengatakan maka keluarlah kamu daripadanya/surga maka

sesungguhnya kamu terkutuk
Al-Hijr:34

َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Al-Hijr:36

َقاَل فَِإنََّك ِمَن ٱمْلُنظَِريَن
dia mengatakan maka sesungguhnya kamu dari/termasuk para yang

diberi tangguh
Al-Hijr:37

َقاَل رَبِّ ِبَمآ أَْغَويْتَِنى
dia mengatakan Tuhan dengan apa/sebab kamu sesatkan aku

Al-Hijr:39

ذَا ِصرٌَٰط َعَلىَّ ُمْستَِقيٌم َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini jalan atas yang sangat lurus

Al-Hijr:41

َقاَل إِنَّا ِمنُكْم َوِجُلوَن
dia mengatakan sesungguhnya kami diantara kalian gemetar

ketakutan
Al-Hijr:52

ُروَن ِنىَ ٱْلِكبَُر فَِبَم تُبَشِّ رْتُُموِنى َعَلىٰٓ أَن مَّسَّ َقاَل أَبَشَّ
dia mengatakan apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku

atasku/terhadapku bahwa benar-benar menimpaku besar/tua maka
dengan apa/bagaimana kamu kabarkan

Al-Hijr:54

آلُّوَن َقاَل َوَمن يَْقنَُط ِمن رَّْحَمِة َربِِّهۦٓ إاِلَّ ٱلضَّ
dia mengatakan dan siapa/orang berputus asa dari rahmat tuhannya

kecuali orang-orang yang sesat
Al-Hijr:56

َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan
Al-Hijr:57

َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم مُّنَكُروَن
dia mengatakan sesungguhnya kalian kaum orang-orang yang tidak

dikenal
Al-Hijr:62
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ؤآَُلِء َضيِْفى فَاَل تَفَْضُحوِن َقاَل إِنَّ هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya mereka itu tamuku maka jangan

memalukan aku
Al-Hijr:68

ؤآَُلِء بَنَاِتىٓ إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي َقاَل هَٰٓ
dia mengatakan mereka ini puteri-puteriku jika adalah kalian orang-

orang yang mengerjakan
Al-Hijr:71

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َقاَل َءأَْسُجُد مِلَْن َخَلْقَت ِطينًا
maka mereka menyungkur kecuali iblis dia mengatakan apakah aku

akan bersujud kepada orang (yang) kamu telah ciptakan tanah
Al-Isra:61

ذَا ٱلَِّذى َكرَّْمَت َعَلىَّ َقاَل أَرََءيْتََك هَٰ
dia mengatakan apakah (kamu) memandang/terangkan kepadaku ini

yang (kamu) memuliakan atas
Al-Isra:62

َقاَل ٱذَْهْب فََمن تَِبَعَك ِمنُْهْم
dia mengatakan (kamu) pergilah maka barang siapa dia mengikuti

kamu dari mereka
Al-Isra:63

ؤآَُلِء َقاَل َلَقْد َعلِْمَت َمآ أَنزََل هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ia

menurunkan mereka itu (sembilan ayat)
Al-Isra:102

نُْهْم َكْم َلِبثْتُْم َوْليَتََلطَّْف واََل يُْشِعَرنَّ ِبُكْم أََحًدا َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka berapa (kalian)

menempati dan hendaklah bersikap lemah lembut dan janganlah
menyebabkan memberitahukan dengan/kepada kalian

seseorang/siapapun

Al-Kahfi:19

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguh telah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21

ِذِهۦٓ أَبًَدا َقاَل َمآ أَظُنُّ أَن تَِبيَد هَٰ
dia mengatakan tidak sungguh aku mengira bahwa akan binasa ini

selama-lamanya
Al-Kahfi:35

ىَٰك رَُجاًل َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan dia

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لِفَتَىُٰه آَل أَبْرَُح َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada bujangnya tidak (aku)

menghentikan
Al-Kahfi:60
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ا َجاَوزَا َقاَل لِفَتَىُٰه َءاِتنَا َغَدآَءنَا فََلمَّ
maka tatkala (mereka berdua) melewati dia mengatakan kepada

bujangnya berilah kami makanan kami
Al-Kahfi:62

ْخرَِة َقاَل أَرََءيَْت إِذْ أََويْنَآ إَِلى ٱلصَّ
dia mengatakan apakah (kamu) lihat/pendapatmu tatkala kita mencari

tempat berlindung di/atas batu
Al-Kahfi:63

َقاَل ذَٰلَِك َما ُكنَّا نَبْغِ
dia mengatakan itu apa yang adalah kami menginginkan

Al-Kahfi:64

َقاَل َلُهۥ ُموَسىٰ َهْل أَتَِّبُعَك
dia mengatakan baginya Musa apakah mengikuti kamu

Al-Kahfi:66

َقاَل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan dapat/kuasa bersama

aku kesabaran
Al-Kahfi:67

َقاَل َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه َصاِبًرا
dia mengatakan kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah

(ia[lk]) yang sabar
Al-Kahfi:69

َقاَل فَِإِن ٱتَّبَْعتَِنى فَاَل تَْسـَْٔلِنى َعن َشىٍْء
dia mengatakan maka jika keikut-ikutanku maka janganlah tanyakan

kepada-ku dari sesuatu
Al-Kahfi:70

َقاَل أََخرَْقتََها لِتُْغِرَق أَْهَلَها
dia mengatakan mengapa kamu melubanginya untuk ditenggelamkan

penduduknya
Al-Kahfi:71

َقاَل أََلْم أَُقْل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan tidakkah mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan

dapat/kuasa bersama aku kesabaran
Al-Kahfi:72

َقاَل اَل تَُؤاِخذِْنى ِبَما نَِسيُت
dia mengatakan tidak dihukukum aku (oleh kamu) dengan apa/sebab

(aku) lupa
Al-Kahfi:73

فََقتََلُهۥ َقاَل أََقتَْلَت نَفًْسا زَِكيَّةًۢ ِبَغيِْر نَفٍْس
maka dia membunuhnya dia mengatakan mengapa (kamu[lk])

membunuh seseorang suci/bersih dengan tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Kahfi:74

َقاَل أََلْم أَُقل لََّك
dia mengatakan tidakkah/bukankah mengatakan kepadamu

Al-Kahfi:75

َقاَل إِن َسأَْلتَُك َعن َشىْءٍۭ بَْعَدَها
dia mengatakan jika (aku) menanyakan kepadamu dari/tentang

sesuatu sesudahnya
Al-Kahfi:76

 يُِريُد أَن يَنَقضَّ فَأََقاَمُهۥ َقاَل
dia menghendaki bahwa merobohkan maka (kamu) menegakkannya

dia mengatakan
Al-Kahfi:77
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ذَا ِفَراُق بَيِْنى َوبَيِْنَك َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini perpisahan diantaraku dan diantara kamu

Al-Kahfi:78

َقاَل أَمَّا َمن ظََلَم فََسْوَف نَُعذِّبُُهۥ
dia mengatakan adapun orang zalim maka kelak akan disiksanya

Al-Kahfi:87

نِّى ِفيِه َربِّى َخيٌْر َقاَل َما َمكَّ
dia mengatakan apa menempatkan aku tentang (kebenaran) itu

Tuhanku kebaikan
Al-Kahfi:95

َقاَل ٱنفُُخوا۟ َحتَّىٰٓ إِذَا َجَعَلُهۥ نَاًرا
dia mengatakan (kalian[lk]) tiuplah sehingga apabila dia

menjadikannya api
Al-Kahfi:96

َقاَل َءاتُوِنىٓ أُفْرِغْ َعَليِْه ِقطًْرا
dia mengatakan datangkan / berikan kepadaku ditungkanlah atasnya

leburan tembaga
Al-Kahfi:96

بِّى ذَا رَْحَمٌة مِّن رَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini rahmat dari Tuhanku

Al-Kahfi:98

َقاَل رَبِّ إِنِّى َوَهَن ٱْلَعظُْم
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (ia) melemah tulang

Maryam:4

َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak laki-laki
Maryam:8

ٌ َقاَل َكذَٰلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan seperti itulah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:9

ٌ َقاَل َكذَٰلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan seperti itulah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:9

َقاَل رَبِّ ٱْجَعل لِّىٓ َءايًَة
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah menjadikan bagiku tanda

Maryam:10

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلََٰث َليَاٍل َسِويًّا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu bercakap-cakap

manusia tiga malam sama lurus
Maryam:10

َقاَل إِنََّمآ أَنَا۠ رَُسوُل َربِِّك
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku rasul/utusan tuhanmu

Maryam:19

ٌ َقاَل َكذَٰلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan demikianlah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:21

ٌ َقاَل َكذَٰلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعَلىَّ َهنيِّ
dia mengatakan demikianlah dia mengatakan tuhanmu dia atas

kemudahan
Maryam:21

4565

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َقاَل إِنِّى َعبُْد الـلَّـِه َءاتَىِٰنىَ ٱْلِكتََٰب َوَجَعَلِنى نَِبيًّا
dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan

kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه يَٰٓأَبَِت لَِم تَْعبُُد َما
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya wahai bapakku mengapa

menyembah apa/sesuatu
Maryam:42

َقاَل أََراِغٌب أَنَت َعْن َءالَِهِتى
dia mengatakan adakah kesukaan/keinginan kamu dari tuhanku

Maryam:46

َقاَل َسلٌَٰم َعَليَْك َسأَْستَْغِفُر َلَك َربِّىٓ
dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas kamu (aku) akan

memohon ampunan untuk kamu Tuhanku
Maryam:47

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Maryam:73

ؤُا۟ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلىٰ َغنَِمى َقاَل ِهىَ َعَصاَى أَتَوَكَّ
dia mengatakan dia tongkatku aku menyandarkan diatasnya dan

memukul dengannya atas/terhadap kambingku
Thaahaa:18

َقاَل أَْلِقَها يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan lemparkanlah ia ya Musa

Thaahaa:19

َقاَل ُخذَْها واََل تََخْف َسنُِعيُدَها ِسيرَتََها ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan ambillah ia dan jangan takut akan dikembalikan

perjalanannya pertama/dahulu
Thaahaa:21

َقاَل رَبِّ ٱْشرَْح لِى َصْدِرى
dia mengatakan Tuhan lapangkanlah untukku dadaku

Thaahaa:25

َقاَل َقْد أُوِتيَت ُسؤَْلَك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan sungguh telah (kamu) telah diberi / diperkenankan

permintaanmu ya Musa
Thaahaa:36

َقاَل اَل تََخافَآ إِنَِّنى َمَعُكَمآ أَْسَمعُ َوأََرٰى
dia mengatakan tidak takut sesungguhnya Aku beserta kalian berdua

(aku) mendengar dan melihat
Thaahaa:46

بُُّكَما يَُٰموَسىٰ َقاَل فََمن رَّ
dia mengatakan maka barang siapa tuhanmu berdua ya Musa

Thaahaa:49

َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50

َقاَل فََما بَاُل ٱْلُقُروِن ٱأْلُوَلىٰ
dia mengatakan maka bagaimanakah halnya kurun/umat-umat

pertama/dahulu
Thaahaa:51
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َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى ِفى ِكتٍَٰب
dia mengatakan pengetahuannya disisi Tuhanku di dalam kitab

Thaahaa:52

َقاَل أَِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا ِمْن أَرِْضنَا ِبِسْحرَِك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan adakah kamu datang kepada kami untuk

diusir/dikeluarkan kami (oleh ia[lk]) dari negeri kami dengan sihirmu
ya Musa

Thaahaa:57

َقاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم ٱلزِّينَِة َوأَن يُْحَشَر ٱلنَّاُس ُضًحى
dia mengatakan waktu perjanjian kalian hari perhiasan dan

hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu pagi
Thaahaa:59

َقاَل َلُهم مُّوَسىٰ َويَْلُكْم
dia mengatakan kepada mereka Musa kecelakaan kalian

Thaahaa:61

۟ َقاَل بَْل أَْلُقوا
dia mengatakan bahkan kalian hendaklah melemparkan

Thaahaa:66

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Thaahaa:71

َقاَل ُهْم أُوآَ۟لِء َعَلىٰٓ أَثَِرى َوَعجِْلُت إَِليَْك رَبِّ لِتَرَْضىٰ
dia mengatakan mereka itulah atasku/terhadapku bekas dan (aku)

menyegerakan kepada-Mu Tuhan agar meridhai
Thaahaa:84

اِمِرىُّ َقاَل فَِإنَّا َقْد فَتَنَّا َقْوَمَك ِمۢن بَْعِدَك َوأََضلَُّهُم ٱلسَّ
dia mengatakan maka sesungguhnya sungguh telah kami menguji

kaum kamu dari sebelum kamu dan (ia) menyesatkan mereka Samiri
Thaahaa:85

َقاَل يََٰقْومِ أََلْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا
dia mengatakan hai kaumku bukankah menjanjikan kalian tuhan

kalian janji kebaikan
Thaahaa:86

ُروُن ِمن َقبُْل َوَلَقْد َقاَل َلُهْم هَٰ
dan sesungguhnya dia mengatakan kepada mereka harun dari

sebelum
Thaahaa:90

۟ ُروُن َما َمنََعَك إِذْ َرأَيْتَُهْم َضلُّٓوا َقاَل يَٰهَٰ
dia mengatakan hai Harun apa yang dia mencegah / melindungi kamu

ketika (kamu) melihat mereka mereka telah sesat
Thaahaa:92

َقاَل يَبْنَؤُمَّ اَل تَأُْخذْ ِبلِْحيَِتى واََل ِبَرأِْسىٓ
dia mengatakan hai anak ibuku tidak mengambil dengan janggutku

dan jangan kepalaku
Thaahaa:94

ِمِرىُّ َقاَل فََما َخطْبَُك يَٰسَٰ
dia mengatakan maka apakah percakapanmu/maksudmu hai Samiri

Thaahaa:95

َقاَل بَُصرُْت ِبَما َلْم يَبُْصُروا۟ ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) melihat dengan apa yang tidak melihat

dengannya
Thaahaa:96
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َقاَل فَٱذَْهْب فَِإنَّ َلَك ِفى ٱْلَحيَٰوِة
dia mengatakan maka kamu hendaklah pergi maka sesungguhnya

bagi kamu di dalam kehidupan
Thaahaa:97

يْطَُٰن َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم َهْل أَُدلَُّك فََوْسَوَس إَِليِْه ٱلشَّ
maka dia bisikkan kepadanya syaitan dia mengatakan hai Adam

apakah/maukah (aku) tunjukkan kepadamu
Thaahaa:120

ا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َقاَل ٱْهِبطَا ِمنَْها َجِميعًۢ
dia mengatakan turunlah (mereka berdua) berdua daripadanya

semuanya sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh
Thaahaa:123

َقاَل رَبِّ لَِم َحَشرْتَِنىٓ أَْعَمىٰ َوَقْد ُكنُت بَِصيًرا
dia mengatakan Tuhan mengapa engkau mengumpulkan aku buta

dan/padahal sesungguhnya adalah aku maha melihat
Thaahaa:125

َقاَل َكذَٰلَِك أَتَتَْك َءايَٰتُنَا
dia mengatakan seperti itulah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami

Thaahaa:126

َمآِء َوٱأْلَرِْض َقاَل َربِّى يَْعَلُم ٱْلَقْوَل ِفى ٱلسَّ
dia mengatakan Tuhanku dia mengetahui perkataan di dalam langit

dan bumi
Al-Anbiyaa':4

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ
ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya

Al-Anbiyaa':52

َقاَل َلَقْد ُكنتُْم أَنتُْم َوَءابَآؤُُكْم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dia mengatakan sesungguhnya adalah kalian kalian dan bapak-bapak

kalian di dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-Anbiyaa':54

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ بُُّكْم رَبُّ ٱلسَّ َقاَل بَل رَّ
dia mengatakan bahkan tuhan kalian tuhan langit dan bumi

Al-Anbiyaa':56

ذَا فَْسـَُٔلوُهْم إِن َكانُوا۟ يَنِطُقوَن َقاَل بَْل فََعَلُهۥ َكِبيرُُهْم هَٰ
dia mengatakan bahkan (ia) melakukannya tertua diantara mereka ini

maka tanyakan kepada mereka jika adalah mereka berbicara
Al-Anbiyaa':63

َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُكْم َشيْـًٔا واََل يَُضرُُّكْم
dia mengatakan maka mengapa (kalian) menyembah dari selain Allah

apa tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian sesuatu dan tidak dia
memberi mudharat kepada kalian

Al-Anbiyaa':66

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena

(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:26

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena

(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:39
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ا َقلِيٍل لَّيُْصِبُحنَّ نَِٰدِمنَي َقاَل َعمَّ
dia mengatakan dalam waktu sedikit agar menyebabkan sungguh-

sungguh akan menjadikan orang-orang yang menyesal

Al-
Mu'minuun:40

بَْل َقاُلوا۟ ِمثَْل َما َقاَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan mereka berkata seperti apa dia mengatakan terdahulu

Al-
Mu'minuun:81

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت َقاَل رَبِّ ٱرِْجُعوِن
sehingga apabila dia datang seseorang dari mereka kematian dia

mengatakan Tuhan (kalian) kembalikanlah

Al-
Mu'minuun:99

َقاَل ٱْخَسـُٔوا۟ ِفيَها واََل تَُكلُِّموِن
dia mengatakan hinakanlah didalamnya dan janganlah kamu

berbicara dengan-Ku

Al-
Mu'minuun:108

َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أََخاُف أَن يَُكذِّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku takut bahwa

mendustakan aku
Asy-Syu'araa':12

َقاَل َكالَّ فَٱذَْهبَا ِبـَٔايَِٰتنَآ إِنَّا َمَعُكم مُّْستَِمُعوَن
dia mengatakan sekali-kali tidak maka pergilah kamu berdua dengan
ayat-ayat Kami sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang

sungguh-sungguh saling mendengarkan

Asy-Syu'araa':15

َقاَل أََلْم نَُربَِّك ِفينَا َولِيًدا
dia mengatakan tidakkah/bukankah dipelihara dalam kami kanak-

kanak
Asy-Syu'araa':18

آلِّنَي َقاَل فََعْلتَُهآ إِذًا َوأَنَا۠ ِمَن ٱلضَّ
dia mengatakan (aku) telah melakukannya tatkala dan aku

dari/termasuk orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':20

َلِمنَي َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما رَبُّ ٱْلعَٰ
dia mengatakan fir'aun dan tidak tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':23

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ َقاَل رَبُّ ٱلسَّ
dia mengatakan tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian orang-orang yang meyakini
Asy-Syu'araa':24

َقاَل مِلَْن َحْوَلُهۥٓ أاََل تَْستَِمُعوَن
dia mengatakan kepada orang-orang di sekelilingnya apakah tidak

mendengarkan
Asy-Syu'araa':25

َقاَل َربُُّكْم َورَبُّ َءابَآِئُكُم ٱأْلَوَّلِنَي
dia mengatakan tuhan kalian dan tuhan bapak-bapak kalian yang

pertama kali
Asy-Syu'araa':26

َقاَل إِنَّ رَُسوَلُكُم ٱلَِّذٓى أُرِْسَل إَِليُْكْم مَلَْجنُوٌن
dia mengatakan sesungguhnya kerasulan kalian yang

diutus/disampaikan kepada kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Asy-Syu'araa':27
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َقاَل رَبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
dia mengatakan tuhan timur dan barat dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian kalian menggunakan akal
Asy-Syu'araa':28

َقاَل َلِئِن ٱتََّخذَْت إِلًَٰها َغيِْرى أَلَْجَعَلنََّك ِمَن ٱمْلَْسُجوِننَي
dia mengatakan sungguh jika (kamu) menjadikan tuhan selain/tanpa

pasti (kami) akhinya menjadikan kamu dari yang dipenjara
Asy-Syu'araa':29

َقاَل أََوَلْو ِجئْتَُك ِبَشىٍْء مُِّبنيٍ مُِّبنيٍ
dia mengatakan atau setiap jika aku datangkan kepadamu dengan

sesuatu apapun yang nyata
Asy-Syu'araa':30

ِدِقنَي َقاَل فَأِْت ِبِهۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
dia mengatakan maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya jika

adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar
Asy-Syu'araa':31

ِحٌر َعلِيٌم ذَا َلسَٰ َقاَل لِْلَمإَلِ َحْوَلُهۥٓ إِنَّ هَٰ
dia mengatakan kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya

sesungguhnya ini sungguh penyihir sangat mengetahui
Asy-Syu'araa':34

ِبنَي َِن ٱمْلَُقرَّ إِنَُّكْم إِذًا ملَّ َقاَل نََعْم َو
dia mengatakan ya dan sesungguhnya kamu kalau demikian sungguh

dari/termasuk orang-orang yang sangat didekatkan
Asy-Syu'araa':42

ْلُقوَن َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ أَْلُقوا۟ َمآ أَنتُم مُّ
dia mengatakan kepada mereka Musa kalian hendaklah melemparkan

apa-apa kalian orang-orang yang melemparkan
Asy-Syu'araa':43

َقاَل َءاَمنتُْم َلُهۥ َقبَْل أَْن َءاذََن َلُكْم
dia mengatakan apakah kalian beriman baginya sebelum bahwa

telinga bagi kalian
Asy-Syu'araa':49

ُب ُموَسىٰٓ إِنَّا مَلُْدرَُكوَن ا تَرََٰٓءا ٱْلَجْمَعاِن َقاَل أَْصحَٰ فََلمَّ
maka setelah saling melihat kedua kumpulan/golongan dia

mengatakan para penghuni Musa sesungguhnya kami pasti orang-
orang yang cepat tersusul

Asy-Syu'araa':61

َقاَل َكآلَّ إِنَّ َمِعىَ َربِّى َسيَْهِديِن
dia mengatakan sekali-kali tidak sesungguhnya bersama aku Tuhanku

(dia) akan memberi petunjuk kepadaku
Asy-Syu'araa':62

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َما تَْعبُُدوَن
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa kalian

menyembah
Asy-Syu'araa':70

َقاَل َهْل يَْسَمُعونَُكْم إِذْ تَْدُعوَن
dia mengatakan apakah (mereka[lk]) mendengarkan kalian ketika

mereka menyeru
Asy-Syu'araa':72

َقاَل أَفَرََءيْتُم مَّا ُكنتُْم تَْعبُُدوَن
dia mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa adalah kalian

kalian menyembah
Asy-Syu'araa':75
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إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Nuh mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':106

َقاَل َوَما ِعْلِمى ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dia mengatakan dan tidak pengetahuanku dengan/tentang apa adalah

mereka mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':112

َقاَل رَبِّ إِنَّ َقْوِمى َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya kaum (mereka) mendustakan

aku

Asy-
Syu'araa':117

إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka hud mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':124

لِحٌ أاََل تَتَُّقوَن إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم صَٰ
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka (ia[lk]) yang

sholeh mengapa tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':142

ْعُلومٍ ِذِهۦ نَاَقٌة لََّها ِشرٌْب َوَلُكْم ِشرُْب يَْومٍ مَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini seekor unta betina baginya minuman dan bagimu

minuman hari (ia[lk]) yang diketahui

Asy-
Syu'araa':155

إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُلوٌط أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Lut mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':161

َقاَل إِنِّى لَِعَملُِكم مَِّن ٱْلَقالِنَي
dia mengatakan sesungguhnya aku (untuk) perbuatan kalian dari

orang-orang yang sangat benci

Asy-
Syu'araa':168

إِذْ َقاَل َلُهْم ُشَعيٌْب أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka syu'aib mengapa tidak

bertakwa

Asy-
Syu'araa':177

َقاَل َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَما تَْعَمُلوَن
dia mengatakan Tuhanku paling mengetahui dengan/terhadap apa

kalian melakukan

Asy-
Syu'araa':188

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ أِلَْهلِِهۦٓ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
ketika dia mengatakan Musa kepada keluarganya sesungguhnya aku

aku melihat api
An-Naml:7

ِذِبنَي َقاَل َسنَنظُُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dia mengatakan kelak akan lihat (kamu[lk]) benarkah atau adalah

kamu dari/termasuk para yang mendustakan
An-Naml:27

َن َقاَل أَتُِمدُّونَِن ِبَماٍل ا َجآَء ُسَليْمَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang sulaiman dia mengatakan apakah (kalian)

menolongku dengan harta
An-Naml:36

َقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَيُُّكْم يَأِْتيِنى ِبَعرِْشَها
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka siapa diantara kalian

mendatangkan kepadaku dengan singgasananya
An-Naml:38
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َقاَل ِعفِْريٌت مَِّن ٱْلجِنِّ
dia mengatakan ifrit dari jin-jin

An-Naml:39

َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40

ذَا ِمن فَْضِل َربِّى َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini dari/termasuk karunia Tuhanku

An-Naml:40

ُروا۟ َلَها َعرَْشَها نَنظُْر َقاَل نَكِّ
dia mengatakan (kalian) telah merubah baginya singgasananya akan

melihat
An-Naml:41

َمرٌَّد مِّن َقَواِريَر َقاَل إِنَُّهۥ َصرٌْح مُّ
dia mengatakan sesungguhnya dia istana (ia[lk]) yang sangat

diperhalus/licin dari kaca
An-Naml:44

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َقاَل يََٰقْومِ لَِم تَْستَْعجُِلوَن ِبٱلسَّ
dia mengatakan hai kaumku mengapa kalian minta menyegerakan

dengan kejahatan sebelum kebaikan
An-Naml:46

َقاَل طَِٰٓئرُُكْم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan kesialan/kecelakaan kamu disisi Allah

An-Naml:47

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َوأَنتُْم تُبِْصُروَن
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

An-Naml:54

 َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءو َقاَل
sehingga apabila mereka datang dia mengatakan

An-Naml:84

يْطَِٰن ذَا ِمْن َعَمِل ٱلشَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini dari perbuatan syaitan

Al-Qashash:15

َقاَل رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
Al-Qashash:16

َقاَل رَبِّ ِبَمآ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan dengan apa/nikmat kamu menganugerahkan

atas
Al-Qashash:17

َقاَل َلُهۥ ُموَسىٰٓ إِنََّك َلَغِوىٌّ مُِّبنٌي
dia mengatakan baginya Musa sesungguhnya kamu benar-benar

orang sesat yang nyata
Al-Qashash:18

ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما َقاَل يَُٰموَسىٰٓ أَتُِريُد أَن تَْقتَُلِنى
dia musuh terhadap keduanya dia mengatakan ya Musa apakah

(kamu) kehendaki / inginkan kamu membunuh aku
Al-Qashash:19
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َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ٱمْلأََلَ يَأْتَِمُروَن ِبَك لِيَْقتُُلوَك
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya pembesar musyawarah

dengan/tentang kamu untuk membunuhmu
Al-Qashash:20

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي َقاَل رَبِّ نَجِّ
dia mengatakan Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dari

kaum yang mendzalmi
Al-Qashash:21

ِبيِل َقاَل َعَسىٰ َربِّىٓ أَن يَْهِديَِنى َسَوآَء ٱلسَّ
dia mengatakan dia mudah-mudahan Tuhanku bahwa (dia) memberi

petunjuk kepadaku sama/lurus jalan
Al-Qashash:22

تَذُوَداِن َقاَل َما َخطْبُُكَما
menghambat/menahan dia mengatakan apa (kamu berdua)

maksudkan/bicarkan
Al-Qashash:23

َقاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak takut (kamu) telah selamat dari kaum yang

mendzalmi
Al-Qashash:25

تنَْيِ َقاَل إِنِّىٓ أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى ٱبْنَتَىَّ هَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berkehendak untuk

dinikahkan kepada kamu salah satu kedua anak perempuanku ini
Al-Qashash:27

َقاَل ذَٰلَِك بَيِْنى َوبَيْنََك أَيََّما ٱأْلََجَلنْيِ َقَضيُْت
dia mengatakan itu antara aku dan antara kamu yang mana saja dua

waktu (aku) menyempurnakan / menyelesaikan
Al-Qashash:28

َقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا۟ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
dia mengatakan kepada keluarganya (kalian[lk]) tinggallah /

menetaplah sesungguhnya aku aku melihat api
Al-Qashash:29

َقاَل رَبِّ إِنِّى َقتَْلُت ِمنُْهْم نَفًْسا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) membunuh dari

mereka seseorang
Al-Qashash:33

َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك َونَْجَعُل َلُكَما ُسْلطَٰنًا
dia mengatakan akan meneguhkan/menguatkan lenganmu dengan

saudaramu dan menjadikan bagi kamu berdua kekuasaan
Al-Qashash:35

َقاَل ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل
dia mengatakan orang-orang yang berhak atas mereka perkataan

Al-Qashash:63

إِذْ َقاَل َلُهۥ َقْوُمُهۥ اَل تَفْرَْح
ketika dia mengatakan baginya kaumnya tidak gembira/bangga

Al-Qashash:76

َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ ِعنِدٓى
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan disisiku/ada padaku
Al-Qashash:78

َقاَل ٱلَِّذيَن يُِريُدوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengharapkan kehidupan

dunia
Al-Qashash:79
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إِبْرَِٰهيَم إِذْ َقاَل لَِقْوِمِه ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َو
dan Ibrahim ketika dia mengatakan kepada kaumnya kalian

hendaklah menyembah Allah
Al-Ankabuut:16

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji
Al-Ankabuut:28

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى َعَلى ٱْلَقْومِ ٱمْلُفِْسِديَن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku atas/terhadap kaum

orang-orang yang membuat kerusakan
Al-Ankabuut:30

َقاَل إِنَّ ِفيَها ُلوطًا َقاُلوا۟ نَْحُن أَْعَلُم ِبَمن ِفيَها
dia mengatakan sesungguhnya di dalamnya Lut mereka berkata kami

paling mengetahui dengan siapa di dalamnya
Al-Ankabuut:32

ُن لِٱبِْنِهۦ َوُهَو يَِعظُُهۥ إِذْ َقاَل ُلْقمَٰ َو
dan ketika dia mengatakan luqmân kepada anaknya dan dia memberi

pelajaran kepadanya
Luqman:13

َماذَا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا۟ ٱْلَحقَّ َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
apa yang dia mengatakan tuhan kalian mereka berkata kebenaran dan

dia sangat tinggi sangat besar
Saba':23

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

bagi orang-orang yang mereka menindas
Saba':32

ِفُروَن إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
kecuali/melainkan dia mengatakan orang-orang hidup mewah

padanya (di negeri itu) sesungguhnya kami dengan/tentang apa diutus
dengannya orang-orang yang telah kafir

Saba':34

َقاَل يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوا۟ ٱمْلُرَْسلنَِي
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah bersungguh-sungguh

mengikuti para yang diutus / para rasul / utusan
YaaSiin:20

ِقيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنََّة َقاَل يََٰليَْت َقْوِمى يَْعَلُموَن
dia dikatakan (kamu) masuklah surga ini dia mengatakan amboi,

kiranya kamu kaum mereka mengetahui
YaaSiin:26

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
YaaSiin:47

َقاَل َمن يُْحىِ ٱْلِعظََٰم َوِهىَ رَِميٌم
dia mengatakan siapa ia menghidupkan tulang-tulang padahal ia

hancur / abu
YaaSiin:78

نُْهْم إِنِّى َكاَن لِى َقِريٌن َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka sesungguhnya aku

adalah dia bagiku (mempunyai) teman
Ash-Shaafaat:51
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َقاَل َهْل أَنتُم مُّطَّلُِعوَن
dia mengatakan apakah/maukah kalian orang-orang yang melihat

Ash-Shaafaat:54

َقاَل تَالـلَّـِه إِن ِكدتَّ َلتُرِْديِن
dia mengatakan demi Allah jika (kamu) semakin mendekat sungguh

dicelakakan (oleh kalian)
Ash-Shaafaat:56

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َماذَا تَْعبُُدوَن
ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa yang

kalian menyembah
Ash-Shaafaat:85

َقاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَنِْحتُوَن
dia mengatakan apakah kalian menyembah apa (patung) memahat

Ash-Shaafaat:95

َقاَل يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أََرٰى ِفى ٱمْلَنَامِ
dia mengatakan wahai anakku sesungguhnya aku (aku) memandang

di dalam tidurku

Ash-
Shaafaat:102

َقاَل يَٰٓأَبَِت ٱفَْعْل َما تُؤَْمُر
dia mengatakan wahai bapakku (kamu) kerjakanlah apa

diperintahkan

Ash-
Shaafaat:102

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa tidak bertakwa

Ash-
Shaafaat:124

َقاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك إَِلىٰ ِنَعاِجِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan

meminta kambing kamu kepada kambingnya
Shaad:24

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى َوَهْب لِى ُمْلًكا
dia mengatakan Tuhan ampunilah aku dan kamu bendaklah

memberikan aku yang menjadi kerajaan
Shaad:35

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة
ketika dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat

Shaad:71

َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبيََدىَّ
dia mengatakan hai iblis apa dia mencegah / melindungi kamu untuk

bersujud pada apa (aku) menciptakan dengan tangan-Ku
Shaad:75

نُْه َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر َقاَل أَنَا۠ َخيٌْر مِّ
dia mengatakan aku kebaikan dari padanya kamu telah menciptakan

aku dari api neraka
Shaad:76

َقاَل فَٱْخُرْج ِمنَْها فَِإنََّك رَِجيٌم
dia mengatakan maka keluarlah kamu dari padanya (sorga) maka

sesungguhnya kamu terkutuk
Shaad:77

َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Shaad:79
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َقاَل فَِإنََّك ِمَن ٱمْلُنظَِريَن
dia mengatakan maka sesungguhnya kamu dari/termasuk para yang

diberi tangguh
Shaad:80

َقاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي
dia mengatakan maka demi kemuliaan kamu sungguh disesatkan

mereka mereka semuanya
Shaad:82

َقاَل فَٱْلَحقُّ َوٱْلَحقَّ أَُقوُل
dia mengatakan maka yang benar dan yang benar/kebenaran aku

mengatakan
Shaad:84

ۭ َقاَل إِنََّمآ أُوِتيتُُهۥ َعَلىٰ ِعْلمٍ
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya (harta itu)

atas/terhadap pengetahuan
Az-Zumar:49

إِن َجآَءنَا َقاَل ِفْرَعْوُن َمآ أُِريُكْم إاِلَّ َمآ أََرٰى
jika dia datang kepada kami dia mengatakan fir'aun tidak (aku)
kemukakan kepada kalian kecuali apa yang (aku) memandang

Ghafir:29

َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟ إِنَّا ُكلٌّ ِفيَهآ
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

sesungguhnya kami setiap di dalamnya(neraka)
Ghafir:48

ٍة إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
kecuali dia mengatakan orang-orang hidup mewah padanya (di negeri
itu) sesungguhnya kami kami mendapati bapak / nenek moyang kami

atasku/terhadapku ummat

Az-Zukhruf:23

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦٓ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya

Az-Zukhruf:26

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءنَا َقاَل يََٰليَْت بَيِْنى َوبَيْنََك بُْعَد
sehingga apabila dia datang kepada kami dia mengatakan amboi,

kiranya kamu antara aku dan antara kamu sejauh
Az-Zukhruf:38

َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51

َا َجآَء ِعيَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاَل َقْد ِجئْتُُكم ِبٱْلِحْكَمِة َوملَّ
dan tatkala dia datang XIsa dengan keterangan dia mengatakan

sungguh telah dia telah datang kepada kalian dengan hikmah
Az-Zukhruf:63

لُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكم مَِّٰكثُوَن َونَاَدْوا۟ يَٰمَٰ
dan mereka menyeru hai malik hendaklah menyempurnakan atas
kami tuhanmu dia mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang

yang telah tetap tinggal

Az-Zukhruf:77

َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

kebenaran
Al-Ahqaaf:7
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َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

َوٱلَِّذى َقاَل لِوَٰلَِديِْه أُفٍّ لَُّكَمآ أَتَِعَداِنِنىٓ أَْن أُْخَرَج
dan orang yang dia mengatakan pada kedua orang tuanya ah (celaka)

bagi kamu berdua apakah kamu berdua akan mengancamku bahwa
dibangkitkan

Al-Ahqaaf:17

َقاَل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
dia mengatakan sesungguhnya hanyalah pengetahuan disisi Allah

Al-Ahqaaf:23

َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
dan demi tuhan kami dia mengatakan maka kalian hendaklah

merasakan azab / siksa sebab adalah kalian kalian mengingkari
Al-Ahqaaf:34

َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َماذَا َقاَل َءاِنفًا
mereka berkata bagi orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

apa yang dia mengatakan kemarin/tadi
Muhammad:16

ُقل لَّن تَتَِّبُعونَا َكذَٰلُِكْم َقاَل ٱهللَُّ ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian mengikuti demikianlah dia

mengatakan Allah dari sebelum
Al-Fath:15

َقاَل َقِرينُُهۥ َربَّنَا َمآ أَطَْغيْتُُهۥ
dia mengatakan temannya ya tuhan kami tidak (aku) menyesatkan dia

Qaaf:27

َقاَل اَل تَْختَِصُموا۟ َلَدىَّ
dia mengatakan tidak bertengkar di sisiku

Qaaf:28

إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25

بَُهۥٓ إَِليِْهْم َقاَل أاََل تَأُْكُلوَن فََقرَّ
lalu (ia) telah sering mendekatkannya / menghidangkannya kepada

mereka dia mengatakan mengapa tidak kalian makan

Adz-
Dzaariyaat:27

َقاُلوا۟ َكذَٰلِِك َقاَل َربُِّك
mereka berkata demikianlah dia mengatakan tuhanmu

Adz-
Dzaariyaat:30

َقاَل فََما َخطْبُُكْم أَيَُّها ٱمْلُرَْسُلوَن
dia mengatakan maka apakah pembicaraan kalian manakah para

utusan

Adz-
Dzaariyaat:31

ِن ٱْكفُْر نسَٰ يْطَِٰن إِذْ َقاَل لِإْلِ َكَمثَِل ٱلشَّ
seperti perumpamaan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia

(kamu) membangkanglah
Al-Hasyr:16
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ا َكفََر َقاَل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّنَك فََلمَّ
maka tatkala ia mengingkari dia mengatakan sesungguhnya aku

berlepas diri daripadamu
Al-Hasyr:16

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ لَِم تُؤْذُونَِنى َو
apabila dia mengatakan Musa kepada kaumnya hai kaumku mengapa

disakiti aku
Ash-Shaff:5

إِذْ َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َو
dan apabila dia mengatakan Isa putra Maryam

Ash-Shaff:6

ۦَن َكَما َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم لِْلَحَواِريِّ
sebagaimana dia mengatakan Isa putra Maryam kepada pengikut-

pengikut setia
Ash-Shaff:14

َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه
dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia kami penolong-

penolong Allah
Ash-Shaff:14

َقاَل نَبَّأَِنىَ ٱْلَعلِيُم ٱْلَخِبيُر
dia mengatakan memberitakan kepadaku yang sangat mengetahui

maha pengungkap
At-Tahriim:3

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali
Al-Qalam:15

َقاَل أَْوَسطُُهْم أََلْم أَُقل لَُّكْم َلواَْل تَُسبُِّحوَن
dia mengatakan paling/lebih baik diantara mereka tidakkah

mengatakan bagi kalian mengapa tidak bertasbih
Al-Qalam:28

َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku bagi kalian pemberi

peringatan yang nyata
Nuh:2

َقاَل رَبِّ إِنِّى َدَعْوُت َقْوِمى َليْاًل َونََهاًرا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) menyeru kaum

malam hari dan siang
Nuh:5

َقاَل نُوٌح رَّبِّ إِنَُّهْم َعَصْوِنى
dia mengatakan Nuh Tuhan sesungguhnya mereka (mereka)

mendurhakai aku
Nuh:21

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َقاَل أَسَٰ
apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami dia mengatakan

dongengan yang pertama kali

Al-
Mutaffifiin:13

َقااَل َربَّنَا ظََلْمنَآ أَنفَُسنَا
dia mengatakan ya tuhan kami kami menganiaya diri kami sendiri Al-A'raaf:23 َقااَل

َقااَل َربَّنَآ إِنَّنَا نََخاُف
dia mengatakan ya tuhan kami sesungguhnya kami semakin khawatir

Thaahaa:45
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نُْهْم يَٰٓأَْهَل يَثْرَِب إِذْ َقاَلت طَّآِئفٌَة مِّ َو
dan ketika dia mengatakan segolongan dari mereka hai ahli yasrib Al-Ahzab:13 َقاَلت

َقاَلتَا اَل نَْسِقى َحتَّىٰ يُْصِدَر ٱلرَِّعآُء َوأَبُونَا َشيْخٌ َكِبيٌر
(kalian berdua) mengatakan tidakmemberi minum sehingga

menyebabkan menghalau penggembala-penggembala dan bapak
kami lanjut usia / tua sangat besar

Al-Qashash:23
َقاَلتَا

َقاَلتَآ أَتَيْنَا طَآِئِعنَي
(kalian berdua) mengatakan mereka mendatangi dengan suka hati Fush-Shilat:11 َقاَلتَآ

َن رَبِّ إِنِّى نَذَرُْت َلَك إِذْ َقاَلِت ٱْمَرأَُت ِعْمرَٰ
(Ingatlah) ketika kamu mengatakan isteri imran Tuhan sesungguhnya

aku aku bernadzar kepada Engkau
Ali-Imran:35 َقاَلِت

إِذْ َقاَلِت ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يََٰمْريَُم َو
dan ketika kamu mengatakan malaikat-malaikat hai Maryam

Ali-Imran:42

إِذْ َقاَلِت ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يََٰمْريَُم
ketika kamu mengatakan malaikat-malaikat hai Maryam

Ali-Imran:45

َقاَلِت ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز ٱْلـََٰٔن َحْصَحَص ٱْلَحقُّ
kamu mengatakan isteri sangat perkasa sekarang jelaslah kebenaran

Yusuf:51

۟ َقاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم تُؤِْمنُوا
kamu mengatakan orang-orang arab kami telah beriman kamu

hendaklah mengatakan belum kalian beriman
Al-Hujuraat:14

ا َوَضَعتَْها َقاَلْت رَبِّ إِنِّى َوَضْعتَُهآ أُنثَىٰ فََلمَّ
maka tatkala dia melahirkannya dia mengatakan Tuhan sesungguhnya

aku aku telah melahirkannya seorang perempuan
Ali-Imran:36 َقاَلْت

َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dia mengatakan dia dari sisi Allah

Ali-Imran:37

َقاَلْت رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى َوَلٌد
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagi aku anak

laki-laki
Ali-Imran:47

َحتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَُكوا۟ ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت أُْخَرىُٰهْم أِلُوَلىُٰهْم
sehingga apabila kalian dapatkanlah/berkumpulah di dalamnya

semuanya dia mengatakan orang yang lain diantara mereka kepada
orang-orang yang terdahulu dari mereka

Al-A'raaf:38

نُْهْم ٌة مِّ إِذْ َقاَلْت أُمَّ َو
dan ketika dia mengatakan suatu ummat dari mereka

Al-A'raaf:164
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َقاَلْت يََٰويَْلتَىٰٓ َءأَلُِد َوأَنَا۠ َعُجوزٌ
dia mengatakan aduhai celaka aku apakah aku akan melahirkan dan

aku orang tua
Huud:72

 َوأَْلفَيَا َسيَِّدَها َلَدا ٱْلبَاِب َقاَلْت
dan (keduanya) mendapati tuannya di sisi pintu dia mengatakan

Yusuf:25

َقاَلْت فَذَٰلُِكنَّ ٱلَِّذى مُلْتُنَِّنى ِفيِه
dia mengatakan maka itulah kalian[pr] yang dicela aku (oleh kamu)

tentang (kebenaran) itu
Yusuf:32

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َقاَلْت رُُسُلُهْم أَِفى الـلَّـِه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ
dia mengatakan rasul-rasul mereka apakah terhadap Allah keragu-

raguan yang menciptakan langit dan bumi
Ibrahim:10

ثُْلُكْم َقاَلْت َلُهْم رُُسُلُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ بََشٌر مِّ
dia mengatakan kepada mereka rasul-rasul mereka jika kami

hanyalah seorang manusia seperti kalian
Ibrahim:11

ِن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا َقاَلْت إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبٱلرَّْحمَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berlindung pemurah

daripadamu jika adalah kamu orang yang bertakwa
Maryam:18

َقاَلْت أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang anak

laki-laki
Maryam:20

 فَأََجآَءَها ٱمْلََخاُض إَِلىٰ ِجذْعِ ٱلنَّْخَلِة َقاَلْت
maka mendatangkan/memaksakan perasaan sakit akan melahirkan

kepada batang/pangkal pohon kurma dia mengatakan
Maryam:23

ِكنَُكْم َقاَلْت نَْمَلٌة يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّْمُل ٱْدُخُلوا۟ َمسَٰ
dia mengatakan seekor semut wahai semut kalian hendaklah masuk

tempat tinggal kalian
An-Naml:18

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ إِنِّىٓ أُْلِقىَ إَِلىَّ ِكتٌَٰب َكِريٌم
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka sesungguhnya aku

dijatuhkan/lemparkan kepadaku catatan / ketetapan (ia[lk]) yang
sangat mulia

An-Naml:29

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَفْتُوِنى ِفىٓ أَْمِرى
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di

dalam / pada urusanku
An-Naml:32

َقاَلْت إِنَّ ٱمْلُُلوَك إِذَا َدَخُلوا۟ َقْريًَة أَفَْسُدوَها
dia mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk negeri

(kalian) merusaknya/membinasakannya
An-Naml:34

َقاَلْت َكأَنَُّهۥ ُهَو
dia mengatakan seakan-akan ia dia

An-Naml:42

َقاَلْت رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
An-Naml:44
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َقاَلْت إِنَّ أَِبى يَْدُعوَك
dia mengatakan sesungguhnya ayahku (mereka) memanggil kamu

Al-Qashash:25

َقاَلْت إِْحَدىُٰهَما يَٰٓأَبَِت ٱْستَـْٔجِرْهُ
dia mengatakan salah seorang dari keduanya wahai bapakku (kamu)

mohon upah kepada dia
Al-Qashash:26

ذَا ا نَبَّأََها ِبِهۦ َقاَلْت َمْن أَنۢبَأََك هَٰ َوأَْعرََض َعۢن بَْعٍض فََلمَّ
dan (ia[lk]) lebih memalingkan dari bagian maka tatkala

memberitakan kepadanya dengannya dia mengatakan siapa (ia) telah
memberitakanlah kepadamu ini

At-Tahriim:3

إِذْ َقاَلْت رَبِّ ٱبِْن لِى ِعنَدَك بَيْتًا ِفى ٱْلَجنَِّة
ketika dia mengatakan Tuhan bangunlah untukku disisimu rumah di

dalam surga
At-Tahriim:11

َقْد َقاَلَها ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh telah (ia) telah mengucapkannya orang-orang yang dari

sebelum mereka
Az-Zumar:50 َقاَلَها

ذَا ٱلَِّذى ُرزِْقنَا ِمن َقبُْل َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini yang diberi rezki dari sebelum Al-Baqarah:25 ۟ َقاُلوا

نََك اَل ِعْلَم َلنَآ َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau tidak pengetahuan bagi kami

Al-Baqarah:32

َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:68

َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:69

َقاُلوا۟ ٱْدُع َلنَا َربََّك
mereka berkata kalian hendaklah menyeru bagi kami Tuhanmu

Al-Baqarah:70

َقاُلوا۟ ٱْلـََٰٔن ِجئَْت ِبٱْلَحقِّ
mereka berkata sekarang kamu mendatangkan dengan sebenarnya

Al-Baqarah:71

َقاُلوا۟ نُؤِْمُن ِبَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
mereka berkata kami beriman dengan apa dia menurunkan atas kami

Al-Baqarah:91

َوٱْسَمُعوا۟ َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا
dan kalian dengarkanlah mereka berkata kami dengar dan/tetapi kami

mendurhakai
Al-Baqarah:93

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ إِلََٰه َءابَآِئَك إِبْرَِٰهيَم َو َقاُلوا۟ نَْعبُُد إِلََٰهَك َو
mereka berkata kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapak-

bapakmu Ibrahim dan Ismail dan ishaq
Al-Baqarah:133
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َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َمآ أَْلفَيْنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
mereka berkata bahkan mengikuti apa (kami) mendapatkan atasnya

bapak / nenek moyang kami
Al-Baqarah:170

ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰٓ إِذْ َقاُلوا۟ لِنَِبىٍّ
dari sesudah Musa ketika mereka berkata bagi seorang nabi

Al-Baqarah:246

أاَلَّ تُقَِٰتُلوا۟ َقاُلوا۟ َوَما َلنَآ
tidak mau mereka memerangi mereka berkata dan tidak bagi kami

Al-Baqarah:246

َقاُلوا۟ اَل طَاَقَة َلنَا ٱْليَْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ
mereka berkata tidak yang melakukan penyanggupan bagi kami hari

dengan jalut dan para bala tentaranya
Al-Baqarah:249

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا
mereka berkata ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas

kami kesabaran
Al-Baqarah:250

نَا ٱلنَّاُر ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َلن تََمسَّ
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata tidak ia akan

menyentuh kami api neraka
Ali-Imran:24

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َليَْس َعَليْنَا ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن َسِبيٌل
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bukankah atas kami

di dalam orang-orang ummi benar-benar jalan
Ali-Imran:75

۟  َوَما َكاَن َقْوَلُهْم إآِلَّ أَن َقاُلوا
dan tidak adalah dia perkataan mereka kecuali/selain bahwa mereka

berkata
Ali-Imran:147

أَِو ٱْدفَُعوا۟ َقاُلوا۟ َلْو نَْعَلُم ِقتَااًل
atau kalian hendaklah pertahankan diri mereka berkata sekiranya

kami mengetahui perang
Ali-Imran:167

۟ ْخوَِٰنِهْم َوَقَعُدوا۟ َلْو أَطَاُعونَا َما ُقِتُلوا ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ إِلِ
orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka
dan mereka duduk-duduk sekiranya mereka mengikuti kami tidak

mereka telah dibunuh

Ali-Imran:168

۟  إِنَّ الـلَّـَه فَِقيٌر َونَْحُن أَْغِنيَآُء َسنَْكتُُب َما َقاُلوا
sesungguhnya Allah sangat memerlukan dan kami orang-orang kaya

kami kelak akan menulis apa mereka berkata
Ali-Imran:181

َوَلْو أَنَُّهْم َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا
dan sekiranya sesungguhnya mereka mereka berkata kami dengar dan

kami taat
An-Nisa:46

َقاُلوا۟ ِفيَم ُكنتُْم َقاُلوا۟ ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata bagaimana adalah kalian mereka berkata adalah kami

orang-orang yang dalam kondisi tertindas di dalam bumi/negeri
An-Nisa:97
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َقاُلوا۟ ِفيَم ُكنتُْم َقاُلوا۟ ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata bagaimana adalah kalian mereka berkata adalah kami

orang-orang yang dalam kondisi tertindas di dalam bumi/negeri
An-Nisa:97

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن
mereka berkata ya Musa sesungguhnya di dalamnya kaum gagah

perkasa
Al-Maidah:22

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّا َلن نَّْدُخَلَهآ أَبًَدا
mereka berkata ya Musa sesungguhnya kami tidak akan kami

memasukinya selama-lamanya
Al-Maidah:24

۟  ُغلَّْت أَيِْديِهْم َوُلِعنُوا۟ ِبَما َقاُلوا
dia membelenggu tangan-tangan mereka dan mereka dikutuk

dengan/disebabkan apa mereka berkata
Al-Maidah:64

ُر فَأَثَٰبَُهُم الـلَّـُه ِبَما َقاُلوا۟ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
maka dia memberi pahala mereka Allah dengan apa mereka berkata

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:85

َوإَِلى ٱلرَُّسوِل َقاُلوا۟ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
dan kepada rasul mereka berkata cukuplah kami apa kami mendapati

atasnya bapak / nenek moyang kami
Al-Maidah:104

َقاُلوا۟ اَل ِعْلَم َلنَآ إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
mereka berkata tidak pengetahuan bagi kami sesungguhnya kamu

Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:109

َقاُلوا۟ نُِريُد أَن نَّأُْكَل ِمنَْها َوتَطَْمِئنَّ ُقُلوبُنَا
mereka berkata diharapkan oleh kami untuk memakan daripadanya

dan menentramkan hati kami
Al-Maidah:113

إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ َوالـلَّـِه َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي
kecuali bahwa mereka berkata demi Allah tuhan kami tidak ada

adalah kami para yang mempersekutukan
Al-An'aam:23

َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30

َقاُلوا۟ يََٰحْسرَتَنَا َعَلىٰ َما فَرَّطْنَا ِفيَها
mereka berkata aduhai kami menyesal atas/terhadap apa kami

melalaikan padanya(kiamat)
Al-An'aam:31

إِذْ َقاُلوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ بََشٍر مِّن َشىٍْء
ketika mereka berkata tidak ia menurunkan Allah atas/terhadap

manusia dari sesuatu
Al-An'aam:91

إِذَا َجآَءتُْهْم َءايٌَة َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْمَن َو
dan apabila dia datang kepada mereka sesuatu ayat mereka berkata

tidak beriman
Al-An'aam:124
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َقاُلوا۟ َشِهْدنَا َعَلىٰٓ أَنفُِسنَا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
mereka berkata kami menyaksikan atasku/terhadapku diri kami

sendiri dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia
Al-An'aam:130

إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة َقاُلوا۟ َوَجْدنَا َعَليَْهآ َءابَآَءنَا َو
dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata kami

mendapati diatasnya bapak / nenek moyang kami
Al-A'raaf:28

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

َقاُلوا۟ نََعْم فَأَذََّن ُمؤَذِّنٌۢ بَيْنَُهْم
mereka berkata ya maka dia akhirnya menyeru yang menyeru /

meminta izin diantara mereka
Al-A'raaf:44

َقاُلوا۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
mereka berkata ya tuhan kami tidak jadikan kami bersama kaum yang

mendzalmi
Al-A'raaf:47

َقاُلوا۟ َمآ أَْغنَىٰ َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن
mereka berkata tidak dia memberi manfaat dari kalian kumpulkanlah
oleh kamu dan tidak adalah kalian kalian akan menyombongkan diri

Al-A'raaf:48

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِمَّآ أَن تُْلِقىَ
mereka berkata ya Musa apakah/ataukah bahwa kamu melemparkan

Al-A'raaf:115

ِذِهۦ فَِإذَا َجآَءتُْهُم ٱْلَحَسنَُة َقاُلوا۟ َلنَا هَٰ
maka apabila dia datang kepada mereka kebaikan mereka berkata

bagi kami ini
Al-A'raaf:131

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْدُع َلنَا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك
mereka berkata ya Musa kalian hendaklah menyeru bagi kami

Tuhanmu dengan apa telah menjanjikan disisimu
Al-A'raaf:134

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْجَعل لَّنَآ إِلًَٰها َكَما َلُهْم َءالَِهٌة
mereka berkata ya Musa kamu hendaklah menjadikan bagi kami

tuhan sebagaimana bagi mereka tuhan-tuhan
Al-A'raaf:138

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم يَرَْحْمنَا َربُّنَا
mereka berkata sungguh jika tidak dia memberi kami rahmat tuhan

kami
Al-A'raaf:149

َقاُلوا۟ َمْعِذرَةً إَِلىٰ َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
mereka berkata tempat mengumukakan alasan kepada tuhan kalian

dan supaya / boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-A'raaf:164
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َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ
dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku

diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalian
mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172

۟ إِذَا َلْم تَأِْتِهم ِبـَٔايٍَة َقاُلوا  َو
dan jika tidak kamu membawa mereka dengan suatu ayat mereka

berkata
Al-A'raaf:203

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang mereka berkata

kami dengar dan mereka tidak mereka mendengar
Al-Anfaal:21

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا َقاُلوا۟ َقْد َسِمْعنَا َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami mereka

berkata sungguh telah kami dengar
Al-Anfaal:31

إِذْ َقاُلوا۟ ٱللَُّهمَّ إِن َكاَن َو
dan ketika mereka berkata ya Allah jika adalah dia

Al-Anfaal:32

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َما َقاُلوا۟ َوَلَقْد َقاُلوا۟ َكلَِمَة ٱْلُكفِْر
mereka bersumpah dengan Allah tidak mereka berkata dan/padahal

sesungguhnya mereka berkata kalimat / seruan kekafiran
At-Taubah:74

يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َما َقاُلوا۟ َوَلَقْد َقاُلوا۟ َكلَِمَة ٱْلُكفِْر
mereka bersumpah dengan Allah tidak mereka berkata dan/padahal

sesungguhnya mereka berkata kalimat / seruan kekafiran
At-Taubah:74

ذَآ نَُهۥ إِْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ ِبهَٰ َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا ُسبْحَٰ
mereka berkata ia telah mengambil Allah anak maha suci dia jika

tidak kamu mempunyai dari kekuasaan dengan ini
Yunus:68

َدْلتَنَا فَأَْكثَرَْت ِجدََٰلنَا َقاُلوا۟ يَٰنُوُح َقْد جَٰ
mereka berkata hai Nuh sungguh telah (kamu) berbantahan dengan

kami maka (kamu) memperbanyaklah perbantahan terhadap kami
Huud:32

َقاُلوا۟ يَُٰهوُد َما ِجئْتَنَا ِببَيِّنٍَة َوَما نَْحُن ِبتَارِِكىٓ َءالَِهِتنَا
mereka berkata hai hud tidak kamu datang pada kami dengan bukti

yang nyata dan tidak kami dengan meninggalkanku
tuhan/sesembahan kami

Huud:53

ذَآ لِحُ َقْد ُكنَت ِفينَا َمرُْجوًّا َقبَْل هَٰ َقاُلوا۟ يَٰصَٰ
mereka berkata hai saleh sungguh telah adalah kamu pada/diantara

kami orang yang menjadi harapan sebelum ini
Huud:62

َقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم فََما َلِبَث
mereka berkata keselamatan dia mengatakan

kehormatan/kesejahteraan maka tidak (ia) menempatkan
Huud:69
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َقاُلوا۟ اَل تََخْف إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومِ ُلوٍط
mereka berkata tidak takut sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum lut
Huud:70

َقاُلوا۟ َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا ِفى بَنَاِتَك ِمْن َحقٍّ
mereka berkata sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ada

bagi kami di dalam puteri-puterimu dari kebenaran
Huud:79

َقاُلوا۟ يَُٰلوُط إِنَّا رُُسُل َربَِّك َلن يَِصُلٓوا۟ إَِليَْك
mereka berkata hai Luth sesungguhnya kami utusan-utusan tuhanmu

tidak dia menyampaikan kepadamu
Huud:81

َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب أََصَلٰوتَُك تَأُْمرَُك أَن نَّتْرَُك َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَآ
mereka berkata hai SyuXaib apakah sholatmu menyuruhmu agar

meninggalkan apa dia menyembah bapak-bapak kami
Huud:87

ا تَُقوُل َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب َما نَفَْقُه َكِثيًرا مِّمَّ
mereka berkata hai SyuXaib tidak mengerti sangat banyak dari apa

kalian mengatakan
Huud:91

إِذْ َقاُلوا۟ َليُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلىٰٓ أَِبينَا ِمنَّا
ketika mereka berkata sesungguh yusuf dan saudaranya sukai kepada

bapak kita dari kami
Yusuf:8

نَّا َعَلىٰ يُوُسَف َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما َلَك اَل تَأْمَ۫
mereka berkata wahai bapak kami apa sebabnya kamu tidak menjadi

cepat mempercayai kami atas/terhadap yusuf
Yusuf:11

َقاُلوا۟ َلِئْن أََكَلُه ٱلذِّئُْب
mereka berkata sesungguhnya jika memakan ia serigala

Yusuf:14

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) pergi

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17

إِنَّا َلفَِٰعُلوَن وُِد َعنُْه أَبَاهُ َو َقاُلوا۟ َسنُرَٰ
mereka berkata kelak akan dibujuk daripadanya enggan dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah melaksanakan
Yusuf:61

ا رََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيِهْم َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ُمِنعَ ِمنَّا ٱْلَكيُْل فََلمَّ
maka tatkala (mereka) kembali kepada ayah mereka mereka berkata

wahai bapak kami (dia[lk]) telah dicegah / dilindungi dari kami
sukatan

Yusuf:63

َعتُنَا ِذِهۦ ِبضَٰ َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما نَبِْغى هَٰ
mereka berkata wahai bapak kami apa menginginkan ini barang-

barang kami
Yusuf:65

َقاُلوا۟ َوأَْقبَُلوا۟ َعَليِْهم مَّاذَا تَفِْقُدوَن
mereka berkata dan (kalian) menghadaplah atas mereka apa yang

memeriksa/mencari
Yusuf:71
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َقاُلوا۟ نَفِْقُد ُصَواَع ٱمْلَلِِك
mereka berkata mencari piala/tempat minum raja

Yusuf:72

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َعلِْمتُم مَّا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya (kalian) mengetahui tidak

Yusuf:73

ِذِبنَي َقاُلوا۟ فََما َجزَٰٓؤُهُۥٓ إِن ُكنتُْم كَٰ
mereka berkata maka apa balasannya jika adalah kalian orang-orang

yang mendustakan
Yusuf:74

َقاُلوا۟ َجزَٰٓؤُهُۥ َمن ُوِجَد ِفى رَْحلِِهۦ
mereka berkata balasannya siapa telah didapatkan di dalam

karungnya
Yusuf:75

َقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ إِنَّ َلُهۥٓ أَبًا َشيًْخا َكِبيًرا
mereka berkata wahai maha perkasa sesungguhnya baginya bapak tua

sangat besar
Yusuf:78

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه تَفْتَؤُا۟ تَذُْكُر يُوُسَف
mereka berkata demi Allah (kamu) senantiasa mengingat yusuf

Yusuf:85

۟ ا َدَخُلوا۟ َعَليِْه َقاُلوا  فََلمَّ
maka ketika mereka masuk atasnya mereka berkata

Yusuf:88

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه َلَقْد َءاثَرََك الـلَّـُه َعَليْنَا
mereka berkata demi Allah sesungguhnya telah melebih-lebihkan

kamu Allah atas kami
Yusuf:91

َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه إِنََّك َلِفى َضلَٰلَِك ٱْلَقِديمِ
mereka berkata demi Allah sesungguhnya kamu sungguh dalam

kekeliruanmu dahulu
Yusuf:95

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ٱْستَْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَآ
mereka berkata wahai bapak kami (kamu) mohon ampunan bagi kami

dosa-dosa kami
Yusuf:97

َقاُلوا۟ َلْو َهَدىٰنَا الـلَّـُه َلَهَديْنَُٰكْم َسَوآٌء َعَليْنَآ
mereka berkata seandainya dia menunjuki kami Allah niscaya (kami)

dapat memberi petunjuk pada kalian sama saja atas (kami)
Ibrahim:21

رَُك ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ َقاُلوا۟ اَل تَْوَجْل إِنَّا نُبَشِّ
mereka berkata tidak gemetar ketakutan sesungguhnya kami diberi

kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki sangat
pandai

Al-Hijr:53

رْنََٰك ِبٱْلَحقِّ فَاَل تَُكن مَِّن ٱْلقَِٰنِطنَي َقاُلوا۟ بَشَّ
mereka berkata kami membei kabar gembira kepadamu dengan benar
maka janganlah adalah dari/termasuk orang-orang yang berputus asa

Al-Hijr:55

َقاُلوا۟ بَْل ِجئْنََٰك ِبَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْمتَُروَن
mereka berkata bahkan kami datang kepadamu dengan apa adalah

mereka tentang (kebenaran) itu saling meragukan / memperselisihkan
Al-Hijr:63
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ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َقاُلوا۟ َخيْرًا لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
mereka berkata kebaikan bagi orang-orang yang lebih baik di dalam

ini dunia baik/kebaikan
An-Nahl:30

ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86

َويُنِذَر ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan menyebabkan memperingatkan orang-orang yang mereka berkata

ia telah mengambil Allah anak
Al-Kahfi:4

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian hari

Al-Kahfi:19

َقاُلوا۟ َربُُّكْم أَْعَلُم ِبَما َلِبثْتُْم
mereka berkata tuhan kalian paling mengetahui dengan apa (kalian)

menempati
Al-Kahfi:19

َقاُلوا۟ يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata wahai zulqarnain sesungguhnya ya'juj dan ma'juj

(mereka) yang sungguh-sungguh membuat kerusakan di dalam bumi
Al-Kahfi:94

َقاُلوا۟ يََٰمْريَُم َلَقْد ِجئِْت َشيْـًٔا فَِريًّا
mereka berkata hai Maryam sesungguhnya (kamu) datang/melakukan

sesuatu keanehan
Maryam:27

فَأََشارَْت إَِليِْه َقاُلوا۟ َكيَْف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفى ٱمْلَْهِد َصِبيًّا
maka (ia[pr]) musyawarah / menunjukkan kepadanya (anaknya)

mereka berkata bagaimana menurut dibicarakan orang (anak) adalah
dia di dalam buaian kanak-kanak

Maryam:29

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِمَّآ أَن تُْلِقىَ
mereka berkata ya Musa apakah bahwa kamu melemparkan

Thaahaa:65

َقاُلوا۟ َلن نُّؤِْثرََك َعَلىٰ َما َجآَءنَا
mereka berkata kami tidak akan dijejaki kamu atas/terhadap apa dia

datang kepada kami
Thaahaa:72

َقاُلوا۟ َمآ أَْخَلفْنَا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكنَا
mereka berkata tidak (kami) menyalahi/melanggar tempat /waktu

yang dijanjikan kepada kamu dengan kekuasaan kami
Thaahaa:87

ِكِفنَي َقاُلوا۟ َلن نَّبْرََح َعَليِْه عَٰ
mereka berkata kami akan selalu/tetap atasnya (mereka[lk]) yang

tekun
Thaahaa:91

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':14
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ِبِديَن َقاُلوا۟ َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َلَها عَٰ
mereka berkata kami mendapati bapak / nenek moyang kami

kepadanya orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':53

ذَا ِبـَٔالَِهِتنَآ إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلظَّٰلِِمنَي َقاُلوا۟ َمن فََعَل هَٰ
mereka berkata siapa (dia) melakukan ini dengan/terhadap tuhan-

tuhan kami sesungguhnya dia sungguh termasuk orang-orang yang
zalim

Al-Anbiyaa':59

َقاُلوا۟ َسِمْعنَا فَتًى يَذُْكرُُهْم يَُقاُل َلُهۥٓ إِبْرَِٰهيُم
mereka berkata kami dengar seorang pemuda menyebut/mencela

mereka[lk] dikatakan baginya Ibrahim
Al-Anbiyaa':60

َقاُلوا۟ فَأْتُوا۟ ِبِهۦ َعَلىٰٓ أَْعنُيِ ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن
mereka berkata maka kalian hendaklah mendatangkan dengannya

atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi
mereka mereka menyaksikan

Al-Anbiyaa':61

َقاُلوا۟ َحرُِّقوهُ َوٱنُصُرٓوا۟ َءالَِهتَُكْم إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي
mereka berkata (kalian) membakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan

kalian jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':68

بَْل َقاُلوا۟ ِمثَْل َما َقاَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan mereka berkata seperti apa dia mengatakan terdahulu

Al-
Mu'minuun:81

َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ فَْسـَِٔل ٱْلَعآدِّيَن
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian/setengah hari

maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung

Al-
Mu'minuun:113

نََك َما َكاَن يَنۢبَِغى َلنَآ َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau tidak adalah dia patut bagi kami

Al-Furqon:18

ُن أَنَْسُجُد مِلَا تَأُْمرُنَا َوزَاَدُهْم نُفُوًرا َقاُلوا۟ َوَما ٱلرَّْحمَٰ
mereka berkata dan tidak pemurah apakah kami bersujud kepada apa

kalian memerintahkan dan (ia) menambah mereka pelarian
Al-Furqon:60

ِهُلوَن َقاُلوا۟ َسلًَٰما إِذَا َخاطَبَُهُم ٱْلجَٰ َو
dan apabila (ia) mengajak omong-omong mereka orang-orang yang

bodoh mereka berkata keselamatan
Al-Furqon:63

َحرَةُ َقاُلوا۟ لِِفْرَعْوَن ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka tatkala dia datang para penyihir mereka berkata kepada fir'aun

Asy-Syu'araa':41

َقاُلوا۟ اَل َضيَْر إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن
mereka berkata tidak kemudaratan sesungguhnya kami kepada tuhan

kami orang-orang yang dalam kondisi kembali
Asy-Syu'araa':50
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ِكِفنَي َقاُلوا۟ نَْعبُُد أَْصنَاًما فَنَظَلُّ َلَها عَٰ
mereka berkata kami menyembah berhala-berhala maka kami

senantiasa kepadanya (mereka[lk]) yang tekun
Asy-Syu'araa':71

َقاُلوا۟ بَْل َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
mereka berkata bahkan kami mendapati bapak / nenek moyang kami

seperti itulah mereka melakukan
Asy-Syu'araa':74

َقاُلوا۟ َوُهْم ِفيَها يَْختَِصُموَن
mereka berkata dan mereka di dalamnya (neraka) mereka bersengketa

Asy-Syu'araa':96

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَٰنُوُح َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلَرُْجوِمنَي
mereka berkata sungguh jika tidak menghentikannya hai Nuh

sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk yang dirajam

Asy-
Syu'araa':116

َقاُلوا۟ َسَوآٌء َعَليْنَآ أََوَعظَْت
mereka berkata sama saja atas (kami) apakah (kamu[lk]) memberi

nasehat

Asy-
Syu'araa':136

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَُٰلوُط َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْخرَِجنَي
mereka berkata sesungguhnya jika kamu tidak menghentikannya hai

Lut sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk orang-orang yang
diusir

Asy-
Syu'araa':167

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini sihir yang nyata

An-Naml:13

َقاُلوا۟ نَْحُن أُ۟وُلوا۟ ُقوٍَّة َوأُ۟وُلوا۟ بَأٍْس َشِديٍد
mereka berkata kami orang-orang yang mempunyai kekuatan dan

orang-orang yang mempunyai kekuatan sangat keras/berat
An-Naml:33

َعَك َقاُلوا۟ ٱطَّيَّرْنَا ِبَك َوِبَمن مَّ
mereka berkata (kami) mendapat celaka disebabkan kamu dan

dengan orang-orang bersama kamu
An-Naml:47

َقاُلوا۟ تََقاَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َلنُبَيِّتَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥ
mereka berkata (kalian[lk]) saling menyumpahlah (kt perinah)

dengan Allah sungguh kita akan menyerangnya dimalam hari dan
keluarganya

An-Naml:49

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُّفْتًَرى َقاُلوا۟ َما هَٰ
mereka berkata tidak lain ini kecuali sihir (ia[lk]) yang dalam kondisi

cepat-cepat berbuat
Al-Qashash:36

َقاُلوا۟ َلوآَْل أُوِتىَ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ ُموَسىٰٓ
mereka berkata mengapa tidak dia memberikan seperti apa diberikan

dia memberikan Musa
Al-Qashash:48

ِفُروَن َقاُلوا۟ ِسْحَراِن تَظََٰهَرا َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبُكلٍّ كَٰ
mereka berkata dua ahli sihir keduanya bantu membantu dan mereka

berkata sesungguhnya kami dengan/kepada tiap-tiap orang-orang
yang telah kafir

Al-Qashash:48
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۟  فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ أَن َقاُلوا
maka adalah dia jawaban kaumnya kecuali bahwa mereka berkata

Al-Ankabuut:24

ِدِقنَي أَن َقاُلوا۟ ٱئِْتنَا ِبَعذَاِب الـلَّـِه إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
bahwa mereka berkata kamu hendaklah medatangkan kepada kami

dengan azab / siksa Allah jika adalah kamu dari/termasuk orang-
orang yang benar

Al-Ankabuut:29

َقاَل إِنَّ ِفيَها ُلوطًا َقاُلوا۟ نَْحُن أَْعَلُم ِبَمن ِفيَها
dia mengatakan sesungguhnya di dalamnya Lut mereka berkata kami

paling mengetahui dengan siapa di dalamnya
Al-Ankabuut:32

َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ أََوَلْو
mereka berkata bahkan mengikuti apa yang kami mendapati atasnya

bapak / nenek moyang kami atau setiap
Luqman:21

۟ َا رََءا ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱأْلَْحزَاَب َقاُلوا  َوملَّ
dan tatkala dia melihat orang-orang yang beriman golongan-golongan

mereka berkata
Al-Ahzab:22

ا َقاُلوا۟ وََكاَن ِعنَد الـلَّـِه َوِجيًها فَبَرَّأَهُ الـلَّـُه ِممَّ
maka membebaskannya Allah dari apa mereka berkata dan ia adalah

disisi Allah terhormat
Al-Ahzab:69

۟  َحتَّىٰٓ إِذَا فُزَِّع َعن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا
sehingga apabila benar-benar dikejutkan dari hati mereka mereka

berkata
Saba':23

َماذَا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا۟ ٱْلَحقَّ َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
apa yang dia mengatakan tuhan kalian mereka berkata kebenaran dan

dia sangat tinggi sangat besar
Saba':23

نََك أَنَت َولِيُّنَا ِمن ُدوِنِهم َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau Engkau pelindung kami dari selain

mereka
Saba':41

ذَآ إاِلَّ رَُجٌل يُِريُد َقاُلوا۟ َما هَٰ
mereka berkata tidaklah ini kecuali seorang laki-laki dia

menghendaki
Saba':43

ثُْلنَا َقاُلوا۟ َمآ أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر مِّ
mereka berkata tidaklah kalian kecuali seorang manusia seperti kami

YaaSiin:15

َقاُلوا۟ َربُّنَا يَْعَلُم إِنَّآ إَِليُْكْم مَلُرَْسُلوَن
mereka berkata tuhan kami dia mengetahui sesungguhnya kami

kepada kamu benar-benar orang yang sangat cekatan untuk diutus
YaaSiin:16

رْتُم بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن َعُكْم أَِئن ذُكِّ َقاُلوا۟ طَِٰٓئرُُكم مَّ
mereka berkata kesialan/kecelakaan kamu beserta kalian apakah jika
diperingatkan keras bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh

melampaui batas

YaaSiin:19
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َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا َمۢن بََعثَنَا ِمن مَّرَْقِدنَا
mereka berkata aduhai celaka kami siapakah membangkitkan kami

dari tempat tidur kami
YaaSiin:52

َقاُلوا۟ بَل لَّْم تَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
mereka berkata bahkan tidak adalah kalian para yang beriman

Ash-Shaafaat:29

َقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َلُهۥ بُنْيَٰنًا فَأَْلُقوهُ ِفى ٱْلَجِحيمِ
mereka berkata bangunkanlah/dirikanlah baginya suatu bangunan lalu

lemparkanlah ia di dalam api yang menyala
Ash-Shaafaat:97

َقاُلوا۟ اَل تََخْف َخْصَماِن بََغىٰ بَْعُضنَا َعَلىٰ بَْعٍض
mereka berkata tidak takut orang (keduanya) yang saling bertengkar

berbuat zalim sebagian kami atas/terhadap bagian
Shaad:22

َقاُلوا۟ بَْل أَنتُْم اَل َمرَْحبًۢا ِبُكْم
mereka berkata bahkan kalian tidak ucapan selamat datang

dengan/kepada kalian
Shaad:60

َقاُلوا۟ َربَّنَا َمن َقدََّم َلنَا
mereka berkata ya tuhan kami barang siapa (ia) telah benar-benar

menyediakan/meneguhkan bagi kami
Shaad:61

ِفِريَن َقاُلوا۟ بََلىٰ َولَِٰكْن َحقَّْت َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata benar akan tetapi pasti kalimat / ketentuan siksa

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Az-Zumar:71

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أََمتَّنَا ٱثْنَتنَْيِ َوأَْحيَيْتَنَا ٱثْنَتنَْيِ
mereka berkata ya tuhan kami (kamu) mematikan kami dua orang

perempuan dan Engkau menghidupkan kami dua orang perempuan
Ghafir:11

َقاُلوا۟ ٱْقتُُلٓوا۟ أَبْنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
mereka berkata kalian hendaklah membunuh anak-anak lelaki orang-

orang yang mereka mengimani bersama dia
Ghafir:25

۟ َقاُلوا۟ بََلىٰ َقاُلوا۟ فَٱْدُعوا
mereka berkata ya benar mereka berkata maka berdoXalah

Ghafir:50

۟ َقاُلوا۟ بََلىٰ َقاُلوا۟ فَٱْدُعوا
mereka berkata ya benar mereka berkata maka berdoXalah

Ghafir:50

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا
dari selain Allah mereka berkata mereka telah sesat dari kami

Ghafir:74

َقاُلوا۟ َلْو َشآَء َربُّنَا أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
mereka berkata kalau ia menghendaki tuhan kami tentu (ia[lk])

akhirnya menurunkan malaikat-malaikat
Fush-Shilat:14

إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Fush-Shilat:30

4592

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِفُروَن إِنَّا ِبِهۦ كَٰ ذَا ِسْحٌر َو َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini sihir dan sesungguhnya kami dengannya orang-

orang yang telah kafir
Az-Zukhruf:30

إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ ٱئْتُوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ
kecuali bahwa mereka berkata (kalian[lk]) datangkanlah dengan

bapak-bapak kami
Al-Jaatsiyah:25

إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Al-Ahqaaf:13

ذَا َعارٌِض مُّْمِطرُنَا َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini (ia[lk]) yang mengawan (ia) yang sungguh-

sungguh menghujani kepada kami
Al-Ahqaaf:24

َقاُلوا۟ يََٰقْوَمنَآ إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَٰبًا أُنِزَل ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰ
mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami kami dengar

suatu kewajiban dia menurunkan dari sesudah Musa
Al-Ahqaaf:30

ذَا ِبٱْلَحقِّ َقاُلوا۟ بََلىٰ أََليَْس هَٰ
bukankah ini dengan benar mereka berkata ya/benar

Al-Ahqaaf:34

َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َماذَا َقاَل َءاِنفًا
mereka berkata bagi orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

apa yang dia mengatakan kemarin/tadi
Muhammad:16

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن َكرُِهوا۟ َما نَزََّل الـلَّـُه
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bagi orang-orang

yang (mereka) membenci apa-apa Dia telah berangsur-angsur
menurunkan Allah

Muhammad:26

ُروهُ ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة َقاُلوا۟ اَل تََخْف َوبَشَّ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai dari mereka takut mereka berkata

tidak takut dan mereka memberi kabar gembira dengan seorang anak
sangat pandai

Adz-
Dzaariyaat:28

َقاُلوا۟ َكذَٰلِِك َقاَل َربُِّك
mereka berkata demikianlah dia mengatakan tuhanmu

Adz-
Dzaariyaat:30

إاِلَّ َقاُلوا۟ َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن
kecuali mereka berkata (ia[lk]) yang menyihir atau (ia[lk]) yang

digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:52

َعُكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ يُنَاُدونَُهْم أََلْم نَُكن مَّ
dipanggil mereka 0 tidaklah adalah beserta kalian mereka berkata ya

benar
Al-Hadiid:14

َقاُلوا۟ فَتَْحِريُر رََقبٍَة مِّن َقبِْل
mereka berkata maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya

(orang yang menjaga rumah) dari sebelum
Al-Mujaadilah:3
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إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

ذَا ِسْحٌر مُِّبنٌي ا َجآَءُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َقاُلوا۟ هَٰ فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas

mereka berkata ini sihir yang nyata
Ash-Shaff:6

إِذَا َجآَءَك ٱمْلُنَِٰفُقوَن َقاُلوا۟ نَْشَهُد
apabila/tatkala ia telah datang kepadamu orang-orang munafik

mereka berkata menyaksikan

Al-
Munaafiquun:1

َقاُلوا۟ بََلىٰ َقْد َجآَءنَا نَِذيٌر
mereka berkata ya benar sungguh telah dia datang kepada kami

pemberi peringatan
Al-Mulk:9

َن َربِّنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci tuhan kami sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang menindas
Al-Qalam:29

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا طَِٰغنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

durhaka
Al-Qalam:31

َقاُلوا۟ َلْم نَُك ِمَن ٱمْلَُصلِّنَي
mereka berkata tidak ada kami dari orang-orang yang menegakkan

salat

Al-
Muddaththir:43

َقاُلوا۟ ِتْلَك إِذًا َكرَّةٌ َخاِسرَةٌ
mereka berkata itu jika demikian pengembalian / pengulangan

(ia[pr]) yang merugi
An-Naziaat:12

َقاُلٓوا۟ إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kami orang-orang yang

sungguh-sungguh berbuat baik
Al-Baqarah:11 ۟ َقاُلٓوا

فََهآُء َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ
mereka berkata apakah kami akan beriman sebagaimana ia beriman

orang-orang bodoh
Al-Baqarah:13

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:14

َقاُلٓوا۟ إِنَّا َمَعُكْم
mereka berkata sesungguhnya kami beserta kalian

Al-Baqarah:14

َقاُلٓوا۟ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُفِْسُد ِفيَها َويَْسِفُك ٱلدَِّمآَء
mereka berkata apakah engkau jadikan di dalamnya orang merusak

didalamnya dan menumpahkan darah
Al-Baqarah:30

َقاُلٓوا۟ أَتَتَِّخذُنَا ُهزًُوا
mereka berkata apakah kamu menjadikan kami olok-olokan

Al-Baqarah:67
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إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:76

إِذَا َخاَل بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض َقاُلٓوا۟ أَتَُحدِّثُونَُهم َو
dan bila berkumpul sebagian mereka kepada bagian mereka berkata

apakah kalian menceritakan kepada mereka
Al-Baqarah:76

إِنَّآ إَِليِْه رَِٰجُعوَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا لِـلَّـِه َو
mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya

kami kepadaNya mereka yang telah kembali
Al-Baqarah:156

َقاُلٓوا۟ أَنَّىٰ يَُكوُن َلُه ٱمْلُْلُك َعَليْنَا
mereka berkata bahwasanya adalah mereka baginya kerajaan atas

kami
Al-Baqarah:247

۟ بَٰوا ِمَن ٱمْلَسِّ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلٓوا۟ إِنََّما ٱْلبَيْعُ ِمثُْل ٱلرِّ
dari sentuhan itu dengan sebab mereka mereka berkata sesungguhnya

hanyalah jual beli seperti riba
Al-Baqarah:275

ِهِديَن َقاُلٓوا۟ أَْقَررْنَا َقاَل فَٱْشَهُدوا۟ َوأَنَا۠ َمَعُكم مَِّن ٱلشَّٰ
mereka berkata kami mengakui dia mengatakan maka kalian

hendaklah menyaksikan dan aku beserta kalian dari para penyaksi
Ali-Imran:81

إِذَا َلُقوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui kalian mereka berkata kami telah

beriman
Ali-Imran:119

۟  لََّقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya dia telah mendengar Allah perkataan orang-orang yang

mereka berkata
Ali-Imran:181

ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعِهَد إَِليْنَآ
orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah telah

menjanjikan kepada kami
Ali-Imran:183

َقاُلٓوا۟ أََلْم تَُكْن أَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعًة
mereka berkata bukankah/tidakkah adalah bumi Allah yang luas

An-Nisa:97

َعُكْم َقاُلٓوا۟ أََلْم نَُكن مَّ
mereka berkata bukankah adalah beserta kalian

An-Nisa:141

َقاُلٓوا۟ أََلْم نَْستَْحوِذْ َعَليُْكْم َونَْمنَْعُكم مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
mereka berkata bukankah kami mohon kemenangan atas kalian dan
kami mencegah / melindungi kalian dari orang-orang yang beriman

An-Nisa:141

َرىٰٓ أََخذْنَا ِميثََٰقُهْم َوِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan dari/diantara orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya

kami nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka
Al-Maidah:14
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۟  لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sungguh ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

Al-Maidah:17

ِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبأَفْوَِٰهِهْم َوَلْم تُؤِْمن ُقُلوبُُهْم
dari orang-orang yang mereka berkata kami telah beriman dengan
mulut-mulut mereka dan/padahal belum dia beriman hati mereka

Al-Maidah:41

إِذَا َجآُءوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوَقد دََّخُلوا۟ ِبٱْلُكفِْر َو
dan jika mereka datang kepada kalian mereka berkata kami telah

beriman dan sesungguhnya mereka masuk dengan perbuatan
kekafiran

Al-Maidah:61

۟  َلَقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

Al-Maidah:72

لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه ثَالُِث ثَلَٰثٍَة
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

sesungguhnya Allah yang tiga ketiga
Al-Maidah:73

َرٰى َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82

َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوٱْشَهْد ِبأَنَّنَا ُمْسلُِموَن
mereka berkata kami telah beriman dan kamu hendaklah

menyaksikan bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang mematuhi
/ menyerahkan diri

Al-Maidah:111

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
kecuali bahwa mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami

orang-orang menindas
Al-A'raaf:5

َقاُلٓوا۟ أَيَْن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
mereka berkata dimana apa adalah kalian mereka menyeru dari selain

Allah
Al-A'raaf:37

ِفِريَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َحرََّمُهَما َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata sesungguhnya Allah dia mengharamkan keduanya

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-A'raaf:50

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِنَْعبَُد الـلَّـَه َوْحَدهُۥ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami agar menyembah

Allah sendirinya
Al-A'raaf:70

َقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبَمآ أُرِْسَل ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
mereka berkata sesungguhnya kami dengan apa diutus/disampaikan

dengannya para yang mempercayai
Al-A'raaf:75

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجوُهم مِّن َقْريَِتُكْم
kecuali bahwa mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan

mereka dari negeri kalian
Al-A'raaf:82
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ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوأَرِْسْل ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya
dan kamu hendaklah mengirimkan di dalam kota-kota orang-orang

yang berkumpul

Al-A'raaf:111

َحرَةُ ِفْرَعْوَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ َلنَا أَلَْجًرا َوَجآَء ٱلسَّ
dan dia datang para penyihir fir'aun mereka berkata sesungguhnya

bagi kami sungguh (dapat) upah
Al-A'raaf:113

َلِمنَي َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam

Al-A'raaf:121

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ إَِلىٰ َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن
mereka berkata sesungguhnya kami kepada tuhan kami orang-orang

yang dalam kondisi kembali
Al-A'raaf:125

َقاُلٓوا۟ أُوِذينَا ِمن َقبِْل أَن تَأِْتيَنَا
mereka berkata kami telah ditindas dari sebelum akan kamu

hendaklah mendatangkan kepada kami
Al-A'raaf:129

ذَا َلِسْحٌر مُِّبنٌي َقاُلٓوا۟ إِنَّ هَٰ
mereka berkata sesungguhnya ini benar-benar sihir yang nyata

Yunus:76

ا َوَجْدنَا َعَليِْه َوَما نَْحُن َلُكَما ِبُمؤِْمِننَي َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَْلِفتَنَا َعمَّ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari apa kami mendapati atasnya dan tidak kami
bagi kamu berdua terhadap para yang mempercayai

Yunus:78

َقاُلٓوا۟ أَتَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر الـلَّـِه رَْحَمُت الـلَّـِه
mereka berkata apakah (kalian) merasa heran dari/tentang perintah

Allah rahmatku Allah
Huud:73

لِِمنَي َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍ َوَما نَْحُن ِبتَأِْويِل ٱأْلَْحلَٰمِ ِبعَٰ
mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi dan tidak kami

dengan taXbir mimpi dengan orang-orang yang mengetahui
Yusuf:44

َقاُلٓوا۟ إِن يَْسِرْق فََقْد َسَرَق أٌَخ لَُّهۥ ِمن َقبُْل
mereka berkata jika (ia[lk]) mencuri maka sesungguhnya telah (ia)

mencuri persaudaraan baginya dari sebelum
Yusuf:77

َقاُلٓوا۟ أَِءنََّك أَلَنَت يُوُسُف َقاَل أَنَا۠ يُوُسُف
mereka berkata apakah sesungguhnya kamu sungguh kamu yusuf dia

mengatakan aku yusuf
Yusuf:90

ثُْلنَا َقاُلٓوا۟ إِْن أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر مِّ
mereka berkata tidak lain kalian hanyalah seorang manusia seperti

kami
Ibrahim:10

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa
Al-Hijr:58
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َلِمنَي َقاُلٓوا۟ أََو َلْم نَنَْهَك َعِن ٱْلعَٰ
mereka berkata atau setiap tidak melarang kamu[lk] dari semesta

alam
Al-Hijr:70

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا ِقيَل َلُهم مَّاذَآ أَنزََل َربُُّكْم َقاُلٓوا۟ أَسَٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka apa yang ia menurunkan

tuhan kalian mereka berkata dongengan yang pertama kali
An-Nahl:24

َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ُمفْتَرٍۭ بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu orang yang menjadi

mengada-ada bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka
mengetahui

An-Nahl:101

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ أَبََعَث الـلَّـُه بََشًرا رَُّسواًل
kecuali bahwa mereka berkata adakah mengutus Allah manusia

seorang rasul
Al-Isra:94

ِن يُِريَداِن ِحرَٰ ذَِٰن َلسَٰ َقاُلٓوا۟ إِْن هَٰ
mereka berkata sesungguhnya dua orang ini benar-benar (keduanya)

yang menyihir dihendaki
Thaahaa:63

ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir sujud mereka berkata kami telah

beriman dengan tuhan Harun dan Musa
Thaahaa:70

بَْل َقاُلٓوا۟ أَْضغَُٰث أَْحلَٰمٍۭ بَِل ٱفْتََرىُٰه
bahkan mereka berkata campur aduk/kalut mimpi-mimpi bahkan

(kamu) adakanlah ia
Al-Anbiyaa':5

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا ِبٱْلَحقِّ أَْم أَنَت ِمَن ٱللَِّٰعِبنَي
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami dengan

benar/sungguh-sungguh ataukah kamu dari/termasuk orang-orang
yang bermain-main

Al-Anbiyaa':55

ذَا ِبـَٔالَِهِتنَا يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َقاُلٓوا۟ َءأَنَت فََعْلَت هَٰ
mereka berkata apakah kamu (kamu) melakukan ini dengan/terhadap

tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim
Al-Anbiyaa':62

َقاُلٓوا۟ أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
mereka berkata apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah

tanah dan tulang apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan
dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:82

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوٱبَْعْث ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya

dan kamu utuslah di dalam kota-kota ini mereka berkumpul
Asy-Syu'araa':36

َلِمنَي َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ ٱْلعَٰ
mereka berkata kami telah beriman dengan tuhan semesta alam

Asy-Syu'araa':47

َقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن َلَك َوٱتَّبََعَك ٱأْلَرْذَُلوَن
mereka berkata apakah kami akan beriman kepadamu dan mengikuti

kamu orang-orang yang hina

Asy-
Syu'araa':111
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ِريَن َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ِمَن ٱمْلَُسحَّ
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu dari orang-orang yang

benar-benar kena sihir

Asy-
Syu'araa':153

ِريَن َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ِمَن ٱمْلَُسحَّ
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu dari orang-orang yang

benar-benar kena sihir

Asy-
Syu'araa':185

َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجٓوا۟ َءاَل ُلوٍط مِّن َقْريَِتُكْم
mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan keluarga lut dari

negeri kalian
An-Naml:56

إِذَا يُتَْلىٰ َعَليِْهْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦٓ َو
dan apabila dia membacakan atas mereka mereka berkata kami telah

beriman dengannya
Al-Qashash:53

ِذِه ٱْلَقْريَِة َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُمْهلُِكٓوا۟ أَْهِل هَٰ
mereka berkata sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang

membinasakan penduduk ini negeri
Al-Ankabuut:31

َقاُلٓوا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا ِبُكْم
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) supya memberikan

kesialan/kecelakaan dengan/kepada kalian
YaaSiin:18

َقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم ُكنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن ٱْليَِمنيِ
mereka berkata sesungguhnya kalian adalah kalian datang kepada

kami dari sebelah kanan
Ash-Shaafaat:28

َقاُلٓوا۟ أََو َلْم تَُك تَأِْتيُكْم رُُسُلُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
mereka berkata atau setiap tidak adalah datang kepada kalian[lk]

rasul-rasul kalian dengan keterangan yang nyata
Ghafir:50

ا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihat azab Kami mereka berkata kami telah

beriman kepada Allah sendirinya
Ghafir:84

َقاُلٓوا۟ أَنطََقنَا الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنطََق ُكلَّ َشىٍْء
mereka berkata (kami) akhirnya mengatakan Allah yang (ia) akhirnya

mengatakan tiap-tiap sesuatu
Fush-Shilat:21

َقاُلٓوا۟ َءاذَنََّٰك َما ِمنَّا ِمن َشِهيٍد
mereka berkata (kami) nyatakan kepada kamu tidak ada dari kami

dari kesaksian
Fush-Shilat:47

ٍة بَْل َقاُلٓوا۟ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
bahkan mereka berkata sesungguhnya kami kami mendapati bapak /

nenek moyang kami atasku/terhadapku ummat
Az-Zukhruf:22

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَأِْفَكنَا َعْن َءالَِهِتنَا
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari tuhan/sesembahan kami
Al-Ahqaaf:22
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۟ ا َحَضُروهُ َقاُلٓوا۟ أَنِصتُوا فََلمَّ
maka tatkala mereka menghadirinya mereka berkata (kalian) diamlah

/ perhatikanlah
Al-Ahqaaf:29

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa

Adz-
Dzaariyaat:32

َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا َقبُْل ِفىٓ أَْهلِنَا ُمْشِفِقنَي
mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami sebelum di dalam /

pada keluarga kami orang-orang yang takut
Ath-Thuur:26

ا َرأَْوَها َقاُلٓوا۟ إِنَّا َلَضآلُّوَن فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihatnya mereka berkata sesungguhnya

kami benar-benar orang-orang yang sesat
Al-Qalam:26

ؤآَُلِء َلَضآلُّوَن إِذَا َرأَْوُهْم َقاُلٓوا۟ إِنَّ هَٰٓ َو
dan apabila (mereka) melihat mereka mereka berkata sesungguhnya

mereka itu (orang-orang beriman) benar-benar orang-orang yang
sesat

Al-
Mutaffifiin:32

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya perkataan tidak / bukan / selain yang dia dikatakan
kepada mereka

Al-Baqarah:59 َقواًْل

إآِلَّ أَن تَُقوُلوا۟ َقواًْل مَّْعُروفًا
kecuali hendaknya kalian mengatakan perkataan yang benar-benar

baik
Al-Baqarah:235

ْعُروفًا َوٱْرزُُقوُهْم ِفيَها َوٱْكُسوُهْم َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّ
dan perbelanjaan mereka darinya (hasil harta itu) dan pakaian mereka

dan kalian hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang
benar-benar baik

An-Nisa:5

ْعُروفًا نُْه َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّ فَٱْرزُُقوُهم مِّ
maka kalian hendaklah memberi rezki dari padanya dan kalian

hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang benar-benar
baik

An-Nisa:8

َخافُوا۟ َعَليِْهْم فَْليَتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوْليَُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
mereka mengkhawatirkan atas mereka maka mereka hendaklah

bertakwa Allah dan mereka hendaklah mengatakan perkataan yang
benar

An-Nisa:9

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya dari mereka perkataan tidak / bukan / selain yang dia
dikatakan kepada mereka

Al-A'raaf:162

واََل تَنَْهرُْهَما َوُقل لَُّهَما َقواًْل َكِريًما
dan jangan membentak keduanya dan katakanlah terhadap keduanya

perkataan sangat mulia
Al-Isra:23
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يُْسوًرا تَرُْجوَها فَُقل لَُّهْم َقواًْل مَّ
mengharapkannya[pr] maka kamu hendaklah mengatakan kepada

mereka perkataan yang lemah lembut
Al-Isra:28

إِنَُّكْم َلتَُقوُلوَن َقواًْل َعِظيًما
sesungguhnya kalian sungguh mengatakan perkataan sangat berlipat

ganda
Al-Isra:40

 َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما الَّ يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َقواًْل
dia mendapatkan dari selain keduanya kaum tidak hampir-hampir

mereka mengerti perkataan
Al-Kahfi:93

ُر أَْو يَْخَشىٰ فَُقواَل َلُهۥ َقواًْل لَّيِّنًا لََّعلَُّهۥ يَتَذَكَّ
maka katakanlah baginya perkataan kelunakan/kelembutan boleh jadi

ia menjadi mengingat/berfikir atau takut
Thaahaa:44

 أَفَاَل يََرْوَن أاَلَّ يَرِْجعُ إَِليِْهْم َقواًْل
ia membenam (mereka) melihat bahwa tidak

mengembalikan/memberikan kepada mereka perkataan
Thaahaa:89

ُن َورَِضىَ َلُهۥ َقواًْل  إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
kecuali orang memberi izin baginya pemurah dan (ia) ridha baginya

perkataan
Thaahaa:109

ْعُروفًا فَيَطَْمعَ ٱلَِّذى ِفى َقْلِبِهۦ َمرٌَض َوُقْلَن َقواًْل مَّ
maka (sehingga) menginginkan yang di dalam hatinya penyakit dan

(mereka[pr]) berkata perkataan yang benar-benar baik
Al-Ahzab:32

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70

َسلٌَٰم َقواًْل مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ
kehormatan/kesejahteraan perkataan dari tuhan penyayang

YaaSiin:58

ن َدَعآ إَِلى الـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن َقواًْل مِّمَّ
dan siapa lebih baik perkataan dari siapa dia berdoa kepada Allah

Fush-Shilat:33

إِنَّا َسنُْلِقى َعَليَْك َقواًْل ثَِقياًل
sesungguhnya kami akan melemparkan atas kamu perkataan beban

Al-
Muzzammil:5

َوِعظُْهْم َوُقل لَُّهْم ِفىٓ أَنفُِسِهْم َقواْلًۢ بَلِيًغا
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan katakanlah
kepada mereka di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka perkataan

berbekas

An-Nisa:63
َقواْلًۢ

َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
perkataan yang diperbaiki dan tempat/waktu ampunan kebaikan

daripada sedekah mereka berdua mengiringinya gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:263 َقْوٌل
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مَّا يَْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَديِْه رَِقيٌب َعِتيٌد
tidak mengeja dari perkataan kecuali di sisinya pengawas / penunggu

yang sedia/hadir
Qaaf:18 َقْوٍل

إِنَُّكْم َلِفى َقْوٍل مُّْختَلٍِف
sesungguhnya kalian benar-benar dalam perkataan orang yang dalam

kondisi berbeda-beda

Adz-
Dzaariyaat:8

۟ لََّقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya dia telah mendengar Allah perkataan orang-orang yan

mereka berkata
Ali-Imran:181 َقْوَل

ِهـُٔوَن َقْوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل ذَٰلَِك َقْوُلُهم ِبأَفْوَِٰهِهْم يُضَٰ
itu ucapan/perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka semakin

meniru perkataan orang-orang yang mereka mengingkari dari
sebelum

At-Taubah:30

ذَٰلَِك ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َقْوَل ٱْلَحقِّ ٱلَِّذى ِفيِه يَْمتَُروَن
itu Isa putra Maryam perkataan benar yang tentang (kebenaran) itu

saling meragukan / memperselisihkan
Maryam:34

فَٱْجتَِنبُوا۟ ٱلرِّْجَس ِمَن ٱأْلَْوثَِٰن َوٱْجتَِنبُوا۟ َقْوَل ٱلزُّوِر
maka jauhilah kekejian dari berhala-berhala dan jauhilah perkataan

dusta
Al-Hajj:30

إِنََّما َكاَن َقْوَل ٱمْلُؤِْمِننَي إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah adalah dia perkataan orang-orang yang

beriman tatkala mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:51

ِدُلَك ِفى زَْوِجَها َقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّتى تُجَٰ
sungguh telah dia telah mendengar Allah perkataan yang semakin
mengajukan gugatan kepadamu di dalam suaminya/pasangannya

Al-Mujaadilah:1

َحتَّىٰ تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥٓ إاِلَّ َقْوَل إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه
hingga kalian beriman kepada Allah sendirinya kecuali perkataan

Ibrahim kepada bapaknya

Al-
Mumtahinah:4

وا۟ َقْوَلُكْم أَِو ٱْجَهُروا۟ ِبِهۦٓ َوأَِسرُّ
dan (kalian[lk]) rahasiakanlah perkataan kalian atau (kalian[lk])

keraskanlah dengannya
Al-Mulk:13 َقْوَلُكْم

َوَما َكاَن َقْوَلُهْم إآِلَّ أَن َقاُلوا۟
dan tidak adalah dia perkataan mereka kecuali/selain bahwamereka

berkata
Ali-Imran:147 َقْوَلُهْم

فََحقَّ َعَليْنَا َقْوُل َربِّنَآ إِنَّا َلذَآِئُقوَن
maka pastilah atas kami perkataan tuhan kami sesungguhnya kami

sungguh orang-orang yang merasakan
Ash-Shaafaat:31 َقْوُل

ذَآ إاِلَّ َقْوُل ٱْلبََشِر إِْن هَٰ
tidaklah ini kecuali perkataan manusia

Al-
Muddaththir:25
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ِبيَل ذَٰلُِكْم َقْوُلُكم ِبأَفْوَِٰهُكْم َوالـلَّـُه يَُقوُل ٱْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدى ٱلسَّ
yang demikian itu bagi kalian perkataan kalian dengan mulut-mulut

kalian dan Allah dia mengatakan benar dan dia dia menunjukkan
jalan

Al-Ahzab:4
َقْوُلُكم

إِنََّما َقْوُلنَا لَِشىٍْء إِذَآ أَرَْدنَُٰه أَن نَُّقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
sesungguhnya hanyalah perkataan kami kepada sesuatu apabila

apakah (kami) menghendakinya bahwamengatakan baginya jadilah
maka mereka jadi

An-Nahl:40
َقْوُلنَا

َويَْوَم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن َقْوُلُه ٱْلَحقُّ
dan pada hari dia mengatakan jadilah maka mereka jadi ucapannya

benar
Al-An'aam:73 َقْوُلُه

ِهـُٔوَن َقْوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل ذَٰلَِك َقْوُلُهم ِبأَفْوَِٰهِهْم يُضَٰ
itu ucapan/perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka semakin

meniru perkataan orang-orang yang mereka mengingkari dari
sebelum

At-Taubah:30
َقْوُلُهم

واََل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّ ٱْلِعزَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
dan jangan dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka

sesungguhnya keperkasaan / kemuliaan kepunyaan Allah semuanya
Yunus:65 َقْوُلُهْم

بًا إِن تَْعَجْب فََعَجٌب َقْوُلُهْم أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ َو
dan jika herankan maka yang mengherankan ucapan/perkataan

mereka apakah apabila adalah kami tanah
Arraad:5

وَن َوَما يُْعلِنُوَن فَاَل يَْحزُنَك َقْوُلُهْم إِنَّا نَْعَلُم َما يُِسرُّ
maka janganlah dia menyusahkan kamu ucapan/perkataan mereka
sesungguhnya kami kami mengetahui apa dirahasiakan dan tidak

menyatakan

YaaSiin:76

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُْعجِبَُك َقْوُلُهۥ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan dari/diantara manusia orang dia menarik hatimu ucapannya di

dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:204 َقْوُلُهۥ

َعن َقْولَِك َوَما نَْحُن َلَك ِبُمؤِْمِننَي
dari/karena perkataanmu dan tidak kami bagimu terhadap para yang

mempercayai
Huud:53 َقْولَِك

َم َضاِحًكا مِّن َقْولَِها َوَقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ فَتَبَسَّ
maka (ia) sengaja senyum (ia[lk]) yang menertawakan dari

perkataannya dan dia mengucapkan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku
An-Naml:19 َقْولَِها

ثَْم بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر َعن َقْولِِهُم ٱإْلِ َلواَْل يَنَْهىُٰهُم ٱلرَّ
mengapa tidak dia melarang mereka orang-orang alim yahudi dan

pendeta-pendeta dari perkataan mereka dosa/bohong
Al-Maidah:63 َقْولِِهُم
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َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن ِمثَْل َقْولِِهْم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui seperti perkataan mereka
Al-Baqarah:113 َقْولِِهْم

بََهْت ُقُلوبُُهْم ثَْل َقْولِِهْم تَشَٰ مِّ
seperti perkataan mereka ia pura-pura menyerupai hati mereka

Al-Baqarah:118

يَفَْقُهوا۟ َقْولِى
mengerti perkataanku Thaahaa:28 َقْولِى

 َوَلْم تَرُْقْب َقْولِى
dan tidak menjaga/memelihara perkataanku

Thaahaa:94

قََٰل رَبِّ ٱْحُكم ِبٱْلَحقِّ
dia mengatakan Tuhan kalian memberi keputusan dengan benar Al-Anbiyaa':112 قََٰل

قََٰل َكْم َلِبثْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض َعَدَد ِسِننَي
dia mengatakan berapa (kalian) menempati di dalam bumi (ia)

menghitung beberapa tahun

Al-
Mu'minuun:112

قََٰل إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل لَّْو أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dia mengatakan tidaklah (kalian) menempati melainkan sedikit

sekiranya bahwa kamu adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:114

ا قََٰل أََوَلْو ِجئْتُُكم ِبأَْهَدٰى ِممَّ
dia mengatakan atau setiap dia telah datang kepada kalian dia telah

datang kepada kalian dengan petunjuk
Az-Zukhruf:24

ُقل لِـلَّـِه ٱمْلَْشِرُق َوٱمْلَْغرُِب
kamu hendaklah mengatakan milik Allah timur dan barat Al-Baqarah:142 ُقل

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َستُْغَلبُوَن
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kelak mereka akan dikalahkan
Ali-Imran:12

ُقل لَّْو ُكنتُْم ِفى بُيُوِتُكْم َلبََرزَ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah kalian di dalam rumah

kalian niscaya dia telah menampakkan
Ali-Imran:154

ُقل الَّ يَْستَِوى ٱْلَخِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجبََك َكثْرَةُ ٱْلَخِبيِث
kamu hendaklah mengatakan tidak dia sama yang buruk dan

kebaikan meskipun dia lebih mengherankanmu banyak yang buruk
Al-Maidah:100

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َن مَّا ِفى ٱلسَّ ُقل ملِّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan siapakah apa di dalam langit

dan bumi
Al-An'aam:12
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ُقل لِـلَّـِه َكتََب َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
kamu hendaklah mengatakan untuk Allah dia menuliskan /

menetapkan atas/terhadap dirinya sendiri kasih sayang
Al-An'aam:12

ُقل آلَّ أَْشَهُد
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengakui

Al-An'aam:19

ُقل آلَّ أَُقوُل َلُكْم ِعنِدى َخزَآِئُن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengatakan bagi kalian

kepunyaanku/ada padaku perbendaharaan Allah
Al-An'aam:50

ُقل آلَّ أَتَِّبعُ أَْهَوآَءُكْم َقْد َضَلْلُت
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengikuti hawa nafsumu

sungguh telah aku menyesatkan
Al-An'aam:56

ُقل لَّْو أَنَّ ِعنِدى َما تَْستَْعجُِلوَن ِبِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalau bahwasanya pada sisiku apa

kalian minta menyegerakan dengannya
Al-An'aam:58

ُقل لَّْسُت َعَليُْكم ِبوَِكيٍل
kamu hendaklah mengatakan (aku) bukankah atas kalian dengan

pengurus
Al-An'aam:66

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala
Al-An'aam:90

ُقل آلَّ أَِجُد ِفى َمآ أُوِحىَ إَِلىَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mendapati di dalam apa aku

telah diwahyukan kepadaku
Al-An'aam:145

ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

kemanfaatan
Al-A'raaf:188

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَنتَُهوا۟ يُْغفَْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari jika mereka menghentikan diampuni bagi mereka
apa/dosa-dosa sungguh telah dia melalui

Al-Anfaal:38

َن ِفىٓ أَيِْديُكم مَِّن ٱأْلَْسَرىٰٓ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ملِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada orang di dalam /

pada tangan-tangan kalian dari tawanan
Al-Anfaal:70

ُقل لَّن يُِصيبَنَآ إاِلَّ َما َكتََب الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan tidak akan ditimpakan kami melainkan

apa dia menuliskan / menetapkan Allah
At-Taubah:51

ُقل الَّ تَْعتَِذُروا۟ َلن نُّؤِْمَن َلُكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan mengemukakan udzur tidak

akan beriman bagi kalian
At-Taubah:94

ُقل لَّْو َشآَء الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jikalau ia menghendaki Allah

Yunus:16
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ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى َضرًّا واََل نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

pemberian bahaya dan tidak kemanfaatan
Yunus:49

َلٰوةَ ُقل لِِّعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُِقيُموا۟ ٱلصَّ
kamu hendaklah mengatakan kepada hamba-hambaku orang-orang

yang mereka mengimani didirikan sholat
Ibrahim:31

ُقل لَّْو َكاَن َمَعُهۥٓ َءالَِهٌة َكَما يَُقوُلوَن
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia bersama dia tuhan-

tuhan sebagaimana mereka mengatakan
Al-Isra:42

ُقل لَِّئِن ٱْجتََمَعِت ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya jika penyatuan /

perkumpulan manusia dan jin atasku/terhadapku
Al-Isra:88

ُقل لَّْو َكاَن ِفى ٱأْلَرِْض َملَِٰٓئَكٌة يَْمُشوَن ُمطَْمِئنِّنَي
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia di dalam bumi
malaikat berjalan-jalan orang-orang yang tenang dan tenteram

Al-Isra:95

ُقل لَّْو أَنتُْم تَْملُِكوَن َخزَآِئَن رَْحَمِة َربِّىٓ
kamu hendaklah mengatakan kalau seandainya kalian menguasai

perbendaharaan rahmat Tuhanku
Al-Isra:100

بِّىٓ أَْعَلُم ِبِعدَِّتِهم ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui

dengan/tentang bilangan/jumlah mereka
Al-Kahfi:22

ِت َربِّى ُقل لَّْو َكاَن ٱْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلِمَٰ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah dia lautan tinta bagi

kalimat-kalimat Tuhanku
Al-Kahfi:109

َِن ٱأْلَرُْض َوَمن ِفيَهآ إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن ُقل ملِّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan siapakah bumi dan

orang/apa-apa didalamnya jika adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:84

ُقل رَّبِّ إِمَّا تُِريَنِّى َما يُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan Tuhan adapun/jika telah diperlihatkan

kepadaku apa mereka diberikan nasehat

Al-
Mu'minuun:93

رِِهْم َويَْحفَظُوا۟ فُُروَجُهْم وا۟ ِمْن أَبْصَٰ ُقل لِّْلُمؤِْمِننَي يَُغضُّ
kamu hendaklah mengatakan bagi para yang beriman

menutup/menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga
kemaluan mereka

An-Nuur:30

ْعُروفٌَة َلِئْن أََمرْتَُهْم َليَْخرُُجنَّ ُقل الَّ تُْقِسُموا۟ طَاَعٌة مَّ
sungguh jika (kamu) menyuruh mereka agar sungguh-sungguh

keluar/pergi kamu hendaklah mengatakan jangan disumpah ketaatan
(ia[pr]) yang diperbaiki

An-Nuur:53

4606

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ٱْلَغيَْب إاِلَّ الـلَّـُه مَٰ ُقل الَّ يَْعَلُم َمن ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak dia mengetahui orang di dalam

langit dan bumi yang gaib kecuali Allah
An-Naml:65

بِّىٓ أَْعَلُم َمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui orang dia

datang dengan petunjuk
Al-Qashash:85

ُقل لَّن يَنفََعُكُم ٱْلِفرَاُر إِن فََررْتُم مَِّن ٱمْلَْوِت
kamu hendaklah mengatakan tidaklah memberi manfaat kepada

kalian lari-lari jika (kalian) melarikan diri dari mati
Al-Ahzab:16

َزْوَِٰجَك يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu

Al-Ahzab:28

َزْوَِٰجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسآِء ٱمْلُؤِْمِننَي يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu dan

anak-anak perempuanmu dan perempuan orang-orang yang beriman
Al-Ahzab:59

آ أَْجرَْمنَا ُقل الَّ تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian ditanya dari/tentang apa

dosa (kami)
Saba':25

ُقل لَُّكم مِّيَعاُد
kamu hendaklah mengatakan bagi kalian janji

Saba':30

فََٰعُة َجِميًعا ُقل لِـلَّـِه ٱلشَّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan Allah pertolongan (kb

abstrak/kt sifat) semuanya
Az-Zumar:44

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا إاِلَّ ٱمْلََودَّةَ ِفى ٱْلُقْربَىٰ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan /
kedekatan

Asy-Syuura:23

ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14

ُقل لَّن تَتَِّبُعونَا َكذَٰلُِكْم َقاَل ٱهللَُّ ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan tidak kalian mengikuti demikianlah dia

mengatakan Allah dari sebelum
Al-Fath:15

ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16

۟ َقاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم تُؤِْمنُوا
kamu mengatakan orang-orang arab kami telah beriman kamu

hendaklah mengatakan belum kalian beriman
Al-Hujuraat:14
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ُقل الَّ تَُمنُّوا۟ َعَلىَّ إِْسلََٰمُكم بَِل الـلَّـُه يَُمنُّ َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan memberi nikmat atas keislaman
kalian (berserah dirilah kalian) bahkan Allah sungguh akan memberi

nikmat atas kalian

Al-Hujuraat:17

َويَْسـَُٔلونََك َماذَا يُنِفُقوَن ُقِل ٱْلَعفَْو
dan mereka akan menanyakan kepadamu apa yang mereka

menafkahkan kamu hendaklah mengatakan lebih dari keperluan
Al-Baqarah:219 ُقِل

لَِك ٱمْلُْلِك تُؤِْتى ٱمْلُْلَك َمن تََشآُء ُقِل ٱللَُّهمَّ مَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai Tuhan yang merajai/menguasai

kerajaan kamu mendatangkan kerajaan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26

َويَْستَفْتُونََك ِفى ٱلنَِّسآِء ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفيِهنَّ
dan mereka minta fatwa kepadamu di dalam isteri-isteri kamu

hendaklah mengatakan Allah dia memberi fatwa kalian tentang
mereka

An-Nisa:127

يَْستَفْتُونََك ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفى ٱْلَكلََٰلِة
mereka akan meminta fatwa kepadamu kamu hendaklah mengatakan

Allah dia memberi fatwa kalian di dalam kalalah
An-Nisa:176

ُقِل الـلَّـُه َشِهيدٌۢ بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah sangat penyaksi antara aku dan

antara kamu
Al-An'aam:19

يُكم مِّنَْها َوِمن ُكلِّ َكرٍْب ُقِل الـلَّـُه يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menyelamatkan kalian dari

padanya/bencana dan dari setiap bencana
Al-An'aam:64

َوُعلِّْمتُم مَّا َلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنتُْم وآََل َءابَآؤُُكْم ُقِل الـلَّـُه
dan sering diajarkan apa belum/tidak amu mengetahui kalian dan

tidak bapak-bapak kalian kamu hendaklah mengatakan Allah
Al-An'aam:91

ُقِل ٱنتَِظُرٓوا۟ إِنَّا ُمنتَِظُروَن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah memperhatikan

sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu
Al-An'aam:158

ُقِل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَاَل تُنِظُروِن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-
sekutu kalian kemudian lakukan tipu daya untukku maka jangan

memberi tangguh padaku

Al-A'raaf:195

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَنفَاِل ُقِل ٱأْلَنفَاُل لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang kamu
hendaklah mengatakan harta rampasan perang kepunyaan Allah dan

rasul

Al-Anfaal:1

۟ تُنَبِّئُُهم ِبَما ِفى ُقُلوِبِهْم ُقِل ٱْستَْهزُِءٓوا
diterangkan kepada mereka dengan/tentang apa di dalam hati mereka

kamu hendaklah mengatakan (kalian) memperolok-oloklah
At-Taubah:64
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ْكٌر ِفىٓ َءايَاِتنَا ُقِل الـلَّـُه إِذَا َلُهم مَّ
tiba-tiba bagi mereka tipu daya di dalam / pada ayat-ayat/tanda-tanda

Kami kamu hendaklah mengatakan Allah
Yunus:21

ثُمَّ يُِعيُدهُۥ ُقِل الـلَّـُه يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kemudian mengembalikan dia kamu hendaklah mengatakan Allah

memulai ciptaan
Yunus:34

ُقِل الـلَّـُه يَْهِدى لِْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menunjukkan terhadap

kebenaran
Yunus:35

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل ٱنظُُروا۟ َماذَا ِفى ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah memperhatikan apa

yang di dalam langit dan bumi
Yunus:101

بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

َل َمرٍَّة فََسيَُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل ٱلَِّذى فَطَرَُكْم أَوَّ
maka (mereka) akan mengatakan siapa mengembalikan kami kamu

hendaklah mengatakan yang (ia) menciptakan kalian paling pertama
kali

Al-Isra:51

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِنِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain dia
Al-Isra:56

وُح ِمْن أَْمِر َربِّى َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلرُّوحِ ُقِل ٱلرُّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang roh kamu

hendaklah mengatakan ruhul / roh dari perintah Tuhanku
Al-Isra:85

۟ َن أَيًّا مَّا تَْدُعوا ُقِل ٱْدُعوا۟ الـلَّـَه أَِو ٱْدُعوا۟ ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru Allah atau

kalian hendaklah menyeru pemurah mana saja apa (nama)
mengharapkan/menyeru

Al-Isra:110

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َلِبثُوا۟ َلُهۥ َغيُْب ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan Allah paling mengetahui dengan

apa/berapa lama (mereka) menetap baginya kegaiban langit dan bumi
Al-Kahfi:26

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59
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َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan segala

puji bagi Allah
Al-Ankabuut:63

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah bahkan

kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui
Luqman:25

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain Allah
Saba':22

إِنَّآ أَْو إِيَّاُكْم َلَعَلىٰ ُهًدى ُقِل الـلَّـُه َو
kamu hendaklah mengatakan Allah dan sesungguhnya kami atau

kepada kalian benar-benar di atas petunjuk
Saba':24

ُقِل الـلَّـَه أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَُّهۥ ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan Allah sembah orang yang

mengikhlaskan diri baginya agama
Az-Zumar:14

َدِة هَٰ لَِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ وَِٰت َوٱأْلَرِْض عَٰ مَٰ ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai Allah (ia[lk]) yang menciptakan

langit dan bumi ia mengetahui semua yang gaib dan yang
menyaksikan

Az-Zumar:46

ُقِل الـلَّـُه يُْحِييُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah dihidupkan kamu kemudian dia

mematikan kalian
Al-Jaatsiyah:26

ُقْل أَتََّخذْتُْم ِعنَد الـلَّـِه َعْهًدا
kamu hendaklah mengatakan apakahkalian mengambil disisi Allah

perjanjian
Al-Baqarah:80 ُقْل

ُقْل فَلَِم تَْقتُُلوَن أَنِۢبيَآَء الـلَّـِه ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa kalian membunuh para

nabi Allah dari sebelum
Al-Baqarah:91

نُُكْم ُقْل ِبئَْسَما يَأُْمرُُكم ِبِهۦٓ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan alangkah buruknya ia menyuruh kalian

dengannya iman kalian
Al-Baqarah:93

ُقْل إِن َكانَْت َلُكُم ٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah ia untuk kalian

rumah/kampung akhirat
Al-Baqarah:94

ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا لِّجِبِْريَل
kamu hendaklah mengatakan barang siapa adalah dia musuh bagi

Jibril
Al-Baqarah:97

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Baqarah:111
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ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-Baqarah:120

ُقْل بَْل ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan bahkan agama Ibrahim lurus

Al-Baqarah:135

ونَنَا ِفى الـلَّـِه ُقْل أَتَُحآجُّ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu akan memperdebatkan

Kami di dalam Allah
Al-Baqarah:139

ُقْل َءأَنتُْم أَْعَلُم أَمِ الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu paling mengetahui

ataukah Allah
Al-Baqarah:140

ُقْل ِهىَ َموَِٰقيُت لِلنَّاِس َوٱْلَحجِّ
kamu hendaklah mengatakan dia tanda-tanda waktu tertentu bagi

manusia dan (ibadah) haji
Al-Baqarah:189

ُقْل َمآ أَنفَْقتُم مِّْن َخيٍْر
kamu hendaklah mengatakan apa kalian telah membelanjakan dari

kebajikan/kebaikan
Al-Baqarah:215

ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan perang tentang (kebenaran) itu sangat

besar dan penghalang dari jalan Allah
Al-Baqarah:217

ُقْل ِفيِهَمآ إِثٌْم َكِبيٌر َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan pada keduanya dosa sangat besar dan

beberapa manfaat bagi manusia
Al-Baqarah:219

ُقْل إِْصاَلٌح لَُّهْم َخيٌْر
kamu hendaklah mengatakan pengurusan secara patut bagi mereka

kebaikan
Al-Baqarah:220

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱمْلَِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang haid kamu

hendaklah mengatakan dia gangguan (penyakit)
Al-Baqarah:222

ُقْل أَؤُنَبِّئُُكم ِبَخيٍْر مِّن ذَٰلُِكْم
kamu hendaklah mengatakan maukah beritakan kepada kalian dengan

yang lebih baik dari yang demikian itu bagi kalian
Ali-Imran:15

ُقْل إِن تُْخفُوا۟ َما ِفى ُصُدورُِكْم أَْو تُبُْدوهُ يَْعَلْمُه الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika kalian menyembunyikan apa di

dalam dada / hati kalian atau kalian melahirkannya dia
mengetahuinya Allah

Ali-Imran:29

ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الـلَّـَه فَٱتَِّبُعوِنى يُْحِببُْكُم الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika adalah kalian kalian mencintai

Allah maka ikutilah aku dia mencintai kamu Allah
Ali-Imran:31

ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

rasul
Ali-Imran:32
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ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64

ُقْل إِنَّ ٱْلُهَدٰى ُهَدى الـلَّـِه أَن يُؤْتَىٰٓ أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang menunjukkan

tersebut petunjuk Allah bahwa dia memberikan seorang
Ali-Imran:73

ُقْل إِنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya karunia dengan tangan

Allah
Ali-Imran:73

ُقْل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
kamu hendaklah mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

tidak dia menurunkan atas kami
Ali-Imran:84

أَن تُنَزََّل ٱلتَّْوَرىُٰة ُقْل فَأْتُوا۟ ِبٱلتَّْوَرىِٰة
bahwa dia menurunkan taurat kamu hendaklah mengatakan maka

kalian hendaklah mendatangkan dengan taurat
Ali-Imran:93

ُقْل َصَدَق الـلَّـُه فَٱتَِّبُعوا۟ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan dia membenarkan Allah maka kalian

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
Ali-Imran:95

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

mengingkari dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:98

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

menghalang-halangi dari jalan Allah
Ali-Imran:99

ُدوِر ُقْل ُموتُوا۟ ِبَغيِْظُكْم إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kamu hendaklah mengatakan mati dengan kemarahan kalian

sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai
dada/hati

Ali-Imran:119

ُقْل إِنَّ ٱأْلَْمَر ُكلَُّهۥ لِـلَّـِه يُْخفُوَن ِفىٓ أَنفُِسِهم
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya perkara/urusan

semuanya bagi/di tangan Allah mereka menyembunyikan di dalam /
pada diri/jiwa-jiwa mereka

Ali-Imran:154

ذَا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنفُِسُكْم ُقْلتُْم أَنَّىٰ هَٰ
kalian mengatakan bahwasanya ini kamu hendaklah mengatakan dia

dari sisi diri/jenis-jenis kalian
Ali-Imran:165

ِدِقنَي ُقْل فَٱْدرَُءوا۟ َعْن أَنفُِسُكُم ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah menolak dari

diri-diri kalian kematian jika adalah kalian para yang membenarkan
Ali-Imran:168

ُقْل َقْد َجآَءُكْم رُُسٌل مِّن َقبْلِى
kamu hendaklah mengatakan sungguh telah ia datang kepada kalian

rasul-rasul dari sebelum
Ali-Imran:183
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ُقْل َمتَٰعُ ٱلدُّنْيَا َقلِيٌل
kamu hendaklah mengatakan kesenangan dunia sedikit

An-Nisa:77

ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan setiap dari sisi Allah

An-Nisa:78

ُقْل أُِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِّبَُٰت َوَما َعلَّْمتُم
kamu hendaklah mengatakan dia menghalalkan untuk kalian yang

baik-baik dan tidak kalian mengajarkan
Al-Maidah:4

ُقْل فََمن يَْملُِك ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai dari

Allah sesuatu
Al-Maidah:17

ْن َخَلَق ُقْل فَلَِم يَُعذِّبُُكم ِبذُنُوِبُكم بَْل أَنتُم بََشٌر مِّمَّ
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa dia menyiksa kalian

dengan dosa-dosa kalian bahkan kalian seorang manusia dari siapa
dia menciptakan

Al-Maidah:18

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّآ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab apakah kalian membalas /

menghukum dari kami
Al-Maidah:59

ُقْل َهْل أُنَبِّئُُكم ِبَشرٍّ
kamu hendaklah mengatakan apakah akan aku terangkanlah kepada

kalian dengan keburukan
Al-Maidah:60

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َلْستُْم َعَلىٰ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian bukankah

atas/terhadap sesuatu
Al-Maidah:68

ُقْل أَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kalian menyembah dari selain

Allah
Al-Maidah:76

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم َغيَْر ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab tidak kalian melebih-
lebihkan di dalam agama kalian tidak / bukan / selain kebenaran

Al-Maidah:77

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi
Al-An'aam:11

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14

َل َمْن أَْسَلَم ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَُكوَن أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

supaya adalah aku paling pertama orang dia sangat mematuhi
Al-An'aam:14
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ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Al-An'aam:15

َدةً ُقْل أَىُّ َشىٍْء أَْكبَُر َشهَٰ
kamu hendaklah mengatakan manakah/siapakah sesuatu paling besar

kesaksian
Al-An'aam:19

ُقْل إِنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia tuhan yang

esa
Al-An'aam:19

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يُنَزَِّل َءايًَة
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah yang menguasi
atasku/terhadapku bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan

suatu ayat/mukjizat

Al-An'aam:37

اَعُة ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه أَْو أَتَتُْكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah atau datang kepadamu kiamat
Al-An'aam:40

رَُكْم ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أََخذَ الـلَّـُه َسْمَعُكْم َوأَبْصَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

mengambil/mengazab Allah pendengaran kalian dan penglihatan
kalian

Al-An'aam:46

ُقْل أَرََءيْتَُكْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَاُب الـلَّـِه بَْغتًَة أَْو َجْهرَةً
kamu hendaklah mengatakan apakah pendapat/pikiran kalian jika dia

datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba atau nyata
Al-An'aam:47

ُروَن ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر أَفَاَل تَتَفَكَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan

orang yang melihat ia membenam kalian memikirkan
Al-An'aam:50

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Al-An'aam:56

بِّى ُقْل إِنِّى َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku atas/terhadap bukti

nyata dari Tuhanku
Al-An'aam:57

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر يُكم مِّن ظُُلمَٰ ُقْل َمن يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan siapa dia menyelamatkan kalian dari

berbagai kegelapan darat dan laut
Al-An'aam:63

ُقْل ُهَو ٱْلَقاِدُر َعَلىٰٓ أَن يَبَْعَث َعَليُْكْم َعذَابًا
kamu hendaklah mengatakan dia yang menguasai atasku/terhadapku

untuk mengirimkan atas kalian azab / siksa
Al-An'aam:65
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ُقْل أَنَْدُعوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah kami akan menyeru dari selain

Allah
Al-An'aam:71

ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-An'aam:71

ُقْل َمْن أَنزََل ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذى َجآَء ِبِهۦ ُموَسىٰ نُوًرا
kamu hendaklah mengatakan siapa ia menurunkan kitab yang dia

datang dengannya Musa cahaya
Al-An'aam:91

ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah mukjizat itu

disisi Allah
Al-An'aam:109

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Al-An'aam:135

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan
Al-An'aam:143

ُقْل َءآلذََّكَريِْن َحرََّم أَمِ ٱأْلُنثَيَنْيِ أَمَّا ٱْشتََمَلْت َعَليِْه
kamu hendaklah mengatakan apakah dua yang jantan dia telah benar-

benar mengharamkan ataukah dua yang perempuan atau dia
kemudian mengandung / hamil atasnya

Al-An'aam:144

ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلمٍ فَتُْخرُِجوهُ َلنَآ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mempunyai dari

pengetahuan maka/lalu kalian mengungkapkannya bagi kami
Al-An'aam:148

ُة ٱْلبَٰلَِغُة ُقْل فَلِلَِّه ٱْلُحجَّ
kamu hendaklah mengatakan maka bagi Allah hujjah/alasan (kb

abstrak/kt sifat) yang menjelaskan lagi kuat
Al-An'aam:149

ُقْل َهُلمَّ ُشَهَدآَءُكُم ٱلَِّذيَن يَْشَهُدوَن
kamu hendaklah mengatakan bawalah kemari saksi-saksi kalian

orang-orang yang mereka menyaksikan
Al-An'aam:150

ُقْل تََعاَلْوا۟ أَتُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kamu

hendaklah membacakan apa dia telah benar-benar mengharamkan
tuhan kalian atas kalian

Al-An'aam:151

ُقْل إِنَِّنى َهَدىِٰنى َربِّىٓ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dia telah memberi

petunjuk padaku Tuhanku kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:161

ُقْل إِنَّ َصاَلِتى َونُُسِكى َوَمْحيَاَى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya sholat dan ibadahku dan

hidupku
Al-An'aam:162
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ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَبِْغى َربًّا
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku mencari tuhan

Al-An'aam:164

َوالـلَّـُه أََمرَنَا ِبَها ُقْل إِنَّ الـلَّـَه اَل يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء
dan Allah dia menyuruh kami dengannya kamu hendaklah

mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia menyuruh dengan
perbuatan keji

Al-A'raaf:28

ُقْل أََمَر َربِّى ِبٱْلِقْسِط
kamu hendaklah mengatakan dia menyuruh Tuhanku dengan berbuat

keadilan
Al-A'raaf:29

ُقْل َمْن َحرََّم ِزينََة الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan siapakah dia telah benar-benar

mengharamkan perhiasan Allah
Al-A'raaf:32

ُقْل ِهىَ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani di dalam kehidupan dunia
Al-A'raaf:32

ُقْل إِنََّما َحرََّم َربِّىَ ٱْلفَوَِٰحَش َما ظََهَر ِمنَْها
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia telah benar-

benar mengharamkan tuhanku perbuatan keji apa nampak
daripadanya

Al-A'raaf:33

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم َجِميًعا
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya aku

rasul/utusan Allah kepadamu semuanya
Al-A'raaf:158

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Tuhanku
Al-A'raaf:187

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah

pengetahuannya disisi Allah
Al-A'raaf:187

بِّى َلواَْل ٱْجتَبَيْتََها ُقْل إِنََّمآ أَتَِّبعُ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ِمن رَّ
mengapa tidak (kamu[lk]) memilihnya/membuat sendiri ia kamu

hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku mengikuti apa
diwahyukan/diilhamkan kepadaku dari Tuhanku

Al-A'raaf:203

إِْخوَٰنُُكْم َوأَزْوَُٰجُكْم ُقْل إِن َكاَن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم َو
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan isteri-isteri kalian
At-Taubah:24

ُقْل َهْل تََربَُّصوَن ِبنَآ إآِلَّ إِْحَدى ٱْلُحْسنَيَنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah (mereka) menunggu-nunggu

bagi kami kecuali salah satu dua kebaikan
At-Taubah:52

ُقْل أَنِفُقوا۟ طَْوًعا أَْو َكرًْها
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menafkahkan ketaatan

atau keterpaksaan
At-Taubah:53
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ُقْل أُذُُن َخيٍْر لَُّكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apa yang didengarnya

kebajikan/kebaikan bagi kalian mereka mempercayai kepada Allah
At-Taubah:61

ُقْل أَِبلـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ َورَُسولِِهۦ ُكنتُْم تَْستَْهزُِءوَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dengan Allah dan ayat-ayatNya

dan rasul-nya adalah kalian kelak akan memperolok-olok
At-Taubah:65

ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا۟ يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah mengatakan api/neraka neraka jahanam paling

keras/berat panas jika adalah mereka mereka mengerti
At-Taubah:81

ُقْل َما يَُكوُن لِىٓ أَْن أُبَدَِّلُهۥ ِمن ِتْلَقآِئ نَفِْسىٓ
kamu hendaklah mengatakan tidak ada adalah mereka bagiku untuk

aku menggantinya dari pelemparanku diriku
Yunus:15

ُٔوَن الـلَّـَه ِبَما اَل يَْعَلُم ُقْل أَتُنَبّـِ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mengabarkan Allah

dengan apa tidak dia mengetahui
Yunus:18

َمآِء َوٱأْلَرِْض ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapakah memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Yunus:31

ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

memulai ciptaan
Yunus:34

ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

dia menunjukkan kepada hak/kebenaran
Yunus:35

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah
surat semisalnya/yang menyamainya

Yunus:38

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَتَىُٰكْم َعذَابُُهۥ بَيَٰتًا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika dia datang

kepada kalian siksaannya pada waktu malam
Yunus:50

َويَْستَنِۢبـُٔونََك أََحقٌّ ُهَو ُقْل إِى
dan memberitahukan kepadamu apakah benar dia kamu hendaklah

mengatakan ya/benar
Yunus:53

ُقْل ِبفَْضِل الـلَّـِه َوِبرَْحَمِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan dengan karunia Allah dan rahmatnya

Yunus:58
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زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah
mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau

atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59

ُقْل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang

mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
tidak untung

Yunus:69

ُقْل فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
kamu hendaklah mengatakan maka tunggulah sesungguhnya aku

beserta kalian dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Yunus:102

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َشكٍّ مِّن ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia jika adalah kalian di

dalam keraguan dari agama
Yunus:104

بُِّكْم ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sungguh telah dia telah

datang kebenaran dari tuhan kalian
Yunus:108

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sepuluh
surat semisalnya/yang menyamainya

Huud:13

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Huud:35

ِذِهۦ َسِبيلِىٓ أَْدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َعَلىٰ بَِصيرٍَة أَنَا۠ ُقْل هَٰ
kamu hendaklah mengatakan ini jalan menyeru/menyembah kepada

Allah atas/terhadap pandangan/hujjah yang nyata aku
Yusuf:108

بََه ٱْلَخْلُق َعَليِْهْم وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُقِل الـلَّـُه َخَلُقوا۟ َكَخْلِقِهۦ فَتَشَٰ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit dan bumi kamu

hendaklah mengatakan Allah (mereka) menciptakan seperti
ciptaannya maka/lalu (ia) saling menyerupai ciptaan atas mereka

Arraad:16

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16
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ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang yang buta dan

orang yang dapat melihat
Arraad:16

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمْن أَنَاَب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah disesatkan siapa

dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadaNya siapa taubat
Arraad:27

ُقْل ُهَو َربِّى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
kamu hendaklah mengatakan dia Tuhanku tidak ada tuhan selain dia

Arraad:30

ُٔونَُهۥ ِبَما اَل يَْعَلُم ِفى ٱأْلَرِْض وُهْم أَْم تُنَبّـِ ُقْل َسمُّ
kamu hendaklah mengatakan sebutkanlah mereka atau apakah

diberitahukan kepadanya dengan apa tidak dia mengetahui di dalam
bumi

Arraad:33

ُقْل إِنََّمآ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku

diperintahkan untuk aku menyembah Allah
Arraad:36

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Arraad:43

ُقْل تََمتَُّعوا۟ فَِإنَّ َمِصيرَُكْم إَِلى ٱلنَّاِر
kamu hendaklah mengatakan (kalian) bersenang-senang maka

sesungguhnya tempat kembali kalian kepada neraka
Ibrahim:30

بَِّك ِبٱْلَحقِّ ُقْل نَزََّلُهۥ ُروُح ٱْلُقُدِس ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan ia telah benar-benar menurunkannya

ruhul / roh kudus/suci dari tuhanmu dengan kebenaran
An-Nahl:102

ُقْل ُكونُوا۟ ِحَجارَةً أَْو َحِديًدا
kamu hendaklah mengatakan adalah mereka batu atau besi

Al-Isra:50

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن َقِريبًا
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

dekat
Al-Isra:51

ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلىٰ َشاِكَلِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan setiap mengerjakan atas/terhadap

(ia[pr]) yang keadaannya / bentuknya
Al-Isra:84

ُقْل ُسبَْحاَن َربِّى َهْل ُكنُت إاِلَّ بََشًرا رَُّسواًل
kamu hendaklah mengatakan maha suci Tuhanku bukankah adalah

aku kecuali/hanya manusia seorang rasul
Al-Isra:93

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Al-Isra:96
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۟ ُقْل َءاِمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَْو اَل تُؤِْمنُٓوا
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mengimani /

mempercayai dengannya atau tidak kalian beriman
Al-Isra:107

نُْه ِذْكًرا َويَْسـَُٔلونََك َعن ِذى_ٱْلَقرْنَنْيِ ُقْل َسأَتُْلوا۟ َعَليُْكم مِّ
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang zulqarnain

kamu hendaklah mengatakan akan bacakan atas kalian dari padanya
pelajaran/peringatan

Al-Kahfi:83

اًل ُقْل َهْل نُنَبِّئُُكم ِبٱأْلَْخَسِريَن أَْعمَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah/maukah dijelaskan kepada

kalian[lk] dengan/tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan
Al-Kahfi:103

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Kahfi:110

لََٰلِة ُقْل َمن َكاَن ِفى ٱلضَّ
kamu hendaklah mengatakan barang siapa adalah dia di dalam

kesesatan
Maryam:75

۟ ُقْل ُكلٌّ مُّتََربٌِّص فَتََربَُّصوا
kamu hendaklah mengatakan setiap (ia[pr]) yang menunggu-nunggu

maka menunggu
Thaahaa:135

نَُكْم أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
ataukah mereka mengambil/menjadikan dari selain dia tuhan-tuhan

kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti
kebenaran kalian

Al-Anbiyaa':24

ِن ُقْل َمن يَْكَلؤُُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر ِمَن ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan siapakah melindungi/memelihara kalian

diwaktu malam dan siang hari dari pemurah
Al-Anbiyaa':42

ُقْل إِنََّمآ أُنِذرُُكم ِبٱْلَوْحىِ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah diperingatan

kepada kalian dengan wahyu
Al-Anbiyaa':45

ُقْل إِنََّما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah

diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Anbiyaa':108

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أَنَا۠ َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya hanyalah

aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata
Al-Hajj:49

ُقْل أَفَأُنَبِّئُُكم ِبَشرٍّ مِّن ذَٰلُِكُم ٱلنَّاُر
kamu hendaklah mengatakan apakah akan (aku) terangkan pada

kalian dengan keburukan dari yang demikian itu bagi kalian
api/neraka

Al-Hajj:72
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ُروَن َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَذَكَّ
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam kalian ingat

Al-
Mu'minuun:85

بْعِ َورَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَعِظيمِ وَِٰت ٱلسَّ مَٰ ُقْل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa tuhan langit tujuh dan tuhan 'arsy`

maha besar/maha agung

Al-
Mu'minuun:86

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:87

ُقْل َمۢن ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan siapakah dengan tangannya kekuasaan

setiap sesuatu

Al-
Mu'minuun:88

َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل فَأَنَّىٰ تُْسَحُروَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan

maka mengapa ditipu / disihir

Al-
Mu'minuun:89

ُقْل أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah mentaati Allah dan

kalian hendaklah mentaati rasul
An-Nuur:54

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ رَّ ِفى ٱلسَّ ُقْل أَنزََلُه ٱلَِّذى يَْعَلُم ٱلسِّ
kamu hendaklah mengatakan dia menurunkannya yang dia

mengetahui rahasia di dalam langit dan bumi
Al-Furqon:6

ُقْل أَذَٰلَِك َخيٌْر أَْم َجنَُّة ٱْلُخْلِد ٱلَِّتى ُوِعَد
kamu hendaklah mengatakan apakah yang demikian itu kebaikan atau

surga pengekalan yang telah dijanjikan
Al-Furqon:15

ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan aku tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Al-Furqon:57

ُقْل َما يَْعبَؤُا۟ ِبُكْم َربِّى
kamu hendaklah mengatakan tidak memperdulikan dengan/kepada

kalian Tuhanku
Al-Furqon:77

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
An-Naml:64

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi
An-Naml:69

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن رَِدَف َلُكم بَْعُض ٱلَِّذى تَْستَْعجُِلوَن
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

(ia) hampir datang bagi kalian sebagian yang kalian minta
menyegerakan

An-Naml:72
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ُقْل فَأْتُوا۟ ِبِكتٍَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan

dengan sebuah kitab dari sisi Allah
Al-Qashash:49

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:71

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َجَعَل الـلَّـُه َعَليُْكُم
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika ia

menjadikan Allah atas kalian
Al-Qashash:72

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف بََدأَ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut Dia memulai menciptakan ciptaan

Al-Ankabuut:20

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه َو
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah ayat-ayat

(mukjizat) disisi Allah dan sesungguhnya hanyalah aku pemberi
peringatan yang nyata

Al-Ankabuut:50

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َشِهيًدا
kamu hendaklah mengatakan cukuplah kepada Allah diantara aku dan

diantara kamu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ankabuut:52

ِقبَُة ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut adalah dia yang mengakibatkan

Ar-Ruum:42

َل ِبُكْم َلُك ٱمْلَْوِت ٱلَِّذى وُكِّ ُقْل يَتََوفَّىُٰكم مَّ
kamu hendaklah mengatakan dia mewafatkan kalian malaikat mati

yang diserahi dengan/kepada kalian
As-Sajdah:11

نُُهْم ُقْل يَْوَم ٱْلفَتْحِ اَل يَنفَعُ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan pada hari keputusan/kemenangan tidak

dia memberi manfaat orang-orang yang mereka mengingkari iman
mereka

As-Sajdah:29

ُقْل َمن ذَا ٱلَِّذى يَْعِصُمُكم مَِّن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan barang siapa mempunyai/yang ada yang

(ia[lk]) melindungi kalian dari Allah
Al-Ahzab:17

ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuannya disisi

Allah
Al-Ahzab:63

لِمِ ٱْلَغيِْب ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتَأِْتيَنَُّكْم عَٰ
kamu hendaklah mengatakan ya dan tuhan pasti akan datang kepada

kalian (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib
Saba':3
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل َمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari

langit dan bumi
Saba':24

ُقْل يَْجَمعُ بَيْنَنَا َربُّنَا
kamu hendaklah mengatakan dia mengumpulkan diantara kita tuhan

kami
Saba':26

ُقْل أَُروِنىَ ٱلَِّذيَن أَْلَحْقتُم ِبِهۦ ُشرََكآَء
kamu hendaklah mengatakan perlihatkanlah kepadaku orang-orang

yang (kalian[lk]) perhubungkanlah dengannya sekutu-sekutu
Saba':27

زَْق مِلَن يََشآُء ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki
Saba':36

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ ُقْل إِنَّ َربِّى يَبُْسُط ٱلرِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya

Saba':39

ُقْل إِنََّمآ أَِعظُُكم ِبوَِٰحَدٍة أَن تَُقوُموا۟ لِـلَّـِه َمثْنَىٰ َوفُرََٰدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah memberi

nasihat kepada kalian dengan satu bahwa kalian berdiri kepada Allah
dua dan sendiri-sendiri

Saba':46

ُقْل َما َسأَْلتُُكم مِّْن أَْجٍر فَُهَو َلُكْم
kamu hendaklah mengatakan tidak meminta kepada kalian dari upah

maka itu (upah) bagi kalian
Saba':47

ُقْل إِنَّ َربِّى يَْقِذُف ِبٱْلَحقِّ َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Tuhanku

memasukkan/melemparkan dengan kebenaran sangat mengetahui
segala yang gaib

Saba':48

ُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوَما يُبِْدئُ ٱْلبَِٰطُل َوَما يُِعيُد
kamu hendaklah mengatakan dia datang kebenaran dan tidak

memulai (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dan tidak
mengembalikan

Saba':49

ُقْل إِن َضَلْلُت فَِإنََّمآ أَِضلُّ َعَلىٰ نَفِْسى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku menyesatkan maka

sesungguhnya untuk kesesatan diriku sendiri atas/terhadap diriku
Saba':50

ُقْل أَرََءيْتُْم ُشرََكآَءُكُم ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian sekutu-sekutu

kalian orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah
Faathir:40

َل َمرٍَّة ُقْل يُْحِييَها ٱلَِّذٓى أَنَشأََهآ أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan menghidupkannya yang (ia) telah

menjadikannya paling pertama kali
YaaSiin:79
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ُقْل نََعْم َوأَنتُْم دَِٰخُروَن
kamu hendaklah mengatakan ya dan kalian orang-orang yang telah

berendah diri
Ash-Shaafaat:18

ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ ُمنِذٌر
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku (ia[lk])

sungguh-sungguh memberi peringatan
Shaad:65

ُقْل ُهَو نَبَؤٌا۟ َعِظيٌم
kamu hendaklah mengatakan dia berita yang besar

Shaad:67

ُقْل َمآ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه ِمْن أَْجٍر
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya dari upah
Shaad:86

ِب ٱلنَّاِر ُقْل تََمتَّعْ ِبُكفْرَِك َقلِياًل إِنََّك ِمْن أَْصحَٰ
kamu hendaklah mengatakan (ia) kemudian bersenang-senanglah

dengan kekafiranmu sedikit sesungguhnya kamu dari/termasuk
kaum/golongan neraka

Az-Zumar:8

ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱلَِّذيَن يَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang-orang yang

mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui
Az-Zumar:9

ُقْل يَِٰعبَاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
kamu hendaklah mengatakan hai hamba-hamba orang-orang yang

mereka mengimani kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian
Az-Zumar:10

ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد الـلَّـَه ُمْخلًِصا لَُّه ٱلدِّيَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

untuk/bahwa aku menyembah Allah orang yang mengikhlaskan diri
baginya ketaatan

Az-Zumar:11

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Az-Zumar:13

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga
mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15

ُقْل أَفَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa

mereka menyeru dari selain Allah
Az-Zumar:38

ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38
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ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Az-Zumar:39

ُقْل أََوَلْو َكانُوا۟ اَل يَْملُِكوَن َشيْـًٔا واََل يَْعِقُلوَن يَْعِقُلوَن
kamu hendaklah mengatakan atau setiap adalah mereka adalah

mereka tidak menguasai sesuatu mereka menggunakan akal mereka
menggunakan akal

Az-Zumar:43

ُقْل يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن أَْسرَفُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah mengatakan wahai hamba-hambaku orang-orang

yang (kalian[lk]) melampaui batas atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka

Az-Zumar:53

ِهُلوَن ُقْل أَفََغيَْر الـلَّـِه تَأُْمُرٓونِّىٓ أَْعبُُد أَيَُّها ٱْلجَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka apakah selain Allah menyuruh

aku sembah manakah orang-orang yang bodoh
Az-Zumar:64

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Ghafir:66

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Fush-Shilat:6

ُقْل أَِئنَُّكْم َلتَْكفُُروَن ِبٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَرَْض ِفى يَْوَمنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh

mengingkari dengan yang dia menciptakan bumi di dalam dua
masa/hari

Fush-Shilat:9

ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُهًدى َوِشفَآٌء
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani petunjuk dan penyembuh/penawar
Fush-Shilat:44

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Fush-Shilat:52

ِبِديَن ُل ٱْلعَٰ ِن َوَلٌد فَأَنَا۠ أَوَّ ُقْل إِن َكاَن لِلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia kepada pemurah anak

laki-laki maka aku paling pertama-tama orang-orang yang
menyembah

Az-Zukhruf:81

ُقْل أَرََءيْتُم مَّا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa yang mereka

menyeru dari selain Allah
Al-Ahqaaf:4

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau/bahkan mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu

hendaklah mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Al-Ahqaaf:8
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ُقْل َما ُكنُت ِبْدًعا مَِّن ٱلرُُّسِل
kamu hendaklah mengatakan tidaklah adalah aku yang pertama dari

para rasul
Al-Ahqaaf:9

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Al-Ahqaaf:10

ُقْل فََمن يَْملُِك َلُكم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai bagi

kalian dari Allah sesuatu
Al-Fath:11

ُقْل أَتَُعلُِّموَن الـلَّـَه ِبِديِنُكْم
kamu hendaklah mengatakan apakah akan diberitahukan (oleh kalian)

Allah tentang agamamu
Al-Hujuraat:16

ُقْل تََربَُّصوا۟ فَِإنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُتََربِِّصنَي
kamu hendaklah mengatakan (kalian[lk]) menunggu maka

sesungguhnya aku beserta kalian dari orang-orang yang menunggu
Ath-Thuur:31

ُقْل إِنَّ ٱأْلَوَّلِنَي َوٱْلَءاِخِريَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang pertama kali dan

orang-orang yang kemudian
Al-Waqi'a:49

۟ ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َهاُدٓوا
kamu hendaklah mengatakan wahai orang-orang yang orang-orang

yahudi
Al-Jumu'ah:6

وَن ِمنُْه ُقْل إِنَّ ٱمْلَْوَت ٱلَِّذى تَِفرُّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya kematian yang lari dari

padanya
Al-Jumu'ah:8

رَِة ُقْل َما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر مَِّن ٱللَّْهِو َوِمَن ٱلتِّجَٰ
kamu hendaklah mengatakan apa disisi Allah kebaikan dari

permainan dan dari perniagaan
Al-Jumu'ah:11

ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم
kamu hendaklah mengatakan bahkan/tidak demikian dan tuhan

sungguh akan dibangkitkan (kalian[pr]) kemudian sungguh akan
diberitahukan terhadap apa (kalian) kerjakan

At-Taghaabun:7

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ُقْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan dia yang dia telah menjadikan kalian
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati

Al-Mulk:23

إَِليِْه تُْحَشُروَن ُقْل ُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
kamu hendaklah mengatakan dia yang menjadikan kalian

berkembang biak di dalam bumi dan kepada-Nya kalian akan
dikumpulkan

Al-Mulk:24

ُقْل إِنََّما ٱْلِعْلُم ِعنَد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya pengetahuan disisi Allah

Al-Mulk:26
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ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْهَلَكِنىَ الـلَّـُه َوَمن مَِّعىَ أَْو رَِحَمنَا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia) akhirnya
membinasakan aku Allah dan orang-orang yang bersama aku atau dia

memberi rahmat kami

Al-Mulk:28

ُن َءاَمنَّا ِبِهۦ ُقْل ُهَو ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan dia pemurah kami telah beriman

dengannya
Al-Mulk:29

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْصبَحَ َمآؤُُكْم َغْوًرا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia)

menjadikan air kalian masuk dalam tanah kering
Al-Mulk:30

ُقْل أُوِحىَ إَِلىَّ أَنَُّه ٱْستََمعَ نَفٌَر مَِّن ٱْلجِنِّ
kamu hendaklah mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku

bahwasanya (ia) mendengarkan sekumpulan dari jin-jin
Al-Jinn:1

ُقْل إِنََّمآ أَْدُعوا۟ َربِّى وآََل أُْشرُِك ِبِهۦٓ أََحًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya adalah

menyeru/menyembah Tuhanku dan tidak dipersekutukanlah
dengannya seseorang/siapapun

Al-Jinn:20

ُقْل إِنِّى آَل أَْملُِك َلُكْم َضرًّا واََل رََشًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa

bagi kalian pemberian bahaya dan tidak petunjuk yang lurus
Al-Jinn:21

ُقْل إِنِّى َلن يُجِيرَِنى ِمَن الـلَّـِه أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak dapat

dilindungiku dari Allah seorang
Al-Jinn:22

ُقْل إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب مَّا تُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan tidak (aku) mengetahui sangat dekat

apa (azab) kalian diberi nasehat
Al-Jinn:25

ِفُروَن ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱْلكَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai para pembangkan

Al-Kaafiruun:1

ُقْل ُهَو الـلَّـُه أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan dia Allah seorang

Al-Ikhlas:1

ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱْلفََلِق
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan subuh

Al-Falaq:1

ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan manusia

An-Nas:1

َءأَنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ٱتَِّخذُوِنى َوأُمِّىَ إِلََٰهنْيِ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
adakah kamu kamu mengatakan kepada manusia kalian hendaklah

mengambil aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah
Al-Maidah:116 ُقْلَت
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ُقْلَت آَل أَِجُد َمآ أَْحِمُلُكْم َعَليِْه
kamu mengatakan tidak aku mendapati apa/sesuatu membawa kalian

atasnya
At-Taubah:92

َوَلِئن ُقْلَت إِنَُّكم مَّبُْعوثُوَن ِمۢن بَْعِد ٱمْلَْوِت
dan jika kamu mengatakan sesungguhnya kalian yang dibangkitkan

dari sesudah mati
Huud:7

 َوَلوآَْل إِذْ َدَخْلَت َجنَّتََك ُقْلَت
dan mengapa tidak ketika (kamu) memasuki kebunmu kamu

mengatakan
Al-Kahfi:39

َما ُقْلُت َلُهْم إاِلَّ َمآ أََمرْتَِنى ِبِهۦٓ
tidak aku mengatakan kepada mereka kecuali apa kamu perintahkan

kepadaku dengannya
Al-Maidah:117 ُقْلُت

َوَلوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ُقْلتُم مَّا يَُكوُن َلنَآ
dan mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya kalian mengatakan

tidak ada adalah mereka bagi kami
An-Nuur:16 ُقْلتُم

اَعُة ُقْلتُم مَّا نَْدِرى َما ٱلسَّ
kalian mengatakan tidak mengetahui apa kiamat

Al-Jaatsiyah:32

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نُّؤِْمَن َلَك َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak akan beriman kepadamu Al-Baqarah:55 ُقْلتُْم

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نَّْصِبَر َعَلىٰ طََعامٍ وَِٰحٍد َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak kami bersabar

atas/terhadap tambahan makanan yang satu
Al-Baqarah:61

ذَا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنفُِسُكْم ُقْلتُْم أَنَّىٰ هَٰ
kalian mengatakan bahwasanya ini kamu hendaklah mengatakan dia

dari sisi diri/jenis-jenis kalian
Ali-Imran:165

ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلَِّذى ُقْلتُْم فَلَِم َقتَْلتُُموُهْم
dengan keterangan-keterangan yang nyata dan dengan yang kalian

mengatakan maka mengapa kalian membunuh mereka
Ali-Imran:183

إِذْ ُقْلتُْم َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taat dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:7

۟ إِذَا ُقْلتُْم فَٱْعِدُلوا َو
dan apabila kalian mengatakan maka berlaku adillah kamu

Al-An'aam:152

َحتَّىٰٓ إِذَا َهَلَك ُقْلتُْم َلن يَبَْعَث الـلَّـُه ِمۢن بَْعِدِهۦ رَُسواًل
sehingga ketika dia membinasakan kalian mengatakan tidak akan

mengirimkan Allah dari sesudahnya seorang rasul
Ghafir:34
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إِن ُكنُت ُقْلتُُهۥ فََقْد َعلِْمتَُهۥ تَْعَلُم َما ِفى نَفِْسى
jika adalah aku aku mengatakannya maka sesungguhnya telah kamu

telah mengetahuinya amu mengetahui apa di dalam diriku
Al-Maidah:116 ُقْلتُُهۥ

َش لِـلَّـِه َما َعلِْمنَا َعَليِْه ِمن ُسٓوٍء ُقْلَن حَٰ
dikatakan sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha) bagi Allah tidak

(kami) mengetahui atasnya dari jelek
Yusuf:51 ُقْلَن

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Baqarah:34 ُقْلنَا

ُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ ِمنَْها َجِميًعا
kami mengatakan kalian pergilah daripadanya (surga) semuanya

Al-Baqarah:38

ِذِه ٱْلَقْريََة إِذْ ُقْلنَا ٱْدُخُلوا۟ هَٰ َو
dan ketika kami mengatakan kalian hendaklah masuk ini negeri

Al-Baqarah:58

ثُمَّ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم
kemudian kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-A'raaf:11

ِسـِٔنَي ُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
kami mengatakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-A'raaf:166

ُقْلنَا ٱْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
kami mengatakan bawalah/muatkanlah didalamnya dari tiap-tiap

berpasang-pasangan dua
Huud:40

إِذْ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربََّك أََحاَط ِبٱلنَّاِس َو
dan ketika kami mengatakan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu

semakin meliputi dengan manusia
Al-Isra:60

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Isra:61

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Kahfi:50

ُقْلنَا يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِمَّآ أَن تَُعذَِّب
kami mengatakan wahai zulqarnain adapun bahwa menyiksa

Al-Kahfi:86

ُقْلنَا اَل تََخْف إِنََّك أَنَت ٱأْلَْعَلىٰ
kami mengatakan tidak takut sesungguhnya kamu kamu sangat tinggi

Thaahaa:68

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Thaahaa:116
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ُقْلنَا يَٰنَاُر ُكوِنى بَرًْدا َوَسلًَٰما َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kami mengatakan hai api jadilah aku dingin dan selamat

atasku/terhadapku Ibrahim
Al-Anbiyaa':69

لََّقْد ُقْلنَآ إِذًا َشطَطًا
sesungguhnya dikatakan jika demikian jauh dari kebenaran Al-Kahfi:14 ُقْلنَآ

ُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل إَِليْنَا
dikatakan kami telah beriman kepada Allah dan tidak dia

menurunkan kepada kami
Al-Baqarah:136 ۟ ُقوُلٓوا

ُن ِفى ُقُلوِبُكْم يمَٰ َا يَْدُخِل ٱإْلِ َولَِٰكن ُقوُلٓوا۟ أَْسَلْمنَا َوملَّ
akan tetapi dikatakan (kami) telah menyerahkan diri dan belum

masuk iman di dalam hati kalian
Al-Hujuraat:14

َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه ِقياًل
janji Allah sebenar-benarnya dan barang siapa paling/lebih benar dari

Allah perkataan
An-Nisa:122 ِقياًل

إاِلَّ ِقياًل َسلًَٰما َسلًَٰما
kecuali perkataan keselamatan keselamatan

Al-Waqi'a:26

 إِنَّ نَاِشئََة ٱلَّيِْل ِهىَ أََشدُّ َوطْـًٔا َوأَْقَوُم ِقياًل
sesungguhnya bangun malam dia paling keras/berat injakan dan dia

menguatkan perkataan

Al-
Muzzammil:6

إِذَا ِقيَل َلُهْم َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka Al-Baqarah:11 ِقيَل

إِذَا ِقيَل َلُهْم َءاِمنُوا۟ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

mengimani / mempercayai
Al-Baqarah:13

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya perkataan tidak / bukan / selain yang dia dikatakan
kepada mereka

Al-Baqarah:59

إِذَا ِقيَل َلُهْم َءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa (Al Quran) ia menurunkan
Allah

Al-Baqarah:91

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
bersungguh-sungguh mengikuti apa ia menurunkan Allah

Al-Baqarah:170

إِذَا ِقيَل َلُه ٱتَِّق الـلَّـَه َو
dan apabila dia dikatakan baginya kalian hendaklah bertaqwa kepada

Allah
Al-Baqarah:206
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إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

kepada
An-Nisa:61

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُكْم
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang dia dikatakan kepada mereka tahanlah tangan-tangan

kalian

An-Nisa:77

إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

kepada apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:104

ِذِه ٱْلَقْريََة إِذْ ِقيَل َلُهُم ٱْسُكنُوا۟ هَٰ َو
dan ketika dia dikatakan kepada mereka (kalian) berdiamlah ini

negeri
Al-A'raaf:161

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya dari mereka perkataan tidak / bukan / selain yang dia
dikatakan kepada mereka

Al-A'raaf:162

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َما َلُكْم إِذَا ِقيَل َلُكُم
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa bagi kalian jika

dia dikatakan untuk kalian
At-Taubah:38

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد
kemudian dia dikatakan bagi orang-orang yang mereka menganiaya

kalian hendaklah merasakan siksa pengekalan
Yunus:52

نَّا ِقيَل يَٰنُوُح ٱْهِبْط ِبَسلَٰمٍ مِّ
dia dikatakan hai Nuh turunlah dengan damai dari kami

Huud:48

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا ِقيَل َلُهم مَّاذَآ أَنزََل َربُُّكْم َقاُلٓوا۟ أَسَٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka apa yang ia menurunkan

tuhan kalian mereka berkata dongengan yang pertama kali
An-Nahl:24

۟ إِن ِقيَل َلُكُم ٱرِْجُعوا۟ فَٱرِْجُعوا َحتَّىٰ يُؤْذََن َلُكْم َو
sehingga diizinkan bagi kalian dan jika dia dikatakan untuk kalian

(kalian[lk]) kembalilah maka kembalilah kamu
An-Nuur:28

ِن إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱْسُجُدوا۟ لِلرَّْحمَٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah bersujud

kepada pemurah
Al-Furqon:60

َكذَا َعرُْشِك ا َجآَءْت ِقيَل أَهَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang dia dikatakan apakah demikian

singgasanamu
An-Naml:42

رَْح ِقيَل َلَها ٱْدُخلِى ٱلصَّ
dia dikatakan kepadanya (kamu) masuklah istana

An-Naml:44
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إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bersungguh-sungguh mengikuti apa yang ia menurunkan Allah
Luqman:21

ِقيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنََّة َقاَل يََٰليَْت َقْوِمى يَْعَلُموَن
dia dikatakan (kamu) masuklah surga ini dia mengatakan amboi,

kiranya kamu kaum mereka mengetahui
YaaSiin:26

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَُّقوا۟ َما بَنْيَ أَيِْديُكْم َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bertawakal apa yang diantara tangan-tangan kalian
YaaSiin:45

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه إِذَا ِقيَل َلُهْم أَنِفُقوا۟ ِممَّ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
menafkahkan dari apa dia memberikan rezeki kalian Allah

YaaSiin:47

إِنَُّهْم َكانُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُهْم
sesungguhnya mereka adalah mereka apabila dia dikatakan kepada

mereka
Ash-Shaafaat:35

ِقيَل ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم
dia dikatakan kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam

Az-Zumar:72

ثُمَّ ِقيَل َلُهْم أَيَْن َما ُكنتُْم تُْشرُِكوَن
kemudian dia dikatakan kepada mereka dimana apa (berhala) adalah

kalian kalian mempersekutukan
Ghafir:73

مَّا يَُقاُل َلَك إاِلَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن َقبْلَِك
tidak dikatakan kepadamu kecuali apa sungguh telah dia dikatakan

kepada rasul-rasul dari sebelum kamu
Fush-Shilat:43

إِذَا ِقيَل إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ َو
dan apabila dia dikatakan sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Al-Jaatsiyah:32

َوِفى ثَُموَد إِذْ ِقيَل َلُهْم تََمتَُّعوا۟ َحتَّىٰ ِحنيٍ
dan pada kaum tsamud ketika dia dikatakan kepada mereka (kalian)

bersenang-senang sehingga suatu waktu

Adz-
Dzaariyaat:43

ِقيَل ٱرِْجُعوا۟ َورَآَءُكْم فَٱْلتَِمُسوا۟ نُوًرا
dia dikatakan (kalian[lk]) kembalilah belakangmu maka carilah

cahaya
Al-Hadiid:13

لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

۟ إِذَا ِقيَل ٱنُشزُوا۟ فَٱنُشزُوا َو
dan apabila dia dikatakan (kalian[lk]) bangunlah maka bangunlah

Al-
Mujaadilah:11
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إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ يَْستَْغِفْر َلُكْم رَُسوُل الـلَّـِه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

memohon ampun bagi kalian rasul/utusan Allah

Al-
Munaafiquun:5

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱرَْكُعوا۟ اَل يَرَْكُعوَن َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka (kalian[lk]) ruku'lah tidak

tunduk / ruku '
Al-Mursalaat:48

إِنَُّكْم َلتَُقوُلوَن َقواًْل َعِظيًما
sesungguhnya kalian sungguh mengatakan perkataan sangat berlipat

ganda
Al-Isra:40 َلتَُقوُلوَن

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َلَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentulah ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari

jika/tidak lain ini kecuali/hanyalah sihir yang nyata
Al-An'aam:7 َلَقاَل

َلَقاُلوا۟ َربَّنَا َلوآَْل أَرَْسْلَت إَِليْنَا رَُسواًل
pasti (mereka[lk]) mengatakan ya tuhan kami mengapa tidak (kamu)

mengutus kepada kami seorang rasul
Thaahaa:134 ۟ َلَقاُلوا

رُنَا رَْت أَبْصَٰ َلَقاُلٓوا۟ إِنََّما ُسكِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan sesungguhnya dimabukkan

penglihatan kami
Al-Hijr:15 ۟ َلَقاُلٓوا

إِنَُّهۥ َلَقْوٌل فَْصٌل
sesungguhnya dia perkataan/firman penjelasan At-Taariq:13 َلَقْوٌل

إِنَُّهۥ َلَقْوُل رَُسوٍل َكِريمٍ
sesungguhnya dia benar-benar perkataan / firman seorang rasul

(ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Al-Haaqqah:40 َلَقْوُل

إِنَُّهۥ َلَقْوُل رَُسوٍل َكِريمٍ
sesungguhnya dia benar-benar perkataan / firman seorang rasul

(ia[lk]) yang sangat mulia/indah
At-Takwiir:19

ذَآ َلْو نََشآُء َلُقْلنَا ِمثَْل هَٰ
kalau dia menghendaki tentu dikatakan (oleh kami) seperti ini Al-Anfaal:31 َلُقْلنَا

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ثُمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّهۦ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِهۦ َو
kemudian mengatakan kalian kepada warisnya kita tidak kami

menyaksikan tempat / waktu kebinasaan keluarganya dan
sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar

An-Naml:49
َلنَُقوَلنَّ

َليَُقوَلنَّ َكأَن لَّْم تَُكۢن بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهۥ َمَودَّةٌ
tentu dia mengatakan seakan-akan tidakadalah diantara kalian dan

antara ia kasih sayang
An-Nisa:73 َليَُقوَلنَّ
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ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َليَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentu dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

lain ini hanyalah sihir yang nyata
Huud:7

يِّـَٔاُت َعنِّىٓ َليَُقوَلنَّ ذََهَب ٱلسَّ
tentu dia mengatakan ia melenyapkan kejahatan daripadaku

Huud:10

ذَا لِى َليَُقوَلنَّ هَٰ
tentu dia mengatakan ini bagiku

Fush-Shilat:50

َوَلِئن َسأَْلتَُهْم َليَُقوُلنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka tentu akan mengatakan

sesungguhnya hanyalah adalah kamimencela/memperolok-olok da
memain-mainkan

At-Taubah:65
َليَُقوُلنَّ

َليَُقوُلنَّ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
tentu akan mengatakan aduhai celaka kami sesungguhnya kami

adalah kami orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':46

بَِّك َليَُقوُلنَّ  َوَلِئن َجآَء نَْصٌر مِّن رَّ
dan jika dia datang pertolongan dari tuhanmu tentu akan mengatakan

Al-Ankabuut:10

َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka berpaling

Al-Ankabuut:61

َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan segala

puji bagi Allah
Al-Ankabuut:63

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه مَٰ َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَق ٱلسَّ
dan sungguh jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapakah dia

menciptakan langit dan bumi tentu akan mengatakan Allah
Luqman:25

ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38

َليَُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ ٱْلَعِزيزُ ٱْلَعلِيُم
tentu akan mengatakan (ia) menciptakan mereka[pr] maha perkasa

yang sangat mengetahui
Az-Zukhruf:9

َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه فَأَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa (ia) menciptakan

mereka tentu akan mengatakan Allah maka mengapa mereka
berpaling

Az-Zukhruf:87

أآََل إِنَُّهم مِّْن إِفِْكِهْم َليَُقوُلوَن
ingatlah/ketahuilah sesungguhnya mereka dari bohongan mereka

benar-benar mengatakan

Ash-
Shaafaat:151

َليَُقوُلوَن
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إِن َكانُوا۟ َليَُقوُلوَن  َو
dan sesungguhnya adalah mereka benar-benar mengatakan

Ash-
Shaafaat:167

ؤآَُلِء َليَُقوُلوَن  إِنَّ هَٰٓ
sesungguhnya mereka itu benar-benar mengatakan

Ad-Dukhaan:34

إِنَُّهْم َليَُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن ٱْلَقْوِل َوزُوًرا َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan yang akhirnya

berbuat mungkar dari perkataan dan dusta
Al-Mujaadilah:2

إِن يَُقوُلوا۟ تَْسَمعْ لَِقْولِِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ َو
dan jika dia mengatakan mendengarkan pada perkataan mereka

seakan-akan mereka kayu-kayu (ia[pr]) yang menyandar

Al-
Munaafiquun:4 لَِقْولِِهْم

َلْت َءايَٰتُُهۥٓ َءاْ۬عَجِمىٌّ َوَعَرِبىٌّ لََّقاُلوا۟ َلواَْل فُصِّ
pasti (mereka[lk]) mengatakan mengapa tidak benar-benar dijelaskan
ayat-ayatnya apakah bahasa asing (selain bahasa arab) dan orang arab

/ bahasa arab

Fush-Shilat:44
۟ لََّقاُلوا

َوَلِئن ِجئْتَُهم ِبـَٔايٍَة لَّيَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟
dan sungguh jika kamu datang pada mereka dengan suatu ayat tentu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Ar-Ruum:58 لَّيَُقوَلنَّ

لَّيَُقوُلنَّ َما يَْحِبُسُهۥٓ أاََل يَْوَم يَأِْتيِهْم َليَْس َمْصُروفًا َعنُْهْم
tentu akan mengatakan apa menghalanginya ingatlah pada hari dia

datang kepada mereka bukankah (ia[lk]) yang dipalingkan dari
mereka

Huud:8
لَّيَُقوُلنَّ

ؤآَُلِء َمنَّ الـلَّـُه َعَليِْهم مِّۢن بَيِْننَآ لِّيَُقوُلٓوا۟ أَهَٰٓ
supaya mereka mengatakan inikah orang-orang yang memberi

karunia Allah atas mereka dari/di antara kita
Al-An'aam:53 ۟ لِّيَُقوُلٓوا

ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟
kemudian kami mengatakan bagi orang-orang yang kalian

menyekutukan
Al-An'aam:22 نَُقوُل

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28

آ َءاتَْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل الـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فََلمَّ
maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka dia mengatakan

Allah atas/terhadap apa kami mengatakan pemelihara
Yusuf:66

َن َعَلىَّ َوالـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فَاَل ُعْدوَٰ
maka tidak ada permusuhan atas dan Allah atas/terhadap apa yang

kami mengatakan pemelihara
Al-Qashash:28
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ِزيٍد يَْوَم نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل ٱْمتأََلِْت َوتَُقوُل َهْل ِمن مَّ
pada hari kami mengatakan untuk neraka jahanam apakah apakah

kamu[pr] telah penuh dan mengucapkan apakah dari tambahan
Qaaf:30

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

إِنََّما َقْوُلنَا لَِشىٍْء إِذَآ أَرَْدنَُٰه أَن نَُّقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
sesungguhnya hanyalah perkataan kami kepada sesuatu apabila

apakah (kami) menghendakinya bahwa mengatakan baginya jadilah
maka mereka jadi

An-Nahl:40
نَُّقوَل

إِن نَُّقوُل إاِلَّ ٱْعتََرىَٰك بَْعُض َءالَِهِتنَا ِبُسٓوٍء
jika/tidak kami mengatakan melainkan menimpalah kepadamu

sebagian tuhan/sesembahan kami dengan kejahatan
Huud:54 نَُّقوُل

يْطََٰن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبنٌي َوأَُقل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ
dan aku telah mengatakan bagi kamu berdua sesungguhnya syaitan

bagi kamu berdua musuh yang nyata
Al-A'raaf:22 َوأَُقل

يَْوَم نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل ٱْمتأََلِْت َوتَُقوُل َهْل ِمن مَِّزيٍد
pada hari kami mengatakan untuk neraka jahanam apakah apakah

kamu[pr] telah penuh dan mengucapkan apakah dari tambahan
Qaaf:30 َوتَُقوُل

َر َلنَا َن ٱلَِّذى َسخَّ إِذَا ٱْستََويْتُْم َعَليِْه َوتَُقوُلوا۟ ُسبْحَٰ
apabila (kalian) duduk atasnya dan mengucapkan maha suci yang (ia)

telah berkali-kali memperjalankan bagi kami
Az-Zukhruf:13 ۟ َوتَُقوُلوا

إِذْ تََلقَّْونَُهۥ ِبأَْلِسنَِتُكْم َوتَُقوُلوَن ِبأَفَْواِهُكم مَّا َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم
tatkala (mereka) menemuinya dengan lidah/lisan kalian dan

mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa bukankah bagi kalian
dengannya pengetahuan

An-Nuur:15
َوتَُقوُلوَن

فََلُهۥ َجزَآًء ٱْلُحْسنَىٰ َوَسنَُقوُل َلُهۥ ِمْن أَْمرِنَا يُْسًرا
maka baginya balasan kebaikan dan akan mengatakan baginya dari

urusan kami kemudahan
Al-Kahfi:88 َوَسنَُقوُل

َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang tidak mereka mengetahui Al-Baqarah:118 َوَقاَل

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا۟ َلْو أَنَّ َلنَا َكرَّةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mengikuti seandainya

bahwasanya bagi kami pengembalian / pengulangan
Al-Baqarah:167
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َوَقاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم
dan dia mengucapkan kepada mereka nabi mereka

Al-Baqarah:247

َوَقاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ َءايََة ُمْلِكِهۦٓ
dan dia mengucapkan kepada mereka nabi mereka sesungguhnya

tanda-tanda kerajaannya
Al-Baqarah:248

لََّعنَُه الـلَّـُه َوَقاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا مَّفُْروًضا
dia mengutukinya Allah dan dia mengucapkan sungguh dia akan

mengambil dari hamba-hamba-mu bagian/sebagian besar yang
ditentukan

An-Nisa:118

َوَقاَل الـلَّـُه إِنِّى َمَعُكْم
dan dia mengucapkan Allah sesungguhnya aku beserta kalian

Al-Maidah:12

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhan kalian
Al-Maidah:72

َوَقاَل أَْولِيَآؤُُهم مَِّن ٱإْلِنِس
dan dia mengucapkan pelindung-pelindung mereka dari manusia

Al-An'aam:128

َجرَِة ِذِه ٱلشَّ َوَقاَل َما نََهىُٰكَما َربُُّكَما َعْن هَٰ
dan dia mengucapkan tidak dia melarang kalian berdua tuhanmu

berdua dari ini pohon
Al-A'raaf:20

فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رَِساَلَة َربِّى
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:79

َوَقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:90

لَِٰت َربِّى فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رِسَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:93

َلِمنَي َوَقاَل ُموَسىٰ يَِٰفْرَعْوُن إِنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
dan dia mengucapkan Musa hai fir'aun sesungguhnya aku seorang

rasul dari Tuhan semesta alam
Al-A'raaf:104

َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun

Al-A'raaf:127

ُروَن َوَقاَل ُموَسىٰ أِلَِخيِه هَٰ
dan dia mengucapkan Musa kepada saudaranya Harun

Al-A'raaf:142

َوَقاَل اَل َغالَِب َلُكُم ٱْليَْوَم ِمَن ٱلنَّاِس
dan dia mengucapkan tidak yang menguasai untuk kalian pada hari

dari manusia
Al-Anfaal:48
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َوَقاَل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّنُكْم إِنِّىٓ أََرٰى َما اَل تََرْوَن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku berlepas diri diantara kalian

sesungguhnya aku (aku) memandang apa tidak (kalian) melihat
Al-Anfaal:48

َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن
dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28

ِحٍر َعلِيمٍ َوَقاَل ِفْرَعْوُن ٱئْتُوِنى ِبُكلِّ سَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun datangkanlah / bawalah kepadaku

dengan setiap penyihir sangat pandai
Yunus:79

َوَقاَل ُموَسىٰ يََٰقْومِ إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه
dan dia mengucapkan Musa hai kaumku jika adalah kalian apakah

kalian beriman kepada Allah
Yunus:84

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88

َوَقاَل ٱرَْكبُوا۟ ِفيَها ِبْسمِ الـلَّـِه َمْج۪رىَٰها َوُمرَْسىَٰهآ
dan dia mengucapkan naiklah (kalian[lk]) didalamnya dengan/atas

nama Allah waktu berlayarnya dan berlabuhnya
Huud:41

ذَا يَْوٌم َعِصيٌب َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاَل هَٰ
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan dia mengucapkan ini

hari samat sulit
Huud:77

َوَقاَل ٱلَِّذى ٱْشتََرىُٰه ِمن مِّْصَر لِٱْمَرأَِتِهۦٓ
dan dia mengucapkan yang menukarnya dari negeri mesir kepada

istrinya
Yusuf:21

َوَقاَل ِنْسَوةٌ ِفى ٱمْلَِدينَِة ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز
dan dia mengucapkan wanita-wanita di dalam kota isteri sangat

perkasa
Yusuf:30

َوَقاَل ٱْلَءاَخُر إِنِّىٓ أََرىِٰنىٓ أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسى ُخبْزًا
dan dia mengucapkan yang lain sesungguhnya aku (aku)

melihat/mimpi membawa di atas kepalaku roti
Yusuf:36

َوَقاَل لِلَِّذى ظَنَّ أَنَُّهۥ نَاجٍ مِّنُْهَما ٱذُْكرِْنى ِعنَد َربَِّك
dan dia mengucapkan kepada (tuhan) yang berpendapat bahwasanya

selamat diantara keduanya (kamu) terangkanlah keadaanku disisi
tuhanmu

Yusuf:42

َوَقاَل ٱمْلَلُِك إِنِّىٓ أََرٰى
dan dia mengucapkan raja sesungguhnya aku (aku) memandang

Yusuf:43

ٍة َوَقاَل ٱلَِّذى نََجا ِمنُْهَما َوٱدََّكَر بَْعَد أُمَّ
dan dia mengucapkan yang selamat diantara keduanya dan teringat

sesudah ummat
Yusuf:45
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ا َجآَءهُ ٱلرَُّسوُل َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦ فََلمَّ
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya maka tatkala dia telah sampai padanya mengetahui
Yusuf:50

َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦٓ أَْستَْخلِْصُه لِنَفِْسى
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya akan mengikhlaskannya/memilihnya kepadaku/untukku
Yusuf:54

َعتَُهْم ِفى رَِحالِِهْم َوَقاَل لِِفتْيَِٰنِه ٱْجَعُلوا۟ ِبضَٰ
dan dia mengucapkan kepada bujang-bujangnya (mereka)

jadikanlah/masukkanlah barang-barang mereka di dalam karung-
karung mereka

Yusuf:62

َوَقاَل يَٰبَِنىَّ اَل تَْدُخُلوا۟ ِمۢن بَاٍب وَِٰحٍد
dan dia mengucapkan hai anak-anakku tidak kalian kelak memasuki

dari pintu yang satu
Yusuf:67

َوتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يَٰٓأََسفَىٰ َعَلىٰ يُوُسَف
(ia) benar-benar memalingkan dari mereka dan dia mengucapkan

aduhai duka-citaku atas/terhadap yusuf
Yusuf:84

َوَقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِمْصَر إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
dan dia mengucapkan kalian hendaklah masuk negeri mesir jika ia

menghendaki Allah keadaan aman
Yusuf:99

ذَا تَأِْويُل رُْءيَٰىَ ِمن َقبُْل إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم َوَقاَل يَٰٓأَبَِت هَٰ
dan dia mengucapkan wahai bapakku ini tabir/pengertian mimpiku
dari sebelum sesungguhnya dia dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana

Yusuf:100

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِن تَْكفُُرٓوا۟ أَنتُْم َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan dia mengucapkan Musa jika kalian mengingkari kalian dan orang

di dalam bumi semuanya
Ibrahim:8

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِرُُسلِِهْم َلنُْخرَِجنَُّكم مِّْن أَرِْضنَآ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari kepada

rasul-rasul mereka sungguh akan diusir kalian[lk] dari negeri kami
Ibrahim:13

َا ُقِضىَ ٱأْلَْمُر مَّآ أَنَا۠ ِبُمْصرِِخُكْم َوَمآ أَنتُم ِبُمْصرِِخىَّ يْطَُٰن ملَّ َوَقاَل ٱلشَّ
dan dia mengucapkan syaitan tatkala (ia) telah diputuskan perkata itu

tidaklah aku dengan menolong kalian dan tidak kalian dengan
menolong aku

Ibrahim:22

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َلْو َشآَء الـلَّـُه َما َعبَْدنَا ِمن ُدوِنِهۦ
dan dia mengucapkan orang-orang yang kalian menyekutukan jika ia

menghendaki Allah tidak (kami) menyembah dari selain dia
An-Nahl:35

َوَقاَل الـلَّـُه اَل تَتَِّخذُٓوا۟ إِلََٰهنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dia mengucapkan Allah tidak kalian menjadikan dua tuhan dua

An-Nahl:51
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َ َمااًل َوَوَلًدا أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77

۟ َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaumnya orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mu'minuun:33

ذَآ إآِلَّ إِفٌْك َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ini ini

kecuali/hanyalah perpalingan / kebohongan
Al-Furqon:4

يَأُْكُل ِمنَْها َوَقاَل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
makan daripadanya dan dia mengucapkan orang-orang yang zalim

tidak lain kalian mengikuti hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Furqon:8

َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا
dan dia mengucapkan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami
Al-Furqon:21

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل ٱلرَُّسوُل يَٰرَبِّ إِنَّ َقْوِمى ٱتََّخذُوا۟ هَٰ
dan dia mengucapkan mengetahui ya tuhanku sesungguhnya kaum

mereka mengambil/menjadikan ini al quran yang dijauhi
Al-Furqon:30

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16

َم َضاِحًكا مِّن َقْولَِها َوَقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ فَتَبَسَّ
maka (ia) sengaja senyum (ia[lk]) yang menertawakan dari

perkataannya dan dia mengucapkan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku
An-Naml:19

بًا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari apakah

telah adalah kami tanah
An-Naml:67

َوَقاَل ُموَسىٰ َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ِمْن ِعنِدِهۦ
dan dia mengucapkan Musa Tuhanku paling mengetahui

dengan/kepada siapa dia datang dengan petunjuk dari sisi-Nya
Al-Qashash:37

ُ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََل
dan dia mengucapkan fir'aun wahai pemuka-pemuka

Al-Qashash:38

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

Al-Qashash:80
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۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ankabuut:12

َوَقاَل إِنََّما ٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan dia mengucapkan sesungguhnya hanyalah (kalian) ambil/sembah

dari selain Allah
Al-Ankabuut:25

 فَـَٔاَمَن َلُهۥ ُلوٌط َوَقاَل
lalu (dia) beriman baginya Lut dan dia mengucapkan

Al-Ankabuut:26

َن يمَٰ َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوٱإْلِ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

dan keimanan
Ar-Ruum:56

اَعُة َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَأِْتينَا ٱلسَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak ia

akan mendatangkan kepada kami kiamat
Saba':3

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلىٰ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

apakah/maukah tunjukkan padamu atas/terhadap seorang laki-laki
diterangkan kepada kalian

Saba':7

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َلوآَْل أَنتُْم َلُكنَّا ُمؤِْمِننَي َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن نُّؤِْمَن ِبهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak
beriman dengan/kepada ini al-qur'an kalau tidak kalian tentu kamu

menjadi para yang beriman

Saba':31

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

َا َجآَءُهْم َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ ملَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

terhadap kebenaran tatkala ia datang kepada mereka
Saba':43

َوَقاَل إِنِّى ذَاِهٌب إَِلىٰ َربِّى َسيَْهِديِن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku (dia)

akan memberi petunjuk kepadaku
Ash-Shaafaat:99

ِحٌر َكذَّاٌب ذَا سَٰ ِفُروَن هَٰ َوَقاَل ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan para pembangkan ini (ia[lk]) yang menyihir

pendusta
Shaad:4

َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم رُُسٌل مِّنُكْم
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya apakah

tidak mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kalian
Az-Zumar:71
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لِِديَن َوَقاَل َلُهْم َخزَنَتَُها َسلٌَٰم َعَليُْكْم ِطبْتُْم فَٱْدُخُلوَها خَٰ
dan dia mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya

kehormatan/kesejahteraan atas kalian baiklah/bahagialah kamu maka
masukilah ia/sorga itu orang-orang yang kekal

Az-Zumar:73

َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِنىٓ أَْقتُْل ُموَسىٰ َوْليَْدُع َربَُّهۥٓ
dan dia mengucapkan fir'aun biarkan aku membunuh Musa dan

hendaklah dia berdo'a tuhannya
Ghafir:26

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر
dan dia mengucapkan Musa sesungguhnya aku berlindung dengan

tuhan dan tuhan kalian dari setiap orang yang kemudian
menyombongkan diri

Ghafir:27

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28

َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن
dan dia mengucapkan yang ia beriman

Ghafir:30

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36

َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوِن
dan dia mengucapkan yang ia beriman hai kaumku (kalian[lk])

bersunguh-sungguhlah untuk mengikuti aku
Ghafir:38

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ِفى ٱلنَّاِر لَِخزَنَِة َجَهنََّم
dan dia mengucapkan orang-orang yang di dalam neraka kepada

penjaga neraka jahanam
Ghafir:49

َوَقاَل َربُُّكُم ٱْدُعوِنىٓ أَْستَجِْب َلُكْم
dan dia mengucapkan tuhan kalian berdo'alah kepada-ku (oleh

kalian) akan (aku) memperkenankan bagi kalian
Ghafir:60

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْسَمُعوا۟ لِهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

mendengar kepada ini al-qur'an
Fush-Shilat:26

نَا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َربَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيِْن أََضالَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ya

tuhan kami perlihatkan kepada kami dua orang yang menyesatkan
kami

Fush-Shilat:29

لًِحا َوَقاَل إِنَِّنى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan dia mengucapkan sesungguhnya

aku termasuk orang-orang yang berserah diri / patuh
Fush-Shilat:33
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۟ يَنظُُروَن ِمن طَْرٍف َخِفىٍّ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
mereka melihat dari pandangan mata sangat tersembunyi dan dia

mengucapkan orang-orang yang mereka mengimani
Asy-Syuura:45

۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ahqaaf:11

ذَا َما َلَدىَّ َعِتيٌد َوَقاَل َقِرينُُهۥ هَٰ
dan dia mengucapkan temannya ini apa yang di sisiku tersedia

Qaaf:23

ِحٌر أَْو َمْجنُوٌن فَتََولَّىٰ ِبرُْكِنِهۦ َوَقاَل سَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dengan

kekuatannya dan dia mengucapkan (ia[lk]) yang menyihir atau
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:39

ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26

ُن َوَقاَل َصَوابًا الَّ يَتََكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
tidak menjadi mengatakan kecuali siapa/orang memberi izin baginya

pemurah dan dia mengucapkan yang benar
An-Naba:38

ُن َما َلَها نسَٰ َوَقاَل ٱإْلِ
dan dia mengucapkan manusia apa ia

Az-Zalzalah:3

َن ِعْلًما َوَقااَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi daud dan sulaiman

pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi
Allah

An-Naml:15
َوَقااَل

َوَقاَلت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dan dia mengatakan segolongan dari penduduk kitab Ali-Imran:72 َوَقاَلت

َرٰى َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َليَْسِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang Yahudi ia bukanlah orang-orang nasrani

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113 َوَقاَلِت

َرٰى َليَْسِت ٱْليَُهوُد َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani ia bukanlah orang Yahudi

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113

َرٰى نَْحُن أَبْنَٰٓؤُا۟ الـلَّـِه َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َوٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani

kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya
Al-Maidah:18

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد يَُد الـلَّـِه َمْغُلوَلٌة
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi tangan Allah yang

dibelenggu
Al-Maidah:64
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َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد ُعزَيٌْر ٱبُْن الـلَّـِه
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi uzair putra Allah

At-Taubah:30

َرى ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن الـلَّـِه َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani al masih putra Allah

At-Taubah:30

ا َرأَيْنَُهۥٓ أَْكبَرْنَُهۥ َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَليِْهنَّ فََلمَّ
dan ia telah berkata kamu hendaklah keluar keluar atas mereka maka

tatkala (ia) melihatnya (mereka[pr]) kagum padanya dan (mereka)
membagi/memotong tangan mereka[pr]

Yusuf:31

َوَقاَلِت ٱْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعنْيٍ لِّى َوَلَك اَل تَْقتُُلوهُ
dan ia telah berkata isteri fir'aun penyejuk mata bagiku dan bagimu

tidak membunuhnya
Al-Qashash:9

َوَقاَلْت أُوَلىُٰهْم أِلُْخَرىُٰهْم فََما َكاَن َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضٍل
dan dia mengatakan orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang

terakhir maka tidak adalah dia bagi kalian atas kami dari karunia
Al-A'raaf:39 َوَقاَلْت

َوَغلََّقِت ٱأْلَبْوََٰب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه
dan telah benar-benar menutup pintu-pintu dan dia mengatakan
kemarilah bagi kamu dia mengatakan tempat berlindung Allah

Yusuf:23

يِه فَبَُصرَْت ِبِهۦ َعن ُجنٍُب َوَقاَلْت أِلُْخِتِهۦ ُقصِّ
dan dia mengatakan kepada saudara perempuannya

selidikilah/ikutilah dia maka (ia) melihat dengannya dari jauh
Al-Qashash:11

َوَقاَلْت َعُجوزٌ َعِقيٌم
dan dia mengatakan orang tua mandul

Adz-
Dzaariyaat:29

نَا ٱلنَّاُر َوَقاُلوا۟ َلن تََمسَّ
dan mereka berkata tidak akan ia akan menyentuh kami neraka Al-Baqarah:80 ۟ َوَقاُلوا

َوَقاُلوا۟ ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ
dan mereka berkata hati kami tutup

Al-Baqarah:88

َوَقاُلوا۟ َلن يَْدُخَل ٱْلَجنََّة
dan mereka berkata tidak ia akan masuk surga ini

Al-Baqarah:111

َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan mereka berkata ia telah mengambil Allah anak

Al-Baqarah:116

۟ َرٰى تَْهتَُدوا َوَقاُلوا۟ ُكونُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ
dan mereka berkata adalah mereka yahudi atau nasrani mereka telah

mendapat petunjuk
Al-Baqarah:135

َوَقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغفْرَانََك
dan mereka berkata kami dengar dan kami taat kami mohon ampunan

kamu
Al-Baqarah:285
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ْخوَِٰنِهْم إِذَا َضَربُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَقاُلوا۟ إِلِ
dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka tatkala mereka

melempar di dalam bumi
Ali-Imran:156

نًا َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َوِنْعَم ٱْلوَِكيُل فَزَاَدُهْم إِيمَٰ
maka dia menambah mereka keimanan dan mereka berkata cukuplah

kami Allah dan sebaik-baik pelindung
Ali-Imran:173

َوَقاُلوا۟ َربَّنَا لَِم َكتَبَْت َعَليْنَا ٱْلِقتَاَل
dan mereka berkata ya tuhan kami mengapa kamu mewajibkan atas

kami perang-perang
An-Nisa:77

َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َمَلٌك
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya malaikat

Al-An'aam:8

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya

suatu ayat/mukjizat dari tuhannya
Al-An'aam:37

ٌم َوَحرٌْث ِحْجٌر الَّ يَطَْعُمَهآ ِذِهۦٓ أَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini binatang-binatang ternak dan tanaman

larangan tidak (boleh) dia memakan keduanya
Al-An'aam:138

مِ َخالَِصٌة لِّذُُكورِنَا ِذِه ٱأْلَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ َما ِفى بُطُوِن هَٰ
dan mereka berkata apa yang ada di dalam perut ini binatang ternak

yang menjernihkan untuk laki-laki kami
Al-An'aam:139

ذَا َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َهَدىٰنَا لِهَٰ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang dia menunjuki kami

kepada ini
Al-A'raaf:43

لِحُ ٱئِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ َوَقاُلوا۟ يَٰصَٰ
dan mereka berkata hai saleh kamu hendaklah medatangkan kepada

kami dengan apa kamu menasehati kami
Al-A'raaf:77

َوَقاُلوا۟ َمْهَما تَأِْتنَا ِبِهۦ ِمْن َءايٍَة
dan mereka berkata bagaimanapun ia akan mendatangkan kepada

kami dengannya dari ayat/keterangan
Al-A'raaf:132

َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َسيُؤِْتينَا الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ َورَُسوُلُهۥٓ
dan mereka berkata cukuplah Allah akan memberi kepada kami Allah

dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59

َوَقاُلوا۟ اَل تَنِفُروا۟ ِفى ٱْلَحرِّ
dan mereka berkata tidak berangkat di dalam panas terik

At-Taubah:81

عَ ٱْلقَِٰعِديَن َوَقاُلوا۟ ذَرْنَا نَُكن مَّ
dan mereka berkata (kami) membiarkan adalah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:86

َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذى نُزَِّل َعَليِْه ٱلذِّْكُر إِنََّك مَلَْجنُوٌن
dan mereka berkata wahai yang benar-benar diturunkan atasnya

peringatan sesungguhnya kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Hijr:6
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َوَقاُلوا۟ َلن نُّؤِْمَن َلَك
dan mereka berkata tidak beriman kepadamu

Al-Isra:90

ُن َوَلًدا َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak

Maryam:88

بِِّهۦٓ َوَقاُلوا۟ َلواَْل يَأِْتينَا ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak datang kepada kami dengan

ayat/bukti dari tuhannya
Thaahaa:133

نَُهۥ بَْل ِعبَاٌد مُّْكرَُموَن ُن َوَلًدا ُسبْحَٰ َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak maha suci dia

bahkan hamba/makhluk orang-orang yang sangat dimuliakan
Al-Anbiyaa':26

ذَآ إِفٌْك مُِّبنٌي َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini perpalingan / kebohongan yang nyata

An-Nuur:12

ذَا ٱلرَُّسوِل يَأُْكُل ٱلطََّعاَم َويَْمِشى ِفى ٱأْلَْسَواِق َوَقاُلوا۟ َماِل هَٰ
dan mereka berkata mengapa ini rasul makan makanan dan

berjalan/berkeliaran di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:7

فَأَْلَقْوا۟ ِحبَاَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا۟ ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱْلغَٰلِبُوَن
lalu (mereka) melemparkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat

mereka dan mereka berkata dengan kekuasaan / kekuatan fir'aun
sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang

mengalahkan/menang

Asy-Syu'araa':44

ُلُكْم ُلنَا َوَلُكْم أَْعمَٰ َوَقاُلوا۟ َلنَآ أَْعمَٰ
dan mereka berkata bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu

amalan-amalan kalian
Al-Qashash:55

َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاُلوا۟ اَل تََخْف واََل تَْحزَْن
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan mereka berkata tidak

takut dan jangan berduka cita
Al-Ankabuut:33

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَٰت مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya ayat-ayat

(mukjizat) dari tuhannya
Al-Ankabuut:50

ِبياَل۠ َوَقاُلوا۟ َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا وَُكبَرَآَءنَا فَأََضلُّونَا ٱلسَّ
dan mereka berkata ya tuhan kami sesungguhnya kami (kami) taat

pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu
(mereka) menyesatkan kami jalan

Al-Ahzab:67

َوَقاُلوا۟ نَْحُن أَْكثَُر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
dan mereka berkata kami paling/lebih banyak harta-harta benda dan

anak-anak dan tidak kami orang-orang yang disiksa berat
Saba':35

ذَآ إآِلَّ إِفٌْك مُّفْتًَرى َوَقاُلوا۟ َما هَٰ
dan mereka berkata apa ini kecuali perpalingan / kebohongan (ia[lk])

yang dalam kondisi cepat-cepat berbuat
Saba':43
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َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَذَْهَب َعنَّا ٱْلَحزََن
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang (ia) akhirnya

menghilangkan dari kami duka-cita
Faathir:34

ذَا يَْوُم ٱلدِّيِن َوَقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا هَٰ
dan mereka berkata aduhai celaka kami ini hari pembalasan

Ash-Shaafaat:20

ل لَّنَا ِقطَّنَا َقبَْل يَْومِ ٱْلِحَساِب َوَقاُلوا۟ َربَّنَا َعجِّ
dan mereka berkata ya tuhan kami (kamu) segerakanlah dengan

secepat-cepatnya bagi kami bagian kami sebelum hari perhitungan
Shaad:16

َوَقاُلوا۟ َما َلنَا اَل نََرٰى رَِجااًل
dan mereka berkata mengapa bagi kami tidak kami melihat orang

laki-laki
Shaad:62

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َصَدَقنَا َوْعَدهُۥ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang membenarkan kami

janji-nya
Az-Zumar:74

ا تَْدُعونَآ إَِليِْه َوَقاُلوا۟ ُقُلوبُنَا ِفىٓ أَِكنٍَّة مِّمَّ
dan mereka berkata hati kami di dalam / pada penyimpanan / tutupan

dari apa mereka menyeru kepadanya
Fush-Shilat:5

َوَقاُلوا۟ َمْن أََشدُّ ِمنَّا ُقوَّةً أََو
dan mereka berkata siapakah paling keras/berat dari kami kekuatan

atau setiap
Fush-Shilat:15

َوَقاُلوا۟ لُِجُلوِدِهْم لَِم َشِهدتُّْم َعَليْنَا
dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka mengapa (kalian)

menyaksikan atas kami
Fush-Shilat:21

ُن َما َعبَْدنَُٰهم َوَقاُلوا۟ َلْو َشآَء ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata jika ia menghendaki pemurah tidak (kami)

menyembah mereka
Az-Zukhruf:20

ذَا ٱْلُقرَْءاُن َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل هَٰ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan ini al-

qur'an
Az-Zukhruf:31

اِحُر ٱْدُع َلنَا َربََّك َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّه ٱلسَّ
dan mereka berkata wahai tukang sihir kalian hendaklah menyeru

bagi kami Tuhanmu
Az-Zukhruf:49

ثُمَّ تََولَّْوا۟ َعنُْه َوَقاُلوا۟ ُمَعلٌَّم مَّْجنُوٌن
kemudian kalian telah memalingkan dari padanya dan mereka berkata

[ia[lk]) yang mengajar (ia[lk]) yang digila-gilakan
Ad-Dukhaan:14

َوَقاُلوا۟ َما ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَُموُت َونَْحيَا
dan mereka berkata tidaklah dia kecuali kehidupan kami dunia mati

dan hidup
Al-Jaatsiyah:24

فََكذَّبُوا۟ َعبَْدنَا َوَقاُلوا۟ َمْجنُوٌن َوٱزُْدِجَر
(mereka) mendustakan hamba kami dan mereka berkata (ia[lk]) yang

digila-gilakan ancaman
Al-Qamar:9
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َوَقاُلوا۟ َلْو ُكنَّا نَْسَمعُ أَْو نَْعِقُل
dan mereka berkata sekiranya adalah kami mendengarkan atau

memikirkan
Al-Mulk:10

َوَقاُلوا۟ اَل تَذَُرنَّ َءالَِهتَُكْم واََل تَذَُرنَّ َودًّا
dan mereka berkata tidak (kamu) membiarkan tuhan-tuhan kalian dan

janganlah sekali-kali (kamu) membiarkan wadd
Nuh:23

َوَقاُلٓوا۟ إِْن ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا
dan mereka berkata tidak lain dia kecuali/hanyalah kehidupan kita

dunia
Al-An'aam:29 ۟ َوَقاُلٓوا

َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا َكفَرْنَا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ
dan mereka berkata sesungguhnya kami (kami) mengingkari

dengan/terhadap apa diutus dengannya
Ibrahim:9

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا
dan mereka berkata apakah apabila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur
Al-Isra:49

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
dan mereka berkata apakah bila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur apakah sesungguhnya (kami) pasti orang
yang akan dibangkitkan penciptaan baru

Al-Isra:98

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ٱْكتَتَبََها َوَقاُلٓوا۟ أَسَٰ
dan mereka berkata dongengan yang pertama kali sungguh-sungguh

menulis
Al-Furqon:5

ِفُروَن َقاُلوا۟ ِسْحَراِن تَظََٰهَرا َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبُكلٍّ كَٰ
mereka berkata dua ahli sihir keduanya bantu membantu dan mereka

berkata sesungguhnya kami dengan/kepada tiap-tiap orang-orang
yang telah kafir

Al-Qashash:48

َوَقاُلٓوا۟ إِن نَّتَِّبعِ ٱْلُهَدٰى َمَعَك
dan mereka berkata jika mengikuti yang menunjukkan tersebut

bersama kamu
Al-Qashash:57

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا َضَلْلنَا ِفى ٱأْلَرِْض
dan mereka berkata apakah bila (kami) sesat (kk lampau) di dalam

bumi
As-Sajdah:10

َوَقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦ َوأَنَّىٰ َلُهُم ٱلتَّنَاُوُش ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan mereka berkata kami telah beriman dengannya dan bahwasannya

bagi mereka pencapaian dari tempat yang jauh
Saba':52

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َوَقاُلٓوا۟ إِْن هَٰ
dan mereka berkata tidak ini kecuali sihir yang nyata

Ash-Shaafaat:15

َوَقاُلٓوا۟ َءأَٰلَِهتُنَا َخيٌْر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ َلَك
dan mereka berkata apakah tuhan kami kebaikan atau dia tidak

(mereka) menjadikannya (kk lampau) bagimu
Az-Zukhruf:58
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طَاَعٌة َوَقْوٌل مَّْعُروٌف فَِإذَا َعزََم ٱأْلَْمُر
ketaatan dan perkataan yang diperbaiki maka apabila (ia)

membulatkan tekad perkata itu
Muhammad:21 َوَقْوٌل

َوَقْولِِهْم ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ بَْل طَبَعَ الـلَّـُه َعَليَْها ِبُكفْرِِهْم
dan perkataan mereka hati kami tutup bahkan (ia) menutup mati

Allah diatasnya dengan kekafiran mereka
An-Nisa:155 َوَقْولِِهْم

َوِبُكفْرِِهْم َوَقْولِِهْم َعَلىٰ َمْريََم بُْهتَٰنًا َعِظيًما
dan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka atas/terhadap

Maryam kedustaan sangat berlipat ganda
An-Nisa:156

َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157

َوَمِن ٱتَّبََعِن َوُقل لِّلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan orang yang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan katakanlah

bagi orang-orang yang mereka diberi kitab
Ali-Imran:20 َوُقل

َوِعظُْهْم َوُقل لَُّهْم ِفىٓ أَنفُِسِهْم َقواْلًۢ بَلِيًغا
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan katakanlah
kepada mereka di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka perkataan

berbekas

An-Nisa:63

ِمُلوَن َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم إِنَّا عَٰ
dan katakanlah bagi orang-orang yang tidak mereka beriman

bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian sesungguhnya kami
orang-orang yang telah bekerja

Huud:121

واََل تَنَْهرُْهَما َوُقل لَُّهَما َقواًْل َكِريًما
dan jangan membentak keduanya dan katakanlah terhadap keduanya

perkataan sangat mulia
Al-Isra:23

َوُقل رَّبِّ ٱرَْحْمُهَما َكَما َربَّيَاِنى َصِغيًرا
dan katakanlah Tuhan kasihanilah (mereka berdua) sebagaimana

keduanya memeliharaku yang kecil
Al-Isra:24

َوُقل لِِّعبَاِدى يَُقوُلوا۟ ٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan katakanlah kepada hamba-hamba-ku dia mengatakan yang dia

lebih baik
Al-Isra:53

َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) masukanlah aku yang menjadi

tempat masuk kebenaran dan (kamu) keluarkanlah aku yang menjadi
tempat keluar kebenaran

Al-Isra:80

َوُقل رَّبِّ زِْدِنى ِعْلًما
dan katakanlah Tuhan tambahkanlah kepadaku pengetahuan

Thaahaa:114
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َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِنى ُمنزاًَل مُّبَارًَكا َوأَنَت َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) turunkanlah aku (ia[lk]) yang
menjadi tujuan tempat turun yang berusaha untuk diberkati dan

Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun

Al-
Mu'minuun:29

يَِٰطنيِ َوُقل رَّبِّ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َهَمزَِٰت ٱلشَّ
dan katakanlah Tuhan aku berlindung kepada Engkau dari umpatan /

bisikan buruk syaitan-syaitan

Al-
Mu'minuun:97

َوُقل رَّبِّ ٱْغِفْر َوٱرَْحْم َوأَنَت َخيُْر ٱلرَِّٰحِمنَي
dan katakanlah Tuhan ampunilah dan rahmat dan Engkau sebaik-baik

para penyayang

Al-
Mu'minuun:118

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

َوُقِل ٱْعَمُلوا۟ فََسيََرى الـلَّـُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُهۥ َوٱمْلُؤِْمنُوَن
dan katakanlah bekerjalah kalian makaakan melihat Allah

pekerjaanmu dan rasulnya dan orang-orang mukmin
At-Taubah:105 َوُقِل

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا
dan katakanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak (ia[lk])

mengambil anak
Al-Isra:111

بُِّكْم فََمن َشآَء فَْليُؤِْمن َوُقِل ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan katakanlah kebenaran dari tuhan kalian maka barang siapa ia

menghendaki maka berimanlah
Al-Kahfi:29

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َسيُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ
dan katakanlah segala puji bagi Allah akan memperhatikan kepada

kalian tanda-tanda-Nya
An-Naml:93

َوُقْل إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَِّذيُر ٱمْلُِبنُي
dan katakanlah sesungguhnya aku aku pemberian peringatan nyata Al-Hijr:89 َوُقْل

َوُقْل َجآَء ٱْلَحقُّ َوزََهَق ٱْلبَِٰطُل
dan katakanlah dia datang benar dan (ia) menghilang (ia[lk]) yang

melakukan kebathilan
Al-Isra:81

إِذَا نَِسيَت َوُقْل َعَسىٰٓ أَن يَْهِديَِن
jika (kamu) melupakan dan katakanlah dia mudah-mudahan akan

(dia) memberi petunjuk kepadaku
Al-Kahfi:24

َوُقْل َءاَمنُت ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمن ِكتٍَٰب
dan katakanlah (aku) telah beriman dengan apa yang ia menurunkan

Allah dari kitab
Asy-Syuura:15
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فَٱْصفَحْ َعنُْهْم َوُقْل َسلٌَٰم فََسْوَف يَْعَلُموَن
maka maafkanlah dari mereka dan katakanlah

kehormatan/kesejahteraan maka kelak mereka mengetahui
Az-Zukhruf:89

ذَا بََشًرا َش لِـلَّـِه َما هَٰ َوُقْلَن حَٰ
dan (mereka[pr]) berkata sempurna (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

bagi Allah bukanlah ini manusia
Yusuf:31 َوُقْلَن

ْعُروفًا فَيَطَْمعَ ٱلَِّذى ِفى َقْلِبِهۦ َمرٌَض َوُقْلَن َقواًْل مَّ
maka (sehingga) menginginkan yang di dalam hatinya penyakit dan

(mereka[pr]) berkata perkataan yang benar-benar baik
Al-Ahzab:32

َوُقْلنَا يَٰٓـَٔاَدُم
dan kami berkata wahai Adam Al-Baqarah:35 َوُقْلنَا

َوُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dan kami berkata kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-Baqarah:36

ًدا َوُقْلنَا َلُهُم ٱْدُخُلوا۟ ٱْلبَاَب ُسجَّ
dan kami berkata kepada mereka kalian hendaklah masuk pintu sujud

An-Nisa:154

بِْت َوُقْلنَا َلُهْم اَل تَْعُدوا۟ ِفى ٱلسَّ
dan kami berkata kepada mereka tidak melanggar di dalam hari sabtu

An-Nisa:154

َوُقْلنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ لِبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْسُكنُوا۟ ٱأْلَرَْض
dan kami berkata dari sesudahnya itu bagi Bani Israil (kalian)

berdiamlah bumi
Al-Isra:104

فََكذَّبْنَا َوُقْلنَا َما نَزََّل الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
maka (kami) mendustakan dan kami berkata tidak Dia telah

berangsur-angsur menurunkan Allah dari sesuatu
Al-Mulk:9

َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة نَّْغِفْر َلُكْم َخطَٰيَُٰكْم
dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosamengampuni bagi

kalian kesalahan-kesalahanmu
Al-Baqarah:58 ۟ َوُقوُلوا

َوُقوُلوا۟ لِلنَّاِس ُحْسنًا
dan kalian hendaklah mengatakan kepada manusia kebaikan

Al-Baqarah:83

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقوُلوا۟ رَِٰعنَا َوُقوُلوا۟ ٱنظُرْنَا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengatakan

peliharalah dan kalian hendaklah mengatakan perhatikanlah kami
Al-Baqarah:104

ْعُروفًا َوٱْرزُُقوُهْم ِفيَها َوٱْكُسوُهْم َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّ
dan perbelanjaan mereka darinya (hasil harta itu) dan pakaian mereka

dan kalian hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang
benar-benar baik

An-Nisa:5
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ْعُروفًا نُْه َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّ فَٱْرزُُقوُهم مِّ
maka kalian hendaklah memberi rezki dari padanya dan kalian

hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang benar-benar
baik

An-Nisa:8

وَُكُلوا۟ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َوُقوُلوا۟ ِحطٌَّة
dan kalian hendaklah memakan daripadanya dimana saja kalian telah

menghendaki dan kalian hendaklah mengatakan bebaskan dosa
Al-A'raaf:161

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70

َوُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليْنَا َوأُنِزَل إَِليُْكْم
dan kalian hendaklah mengatakan kami telah beriman dengan yang

dia menurunkan kepada kami dan diturunkan (ia) kepadamu
Al-Ankabuut:46 ۟ َوُقوُلٓوا

َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن نَافَُقوا۟ َوِقيَل َلُهْم
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang para yang

munafik dan dikatakan kepada mereka
Ali-Imran:167 َوِقيَل

َوِقيَل ٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلقَِٰعِديَن
dan dikatakan (kalian[lk]) duduklah/tinggallah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:46

َوِقيَل يَٰٓأَرُْض ٱبَْلِعى َمآَءِك
dan dikatakan hai bumi telanlah air kamu[pr]

Huud:44

َوٱْستََوْت َعَلى ٱْلُجوِدىِّ َوِقيَل بُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan berlabuh atas/terhadap bukit Judi dan dikatakan kebinasaan bagi

kaum yang mendzalmi
Huud:44

َوِقيَل لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َماذَآ أَنزََل َربُُّكْم
dan dikatakan bagi orang-orang yang mereka bertakwa apa yang ia

menurunkan tuhan kalian
An-Nahl:30

َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنتُم مُّْجتَِمُعوَن
dan dikatakan kepada manusia (orang banyak) apakah kalian orang-

orang yang akhirnya berkumpul
Asy-Syu'araa':39

َوِقيَل َلُهْم أَيَْن َما ُكنتُْم تَْعبُُدوَن
dan dikatakan kepada mereka dimana apakah adalah kalian kalian

menyembah
Asy-Syu'araa':92

َوِقيَل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم فََدَعْوُهْم فََلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهْم
dan dikatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-sekutu kalian maka

(mereka) menyerunya maka tidak dia memperkenankan kepada
mereka

Al-Qashash:64
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َوِقيَل َلُهْم ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
dan dikatakan kepada mereka kalian hendaklah merasakan siksa

api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan
As-Sajdah:20

َوِقيَل لِلظَّٰلِِمنَي ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
dan dikatakan pada orang-orang yang zalim kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian kalian melakukan
Az-Zumar:24

َلِمنَي َوِقيَل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Az-Zumar:75

َوِقيَل ٱْليَْوَم نَنَسىُٰكْم َكَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم
dan dikatakan pada hari melupakan kalian[lk] sebagaimana (kalian)

melupakan pertemuan hari kamu
Al-Jaatsiyah:34

َوِقيَل ٱْدُخاَل ٱلنَّاَر َمعَ ٱلدَِّٰخلنَِي
dan dikatakan (kalian berdua) masuklah api/neraka bersama orang-

orang yang masuk
At-Tahriim:10

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَدَُّعوَن َوِقيَل هَٰ
dan dikatakan ini yang adalah kalian dengannya meminta

Al-Mulk:27

َوِقيَل َمْن َراٍق
dan dikatakan siapa yang mengobati / menaikkan

Al-Qiyaamah:27

ؤآَُلِء َقْوٌم الَّ يُؤِْمنُوَن َوِقيلِِهۦ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓ
dan perkataannya ya tuhanku sesungguhnya mereka itu kaum tidak

mereka beriman
Az-Zukhruf:88 َوِقيلِِهۦ

ِفُروَن َوَما ِهىَ إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلبََشِر َولِيَُقوَل ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلكَٰ
dan hendaklah mengatakan orang-orang yang di dalam hati mereka

penyakit dan orang-orang kafir dan tidak dia kecuali sebutan bagi
manusia

Al-
Muddaththir:31

َولِيَُقوَل

وََكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َولِيَُقوُلوا۟ َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُهۥ لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan demikianlah kami ulang-ulang ayat-ayat dan hendaklah

mengatakan kamu mempelajari dan agar kami menjelaskan bagi
kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-An'aam:105
۟ َولِيَُقوُلوا

َخافُوا۟ َعَليِْهْم فَْليَتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوْليَُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
mereka mengkhawatirkan atas mereka maka mereka hendaklah

bertakwa Allah dan mereka hendaklah mengatakan perkataan yang
benar

An-Nisa:9
۟ َوْليَُقوُلوا

َونَُقوُل ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan kami mengatakan kalian hendaklah merasakan siksa yang

membakar
Ali-Imran:181 َونَُقوُل

واََل َضرًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر
dan tidak pemberian bahaya dan kami mengatakan bagi orang-orang

yang mereka menganiaya kalian hendaklah merasakan siksa api
neraka

Saba':42
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ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53
َويَُقوُل

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ ُد هَٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan mereka mengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18

بِِّهۦٓ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu tanda dari tuhannya
Arraad:7

بِِّهۦ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu ayat dari tuhannya
Arraad:27

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْسَت ُمرَْساًل
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari kamu bukankah

orang-orang yang cekatan untuk diutus
Arraad:43

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27

َويَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُْشرِْك ِبَربِّىٓ أََحًدا
mengatakan amboi, kiranya aku tidak dipersekutukan dengan tuhan

seseorang/siapapun
Al-Kahfi:42

ُن أَِءذَا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َحيًّا نسَٰ َويَُقوُل ٱإْلِ
mengatakan manusia apakah apabila apa (aku) telah mati sungguh

kelak akan dikeluarkan kehidupan
Maryam:66

َويَُقوُل ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
mengatakan kalian hendaklah merasakan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-Ankabuut:55

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َلواَْل نُزَِّلْت ُسورَةٌ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani mengapa tidak

benar-benar diturunkan suatu surat
Muhammad:20

بًۢا َويَُقوُل ٱْلَكاِفُر يََٰليْتَِنى ُكنُت تُرَٰ
mengatakan (ia[lk]) yang membangkang/kafir amboi, kiranya aku

adalah aku tanah
An-Naba:40

إِن يََرْوا۟ َءايًَة يُْعرُِضوا۟ َويَُقوُلوا۟ ِسْحٌر مُّْستَِمرٌّ َو
Dan jika mereka memperhatikan "tanda (muXjizat)," dipalingkan

mengatakan sihir (ia[lk]) yang terus menerus
Al-Qamar:2 ۟ َويَُقوُلوا
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َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:75 َويَُقوُلوَن

َويَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan mereka mengatakan dia dari sisi Allah

Ali-Imran:78

َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:78

َويَُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا َوٱْسَمعْ َغيَْر ُمْسَمعٍ
dan mereka mengatakan kami dengar dan/tetapi kami mendurhakai

dan kamu hendaklah mndengarkan tidak / bukan / selain orang yang
cepat mendengarkan

An-Nisa:46

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51

نُْهْم َويَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإذَا بََرزُوا۟ ِمْن ِعنِدَك بَيََّت طَآِئفٌَة مِّ
dan mereka mengatakan ketaatan maka apabila mereka telah nampak

dari sisimu dia mengambil keputusan segolongan dari mereka
An-Nisa:81

َويَُقوُلوَن نُؤِْمُن ِببَْعٍض َونَْكفُُر ِببَْعٍض
dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan

mengingkari dengan sebagian
An-Nisa:150

ذَا ٱأْلَْدنَىٰ َويَُقوُلوَن َسيُْغفَُر َلنَا أََلْم يُؤَْخذْ َعَليِْهم مِّيثَُٰق ٱْلِكتَِٰب هَٰ
ini yang rendah dan mereka mengatakan kelak akan diampuni bagi

kami bukankah dia diambil atas mereka perjanjian kitab
Al-A'raaf:169

َوِمنُْهُم ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱلنَِّبىَّ َويَُقوُلوَن ُهَو أُذٌُن
dan diantara mereka orang-orang yang disakiti nabi dan mereka

mengatakan dia apa yang didengarnya
At-Taubah:61

ؤُنَا ِعنَد الـلَّـِه ؤآَُلِء ُشفَعَٰٓ َويَُقوُلوَن هَٰٓ
dan mereka mengatakan mereka itu pemberi syafaat kepada kami

disisi Allah
Yunus:18

بِِّهۦ َويَُقوُلوَن َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka mengatakan mengapa tidak dia menurunkan atasnya

suatu keterangan dari tuhannya
Yunus:20

ذَا ٱْلَوْعُد َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman

Yunus:48

فََسيُنِْغُضوَن إَِليَْك رُُءوَسُهْم َويَُقوُلوَن َمتَىٰ ُهَو
lalu menggeleng-gelengkan kepadamu kepala mereka dan mereka

mengatakan kapan, bilakah dia
Al-Isra:51
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َن َربِّنَآ إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا مَلَفُْعواًل َويَُقوُلوَن ُسبْحَٰ
dan mereka mengatakan maha suci tuhan kami sesungguhnya adalah

dia janji tuhan kami pasti yang dilaksanakan
Al-Isra:108

َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22

ا ِبٱْلَغيِْب َويَُقوُلوَن َسبَْعٌة َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم رَْجمًۢ
terkaan dengan/terhadap yang gaib dan mereka mengatakan tujuh dan

(ia[lk]) yang kedelapan mereka anjing mereka
Al-Kahfi:22

ذَا ٱْلِكتَِٰب َويَُقوُلوَن يََٰويَْلتَنَا َماِل هَٰ
dan mereka mengatakan aduhai celaka kami apakah ini kitab

Al-Kahfi:49

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Anbiyaa':38

َويَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوِبٱلرَُّسوِل َوأَطَْعنَا ثُمَّ
dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

kepada rasul dan kami taat kemudian
An-Nuur:47

يَْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِمنَي َويَُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجوًرا
pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa dan mereka mengatakan

larangan/halangan yang dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:22

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
An-Naml:71

ِدِقنَي ذَا ٱْلفَتْحُ إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini keputusan/kemenangan

jika adalah kalian para yang membenarkan
As-Sajdah:28

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Saba':29

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
YaaSiin:48

َويَُقوُلوَن أَِئنَّا َلتَارُِكٓوا۟ َءالَِهِتنَا لَِشاِعٍر مَّْجنُونٍۭ
dan mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami)

sungguhmeninggikan tuhan/sesembahan kami karena (ia[lk]) yang
menyair (ia[lk]) yang digila-gilakan

Ash-Shaafaat:36
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َويَُقوُلوَن ِفىٓ أَنفُِسِهْم َلواَْل يَُعذِّبُنَا الـلَّـُه
dan mereka mengatakan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka

mengapa tidak sungguh-sungguh akan menyiksa kita Allah
Al-Mujaadilah:8

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Mulk:25

َا َسِمُعوا۟ ٱلذِّْكَر َويَُقوُلوَن إِنَُّهۥ مَلَْجنُوٌن ملَّ
tatkala Maha mendengar peringatan dan mereka mengatakan

sesungguhnya dia benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Qalam:51

ْخوَِٰنِهْم َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱمْلَُعوِِّقنَي ِمنُكْم َوٱْلَقآِئلنَِي إِلِ
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang merintangi

diantara kalian dan orang yang berkata kepada saudara-saudara
mereka

Al-Ahzab:18
َوٱْلَقآِئلنَِي

رَّآُء رَّآُء َوٱلسَّ َحتَّىٰ َعفَوا۟ وََّقاُلوا۟ َقْد َمسَّ َءابَآَءنَا ٱلضَّ
sehingga mereka memafaafkan dan mereka berkata sungguh telah dia

menimpa bapak / nenek moyang kami penderitaan dan kesenangan
Al-A'raaf:95 ۟ وََّقاُلوا

َوَمن يَُقْل ِمنُْهْم إِنِّىٓ إِلٌَٰه مِّن ُدوِنِهۦ
dan barang siapa mengatakan dari mereka sesungguhnya aku tuhan

dari selain dia
Al-Anbiyaa':29 يَُقْل

َحتَّىٰ يَُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
sehingga ia mengatakan mengetahui dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:214 يَُقوَل

ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا۟ ِعبَاًدا لِّى ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kemudian ia mengatakan kepada manusia adalah mereka hamba

bagiku dari selain Allah
Ali-Imran:79

أَن يَُقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
bahwa ia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi

YaaSiin:82

أَتَْقتُُلوَن رَُجاًل أَن يَُقوَل َربِّىَ الـلَّـُه
apakah (kamu) akan membunuhnya orang laki-laki bahwa ia

mengatakan tuhanku Allah
Ghafir:28

َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّىٰ يَُقوآَل إِنََّما نَْحُن ِفتْنٌَة
dan tidak diajarkan (oleh keduanya) dari seorang sehingga ia

mengatakan sesungguhnya hanyalah kami cobaan-cobaan
Al-Baqarah:102 يَُقوآَل

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dari (sebagian) manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Baqarah:8 يَُقوُل
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َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل إِنََّها بََقرَةٌ
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan bahwasanya ia

sapi betina
Al-Baqarah:68

 َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan

Al-Baqarah:69

َقاَل إِنَُّهۥ يَُقوُل إِنََّها بََقرَةٌ
dia mengatakan sesungguhnya dia dia mengatakan bahwasanya ia

sapi betina
Al-Baqarah:71

فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka sesungguhnya hanyalah dia mengatakan baginya jadilah maka

mereka jadi
Al-Baqarah:117

َمن يَُقوُل َربَّنَآ َءاِتنَا ِفى ٱلدُّنْيَا
orang dia mengatakan ya tuhan kami berilah kami di dalam dunia

Al-Baqarah:200

 َوِمنُْهم مَّن يَُقوُل
dan dari/diantara mereka orang dia mengatakan

Al-Baqarah:201

إِذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya dia mengatakan

baginya jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:47

۟ ِدُلونََك يَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَك يُجَٰ
sehingga apabila mereka datang kepadamu semakin membantahmu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-An'aam:25

َويَْوَم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن َقْوُلُه ٱْلَحقُّ
dan pada hari dia mengatakan jadilah maka mereka jadi ucapannya

benar
Al-An'aam:73

يَُقوُل ٱلَِّذيَن نَُسوهُ ِمن َقبُْل
dia mengatakan orang-orang yang mereka melupakannya dari

sebelum
Al-A'raaf:53

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang yang di

dalam hati mereka penyakit
Al-Anfaal:49

ِحِبِهۦ اَل تَْحزَْن إِذْ يَُقوُل لِصَٰ
ketika dia mengatakan kepada (ia[lk]) yang menjadi sahabatnya tidak

berduka cita
At-Taubah:40

َوِمنُْهم مَّن يَُقوُل ٱئْذَن لِّى واََل تَفِْتنِّىٓ
dan diantara mereka orang dia mengatakan izinkanlah untukku dan

janganlah membuat fitnah kepadaku
At-Taubah:49

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ فَِمنُْهم مَّن يَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدتُْه َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat maka diantara mereka orang

dia mengatakan siapa diantara kalian (ia) menambahnya
At-Taubah:124
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إِذْ يَُقوُل ٱلظَّٰلُِموَن إِن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ رَُجاًل مَّْسُحوًرا
tatkala dia mengatakan orang-orang yang zalim tidaklah kalian

mengikuti melainkan/hanyalah orang laki-laki yang disihir
Al-Isra:47

َويَْوَم يَُقوُل نَاُدوا۟ ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan pada hari dia mengatakan (mereka) menyeru sekutu-sekutuku

orang-orang yang kalian menyangka
Al-Kahfi:52

فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka sesungguhnya hanyalah dia mengatakan baginya jadilah maka

mereka jadi
Maryam:35

َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَُقوُل َونَُمدُّ َلُهۥ ِمَن ٱْلَعذَاِب َمدًّا
sekali-kali tidak kami kelak akan menulis apa dia mengatakan dan

akan memperpanjang baginya dari siksa panjang
Maryam:79

َونَرِثُُهۥ َما يَُقوُل َويَأِْتينَا فَرًْدا
dan akan mewarisinya apa dia mengatakan dan akan datang kepada

kami sendirian
Maryam:80

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن إِذْ يَُقوُل أَْمثَُلُهْم طَِريَقًة
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan ketika dia

mengatakan (ia[lk]) telah menyebabkan memisalkan mereka jalan
Thaahaa:104

يَُقوُل يََٰليْتَِنى ٱتََّخذُْت َمعَ ٱلرَُّسوِل َسِبياًل
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) mengambil bersama rasul

jalan
Al-Furqon:27

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dan diantara manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Ankabuut:10

ِبيَل ذَٰلُِكْم َقْوُلُكم ِبأَفْوَِٰهُكْم َوالـلَّـُه يَُقوُل ٱْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدى ٱلسَّ
yang demikian itu bagi kalian perkataan kalian dengan mulut-mulut

kalian dan Allah dia mengatakan benar dan dia dia menunjukkan
jalan

Al-Ahzab:4

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َو
dan ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:12

۟ يَُقوُل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا
dia mengatakan orang-orang yang mereka menindas bagi orang-

orang yang kalian mencari kesombongan diri
Saba':31

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ يَُقوُل لِْلَملَِٰٓئَكِة
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya kemudian dia

mengatakan kepada para malaikat
Saba':40

يَُقوُل أَِءنََّك مَلَِن ٱمْلَُصدِِّقنَي
dia mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh dari/termasuk

orang-orang yang membenarkan
Ash-Shaafaat:52
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فَِإذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya hanyalah

dia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi
Ghafir:68

ذَا يَْوٌم َعِسٌر ِفُروَن هَٰ مُّْهِطِعنَي إَِلى ٱلدَّاعِ يَُقوُل ٱْلكَٰ
orang-orang yang menyegerakan kepada penyeru dia mengatakan

para pembangkan ini hari kesulitan
Al-Qamar:8

۟ يَْوَم يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

munafik perempuan bagi orang-orang yang mereka mengimani
Al-Hadiid:13

َوأَنَُّهۥ َكاَن يَُقوُل َسِفيُهنَا َعَلى الـلَّـِه َشطَطًا
dan bahwasanya ia adalah dia dia mengatakan sangat bodoh diantara

kami atas/terhadap Allah jauh dari kebenaran
Al-Jinn:4

ُن يَْوَمِئٍذ أَيَْن ٱمْلَفَرُّ نسَٰ يَُقوُل ٱإْلِ
dia mengatakan manusia pada hari itu dimana tempat lari

Al-Qiyaamah:10

يَُقوُل يََٰليْتَِنى َقدَّْمُت لَِحيَاِتى
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) telah menyediakan untuk

hidupku
Al-Fajr:24

يَُقوُل أَْهَلْكُت َمااًل لُّبًَدا
dia mengatakan (aku) telah membinasakan harta banyak /

berkerumun
Al-Balad:6

ِذِهۦ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه إِن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kebaikan dia mengatakan ini dari sisi

Allah
An-Nisa:78 ۟ يَُقوُلوا

ِذِهۦ ِمْن ِعنِدَك إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقوُلوا۟ هَٰ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dia mengatakan ini

dari sisi kamu
An-Nisa:78

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169

إِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقوُلوا۟ َقْد أََخذْنَآ أَْمرَنَا ِمن َقبُْل َو
dan jika ditimpamu bencana dia mengatakan sungguh telah kami

telah mengambil urusan/keputusan kami dari sebelum
At-Taubah:50

َوَضآِئقٌۢ ِبِهۦ َصْدرَُك أَن يَُقوُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َكنزٌ
dan kesempitan dengannya dadamu bahwa dia mengatakan mengapa

tidak dia menurunkan atasnya harta simpanan
Huud:12

َوُقل لِِّعبَاِدى يَُقوُلوا۟ ٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan katakanlah kepada hamba-hamba-ku dia mengatakan yang dia

lebih baik
Al-Isra:53
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إآِلَّ أَن يَُقوُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
melainkan bahwa dia mengatakan tuhan kami Allah

Al-Hajj:40

لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم أَن يَُقوُلوا۟ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
agar dia menghukum diantara mereka bahwa dia mengatakan kami

dengar dan kami taat dan mereka itu mereka orang-orang yang
beruntung

An-Nuur:51

َمآِء َساِقطًا يَُقوُلوا۟ َسَحاٌب مَّرُْكوٌم إِن يََرْوا۟ ِكْسفًا مَِّن ٱلسَّ َو
dan jika mereka memperhatikan potongan dari langit (ia[lk]) yang

menjatuhkan dia mengatakan awan (ia[lk]) yang ditumpuk
Ath-Thuur:44

إِن يَُقوُلوا۟ تَْسَمعْ لَِقْولِِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ َو
dan jika dia mengatakan mendengarkan pada perkataan mereka

seakan-akan mereka kayu-kayu (ia[pr]) yang menyandar

Al-
Munaafiquun:4

ذَا ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ثُمَّ يَُقوُلوَن هَٰ
kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah Al-Baqarah:79 يَُقوُلوَن

َوٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ يَُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبِهۦ
dan orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan mereka

mengatakan kami telah beriman dengannya
Ali-Imran:7

ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ إِنَّنَآ َءاَمنَّا
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami sesungguhnya

kami kami telah beriman
Ali-Imran:16

ِهلِيَِّة يَُقوُلوَن َهل لَّنَا ِمَن ٱأْلَْمِر ِمن َشىٍْء ٱْلجَٰ
orang-orang jahiliyah mereka mengatakan apakah bagi kami dari

urusan ini dari sesuatu
Ali-Imran:154

مَّا اَل يُبُْدوَن َلَك يَُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَا
apa tidak mereka menerangkan bagimu/kepadamu mereka

mengatakan sekiranya adalah dia bagi kami
Ali-Imran:154

يَُقوُلوَن ِبأَفْوَِٰهِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka tidak bukankah di

dalam hati mereka
Ali-Imran:167

ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

ذَا فَُخذُوهُ يَُقوُلوَن إِْن أُوِتيتُْم هَٰ
mereka mengatakan jika kalian diberi ini maka kalian hendaklah

mengambilnya
Al-Maidah:41

يَُقوُلوَن نَْخَشىٰٓ أَن تُِصيبَنَا َدآِئرَةٌ
mereka mengatakan menakutkan agar kami ditimpa bencana/bahaya

Al-Maidah:52
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ا يَُقوُلوَن إِن لَّْم يَنتَُهوا۟ َعمَّ  َو
dan jika tidak mereka menghentikan dari apa mereka mengatakan

Al-Maidah:73

ِهِديَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka catatlah

kami bersama para penyaksi
Al-Maidah:83

ٱلَِّذى يَُقوُلوَن فَِإنَُّهْم اَل يَُكذِّبُونََك
yang mereka mengatakan maka sesungguhnya mereka tidak mereka

mendustakan kamu
Al-An'aam:33

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah
surat semisalnya/yang menyamainya

Yunus:38

ثْلِِهۦ أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sepuluh
surat semisalnya/yang menyamainya

Huud:13

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Huud:35

 َوَلَقْد نَْعَلُم أَنََّك يَِضيُق َصْدرَُك ِبَما يَُقوُلوَن
dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kamu menjadi

merasa sempit/sesak dadamu dengan apa/sebab mereka mengatakan
Al-Hijr:97

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة طَيِِّبنَي يَُقوُلوَن َسلٌَٰم َعَليُْكُم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan baik/suci mereka mengatakan
kehormatan/kesejahteraan atas kalian

An-Nahl:32

َوَلَقْد نَْعَلُم أَنَُّهْم يَُقوُلوَن إِنََّما يَُعلُِّمُهۥ بََشٌر
dan sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya mereka mereka

mengatakan sesungguhnya hanyalah sungguh-sungguh akan
mengajarkannya seorang manusia

An-Nahl:103

 ُقل لَّْو َكاَن َمَعُهۥٓ َءالَِهٌة َكَما يَُقوُلوَن
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia bersama dia tuhan-

tuhan sebagaimana mereka mengatakan
Al-Isra:42

ا يَُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبيًرا َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka mengatakan

ketinggian sangat besar
Al-Isra:43

إِن يَُقوُلوَن إاِلَّ َكِذبًا
tidaklah mereka mengatakan kecuali (ia[lk]) mendustakan/melakukan

kebohongan
Al-Kahfi:5
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نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن إِذْ يَُقوُل أَْمثَُلُهْم طَِريَقًة
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan ketika dia

mengatakan (ia[lk]) telah menyebabkan memisalkan mereka jalan
Thaahaa:104

فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

Thaahaa:130

أَْم يَُقوُلوَن ِبِهۦ ِجنَّةٌۢ
atau mereka mengatakan dengannya penyakit gila

Al-
Mu'minuun:70

يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْغِفْر َلنَا
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka kamu

hendaklah mengampuni bagi kami

Al-
Mu'minuun:109

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ا يَُقوُلوَن َلُهم مَّ أُ۟ولَِٰٓئَك ُمبَرَُّءوَن ِممَّ
itulah mereka orang-orang yang terlepas dari apa mereka mengatakan

bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
An-Nuur:26

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami
palingkanlah / jauhkanlah dari kami siksa neraka jahanam

Al-Furqon:65

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا َهْب َلنَا
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami dan kamu

hendaklah memberikan bagi kami
Al-Furqon:74

َوأَنَُّهْم يَُقوُلوَن َما اَل يَفَْعُلوَن
dan sesungguhnya mereka mereka mengatakan apa tidak mereka

melakukan

Asy-
Syu'araa':226

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapa dia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82

بَِّك أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه بَْل ُهَو ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
ataukah mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia bahkan dia benar

dari tuhanmu
As-Sajdah:3

ٱلنَِّبىَّ يَُقوُلوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْورَةٌ َوَما ِهىَ ِبَعْورٍَة
nabi mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka

dan tidak dia dengan terbuka
Al-Ahzab:13

يَُقوُلوَن يََٰليْتَنَآ أَطَْعنَا الـلَّـَه َوأَطَْعنَا ٱلرَُّسواَل۠
mereka mengatakan amboi, kiranya kami (kami) taat Allah dan kami

taat rasul
Al-Ahzab:66

 ٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن
(kamu) bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan

Shaad:17
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أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
atau mereka mengatakan dia mengadakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Asy-Syuura:24

يَُقوُلوَن َهْل إَِلىٰ َمرَدٍّ مِّن َسِبيٍل
mereka mengatakan apakah untuk pengembalian dari jalan

Asy-Syuura:44

أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل إِِن ٱفْتََريْتُُهۥ
atau/bahkan mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu

hendaklah mengatakan jika (aku) membuat-buatnya
Al-Ahqaaf:8

فَٱْستَْغِفْر َلنَا يَُقوُلوَن ِبأَْلِسنَِتِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
maka mohon ampunan bagi kami mereka mengatakan durhaka apa

yang bukankah di dalam hati mereka
Al-Fath:11

فَٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوَسبِّحْ
maka bersabarlah kamu atas/terhadap apa yang mereka mengatakan

dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih
Qaaf:39

نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبَجبَّاٍر
kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan dan tidak

kamu atas mereka dengan memaksa
Qaaf:45

أَْم يَُقوُلوَن َشاِعٌر نَّتََربَُّص ِبِهۦ َريَْب ٱمْلَنُوِن
ataukah mereka mengatakan (ia[lk]) yang menyihir (kami) supaya

menunggu-nunggu dengannya keraguan nikmat-nikmat
Ath-Thuur:30

أَْم يَُقوُلوَن تََقوََّلُهۥ بَل الَّ يُؤِْمنُوَن
ataukah mereka mengatakan (ia) sengaja mengada-adakannya bahkan

tidak mereka beriman
Ath-Thuur:33

أَْم يَُقوُلوَن نَْحُن َجِميعٌ مُّنتَِصٌر
atau mereka mengatakan kami keseluruhan (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) (ia[lk]) yang dalam kondisi ditolong
Al-Qamar:44

وََكانُوا۟ يَُقوُلوَن أَِئذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
dan adalah mereka mereka mengatakan apakah apabila (kami) telah

mati dan (kami) adalah tanah dan tulang apakah sesungguhnya
(kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Al-Waqi'a:47

َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا
dan orang-orang yang (mereka) datang dari sesudah mereka mereka

mengatakan ya tuhan kami ampunilah bagi kami
Al-Hasyr:10

ْخوَِٰنِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب يَُقوُلوَن إِلِ
mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang

yang mereka mengingkari dari penduduk kitab
Al-Hasyr:11

ُهُم ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن اَل تُنِفُقوا۟ َعَلىٰ َمْن ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه
mereka orang-orang yang mereka mengatakan tidak kalian

menafkahkan atas/terhadap orang disisi rasul Allah

Al-
Munaafiquun:7
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يَُقوُلوَن َلِئن رََّجْعنَآ إَِلى ٱمْلَِدينَِة َليُْخرَِجنَّ ٱأْلََعزُّ ِمنَْها ٱأْلَذَلَّ
mereka mengatakan sungguh jika (kami) mengembalikan ke kota
agar menyebabkan sungguh-sungguh mengusir orang-orang yang

mulia / kuat dari padanya orang-orang hina/lemah

Al-
Munaafiquun:8

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

َوٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوٱْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمياًل
dan bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan dan

pindahlah/jauhilah mereka perpindahan kebaikan

Al-
Muzzammil:10

يَُقوُلوَن أَِءنَّا مَلَرُْدوُدوَن ِفى ٱْلَحاِفرَِة
mereka mengatakan apakah sesungguhnya (kami) sungguh (mereka)

orang-orang yang dikembalikan di dalam keadaan semula
An-Naziaat:10

أَن يَُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوُهْم اَل يُفْتَنُوَن
bahwa dia mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan

diuji
Al-Ankabuut:2 ۟ يَُقوُلٓوا

َقاُلوا۟ َسِمْعنَا فَتًى يَذُْكرُُهْم يَُقاُل َلُهۥٓ إِبْرَِٰهيُم
mereka berkata kami dengar seorang pemuda menyebut/mencela

mereka[lk] dikatakan baginya Ibrahim
Al-Anbiyaa':60 يَُقاُل

مَّا يَُقاُل َلَك إاِلَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن َقبْلَِك
tidak dikatakan kepadamu kecuali apa sungguh telah dia dikatakan

kepada rasul-rasul dari sebelum kamu
Fush-Shilat:43

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن ثُمَّ يَُقاُل هَٰ
kemudian dikatakan ini yang adalah kalian dengannya didustakan

Al-
Mutaffifiin:17

َل َعَليْنَا بَْعَض ٱأْلََقاِويِل َوَلْو تََقوَّ
dan seandaiannya (ia) sengaja mengatakan atas kami sebagian

perkataan
Al-Haaqqah:44 ٱأْلََقاِويِل

َسَوآٌء مِّنُكم مَّْن أََسرَّ ٱْلَقْوَل َوَمن َجَهَر ِبِهۦ
sama saja diantara kalian siapa yang (aku) merahasiakan (kt

sedang/akan) perkataan dan siapa (ia [lk])
menampakkan/menjelaskan dengannya

Arraad:10
ٱْلَقْوَل

ِذبُوَن فَأَْلَقْوا۟ إَِليِْهُم ٱْلَقْوَل إِنَُّكْم َلكَٰ
lalu (mereka) melemparkanlah kepada mereka perkataan

sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah mendustakan
An-Nahl:86

َمآِء َوٱأْلَرِْض َقاَل َربِّى يَْعَلُم ٱْلَقْوَل ِفى ٱلسَّ
dia mengatakan Tuhanku dia mengetahui perkataan di dalam langit

dan bumi
Al-Anbiyaa':4
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أَفََلْم يَدَّبَُّروا۟ ٱْلَقْوَل أَْم َجآَءُهم
apakah maka tidak memperhatikan perkataan atau ia datang kepada

mereka

Al-
Mu'minuun:68

ُروَن ْلنَا َلُهُم ٱْلَقْوَل َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya telah (kami) sampaikan kepada mereka perkataan

boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Qashash:51

 يَرِْجعُ بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض ٱْلَقْوَل
mengembalikan/memberikan sebagian mereka kepada bagian

perkataan
Saba':31

ٱلَِّذيَن يَْستَِمُعوَن ٱْلَقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَُهۥٓ
orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti

(ia[lk]) lebih memperbaikinya
Az-Zumar:18

َوأَْهَلَك إاِلَّ َمن َسبََق َعَليِْه ٱْلَقْوُل
dan keluargamu kecuali orang (ia) terdahulu atasnya perkataan Huud:40 ٱْلَقْوُل

فَفََسُقوا۟ ِفيَها فََحقَّ َعَليَْها ٱْلَقْوُل فََدمَّرْنََٰها تَْدِميًرا
maka/tetapi (mereka) berbuat fasik di dalamnya (negeri itu) maka

berhak/pantas berlaku diatasnya perkataan maka (kami)
menghancurkannya sebenar-benar kebinasaan

Al-Isra:16

إاِلَّ َمن َسبََق َعَليِْه ٱْلَقْوُل ِمنُْهْم
kecuali orang (ia) terdahulu atasnya perkataan dari mereka

Al-
Mu'minuun:27

إِذَا َوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهْم أَْخرَْجنَا َلُهْم َدآبًَّة مَِّن ٱأْلَرِْض َو
dan apabila dia mendapatkan perkataan atas mereka kami keluarkan

bagi mereka binatang melata dari bumi
An-Naml:82

َوَوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهم ِبَما ظََلُموا۟ فَُهْم اَل يَنِطُقوَن
(ia [lk]) menjatuhkan perkataan atas mereka dengan apa/sebab

mereka menganiaya maka mereka tidak berbicara
An-Naml:85

 َقاَل ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل
dia mengatakan orang-orang yang berhak atas mereka perkataan

Al-Qashash:63

َولَِٰكْن َحقَّ ٱْلَقْوُل ِمنِّى
akan tetapi telah pasti perkataan dari-Ku

As-Sajdah:13

َلَقْد َحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلىٰٓ أَْكثَرِِهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya pasti berlaku perkataan atasku/terhadapku kebanyakan

diantara mereka maka mereka tidak mereka beriman
YaaSiin:7

ِفِريَن لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َويَِحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلى ٱْلكَٰ
supaya diberi peringatan orang-orang adalah dia kehidupan dan pasti

berlaku perkataan atas/terhadap para pembangkang / kafir
YaaSiin:70
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َوَحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
dan pasti atas mereka perkataan di dalam / pada umat-umat

Fush-Shilat:25

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
itulah mereka orang-orang yang telah pasti atas mereka perkataan di

dalam / pada ummat-ummat
Al-Ahqaaf:18

َما يُبَدَُّل ٱْلَقْوُل َلَدىَّ
tidak akan diganti/dirubah perkataan di sisiku

Qaaf:29

َوُهَو َمَعُهْم إِذْ يُبَيِّتُوَن َما اَل يَرَْضىٰ ِمَن ٱْلَقْوِل
dan dia bersama mereka ketika mereka memutuskan apa tidak

meridhai dari perkataan
An-Nisa:108 ٱْلَقْوِل

ٓوِء ِمَن ٱْلَقْوِل  الَّ يُِحبُّ الـلَّـُه ٱْلَجْهَر ِبٱلسُّ
tidak dia menyukai Allah keterus terangan dengan/pada yang buruk

dari perkataan
An-Nisa:148

يُوِحى بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض زُْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُروًرا
dia mewahyukan sebagian mereka kepada bagian perihiasan

perkataan tipuan
Al-An'aam:112

َوُدوَن ٱْلَجْهِر ِمَن ٱْلَقْوِل ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
dan tidak keras dari perkataan diwaktu pagi dan petang

Al-A'raaf:205

 أَم ِبظَِٰهٍر مَِّن ٱْلَقْوِل
ataukah dengan yang lahir dari perkataan

Arraad:33

إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر ِمَن ٱْلَقْوِل َويَْعَلُم َما تَْكتُُموَن
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dari perkataan dan

dia mengetahui apa kalian sembunyikan
Al-Anbiyaa':110

 َوُهُدٓوا۟ إَِلى ٱلطَّيِِّب ِمَن ٱْلَقْوِل
dan diberi petunjuk/dipimpin kepada kebaikan dari perkataan

Al-Hajj:24

َلُكْم َوَلتَْعرِفَنَُّهْم ِفى َلْحِن ٱْلَقْوِل َوالـلَّـُه يَْعَلُم أَْعمَٰ
dan sungguh (kamu) mengenal mereka di dalam lagu/tata bahasa

perkataan dan Allah dia mengetahui perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:30

إِنَُّهْم َليَُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن ٱْلَقْوِل َوزُوًرا َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan yang akhirnya

berbuat mungkar dari perkataan dan dusta
Al-Mujaadilah:2
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م و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suku, rakyat, bangsa, suku

bangsa, ummat, anak negeri, sanak saudara, orang-orang, negara, rakyat,
gerombolan, sekawan, kumpulan, orang banyak, kelomlok, segerombolan

manusia, aset, modal, milik, sifat bernilai, kemahiran, kegunaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperbaiki, membenarkan,

memeriksa, mengkoreksi, membetulkan, menukar, meralat, membetuli,
mempertepat, meluruskan, tegak, membereskan, mengatur, berdiri,

melempangkan, memperlurus, memperluruskan, melencangkan,
menyesuaikan, menyetel, melaraskan, menepatkan, menerapkan,

menyelesaikan, mengurus, membenar, menerap, menterap, menyesuaikan,
memperkaliber, mengkaliberkan, memperkirakan, menaksir, mengira,

mengira-ngira, duga, menawari, menilai, menghitung, memarahi, mencela,
memberi harga pada, menggelar, menggelari, membea daerah, berhak,

dinilai, dianggap, mencelakan, memperhitungkan, mengandalkan,
menganggap, mengingat, berpendapat, berurusan, membuat perhitungan,
bergantung, berniat, bermaksud, menggabungkan, berhadapan dengan,

menerka, kira, meraba, menduga, mereka-reka.

۟ أَِقيُموا أَِقْم أَِقمِ أََقْمتُُم أََقاُموا۟
kalian hendaklah

mendirikan hadapkan dirikanlah kalian mendirikan mereka menegakkan

تَُقْم ِبَقْومٍ إَِقاَمِتُكْم أَْقَوُم أَِقيُموا۟
berdiri dengan suatu kaum berhentimu paling/lebih lurus kalian hendaklah

mendirikan

تَْقِويمٍ تَُقوُموا۟ تَُقوُم تَُقوَم تَُقْم
terbentuk secara

sempurna kalian berdiri kalian berdiri mendirikan berdiri

فَأَِقْم فَأََقْمَت فَأََقاَمُهۥ تُِقيُموا۟ تَْقِويمٍ
maka

tegakkanlah/hadapkanlah
maka/lalu kamu

mendirikan
maka (kamu)

menegakkannya kalian menegakkan terbentuk secara
sempurna
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۟ فَٱْستَِقيُموا فَٱْستَِقيَما فَٱْستَِقْم فَأَِقيُموا۟ فَأَِقْم
maka berlaku
luruslah kamu

maka tetapkanlah
kamu berdua

maka berlaku
luruslah kamu

maka kalian
hendaklah
mendirikan

maka
tegakkanlah/hadapkanlah

۟ َقاُمٓوا َقاُموا۟ َقاَم فَٱْستَِقيُمٓوا۟ فَٱْستَِقيُموا۟
berdiri mereka

menyesuaikan (ia) mendirikan maka tetaplah maka berlaku
luruslah kamu

َقآِئَمًة َقآِئٌم ا َقآِئمًۢ َقآِئًما َقاُمٓوا۟
berdiri/akan datang yang menegakkan berdiri berdiri berdiri

َقوَُّٰموَن َقَواًما َقآِئُموَن َقآِئَمٌة َقآِئَمًة
orang-orang yang

menegakkan berdiri orang-orang yang
menegakkan yang menegakkan berdiri/akan datang

َقْوٌم ا َقْومًۢ َقْوًما َقوَِّٰمنَي َقوَُّٰموَن
kaum kaum kaum orang-orang yang

menegakkan
orang-orang yang

menegakkan

َقْوَمَك َقْوَم ۭ َقْومٍ َقْومٍ َقْوٌم
kaum kamu kaum kaum/orang-orang kaum/orang-orang kaum

َقْوُم َقْوَمُهۥ َقْوَمُهْم َقْوَمَها َقْوَمَك
kaum kaumnya kaum mereka kaumnya kaum kamu

َقْوُمُهۥٓ َقْوُمُهۥ َقْوُمنَا َقْوُمَك َقْوُم
kaumnya kaumnya kaum kami kaummu kaum

َقْوِمِه َقْوِمنَا َقْوِمَك َقْومِ َقْوُمُهۥٓ
kaumnya kaum kami kaummu kaum kaumnya

4669

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#31
http://quran.bblm.go.id/test.htm#30
http://quran.bblm.go.id/test.htm#29
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#35
http://quran.bblm.go.id/test.htm#34
http://quran.bblm.go.id/test.htm#33
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#39
http://quran.bblm.go.id/test.htm#38
http://quran.bblm.go.id/test.htm#37
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#43
http://quran.bblm.go.id/test.htm#42
http://quran.bblm.go.id/test.htm#41
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#47
http://quran.bblm.go.id/test.htm#46
http://quran.bblm.go.id/test.htm#45
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#51
http://quran.bblm.go.id/test.htm#50
http://quran.bblm.go.id/test.htm#49
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48


Kosakata Al-Quran

َقْوِمِهۦٓ َقْوِمِهۦ َقْوِمِهْم َقْوِمِهم َقْوِمِه
kaumnya kaumnya kaum mereka kaum mereka kaumnya

ُقمِ َقيَِّمٌة َقيًِّما َقْوِمى َقْوِمِهۦٓ
berdirilah perempuan yang

lurus yang lurus kaum kaumnya

ِقيَامٍ ِقيَاٌم ُقْمتُْم ُقْم ُقمِ
berdiri berdiri kalian mendirikan berdirilah berdirilah

لَِقْومٍ َلتَذِْكرَةٌ ِقيًَٰما ِقيًَما ِقيَامٍ
bagi kaum/orang-

orang orang yang lurus berdiri berdiri berdiri

لَِقْوِمِهۦ لَِقْوِمِهْم لَِقْوِمِه لَِقْوِمُكَما لَِقْومٍ
kepada kaumnya kepada kaum

mereka kepada kaumnya bagi kaum kalian
berdua

bagi kaum/orang-
orang

لَِّقْومٍ لِيُِقيُموا۟ لِيَُقوَم لَِقْوِمِهۦٓ لَِقْوِمِهۦ
bagi kaum/orang-

orang agar didirikan supaya menegakkan kepada kaumnya kepada kaumnya

َمَقامٍ َمَقاٌم َمَقاًما لِّْلَقْومِ لَِّقْومٍ
tambahan tempat tambahan

kedudukan / tempat tempat bagi kaum bagi kaum/orang-
orang

ُمْستَِقيًما َمَقاِمى َمَقاَمُهَما َمَقاَم َمَقامٍ
orang yang lurus makam tempat kedudukan

keduanya makam tambahan tempat

َقاًما مَّ ُمِقيَم ُمَقاَم ُمْستَِقيٌم ُمْستَِقيًما
tempat orang yang

mendirikan tempat yang sangat lurus orang yang lurus

4670

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#56
http://quran.bblm.go.id/test.htm#55
http://quran.bblm.go.id/test.htm#54
http://quran.bblm.go.id/test.htm#53
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#60
http://quran.bblm.go.id/test.htm#59
http://quran.bblm.go.id/test.htm#58
http://quran.bblm.go.id/test.htm#57
http://quran.bblm.go.id/test.htm#56
http://quran.bblm.go.id/test.htm#64
http://quran.bblm.go.id/test.htm#63
http://quran.bblm.go.id/test.htm#62
http://quran.bblm.go.id/test.htm#61
http://quran.bblm.go.id/test.htm#60
http://quran.bblm.go.id/test.htm#68
http://quran.bblm.go.id/test.htm#67
http://quran.bblm.go.id/test.htm#66
http://quran.bblm.go.id/test.htm#65
http://quran.bblm.go.id/test.htm#64
http://quran.bblm.go.id/test.htm#72
http://quran.bblm.go.id/test.htm#71
http://quran.bblm.go.id/test.htm#70
http://quran.bblm.go.id/test.htm#69
http://quran.bblm.go.id/test.htm#68
http://quran.bblm.go.id/test.htm#76
http://quran.bblm.go.id/test.htm#75
http://quran.bblm.go.id/test.htm#74
http://quran.bblm.go.id/test.htm#73
http://quran.bblm.go.id/test.htm#72
http://quran.bblm.go.id/test.htm#80
http://quran.bblm.go.id/test.htm#79
http://quran.bblm.go.id/test.htm#78
http://quran.bblm.go.id/test.htm#77
http://quran.bblm.go.id/test.htm#76
http://quran.bblm.go.id/test.htm#84
http://quran.bblm.go.id/test.htm#83
http://quran.bblm.go.id/test.htm#82
http://quran.bblm.go.id/test.htm#81
http://quran.bblm.go.id/test.htm#80
http://quran.bblm.go.id/test.htm#88
http://quran.bblm.go.id/test.htm#87
http://quran.bblm.go.id/test.htm#86
http://quran.bblm.go.id/test.htm#85
http://quran.bblm.go.id/test.htm#84


Kosakata Al-Quran

مََّقاِمى َقاِمَك مَّ َقامِ مَّ َقاُم مَّ َقاًما مَّ
makam tempat dudukmu makam makam tempat

ِقيٌم مُّ مُّْستَِقيمٍ مُّْستَِقيٌم مُّْستَِقيًما مََّقاِمى
tetap/kekal orang yang lurus yang sangat lurus orang yang lurus makam

َوأََقاَم نُوحٍ نُِقيُم ِقيمٍ مُّ ِقيٌم مُّ
dan (dia[lk])

mendirikanlah kaum kami mendirikan kekal tetap/kekal

۟ َوأَِقيُموا َوأَِقْمَن َوأَِقمِ َوأََقاُموا۟ َوأََقاَم
dan hendaklah
kalian tegakkan

dan (mereka)
dirikanlah dan dirikanlah dan mereka

mendirikan
dan (dia[lk])

mendirikanlah

إَِقامِ َو إَِقاَم َو َوأَْقَوُم َوأَْقَوَم َوأَِقيُموا۟
dan dirikanlah dan dirikanlah dan dia menguatkan dan (ia[lk]) lebih

menguatkan
dan hendaklah
kalian tegakkan

َوَقْوَمَها َوَقْوَمَك َوَقْوَم َوَقآِئًما إَِقامِ َو
dan kaumnya dan kaummu dan kaum dan berdiri dan dirikanlah

َوَقْوُم َوَقْوَمُهۥ َوَقْوَمُهْم َوَقْوَمُهَما َوَقْوَمَها
dan kaum dan kaumnya dan kaum mereka dan kaum keduanya dan kaumnya

َوَقْوِمِهۦ َوَقْومِ َوَقْوُمُهۥ َوَقْوُمُهَما َوَقْوُم
dan kaumnya dan kaum dan kaumnya dan/sedang kaum

keduanya dan kaum

َولَِقْوِمَك َوِقيًَٰما َوُقوُموا۟ َوَقْوِمِهۦٓ َوَقْوِمِهۦ
dan bagi kaummu dan berdiri dan berdiri dan kaumnya dan kaumnya
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۟ َويُِقيُموا
dan didirikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نجِيَل َوَلْو أَنَُّهْم أََقاُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan kalau sesungguhnya mereka mereka menegakkan taurat dan Injil Al-Maidah:66 ۟ أََقاُموا

َلٰوةَ نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أََقاُموا۟ ٱلصَّ ٱلَِّذيَن إِن مَّكَّ
orang-orang yang jika kami telah teguhkan mereka di dalam muka

bumi mereka menegakkan sholat
Al-Hajj:41

َلٰوةَ َوَءاتَيْتُُم ٱلزََّكٰوةَ َوَءاَمنتُم ِبرُُسلِى َوَعزَّرْتُُموُهْم َلِئْن أََقْمتُُم ٱلصَّ
sungguh jika kalian mendirikan sholat dan kalian menunaikan zakat

dan kalian beriman kepada rasul-rasul-ku dan mereka membantu
mereka

Al-Maidah:12 أََقْمتُُم

ْمِس إَِلىٰ َغَسِق ٱلَّيِْل َلٰوةَ لُِدُلوِك ٱلشَّ أَِقمِ ٱلصَّ
dirikanlah sholat untuk digelincirkan kamu[pr] (oleh mereka)

matahari sampai gelap malam
Al-Isra:78 أَِقمِ

َلٰوةَ َوأُْمْر ِبٱمْلَْعُروِف َوٱنَْه َعِن ٱمْلُنَكِر يَٰبُنَىَّ أَِقمِ ٱلصَّ
wahai anakku dirikanlah sholat dan kamu hendaklah menyuruh

dengan yang baik dan cegahlah dari pembuat kemungkaran
Luqman:17

َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا
dan hendaknya hadapkan wajahmu kepada agama lurus Yunus:105 أَِقْم

َلٰوةَ َوٱتَُّقوهُ َوأَْن أَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaknya kalian hendaklah mendirikan sholat dan bertakwalah

kepadaNya
Al-An'aam:72 ۟ أَِقيُموا

أَْن أَِقيُموا۟ ٱلدِّيَن واََل تَتَفَرَُّقوا۟ ِفيِه
hendaklah kalian hendaklah mendirikan ketaatan/agama dan jangan

memecah belah tentang (kebenaran) itu
Asy-Syuura:13

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَْهِدى لِلَِّتى ِهىَ أَْقَوُم إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia menunjukkan bagi yang dia

paling/lebih lurus
Al-Isra:9 أَْقَوُم

تَْستَِخفُّونََها يَْوَم ظَْعِنُكْم َويَْوَم إَِقاَمِتُكْم
kelak akan merasa ringannya[pr] pada hari perjalananmu dan pada

hari berhentimu
An-Nahl:80 إَِقاَمِتُكْم
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فََسْوَف يَأِْتى الـلَّـُه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُهۥٓ أَِذلٍَّة َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka kelak ia mendatangkan / mengumpulkan Allah dengan suatu
kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang

yang beriman

Al-Maidah:54
ِبَقْومٍ

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
sesungguhnya Allah tidak sungguh-sungguh akan

merubah/melainkan apa/keadaan dengan suatu kaum sehingga
sungguh-sungguh akan merubah/melainkan apa/keadaan dengan diri

mereka sendiri

Arraad:11

إِذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبَقْومٍ ُسٓوًءا فَاَل َمرَدَّ َلُهۥ َو
dan jika dia ingin Allah dengan suatu kaum keburukan maka tidak

ditolak baginya
Arraad:11

واََل تَُقْم َعَلىٰ َقبْرِِهۦٓ
dan jangan berdiri atas/terhadap kuburnya At-Taubah:84 تَُقْم

اَل تَُقْم ِفيِه أَبًَدا
tidak berdiri tentang (kebenaran) itu selama-lamanya

At-Taubah:108

أَن تَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل يُِحبُّوَن
bahwa mendirikan tentang (kebenaran) itu tentang (kebenaran) itu

orang laki-laki disenangkan
At-Taubah:108 تَُقوَم

َقاِمَك أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن تَُقوَم ِمن مَّ
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa

mendirikan dari tempat dudukmu
An-Naml:39

َمآُء َوٱأْلَرُْض ِبأَْمرِِهۦ َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَن تَُقوَم ٱلسَّ
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa mendirikan langit dan bumi

dengan perintahnya
Ar-Ruum:25

ٱلَِّذى يََرىَٰك ِحنَي تَُقوُم
yang melihat kamu ketika kalian berdiri

Asy-
Syu'araa':218 تَُقوُم

اَعُة يُبْلُِس ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menyebabkan akan berputus asa

orang-orang yang berdosa
Ar-Ruum:12

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَتَفَرَُّقوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu menjadi mencerai-

beraikan
Ar-Ruum:14

اَعُة يُْقِسُم ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menjadikan menyumpah orang-

orang yang berdosa
Ar-Ruum:55

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46
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اَعُة يَْوَمِئٍذ يَْخَسُر ٱمْلُبِْطُلوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu merugi orang-orang

yang mengerjakan kebathilan
Al-Jaatsiyah:27

 َوَسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُم
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji tuhanmu

ketika kalian berdiri
Ath-Thuur:48

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

َوأَن تَُقوُموا۟ لِْليَتََٰمىٰ ِبٱْلِقْسِط
dan akan kalian berdiri untuk anak-anak yatim dengan adil An-Nisa:127 ۟ تَُقوُموا

ُقْل إِنََّمآ أَِعظُُكم ِبوَِٰحَدٍة أَن تَُقوُموا۟ لِـلَّـِه َمثْنَىٰ َوفُرََٰدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah memberi

nasihat kepada kalian dengan satu bahwa kalian berdiri kepada Allah
dua dan sendiri-sendiri

Saba':46

َن ِفىٓ أَْحَسِن تَْقِويمٍ نسَٰ َلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya (kami) menciptakan manusia di dalam / pada

memperbaiki terbentuk secara sempurna
At-Tin:4 تَْقِويمٍ

بُِّكْم نجِيَل َوَمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ َحتَّىٰ تُِقيُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
sehingga kalian menegakkan taurat dan Injil dan tidak dia

menurunkan kepadamu dari tuhan kalian
Al-Maidah:68 ۟ تُِقيُموا

يُِريُد أَن يَنَقضَّ فَأََقاَمُهۥ َقاَل
dia menghendaki bahwa merobohkan maka (kamu) menegakkannya

dia mengatakan
Al-Kahfi:77 فَأََقاَمُهۥ

َلٰوةَ إِذَا ُكنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َلُهُم ٱلصَّ َو
dan apabila adalah kamu di dalam/di tengah mereka maka/lalu kamu

mendirikan bagi/bersama mereka sholat
An-Nisa:102 فَأََقْمَت

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا ِفطْرََت
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama lurus

fitrah/ciptaan
Ar-Ruum:30 فَأَِقْم

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن ٱْلَقيِّمِ ِمن َقبِْل
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus

dari sebelum
Ar-Ruum:43
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َلٰوةَ َوَعَلىٰ ُجنُوِبُكْم فَِإذَا ٱطَْمأْنَنتُْم فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan atas berbaring kalian maka apabila kalian telah merasa aman

maka kalian hendaklah mendirikan sholat
An-Nisa:103 ۟ فَأَِقيُموا

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوٱْعتَِصُموا۟ ِبالـلَّـِه ِهُدوا۟ ِفى الـلَّـِه َحقَّ ِجَهاِدِهۦ فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan di dalam (jalan) Allah sebenar-

benar kesungguhannya maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan
kalian hendaklah memberikan zakat dan kalian hendaklah memegang

teguh kepada Allah

Al-Hajj:78

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوالـلَّـُه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن فَأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
maka kalian hendaklah mendirikan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati Allah dan Allah
maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa kalian melakukan

Al-
Mujaadilah:13

فَٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك
maka berlaku luruslah kamu sebagaimana (kamu) diperintahkan dan

orang dia bertaubat bersama kamu
Huud:112 فَٱْستَِقْم

َقاَل َقْد أُِجيبَت دَّْعَوتُُكَما فَٱْستَِقيَما
dia mengatakan sungguh telah diperkenankan permohonan kamu

berdua maka tetapkanlah kamu berdua
Yunus:89 فَٱْستَِقيَما

فََما ٱْستَقَُٰموا۟ َلُكْم فَٱْستَِقيُموا۟ َلُهْم
maka selama (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian bagi kalian maka

berlaku luruslah kamu terhadap mereka
At-Taubah:7 ۟ فَٱْستَِقيُموا

فَٱْستَِقيُمٓوا۟ إَِليِْه َوٱْستَْغِفُروهُ َوَويٌْل لِّْلُمْشرِِكنَي
maka tetaplah kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya dan

kecelakaan bagi orang-orang musyrik
Fush-Shilat:6 ۟ فَٱْستَِقيُمٓوا

َا َقاَم َعبُْد الـلَّـِه يَْدُعوهُ َوأَنَُّهۥ ملَّ
dan bahwasanya ia tatkala (ia) mendirikan hamba Allah menyeru-

nya/menyembah-nya
Al-Jinn:19 َقاَم

إِذَآ أَظَْلَم َعَليِْهْم َقاُموا۟ َو
dan apabila ia menjadi gelap atas mereka mereka menyesuaikan Al-Baqarah:20 ۟ َقاُموا

َلٰوِة َقاُموا۟ ُكَساَلىٰ يُرَآُءوَن ٱلنَّاَس إِذَا َقاُمٓوا۟ إَِلى ٱلصَّ َو
dan apabila berdiri kepada/untuk sholat mereka menyesuaikan malas

diperlihatkan manusia
An-Nisa:142

۟  َوَربَطْنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم إِذْ َقاُموا
dan (kami) meneguhkan atas/terhadap hati mereka tatkala mereka

menyesuaikan
Al-Kahfi:14
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َلٰوِة َقاُموا۟ ُكَساَلىٰ يُرَآُءوَن ٱلنَّاَس إِذَا َقاُمٓوا۟ إَِلى ٱلصَّ َو
dan apabila berdiri kepada/untuk sholat mereka menyesuaikan malas

diperlihatkan manusia
An-Nisa:142 ۟ َقاُمٓوا

إاِلَّ َما ُدْمَت َعَليِْه َقآِئًما
kecuali apa yang (kamu) selalu/tetap atasnya berdiri Ali-Imran:75 َقآِئًما

ا َكَشفْنَا َعنُْه ُضرَّهُۥ َمرَّ أَْو َقآِئًما فََلمَّ
atau berdiri maka setelah kami menghilangkan dari padanya bahaya-

nya melewati
Yunus:12

ٓوا۟ إَِليَْها َوتَرَُكوَك َقآِئًما رَةً أَْو َلْهًوا ٱنفَضُّ إِذَا َرأَْوا۟ ِتجَٰ  َو
dan apabila (mereka) melihat perniagaan atau guyonan/permainan

berbagai tujuan kepadanya dan (kalian) meninggalkanmu berdiri
Al-Jumu'ah:11

ا ِبٱْلِقْسِط َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوأُ۟وُلوا۟ ٱْلِعْلمِ َقآِئمًۢ
dan para Malaikat dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan

berdiri dengan keadilan
Ali-Imran:18 ا َقآِئمًۢ

فَنَاَدتُْه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهَو َقآِئٌم يَُصلِّى ِفى ٱمْلِْحرَاِب
maka dia memanggilnya malaikat-malaikat dan dia yang menegakkan

dia shalat di dalam mihrab
Ali-Imran:39 َقآِئٌم

ُهۥ َعَليَْك ِمنَْها َقآِئٌم َوَحِصيٌد ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ
itu dari sebagian berita negeri kisahkannya atas kamu daripadanya

yang menegakkan dan pemusnahan besar
Huud:100

أَفََمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلىٰ ُكلِّ نَفْسٍۭ َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
maka siapkah yang dia yang menegakkan atas/terhadap setiap

jiwa/orang dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak
baginya dari orang yang memberi petunjuk

Arraad:33

اَعَة َقآِئَمًة َوَمآ أَظُنُّ ٱلسَّ
dan tidak sungguh aku mengira kiamat berdiri/akan datang Al-Kahfi:36 َقآِئَمًة

اَعَة َقآِئَمًة  َوَمآ أَظُنُّ ٱلسَّ
dan tidak sungguh aku mengira kiamat berdiri/akan datang

Fush-Shilat:50

َما َقطَْعتُم مِّن لِّينٍَة أَْو تَرَْكتُُموَها َقآِئَمًة َعَلىٰٓ أُُصولَِها
apa-apa (kalian) memotong/menebang dari pohon kurma atau

meninggalkannya berdiri/akan datang atasku/terhadapku
pokoknya/batangnya

Al-Hasyr:5

ٌة َقآِئَمٌة يَتُْلوَن َءايَِٰت الـلَّـِه َءانَآَء ٱلَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن أُمَّ
ummat yang menegakkan mereka membaca ayat-ayat Allah tengah

malam dan mereka mereka bersujud
Ali-Imran:113 َقآِئَمٌة

َق رْنََٰها ِبِإْسحَٰ َوٱْمَرأَتُُهۥ َقآِئَمٌة فََضِحَكْت فَبَشَّ
dan isterinya yang menegakkan lalu (ia) tertawa/tersenyum maka

Kami sampaikan kabar gembira kepadanya dengan ishaq
Huud:71
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دَِٰتِهْم َقآِئُموَن َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَشهَٰ
dan orang-orang yang mereka dengan kesaksian mereka orang-orang

yang menegakkan
Al-Ma'arij:33 َقآِئُموَن

وََكاَن بَنْيَ ذَٰلَِك َقَواًما
dan ia adalah antara itu berdiri Al-Furqon:67 َقَواًما

ٱلرَِّجاُل َقوَُّٰموَن َعَلى ٱلنَِّسآِء
kaum laki-laki orang-orang yang menegakkan atas/terhadap isteri-

isteri
An-Nisa:34 َقوَُّٰموَن

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135
َقوَِّٰمنَي

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

ِنِهْم َكيَْف يَْهِدى الـلَّـُه َقْوًما َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
bagaimana menurut dia menunjukkan Allah kaum mereka

mengingkari sesudah iman mereka
Ali-Imran:86 َقْوًما

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن
mereka berkata ya Musa sesungguhnya di dalamnya kaum gagah

perkasa
Al-Maidah:22

ْلنَا ِبَها َقْوًما ؤآَُلِء فََقْد وَكَّ  فَِإن يَْكفُْر ِبَها هَٰٓ
maka jika ia mengingkari padanya mereka ini maka sesungguhnya

telah kami menyerahkan padanya (perkara itu) kaum
Al-An'aam:89

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما َعِمنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buta

Al-A'raaf:64

فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي
maka mereka menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-

orang yang berbuat dosa
Al-A'raaf:133

لَِم تَِعظُوَن َقْوًما الـلَّـُه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا
mengapa kamu menasehati kami kaum Allah (ia[lk]) yang

membinasakan mereka atau mereka yang diazab azab / siksa sangat
keras/berat

Al-A'raaf:164

نَُهْم أاََل تُقَِٰتُلوَن َقْوًما نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ
mengapa tidak kalian memerangi kaum (mereka) melanggar janji

sumpah-sumpah mereka
At-Taubah:13

إاِلَّ تَنِفُروا۟ يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم
jika tidak berangkat diazab kalian azab / siksa pedih dan memohon

menggantikan kaum selain kalian
At-Taubah:39
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لَّن يُتََقبََّل ِمنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم َقْوًما فَِٰسِقنَي
tidak menjadi diterima diantara kalian sesungguhnya kalian adalah

kalian kaum orang-orang fasik/jahat
At-Taubah:53

يِ۟هۦ ِبـَٔايَِٰتنَا فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي َوَمإَلِ
dan pemuka-pemukanya dengan ayat-ayat Kami maka mereka

menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-orang yang
berbuat dosa

Yunus:75

لَُٰقوا۟ َربِِّهْم َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن إِنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka orang-orang yang menemuinya tuhan mereka

akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan
kebodohan

Huud:29

ونَُهۥ َشيْـًٔا َويَْستَْخلُِف َربِّى َقْوًما َغيْرَُكْم واََل تَُضرُّ
dan akan mengganti Tuhanku kaum selain kalian dan tidak dapat

membuat mudharat kepada-nya sesuatu
Huud:57

لِِحنَي َوتَُكونُوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ َقْوًما صَٰ
dan adalah dari sesudahnya kaum orang-orang yang saleh

Yusuf:9

 َوَجَدَها تَْغرُُب ِفى َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما
mendapatkannya (ia) terbenam di dalam mata lumpur hitam dan (ia)

mendapatkan di sisinya kaum
Al-Kahfi:86

َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما الَّ يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َقواًْل
dia mendapatkan dari selain keduanya kaum tidak hampir-hampir

mereka mengerti perkataan
Al-Kahfi:93

ٱمْلُتَِّقنَي َوتُنِذَر ِبِهۦ َقْوًما لُّدًّا
orang-orang yang bertakwa dan diberi peringatan dengannya kaum

pembatahan / pembangkangan
Maryam:97

َوأَنَشأْنَا بَْعَدَها َقْوًما َءاَخِريَن
dan kami telah menumbuhkan sesudahnya kaum yang lain

Al-Anbiyaa':11

يِ۟هۦ فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما َعالِنَي إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka/tetapi mereka takabur

dan adalah mereka kaum orang-orang yang sombong

Al-
Mu'minuun:46

َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

ِفى ِتْسعِ َءايٍَٰت إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِهۦٓ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
di dalam sembilan ayat-ayat kepada fir'aun dan kaumnya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
An-Naml:12

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat

Al-Qashash:32
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لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر
supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka

dari peringatan besar
Al-Qashash:46

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر
supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka

dari peringatan besar
As-Sajdah:3

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أُنِذَر َءابَآؤُُهْم فَُهْم غَِٰفُلوَن
supaya dia memberikan peringatan kaum belum diberi peringatan

bapak-bapak mereka / nenek moyang mereka maka mereka para yang
pelupa / pelamun

YaaSiin:6

بَْل ُكنتُْم َقْوًما طَِٰغنَي
bahkan adalah kalian kaum durhaka

Ash-Shaafaat:30

أَن ُكنتُْم َقْوًما مُّْسرِِفنَي
karena adalah kalian kaum orang-orang yang melampaui batas

Az-Zukhruf:5

فَٱْستََخفَّ َقْوَمُهۥ فَأَطَاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
maka ia meremehkan kaumnya lalu (mereka) mematuhinya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
Az-Zukhruf:54

َكذَٰلَِك َوأَْورَثْنََٰها َقْوًما َءاَخِريَن
seperti itulah dan (kami) wariskannya kaum yang lain

Ad-Dukhaan:28

فَٱْستَْكبَرْتُْم وَُكنتُْم َقْوًما مُّْجرِِمنَي
lalu kamu menyombngkan diri dan kalian adalah kaum orang-orang

yang berbuat dosa
Al-Jaatsiyah:31

َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن
akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan

kebodohan
Al-Ahqaaf:23

إِن تَتََولَّْوا۟ يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُٓوا۟ أَْمثََٰلُكم َو
dan jika memalingkan kelak akan menggantikan kaum selain kalian

kemudian tidak adalah mereka seperti kamu
Muhammad:38

َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
dan kaum nuh dari sebelum sesungguhnya mereka adalah mereka

kaum orang-orang fasik/jahat

Adz-
Dzaariyaat:46

َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهم مَّا ُهم مِّنُكْم واََل ِمنُْهْم َوُهْم يَْعَلُموَن
kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka tidak mereka diantara

kalian dan tidak dari mereka dan mereka mereka mengetahui

Al-
Mujaadilah:14

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan

kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضلَّ َقْومًۢا بَْعَد إِذْ َهَدىُٰهْم
dan tidak adalah dia Allah sungguh dia menyesatkan kaum sesudah

ketika (dia) memberi petunjuk mereka
At-Taubah:115 َقْومًۢا

تَّْعتَُهْم َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ نَُسوا۟ ٱلذِّْكَر وََكانُوا۟ َقْومًۢا بُوًرا َولَِٰكن مَّ
akan tetapi (ia) memberi kenikmatan hidup mereka dan bapak-bapak

mereka sehingga mereka lupa peringatan dan adalah mereka kaum
binasa

Al-Furqon:18

لِيَْجِزَى َقْومًۢا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
karena hendak memberi balasan kaum terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan
Al-Jaatsiyah:14

ْوِء وَُكنتُْم َقْومًۢا بُوًرا ظَنَّ ٱلسَّ
berpendapat sangat buruk dan kalian adalah kaum binasa

Al-Fath:12

َلٍة فَتَبَيَّنُٓوا۟ أَن تُِصيبُوا۟ َقْومًۢا ِبَجهَٰ
maka kalian hendaklah teliti agar ditimpakan kaum dengan

kejahilan/kebodohan
Al-Hujuraat:6

إِذْ َهمَّ َقْوٌم أَن يَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم
ketika dia mencemaskan kaum untuk mereka

memanjangkan/meluaskan kepadamu tangan mereka
Al-Maidah:11 َقْوٌم

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعِقُلوَن
itu disebabkan mereka benar-benar kaum tidak mereka menggunakan

akal
Al-Maidah:58

ِفِريَن َقْد َسأََلَها َقْوٌم مِّن َقبْلُِكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا۟ ِبَها كَٰ
sungguh telah dia telah menanyakannya kaum dari sebelum kalian

kemudian mereka jadilah dengannya orang-orang kafir
Al-Maidah:102

بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن
bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh melampaui batas

Al-A'raaf:81

َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم تَْجَهُلوَن
dia mengatakan sesungguhnya kalian kaum kalian melakukan

kebodohan
Al-A'raaf:138

ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَفَْقُهوَن
dengan/disebabkan bahwasanya kaum tidak mereka mengerti

Al-Anfaal:65

ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمنَُهۥ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعَلُموَن
kemudian (kamu) sampaikanlah / antarkanlah dia tempat yang aman

baginya itu karena sesungguhnya kaum tidak mereka mengetahui
At-Taubah:6
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َوَما ُهم مِّنُكْم َولَِٰكنَُّهْم َقْوٌم يَفْرَُقوَن
dan tidak mereka diantara kalian akan tetapi mereka kaum bercerai-

berai
At-Taubah:56

ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَفَْقُهوَن
karena sesungguhnya mereka kaum tidak mereka mengerti

At-Taubah:127

بَْل نَْحُن َقْوٌم مَّْسُحوُروَن
bahkan kami kaum yang disihir

Al-Hijr:15

َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم مُّنَكُروَن
dia mengatakan sesungguhnya kalian kaum orang-orang yang tidak

dikenal
Al-Hijr:62

ٱفْتََرىُٰه َوأََعانَُهۥ َعَليِْه َقْوٌم َءاَخُروَن فََقْد َجآُءو ظُْلًما َوزُوًرا
(kamu) adakanlah ia dan membantunya atasnya kaum yang lain maka

sesungguhnya telah mereka datang/berbuat kezaliman dan dusta
Al-Furqon:4

بَْل أَنتُْم َقْوٌم َعاُدوَن
bahkan kalian kaum orang-orang yang melampaui batas

Asy-
Syu'araa':166

بَْل أَنتُْم َقْوٌم تُفْتَنُوَن
bahkan kalian kaum diuji

An-Naml:47

بَْل أَنتُْم َقْوٌم تَْجَهُلوَن
bahkan kalian kaum kalian melakukan kebodohan

An-Naml:55

عَ الـلَّـِه بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah bahkan mereka kaum mereka

mengadili
An-Naml:60

رْتُم بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن َعُكْم أَِئن ذُكِّ َقاُلوا۟ طَِٰٓئرُُكم مَّ
mereka berkata kesialan/kecelakaan kamu beserta kalian apakah jika
diperingatkan keras bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh

melampaui batas

YaaSiin:19

إاِلَّ َجَدالًۢ بَْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن
kecuali bantahan bahkan mereka kaum (mereka) bertengkar

Az-Zukhruf:58

ؤآَُلِء َقْوٌم الَّ يُؤِْمنُوَن َوِقيلِِهۦ يَٰرَبِّ إِنَّ هَٰٓ
dan perkataannya ya tuhanku sesungguhnya mereka itu kaum tidak

mereka beriman
Az-Zukhruf:88

ؤآَُلِء َقْوٌم مُّْجرُِموَن فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنَّ هَٰٓ
maka (ia) berdo'a tuhannya bahwasanya mereka ini kaum orang-

orang yang sungguh-sungguh berdosa
Ad-Dukhaan:22

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11
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إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25

أَتََواَصْوا۟ ِبِهۦ بَْل ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن
apakah mereka saling berwasiat dengannya bahkan mereka kaum

melampaui batas

Adz-
Dzaariyaat:53

ذَآ أَْم ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن أَْم تَأُْمرُُهْم أَْحلَُٰمُهم ِبهَٰ
ataukah memerintahkan mereka[lk] pikiran-pikiran mereka dengan

ini ataukah mereka kaum melampaui batas
Ath-Thuur:32

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَفَْقُهوَن
itu sesungguhnya mereka kaum tidak mereka mengerti

Al-Hasyr:13

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعِقُلوَن
itu sesungguhnya mereka kaum tidak mereka menggunakan akal

Al-Hasyr:14

أََصابَْت َحرَْث َقْومٍ ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَأَْهَلَكتُْه
dia menimpa ladang kaum/orang-orang mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri maka/lalu dia membinasakannya
Ali-Imran:117 َقْومٍ

فَِإن َكاَن ِمن َقْومٍ َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمؤِْمٌن
maka jika adalah dia dari kaum/orang-orang musuh bagi kalian dan

dia orang yang beriman
An-Nisa:92

إِذَا َحَلْلتُْم فَٱْصطَاُدوا۟ واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ  َو
dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka kalian
hendaklah baru berburu dan jangan dia membuat kalian berdosa

kebencian kaum/orang-orang

Al-Maidah:2

۟ واََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَـَٔاُن َقْومٍ َعَلىٰٓ أاَلَّ تَْعِدُلوا
dan jangan dia membuat kalian berdosa kebencian kaum/orang-orang

atasku/terhadapku untuk tidak kalian melakukan keadilan
Al-Maidah:8

واََل تَتَِّبُعٓوا۟ أَْهَوآَء َقْومٍ َقْد َضلُّوا۟ ِمن َقبُْل
dan janganlah kalian mengikuti keinginan kaum/orang-orang

sungguh telah mereka telah sesat dari sebelum
Al-Maidah:77

يَِّة َقْومٍ َءاَخِريَن َكَمآ أَنَشأَُكم مِّن ذُرِّ
sebagaimana dia telah menjadikan kalian dari keturunan kaum/orang-

orang yang lain
Al-An'aam:133

ِفِريَن َونََصْحُت َلُكْم فََكيَْف َءاَسىٰ َعَلىٰ َقْومٍ كَٰ
dan aku memberi nasehat bagi kalian maka bagaimana aku bersedih

hati / putus asa atas/terhadap kaum/orang-orang orang-orang kafir
Al-A'raaf:93

فَأَتَْوا۟ َعَلىٰ َقْومٍ يَْعُكفُوَن َعَلىٰٓ أَْصنَامٍ لَُّهْم
maka mereka sampai atas/terhadap kaum/orang-orang mereka

menekuni atasku/terhadapku berhala-berhala bagi mereka
Al-A'raaf:138
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أَنَْعَمَها َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
(ia[lk]) menyebabkan menganugerahkannya atas/terhadap

kaum/orang-orang sehingga sungguh-sungguh akan
merubah/melainkan apa yang dengan diri mereka sendiri

Al-Anfaal:53

إِمَّا تََخافَنَّ ِمن َقْومٍ ِخيَانًَة َو
dan jika sungguh takut dari kaum/orang-orang pengkhianatan

Al-Anfaal:58

َويَْشِف ُصُدوَر َقْومٍ مُّؤِْمِننَي
dan akan mengobati/melegakan dada/hati kaum/orang-orang para

yang beriman
At-Taubah:14

َوَما تُْغِنى ٱْلَءايَُٰت َوٱلنُّذُُر َعن َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan tidak dikayakan ayat-ayat/keterangan-keterangan dan ancaman /

peringatan dari kaum/orang-orang tidak mereka beriman
Yunus:101

إِنِّى تَرَْكُت ِملََّة َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه
sesungguhnya aku (aku) meninggalkan agama kaum/orang-orang

tidak mereka beriman kepada Allah
Yusuf:37

إِنََّمآ أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْومٍ َهاٍد
sesungguhnya hanyalah kaum (ia[lk]) sungguh-sungguh memberi

peringatan dan bagi tiap-tiap kaum/orang-orang orang yang memberi
petunjuk

Arraad:7

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa
Al-Hijr:58

ْمِس َوَجَدَها تَطُْلعُ َعَلىٰ َقْومٍ  َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمطْلِعَ ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat /waktu terbit matahari

mendapatkannya terbit atas/terhadap kaum/orang-orang
Al-Kahfi:90

ِفِريَن إِنََّها َكانَْت ِمن َقْومٍ كَٰ
sesungguhnya dia adalah ia dari kaum/orang-orang orang-orang kafir

An-Naml:43

ُقل لِّْلُمَخلَِّفنَي ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َستُْدَعْوَن إَِلىٰ َقْومٍ أُ۟ولِى بَأٍْس َشِديٍد
kamu hendaklah mengatakan kepada orang-orang yang benar-benar

tinggal orang-orang yang sejahtera orang-orang arab akan diajak
kepada kaum/orang-orang kaum kekuatan sangat keras/berat

Al-Fath:16

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11

َقاُلٓوا۟ إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومٍ مُّْجرِِمنَي
mereka berkata sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum/orang-orang orang-orang yang berbuat dosa

Adz-
Dzaariyaat:32
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إاِلَّ ٱلَِّذيَن يَِصُلوَن إَِلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق
kecuali orang-orang yang mereka mengadakan hubungan kepada

kaum/orang-orang diantara kalian dan antara mereka perjanjian
An-Nisa:90 ۭ َقْومٍ

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

َآ َءاَمنُوا۟ َوَمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ إاِلَّ َقْوَم يُونَُس ملَّ
melainkan kaum Yûnus tatkala mereka mengimani dan (kami)

memberi kesenangan mereka sampai waktu tertentu
Yunus:98 َقْوَم

ثُْل َمآ أََصاَب َقْوَم نُوحٍ أَن يُِصيبَُكم مِّ
akan ditimpa kalian[lk] seperti apa semakin menimpa kaum nuh

Huud:89

لِحٍ أَْو َقْوَم ُهوٍد أَْو َقْوَم صَٰ
atau kaum hud atau kaum (ia[lk]) yang sholeh

Huud:89

لِحٍ أَْو َقْوَم ُهوٍد أَْو َقْوَم صَٰ
atau kaum hud atau kaum (ia[lk]) yang sholeh

Huud:89

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَِٰسِقنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat orang-orang

fasik/jahat
Al-Anbiyaa':74

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat maka kami

tenggelamkan mereka mereka semuanya
Al-Anbiyaa':77

َقْوَم ِفْرَعْوَن أاََل يَتَُّقوَن
kaum fir'aun mengapa tidak mereka bertakwa

Asy-Syu'araa':11

َوَلَقْد فَتَنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجآَءُهْم رَُسوٌل َكِريٌم
dan sesungguhnya kami menguji sebelum mereka kaum fir'aun dan

telah datang kepada mereka seorang rasul (ia[lk]) yang sangat mulia
Ad-Dukhaan:17

َوأُْمْر َقْوَمَك يَأُْخذُوا۟ ِبأَْحَسِنَها َسأُ۟وِريُكْم َداَر ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kamu hendaklah menyuruh kaum kamu mereka mengambil

dengan kebaikan darinya aku akan perlihatkan kepada kalian
rumah/tempat orang-orang yang sewenang-wenang

Al-A'raaf:145
َقْوَمَك
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ِت إَِلى ٱلنُّوِر أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
agar (kamu[lk]) keluarkanlah kaum kamu dari kegelapan kepada

cahaya terang
Ibrahim:5

اِمِرىُّ َقاَل فَِإنَّا َقْد فَتَنَّا َقْوَمَك ِمۢن بَْعِدَك َوأََضلَُّهُم ٱلسَّ
dia mengatakan maka sesungguhnya sungguh telah kami menguji

kaum kamu dari sebelum kamu dan (ia) menyesatkan mereka Samiri
Thaahaa:85

أَْن أَنِذْر َقْوَمَك ِمن َقبِْل
bahwa (kamu[lk]) berilah peringatanlah kaum kamu dari sebelum

Nuh:1

فَأَتَْت ِبِهۦ َقْوَمَها تَْحِمُلُهۥ
maka dia mendatangkan dengannya kaumnya dia membawanya Maryam:27 َقْوَمَها

أَن يُقَِٰتُلوُكْم أَْو يُقَِٰتُلوا۟ َقْوَمُهْم
akan mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian atau mereka

memerangi kaum mereka
An-Nisa:90 َقْوَمُهْم

 َستَجُِدوَن َءاَخِريَن يُِريُدوَن أَن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا۟ َقْوَمُهْم
kalian kelak akan dapati yang lain mereka mengharapkan bahwa

mereka aman dari kalian dan mereka mengamankan kaum mereka
An-Nisa:91

 طَآِئفٌَة لِّيَتَفَقَُّهوا۟ ِفى ٱلدِّيِن َولِيُنِذُروا۟ َقْوَمُهْم
segolongan agar mengerti di dalam agama dan bagi diperingatkan

kaum mereka
At-Taubah:122

َوأََحلُّوا۟ َقْوَمُهْم َداَر ٱْلبََواِر
dan mereka menempatkan kaum mereka rumah/tempat kebinasaan

Ibrahim:28

آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

َقْوَمُهۥ

يَْقُدُم َقْوَمُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
mendirikan kaumnya pada hari kiamat-kiamat

Huud:98

َوأََضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُهۥ َوَما َهَدٰى
dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah fir'aun kaumnya dan

tidak dia mendapat petunjuk
Thaahaa:79

فَٱْستََخفَّ َقْوَمُهۥ فَأَطَاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
maka ia meremehkan kaumnya lalu (mereka) mematuhinya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
Az-Zukhruf:54

َوٱذُْكْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر َقْوَمُهۥ ِبٱأْلَْحَقاِف
dan ingatlah saudara orang yang melampaui batas ketika (ia)

akhirnya memberi peringatan kaumnya di bukit pasir
Al-Ahqaaf:21
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َوٱتََّخذَ َقْوُم ُموَسىٰ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan dia mengambil kaum Musa dari sesudahnya Al-A'raaf:148 َقْوُم

َوَما َقْوُم ُلوٍط مِّنُكم ِببَِعيٍد
dan tidak kaum lut diantara kalian dengan jauh

Huud:89

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan
sebelum mereka kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Al-Hajj:42

َكذَّبَْت َقْوُم نُوحٍ ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum nuh para yang diutus

/ para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':105

َكذَّبَْت َقْوُم ُلوٍط ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut para yang diutus /

para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':160

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara
Shaad:12

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَْعِدِهْم
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan golongan yang bersekutu dari sesudah mereka
Ghafir:5

أَُهْم َخيٌْر أَْم َقْوُم تُبَّعٍ
apakah mereka kebaikan atau kaum tubba'

Ad-Dukhaan:37

ُب ٱلرَّسِّ َوثَُموُد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوأَْصحَٰ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan penduduk Rass dan kaum tsamud
Qaaf:12

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

Al-Qamar:9

َكذَّبَْت َقْوُم ُلوطٍۭ ِبٱلنُّذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut dengan

peringatan/ancaman
Al-Qamar:33

وََكذََّب ِبِهۦ َقْوُمَك َوُهَو ٱْلَحقُّ
dan dia benar-benar mendustakan dengannya kaummu dan dia benar Al-An'aam:66 َقْوُمَك

ذَا َما ُكنَت تَْعَلُمَهآ أَنَت واََل َقْوُمَك ِمن َقبِْل هَٰ
tidak adalah kamu mengetahuinya[pr] kamu dan tidak kaummu dari

sebelum ini
Huud:49

إِذَا َقْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّوَن
tiba-tiba kaummu dari padanya gempar/bersorak

Az-Zukhruf:57
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ؤآَُلِء َقْوُمنَا ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة هَٰٓ
mereka ini kaum kami mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

tuhan-tuhan
Al-Kahfi:15 َقْوُمنَا

ٓونِّى ِفى الـلَّـِه جُّ ُهۥ َقْوُمُهۥ َقاَل أَتُحَٰٓ َوَحآجَّ
dan membantah kepadanya kaumnya dia mengatakan apakah kamu

hendak membantahku di dalam Allah
Al-An'aam:80 َقْوُمُهۥ

يِّـَٔاِت َوَجآَءهُۥ َقْوُمُهۥ يُْهَرُعوَن إَِليِْه َوِمن َقبُْل َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan datang kepadanya kaumnya sangat disegerakan kepadanya dan

dari sebelum adalah mereka mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Huud:78

إِذْ َقاَل َلُهۥ َقْوُمُهۥ اَل تَفْرَْح
ketika dia mengatakan baginya kaumnya tidak gembira/bangga

Al-Qashash:76

إِِذ ٱْستَْسَقىُٰه َقْوُمُهۥٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلَحَجَر
ketika memohon air kepadanya kaumnya agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu batu itu
Al-A'raaf:160 َقْوُمُهۥٓ

َقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dia mengatakan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun Al-A'raaf:109 َقْومِ

َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun

Al-A'raaf:127

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن َوِمن َقْومِ ُموَسىٰٓ أُمَّ
dan dari kaum Musa ummat memberi petunjuk dengan hak dan

dengannya (hak) mereka mengadili
Al-A'raaf:159

ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70

أاََل بُْعًدا لَِّعاٍد َقْومِ ُهوٍد
ingatlah kebinasaan bagi kaum 'ad kaum hud

Huud:60

َقاُلوا۟ اَل تََخْف إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومِ ُلوٍط
mereka berkata tidak takut sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum lut
Huud:70

ِدُلنَا ِفى َقْومِ ُلوٍط َوَجآَءتُْه ٱْلبُْشَرٰى يُجَٰ
dan datang kepadanya kabar gembira semakin membantah di dalam

kaum lut
Huud:74

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َقْومِ نُوحٍ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang dari sebelum kalian kaum nuh
Ibrahim:9

إِنَّ قَُٰروَن َكاَن ِمن َقْومِ ُموَسىٰ
sesungguhnya karun adalah dia dari kaum Musa

Al-Qashash:76
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ِمثَْل َدأِْب َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد
seperti keadaan kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Ghafir:31

أَنَُّهۥ َلن يُؤِْمَن ِمن َقْوِمَك إاِلَّ َمن
bahwasanya tidak akan menjadi beriman dari/diantara kaummu

kecuali orang
Huud:36 َقْوِمَك

َوَمآ أَْعَجَلَك َعن َقْوِمَك يَُٰموَسىٰ
dan tidak lebih segera / cepat kamu dari kaummu ya Musa

Thaahaa:83

َربَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا َوبَنْيَ َقْوِمنَا ِبٱْلَحقِّ َوأَنَت َخيُْر ٱْلفَِٰتِحنَي
ya tuhan kami (kamu) berilah keputusan antara kami dan antara kaum

kami dengan hak/adil dan Engkau sebaik-baik orang-orang yang
memberikan keputusan

Al-A'raaf:89
َقْوِمنَا

َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaumnya orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mu'minuun:33

َقْوِمِه
ا ُقِضىَ َولَّْوا۟ إَِلىٰ َقْوِمِهم مُّنِذِريَن فََلمَّ

maka tatkala (ia) telah diputuskan memalingkan kepada kaum mereka
orang-orang yang memberi peringatan

Al-Ahqaaf:29 َقْوِمِهم
ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهۦ رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم

kemudian kami mengutus dari sesudahnya para utusan kepada kaum
mereka

Yunus:74 َقْوِمِهْم
 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك رُُساًل إَِلىٰ َقْوِمِهْم

dan sesungguhnya kami telah mengutus dari sebelum kamu para
utusan kepada kaum mereka

Ar-Ruum:47

تُنَآ َءاتَيْنََٰهآ إِبْرَِٰهيَم َعَلىٰ َقْوِمِهۦ َوِتْلَك ُحجَّ
dan itulah(tunggal) alasan/hujjah Kami kami berikannya Ibrahim

atas/terhadap kaumnya
Al-An'aam:83 َقْوِمِهۦ

 َلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-A'raaf:59

 َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya
Al-A'raaf:75

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َلنُْخرَِجنََّك
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya untuk diusir kamu (oleh kami)
Al-A'raaf:88

 َوَقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:90
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َ أَِسفًا َا رََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ َوملَّ
dan setelah dia kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita

/ penyesalan
Al-A'raaf:150

يٌَّة مِّن َقْوِمِهۦ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن فََمآ َءاَمَن مِلُوَسىٰٓ إاِلَّ ذُرِّ
maka tidak ada ia beriman kepada Musa kecuali keturunan dari

kaumnya atas/terhadap ketakutan dari fir'aun
Yunus:83

 فََقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Huud:27

 َويَْصنَعُ ٱْلفُْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمأَلٌ مِّن َقْوِمِهۦ
dan membuat perahu dan setiap kali melewati atasnya pemuka-

pemuka dari kaumnya
Huud:38

 َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ ِبلَِساِن َقْوِمِهۦ
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan dengan

lisan/bahasa kaumnya
Ibrahim:4

فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمَن ٱمْلِْحرَاِب
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya dari mihrab

Maryam:11

َ أَِسفًا فَرََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ
maka (ia [lk]) kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita /

penyesalan
Thaahaa:86

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-
Mu'minuun:23

ذَآ فََقاَل ٱمْلََلؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َما هَٰ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya tidaklah ini

Al-
Mu'minuun:24

فََخَرَج َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِفى ِزينَِتِهۦ
maka (ia [lk]) keluar atas/terhadap kaumnya di dalam

perhiasannya/kemegahannya
Al-Qashash:79

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-Ankabuut:14

َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan tidak kami telah menurunkan atas/terhadap kaumnya dari

sesudahnya/dia
YaaSiin:28

َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51

َقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka dari kaumnya Al-A'raaf:60 َقْوِمِهۦٓ
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 َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:66

 َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ
dan tidak adalah dia jawaban kaumnya

Al-A'raaf:82

 َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦٓ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Huud:25

فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ أَن
maka tidak adalah dia jawaban kaumnya kecuali bahwa

An-Naml:56

۟ فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ أَن َقاُلوا
maka adalah dia jawaban kaumnya kecuali bahwa mereka berkata

Al-Ankabuut:24

فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ
maka tidak adalah dia jawaban kaumnya kecuali

Al-Ankabuut:29

 إِنَّآ أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦٓ
sesungguhnya kami kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Nuh:1

ٱْخُلفِْنى ِفى َقْوِمى َوأَْصلِحْ
kamu hendaklah mengganti aku di dalam kaum dan kamu hendaklah

berbuat kesalehan
Al-A'raaf:142 َقْوِمى

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل ٱلرَُّسوُل يَٰرَبِّ إِنَّ َقْوِمى ٱتََّخذُوا۟ هَٰ
dan dia mengucapkan mengetahui ya tuhanku sesungguhnya kaum

mereka mengambil/menjadikan ini al quran yang dijauhi
Al-Furqon:30

َقاَل رَبِّ إِنَّ َقْوِمى َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya kaum (mereka) mendustakan

aku

Asy-
Syu'araa':117

ِقيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنََّة َقاَل يََٰليَْت َقْوِمى يَْعَلُموَن
dia dikatakan (kamu) masuklah surga ini dia mengatakan amboi,

kiranya kamu kaum mereka mengetahui
YaaSiin:26

َقاَل رَبِّ إِنِّى َدَعْوُت َقْوِمى َليْاًل َونََهاًرا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) menyeru kaum

malam hari dan siang
Nuh:5

َقيًِّما لِّيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا مِّن لَُّدنُْه
yang lurus supaya diberi peringatan siksaan sangat keras/berat dari

sisinya
Al-Kahfi:2 َقيًِّما

ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمٌة
di dalamnya kitab-kitab perempuan yang lurus Al-Baiyinah:3 َقيَِّمٌة

ُقمِ ٱلَّيَْل إاِلَّ َقلِياًل
berdirilah malam kecuali sedikit

Al-
Muzzammil:2 ُقمِ
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ُقْم فَأَنِذْر
berdirilah lalu (kamu) beri peringatanlah

Al-
Muddaththir:2 ُقْم

َلٰوِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ُقْمتُْم إَِلى ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mendirikan kepada/untuk sholat
Al-Maidah:6 ُقْمتُْم

ثُمَّ نُِفخَ ِفيِه أُْخَرٰى فَِإذَا ُهْم ِقيَاٌم يَنظُُروَن
kemudian (dia[lk]) telah ditiup tentang (kebenaran) itu yang lain

maka tiba-tiba mereka berdiri mereka melihat
Az-Zumar:68 ِقيَاٌم

فََما ٱْستَطَُٰعوا۟ ِمن ِقيَامٍ َوَما َكانُوا۟ ُمنتَِصِريَن
maka tidak mereka memohon kuasa dari berdiri dan tidak adalah

mereka orang-orang yangdalam kondisi ditolong

Adz-
Dzaariyaat:45

ِقيَامٍ
لََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا ِدينًا ِقيًَما مِّ

agama berdiri agama Ibrahim lurus Al-An'aam:161 ِقيًَما
ٱلَِّذيَن يَذُْكُروَن الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا

orang-orang yang mereka ingat/memperhatikan Allah berdiri dan
tempat-tempat duduk

Ali-Imran:191 ِقيًَٰما
فََهآَء أَْموََٰلُكُم ٱلَِّتى َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم ِقيًَٰما  واََل تُؤْتُوا۟ ٱلسُّ

dan jangan kalian menyerahkan orang-orang bodoh/belum sempurna
akalnya harta-harta kalian yang ia menjadikan Allah bagi kalian

berdiri

An-Nisa:5

َلٰوةَ فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا فَِإذَا َقَضيْتُُم ٱلصَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat maka kalian
hendaklah berdzikir Allah berdiri dan tempat-tempat duduk

An-Nisa:103

َجَعَل الـلَّـُه ٱْلَكْعبََة ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم ِقيًَٰما لِّلنَّاِس
ia menjadikan Allah KaXbah rumah/baitullah suci berdiri bagi

manusia
Al-Maidah:97

إِنَُّهۥ َلتَذِْكرَةٌ لِّْلُمتَِّقنَي َو
dan sesungguhnya orang yang lurus bagi orang-orang yang

melakukan ketaqwaan
Al-Haaqqah:48 َلتَذِْكرَةٌ

َقْد بَيَّنَّا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يُوِقنُوَن
sungguh telah kami telah menerangkan tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka meyakini
Al-Baqarah:118 لَِقْومٍ

َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه يُبَيِّنَُها لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan itulah(tunggal) hukum-hukum Allah sungguh-sungguh akan

menerangkannya bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-Baqarah:230
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ُعوَن لَِقْومٍ َءاَخِريَن ُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّٰ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َسمَّٰ
dan dari orang-orang yang orang-orang yahudi orang-orang yang

suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-orang yang suka
mendengar bagi kaum/orang-orang yang lain

Al-Maidah:41

ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-An'aam:97

ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَفَْقُهوَن فَُمْستََقرٌّ َوُمْستَْوَدٌع َقْد فَصَّ
maka yang menjadi tempat tetap dan yang menjadi tempat simpanan

sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi
kaum/orang-orang mereka mengerti

Al-An'aam:98

وََكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َولِيَُقوُلوا۟ َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُهۥ لَِقْومٍ يَْعَلُموَن
dan demikianlah kami ulang-ulang ayat-ayat dan hendaklah

mengatakan kamu mempelajari dan agar kami menjelaskan bagi
kaum/orang-orang mereka mengetahui

Al-An'aam:105

ُروَن ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَذَّكَّ َقْد فَصَّ
sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-

orang mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-An'aam:126

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َخالَِصًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َكذَٰلَِك نُفَصِّ
yang suci pada hari kiamat-kiamat seperti itulah kami menjelaskan

ayat-ayat bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-A'raaf:32

َكذَٰلَِك نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْشُكُروَن
seperti itulah kami ulang-ulang tanda-tanda kekuasaan bagi

kaum/orang-orang mereka menyukuri
Al-A'raaf:58

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َونُفَصِّ
dan dijelaskan ayat-ayat itu bagi kaum/orang-orang mereka

mengetahui
At-Taubah:11

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
Yunus:5

ُروَن ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَتَفَكَّ َكذَٰلَِك نُفَصِّ
seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang

menjadi memikirkan
Yunus:24

نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلرَْحَمًة َوِذْكَرٰى لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar rahmat dan pelajaran bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Ankabuut:51
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ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعِقُلوَن َكذَٰلَِك نُفَصِّ
seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum/orang-orang

mereka menggunakan akal
Ar-Ruum:28

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰ َوأَِخيِه أَن تَبَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِبِمْصَر
dan kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya hendaknya

(mereka berdua) supaya membuat bagi kaum kalian berdua di mesir
Yunus:87 لَِقْوِمُكَما

َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱْستَِعينُوا۟ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah memohon

pertolongan kepada Allah
Al-A'raaf:128 لَِقْوِمِه

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Ibrahim:6

إِبْرَِٰهيَم إِذْ َقاَل لَِقْوِمِه ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َو
dan Ibrahim ketika dia mengatakan kepada kaumnya kalian

hendaklah menyembah Allah
Al-Ankabuut:16

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

لَِقْوِمِهْم

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya Al-Baqarah:54 لَِقْوِمِهۦ

إِِذ ٱْستَْسَقىٰ ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ  َو
dan ketika dia memohon air Musa kepada kaumnya

Al-Baqarah:60

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ  َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya

Al-Maidah:20

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ لَِم تُؤْذُونَِنى َو
apabila dia mengatakan Musa kepada kaumnya hai kaumku mengapa

disakiti aku
Ash-Shaff:5

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦٓ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya Al-Baqarah:67 لَِقْوِمِهۦٓ
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 َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ
dan Luth ketika dia mengatakan kepada kaumnya

Al-A'raaf:80

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َوأَنتُْم تُبِْصُروَن
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

An-Naml:54

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji
Al-Ankabuut:28

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa tidak bertakwa

Ash-
Shaafaat:124

لِيَُقوَم ٱلنَّاُس ِبٱْلِقْسِط َوأَنزَْلنَا ٱْلَحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد
supaya menegakkan manusia dengan adil dan kami telah menurunkan

besi tentang (kebenaran) itu kekuatan sangat keras/berat
Al-Hadiid:25 لِيَُقوَم

َلٰوةَ ِعنَد بَيِْتَك ٱمْلَُحرَّمِ َربَّنَا لِيُِقيُموا۟ ٱلصَّ
disisi rumah Engkau orang yang sangat dihormati ya tuhan kami agar

didirikan sholat
Ibrahim:37 ۟ لِيُِقيُموا

َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan

akal
Al-Baqarah:164 لَِّقْومٍ

َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـُه ُحْكًما لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan siapakah lebih baik dari Allah hikmah bagi kaum/orang-orang

mereka meyakini
Al-Maidah:50

إِنَّ ِفى ذَٰلُِكْم َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam yang demikian itu bagi kalian sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-An'aam:99

ُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

Al-A'raaf:52

إاِلَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
kecuali pemberi peringatan dan berita gembira besar bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:188

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن ذَا بََصآِئُر ِمن رَّ هَٰ
ini pandangan/bukti nyata dari tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat

bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:203

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَُّقوَن مَٰ َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan tidak dia menciptakan Allah di dalam langit dan bumi sungguh

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka bertakwa
Yunus:6
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َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh menerangi sesungguhnya di

dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka
mendengar

Yunus:67

َوتَفِْصيَل ُكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan menjelaskan setiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Yusuf:111

ُروَن يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dia menutup malam siang sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-

tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Arraad:3

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
Arraad:4

ُروَن َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dan dari setiap buah-buahan sesungguhnya di dalam itu sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
An-Nahl:11

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
An-Nahl:12

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَذَّكَّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mengingat/mengambil pelajaran
An-Nahl:13

َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

An-Nahl:64

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mendengar
An-Nahl:65

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
An-Nahl:67

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
An-Nahl:69

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
An-Nahl:79

ِبِديَن ذَا َلبَلًَٰغا لَِّقْومٍ عَٰ إِنَّ ِفى هَٰ
sesungguhnya di dalam ini adalah penyampaian/penjelasan bagi

kaum/orang-orang orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':106

4695

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث فَبُْعًدا لَِّقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan (kami) menjadikan mereka buah tutur/ceritera kebinasaan bagi

kaum/orang-orang mereka tidak mereka beriman

Al-
Mu'minuun:44

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu tanda/pelajaran bagi

kaum/orang-orang mereka mengetahui
An-Naml:52

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
An-Naml:86

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Al-Ankabuut:24

َوَلَقد تَّرَْكنَا ِمنَْهآ َءايَةًۢ بَيِّنًَة لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya mereka tinggalkan dari padanya suatu ayat/bukti

yang nyata bagi kaum/orang-orang mereka menggunakan akal
Al-Ankabuut:35

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
Ar-Ruum:21

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka mendengar
Ar-Ruum:23

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka menggunakan akal
Ar-Ruum:24

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Ar-Ruum:37

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang menjadi memikirkan
Az-Zumar:42

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka beriman
Az-Zumar:52

َلْت َءايَٰتُُهۥ ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن ِكتٌَٰب فُصِّ
catatan / ketetapan benar-benar dijelaskan ayat-ayatnya bacaan

bahasa arab bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Fush-Shilat:3

َوِفى َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمن َدآبٍَّة َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan pada penciptaan kalian dan tidak bertebaran dari binatang melata

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:4
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يَٰحِ َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يَْعِقُلوَن َوتَْصِريِف ٱلرِّ
dan memalingkan angin tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka

menggunakan akal
Al-Jaatsiyah:5

ُروَن إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Al-Jaatsiyah:13

ِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن ذَا بَصَٰٓ هَٰ
ini pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:20

َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi kaum yang

mendzalmi
Yunus:85 لِّْلَقْومِ

َوٱْستََوْت َعَلى ٱْلُجوِدىِّ َوِقيَل بُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan berlabuh atas/terhadap bukit Judi dan dikatakan kebinasaan bagi

kaum yang mendzalmi
Huud:44

يَْحُة ِبٱْلَحقِّ فََجَعْلنَُٰهْم ُغثَآًء فَبُْعًدا لِّْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّ
maka dia mengambil mereka teriakan/suara keras dengan baik maka

(kami) menjadikan mereka sampah/daun kering kebinasaan bagi
kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:41

َعَسىٰٓ أَن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما مَّْحُموًدا
dia mudah-mudahan akan membangkitkan/mengangkat kamu

tuhanmu tempat yang dipuji
Al-Isra:79 َمَقاًما

ْعُلوٌم َوَما ِمنَّآ إاِلَّ َلُهۥ َمَقاٌم مَّ
dan tidak dari kami kecuali baginya tambahan kedudukan / tempat

(ia[lk])yang diketahui

Ash-
Shaafaat:164 َمَقاٌم

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َمَقامٍ أَِمنيٍ
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam tambahan tempat

dipercaya
Ad-Dukhaan:51 َمَقامٍ

َومِلَْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َجنَّتَاِن
dan bagi orang (ia) takut makam tuhannya dua surga Ar-Rahman:46 َمَقاَم

َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َونََهى ٱلنَّفَْس َعِن ٱْلَهَوٰى
dan adapun siapa (ia) takut makam tuhannya dan (ia) menahan /

melarang jiwa/diri dari hawa nafsu
An-Naziaat:40

فَـَٔاَخَراِن يَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَِّذيَن ٱْستََحقَّ َعَليِْهُم
maka dua orang yang lain mereka berdua berdiri tempat kedudukan

keduanya dari orang-orang yang kamuberhak atas mereka
Al-Maidah:107 َمَقاَمُهَما

مِلَْن َخاَف َمَقاِمى َوَخاَف َوِعيِد
bagi orang (ia) takut makam dan takut janjiku / ancamanku Ibrahim:14 َمَقاِمى
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ذَا ِصرَُٰط َربَِّك ُمْستَِقيًما َوهَٰ
dan inilah jalan tuhanmu orang yang lurus Al-An'aam:126 ُمْستَِقيًما

ذَا ِصرَِٰطى ُمْستَِقيًما فَٱتَِّبُعوهُ َوأَنَّ هَٰ
dan bahwasannya ini jalanKU orang yang lurus maka ikutilah dia

Al-An'aam:153

ذَا ِصرٌَٰط َعَلىَّ ُمْستَِقيٌم َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini jalan atas yang sangat lurus Al-Hijr:41 ُمْستَِقيٌم

اَل ُمَقاَم َلُكْم فَٱرِْجُعوا۟ َويَْستَـِْٔذُن فَِريٌق مِّنُْهُم
tidak tempat bagi kalian maka kembalilah dan meminta izin

segolongan dari mereka
Al-Ahzab:13 ُمَقاَم

يَِّتى َلٰوِة َوِمن ذُرِّ رَبِّ ٱْجَعْلِنى ُمِقيَم ٱلصَّ
Tuhan jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan dari

keturunanku
Ibrahim:40 ُمِقيَم

َقاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا أَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ َخيٌْر مَّ
manakah/siapakah pisahan dua golongan kebaikan tempat dan terbaik

/ sebaik-baik tempat pertemuan
Maryam:73 َقاًما مَّ

َقاُم إِبْرَِٰهيَم ِفيِه َءايَٰتٌۢ بَيِّنٌَٰت مَّ
tentang (kebenaran) itu tanda-tanda bukti nyata makam Ibrahim Ali-Imran:97 َقاُم مَّ

َوٱتَِّخذُوا۟ ِمن مََّقامِ إِبْرَِٰهيَم ُمَصلًّى
dan jadikanlah dari makam Ibrahim yang menjadi tempat sholat Al-Baqarah:125 َقامِ مَّ

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن تَُقوَم ِمن مََّقاِمَك
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa

mendirikan dari tempat dudukmu
An-Naml:39 َقاِمَك مَّ

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

مََّقاِمى

َوَلَهَديْنَُٰهْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan pasti kami memberi petunjuk mereka jalan orang yang lurus An-Nisa:68 مُّْستَِقيًما

 َويَْهِديِهْم إَِليِْه ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan dia memberi petunjuk kepadaNya jalan orang yang lurus

An-Nisa:175
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 َويُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َويَْهِديََك ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan memberi petunjuk

kepadamu jalan orang yang lurus
Al-Fath:2

 َولِتَُكوَن َءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي َويَْهِديَُكْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan agar menjadi ayat/bukti bagi para yang beriman dan memberi

petunjuk kepada kalian jalan orang yang lurus
Al-Fath:20

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم هَٰ
ini jalan yang sangat lurus Ali-Imran:51 مُّْستَِقيٌم

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم إِنَّ الـلَّـَه َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ  َو
dan sesungguhnya kami Allah Tuhanku dan tuhan kalian maka

sembahlah Dia ini jalan yang sangat lurus
Maryam:36

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم  َوأَِن ٱْعبُُدوِنى هَٰ
dan hendaklah (kalian) sembahlah aku ini jalan yang sangat lurus

YaaSiin:61

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم  َوٱتَِّبُعوِن هَٰ
dan ikutilah Aku ini jalan yang sangat lurus

Az-Zukhruf:61

ذَا ِصرٌَٰط مُّْستَِقيٌم  إِنَّ الـلَّـَه ُهَو َربِّى َوَربُُّكْم فَٱْعبُُدوهُ هَٰ
sesungguhnya Allah dia Tuhanku dan tuhan kalian maka sembahlah

Dia ini jalan yang sangat lurus
Az-Zukhruf:64

يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:142 مُّْستَِقيمٍ

 يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:213

 فََقْد ُهِدَى إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka sesungguhnya telah dia telah mendapat petunjuk kepada jalan

orang yang lurus
Ali-Imran:101

 َويَْهِديِهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan dia memberi petunjuk kepada jalan orang yang lurus

Al-Maidah:16

 َوَمن يََشأْ يَْجَعْلُه َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan barang siapa dia menghendaki Dia akan menjadikannya

atas/terhadap jalan orang yang lurus
Al-An'aam:39

 َوٱْجتَبَيْنَُٰهْم َوَهَديْنَُٰهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Kami telah memilih mereka dan kami memberi petunjuk

keduanya kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:87

 ُقْل إِنَِّنى َهَدىِٰنى َربِّىٓ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dia telah memberi

petunjuk padaku Tuhanku kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:161
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 َويَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan memberi petunjuk orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang

yang lurus
Yunus:25

 إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap jalan orang yang lurus

Huud:56

 َهْل يَْستَِوى ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِبٱْلَعْدِل َوُهَو َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
apakah dia sama dia dan orang dia menyuruh dengan adil dan dia

atas/terhadap jalan orang yang lurus
An-Nahl:76

َنُْعِمِه ٱْجتَبَىُٰه َوَهَدىُٰه إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ  َشاِكًرا ألِّ
yang mensyukuri untuk nikmatnya (dia) memilihnya dan (dia)

memberi petunjuk kepadanya kepada jalan orang yang lurus
An-Nahl:121

إِنَّ الـلَّـَه َلَهاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ  َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh memimpin orang-orang yang

mereka mengimani kepada jalan orang yang lurus
Al-Hajj:54

 إِنََّك َلَعَلىٰ ُهًدى مُّْستَِقيمٍ
sesungguhnya kamu benar-benar di atas petunjuk orang yang lurus

Al-Hajj:67

إِنََّك َلتَْدُعوُهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ  َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar (kalian[lk]) kamu menyeru

mereka[lk] kepada jalan orang yang lurus

Al-
Mu'minuun:73

 َوالـلَّـُه يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan

orang yang lurus
An-Nuur:46

 َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
atas/terhadap jalan orang yang lurus

YaaSiin:4

إِنََّك َلتَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ  َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan

orang yang lurus
Asy-Syuura:52

 فَٱْستَْمِسْك ِبٱلَِّذٓى أُوِحىَ إَِليَْك إِنََّك َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku telah

diwahyukan kepadamu sesungguhnya kamu atas/terhadap jalan orang
yang lurus

Az-Zukhruf:43

إَِلىٰ طَِريٍق مُّْستَِقيمٍ  يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ َو
dia menunjukkan kepada kebenaran dan kepada benar-benar jalan

orang yang lurus
Al-Ahqaaf:30

 أَمَّن يَْمِشى َسِويًّا َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
siapkah yang dengannya sama lurus atas/terhadap jalan orang yang

lurus
Al-Mulk:22

ِقيٌم َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
dan bagi mereka siksaan tetap/kekal Al-Maidah:37 ِقيٌم مُّ

4700

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِقيٌم  َوَجنٍَّٰت لَُّهْم ِفيَها نَِعيٌم مُّ
dan surga bagi mereka didalamnya sangat senang/nikmat tetap/kekal

At-Taubah:21

ِقيٌم  ِهىَ َحْسبُُهْم َوَلَعنَُهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
dia cukup bagi mereka dan (ia) mengutuk/melaknati mereka Allah

dan bagi mereka siksaan tetap/kekal
At-Taubah:68

ِقيٌم  يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
dihinakannya dan halal/menimpa atasnya siksaan tetap/kekal

Huud:39

ِقيٌم  َمن يَأِْتيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعَليِْه َعذَاٌب مُّ
siapa datang kepada-nya siksaan dihinakannya dan menimpa atasnya

siksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40

ِقيمٍ إِنََّها َلِبَسِبيٍل مُّ َو
dan sesungguhnya ia/kota itu sungguh di jalan kekal Al-Hijr:76 ِقيمٍ مُّ

 أآََل إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي ِفى َعذَاٍب مُِّقيمٍ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim di dalam azab / siksa

kekal
Asy-Syuura:45

ُلُهْم فَاَل نُِقيُم َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوزْنًا فََحِبطَْت أَْعمَٰ
maka (ia) menghapus amal-amal mereka maka tidak kami mendirikan

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat timbangan
Al-Kahfi:105 نُِقيُم

ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َقْومِ نُوحٍ َوزَاَدُكْم
dia menjadikan kalian pengganti-pengganti dari sesudah kaum nuh Al-A'raaf:69 نُوحٍ

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat Al-Baqarah:177 َوأََقاَم

َلٰوةَ َوَءاتَى ٱلزََّكٰوةَ َوَلْم يَْخَش إاِلَّ الـلَّـَه َوأََقاَم ٱلصَّ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan tidak

takut kecuali Allah
At-Taubah:18

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat maka

bagi mereka pahala mereka disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277 ۟ َوأََقاُموا

َلٰوةَ ُكوَن ِبٱْلِكتَِٰب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ َوٱلَِّذيَن يَُمسِّ
dan orang-orang yang ditahan dengan Kitab dan mereka mendirikan

sholat
Al-A'raaf:170

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فََخلُّوا۟ َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan
jalan mereka

At-Taubah:5

4701

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َلٰوةَ َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن فَِإن تَابُوا۟ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
maka jika mereka melakukan taubat dan mereka mendirikan sholat

dan mereka menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian di dalam
agama

At-Taubah:11

َلٰوةَ َوٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang mereka sabar dia hendaklah mencari wajah

tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat
Arraad:22

َلٰوةَ إِنََّما تُنِذُر ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

yang mereka takut tuhan dengan yang gaib/tidak kelihatan dan
mereka mendirikan sholat

Faathir:18

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َلٰوةَ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menafkahkan dari apa
kami rizqikan kepada mereka tersembunyi dan keterus-terangan

Faathir:29

َلٰوةَ َوأَْمرُُهْم َوٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang kalian memperkenankan kepada tuhan mereka

dan mereka mendirikan sholat dan urusan mereka
Asy-Syuura:38

َلٰوةَ طَرَفَىِ ٱلنََّهاِر َوزَُلفًا مَِّن ٱلَّيِْل َوأَِقمِ ٱلصَّ
dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan yang dekat dari

malam
Huud:114 َوأَِقمِ

َلٰوةَ لِِذْكِرٓى فَٱْعبُْدِنى َوأَِقمِ ٱلصَّ
maka sembahlah Aku dan dirikanlah sholat untuk peringatan

Thaahaa:14

َلٰوةَ ٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوأَِقمِ ٱلصَّ
(kamu) bacalah apa aku telah diwahyukan kepadamu dari kitab dan

dirikanlah sholat
Al-Ankabuut:45

َلٰوةَ َوَءاِتنَي ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطْعَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َوأَِقْمَن ٱلصَّ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan kamu hendaklah memberikan

kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33 َوأَِقْمَن

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dankalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:43 ۟ َوأَِقيُموا

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:83

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
Al-Baqarah:110

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat
An-Nisa:77
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َوأَِقيُموا۟ ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
dan hendaklah kalian tegakkan wajah-wajah kalian disisi setiap

masjid
Al-A'raaf:29

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َلٰوةَ َوبَشِّ بُيُوتًا َوٱْجَعُلوا۟ بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
beberapa rumah dan jadikanlah beberapa rumah kiblat dan hendaklah

kalian tegakkan sholat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Yunus:87

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

َلٰوةَ ُمِنيِبنَي إَِليِْه َوٱتَُّقوهُ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
kembali bertaubat kepada-NYA dan bertakwalah kepada-Nya dan

hendaklah kalian tegakkan sholat
Ar-Ruum:31

َوأَِقيُموا۟ ٱْلَوزَْن ِبٱْلِقْسِط واََل تُْخِسُروا۟ ٱمْلِيزَاَن
dan hendaklah kalian tegakkan neraca/timbangan (kb) dengan adil

dan janganlah dikurangi neraca/timbangan
Ar-Rahman:9

َدةَ لِـلَّـِه هَٰ َوأَْشِهُدوا۟ ذََوْى َعْدٍل مِّنُكْم َوأَِقيُموا۟ ٱلشَّ
dan (kalian[lk]) persaksikanlah dua orang mempunyai keadilan

diantara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesakisan-kesaksian
karena Allah

Ath-Thalaaq:2

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

َوٱْسَمعْ َوٱنظُرْنَا َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم َوأَْقَوَم
dan kamu hendaklah mndengarkan dan hendaklah kamu

perhatikanlah kami tentu itu adalah kebaikan bagi mereka dan (ia[lk])
lebih menguatkan

An-Nisa:46
َوأَْقَوَم

َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا۟ هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

َوأَْقَوُم

إِنَّ نَاِشئََة ٱلَّيِْل ِهىَ أََشدُّ َوطْـًٔا َوأَْقَوُم ِقياًل
sesungguhnya bangun malam dia paling keras/berat injakan dan dia

menguatkan perkataan

Al-
Muzzammil:6
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ِبِديَن إِيتَآَء ٱلزََّكٰوِة وََكانُوا۟ َلنَا عَٰ َلٰوِة َو إَِقاَم ٱلصَّ َو
dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan adalah mereka bagi

kami orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':73 إَِقاَم َو

إِيتَآِء ٱلزََّكٰوِة َلٰوِة َو إَِقامِ ٱلصَّ َو
dan dirikanlah sholat mendatangkan zakat An-Nuur:37 إَِقامِ َو

َساِجًدا َوَقآِئًما يَْحذَُر ٱأْلَِخرَةَ َويَرُْجوا۟ رَْحَمَة َربِِّهۦ
(ia[lk]) yang bersujud dan berdiri ia takut akhirat danmengharapkan

rahmat tuhannya
Az-Zumar:9 َوَقآِئًما

َّا َكذَّبُوا۟ ٱلرُُّسَل أَْغرَْقنَُٰهْم َوَقْوَم نُوحٍ ملَّ
dan kaum nuh tatkala mereka telah mendustakan para rasul (kami)

telah menenggelamkan mereka
Al-Furqon:37 َوَقْوَم

َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
dan kaum nuh dari sebelum sesungguhnya mereka adalah mereka

kaum orang-orang fasik/jahat

Adz-
Dzaariyaat:46

َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل
dan kaum nuh dari sebelum

An-Najm:52

إِنِّىٓ أََرىَٰك َوَقْوَمَك ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
sesungguhnya aku dia memperlihatkan kepadamu dan kaummu di

dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-An'aam:74 َوَقْوَمَك

ْمِس ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلشَّ
(aku) mendapatkannya dan kaumnya mereka bersujud kepada

matahari dari selain Allah
An-Naml:24 َوَقْوَمَها

يْنَُٰهَما َوَقْوَمُهَما ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ َونَجَّ
dan selamatkan mereka[lk] dan kaum keduanya dari bencana maha

besar/maha agung

Ash-
Shaafaat:115

َوَقْوَمُهَما
أَنَّا َدمَّرْنَُٰهْم َوَقْوَمُهْم أَْجَمِعنَي

bahwasanya (kami) binasakan mereka dan kaum mereka mereka
semuanya

An-Naml:51 َوَقْوَمُهْم
أَتَذَُر ُموَسىٰ َوَقْوَمُهۥ لِيُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض

apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di
dalam bumi

Al-A'raaf:127 َوَقْوَمُهۥ
َوَقْوُم إِبْرَِٰهيَم َوَقْوُم ُلوٍط

dan kaum Ibrahim dan kaum lut Al-Hajj:43 َوَقْوُم
َوَقْوُم إِبْرَِٰهيَم َوَقْوُم ُلوٍط

dan kaum Ibrahim dan kaum lut
Al-Hajj:43

ُب ْلـَٔيَْكِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْحزَاُب َوثَُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوأَْصحَٰ
dan kaum tsamud dan kaum lut dan penduduk Aikah itulah mereka

golongan-golongan
Shaad:13
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ُب ٱأْلَيَْكِة َوَقْوُم تُبَّعٍ َوأَْصحَٰ
dan penduduk Aikah dan kaum tubba'

Qaaf:14

ِبُدوَن فََقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن لِبََشَريِْن ِمثْلِنَا َوَقْوُمُهَما َلنَا عَٰ
maka mereka mengatakan apakah kami akan beriman kepada kedua

manusia/orang seperti kami dan/sedang kaum keduanya bagi kami
orang-orang yang telah menyembah

Al-
Mu'minuun:47

َوَقْوُمُهَما

َوَدمَّرْنَا َما َكاَن يَْصنَعُ ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهۥ َوَما َكانُوا۟ يَْعرُِشوَن
dan kami menghancurkan apa adalah dia dia membuat fir'aun dan

kaumnya dan tidak adalah mereka mereka membangun singgasana
Al-A'raaf:137 َوَقْوُمُهۥ

ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70 َوَقْومِ

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ
ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya Al-Anbiyaa':52 َوَقْوِمِهۦ

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َما تَْعبُُدوَن
tatkala dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa kalian

menyembah
Asy-Syu'araa':70

إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦ َماذَا تَْعبُُدوَن
ketika dia mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya apa yang

kalian menyembah
Ash-Shaafaat:85

ِفى ِتْسعِ َءايٍَٰت إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِهۦٓ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
di dalam sembilan ayat-ayat kepada fir'aun dan kaumnya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
An-Naml:12 َوَقْوِمِهۦٓ

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمِهۦٓ  َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya

Az-Zukhruf:26

َوُقوُموا۟ لِـلَّـِه قَِٰنِتنَي
dan berdiri untuk Allah dengan taat / patuh Al-Baqarah:238 ۟ َوُقوُموا

ًدا َوِقيًَٰما َوٱلَِّذيَن يَِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
dan orang-orang yang bermalam kepada tuhan mereka sujud dan

berdiri
Al-Furqon:64 َوِقيًَٰما

إِنَُّهۥ َلِذْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف تُْسـَُٔلوَن َو
dan sesungguhnya ia benar-benar pengajaran bagimu dan bagi

kaummu dan kelak kalian ditanya
Az-Zukhruf:44 َولَِقْوِمَك
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وَُكنُوٍز َوَمَقامٍ َكِريمٍ
dan simpanan / perbendaharaan dan kedudukan (ia[lk]) yang sangat

mulia/indah
Asy-Syu'araa':58 َوَمَقامٍ

َوزُُروعٍ َوَمَقامٍ َكِريمٍ
dan tanam-tanaman dan kedudukan (ia[lk]) yang sangat mulia/indah

Ad-Dukhaan:26

إِنََّها َسآَءْت ُمْستََقرًّا َوُمَقاًما
sesungguhnya ia sejelek-jelek yang menjadi tempat menetap dan

tempat tinggal
Al-Furqon:66 َوُمَقاًما

لِِديَن ِفيَها َحُسنَْت ُمْستََقرًّا َوُمَقاًما  خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya (ia[pr]) sebaik-baik yang

menjadi tempat menetap dan tempat tinggal
Al-Furqon:76

َويََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه َمااًل إِْن أَْجِرَى
dan hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya harta

tidak lain upahku
Huud:29 َويََٰقْومِ

َويََٰقْومِ َمن يَنُصرُِنى ِمَن الـلَّـِه
dan hai kaumku siapakah menolongku dari Allah

Huud:30

َويََٰقْومِ ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُٓوا۟ إَِليِْه
dan hai kaumku (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan kalian

kemudian bertaubatlah (kalian[lk]) kepadaNya
Huud:52

ِذِهۦ نَاَقُة الـلَّـِه َلُكْم َءايًَة َويََٰقْومِ هَٰ
dan hai kaumku ini unta betina Allah bagi kalian ayat/tanda

Huud:64

َويََٰقْومِ أَْوفُوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan hai kaumku kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan

timbangan dengan adil
Huud:85

َويََٰقْومِ اَل يَْجرَِمنَُّكْم ِشَقاِقىٓ
dan hai kaumku tidak dia membuat kalian berdosa perselisihanku

Huud:89

َويََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
dan hai kaumku bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian

Huud:93

َويََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم يَْوَم ٱلتَّنَاِد
dan hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian pada hari

panggil-memanggil
Ghafir:32

َويََٰقْومِ َما لِىٓ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱلنََّجٰوِة َوتَْدُعونَِنىٓ إَِلى ٱلنَّاِر
dan hai kaumku mengapa aku menyeru kalian kepada keselamatan

dan menyeru-ku kepada neraka
Ghafir:41

َلٰوةَ َويُؤْتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوذَٰلَِك ِديُن ٱْلَقيَِّمِة َويُِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan didirikan sholat dandidatangkan zakat dan demikian itu agama

betul/lurus
Al-Baiyinah:5 ۟ َويُِقيُموا
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َلٰوةَ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
dan didirikan sholat Al-Baqarah:3 َويُِقيُموَن

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َويُِطيُعوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ َويُِقيُموَن ٱلصَّ
didirikan sholat dan mereka menunaikan zakat dan ditaati Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:71

فَلِذَٰلَِك فَٱْدُع َوٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم
maka karena itu maka kamu mohonlah dan tetaplah sebagaimana

(kamu) diperintahkan dan janganlahmengikuti hawa nafsu mereka
Asy-Syuura:15 َوٱْستَِقْم

ُجوِد عِ ٱلسُّ ْر بَيِْتىَ لِلطَّآِئِفنَي َوٱْلَقآِئِمنَي َوٱلرُّكَّ َوطَهِّ
dan (kamu) sucikanlah sampai bersih rumah-Ku bagi orang-orang

yang tawaf dan orang-orang yang berdiri/beribadat dan orang-orang
yang ruku' sujud

Al-Hajj:26
َوٱْلَقآِئِمنَي

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوِة َوِممَّ ِبِريَن َعَلىٰ َمآ أََصابَُهْم َوٱمْلُِقيِمى ٱلصَّ َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar atas/terhadap apa dia menimpa mereka dan

orang-orang yang mendirikan sholat dan dari apa kami rizqikan
kepada mereka mereka menafkahkan

Al-Hajj:35
َوٱمْلُِقيِمى

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162
َوٱمْلُِقيِمنَي

مِلَن َشآَء ِمنُكْم أَن يَْستَِقيَم
bagi siapa ia menghendaki diantara kalian untuk menempuh jalan

yang lurus
At-Takwiir:28 يَْستَِقيَم

فَـَٔاَخَراِن يَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَِّذيَن ٱْستََحقَّ َعَليِْهُم
maka dua orang yang lain mereka berdua berdiri tempat kedudukan

keduanya dari orang-orang yang kamuberhak atas mereka
Al-Maidah:107 يَُقوَماِن

يْطَُٰن اَل يَُقوُموَن إاِلَّ َكَما يَُقوُم ٱلَِّذى يَتََخبَّطُُه ٱلشَّ
tidak mereka berdiri melainkan seperti dia mendirikan yang dia

masuk padanya syaitan
Al-Baqarah:275 يَُقوُم

َربَّنَا ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َولِْلُمؤِْمِننَي يَْوَم يَُقوُم ٱْلِحَساُب
ya tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-

orang yang beriman pada hari dia mendirikan menghisab
Ibrahim:41

ُد ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َويَْوَم يَُقوُم ٱأْلَْشهَٰ
di dalam kehidupan dunia dan pada hari dia mendirikan saksi-saksi

Ghafir:51

وُح َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َصفًّا يَْوَم يَُقوُم ٱلرُّ
pada hari dia mendirikan ruhul / roh dan malaikat barisan

An-Naba:38
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َلِمنَي يَْوَم يَُقوُم ٱلنَّاُس لِرَبِّ ٱْلعَٰ
pada hari dia mendirikan manusia kapada tuhan/pemelihara semesta

alam
Al-Mutaffifiin:6

يْطَُٰن اَل يَُقوُموَن إاِلَّ َكَما يَُقوُم ٱلَِّذى يَتََخبَّطُُه ٱلشَّ
tidak mereka berdiri melainkan seperti dia mendirikan yang dia

masuk padanya syaitan
Al-Baqarah:275 يَُقوُموَن

َقاُلوا۟ يََٰقْوَمنَآ إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَٰبًا أُنِزَل ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰ
mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami kami dengar

suatu kewajiban dia menurunkan dari sesudah Musa
Al-Ahqaaf:30 يََٰقْوَمنَآ

يََٰقْوَمنَآ أَِجيبُوا۟ َداِعىَ الـلَّـِه َوَءاِمنُوا۟ ِبِهۦ
wahai kaum kami penuhilah (mereka[lk]) (ia[lk]) yang menyeru

Allah dan mereka mempercayai dengannya
Al-Ahqaaf:31

يََٰقْومِ إِنَُّكْم ظََلْمتُْم أَنفَُسُكم
hai kaumku sesungguhnya kalian kalian telah menganiaya diri-diri

kalian
Al-Baqarah:54 يََٰقْومِ

يََٰقْومِ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
hai kaumku kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:20

يََٰقْومِ ٱْدُخُلوا۟ ٱأْلَرَْض ٱمْلَُقدََّسَة ٱلَِّتى َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
hai kaumku kalian hendaklah masuk tanah/bumi wanita-wanita yang

sangat suci yang dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Maidah:21

ا تُْشرُِكوَن َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى بَِرٓىٌء مِّمَّ
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku berlepas diri dari apa

kalian mempersekutukan
Al-An'aam:78

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Al-An'aam:135

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak bagi kalian dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:59

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َضلََٰلٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah denganku kesesatan

Al-A'raaf:61

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:65

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َسفَاَهٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah bagi aku kurang akal / bodoh

Al-A'raaf:67

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Al-A'raaf:73
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فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رَِساَلَة َربِّى
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:79

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-A'raaf:85

لَِٰت َربِّى فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رِسَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:93

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

َوَقاَل ُموَسىٰ يََٰقْومِ إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه
dan dia mengucapkan Musa hai kaumku jika adalah kalian apakah

kalian beriman kepada Allah
Yunus:84

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:28

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:50

يََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا
hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya pahala

Huud:51

َقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia
Huud:61

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:63

ؤآَُلِء بَنَاِتى ُهنَّ أَطَْهُر َلُكْم َقاَل يََٰقْومِ هَٰٓ
dia mengatakan hai kaumku inilah puteri-puteriku mereka

paling/lebih suci bagi kalian
Huud:78

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥ
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah tidak ada bagi kalian

dari tuhan selain dia
Huud:84
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بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:88

َقاَل يََٰقْومِ أَرَْهِطىٓ أََعزُّ َعَليُْكم مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan hai kaumku apakah keluargaku lebih terhormat atas

kalian dari Allah
Huud:92

َقاَل يََٰقْومِ أََلْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا
dia mengatakan hai kaumku bukankah menjanjikan kalian tuhan

kalian janji kebaikan
Thaahaa:86

ُن إِنَّ َربَُّكُم ٱلرَّْحمَٰ يََٰقْومِ إِنََّما فُِتنتُم ِبِهۦ َو
hai kaumku sesungguhnya hanyalah diberi cobaan dengannya dan

sesungguhnya kami Tuhan kalian pemurah
Thaahaa:90

فََقاَل يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه
lalu ia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah

Al-
Mu'minuun:23

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َقاَل يََٰقْومِ لَِم تَْستَْعجُِلوَن ِبٱلسَّ
dia mengatakan hai kaumku mengapa kalian minta menyegerakan

dengan kejahatan sebelum kebaikan
An-Naml:46

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱرُْجوا۟ ٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah dan harapkan hari

akhir
Al-Ankabuut:36

َقاَل يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوا۟ ٱمْلُرَْسلنَِي
dia mengatakan hai kaumku kalian hendaklah bersungguh-sungguh

mengikuti para yang diutus / para rasul / utusan
YaaSiin:20

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Az-Zumar:39

يََٰقْومِ َلُكُم ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم ظَِٰهِريَن ِفى ٱأْلَرِْض
hai kaumku untuk kalian kerajaan hari ini berkuasa di dalam bumi

Ghafir:29

ثَْل يَْومِ ٱأْلَْحزَاِب يََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكم مِّ
hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian seperti hari

golongan-golongan
Ghafir:30

َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوِن
dan dia mengucapkan yang ia beriman hai kaumku (kalian[lk])

bersunguh-sungguhlah untuk mengikuti aku
Ghafir:38

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َمتَٰعٌ يََٰقْومِ إِنََّما هَٰ
hai kaumku sesungguhnya hanyalah ini kehidupan dunia penambahan

kesenangan
Ghafir:39

َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51
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إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ لَِم تُؤْذُونَِنى َو
apabila dia mengatakan Musa kepada kaumnya hai kaumku mengapa

disakiti aku
Ash-Shaff:5

َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku bagi kalian pemberi

peringatan yang nyata
Nuh:2

إآِلَّ أَن يََخافَآ أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
kecuali jika (mereka berdua) khawatir bahwa tidak didirkan (oleh

keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:229 يُِقيَما

فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
maka jika kalian takut bahwa tidak didirkan (oleh keduanya) hukum-

hukum Allah
Al-Baqarah:229

أَن يَتََراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن يُِقيَما ُحُدوَد الـلَّـِه
bahwa (mereka berdua) ruju' (kawin kembali) jika berpendapat

bahwa didirkan (oleh keduanya) hukum-hukum Allah
Al-Baqarah:230

َلٰوةَ ُقل لِِّعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُِقيُموا۟ ٱلصَّ
kamu hendaklah mengatakan kepada hamba-hambaku orang-orang

yang mereka mengimani didirikan sholat
Ibrahim:31 ۟ يُِقيُموا

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهْم رَِٰكُعوَن ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat dan mereka orang-orang yang tunduk
Al-Maidah:55 يُِقيُموَن

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوةَ َوِممَّ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan dari apa(rezki) kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Anfaal:3

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
An-Naml:3

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
Luqman:4

فََما ٱْستَقَُٰموا۟ َلُكْم فَٱْستَِقيُموا۟ َلُهْم
maka selama (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian bagi kalian maka

berlaku luruslah kamu terhadap mereka
At-Taubah:7 ۟ ٱْستَقَُٰموا

ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ تَتَنَزَُّل َعَليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian akan menurunkan atas

mereka malaikat-malaikat
Fush-Shilat:30

ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ فَاَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian maka tidak ada

kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka mereka mendongkol
Al-Ahqaaf:13
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آًء َغَدًقا َوأَلَِّو ٱْستَقَُٰموا۟ َعَلى ٱلطَِّريَقِة أَلَْسَقيْنَُٰهم مَّ
dan bahwa jika (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian atas/terhadap

jalan itu pasti (kami) telah memberi minum mereka air limpah ruah
Al-Jinn:16

فَبُِهَت ٱلَِّذى َكفََر َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia telah dihilangankan akal yang ia mengingkari dan Allah

tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi
Al-Baqarah:258 ٱْلَقْوَم

ِفِريَن َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:264

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ali-Imran:86

ثُْلُهۥ إِن يَْمَسْسُكْم َقرٌْح فََقْد َمسَّ ٱْلَقْوَم َقرٌْح مِّ
jika dia menyentuh kalian luka maka sesungguhnya telah dia

menimpa kaum luka serupanya
Ali-Imran:140

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Maidah:51

ِفِريَن إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang

/ kafir
Al-Maidah:67

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْسَمُعوا۟ َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

dengarkanlah dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang
yang sewenang-wenang

Al-Maidah:108

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:144

َوأَْورَثْنَا ٱْلَقْوَم ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ يُْستَْضَعفُوَن
dan (kami) telah mewariskan kaum orang-orang yang adalah mereka

mereka ditindas
Al-A'raaf:137

إِنَّ ٱْلَقْوَم ٱْستَْضَعفُوِنى وََكاُدوا۟ يَْقتُُلونَِنى
sesungguhnya kaum mereka menjadikan aku lemah dan mereka

semakin mendekat membunuh aku
Al-A'raaf:150

اَل يَْستَُوۥَن ِعنَد الـلَّـِه َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
tidak menyamakan disisi Allah dan Allah tidak dia menunjukkan

kaum yang mendzalmi
At-Taubah:19

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dam Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:24

ِفِريَن َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

At-Taubah:37
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َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:80

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

At-Taubah:109

َوَما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak adalah mereka agar mereka beriman seperti itulah kami

membalas kaum para yang melakukan dosa
Yunus:13

ِفِريَن َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan kaum para

pembangkang / kafir
An-Nahl:107

إِذْ نَاَدٰى َربَُّك ُموَسىٰٓ أَِن ٱئِْت ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي َو
dan ketika (dia) menyeru tuhanmu Musa agar/hendalah datangkanlah

(kamu[pr]) kaum yang mendzalmi
Asy-Syu'araa':10

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Qashash:50

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Ahqaaf:10

َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
seperti itulah kami membalas kaum para yang melakukan dosa

Al-Ahqaaf:25

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
Ash-Shaff:5

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
baginya tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ash-Shaff:7

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Jumu'ah:5

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang

sewenang-wenang

Al-
Munaafiquun:6

فَتََرى ٱْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعىٰ َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل َخاِويٍَة
maka kamu lihat kaum padanya/pada waktu itu mati bergelimpangan

seakan-akan mereka batang-batang pohon korma (ia[pr]) yang
melapuk/tumbang

Al-Haaqqah:7

َهْل يُْهَلُك إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱلظَّٰلُِموَن
apakah/tidaklah dia membinasakan kecuali kaum para yang

mendzalimi
Al-An'aam:47 ٱْلَقْوُم
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ِسُروَن فَاَل يَأَْمُن َمْكَر الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلخَٰ
maka tidak dia aman rencana daya mereka Allah melainkan kaum

orang-orang yang merugi
Al-A'raaf:99

َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

ِفُروَن إِنَُّهۥ اَل يَا۟يْـَُٔس ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلكَٰ
sesungguhnya dia tidak berputus asa dari angin Allah

kecuali/melainkan kaum para pembangkan
Yusuf:87

فََهْل يُْهَلُك إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلفَِٰسُقوَن
maka tidaklah dia membinasakan kecuali kaum yang melakukan

kesembarangan
Al-Ahqaaf:35

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Al-Baqarah:250
ٱْلَقْومِ

ِفِريَن فَٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka tolonglah kami atas/terhadap kaum para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:286

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Ali-Imran:147

ؤآَُلِء ٱْلَقْومِ اَل يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َحِديثًا فََماِل هَٰٓ
maka harta mereka itu kaum tidak hampir-hampir mereka mengerti

pembicaraan
An-Nisa:78

واََل تَِهنُوا۟ ِفى ٱبِْتَغآِء ٱْلَقْومِ إِن تَُكونُوا۟ تَأمَْلُوَن
dan janganlah kalian merasa lemah di dalam mencari/mengejar kaum

bahwa adalah kalian kalian mengetahui
An-Nisa:104

فَٱفُْرْق بَيْنَنَا َوبَنْيَ ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka kamu hendaknya memisahkan antara kami dan antara kaum

orang-orang yang sewenang-wenang
Al-Maidah:25

فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka jangan kamu putus asa atas/terhadap kaum orang-orang yang

sewenang-wenang
Al-Maidah:26

ِفِريَن فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka janganlah kamu putus asa atas/terhadap kaum para

pembangkang / kafir
Al-Maidah:68

لِِحنَي َونَطَْمعُ أَن يُْدِخَلنَا َربُّنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلصَّٰ
dan kami menginginkan agar dia memasukkan kami tuhan kami

bersama kaum orang-orang yang soleh
Al-Maidah:84
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۟ فَُقِطعَ َداِبُر ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن ظََلُموا
maka dia telah dipotong/dimusnahkan yang meliputi kaum orang-

orang yang mereka menganiaya
Al-An'aam:45

بَْعَد ٱلذِّْكَرٰى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
sesudah peringatan bersama kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:68

آلِّنَي أَلَُكونَنَّ ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلضَّ
tentu aku menjadi/termasuk dari kaum orang-orang yang sesat

Al-An'aam:77

واََل يُرَدُّ بَأُْسُهۥ َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dapat dia ditolak siksaNya dari kaum para yang melakukan

dosa
Al-An'aam:147

َقاُلوا۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
mereka berkata ya tuhan kami tidak jadikan kami bersama kaum yang

mendzalmi
Al-A'raaf:47

واََل تَْجَعْلِنى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan jangan jadikan aku bersama kaum yang mendzalmi

Al-A'raaf:150

ذَّٰلَِك َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu[tg.lk] perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:176

فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَرَْضىٰ َعِن ٱْلَقْومِ ٱْلفَِٰسِقنَي
maka sesungguhnya Allah tidak meridhai dari/kepada kaum orang-

orang yang sewenang-wenang
At-Taubah:96

ِفِريَن نَا ِبرَْحَمِتَك ِمَن ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ َونَجِّ
dan (ia) sungguh-sungguh selamatkanlah kami dengan rahmat-mu

dari kaum para pembangkang / kafir
Yunus:86

واََل يُرَدُّ بَأُْسنَا َعِن ٱْلَقْومِ ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak dia ditolak siksa Kami dari kaum para yang melakukan

dosa
Yusuf:110

َر ِبِهۦٓ َرٰى ِمَن ٱْلَقْومِ ِمن ُسٓوِء َما بُشِّ يَتَوَٰ
menyembunyikan diri dari kaum dari buruk apa diberi kabar gembira

dengannya
An-Nahl:59

ْلنَآ أَْوزَاًرا مِّن ِزينَِة ٱْلَقْومِ  َولَِٰكنَّا ُحمِّ
akan tetapi dibawa/diangkut beban-beban dari perhiasan kaum

Thaahaa:87

َونََصرْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan (kami) telah menolongnya dari kaum orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-Anbiyaa':77

ِهِديَن إِذْ نَفََشْت ِفيِه َغنَُم ٱْلَقْومِ وَُكنَّا لُِحْكِمِهْم شَٰ
ketika (ia) merusak tentang (kebenaran) itu kambing kaum dan

(kami) adalah pada keputusan mereka orang-orang yang mengakui
Al-Anbiyaa':78
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ىٰنَا ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى نَجَّ
maka katakan/ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatan

kami dari kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:28

رَبِّ فَاَل تَْجَعْلِنى ِفى ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
Tuhan maka janganlah jadikan aku di dalam kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:94

فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي َقاَل رَبِّ نَجِّ
dia mengatakan Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dari

kaum yang mendzalmi
Al-Qashash:21

َقاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak takut (kamu) telah selamat dari kaum yang

mendzalmi
Al-Qashash:25

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى َعَلى ٱْلَقْومِ ٱمْلُفِْسِديَن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku atas/terhadap kaum

orang-orang yang membuat kerusakan
Al-Ankabuut:30

ِبئَْس َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Allah
Al-Jumu'ah:5

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي ِنى ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِهۦ َونَجِّ َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya

dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari kaum yang mendzalmi
At-Tahriim:11

الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم
Allah tidak tuhan melainkan dia yang hidup yang berdiri sendiri Al-Baqarah:255 ٱْلَقيُّوُم

 الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلَقيُّوُم
Allah tidak ada tuhan kecuali/melainkan dia yang hidup (kekal) yang

berdiri sendiri
Ali-Imran:2

َوَعنَِت ٱْلُوُجوهُ لِْلَحىِّ ٱْلَقيُّومِ
dan menekun/tunduk semua wajah kepada yang hidup yang berdiri

sendiri
Thaahaa:111 ٱْلَقيُّومِ

َلٰوةَ َويُؤْتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوذَٰلَِك ِديُن ٱْلَقيَِّمِة َويُِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan didirikan sholat dan didatangkan zakat dan demikian itu agama

betul/lurus
Al-Baiyinah:5 ٱْلَقيَِّمِة

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم فَاَل تَظْلُِموا۟ ِفيِهنَّ أَنفَُسُكْم
itu agama yang lurus maka jangan kamu menganiaya tentang mereka

diri-diri kalian
At-Taubah:36 ٱْلَقيُِّم
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ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Yusuf:40

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Ar-Ruum:30

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن ٱْلَقيِّمِ ِمن َقبِْل
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus

dari sebelum
Ar-Ruum:43 ٱْلَقيِّمِ

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُرَدُّوَن إَِلىٰٓ أََشدِّ ٱْلَعذَاِب
dan pada hari kiamat-kiamat dikembalikan kepada keras/berat siksa Al-Baqarah:85 ٱْلِقيََٰمِة

 فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat-

kiamat
Al-Baqarah:113

 واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

pada hari kiamat-kiamat
Al-Baqarah:174

فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orang dia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212

 َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55

 واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه واََل يَنظُُر إَِليِْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

dan tidak dia melihat kepada mereka pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:77

 َوَمن يَْغُلْل يَأِْت ِبَما َغلَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan barang siapa dia mengkhianati ia mendatangkan / mengumpulkan

dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:161

 َسيُطَوَُّقوَن َما بَِخُلوا۟ ِبِهۦ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dia kelak akan mengalungi apa mereka kikirkan dengannya pada hari

kiamat-kiamat
Ali-Imran:180

إِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجورَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة  َو
dan sesungguhnya hanyalah kalian disempurnakan pahala kalian pada

hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:185

 واََل تُْخزِنَا يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan jangan kamu hendaklah menghinakan kami pada hari kiamat-

kiamat
Ali-Imran:194

4717

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian kepada/sampai hari kiamat-

kiamat tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
An-Nisa:87

ِدُل الـلَّـَه َعنُْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة  فََمن يُجَٰ
maka barang siapa semakin membantah Allah dari mereka pada hari

kiamat-kiamat
An-Nisa:109

 فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-

kiamat
An-Nisa:141

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَُكوُن َعَليِْهْم َشِهيًدا
dan pada hari kiamat-kiamat adalah mereka atas mereka yang benar-

benar sangat menyaksikan
An-Nisa:159

 فَأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعَداَوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
maka kami menimbulkan di antara mereka permusuhan dan

kebencian/kemarahan sampai hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:14

 َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ لِيَفْتَُدوا۟ ِبِهۦ ِمْن َعذَاِب يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia agar mereka menebus diri

dengannya dari azab hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:36

 طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat-kiamat

tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
Al-An'aam:12

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َخالَِصًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َكذَٰلَِك نُفَصِّ
yang suci pada hari kiamat-kiamat seperti itulah kami menjelaskan

ayat-ayat bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-A'raaf:32

إِذْ تَأَذََّن َربَُّك َليَبَْعثَنَّ َعَليِْهْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة  َو
dan ketika memaklumkan tuhanmu agar sungguh-sungguh akan

mengirim atas mereka sampai hari kiamat-kiamat
Al-A'raaf:167

 أَن تَُقوُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
supaya kalian mengatakan pada hari kiamat-kiamat

Al-A'raaf:172

ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60

يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه
pada hari kiamat-kiamat dalam/tentang apa adalah mereka tentang

(kebenaran) itu
Yunus:93
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َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أآََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا۟ َربَُّهْم
dan pada hari kiamat-kiamat ingatlah sesungguhnya kaum 'ad mereka

mengingkari tuhan
Huud:60

 يَْقُدُم َقْوَمُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
mendirikan kaumnya pada hari kiamat-kiamat

Huud:98

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِبئَْس ٱلرِّفُْد ٱمْلَرْفُوُد
dan pada hari kiamat-kiamat seburuk-buruk pemberian (ia[lk]) yang

diberi
Huud:99

 لِيَْحِمُلٓوا۟ أَْوزَارَُهْم َكاِمَلًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
karena membawa/memikul beban-beban / dosa-dosa mereka (ia[pr])

yang menyempurnakan pada hari kiamat-kiamat
An-Nahl:25

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27

َ َلُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن َوَليُبَيِّننَّ
dan sungguh akan menjelaskan bagi kalian pada hari kiamat-kiamat
apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan

An-Nahl:92

إِنَّ َربََّك َليَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh akan memutuskan

diantara mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka
tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan

An-Nahl:124

َونُْخِرُج َلُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِكتَٰبًا يَْلَقىُٰه َمنُشوًرا
dan akan dikeluarkan baginya pada hari kiamat-kiamat suatu

kewajiban menemuinya yang dibuka
Al-Isra:13

إِن مِّن َقْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهلُِكوَها َقبَْل يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة  َو
dan tidaklah dari negeri melainkan kami orang-orang yang

membinasakannya sebelum hari kiamat-kiamat
Al-Isra:58

رْتَِن إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة  َلِئْن أَخَّ
sungguh jika (kamu) memberi tangguh padaku sampai hari kiamat-

kiamat
Al-Isra:62

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97

ُلُهْم فَاَل نُِقيُم َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوزْنًا فََحِبطَْت أَْعمَٰ
maka (ia) menghapus amal-amal mereka maka tidak kami mendirikan

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat timbangan
Al-Kahfi:105

وَُكلُُّهْم َءاِتيِه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فَرًْدا
dan mereka semua datang kepadanya pada hari kiamat-kiamat

sendirian
Maryam:95
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مَّْن أَْعرََض َعنُْه فَِإنَُّهۥ يَْحِمُل يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِوزًْرا
barangsiapa Ia memalingkan daripadanya maka sesungguhnya dia ia

membawa/memikul pada hari kiamat-kiamat beban/dosa
Thaahaa:100

لِِديَن ِفيِه َوَسآَء َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِحْماًل خَٰ
orang-orang yang kekal tentang (kebenaran) itu dan seburuk-buruk

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat beban
Thaahaa:101

فَِإنَّ َلُهۥ َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشرُهُۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أَْعَمىٰ
maka sesungguhnya baginya penghidupan sulit/sempit dan akan

mengumpulkannya pada hari kiamat-kiamat buta
Thaahaa:124

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47

َونُِذيُقُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan akan dirasakan kepadanya pada hari kiamat-kiamat siksa yang

membakar
Al-Hajj:9

 َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan orang-orang yang kalian menyekutukan sesungguhnya Allah

menjelaskan diantara mereka pada hari kiamat-kiamat
Al-Hajj:17

الـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-kiamat

dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian
memperselisihkan

Al-Hajj:69

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تُبَْعثُوَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat akan

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:16

َعْف َلُه ٱْلَعذَاُب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َويَْخُلْد ِفيِهۦ ُمَهانًا يُضَٰ
dilipat gandakan baginya azab / siksa pada hari kiamat-kiamat dan

kekal tentang (kebenaran) itu terhina
Al-Furqon:69

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة اَل يُنَصُروَن
dan pada hari kiamat-kiamat tidak mereka akan ditolong

Al-Qashash:41

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُهم مَِّن ٱمْلَْقبُوِحنَي
dan pada hari kiamat-kiamat mereka dari/termasuk yang dijauhi

Al-Qashash:42

َمتَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ُهَو يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
kesenangan kehidupan duniawi kemudian dia pada hari kiamat-

kiamat dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Al-Qashash:61

 ٱلَّيَْل َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
malam terus menerus sampai hari kiamat-kiamat

Al-Qashash:71
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 ٱلنََّهاَر َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
siang terus menerus sampai hari kiamat-kiamat

Al-Qashash:72

ا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن َوَليُْسـَُٔلنَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعمَّ
dan sungguh akan ditanya pada hari kiamat-kiamat dari/tentang apa

adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ankabuut:13

ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25

 إِنَّ َربََّك ُهَو يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
sesungguhnya Tuhanmu dia menjelaskan diantara mereka pada hari

kiamat-kiamat
As-Sajdah:25

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُروَن ِبِشرِْكُكْم واََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيٍر
dan pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari dengan
kemusyrikan dan tidak dijelaskan kepadamu seperti maha

mengetahui

Faathir:14

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة  ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga
mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15

 أَفََمن يَتَِّقى ِبَوْجِهِهۦ ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka siapkah yang telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

dengan wajahnya buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:24

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِعنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat disisi tuhan

kalian bertengkar
Az-Zumar:31

 َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦ ِمن ُسٓوِء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya dari buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:47

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan pada hari kiamat-kiamat kamu hendaklah memperhatikan/melihat

orang-orang yang mereka mendustakan atas/terhadap Allah
Az-Zumar:60

وَُٰت َمطِْويَّٰتٌۢ ِبيَِميِنِهۦ مَٰ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوٱلسَّ
pada hari kiamat-kiamat dan langit tempat gulungan dengan tangan

kanannya
Az-Zumar:67

 أَم مَّن يَأِْتىٓ َءاِمنًا يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
ataukah orang ia mendatangkan / mengumpulkan aman pada hari

kiamat-kiamat
Fush-Shilat:40

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة  إِنَّ ٱْلخَٰ
sesungguhnya para yang merugi orang-orang yang mereka merugikan
diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat-kiamat

Asy-Syuura:45
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إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka tentang
(kebenaran) itu mereka memperselisihkan

Al-Jaatsiyah:17

 ثُمَّ يَْجَمُعُكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kemudian (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] pada hari kiamat-kiamat

Al-Jaatsiyah:26

 َمن الَّ يَْستَجِيُب َلُهۥٓ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
orang/sesembahan tidak dia memperkenankan baginya sampai hari

kiamat-kiamat
Al-Ahqaaf:5

 ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
kemudian dia memberitahukan kepada mereka tentang apa-apa

mereka mengerjakan pada hari kiamat-kiamat
Al-Mujaadilah:7

 َلن تَنفََعُكْم أَرَْحاُمُكْم وآََل أَْولَُٰدُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
tidak memberi manfaat kepada kalian orang-orang yang kalian

kasihani (kerabat-kerabat) dan tidak anak-anak kalian pada hari
kiamat-kiamat

Al-
Mumtahinah:3

ٌن َعَليْنَا بَٰلَِغٌة إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة  أَْم َلُكْم أَيْمَٰ
atau bagi kalian sumpah-sumpah atas kami (ia[pr]) yang meneguhkan

sampai hari kiamat-kiamat
Al-Qalam:39

 آَل أُْقِسُم ِبيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
benar-benar (aku) bersumpah dengan hari kiamat-kiamat

Al-Qiyaamah:1

 يَْسـَُٔل أَيَّاَن يَْوُم ٱْلِقيََٰمِة
menanyakan kapan hari kiamat-kiamat

Al-Qiyaamah:6

رََٰط ٱمْلُْستَِقيَم ٱْهِدنَا ٱلصِّ
tunjukkan lah kami jalan orang-orang yang lurus/benar Al-Faatihah:6 ٱمْلُْستَِقيَم

 َقاَل فَِبَمآ أَْغَويْتَِنى أَلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصرَٰطََك ٱمْلُْستَِقيَم
dia mengatakan maka dengan apa kamu sesatkan aku sungguh aku
akan duduk kepada mereka jalanmu orang-orang yang lurus/benar

Al-A'raaf:16

رََٰط ٱمْلُْستَِقيَم  َوَهَديْنَُٰهَما ٱلصِّ
dan (kami) memberi petunjuk keduanya jalan orang-orang yang

lurus/benar

Ash-
Shaafaat:118

ٱمْلُْستَِقيمِ ذَٰلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل
orang-orang yang lurus/benar itu kebaikan dan terbaik / sebaik-baik

kesudahan
Al-Isra:35 ٱمْلُْستَِقيمِ

 َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس ٱمْلُْستَِقيمِ
(mereka) menimbang dengan neraca/timbangan orang-orang yang

lurus/benar

Asy-
Syu'araa':182

4722

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ٱلَِّذٓى أََحلَّنَا َداَر ٱمْلَُقاَمِة ِمن فَْضلِِهۦ
yang penempatan kami rumah/tempat yang berusaha untuk kekal dari

karunianya
Faathir:35 ٱمْلَُقاَمِة
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ي و ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keras, kencang, gagah, kuasa,

manjur, tangguh, tajam, ampuh, yg berpengaruh, yg meyakinkan, kukuh,
perkasa, tegap, kekar, begap, jagur, kejat, orang tegap, orang kekar,

bertenaga, bersemangat, cegak, hebat-hebatan, setia, teguh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُقوَّةً ُقوَّةً َقِويًّا َقِوىٌّ ِبُقوٍَّة
kekuatan kekuatan benar-benar kuat benar-benar kuat dengan kekuatan

َلَقِوىٌّ ُقوَِّتُكْم ُقوَّةَ ُقوٍَّة ُقوَّةً
sungguh sangat kuat kekuatan kalian kekuatan kekuatan kekuatan

ٱْلُقوَّةَ ٱْلُقَوٰى ٱْلَقِوىُّ لِّْلُمْقِويَن
kekuatan kuat sangat kuat bagi orang-orang yang

kuat / musafir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada kalian

dengan kekuatan
Al-Baqarah:63 ِبُقوٍَّة

 ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada kalian

dengan kekuatan
Al-Baqarah:93

 َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء فَُخذَْها ِبُقوٍَّة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu maka kamu hendaklah

berpegang kepadanya dengan kekuatan
Al-A'raaf:145

 َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهۥ َواِقعٌۢ ِبِهْم ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
dan (mereka[lk]) mengira bahwasanya (ia[lk]) yang menimpa kepada

mereka kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada
kalian dengan kekuatan

Al-A'raaf:171
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فَأَِعينُوِنى ِبُقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم رَْدًما
maka (kalian) tolonglah/bantulah aku dengan kekuatan (aku) akan

menjadikan/membuat diantara kalian dan antara mereka
batas/dinding

Al-Kahfi:95

يَٰيَْحيَىٰ ُخِذ ٱْلِكتََٰب ِبُقوٍَّة َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلُحْكَم َصِبيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah

memberinya hikmah kanak-kanak
Maryam:12

إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat keras/berat balasan Al-Anfaal:52 َقِوىٌّ

فََكفَُروا۟ فَأََخذَُهُم الـلَّـُه إِنَُّهۥ َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب
lalu (mereka) mengingkari maka dia akhirnya mengambil/menyiksa
mereka Allah sesungguhnya dia benar-benar kuat sangat keras/berat

balasan

Ghafir:22

إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat perkasa

Al-Hadiid:25

إِنَّ الـلَّـَه َقِوىٌّ َعِزيزٌ
sesungguhnya Allah benar-benar kuat sangat perkasa

Al-
Mujaadilah:21

وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25 َقِويًّا

وََكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُْعجِزَهُۥ
dan adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan tidak

adalah dia Allah untuk dilemahkannya (olehnya)
Faathir:44 ُقوَّةً

َكٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُكْم ُقوَّةً
seperti orang-orang yang dari sebelum kalian adalah mereka paling

keras/berat diantara kalian kekuatan
At-Taubah:69 ُقوَّةً

َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا َويَزِْدُكْم ُقوَّةً إَِلىٰ ُقوَِّتُكْم يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras dan

menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian
Huud:52

 َقاَل َلْو أَنَّ لِى ِبُكْم ُقوَّةً
dia mengatakan seandainya bahwasanya bagiku dengan/kepada

kalian kekuatan
Huud:80

ِمَن ٱْلُقُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمنُْه ُقوَّةً َوأَْكثَُر َجْمًعا
dari kurun/umat-umat orang dia paling keras/berat dari padanya

kekuatan dan (ia[lk]) lebih banyak pengumpulan
Al-Qashash:78

 َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً
adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan

Ar-Ruum:9
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 ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّةً
kemudian ia menjadikan dari sesudah kelemahan kekuatan

Ar-Ruum:54

َكانُوا۟ ُهْم أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:21

َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka kebanyakan dari mereka dan lebih kuat/keras kekuatan

dan bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:82

َوَقاُلوا۟ َمْن أََشدُّ ِمنَّا ُقوَّةً أََو
dan mereka berkata siapakah paling keras/berat dari kami kekuatan

atau setiap
Fush-Shilat:15

ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّةً وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dia paling keras/berat dari mereka kekuatan dan adalah mereka

terhadap tanda-tanda Kami mereka menyangkal
Fush-Shilat:15

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة ِهىَ أََشدُّ ُقوَّةً مِّن َقْريَِتَك ٱلَِّتىٓ أَْخرََجتَْك
dan berapa banyak dari negeri dia paling keras/berat kekuatan dari

pada negerimu yang (ia[pr]) akhirnya menyuruh keluar kamu
Muhammad:13

بَاِط ٱْلَخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِهۦ َعُدوَّ الـلَّـِه َوأَِعدُّوا۟ َلُهم مَّا ٱْستَطَْعتُم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
dan (kalian[lk]) hitunglah untuk mereka apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dari kekuatan dan dari ditambat kuda
digetarkan / ditakuti dengannya musuh Allah

Al-Anfaal:60 ُقوٍَّة

ثًا واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّتى نََقَضْت َغزَْلَها ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة أَنكَٰ
dan jangan adalah kalian seperti orang perempuan (ia)

merusak/mengurai benangnya dari sesudah kekuatan tenunan-
tenunan

An-Nahl:92

َقاُلوا۟ نَْحُن أُ۟وُلوا۟ ُقوٍَّة َوأُ۟وُلوا۟ بَأٍْس َشِديٍد
mereka berkata kami orang-orang yang mempunyai kekuatan dan

orang-orang yang mempunyai kekuatan sangat keras/berat
An-Naml:33

ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشيْبًَة
kemudian ia menjadikan dari sesudah kekuatan kelemahan dan

beruban
Ar-Ruum:54

ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى ٱْلَعرِْش َمِكنيٍ
yang memiliki kekuatan disisi yang memiliki 'arsy` kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
At-Takwiir:20

فََما َلُهۥ ِمن ُقوٍَّة واََل نَاِصٍر
maka tidak baginya dari kekuatan dan tidak yang sangat penolong

At-Taariq:10

َما َشآَء الـلَّـُه اَل ُقوَّةَ إاِلَّ ِبالـلَّـِه
apa yang ia menghendaki Allah tidak kekuatan kecuali dengan Allah Al-Kahfi:39 ُقوَّةَ
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َمآَء َعَليُْكم مِّْدرَاًرا َويَزِْدُكْم ُقوَّةً إَِلىٰ ُقوَِّتُكْم يُرِْسِل ٱلسَّ
menjadikan mengirimkan langit atas kalian sangat deras dan

menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian
Huud:52 ُقوَِّتُكْم

َوَليَنُصَرنَّ الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥٓ إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
dan sungguh akan menolong Allah orang menolong-nya
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:40 َلَقِوىٌّ
إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ

sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa
Al-Hajj:74

إِنِّى َعَليِْه َلَقِوىٌّ أَِمنٌي َو
dan sesungguhnya aku atasnya sungguh sangat kuat kepercayaan

An-Naml:39

نَْحُن َجَعْلنََٰها تَذِْكرَةً َوَمتًَٰعا لِّْلُمْقِويَن
kami (kami) menjadikannya peringatan/pengajaran dan kesenangan

bagi orang-orang yang kuat / musafir
Al-Waqi'a:73 لِّْلُمْقِويَن

إِنَّ َربََّك ُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
sesungguhnya Tuhanmu dia sangat kuat maha perkasa Huud:66 ٱْلَقِوىُّ

إِنَّ َخيَْر َمِن ٱْستَـَْٔجرَْت ٱْلَقِوىُّ ٱأْلَِمنُي
sesungguhnya sebaik-baik orang (kamu) meminta upahan sangat kuat

amin
Al-Qashash:26

الـلَّـُه َلِطيفٌۢ ِبِعبَاِدِهۦ يَْرزُُق َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
Allah sangat lembut / halus dengan hamba-hamba-nya dia memberi

rezki siapa dia kehendaki dan dia sangat kuat maha perkasa
Asy-Syuura:19

َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱْلُقَوٰى
dia telah berkali-kali mengajarkannya sangat keras/berat kuat An-Najm:5 ٱْلُقَوٰى

أَنَّ ٱْلُقوَّةَ لِـلَّـِه َجِميًعا
bahwasanya kekuatan milik Allah semuanya Al-Baqarah:165 ٱْلُقوَّةَ

َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُهۥ َلتَنُٓوأُ ِبٱْلُعْصبَِة أُ۟ولِى ٱْلُقوَِّة
apa (harta) sesungguhnya kuncinya sungguh berat dengan

golongan/sejumlah kaum kekuatan
Al-Qashash:76 ٱْلُقوَِّة

زَّاُق ذُو ٱْلُقوَِّة ٱمْلَِتنُي إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلرَّ
sesungguhnya Allah dia pemberi rezeki mempunyai kekuatan sangat

teguh/kokoh

Adz-
Dzaariyaat:58
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Kosakata AlQuran

ض ي ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna berter, persiapan,

penyediaan, penukaran barang, tukar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempersiapkan, menyiapkan,

menyediakan, membuat, mengolah, mempersediakan, mentakdirkan,
memperuntukkan, bertukar, menukar, menukarkan, bertukaran,
mempertukarkan, saling memberi, tukar-menukar, berpalu-palu

َوَقيَّْضنَا نَُقيِّْض
dan (kami) menetapkan ditentukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَُقيِّْض َلُهۥ َشيْطَٰنًا فَُهَو َلُهۥ َقِريٌن
ditentukan baginya syaitan maka ia/syaitan baginya teman Az-Zukhruf:36 نَُقيِّْض

َوَقيَّْضنَا َلُهْم ُقرَنَآَء فَزَيَّنُوا۟ َلُهم مَّا بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dan (kami) menetapkan bagi mereka teman-teman maka (mereka)

menjadikan memandang baik bagi mereka apa yang diantara tangan-
tangan mereka dan tidak belakang mereka

Fush-Shilat:25
َوَقيَّْضنَا
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Kosakata AlQuran

ل ي ق
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tidur siang, istirahat, santai

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َمِقياًل َقآِئُلوَن
tempat istirahat mereka sedang istirahat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجآَءَها بَأُْسنَا بَيَٰتًا أَْو ُهْم َقآِئُلوَن
maka dia datang kepadanya siksaan Kami pada waktu malam atau

mereka mereka sedang istirahat
Al-A'raaf:4 َقآِئُلوَن

ُب ٱْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخيٌْر مُّْستََقرًّا َوأَْحَسُن َمِقياًل أَْصحَٰ
para penghuni surga pada hari itu kebaikan yang menjadi tempat

menetap dan terbaik / sebaik-baik tempat istirahat
Al-Furqon:24 َمِقياًل
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Kosakata AlQuran

س ا ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna piala, mangkuk, mangkok,

jeluk, minuman keras, bokor, piala yg dipakai dlm misa suci, gelas kimia,
muka

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

وََكأٍْس وََكأًْسا َكأٍْس َكأًْسا ِبَكأٍْس
dan piala-piala dan piala/gelas-

gelas piala/gelas piala/gelas piala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يُطَاُف َعَليِْهم ِبَكأٍْس مِّن مَِّعنيٍۭ

dikelilingkan/diedarkan atas mereka piala dari mata air Ash-Shaafaat:45 ِبَكأٍْس
يَتَنَٰزَُعوَن ِفيَها َكأًْسا الَّ َلْغٌو ِفيَها واََل تَأِْثيٌم

saling berbantah/berselisih didalamnya piala/gelas tidak ada ketersia-
siaan didalamnya dan tidak ada perbuatan dosa besar

Ath-Thuur:23 َكأًْسا
َويُْسَقْوَن ِفيَها َكأًْسا َكاَن ِمزَاُجَها زَنَجِبياًل

dan diberi minum didalamnya piala/gelas adalah dia campurannya
jahe

Al-Insaan:17

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمزَاُجَها َكافُوًرا
sesungguhnya yang berbuat baik minum dari piala/gelas adalah dia

campurannya kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:5 َكأٍْس

وََكأًْسا ِدَهاًقا
dan piala/gelas-gelas yang penuh An-Naba:34 وََكأًْسا

ِبأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق وََكأٍْس مِّن مَِّعنيٍ
dengan cangkir-cangkir / gelas-gelas dan cerek-cerek dan piala-piala

dari mata air
Al-Waqi'a:18 وََكأٍْس
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Kosakata AlQuran

ب ب ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengelompokan, tumpukan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggumpal,
menggumpalkan, mengelompokkan, berkumpul, mengelompok

ُمِكبًّا فَُكبَّْت
tiarap/telengkup maka dijerumuskan / diterlungkupkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يِّئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka dijerumuskan /

diterlungkupkan wajah mereka di dalam api/neraka
An-Naml:90 فَُكبَّْت

أَفََمن يَْمِشى ُمِكبًّا َعَلىٰ َوْجِهِهۦٓ أَْهَدىٰٓ
maka siapkah yang dengannya tiarap/telengkup atas/terhadap

wajahnya lebih mendapat petunjuk
Al-Mulk:22 ُمِكبًّا
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Kosakata AlQuran

ت ب ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penindasan, penindihan,

tindasan, hal menyembunyikan, inhibisi, larangan, halangan, kekangan,
keinginan yg tertahan, sifat menahan diri, represi, pengekangan,

penahanan, trotoar, pinggir jalan, tepi jalan, pembatasan, kekang, tali
kendali, batu tepi jalan, batu pinggiran jalan, cekekan, cekikan, pegangan,
genggaman, palka, pengaruh, cengkeraman, ruang kapal, tempat barang
di kapal, cengkam, kakok, pitingan, pengendalian, pembatas, penahanan

diri, pemenjaraan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menekan, menindas,

menahan, menyembunyikan, membenamkan, memadamkan,
memberangus, membredel, mendiamkan, memperdiarkan, bergumam,
menggumam, menindih, mengganyang, memperdiamkan, menghalangi,

mencegah, merintangi, melarang, mengekang, membatasi, menundukkan,
menaklukkan, menguasai, mengatasi, mengurangi, melemahkan,

melembuntukan, membendung

يَْكِبتَُهْم ُكِبتُوا۟ ُكِبَت
dia menghinakan mereka dihinakan telah dihinakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ُكِبتُوا۟ َكَما ُكِبَت

sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya
dihinakan sebagaimana telah dihinakan

Al-Mujaadilah:5 ُكِبَت
إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ُكِبتُوا۟ َكَما ُكِبَت

sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya
dihinakan sebagaimana telah dihinakan

Al-Mujaadilah:5 ۟ ُكِبتُوا
أَْو يَْكِبتَُهْم فَيَنَقلِبُوا۟ َخآِئِبنَي

atau dia menghinakan mereka makamereka membolak-balik /
kembali yang mendapatkan kegagalan

Ali-Imran:127 يَْكِبتَُهْم
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Kosakata AlQuran

د ب ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ati, orang yg hidup, rasa

sakit, sakit, kesakitan, penderitaan, rasa nyeri, kepedihan, perasaan sakit,
hukuman

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyakitkan, ngilu,
menyedihkan

َكبٍَد
kesusahan/kepayahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن ِفى َكبٍَد نسَٰ َلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya (kami) menciptakan manusia di dalam

kesusahan/kepayahan
Al-Balad:4 َكبٍَد
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Kosakata AlQuran

ر ب ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penambahan, ukuran besar,

pertambahan, pembesaran, perbanyakan, pasang naik, tambahan,
memperlipatgandakannya.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tumbuh, memelihara,
bertumbuh, bertambah, menjadi, menanam, menanamkan, semakin

meningkat, memperbesar, memperluas, membesarkan, memperluaskan,
memperlapang, melonggarkan, memperlonggar, membicarakan lebih
lengkap, menulis lebih lengkap, menambah, menambahkan, memuji,
memuji-muji, memperlipat, memperlipatkan, memperlipatgandakan,

membesar-besarkan, memperamatkan, memperbesar kekayaan,
memperamat, memperamat-amatkan, meningkatkan, naik, menaikkan,

memperbanyak, meningkat.

أَْكبَرْنَُهۥ أَْكبَُر أَْكبََر ِبَر أَكَٰ أَْستَْكبَرَْت
(mereka[pr]) kagum

padanya paling besar terbesar pembesar-pembesar
(kamu) menjadi

menyombongkan
diri

فََكبِّْر تَْكِبيرًۢا تَْستَْكِبُروَن تَتََكبََّر أَْكبَرْنَُهۥ
maka (kalian)
besarkanlah /
agungkanlah

sebesar-besarnya
kalian akan

menyombongkan
diri

kamu
menyombongkan

diri
(mereka[pr]) kagum

padanya

َكبَِٰٓئَر َكبَآِئَر فَٱْستَْكبَرْتُْم فَٱْستَْكبَُروا۟ فََكبِّْر
besar besar lalu kamu

menyombngkan diri
maka mereka

menyombongkan
diri

maka (kalian)
besarkanlah /
agungkanlah

َكِبيٌر َكِبيًرا َكبُرَْت َكبَُر َكبَِٰٓئَر
sangat besar sangat besar menyombong diri terasa berat besar

ُكبَّاًرا َكِبيرُُهْم َكِبيرَةً َكِبيٍر َكِبيٌر
yang besar tertua diantara

mereka yang besar sangat besar sangat besar
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Kosakata Al-Quran

َلَكِبيرَةٌ َلَكِبيرَةً ِكبْرَهُۥ ِكبٌْر ُكبَّاًرا
sungguh berat sungguh berat terbesarnya kebesaran yang besar

ُمتََكبٍِّر لِّْلُمتََكبِِّريَن لِتَُكبُِّروا۟ َلَكِبيرُُكُم َلَكِبيرَةٌ
orang yang
kemudian

menyombongkan
diri

orang-orang yang
menyombongkan

diri
supaya diagungkan sungguh pemimpin

kalian sungguh berat

َوأَْكبَُر مُّْستَْكِبُروَن ُمْستَْكِبِريَن ُمْستَْكِبًرا ُمتََكبٍِّر

dan lebih besar
orang-orang yang

dalam kondisi
sombong diri

orang-orang dalam
kondisi

menyombongkan
diri

orang yang dalam
kondisi

menyombongkan
diri

orang yang
kemudian

menyombongkan
diri

۟ َولِتَُكبُِّروا وَُكبَرَآَءنَا وََكبِّرْهُ وََكِبيٍر َوأَْكبَُر
dan hendaklah

diagungkan
dan pembesar-
pembesar kami dan agungkanlah dia dan yang besar dan lebih besar

َوٱْستَْكبَرَْت َوٱْستَْكبَُروا۟ َوٱْستَْكبََر َويَْستَْكِبْر َولِتَُكبُِّروا۟
dan kamu

menyombongkan
diri

dan mereka
menyombongkan

diri
dan ia sombong

dan dia menjadi
menyombongkan

diri
dan hendaklah

diagungkan

۟ يَْكبَُروا يَْستَْكِبُروَن يَتََكبَُّروَن َوٱْستَْكبَرْتُْم َوٱْستَْكبَرَْت
mereka dewasa /

besar
mereka hendak

menyombongkan
diri

mereka
menyombongkan

diri

dan kamu
menyombongkan

diri

dan kamu
menyombongkan

diri

۟ ٱْستَْكبَُرٓوا ٱْستَْكبَُروا۟ ٱْستَْكبََر يَْكبُُر يَْكبَُروا۟
kalian mencari

kesombongan diri
kalian mencari

kesombongan diri
dan (ia) mencari

kesombongan diri
(ia[lk])

menyombongkan
diri

mereka dewasa /
besar

ٱأْلَْكبَُر ٱأْلَْكبََر ٱْسِتْكبَاًرا ٱْستَْكبَرْتُْم ٱْستَْكبَُرٓوا۟
besar besar sangat sombong kalian mencari

kesombongan diri
kalian mencari

kesombongan diri

4735

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#31
http://quran.bblm.go.id/test.htm#30
http://quran.bblm.go.id/test.htm#29
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#35
http://quran.bblm.go.id/test.htm#34
http://quran.bblm.go.id/test.htm#33
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#39
http://quran.bblm.go.id/test.htm#38
http://quran.bblm.go.id/test.htm#37
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#43
http://quran.bblm.go.id/test.htm#42
http://quran.bblm.go.id/test.htm#41
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#47
http://quran.bblm.go.id/test.htm#46
http://quran.bblm.go.id/test.htm#45
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#51
http://quran.bblm.go.id/test.htm#50
http://quran.bblm.go.id/test.htm#49
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48


Kosakata Al-Quran

ٱْلُكبَِر ٱْلَكِبيِر
amat besar sangat besar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْستَْكبَرَْت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلَعالِنَي
(kamu) menjadi menyombongkan diri atau adalah kamu
dari/termasuk orang-orang yang lebih tinggi derajatnya

Shaad:75 أَْستَْكبَرَْت
ِبَر ُمْجرِِميَها لِيَْمُكُروا۟ ِفيَها وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة أَكَٰ

dan demikianlah kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-
pembesar orang-orang yang berdosa/jahat kepadanya agar mereka

mengadakan tipu daya didalamnya (negeri itu)

Al-An'aam:123
ِبَر أَكَٰ

فََقْد َسأَُلوا۟ ُموَسىٰٓ أَْكبََر ِمن ذَٰلَِك
maka sesungguhnya telah mereka telah meminta Musa terbesar dari

itu
An-Nisa:153 أَْكبََر

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217 أَْكبَُر

َوٱْلِفتْنَُة أَْكبَُر ِمَن ٱْلَقتِْل
dan berbuat fitnah paling besar daripada pembunuhan

Al-Baqarah:217

إِثُْمُهَمآ أَْكبَُر ِمن نَّفِْعِهَما َو
dan dosa keduanya paling besar daripada manfaat keduanya

Al-Baqarah:219

 َوَما تُْخِفى ُصُدورُُهْم أَْكبَُر
dan tidak dia menyembunyikan dada / hati mereka paling besar

Ali-Imran:118

َدةً ُقْل أَىُّ َشىٍْء أَْكبَُر َشهَٰ
kamu hendaklah mengatakan manakah/siapakah sesuatu paling besar

kesaksian
Al-An'aam:19

آ أَفََلْت ذَآ أَْكبَُر فََلمَّ هَٰ
ini paling besar maka ketika terbenam

Al-An'aam:78

ٌن مَِّن الـلَّـِه أَْكبَُر  َورِْضوَٰ
dan keridhaan dari Allah paling besar

At-Taubah:72
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َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41

ٍت َوأَْكبَُر تَفِْضياًل َوَلآْلِخرَةُ أَْكبَُر َدرَجَٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) paling besar

derajat/tingkatan dan lebih besar keutamaan/kelebihan
Al-Isra:21

َوَلِذْكُر الـلَّـِه أَْكبَُر َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْصنَُعوَن
dan sungguh mengingat Allah paling besar dan Allah dia mengetahui

apa membuat
Al-Ankabuut:45

وآََل أَْصَغُر ِمن ذَٰلَِك وآََل أَْكبَُر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan tidak paling/lebih kecil dari itu dan tidak paling besar kecuali di

dalam kitab yang nyata
Saba':3

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling besar jika adalah mereka

mereka mengetahui
Az-Zumar:26

ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sungguh

(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri
kalian

Ghafir:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق ٱلنَّاِس مَٰ َلَخْلُق ٱلسَّ
sungguh penciptaan langit dan bumi paling besar dari penciptaan

manusia
Ghafir:57

َوَما نُِريِهم مِّْن َءايٍَة إاِلَّ ِهىَ أَْكبَُر ِمْن أُْخِتَها
dan tidak diperlihatkan pada mereka dari suatu ayat kecuali dia paling

besar dari saudara perempuannya
Az-Zukhruf:48

َكذَٰلَِك ٱْلَعذَاُب َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
seperti itulah azab / siksa dan sungguh siksaan/azab akhirat paling

besar jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Qalam:33

ا َرأَيْنَُهۥٓ أَْكبَرْنَُهۥ َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَليِْهنَّ فََلمَّ
dan ia telah berkata kamu hendaklah keluar keluar atas mereka maka

tatkala (ia) melihatnya (mereka[pr]) kagum padanya dan (mereka)
membagi/memotong tangan mereka[pr]

Yusuf:31
أَْكبَرْنَُهۥ

أَن تَتََكبََّر ِفيَها
bahwa kamu menyombongkan diri di dalamnya Al-A'raaf:13 تَتََكبََّر

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93
تَْستَْكِبُروَن
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 َقاُلوا۟ َمآ أَْغنَىٰ َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن
mereka berkata tidak dia memberi manfaat dari kalian kumpulkanlah
oleh kamu dan tidak adalah kalian kalian akan menyombongkan diri

Al-A'raaf:48

ِبَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dengan sebab adalah kalian kalian akan menyombongkan diri di

dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Ahqaaf:20

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َولِىٌّ مَِّن ٱلذُّلِّ وََكبِّرْهُ تَْكِبيرًۢا
dan tidak adalah dia baginya benar-benar penolong / pelindung dari

kehinaan dan agungkanlah dia sebesar-besarnya
Al-Isra:111 تَْكِبيرًۢا

َوَربََّك فََكبِّْر
dan tuhanmu maka (kalian) besarkanlah / agungkanlah

Al-
Muddaththir:3 فََكبِّْر

فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي
maka mereka menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-

orang yang berbuat dosa
Al-A'raaf:133 ۟ فَٱْستَْكبَُروا

يِ۟هۦ ِبـَٔايَِٰتنَا فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي َوَمإَلِ
dan pemuka-pemukanya dengan ayat-ayat Kami maka mereka

menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-orang yang
berbuat dosa

Yunus:75

يِ۟هۦ فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما َعالِنَي إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka/tetapi mereka takabur

dan adalah mereka kaum orang-orang yang sombong

Al-
Mu'minuun:46

ِبِقنَي فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكانُوا۟ سَٰ
maka/akan tetapi mereka berlaku sombong di dalam muka bumi dan

tidak adalah mereka orang-orang yang mendahului
Al-Ankabuut:39

فَأَمَّا َعاٌد فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
maka adapun kaum ad maka mereka menyombngkan diri di dalam

bumi dengan tidak/tanpa yang benar
Fush-Shilat:15

فَٱْستَْكبَرْتُْم وَُكنتُْم َقْوًما مُّْجرِِمنَي
lalu kamu menyombngkan diri dan kalian adalah kaum orang-orang

yang berbuat dosa
Al-Jaatsiyah:31 فَٱْستَْكبَرْتُْم

إِن تَْجتَِنبُوا۟ َكبَآِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه
jika kalian menjauhi besar apa kalian dilarang daripadanya An-Nisa:31 َكبَآِئَر

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش َوٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
dan orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji Asy-Syuura:37 َكبَِٰٓئَر
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ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش إاِلَّ ٱللََّمَم ٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji kecuali

teringat sepintas lalu
An-Najm:32

إِن َكاَن َكبَُر َعَليَْك إِْعَراُضُهْم َو
dan jika adalah dia terasa berat atas kamu berpalinglah thd mereka Al-An'aam:35 َكبَُر
إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن

ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ
ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia

terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah
keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak

adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

۟ أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:35

َكبَُر َعَلى ٱمْلُْشرِِكنَي َما تَْدُعوُهْم إَِليِْه الـلَّـُه
terasa berat atas/terhadap orang-orang yang mempersekutukan apa

(agama) yang menyeru mereka kepadanya Allah
Asy-Syuura:13

َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه أَن تَُقوُلوا۟ َما اَل تَفَْعُلوَن
terasa berat kemurkaan disisi Allah bahwa kalian mengatakan apa

tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:3

َكبُرَْت َكلَِمًة تَْخُرُج ِمْن أَفْوَِٰهِهْم
menyombong diri satu kalimatkeluar dari mulut-mulut mereka Al-Kahfi:5 َكبُرَْت

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangan kalian jemu

bahwa/untuk kalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

َكِبيًرا

 إِنَُّهۥ َكاَن ُحوبًا َكِبيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dosa sangat besar

An-Nisa:2

 إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًّا َكِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat tinggi sangat besar

An-Nisa:34

 َقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ إِنَّ َلُهۥٓ أَبًا َشيًْخا َكِبيًرا
mereka berkata wahai maha perkasa sesungguhnya baginya bapak tua

sangat besar
Yusuf:78

 َلتُفِْسُدنَّ ِفى ٱأْلَرِْض َمرَّتَنْيِ َوَلتَْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبيًرا
sungguh akan dirusak (oleh kamu) di dalam muka bumi dua kali dan

pasti sungguh-sungguh menyatakan ketinggian sangat besar
Al-Isra:4
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ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا لِحَٰ ُر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ  َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala sangat besar

Al-Isra:9

 إِنَّ َقتَْلُهْم َكاَن ِخطْـًٔا َكِبيًرا
sesungguhnya membunuh mereka adalah dia kesalahan/dosa sangat

besar
Al-Isra:31

ا يَُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبيًرا َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ  ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka mengatakan

ketinggian sangat besar
Al-Isra:43

 فََما يَِزيُدُهْم إاِلَّ طُْغيَٰنًا َكِبيًرا
maka/tetapi tidak (ia) menambah mereka melainkan kedurhakaan

sangat besar
Al-Isra:60

 إِنَّ فَْضَلُهۥ َكاَن َعَليَْك َكِبيًرا
sesungguhnya karunia-nya adalah dia atas kamu sangat besar

Al-Isra:87

فََجَعَلُهْم ُجذَٰذًا إاِلَّ َكِبيًرا لَُّهْم َلَعلَُّهْم إَِليِْه يَرِْجُعوَن
maka (ia) menjadikan mereka hancur berpotong-potong kecuali
sangat besar bagi mereka boleh jadi mereka kepadanya mereka

kembali

Al-Anbiyaa':58

 َوَمن يَظْلِم مِّنُكْم نُِذْقُه َعذَابًا َكِبيًرا
dan barangsiapa dia menganiaya diantara kalian dirasakan kepadanya

azab / siksa sangat besar
Al-Furqon:19

 َلَقِد ٱْستَْكبَُروا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َوَعتَْو ُعتُوًّا َكِبيًرا
sesungguhnya kalian mencari kesombongan diri di dalam / pada

diri/jiwa-jiwa mereka dan mereka sombong /angkuh kesombongan
sangat besar

Al-Furqon:21

ِهْدُهم ِبِهۦ ِجَهاًدا َكِبيًرا ِفِريَن َوجَٰ  فَاَل تُِطعِ ٱْلكَٰ
maka janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan (ia[lk]) yang

bersungguh terhadap mereka dengannya kesungguhan sangat besar
Al-Furqon:52

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِبأَنَّ َلُهم مَِّن الـلَّـِه فَْضاًل َكِبيًرا  َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang beriman bahwa kami bagi mereka

dari Allah karunia sangat besar
Al-Ahzab:47

 َربَّنَآ َءاِتِهْم ِضْعفَنْيِ ِمَن ٱْلَعذَاِب َوٱْلَعنُْهْم َلْعنًا َكِبيًرا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah

mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68

إِذَا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا  َو
dan apabila kamu melihat kemudian kamu melihat kenikmatan

kerajaan sangat besar
Al-Insaan:20
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ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan perang tentang (kebenaran) itu sangat

besar dan penghalang dari jalan Allah
Al-Baqarah:217 َكِبيٌر

ُقْل ِفيِهَمآ إِثٌْم َكِبيٌر َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan pada keduanya dosa sangat besar dan

beberapa manfaat bagi manusia
Al-Baqarah:219

 إاِلَّ تَفَْعُلوهُ تَُكن ِفتْنٌَة ِفى ٱأْلَرِْض َوفََساٌد َكِبيٌر
kecuali mengerjakannya adalah cobaan-cobaan di dalam bumi dan

kerusakan sangat besar
Al-Anfaal:73

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر  أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهم مَّ
itulah mereka bagi mereka/beroleh ampunan dan pahala sangat besar

Huud:11

 َقاَلتَا اَل نَْسِقى َحتَّىٰ يُْصِدَر ٱلرَِّعآُء َوأَبُونَا َشيْخٌ َكِبيٌر
(kalian berdua) mengatakan tidak memberi minum sehingga

menyebabkan menghalau penggembala-penggembala dan bapak
kami lanjut usia / tua sangat besar

Al-Qashash:23

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ِت َلُهم مَّ لِحَٰ  َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Faathir:7

 فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوأَنفَُقوا۟ َلُهْم أَْجٌر َكِبيٌر
maka orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian dan

mereka menafkahkan bagi mereka pahala sangat besar
Al-Hadiid:7

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر  إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َلُهم مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka takut tuhan dengan

gaib/tidak kelihatan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Al-Mulk:12

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َكِبيٍر َو
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya aku aku takut

atas kalian siksa hari sangat besar
Huud:3 َكِبيٍر

 إِْن أَنتُْم إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َكِبيٍر
tidaklah kalian kecuali di dalam tambahan kesesatan sangat besar

Al-Mulk:9

واََل يُنِفُقوَن نَفََقًة َصِغيرَةً واََل َكِبيرَةً
dan tidak mereka menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak

yang besar
At-Taubah:121 َكِبيرَةً

 اَل يَُغاِدُر َصِغيرَةً واََل َكِبيرَةً
tidak semakin meninggalkan yang kecil dan tidak yang besar

Al-Kahfi:49

َقاَل َكِبيرُُهْم أََلْم تَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ أَبَاُكْم
dia mengatakan tertua diantara mereka tidakkah amu mengetahui

bahwasanya enggan
Yusuf:80 َكِبيرُُهْم
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ذَا فَْسـَُٔلوُهْم إِن َكانُوا۟ يَنِطُقوَن َقاَل بَْل فََعَلُهۥ َكِبيرُُهْم هَٰ
dia mengatakan bahkan (ia) melakukannya tertua diantara mereka ini

maka tanyakan kepada mereka jika adalah mereka berbicara
Al-Anbiyaa':63

َوَمَكُروا۟ َمْكًرا ُكبَّاًرا
dan mereka membuat tipu daya tipu daya yang besar Nuh:22 ُكبَّاًرا

أَتَىُٰهْم إِن ِفى ُصُدورِِهْم إاِلَّ ِكبٌْر مَّا ُهم ِببَٰلِِغيِه
datang pada mereka tidak ada di dalam dada mereka kecuali

kebesaran tidaklah mereka mencapainya
Ghafir:56 ِكبٌْر

َوٱلَِّذى تََولَّىٰ ِكبْرَهُۥ ِمنُْهْم َلُهۥ َعذَاٌب َعِظيٌم
dan yang/siapa ia benar-benar memalingkan terbesarnya dari mereka

baginya siksaan yang besar
An-Nuur:11 ِكبْرَهُۥ

إِن َكانَْت َلَكِبيرَةً إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه َو
dan sebenarnya adalah ia sungguh berat kecuali atas/terhadap orang-

orang yang dia mendapat petunjuk Allah
Al-Baqarah:143 َلَكِبيرَةً

إِنََّها َلَكِبيرَةٌ َو
dan sesungguhnya ia (sholat) sungguh berat Al-Baqarah:45 َلَكِبيرَةٌ

ْحَر إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Thaahaa:71 َلَكِبيرُُكُم

ْحَر إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Asy-Syu'araa':49

ِر ٱمْلُْحِسِننَي لِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم َوبَشِّ
supaya diagungkan Allah atas/terhadap apa dia telah memberi

petunjuk kepada kalian dan beritakanlah orang-orang yang berbuat
kebaikan

Al-Hajj:37
۟ لِتَُكبُِّروا

ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلُمتََكبِِّريَن
wajah mereka (ia[pr]) yang menjadi hitam bukankah di dalam neraka

jahanam tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:60 لِّْلُمتََكبِِّريَن

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر
dan dia mengucapkan Musa sesungguhnya aku berlindung dengan

tuhan dan tuhan kalian dari setiap orang yang kemudian
menyombongkan diri

Ghafir:27 ُمتََكبٍِّر
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َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َقْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap setiap hatiku orang

yang kemudian menyombongkan diri sewenang-wenang
Ghafir:35

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َولَّىٰ ُمْستَْكِبًرا َو
dan apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami memalingkan

orang yang dalam kondisi menyombongkan diri
Luqman:7 ُمْستَْكِبًرا

رْهُ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكِبًرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ
kemudian mereka meneruskan / menetapkan orang yang dalam

kondisi menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya[pr]
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

siksaan pedih

Al-Jaatsiyah:8

ِمرًا تَْهُجُروَن ُمْستَْكِبِريَن ِبِهۦ سَٰ
orang-orang dalam kondisi menyombongkan diri dengannya (ia[lk])

yang mengatakan mengucapkan perkataan keji

Al-
Mu'minuun:67

ُمْستَْكِبِريَن
ُقُلوبُُهم مُّنِكرَةٌ َوُهم مُّْستَْكِبُروَن

hati mereka (ia[pr]) yang mengingkari dan mereka orang-orang yang
dalam kondisi sombong diri

An-Nahl:22 مُّْستَْكِبُروَن
ْوا۟ رُُءوَسُهْم َوَرأَيْتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهم مُّْستَْكِبُروَن  َلوَّ

(mereka) memutar-balikkan kepala mereka dan (kamu) melihat
mereka mereka menghalangi dan mereka orang-orang yang dalam

kondisi sombong diri

Al-
Munaafiquun:5

ٍت َوأَْكبَُر تَفِْضياًل َوَلآْلِخرَةُ أَْكبَُر َدرَجَٰ
dan sungguh kehidupan akhirat (kb/kt sifat ) paling besar

derajat/tingkatan dan lebih besar keutamaan/kelebihan
Al-Isra:21 َوأَْكبَُر

وَُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر مُّْستَطٌَر
dan tiap-tiap yang kecil dan yang besar (ia[lk]) yang sungguh-

sungguh menulis
Al-Qamar:53 وََكِبيٍر

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َولِىٌّ مَِّن ٱلذُّلِّ وََكبِّرْهُ تَْكِبيرًۢا
dan tidak adalah dia baginya benar-benar penolong / pelindung dari

kehinaan dan agungkanlah dia sebesar-besarnya
Al-Isra:111 وََكبِّرْهُ

ِبياَل۠ َوَقاُلوا۟ َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا وَُكبَرَآَءنَا فَأََضلُّونَا ٱلسَّ
dan mereka berkata ya tuhan kami sesungguhnya kami (kami) taat

pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu
(mereka) menyesatkan kami jalan

Al-Ahzab:67
وَُكبَرَآَءنَا

َولِتُْكِمُلوا۟ ٱْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم
dan agar disempurnakan bilangan dan hendaklah diagungkan Allah

atas/terhadap apa dia telah memberi petunjuk kepada kalian
Al-Baqarah:185 ۟ َولِتَُكبُِّروا
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بُوَن َوَمن يَْستَنِكْف َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَْستَْكِبْر واََل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ٱمْلَُقرَّ
dan tidak malaikat-malaikat orang-orang yang sangat didekatkan dan

barang siapa dia memohon keengganan dari hambanya dan di
menjadi menyombongkan diri

An-Nisa:172
َويَْستَْكِبْر

أَبَىٰ َوٱْستَْكبََر
dia enggan dan ia sombong Al-Baqarah:34 َوٱْستَْكبََر

َوٱْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُۥ ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dan berlaku sombonglah dia dan para bala tentaranya di dalam bumi

dengan tidak/tanpa hak
Al-Qashash:39

 ثُمَّ أَْدبََر َوٱْستَْكبََر
kemudian (ia) akhirnya memalingkan dan (ia[lk]) berubah menjadi

sombong

Al-
Muddaththir:23

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْستَنَكفُوا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ فَيَُعذِّبُُهْم َعذَابًا أَلِيًما
dan adapun orang-orang yang mereka memohon keengganan dan

mereka menyombongkan diri maka diaakan sungguh-sungguh
menyiksa mereka azab / siksa pedih

An-Nisa:173
۟ َوٱْستَْكبَُروا

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْهآ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:36

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْها
sesungguhnya orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:40

وا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ ٱْسِتْكبَاًرا َوٱْستَْغَشْوا۟ ِثيَابَُهْم َوأََصرُّ
dan mereka menutup baju mereka dan (kalian[lk]) berkekalanlah /

tetaplah dan mereka menyombongkan diri sangat sombong
Nuh:7

ِفِريَن فََكذَّبَْت ِبَها َوٱْستَْكبَرَْت وَُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
lalu (kamu) mendustakan dengannya dan kamu menyombongkan diri

dan (kamu) adalah dari para pembangkang / kafir
Az-Zumar:59 َوٱْستَْكبَرَْت

مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ ِمثْلِِهۦ فَـَٔاَمَن َوٱْستَْكبَرْتُْم
dari Bani Israil atas/terhadap semisalnya/yang menyamainya lalu

(dia) beriman dan kamu menyombongkan diri
Al-Ahqaaf:10 َوٱْستَْكبَرْتُْم

َسأَْصرُِف َعْن َءايَِٰتىَ ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dia akan memalingkan dari ayat-ayatKu orang-orang yang mereka

menyombongkan diri di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Al-A'raaf:146 يَتََكبَُّروَن

يِسنَي َورُْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل يَْستَْكِبُروَن ذَٰلَِك ِبأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ
itu bahwa kami dari mereka pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan
sesungguhnya mereka tidak mereka hendak menyombongkan diri

Al-Maidah:82 يَْستَْكِبُروَن
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اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَُسبُِّحونَُهۥ َوَلُهۥ يَْسُجُدوَن
tidak mereka hendak menyombongkan diri dari hambanya dan

(mereka) disucikannya dan kepadaNya mereka bersujud
Al-A'raaf:206

 ِمن َدآبٍَّة َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهْم اَل يَْستَْكِبُروَن
dari binatang melata dan para Malaikat dan mereka tidak mereka

hendak menyombongkan diri
An-Nahl:49

َوَمْن ِعنَدهُۥ اَل يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتِهۦ واََل يَْستَْحِسُروَن
dan orang (malaikat) di sisi-nya tidak mereka hendak

menyombongkan diri dari/untuk hambanya dan tidak kelak akan
merasa letih

Al-Anbiyaa':19

 َوَسبَُّحوا۟ ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم اَل يَْستَْكِبُروَن
dan (mereka) mensucikan dengan memuji tuhan mereka dan mereka

tidak mereka hendak menyombongkan diri
As-Sajdah:15

 آَل إِلََٰه إاِلَّ الـلَّـُه يَْستَْكِبُروَن
tidak ada tuhan kecuali Allah mereka hendak menyombongkan diri

Ash-Shaafaat:35

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتى َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka hendak menyombongkan
diri dari hamba-hambaku akan dimasukkan (oleh mereka) neraka

jahanam orang-orang yang berendahkan diri

Ghafir:60

أَن يَْكبَُروا۟ َوَمن َكاَن َغِنيًّا فَْليَْستَْعِفْف
bahwa mereka dewasa / besar dan barang siapa adalah dia sangat

kaya maka hendaklahmenjaga kehormatan
An-Nisa:6 ۟ يَْكبَُروا

ا يَْكبُُر ِفى ُصُدورُِكْم أَْو َخْلًقا مِّمَّ
atau penciptaan dari apa (ia[lk]) menyombongkan diri di dalam dada /

hati kalian
Al-Isra:51 يَْكبُُر

ِفِريَن إآِلَّ إِبْلِيَس ٱْستَْكبََر وََكاَن ِمَن ٱْلكَٰ
kecuali iblis dan (ia) mencari kesombongan diri dan ia adalah dari

para pembangkang / kafir
Shaad:74 ٱْستَْكبََر

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya
Al-A'raaf:75 ۟ ٱْستَْكبَُروا

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َلنُْخرَِجنََّك
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya untuk diusir kamu (oleh kami)
Al-A'raaf:88

َلَقِد ٱْستَْكبَُروا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َوَعتَْو ُعتُوًّا َكِبيًرا
sesungguhnya kalian mencari kesombongan diri di dalam / pada

diri/jiwa-jiwa mereka dan mereka sombong /angkuh kesombongan
sangat besar

Al-Furqon:21
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۟  يَُقوُل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا
dia mengatakan orang-orang yang mereka menindas bagi orang-

orang yang kalian mencari kesombongan diri
Saba':31

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

bagi orang-orang yang mereka menindas
Saba':32

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

فَِإِن ٱْستَْكبَُروا۟ فَٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك
maka jika kalian mencari kesombongan diri maka orang-orang

(malaikat) disisi tuhanmu
Fush-Shilat:38

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri Al-A'raaf:76 ۟ ٱْستَْكبَُرٓوا

َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟  َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه َجِميًعا فََقاَل ٱلضُّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan kepada Allah semuanya lalu
ia mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian

mencari kesombongan diri

Ibrahim:21

۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا وَن ِفى ٱلنَّاِر فَيَُقوُل ٱلضُّ إِذْ يَتََحآجُّ  َو
dan ketika saling berbantah-bantahan di dalam neraka lalu dia

mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian
mencari kesombongan diri

Ghafir:47

َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟ إِنَّا ُكلٌّ ِفيَهآ
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

sesungguhnya kami setiap di dalamnya(neraka)
Ghafir:48

ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُكُم ٱْستَْكبَرْتُْم
dengan apa tidak menginginkan diri-diri kalian kalian mencari

kesombongan diri
Al-Baqarah:87 ٱْستَْكبَرْتُْم

يِّئِ ٱْسِتْكبَارًا ِفى ٱأْلَرِْض َوَمْكَر ٱلسَّ
sangat sombong di dalam bumi dan rencana tipu daya jelek/jahat Faathir:43 ٱْسِتْكبَاًرا

وا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ ٱْسِتْكبَاًرا  َوٱْستَْغَشْوا۟ ِثيَابَُهْم َوأََصرُّ
dan mereka menutup baju mereka dan (kalian[lk]) berkekalanlah /

tetaplah dan mereka menyombongkan diri sangat sombong
Nuh:7

فَيَُعذِّبُُه الـلَّـُه ٱْلَعذَاَب ٱأْلَْكبََر
maka akan sungguh-sungguh menyiksanya Allah azab / siksa besar

Al-
Ghaashiyah:24 ٱأْلَْكبََر
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اَل يَْحزُنُُهُم ٱْلفَزَُع ٱأْلَْكبَُر َوتَتََلقَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidak (ia[lk]) menyusahkan mereka kejutan/kedahsyatan besar dan

(kamu) menemui mereka malaikat-malaikat
Al-Anbiyaa':103 ٱأْلَْكبَُر

َوأَذٌَٰن مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦٓ إَِلى ٱلنَّاِس يَْوَم ٱْلَحجِّ ٱأْلَْكبَِر
dan suatu permakluman dari Allah dan rasul-nya kepada manusia

pada hari orang-orang yang mengerjakan haji besar
At-Taubah:3 ٱأْلَْكبَِر

َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21

َدِة ٱْلَكِبيُر ٱمْلُتََعاِل هَٰ لُِم ٱْلَغيِْب َوٱلشَّ عَٰ
yang mengetahui semua yang gaib dan yang menyaksikan sangat

besar maha tinggi
Arraad:9 ٱْلَكِبيُر

 َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
dan bahwasannya Allah dia sangat tinggi sangat besar

Al-Hajj:62

 َوأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
dan bahwasannya Allah dia sangat tinggi sangat besar

Luqman:30

 َماذَا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا۟ ٱْلَحقَّ َوُهَو ٱْلَعلِىُّ ٱْلَكِبيُر
apa yang dia mengatakan tuhan kalian mereka berkata kebenaran dan

dia sangat tinggi sangat besar
Saba':23

 ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْضُل ٱْلَكِبيُر
itu dia karunia sangat besar

Faathir:32

 ذَٰلَِك ُهَو ٱْلفَْضُل ٱْلَكِبيُر
itu dia karunia sangat besar

Asy-Syuura:22

 ذَٰلَِك ٱْلفَْوزُ ٱْلَكِبيُر
itu keberuntungan sangat besar

Al-Buruuj:11

فَٱْلُحْكُم لِـلَّـِه ٱْلَعلِىِّ ٱْلَكِبيِر
maka hukum/keputusan bagi Allah sangat tinggi sangat besar Ghafir:12 ٱْلَكِبيِر

ْحَدى ٱْلُكبَِر إِنََّها إَلِ
sesungguhnya ia (saqar) salah satu amat besar

Al-
Muddaththir:35 ٱْلُكبَِر

لِنُِريََك ِمْن َءايَِٰتنَا ٱْلُكبَْرى
untuk diperlihatkan kepadamu dari tanda-tanda Kami (ia[lk]) yang

besar
Thaahaa:23 ٱْلُكبَْرى

فَأََرىُٰه ٱْلَءايََة ٱْلُكبَْرٰى
maka (aku) semakin memperlihatkannya ayat-ayat/muXjizat (ia[lk])

yang besar
An-Naziaat:20 ٱْلُكبَْرٰى
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ُة ٱْلُكبَْرٰى  فَِإذَا َجآَءِت ٱلطَّآمَّ
maka apabila telah datang keributan/malapetaka (kb abstrak/kt sifat)

(ia[lk]) yang besar
An-Naziaat:34

 ٱلَِّذى يَْصَلى ٱلنَّاَر ٱْلُكبَْرٰى
yang akan masuk api/neraka (ia[lk]) yang besar

Al-Alaa:12

يَْوَم نَبِْطُش ٱْلبَطَْشَة ٱْلُكبَْرىٰٓ إِنَّا ُمنتَِقُموَن
pada hari menghantam/menyerang hantaman/serangan (ia[lk]) yang
besar sesungguhnya kami orang-orang yang dalam kondisi dihukum

Ad-Dukhaan:16 ٱْلُكبَْرىٰٓ
 َلَقْد َرأَٰى ِمْن َءايَِٰت َربِِّه ٱْلُكبَْرىٰٓ

sesungguhnya dia melihat dari/sebagian tanda-tanda tuhannya (ia[lk])
yang besar

An-Najm:18

إِمَّا يَبُْلَغنَّ ِعنَدَك ٱْلِكبََر أََحُدُهَمآ أَْو ِكاَلُهَما
adapun/jika sungguh akan dewasa disisimu besar/tua salah satu dari

keduanya atau kedua-duanya
Al-Isra:23 ٱْلِكبََر

يٌَّة ُضَعفَآُء َوأََصابَُه ٱْلِكبَُر َوَلُهۥ ذُرِّ
dan dia menimpakannya besar/tua dan baginya keturunan yang lemah Al-Baqarah:266 ٱْلِكبَُر

َوَقْد بََلَغِنىَ ٱْلِكبَُر َوٱْمَرأَِتى َعاِقٌر
dan sungguh aku telah sampai besar/tua dan isteriku yang mandul

Ali-Imran:40

ُروَن ِنىَ ٱْلِكبَُر فَِبَم تُبَشِّ رْتُُموِنى َعَلىٰٓ أَن مَّسَّ َقاَل أَبَشَّ
dia mengatakan apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku

atasku/terhadapku bahwa benar-benar menimpaku besar/tua maka
dengan apa/bagaimana kamu kabarkan

Al-Hijr:54

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39 ٱْلِكبَِر

وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َوَقْد بََلْغُت ِمَن ٱْلِكبَِر ِعِتيًّا
dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang mandul dan sesungguhnya (aku)

mencapai dari masa tuaku kesombongan
Maryam:8

َوتَُكوَن َلُكَما ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱأْلَرِْض
dan adalah bagi kamu berdua penguasa-penguasa di dalam bumi Yunus:78 ٱْلِكبِْريَآُء

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم مَٰ َوَلُه ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱلسَّ
dan bagi-Nya penguasa-penguasa di dalam langit dan bumi dan dia

maha perkasa maha bijaksana
Al-Jaatsiyah:37

ا يُْشرُِكوَن َن الـلَّـِه َعمَّ ٱْلَجبَّاُر ٱمْلُتََكبُِّر ُسبْحَٰ
kuasa (ks/kb[tunggal] sangat/maha) orang yang sombong maha suci

Allah dari apa mereka persekutukan
Al-Hasyr:23 ٱمْلُتََكبُِّر
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لِِديَن ِفيَها فََلِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن فَٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam orang-orang yang kekal

didalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal orang-orang
yang sombong

An-Nahl:29
ٱمْلُتََكبِِّريَن

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن  خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat

tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:72

لِِديَن ِفيَها فَِبئَْس َمثَْوى ٱمْلُتََكبِِّريَن  ٱْدُخُلٓوا۟ أَبْوََٰب َجَهنََّم خَٰ
kalian hendaklah masuk pintu-pintu neraka jahanam orang-orang
yang kekal di dalamnya maka amat buruk tempat-tempat tinggal

orang-orang yang sombong

Ghafir:76

إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱمْلُْستَْكِبِريَن
sesungguhnya dia tidak dia menyukai orang-orang yang

menyombong diri
An-Nahl:23 ٱمْلُْستَْكِبِريَن
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ب ك كب
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

۟ فَُكبِْكبُوا
maka dijungkirkan (oleh mereka[lk])

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَُكبِْكبُوا۟ ِفيَها ُهْم َوٱْلَغاُوۥَن
maka dijungkirkan (oleh mereka[lk]) kedalamnya (dalam neraka)

mereka dan orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':94 ۟ فَُكبِْكبُوا
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ب ت ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pulpen, kandang, catatan,

rekor, piringan hitam, ingatan, piring hitam, daftar, pencatatan, register,
buku daftar, buku pencatatan, tingkat nada, konsep, draf, aliran udara,
wesel, wajib militer, bagan, konsepsi, daya muat, sarat muat, naskah isi,
teguk, surat wesel, anggitan, angin jujut, skema, rang, skets, publikasi,

penerbitan, pengeluaran, terbitan, cetakan, pengumuman, siaran, lubang
pengatur panas, bolpen, penjara.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menulis, mengarang,
menggubah, menuliskan, mencatat, mencatatkan, menjalin, memperjalin,

mengurung, merekam, catat, mengingatkan, mendaftarkan, menunjukkan,
menunjuk, menyatakan, menyusun, menyelesaikan, menenangkan,

menciptakan, mencipta, melerai, mengarangkan, mengikat, menganggit,
mengumpulkan, menghimpun, menentukan, menetapkan, memberi resep,

menyuruh, menyurati, menggoreskan, mengesankan, memahatkan,
memasukkan, memasuki, menyertai, masuk, mengikuti, ikut serta,

mengambil bagian, mencantumkan, memulakan, memulai, mengajukan,
menginjak, menarik, mengambil, mengulur, mempertarikkan, mendesak
untuk berbicara, membuat bagan, memanggil wajib militer, memilisikan,

mengisi dokumen, mengharuskan untuk memakai, menulis resep obat,
menganggap.

تَْكتُبُوَها بِِّكتَِٰبى ِبٱْلِكتَِٰب ِبِكتَِٰبُكْم ِبِكتٍَٰب
kalian menulisnya dengan kitabku dengan (membaca)

Al Kitab dengan kitab kalian dengan sebuah kitab

فََسأَْكتُبَُها َسنَْكتُُب َستُْكتَُب تَْكتُبُوهُ تَْكتُبُوَها
maka akan

menuliskan /
menetapkan

kami kelak akan
menulis

kelak akan ditulis
(ia)

kalian
menuliskannya kalian menulisnya

فَٱْكتُبْنَا فَٱْكتُبُوهُ فَْليَْكتُْب فََكاِتبُوُهْم فََسأَْكتُبَُها

maka catatlah kami
maka kalian
hendaklah

menuliskannya
maka dia hendaklah

menuliskan

maka orang-orang
yang adakan

perjanjian dengan
mereka

maka akan
menuliskan /
menetapkan

َكتََب َكاِتبٌۢ َكاِتٌب َكاِتبًا فَٱْكتُبْنَا
dia menuliskan /

menetapkan yang menulis yang menulis yang menuliskan maka catatlah kami
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َكتَبْنََٰها َكتَبْنَا َكتَبَْت َكتَبَْت َكتََب
(kami)

mewajibkannya kami mewajibkan kamu mewajibkan ia menulis dia menuliskan /
menetapkan

ُكتٍُب ُكتٌُب ِتِبنَي كَٰ ِتبُوَن كَٰ َكتَبْنََٰها
kitab-kitab kitab-kitab orang-orang yang

mencatat
orang-orang yang
telah menuliskan

(kami)
mewajibkannya

ِكتَٰبًا ِكتَاِب ِكتَاٌب ُكِتَب ُكتٍُب
suatu kewajiban kitab catatan / ketetapan ia telah diwajibkan kitab-kitab

ِكتَٰبََك ِكتََٰب ِكتٍَٰب ِكتٌَٰب ِكتَٰبًا
kitabmu kitab/catatan kitab catatan / ketetapan suatu kewajiban

ِكتَٰبُنَا ِكتَُٰب ِكتَٰبَُهۥ ِكتَٰبَُهْم ِكتَٰبََك
kitab/catatan kami kitab kitabnya kitab/catatan mereka kitabmu

َلِكتٌَٰب ِكتَِٰبيَْه ِكتَِٰبَها ِكتَِٰب ِكتَٰبُنَا
sungguh kitab kitab kitabnya/catatannya kitab kitab/catatan kami

وََكتَبْنَا َوِبٱْلِكتَِٰب َمْكتُوبًا لِْلُكتُِب َلِكتٌَٰب
dan kami

menetapkan dan dengan kitab (ia[lk]) yang ditulis untuk tulisan-tulisan sungguh kitab

وَِكتٍَٰب وَِكتٌَٰب وَِكتَاٍب وَُكتُِبِهۦ وََكتَبْنَا
dan kitab dan kitab dan kitab dan kitab-kitabnya dan kami

menetapkan
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Kosakata Al-Quran

َوٱْلِكتََٰب
dan Al Kitab

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْلنَُٰه َعَلىٰ ِعْلمٍ َوَلَقْد ِجئْنَُٰهم ِبِكتٍَٰب فَصَّ
dan sesungguhnya telah Kami datangkan kepada mereka dengan

sebuah kitab kami menjelaskannya atas/terhadap pengetahuan
Al-A'raaf:52 ِبِكتٍَٰب

ُقْل فَأْتُوا۟ ِبِكتٍَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan

dengan sebuah kitab dari sisi Allah
Al-Qashash:49

ذَآ ٱئْتُوِنى ِبِكتٍَٰب مِّن َقبِْل هَٰ
datangkan kepadaku dengan sebuah kitab dari sebelum ini

Al-Ahqaaf:4

ِدِقنَي فَأْتُوا۟ ِبِكتَِٰبُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan kitab kalian jika adalah

kalian para yang membenarkan

Ash-
Shaafaat:157

ِبِكتَِٰبُكْم
إِنَّ ِمنُْهْم َلفَِريًقا يَْلُوۥَن أَْلِسنَتَُهم ِبٱْلِكتَِٰب َو

dan sesungguhnya kami dari mereka sungguh segolongan dia
memutar-balikkan lidah-lidah mereka dengan (membaca) Al Kitab

Ali-Imran:78 ِبٱْلِكتَِٰب
أَنتُْم أُوآَ۟لِء تُِحبُّونَُهْم واََل يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبٱْلِكتَِٰب ُكلِِّهۦ هَٰٓ

kamu ini beginilah disukai mereka dan tidak mereka menyukaii
kalian dan kalian beriman dengan/kepada Kitab semuanya

Ali-Imran:119

َلٰوةَ ُكوَن ِبٱْلِكتَِٰب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ َوٱلَِّذيَن يَُمسِّ
dan orang-orang yang ditahan dengan Kitab dan mereka mendirikan

sholat
Al-A'raaf:170

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبٱْلِكتَِٰب َوِبَمآ أَرَْسْلنَا ِبِهۦ رُُسَلنَا فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan kitab dan

dengan apa kami telah mengutus dengannya utusan-utusan kami
maka kelak mereka mengetahui

Ghafir:70

ذَا فَأَْلِقْه إَِليِْهْم ٱذَْهب بِِّكتَِٰبى هَٰ
(kamu) pergilah dengan kitabku ini maka (kamu) lemparkanlah ia

kepada mereka
An-Naml:28 بِِّكتَِٰبى

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

تَْكتُبُوَها
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َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangan kalian jemu

bahwa/untuk kalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

تَْكتُبُوهُ

َدتُُهْم َويُْسـَُٔلوَن إِنَٰثًا أََشِهُدوا۟ َخْلَقُهْم َستُْكتَُب َشهَٰ
orang-orang perempuan apakah (kalian[lk]) menyaksikan penciptaan

mereka kelak akan ditulis (ia) persaksian mereka dan akan ditanya
Az-Zukhruf:19 َستُْكتَُب

إِنَّ الـلَّـَه فَِقيٌر َونَْحُن أَْغِنيَآُء َسنَْكتُُب َما َقاُلوا۟
sesungguhnya Allah sangat memerlukan dan kami orang-orang kaya

kami kelak akan menulis apamereka berkata
Ali-Imran:181 َسنَْكتُُب

َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَُقوُل َونَُمدُّ َلُهۥ ِمَن ٱْلَعذَاِب َمدًّا
sekali-kali tidak kami kelak akan menulis apa dia mengatakan dan

akan memperpanjang baginya dari siksa panjang
Maryam:79

فََسأَْكتُبَُها لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ
maka akan menuliskan / menetapkan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa dan mereka menunaikan zakat
Al-A'raaf:156 فََسأَْكتُبَُها

فََكاِتبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم ِفيِهْم َخيًْرا
maka orang-orang yang adakan perjanjian dengan mereka jika

(kalian) mengetahui pada mereka kebaikan
An-Nuur:33 فََكاِتبُوُهْم

َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا۟ هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

فَْليَْكتُْب

ى فَٱْكتُبُوهُ واََل يَبَْخْس ِمنُْه َشيْـًٔا مَُّسمًّ
yang telah sangat menentukan maka kalian hendaklah menuliskannya

dan janganlah dia mengurangi dari padanya sesuatu
Al-Baqarah:282 فَٱْكتُبُوهُ

ِهِديَن َوٱتَّبَْعنَا ٱلرَُّسوَل فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
dan kami telah mengikuti rasul maka catatlah kami bersama para

penyaksi
Ali-Imran:53 فَٱْكتُبْنَا

ِهِديَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka catatlah

kami bersama para penyaksi
Al-Maidah:83
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ْقبُوَضٌة ٌن مَّ َوَلْم تَجُِدوا۟ َكاِتبًا فَرِهَٰ
dan tidak kamu mendapatkan yang menuliskan maka barang jaminan

yang digenggam
Al-Baqarah:283 َكاِتبًا

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangankalian jemu

bahwa/untukkalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

َكاِتٌب

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangankalian jemu

bahwa/untukkalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

َكاِتبٌۢ

فَٱْلـََٰٔن بَِٰشُروُهنَّ َوٱبْتَُغوا۟ َما َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
maka sekarang yang mencampuri mereka[pr] dan carilah olehmu apa

dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Baqarah:187 َكتََب

يََٰقْومِ ٱْدُخُلوا۟ ٱأْلَرَْض ٱمْلَُقدََّسَة ٱلَِّتى َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
hai kaumku kalian hendaklah masuk tanah/bumi wanita-wanita yang

sangat suci yang dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Maidah:21

ُقل لِـلَّـِه َكتََب َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
kamu hendaklah mengatakan untuk Allah dia menuliskan /

menetapkan atas/terhadap dirinya sendiri kasih sayang
Al-An'aam:12

فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian dia menuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54

ُقل لَّن يُِصيبَنَآ إاِلَّ َما َكتََب الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan tidak akan ditimpakan kami melainkan

apa dia menuliskan / menetapkan Allah
At-Taubah:51

َ أَنَا۠ َورُُسلِىٓ َكتََب الـلَّـُه أَلَْغلنِبَّ
dia menuliskan / menetapkan Allah pasti mengalahkan Aku dan

rasul-rasulku

Al-
Mujaadilah:21
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َن يمَٰ أَْو َعِشيرَتَُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َكتََب ِفى ُقُلوِبِهُم ٱإْلِ
atau golongan / keluarga mereka itulah mereka dia menuliskan /

menetapkan di dalam hati mereka keimanan

Al-
Mujaadilah:22

َوَلوآَْل أَن َكتََب الـلَّـُه َعَليِْهُم ٱْلَجآَلَء
dan jika tidak bahwa dia menuliskan / menetapkan Allah atas mereka

pengusiran-pengusiran
Al-Hasyr:3

ا َكتَبَْت أَيِْديِهْم فََويٌْل لَُّهم مِّمَّ
maka kecelakaan bagi mereka dari apa ia menulis tangan-tangan

mereka
Al-Baqarah:79 َكتَبَْت

َوَقاُلوا۟ َربَّنَا لَِم َكتَبَْت َعَليْنَا ٱْلِقتَاَل
dan mereka berkata ya tuhan kami mengapa kamu mewajibkan atas

kami perang-perang
An-Nisa:77 َكتَبَْت

َوَلْو أَنَّا َكتَبْنَا َعَليِْهْم أَِن ٱْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم
dan kalau bahwasanya kami mewajibkan atas mereka agar/hendalah

kalian hendaklah membunuh diri-diri kalian
An-Nisa:66 َكتَبْنَا

ِمْن أَْجِل ذَٰلَِك َكتَبْنَا َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dari sebab/oleh karena itu kami mewajibkan atas/terhadap Bani Israil

Al-Maidah:32

َوَلَقْد َكتَبْنَا ِفى ٱلزَّبُوِر ِمۢن بَْعِد ٱلذِّْكِر
dan sesungguhnya kami mewajibkan di dalam zabur dari sesudah

peringatan
Al-Anbiyaa':105

ٱبْتََدُعوَها َما َكتَبْنََٰها َعَليِْهْم
(mereka) mengada-adakannya apa-apa (kami) mewajibkannya atas

mereka
Al-Hadiid:27 َكتَبْنََٰها

ِتبُوَن إِنَّا َلُهۥ كَٰ فَاَل ُكفَْراَن لَِسْعِيِهۦ َو
maka tidak ada pengingkaran bagi usahanya/amalnya dan

sesungguhnya kami baginya orang-orang yang telah menuliskan
Al-Anbiyaa':94 ِتبُوَن كَٰ

ِتِبنَي ِكَراًما كَٰ
kemuliaan/kehormatan orang-orang yang mencatat Al-Infitaar:11 ِتِبنَي كَٰ

ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمٌة
di dalamnya kitab-kitab perempuan yang lurus Al-Baiyinah:3 ُكتٌُب

َوَمآ َءاتَيْنَُٰهم مِّن ُكتٍُب يَْدرُُسونََها
dan tidak kami telah mendatangkan kepada mereka dari kitab-kitab

membaca kepada kami tetangnya
Saba':44 ُكتٍُب
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقَصاُص ِفى ٱْلَقتَْلى
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian hukum qishash di dalam pembunuhan
Al-Baqarah:178 ُكِتَب

ُكِتَب َعَليُْكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
ia telah diwajibkan atas kalian apabila ia menghadiri salah satu dari

kalian kematian
Al-Baqarah:180

يَاُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱلصِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian puasa
Al-Baqarah:183

َكَما ُكِتَب َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
sebagaimana ia telah diwajibkan atas/terhadap orang-orang yang dari

sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:183

ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل َوُهَو ُكرْهٌ لَُّكْم
ia telah diwajibkan atas kalian perang dan dia kebencian bagi kalian

Al-Baqarah:216

َقاَل َهْل َعَسيْتُْم إِن ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل
dia mengatakan apakah kalian mudah-mudahan jika ia telah

diwajibkan atas kalian perang
Al-Baqarah:246

ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل فََلمَّ
maka tatkala ia telah diwajibkan atas mereka perang

Al-Baqarah:246

ٱلَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلَقتُْل إَِلىٰ َمَضاِجِعِهْم
orang-orang yang ia telah diwajibkan atas mereka pembunuhan

sampai tempat pembaringan mereka
Ali-Imran:154

نُْهْم يَْخَشْوَن ٱلنَّاَس ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق مِّ فََلمَّ
maka setelah ia telah diwajibkan atas mereka perang tiba-tiba

segolongan dari mereka mereka takut manusia
An-Nisa:77

ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل تُؤْتُونَُهنَّ َما ُكِتَب َلُهنَّ
isteri-isteri yang tidak kalian memberikan mereka apa ia telah

diwajibkan bagi mereka
An-Nisa:127

لِحٌ نَّيْاًل إاِلَّ ُكِتَب َلُهم ِبِهۦ َعَمٌل صَٰ
pendapatan (bahaya) melainkan ia telah diwajibkan bagi mereka

dengannya perbuatan (ia[lk]) yang sholeh
At-Taubah:120

واََل يَْقطَُعوَن َواِديًا إاِلَّ ُكِتَب َلُهْم
dan tidak memotong/melintasi (ia[lk]) yang lembah melainkan ia

telah diwajibkan bagi mereka
At-Taubah:121

هُ فَأَنَُّهۥ يُِضلُُّهۥ ُكِتَب َعَليِْه أَنَُّهۥ َمن تَواَلَّ
ia telah diwajibkan atasnya bahwasanya barang siapa berkawan

dengannya mereka sesungguhnya dia disesatkannya
Al-Hajj:4
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لُِكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب
bagi tiap-tiap waktu yang ditentukan catatan / ketetapan Arraad:38 ِكتَاٌب

ْعُلوٌم َوَمآ أَْهَلْكنَا ِمن َقْريٍَة إاِلَّ َوَلَها ِكتَاٌب مَّ
dan tidak kami membinasakan dari negeri melainkan dan baginya/ia

mempunyai catatan / ketetapan (ia[lk]) yang diketahui
Al-Hijr:4

َوٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمن ِكتَاِب َربَِّك
dan kamu hendaklah membacakan apa aku telah diwahyukan

kepadamu dari kitab tuhanmu
Al-Kahfi:27 ِكتَاِب

اًل َوَمن يُرِْد ثََواَب ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها ِكتَٰبًا مُّؤَجَّ
suatu kewajiban waktu tertentu dan barang siapa dia menghendaki

pahala dunia kami mendatangkan kepadanya daripadanya
Ali-Imran:145 ِكتَٰبًا

ْوُقوتًا َلٰوةَ َكانَْت َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي ِكتَٰبًا مَّ إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat adalah ia atas/terhadap orang-orang yang

beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktunya
An-Nisa:103

َمآِء يَْسـَُٔلَك أَْهُل ٱْلِكتَِٰب أَن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِكتَٰبًا مَِّن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu ahli kitab bahwa dia menurunkan atas

mereka suatu kewajiban dari langit
An-Nisa:153

َوَلْو نَزَّْلنَا َعَليَْك ِكتَٰبًا ِفى ِقرْطَاٍس فََلَمُسوهُ ِبأَيِْديِهْم
dan jika kami menurunkan atas kamu suatu kewajiban di dalam

kertas lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka
Al-An'aam:7

َونُْخِرُج َلُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِكتَٰبًا يَْلَقىُٰه َمنُشوًرا
dan akan dikeluarkan baginya pada hari kiamat-kiamat suatu

kewajiban menemuinya yang dibuka
Al-Isra:13

َوَلن نُّؤِْمَن لِرُِقيَِّك َحتَّىٰ تُنَزَِّل َعَليْنَا ِكتَٰبًا نَّْقَرؤُهُۥ
dan kami tidak beriman untuk dinaikkanmu sehingga dia menurunkan

atas kami suatu kewajiban membacanya
Al-Isra:93

َلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليُْكْم ِكتَٰبًا ِفيِه ِذْكرُُكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu suatu kewajiban

tentang (kebenaran) itu peringatan/pelajaran bagi kalian ia
membenam kalian menggunakan akal

Al-Anbiyaa':10

وَِٰت أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مَٰ  أَْم َلُهْم ِشرٌْك ِفى ٱلسَّ
atau bagi mereka perserikatan/sekutu di dalam langit atau kami telah

mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban
Faathir:40

ِبًها مَّثَاِنىَ الـلَّـُه نَزََّل أَْحَسَن ٱْلَحِديِث ِكتَٰبًا مُّتَشَٰ
Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan memperbaiki

pembicaraan suatu kewajiban (ia[lk]) yang saling serupa (ia) yang
dua/berulang-ulang

Az-Zumar:23
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أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مِّن َقبْلِِهۦ فَُهم ِبِهۦ ُمْستَْمِسُكوَن
atau kami telah mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban dari

sebelumnya lalu mereka dengannya orang-orang yang dalam kondisi
menjadi memegang teguh

Az-Zukhruf:21

َقاُلوا۟ يََٰقْوَمنَآ إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَٰبًا أُنِزَل ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰ
mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami kami dengar

suatu kewajiban dia menurunkan dari sesudah Musa
Al-Ahqaaf:30

 وَُكلَّ َشىٍْء أَْحَصيْنَُٰه ِكتَٰبًا
dan tiap-tiap sesuatu Kami telah mengumpulkannya suatu kewajiban

An-Naba:29

َا َجآَءُهْم ِكتٌَٰب مِّْن ِعنِد الـلَّـِه َوملَّ
dan setelah ia datang kepada mereka catatan / ketetapan dari sisi

Allah
Al-Baqarah:89 ِكتٌَٰب

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك مَُّصدُِّق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi yang selalu membenarkan yang antara kedua tangannya

Al-An'aam:92

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك َوهَٰ
dan inilah catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin

diberkahi
Al-An'aam:155

نُْه ِكتٌَٰب أُنِزَل إَِليَْك فَاَل يَُكن ِفى َصْدرَِك َحَرٌج مِّ
catatan / ketetapan dia menurunkan kepadamu maka janganlah adalah

dia di dalam dadamu kesukaran/kesempitan dari padanya
Al-A'raaf:2

ُكْم لَّواَْل ِكتٌَٰب مَِّن الـلَّـِه َسبََق مَلَسَّ
kalau sekiranya tidak ada catatan / ketetapan dari Allah (ia) terdahulu

niscaya telah benar-benar menimpa kalian
Al-Anfaal:68

آلر ِكتٌَٰب أُْحِكَمْت َءايَٰتُُهۥ
Alif Lam Ra catatan / ketetapan disusun rapi ayat-ayatnya

Huud:1

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك لِتُْخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu keluar manusia

dari gelap ke cahaya
Ibrahim:1

 واََل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوَلَديْنَا ِكتٌَٰب
dan tidak kami membebani seseorang melainkan

keluasannya/kesanggupannya dan di sisi kami catatan / ketetapan

Al-
Mu'minuun:62

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ إِنِّىٓ أُْلِقىَ إَِلىَّ ِكتٌَٰب َكِريٌم
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka sesungguhnya aku

dijatuhkan/lemparkan kepadaku catatan / ketetapan (ia[lk]) yang
sangat mulia

An-Naml:29
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َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin
diberkahi supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29

َلْت َءايَٰتُُهۥ ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا لَِّقْومٍ يَْعَلُموَن ِكتٌَٰب فُصِّ
catatan / ketetapan benar-benar dijelaskan ayat-ayatnya bacaan

bahasa arab bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Fush-Shilat:3

ذَا ِكتٌَٰب مَُّصدٌِّق لَِّسانًا َعَرِبيًّا َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan yang membenarkan lisan/bahasa bahasa

arab
Al-Ahqaaf:12

َقْد َعلِْمنَا َما تَنُقُص ٱأْلَرُْض ِمنُْهْم َوِعنَدنَا ِكتٌَٰب َحِفيظٌۢ
sungguh telah (kami) mengetahui apa yang mengurangi bumi dari

mereka dan di sisi Kami catatan / ketetapan penjaga
Qaaf:4

أَْم َلُكْم ِكتٌَٰب ِفيِه تَْدرُُسوَن
atau bagi kalian catatan / ketetapan tentang (kebenaran) itu kalian

mempelajari
Al-Qalam:37

ِكتٌَٰب مَّرُْقوٌم
catatan / ketetapan (ia[lk]) yang ditulis

Al-Mutaffifiin:9

ِكتٌَٰب مَّرُْقوٌم
catatan / ketetapan (ia[lk]) yang ditulis

Al-
Mutaffifiin:20

مَلَآ َءاتَيْتُُكم مِّن ِكتٍَٰب َوِحْكَمٍة
sungguh apa aku berikan kepadamu dari kitab dan hikmah Ali-Imran:81 ِكتٍَٰب

إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
melainkan di dalam kitab yang nyata

Al-An'aam:59

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

َويَْعَلُم ُمْستََقرََّها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan dia mengetahui yang menjadi tempat berdiamnya dan yang

menjadi tempat penyimpanannya setiap di dalam kitab nyata
Huud:6

 َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّى ِفى ِكتٍَٰب
dia mengatakan pengetahuannya disisi Tuhanku di dalam kitab

Thaahaa:52

ِنيٍر واََل ُهًدى واََل ِكتٍَٰب مُّ
dan tidak/tanpa petunjuk dan tidak/tanpa kitab bercahaya/terang

Al-Hajj:8
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 إِنَّ ذَٰلَِك ِفى ِكتٍَٰب
sesungguhnya itu di dalam kitab

Al-Hajj:70

إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
melainkan di dalam kitab yang nyata

An-Naml:75

 َوَما ُكنَت تَتُْلوا۟ ِمن َقبْلِِهۦ ِمن ِكتٍَٰب
dan tidak adalah kamu mereka membaca dari sebelumnya dari kitab

Al-Ankabuut:48

ِنيٍر واََل ُهًدى واََل ِكتٍَٰب مُّ
dan tanpa petunjuk dan tidak kitab memberi penerangan

Luqman:20

وآََل أَْصَغُر ِمن ذَٰلَِك وآََل أَْكبَُر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan tidak paling/lebih kecil dari itu dan tidak paling besar kecuali di

dalam kitab yang nyata
Saba':3

 واََل يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِهۦٓ إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب
dan tidak dikurangi dari umurnya melainkan/kecuali di dalam kitab

Faathir:11

 َوُقْل َءاَمنُت ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمن ِكتٍَٰب
dan katakanlah (aku) telah beriman dengan apa yang ia menurunkan

Allah dari kitab
Asy-Syuura:15

ِفى ِكتٍَٰب مَّْكنُوٍن
di dalam kitab (ia[lk]) yang disimpan

Al-Waqi'a:78

إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مِّن َقبِْل أَن نَّبَْرأََهآ
kecuali di dalam kitab dari sebelum bahwa menciptakannya

Al-Hadiid:22

نَبَذَ فَِريٌق مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِكتََٰب الـلَّـِه
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi

kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101 ِكتََٰب

نُُكْم ِكتََٰب الـلَّـِه َعَليُْكْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan wanita yang bersuami dari isteri-isteri kecuali apa dia menguasai

tangan kanan kalian kitab/catatan Allah atas kalian
An-Nisa:24

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَتُْلوَن ِكتََٰب الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab/catatan

Allah
Faathir:29

نيٍ اِر َلِفى ِسجِّ َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱْلفُجَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang durhaka

dalam sijjin
Al-Mutaffifiin:7

َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱأْلَبْرَاِر َلِفى ِعلِّيِّنَي
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang yang baik

benar-benar dalam illiyyin

Al-
Mutaffifiin:18

ٱْقَرأْ ِكتَٰبََك َكفَىٰ ِبنَفِْسَك ٱْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا
(kamu) bacalah kitabmu cukuplah dengan dirimu sendiri hari atas

kamu perhitungan
Al-Isra:14 ِكتَٰبََك
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فََمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْقرَُءوَن ِكتَٰبَُهْم واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
maka barang siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan kanannya
maka itulah mereka membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka

dianiaya sedikitpun

Al-Isra:71 ِكتَٰبَُهْم

فََمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْقرَُءوَن ِكتَٰبَُهْم واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
maka barang siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan kanannya
maka itulah mereka membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka

dianiaya sedikitpun

Al-Isra:71
ِكتَٰبَُهۥ

فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ
maka adapun orang dia memberikan kitabnya dengan tangan

kanannya
Al-Haaqqah:19

َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبِشَمالِِهۦ
dan adapun orang yang dia memberikan kitabnya disebelah kirinya

Al-Haaqqah:25

فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ
maka adapun siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan

kanannya
Al-Inshiqaaq:7

َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ َورَآَء ظَْهرِِهۦ
dan adapun siapa/orang dia memberikan kitabnya di belakang

punggungnya
Al-Inshiqaaq:10

نُْه َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة َويَتُْلوهُ َشاِهٌد مِّ
dan membacakannya sangat penyaksi dari padanya dan dari

sebelumnya kitab Musa pedoman dan rahmat
Huud:17 ِكتَُٰب

َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة
dan dari sebelumnya kitab Musa petunjuk dan rahmat

Al-Ahqaaf:12

ذَا ِكتَٰبُنَا يَنِطُق َعَليُْكم ِبٱْلَحقِّ هَٰ
ini kitab/catatan kami menuturkan atas kalian dengan benar Al-Jaatsiyah:29 ِكتَٰبُنَا

يُْدَعْوَن إَِلىٰ ِكتَِٰب الـلَّـِه لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم
mereka diseru/dipanggil kepada kitab Allah agar dia menghukum

diantara mereka
Ali-Imran:23 ِكتَِٰب

ِبَما ٱْستُْحِفظُوا۟ ِمن ِكتَِٰب الـلَّـِه وََكانُوا۟ َعَليِْه ُشَهَدآَء
dengan sebab mereka mencari penjaga dari kitab Allah dan adalah

mereka atasnya para saksi-saksi
Al-Maidah:44

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Anfaal:75

ُهوِر ِعنَد الـلَّـِه ٱثْنَا_َعَشَر َشْهرًا ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إِنَّ ِعدَّةَ ٱلشُّ
sesungguhnya bilangan / jumlah bulan disisi Allah dua belas bulan di

dalam kitab Allah
At-Taubah:36
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َلَقْد َلِبثْتُْم ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إَِلىٰ يَْومِ ٱْلبَْعِث
sesungguhnya (kalian) menempati di dalam kitab Allah sampai hari

berbangkit
Ar-Ruum:56

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Ahzab:6

تُْدَعىٰٓ إَِلىٰ ِكتَِٰبَها ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dipanggil kepada kitabnya/catatannya pada hari kalian diberi balasan

apa yang adalah kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:28 ِكتَِٰبَها

فَيَُقوُل َهآؤُُم ٱْقرَُءوا۟ ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan marilah/ambillah (kalian) bacalah kitab Al-Haaqqah:19 ِكتَِٰبيَْه

 فَيَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُوَت ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan amboi, kiranya aku tidak diberikan aku kitab

Al-Haaqqah:25

إِنَُّهۥ َلِكتٌَٰب َعِزيزٌ َا َجآَءُهْم َو إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱلذِّْكِر ملَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan

peringatan ketika ia datang kepada mereka dan sesungguhnya ia (Al
QurXan) sungguh kitab sangat perkasa

Fush-Shilat:41
َلِكتٌَٰب

جِلِّ لِْلُكتُِب َمآَء َكطَىِّ ٱلسِّ يَْوَم نَطِْوى ٱلسَّ
pada hari melipat/menggulung langit seperti lipatan/gulungan

daftar/lembaran kertas untuk tulisan-tulisan
Al-Anbiyaa':104 لِْلُكتُِب

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157 َمْكتُوبًا

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلزُّبُِر َوِبٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan-
penjelasan dan dengan zubur dan dengan kitab bercahaya/terang

Faathir:25 َوِبٱْلِكتَِٰب
وََكتَبْنَا َعَليِْهْم ِفيَهآ أَنَّ ٱلنَّفَْس ِبٱلنَّفِْس َوٱْلَعنْيَ ِبٱْلَعنْيِ

dan kami menetapkan atas mereka di dalamnya bahwasanya jiwa/diri
dengan jiwa dan mata dengan mata

Al-Maidah:45 وََكتَبْنَا
وََكتَبْنَا َلُهۥ ِفى ٱأْلَْلَواحِ ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوِعظًَة

dan kami menetapkan baginya di dalam batu tulis dari setiap sesuatu
nasehat / pelajaran

Al-A'raaf:145

َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ
dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya Al-Baqarah:285 وَُكتُِبِهۦ
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َوَمن يَْكفُْر ِبالـلَّـِه َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan barang siapa ia mengingkari dengan/kepada Allah dan malaikat-

malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat
An-Nisa:136

ِت َربَِّها وَُكتُِبِهۦ وََكانَْت ِمَن ٱْلقَِٰنِتنَي َوَصدََّقْت ِبَكلِمَٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kalimat tuhannya dan

kitab-kitabnya dan (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang taat
At-Tahriim:12

طٓس ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلُقرَْءاِن وَِكتَاٍب مُِّبنيٍ
tha siin itu ayat-ayat al-qur'an dan kitab nyata/jelas An-Naml:1 وَِكتَاٍب

َقْد َجآَءُكم مَِّن الـلَّـِه نُوٌر وَِكتٌَٰب مُِّبنٌي
sungguh telah ia datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab

yang nyata
Al-Maidah:15 وَِكتٌَٰب

وَِكتٍَٰب مَّْسطُوٍر
dan kitab (ia[lk]) yang ditulis Ath-Thuur:2 وَِكتٍَٰب

َوْليَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِتبٌۢ ِبٱْلَعْدِل واََل يَأَْب َكاِتٌب واََل تَْسـَُٔمٓوا۟ أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا إَِلىٰٓ
أََجلِِهۦ

dan dia hendaklah menulis diantara kalian yang menulis dengan adil
dan tidak dia enggan yang menulis dan jangankalian jemu

bahwa/untukkalian menuliskannya yang kecil atau sangat besar
sampai waktunya

Al-Baqarah:282

َوْليَْكتُب

َونَْكتُُب َما َقدَُّموا۟ َوَءاثَٰرَُهْم وَُكلَّ َشىٍْء
dan menulis apa (mereka) menyediakan/meneguhkan dan bekas-

bekas mereka dan tiap-tiap sesuatu
YaaSiin:12 َونَْكتُُب

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة َوِفى ٱأْلَِخرَِة َوٱْكتُْب َلنَا ِفى هَٰ
dan tetapkanlah bagi kami di dalam ini dunia kebaikan dan di akhirat Al-A'raaf:156 َوٱْكتُْب

َوٱْلِكتََٰب َوَءاتَيْنَُٰه أَْجرَهُۥ ِفى ٱلدُّنْيَا
dan Al Kitab dan kami telah memberinya ganjaran/balasan di dalam

dunia
Al-Ankabuut:27 َوٱْلِكتََٰب

يَِّتِهَما ٱلنُّبُوَّةَ َوٱْلِكتََٰب إِبْرَِٰهيَم َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ  َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا َو
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami

menjadikan di dalam keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab
Al-Hadiid:26

َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱْلِكتَِٰب َوٱلنَِّبيِّۦَن
dan hari akhirat dan malaikat dan Kitab dan nabi-nabi Al-Baqarah:177 َوٱْلِكتَِٰب

َجآُءو ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata dan kitab-

kitab dan Kitab yang memberikan cahaya
Ali-Imran:184
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َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذى نَزََّل َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
dan Kitab yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas/terhadap

rasul-nya
An-Nisa:136

َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمن َقبُْل
dan Kitab yang ia menurunkan dari sebelum

An-Nisa:136

َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
demi kitab yang nyata

Az-Zukhruf:2

َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
demi kitab yang jelas

Ad-Dukhaan:2

۟ َدِة َوأَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَرْتَابُٓوا هَٰ أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه الـلَّـُه فَْليَْكتُْب ذَٰلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد الـلَّـِه َوأَْقَوُم لِلشَّ
bahwa dia menulis sebagaimana dia telah berkali-kali

mengajarkannya Allah maka dia hendaklah menuliskan yang
demikian itu bagi kalian kamu hendaklah memalingkan disisi Allah

dan dia menguatkan bagi persaksian dan lebih dekat untuk tidak
kalian menimbulkan keragu-raguan

Al-Baqarah:282

يَْكتَُب

َغيَْر ٱلَِّذى تَُقوُل َوالـلَّـُه يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن
tidak / bukan / selain yang kalian mengatakan dan Allah menulis apa

mereka memutuskan
An-Nisa:81 يَْكتُُب

فََويٌْل لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱْلِكتََٰب ِبأَيِْديِهْم
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menulis kitab

dengan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:79 يَْكتُبُوَن

أَْسرَُع َمْكًرا إِنَّ رُُسَلنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن
paling/lebih cepat tipu daya sesungguhnya utusan-utusan kami

mereka menulis apa membuat tipu daya
Yunus:21

 بََلىٰ َورُُسُلنَا َلَديِْهْم يَْكتُبُوَن
ya/sebenarnya dan utusan-utusan kami di sisi mereka mereka menulis

Az-Zukhruf:80

 أَْم ِعنَدُهُم ٱْلَغيُْب فَُهْم يَْكتُبُوَن
ataukah di sisi mereka yang gaib lalu mereka mereka menulis

Ath-Thuur:41

 أَْم ِعنَدُهُم ٱْلَغيُْب فَُهْم يَْكتُبُوَن
atau di sisi mereka yang gaib lalu mereka mereka menulis

Al-Qalam:47

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي ٱْكتَتَبََها َوَقاُلٓوا۟ أَسَٰ
dan mereka berkata dongengan yang pertama kali sungguh-sungguh

menulis
Al-Furqon:5 ٱْكتَتَبََها

َوأَنتُْم تَتُْلوَن ٱْلِكتََٰب
dan kalian membaca kitab Al-Baqarah:44 ٱْلِكتََٰب
إِذْ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوٱْلفُرَْقاَن َو

dan ketika mereka mendatangi Musa kitab dan Furqan
Al-Baqarah:53
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يُّوَن اَل يَْعَلُموَن ٱْلِكتََٰب إآِلَّ أََماِنىَّ َوِمنُْهْم أُمِّ
dan diantara mereka mereka buta huruf tidak mereka mengetahui

kitab kecuali angan-angan kosong
Al-Baqarah:78

فََويٌْل لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱْلِكتََٰب ِبأَيِْديِهْم
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menulis kitab

dengan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:79

 َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab

Al-Baqarah:87

نَبَذَ فَِريٌق مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِكتََٰب الـلَّـِه
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi

kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101

 َوُهْم يَتُْلوَن ٱْلِكتََٰب
dan mereka mereka membaca kitab

Al-Baqarah:113

 ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab

Al-Baqarah:121

يِهْم يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتَك َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan dia ajarkan

mereka kitab dan hikmat dan dia bersihkan mereka
Al-Baqarah:129

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َليَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka diberi kitab

sungguh mereka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka
Al-Baqarah:144

َوَلِئْن أَتَيَْت ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِبُكلِّ َءايٍَة
dan sungguh jika kamu mendatangkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهْم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana/seperti mereka mengenal anak-anak
mereka

Al-Baqarah:146

يُكْم َويَُعلُِّمُكُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َويُزَكِّ
dan dia mensucikan kalian dan dia sungguh-sungguh mengajarkan

kalian kitab dan hikmah
Al-Baqarah:151

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه نَزََّل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
itu bahwa kami Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan kitab

dengan kebenaran
Al-Baqarah:176

َوأَنزََل َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
dan Dia menurunkan bersama mereka kitab dengan hak/benar

Al-Baqarah:213

نَزََّل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas kamu kitab dengan

sebenarnya
Ali-Imran:3
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 ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب
dia yang ia menurunkan atas kamu kitab

Ali-Imran:7

 َوَما ٱْختََلَف ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan orang-orang yang

mereka diberi kitab
Ali-Imran:19

 َوَمِن ٱتَّبََعِن َوُقل لِّلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan orang yang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan katakanlah

bagi orang-orang yang mereka diberi kitab
Ali-Imran:20

نجِيَل َويَُعلُِّمُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan dia mengajarkannya kitab dan Hikmah dan taurat dan Injil

Ali-Imran:48

َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُؤِْتيَُه الـلَّـُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa dia akan
memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian

Ali-Imran:79

 َولَِٰكن ُكونُوا۟ َربَِّٰنيِّۦَن ِبَما ُكنتُْم تَُعلُِّموَن ٱْلِكتََٰب
akan tetapi adalah mereka yang bertuhan dengan sebab adalah kalian

kalian mengajarkan kitab
Ali-Imran:79

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayatNya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan Hikmah
Ali-Imran:164

َوَلتَْسَمُعنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
Ali-Imran:186

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َلتُبَيِّنُنَُّهۥ لِلنَّاِس
orang-orang yang mereka diberi kitab untuk kamu menerangkannya

kepada manusia
Ali-Imran:187

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َءاِمنُوا۟ ِبَما نَزَّْلنَا
wahai orang-orang yang mereka diberi kitab kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa kami menurunkan
An-Nisa:47

فََقْد َءاتَيْنَآ َءاَل إِبْرَِٰهيَم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
maka sesungguhnya telah mereka mendatangi keluarga Ibrahim kitab

dan Hikmah
An-Nisa:54

إِنَّآ أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan

kebenaran
An-Nisa:105

َوأَنزََل الـلَّـُه َعَليَْك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
dan Dia menurunkan Allah atas kamu kitab dan Hikmah

An-Nisa:113
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يْنَا ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya yang kami mewasiatkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
An-Nisa:131

َوطََعاُم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِحلٌّ لَُّكْم
dan makanan orang-orang yang mereka diberi kitab dia halal bagi

kalian
Al-Maidah:5

َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang

mereka diberi kitab dari sebelum kalian
Al-Maidah:5

َوأَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
dan kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran

Al-Maidah:48

َوَلِعبًا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوٱْلُكفَّاَر أَْولِيَآَء
dan permainan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari

sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57

نجِيَل إِذْ َعلَّْمتَُك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ َو
dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan Hikmat dan taurat dan

Injil
Al-Maidah:110

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهُم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka
Al-An'aam:20

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
itulah mereka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dan

hikmat dan kenabian
Al-An'aam:89

ُقْل َمْن أَنزََل ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذى َجآَء ِبِهۦ ُموَسىٰ نُوًرا
kamu hendaklah mengatakan siapa ia menurunkan kitab yang dia

datang dengannya Musa cahaya
Al-An'aam:91

اًل َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل إَِليُْكُم ٱْلِكتََٰب ُمفَصَّ
dan dia yang ia menurunkan kepada kalian kitab yang sangat

terperinci/jelas
Al-An'aam:114

بَِّك ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعَلُموَن أَنَُّهۥ ُمنَزٌَّل مِّن رَّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengetahui bahwasanya yang turun dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154

فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب يَأُْخذُوَن َعرََض
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

mewarisi kitab mengambil harta benda
Al-A'raaf:169
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 إِنَّ َوِلۦَِّى الـلَّـُه ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلِكتََٰب
sesungguhnya pelindungku Allah yang Dia telah berangsur-angsur

menurunkan kitab
Al-A'raaf:196

 واََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak beragama agama benar/hak dari orang-orang yang mereka

diberi kitab
At-Taubah:29

فَْسـَِٔل ٱلَِّذيَن يَْقرَُءوَن ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلَِك
maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum

kamu
Yunus:94

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka/lalu

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Huud:110

َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَفْرَُحوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab bergembira

dengan apa dia menurunkan kepadamu
Arraad:36

َ َلُهُم ٱلَِّذى ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب إاِلَّ لِتُبنَيِّ
dan tidak kami telah menurunkan atas kamu kitab melainkan agar

kamu menerangkan kepada mereka yang mereka memperselisihkan
tentang (kebenaran) itu

An-Nahl:64

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89

َوَءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi

Bani Israil
Al-Isra:2

 ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَلىٰ َعبِْدِه ٱْلِكتََٰب
segala puji bagi Allah yang ia menurunkan atas/terhadap hambanya

kitab
Al-Kahfi:1

يَٰيَْحيَىٰ ُخِذ ٱْلِكتََٰب ِبُقوٍَّة َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلُحْكَم َصِبيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah

memberinya hikmah kanak-kanak
Maryam:12

َقاَل إِنِّى َعبُْد الـلَّـِه َءاتَىِٰنىَ ٱْلِكتََٰب َوَجَعَلِنى نَِبيًّا
dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan

kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab boleh jadi mereka

mereka mendapat petunjuk

Al-
Mu'minuun:49

نُُكْم ا َمَلَكْت أَيْمَٰ َوٱلَِّذيَن يَبْتَُغوَن ٱْلِكتََٰب ِممَّ
dan orang-orang yang mereka menginginkan kitab dari apa dia

menguasai tangan kanan kalian
An-Nuur:33
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ُروَن َوِزيًرا َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

 َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab

Al-Qashash:43

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلِِهۦ ُهم ِبِهۦ يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dari sebelumnya

mereka dengannya mereka beriman
Al-Qashash:52

 وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب
dan demikianlah kami telah menurunkan kepadamu kitab

Al-Ankabuut:47

فَٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
maka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

beriman dengannya
Al-Ankabuut:47

أََو َلْم يَْكِفِهْم أَنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب يُتَْلىٰ َعَليِْهْم
atau setiap tidak (ia) mencukupi bagi mereka bahwasanya kami telah

menurunkan atas kamu kitab dia membacakan atas mereka
Al-Ankabuut:51

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَاَل تَُكن ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِئِهۦ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka jangan

adalah di dalam keraguan dari pertemuannya
As-Sajdah:23

ثُمَّ أَْورَثْنَا ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا
kemudian (kami) wariskan kitab orang-orang yang (kami) memilih

dari hamba-hamba kami
Faathir:32

َوَءاتَيْنَُٰهَما ٱْلِكتََٰب ٱمْلُْستَِبنَي
dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas

Ash-
Shaafaat:117

إِنَّآ أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan

kebenaran
Az-Zumar:2

إِنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب لِلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan atas kamu kitab bagi

manusia dengan kebenaran
Az-Zumar:41

 َوأَْورَثْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب
dan (kami) telah mewariskan Bani Israil kitab

Ghafir:53

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka ia

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Fush-Shilat:45

إِنَّ ٱلَِّذيَن أُورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمۢن بَْعِدِهْم َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang (mereka[lk]) diwarisi lah

kitab dari sesudah mereka
Asy-Syuura:14
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الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ َوٱمْلِيزَاَن
Allah yang ia menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca

Asy-Syuura:17

َوَلَقْد َءاتَيْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Bani Israil kitab dan hukkum-

hukum dan kenabian
Al-Jaatsiyah:16

واََل يَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبُْل
dan tidak adalah mereka seperti orang-orang yang mereka diberi

kitab dari sebelum
Al-Hadiid:16

َلَقْد أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَنزَْلنَا َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱمْلِيزَاَن
sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan

keterangan-keterangan nyata dan kami telah menurunkan bersama
mereka kitab dan timbangan

Al-Hadiid:25

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة يَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتِهۦ َويُزَكِّ
mereka membacakan atas mereka ayat-ayat-Nya dan dia bersihkan

mereka dan dia ajarkan mereka kitab dan hikmah
Al-Jumu'ah:2

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidak dia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

َق ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب  َوَما تَفَرَّ
dan tidak (ia) kemudian menjadi berpecah-belah orang-orang yang

mereka diberi kitab
Al-Baiyinah:4

ذَٰلَِك ٱْلِكتَُٰب اَل َريَْب ِفيِه
itu kitab tidak keraguan tentang (kebenaran) itu Al-Baqarah:2 ٱْلِكتَُٰب

واََل تَْعزُِموا۟ ُعْقَدةَ ٱلنَِّكاحِ َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلِكتَُٰب أََجَلُهۥ
dan jangan bertetap hati berakad / berikatan nikah sehingga sampai

kitab waktunya
Al-Baqarah:235

 أَن تَُقوُلٓوا۟ إِنََّمآ أُنِزَل ٱْلِكتَُٰب
bahwa/supaya kalian mengatakan sesungguhnya/hanyalah dia

menurunkan kitab
Al-An'aam:156

 أَْو تَُقوُلوا۟ َلْو أَنَّآ أُنِزَل َعَليْنَا ٱْلِكتَُٰب
atau kalian mengatakan jikalau bahwasanya dia menurunkan atas

kami kitab
Al-An'aam:157

ا ِفيِه َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب فَتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
dan telah diletakkan kitab maka kamu lihat para yang melakukan

dosa orang-orang yang takut dari apa tentang (kebenaran) itu
Al-Kahfi:49
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 َوَما ُكنَت تَرُْجٓوا۟ أَن يُْلَقىٰٓ إَِليَْك ٱْلِكتَُٰب
dan tidak adalah kamu mengharap bahwa dilemparkan (olehnya)

kepadamu kitab
Al-Qashash:86

 َوأَْشرََقِت ٱأْلَرُْض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب
dan (ia[pr]) lebih menerangi bumi dengan cahaya tuhannya dan telah

diletakkan kitab
Az-Zumar:69

ُن يمَٰ َما ُكنَت تَْدِرى َما ٱْلِكتَُٰب واََل ٱإْلِ
tidaklah adalah kamu mengetahui apakah kitab dan tidak iman

Asy-Syuura:52

أَفَتُؤِْمنُوَن ِببَْعِض ٱْلِكتَِٰب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض
apakah kalian beriman sebagian kitab dan kalian mengingkari dengan

sebagian
Al-Baqarah:85 ٱْلِكتَِٰب

 مَّا يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari dari

penduduk kitab
Al-Baqarah:105

 َودَّ َكِثيٌر مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
ingin sangat banyak dari penduduk kitab

Al-Baqarah:109

 ِمۢن بَْعِد َما بَيَّنَُّٰه لِلنَّاِس ِفى ٱْلِكتَِٰب
dari sesudah apa telah Kami terangkannya kepada manusia di dalam

kitab
Al-Baqarah:159

 إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa ia

menurunkan Allah dari kitab
Al-Baqarah:174

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفى ٱْلِكتَِٰب َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

di dalam kitab tentu dalam perpecahan yang jauh
Al-Baqarah:176

مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوٱْلِحْكَمِة يَِعظُُكم ِبِهۦ
dari kitab dan hikmah dia memberi pengajaran kepada kalian

dengannya
Al-Baqarah:231

ٌت ِبهَٰ ٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب َوأَُخُر ُمتَشَٰ ِمنُْه َءايٌَٰت مُّْحَكمَٰ
dari padanya ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kebijaksanaan

mereka isi pokok kitab dan yang lain yang melakukan mengupamaan
Ali-Imran:7

 أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
Ali-Imran:23

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64

وَن ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُحآجُّ
hai ahli kitab mengapa kalian membantah di dalam / pada Ibrahim

Ali-Imran:65
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 َودَّت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dia menginginkan segolongan dari penduduk kitab

Ali-Imran:69

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
hai ahli kitab mengapa kalian mengingkari pada ayat-ayat Allah dan

kalian kalian menyaksikan
Ali-Imran:70

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْلِبُسوَن ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
hai ahli kitab mengapa kalian mencampur adukkan yang haq (benar)

dengan yang bathil
Ali-Imran:71

 َوَقاَلت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dan dia mengatakan segolongan dari penduduk kitab

Ali-Imran:72

َوِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب َمْن إِن تَأَْمنُْه ِبِقنطَاٍر يُؤَدِِّهۦٓ إَِليَْك
dan dari/diantara penduduk kitab orang jika kamu

mempercayakannya dengan harta yang banyak dia menunaikannya
kepadamu

Ali-Imran:75

لِتَْحَسبُوهُ ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱْلِكتَِٰب
supaya kalian menyangkanya dari kitab dan tidak dia dari kitab

Ali-Imran:78

 لِتَْحَسبُوهُ ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱْلِكتَِٰب
supaya kalian menyangkanya dari kitab dan tidak dia dari kitab

Ali-Imran:78

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

mengingkari dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:98

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

menghalang-halangi dari jalan Allah
Ali-Imran:99

 َوتُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوَلْو َءاَمَن أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
dan kalian beriman kepada Allah dan sekiranya ia beriman ahli kitab

Ali-Imran:110

 َليُْسوا۟ َسَوآًء مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
mereka tidaklah sama dari/diantara penduduk kitab

Ali-Imran:113

إِنَّ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب مَلَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َو
dan sesungguhnya kami dari penduduk kitab ada orang mereka

mempercayai dengan/kepada Allah
Ali-Imran:199

 أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:44

 أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:51

4773

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 لَّيَْس ِبأََماِنيُِّكْم وآََل أََماِنىِّ أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
bukankah dengan angan-angan kosong kalian dan tidak angan-angan

kosong penduduk kitab
An-Nisa:123

َوَما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم ِفى ٱْلِكتَِٰب ِفى يَتََٰمى
dan tidak dia membacakan atas kalian di dalam kitab di dalam anak-

anak yatim
An-Nisa:127

 َوَقْد نَزََّل َعَليُْكْم ِفى ٱْلِكتَِٰب
dan sungguh Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas kalian di

dalam kitab
An-Nisa:140

َمآِء يَْسـَُٔلَك أَْهُل ٱْلِكتَِٰب أَن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِكتَٰبًا مَِّن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu ahli kitab bahwa dia menurunkan atas

mereka suatu kewajiban dari langit
An-Nisa:153

َ ِبِهۦ َقبَْل َمْوِتِهۦ إِن مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ َليُؤِْمننَّ َو
dan tidak dari penduduk kitab kecuali sungguh dia akan mempercayai

dengannya sebelum kematiannya
An-Nisa:159

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم
hai ahli kitab tidak kalian melebih-lebihkan di dalam agama kalian

An-Nisa:171

ُ َلُكْم يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا يُبنَيِّ
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami dia sungguh-sungguh akan menerangkan bagi kalian
Al-Maidah:15

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن ٱْلِكتَِٰب َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر َكِثيًرا مِّمَّ
sangat banyak dari apa adalah kalian kalian menyembunyikan dari

kitab dan memaafkan dari sangat banyak
Al-Maidah:15

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َقْد َجآَءُكْم رَُسوُلنَا
hai ahli kitab sungguh telah ia datang kepada kalian seorang rasul

kami
Al-Maidah:19

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱْلِكتَِٰب  ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara dua tangan/sebelumnya dari

kitab
Al-Maidah:48

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّآ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab apakah kalian membalas /

menghukum dari kami
Al-Maidah:59

۟ َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan kalau bahwasanya ahlul/ahli kitab mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-Maidah:65

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َلْستُْم َعَلىٰ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian bukankah

atas/terhadap sesuatu
Al-Maidah:68

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب اَل تَْغُلوا۟ ِفى ِديِنُكْم َغيَْر ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab tidak kalian melebih-
lebihkan di dalam agama kalian tidak / bukan / selain kebenaran

Al-Maidah:77
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مَّا فَرَّطْنَا ِفى ٱْلِكتَِٰب ِمن َشىٍْء
tidaklah kami melalaikan di dalam kitab dari sesuatu

Al-An'aam:38

 أُ۟ولَِٰٓئَك يَنَاُلُهْم نَِصيبُُهم مَِّن ٱْلِكتَِٰب
itulah mereka mereka memperoleh bagian mereka dari kitab

Al-A'raaf:37

ذَا ٱأْلَْدنَىٰ َويَُقوُلوَن َسيُْغفَُر َلنَا أََلْم يُؤَْخذْ َعَليِْهم مِّيثَُٰق ٱْلِكتَِٰب  هَٰ
ini yang rendah dan mereka mengatakan kelak akan diampuni bagi

kami bukankah dia diambil atas mereka perjanjian kitab
Al-A'raaf:169

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab hikmah

Yunus:1

 َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوتَفِْصيَل ٱْلِكتَِٰب
akan tetapi membenarkan yang diantara kedua tangannya dan

menjelaskan kitab
Yunus:37

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
Alif Lam Ra itu ayat-ayat kitab yang nyata

Yusuf:1

بَِّك ٱْلَحقُّ ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
itu ayat-ayat kitab dan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

benar
Arraad:1

 َوِعنَدهُۥٓ أُمُّ ٱْلِكتَِٰب
dan disisinya isi pokok kitab

Arraad:39

 َوَمْن ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱْلِكتَِٰب
dan orang di sisi-nya pengetahuan kitab

Arraad:43

آلر ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوُقرَْءاٍن مُِّبنيٍ
Alif Laam Raa itu ayat-ayat kitab dan al qur'an yang nyata

Al-Hijr:1

 َوَقَضيْنَآ إَِلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِفى ٱْلِكتَِٰب
dan (kami) menyelesaikan kepada/terhadap Bani Israil di dalam kitab

Al-Isra:4

أَْو ُمَعذِّبُوَها َعذَابًا َشِديًدا َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
atau (mereka) yang mendapat azabnya yang sangat pedih azab / siksa

sangat keras/berat adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis
Al-Isra:58

ذَا ٱْلِكتَِٰب  َويَُقوُلوَن يََٰويَْلتَنَا َماِل هَٰ
dan mereka mengatakan aduhai celaka kami apakah ini kitab

Al-Kahfi:49

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْريََم
dan ingatlah di dalam kitab Maryam

Maryam:16

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِبْرَِٰهيَم
dan ingatlah di dalam kitab Ibrahim

Maryam:41
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َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب ُموَسىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن ُمْخَلًصا
dan ingatlah di dalam kitab Musa sesungguhnya dia adalah dia orang

yang cekatan dalam membersihkan/menjadi pilihanan
Maryam:51

ِعيَل َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِْسمَٰ
dan ingatlah di dalam kitab Ismail

Maryam:54

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب إِْدِريَس
dan ingatlah di dalam kitab idris

Maryam:56

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab nyata/menjelaskan

Asy-Syu'araa':2

َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِبنيِ
itu ayat-ayat kitab yang nyata

Al-Qashash:2

َلٰوةَ ٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوأَِقمِ ٱلصَّ
(kamu) bacalah apa aku telah diwahyukan kepadamu dari kitab dan

dirikanlah sholat
Al-Ankabuut:45

ِدُلٓوا۟ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن واََل تُجَٰ
dan janganlah semakin mendebat ahlul/ahli kitab melainkan dengan

yang dia lebih baik
Al-Ankabuut:46

ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب ٱْلَحِكيمِ
itu ayat-ayat kitab mengandung hikmah

Luqman:2

َلِمنَي تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
diturunkan kitab tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan

semesta alam
As-Sajdah:2

َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis

Al-Ahzab:6

َوأَنزََل ٱلَِّذيَن ظََٰهُروُهم مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب ِمن َصيَاِصيِهْم
dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari

penduduk kitab dari benteng-benteng mereka
Al-Ahzab:26

َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب ُهَو ٱْلَحقُّ
dan apa yang kami telah wahyukan kepadamu dari kitab dia adalah

benar
Faathir:31

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Az-Zumar:1

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa yang sangat mengetahui

Ghafir:2
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إِنَُّهۥ ِفىٓ أُمِّ ٱْلِكتَِٰب َلَديْنَا َلَعلِىٌّ َحِكيٌم َو
dan sesungguhnya ia/Al QurXan di dalam / pada induk kitab di sisi

kami benar-benar tinggi hikmah
Az-Zukhruf:4

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jaatsiyah:2

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Ahqaaf:2

 لِّئاَلَّ يَْعَلَم أَْهُل ٱْلِكتَِٰب
agar supaya mengetahui ahli kitab

Al-Hadiid:29

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

ْخوَِٰنِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب  يَُقوُلوَن إِلِ
mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang

yang mereka mengingkari dari penduduk kitab
Al-Hasyr:11

 َلْم يَُكِن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak adalah orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:1

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:6
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م ت ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyembunyian, hantaman,

tempat bersembunyi, hajaran, pukulan-pukulan, perahasiaan, tempat
tersembunyi, jangat, kulit binatang, selerang, tempat rahasia, tirai, kerai,

korden, pengadangan, tempat perlindungan, kedudukan wanita bersuami ,
deposito, setoran, simpanan, endapan, penitipan, lapisan, nyonya, gundik,

kekasih, selir, nyonya rumah, toko, kedai, gudang, warung, persediaan,
penimbunan, depot, depo, cadangan, cagar alam, syarat, sikap tutup

mulut, lingga alam, tabungan, dana, modal, pura, timbunan, persediaan
tersembunyi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyembunyikan,
bersembunyi, sembunyi, menutup, menyamarkan, menyamar,

merahasiakan, membungkus, memperlindungi, memperlindungkan,
menutupi, menekan, menindas, menahan, memberangus, membenamkan,
tdk memberi, menyelimuti, bertopeng, membukut, menyimpan, berlabuh,

melindungi, menaruh, mempunyai, mengamankan, menyelubungi,
mengenakan mantel, menutup-nutupi, sok, berdalih, mengabaikan,

mengubur, menguburkan, memendam, melupakan, menanam,
mengeluarkan, menaruh di tempat rahasia, menyimpan di tempat rahasia,

berlindung, bernaung, memberi naungan, menyumbat, memperketat,
melimpahi, mencekik, memadamkan, beristirahat, mengundurkan,
berhenti untuk istirahat, mengantungi, mengantungkan, menelan,

membalut, melilitkan, membelitkan

َليَْكتُُموَن َكتََم تَْكتُُمونَُهۥ تَْكتُُموَن تَْكتُُموا۟
sungguh mereka

menyembunyikan
ia

menyembunyikan menyembunyikannya kalian sembunyikan kalian
menyembunyikan

َويَْكتُُموَن َوتَْكتُُموَن َوتَْكتُُموا۟ نَْكتُُم َليَْكتُُموَن
dan mereka

menyembunyikan
dan kalian

menyembunyikan
dan kalian

menyembunyikan menyembunyikan sungguh mereka
menyembunyikan
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يَْكتُْمَها يَْكتُْمَن يَْكتُُموَن
dia menyembunyikannya menyembunyikan mereka menyembunyikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َدةَ هَٰ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ واََل تَْكتُُموا۟ ٱلشَّ

dan dia hendaklah bertakwa Allah tuhannya dan jangan kalian
menyembunyikan kesakisan-kesaksian

Al-Baqarah:283 ۟ تَْكتُُموا
َوَما ُكنتُْم تَْكتُُموَن

dan tidak adalah kalian kalian sembunyikan Al-Baqarah:33 تَْكتُُموَن
 َوالـلَّـُه ُمْخِرٌج مَّا ُكنتُْم تَْكتُُموَن

dan Allah yang mengeluarkan apa adalah kalian kalian sembunyikan
Al-Baqarah:72

 َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
dan Allah dia mengetahui apa kalian ungkapkan dan tidak kalian

sembunyikan
Al-Maidah:99

 إِنَُّهۥ يَْعَلُم ٱْلَجْهَر ِمَن ٱْلَقْوِل َويَْعَلُم َما تَْكتُُموَن
sesungguhnya dia dia mengetahui keterus terangan dari perkataan dan

dia mengetahui apa kalian sembunyikan
Al-Anbiyaa':110

 َمتَٰعٌ لَُّكْم َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
penambahan kesenangan bagi kalian dan Allah dia mengetahui apa

kalian ungkapkan dan tidak kalian sembunyikan
An-Nuur:29

واََل تَْكتُُمونَُهۥ فَنَبَذُوهُ َورَآَء ظُُهورِِهْم
dan jangan menyembunyikannya lalu mereka melemparkannya di

belakang punggung mereka
Ali-Imran:187 تَْكتُُمونَُهۥ

َدةً ِعنَدهُۥ ِمَن الـلَّـِه ن َكتََم َشهَٰ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia menyembunyikan

kesaksian di sisi-nya dari Allah
Al-Baqarah:140 َكتََم

نُْهْم َليَْكتُُموَن ٱْلَحقَّ َوُهْم يَْعَلُموَن إِنَّ فَِريًقا مِّ َو
dan sesungguhnya kami segolongan/sebagian dari mereka sungguh

mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:146 َليَْكتُُموَن

َدةَ الـلَّـِه َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ واََل نَْكتُُم َشهَٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat dan tidak

menyembunyikan kesaksian Allah
Al-Maidah:106 نَْكتُُم

َوتَْكتُُموا۟ ٱْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
dan kalian menyembunyikan hak/kebenaran dan kalian kalian

mengetahui
Al-Baqarah:42 ۟ َوتَْكتُُموا
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َوتَْكتُُموَن ٱْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
dan kalian menyembunyikan yang haq dan kalian kalian mengetahui Ali-Imran:71 َوتَْكتُُموَن

َويَْكتُُموَن َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
dan mereka menyembunyikan apa (karunia) dia memberikan kepada

mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:37 َويَْكتُُموَن

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28
يَْكتُُم

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزَْلنَا ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱْلُهَدٰى
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa kami

telah menurunkan dari keterangan/keterangan dan petunjuk
Al-Baqarah:159 يَْكتُُموَن

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa ia

menurunkan Allah dari kitab
Al-Baqarah:174

 َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يَْكتُُموَن
dan Allah paling mengetahui dengan/terhadap apa mereka

menyembunyikan
Ali-Imran:167

ٰى ِبِهُم ٱأْلَرُْض واََل يَْكتُُموَن الـلَّـَه َحِديثًا َلْو تَُسوَّ
sekiranya/supaya dia disama-ratakan dengan mereka bumi dan tidak

mereka menyembunyikan Allah sesuatu kejadian
An-Nisa:42

 َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َكانُوا۟ يَْكتُُموَن
dan Allah paling mengetahui dengan/kepada apa adalah mereka

mereka menyembunyikan
Al-Maidah:61

واََل يَِحلُّ َلُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخَلَق الـلَّـُه ِفىٓ أَرَْحاِمِهنَّ
dan tidak dia halal bagi mereka bahwa menyembunyikan apa dia

menciptakan Allah di dalam / pada kasih sayang mereka[pr]
Al-Baqarah:228 يَْكتُْمَن

َوَمن يَْكتُْمَها فَِإنَُّهۥٓ َءاِثٌم َقْلبُُهۥ
dan barang siapa dia menyembunyikannya maka sesungguhnya dia

orang yang berdosa hatinya
Al-Baqarah:283 يَْكتُْمَها
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ب ث ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dekatnya, keadaan dekat,

daerah sekitar, daerah sekeliling, rapat, dgn teliti
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َكِثيبًا
tumpukan pasir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

َكِثيبًا
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ر ث ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkembang biak,
mengalikan, memperkalikan, memperbanyak, melipatgandakan,

memperbanyakkan, berbiak, memperbesar, membiak,
mengembangbiakkan, memperlipatgandakan, mempergandakan,
memperlipatkan, memperlipat, memperpukulkan, memperpukul,

memukulkan, memukul, membanyakkan

أَْكثَرُُهم أَْكثَُر أَْكثَرَُهْم أَْكثَرَُكْم أَْكثََر
paling banyak

diantara mereka paling/lebih banyak kebanyakan mereka kebanyakan diantara
kalian kebanyakan

۟ فَأَْكثَُروا تَْستَْكِثُر أَْكثَرِِهْم أَْكثَرُُهْم أَْكثَرُُهم
lalu (kalian[lk])

memperbanyaklah
memohon lebih

banyak
kebanyakan diantara

mereka
kebanyakan dari

mereka
paling banyak

diantara mereka

َكثُرَْت َكثَُر فََكثَّرَُكْم فَأَْكثَرَْت فَأَْكثَُروا۟

(ia) memperbanyak ia memperbanyak
maka/lalu (ia)
benar-benar

memperbanyak
kalian

maka (kamu)
memperbanyaklah

lalu (kalian[lk])
memperbanyaklah

َكِثيرَةً َكِثيٍر َكِثيٌر َكِثيًرا َكثُرَْت
sangat banyak sangat banyak sangat banyak sangat banyak (ia) memperbanyak

َكثْرَةُ َكِثيرٍَة َكِثيرَةٌ ۢ َكِثيرَةً َكِثيرَةً
banyak sangat banyak sangat banyak sangat banyak sangat banyak

أِلَْكثَرِِهم َلٱْستَْكثَرُْت اَل َكثْرَتُُكْم َكثْرَةُ
bagi kebanyakan

mereka
tentu aku

memperoleh banyak tidak banyaknya kalian banyak
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َوأَْكثَرُُهُم َوأَْكثَُر َوأَْكثََر لَِكِثيٍر أِلَْكثَرِِهم
dan kebanyakan dari

mereka
dan (ia[lk]) lebih

banyak
dan (ia[lk]) lebih

banyak bagi kebanyakan bagi kebanyakan
mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri Al-Baqarah:243 أَْكثََر

بُعُ فَِإن َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمن ذَٰلَِك فَُهْم ُشرََكآُء ِفى ٱلثُُّلِث فََلُكُم ٱلرُّ
maka bagimu seperempat maka jika adalah mereka kebanyakan dari

itu maka bagi mereka berserikat di dalam dalam sepertiga
An-Nisa:12

إِن تُِطعْ أَْكثََر َمن ِفى ٱأْلَرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل الـلَّـِه َو
dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di dalam bumi mereka

menyesatkanmu dari jalan Allah
Al-An'aam:116

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan yang

memancangkannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:187

بَِّك َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن إِنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya dia benar-benar dari tuhanmu akan tetapi kebanyakan

manusia tidak mereka beriman
Huud:17

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Yusuf:21

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri

Yusuf:38

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Yusuf:40

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Yusuf:68

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka beriman

Arraad:1

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

An-Nahl:38
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ٍل َوبَِننَي َوَجَعْلنَُٰكْم أَْكثََر نَِفيًرا َوأَْمَدْدنَُٰكم ِبأَْموَٰ
dan apakah (kami) membantu kalian dengan harta anak-anak dan

(kami) menjadikan kalian kebanyakan kelompok
Al-Isra:6

ُن أَْكثََر َشىٍْء َجَداًل نسَٰ وََكاَن ٱإْلِ
dan ia adalah manusia kebanyakan sesuatu bantahan

Al-Kahfi:54

أَْكثََر ٱلَِّذى ُهْم ِفيِه يَْختَلِفُوَن
kebanyakan yang mereka tentang (kebenaran) itu mereka

memperselisihkan
An-Naml:76

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Ar-Ruum:6

ا َعَمُروَها َوَجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَثَاُروا۟ ٱأْلَرَْض َوَعَمُروَهآ أَْكثََر ِممَّ
dan (mereka[lk]) meninggalkan bekas/mengolah bumi dan (mereka)
memakmurkannya kebanyakan dari apa (mereka) memakmurkannya

dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-
bukti nyata

Ar-Ruum:9

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Ar-Ruum:30

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Saba':28

َويَْقِدُر َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) menyempitkan / menguasai akan tetapi kebanyakan manusia

tidak mereka mengetahui
Saba':36

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Ghafir:57

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka beriman

Ghafir:59

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri

Ghafir:61

َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka kebanyakan dari mereka dan lebih kuat/keras kekuatan

dan bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:82

أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Al-Jaatsiyah:26

 وآََل أَْدنَىٰ ِمن ذَٰلَِك وآََل أَْكثََر
dan tidak lebih dekat dari itu dan tidak kebanyakan

Al-Mujaadilah:7
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َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبُْل َوأَنَّ أَْكثَرَُكْم فَِٰسُقوَن
dan tidak dia menurunkan dari sebelum dan bahwasannya
kebanyakan diantara kalian orang-orang yang telah fasik

Al-Maidah:59 أَْكثَرَُكْم
رُِهوَن َلَقْد ِجئْنَُٰكم ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُكْم لِْلَحقِّ كَٰ

sesungguhnya Kami datang kepadamu dengan kebenaran akan tetapi
kebanyakan diantara kalian terhadap kebenaran orang-orang yang

telah membenci

Az-Zukhruf:78

َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui Al-An'aam:37 أَْكثَرَُهْم

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم يَْجَهُلوَن
kecuali jika dia menghendaki Allah akan tetapi kebanyakan mereka

mereka membodohi/tidak mengetahui
Al-An'aam:111

ِكِريَن ِنِهْم َوَعن َشَمآِئلِِهْم واََل تَجُِد أَْكثَرَُهْم شَٰ َوَعْن أَيْمَٰ
dan dari sumpah-sumpah mereka dan dari kiri mereka dan tidak kamu

mendapatkan kebanyakan mereka para yang mensyukuri
Al-A'raaf:17

إِن َوَجْدنَآ أَْكثَرَُهْم َلفَِٰسِقنَي َو
dan sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka sungguh para

fasik
Al-A'raaf:102

َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-A'raaf:131

َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-Anfaal:34

َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Yunus:55

َوَما ظَنُّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
dan tidak menyangka orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka

menyukuri

Yunus:60

أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثَرَُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقُلوَن
atau kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka mereka

mendengar atau mereka menggunakan akal
Al-Furqon:44

َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka menyukuri

An-Naml:73

َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-Qashash:13

َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Al-Qashash:57
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بَْل ِهىَ ِفتْنٌَة َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
bahkan dia cobaan-cobaan akan tetapi kebanyakan mereka tidak

mereka mengetahui
Az-Zumar:49

َما َخَلْقنَُٰهَمآ إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
tidak (kami) menciptakan mereka kecuali dengan hak akan tetapi

kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui
Ad-Dukhaan:39

ذَٰلَِك َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن
itu akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui

Ath-Thuur:47

َوَمآ أَْكثَُر ٱلنَّاِس َوَلْو َحرَْصَت ِبُمؤِْمِننَي
dan tidak paling/lebih banyak manusia walaupun (kamu) sangat

menginginkan terhadap para yang mempercayai
Yusuf:103 أَْكثَُر

فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran

Al-Isra:89

أَنَا۠ أَْكثَُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا
aku paling/lebih banyak daripadamu harta dan lebih gagah

golongan/rombongan
Al-Kahfi:34

فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran

Al-Furqon:50

َوَقاُلوا۟ نَْحُن أَْكثَُر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
dan mereka berkata kami paling/lebih banyak harta-harta benda dan

anak-anak dan tidak kami orang-orang yang disiksa berat
Saba':35

َوَلَقْد َضلَّ َقبَْلُهْم أَْكثَُر ٱأْلَوَّلِنَي
dan sesungguhnya dia menyesatkan sebelum mereka paling/lebih

banyak yang pertama kali
Ash-Shaafaat:71

َوَما يُؤِْمُن أَْكثَرُُهم ِبالـلَّـِه إاِلَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن
dan tidak mereka mempercayai paling banyak diantara mereka
kepada Allah kecuali/melainkan dan mereka orang-orang yang

breusaha untuk mempersekutukan

Yusuf:106
أَْكثَرُُهم

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman
Asy-Syu'araa':8

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':67

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':103
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إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':121

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':139

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':158

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar bukti dan tidak adalah dia

paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':174

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':190

ٱلَِّذيَن ِمن َقبُْل َكاَن أَْكثَرُُهم مُّْشرِِكنَي
orang-orang yang dari sebelum adalah dia paling banyak diantara

mereka para yang mempersekutukan
Ar-Ruum:42

بَْل َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن ٱْلجِنَّ أَْكثَرُُهم ِبِهم مُّؤِْمنُوَن
bahkan adalah mereka menyembah jin-jin paling banyak diantara

mereka pada mereka (jin itu) para yang mempercayai
Saba':41

َوَما يَتَِّبعُ أَْكثَرُُهْم إاِلَّ ظَنًّا
dan tidak dia mengikuti kebanyakan dari mereka kecuali persangkaan Yunus:36 أَْكثَرُُهْم

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
An-Nahl:75

َقاُلٓوا۟ إِنََّمآ أَنَت ُمفْتَرٍۭ بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
mereka berkata sesungguhnya hanyalah kamu orang yang menjadi

mengada-ada bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka
mengetahui

An-Nahl:101

بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن ٱْلَحقَّ فَُهم مُّْعرُِضوَن
bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui yang hak

maka mereka orang-orang yang memalingkan
Al-Anbiyaa':24

الـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui

An-Naml:61

بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal

Al-Ankabuut:63
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ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah bahkan

kebanyakan dari mereka tidak mereka mengetahui
Luqman:25

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
segala puji bagi Allah bahkan kebanyakan dari mereka tidak mereka

mengetahui
Az-Zumar:29

بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعرََض أَْكثَرُُهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
pembawa berita gembira besar dan peringatan besar maka (ia)

menyebabkan memalingkan kebanyakan dari mereka maka mereka
tidak mereka mendengar

Fush-Shilat:4

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َورَآِء ٱْلُحُجرَِٰت أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
sesungguhnya orang-orang yang dipanggil kamu dari belakang

kamar-kamar kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan
akal

Al-Hujuraat:4

َلَقْد َحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلىٰٓ أَْكثَرِِهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya pasti berlaku perkataan atasku/terhadapku kebanyakan

diantara mereka maka mereka tidak mereka beriman
YaaSiin:7 أَْكثَرِِهْم

واََل تَْمنُن تَْستَْكِثُر
dan jangan memberi anugerah memohon lebih banyak

Al-
Muddaththir:6 تَْستَْكِثُر

فَأَْكثَُروا۟ ِفيَها ٱْلفََساَد
lalu (kalian[lk]) memperbanyaklah didalamnya kerusakan Al-Fajr:12 ۟ فَأَْكثَُروا

َدْلتَنَا فَأَْكثَرَْت ِجدََٰلنَا َقاُلوا۟ يَٰنُوُح َقْد جَٰ
mereka berkata hai Nuh sungguh telah (kamu) berbantahan dengan

kami maka (kamu) memperbanyaklah perbantahan terhadap kami
Huud:32 فَأَْكثَرَْت

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ ُكنتُْم َقلِياًل فََكثَّرَُكْم
dan ingatlah ketika adalah kalian sedikit maka/lalu (ia) benar-benar

memperbanyak kalian
Al-A'raaf:86 فََكثَّرَُكْم

ا َقلَّ ِمنُْه أَْو َكثَُر نَِصيبًا مَّفُْروًضا ِممَّ
dari apa sedikit dari padanya atau ia memperbanyak bagian/sebagian

besar yang ditentukan
An-Nisa:7 َكثَُر

َوَلْو َكثُرَْت َوأَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sekalipun (ia) memperbanyak dan bahwasannya Allah bersama

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:19 َكثُرَْت

يُِضلُّ ِبِهۦ َكِثيًرا َويَْهِدى ِبِهۦ َكِثيًرا
disesatkan dengannya sangat banyak dan memberi petunjuk

dengannya sangat banyak
Al-Baqarah:26 َكِثيًرا
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 يُِضلُّ ِبِهۦ َكِثيًرا َويَْهِدى ِبِهۦ َكِثيًرا
disesatkan dengannya sangat banyak dan memberi petunjuk

dengannya sangat banyak
Al-Baqarah:26

 َوَمن يُؤَْت ٱْلِحْكَمَة فََقْد أُوِتىَ َخيًْرا َكِثيًرا
dan siapa dia memberikan hikmah-hikmah maka sesungguhnya telah

dia memberikan kebaikan sangat banyak
Al-Baqarah:269

ِر بْكَٰ بََّك َكِثيًرا َوَسبِّحْ ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu sangat banyak dan kamu

hendaklah perbanyak bertasbih diwaktu petang dan pagi hari
Ali-Imran:41

 َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ أَذًى َكِثيًرا
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan gangguan (penyakit)

sangat banyak
Ali-Imran:186

َوبَثَّ ِمنُْهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَسآًء
dan dia mengembang biakan diantara keduanya orang laki-laki sangat

banyak dan perempuan
An-Nisa:1

 َويَْجَعَل الـلَّـُه ِفيِه َخيًْرا َكِثيًرا
dan dia menjadikan Allah tentang (kebenaran) itu kebaikan sangat

banyak
An-Nisa:19

 َلَوَجُدوا۟ ِفيِه ٱْخِتلَٰفًا َكِثيًرا
tentu mereka mendapati tentang (kebenaran) itu sungguh-sungguh

pertentangan sangat banyak
An-Nisa:82

ُمرََٰغًما َكِثيًرا َوَسَعًة
yang berusaha melindungan sangat banyak luas

An-Nisa:100

 أُِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َسِبيِل الـلَّـِه َكِثيًرا
dia menghalalkan bagi mereka dan dengan dia menghalangi mereka

dari jalan Allah sangat banyak
An-Nisa:160

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن ٱْلِكتَِٰب َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر َكِثيًرا مِّمَّ
sangat banyak dari apa adalah kalian kalian menyembunyikan dari

kitab dan memaafkan dari sangat banyak
Al-Maidah:15

ثُمَّ إِنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم بَْعَد ذَٰلَِك ِفى ٱأْلَرِْض مَلُْسرِفُوَن
kemudian sesungguhnya sangat banyak dari mereka sesudah itu di
dalam bumi sungguh orang-orang yang berusaha melampaui batas

Al-Maidah:32

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس َلفَِٰسُقوَن َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia sungguh orang-

orang fasik
Al-Maidah:49

ِن ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ رُِعوَن ِفى ٱإْلِ نُْهْم يُسَٰ َوتََرٰى َكِثيًرا مِّ
dan kamu melihat sangat banyak dari mereka mereka menyegerakan

di dalam dosa dan permusuhan
Al-Maidah:62

بَِّك َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:64
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بَِّك طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran
Al-Maidah:68

ِبيِل َوأََضلُّوا۟ َكِثيًرا َوَضلُّوا۟ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
dan mereka lebih sesat sangat banyak dan mereka menyesatkan dari

tengah jalan
Al-Maidah:77

۟ نُْهْم يَتََولَّْوَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا تََرٰى َكِثيًرا مِّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat sangat banyak dari mereka

mereka memalingkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Maidah:80

نُْهْم فَِٰسُقوَن َما ٱتََّخذُوُهْم أَْولِيَآَء َولَِٰكنَّ َكِثيًرا مِّ
tidak kalian mengambil mereka pemimpin-pemimpin akan tetapi

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Maidah:81

 َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعُلونَُهۥ َقرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخفُوَن َكِثيًرا
dan petunjuk bagi manusia jadikannya lembaran-lembaran kertas

diperlihatkannya[pr] dan disembunyikan sangat banyak
Al-An'aam:91

إِنَّ َكِثيرًا لَّيُِضلُّوَن ِبأَْهَوآِئِهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak sungguh hendak disesatkan

dengan hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-An'aam:119

َوَلَقْد ذََرأْنَا لَِجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس
dan sesungguhnya (kami) menyediakan untuk neraka jahanam sangat

banyak dari jin-jin dan manusia
Al-A'raaf:179

َوَلْو أََرىَٰكُهْم َكِثيًرا لَّفَِشْلتُْم َوَلتَنَٰزَْعتُْم ِفى ٱأْلَْمِر
dan sekiranya menampakkan mereka kepadamu sangat banyak

(kalian) menjadi gentar dan pasti (kalian) berbantah-bantahan di
dalam urusan ini

Al-Anfaal:43

فَٱثْبُتُوا۟ َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka berteguh hatilah kamu dan kalian hendaklah ingat Allah sangat

banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Anfaal:45

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱأْلَْحبَاِر َوٱلرُّْهبَاِن
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya sangat

banyak dari ulama-ulama (Yahudi) dan rahib-rahib
At-Taubah:34

 فَْليَْضَحُكوا۟ َقلِياًل َوْليَبُْكوا۟ َكِثيًرا
maka akan tertawa sedikit dan (mereka[lk]) akan menangis sangat

banyak
At-Taubah:82

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس َعْن َءايَِٰتنَا َلغَِٰفُلوَن َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dari ayat-ayat

Kami sungguh orang-orang yang telah lalai
Yunus:92
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ا تَُقوُل َقاُلوا۟ يَُٰشَعيُْب َما نَفَْقُه َكِثيًرا مِّمَّ
mereka berkata hai SyuXaib tidak mengerti sangat banyak dari apa

kalian mengatakan
Huud:91

رَبِّ إِنَُّهنَّ أَْضَلْلَن َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس
Tuhan sesungguhnya mereka[pr] (mereka) menyesatkan sangat

banyak dari manusia
Ibrahim:36

 َكىْ نَُسبَِّحَك َكِثيًرا
supaya (kami) bertasbih kepada kamu sangat banyak

Thaahaa:33

 َونَذُْكرََك َكِثيًرا
dan banyak mengingatmu sangat banyak

Thaahaa:34

جُِد يُذَْكُر ِفيَها ٱْسُم الـلَّـِه َكِثيًرا  َوَصَلوٌَٰت َوَمسَٰ
dan salawat/doa dan masjid-masjid disebut didalamnya nama Allah

sangat banyak
Al-Hajj:40

 الَّ تَْدُعوا۟ ٱْليَْوَم ثُبُوًرا وَِٰحًدا َوٱْدُعوا۟ ثُبُوًرا َكِثيًرا
jangan mengharapkan/menyeru hari ini kebinasaan yang satu dan

harapkanlah kebinasaan sangat banyak
Al-Furqon:14

َب ٱلرَّسِّ َوُقُرونًۢا بَنْيَ ذَٰلَِك َكِثيًرا  َوَعاًدا َوثَُموَدا۟ َوأَْصحَٰ
(ia[lk]) menjanjikan kepada kami dan kaum tsamud dan penduduk

Rass dan kurun-kurun diantara itu sangat banyak
Al-Furqon:38

ًما َوأَنَاِسىَّ َكِثيًرا ا َخَلْقنَآ أَنْعَٰ  َونُْسِقيَُهۥ ِممَّ
dan diberi minum dengannya dari apa (kami) menciptakan binatang-

binatang ternak dan manusia sangat banyak
Al-Furqon:49

۟ َوذََكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱنتََصُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan mereka mengingat Allah sangat banyak dan mereka mendapat

pertolongan dari sesudah apa aniaya

Asy-
Syu'araa':227

ِفُروَن إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس ِبلَِقآِئ َربِِّهْم َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dengan

pertemuan tuhan mereka benar-benar orang-orang yang telah ingkar
Ar-Ruum:8

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا  ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21

ِفظَِٰت َوٱلذَِّٰكِريَن الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱلذَِّٰكرَِٰت ِفِظنَي فُُروَجُهْم َوٱْلحَٰ َوٱْلحَٰ
dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka dan perempuan-
perempuan yang memelihara dan laki-laki yang mengingat Allah

sangat banyak dan perempuan-perempuan yang mengingat

Al-Ahzab:35

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِذْكًرا َكِثيًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat Allah pelajaran/peringatan sangat banyak
Al-Ahzab:41
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َوَلَقْد أََضلَّ ِمنُكْم ِجِبالًّ َكِثيًرا أَفََلْم تَُكونُوا۟ تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya menyesatkan diantara kalian sejumlah/sebagian

sangat banyak maka apakah tidak adalah kalian kalian menggunakan
akal

YaaSiin:62

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱْلُخَلطَآِء َليَبِْغى بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari percampuran/sepergaulan

sungguh berbuat zalim sebagian mereka atas/terhadap bagian
Shaad:24

ا تَْعَمُلوَن َولَِٰكن ظَنَنتُْم أَنَّ الـلَّـَه اَل يَْعَلُم َكِثيًرا مِّمَّ
akan tetapi kamu mengira bahwasanya Allah tidak dia mengetahui

sangat banyak dari apa kalian melakukan
Fush-Shilat:22

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْجتَِنبُوا۟ َكِثيًرا مَِّن ٱلظَّنِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) bersunguh-

sungguhlah untuk menjauhi sangat banyak dari menyangka
Al-Hujuraat:12

َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10

 َوَقْد أََضلُّوا۟ َكِثيًرا
dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan sangat banyak

Nuh:24

َودَّ َكِثيٌر مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
ingin sangat banyak dari penduduk kitab Al-Baqarah:109 َكِثيٌر

 وََكأَيِّن مِّن نَِّبىٍّ قَٰتََل َمَعُهۥ ِربِّيُّوَن َكِثيٌر
dan berapa banyak dari benar-benar nabi dia memerangi bersama dia

orang-orang yang bertuhan (bertakwa) sangat banyak
Ali-Imran:146

نُْهْم وا۟ َكِثيٌر مِّ ثُمَّ َعُموا۟ َوَصمُّ
kemudian mereka buta dan mereka tuli sangat banyak dari mereka

Al-Maidah:71

الَّ َخيَْر ِفى َكِثيٍر مِّن نَّْجَوىُٰهْم
tidak ada sebaik-baik di dalam sangat banyak dari bisikan mereka An-Nisa:114 َكِثيٍر

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن ٱْلِكتَِٰب َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر  َكِثيًرا مِّمَّ
sangat banyak dari apa adalah kalian kalian menyembunyikan dari

kitab dan memaafkan dari sangat banyak
Al-Maidah:15

ْن َخَلْقنَا تَفِْضياًل ْلنَُٰهْم َعَلىٰ َكِثيٍر مِّمَّ َوَرزَْقنَُٰهم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َوفَضَّ
dan (kami) beri rezki mereka dari orang yang baik-baik dan (kami)

telah lebihkan mereka atas/terhadap sangat banyak dari siapa (kami)
menciptakan keutamaan/kelebihan

Al-Isra:70
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َلنَا َعَلىٰ َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذى فَضَّ
yang (ia) telah benar-benar melebihkan kami atas/terhadap sangat

banyak dari hamba-hambanya orang-orang yang beriman
An-Naml:15

 فَِبَما َكَسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر
maka disebabkan ia telah mengusahakan tangan-tangan kalian dan

memaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:30

 أَْو يُوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسبُوا۟ َويَْعُف َعن َكِثيٍر
atau sungguh ingin untuk dibinasakan mereka[pr] (nya) dengan sebab

mereka telah melakukan dan memaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:34

َلْو يُِطيُعُكْم ِفى َكِثيٍر مَِّن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّْم
jika ditaati kalian di dalam sangat banyak dari urusan ini tentu

(kalian) menyusahkan
Al-Hujuraat:7

ِعفَُهۥ َلُهۥٓ أَْضَعافًا َكِثيرَةً فَيُضَٰ
maka dia akan melipat gandakannya baginya lipat ganda sangat

banyak
Al-Baqarah:245 َكِثيرَةً

َوَمَغاِنَم َكِثيرَةً يَأُْخذُونََها وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan rampasan perang sangat banyak mengambilkan dia dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:19

َل َلُكْم َوَعَدُكُم الـلَّـُه َمَغاِنَم َكِثيرَةً تَأُْخذُونََها فََعجَّ
(ia) menjanjikan kepada kalian Allah rampasan perang sangat banyak

mengambilnya[pr] maka (ia) telah berulang kali menyegerakan bagi
kalian

Al-Fath:20

َكم مِّن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةًۢ ِبِإذِْن الـلَّـِه
berapa banyak dari golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan

sangat banyak dengan seizin Allah
Al-Baqarah:249 ۢ َكِثيرَةً

فَِعنَد الـلَّـِه َمَغاِنُم َكِثيرَةٌ َكذَٰلَِك ُكنتُم مِّن َقبُْل
maka disisi Allah rampasan perang sangat banyak seperti itulah

adalah kalian dari sebelum
An-Nisa:94 َكِثيرَةٌ

ِفيَها فَوَِٰكُه َكِثيرَةٌ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن
didalamnya (ia[lk]) yang membuahkannya sangat banyak dan dari

padanya kalian makan

Al-
Mu'minuun:19

َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َكِثيرَةٌ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن
dan bagi kamu didalamnya/padanya beberapa kemanfaatan sangat

banyak dan dari padanya kalian makan

Al-
Mu'minuun:21

َلُكْم ِفيَها فَِٰكَهٌة َكِثيرَةٌ مِّنَْها تَأُْكُلوَن
bagi kalian didalamnya (ia[pr]) yang bersuka ria sangat banyak

daripadanya kalian makan
Az-Zukhruf:73
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َلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِفى َمَواِطَن َكِثيرٍَة َويَْوَم ُحننَْيٍ
sesungguhnya ia menolong kalian Allah di dalam medan perang

sangat banyak dan pada hari (peperangan) hunain
At-Taubah:25 َكِثيرٍَة

ُمتَِّكـِٔنَي ِفيَها يَْدُعوَن ِفيَها ِبفَِٰكَهٍة َكِثيرٍَة َوَشرَاٍب
mereka yang bersandar di dalamnya mereka memohon di dalamnya

(sorga) dengan buah-buahan sangat banyak dan minuman
Shaad:51

 َوفَِٰكَهٍة َكِثيرٍَة
dan (ia[pr]) yang berbuah sangat banyak

Al-Waqi'a:32

ُقل الَّ يَْستَِوى ٱْلَخِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجبََك َكثْرَةُ ٱْلَخِبيِث
kamu hendaklah mengatakan tidak dia sama yang buruk dan

kebaikan meskipun dia lebih mengherankanmu banyak yang buruk
Al-Maidah:100 َكثْرَةُ

إِذْ أَْعَجبَتُْكْم َكثْرَتُُكْم فََلْم تُْغِن َعنُكْم َشيْـًٔا
ketika lebih menakjubkan kalian banyaknya kalian maka tidak

dikayakan dari kalian sesuatu
At-Taubah:25 َكثْرَتُُكْم

أَْكثَرُُهْم اَل يُؤِْمنُوَن يُؤِْمنُوَن
bahkan tidak mereka beriman mereka beriman Al-Baqarah:100 اَل

َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم ٱْلَغيَْب َلٱْستَْكثَرُْت ِمَن ٱْلَخيِْر
dan sekiranya adalah aku paling mengetahui yang gaib tentu aku

memperoleh banyak dari kebaikan
Al-A'raaf:188 َلٱْستَْكثَرُْت

َوَما َوَجْدنَا أِلَْكثَرِِهم مِّْن َعْهٍد
dan tidak kami mendapati bagi kebanyakan mereka dari perjanjian Al-A'raaf:102 أِلَْكثَرِِهم

وََكذَٰلَِك زَيََّن لَِكِثيٍر مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َقتَْل أَْولَِٰدِهْم ُشرََكآؤُُهْم
dan demikianlah dia memandang baik bagi kebanyakan dari orang-

orang yang mempersekutukan pembunuhan anak-anak mereka
sekutu-sekutu mereka

Al-An'aam:137 لَِكِثيٍر

َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ
dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka

mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu
menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih

nikmat

At-Taubah:69
َوأَْكثََر

ِمَن ٱْلُقُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمنُْه ُقوَّةً َوأَْكثَُر َجْمًعا
dari kurun/umat-umat orang dia paling keras/berat dari padanya

kekuatan dan (ia[lk]) lebih banyak pengumpulan
Al-Qashash:78 َوأَْكثَُر
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نُْهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َوأَْكثَرُُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن َلَكاَن َخيْرًا لَُّهم مِّ
tentulah itu kebaikan bagi mereka diantara mereka orang-orang yang

beriman dan kebanyakan dari mereka yang melakukan
kesembarangan

Ali-Imran:110
َوأَْكثَرُُهُم

ِفُروَن يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت الـلَّـِه ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَرُُهُم ٱْلكَٰ
mereka mengenal nikmat Allah kemudian diingkarinya dan

kebanyakan dari mereka para pembangkan
An-Nahl:83

يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوأَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal
Al-Maidah:103 َوأَْكثَرُُهْم

يُرُْضونَُكم ِبأَفْوَِٰهِهْم َوتَأْبَىٰ ُقُلوبُُهْم َوأَْكثَرُُهْم فَِٰسُقوَن
disenangkan kalian dengan mulut-mulut mereka dan menolak/enggan

hati mereka dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang telah
fasik

At-Taubah:8

رُِهوَن بَْل َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ َوأَْكثَرُُهْم لِْلَحقِّ كَٰ
bahkan ia datang kepada mereka dengan kebenaran dan kebanyakan

dari mereka terhadap kebenaran orang-orang yang telah membenci

Al-
Mu'minuun:70

ِذبُوَن ْمعَ َوأَْكثَرُُهْم كَٰ يُْلُقوَن ٱلسَّ
mereka melempar pendengaran dan kebanyakan dari mereka orang-

orang yang mendustakan

Asy-
Syu'araa':223

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوِزينٌَة َوتَفَاُخرٌۢ بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan perhiasan dan saling bermegah-megahan diantara kalian dan

saling berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak-anak
Al-Hadiid:20 َوتََكاثٌُر

نُْهْم َسآَء َما يَْعَمُلوَن ْقتَِصَدةٌ وََكِثيٌر مِّ ٌة مُّ نُْهْم أُمَّ مِّ
dari mereka umat/golongan yang dalam kondisi dipertengahan dan

sangat banyak dari mereka amat buruk apa mereka mengerjakan
Al-Maidah:66 وََكِثيٌر

َوٱلدََّوآبُّ وََكِثيٌر مَِّن ٱلنَّاِس وََكِثيٌر َحقَّ َعَليِْه ٱْلَعذَاُب
dan binatang melata dan sangat banyak dari manusia dan sangat

banyak haq/kebenaran/ketetapan yang telah pasti atasnya azab / siksa
Al-Hajj:18

َوٱلدََّوآبُّ وََكِثيٌر مَِّن ٱلنَّاِس وََكِثيٌر َحقَّ َعَليِْه ٱْلَعذَاُب
dan binatang melata dan sangat banyak dari manusia dan sangat

banyak haq/kebenaran/ketetapan yang telah pasti atasnya azab / siksa
Al-Hajj:18

نُْهْم فَِٰسُقوَن فَطَاَل َعَليِْهُم ٱأْلََمُد فََقَسْت ُقُلوبُُهْم وََكِثيٌر مِّ
lalu panjang atas mereka masa maka (ia) mengeras hati mereka dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:16
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نُْهْم فَِٰسُقوَن ْهتٍَد وََكِثيٌر مِّ فَِمنُْهم مُّ
dan diantara mereka orang yang menjadi mendapat petunjuk dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:26

نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

َقِد ٱْستَْكثَرْتُم مَِّن ٱإْلِنِس
sesungguhnya kalian memohon memperbanyak dari manusia Al-An'aam:128 ٱْستَْكثَرْتُم

أَْلَهىُٰكُم ٱلتََّكاثُُر
melalaikan kalian berbanyak-banyakkan/bermegah-megah At-Takaathur:1 ٱلتََّكاثُُر

إِنَّآ أَْعطَيْنََٰك ٱْلَكْوثََر
sesungguhnya kami (kami) telah memberikan kepada kamu nikmat

yang banyak
Al-Kauthar:1 ٱْلَكْوثََر
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ح د ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tekun, getol, giat, yg suka

kerja keras, yg suka belajar, melelahkan, sulit, susah payah, yg
memintakan banyak tenaga, sungguh-sungguh, telaten, saksama, berhati-

hati, penuh perhatian, gigih, ilmiah, keilmuan, sangat terpelajar, rapi,
bersih, murni, teratur, anggun

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َكْدًحا َكاِدٌح
sungguh-sungguh pekerjaan sulit (ia[lk]) yang bekerja keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلىٰ َربَِّك َكْدًحا فَُملَِٰقيِه نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia sesungguhnya kamu (ia[lk]) yang bekerja keras

kepada tuhanmu sungguh-sungguh pekerjaan sulit maka orang yang
menemuinya

Al-Inshiqaaq:6 َكاِدٌح

ُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلىٰ َربَِّك َكْدًحا فَُملَِٰقيِه نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia sesungguhnya kamu (ia[lk]) yang bekerja keras

kepada tuhanmu sungguh-sungguh pekerjaan sulit maka orang yang
menemuinya

Al-Inshiqaaq:6
َكْدًحا
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ر د ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sumbat, busi, penyumbat,

kayu penyumbat, seteker, tutup, gabus, perop, sumpal, pelampung, lelucon,
kelakar, banyol, topi, peci, pici, tutup pulpen, keran, ketukan, detak,

pancuran, kedai bir, pasak, sangkutan, taraf, penjepit, baji, pengganti
sementara, pengisi sementara

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyumbat, tersumbat,
menghalangi, mengganggu, membantuti, mampat, mengisi, bertekun,

menyumpal, membunuh, menembak, menutupi, menjejali, memasukkan,
memadatkan, menyumpalkan, muntah, membungkam, tercekik, tercekek,

berkelakar, menahan, menyembunyikan, memperketat, menggumpal,
menggulung, menggumpalkan, menjejalkan, berjejal, berdesakan,

menekan, menutup, memusatkan, memancangkan, memaku, menumpu,
mengeling, runtuh, ambruk, roboh, hancur, jatuh, bobol, menyerah,
lungsur, mundur, tenggelam, gagal, karam, terperosok, dimenangi,
menggumalkan, mengumalkan, mengisuntukan, menjadi kumal,

menabrak, bertabrakan, pecah, jatuh terurai, menjadi bobrok, berantakan

ٱنَكَدرَْت
(ia) kemudian menjatuhan diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ٱلنُُّجوُم ٱنَكَدرَْت َو
dan apabila bintang-bintang (ia) kemudian menjatuhan diri At-Takwiir:2 ٱنَكَدرَْت

4798

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ي د ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jebakan, jala, jaring,

perangkap, ketekunan, kerajinan, tekun, ijtihad, industri, perindustrian,
sifat suka bekerja keras, pekerjaan yg membosankan, pengerahan tenaga,

penyelenggaraan, penggunaan, pemerasan tenaga, kegigihan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bekerja keras, menjebak,

berpayah-payah

َوأَْكَدىٰٓ
dan (ia) menahanlah / tidak memberi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْعطَىٰ َقلِياًل َوأَْكَدىٰٓ
dan (ia) memberi (memberilah) sedikit dan (ia) menahanlah / tidak

memberi
An-Najm:34 َوأَْكَدىٰٓ
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ب ذ ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dusta, bohong, kedustaan,

letak, bidaah, pernyataan bohong
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbohong, berbaring,

berdusta, terletak, berada, bohong, terbentang, ada

۟ تَُكذِّبُوا تَُكذِّبَاِن تَْكِذيٍب تَْكِذبُوَن أََكذَّبْتُم
didustakan didustakan (oleh

kalian berdua) kedustaan besar mendustakan apakah (kalian[lk])
mendustakan

۟ فََكذَّبُوا فََكذََّب فََكذَبَْت تَُكذِّبُوَن تَُكذِّبُوا۟
(mereka)

mendustakan
maka (ia) sungguh-

sungguh
mendustakan

maka (ia)
mendustakan didustakan didustakan

فََكذَّبْنَا فََكذَّبَْت فََكذَّبُوُهَما فََكذَّبُوهُ فََكذَّبُوا۟
maka (kami)
mendustakan

lalu (kamu)
mendustakan

lalu (mereka)
mendustakan

keduanya
maka mereka

mendustakannya
(mereka)

mendustakan

۟ َكذَبُوا َكذََب َكاِذبٌَة ُقُلوِب فََكذَّبْنَا
mereka

mendustakan (ia) mendustakan (ia[pr]) yang
mendustakan

orang-orang yang
mendustakan

maka (kami)
mendustakan

َكذَّاٌب َكِذبُُهۥ َكِذٍب َكِذبًا َكذَبُوا۟
pendusta dustanya dusta/palsu kebohongan mereka

mendustakan

َكذَّبُوَك َكذَّبُوا۟ َكذَّبَْت َكذََّب َكذَّاٌب
mereka

mendustakan kamu
mereka telah
mendustakan

(ia) telah sungguh-
sungguh

mendustakan

dia telah sungguh-
sungguh

mendustakan
pendusta
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َكذَّبْتُْم َكذَّبُوهُ َكذَّبُوِن َكذَّبُوُكم َكذَّبُوَك
kalian mendustakan (mereka)

mendustakannya
(mereka)

mendustakan aku
(mereka) telah
mendustakan

(kalian)
mereka

mendustakan kamu

ِذبُوَن كَٰ ِذبٍَة كَٰ ِذٌب كَٰ ِذبًا كَٰ َكذَّبْتُْم
orang-orang yang

mendustakan
(ia[pr]) yang
mendustakan

(ia[lk]) yang
mendustakan

(ia[lk])
mendustakan/melakukan

kebohongan
kalian

mendustakan

ُكذِّبَْت ُكذَِّب ُكِذبُوا۟ ِذِبنَي كَٰ ِذبُوَن كَٰ
dia didustakan benar-benar

didustakan didustakan orang-orang yang
mendustakan

orang-orang yang
mendustakan

ِذبُوَن َلكَٰ ِكذَّٰبًا ِكذَّابًا ُكذِّبُوا۟ ُكذِّبَْت
sungguh orang-
orang yang telah

mendustakan
dusta dusta mereka telah

didustakan dia didustakan

مَُّكذِِّبنَي َمْكذُوٍب لِّْلُمَكذِِّبنَي لِْلَكِذِب ِذبُوَن َلكَٰ
(mereka) yang
mendustakan

(ia[lk]) yang
didustakan

bagi orang-orang
yang mendustakan

pada yang dusta /
bohong

sungguh orang-
orang yang telah

mendustakan

۟ وََكذَّبُوا وََكذََّب نَُكذُِّب نَُكذَِّب مَُّكذِِّبنَي
dan mereka

mendustakan
dan dia benar-benar

mendustakan didustakan kami didustakan (mereka) yang
mendustakan

يَْكِذبُوَن َوٱمْلَُكذِِّبنَي وَُكذَِّب وََكذَّبْتُم وََكذَّبُوا۟
mendustakan dan orang-orang

yang mendustakan
dan telah sering

didustakan
dan mereka

mendustakan
dan mereka

mendustakan

يَُكذِّبُوَن
didustakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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أََكذَّبْتُم ِبـَٔايَِٰتى َوَلْم تُِحيطُوا۟ ِبَها ِعْلًما
apakah (kalian[lk]) mendustakan dengan ayat-ayat-Ku dan/padahal

kamu tidak diliputi padanya pengetahuan
An-Naml:84 أََكذَّبْتُم

ُن ِمن َشىٍْء إِْن أَنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن َوَمآ أَنزََل ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak ia menurunkan pemurah dari sesuatu tidaklah kalian kecuali

mendustakan
YaaSiin:15 تَْكِذبُوَن

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى تَْكِذيٍب
bahkan orang-orang yang mereka mengingkari di dalam kedustaan

besar
Al-Buruuj:19 تَْكِذيٍب

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:13 تَُكذِّبَاِن

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:16

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:18

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:21

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:23

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:25

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:28

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:30

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:32

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:34

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:36
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 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:38

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:40

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:42

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:45

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:47

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:49

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:51

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:53

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:55

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:57

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:59

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:61

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:63

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:65

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:67
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 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:69

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:71

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana nikmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:73

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:75

 فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن
maka yang mana niXmat tuhan kalian berdua didustakan (oleh kalian

berdua)
Ar-Rahman:77

إِن تَُكذِّبُوا۟ فََقْد َكذََّب أَُمٌم مِّن َقبْلُِكْم َو
dan jika didustakan maka sesungguhnya telah diatelah sungguh-

sungguh mendustakan ummat dari sebelum kalian
Al-Ankabuut:18 ۟ تَُكذِّبُوا

أََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
apakah adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian maka (kalian)

adalah dengannya didustakan

Al-
Mu'minuun:105

تَُكذِّبُوَن
 َوِقيَل َلُهْم ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن

dan dikatakan kepada mereka kalian hendaklah merasakan siksa
api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan

As-Sajdah:20

 ٱلَِّتى ُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
yang adalah kalian dengannya didustakan

Saba':42

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن  هَٰ
ini hari putusan yang adalah kalian dengannya didustakan

Ash-Shaafaat:21

ِذِه ٱلنَّاُر ٱلَِّتى ُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن  هَٰ
ini api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan

Ath-Thuur:14

 َوتَْجَعُلوَن ِرزَْقُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّبُوَن
dan menjadikan rezki kalian bahwa kamu didustakan

Al-Waqi'a:82

 ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ َما ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada apa adalah kalian

dengannya didustakan
Al-Mursalaat:29

َكالَّ بَْل تَُكذِّبُوَن ِبٱلدِّيِن
sekali-kali tidak bahkan didustakan hari pembalasan/agama

Al-Infitaar:9
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ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن  ثُمَّ يَُقاُل هَٰ
kemudian dikatakan ini yang adalah kalian dengannya didustakan

Al-
Mutaffifiin:17

ِدِقنَي فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن ٱلصَّٰ
maka (ia) mendustakan dan dia dari orang-orang yang benar Yusuf:27 فََكذَبَْت

َوَلَقْد أََريْنَُٰه َءايَِٰتنَا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَىٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat

Kami semuanya maka (ia) sungguh-sungguh mendustakan dan dia
enggan / menolak

Thaahaa:56 فََكذََّب

فََكذََّب َوَعَصىٰ
maka (ia) sungguh-sungguh mendustakan dan mendurhakai

An-Naziaat:21

َمآ َءاتَيْنَُٰهْم فََكذَّبُوا۟ رُُسلِى فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
apa kami telah mendatangkan kepada mereka (mereka) mendustakan

rasul-rasul-ku maka bagaimana/alangkah adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Saba':45
۟ فََكذَّبُوا

فََكذَّبُوا۟ َعبَْدنَا َوَقاُلوا۟ َمْجنُوٌن َوٱزُْدِجَر
(mereka) mendustakan hamba kami dan mereka berkata (ia[lk]) yang

digila-gilakan ancaman
Al-Qamar:9

فََكذَّبُوهُ فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك
maka mereka mendustakannya maka kami selamatkan dia dan orang-

orang yang bersama dia di dalam perahu
Al-A'raaf:64 فََكذَّبُوهُ

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك يْنَُٰه َوَمن مَّ فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ
maka mereka mendustakannya maka/lalu (kami) selamatkan dia dan

orang-orang bersama dia di dalam perahu
Yunus:73

نُْهْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهُم ٱْلَعذَاُب َوُهْم ظَٰلُِموَن َوَلَقْد َجآَءُهْم رَُسوٌل مِّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka seorang rasul dari

mereka maka mereka mendustakannya maka dia akhirnya
mengambil/menyiksa mereka azab / siksa dan mereka orang-orang

yang dzalim

An-Nahl:113

فََكذَّبُوهُ فَأَْهَلْكنَُٰهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
maka mereka mendustakannya maka kami binasakan mereka

sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda

Asy-
Syu'araa':139

فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم َعذَاُب يَْومِ ٱلظُّلَِّة
maka mereka mendustakannya maka (dia) menimpakan mereka azab

/ siksa pada hari naungan/awan gelap

Asy-
Syu'araa':189

ِثِمنَي فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى َدارِِهْم جَٰ
maka mereka mendustakannya maka dia mengambil mereka

goncangan/gempa maka mereka mejadi di dalam rumah mereka
mayat-mayat bergelimpangan

Al-Ankabuut:37
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فََكذَّبُوهُ فَِإنَُّهْم مَلُْحَضُروَن
maka mereka mendustakannya maka sesungguhnya mereka sungguh

(mereka) cepat dihadapkan

Ash-
Shaafaat:127

ىَٰها فََكذَّبُوهُ فََعَقُروَها فََدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهم ِبذَنِۢبِهْم فََسوَّ
maka mereka mendustakannya maka (mereka) menyembelihnya (kk

lampu) maka (ia) menurunkan azab/membinasakan atas mereka tuhan
mereka dengan dosa-dosa mereka lalu (ia) sempurnakannya

Ash-Shams:14

فََكذَّبُوُهَما فََكانُوا۟ ِمَن ٱمْلُْهَلِكنَي
lalu (mereka) mendustakan keduanya maka adalah dari/termasuk

orang-orang yang binasa

Al-
Mu'minuun:48

فََكذَّبُوُهَما
إِذْ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهُم ٱثْننَْيِ فََكذَّبُوُهَما فََعزَّزْنَا ِبثَالٍِث

ketika kami telah mengutus kepada mereka dua lalu (mereka)
mendustakan keduanya maka menguatkan dengan yang ketiga

YaaSiin:14

ِفِريَن فََكذَّبَْت ِبَها َوٱْستَْكبَرَْت وَُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
lalu (kamu) mendustakan dengannya dan kamu menyombongkan diri

dan (kamu) adalah dari para pembangkang / kafir
Az-Zumar:59 فََكذَّبَْت

فََكذَّبْنَا َوُقْلنَا َما نَزََّل الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
maka (kami) mendustakan dan kami berkata tidak Dia telah

berangsur-angsur menurunkan Allah dari sesuatu
Al-Mulk:9 فََكذَّبْنَا

ِكينََة ِفى ُقُلوِب ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan ketenteraman di dalam orang-orang yang

mendustakan
Al-Fath:4 ُقُلوِب

َليَْس لَِوْقَعِتَها َكاِذبٌَة
bukankah bagi/tentang terjadinya (ia[pr]) yang mendustakan Al-Waqi'a:2 َكاِذبٌَة

ن َكذََب َعَلى الـلَّـِه فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa (ia) mendustakan

atas/terhadap Allah
Az-Zumar:32 َكذََب

َما َكذََب ٱْلفَُؤاُد َما َرأَىٰٓ
tidak (ia) mendustakan hati itu apa dia melihat

An-Najm:11

ٱنظُْر َكيَْف َكذَبُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mendustakan atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka
Al-An'aam:24 ۟ َكذَبُوا

َوَقَعَد ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan (ia) duduk orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:90
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۟ ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا ُد هَٰٓ  أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan mereka mengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan pada hari kiamat-kiamat kamu hendaklah memperhatikan/melihat

orang-orang yang mereka mendustakan atas/terhadap Allah
Az-Zumar:60

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:21 َكِذبًا

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا  فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Al-An'aam:144

َكِذبًا أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ
kebohongan atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan

ayat-ayatNya
Al-A'raaf:37

 َقِد ٱفْتََريْنَا َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
sesungguhnya (kami) mengada-adakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Al-A'raaf:89

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا  فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah kebohongan
Yunus:17

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا  َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Tuhan (mereka) kebohongan
Huud:18

 إِن يَُقوُلوَن إاِلَّ َكِذبًا
tidaklah mereka mengatakan kecuali (ia[lk]) mendustakan/melakukan

kebohongan
Al-Kahfi:5

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا  فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia

mengadakan atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Kahfi:15

اَل تَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا فَيُْسِحتَُكم ِبَعذَاٍب
tidak mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan maka

menyebabkan mendukung untuk melakukan kebinasaan kalian[lk]
dengan siksaan

Thaahaa:61
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َكِذبًا َوَما نَْحُن َلُهۥ ِبُمؤِْمِننَي
kebohongan dan tidak kami baginya terhadap para yang mempercayai

Al-
Mu'minuun:38

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا  َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kebohongan
Al-Ankabuut:68

أَفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا أَم ِبِهۦ ِجنَّةٌۢ
apakah dia mengada-adakan atas/terhadap Allah kebohongan ataukah

dengannya penyakit gila
Saba':8

 أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
atau mereka mengatakan dia mengadakan atas/terhadap Allah

kebohongan
Asy-Syuura:24

 َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَُقوَل ٱإْلِنُس َوٱْلجِنُّ َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا
dan bahwasannya (kami) mengira bahwa tidak akan mengatakan

manusia dan jin atas/terhadap Allah (ia[lk]) mendustakan/melakukan
kebohongan

Al-Jinn:5

َوَجآُءو َعَلىٰ َقِميِصِهۦ ِبَدمٍ َكِذٍب
dan mereka datang atas/terhadap kemejanya dengan darah

dusta/palsu
Yusuf:18 َكِذٍب

ِذبًا فََعَليِْه َكِذبُُهۥ إِن يَُك كَٰ َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) mendustakan/melakukan kebohongan

maka atasnya dustanya
Ghafir:28 َكِذبُُهۥ

ِحٌر َكذَّاٌب ذَا سَٰ ِفُروَن هَٰ َوَقاَل ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan para pembangkan ini (ia[lk]) yang menyihir

pendusta
Shaad:4 َكذَّاٌب

ِحٌر َكذَّاٌب َن َوقَُٰروَن فََقاُلوا۟ سَٰ مَٰ  إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
kepada fir'aun dan Haman dan karun maka mereka mengatakan

(ia[lk]) yang menyihir pendusta
Ghafir:24

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب  َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28

بَْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشٌر
bahkan dia pendusta kesombongan

Al-Qamar:25

أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱلظَّٰلُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para yang
mendzalimi

Al-An'aam:21
َكذََّب

َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َحتَّىٰ ذَاُقوا۟ بَأَْسنَا
seperti itulah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang

yang dari sebelum mereka sehingga mereka merasakan siksaan Kami
Al-An'aam:148
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ن َكذََّب ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوَصَدَف َعنَْها فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
maka barang siapa paling/lebih dzalim dari siapa dia telah sungguh-

sungguh mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan (ia) memalingkan
daripadanya

Al-An'aam:157

َكِذبًا أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ
kebohongan atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan

ayat-ayatNya
Al-A'raaf:37

أَْو َكذََّب ِبـَٔايَِٰتِهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱمْلُْجرُِموَن
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan ayat-ayatNya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung orang-orang yang
berdosa

Yunus:17

َا يَأِْتِهْم تَأِْويُلُهۥ َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوملَّ
dan belum dia datang kepada mereka penjelasannya seperti itulah dia
telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka

Yunus:39

ُب ٱْلِحْجِر ٱمْلُرَْسلنَِي َوَلَقْد َكذََّب أَْصحَٰ
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

penghuni hijir para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Hijr:80

إآِلَّ أَن َكذََّب ِبَها ٱأْلَوَُّلوَن
melainkan kalau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengannya

terdahulu
Al-Isra:59

أَنَّ ٱْلَعذَاَب َعَلىٰ َمن َكذََّب َوتََولَّىٰ
bahwasanya azab / siksa atas/terhadap orang dia telah sungguh-

sungguh mendustakan (ia) benar-benar memalingkan
Thaahaa:48

اَعِة َسِعيًرا اَعِة َوأَْعتَْدنَا مِلَن َكذََّب ِبٱلسَّ بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱلسَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kiamat dan kami telah

menyediakan bagi orang dia telah sungguh-sungguh mendustakan
dengan kiamat api yang menyala-nyala

Al-Furqon:11

ُب ْلـَٔيَْكِة ٱمْلُرَْسلنَِي َكذََّب أَْصحَٰ
dia telah sungguh-sungguh mendustakan para penghuni Aikah para

yang diutus / para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':176

إِن تَُكذِّبُوا۟ فََقْد َكذََّب أَُمٌم مِّن َقبْلُِكْم َو
dan jika didustakan maka sesungguhnya telah dia telah sungguh-

sungguh mendustakan ummat dari sebelum kalian
Al-Ankabuut:18

َا َجآَءهُۥٓ أَْو َكذََّب ِبٱْلَحقِّ ملَّ
atau dia telah sungguh-sungguh mendustakan dengan yang hak

tatkala dia telah sampai padanya
Al-Ankabuut:68

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-
orang yang dari sebelum mereka

Faathir:25
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إِن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ ِعَقاِب
tidak lain setiap kecuali dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

rasul maka pastilah kesudahan-ku / hukuman-ku
Shaad:14

َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Az-Zumar:25

ُكلٌّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ َوِعيِد
setiap dia telah sungguh-sungguh mendustakan para rasul maka

pasti/berhak janjiku / ancamanku
Qaaf:14

َوَلَقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-

orang yang dari sebelum mereka maka bagaimana adalah dia celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Mulk:18

َولَِٰكن َكذََّب َوتََولَّىٰ
akan tetapi dia telah sungguh-sungguh mendustakan (ia) benar-benar

memalingkan
Al-Qiyaamah:32

ٱلَِّذى َكذََّب َوتََولَّىٰ
yang dia telah sungguh-sungguh mendustakan (ia) benar-benar

memalingkan
Al-Lail:16

أَرََءيَْت إِن َكذََّب َوتََولَّىٰٓ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu jika dia telah sungguh-sungguh

mendustakan (ia) benar-benar memalingkan
Al-Alaq:13

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan
sebelum mereka kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Al-Hajj:42
َكذَّبَْت

َكذَّبَْت َقْوُم نُوحٍ ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum nuh para yang diutus

/ para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':105

َكذَّبَْت َعاٌد ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad para yang diutus /

para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':123

َكذَّبَْت ثَُموُد ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud para yang

diutus / para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':141

َكذَّبَْت َقْوُم ُلوٍط ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut para yang diutus /

para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':160

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara
Shaad:12
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َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَْعِدِهْم
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan golongan yang bersekutu dari sesudah mereka
Ghafir:5

ُب ٱلرَّسِّ َوثَُموُد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوأَْصحَٰ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan penduduk Rass dan kaum tsamud
Qaaf:12

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

Al-Qamar:9

َكذَّبَْت َعاٌد فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad maka

bagaimana/alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku
Al-Qamar:18

َكذَّبَْت ثَُموُد ِبٱلنُّذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dengan

peringatan/ancaman
Al-Qamar:23

َكذَّبَْت َقْوُم ُلوطٍۭ ِبٱلنُّذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut dengan

peringatan/ancaman
Al-Qamar:33

َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعادٌۢ ِبٱْلَقارَِعِة
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dan kaum 'ad

dengan yang mengejutkan / membuat bencana / hari kiamat
Al-Haaqqah:4

َكذَّبَْت ثَُموُد ِبطَْغَوىَٰهآ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dengan

melampui batasannya
Ash-Shams:11

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan ayat-ayat kami maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Ali-Imran:11 ۟ َكذَّبُوا

فَِريًقا َكذَّبُوا۟ َوفَِريًقا يَْقتُُلوَن
segolongan/sebagian mereka telah mendustakan dan segolongan

mereka membunuh
Al-Maidah:70

َا َجآَءُهْم فََقْد َكذَّبُوا۟ ِبٱْلَحقِّ ملَّ
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan dengan

kebenaran ketika ia datang kepada mereka
Al-An'aam:5

َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan pertemuan Allah
Al-An'aam:31

ِت َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم ِفى ٱلظُُّلمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami pekak/tuli bisu di dalam kegelapan
Al-An'aam:39
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ُهُم ٱْلَعذَاُب ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يََمسُّ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dia akan menimpakan mereka azab / siksa dengan sebab adalah
mereka mereka berbuat fasik

Al-An'aam:49

واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-An'aam:150

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْهآ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:36

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْها
sesungguhnya orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:40

َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:64

َداِبَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوَما َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
yang meliputi orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan tidak adalah mereka para yang beriman
Al-A'raaf:72

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكأَن لَّْم يَْغنَْوا۟ ِفيَها
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib seakan tidak

mereka berdiam di dalamnya
Al-A'raaf:92

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكانُوا۟ ُهُم ٱْلخَٰ
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib adalah mereka

mereka para yang merugi
Al-A'raaf:92

َولَِٰكن َكذَّبُوا۟ فَأََخذْنَُٰهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
akan tetapi mereka telah mendustakan maka kami ambil/azab mereka

dengan sebab adalah mereka mereka usahakan
Al-A'raaf:96

فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِمن َقبُْل
maka tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan/kepada apa

mereka telah mendustakan dari sebelum
Al-A'raaf:101

ِبأَنَُّهْم َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dengan (sebab) mereka mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami
Al-A'raaf:136

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu karena sesungguhnya mereka mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:146

ُلُهْم َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َحِبطَْت أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan pertemuan akhirat dia menyiakan amal-amal mereka
Al-A'raaf:147
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ذَّٰلَِك َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu[tg.lk] perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:176

َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan kepada ayat-ayat

Kami menarik secara berangsur-angsur dari arah tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:182

َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat tuhan mereka maka

kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:54

بَْل َكذَّبُوا۟ ِبَما َلْم يُِحيطُوا۟ ِبِعْلِمِهۦ
bahkan mereka telah mendustakan dengan apa tidak diliputi dengan

pengetahuannya
Yunus:39

يَتََعارَفُوَن بَيْنَُهْم َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
saling berkenalan diantara mereka sungguh telah ia telah merugi
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan pertemuan

Allah

Yunus:45

َوَجَعْلنَُٰهْم َخلَِٰٓئَف َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan (kami) menjadikan mereka khalifah/penguasa/pengganti dan
kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami

Yunus:73

فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل
maka datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata maka
tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan apa/disebabkan

mereka telah mendustakan dengannya dari sebelum

Yunus:74

واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah
Yunus:95

َونََصرْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan (kami) telah menolongnya dari kaum orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-Anbiyaa':77

اَعِة َسِعيًرا اَعِة َوأَْعتَْدنَا مِلَن َكذََّب ِبٱلسَّ بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱلسَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kiamat dan kami telah

menyediakan bagi orang dia telah sungguh-sungguh mendustakan
dengan kiamat api yang menyala-nyala

Al-Furqon:11

فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36
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َّا َكذَّبُوا۟ ٱلرُُّسَل أَْغرَْقنَُٰهْم َوَقْوَم نُوحٍ ملَّ
dan kaum nuh tatkala mereka telah mendustakan para rasul (kami)

telah menenggelamkan mereka
Al-Furqon:37

فََقْد َكذَّبُوا۟ فََسيَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan maka kelak

akan datang kepada mereka berita apa yang adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

Asy-Syu'araa':6

أَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه وََكانُوا۟ ِبَها يَْستَْهزُِءوَن
karena mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan adalah
mereka dengannya/padanya mereka berkeingnan untuk memperolok-

olok

Ar-Ruum:10

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبٱْلِكتَِٰب َوِبَمآ أَرَْسْلنَا ِبِهۦ رُُسَلنَا فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan kitab dan

dengan apa kami telah mengutus dengannya utusan-utusan kami
maka kelak mereka mengetahui

Ghafir:70

َا َجآَءُهْم بَْل َكذَّبُوا۟ ِبٱْلَحقِّ ملَّ
bahkan mereka telah mendustakan dengan kebenaran tatkala ia

datang kepada mereka
Qaaf:5

ْقتَِدٍر َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُكلَِّها فَأََخذْنَُٰهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ
mereka telah mendustakan pada ayat-ayat Kami semuanya maka
kami ambil/azab mereka dengan azab sangat perkasa orang yang

sungguh-sungguh saling berkuasa

Al-Qamar:42

ِبئَْس َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Allah
Al-Jumu'ah:5

فَِإن َكذَّبُوَك فََقْد ُكذَِّب رُُسٌل مِّن َقبْلَِك
maka jika mereka mendustakan kamu maka sesungguhnya telah

benar-benar didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Ali-Imran:184 َكذَّبُوَك

بُُّكْم ذُو رَْحَمٍة وَِٰسَعٍة فَِإن َكذَّبُوَك فَُقل رَّ
maka jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah

mengatakan tuhan kalian mempunyai rahmat yang meluaskan
Al-An'aam:147

إِن َكذَّبُوَك فَُقل لِّى َعَملِى َوَلُكْم َعَمُلُكْم َو
dan jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah
mengatakan bagiku perbuatan dan bagimu perbuatan kalian

Yunus:41

فََقْد َكذَّبُوُكم ِبَما تَُقوُلوَن فََما تَْستَِطيُعوَن َصرْفًا واََل نَْصًرا
maka sesungguhnya telah (mereka) telah mendustakan (kalian)

dengan/tentang apa kalian mengatakan maka tida
kuasa/mampu/dapat pemalingan / penolakan dan tidak pertolongan

Al-Furqon:19
َكذَّبُوُكم
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َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena

(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:26 َكذَّبُوِن

 َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena

(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:39

 َقاَل رَبِّ إِنَّ َقْوِمى َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya kaum (mereka) mendustakan

aku

Asy-
Syu'araa':117

َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهم بَْعًضا
(mereka) mendustakannya maka (kami) ikutkan sebagian mereka

bagian

Al-
Mu'minuun:44 َكذَّبُوهُ

فَفَِريًقا َكذَّبْتُْم َوفَِريًقا تَْقتُُلوَن
maka beberapa golongan kalian mendustakan dan segolongankalian

membunuh
Al-Baqarah:87 َكذَّبْتُْم

َلواَْل ُدَعآؤُُكْم فََقْد َكذَّبْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزَامًۢا
sekiranya tidak diseru kalian (olehnya) maka sesungguhnya telah

kalian mendustakan maka kelak adalah mereka pasti
Al-Furqon:77

ِذبًا فََعَليِْه َكِذبُُهۥ إِن يَُك كَٰ َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) mendustakan/melakukan kebohongan

maka atasnya dustanya
Ghafir:28 ِذبًا كَٰ

ِذبًا إِنِّى أَلَظُنُُّهۥ كَٰ  َو
dan sesungguhnya aku sungguh aku menyangkanya (ia[lk])

mendustakan/melakukan kebohongan
Ghafir:37

ِذٌب يُْخِزيِه َوَمْن ُهَو كَٰ
dihinakannya dan siapa dia (ia[lk]) yang mendustakan Huud:93 ِذٌب كَٰ

ِذٌب َكفَّاٌر إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو كَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang dia (ia[lk]) yang

mendustakan orang yang sangat ingkar
Az-Zumar:3

ِذبٍَة َخاِطئٍَة نَاِصيٍَة كَٰ
umbun-umbun (ia[pr]) yang mendustakan orang yang salah Al-Alaq:16 ِذبٍَة كَٰ

ِذبُوَن ْمعَ َوأَْكثَرُُهْم كَٰ يُْلُقوَن ٱلسَّ
mereka melempar pendengaran dan kebanyakan dari mereka orang-

orang yang mendustakan

Asy-
Syu'araa':223

ِذبُوَن كَٰ
ِذِبنَي َوَما نََرٰى َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضلٍۭ بَْل نَظُنُُّكْم كَٰ

dan tidak kami melihat bagi kalian atas kami dari karunia bahkan
kami mengira kamu orang-orang yang mendustakan

Huud:27 ِذِبنَي كَٰ
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ِذِبنَي  َقاُلوا۟ فََما َجزَٰٓؤُهُۥٓ إِن ُكنتُْم كَٰ
mereka berkata maka apa balasannya jika adalah kalian orang-orang

yang mendustakan
Yusuf:74

ِذِبنَي  َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka

mengingkari sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
mendustakan

An-Nahl:39

ىَ َمن نََّشآُء أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا۟ َجآَءُهْم نَْصرُنَا فَنُجِّ
sesungguhnya mereka sungguh telah didustakan ia datang kepada

mereka pertolongan maka/lalu sering diselamatkan orang dia
menghendaki

Yusuf:110
۟ ُكِذبُوا

فَِإن َكذَّبُوَك فََقْد ُكذَِّب رُُسٌل مِّن َقبْلَِك
maka jika mereka mendustakan kamu maka sesungguhnya telah

benar-benar didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Ali-Imran:184 ُكذَِّب

َوَلَقْد ُكذِّبَْت رُُسٌل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu Al-An'aam:34 ُكذِّبَْت

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد ُكذِّبَْت رُُسٌل مِّن َقبْلَِك َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Faathir:4

فََصبَُروا۟ َعَلىٰ َما ُكذِّبُوا۟ َوأُوذُوا۟ َحتَّىٰٓ أَتَىُٰهْم نَْصرُنَا
maka mereka sabar atas/terhadap apa mereka telah didustakan dan
mereka disakiti sehingga/sampai datang pada mereka pertolongan

Al-An'aam:34 ۟ ُكذِّبُوا
وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ِكذَّابًا

dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat Kami dusta An-Naba:28 ِكذَّابًا
الَّ يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا واََل ِكذَّٰبًا

tidak mereka mendengar di dalamnya ketersia-siaan dan tidak dusta An-Naba:35 ِكذَّٰبًا
ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ َلَعاُدوا۟ مِلَا نُُهوا۟ َعنُْه َو

tentu mereka kembali kepada apa mereka melarang daripadanya dan
sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang telah mendustakan

Al-An'aam:28 ِذبُوَن َلكَٰ
ِذبُوَن  َوالـلَّـُه يَْعَلُم إِنَُّهْم َلكَٰ

dan Allah dia mengetahui bahwasanya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

At-Taubah:42

ِذبُوَن  َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ
dan Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-

orang yang telah mendustakan
At-Taubah:107
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ِذبُوَن  فَأَْلَقْوا۟ إَِليِْهُم ٱْلَقْوَل إِنَُّكْم َلكَٰ
lalu (mereka) melemparkanlah kepada mereka perkataan

sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah mendustakan
An-Nahl:86

ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ  بَْل أَتَيْنَُٰهم ِبٱْلَحقِّ َو
bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka dengan kebenaran

dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang telah
mendustakan

Al-
Mu'minuun:90

ِذبُوَن ِملنَِي ِمْن َخطَٰيَُٰهم مِّن َشىٍْء إِنَُّهْم َلكَٰ  َوَما ُهم ِبحَٰ
dan tidak mereka dengan membawa/memikul dari kesalahan/dosa-

dosa mereka dari sesuatu sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Ankabuut:12

ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ  َوَلَد الـلَّـُه َو
(ia [lk]) memiliki anak Allah dan sesungguhnya mereka sungguh

orang-orang yang telah mendustakan

Ash-
Shaafaat:152

ِذبُوَن إِن ُقوِتْلتُْم َلنَنُصرَنَُّكْم َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ  َو
dan jika kalian telah dibunuh niscaya akan membantu kalian dan

Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Hasyr:11

ِذبُوَن  إِنََّك َلرَُسوُلُهۥ َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َلكَٰ
sesungguhnya kamu benar-benar rasul-nya dan Allah dia menjadi

saksi sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki sungguh orang-
orang yang telah mendustakan

Al-
Munaafiquun:1

ُعوَن لَِقْومٍ َءاَخِريَن ُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّٰ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َسمَّٰ
dan dari orang-orang yang orang-orang yahudi orang-orang yang

suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-orang yang suka
mendengar bagi kaum/orang-orang yang lain

Al-Maidah:41
لِْلَكِذِب

ْحِت ُلوَن لِلسُّ ُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّٰ َسمَّٰ
orang-orang yang suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-

orang yang banyak makan bagi yang haram
Al-Maidah:42

فََويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
maka kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan Ath-Thuur:11 لِّْلُمَكذِِّبنَي

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:15

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:19

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:24
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 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:28

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:34

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:37

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:40

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:45

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:47

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:49

 َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-
Mutaffifiin:10

ذَٰلَِك َوْعٌد َغيُْر َمْكذُوٍب
itu janji tidak / selain (ia[lk]) yang didustakan Huud:65 َمْكذُوٍب

إِنَّا َلنَْعَلُم أَنَّ ِمنُكم مَُّكذِِّبنَي َو
dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwasanya

diantara kalian (mereka) yang mendustakan
Al-Haaqqah:49 مَُّكذِِّبنَي

واََل نَُكذَِّب ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا
dan tidak kami didustakan pada ayat-ayat tuhan kami Al-An'aam:27 نَُكذَِّب

وَُكنَّا نَُكذُِّب ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan (kami) adalah didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Muddaththir:46 نَُكذُِّب

وََكذََّب ِبِهۦ َقْوُمَك َوُهَو ٱْلَحقُّ
dan dia benar-benar mendustakan dengannya kaummu dan dia benar Al-An'aam:66 وََكذََّب

وََكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما بََلُغوا۟ ِمْعَشاَر
dan dia benar-benar mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka dan tidak mereka sampai/cukup umur sepersepuluh
Saba':45
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ِفِريَن ْدِق إِذْ َجآَءهُۥٓ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ وََكذََّب ِبٱلصِّ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran ketika dia telah
sampai padanya bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal

bagi orang-orang kafir

Az-Zumar:32

وََكذََّب ِبٱْلُحْسنَىٰ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebaikan

Al-Lail:9

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Baqarah:39 ۟ وََكذَّبُوا

 َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

Al-Maidah:10

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Maidah:86

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami maka itulah mereka bagi mereka siksaan yang
sangat menghinakan

Al-Hajj:57

وََكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َوأَتْرَفْنَُٰهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan mereka mendustakan dengan pertemuan akhirat dan (kami)

mewahkanlah mereka di dalam kehidupan dunia

Al-
Mu'minuun:33

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِئ ٱأْلَِخرَِة
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mendustakan dengan ayat-ayat Kami dan pertemuan akhirat
Ar-Ruum:16

وََكذَّبُوا۟ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم وَُكلُّ أَْمٍر مُّْستَِقرٌّ
dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka dan tiap-

tiap suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:3

ُب ٱْلَجِحيمِ َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka
Al-Hadiid:19

ُب ٱلنَّاِر َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

pada ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni api/neraka

At-
Taghaabun:10

وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ِكذَّابًا
dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat Kami dusta

An-Naba:28

وََكذَّبْتُم ِبِهۦ َما ِعنِدى َما تَْستَْعجُِلوَن ِبِهۦٓ
dan mereka mendustakan dengannya tidak ada padaku apakalia

minta menyegerakan dengannya
Al-An'aam:57 وََكذَّبْتُم

4819

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُب َمْديََن وَُكذَِّب ُموَسىٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk Madyan dan telah sering didustakan Musa Al-Hajj:44 وَُكذَِّب

ْلُهْم َقلِياًل َوذَرِْنى َوٱمْلَُكذِِّبنَي أُ۟ولِى ٱلنَّْعَمِة َوَمهِّ
biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan kaum

kenikmatan/kemewahan dan (kamu) sungguh-sungguh berilah tempo
mereka sedikit

Al-
Muzzammil:11

َوٱمْلَُكذِِّبنَي

ِبَما َكانُوا۟ يَْكِذبُوَن
dengan sebab adalah mereka mendustakan Al-Baqarah:10 يَْكِذبُوَن

 َما َوَعُدوهُ َوِبَما َكانُوا۟ يَْكِذبُوَن
apa mereka janjikan kepadanya dan dengan apa /sebab adalah mereka

mendustakan
At-Taubah:77

ن يَُكذُِّب ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهْم يُوزَُعوَن فَْوًجا مِّمَّ
segolongan dari siapa sungguh-sungguh akan mendustakan dengan

ayat-ayat Kami lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:83 يَُكذُِّب

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى يَُكذُِّب ِبَها ٱمْلُْجرُِموَن هَٰ
ini neraka jahanam yang sungguh-sungguh akan mendustakan

dengannya/padanya orang-orang yang berdosa
Ar-Rahman:43

ذَا ٱْلَحِديِث فَذَرِْنى َوَمن يَُكذُِّب ِبهَٰ
maka biarkan aku dan orang sungguh-sungguh akan mendustakan

dengan ini pembicaraan
Al-Qalam:44

َوَما يَُكذُِّب ِبِهۦٓ إاِلَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
dan tidak sungguh-sungguh akan mendustakan dengannya kecuali

tiap orang yang cepat melampaui batas bergelimang dosa

Al-
Mutaffifiin:12

أَرََءيَْت ٱلَِّذى يَُكذُِّب ِبٱلدِّيِن
apakah (kamu) lihat/pendapatmu yang sungguh-sungguh akan

mendustakan hari pembalasan/agama
Al-Maauun:1

فََما يَُكذِّبَُك بَْعُد ِبٱلدِّيِن
maka apakah sungguh-sungguh akan mendustakan kamu sesudah hari

pembalasan/agama
At-Tin:7 يَُكذِّبَُك

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan
sebelum mereka kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Al-Hajj:42
يَُكذِّبُوَك

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد ُكذِّبَْت رُُسٌل مِّن َقبْلَِك َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia didustakan rasul-rasul dari sebelum kamu
Faathir:4
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إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-
orang yang dari sebelum mereka

Faathir:25

ٱلَِّذيَن يَُكذِّبُوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
orang-orang yang didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Mutaffifiin:11 يَُكذِّبُوَن

 بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَُكذِّبُوَن
tetapi/bahkan orang-orang yang mereka mengingkari didustakan

Al-Inshiqaaq:22

ٱلَِّذى يَُقوُلوَن فَِإنَُّهْم اَل يَُكذِّبُونََك
yang mereka mengatakan maka sesungguhnya mereka tidak mereka

mendustakan kamu
Al-An'aam:33 يَُكذِّبُونََك

َقاَل رَبِّ إِنِّىٓ أََخاُف أَن يَُكذِّبُوِن
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku aku takut bahwa

mendustakan aku
Asy-Syu'araa':12 يَُكذِّبُوِن

 إِنِّىٓ أََخاُف أَن يَُكذِّبُوِن
sesungguhnya aku aku takut bahwa mendustakan aku

Al-Qashash:34

َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:75 ٱْلَكِذَب

َويَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن
dan mereka mengatakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan mereka mereka mengetahui
Ali-Imran:78

فََمِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
maka barang siapa dia mengadakan atas/terhadap Allah kedustaan /

kebohongan dari sesudah itu
Ali-Imran:94

 ٱنظُْر َكيَْف يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
An-Nisa:50

يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب َوأَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan

dan kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan akal
Al-Maidah:103

ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60

ُقْل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang

mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
tidak untung

Yunus:69
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 َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه َما يَْكرَُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم ٱْلَكِذَب
dan menjadikan bagi Allah apa membenci dan (kamu) ucapkan lidah-

lidah mereka kedustaan / kebohongan
An-Nahl:62

إِنََّما يَفْتَِرى ٱْلَكِذَب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah mengada-adakan kedustaan / kebohongan

orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-ayat Allah
An-Nahl:105

 واََل تَُقوُلوا۟ مِلَا تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم ٱْلَكِذَب
dan jangan kalian mengatakan terhadap apa (kamu) sifatkan/sebutkan

lidah-lidah kalian kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116

ذَا َحرَاٌم لِّتَفْتَُروا۟ َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب ذَا َحلٌَٰل َوهَٰ  هَٰ
ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan atas/terhadap Allah

kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan tidak untung

An-Nahl:116

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب  َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan

atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
Ash-Shaff:7

َويَْحلِفُوَن َعَلى ٱْلَكِذِب
dan bersumpah atas/terhadap kedustaan / kebohongan

Al-
Mujaadilah:14 ٱْلَكِذِب

َسيَْعَلُموَن َغًدا مَِّن ٱْلَكذَّاُب ٱأْلَِشُر
kelak mereka akan mengetahui besok pagi dari amat pendusta

sombong
Al-Qamar:26 ٱْلَكذَّاُب

ِذبُوَن َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلكَٰ
dan mereka itu mereka orang-orang yang mendustakan An-Nahl:105 ِذبُوَن ٱْلكَٰ

ِذبُوَن َهَدآِء فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِعنَد الـلَّـِه ُهُم ٱْلكَٰ  فَِإذْ َلْم يَأْتُوا۟ ِبٱلشُّ
maka jika tidak mereka datang dengan saksi-saksi maka itulah

mereka disisi Allah mereka orang-orang yang mendustakan
An-Nuur:13

ِذبُوَن  أآََل إِنَُّهْم ُهُم ٱْلكَٰ
ketahuilah sesungguhnya mereka mereka orang-orang yang

mendustakan

Al-
Mujaadilah:18

ِذِبنَي ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعل لَّْعنََت الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
kemudian kami mohon dengan sungguh-sungguh maka jadikan

kutukan Allah atas/terhadap para yang mendustakan
Ali-Imran:61 ِذِبنَي ٱْلكَٰ

ِذِبنَي إِنَّا َلنَظُنَُّك ِمَن ٱْلكَٰ  َو
dan sesungguhnya kami kami menganggap kamu dari para yang

mendustakan
Al-A'raaf:66

4822

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِذِبنَي َ َلَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوتَْعَلَم ٱْلكَٰ  َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
sehingga menjadi menjelaskan bagimu orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan mengetahui para yang mendustakan
At-Taubah:43

ِذِبنَي  فََصَدَقْت َوُهَو ِمَن ٱْلكَٰ
maka (ia) membenarkan dan dia dari para yang mendustakan

Yusuf:26

ِذِبنَي ِمَسُة أَنَّ َلْعنََت الـلَّـِه َعَليِْه إِن َكاَن ِمَن ٱْلكَٰ  َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya kutukan Allah atasnya jika adalah dia

dari/termasuk para yang mendustakan
An-Nuur:7

ِذِبنَي  إِنَُّهۥ مَلَِن ٱْلكَٰ
sesungguhnya dia sungguh dari/termasuk para yang mendustakan

An-Nuur:8

ِذِبنَي إِن نَّظُنَُّك مَلَِن ٱْلكَٰ  َو
dan sesungguhnya kami kira kamu benar-benar termasuk para yang

mendustakan

Asy-
Syu'araa':186

ِذِبنَي  َقاَل َسنَنظُُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dia mengatakan kelak akan lihat (kamu[lk]) benarkah atau adalah

kamu dari/termasuk para yang mendustakan
An-Naml:27

ِذِبنَي إِنِّى أَلَظُنُُّهۥ ِمَن ٱْلكَٰ  َو
dan sesungguhnya aku benar-benar aku mengira dia dari/termasuk

para yang mendustakan
Al-Qashash:38

ِذِبنَي  فََليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱْلكَٰ
maka sungguh mengetahui Allah orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan sungguh mengetahui para yang mendustakan
Al-Ankabuut:3

آلُّوَن ٱمْلَُكذِّبُوَن ثُمَّ إِنَُّكْم أَيَُّها ٱلضَّ
kemudian sesungguhnya kalian manakah orang-orang yang sesat

orang-orang yang mendustakan
Al-Waqi'a:51 ٱمْلَُكذِّبُوَن

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Ali-Imran:137
ٱمْلَُكذِِّبنَي

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي  ثُمَّ ٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kemudian kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut
adalah dia yang mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Al-An'aam:11

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي  فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

An-Nahl:36
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ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي  فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka Kami siksa dari mereka maka kamu hendaklah memperhatikan

bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan orang-orang
yang mendustakan

Az-Zukhruf:25

آلِّنَي َوأَمَّآ إِن َكاَن ِمَن ٱمْلَُكذِِّبنَي ٱلضَّ
dan adapun jika adalah dia dari orang-orang yang mendustakan

orang-orang yang sesat
Al-Waqi'a:92

 فَاَل تُِطعِ ٱمْلَُكذِِّبنَي
maka jangan ditaati orang-orang yang mendustakan

Al-Qalam:8
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ب ر ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan sukar, penderitaan,

kesukaran, kesedihan, penyesalan, kenestapaan, duka, duka cita,
penderitaan mendalam, kesakitan, perjuangan bersusah payah, sekarat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusahkan, menderita,

berduka, berduka cita, berpilu, berpilu hati

ٱْلَكرِْب َكرٍْب
bencana bencana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يُكم مِّنَْها َوِمن ُكلِّ َكرٍْب ُقِل الـلَّـُه يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menyelamatkan kalian dari

padanya/bencana dan dari setiap bencana
Al-An'aam:64 َكرٍْب

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فَنَجَّ
maka Kami memperkenankan baginya maka/lalu (kami) selamatkan

dia dan keluarganya dari bencana maha besar/maha agung
Al-Anbiyaa':76 ٱْلَكرِْب

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan keluarganya dari bencana maha

besar/maha agung
Ash-Shaafaat:76

يْنَُٰهَما َوَقْوَمُهَما ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ َونَجَّ
dan selamatkan mereka[lk] dan kaum keduanya dari bencana maha

besar/maha agung

Ash-
Shaafaat:115
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ت ر ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kambuh, pengulangan,

kumat, keadaan sakit yg berulang, bentan, ulangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna ulangi, mengulangi,
mengulang, menceritakan, ikut mengucapkan, melipatgandakan,

memperkuat, memperbesar

ٱْلَكرَّةَ َكرَّتَنْيِ َكرَّةٌ َكرَّةً
giliran / ulangan dua kali ulang pengembalian /

pengulangan
pengembalian /

pengulangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا۟ َلْو أَنَّ َلنَا َكرَّةً

dan dia mengucapkan orang-orang yang mengikuti seandainya
bahwasanya bagi kami pengembalian / pengulangan

Al-Baqarah:167 َكرَّةً
فََلْو أَنَّ َلنَا َكرَّةً فَنَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي

maka sekiranya bahwasanya bagi kami pengembalian / pengulangan
maka adalah/menjadi dari orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':102

َلْو أَنَّ لِى َكرَّةً فَأَُكوَن ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
kalau bahwasanya bagiku/aku pengembalian / pengulangan
maka/niscaya menjadi dari orang-orang yang berbuat baik

Az-Zumar:58

َقاُلوا۟ ِتْلَك إِذًا َكرَّةٌ َخاِسرَةٌ
mereka berkata itu jika demikian pengembalian / pengulangan

(ia[pr]) yang merugi
An-Naziaat:12 َكرَّةٌ

ثُمَّ ٱرِْجعِ ٱْلبََصَر َكرَّتَنْيِ
kemudian kembalilah pandangan dua kali ulang Al-Mulk:4 َكرَّتَنْيِ

ثُمَّ رََدْدنَا َلُكُم ٱْلَكرَّةَ َعَليِْهْم
kemudian (kami) kembalikan untuk kalian giliran / ulangan atas

mereka
Al-Isra:6 ٱْلَكرَّةَ
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س ر ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg dipersuci

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencurahkan, membaktikan,
menumpukan, menyediakan, mempersembahkan, mengabdi,

mengamanatkan, mentahbiskan, mempersucikan, mempersuci,
menjadikan keramat, mendirikan, mempersiapkan, mengadakan,
menyebabkan, mulai, mentraktir, memperdirikan, menguduskan,

menyucikan, membenarkan

ُكرِْسيِِّهۦ ُكرِْسيُُّه
kursinya kekuasaanNya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إاِلَّ ِبَما َشآَء َوِسعَ ُكرِْسيُُّه ٱلسَّ

kecuali dengan apa ia menghendaki dia meliputi kekuasaanNya langit
dan bumi

Al-Baqarah:255 ُكرِْسيُُّه
َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ

dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah
melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat

Shaad:34 ُكرِْسيِِّهۦ
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م ر ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kedermawanan, keramahan,

keramahtamahan, sifat baik hati, kebaikan, pesta, jamuan, perayaan,
kebaikan hati, jasa, syafakat, guna, sifat murah hati, kesediaan menerima

tamu, kemurahan tangan, kesukaan menerima tamu, hal berlimpah-
limpah, kebun anggur.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjamu, merayakan, difoto,
memperlakukan seperti orang penting.

فَأَْكرََمُهۥ تُْكرُِموَن أَْكرِِمى أَْكرََمِن أَْكرََمُكْم
lalu (ia[lk]) sangat
memuliakannya dimuliakan (kamu) muliakan

aku
(ia[lk]) telah sangat

memuliakanku
(ia[lk]) paling mulia

diantara kalian

َكرَّْمَت َكِريمٍ َكِريٌم َكِريًما فَأَْكرََمُهۥ
(kamu) memuliakan (ia[lk]) yang sangat

mulia/indah
(ia[lk]) yang sangat

mulia sangat mulia lalu (ia[lk]) sangat
memuliakannya

َكرََّمٍة مُّ ۭ ِكَرامٍ ِكَراًما َكرَّْمنَا َكرَّْمَت
orang yang sangat

dimuliakan yang mulia kemuliaan/kehormatan (kami) telah
memuliakan

(kamu)
memuliakan

ٱأْلَْكرَُم ْكَرامِ َوٱإْلِ مُّْكرِمٍ مُّْكرَُموَن مَُّكرََّمٍة
amat mulia dan kemuliaan

(ia[lk]) yang
sungguh-sungguh

memuliakan
orang-orang yang
sangat dimuliakan

orang yang sangat
dimuliakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد الـلَّـِه أَتَْقىُٰكْم
sesungguhnya (ia[lk]) paling mulia diantara kalian disisi Allah orang-

orang yang paling bertakwa diantara kalian
Al-Hujuraat:13 أَْكرََمُكْم

َمُهۥ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَْكرََمِن فَأَْكرََمُهۥ َونَعَّ
lalu (ia[lk]) sangat memuliakannya dan (ia) telah benar-benar

memberikan nikmat padanya lalu dia mengatakan Tuhanku (ia[lk])
telah sangat memuliakanku

Al-Fajr:15 أَْكرََمِن
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أَْكرِِمى َمثَْوىُٰه َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا
(kamu) muliakan aku tempat-tempat tinggalnya dia mudah-mudahan
bahwamemberi manfaat kepada kami atau (kami) ambil/pungut (dia)

anak

Yusuf:21
أَْكرِِمى

َكالَّ بَل الَّ تُْكرُِموَن ٱْليَِتيَم
sekali-kali tidak bahkan tidak dimuliakan anak yatim Al-Fajr:17 تُْكرُِموَن

َمُهۥ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَْكرََمِن فَأَْكرََمُهۥ َونَعَّ
lalu (ia[lk]) sangat memuliakannya dan (ia) telah benar-benar

memberikan nikmat padanya lalu dia mengatakan Tuhanku (ia[lk])
telah sangat memuliakanku

Al-Fajr:15
فَأَْكرََمُهۥ

نَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخاًل َكِريًما
kami menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami
memasukkan kalian yang menjadi tempat-tempat masuk sangat mulia

An-Nisa:31 َكِريًما
 واََل تَنَْهرُْهَما َوُقل لَُّهَما َقواًْل َكِريًما

dan jangan membentak keduanya dan katakanlah terhadap keduanya
perkataan sangat mulia

Al-Isra:23

 نُّؤِْتَهآ أَْجرََها َمرَّتَنْيِ َوأَْعتَْدنَا َلَها ِرزًْقا َكِريًما
didatangkan / berikan pahalanya dua kali dan kami telah

menyediakan baginya rizki sangat mulia
Al-Ahzab:31

 تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَُهۥ َسلٌَٰم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما
penghormatan mereka pada hari menemuinya

kehormatan/kesejahteraan dan dia sediakan bagi mereka pahala
sangat mulia

Al-Ahzab:44

ٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم لَُّهْم َدرَجَٰ
bagi mereka (memperoleh) derajat disisi tuhan mereka dan

tempat/waktu ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Anfaal:4 َكِريٌم

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم  لَُّهم مَّ
bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia

Al-Anfaal:74

ذَآ إاِلَّ َمَلٌك َكِريٌم  إِْن هَٰ
tidak lain ini melainkan/hanyalah malaikat (ia[lk]) yang sangat mulia

Yusuf:31

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ِت َلُهم مَّ لِحَٰ  فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang

sangat mulia

Al-Hajj:50

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ا يَُقوُلوَن َلُهم مَّ  أُ۟ولَِٰٓئَك ُمبَرَُّءوَن ِممَّ
itulah mereka orang-orang yang terlepas dari apa mereka mengatakan

bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat mulia
An-Nuur:26
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 َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ إِنِّىٓ أُْلِقىَ إَِلىَّ ِكتٌَٰب َكِريٌم
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka sesungguhnya aku

dijatuhkan/lemparkan kepadaku catatan / ketetapan (ia[lk]) yang
sangat mulia

An-Naml:29

 أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم  أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهم مَّ
itulah mereka bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang sangat

mulia
Saba':4

 َوَلَقْد فَتَنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجآَءُهْم رَُسوٌل َكِريٌم
dan sesungguhnya kami menguji sebelum mereka kaum fir'aun dan

telah datang kepada mereka seorang rasul (ia[lk]) yang sangat mulia
Ad-Dukhaan:17

 إِنَُّهۥ َلُقرَْءاٌن َكِريٌم
sesungguhnya dia sungguh al-qur'an (ia[lk]) yang sangat mulia

Al-Waqi'a:77

ِعفَُهۥ َلُهۥ َوَلُهۥٓ أَْجٌر َكِريٌم  فَيُضَٰ
maka dia akan melipat gandakannya baginya dan baginya pahala

(ia[lk]) yang sangat mulia
Al-Hadiid:11

َعُف َلُهْم َوَلُهْم أَْجٌر َكِريٌم  يُضَٰ
dilipat gandakan untuk mereka dan untuk mereka pahala (ia[lk]) yang

sangat mulia
Al-Hadiid:18

َكْم أَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
berapa banyak (kami) telah tumbuhkan di dalamnya/di atasnya dari

setiap pasangan/jenis (ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Asy-Syu'araa':7 َكِريمٍ

 وَُكنُوٍز َوَمَقامٍ َكِريمٍ
dan simpanan / perbendaharaan dan kedudukan (ia[lk]) yang sangat

mulia/indah
Asy-Syu'araa':58

 فَأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
lalu (kami) menumbuhkan padanya dari setiap pasangan/jenis (ia[lk])

yang sangat mulia/indah
Luqman:10

رْهُ ِبَمْغِفرٍَة َوأَْجٍر َكِريمٍ  فَبَشِّ
maka (kamu) sungguh-sungguh berilah kabar gembira dia dengan

pengampunan dan pahala (ia[lk]) yang sangat mulia/indah
YaaSiin:11

 َوزُُروعٍ َوَمَقامٍ َكِريمٍ
dan tanam-tanaman dan kedudukan (ia[lk]) yang sangat mulia/indah

Ad-Dukhaan:26

 الَّ بَارٍِد واََل َكِريمٍ
tidak (ia[lk]) yang menyejukkan dan tidak (ia[lk]) yang sangat

mulia/indah
Al-Waqi'a:44
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 إِنَُّهۥ َلَقْوُل رَُسوٍل َكِريمٍ
sesungguhnya dia benar-benar perkataan / firman seorang rasul

(ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Al-Haaqqah:40

 إِنَُّهۥ َلَقْوُل رَُسوٍل َكِريمٍ
sesungguhnya dia benar-benar perkataan / firman seorang rasul

(ia[lk]) yang sangat mulia/indah
At-Takwiir:19

ذَا ٱلَِّذى َكرَّْمَت َعَلىَّ َقاَل أَرََءيْتََك هَٰ
dia mengatakan apakah (kamu) memandang/terangkan kepadaku ini

yang (kamu) memuliakan atas
Al-Isra:62 َكرَّْمَت

َوَلَقْد َكرَّْمنَا بَِنىٓ َءاَدَم َوَحَمْلنَُٰهْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dan sesungguhnya (kami) telah memuliakan anak Adam dan Kami

bawa/angkut mereka di dalam daratan dan lautan
Al-Isra:70 َكرَّْمنَا

وا۟ ِكَراًما وا۟ ِبٱللَّْغِو َمرُّ إِذَا َمرُّ َوٱلَِّذيَن اَل يَْشَهُدوَن ٱلزُّوَر َو
dan orang-orang yang tidak mereka menyaksikan palsu dan apabila

melalui dengan perkara sia-sia melalui kemuliaan/kehormatan
Al-Furqon:72 ِكَراًما

ِتِبنَي ِكَراًما كَٰ
kemuliaan/kehormatan orang-orang yang mencatat

Al-Infitaar:11

ِكَرامٍۭ بََررٍَة
yang mulia yang berbakti Abasa:16 ۭ ِكَرامٍ

ِفى ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة
di dalam lembaran-lembaran orang yang sangat dimuliakan Abasa:13 َكرََّمٍة مُّ

نَُهۥ بَْل ِعبَاٌد مُّْكرَُموَن ُن َوَلًدا ُسبْحَٰ َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak maha suci dia

bahkan hamba/makhluk orang-orang yang sangat dimuliakan
Al-Anbiyaa':26 مُّْكرَُموَن

 فَوَِٰكُه َوُهم مُّْكرَُموَن
(ia[lk]) yang membuahkannya dan mereka orang-orang yang sangat

dimuliakan
Ash-Shaafaat:42

 أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى َجنٍَّٰت مُّْكرَُموَن
itulah mereka di dalam surga orang-orang yang sangat dimuliakan

Al-Ma'arij:35

ٍ ْكرِم َوَمن يُِهِن الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن مُّ
dan barang siapa dihinakan Allah maka tidak baginya dari (ia[lk])

yang sungguh-sungguh memuliakan
Al-Hajj:18 ٍ ْكرِم مُّ
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ْكَرامِ َويَبَْقىٰ َوْجُه َربَِّك ذُو ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dan tetap/kekal wajah/zat tuhanmu mempunyai kebesaran dan

kemuliaan
Ar-Rahman:27 ْكَرامِ َوٱإْلِ

ْكَرامِ  تَبَٰرََك ٱْسُم َربَِّك ِذى ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dia memberikan berkah yang silih berganti nama tuhanmu yang

memiliki Kebesaran dan kemuliaan
Ar-Rahman:78

ٱْقَرأْ َوَربَُّك ٱأْلَْكرَُم
(kamu) bacalah dan tuhanmu amat mulia Al-Alaq:3 ٱأْلَْكرَُم

ذُْق إِنََّك أَنَت ٱْلَعِزيزُ ٱْلَكِريُم
rasakanlah sesungguhnya kamu kamu maha perkasa sangat mulia Ad-Dukhaan:49 ٱْلَكِريُم

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو رَبُّ ٱْلَعرِْش ٱْلَكِريمِ
tidak ada tuhan melainkan dia tuhan 'arsy` sangat mulia / pemurah

Al-
Mu'minuun:116 ٱْلَكِريمِ

ُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱْلَكِريمِ نسَٰ  يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia apa telah berkali-kali menipu kamu dengan tuhanmu

sangat mulia / pemurah
Al-Infitaar:6

ِبَما َغفََر لِى َربِّى َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُْكرَِمنَي
dengan apa/sebab (ia) memberi ampun padaku Tuhanku dan (ia)
menjadikan aku dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi

dimuliakan

YaaSiin:27
ٱمْلُْكرَِمنَي

 َهْل أَتَىَٰك َحِديُث َضيِْف إِبْرَِٰهيَم ٱمْلُْكرَِمنَي
apakah sampai kepadamu kisah nyata tamu Ibrahim orang-orang

yang dalam kondisi dimuliakan

Adz-
Dzaariyaat:24
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ه ر ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebencian, rasa benci,

perasaan benci, dendam, tdk suka, perasaan tdk suka, membenci, enggan,
membencikan, ketidaksayangan, ketidakkasihan, keengganan, keseganan,
rasa jijik, dorongan, desakan, sorongan, tolak, tolakan, kesombongan, cara

berjalan dgn berlagak.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna benci, membenci,

mendendam, segan, membencikan, tdk setuju, tdk suka, jijik, enggan,
mendorong, menyorongkan, mendesak, menggeser, menerobos,

mengingsut, mendorongkan, mengingsuntukan, mengesot, tdk menyukai,
menjijikkan, muak, mual, merasa jijik, memandang rendah, memandang
hina, menganggap hina, memandang keji, memperkejikan, memperhina,

memperhinakan, menyombongkan, berlagak, berjalan dgn sikap sombong,
berjalan dgn angkuhnya.

إِْكرَِٰهِهنَّ إِْكَراهَ أُْكرِهَ أَْكرَْهتَنَا َكارِِهنَي
paksalah mereka[pr] kamu memaksa dipaksalahnya

(kamu) telah
memaksa kepada

kami
orang-orang yang

membenci

فََكرِْهتُُموهُ تُْكرُِهوا۟ تُْكرِهُ تَْكرَُهوا۟ إِْكرَِٰهِهنَّ
maka kamu jijik

padanya dipaksa dipaksa kalian membenci paksalah mereka[pr]

َكرًْها َكرِْهتُُموُهنَّ َكرُِهوا۟ َكرِهَ فََكرِْهتُُموهُ
keterpaksaan mereka membenci

mereka (mereka) membenci (ia) membenci maka kamu jijik
padanya

رُِهوَن َلكَٰ ُكرْهٌ ُكرًْها رُِهوَن كَٰ َكرًْها
sungguh orang-
orang yang telah

membenci
kebencian kebencian / susah

payah
orang-orang yang
telah membenci keterpaksaan
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وََكرًْها وََكرَّهَ وََكرُِهٓوا۟
dan keterpaksaan dan (ia) telah benar-benar

membenci dan (mereka) membenci

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رِِهنَي َكارِِهنَي أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا َقاَل أََوَلْو ُكنَّا كَٰ
atau sungguh kembali di dalam agama kami dia mengatakan atau

setiap meskipun adalah kami orang-orang yang membenci
Al-A'raaf:88 َكارِِهنَي

ْحِر َوالـلَّـُه َخيٌْر َوأَبَْقىٰٓ َوَمآ أَْكرَْهتَنَا َعَليِْه ِمَن ٱلسِّ
dan tidak (kamu) telah memaksa kepada kami atasnya dari sihir dan

Allah kebaikan dan lebih kekal
Thaahaa:73 أَْكرَْهتَنَا

ِن يمَٰ إاِلَّ َمْن أُْكرِهَ َوَقْلبُُهۥ ُمطَْمِئنٌّۢ ِبٱإْلِ
kecuali orang dipaksalahnya dan hatinya (ia[lk]) yang tenang dan

tenteram dengan iman
An-Nahl:106 أُْكرِهَ

آَل إِْكَراهَ ِفى ٱلدِّيِن
tidak ada kamu memaksa di dalam agama Al-Baqarah:256 إِْكَراهَ
نَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ِمۢن بَْعِد إِْكرَِٰهِهنَّ َغفُوٌر رَِّحيٌم َوَمن يُْكرِههُّ

dan barangsiapa dipaksa mereka[lk] maka sesungguhnya Allah dari
sesudah paksalah mereka[pr] sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nuur:33 إِْكرَِٰهِهنَّ
َوَعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا َوُهَو َخيٌْر لَُّكْم

dan kiranya bahwa kalian membenci sesuatu dan dia kebaikan bagi
kalian

Al-Baqarah:216 ۟ تَْكرَُهوا
َوَعاِشُروُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف فَِإن َكرِْهتُُموُهنَّ فََعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا

dan mereka yang mengauli mereka dengan cara yang patut maka jika
mereka membenci mereka maka mudah-mudahan bahwa kalian

membenci sesuatu

An-Nisa:19

ُكلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت تُْكرِهُ ٱلنَّاَس َحتَّىٰ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
semua diantara mereka semuanya apakah kamu dipaksa manusia

sehingga adalah mereka para yang beriman
Yunus:99 تُْكرِهُ

واََل تُْكرُِهوا۟ فَتَيَِٰتُكْم َعَلى ٱْلِبَغآِء
dan jangan dipaksa pemudi-pemudi kalian atas/terhadap pelacuran-

pelacuran
An-Nuur:33 ۟ تُْكرُِهوا

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ
apakah kamu menyukai seorang diantara kalian bahwa memakan

daging saudaranya mati maka kamu jijik padanya
Al-Hujuraat:12 فََكرِْهتُُموهُ
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َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن
walaupun (ia) membenci orang-orang yang berdosa Al-Anfaal:8 َكرِهَ

ِفُروَن َويَأْبَى الـلَّـُه إآِلَّ أَن يُِتمَّ نُورَهُۥ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan enggan/tidak menghendaki Allah selain bahwa disempurnakan

cahayanya walaupun (ia) membenci para pembangkan
At-Taubah:32

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkannya atas/terhadap agama semuanya walaupun

(ia) membenci orang-orang musyrik
At-Taubah:33

َولَِٰكن َكرِهَ الـلَّـُه ٱنِۢبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم
akan tetapi (ia) membenci Allah keberangkatan mereka maka/karena

itu (ia) sukses menahan mereka[lk]
At-Taubah:46

ِتِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن َويُِحقُّ الـلَّـُه ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dibenarkan Allah yang benar dengan kalimatnya walaupun (ia)

membenci orang-orang yang berdosa
Yunus:82

ِفُروَن فَٱْدُعوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
maka sembahlah Allah pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama meskipun (ia) membenci para pembangkan
Ghafir:14

ِفُروَن َوالـلَّـُه ُمِتمُّ نُورِِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan Allah disempurnakan cahaya-nya meskipun (ia) membenci para

pembangkan
Ash-Shaff:8

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkan atas/terhadap agama semuanya meskipun (ia)

membenci orang-orang musyrik
Ash-Shaff:9

َلُهْم ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكرُِهوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأَْحبََط أَْعمَٰ
itu karena sesungguhnya mereka (mereka) membenci apa yang ia

menurunkan Allah maka (ia) menyebabkan menghapus perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:9
۟ َكرُِهوا

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن َكرُِهوا۟ َما نَزََّل الـلَّـُه
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bagi orang-orang

yang (mereka) membenci apa-apa Dia telah berangsur-angsur
menurunkan Allah

Muhammad:26

َوَعاِشُروُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف فَِإن َكرِْهتُُموُهنَّ فََعَسىٰٓ أَن تَْكرَُهوا۟ َشيْـًٔا
dan mereka yang mengauli mereka dengan cara yang patut maka jika

mereka membenci mereka maka mudah-mudahan bahwa kalian
membenci sesuatu

An-Nisa:19
َكرِْهتُُموُهنَّ

أَن تَرِثُوا۟ ٱلنَِّسآَء َكرًْها
bahwa kalian mewarisi wanita-wanita keterpaksaan An-Nisa:19 َكرًْها
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 ُقْل أَنِفُقوا۟ طَْوًعا أَْو َكرًْها
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menafkahkan ketaatan

atau keterpaksaan
At-Taubah:53

 فََقاَل َلَها َولِأْلَرِْض ٱئِْتيَا طَْوًعا أَْو َكرًْها
lalu ia mengatakan kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu

berdua ketaatan atau keterpaksaan
Fush-Shilat:11

رُِهوَن َحتَّىٰ َجآَء ٱْلَحقُّ َوظََهَر أَْمُر الـلَّـِه َوُهْم كَٰ
sehingga dia datang kebenaran dan menanglah ketetapan Allah dan

mereka orang-orang yang telah membenci
At-Taubah:48 رُِهوَن كَٰ

رُِهوَن  واََل يُنِفُقوَن إاِلَّ َوُهْم كَٰ
dan tidak mereka menafkahkan melainkan dan mereka orang-orang

yang telah membenci
At-Taubah:54

رُِهوَن  أَنُْلزُِمُكُموَها َوأَنتُْم َلَها كَٰ
apakah kami akan pastikannya kalian dan kalian padanya orang-

orang yang telah membenci
Huud:28

رُِهوَن  بَْل َجآَءُهم ِبٱْلَحقِّ َوأَْكثَرُُهْم لِْلَحقِّ كَٰ
bahkan ia datang kepada mereka dengan kebenaran dan kebanyakan

dari mereka terhadap kebenaran orang-orang yang telah membenci

Al-
Mu'minuun:70

رُِهوَن  َلَقْد ِجئْنَُٰكم ِبٱْلَحقِّ َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُكْم لِْلَحقِّ كَٰ
sesungguhnya Kami datang kepadamu dengan kebenaran akan tetapi

kebanyakan diantara kalian terhadap kebenaran orang-orang yang
telah membenci

Az-Zukhruf:78

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15
ُكرًْها

إِنِّى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي ُلُهۥ ثَلَٰثُوَن َشْهًرا َو َوَوَضَعتُْه ُكرًْها َوَحْمُلُهۥ َوِفصَٰ
dan (ia) melahirkannya kebencian / susah payah dan mengandungnya

dan menyapihnya tiga puluh bulan dan sesungguhnya aku
termasuk/dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Al-Ahqaaf:15

ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقتَاُل َوُهَو ُكرْهٌ لَُّكْم
ia telah diwajibkan atas kalian perang dan dia kebencian bagi kalian Al-Baqarah:216 ُكرْهٌ

رُِهوَن إِنَّ فَِريًقا مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami segolongan/sebagian dari orang-orang yang

beriman sungguh orang-orang yang telah membenci
Al-Anfaal:5 رُِهوَن َلكَٰ
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َلُهْم وََكرُِهوا۟ رِْضوَٰنَُهۥ فَأَْحبََط أَْعمَٰ
dan (mereka) membenci keridhaannya maka (ia) menyebabkan

menghapus perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:28 ۟ وََكرُِهوا

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه وََكرُِهٓوا۟ أَن يُجَٰ
dan (mereka) membenci untuksemakin melakukan kesungguhan
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah

At-Taubah:81 ۟ وََكرُِهٓوا
وََكرَّهَ إَِليُْكُم ٱْلُكفَْر َوٱْلفُُسوَق َوٱْلِعْصيَاَن أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلرَِّٰشُدوَن

dan (ia) telah benar-benar membenci kepada kalian kekafiran dan
kefasikan dan kedurhakaan itulah mereka mereka orang-orang yang

mengikuti jalan yang lurus

Al-Hujuraat:7 وََكرَّهَ

إَِليِْه يُرَْجُعوَن طَْوًعا وََكرًْها َو
ketaatan dan keterpaksaan dan kepadaNya mereka dikembalikan Ali-Imran:83 وََكرًْها

طَْوًعا وََكرًْها َوِظلَُٰلُهم ِبٱْلُغُدوِّ َوٱْلَءاَصاِل
ketaatan dan keterpaksaan dan bayang-bayang mereka diwaktu pagi

dan petang
Arraad:15

َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه َما يَْكرَُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم ٱْلَكِذَب
dan menjadikan bagi Allah apa membenci dan (kamu) ucapkan lidah-

lidah mereka kedustaan / kebohongan
An-Nahl:62 يَْكرَُهوَن

نَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ِمۢن بَْعِد إِْكرَِٰهِهنَّ َغفُوٌر رَِّحيٌم َوَمن يُْكرِههُّ
dan barangsiapa dipaksa mereka[lk] maka sesungguhnya Allah dari
sesudah paksalah mereka[pr] sangat mengampuni sangat penyayang

An-Nuur:33 نَّ يُْكرِههُّ
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ا س ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pakaian, selimut, penutup,

selendang, selubung, syal, bulang, paket, pak, balutan, bal, koli, bandela,
dek, geladak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْكُسوُهْم وَِكْسَوتُُهنَّ نَْكُسوَها ِكْسَوتُُهْم فََكَسْونَا
dan pakaian mereka dan pakaian

mereka[pr] membungkusnya pakaian mereka lalu (kami)
membungkus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََكَسْونَا ٱْلِعظََٰم َلْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَُٰه َخْلًقا َءاَخَر
lalu (kami) membungkus tulang-tulang daging kemudian (kami)

tumbuhkanlah (ia) penciptaan yang lain

Al-
Mu'minuun:14

فََكَسْونَا
أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر رََقبٍَة

atau pakaian mereka atau memerdekakan hamba sahaya(orang yang
menjaga rumah)

Al-Maidah:89 ِكْسَوتُُهْم
َ َلُهۥ ا تَبنَيَّ َخاِويٌَة ثُمَّ نَْكُسوَها َلْحًما فََلمَّ

(ia[pr]) yang melapuk/tumbang kemudian membungkusnya daging
maka tatkala ia menjadi jelas baginya

Al-Baqarah:259 نَْكُسوَها
َوَعَلى ٱمْلَْوُلوِد َلُهۥ ِرزُْقُهنَّ وَِكْسَوتُُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف

dan atas (ia[lk]) yang dilahirkan baginya rezki (mereka[pr]) dan
pakaian mereka[pr] dengan cara yang baik

Al-Baqarah:233 وَِكْسَوتُُهنَّ
َوٱْرزُُقوُهْم ِفيَها َوٱْكُسوُهْم َوُقوُلوا۟ َلُهْم َقواًْل مَّْعُروفًا

dan perbelanjaan mereka darinya (hasil harta itu) dan pakaian mereka
dan kalian hendaklah mengatakan kepada mereka perkataan yang

benar-benar baik

An-Nisa:5 َوٱْكُسوُهْم
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ب س ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perolehan, ikatan,

peruntungan, upah, kemenangan, untung, tambahan, bati
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendapatkan, memperoleh,

mendapat, dapat, menang, memenangkan, memenangi, unggul, mendapati,
merebuntukan, memperebuntukan, membujuk, memperoleh keuntungan,

bertambah, menerima, beroleh, menangkap, mengambil, mencapai,
menjadi, mengerti, memahami, membeli, jadi, mengambilkan,

menghubungi, membalas, memanggil, membalas dendam, memperdapat,
menangkapi, menggelikan hati, membukakan, berlaku, menghasilkan,

mencatat, memprestasikan, dijalankan, mengangkat, berhasil melakukan,
menambah, menuai, memungut, memotong, mengetam, menambahkan,

menghargai, mengungkit, menjunjung, mempersunting, mendekati

َكَسبَْت َكَسبَا َكَسَب تَْكِسبُوَن تَْكِسُب
ia telah

mengusahakan
mereka berdua
mengerjakan

mereka berdua

mereka berdua
mengerjakan

mereka berdua
kalian melakukan dia melakukan

يَْكِسبُُهۥ َكَسبْتُْم َكَسبُٓوا۟ َكَسبُوا۟ َكَسبَْت
dia mengerjakannya kalian telah

mengusahakan
mereka telah
melakukan

mereka telah
melakukan

ia telah
mengusahakan

ٱْكتََسبَْت ٱْكتََسَب يَْكِسْب يَْكِسبُوَن يَْكِسبُُهۥ
dia rencana
melakukan

(ia) sungguh-
sungguh melakukan dia mengerjakan mereka usahakan dia mengerjakannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس إاِلَّ َعَليَْها
dan tidak dia melakukan tiap jiwa/orang kecuali/melainkan diatasnya Al-An'aam:164 تَْكِسُب

يَْعَلُم َما تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس
dia mengetahui apa yang dia melakukan tiap jiwa/orang

Arraad:42

َويَْعَلُم َما ِفى ٱأْلَرَْحامِ َوَما تَْدِرى نَفٌْس مَّاذَا تَْكِسُب َغًدا
dan dia mengetahui apa yang di dalam rahim dan tidak mengetahui

jiwa/seorang apa yang dia melakukan besok pagi
Luqman:34
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يَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَْعَلُم َما تَْكِسبُوَن
dia mengetahui rahasia kalian dan ungkapan kalian dan dia

mengetahui apa kalian melakukan
Al-An'aam:3 تَْكِسبُوَن

 فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa adalah

kalian kalian melakukan
Al-A'raaf:39

 َهْل تُْجزَْوَن إاِلَّ ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
apakah kalian diberi balasan kecuali dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Yunus:52

 َوِقيَل لِلظَّٰلِِمنَي ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
dan dikatakan pada orang-orang yang zalim kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian kalian melakukan
Az-Zumar:24

طَْت ِبِهۦ َخِطيٓـَٔتُُهۥ بََلىٰ َمن َكَسَب َسيِّئًَة َوأَحَٰ
ya barang siapa mereka berdua mengerjakan mereka berdua buruk

dan ia meliputi dengannya kesalahannya/dosanya
Al-Baqarah:81 َكَسَب

ُكلُّ ٱْمِرئٍۭ ِبَما َكَسَب رَِهنٌي
tiap seseorang dengan apa yang mereka berdua mengerjakan mereka

berdua terikat / tergantung / tergadai
Ath-Thuur:21

 َمآ أَْغنَىٰ َعنُْه َماُلُهۥ َوَما َكَسَب
tidak dia memberi manfaat dari padanya/kepadanya hartanya dan

tidak mereka berdua mengerjakan mereka berdua
Al-Masad:2

اًل مَِّن الـلَّـِه َجزَآءًۢ ِبَما َكَسبَا نَكَٰ
balasan dengan/bagi apa mereka berdua mengerjakan mereka berdua

peringatan dari Allah
Al-Maidah:38 َكَسبَا

َلَها َما َكَسبَْت
baginya apa ia telah mengusahakan Al-Baqarah:134 َكَسبَْت

َلَها َما َكَسبَْت َوَلُكم مَّا َكَسبْتُْم
baginya apa ia telah mengusahakan dan bagimu apa kalian telah

mengusahakan
Al-Baqarah:141

َولَِٰكن يَُؤاِخذُُكم ِبَما َكَسبَْت ُقُلوبُُكْم
akan tetapi dia menghukum kalian dengan sebab ia telah

mengusahakan hati kalian
Al-Baqarah:225

 ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Al-Baqarah:281

َلَها َما َكَسبَْت َوَعَليَْها َما ٱْكتََسبَْت
baginya apa ia telah mengusahakan dan diatasnya apa dia rencana

melakukan
Al-Baqarah:286

َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Ali-Imran:25
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 ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ali-Imran:161

 أَن تُبَْسَل نَفْسٌۢ ِبَما َكَسبَْت
bahwa dia dibinasakan/dijerumuskan jiwa/seorang disebabkan apa ia

telah mengusahakan
Al-An'aam:70

ِنَها َخيًْرا أَْو َكَسبَْت ِفىٓ إِيمَٰ
atau ia telah mengusahakan di dalam / pada imannya kebaikan

Al-An'aam:158

ِبَما َكَسبَْت َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء
dengan apa ia telah mengusahakan dan mereka menjadikan bagi

Allah sekutu-sekutu
Arraad:33

 لِيَْجِزَى الـلَّـُه ُكلَّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
karena hendak memberi balasan Allah tiap-tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ibrahim:51

ظََهَر ٱْلفََساُد ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدى ٱلنَّاِس
telah nampak kerusakan di dalam darat dan di laut dengan apa/sebab

ia telah mengusahakan tangan-tangan manusia
Ar-Ruum:41

 ٱْليَْوَم تُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت
pada hari patut dibalas tiap jiwa/orang dengan menurut ia telah

mengusahakan
Ghafir:17

فَِبَما َكَسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر
maka disebabkan ia telah mengusahakan tangan-tangan kalian dan

memaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:30

َولِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan untuk diberi balasan tiap jiwa/orang dengan apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Al-Jaatsiyah:22

ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت رَِهينٌَة
tiap jiwa/orang terhadap apa ia telah mengusahakan tergadai/terikat

Al-
Muddaththir:38

۟ ا َكَسبُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم نَِصيٌب مِّمَّ
itulah mereka bagi mereka pembagian besar dari apa mereka telah

melakukan
Al-Baqarah:202 ۟ َكَسبُوا

ا َكَسبُوا۟  الَّ يَْقِدُروَن َعَلىٰ َشىٍْء مِّمَّ
tidak mereka menguasai atas/terhadap sesuatu dari apa mereka telah

melakukan
Al-Baqarah:264

۟ يْطَُٰن ِببَْعِض َما َكَسبُوا  إِنََّما ٱْستَزَلَُّهُم ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah kelak dia akan menggelincirkan mereka

syaitan dengan sebagian/disebabkan apa mereka telah melakukan
Ali-Imran:155

۟  أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن أُبِْسُلوا۟ ِبَما َكَسبُوا
itulah mereka orang-orang yang mereka dibinasakan / dijerumuskan

disebabkan apa mereka telah melakukan
Al-An'aam:70
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يِّـَٔاِت َجزَآُء َسيِّئَةٍۭ ِبِمثْلَِها َوٱلَِّذيَن َكَسبُوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan

balasan kejelekan/bencana dengan sebandingnya
Yunus:27

ا َكَسبُوا۟ َعَلىٰ َشىٍْء الَّ يَْقِدُروَن ِممَّ
tidak mereka menguasai dari apa mereka telah melakukan

atas/terhadap sesuatu
Ibrahim:18

َل َلُهُم ٱْلَعذَاَب َلْو يَُؤاِخذُُهم ِبَما َكَسبُوا۟ َلَعجَّ
jika diambil mereka dengan sebab mereka telah melakukan tentu (ia)

telah benar-benar menyegerakan bagi mereka azab / siksa
Al-Kahfi:58

۟  َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبَما َكَسبُوا
dan jika sekiranya diambil (oleh dia) Allah manusia dengan

apa/sebab mereka telah melakukan
Faathir:45

۟  َوبََدا َلُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا
dan nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan apa mereka telah

melakukan
Az-Zumar:48

ؤآَُلِء فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن هَٰٓ
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan orang-orang yang mereka menganiaya
dari/diantara mereka itu

Az-Zumar:51

َسيُِصيبُُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوَما ُهم ِبُمْعجِِزيَن
kelak (ia) akan menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan tidak mereka bagi para yang melepaskan diri
Az-Zumar:51

ا َكَسبُوا۟ َوُهَو َواِقعٌۢ ِبِهْم تََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang zalim
orang-orang yang takut dari apa mereka telah melakukan dan dia

(ia[lk]) yang menimpa pada mereka

Asy-Syuura:22

أَْو يُوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسبُوا۟ َويَْعُف َعن َكِثيٍر
atau sungguh ingin untuk dibinasakan mereka[pr] (nya) dengan sebab

mereka telah melakukan dan memaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:34

مِّن َورَآِئِهْم َجَهنَُّم واََل يُْغِنى َعنُْهم مَّا َكَسبُوا۟ َشيْـًٔا
dari belakang mereka neraka jahanam dan tidak dia mengkayakan

dari mereka apa-apa mereka telah melakukan sesuatu
Al-Jaatsiyah:10

۟ َوالـلَّـُه أَرَْكَسُهم ِبَما َكَسبُٓوا
dan Allah dia menjerumuskan mereka dengan sebab mereka telah

melakukan
An-Nisa:88 ۟ َكَسبُٓوا

َوَلُكم مَّا َكَسبْتُْم
dan bagimu apa kalian telah mengusahakan Al-Baqarah:134 َكَسبْتُْم
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 َلَها َما َكَسبَْت َوَلُكم مَّا َكَسبْتُْم
baginya apa ia telah mengusahakan dan bagimu apa kalian telah

mengusahakan
Al-Baqarah:141

آ أَْخرَْجنَا َلُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َما َكَسبْتُْم َوِممَّ
apa kalian telah mengusahakan dan dari apa yang kami keluarkan

bagi kalian dari bumi
Al-Baqarah:267

َوَمن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُُهۥ َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
dan barang siapa dia mengerjakan dosa maka sesungguhnyalah dia

mengerjakannya atas/terhadap dirinya sendiri
An-Nisa:111 يَْكِسبُُهۥ

ا يَْكِسبُوَن َوَويٌْل لَُّهم مِّمَّ
dan kecelakaan bagi mereka dari apa mereka usahakan Al-Baqarah:79 يَْكِسبُوَن

ثَْم َسيُْجزَْوَن ِبَما َكانُوا۟ يَْقتَرِفُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكِسبُوَن ٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka usahakan dosa/bohong kelak

akan diberi balasan dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka
mengusahakan

Al-An'aam:120

ا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن  وََكذَٰلَِك نَُولِّى بَْعَض ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعضًۢ
dan demikianlah dijadikan pemimpin sebagian orang-orang yang

zalim bagian dengan apa disebabkan adalah mereka mereka usahakan
Al-An'aam:129

 َولَِٰكن َكذَّبُوا۟ فَأََخذْنَُٰهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
akan tetapi mereka telah mendustakan maka kami ambil/azab mereka

dengan sebab adalah mereka mereka usahakan
Al-A'raaf:96

 َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
balasan dengan/bagi apa adalah mereka mereka usahakan

At-Taubah:82

 َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
balasan dengan/terhadap apa adalah mereka mereka usahakan

At-Taubah:95

 أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
itulah mereka tempat mereka neraka dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka usahakan
Yunus:8

 فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat dari mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Al-Hijr:84

 ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65

 فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat dari/bagi mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Az-Zumar:50
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 فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat bagi mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Ghafir:82

ِعَقُة ٱْلَعذَاِب ٱْلُهوِن ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن  فَأََخذَتُْهْم صَٰ
maka (ia[pr]) akhirnya mengambil mereka (ia[pr]) yang menyambar

(petir) siksa orang-orang yang menghinakan dengan apa adalah
mereka mereka usahakan

Fush-Shilat:17

 لِيَْجِزَى َقْومًۢا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
karena hendak memberi balasan kaum terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan
Al-Jaatsiyah:14

 َكالَّ بَْل َراَن َعَلىٰ ُقُلوِبِهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
sekali-kali tidak bahkan (ia) menutup atas/terhadap hati mereka apa

adalah mereka mereka usahakan

Al-
Mutaffifiin:14

َوَمن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُُهۥ َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
dan barang siapa dia mengerjakan dosa maka sesungguhnyalah dia

mengerjakannya atas/terhadap dirinya sendiri
An-Nisa:111 يَْكِسْب

َوَمن يَْكِسْب َخِطيٓـًَٔة أَْو إِثًْما
dan barang siapa dia mengerjakan kesalahan atau dosa

An-Nisa:112

ثْمِ لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّنُْهم مَّا ٱْكتََسَب ِمَن ٱإْلِ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka apa (ia) sungguh-sungguh

melakukan dari dosa
An-Nuur:11 ٱْكتََسَب

َلَها َما َكَسبَْت َوَعَليَْها َما ٱْكتََسبَْت
baginya apa ia telah mengusahakan dan diatasnya apa dia rencana

melakukan
Al-Baqarah:286 ٱْكتََسبَْت

ا ٱْكتََسبُوا۟ بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
sebagian kalian atas/terhadap bagian bagi orang laki-laki pembagian

besar dari apa mereka melakukan
An-Nisa:32 ۟ ٱْكتََسبُوا

 َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ِبَغيِْر َما ٱْكتََسبُوا۟
dan orang-orang yang disakiti orang-orang yang beriman orang-orang

perempuan beriman dengan tidak/tanpa apa mereka melakukan
Al-Ahzab:58

ا ٱْكتََسنْبَ َوْسـَُٔلوا۟ الـلَّـَه ِمن فَْضلِِهۦٓ َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa mereka

melakukan dan mohonlah Allah dari karunianya
An-Nisa:32 ٱْكتََسنْبَ
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د س ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemurungan, penurunan,

kesedihan, duka, kehilangan, lekuk, keadaan serba sulit, rasa kecil, duka
cita, jaman meleset, bagian yg rendah, tepi danau

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َكَساَدَها
kerugiannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها ٌل ٱْقتَرَفْتُُموَها َوِتجَٰ َوَعِشيرَتُُكْم َوأَْموَٰ
dan keluarga / golongan kalian dan harta kekayaan (kalian)

usahakannya lah dan perniagaan takut/khawatir kerugiannya
At-Taubah:24 َكَساَدَها
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ف س ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemunduran, hilangnya

reputasi, potongan, potong, buah, lagu, penggalan, satuan, lempeng,
kutipan, nukilan, cabik, koli, cebir, lemping, jumlah sedikit, bagian,

pangsa, ulas, daerah, juring, tembereng
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melebihi, memudarkan, jauh

melebihi, menyebabkan kurang penting, mengiris, memotong, menjadi
potongan

ِكْسفًا ِكَسفًا
potongan potong/gumpalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآَء َكَما زََعْمَت َعَليْنَا ِكَسفًا أَْو تُْسِقَط ٱلسَّ
atau dijatuhkan langit sebagaimana (kamu) mengira atas kami

potong/gumpalan
Al-Isra:92 ِكَسفًا

َمآِء فَأَْسِقْط َعَليْنَا ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ
maka (kamu) jatuhkanlah atas kami potong/gumpalan dari langit

Asy-
Syu'araa':187

َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48

َمآِء أَْو نُْسِقْط َعَليِْهْم ِكَسفًا مَِّن ٱلسَّ
atau dijatuhkan atas mereka potong/gumpalan dari langit

Saba':9

َمآِء َساِقطًا يَُقوُلوا۟ َسَحاٌب مَّرُْكوٌم إِن يََرْوا۟ ِكْسفًا مَِّن ٱلسَّ َو
dan jika mereka memperhatikan potongan dari langit (ia[lk]) yang

menjatuhkan dia mengatakan awan (ia[lk]) yang ditumpuk
Ath-Thuur:44 ِكْسفًا
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ل س ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketenangan, kelesuan,

kelemahan, kelembutan, keletihan, kelembaman, kelambanan,
ketidakgiatan, ketidakaktipan, inersi, gaya semu, pengangguran,

kelengahan, hal tak berbuat apa-apa, keadaan tdk berminat, keadaan acuh
tak acuh, kecapaian, kekelesaan, kekurangan tenaga, kelembekan,

kungkang, ketidakcekatan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُكَساَلىٰ
malas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َلٰوِة َقاُموا۟ ُكَساَلىٰ يُرَآُءوَن ٱلنَّاَس إِذَا َقاُمٓوا۟ إَِلى ٱلصَّ َو

dan apabila berdiri kepada/untuk sholat mereka menyesuaikan malas
diperlihatkan manusia

An-Nisa:142 ُكَساَلىٰ
َلٰوةَ إاِلَّ َوُهْم ُكَساَلىٰ  واََل يَأْتُوَن ٱلصَّ

dan tidak mendatangkan / membuat sholat melainkan dan mereka
malas

At-Taubah:54
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ط ش ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pergesekan, bunyi garutan,

pergeseran, perkelahian, tergores, luka gores, persentuhan, pencukuran,
penipuan, pisau cukur listrik, luka lecet, baret, kegores ringan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengikis, mengorek,
menggores, mengeruk, memarut, bergesek, menggaruk, mengerik,

menggesekkan, mengokot, membersihkan, bergeser, mengumpulkan,
menggeser-geserkan, menggosok-gosokkan, menggosok sampai hilang,

menggarut, menggembalakan, makan rumput, menyerempet, menyentuh,
mencukur, bercukur, memotong, mengiris, menyayati, merampok,

membegal, menggarong, merampas, mencuri, menyamun, membatak,
mencopet, memaling

ُكِشطَْت
telah dilenyapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآُء ُكِشطَْت إِذَا ٱلسَّ َو
dan apabila langit telah dilenyapkan At-Takwiir:11 ُكِشطَْت
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Kosakata AlQuran

ف ش ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyingkapan, pencahayaan,

pembukaan, jauhnya, luaran, terbuka, daya angkat, pengangkat,
angkatan, boncengan, goncengan, terang-terangan, buka, celik, bebas,

lapang, lepas, berlubang, kekar, terluang, berlubang-lubang,
pembongkaran, kedapatan, wahyu, ilham, pemberitahuan, penerangan,

telanjang, kosong, gundul, terang, nyata, yg paling sederhana, yg tak
bersepatu, pemberitahuan rahasia, penemuan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menemukan, membuka,
menyingkapkan, menyingkap, memperlihatkan, memberitahukan,

merasakan, mendapatkan, mencium, menciumi, mendapat,
mengungkapkan, mengungkap, menyatakan, membuka kedok,

membongkar, menampakkan, menelanjangi, memamerkan, mengetahui,
buka, mementang, mengembangkan, membentangkan, membeberkan,

dibuka, membukakan, mengembang, mulai bekerja, mengadakan,
memperkembangkan, membeber, menyelidiki, mendapatkan keterangan,
menemukan dgn penggalian, menyingkapkan thd cahaya, memasukkan

cahaya, mengetemukan, menggali, membuka selubung, berkembang,
mengangkat, angkat, menghapus, melepaskan, melepas, menyingkirkan,
mencopot, membunuh, memindahkan, bersihkan, melucuti, mengabar,

melulusi, menggurat, mencabut, berangkat, memulai, mencopoti,
memulakan, mengambil, membawa, melarikan diri, mengurangi,
melucuntukan, reda, menelan, merampok, merampas, membegal,

mencopet, mencuri, mengumpil, mendakikan, menyingsing, menjadi
terang, datang, kentara, mengadukan, membingungkan, mencabuntukan,

terhampar, mengorak, rdatang, mendapati

۟ َكاِشفُوا َكاِشفٌَة َكاِشَف فَيَْكِشُف فََكَشفْنَا
(mereka[lk]) yang

menghilangkan
(ia[pr]) yang

menghilangkan yang menghilangi maka dia
menghilangkan

lalu (kami)
menghilangkan

َكْشَف َكَشفْنَا َكَشفَْت َكَشَف َكاِشفُوا۟
hilang kami

menghilangkan
kamu telah

menghilangkan (ia) menghilangkan (mereka[lk]) yang
menghilangkan
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Kosakata Al-Quran

َويَْكِشُف وََكَشفْنَا وََكَشفَْت ِشفَُٰت كَٰ َكْشَف
dan

menghilangkan
dan (kami)

menghilangkan
dan (ia)

membuka/menghilangkan
(ia[pr]) yang

membuka/menghilangkan hilang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فََكَشفْنَا َما ِبِهۦ ِمن ُضرٍّ
maka Kami perkenankan baginya lalu (kami) menghilangkan apa

yang ada dengannya dari bahaya
Al-Anbiyaa':84 فََكَشفْنَا

فََكَشفْنَا َعنَك ِغطَآَءَك فَبََصرَُك ٱْليَْوَم َحِديٌد
lalu (kami) menghilangkan dari padamu tutup / tabir kamu maka

pandanganmu hari ini amat tajam
Qaaf:22

بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إَِليِْه
bahkan hanya kepadanya mereka menyeru maka dia menghilangkan

apa(bahaya) mereka menyeru kepadanya
Al-An'aam:41 فَيَْكِشُف

فَاَل َكاِشَف َلُهۥٓ إاِلَّ ُهَو
maka tidak ada yang menghilangi baginya kecuali/melainkan dia Al-An'aam:17 َكاِشَف

إِن يَْمَسْسَك الـلَّـُه ِبُضرٍّ فَاَل َكاِشَف َلُهۥٓ َو
dan jika dia menimpakan kepadamu Allah dengan suatu bencana

maka tidak yang menghilangi baginya
Yunus:107

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َكاِشفٌَة
bukankah padanya dari selain Allah (ia[pr]) yang menghilangkan An-Najm:58 َكاِشفٌَة

إِنَّا َكاِشفُوا۟ ٱْلَعذَاِب َقلِياًل إِنَُّكْم َعآِئُدوَن
sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang menghilangkan siksa sedikit

sesungguhnya kalian orang-orang yang kembali
Ad-Dukhaan:15 ۟ َكاِشفُوا

رَّ َعنُكْم إِذَا فَِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم يُْشرُِكوَن ثُمَّ إِذَا َكَشَف ٱلضُّ
kemudian apabila (ia) menghilangkan bahaya dari kalian apabila/tiba-

tiba segolongan diantara kalian kepada tuhan mereka mereka
persekutukan

An-Nahl:54 َكَشَف

َ َلَك َلِئن َكَشفَْت َعنَّا ٱلرِّْجزَ َلنُؤِْمننَّ
jika kamu telah menghilangkan dari kami azab sungguh akan

beriman kepadamu
Al-A'raaf:134 َكَشفَْت

ا َكَشفْنَا َعنُْهُم ٱلرِّْجزَ إَِلىٰٓ أََجٍل فََلمَّ
maka setelah kami menghilangkan dari mereka azab hingga waktu

yang ditentukan
Al-A'raaf:135 َكَشفْنَا

ا َكَشفْنَا َعنُْه ُضرَّهُۥ َمرَّ أَْو َقآِئًما فََلمَّ
atau berdiri maka setelah kami menghilangkan dari padanya bahaya-

nya melewati
Yunus:12
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KosakataAlQuran

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98

ا َكَشفْنَا َعنُْهُم ٱْلَعذَاَب إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن فََلمَّ
maka tatkala kami menghilangkan dari mereka azab / siksa tiba-tiba

mereka mereka melanggar janji
Az-Zukhruf:50

رِّ َعنُكْم واََل تَْحِوياًل فَاَل يَْملُِكوَن َكْشَف ٱلضُّ
maka tidak menguasai hilang bahaya dari kalian dan tidak

memindahkan
Al-Isra:56 َكْشَف

ِشفَُٰت ُضرِِّهۦٓ إِْن أَرَاَدِنىَ الـلَّـُه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ كَٰ
jika apakah menghendaki Allah dengan suatu bencana apakah mereka
(ia[pr]) yang membuka/menghilangkan (ia[lk]) sangat dikuatirkannya

(kkp lampau)

Az-Zumar:38
ِشفَُٰت كَٰ

ًة وََكَشفَْت َعن َساَقيَْها ا َرأَتُْه َحِسبَتُْه ُلجَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) melihatnya dia mengiranya kolam air dan (ia)

membuka/menghilangkan dari kedua betisnya
An-Naml:44 وََكَشفَْت

َوَلْو رَِحْمنَُٰهْم وََكَشفْنَا َما ِبِهم مِّن ُضرٍّ
dan kalau belas kasihani mereka dan (kami) menghilangkan apa yang

dengan mereka (mereka alami) dari bahaya

Al-
Mu'minuun:75

وََكَشفْنَا
ٓوَء أَمَّن يُجِيُب ٱمْلُْضطَرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف ٱلسُّ

siapkah yang diperkenankan orang dalam kesulitan tatkala (ia)
berdo'a kepada-nya dan menghilangkan kejahatan

An-Naml:62 َويَْكِشُف
ُجوِد فَاَل يَْستَِطيُعوَن يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ

pada hari dibuka / disingkap dari betis dan diseru/dipanggil
kepada/untuk bersujud maka tidak mereka mentaati

Al-Qalam:42 يُْكَشُف
بَّنَا ٱْكِشْف َعنَّا ٱْلَعذَاَب إِنَّا ُمؤِْمنُوَن رَّ

ya tuhan kami hilangkanlah dari kami azab / siksa sesungguhnya
kami para yang mempercayai

Ad-Dukhaan:12 ٱْكِشْف
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Kosakata AlQuran

م ض ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menahan, memenjarakan,
mengendalikan, mengekang, membatasi, mencegah, menghalangi,

menghambat, merintangi, memblokir, melintangi, tersedak, tercekik,
mencekik, sesak nafas, tersumbat, kesedakan, kebengkalan, sesak dada,

tercekek

ِظِمنَي َوٱْلكَٰ َمْكظُوٌم ِظِمنَي كَٰ َكِظيٌم
dan orang-orang yang

menahan
orang-orang yang
menahan (marah /

kesedihan)
orang-orang yang

menahan
orang yang menahan
(marah / kesedihan)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْت َعيْنَاهُ ِمَن ٱْلُحزِْن فَُهَو َكِظيٌم َوٱبْيَضَّ
dan menjadi putih kedua matanya dari/karena kesedihan maka/akan

tetapi ia orang yang menahan (marah / kesedihan)
Yusuf:84 َكِظيٌم

َر أََحُدُهم ِبٱأْلُنثَىٰ ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم إِذَا بُشِّ  َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan anak

perempuan jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang
menahan (marah / kesedihan)

An-Nahl:58

 ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم
jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang menahan

(marah / kesedihan)
Az-Zukhruf:17

ِظِمنَي َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَءازِفَِة إِِذ ٱْلُقُلوُب َلَدى ٱْلَحنَاِجِر كَٰ
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari yang dekat ketika

hati di sisi kerongkongan orang-orang yang menahan
Ghafir:18 ِظِمنَي كَٰ

إِذْ نَاَدٰى َوُهَو َمْكظُوٌم
ketika (dia) menyeru dan dia orang-orang yang menahan (marah /

kesedihan)
Al-Qalam:48 َمْكظُوٌم

ِظِمنَي ٱْلَغيَْظ َوٱْلَعاِفنَي َعِن ٱلنَّاِس َوٱْلكَٰ
dan orang-orang yang menahan kemarahan/kebencian dan orang-

orang yang memaafkan dari manusia/orang lain
Ali-Imran:134 ِظِمنَي َوٱْلكَٰ
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Kosakata AlQuran

ب ع ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kubus, dadu, pangkat tiga,

lereng, lerengan, landaian, kaki, telapak kaki, langkah, ceker, umbi, bagian
bawah, telapakan kaki, suku, hak, tumit sepatu, susuh, segi, bangsat,

bedebah, tempat tumit di kaus kaki, tempat tumit di kaos kaki.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuntuti, memangkatkan
tiga, berjalan kaki, membayar, menyentuh dgn tumit, memperturuntukan,

ikut dekat-dekat tumit.

ٱْلَكْعبنَْيِ ٱْلَكْعبَِة ٱْلَكْعبََة وََكَواِعَب
kedua mata-kaki Ka'bah Ka'bah dan gadis-gadis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكَواِعَب أَتْرَابًا
dan gadis-gadis sebaya An-Naba:33 وََكَواِعَب

َجَعَل الـلَّـُه ٱْلَكْعبََة ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم ِقيًَٰما لِّلنَّاِس
ia menjadikan Allah KaXbah rumah/baitullah suci berdiri bagi

manusia
Al-Maidah:97 ٱْلَكْعبََة

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah ataudenda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95
ٱْلَكْعبَِة

َوٱْمَسُحوا۟ ِبرُُءوِسُكْم َوأَرُْجَلُكْم إَِلى ٱْلَكْعبنَْيِ
dan kalian hendaklah mengusap dengan/pada kepala kalian dan kaki

kalian sampai kedua mata-kaki
Al-Maidah:6 ٱْلَكْعبنَْيِ
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Kosakata AlQuran

ا ف ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesamaan, kemiripan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencukupi, menyamai,
memadai, adalah cukup, memadakan

ُكفًُوا
kesamaan / kesetaraan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ ُكفًُوا أََحدٌۢ
dan tidak adalah dia baginya kesamaan / kesetaraan seorang Al-Ikhlas:4 ُكفًُوا
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Kosakata AlQuran

ت ف ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belenggu, kongkong,

kungkung, alat penyangga, rantai, penghalang, rantai kaki, kekang-
kekang, borgol, gari

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِكفَاتًا
tempat berkumpul

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََلْم نَْجَعِل ٱأْلَرَْض ِكفَاتًا
tidakkah/bukankah menjadikan bumi tempat berkumpul Al-Mursalaat:25 ِكفَاتًا
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Kosakata AlQuran

ر ف ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesangsian, dukuh, desa

kecil, dusun kecil, dokoh, kelompok pondok di desa-desa, pemfitnahan,
penghujahan, ketidaksetiaan, ateisme, keateisan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengutuk, menyeranah,
menyerapah, menyangsikan, tdk percaya

أَْكفَرَهُۥ أَُكفَّارُُكْم أََكفَرْتُم أََكفَرَْت َكاِفُروَن
(ia[lk]) sangat

membangkanginya
apakah orang-orang
kafir diantara kalian

mengapa kalian
mengingkari

apakah/mengapa
(kamu) kafir /
mengingkari

orang-orang yang
telah kafir

ِبُكفْرِِهْم ِبُكفْرَِك ِفِريَن ِبكَٰ أَْكفُُر أَْكفَرَهُۥ
dengan kekafiran

mereka dengan kekafiranmu dengan orang-orang
yang ingkar mengingkari (ia[lk]) sangat

membangkanginya

تَْكفُُروَن تَْكفُُروا۟ ِبٱْلُكفِْر ِفِريَن ِبٱْلكَٰ ِبُكفْرِِهْم
kalian mengingkari kalian mengingkari dengan perbuatan

kekafiran
dengan orang-orang

kafir
dengan kekafiran

mereka

َسيَْكفُُروَن تَْكفُْر تَْكفُُرٓوا۟ تَْكفُُروِن تَْكفُُروَن
kelah mengingkari kamu kafir kalian mengingkari kalian

mengingkariku kalian mengingkari

فََكفَّٰرَتُُهۥٓ فََكفَُروا۟ فََكفَرَْت فَتَْكفُُروَن َسيَْكفُُروَن
maka dendanya lalu (mereka)

mengingkari
maka/tetapi (ia)

mengingkari lalu mengingkari kelah mengingkari

َكاِفرٍۭ َكاِفٌر َكافُوًرا فَْليَْكفُْر فََكفَّٰرَتُُهۥٓ
pengingkari pengingkar /

pembangkang
kekafiran /
keingkaran maka (ia) kafirlah maka dendanya

4856

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20


Kosakata Al-Quran

۟ َكفَُرٓوا َكفَُروا۟ َكفََر َكاِفرَةٌ َكاِفرٍۭ
mereka mengingkari mereka mengingkari ia mengingkari yang mengingkari pengingkari

َكفَرْنَا َكفَرْتُْم َكفَرْتُم َكفَرُْت َكفَُرٓوا۟
(kami) mengingkari (kalian)

mengingkari
(kalian)

mengingkari (aku) mengingkari mereka mengingkari

َكفَّاًرا َكفُوٍر َكفُوٌر َكفُوًرا َكفَرْنَا
orang yang sangat

ingkar keingkaran keingkaran kekafiran /
keingkaran (kami) mengingkari

َكفََّر َكفَّارَةٌ َكفَّاٍر َكفَّاٌر َكفَّاًرا
(ia) telah benar-

benar menghapus denda orang yang sangat
kafir

orang yang sangat
ingkar

orang yang sangat
ingkar

ِفِريَن كَٰ ِفُروَن كَٰ َكفَّٰرَةُ َكفَّٰرَةٌ َكفََّر
orang-orang kafir orang-orang yang

telah kafir denda denda (ia) telah benar-
benar menghapus

ُكفَّاٌر ُكفَّاًرا ُكِفَر ُكفُوًرا ِفِريَن كَٰ
sangat

membangkang kekafiran telah diingkari keingkaran orang-orang kafir

ُكفْرُهُۥ ُكفْرُُهْم ُكفَْراَن ُكفًْرا ُكفَّاٌر
kekafirannya kekafiran mereka pengingkaran kekafiran sangat

membangkang

َلَكفُوٌر َلتَْكفُُروَن أَلَُكفَِّرنَّ ُكفْرُهُۥٓ ُكفْرُهُۥ
sungguh ingkar sungguh

mengingkari
sungguh aku akan

menghapus kekafirannya kekafirannya

أِلَْكفَُر َلنَُكفَِّرنَّ ِفُروَن َلكَٰ َلَكفَّرْنَا َلَكفُوٌر
supaya aku kafir sungguh akan

ditutupi/dihapus
benar-benar orang-
orang yang telah

ingkar
tentu kami

menghapuskan sungguh ingkar
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لِيَُكفَِّر لِيَْكفُُروا۟ لِْلُكفِْر ِفِريَن لِْلكَٰ أِلَْكفَُر
karena akan

menutup
sehingga

mengingkari
bagi/kepada

kekafiran
bagi orang-orang

kafir supaya aku kafir

مَّا َما ِفِريَن لِّْلكَٰ َُكفَِّرنَّ ألَّ لِيَُكفَِّر
orang-orang yang
membangkang /

kafir
bagi orang-orang

kafir
bagi orang-orang

kafir
sungguh aku akan

menghapus
karena akan

menutup

َوتَْكفُُروَن َوِبُكفْرِِهْم نَّْكفَُر نَُكفِّْر مَّا
dan kalian

mengingkari
dan karena

kekafiran mereka kafir kami menghapuskan
orang-orang yang
membangkang /

kafir

وََكفَرْتُم وََكفَُروا۟ وََكفَرَت وََكفََر َوتَْكفُُروَن
dan (kalian)
mengingkari

dan (mereka)
mengingkari

dan (ia)
mengingkari

dan (ia)
mengingkari

dan kalian
mengingkari

وَُكفْرٌۢ وَُكفًْرا وََكفِّْر وََكفَرْنَا وََكفَرْتُم
dan kekafiran dan kekafiran dan kamu hendaklah

menghapuskan
dan (kami)

mengingkari
dan (kalian)
mengingkari

َويَْكفُُروَن َونَْكفُُر ِفِريَن َولِْلكَٰ وَُكفْرِِهم وَُكفْرٌۢ
dan mereka
mengingkari dan mengingkari dan bagi orang-

orang kafir
dan kekafiran

mereka dan kekafiran

۟ َوٱْكفُُرٓوا َويَُكفِّْر َويَُكفُِّر َويَُكفَِّر َويَْكفُُروَن
dan mereka
mengingkari dan dihapus dan dia

menghapuskan
dan benar-benar

hendak menghapus
dan mereka
mengingkari

يَْكفُُر َوٱْلُكفَّاَر ِفِريَن َوٱْلكَٰ
mereka mengingkari dan orang-orang kafir dan orang-orang kafir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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ِفُروَن َكاِفُروَن إِنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
mereka berkata sesungguhnya kami terhadap apa dengannya

dengannya orang-orang yang telah kafir
Az-Zukhruf:24 َكاِفُروَن

أََكفَرَْت ِبٱلَِّذى َخَلَقَك ِمن تُرَاٍب
apakah/mengapa (kamu) kafir / mengingkari dengan yang (ia)

menciptakan kamu dari tanah
Al-Kahfi:37 أََكفَرَْت

ِنُكْم فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka

mengapa kalian mengingkari sesudah iman kalian
Ali-Imran:106 أََكفَرْتُم

أَُكفَّارُُكْم َخيٌْر مِّْن أُ۟ولَِٰٓئُكْم أَْم َلُكم بَرَآَءةٌ ِفى ٱلزُّبُِر
apakah orang-orang kafir diantara kalian kebaikan dari mereka itu

atau bagi kalian berlepas diri di dalam kitab-kitab / potongan-
potongan terdahulu

Al-Qamar:43 أَُكفَّارُُكْم

ُن َمآ أَْكفَرَهُۥ نسَٰ ُقِتَل ٱإْلِ
dia telah dibunuh manusia apa (ia[lk]) sangat membangkanginya Abasa:17 أَْكفَرَهُۥ

لِيَبُْلَوِنىٓ َءأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر
untuk mengujiku apakah (aku) bersyukur (kt tanya) atau mengingkari An-Naml:40 أَْكفُُر

ِفِريَن لَّيُْسوا۟ ِبَها ِبكَٰ
mereka tidaklah padanya dengan orang-orang yang ingkar Al-An'aam:89 ِفِريَن ِبكَٰ

ِب ٱلنَّاِر ُقْل تََمتَّعْ ِبُكفْرَِك َقلِياًل إِنََّك ِمْن أَْصحَٰ
kamu hendaklah mengatakan (ia) kemudian bersenang-senanglah

dengan kekafiranmu sedikit sesungguhnya kamu dari/termasuk
kaum/golongan neraka

Az-Zumar:8
ِبُكفْرَِك

بَل لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم
bahkan sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran mereka Al-Baqarah:88 ِبُكفْرِِهْم

 َوأُْشِربُوا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلِعْجَل ِبُكفْرِِهْم
dan mereka meminum di dalam hati mereka anak-anak lembu dengan

kekafiran mereka
Al-Baqarah:93

َولَِٰكن لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم فَاَل يُؤِْمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل
akan tetapi sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran

mereka maka tidak mereka beriman kecuali sedikit
An-Nisa:46

 َوَقْولِِهْم ُقُلوبُنَا ُغْلفٌۢ بَْل طَبَعَ الـلَّـُه َعَليَْها ِبُكفْرِِهْم
dan perkataan mereka hati kami tutup bahkan (ia) menutup mati

Allah diatasnya dengan kekafiran mereka
An-Nisa:155
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ِفِريَن َوالـلَّـُه ُمِحيطٌۢ ِبٱْلكَٰ
dan Allah sangat meliputi dengan orang-orang kafir Al-Baqarah:19 ِفِريَن ِبٱْلكَٰ

ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ  َو
dan sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan

orang-orang kafir
At-Taubah:49

ِفِريَن إِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيطَةٌۢ ِبٱْلكَٰ  يَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َو
(mereka[lk]) mohon menyegerakan kepadamu dengan azab dan

sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh meliputi dengan orang-
orang kafir

Al-Ankabuut:54

أَيَأُْمرُُكم ِبٱْلُكفِْر بَْعَد إِذْ أَنتُم مُّْسلُِموَن
apakah ia menyuruh kalian dengan perbuatan kekafiran sesudah

ketika kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:80 ِبٱْلُكفِْر

إِذَا َجآُءوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َوَقد دََّخُلوا۟ ِبٱْلُكفِْر  َو
dan jika mereka datang kepada kalian mereka berkata kami telah

beriman dan sesungguhnya mereka masuk dengan perbuatan
kekafiran

Al-Maidah:61

ِهِديَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهم ِبٱْلُكفِْر أُ۟ولَِٰٓئَك شَٰ
orang-orang yang mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

dengan perbuatan kekafiran itulah mereka
At-Taubah:17

َولَِٰكن مَّن َشرََح ِبٱْلُكفِْر َصْدًرا فََعَليِْهْم َغَضٌب مَِّن الـلَّـِه
akan tetapi barang siapa (ia) melapangkan dengan perbuatan

kekafiran dada maka atas mereka kemurkaan dari Allah
An-Nahl:106

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ َو
dan jika kalian mengingkari maka sesungguhnya milik Allah apa di

dalam langit dan tidak di dalam bumi
An-Nisa:131 ۟ تَْكفُُروا

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ لِـلَّـِه َما ِفى ٱلسَّ فَـَٔاِمنُوا۟ َخيًْرا لَُّكْم َو
maka kalian hendaklah beriman kebaikan bagi kalian dan jika kalian

mengingkari maka sesungguhnya milik Allah segala apa di dalam
langit dan bumi

An-Nisa:170

إِن تَْكفُُروا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َعنُكْم
jika kalian mengingkari maka sesungguhnya Allah sangat kaya dari

kalian
Az-Zumar:7

َكيَْف تَْكفُُروَن ِبالـلَّـِه
bagaimana menurut kalian mengingkari kepada Allah Al-Baqarah:28 تَْكفُُروَن

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن
hai ahli kitab mengapa kalian mengingkari pada ayat-ayat Allah dan

kalian kalian menyaksikan
Ali-Imran:70
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ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab mengapa kalian

mengingkari dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:98

وََكيَْف تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُتَْلىٰ َعَليُْكْم َءايَُٰت الـلَّـِه
dan bagaimana kalian mengingkari dan kalian kamu membaca atas

kalian ayat-ayat Allah
Ali-Imran:101

 فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa disebabkan adalah

kalian kalian mengingkari
Ali-Imran:106

َودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا۟ فَتَُكونُوَن َسَوآًء
mereka ingin atau kalian mengingkari sebagaimana mereka

mengingkari maka adalah kalian sama
An-Nisa:89

 َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30

 فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa/sebab

adalah kalian kalian mengingkari
Al-Anfaal:35

 ٱْصَلْوَها ٱْليَْوَم ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
masuklah kedalamnya hari ini karena adalah kalian kalian

mengingkari
YaaSiin:64

 َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
dan demi tuhan kami dia mengatakan maka kalian hendaklah

merasakan azab / siksa sebab adalah kalian kalian mengingkari
Al-Ahqaaf:34

ٓوِء َوَودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن  َويَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهم ِبٱلسُّ
dan dia meluaskan kepadamu tangan mereka dan lidah mereka

dengan/pada yang buruk dan menginginkan sekiranya/supaya kalian
mengingkari

Al-
Mumtahinah:2

َوٱْشُكُروا۟ لِى واََل تَْكفُُروِن
dan kalian hendaklah bersyukur kepadaKu dan jangan kalian

mengingkariku
Al-Baqarah:152 تَْكفُُروِن

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِن تَْكفُُرٓوا۟ أَنتُْم َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan dia mengucapkan Musa jika kalian mengingkari kalian dan orang

di dalam bumi semuanya
Ibrahim:8 ۟ تَْكفُُرٓوا

فَاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َما يُفَرُِّقوَن ِبِهۦ بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوزَْوِجِهۦ
maka jangan kamu kafir maka mereka mengetahui diantara keduanya

apa mereka diceraikan dengannya antara seseorang dan istrinya
Al-Baqarah:102 تَْكفُْر
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َكالَّ َسيَْكفُُروَن ِبِعبَاَدِتِهْم َويَُكونُوَن َعَليِْهْم ِضدًّا
sekali-kali tidak kelah mengingkari dengan peribadatan mereka dan

adalah atas mereka lawan/musuh
Maryam:82 َسيَْكفُُروَن

ِن فَتَْكفُُروَن يمَٰ إِذْ تُْدَعْوَن إَِلى ٱإْلِ
ketika/karena diseru/diajak kepada keimanan lalu mengingkari Ghafir:10 فَتَْكفُُروَن

فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112 فََكفَرَْت

فََكفَُروا۟ ِبِهۦ فََسْوَف يَْعَلُموَن
lalu (mereka) mengingkari dengannya maka kelak mereka

mengetahui

Ash-
Shaafaat:170

۟ فََكفَُروا
فََكفَُروا۟ فَأََخذَُهُم الـلَّـُه إِنَُّهۥ َقِوىٌّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب

lalu (mereka) mengingkari maka dia akhirnya mengambil/menyiksa
mereka Allah sesungguhnya dia benar-benar kuat sangat keras/berat

balasan

Ghafir:22

۟ فََقاُلٓوا۟ أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا۟ َوتََولَّوا
maka mereka mengatakan apakah manusia memberi petunjuk kepada

kami lalu (mereka) mengingkari dan memalingkan
At-Taghaabun:6

ِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم فََكفَّٰرَتُُهۥٓ إِطَْعاُم َعَشرَِة َمسَٰ
maka dendanya kalian hendaklah memberi makan sepuluh orang-

orang miskin dari dia masuk kedalam pertengahan/biasa apa kalian
memberi makan keluargamu

Al-Maidah:89
فََكفَّٰرَتُُهۥٓ

َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي نَاًرا
dan barang siapa ia menghendaki maka (ia) kafirlah sesungguhnya

kami kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim api
Al-Kahfi:29 فَْليَْكفُْر

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمزَاُجَها َكافُوًرا
sesungguhnya yang berbuat baik minum dari piala/gelas adalah dia

campurannya kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:5 َكافُوًرا

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَيَُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُ۟ولَِٰٓئَك َحِبطَْت أَْعمَٰ
maka dia mati dan dia pengingkar / pembangkang maka itulah

mereka dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat
Al-Baqarah:217 َكاِفٌر

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكْم فَِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّؤِْمٌن
dia yang ia menciptakan kalian maka diantara kamu pengingkar /

pembangkang dan antara kamu orang yang beriman
At-Taghaabun:2
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َل َكاِفرٍۭ ِبِهۦ واََل تَُكونُٓوا۟ أَوَّ
dan jangan adalah kalian paling pertama pengingkari dengannya Al-Baqarah:41 َكاِفرٍۭ

ثَْليِْهْم َرأَْى ٱْلَعنْيِ َوأُْخَرٰى َكاِفرَةٌ يََرْونَُهم مِّ
dan yang lain yang mengingkari mereka melihat mereka dua kali

sebanyak mereka pandangan mata-mata
Ali-Imran:13 َكاِفرَةٌ

ْحَر يَِٰطنَي َكفَُروا۟ يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ ُن َولَِٰكنَّ ٱلشَّ َوَما َكفََر ُسَليْمَٰ
dan tidak ia mengingkari sulaiman akan tetapi syaitan-syaitan mereka

mengingkari mereka diajarkan manusia sihir
Al-Baqarah:102 َكفََر

َقاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتُِّعُهۥ َقلِياًل
dia mengatakan dan orang ia mengingkari maka ia memberi

kesenangan kepadanya sedikit
Al-Baqarah:126

۟ َوِمنُْهم مَّن َكفََر َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتَُلوا
dan diantara mereka orang ia mengingkari dan jika ia menghendaki

Allah tidak mereka dibunuh
Al-Baqarah:253

فَبُِهَت ٱلَِّذى َكفََر َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia telah dihilangankan akal yang ia mengingkari dan Allah

tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi
Al-Baqarah:258

َلِمنَي َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َعِن ٱْلعَٰ
dan barang siapa ia mengingkari maka sesungguhnya Allah sangat

kaya dari semesta alam
Ali-Imran:97

فََمن َكفََر بَْعَد ذَٰلَِك ِمنُكْم
maka barang siapa ia mengingkari sesudah itu diantara kalian

Al-Maidah:12

۟ لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sungguh ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

Al-Maidah:17

۟ َلَقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

Al-Maidah:72

لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه ثَالُِث ثَلَٰثٍَة
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

sesungguhnya Allah yang tiga ketiga
Al-Maidah:73

ِنِهۦٓ َمن َكفََر ِبالـلَّـِه ِمۢن بَْعِد إِيمَٰ
barang siapa ia mengingkari kepada Allah dari sesudah imannya

An-Nahl:106

َ َمااًل َوَوَلًدا أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77
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َوَمن َكفََر بَْعَد ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan barangsiapa ia mengingkari sesudah itu maka itulah mereka

mereka yang melakukan kesembarangan
An-Nuur:55

أَنَا۠ َءاِتيَك ِبِهۦ َقبَْل أَن يَرْتَدَّ إَِليَْك طَرْفَُك َوَمن َكفََر فَِإنَّ َربِّى َغِنىٌّ َكِريٌم
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa dia

berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa ia mengingkari maka
sesungguhnya Tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia

An-Naml:40

َمن َكفََر فََعَليِْه ُكفْرُهُۥ
barangsiapa ia mengingkari maka atasnya kekafirannya

Ar-Ruum:44

َوَمن َكفََر فَِإنَّ الـلَّـَه َغِنىٌّ َحِميٌد
dan barang siapa yang ia mengingkari maka sesungguhnya Allah

sangat kaya Maha Terpuji
Luqman:12

َوَمن َكفََر فَاَل يَْحزُنَك ُكفْرُهُۥٓ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
dan barang siapa yang ia mengingkari maka jangan dia menyusahkan

kamu kekafirannya kepada kami tempat kembali mereka
Luqman:23

فََمن َكفََر فََعَليِْه ُكفْرُهُۥ
maka barang siapa ia mengingkari maka atasnya/menimpa

kekafirannya
Faathir:39

ا َكفََر َقاَل إِنِّى بَِرٓىٌء مِّنَك فََلمَّ
maka tatkala ia mengingkari dia mengatakan sesungguhnya aku

berlepas diri daripadamu
Al-Hasyr:16

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسَوآٌء َعَليِْهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sama saja atas

mereka
Al-Baqarah:6 ۟ َكفَُروا

 َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Baqarah:26

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Baqarah:39

۟  وََكانُوا۟ ِمن َقبُْل يَْستَفِْتُحوَن َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan adalah mereka dari sebelum mereka memohon kemenangan

atas/terhadap orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Baqarah:89

ا َجآَءُهم مَّا َعرَفُوا۟ َكفَُروا۟ ِبِهۦ فََلمَّ
maka setelah ia datang kepada mereka apa mereka mengetahui

mereka mengingkari dengannya
Al-Baqarah:89

ْحَر يَِٰطنَي َكفَُروا۟ يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ ُن َولَِٰكنَّ ٱلشَّ َوَما َكفََر ُسَليْمَٰ
dan tidak ia mengingkari sulaiman akan tetapi syaitan-syaitan mereka

mengingkari mereka diajarkan manusia sihir
Al-Baqarah:102
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مَّا يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari dari

penduduk kitab
Al-Baqarah:105

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Al-Baqarah:161

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكَمثَِل ٱلَِّذى يَنِْعُق
dan perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari seperti

perumpamaan yang (dia) meneriakkan/memanggil
Al-Baqarah:171

زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari kehidupan

dunia
Al-Baqarah:212

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari

kepada/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:4

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak dia

mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka
Ali-Imran:10

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َستُْغَلبُوَن
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kelak mereka akan dikalahkan
Ali-Imran:12

۟ رَُك ِمَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا  َوُمطَهِّ
dan/serta yang mensucikan kamu daripada orang-orang yang mereka

mengingkari
Ali-Imran:55

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَأَُعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka adapun orang-orang yang mereka mengingkari maka dia akan
menyiksa mereka azab / siksa sangat keras/berat di dalam dunia dan

akhirat

Ali-Imran:56

ِنِهْم َكيَْف يَْهِدى الـلَّـُه َقْوًما َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
bagaimana menurut dia menunjukkan Allah kaum mereka

mengingkari sesudah iman mereka
Ali-Imran:86

ِنِهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sesudah iman

mereka
Ali-Imran:90

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Ali-Imran:91

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak akan dia
mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka

Ali-Imran:116
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۟  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati

orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:149

َسنُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
akan melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang mereka

mengingkari ketakutan itu
Ali-Imran:151

۟  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:156

اَل يَُغرَّنََّك تََقلُُّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
tidak dia menipu kamu dia membuat hilir mudik orang-orang yang

mereka mengingkari di dalam negeri
Ali-Imran:196

يَْوَمِئٍذ يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَعَصُوا۟ ٱلرَُّسوَل
pada hari itu ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari

dan mereka mendurhakai rasul
An-Nisa:42

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada

ayat-ayat Kami kelak/bakal kami masukkan mereka api
An-Nisa:56

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلطَُّٰغوِت
dan orang-orang yang mereka mengingkari mereka terbunuh di dalam

jalan taghut (berhala)
An-Nisa:76

۟  َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84

َودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا۟ فَتَُكونُوَن َسَوآًء
mereka ingin atau kalian mengingkari sebagaimana mereka

mengingkari maka adalah kalian sama
An-Nisa:89

۟  فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sungguh

mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-
orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102

۟  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani kemudian

mereka mengingkari
An-Nisa:137
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ثُمَّ َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا۟ ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفًْرا
kemudian mereka mengimani kemudian mereka mengingkari

kemudian kalian menambahkan kekafiran
An-Nisa:137

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
An-Nisa:167

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوظََلُموا۟ َلْم يَُكِن الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

berbuat dzalim tidak adalah Allah
An-Nisa:168

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن ِديِنُكْم فَاَل تَْخَشْوُهْم َوٱْخَشْوِن
orang-orang yang mereka mengingkari dari agama kalian maka

janganlah kalian takut pada mereka dan kalian takutlah kepadaKu
Al-Maidah:3

۟ َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

Al-Maidah:10

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sekiranya

Al-Maidah:36

نَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َليََمسَّ
agar sungguh-sungguh ia akan menyentuhkan orang-orang yang

mereka mengingkari dari mereka siksaan sangat pedih
Al-Maidah:73

ُلِعَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ لَِساِن
dikutuk oleh dia orang-orang yang mereka mengingkari dari Bani

Israil atas/terhadap lisan
Al-Maidah:78

۟ نُْهْم يَتََولَّْوَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا  تََرٰى َكِثيًرا مِّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat sangat banyak dari mereka

mereka memalingkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Maidah:80

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Maidah:86

۟  واََل َحامٍ َولَِٰكنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan tidak haam akan tetapi orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Maidah:103

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي فََقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Al-Maidah:110

ثُمَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم يَْعِدُلوَن
kemudian orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka mereka mengadili
Al-An'aam:1

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:66
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َوَقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:90

َسأُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
kelak akan aku melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang

mereka mengingkari ketakutan itu
Al-Anfaal:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ زَْحفًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui orang-orang yang mereka mengingkari penyerangan
Al-Anfaal:15

إِذْ يَْمُكُر ِبَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِيُثِْبتُوَك أَْو يَْقتُُلوَك َو
dan ketika (ia[lk]) merencanakan tipu daya (kk lsedang/akan)
terhadap kamu orang-orang yang mereka mengingkari untuk

menahanmu atau (mereka[lk]) membunuhmu

Al-Anfaal:30

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم لِيَُصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari mereka

menafkahkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah
Al-Anfaal:36

۟  َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ يَتََوفَّى ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika menjadi

mewafatkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:50

َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم
mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah maka dia akhirnya

mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:52

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah orang-orang

yang mereka mengingkari maka mereka tidak mereka beriman
Al-Anfaal:55

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسبَُقٓوا۟ إِنَُّهْم اَل يُْعجِزُوَن واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang
mereka mengingkari (mereka) mendahului/lolos sesungguhnya

mereka tidak dilemahkan

Al-Anfaal:59

۟ ا۟ئٌَة يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُروا إِن يَُكن مِّنُكم مِّ  َو
dan jika adalah dia diantara kalian seratus mengalahkan seribu dari

pada orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:65

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang yang mereka mengingkari sebagian mereka

pelindung-pelindung bagian
Al-Anfaal:73

ِر ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

siksaan pedih
At-Taubah:3
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۟  َوأَنزََل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوَعذََّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan Dia menurunkan para bala tentara tidak melihatnya dan (ia) telah

benar-benar mengazab orang-orang yang mereka mengingkari
At-Taubah:26

ِهـُٔوَن َقْوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل ذَٰلَِك َقْوُلُهم ِبأَفْوَِٰهِهْم يُضَٰ
itu ucapan/perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka semakin

meniru perkataan orang-orang yang mereka mengingkari dari
sebelum

At-Taubah:30

۟  إِنََّما ٱلنَِّسىُٓء ِزيَاَدةٌ ِفى ٱْلُكفِْر يَُضلُّ ِبِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا
sesungguhnya hanyalah mengundur-undurkan tambahan di dalam

kekafiran disesatkan dengannya orang-orang yang mereka
mengingkari

At-Taubah:37

إِذْ أَْخرََجُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثَاِنىَ ٱثْننَْيِ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar ia orang-orang yang mereka

mengingkari (ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) dua
At-Taubah:40

فَْلىٰ َوَجَعَل َكلَِمَة ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلسُّ
dan dia menjadikan kalimat / seruan orang-orang yang mereka

mengingkari rendah
At-Taubah:40

إآِلَّ أَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َوِبرَُسولِِهۦ
kecuali sesungguhnya mereka mereka mengingkari kepada Allah dan

rasulnya
At-Taubah:54

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
itu karena sesungguhnya mereka mereka mengingkari kepada Allah

dan rasul-nya
At-Taubah:80

إِنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَماتُوا۟ َوُهْم فَِٰسُقوَن
sesungguhnya mereka mereka mengingkari dengan Allah dan rasul-

nya dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah fasik
At-Taubah:84

َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka siksaan sangat pedih
At-Taubah:90

ِت ِبٱْلِقْسِط َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dengan adil dan orang-

orang yang mereka mengingkari bagi mereka tambahan minuman
dari air panas sangat mendidih

Yunus:4

فََقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Huud:27

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أآََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا۟ َربَُّهْم
dan pada hari kiamat-kiamat ingatlah sesungguhnya kaum 'ad mereka

mengingkari tuhan
Huud:60

أآََل إِنَّ ثَُموَدا۟ َكفَُروا۟ َربَُّهْم أاََل بُْعًدا لِّثَُموَد
ingatlah sesungguhnya kaum tsamud mereka mengingkari tuhan

ingatlah kebinasaan bagi kaum tsamud
Huud:68
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أَِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديٍد أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم
apakah sesungguhnya (kami) sungguh dalam penciptaan/kejadian
baru itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari kepada

tuhan mereka

Arraad:5

بِِّهۦٓ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu tanda dari tuhannya
Arraad:7

بِِّهۦ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu ayat dari tuhannya
Arraad:27

واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ تُِصيبُُهم ِبَما َصنَُعوا۟ َقارَِعٌة
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari ditimpa

mereka[lk] dengan sebab (mereka) mengusahakan (ia[pr]) yang
menjadi pengejut / pembuat bencana

Arraad:31

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32

ِبيِل بَْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمْكرُُهْم َوُصدُّوا۟ َعِن ٱلسَّ
bahkan dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari tipu

daya mereka dan menghalangi dari jalan
Arraad:33

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْسَت ُمرَْساًل
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari kamu bukankah

orang-orang yang cekatan untuk diutus
Arraad:43

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِرُُسلِِهْم َلنُْخرَِجنَُّكم مِّْن أَرِْضنَآ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari kepada

rasul-rasul mereka sungguh akan diusir kalian[lk] dari negeri kami
Ibrahim:13

ُلُهْم َكرََماٍد ثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم أَْعمَٰ مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka amal-amal mereka seperti abu
Ibrahim:18

بََما يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو َكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي رُّ
kadang-kadang ia menginginkan orang-orang yang mereka

mengingkari seandainya adalah mereka orang-orang yang berserah
diri

Al-Hijr:2

ثُمَّ اَل يُؤْذَُن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

dan tidak mereka mohon untuk dikasihani
An-Nahl:84

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah
An-Nahl:88
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ذَٰلَِك َجزَآؤُُهم ِبأَنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu balasan mereka karena sesungguhnya mereka mereka

mengingkari dengan ayat-ayat kami
Al-Isra:98

ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َويُجَٰ
dan akan berusaha untuk membantah orang-orang yang mereka
mengingkari dengan bathil agar dilenyapkan (oleh mereka[lk])

dengannya hak/kebenaran

Al-Kahfi:56

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َولَِقآِئِهۦ
itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat tuhan mereka dan pertemuan dengannya
Al-Kahfi:105

۟  ذَٰلَِك َجزَآؤُُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكفَُروا
itu balasan mereka neraka jahanam dengan apa/sebab mereka

mengingkari
Al-Kahfi:106

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن مَّْشَهِد يَْومٍ َعِظيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

tempat/waktu menyaksikan hari yang besar
Maryam:37

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Maryam:73

۟  َلْو يَْعَلُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا
seandainya dia mengetahui orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Anbiyaa':39

ذَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يََٰويَْلنَا َقْد ُكنَّا ِفى َغفَْلٍة مِّْن هَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari aduhai celaka kami sungguh

telah adalah kami di dalam lalai/lengah daripada ini
Al-Anbiyaa':97

فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُقطَِّعْت َلُهْم ِثيَاٌب مِّن نَّاٍر
maka orang-orang yang mereka mengingkari dipotong-potong untuk

mereka pakaian dari api neraka
Al-Hajj:19

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
Al-Hajj:25

نُْه واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِمْريٍَة مِّ
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

keraguan dari padanya
Al-Hajj:55

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami maka itulah mereka bagi mereka siksaan yang
sangat menghinakan

Al-Hajj:57

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72
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َوَعَدَها الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
(ia) janjikannya Allah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

seburuk-buruk tempat kembali
Al-Hajj:72

ذَآ فََقاَل ٱمْلََلؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َما هَٰ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya tidaklah ini

Al-
Mu'minuun:24

۟  َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaumnya orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mu'minuun:33

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض اَل تَْحَسنبَّ
tidak kalian mengira orang-orang yang mereka mengingkari (mereka)

yang melemahkan di dalam bumi
An-Nuur:57

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32

۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ankabuut:12

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َولَِقآِئِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada ayat-ayat

Allah dan pertemuan dengannya itulah mereka
Al-Ankabuut:23

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِئ ٱأْلَِخرَِة
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mendustakan dengan ayat-ayat Kami dan pertemuan akhirat
Ar-Ruum:16

َورَدَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَغيِْظِهْم َلْم يَنَاُلوا۟ َخيًْرا
dan menolak/menghalau Allah orang-orang yang mereka

mengingkari dengan kemarahan/kejengkelan mereka tidak
memperoleh kebaikan

Al-Ahzab:25

اَعُة َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَأِْتينَا ٱلسَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak ia

akan mendatangkan kepada kami kiamat
Saba':3

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلىٰ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

apakah/maukah tunjukkan padamu atas/terhadap seorang laki-laki
diterangkan kepada kalian

Saba':7

ِزٓى إاِلَّ ٱْلَكفُوَر ذَٰلَِك َجزَيْنَُٰهم ِبَما َكفَُروا۟ َوَهْل نُجَٰ
itu kami memberi balasan kepada mereka dengan apa/dengan sebab

mereka mengingkari dan apakah/dan tidaklah diberi balasan
melainkan/kecuali orang-orang yang sangat kafir

Saba':17
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ذَا ٱْلُقرَْءاِن َلوآَْل أَنتُْم َلُكنَّا ُمؤِْمِننَي َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن نُّؤِْمَن ِبهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak
beriman dengan/kepada ini al-qur'an kalau tidak kalian tentu kamu

menjadi para yang beriman

Saba':31

۟  َوَجَعْلنَا ٱأْلَْغلََٰل ِفىٓ أَْعنَاِق ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kami menjadikan belenggu-belenggu di dalam / pada leher /

tengkuk orang-orang yang mereka mengingkari
Saba':33

َا َجآَءُهْم َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ ملَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

terhadap kebenaran tatkala ia datang kepada mereka
Saba':43

َوَقْد َكفَُروا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل
dan sesungguhnya mereka mengingkari dengannya dari sebelum

Saba':53

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka siksaan sangat

keras/berat
Faathir:7

ثُمَّ أََخذُْت ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
kemudian (aku) ambil/azab orang-orang yang mereka mengingkari

maka bagaimana adalah dia kemurkaan-ku/hukuman-ku
Faathir:26

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم نَاُر َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka api/neraka

neraka jahanam
Faathir:36

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
YaaSiin:47

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِعزٍَّة َوِشَقاٍق
bahkan/tetapi orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

kemulian dan perpecahan
Shaad:2

۟  ذَٰلَِك ظَنُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
itu menyangka orang-orang yang mereka mengingkari

Shaad:27

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمَن ٱلنَّاِر
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

api/neraka
Shaad:27

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap ayat-ayat Allah

Az-Zumar:63

۟ ِدُل ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا  َما يُجَٰ
tidak ada semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

kecuali orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:4
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ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sungguh

(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri
kalian

Ghafir:10

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْسَمُعوا۟ لِهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

mendengar kepada ini al-qur'an
Fush-Shilat:26

فََلنُِذيَقنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعذَابًا َشِديًدا
maka sungguh kami akan merasakan orang-orang yang mereka

mengingkari azab / siksa sangat keras/berat
Fush-Shilat:27

نَا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َربَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيِْن أََضالَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ya

tuhan kami perlihatkan kepada kami dua orang yang menyesatkan
kami

Fush-Shilat:29

إِنَُّهۥ َلِكتٌَٰب َعِزيزٌ َا َجآَءُهْم َو إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱلذِّْكِر ملَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan

peringatan ketika ia datang kepada mereka dan sesungguhnya ia (Al
QurXan) sungguh kitab sangat perkasa

Fush-Shilat:41

۟ فََلنُنَبِّئَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَما َعِمُلوا
maka sungguh akan diberitakan orang-orang yang mereka

mengingkari dengan apa mereka mengerjakan
Fush-Shilat:50

ذَا ُهًدى َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم هَٰ
ini petunjuk dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

ayat-ayat tuhan mereka
Al-Jaatsiyah:11

آ أُنِذُروا۟ ُمْعرُِضوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعمَّ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dari apa diperingatkan

orang-orang yang memalingkan
Al-Ahqaaf:3

َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

kebenaran
Al-Ahqaaf:7

۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ahqaaf:11

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:20

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:34

َلُهْم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه أََضلَّ أَْعمَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:1
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ذَٰلَِك ِبأَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلبَِٰطَل
itu bahwa kami orang-orang yang mereka mengingkari mengikuti

(ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Muhammad:3

َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4

َلُهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَتَْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari maka kesengsaraan bagi

mereka dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:8

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

dan memakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:32

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:34

َوَلْو قَٰتََلُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلَولَُّوا۟ ٱأْلَْدبََٰر
dan sekiranya (ia) semakin memerangi kalian orang-orang yang

mereka mengingkari pasti (mereka) memalingkan belakang
Al-Fath:22

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

ِهلِيَِّة إِذْ َجَعَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلَحِميََّة َحِميََّة ٱْلجَٰ
tatkala ia menjadikan orang-orang yang mereka mengingkari di

dalam hati mereka kesombongan kesombongan orang-orang jahiliyah
Al-Fath:26

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن يَْوِمِهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

pada hari mereka yang mereka diberikan nasehat

Adz-
Dzaariyaat:60
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أَْم يُِريُدوَن َكيًْدا فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُهُم ٱمْلَِكيُدوَن
ataukah mereka mengharapkan tipu-daya maka orang-orang yang

mereka mengingkari mereka orang-orang yang kena tipu daya
Ath-Thuur:42

واََل ِمَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر
dan tidak dari orang-orang yang mereka mengingkari tempat tinggal

kalian api/neraka
Al-Hadiid:15

ُب ٱْلَجِحيمِ َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka
Al-Hadiid:19

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

ْخوَِٰنِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب يَُقوُلوَن إِلِ
mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang

yang mereka mengingkari dari penduduk kitab
Al-Hasyr:11

َوَقْد َكفَُروا۟ ِبَما َجآَءُكم مَِّن ٱْلَحقِّ
dan sesungguhnya mereka mengingkari terhadap apa ia datang

kepada kalian dari kebenaran

Al-
Mumtahinah:1

۟  َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mumtahinah:5

۟  ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا
itu karena sesungguhnya mereka mereka mengimani kemudian

mereka mengingkari

Al-
Munaafiquun:3

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang mereka mengingkari dari sebelum
At-Taghaabun:5

ُب ٱلنَّاِر َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

pada ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni api/neraka

At-
Taghaabun:10

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْعتَِذُروا۟ ٱْليَْوَم
wahai orang-orang yang mereka mengingkari tidak mengemukakan

udzur hari ini
At-Tahriim:7

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10

َولِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan bagi orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan mereka

azab / siksa neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Mulk:6
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۟ ا َرأَْوهُ زُْلفًَة ِسيٓـَْٔت ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا  فََلمَّ
maka ketika (mereka) melihatnya dekat menjadi buruk/jelek wajah-

wajah orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Mulk:27

رِِهْم إِن يََكاُد ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َليُزْلُِقونََك ِبأَبْصَٰ َو
benar-benar sangat mengetahui semakin dekat orang-orang yang

mereka mengingkari benar-benar digelincirkan kamu (oleh
mereka[lk]) dengan pandangan mereka

Al-Qalam:51

فََماِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِقبََلَك ُمْهِطِعنَي
maka harta orang-orang yang mereka mengingkari datang ke arahmu

orang-orang yang menyegerakan
Al-Ma'arij:36

َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَُكذِّبُوَن
tetapi/bahkan orang-orang yang mereka mengingkari didustakan

Al-Inshiqaaq:22

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى تَْكِذيٍب
bahkan orang-orang yang mereka mengingkari di dalam kedustaan

besar
Al-Buruuj:19

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُهْم أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan ayat-ayat Kami

mereka para penghuni kiri
Al-Balad:19

َلْم يَُكِن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak adalah orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:1

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:6

َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْولِيَآؤُُهُم ٱلطَُّٰغوُت
dan orang-orang yang mereka mengingkari pelindung-pelindung

mereka berhala
Al-Baqarah:257 ۟ َكفَُرٓوا

َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55

۟  لِيَْقطَعَ طَرَفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
karena dia hendak memotong/membinasakan golongan dari orang-

orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:127

َنفُِسِهْم َ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنََّما نُْملِى َلُهْم َخيٌْر ألِّ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka mengingkari bahwasanya kami memberi tangguh kepada
mereka kebaikan bagi diri mereka

Ali-Imran:178
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ِبينًا ِفِريَن َكانُوا۟ َلُكْم َعُدوًّا مُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِنَّ ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari sesungguhnya para

pembangkang / kafir adalah mereka bagi kalian musuh dengan nyata
An-Nisa:101

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َلَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentulah ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari

jika/tidak lain ini kecuali/hanyalah sihir yang nyata
Al-An'aam:7

۟ ِدُلونََك يَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا  َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَك يُجَٰ
sehingga apabila mereka datang kepadamu semakin membantahmu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-An'aam:25

ثُمَّ يُْغَلبُوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم يُْحَشُروَن
kemudian akan dikalahkan dan orang-orang yang mereka

mengingkari ke dalam neraka jahanam mereka dikumpulkan
Al-Anfaal:36

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَنتَُهوا۟ يُْغفَْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari jika mereka menghentikan diampuni bagi mereka
apa/dosa-dosa sungguh telah dia melalui

Al-Anfaal:38

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َليَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentu dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

lain ini hanyalah sihir yang nyata
Huud:7

ِذِبنَي َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka

mengingkari sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
mendustakan

An-Nahl:39

أَفََحِسَب ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن يَتَِّخذُوا۟ ِعبَاِدى ِمن ُدوِنىٓ أَْولِيَآَء
maka apakah menyangka orang-orang yang mereka mengingkari
bahwa mereka mengambil hamba-hamba dari selain pemimpin-

pemimpin

Al-Kahfi:102

۟  أََو َلْم يََر ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
atau setiap tidak melihat orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Anbiyaa':30

إِذَا رََءاَك ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا َو
dan apakah melihat kamu orang-orang yang mereka mengingkari

tidak lain (mereka[lk]) membuat kamu hanyalah olok-olokan
Al-Anbiyaa':36

ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39

ذَآ إآِلَّ إِفٌْك َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ini ini

kecuali/hanyalah perpalingan / kebohongan
Al-Furqon:4
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بًا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari apakah

telah adalah kami tanah
An-Naml:67

۟  َوَلِئن ِجئْتَُهم ِبـَٔايٍَة لَّيَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan sungguh jika kamu datang pada mereka dengan suatu ayat tentu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Ar-Ruum:58

نُُهْم ُقْل يَْوَم ٱْلفَتْحِ اَل يَنفَعُ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan pada hari keputusan/kemenangan tidak

dia memberi manfaat orang-orang yang mereka mengingkari iman
mereka

As-Sajdah:29

َوِسيَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka mengingkari kepada

neraka jahanam berbondong-bondong
Az-Zumar:71

۟  وََكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan demikianlah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu atas/terhadap

orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:6

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَفََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari apakah

belum/tidak adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian
Al-Jaatsiyah:31

۟ زََعَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن لَّن يُبَْعثُوا
(ia) mengira orang-orang yang mereka mengingkari bahwa tidak

dibangkitkan
At-Taghaabun:7

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22
َكفَرُْت

ِنُكْم اَل تَْعتَِذُروا۟ َقْد َكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
tidak mengemukakan udzur sungguh telah (kalian) mengingkari

sesudah iman kalian
At-Taubah:66 َكفَرْتُم

ثُمَّ َكفَرْتُم ِبِهۦ َمْن أََضلُّ
kemudian (kalian) mengingkari dengannya siapakah lebih sesat

Fush-Shilat:52

َوَلِئن َكفَرْتُْم إِنَّ َعذَاِبى َلَشِديٌد
dan sesungguhnya jika (kalian) mengingkari sesungguhnya azab

sungguh sangat keras/pedih
Ibrahim:7 َكفَرْتُْم

يحِ فَيُْغرَِقُكم ِبَما َكفَرْتُْم  فَيُرِْسَل َعَليُْكْم َقاِصفًا مَِّن ٱلرِّ
maka/lalu menyebabkan mengirimkan atas kalian (ia[lk]) yang
menyambar dari angin maka/lalu menyebabkab menggelamkan

kalian dengan sebab (kalian) mengingkari

Al-Isra:69

4879

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 ذَٰلُِكم ِبأَنَُّهۥٓ إِذَا ُدِعىَ الـلَّـُه َوْحَدهُۥ َكفَرْتُْم
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya apabila telah

diseru/disembah Allah sendirinya (kalian) mengingkari
Ghafir:12

فََكيَْف تَتَُّقوَن إِن َكفَرْتُْم يَْوًما يَْجَعُل ٱْلوِْلدََٰن ِشيبًا
maka bagaimana bertakwa jika (kalian) mengingkari hari dia

menjadikan anak-anak muda beruban

Al-
Muzzammil:17

َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا َكفَرْنَا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ
dan mereka berkata sesungguhnya kami (kami) mengingkari

dengan/terhadap apa diutus dengannya
Ibrahim:9 َكفَرْنَا

َكفَرْنَا ِبُكْم َوبََدا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةُ َوٱْلبَْغَضآُء أَبًَدا
(kami) mengingkari dengan/kepada kalian dan nyata antara kami dan

antara kamu permungsuhan (kb abstrak/kt sifat) dan kebencian
selama-lamanya

Al-
Mumtahinah:4

يْطَُٰن لَِربِِّهۦ َكفُوًرا وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan kepada tuhannya kekafiran / keingkaran Al-Isra:27 َكفُوًرا

ُن َكفُوًرا نسَٰ ىُٰكْم إَِلى ٱْلبَرِّ أَْعرَْضتُْم وََكاَن ٱإْلِ ا نَجَّ  فََلمَّ
maka/tetapi manakala menyelamatkanmu ke daratan (kalian[lk])

memalingkan dan ia adalah manusia kekafiran / keingkaran
Al-Isra:67

إِمَّا َكفُوًرا ِبيَل إِمَّا َشاِكًرا َو  إِنَّا َهَديْنَُٰه ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memberi petunjuk padanya jalan

terkadang/adakalanya yang mensyukuri dan terkadang kekafiran /
keingkaran

Al-Insaan:3

 واََل تُِطعْ ِمنُْهْم َءاِثًما أَْو َكفُوًرا
dan jangan kamu mengikuti dari mereka bergelimang dosa atau

kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:24

ثُمَّ نَزَْعنََٰها ِمنُْه إِنَُّهۥ َليَـُٔوٌس َكفُوٌر
kemudian cabutnya dari padanya sesungguhnya dia menjadi putus asa

keingkaran
Huud:9 َكفُوٌر

َن َكفُوٌر نسَٰ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فَِإنَّ ٱإْلِ  َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka maka
sesungguhnya manusia keingkaran

Asy-Syuura:48

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكفُوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap (ia[lk]) yang

berkhianat keingkaran
Al-Hajj:38 َكفُوٍر

 إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر
kecuali tiap orang yang tidak setia keingkaran

Luqman:32

 َكذَٰلَِك نَْجِزى ُكلَّ َكفُوٍر
seperti itulah kami membalas tiap-tiap keingkaran

Faathir:36
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واََل يَلُِدٓوا۟ إاِلَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا
dan tidak melahirkan kecuali (ia[lk]) yang durhaka orang yang sangat

ingkar
Nuh:27 َكفَّاًرا

َن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh sangat zalim orang yang sangat

ingkar
Ibrahim:34 َكفَّاٌر

ِذٌب َكفَّاٌر  إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو كَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang dia (ia[lk]) yang

mendustakan orang yang sangat ingkar
Az-Zumar:3

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَِثيمٍ
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sangat kafir

bergelimang dosa
Al-Baqarah:276 َكفَّاٍر

أَْلِقيَا ِفى َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد
lemparkanlah di dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang sangat

kafir keras kepala
Qaaf:24

فََمن تََصدََّق ِبِهۦ فَُهَو َكفَّارَةٌ لَُّهۥ
maka barang siapa dia menjadi cepat setuju bersedekah/melepaskan

hak dengannya maka dia denda baginya
Al-Maidah:45 َكفَّارَةٌ

َكفََّر َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم َوأَْصَلحَ بَاَلُهْم
(ia) telah benar-benar menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan

mereka dan kamu memperbaiki keadaan mereka
Muhammad:2 َكفََّر

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah atau denda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95
َكفَّٰرَةٌ

ِنُكْم إِذَا َحَلفْتُْم ذَٰلَِك َكفَّٰرَةُ أَيْمَٰ
itu denda sumpah-sumpah kalian jika/bila kalian telah berjanji Al-Maidah:89 َكفَّٰرَةُ

ِفُروَن َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan/pada akhirat

orang-orang yang telah kafir
Al-A'raaf:45 ِفُروَن كَٰ

ِفُروَن  إِنَّا ِبٱلَِّذٓى َءاَمنتُم ِبِهۦ كَٰ
sesungguhnya kami dengan yang apakah kalian beriman dengannya

orang-orang yang telah kafir
Al-A'raaf:76

ِفُروَن  َوتَزَْهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَٰ
dan akan melayang/binasa diri-diri mereka dan mereka orang-orang

yang telah kafir
At-Taubah:55
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ِفُروَن  َوتَزَْهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَٰ
dan akan melayang/binasa diri-diri mereka dan mereka orang-orang

yang telah kafir
At-Taubah:85

ِفُروَن  فَزَاَدتُْهْم رِْجًسا إَِلىٰ رِْجِسِهْم َوَماتُوا۟ َوُهْم كَٰ
maka (ia) menambah mereka kekejian pada/disamping kekejian

mereka dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah kafir
At-Taubah:125

ِفُروَن  َويَبُْغونََها ِعَوًجا َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
dan dia menghendaki kebengkokan dan mereka dengan hari akhirat

mereka orang-orang yang telah kafir
Huud:19

ِفُروَن  َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
dan/sedang mereka dengan akherat mereka orang-orang yang telah

kafir
Yusuf:37

ِفُروَن ِن ُهْم كَٰ ذَا ٱلَِّذى يَذُْكُر َءالَِهتَُكْم َوُهم ِبِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ  أَهَٰ
inikah yang mengingat tuhan-tuhan kalian dan/sedang mereka dengan

mengingat pemurah mereka orang-orang yang telah kafir
Al-Anbiyaa':36

ِفُروَن  َقاُلوا۟ ِسْحَراِن تَظََٰهَرا َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبُكلٍّ كَٰ
mereka berkata dua ahli sihir keduanya bantu membantu dan mereka

berkata sesungguhnya kami dengan/kepada tiap-tiap orang-orang
yang telah kafir

Al-Qashash:48

ِفُروَن  بَْل ُهم ِبلَِقآِء َربِِّهْم كَٰ
bahkan mereka dengan pertemuan tuhan mereka orang-orang yang

telah kafir
As-Sajdah:10

ِفُروَن  إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
kecuali/melainkan dia mengatakan orang-orang hidup mewah

padanya (di negeri itu) sesungguhnya kami dengan/tentang apa diutus
dengannya orang-orang yang telah kafir

Saba':34

ِفُروَن  ٱلَِّذيَن اَل يُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
orang-orang yang tidak dia akan mendatangkan zakat dan mereka

dengan akhirat mereka orang-orang yang telah kafir
Fush-Shilat:7

ِفُروَن  فَِإنَّا ِبَمآ أُرِْسْلتُم ِبِهۦ كَٰ
maka sesungguhnya kepada apa diutus dengannya orang-orang yang

telah kafir
Fush-Shilat:14

ِفُروَن إِنَّا ِبِهۦ كَٰ ذَا ِسْحٌر َو  َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini sihir dan sesungguhnya kami dengannya orang-

orang yang telah kafir
Az-Zukhruf:30

ِفِريَن ِنُكْم كَٰ يَرُدُّوُكم بَْعَد إِيمَٰ
mereka mengembalikan kalian sesudah iman kalian orang-orang kafir Ali-Imran:100 ِفِريَن كَٰ

ِفِريَن  َقْد َسأََلَها َقْوٌم مِّن َقبْلُِكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا۟ ِبَها كَٰ
sungguh telah dia telah menanyakannya kaum dari sebelum kalian

kemudian mereka jadilah dengannya orang-orang kafir
Al-Maidah:102
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ِفِريَن  َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir
Al-An'aam:130

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن  كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

ِفِريَن  َونََصْحُت َلُكْم فََكيَْف َءاَسىٰ َعَلىٰ َقْومٍ كَٰ
dan aku memberi nasehat bagi kalian maka bagaimana aku bersedih

hati / putus asa atas/terhadap kaum/orang-orang orang-orang kafir
Al-A'raaf:93

ِفِريَن  إِنََّها َكانَْت ِمن َقْومٍ كَٰ
sesungguhnya dia adalah ia dari kaum/orang-orang orang-orang kafir

An-Naml:43

ِفِريَن  وََكانُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم كَٰ
dan adalah mereka pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka orang-

orang kafir
Ar-Ruum:13

ِفِريَن إِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُوا۟ َلُهْم أَْعَدآًء وََكانُوا۟ ِبِعبَاَدِتِهْم كَٰ  َو
dan apabila telah dikumpulkan manusia adalah mereka bagi mereka
bermusuh-musuhan dan adalah mereka dengan peribadatan mereka

orang-orang kafir

Al-Ahqaaf:6

فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran Al-Isra:89 ُكفُوًرا

 الَّ َريَْب ِفيِه فَأَبَى ٱلظَّٰلُِموَن إاِلَّ ُكفُوًرا
tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu maka / tetapi enggan para

yang mendzalimi kecuali keingkaran
Al-Isra:99

 فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran

Al-Furqon:50

َن َكاَن ُكِفَر تَْجِرى ِبأَْعيُِننَا َجزَآًء ملِّ
dia mengalirkan dengan penghilatan kami balasan bagi orang-orang

adalah dia telah diingkari
Al-Qamar:14 ُكِفَر

ِنُكْم ُكفَّاًرا َلْو يَرُدُّونَُكم مِّۢن بَْعِد إِيمَٰ
sekiranya mereka mengembalikan kalian dari sesudah iman kalian

kekafiran
Al-Baqarah:109 ُكفَّاًرا

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Al-Baqarah:161 ُكفَّاٌر
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 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Ali-Imran:91

 واََل ٱلَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر
dan tidaklah orang-orang yang mati dan mereka sangat

membangkang
An-Nisa:18

 ثُمَّ َماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
kemudian orang-orang yang mati dan mereka sangat membangkang

Muhammad:34

ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفْرًا لَّن تُْقبََل
kemudian kalian menambahkan kekafiran tidak akan diterima Ali-Imran:90 ُكفًْرا

 ثُمَّ َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا۟ ثُمَّ ٱزَْداُدوا۟ ُكفًْرا
kemudian mereka mengimani kemudian mereka mengingkari

kemudian kalian menambahkan kekafiran
An-Nisa:137

ٱأْلَْعرَاُب أََشدُّ ُكفًْرا َوِنفَاًقا َوأَْجَدُر
orang-orang arab paling keras/berat kekafiran dan kemunafikan dan

(ia[lk]) lebih wajar
At-Taubah:97

 أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن بَدَُّلوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه ُكفًْرا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang (mereka) menukar nikmat Allah kekafiran
Ibrahim:28

ِتبُوَن إِنَّا َلُهۥ كَٰ فَاَل ُكفَْراَن لَِسْعِيِهۦ َو
maka tidak ada pengingkaran bagi usahanya/amalnya dan

sesungguhnya kami baginya orang-orang yang telah menuliskan
Al-Anbiyaa':94 ُكفَْراَن

ِفِريَن ُكفْرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم إاِلَّ َمْقتًا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka disisi tuhan mereka kecuali kemurkaan
Faathir:39 ُكفْرُُهْم

ِفِريَن ُكفْرُُهْم إاِلَّ َخَساًرا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka kecuali kerugian
Faathir:39

َمن َكفََر فََعَليِْه ُكفْرُهُۥ
barangsiapa ia mengingkari maka atasnya kekafirannya Ar-Ruum:44 ُكفْرُهُۥ

 فََمن َكفََر فََعَليِْه ُكفْرُهُۥ
maka barang siapa ia mengingkari maka atasnya/menimpa

kekafirannya
Faathir:39

َوَمن َكفََر فَاَل يَْحزُنَك ُكفْرُهُۥٓ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
dan barang siapa yang ia mengingkari maka jangan dia menyusahkan

kamu kekafirannya kepada kami tempat kembali mereka
Luqman:23 ُكفْرُهُۥٓ
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َوقَٰتَُلوا۟ َوُقِتُلوا۟ أَلَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم
dan orang-orang yang berperang dan dibunuh sungguh aku akan

menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka
Ali-Imran:195 أَلَُكفَِّرنَّ

ُقْل أَِئنَُّكْم َلتَْكفُُروَن ِبٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَرَْض ِفى يَْوَمنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh

mengingkari dengan yang dia menciptakan bumi di dalam dua
masa/hari

Fush-Shilat:9
َلتَْكفُُروَن

َن َلَكفُوٌر نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh ingkar Al-Hajj:66 َلَكفُوٌر

َن َلَكفُوٌر مُِّبنٌي نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia sungguh ingkar yang nyata

Az-Zukhruf:15

َلَكفَّرْنَا َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم وأََلَْدَخْلنَُٰهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
tentu kami menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka

dan tentu kami memasukkan mereka surga kenikmatan
Al-Maidah:65 َلَكفَّرْنَا

ِفُروَن إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس ِبلَِقآِئ َربِِّهْم َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dengan

pertemuan tuhan mereka benar-benar orang-orang yang telah ingkar
Ar-Ruum:8 ِفُروَن َلكَٰ

ِت َلنَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan sungguh akan ditutupi/dihapus dari mereka

kesalahan-kesalahan mereka

Al-Ankabuut:7
َلنَُكفَِّرنَّ

تَْدُعونَِنى أِلَْكفَُر ِبالـلَّـِه
menyeru aku supaya aku kafir kepada Allah Ghafir:42 أِلَْكفَُر

ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan

bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-
orang kafir

Al-Baqarah:24
ِفِريَن لِْلكَٰ

ِفِريَن  َوٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتىٓ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada api neraka yang dia

menyediakan tempat bagi orang-orang kafir
Ali-Imran:131

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:37

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ إِنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلكَٰ
sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang kafir

azab / siksa orang yang menghinakan
An-Nisa:102
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ِفِريَن نَِصيٌب إِن َكاَن لِْلكَٰ َو
dan jika adalah dia bagi orang-orang kafir pembagian besar

An-Nisa:141

ِفِريَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َسِبياًل َوَلن يَْجَعَل الـلَّـُه لِْلكَٰ
dan tidak dia memberikan/menyediakan Allah bagi orang-orang kafir

atas/terhadap orang-orang yang beriman jalan
An-Nisa:141

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:151

ِفِريَن ِمنُْهْم َعذَابًا أَلِيًما َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir dari mereka azab

/ siksa pedih
An-Nisa:161

ِفِريَن َعذَاَب ٱلنَّاِر ذَٰلُِكْم فَذُوُقوهُ َوأَنَّ لِْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian maka dirasakannya dan bahwasannya

bagi orang-orang kafir siksa neraka
Al-Anfaal:14

ِفِريَن َحِصيًرا إِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ َو
dan jika (kalian) kembali dikembalikan dan kami menjadikan neraka

jahanam bagi orang-orang kafir tempat berkumpul/penjara
Al-Isra:8

ِفِريَن نُزاًُل إِنَّآ أَْعتَْدنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan neraka jahanam bagi

orang-orang kafir anugerah-anugerah
Al-Kahfi:102

ِفِريَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر فَأَْمَليُْت لِْلكَٰ
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang kafir kemudian (aku)

mengambil mereka maka bagaimana adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Al-Hajj:44

ِفِريَن َعذَابًا أَلِيًما ِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكَٰ لِّيَْسـََٔل ٱلصَّٰ
karena akan menanyakan orang-orang yang benar dari/tentang

kebenaran mereka dan dia sediakan bagi orang-orang kafir azab /
siksa pedih

Al-Ahzab:8

ِفِريَن َسِعيًرا فَِإنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

api yang menyala-nyala
Al-Fath:13

ِفِريَن َسلَِٰساَل۟ َوأَْغلَٰاًل َوَسِعيًرا إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
sesungguhnya kami kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir

rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala
Al-Insaan:4

ِن يمَٰ لَّٱتَّبَْعنَُٰكْم ُهْم لِْلُكفِْر يَْوَمِئٍذ أَْقرَُب ِمنُْهْم لِإْلِ
tentu kami mengikuti kamu mereka bagi/kepada kekafiran pada hari

itu paling/lebih dekat dari mereka kepada keimanan
Ali-Imran:167 لِْلُكفِْر
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لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa kami telah mendatangkan kepada

mereka makasenang-senang maka kelak kalian mengetahui
An-Nahl:55 ۟ لِيَْكفُُروا

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم َولِيَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف يَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa/nikmat kami telah mendatangkan
kepada mereka dan sehingga bersenang-senang maka kelak mereka

mengetahui

Al-Ankabuut:66

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa (rahmat) kami telah mendatangkan

kepada mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
Ar-Ruum:34

۟ لِيَُكفَِّر الـلَّـُه َعنُْهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َعِمُلوا
karena akan menutup Allah dari mereka paling buruk / jahat yang

mereka mengerjakan
Az-Zumar:35 لِيَُكفَِّر

َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َوأَْقرَْضتُُم الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا ألَّ
dan kalian hendaklah meminjamkan Allah pinjaman kebaikan

sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian
Al-Maidah:12 َُكفَِّرنَّ ألَّ

ِفِريَن فَِإنَّ الـلَّـَه َعُدوٌّ لِّْلكَٰ
maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir Al-Baqarah:98 ِفِريَن لِّْلكَٰ

ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد َوَويٌْل لِّْلكَٰ
dan kecelakaan bagi orang-orang kafir dari azab / siksa sangat

keras/berat
Ibrahim:2

ِفِريَن َعرًْضا َوَعرَْضنَا َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِّْلكَٰ
dan (kami) memalingkan neraka jahanam pada hari itu bagi orang-

orang kafir perpalingan
Al-Kahfi:100

ِفِريَن  فَاَل تَُكونَنَّ ظَِهيرًا لِّْلكَٰ
maka janganlah adalah kalian penolong bagi orang-orang kafir

Al-Qashash:86

ِفِريَن  أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ
bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang

kafir
Al-Ankabuut:68

ِفِريَن ْدِق إِذْ َجآَءهُۥٓ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ  وََكذََّب ِبٱلصِّ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran ketika dia telah
sampai padanya bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal

bagi orang-orang kafir

Az-Zumar:32

ِفِريَن َليَْس َلُهۥ َداِفعٌ لِّْلكَٰ
bagi orang-orang kafir bukankah baginya (ia[lk]) yang menolak

Al-Ma'arij:2
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ِفِريَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن يَْعَمُلوَن زُيَِّن لِْلكَٰ
demikianlah dia dihiasi bagi orang-orang kafir adalah mereka mereka

mengerjakan mereka mengerjakan
Al-An'aam:122 َما

َقلِياًل مَّا تَْشُكُروَن
sedikit orang-orang yang membangkang / kafir kalian berterima kasih Al-Mulk:23 مَّا

نَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخاًل َكِريًما
kami menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami
memasukkan kalian yang menjadi tempat-tempat masuk sangat mulia

An-Nisa:31 نَُكفِّْر
أَن نَّْكفَُر ِبالـلَّـِه َونَْجَعَل َلُهۥٓ أَنَداًدا

bahwa kafir kepada Allah dan kami menjadikan baginya sekutu-
sekutu

Saba':33 نَّْكفَُر
َوِبُكفْرِِهْم َوَقْولِِهْم َعَلىٰ َمْريََم بُْهتَٰنًا َعِظيًما

dan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka atas/terhadap
Maryam kedustaan sangat berlipat ganda

An-Nisa:156 َوِبُكفْرِِهْم
أَفَتُؤِْمنُوَن ِببَْعِض ٱْلِكتَِٰب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض

apakah kalian beriman sebagian kitab dan kalian mengingkari dengan
sebagian

Al-Baqarah:85 َوتَْكفُُروَن
إاِلَّ َمن تََولَّىٰ وََكفََر

kecuali siapa ia benar-benar memalingkan dan (ia) mengingkari
Al-

Ghaashiyah:23 وََكفََر
فَـَٔاَمنَت طَّآِئفٌَة مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل وََكفَرَت طَّآِئفٌَة

maka (ia) berimanlah segolongan dari bani Israil dan (ia)
mengingkari segolongan

Ash-Shaff:14 وََكفَرَت
وا۟ ِبَما َلْم يَنَاُلوا۟ وََكفَُروا۟ بَْعَد إِْسلَِٰمِهْم َوَهمُّ

dan (mereka) mengingkari sesudah islam mereka (berserah diri
mereka) dan mengharapkan kepada apa yang tidak memperoleh

At-Taubah:74 ۟ وََكفَُروا
ِسُروَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل وََكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ

dan orang-orang yang mereka mengimani kepada yang batil dan
(mereka) mengingkari kepada Allah itulah mereka mereka orang-

orang yang merugi

Al-Ankabuut:52

وََكفَرْتُم ِبِهۦ َوَشِهَد َشاِهٌد
dan (kalian) mengingkari dengannya danmenyaksikan sangat

penyaksi
Al-Ahqaaf:10 وََكفَرْتُم

وََكفَرْنَا ِبَما ُكنَّا ِبِهۦ ُمْشرِِكنَي
dan (kami) mengingkari dengan apa adalah kami dengannya para

yang mempersekutukan
Ghafir:84 وََكفَرْنَا
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وََكفِّْر َعنَّا َسيِّـَٔاِتنَا َوتََوفَّنَا َمعَ ٱأْلَبْرَاِر
dan kamu hendaklah menghapuskan dari kami kesalahan-kesalahan
kami dan kamu hendaklah mewafatkan kami bersama orang-orang

yang baik

Ali-Imran:193
وََكفِّْر

طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64
وَُكفًْرا

بَِّك طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا  َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran
Al-Maidah:68

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107

 فََخِشينَآ أَن يُرِْهَقُهَما طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا
maka kami khawatir bahwa menyebabkan menimpakan keduanya

kedurhakaan dan kekafiran
Al-Kahfi:80

إِْخَراُج أَْهلِِهۦ ِمنُْه أَْكبَُر ِعنَد الـلَّـِه وَُكفْرٌۢ ِبِهۦ َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َو
dan kekafiran dengannya dan Masjidil Haram dan pengusiran

keluarganya dari padanya paling besar disisi Allah
Al-Baqarah:217 وَُكفْرٌۢ

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم وَُكفْرِِهم ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
maka disebabkan mereka merusak perjanjian mereka dan kekafiran

mereka dengan/terhadap ayat-ayat Allah
An-Nisa:155 وَُكفْرِِهم

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي فَبَآُءو ِبَغَضٍب َعَلىٰ َغَضٍب َولِْلكَٰ
maka mereka kembali dengan kemurkaan atas/terhadap kemurkaan

dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan
Al-Baqarah:90 ِفِريَن َولِْلكَٰ

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوٱْسَمُعوا۟ َولِْلكَٰ
dan kalian dengarkanlah dan bagi orang-orang kafir siksaan sangat

pedih
Al-Baqarah:104

ِفِريَن أَْمثَُٰلَها َر الـلَّـُه َعَليِْهْم َولِْلكَٰ َدمَّ
(ia [lk]) telah benar-benar membinasakan Allah atas mereka dan bagi

orang-orang kafir seperti itu
Muhammad:10

ِفِريَن َعذَاٌب أَلِيٌم َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َولِْلكَٰ
dan itulah(tunggal) batas/batas/hukum-hukum Allah dan bagi orang-

orang kafir siksaan sangat pedih
Al-Mujaadilah:4

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي َولِْلكَٰ
dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan

Al-Mujaadilah:5
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َويَُقوُلوَن نُؤِْمُن ِببَْعٍض َونَْكفُُر ِببَْعٍض
dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan

mengingkari dengan sebagian
An-Nisa:150 َونَْكفُُر

َويَْكفُُروَن ِبَما َورَآَءهُۥ َوُهَو ٱْلَحقُّ
dan mereka mengingkari dengan apa di belakangnya dan dia

hak/benar
Al-Baqarah:91 َويَْكفُُروَن

لِِديَن ِفيَها َويَُكفَِّر َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya dan benar-benar hendak

menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka
Al-Fath:5 َويَُكفَِّر

َويَُكفُِّر َعنُكم مِّن َسيِّـَٔاِتُكْم
dan dia menghapuskan dari kalian dari kesalahan-kesalahan kalian Al-Baqarah:271 َويَُكفُِّر

َويَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم َويَْغِفْر َلُكْم
dan dihapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan dia

mengampuni bagi kalian
Al-Anfaal:29 َويَُكفِّْر

َوْجَه ٱلنََّهاِر َوٱْكفُُرٓوا۟ َءاِخرَهُۥ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
wajah siang dan mereka mengingkari akhirnya boleh jadi mereka

mereka kembali
Ali-Imran:72 ۟ َوٱْكفُُرٓوا

ِفُروَن ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن واََل ُخلٌَّة واََل َشفََٰعٌة َوٱْلكَٰ
dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafa'at/pertolongan dan

orang-orang kafir mereka para yang mendzalimi
Al-Baqarah:254 ِفُروَن َوٱْلكَٰ

ِفُروَن َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوٱْلكَٰ
dan orang-orang kafir bagi mereka siksaan sangat keras/berat

Asy-Syuura:26

ِفُروَن َوَما ِهىَ إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلبََشِر َولِيَُقوَل ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلكَٰ
dan hendaklah mengatakan orang-orang yang di dalam hati mereka

penyakit dan orang-orang kafir dan tidak dia kecuali sebutan bagi
manusia

Al-
Muddaththir:31

ِفِريَن ِفى َجَهنََّم َجِميًعا إِنَّ الـلَّـَه َجاِمعُ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik laki-

laki dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya
An-Nisa:140 ِفِريَن َوٱْلكَٰ

َوَلِعبًا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوٱْلُكفَّاَر أَْولِيَآَء
dan permainan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari

sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57 َوٱْلُكفَّاَر

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68
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َوَما يَْكفُُر ِبَهآ إاِلَّ ٱْلفَِٰسُقوَن
dan tidak mereka mengingkari dengannya kecuali yang melakukan

kesembarangan
Al-Baqarah:99 يَْكفُُر

ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25

ِن لِبُيُوِتِهْم لََّجَعْلنَا مِلَن يَْكفُُر ِبٱلرَّْحمَٰ
tentu (kami) menjadikan bagi orang mereka mengingkari pemurah

bagi rumah-rumah mereka
Az-Zukhruf:33

أَن يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه بَْغيًا
bahwa mereka mengingkari dengan apa ia menurunkan Allah

kedengkian
Al-Baqarah:90 ۟ يَْكفُُروا

يْطَُٰن َوَقْد أُِمُرٓوا۟ أَن يَْكفُُروا۟ ِبِهۦ َويُِريُد ٱلشَّ
dan sungguh mereka diperintahkan untuk mereka mengingkari

dengannya dan dia menghendaki syaitan
An-Nisa:60

أََو َلْم يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ ِمن َقبُْل
atau setiap tidak mereka mengingkari dengan/kepada apa dia

memberikan Musa dari sebelum
Al-Qashash:48

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61
يَْكفُُروَن

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada ayat-

ayat Allah
Ali-Imran:21

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
itu bahwasanya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:112

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

 َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
tambahan minuman dari air panas sangat mendidih dan azab / siksa

sangat pedih disebabkan apa adalah mereka mereka mengingkari
Al-An'aam:70

 َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
dan azab / siksa sangat pedih dengan apa/disebabkan adalah mereka

mereka mengingkari
Yunus:4

ِديَد ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن  ثُمَّ نُِذيُقُهُم ٱْلَعذَاَب ٱلشَّ
kemudian dirasakan kepada mereka azab / siksa keras/berat dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mengingkari
Yunus:70
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ِن لِّتَتُْلَوا۟ َعَليِْهُم ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوُهْم يَْكفُُروَن ِبٱلرَّْحمَٰ
supaya membacakan atas mereka yang kami telah wahyukan

kepadamu dan mereka mereka mengingkari pemurah
Arraad:30

 َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِت الـلَّـِه ُهْم يَْكفُُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik

apakah dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah
mereka mereka mengingkari

An-Nahl:72

 َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67

 َوَلِئْن أَرَْسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّا لَّظَلُّوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ يَْكفُُروَن
dan sungguh jika kami telah mengutus angin maka (mereka)

melihatnya yang menjadi kuning niscaya tetap dari sesudahnya/itu
mereka mengingkari

Ar-Ruum:51

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُروَن ِبِشرِْكُكْم واََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيٍر
dan pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari dengan
kemusyrikan dan tidak dijelaskan kepadamu seperti maha

mengetahui

Faathir:14

ِسُروَن َوَمن يَْكفُْر ِبِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan barang siapa ia mengingkari dengannya maka itulah mereka

mereka orang-orang yang merugi
Al-Baqarah:121 يَْكفُْر

فََمن يَْكفُْر ِبٱلطَُّٰغوِت َويُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه
maka barang siapa ia mengingkari kepada taghut (berhala) dan

beriman kepada Allah
Al-Baqarah:256

َوَمن يَْكفُْر ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan barang siapa ia mengingkari terhadap ayat-ayat Allah

Ali-Imran:19

َوَمن يَْكفُْر ِبالـلَّـِه َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan barang siapa ia mengingkari dengan/kepada Allah dan malaikat-

malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat
An-Nisa:136

ِن فََقْد َحِبَط َعَمُلُهۥ يمَٰ َوَمن يَْكفُْر ِبٱإْلِ
dan barang siapa ia mengingkari dengan/sesudah beriman maka

sesungguhnya telah dia menghapus/menyia-nyiakan perbuatannya
Al-Maidah:5

فََمن يَْكفُْر بَْعُد ِمنُكْم فَِإنِّىٓ أَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا
maka barang siapa ia mengingkari sesudah diantara kalian maka

sesungguhnya Aku dia akan menyiksanya azab / siksa
Al-Maidah:115

ْلنَا ِبَها َقْوًما ؤآَُلِء فََقْد وَكَّ فَِإن يَْكفُْر ِبَها هَٰٓ
maka jika ia mengingkari padanya mereka ini maka sesungguhnya

telah kami menyerahkan padanya (perkara itu) kaum
Al-An'aam:89

4892

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َوَمن يَْكفُْر ِبِهۦ ِمَن ٱأْلَْحزَاِب
itulah mereka mereka beriman dengannya dan barang siapa ia

mengingkari dengannya dari/diantara golongan-golongan
Huud:17

نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8
يَُكفَِّر

لًِحا يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه َويَْعَمْل صَٰ
dan barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan yang saleh

dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya
At-Taghaabun:9 يَُكفِّْر

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َويُْعِظْم َلُهۥٓ أَْجًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya dan diperbesar
baginya pahala

Ath-Thalaaq:5

أَْن إِذَا َسِمْعتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه يُْكفَُر ِبَها َويُْستَْهزَأُ ِبَها
bahwa apabila kalian telah mendengar ayat-ayat Allah dia

mengingkari dengannya/daripadanya dan dia diperolok-olok
dengannya

An-Nisa:140
يُْكفَُر

فََلن يُْكفَُروهُ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي
maka tidak (sekali-kali) mereka menghapuskannya /

menghilangkannya dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-
orang yang bertakwa

Ali-Imran:115 يُْكفَُروهُ

ِن ٱْكفُْر نسَٰ يْطَِٰن إِذْ َقاَل لِإْلِ َكَمثَِل ٱلشَّ
seperti perumpamaan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia

(kamu) membangkanglah
Al-Hasyr:16 ٱْكفُْر

واََل يَُضرُُّهْم وََكاَن ٱْلَكاِفُر َعَلىٰ َربِِّهۦ ظَِهيًرا
dan tidak ia memberi mudharat mereka dan ia adalah (ia[lk]) yang

membangkang/kafir atas/terhadap tuhannya bantuan/pembantu
Al-Furqon:55 ٱْلَكاِفُر

بًۢا َويَُقوُل ٱْلَكاِفُر يََٰليْتَِنى ُكنُت تُرَٰ
mengatakan (ia[lk]) yang membangkang/kafir amboi, kiranya aku

adalah aku tanah
An-Naba:40

أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَكفَرَةُ ٱْلفََجرَةُ
itulah mereka mereka orang[pr] kafir durhaka Abasa:42 ٱْلَكفَرَةُ

ِزٓى إاِلَّ ٱْلَكفُوَر ذَٰلَِك َجزَيْنَُٰهم ِبَما َكفَُروا۟ َوَهْل نُجَٰ
itu kami memberi balasan kepada mereka dengan apa/dengan sebab

mereka mengingkari dan apakah/dan tidaklah diberi balasan
melainkan/kecuali orang-orang yang sangat kafir

Saba':17
ٱْلَكفُوَر
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إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ واََل تُْمِسُكوا۟ ِبِعَصمِ ٱْلَكَواِفِر
apabila kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

dan jangan ditahan/dipegang dengan tali/ikatan wanita-wanita kafir

Al-
Mumtahinah:10 ٱْلَكَواِفِر

ِفُروَن َحقًّا أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلكَٰ
itulah mereka mereka para pembangkan sebenar-benarnya An-Nisa:151 ِفُروَن ٱْلكَٰ

ِفُروَن  َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلكَٰ
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan apa ia

menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para pembangkan
Al-Maidah:44

ِفُروَن  َويَأْبَى الـلَّـُه إآِلَّ أَن يُِتمَّ نُورَهُۥ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan enggan/tidak menghendaki Allah selain bahwa disempurnakan

cahayanya walaupun (ia) membenci para pembangkan
At-Taubah:32

ِحٌر مُِّبنٌي ذَا َلسَٰ ِفُروَن إِنَّ هَٰ َقاَل ٱْلكَٰ
dia mengatakan para pembangkan sesungguhnya ini sungguh

penyihir yang nyata
Yunus:2

ِفُروَن  إِنَُّهۥ اَل يَا۟يْـَُٔس ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلكَٰ
sesungguhnya dia tidak berputus asa dari angin Allah

kecuali/melainkan kaum para pembangkan
Yusuf:87

ِفُروَن  يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت الـلَّـِه ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَرُُهُم ٱْلكَٰ
mereka mengenal nikmat Allah kemudian diingkarinya dan

kebanyakan dari mereka para pembangkan
An-Nahl:83

ِفُروَن  فَِإنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َربِِّهۦٓ إِنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
maka sesungguhnya hanyalah perhitungannya disisi tuhannya

sesungguhnya dia tidak menyebabkan akan untung para pembangkan

Al-
Mu'minuun:117

ِفُروَن  َويَْكأَنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
aduhai bahwasanya tidak menyebabkan akan untung para

pembangkan
Al-Qashash:82

ِفُروَن  َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱْلكَٰ
dan tidak mengingkari/membantah dengan ayat-ayat kami kecuali

para pembangkan
Al-Ankabuut:47

ِحٌر َكذَّاٌب ذَا سَٰ ِفُروَن هَٰ َوَقاَل ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan para pembangkan ini (ia[lk]) yang menyihir

pendusta
Shaad:4

ِفُروَن  فَٱْدُعوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
maka sembahlah Allah pa yang mengikhlaskan/memurnikan baginya

ketaatan/agama meskipun (ia) membenci para pembangkan
Ghafir:14

ِفُروَن  َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱْلكَٰ
dan (ia) merugi di waktu itu para pembangkan

Ghafir:85
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ذَا َشىٌْء َعجِيٌب ِفُروَن هَٰ فََقاَل ٱْلكَٰ
lalu ia mengatakan para pembangkan ini barang sesuatu keajaiban /

keanehan / keganjilan
Qaaf:2

ذَا يَْوٌم َعِسٌر ِفُروَن هَٰ مُّْهِطِعنَي إَِلى ٱلدَّاعِ يَُقوُل ٱْلكَٰ
orang-orang yang menyegerakan kepada penyeru dia mengatakan

para pembangkan ini hari kesulitan
Al-Qamar:8

ِفُروَن  َوالـلَّـُه ُمِتمُّ نُورِِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan Allah disempurnakan cahaya-nya meskipun (ia) membenci para

pembangkan
Ash-Shaff:8

ِفُروَن إاِلَّ ِفى ُغُروٍر إِِن ٱْلكَٰ
tidaklah para pembangkan kecuali di dalam tipuan

Al-Mulk:20

ِفُروَن  ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱْلكَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai para pembangkan

Al-Kaafiruun:1

ِفِريَن وََكاَن ِمَن ٱْلكَٰ
dan ia adalah dari para pembangkang / kafir Al-Baqarah:34 ِفِريَن ٱْلكَٰ

ِفِريَن  فََلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
maka kutukan Allah atas/terhadap para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:89

ِفِريَن  فَِإن قَٰتَُلوُكْم فَٱْقتُُلوُهْم َكذَٰلَِك َجزَآُء ٱْلكَٰ
maka jika (mereka) semakin memerangi kalian maka bunuhlah

mereka seperti itulah balasan para pembangkang / kafir
Al-Baqarah:191

ِفِريَن  َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Al-Baqarah:250

ِفِريَن  َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:264

ِفِريَن  فَٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka tolonglah kami atas/terhadap kaum para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:286

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي الَّ يَتَِّخِذ ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱْلكَٰ
jangan dia mengambil/menjadikan orang-orang yang beriman para
pembangkang / kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang

yang beriman

Ali-Imran:28

ِفِريَن  فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلكَٰ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah tidak

dia menyukai para pembangkang / kafir
Ali-Imran:32

ِفِريَن َص الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَْمَحَق ٱْلكَٰ  َولِيَُمحِّ
dan agar dia membersihkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia membinasakan para pembangkang / kafir
Ali-Imran:141
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ِفِريَن  َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Ali-Imran:147

ِبينًا ِفِريَن َكانُوا۟ َلُكْم َعُدوًّا مُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِنَّ ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari sesungguhnya para

pembangkang / kafir adalah mereka bagi kalian musuh dengan nyata
An-Nisa:101

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَتَِّخذُوَن ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan para pembangkang

/ kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman
An-Nisa:139

ِفِريَن  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْلكَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

para pembangkang / kafir
An-Nisa:144

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِفِريَن يُجَٰ أَِعزٍَّة َعَلى ٱْلكَٰ
keras / hormat atas/terhadap para pembangkang / kafir mereka

bersunguh-sungguh/berjihad di dalam jalan Allah
Al-Maidah:54

ِفِريَن  إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang

/ kafir
Al-Maidah:67

ِفِريَن  فَاَل تَأَْس َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka janganlah kamu putus asa atas/terhadap kaum para

pembangkang / kafir
Al-Maidah:68

ِفِريَن  َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َحرََّمُهَما َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata sesungguhnya Allah dia mengharamkan keduanya

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-A'raaf:50

ِفِريَن  َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱْلكَٰ
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati para

pembangkang / kafir
Al-A'raaf:101

ِفِريَن  َويَْقطَعَ َداِبَر ٱْلكَٰ
dan memusnahkan yang meliputi para pembangkang / kafir

Al-Anfaal:7

ِفِريَن  ذَٰلُِكْم َوأَنَّ الـلَّـَه ُموِهُن َكيِْد ٱْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian dan bahwasannya Allah orang yang

melemahkan tipu daya para pembangkang / kafir
Al-Anfaal:18

ِفِريَن  َوأَنَّ الـلَّـَه ُمْخِزى ٱْلكَٰ
dan bahwasannya Allah orang yang menghina para pembangkang /

kafir
At-Taubah:2

ِفِريَن  َوذَٰلَِك َجزَآُء ٱْلكَٰ
dan demikian itu balasan para pembangkang / kafir

At-Taubah:26

ِفِريَن  َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

At-Taubah:37
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ِفِريَن نَا ِبرَْحَمِتَك ِمَن ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ  َونَجِّ
dan (ia) sungguh-sungguh selamatkanlah kami dengan rahmat-mu

dari kaum para pembangkang / kafir
Yunus:86

ِفِريَن عَ ٱْلكَٰ َعنَا واََل تَُكن مَّ  يَٰبُنَىَّ ٱرَْكب مَّ
hai anakku (kamu) naiklah bersama kami dan janganlah adalah

bersama para pembangkang / kafir
Huud:42

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َوَما ُدَعآُء ٱْلكَٰ
dan tidak seruan/do'a para pembangkang / kafir kecuali/hanyalah di

dalam tambahan kesesatan
Arraad:14

ِفِريَن ٱلنَّاُر ِتْلَك ُعْقبَى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَُّعْقبَى ٱْلكَٰ
itu akibat / kesudahan orang-orang yang mereka bertakwa dan

kesudahan para pembangkang / kafir neraka
Arraad:35

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ  َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27

ِفِريَن  َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan kaum para

pembangkang / kafir
An-Nahl:107

ِفِريَن تَُؤزُُّهْم أَزًّا يَِٰطنَي َعَلى ٱْلكَٰ أََلْم تََر أَنَّآ أَرَْسْلنَا ٱلشَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya kami

telah mengutus syaitan-syaitan atas/terhadap para pembangkang /
kafir (kamu) mengganggu mereka gangguan

Maryam:83

ِفِريَن َعِسيًرا وََكاَن يَْوًما َعَلى ٱْلكَٰ
dan ia adalah hari atas/terhadap para pembangkang / kafir

kesulitan/kesukaran
Al-Furqon:26

ِهْدُهم ِبِهۦ ِجَهاًدا َكِبيًرا ِفِريَن َوجَٰ فَاَل تُِطعِ ٱْلكَٰ
maka janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan (ia[lk]) yang

bersungguh terhadap mereka dengannya kesungguhan sangat besar
Al-Furqon:52

ِفِريَن  َوفََعْلَت فَْعَلتََك ٱلَِّتى فََعْلَت َوأَنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dan (kamu) mengerjakan perbuatanmu yang (kamu) melakukan dan

kamu dari/termasuk para pembangkang / kafir
Asy-Syu'araa':19

ِفِريَن  إِنَُّهۥ اَل يُِحبُّ ٱْلكَٰ
sesungguhnya dia tidak dia menyukai para pembangkang / kafir

Ar-Ruum:45

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan jangan ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang munafik

Al-Ahzab:1

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوَدْع أَذَىُٰهْم واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang

munafik (ia) membiarkan / meninggalkan gangguan mereka
Al-Ahzab:48
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ِفِريَن َوأََعدَّ َلُهْم َسِعيًرا إِنَّ الـلَّـَه َلَعَن ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah (ia) mengutuk para pembangkang / kafir dan dia

sediakan bagi mereka api yang menyala-nyala
Al-Ahzab:64

ِفِريَن ُكفْرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم إاِلَّ َمْقتًا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka disisi tuhan mereka kecuali kemurkaan
Faathir:39

ِفِريَن ُكفْرُُهْم إاِلَّ َخَساًرا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka kecuali kerugian
Faathir:39

ِفِريَن  لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َويَِحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلى ٱْلكَٰ
supaya diberi peringatan orang-orang adalah dia kehidupan dan pasti

berlaku perkataan atas/terhadap para pembangkang / kafir
YaaSiin:70

ِفِريَن  إآِلَّ إِبْلِيَس ٱْستَْكبََر وََكاَن ِمَن ٱْلكَٰ
kecuali iblis dan (ia) mencari kesombongan diri dan ia adalah dari

para pembangkang / kafir
Shaad:74

ِفِريَن  فََكذَّبَْت ِبَها َوٱْستَْكبَرَْت وَُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
lalu (kamu) mendustakan dengannya dan kamu menyombongkan diri

dan (kamu) adalah dari para pembangkang / kafir
Az-Zumar:59

ِفِريَن  َقاُلوا۟ بََلىٰ َولَِٰكْن َحقَّْت َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata benar akan tetapi pasti kalimat / ketentuan siksa

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Az-Zumar:71

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َوٱْستَْحيُوا۟ ِنَسآَءُهْم َوَما َكيُْد ٱْلكَٰ
dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan tidak tipu daya

para pembangkang / kafir kecuali di dalam tambahan kesesatan
Ghafir:25

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل ؤُا۟ ٱْلكَٰ َوَما ُدعَٰٓ
dan tidak seruan/do'a para pembangkang / kafir kecuali di dalam

tambahan kesesatan
Ghafir:50

ِفِريَن  َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه ٱْلكَٰ
seperti itulah disesatkan Allah para pembangkang / kafir

Ghafir:74

ِفِريَن اَل َمْوَلىٰ َلُهْم َوأَنَّ ٱْلكَٰ
dan bahwasannya para pembangkang / kafir tidak pelindung bagi

mereka
Muhammad:11

ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ فََمن يُجِيُر ٱْلكَٰ
maka barang siapa (ia) didampingi para pembangkang / kafir dari

azab / siksa pedih
Al-Mulk:28

ِفِريَن إِنَُّهۥ َلَحْسرَةٌ َعَلى ٱْلكَٰ  َو
dan sesungguhnya ia (Al QurXan) benar-benar penyesalan

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Al-Haaqqah:50
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ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26

ِفِريَن َغيُْر يَِسيٍر َعَلى ٱْلكَٰ
atas/terhadap para pembangkang / kafir tidak / selain sangat mudah

Al-
Muddaththir:10

ِفِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَويْدًۢا ِل ٱْلكَٰ فََمهِّ
maka sungguh-sungguh beri tangguhlah para pembangkang / kafir

(kamu) beri tangguhlah mereka kehendak
At-Taariq:17

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Taubah:73 ٱْلُكفَّاَر

واََل يَطَـُٔوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ ٱْلُكفَّاَر واََل يَنَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ
dan tidak menginjak suatu tempat menginjak menjengkelkan orang-

orang kafir dan tidak mendapat dari musuh
At-Taubah:120

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
 لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

َكَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب ٱْلُكفَّاَر نَبَاتُُهۥ ثُمَّ يَِهيجُ
seperti perumpamaan hujan (ia) mengherankan orang-orang kafir

tanaman/tanamannya kemudian menjadi sangat kering
Al-Hadiid:20

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Tahriim:9

ِب ٱْلُقبُوِر َكَما يَِئَس ٱْلُكفَّاُر ِمْن أَْصحَٰ
sebagaimana dia berputus asa orang-orang kafir dari penghuni-

penghuni kubur-kubur

Al-
Mumtahinah:13

ٱْلُكفَّاُر
َهْل ثُوَِّب ٱْلُكفَّاُر َما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن

apakah diberi banyak ganjaran/balasan orang-orang kafir apa adalah
mereka mereka melakukan

Al-
Mutaffifiin:36

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن يَُلونَُكم مَِّن ٱْلُكفَّاِر
wahai orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang

memerangi orang-orang yang melindungi kalian dari orang-orang
kafir

At-Taubah:123
ٱْلُكفَّاِر
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ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

فَِإْن َعلِْمتُُموُهنَّ ُمؤِْمنٍَٰت فَاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِلى ٱْلُكفَّاِر ذَٰلُِكْم ُحْكُم الـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َوالـلَّـُه
َعلِيٌم َحِكيٌم

maka jika mengetahui mereka yang beriman maka janganlah
(kalian[lk]) kembalikan mereka[pr] kepada orang-orang kafir yang

demikian itu bagi kalian ketetapan/hukum Allah ia memberi
keputusan diantara kalian dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana

Al-
Mumtahinah:10

إِن فَاتَُكْم َشىٌْء مِّْن أَزْوَِٰجُكْم إَِلى ٱْلُكفَّاِر فََعاَقبْتُْم َو
dan jika dia melepaskan kalian barang sesuatu dari isteri-isteri kalian

kepada orang-orang kafir lalu (kalian) membalas

Al-
Mumtahinah:11

فَٱْليَْوَم ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمَن ٱْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن
maka pada hari orang-orang yang mereka mengimani dari orang-

orang kafir mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:34

َوَسيَْعَلُم ٱْلُكفَُّٰر مِلَْن ُعْقبَى ٱلدَّاِر
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang kafir untuk siapa akibat /

kesudahan tempat
Arraad:42 ٱْلُكفَُّٰر

ِن يمَٰ َوَمن يَتَبَدَِّل ٱْلُكفَْر ِبٱإْلِ
dan barang siapa pengganti/penukar kekafiran dengan iman Al-Baqarah:108 ٱْلُكفَْر

آ أََحسَّ ِعيَسىٰ ِمنُْهُم ٱْلُكفَْر  فََلمَّ
maka tatkala dia menyadari Isa dari mereka kekafiran

Ali-Imran:52

ِن يمَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلُكفَْر ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekafiran dengan

iman
Ali-Imran:177

ِن يمَٰ إِِن ٱْستََحبُّوا۟ ٱْلُكفَْر َعَلى ٱإْلِ
jika menginginkan/menyukai kekafiran atas/terhadap keimanan

At-Taubah:23

إِن تَْشُكُروا۟ يَرَْضُه َلُكْم واََل يَرَْضىٰ لِِعبَاِدِه ٱْلُكفَْر َو
dan tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekafiran dan jika

mensyukuri ridha/menyukai bagi kalian
Az-Zumar:7

وََكرَّهَ إَِليُْكُم ٱْلُكفَْر َوٱْلفُُسوَق َوٱْلِعْصيَاَن أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلرَِّٰشُدوَن
dan (ia) telah benar-benar membenci kepada kalian kekafiran dan

kefasikan dan kedurhakaan itulah mereka mereka orang-orang yang
mengikuti jalan yang lurus

Al-Hujuraat:7

رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر واََل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
dan janganlah dia menyusahkan kamu orang-orang yang mereka

menyegerakan di dalam kekafiran
Ali-Imran:176 ٱْلُكفِْر
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رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر  يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل اَل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
wahai mengetahui tidak dia menyusahkan kamu orang-orang yang

mereka menyegerakan di dalam kekafiran
Al-Maidah:41

َة ٱْلُكفِْر  فَقَِٰتُلٓوا۟ أَِئمَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin kekafiran

At-Taubah:12

۟ إِنََّما ٱلنَِّسىُٓء ِزيَاَدةٌ ِفى ٱْلُكفِْر يَُضلُّ ِبِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا
sesungguhnya hanyalah mengundur-undurkan tambahan di dalam

kekafiran disesatkan dengannya orang-orang yang mereka
mengingkari

At-Taubah:37

 يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َما َقاُلوا۟ َوَلَقْد َقاُلوا۟ َكلَِمَة ٱْلُكفِْر
mereka bersumpah dengan Allah tidak mereka berkata dan/padahal

sesungguhnya mereka berkata kalimat / seruan kekafiran
At-Taubah:74
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ف ف ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna palem, telapak tangan, tapak,

tapak tangan, palma, muka tangan, telapakan tangan, pukulan keras
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelipkan, menyelitkan,
memasukkan, menyimpan, melipatkan, menyingsingkan, menyelimuti,
menyelempitkan, menggulung, bertumpuk, berhenti, reda, memukul,

memukul-mukul, memukulkan

َكفَّيِْه َكفَّ َكفَفُْت َكآفًَّة فََكفَّ
kedua tapak
tangannya menahan aku telah menahan semuanya maka dia menahan

يَُكفَّ َويَُكفُّٓوا۟ وََكفَّ ُكفُّٓوا۟ َكفَّيِْه
dia menahan dan mereka

menahan dan (ia) menahan tahanlah kedua tapak
tangannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فََكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه

maka dia menahan tangan mereka dari kalian dan kalian hendaklah
bertawakal / takut kepada Allah

Al-Maidah:11 فََكفَّ
ْلمِ َكآفًَّة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْدُخُلوا۟ ِفى ٱلسِّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah masuk
di dalam islam semuanya

Al-Baqarah:208 َكآفًَّة
َوقَِٰتُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما يُقَِٰتُلونَُكْم َكآفًَّة

dan orang-orang yang memerangi orang-orang yang
mempersekutukan semuanya sebagaimana mereka membunuh kalian

semuanya

At-Taubah:36

 َوقَِٰتُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما يُقَِٰتُلونَُكْم َكآفًَّة
dan orang-orang yang memerangi orang-orang yang

mempersekutukan semuanya sebagaimana mereka membunuh kalian
semuanya

At-Taubah:36

 َوَما َكاَن ٱمْلُؤِْمنُوَن لِيَنِفُروا۟ َكآفًَّة
dan tidak adalah dia orang-orang yang beriman untuk pergi semuanya

At-Taubah:122
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َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ َكآفًَّة لِّلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا
dan tidak kami mengutus kamu kecuali semuanya untuk manusia

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Saba':28

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110
َكفَفُْت

َوُهَو ٱلَِّذى َكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم
dan dia yang menahan tangan mereka dari kalian Al-Fath:24 َكفَّ

اَل يَْستَجِيبُوَن َلُهم ِبَشىٍْء إاِلَّ َكبَِٰسِط َكفَّيِْه إَِلى ٱمْلَآِء
tidak memperkenankan bagi mereka dengan sesuatu apapun

melainkan seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya
kedalam air

Arraad:14
َكفَّيِْه

 َوأُِحيَط ِبثََمرِِهۦ فَأَْصبَحَ يَُقلُِّب َكفَّيِْه
dan diliputi(dibinasakan) dengan buahnya(kekayaanya) maka dia

akhirnya menjadikan sungguh-sungguh akan membolak-balik kedua
tapak tangannya

Al-Kahfi:42

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُكْم
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang dia dikatakan kepada mereka tahanlah tangan-tangan

kalian

An-Nisa:77
۟ ُكفُّٓوا

ِذِهۦ وََكفَّ أَيِْدَى ٱلنَّاِس َعنُكْم هَٰ
ini dan (ia) menahan tangan manusia dari kalian Al-Fath:20 وََكفَّ

َلَم َويَُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم فَِإن لَّْم يَْعتَزُِلوُكْم َويُْلُقٓوا۟ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka jika tidak mereka membiarkan kalian dan mereka melemparkan

kepada kalian penyerahan/tunduk dan mereka menahan tangan
mereka

An-Nisa:91
۟ َويَُكفُّٓوا

َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84 يَُكفَّ

ِحنَي اَل يَُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم ٱلنَّاَر
diwaktu tidak menahan/mengelakkan dari muka-muka mereka api

neraka
Al-Anbiyaa':39 يَُكفُّوَن
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ل ف ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penjamin, garansi,

penjaminan, jamin, digaransi, tanggungan, boreh, pertanggungan, aman,
terjamin, terkunci, kuat, kukuh, sponsor, penyokong, orang yg membiayai,

janji, ikrar, andalan, cagar, gadaian, rungguh, berjanji, menjanjikan,
mencagarkan, memperjanjikan, minum untuk kesehatan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memastikan, menjamin,
menentukan, mengasuransikan, mempertanggungkan, menanggung,

mengaku, mendapatkan, memperoleh, mendapat, mendapati, melindungi,
memperkencangkan, mengencangkan, memperdapat, memprestasikan,

mengunci, menutup rapat-rapat, mensponsori, membiayai, mengongkosi,
menjagokan, menyatakan, mundur, menyokong, meluap, menggenang,

membunuh, bunuh

َوذَاٱْلِكفِْل ِكفَْلنْيِ ِكفٌْل َكِفياًل أَْكِفْلِنيَها
dan zulkifli dua bagian peliharaan jaminan/saksi

(kamu[lk])
peliharakanlah ia

kepadaku

يَْكفُُلونَُهۥ يَْكفُُلُهۥ يَْكفُُل وََكفََّلَها
akan memeliharanya memeliharanya memelihara dan dia memeliharanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
وَِٰحَدةٌ فََقاَل أَْكِفْلِنيَها َوَعزَِّنى ِفى ٱْلِخطَاِب

(ia[pr]) yang satu lalu ia mengatakan (kamu[lk]) peliharakanlah ia
kepadaku dan mengalahkan aku di dalam perkara/pembicaraan

Shaad:23 أَْكِفْلِنيَها
َوَقْد َجَعْلتُُم الـلَّـَه َعَليُْكْم َكِفياًل

dan sesungguhnya (kamu) telah menjadikan Allah atas kalian
jaminan/saksi

An-Nahl:91 َكِفياًل
َوَمن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َسيِّئًَة يَُكن لَُّهۥ ِكفٌْل مِّنَْها

dan barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan
syafa'at/pertolongan buruk adalah dia baginya peliharaan daripadanya

An-Nisa:85 ِكفٌْل
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يُؤِْتُكْم ِكفَْلنْيِ ِمن رَّْحَمِتِهۦ َويَْجَعل لَُّكْم نُورًا تَْمُشوَن ِبِهۦ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] dua bagian dari rahmat-

nya dan menjadikan bagi kalian cahayaberjalan dengannya
Al-Hadiid:28 ِكفَْلنْيِ

ِبِريَن إِْدِريَس َوذَاٱْلِكفِْل ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ ِعيَل َو إِْسمَٰ َو
dan IsmaiXil dan idris dan zulkifli setiap dari/termasuk orang-orang

yang sabar
Al-Anbiyaa':85 َوذَاٱْلِكفِْل

ِعيَل َوٱْليََسعَ َوذَاٱْلِكفِْل وَُكلٌّ مَِّن ٱأْلَْخيَاِر َوٱذُْكْر إِْسمَٰ
dan ingatlah Ismail dan Ilyas dan zulkifli dan semuanya

dari/termasuk orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:48

وََكفََّلَها زََكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليَْها زََكِريَّا ٱمْلِْحرَاَب
dan dia memeliharanya Zakaria setiap apa dia memasuki diatasnya

Zakaria mimbar
Ali-Imran:37 وََكفََّلَها

أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يَْختَِصُموَن
siapa diantara mereka memelihara Maryam dan tidak adalah kamu di

sisi mereka ketika mereka bersengketa
Ali-Imran:44 يَْكفُُل

إِذْ تَْمِشىٓ أُْختَُك فَتَُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ َمن يَْكفُُلُهۥ
ketika berjalan saudara perempuanmu maka/lalu mengatakan apakah

(aku) menunjukkan kepada kalian atas/terhadap orang
memeliharanya

Thaahaa:40
يَْكفُُلُهۥ

يَْكفُُلونَُهۥ َلُكْم َوُهْم َلُهۥ نَِٰصُحوَن
akan memeliharanya bagi kalian dan mereka baginya orang-orang

yang telah menasehati
Al-Qashash:12 يَْكفُُلونَُهۥ
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ي ف ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecukupan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencukupi, memadai, adalah
cukup, memadakan

َكفَيْنََٰك َكفَىٰ فََكفَىٰ فََسيَْكِفيَكُهُم ِبَكاٍف
(kami) mencukupi

kamu cukuplah maka cukuplah
maka ia memelihara

kamu terhadap
mereka

dengan cukup

يَْكِفِهْم يَْكِف وََكفَىٰ وََكفَى َكفَيْنََٰك
(ia) mencukupi bagi

mereka mencukupi dan cukuplah dan cukuplah (kami) mencukupi
kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََليَْس الـلَّـُه ِبَكاٍف َعبَْدهُۥ َويَُخوِّفُونََك ِبٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ
bukankah Allah dengan cukup hamba-nya dan dipertakuti kamu

dengan orang-orang (sesembahan) dari selain dia
Az-Zumar:36 ِبَكاٍف

ِميعُ ٱْلَعلِيُم فََسيَْكِفيَكُهُم الـلَّـُه َوُهَو ٱلسَّ
maka ia memelihara kamu terhadap mereka Allah dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Baqarah:137 فََسيَْكِفيَكُهُم

فََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
maka cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

antara kami dan antara kamu
Yunus:29 فََكفَىٰ

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Arraad:43 َكفَىٰ

ٱْقَرأْ ِكتَٰبََك َكفَىٰ ِبنَفِْسَك ٱْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا
(kamu) bacalah kitabmu cukuplah dengan dirimu sendiri hari atas

kamu perhitungan
Al-Isra:14
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ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan cukuplah dengan Allah yang benar-

benar sangat menyaksikan antara aku dan antara kamu
Al-Isra:96

ُقْل َكفَىٰ ِبالـلَّـِه بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َشِهيًدا
kamu hendaklah mengatakan cukuplah kepada Allah diantara aku dan

diantara kamu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ankabuut:52

َكفَىٰ ِبِهۦ َشِهيدًۢا بَيِْنى َوبَيْنَُكْم َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
cukuplah dengannya yang benar-benar sangat menyaksikan antaraku

dan antara kamu dan dia sangat pengampun sangat penyayang
Al-Ahqaaf:8

إِنَّا َكفَيْنََٰك ٱمْلُْستَْهزِِءيَن
sesungguhnya kami (kami) mencukupi kamu orang-orang yang

memperolok-olok
Al-Hijr:95 َكفَيْنََٰك

وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25 وََكفَى

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan cukuplah dengan/pada Allah pengawas/mempunyai perhitungan An-Nisa:6 وََكفَىٰ

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45

ِبينًا وََكفَىٰ ِبِهۦٓ إِثًْما مُّ
dan cukuplah dengannya dosa dengan nyata

An-Nisa:50

وََكفَىٰ ِبَجَهنََّم َسِعيًرا
dan cukuplah neraka jahanam api yang menyala-nyala

An-Nisa:55

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َعلِيًما
dan cukuplah dengan Allah sangat pandai

An-Nisa:70

َوأَرَْسْلنََٰك لِلنَّاِس رَُسواًل وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan kami utus kamu kepada manusia seorang rasul dan cukuplah

dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:79

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل
dan cukuplah dengan Allah penjaga/pemelihara

An-Nisa:81
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وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل
dan cukuplah dengan/kepada Allah penjaga/pemelihara

An-Nisa:132

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan cukuplah kepada Allah yang benar-benar sangat menyaksikan

An-Nisa:166

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل مَٰ َما ِفى ٱلسَّ
apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi dan cukuplah dengan

Allah penjaga/pemelihara
An-Nisa:171

وََكفَىٰ ِبَربَِّك ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu dengan/terhadap dosa-dosa hamba-

hambanya maha mengetahui maha melihat
Al-Isra:17

وََكفَىٰ ِبَربَِّك وَِكياًل
dan cukuplah dengan tuhanmu penjaga/pemelihara

Al-Isra:65

ِسِبنَي أَتَيْنَا ِبَها وََكفَىٰ ِبنَا حَٰ
mereka mendatangi dengannya dan cukuplah dengan Kami membuat

perhitungan
Al-Anbiyaa':47

وََكفَىٰ ِبَربَِّك َهاِديًا َونَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu (ia[lk]) yang memberi

petunjuk/pemimpin dan penolong
Al-Furqon:31

َوَسبِّحْ ِبَحْمِدِهۦ وََكفَىٰ ِبِهۦ ِبذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخِبيًرا
dan kamu hendaklah perbanyak bertasbih dengan memuji-nya dan
cukuplah dengannya dengan/terhadap dosa-dosa hamba-hambanya

maha mengetahui

Al-Furqon:58

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah dengan Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:3

واََل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ الـلَّـَه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َحِسيبًا
dan tidak mereka takut seseorang/siapapun kecuali/selain Allah dan

cukuplah bagi Allah pembuat perhitungan
Al-Ahzab:39

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:48

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
karena Dia hendak memenangkannya atas/terhadap agama semuanya

dan cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Fath:28

َلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
tidak mencukupi dengan tuhanmu bahwasanya atas/terhadap setiap

sesuatu sangat penyaksi
Fush-Shilat:53 يَْكِف
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أََو َلْم يَْكِفِهْم أَنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب يُتَْلىٰ َعَليِْهْم
atau setiap tidak (ia) mencukupi bagi mereka bahwasanya kami telah

menurunkan atas kamu kitab dia membacakan atas mereka
Al-Ankabuut:51 يَْكِفِهْم

إِذْ تَُقوُل لِْلُمؤِْمِننَي أََلن يَْكِفيَُكْم
ketika kalian mengatakan bagi para yang beriman apakah tidak ia

mencukupi bagi kalian
Ali-Imran:124 يَْكِفيَُكْم
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ا ل ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penjaga, pengawal,

penjagaan, garda, kewaspadaan, centeng
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjaga, mengawal,

menahan, mempertahankan, berhati-hati, berjaga-jaga

يَْكَلؤُُكم
melindungi/memelihara kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن ُقْل َمن يَْكَلؤُُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر ِمَن ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan siapakah melindungi/memelihara kalian

diwaktu malam dan siang hari dari pemurah
Al-Anbiyaa':42 يَْكَلؤُُكم
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ب ل ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegilaan, penyakit gila, anak

nakal, anjing kampung, anjing bastar, anjing geladak, anak kecil, taring,
gigi taring, gigi asu, anjing pemburu, anjing pacuan, orang hina, orang

buruk, orang.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuntuti, memburu,

mengejar, mengikuti.

ٱْلَكْلِب وََكْلبُُهم ُمَكلِِّبنَي َكْلبُُهْم
anjing dan/sedang anjing mereka yang memburu anjing mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22
َكْلبُُهْم

 َسيَُقوُلوَن ثَلَٰثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُُهْم َويَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم
akan mengatakan bertiga/tiga orang[pr] (ia[lk]) yang keempat dari

mereka anjing mereka dan mereka mengatakan berlima/lima (ia[lk])
yang keenam dari mereka anjing mereka

Al-Kahfi:22

ا ِبٱْلَغيِْب َويَُقوُلوَن َسبَْعٌة َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم  رَْجمًۢ
terkaan dengan/terhadap yang gaib dan mereka mengatakan tujuh dan

(ia[lk]) yang kedelapan mereka anjing mereka
Al-Kahfi:22

ا َعلََّمُكُم الـلَّـُه مَِّن ٱْلَجَوارِحِ ُمَكلِِّبنَي تَُعلُِّمونَُهنَّ ِممَّ
dari binatang buas yang memburu kalian mengajari mereka dari apa

dia mengajari kalian Allah
Al-Maidah:4 ُمَكلِِّبنَي

وََكْلبُُهم بَِٰسٌط ِذَراَعيِْه ِبٱْلَوِصيِد
dan/sedang anjing mereka (ia[lk]) yang mengulurkan kedua

hasta/lengannya dihalaman (pintu gua)
Al-Kahfi:18 وََكْلبُُهم
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فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jikakamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176
ٱْلَكْلِب
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ح ل ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seram, cemberut, kuat,

bengis, kejam, teguk, menjijikkan, muram, murung, mendung, redup,
rekam, marah-marah, masam, bermuka masam, benguk, kasar,

memberungut, memberengut, kereng, merengus, tdk ramah, kuburan,
kubur, kematian, berat, parah, penting, gawat, genting, sederhana, lambat

laun, sungguh-sungguh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

لُِحوَن كَٰ
orang-orang yang telah bermuka masam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لُِحوَن تَْلفَحُ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر َوُهْم ِفيَها كَٰ
membakar wajah-wajah mereka api neraka dan mereka didalamnya

orang-orang yang telah bermuka masam

Al-
Mu'minuun:104

لُِحوَن كَٰ
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ف ل ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna harga, ongkos, bea, biaya

sidang, bintik, biaya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berharga, memundurkan,

mengundurkan, mengeluarkan, menurunkan, membayar, mendapat
bintik-bintik di muka

ٱمْلُتََكلِِّفنَي يَُكلُِّف نَُكلُِّف تَُكلَُّف
orang-orang yang

membebani / mengada-
adakan

dia sungguh-sungguh
akan membebani kami membebani kamu dibebani

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل تَُكلَُّف نَفٌْس إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak kamu dibebani jiwa/seorang melainkan menurut

kesanggupannya
Al-Baqarah:233 تَُكلَُّف

فَقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَفَْسَك
maka kamu hendaklah memerangi di dalam jalan Allah tidak kamu

dibebani kecuali/melainkan dirimu sendiri
An-Nisa:84

اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak kami membebani seseorang kecuali kesanggupannya Al-An'aam:152 نَُكلُِّف

ِت اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَهآ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan tidak kami membebani seseorang kecuali
kesanggupannya

Al-A'raaf:42

واََل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوَلَديْنَا ِكتٌَٰب
dan tidak kami membebani seseorang melainkan

keluasannya/kesanggupannya dan di sisi kami catatan / ketetapan

Al-
Mu'minuun:62

اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang

melainkan kesanggupannya
Al-Baqarah:286 يَُكلُِّف

اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ َمآ َءاتَىَٰها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang kecuali

apa pendatangannya / pemberianya
Ath-Thalaaq:7
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َوَمآ أَنَا۠ ِمَن ٱمْلُتََكلِِّفنَي
dan tidak aku dari orang-orang yang membebani / mengada-adakan Shaad:86 ٱمْلُتََكلِِّفنَي
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ل ل ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tajuk, puncak, kejuaraan,

kepala gigi, lambang kekuasaan raja, bagian atas pohon, bagian atas topi,
akhir, karangan bunga, kalung bunga, untai, ulang-ulang, ubun-ubun.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memahkotai, menobatkan,

menghias dgn karangan bunga, mentakhtakan, menyelubungi,
mengelilingi, melingkari, diliputi senyum, mengarunia, memukul pd

kepala, pasangkan.

۟ َهُدوا عَٰ َعامٍ ِبُكلِّ ِبُكلٍّ أَفَُكلََّما
setiap apa setiap dengan setiap dengan/kepada tiap-

tiap apakah setiap

َكلٌّ َكلََٰلًة فَلُِكلِّ فَُكالًّ َهُدوا۟ عَٰ
tiap-tiap tidak punya ibu-

bapak dan anak maka bagi tiap-tiap maka setiap setiap apa

ُكالًّ ُكلُّ َكآلَّ َكالَّ َكلٌّ
setiap tiap sekali-kali tidak sekali-kali tidak tiap-tiap

ُكلَّ ُكلٍّ ُكلٌّ ُكالًّۢ ُكالًّ
tiap-tiap tiap-tiap setiap setiap setiap

ُكلَُّهۥ ُكلََّها ُكلََّمآ ُكلََّما ُكلَّ
semuanya semuanya setiap apa setiap apa tiap-tiap

ُكلُُّهۥ ُكلُُّهنَّ ُكلُُّهْم ُكلُّ ُكلَُّهۥ
semuanya semua diantara

mereka[pr]
semua diantara

mereka tiap semuanya
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لُِكلٍّ ُكلِِّهۦ ُكلَِّها ُكلِّ ُكلُُّهۥ
bagi tiap-tiap semuanya semuanya setiap semuanya

وَُكلٌّ وَُكالًّ لُِّكلِّ لُِكلِّ لُِكلٍّ
dan semuanya dan tiap-tiap bagi tiap-tiap bagi tiap-tiap bagi tiap-tiap

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفَُكلََّما َجآَءُكْم رَُسولٌۢ
apakah setiap ia datang kepada kalian seorang rasul Al-Baqarah:87 أَفَُكلََّما

ِفُروَن َقاُلوا۟ ِسْحَراِن تَظََٰهَرا َوَقاُلٓوا۟ إِنَّا ِبُكلٍّ كَٰ
mereka berkata dua ahli sihir keduanya bantu membantu dan mereka

berkata sesungguhnya kami dengan/kepada tiap-tiap orang-orang
yang telah kafir

Al-Qashash:48
ِبُكلٍّ

َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui Al-Baqarah:29 ِبُكلِّ

َوَلِئْن أَتَيَْت ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِبُكلِّ َءايٍَة
dan sungguh jika kamu mendatangkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian
hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu

sangat mengetahui

Al-Baqarah:231

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat pandai

An-Nisa:32

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطًا
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu maha meliputi

An-Nisa:126
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َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nisa:176

َوأَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan bahwasannya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Maidah:97

َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-An'aam:101

واََل تَْقُعُدوا۟ ِبُكلِّ ِصرٍَٰط تُوِعُدوَن
jangan kalian duduk-duduk dengan setiap jalan keinginan untuk

dijanjikan
Al-A'raaf:86

ِحٍر َعلِيمٍ يَأْتُوَك ِبُكلِّ سَٰ
mereka datang kepadamu dengan setiap penyihir sangat pandai

Al-A'raaf:112

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Anfaal:75

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-Taubah:115

ِحٍر َعلِيمٍ َوَقاَل ِفْرَعْوُن ٱئْتُوِنى ِبُكلِّ سَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun datangkanlah / bawalah kepadaku

dengan setiap penyihir sangat pandai
Yunus:79

لِِمنَي وَُكنَّا ِبُكلِّ َشىٍْء عَٰ
dan (kami) adalah dengan setiap sesuatu orang-orang yang

mengetahui
Al-Anbiyaa':81

َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35

َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيمٌۢ
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

An-Nuur:64

اٍر َعلِيمٍ يَأْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّ
mereka datang kepadamu dengan setiap ahli sihir sangat pandai

Asy-Syu'araa':37

أَتَبْنُوَن ِبُكلِّ ِريعٍ َءايًَة تَْعبَثُوَن
mengapa kamu membangun dengan setiap tempat yang sangat tinggi

suatu tanda melakukan perbuatan sia-sia

Asy-
Syu'araa':128

إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Ankabuut:62

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Ahzab:40
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فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat

pandai
Al-Ahzab:54

َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم
dan dia dengan setiap penciptaan/kejadian sangat mengetahui

YaaSiin:79

أآََل إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطٌۢ
ingatlah sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu maha meliputi

Fush-Shilat:54

إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Asy-Syuura:12

يَْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ فَِٰكَهٍة َءاِمِننَي
mereka memohon di dalamnya dengan setiap (ia[pr]) yang bersuka

ria keadaan aman
Ad-Dukhaan:55

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Fath:26

َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Hujuraat:16

َوُهَو ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan dia dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Hadiid:3

َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7

َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

ا َوأَنَّ الـلَّـَه َقْد أََحاَط ِبُكلِّ َشىٍْء ِعْلمًۢ
dan bahwasannya Allah sungguh telah semakin meliputi dengan

setiap sesuatu pengetahuan
Ath-Thalaaq:12

إِنَُّهۥ ِبُكلِّ َشىْءٍۭ بَِصيٌر
sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu maha melihat

Al-Mulk:19

أَواََل يََرْوَن أَنَُّهْم يُفْتَنُوَن ِفى ُكلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو
atau setiap tidak (mereka) melihat sesungguhnya mereka di dalam

(kalian) bertasbih setiap tahun atau
At-Taubah:126 َعامٍ

َهُدوا۟ َعْهًدا نَّبَذَهُۥ أَوَُكلََّما عَٰ
atau setiap setiap apa perjanjian perjanjian Al-Baqarah:100 ۟ َهُدوا عَٰ
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فَُكالًّ أََخذْنَا ِبذَنِۢبِهۦ فَِمنُْهم مَّْن أَرَْسْلنَا َعَليِْه َحاِصبًا
maka setiap kami telah mengambil karena dosa-dosanya maka

diantara mereka orang kami telah mengutus atasnya (ia[lk]) yang
membatu

Al-Ankabuut:40
فَُكالًّ

ُدُس فَِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَلُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
maka jika adalah dia bagi mereka anak laki-laki maka bagi tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seperenam
An-Nisa:12 فَلُِكلِّ

إِن َكاَن رَُجٌل يُورَُث َكلََٰلًة َوَلُكْم ِنْصُف َما تَرََك أَزْوَُٰجُكْم َو
dan bagi kamu separuh apa/harta dia meninggalkan isteri-isteri kalian

dan jika adalah dia seorang laki-laki dia mewarisinya tidak punya
ibu-bapak dan anak

An-Nisa:12
َكلََٰلًة

ههُّ اَل يَأِْت ِبَخيٍْر َوُهَو َكلٌّ َعَلىٰ َمْوَلىُٰه أَيَْن َما يَُوجِّ
dan dia tiap-tiap atas/terhadap pelindungnya dimana saja

dihadapkannya tidak ia mendatangkan / mengumpulkan dengan
kebaikan

An-Nahl:76
َكلٌّ

َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَُقوُل َونَُمدُّ َلُهۥ ِمَن ٱْلَعذَاِب َمدًّا
sekali-kali tidak kami kelak akan menulis apa dia mengatakan da

akan memperpanjang baginya dari siksa panjang
Maryam:79 َكالَّ

َكالَّ َسيَْكفُُروَن ِبِعبَاَدِتِهْم َويَُكونُوَن َعَليِْهْم ِضدًّا
sekali-kali tidak kelah mengingkari dengan peribadatan mereka dan

adalah atas mereka lawan/musuh
Maryam:82

َقاَل َكالَّ فَٱذَْهبَا ِبـَٔايَِٰتنَآ إِنَّا َمَعُكم مُّْستَِمُعوَن
dia mengatakan sekali-kali tidak maka pergilah kamu berdua dengan
ayat-ayat Kami sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang

sungguh-sungguh saling mendengarkan

Asy-Syu'araa':15

َكالَّ بَْل ُهَو الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
sekali-kali tidak bahkan dia Allah maha perkasa maha bijaksana

Saba':27

َكالَّ َوٱْلَقَمِر
sekali-kali tidak demi bulan

Al-
Muddaththir:32

َكالَّ بَل الَّ يََخافُوَن ٱأْلَِخرَةَ
sekali-kali tidak bahkan tidak mereka takut hari akhirat

Al-
Muddaththir:53

َكالَّ اَل َوزََر
sekali-kali tidak tidak tempat lari/berlindung

Al-Qiyaamah:11

َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن ٱْلَعاِجَلَة
sekali-kali tidak bahkan kalian mencintai yang cepat

Al-Qiyaamah:20
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َكالَّ َسيَْعَلُموَن
sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui

An-Naba:4

ثُمَّ َكالَّ َسيَْعَلُموَن
kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui

An-Naba:5

َا يَْقِض َمآ أََمرَهُۥ َكالَّ ملَّ
sekali-kali tidak belum memutuskan / menyempurnakan apa (dia)

perintahkan kepadanya
Abasa:23

َكالَّ بَْل تَُكذِّبُوَن ِبٱلدِّيِن
sekali-kali tidak bahkan didustakan hari pembalasan/agama

Al-Infitaar:9

َكالَّ بَْل َراَن َعَلىٰ ُقُلوِبِهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
sekali-kali tidak bahkan (ia) menutup atas/terhadap hati mereka apa

adalah mereka mereka usahakan

Al-
Mutaffifiin:14

َكالَّ بَل الَّ تُْكرُِموَن ٱْليَِتيَم
sekali-kali tidak bahkan tidak dimuliakan anak yatim

Al-Fajr:17

ا ِبٱلنَّاِصيَِة َكالَّ َلِئن لَّْم يَنتَِه َلنَْسفَعًۢ
sekali-kali tidak sungguh jika tidak menghentikannya niscaya

memegang/menarik dengan umbun-umbun
Al-Alaq:15

َكالَّ اَل تُِطْعُه َوٱْسُجْد َوٱْقتَرِب
sekali-kali tidak tidak dipatuhinya dan sujudlah dan dekatkanlah

Al-Alaq:19

َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
sekali-kali tidak kelak/bakal kalian mengetahui

At-Takaathur:3

ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
kemudian sekali-kali tidak kelak/bakal kalian mengetahui

At-Takaathur:4

َكالَّ َلْو تَْعَلُموَن ِعْلَم ٱْليَِقنيِ
sekali-kali tidak jika kalian mengetahui pengetahuan keyakinan

At-Takaathur:5

َكالَّ َليُنۢبَذَنَّ ِفى ٱْلُحطََمِة
sekali-kali tidak sungguh akan dilemparkan di dalam Hutamah

Al-Humazah:4

َكآلَّ إِنََّها َكلَِمٌة ُهَو َقآِئُلَها
sekali-kali tidak sesungguhnya ia kalimat dia ucapannya

Al-
Mu'minuun:100 َكآلَّ

َقاَل َكآلَّ إِنَّ َمِعىَ َربِّى َسيَْهِديِن
dia mengatakan sekali-kali tidak sesungguhnya bersama aku Tuhanku

(dia) akan memberi petunjuk kepadaku
Asy-Syu'araa':62

َكآلَّ إِنََّها َلظَىٰ
sekali-kali tidak sesungguhnya ia di sisi

Al-Ma'arij:15
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ا يَْعَلُموَن َكآلَّ إِنَّا َخَلْقنَُٰهم مِّمَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya kami (kami) menciptakan mereka dari

apa mereka mengetahui
Al-Ma'arij:39

َكآلَّ إِنَُّهۥ َكاَن ِلَءايَِٰتنَا َعِنيًدا
sekali-kali tidak sesungguhnya dia adalah dia kepada ayat-ayat Kami

menentang

Al-
Muddaththir:16

َكآلَّ إِنَُّهۥ تَذِْكرَةٌ
sekali-kali tidak sesungguhnya dia peringatan/pelajaran

Al-
Muddaththir:54

َكآلَّ إِذَا بََلَغِت ٱلتَّرَاِقىَ
sekali-kali tidak apabila ia telah sampai kerongkongan

Al-Qiyaamah:26

َكآلَّ إِنََّها تَذِْكرَةٌ
sekali-kali tidak sesungguhnya ia/itu peringatan/pelajaran

Abasa:11

نيٍ اِر َلِفى ِسجِّ َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱْلفُجَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang durhaka

dalam sijjin
Al-Mutaffifiin:7

َْحُجوبُوَن بِِّهْم يَْوَمِئٍذ ملَّ َكآلَّ إِنَُّهْم َعن رَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya dari Tuhan mereka pada hari itu

benar-benar yang ditutupi

Al-
Mutaffifiin:15

َكآلَّ إِنَّ ِكتََٰب ٱأْلَبْرَاِر َلِفى ِعلِّيِّنَي
sekali-kali tidak sesungguhnya kitab/catatan orang-orang yang baik

benar-benar dalam illiyyin

Al-
Mutaffifiin:18

ا ا َدكًّ ِت ٱأْلَرُْض َدكًّ َكآلَّ إِذَا ُدكَّ
sekali-kali tidak apabila digoncangkan/dihancurkan (olehnya) bumi

goncangan goncangan
Al-Fajr:21

َن َليَطَْغىٰٓ نسَٰ َكآلَّ إِنَّ ٱإْلِ
sekali-kali tidak sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas

Al-Alaq:6

َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
sungguh telah ia mengetahui tiap manusia tempat minum mereka Al-Baqarah:60 ُكلُّ

إِن يَتَفَرََّقا يُْغِن الـلَّـُه ُكالًّ مِّن َسَعِتِهۦ َو
dan jika keduanya cerai dia mengkayakan Allah setiap dari

keluasanNya (karuniaNya)
An-Nisa:130 ُكالًّ

َق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub setiap kami

memberikan petunjuk dan Nuh
Al-An'aam:84

َلُهْم َّا َليَُوفِّيَنَُّهْم َربَُّك أَْعمَٰ إِنَّ ُكالًّ ملَّ َو
dan sesungguhnya kami setiap tentu pasti akan menyempurnakan

mereka tuhanmu perbuatan-perbuatan mereka
Huud:111
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ؤآَُلِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك ؤآَُلِء َوهَٰٓ ُكالًّ نُِّمدُّ هَٰٓ
setiap diberikan bantuan mereka ini (golongan ini) dan mereka itu

(golongan itu) dari pemberian/kemurahan tuhanmu
Al-Isra:20

َوبَيْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى ٱأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَْعرِفُوَن ُكالًّۢ ِبِسيَمىُٰهْم
dan diantara keduanya dinding dan atas a'raf orang laki-laki mereka

mengenal setiap dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:46 ُكالًّۢ

ُكلٌّ لَُّهۥ قَِٰنتُوَن
setiap baginya para pentaat / pematuh Al-Baqarah:116 ُكلٌّ

َوٱمْلُؤِْمنُوَن ُكلٌّ َءاَمَن ِبالـلَّـِه
dan orang-orang mukmin setiap ia beriman kepada Allah

Al-Baqarah:285

ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربِّنَا
setiap dari sisi tuhan kami

Ali-Imran:7

ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan setiap dari sisi Allah

An-Nisa:78

لِِحنَي إِْليَاَس ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ َوزََكِريَّا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو
dan Zakaria dan menghidupkan dan 'isa dan Ilyas setiap termasuk

orang-orang yang soleh
Al-An'aam:85

َويَْعَلُم ُمْستََقرََّها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan dia mengetahui yang menjadi tempat berdiamnya dan yang

menjadi tempat penyimpanannya setiap di dalam kitab nyata
Huud:6

ى َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ
dan bulan setiap mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat

menentukan
Arraad:2

ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلىٰ َشاِكَلِتِهۦ
kamu hendaklah mengatakan setiap mengerjakan atas/terhadap

(ia[pr]) yang keadaannya / bentuknya
Al-Isra:84

۟ ُقْل ُكلٌّ مُّتََربٌِّص فَتََربَُّصوا
kamu hendaklah mengatakan setiap (ia[pr]) yang menunggu-nunggu

maka menunggu
Thaahaa:135

ُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
setiap di dalam garis edar (mereka) beredar

Al-Anbiyaa':33

ِبِريَن إِْدِريَس َوذَاٱْلِكفِْل ُكلٌّ مَِّن ٱلصَّٰ ِعيَل َو إِْسمَٰ َو
dan IsmaiXil dan idris dan zulkifli setiap dari/termasuk orang-orang

yang sabar
Al-Anbiyaa':85

َوتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم ُكلٌّ إَِليْنَا رَِٰجُعوَن
dan (mereka) memotong perkara mereka diantara mereka setiap

kepada kami mereka yang telah kembali
Al-Anbiyaa':93
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فٍَّٰت ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوٱأْلَرِْض َوٱلطَّيُْر صَٰٓ
dan bumi dan burung-burung pengembang sayap setiap sungguh telah

ia mengetahui shalatnya / do'anya
An-Nuur:41

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلٌّ لَُّهۥ قَِٰنتُوَن مَٰ َوَلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
dan kepunyaan-Nya siapa di dalam langit dan di bumi setiap baginya

para pentaat / pematuh
Ar-Ruum:26

ى ُكلٌّ يَْجِرٓى إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
setiap mengalir/meluncur sampai waktu yang ditentukan yang telah

sangat menentukan
Luqman:29

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Faathir:13

َّا َجِميعٌ لََّديْنَا ُمْحَضُروَن إِن ُكلٌّ ملَّ َو
dan tidak lain setiap melainkan keseluruhan (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) di sisi kami (mereka) yang dalam kondisi cepat
menghadap

YaaSiin:32

إِن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ ِعَقاِب
tidak lain setiap kecuali dia telah sungguh-sungguh mendustakan para

rasul maka pastilah kesudahan-ku / hukuman-ku
Shaad:14

َوٱلطَّيَْر َمْحُشورَةً ُكلٌّ لَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan burung-burung (ia[pr]) yang dikumpulkan setiap baginya

kembali/bertaubat
Shaad:19

ى ْمَس َوٱْلَقَمَر ُكلٌّ يَْجِرى أِلََجٍل مَُّسمًّ َر ٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan matahari dan bulan setiap

mengalir/meluncur menurut waktu yang telah sangat menentukan
Az-Zumar:5

َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟ إِنَّا ُكلٌّ ِفيَهآ
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

sesungguhnya kami setiap di dalamnya(neraka)
Ghafir:48

ُكلٌّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ َوِعيِد
setiap dia telah sungguh-sungguh mendustakan para rasul maka

pasti/berhak janjiku / ancamanku
Qaaf:14

ُقْلنَا ٱْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
kami mengatakan bawalah/muatkanlah didalamnya dari tiap-tiap

berpasang-pasangan dua
Huud:40 ُكلٍّ

فَٱْسُلْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ َوأَْهَلَك
maka masukkanlah didalamnya (perahu ini) dari tiap-tiap berpasang-

pasangan dua dan keluargamu

Al-
Mu'minuun:27

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج َوِمن ُكلٍّ تَأُْكُلوَن َلْحًما طَِريًّا َوهَٰ
dan ini asin pahit / asin dan dari tiap-tiap kalian makan daging benar-

benar lembut/yang baru
Faathir:12
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َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَِثيمٍ
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sangat kafir

bergelimang dosa
Al-Baqarah:276 ُكلَّ

ُكلَّ َما رُدُّٓوا۟ إَِلى ٱْلِفتْنَِة أُرِْكُسوا۟ ِفيَها
tiap-tiap apa/kali mereka kembali kepada fitnah mereka menerjunkan

diri didalamnya
An-Nisa:91

َوَلْو َحرَْصتُْم فَاَل تَِميُلوا۟ ُكلَّ ٱمْلَيِْل فَتَذَُروَها َكٱمْلَُعلََّقِة
walaupun kalian menginginkan sekali maka janganlah kalian

memalingkan tiap-tiap perpalingan maka/sehingga kalian
membiarkannya seperti tergantung/terkatung-katung

An-Nisa:129

إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat-ayat/tanda-tanda tidak

mereka mempercayai dengannya
Al-An'aam:25

إِن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ يُؤَْخذْ ِمنَْهآ َو
dan jika kamu melakukan keadilan tiap-tiap keadilan tidak dia

diambil dari padanya
Al-An'aam:70

ُروَن َوِسعَ َربِّى ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما أَفَاَل تَتَذَكَّ
dia meliputi Tuhanku tiap-tiap sesuatu pengetahuan ia membenam

kalian mendapatkan peringatan
Al-An'aam:80

ِحبٌَة َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء َوَلْم تَُكن لَُّهۥ صَٰ
dan tidak adalah baginya yang menemani dan Dia menciptakan tiap-

tiap sesuatu
Al-An'aam:101

۟ َوَحَشرْنَا َعَليِْهْم ُكلَّ َشىٍْء ُقباًُل مَّا َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُٓوا
dan kami mengumpulkan atas mereka tiap-tiap sesuatu berhadap-

hadapan tidak adalah mereka agar mereka beriman
Al-An'aam:111

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذى ظُفٍُر
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

tiap-tiap yang memiliki berkuku
Al-An'aam:146

ْلنَا ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
tiap-tiap sesuatu pengetahuan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Al-A'raaf:89

إِن يََرْوا۟ ُكلَّ َءايٍَة الَّ يُؤِْمنُوا۟ ِبَها َو
dan jika mereka memperhatikan tiap-tiap ayat tidak mereka

mempercayai kepadanya
Al-A'raaf:146

َورَْحَمِتى َوِسَعْت ُكلَّ َشىٍْء
dan rahmatku (ia) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu

Al-A'raaf:156

فَٱْضِربُوا۟ فَْوَق ٱأْلَْعنَاِق َوٱْضِربُوا۟ ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن
maka pukullah/penggallah di atas leher/tengkuk dan
pukullah/potonglah dari mereka tiap-tiap ujung jari

Al-Anfaal:12
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َوُخذُوُهْم َوٱْحُصُروُهْم َوٱْقُعُدوا۟ َلُهْم ُكلَّ َمرَْصٍد
dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan duduk/intailah

bagi mereka tiap-tiap tempat pengintaian
At-Taubah:5

َويُؤِْت ُكلَّ ِذى فَْضٍل فَْضَلُهۥ
dan didatangkan tiap-tiap yang memiliki karunia karunia-nya

Huud:3

ينًا َوَءاتَْت ُكلَّ وَِٰحَدٍة مِّنُْهنَّ ِسكِّ
dan (ia) memberikan tiap-tiap yang satu daripada mereka sebuah

pisau
Yusuf:31

تُؤِْتىٓ أُُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍۭ ِبِإذِْن َربَِّها
kamu mendatangkan makanan-makanannya tiap-tiap masa/musim

dengan seizin tuhannya
Ibrahim:25

لِيَْجِزَى الـلَّـُه ُكلَّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
karena hendak memberi balasan Allah tiap-tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ibrahim:51

واََل تَبُْسطَْها ُكلَّ ٱْلبَْسِط فَتَْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا
dan jangan mengulurkannya tiap-tiap uluran maka duduk/menjadi

tempat / waktu tercela yang disesalkan
Al-Isra:29

ِمِهْم يَْوَم نَْدُعوا۟ ُكلَّ أُنَاسٍۭ ِبِإمَٰ
pada hari kami menyeru/menyembah tiap-tiap manusia dengan

pemimpin mereka
Al-Isra:71

يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا
mereka mengambil tiap-tiap perahu paksaan / rampasan

Al-Kahfi:79

َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50

َوِسعَ ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما
dia meliputi tiap-tiap sesuatu pengetahuan

Thaahaa:98

َوَجَعْلنَا ِمَن ٱمْلَآِء ُكلَّ َشىٍْء َحىٍّ أَفَاَل يُؤِْمنُوَن
dan kami menjadikan dari air tiap-tiap sesuatu kehidupan ia

membenam mereka beriman
Al-Anbiyaa':30

ِريٍد َويَتَِّبعُ ُكلَّ َشيْطٍَٰن مَّ
dan mengikuti tiap-tiap syaitan (ia[lk]) yang sangat durhaka

Al-Hajj:3

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكفُوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap (ia[lk]) yang

berkhianat keingkaran
Al-Hajj:38

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44
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ٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى فَٱْجلُِدوا۟ ُكلَّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ِما۟ئََة َجْلَدٍة
pezina perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seratus deraan
An-Nuur:2

آٍء َوالـلَّـُه َخَلَق ُكلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّ
dan Allah dia menciptakan tiap-tiap binatang melata dari air

An-Nuur:45

َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء فََقدَّرَهُۥ تَْقِديًرا
dan Dia menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya dengan ukuran
Al-Furqon:2

ُصنْعَ الـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَتَْقَن ُكلَّ َشىٍْء
perbuatan Allah yang (ia) menyempurnakan/mengkokohkan tiap-tiap

sesuatu
An-Naml:88

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang

sombong kebanggaan diri
Luqman:18

ٱلَِّذٓى أَْحَسَن ُكلَّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
yang memperbaiki tiap-tiap sesuatu dia menciptakannya

As-Sajdah:7

َوَلْو ِشئْنَا َلَءاتَيْنَا ُكلَّ نَفٍْس ُهَدىَٰها
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) memberikan tiap-tiap

jiwa/orang petunjuknya
As-Sajdah:13

إِذَا ُمزِّْقتُْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق إِنَُّكْم َلِفى َخْلٍق َجِديٍد
apabila (kalian) dihancurkan tiap-tiap orang yang dihancur leburkan

sesungguhnya kalian sungguh dalam penciptaan/kejadian baru
Saba':7

فََجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث َوَمزَّْقنَُٰهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق
maka (kami) menjadikan mereka percakapan/buah mulut dan (kami)

menghancurkan mereka tiap-tiap orang yang dihancur leburkan
Saba':19

َكذَٰلَِك نَْجِزى ُكلَّ َكفُوٍر
seperti itulah kami membalas tiap-tiap keingkaran

Faathir:36

يَِٰطنَي ُكلَّ بَنَّآٍء َوَغوَّاٍص َوٱلشَّ
dan syaitan-syaitan tiap-tiap ahli bangunan dan orang yang menyelam

(penyelam)
Shaad:37

َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشىٍْء رَّْحَمًة َوِعْلًما
ya tuhan kami (kamu) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu rahmat dan ilmu

Ghafir:7

َقاُلٓوا۟ أَنطََقنَا الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنطََق ُكلَّ َشىٍْء
mereka berkata (kami) akhirnya mengatakan Allah yang (ia) akhirnya

mengatakan tiap-tiap sesuatu
Fush-Shilat:21

ٍة ٍة َجاِثيًَة ُكلُّ أُمَّ َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ
dan kamu melihat tiap-tiap ummat (ia[pr]) yang menunduk / berlutut

tiap ummat
Al-Jaatsiyah:28
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ُر ُكلَّ َشىْءٍۭ ِبأَْمِر َربَِّها تَُدمِّ
menghancurkan olehnya tiap-tiap sesuatu dengan perintah tuhannya

Al-Ahqaaf:25

أَْلِقيَا ِفى َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد
lemparkanlah di dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang sangat

kafir keras kepala
Qaaf:24

إِنَّا ُكلَّ َشىٍْء َخَلْقنَُٰه ِبَقَدٍر
sesungguhnya kami tiap-tiap sesuatu (kami) telah menciptakannya

dengan ukuran
Al-Qamar:49

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلَّ يَْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن مَٰ يَْسـَُٔلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
akan meminta kepada-nya orang/makhluk di dalam langit dan bumi

tiap-tiap hari dia di dalam kesibukan/urusan
Ar-Rahman:29

َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر
dan Allah tidak dia menyukai tiap-tiap orang yang sombong

kebanggaan diri
Al-Hadiid:23

يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصيَْحٍة َعَليِْهْم ُهُم ٱْلَعُدوُّ
mengira tiap-tiap teriakan keras atas mereka mereka musuh

Al-
Munaafiquun:4

ٍف مَِّهنيٍ واََل تُِطعْ ُكلَّ َحالَّ
dan jangan kamu mengikuti tiap-tiap banyak bersumpah sangat hina

Al-Qalam:10

َوأََحاَط ِبَما َلَديِْهْم َوأَْحَصىٰ ُكلَّ َشىٍْء َعَددًۢا
dan meliputi terhadap apa di sisi mereka dan dia menghitung tiap-tiap

sesuatu bilangan / hitungan
Al-Jinn:28

زًْقا ُكلََّما ُرزُِقوا۟ ِمنَْها ِمن ثََمرٍَة رِّ
setiap apa diberi rezki dari padanya dari buah-buahan rizki Al-Baqarah:25 ُكلََّما

وََكفََّلَها زََكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليَْها زََكِريَّا ٱمْلِْحرَاَب
dan dia memeliharanya Zakaria setiap apa dia memasuki diatasnya

Zakaria mimbar
Ali-Imran:37

ُكلََّما نَِضَجْت ُجُلوُدُهم بَدَّْلنَُٰهْم ُجُلوًدا َغيْرََها
setiap apa dia membakar kulit-kulit mereka Kami ganti mereka kulit-

kulit lainnya
An-Nisa:56

ُكلََّما َجآَءُهْم رَُسولٌۢ ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُهْم
setiap apa ia datang kepada mereka seorang rasul dengan apa tidak

menginginkan diri-diri mereka
Al-Maidah:70

ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38

ُكلََّما َخبَْت زِْدنَُٰهْم َسِعيًرا
setiap apa (ia[pr]) padam (kami) tambahkan kepada mereka api yang

menyala-nyala
Al-Isra:97
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إِنِّى ُكلََّما َدَعْوتُُهْم لِتَْغِفَر َلُهْم َو
dan sesungguhnya aku setiap apa (aku) telah menyeru mereka agar

mengampuni kepada mereka
Nuh:7

ُكلََّمآ أََضآَء َلُهم مََّشْوا۟ ِفيِه
setiap apa ia menyinari bagi/kepada mereka mereka jalan tentang

(kebenaran) itu
Al-Baqarah:20 ُكلََّمآ

ُكلََّمآ أَْوَقُدوا۟ نَاًرا لِّْلَحرِْب أَطْفَأََها الـلَّـُه
setiap apa kalian menyalakan api untuk peperangan dia

memadamkannya Allah
Al-Maidah:64

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْها ِمْن َغمٍّ
setiap apa apakah kehendaki mereka mereka keluar dari padanya

dari/lantaran kesedihan
Al-Hajj:22

ُكلََّمآ أَرَاُدٓوا۟ أَن يَْخرُُجوا۟ ِمنَْهآ أُِعيُدوا۟ ِفيَها
setiap apa apakah kehendaki bahwa mereka keluar darinya

(mereka[lk]) dikembalikan didalamnya
As-Sajdah:20

ُكلََّمآ أُْلِقىَ ِفيَها فَْوٌج َسأََلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم نَِذيٌر
setiap apa dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia)

menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan

Al-Mulk:8

َوَعلََّم َءاَدَم ٱأْلَْسَمآَء ُكلََّها
dan ia mengajarkan Adam nama-nama semuanya Al-Baqarah:31 ُكلََّها

َوَلَقْد أََريْنَُٰه َءايَِٰتنَا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَىٰ
dan sesungguhnya (kami) telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat

Kami semuanya maka (ia) sungguh-sungguh mendustakan dan dia
enggan / menolak

Thaahaa:56

َج ُكلََّها َن ٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ  ُسبْحَٰ
maha suci yang dia menciptakan berpasangan semuanya

YaaSiin:36

َج ُكلََّها  َوٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ
dan yang dia menciptakan berpasangan semuanya

Az-Zukhruf:12

ُقْل إِنَّ ٱأْلَْمَر ُكلَُّهۥ لِـلَّـِه يُْخفُوَن ِفىٓ أَنفُِسِهم
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya perkara/urusan

semuanya bagi/di tangan Allah mereka menyembunyikan di dalam /
pada diri/jiwa-jiwa mereka

Ali-Imran:154
ُكلَُّهۥ

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Al-Baqarah:281 ُكلُّ

َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Ali-Imran:25
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يَْوَم تَجُِد ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخيٍْر مُّْحَضًرا
pada hari kamu mendapatkan tiap jiwa/orang apa dia membuat dari

kebajikan/kebaikan yang dalam kondisi cepat menghadap
Ali-Imran:30

ُكلُّ ٱلطََّعامِ َكاَن ِحالًّ لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tiap makanan adalah dia halal bagi Bani Israil

Ali-Imran:93

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ali-Imran:161

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati

Ali-Imran:185

واََل تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس إاِلَّ َعَليَْها
dan tidak dia melakukan tiap jiwa/orang kecuali/melainkan diatasnya

Al-An'aam:164

فَٱنۢبََجَسْت ِمنُْه ٱثْنَتَا_َعْشرَةَ َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم
maka memancar dari padanya dua belas mata air sungguh telah ia

mengetahui tiap manusia tempat minum mereka
Al-A'raaf:160

ُهنَالَِك تَبُْلوا۟ ُكلُّ نَفٍْس مَّآ أَْسَلفَْت
disanalah merasakan tiap jiwa/orang apa (ia[pr]) telah lewat

Yunus:30

َوَلْو َجآَءتُْهْم ُكلُّ َءايٍَة
walaupun dia datang kepada mereka tiap ayat/keterangan

Yunus:97

الـلَّـُه يَْعَلُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَىٰ َوَما تَِغيُض ٱأْلَرَْحاُم
Allah dia mengetahui apa yang dikandung tiap seorang perempuan

dan tidak kurang sempurna kandungan rahim
Arraad:8

يَْعَلُم َما تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس
dia mengetahui apa yang dia melakukan tiap jiwa/orang

Arraad:42

َوٱْستَفْتَُحوا۟ َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan mereka mohon kemenangan dan orang yang binasa/rugi tiap

orang yang sewenang-wenang keras kepala
Ibrahim:15

ِدُل َعن نَّفِْسَها يَْوَم تَأِْتى ُكلُّ نَفٍْس تُجَٰ
pada hari datang tiap jiwa/orang semakin mendebat dari dirinya

An-Nahl:111

َوتَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dipenuhi/disempurnakan (olehnya) tiap jiwa/orang apa dia

membuat dan mereka tidak mereka dianiaya
An-Nahl:111

ْمعَ َوٱْلبََصَر َوٱْلفَُؤاَد ُكلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َعنُْه َمْسـُٔواًل إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap itulah
mereka adalah dia dari padanya/tentang itu orang yang ditanya

Al-Isra:36
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ُكلُّ ذَٰلَِك َكاَن َسيِّئُُهۥ ِعنَد َربَِّك َمْكُروًها
tiap itu adalah dia kejahatannya disisi tuhanmu yang dibenci

Al-Isra:38

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ إِن ُكلُّ َمن ِفى ٱلسَّ
tidak tiap orang di dalam langit dan bumi

Maryam:93

لِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما تَْسَعىٰ
untuk dibalas tiap jiwa/orang dengan apa merayap

Thaahaa:15

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati

Al-Anbiyaa':35

آ أَرَْضَعْت يَْوَم تََرْونََها تَذَْهُل ُكلُّ ُمرِْضَعٍة َعمَّ
pada hari melihatnya tidak ingat/lupa tiap (ia[lk]) yang menyusui

anak dari apa (anak) (ia[pr]) menyebabkan menyusui
Al-Hajj:2

َوتََضعُ ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْمَلَها
dan meletakkan / gugurlah tiap mempunyai kandungan

kandungannya
Al-Hajj:2

فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53

إِذًا لَّذََهَب ُكلُّ إِلَٰهٍۭ ِبَما َخَلَق
jika demikian tentu (ia) pergi/membawa tiap tuhan dengan apa dia

menciptakan

Al-
Mu'minuun:91

فَٱنفََلَق فََكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكٱلطَّْوِد ٱْلَعِظيمِ
lalu terbelahlah maka (ia) adalah tiap bagian/belahan seperti gunung

maha besar/maha agung
Asy-Syu'araa':63

ٱلَِّذى َحرََّمَها َوَلُهۥ ُكلُّ َشىٍْء
yang (dia) telah benar-benar mengharamkan dan bagi-Nya tiap

sesuatu
An-Naml:91

آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو ُكلُّ َشىٍْء
tidak ada tuhan melainkan dia tiap sesuatu

Al-Qashash:88

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت ثُمَّ إَِليْنَا تُرَْجُعوَن
tiap jiwa/orang rasakan mati kemudian kepada kami kalian

dikembalikan
Al-Ankabuut:57

ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
tiap golongan dengan apa-apa di sisi mereka (mereka) gembira

Ar-Ruum:32

إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر
kecuali tiap orang yang tidak setia keingkaran

Luqman:32

َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa dia membuat

Az-Zumar:70
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ةٍۭ ِبرَُسولِِهْم لِيَأُْخذُوهُ ْت ُكلُّ أُمَّ َوَهمَّ
dan (ia) mengharapkan tiap ummat dengan rasul mereka untuk

mengambilnya
Ghafir:5

ٱْليَْوَم تُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت
pada hari patut dibalas tiap jiwa/orang dengan menurut ia telah

mengusahakan
Ghafir:17

َا َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِن ُكلُّ ذَٰلَِك ملَّ َوزُْخرُفًا َو
dan perhiasan-perhiasan dan tidaklah tiap itu melainkan kesenangan

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:35

ِفيَها يُفَْرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ
didalamnya dijelaskan tiap suatu perkara/urusan hikmah/bijaksana

Ad-Dukhaan:4

َولِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan untuk diberi balasan tiap jiwa/orang dengan apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Al-Jaatsiyah:22

ٍة ٍة َجاِثيًَة ُكلُّ أُمَّ َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ
dan kamu melihat tiap-tiap ummat (ia[pr]) yang menunduk / berlutut

tiap ummat
Al-Jaatsiyah:28

َعَها َسآِئٌق َوَشِهيٌد َوَجآَءْت ُكلُّ نَفٍْس مَّ
dan datang tiap jiwa/orang bersamanya seorang penggiring dan

seorang saksi
Qaaf:21

ُكلُّ ٱْمِرئٍۭ ِبَما َكَسَب رَِهنٌي
tiap seseorang dengan apa yang mereka berdua mengerjakan mereka

berdua terikat / tergantung / tergadai
Ath-Thuur:21

َونَبِّئُْهْم أَنَّ ٱمْلَآَء ِقْسَمةٌۢ بَيْنَُهْم ُكلُّ ِشرٍْب مُّْحتََضٌر
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] bahwasanya

air pembagian diantara mereka tiap minuman (ia[lk]) yang dalam
kondisi dihadirkan

Al-Qamar:28

ُكلُّ َمْن َعَليَْها فَاٍن
tiap siapa/apa diatasnya binasa

Ar-Rahman:26

نُْهْم أَن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ أَيَطَْمعُ ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
apakah ingin tiap seseorang dari mereka akan dimasuk surga sangat

senang/nikmat
Al-Ma'arij:38

ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت رَِهينٌَة
tiap jiwa/orang terhadap apa ia telah mengusahakan tergadai/terikat

Al-
Muddaththir:38

رَةً نُْهْم أَن يُؤْتَىٰ ُصُحفًا مُّنَشَّ بَْل يُِريُد ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
bahkan dia menghendaki tiap seseorang dari mereka untuk dia

memberikan lembaran-lembaran orang[pr] yang berterbaran

Al-
Muddaththir:52

َوَما يَُكذُِّب ِبِهۦٓ إاِلَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
dan tidak sungguh-sungguh akan mendustakan dengannya kecuali

tiap orang yang cepat melampaui batas bergelimang dosa

Al-
Mutaffifiin:12
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َّا َعَليَْها َحاِفٌظ إِن ُكلُّ نَفٍْس ملَّ
tidak tiap jiwa/orang melainkan diatasnya penjaga

At-Taariq:4

ُكلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت تُْكرِهُ ٱلنَّاَس َحتَّىٰ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
semua diantara mereka semuanya apakah kamu dipaksa manusia

sehingga adalah mereka para yang beriman
Yunus:99 ُكلُُّهْم

فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Al-Hijr:30

فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Shaad:73

واََل يَْحزَنَّ َويَرَْضنْيَ ِبَمآ َءاتَيْتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ
dan tidak sungguh tidak akan merasa sedih dan rela dengan apa-apa

kamu telah berikan kepada mereka[pr] semua diantara mereka[pr]
Al-Ahzab:51 ُكلُُّهنَّ

َويَُكوَن ٱلدِّيُن ُكلُُّهۥ لِـلَّـِه
dan adalah dia agama semuanya bagi Allah Al-Anfaal:39 ُكلُُّهۥ

إَِليِْه يُرَْجعُ ٱأْلَْمُر ُكلُُّهۥ وَِٰت َوٱأْلَرِْض َو مَٰ  َوهللَِِّ َغيُْب ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi dan kepada-Nya

dikembalikan perkata itu semuanya
Huud:123

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi Al-Baqarah:20 ُكلِّ

أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:106

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:109

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:148

َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة
dan dia mengembang biakan di dalamnya dari setiap binatang melata

Al-Baqarah:164

َقاَل أَْعَلُم أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia mengatakan paling mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap

setiap sesuatu yang menguasi
Al-Baqarah:259
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فَُصرُْهنَّ إَِليَْك ثُمَّ ٱْجَعْل َعَلىٰ ُكلِّ َجبٍَل
lalu mereka dijinakkan kepadamu kemudian kamu hendaklah

menjadikan atas/terhadap setiap gunung
Al-Baqarah:260

ا۟ئَُة َحبٍَّة ِفى ُكلِّ ُسنۢبَُلٍة مِّ
di dalam setiap tangkai seratus biji

Al-Baqarah:261

ِفيَها ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت
didalamnya dari setiap buah-buahan

Al-Baqarah:266

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Baqarah:284

إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:26

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:29

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:165

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Ali-Imran:189

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:33

ةٍۭ ِبَشِهيٍد فََكيَْف إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
maka bagaimana jika/apabila kami datangkan dari setiap ummat

dengan seorang saksi
An-Nisa:41

ِقيتًا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu Maha Kuasa

An-Nisa:85

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِسيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu

perhitungan
An-Nisa:86

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:17

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:19

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Maidah:40

َوأَنَت َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Engkau atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Maidah:117
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َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديرٌۢ
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Maidah:120

إِن يَْمَسْسَك ِبَخيٍْر فَُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر َو
dan jika dia menimpakan kepadamu dengan kebaikan maka Dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-An'aam:17

فَتَْحنَا َعَليِْهْم أَبْوََٰب ُكلِّ َشىٍْء
kami membukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu

Al-An'aam:44

يُكم مِّنَْها َوِمن ُكلِّ َكرٍْب ُقِل الـلَّـُه يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menyelamatkan kalian dari

padanya/bencana dan dari setiap bencana
Al-An'aam:64

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ نَبَاَت ُكلِّ َشىٍْء
lalu kami mengeluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu

Al-An'aam:99

لُِق ُكلِّ َشىٍْء فَٱْعبُُدوهُ خَٰ
yang menciptakan setiap sesuatu maka sembahlah Dia

Al-An'aam:102

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara

Al-An'aam:102

ِبَر ُمْجرِِميَها لِيَْمُكُروا۟ ِفيَها وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة أَكَٰ
dan demikianlah kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-

pembesar orang-orang yang berdosa/jahat kepadanya agar mereka
mengadakan tipu daya didalamnya (negeri itu)

Al-An'aam:123

َوُهَو رَبُّ ُكلِّ َشىٍْء
dan dia tuhan setiap sesuatu

Al-An'aam:164

َوأَِقيُموا۟ ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
dan hendaklah kalian tegakkan wajah-wajah kalian disisi setiap

masjid
Al-A'raaf:29

يَٰبَِنىٓ َءاَدَم ُخذُوا۟ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
hai anak Adam kalian hendaklah mengambil perhiasan kalian disisi

setiap masjid
Al-A'raaf:31

فَأَنزَْلنَا ِبِه ٱمْلَآَء فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت
lalu kami menurunkanlah dengannya air lalu kami mengeluarkan

dengannya dari setiap buah-buahan
Al-A'raaf:57

وََكتَبْنَا َلُهۥ ِفى ٱأْلَْلَواحِ ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوِعظًَة
dan kami menetapkan baginya di dalam batu tulis dari setiap sesuatu

nasehat / pelajaran
Al-A'raaf:145

يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41
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َهدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفى ُكلِّ َمرٍَّة ٱلَِّذيَن عَٰ
orang-orang yang (kamu) semakin menjanjikan dari mereka

kemudian merusak janji mereka di dalam setiap kali
Al-Anfaal:56

وهُ َشيْـًٔا َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر واََل تَُضرُّ
dan tidak memberi mudharat kepadanya sesuatu dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
At-Taubah:39

نُْهْم فََلواَْل نَفََر ِمن ُكلِّ ِفرَْقٍة مِّ
maka mengapa tidak (ia) meninggalkan (pergi) dari setiap golongan-

gologan dari mereka
At-Taubah:122

َوَجآَءُهُم ٱمْلَْوُج ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
dan dia telah mendatangkan kepada mereka gelombang dari setiap

tempat
Yunus:22

إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
kepada Allah tempat kembali kalian dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi
Huud:4

إِنََّمآ أَنَت نَِذيٌر َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara
Huud:12

إِنَّ َربِّى َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
sesungguhnya Tuhanku atas/terhadap setiap sesuatu Maha

Pemelihara
Huud:57

َوَعَصْوا۟ رُُسَلُهۥ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد
dan (mereka) mendurhakai rasul-rasulnya dan mereka mengikuti

perintah setiap penguasa durhaka
Huud:59

نََّشآُء َوفَْوَق ُكلِّ ِذى ِعْلمٍ َعلِيٌم
dia menghendaki dan diatas setiap yang memiliki pengetahuan sangat

mengetahui
Yusuf:76

َوتَفِْصيَل ُكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan menjelaskan setiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Yusuf:111

َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َجَعَل ِفيَها زَْوَجنْيِ ٱثْننَْيِ
dan dari setiap buah-buahan ia menjadikan padanya berpasang-

pasangan dua
Arraad:3

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْدُخُلوَن َعَليِْهم مِّن ُكلِّ بَاٍب
dan para malaikat mereka masuk atas mereka dari setiap pintu

Arraad:23

4936

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

أَفََمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلىٰ ُكلِّ نَفْسٍۭ َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
maka siapkah yang dia yang menegakkan atas/terhadap setiap

jiwa/orang dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak
baginya dari orang yang memberi petunjuk

Arraad:33

يَتََجرَُّعُهۥ واََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأِْتيِه ٱمْلَْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat

ditelannya (oleh nya) dan datang kepadanya kematian dari setiap
tempat

Ibrahim:17

َوَءاتَىُٰكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ
dan dia memberikan kepada kalian dari setiap apa (kalian) mohonkan

kepadanya
Ibrahim:34

َوَحِفظْنََٰها ِمن ُكلِّ َشيْطٍَٰن رَِّجيمٍ
dan Kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk

Al-Hijr:17

َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوزُوٍن
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya/padanya dari setiap

sesuatu (ia[lk]) yang ditimbang
Al-Hijr:19

ُروَن َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dan dari setiap buah-buahan sesungguhnya di dalam itu sungguh ada

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
An-Nahl:11

ٍة رَُّسواًل َوَلَقْد بََعثْنَا ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan sesungguhnya kami mengutus di dalam setiap umat seorang rasul

An-Nahl:36

ثُمَّ ُكلِى ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت فَٱْسُلِكى ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل
kemudian makanlah dari setiap buah-buahan lalu

berjalanlah/tempuhlah jalan-jalan tuhanmu merendahkan diri
An-Nahl:69

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

An-Nahl:77

ٍة َشِهيًدا َويَْوَم نَبَْعُث ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan dari setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan
An-Nahl:84

ٍة َشِهيًدا َعَليِْهم مِّْن أَنفُِسِهْم َويَْوَم نَبَْعُث ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan di dalam setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan atas mereka dari diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:89

يَأِْتيَها ِرزُْقَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن
datang kepadanya[pr] rezkinya puas/senang dari setiap tempat

An-Nahl:112

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang bagi manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Al-Isra:89
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ْقتَِدًرا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu orang yang berkuasa

Al-Kahfi:45

ذَا ٱْلُقرَْءاِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang di dalam ini al-

qur'an bagi manusia dari setiap perumpamaan
Al-Kahfi:54

َوَءاتَيْنَُٰه ِمن ُكلِّ َشىٍْء َسبَبًا
dan kami telah memberinya dari setiap sesuatu jalan / pintu

Al-Kahfi:84

ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69

َوُهم مِّن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوَن
dan mereka dari setiap tempat yang tinggi mengalir/turun dengan

cepat
Al-Anbiyaa':96

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5

َوأَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan bahwasanya ia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hajj:6

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Hajj:17

َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأِْتنَي ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru

dalam / jauh
Al-Hajj:27

َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأِْتنَي ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru

dalam / jauh
Al-Hajj:27

ُقْل َمۢن ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan siapakah dengan tangannya kekuasaan

setiap sesuatu

Al-
Mu'minuun:88

يَْخُلُق الـلَّـُه َما يََشآُء إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dia menciptakan Allah apa dia kehendaki sesungguhnya Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
An-Nuur:45

َوَلْو ِشئْنَا َلبََعثْنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة نَِّذيًرا
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) mengutus di dalam

setiap negeri peringatan besar
Al-Furqon:51
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َكْم أَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
berapa banyak (kami) telah tumbuhkan di dalamnya/di atasnya dari

setiap pasangan/jenis (ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Asy-Syu'araa':7

تَنَزَُّل َعَلىٰ ُكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ
menurunkan atas/terhadap setiap pendusta / perpalingan bergelimang

dosa

Asy-
Syu'araa':222

أََلْم تََر أَنَُّهْم ِفى ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat sesungguhnya

mereka di dalam setiap lembah mengembara

Asy-
Syu'araa':225

َوأُوِتينَا ِمن ُكلِّ َشىٍْء
dan kami diberi dari setiap sesuatu

An-Naml:16

إِنِّى َوَجدتُّ ٱْمَرأَةً تَْملُِكُهْم َوأُوِتيَْت ِمن ُكلِّ َشىٍْء
sesungguhnya aku (aku) menjumpai seorang wanita memerintah

mereka[lk] dan (ia) diberi / dianugerahi dari setiap sesuatu
An-Naml:23

ٍة َويَْوَم نَْحُشُر ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari mengumpulkan dari setiap ummat

An-Naml:83

زًْقا مِّن لَُّدنَّا يُْجبَىٰٓ إَِليِْه ثََمرَُٰت ُكلِّ َشىٍْء رِّ
dipungut (tidak didatangkan) kepadanya/tempat itu buah-buahan

setiap sesuatu rizki dari sisi kami
Al-Qashash:57

ٍة َشِهيًدا َونَزَْعنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan kami mencabut dari setiap ummat yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Qashash:75

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Ankabuut:20

إِنَّ ذَٰلَِك مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya itu tentu dapat menghidupkan kematian dan dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Ar-Ruum:50

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) untuk manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Ar-Ruum:58

َمآِء َمآًء َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan dia mengembang biakan didalamnya dari setiap binatang melata

dan kami telah menurunkan dari langit air
Luqman:10

فَأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
lalu (kami) menumbuhkan padanya dari setiap pasangan/jenis (ia[lk])

yang sangat mulia/indah
Luqman:10

لَّْم تَطَـُٔوَها وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
tidak menginjaknya[pr] dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap

sesuatu maha kuasa
Al-Ahzab:27
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وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء رَِّقيبًا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu penjaga dan

pengawas
Al-Ahzab:52

َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55

ِمنَْها ِفى َشكٍّ َوَربَُّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِفيٌظ
daripadanya di dalam keraguan dan tuhanmu atas/terhadap setiap

sesuatu Penjaga/Pemelihara
Saba':21

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Saba':47

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Faathir:1

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َن ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء َو فَُسبْحَٰ
maka maha suci yang dengan tangannya kekuasaan setiap sesuatu

dan kepadaNya kalian dikembalikan
YaaSiin:83

َوِحفْظًا مِّن ُكلِّ َشيْطٍَٰن مَّارٍِد
dan memelihara dari setiap syaitan (ia[lk]) yang mendurhakai

Ash-Shaafaat:7

ُعوَن إَِلى ٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰ َويُْقذَفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب مَّ الَّ يَسَّ
tidak mendengarkan kepada pemuka-pemuka sangat tinggi dan

dilempari dari setiap (ia[lk]) yang menepikan
Ash-Shaafaat:8

ُروَن ِمن ُكلِّ َمثٍَل لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dari setiap perumpamaan boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Az-Zumar:27

لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62

لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر
dan dia mengucapkan Musa sesungguhnya aku berlindung dengan

tuhan dan tuhan kalian dari setiap orang yang kemudian
menyombongkan diri

Ghafir:27

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َقْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap setiap hatiku orang

yang kemudian menyombongkan diri sewenang-wenang
Ghafir:35

لُِق ُكلِّ َشىٍْء ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم خَٰ
demikian itu Allah tuhan kalian yang menciptakan setiap sesuatu

Ghafir:62
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َوأَْوَحىٰ ِفى ُكلِّ َسَمآٍء أَْمرََها
dan (dia) mewahyukan di dalam setiap langit urusannya

Fush-Shilat:12

إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Fush-Shilat:39

َلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
tidak mencukupi dengan tuhanmu bahwasanya atas/terhadap setiap

sesuatu sangat penyaksi
Fush-Shilat:53

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Asy-Syuura:9

بََلىٰٓ إِنَُّهۥ َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
ya/benar sesungguhnya dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

menguasi
Al-Ahqaaf:33

بِِّهْم َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت َوَمْغِفرَةٌ مِّن رَّ
dan bagi mereka didalamnya dari setiap buah-buahan dan

tempat/waktu ampunan dari Tuhan mereka
Muhammad:15

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Fath:21

َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya dari setiap

pasangan/jenis indah/bagus
Qaaf:7

ُروَن َوِمن ُكلِّ َشىٍْء َخَلْقنَا زَْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dan dari setiap sesuatu (kami) menciptakan berpasang-pasangan agar

supaya kalian kalian ingat

Adz-
Dzaariyaat:49

ِفيِهَما ِمن ُكلِّ فَِٰكَهٍة زَْوَجاِن
pada keduanya dari setiap (ia[pr]) yang bersuka ria berpasangan

Ar-Rahman:52

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hadiid:2

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Mujaadilah:6

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Hasyr:6

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

At-Taghaabun:1

يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12
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نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi

Al-Mulk:1

َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيٌد
dan Allah atas/terhadap setiap sesuatu sangat penyaksi

Al-Buruuj:9

وُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر تَنَزَُّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menurunkan malaikat-malaikat dan roh/jibril padanya/pada malam

dengan seizin tuhan mereka dari setiap suatu perkara/urusan
Al-Qadr:4

ْقتَِدٍر َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُكلَِّها فَأََخذْنَُٰهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ
mereka telah mendustakan pada ayat-ayat Kami semuanya maka
kami ambil/azab mereka dengan azab sangat perkasa orang yang

sungguh-sungguh saling berkuasa

Al-Qamar:42
ُكلَِّها

أَنتُْم أُوآَ۟لِء تُِحبُّونَُهْم واََل يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبٱْلِكتَِٰب ُكلِِّهۦ هَٰٓ
kamu ini beginilah disukai mereka dan tidak mereka menyukaii

kalian dan kalian beriman dengan/kepada Kitab semuanya
Ali-Imran:119 ُكلِِّهۦ

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkannya atas/terhadap agama semuanya walaupun

(ia) membenci orang-orang musyrik
At-Taubah:33

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
karena Dia hendak memenangkannya atas/terhadap agama semuanya

dan cukuplah dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Fath:28

لِيُظِْهرَهُۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْشرُِكوَن
untuk memenangkan atas/terhadap agama semuanya meskipun (ia)

membenci orang-orang musyrik
Ash-Shaff:9

لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا
bagi tiap-tiap kami jadikan diantara kalian peraturan-peraturan dan

jalan yang terang
Al-Maidah:48 لُِكلٍّ

َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَِٰكن الَّ تَْعَلُموَن
dia mengatakan bagi tiap-tiap berlipat ganda akan tetapi tidak kalian

mengetahui
Al-A'raaf:38

ا تَرََك ُدُس ِممَّ وأَِلَبََويِْه لُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
dan untuk dua ibu-bapaknya bagi tiap-tiap yang satu diantara

keduanya seperenam dari apa dia meninggalkan
An-Nisa:11 لُِكلِّ
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ٍة َعَمَلُهْم َكذَٰلَِك زَيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ
seperti itulah kami menghiasi bagi tiap-tiap ummat pekerjaan mereka

Al-An'aam:108

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا َشيَِٰطنَي ٱإْلِنِس َوٱْلجِنِّ
dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi musuh

syaitan-syaitan manusia dan jin
Al-An'aam:112

ٍة أََجٌل إاِلَّ َما َشآَء الـلَّـُه لُِكلِّ أُمَّ
melainkan apa ia menghendaki Allah bagi tiap-tiap umat waktu/umur

Yunus:49

َوَلْو أَنَّ لُِكلِّ نَفٍْس ظََلَمْت َما ِفى ٱأْلَرِْض
dan kalau bahwasanya bagi tiap-tiap jiwa/orang (ia) menganiaya diri

apa di dalam bumi
Yunus:54

لُِكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب
bagi tiap-tiap waktu yang ditentukan catatan / ketetapan

Arraad:38

ثْمِ لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّنُْهم مَّا ٱْكتََسَب ِمَن ٱإْلِ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka apa (ia) sungguh-sungguh

melakukan dari dosa
An-Nuur:11

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا مَِّن ٱمْلُْجرِِمنَي
dan seperti demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi

musuh dari para yang melakukan dosa
Al-Furqon:31

ِنيٍب تَبِْصرَةً َوِذْكَرٰى لُِكلِّ َعبٍْد مُّ
pemandangan dan pelajaran bagi tiap-tiap hamba orang yang suka

kembali
Qaaf:8

ذَا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّاٍب َحِفيٍظ هَٰ
ini apa yang kalian diberi nasehat bagi tiap-tiap orang-orang yang

kembali penjaga/pemelihara
Qaaf:32

َقْد َجَعَل الـلَّـُه لُِكلِّ َشىٍْء َقْدًرا
sungguh telah ia menjadikan Allah bagi tiap-tiap sesuatu

ketentuan/ukuran
Ath-Thalaaq:3

نُْهْم يَْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيِه لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu urusan

dikayakannya
Abasa:37

لُِّكلِّ نَبٍَإ مُّْستََقرٌّ َوَسْوَف تَْعَلُموَن
bagi tiap-tiap berita / kisah tempat menetap dan kelak kalian

mengetahui
Al-An'aam:67 لُِّكلِّ

َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat

Al-An'aam:154

َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء فَُخذَْها ِبُقوٍَّة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu maka kamu hendaklah

berpegang kepadanya dengan kekuatan
Al-A'raaf:145
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رُْهم ِبأَيَّىٰمِ الـلَّـِه إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوذَكِّ
dan (kamu) sering-sering ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi tiap-tiap orang-

orang yang sabar yang banyak syukur

Ibrahim:5

نُْهْم ُجزٌْء مَّْقُسوٌم َلَها َسبَْعُة أَبْوٍَٰب لُِّكلِّ بَاٍب مِّ
baginya tujuh pintu-pintu bagi tiap-tiap pintu dari mereka bagian-

bagian (ia[lk]) yang ditentukan
Al-Hijr:44

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ لُِّكلِّ أُمَّ
bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat mereka

(mereka[lk]) yang menyembahnya
Al-Hajj:67

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Luqman:31

ِنيٍب إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لُِّكلِّ َعبٍْد مُّ
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

hamba orang yang suka kembali
Saba':9

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Saba':19

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

orang-orang yang sabar yang banyak syukur
Asy-Syuura:33

َويٌْل لُِّكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ
kecelakaanlah bagi tiap-tiap pendusta / perpalingan bergelimang dosa

Al-Jaatsiyah:7

َزٍَة َويٌْل لُِّكلِّ ُهَمزٍَة ملُّ
kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat pencela

Al-Humazah:1

َل الـلَّـُه وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوفَضَّ
dan tiap-tiap Iamenjanjikan Allah kebaikan dan dia melebihkan

Allah
An-Nisa:95 وَُكالًّ

َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ َو
dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah

lebihkan atas/terhadap semesta alam
Al-An'aam:86

وَُكالًّ نَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء ٱلرُُّسِل
dan tiap-tiap kami mengisahkan atas kamu dari sebagian berita para

rasul
Huud:120
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َق َويَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلنَا نَِبيًّا َوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
(kami) memberikan baginya ishak dan yaqub dan tiap-tiap kami

jadikan seorang nabi
Maryam:49

لِِحنَي َق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا صَٰ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub (ia[pr]) yang

menjalankan salat sunnat dan tiap-tiap kami jadikan orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':72

َن وَُكالًّ َءاتَيْنَا ُحْكًما َوِعْلًما ْمنََٰها ُسَليْمَٰ فَفَهَّ
maka (kami) memberi pengertiannya sulaiman dan tiap-tiap mereka

mendatangi hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':79

وَُكالًّ َضَربْنَا َلُه ٱأْلَْمثََٰل وَُكالًّ تَبَّرْنَا تَتِْبيًرا
dan tiap-tiap (kami) menjadikan (kk lampau) baginya perumpamaan

dan tiap-tiap kami telah membinasakan penguasaan sepenuhnya
Al-Furqon:39

وَُكالًّ َضَربْنَا َلُه ٱأْلَْمثََٰل وَُكالًّ تَبَّرْنَا تَتِْبيًرا
dan tiap-tiap (kami) menjadikan (kk lampau) baginya perumpamaan

dan tiap-tiap kami telah membinasakan penguasaan sepenuhnya
Al-Furqon:39

َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan kami tenggelamkan keluarga/pengikut fir'aun dan semuanya

adalah mereka orang-orang menindas
Al-Anfaal:54 وَُكلٌّ

لُِدوَن مَّا َورَُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها خَٰ
mereka tidak mendatanginya dan semuanya didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Anbiyaa':99

وَُكلٌّ أَتَْوهُ دَِٰخِريَن
dan semuanya mereka datang kepada-nya orang-orang yang

berendahkan diri
An-Naml:87

واََل ٱلَّيُْل َساِبُق ٱلنََّهاِر وَُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
dan tidak malam (ia[lk]) yang mendahului siang dan semuanya di

dalam garis edar (mereka) beredar
YaaSiin:40

ِعيَل َوٱْليََسعَ َوذَاٱْلِكفِْل وَُكلٌّ مَِّن ٱأْلَْخيَاِر َوٱذُْكْر إِْسمَٰ
dan ingatlah Ismail dan Ilyas dan zulkifli dan semuanya

dari/termasuk orang-orang yang baik/terpilih
Shaad:48

ْلنَُٰه تَفِْصياًل ِننَي َوٱْلِحَساَب وَُكلَّ َشىٍْء فَصَّ َولِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ
dan supaya mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

dan tiap-tiap sesuatu kami menjelaskannya cukup jelas
Al-Isra:12 وَُكلَّ
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ٍن أَْلزَْمنَُٰه طَِٰٓئرَهُۥ ِفى ُعنُِقِهۦ وَُكلَّ إِنسَٰ
dan tiap-tiap manusia kami pastikan / tetapkan kalungnya di dalam

lehernya
Al-Isra:13

َونَْكتُُب َما َقدَُّموا۟ َوَءاثَٰرَُهْم وَُكلَّ َشىٍْء
dan menulis apa (mereka) menyediakan/meneguhkan dan bekas-

bekas mereka dan tiap-tiap sesuatu
YaaSiin:12

وَُكلَّ َشىٍْء أَْحَصيْنَُٰه ِكتَٰبًا
dan tiap-tiap sesuatu Kami telah mengumpulkannya suatu kewajiban

An-Naba:29

َويَْصنَعُ ٱْلفُْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمأَلٌ مِّن َقْوِمِهۦ
dan membuat perahu dan setiap kali melewati atasnya pemuka-

pemuka dari kaumnya
Huud:38 وَُكلََّما

َوَما تَزَْداُد وَُكلُّ َشىٍْء ِعنَدهُۥ ِبِمْقَداٍر
dan tidak bertambah dan tiap-tiap sesuatu di sisi-nya dengan ukuran Arraad:8 وَُكلُّ

وََكذَّبُوا۟ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم وَُكلُّ أَْمٍر مُّْستَِقرٌّ
dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka dan tiap-

tiap suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:3

وَُكلُّ َشىٍْء فََعُلوهُ ِفى ٱلزُّبُِر
dan tiap-tiap sesuatu mereka melakukannya di dalam kitab-kitab /

potongan-potongan terdahulu
Al-Qamar:52

وَُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر مُّْستَطٌَر
dan tiap-tiap yang kecil dan yang besar (ia[lk]) yang sungguh-

sungguh menulis
Al-Qamar:53

وَُكلُُّهْم َءاِتيِه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فَرًْدا
dan mereka semua datang kepadanya pada hari kiamat-kiamat

sendirian
Maryam:95 وَُكلُُّهْم

َولُِكلٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها
dan bagi tiap-tiap tujuan / kiblat / muka dia menghadap kepadanya Al-Baqarah:148 َولُِكلٍّ

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َموَٰلِىَ ِممَّ
dan bagi tiap-tiap kami jadikan pewaris-pewaris dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:33

۟ ا َعِمُلوا ٌت مِّمَّ َولُِكلٍّ َدرَجَٰ
dan bagi tiap-tiap derajat dari apa mereka mengerjakan

Al-An'aam:132

۟ ا َعِمُلوا ٌت مِّمَّ َولُِكلٍّ َدرَجَٰ
dan bagi tiap-tiap derajat dari apa mereka mengerjakan

Al-Ahqaaf:19

ٍة أََجٌل َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat waktu/umur Al-A'raaf:34 َولُِكلِّ
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ٍة رَُّسوٌل فَِإذَا َجآَء رَُسوُلُهْم ُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلِقْسِط َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap umat seorang rasul maka apabila dia datang rasul

mereka (ia) telah diputuskan diantara mereka dengan adil
Yunus:47

إِنََّمآ أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْومٍ َهاٍد
sesungguhnya hanyalah kaum (ia[lk]) sungguh-sungguh memberi

peringatan dan bagi tiap-tiap kaum/orang-orang orang yang memberi
petunjuk

Arraad:7

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِّيَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat supaya

mengingat/menyebut nama Allah
Al-Hajj:34

يَْستَفْتُونََك ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفى ٱْلَكلََٰلِة
mereka akan meminta fatwa kepadamu kamu hendaklah mengatakan

Allah dia memberi fatwa kalian di dalam kalalah
An-Nisa:176 ٱْلَكلََٰلِة

4947

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

م ل ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ceramah, percakapan,

pembicaraan, tutur, ucapan, kata-kata, omongan, bahasa, kemampuan
berbicara, yg dpt bicara, yg beromong, cara bicara, cara berbicara,

pernyataan, laporan, ungkapan, penyebutan, logat, amanat, cara bercakap
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbicara, bercakap,
mengatakan ,melihat, memperhatikan , mengeluarkan pendapat.

ِتِهۦ ِبَكلِمَٰ ِت ِبَكلِمَٰ ٍت ِبَكلِمَٰ ِبَكلَِمٍة أَُكلَِّم
dengan kalimatnya dengan kalimat dengan kalimat dengan kalimat aku berbicara

تَُكلَِّم تَْكلِيًما تََكلَُّم ِتِهۦٓ ِبَكلِمَٰ ِتِهۦ ِبَكلِمَٰ
kamu berkata-kata pembicaraan/secara

langsung
(ia) sengaja
berbicara dengan kalimatnya dengan kalimatnya

َكلََٰم تَُكلُِّموِن تَُكلُِّمُهْم تَُكلُِّم تَُكلَِّم
kalimat / firman kamu berbicara

dengan-Ku
ia berkata kepada

mereka kamu berbicara kamu berkata-kata

َكلَِمٍة َكلَِمٌة َكلَِمةًۢ َكلَِمًة َكلََٰم
satu kalimat kalimat satu kalimat satu kalimat kalimat / firman

َكلَِمتُنَا َكلَِمُت َكلَِمُة َكلَِمَة َكلَِمٍة
kalimat / ketetapan

kami kalimat / ketentuan kalimat / ketentuan kalimat / seruan satu kalimat

َكلََّمُهۥ َكلََّم ُت َكلِمَٰ ٍت َكلِمَٰ َكلَِمتُنَا
(ia[lk]) telah benar-

benar bercakap-
cakap dengannya

dia benar-benar
mengatakan kalimat / ketentuan satu kalimat kalimat / ketetapan

kami
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ِت لَِّكلِمَٰ ِتِهۦ لَِكلِمَٰ ِت لَِكلِمَٰ ُكلَِّم َكلََّمُهۥ
bagi kalimat-kalimat untuk kalimatnya bagi kalimat-kalimat benar-benar dibicara

(ia[lk]) telah benar-
benar bercakap-
cakap dengannya

َوتَُكلُِّمنَآ َوِبَكلَِٰمى نَّتََكلََّم نَُكلُِّم ِت لَِّكلِمَٰ
dan berkata kepada

Kami
dan perkataanku /

kalimatku
supaya

membicarakan dibicarakan bagi kalimat-kalimat

وََكلََّم ِتِهۦ وََكلِمَٰ وََكلَِمتُُهۥٓ وََكلَِمُة َوتَُكلُِّمنَآ
dia benar-benar

telah mengatakan
dan kalimat-
kalimatnya dan kalimatnya dan kalimat dan berkata kepada

Kami

يَتََكلَُّم َويَُكلُِّم وََكلََّمُهۥ
menjadi mengatakan dan dia akan bicara dan dia telah benar-benar

berfirman kepadanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلْن أَُكلَِّم ٱْليَْوَم إِنِسيًّا
maka tidak aku berbicara hari ini seorang manusia Maryam:26 أَُكلَِّم

رَُك ِبيَْحيَىٰ ُمَصدِّقًۢا ِبَكلَِمٍة مَِّن الـلَّـِه أَنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
bahwasanya Allah dia memberikan kabar gembira kepadamu dengan

Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah
Ali-Imran:39 ِبَكلَِمٍة

رُِك ِبَكلَِمٍة مِّنُْه إِنَّ الـلَّـَه يُبَشِّ
sesungguhnya Allah dia menyampaikan kabar gembira kepadamu

dengan kalimat dari padanya
Ali-Imran:45

ُهنَّ ٍت فَأَتَمَّ إِِذ ٱبْتََلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َربُُّهۥ ِبَكلِمَٰ َو
dan ketika ia menguji Ibrahim tuhannya dengan kalimat maka mereka

menunaikannya/menyempurnakannya
Al-Baqarah:124 ٍت ِبَكلِمَٰ

ِت َربَِّها وَُكتُِبِهۦ وََكانَْت ِمَن ٱْلقَِٰنِتنَي َوَصدََّقْت ِبَكلِمَٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kalimat tuhannya dan

kitab-kitabnya dan (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang taat
At-Tahriim:12 ِت ِبَكلِمَٰ
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ِتِهۦ َويُِريُد الـلَّـُه أَن يُِحقَّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dia menghendaki Allah untuk dibenarkan yang benar/kebenaran

dengan kalimatnya
Al-Anfaal:7 ِتِهۦ ِبَكلِمَٰ

ِتِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱمْلُْجرُِموَن َويُِحقُّ الـلَّـُه ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan dibenarkan Allah yang benar dengan kalimatnya walaupun (ia)

membenci orang-orang yang berdosa
Yunus:82

ِتِهۦٓ َويَْمحُ الـلَّـُه ٱْلبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan menghapuskan Allah (ia[lk]) yang melakukan kebatilan dan

dibenarkan benar dengan kalimatnya
Asy-Syuura:24 ِتِهۦٓ ِبَكلِمَٰ

يَْوَم يَأِْت اَل تََكلَُّم نَفٌْس إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan tidak (ia) sengaja

berbicara jiwa/seorang kecuali dengan izinnya
Huud:105 تََكلَُّم

لَّْم نَْقُصْصُهْم َعَليَْك وََكلََّم الـلَّـُه ُموَسىٰ تَْكلِيًما
tidak kami mengkisahkan mereka atas kamu dia benar-benar telah

mengatakan Allah Musa pembicaraan/secara langsung
An-Nisa:164 تَْكلِيًما

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰثََة أَيَّامٍ إاِلَّ رَْمزًا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu berkata-kata

manusia tiga[lk] hari kecuali isyarat / tanda
Ali-Imran:41 تَُكلَِّم

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلََٰث َليَاٍل َسِويًّا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu bercakap-cakap

manusia tiga malam sama lurus
Maryam:10

إِذْ ِبُروحِ ٱْلُقُدِس تَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل
ketika/di waktu dengan ruhul/roh kudus/suci kamu berbicara manusia

di dalam buaian dan kedewasaan
Al-Maidah:110 تَُكلُِّم

تَُكلُِّمُهْم أَنَّ ٱلنَّاَس َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا اَل يُوِقنُوَن
ia berkata kepada mereka bahwasanya manusia adalah mereka

kepada ayat-ayat Kami tidak mereka meyakini
An-Naml:82 تَُكلُِّمُهْم

َقاَل ٱْخَسـُٔوا۟ ِفيَها واََل تَُكلُِّموِن
dia mengatakan hinakanlah didalamnya dan janganlah kamu

berbicara dengan-Ku

Al-
Mu'minuun:108 تَُكلُِّموِن

نُْهْم يَْسَمُعوَن َكلََٰم الـلَّـِه َوَقْد َكاَن فَِريٌق مِّ
dan sungguh adalah dia segolongan dari mereka mereka mendengar

kalimat / firman Allah
Al-Baqarah:75 َكلََٰم

َحتَّىٰ يَْسَمعَ َكلََٰم الـلَّـِه
sehingga mendengar kalimat / firman Allah

At-Taubah:6
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لِتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَِّبْعُكْم يُِريُدوَن أَن يُبَدُِّلوا۟ َكلََٰم الـلَّـِه
untuk mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kalian[lk] mereka
mengharapkan bahwa sungguh-sungguh akan mengganti kalimat /

firman Allah

Al-Fath:15

أََلْم تََر َكيَْف َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan satu
kalimat kebaikan

Ibrahim:24
َكلَِمًة

َكبُرَْت َكلَِمًة تَْخُرُج ِمْن أَفْوَِٰهِهْم
menyombong diri satu kalimat keluar dari mulut-mulut mereka

Al-Kahfi:5

َوَجَعَلَها َكلَِمةًۢ بَاِقيًَة ِفى َعِقِبِهۦ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan(ia) menjadikannya satu kalimat (ia[pr]) yang mengkekalkan di

dalam akibatnya boleh jadi mereka mereka kembali
Az-Zukhruf:28 َكلَِمةًۢ

بَِّك فَٱْختََلفُوا۟ َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
maka/lalu mereka berselisih dan jikalau tidak kalimat (ia) mendahului

dari tuhanmu
Yunus:19 َكلَِمٌة

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Huud:110

بَِّك َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan sekiranya tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu

Thaahaa:129

َكآلَّ إِنََّها َكلَِمٌة ُهَو َقآِئُلَها
sekali-kali tidak sesungguhnya ia kalimat dia ucapannya

Al-
Mu'minuun:100

بَِّك َلُقِضىَ بَيْنَُهْم َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan jika tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu tentu dia telah

diputuskan diantara mereka
Fush-Shilat:45

بَِّك َوَلواَْل َكلَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
dan kalau tidak kalimat (ia) mendahului dari tuhanmu

Asy-Syuura:14

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَوآءٍۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian hendaklah kemari

kepada satu kalimat yang sama jujur antara kami dan antara kamu
Ali-Imran:64 َكلَِمٍة

َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26

فَْلىٰ َوَجَعَل َكلَِمَة ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلسُّ
dan dia menjadikan kalimat / seruan orang-orang yang mereka

mengingkari rendah
At-Taubah:40 َكلَِمَة
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يَْحلِفُوَن ِبالـلَّـِه َما َقاُلوا۟ َوَلَقْد َقاُلوا۟ َكلَِمَة ٱْلُكفِْر
mereka bersumpah dengan Allah tidak mereka berkata dan/padahal

sesungguhnya mereka berkata kalimat / seruan kekafiran
At-Taubah:74

َوأَْلزََمُهْم َكلَِمَة ٱلتَّْقَوٰى وََكانُٓوا۟ أََحقَّ ِبَها َوأَْهَلَها
dan ditetapkanlah mereka kalimat / seruan takwa dan adalah mereka

lebih berhak dengannya dan ahlinya
Al-Fath:26

ْت َكلَِمُة َربَِّك إاِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َولِذَٰلَِك َخَلَقُهْم َوتَمَّ
kecuali orang merahmati tuhanmu dan untuk itulah (ia) menciptakan

mereka dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu
Huud:119 َكلَِمُة

أَفََمْن َحقَّ َعَليِْه َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب
maka siapkah yang telah pasti atasnya kalimat / ketentuan siksa

Az-Zumar:19

ِفِريَن َقاُلوا۟ بََلىٰ َولَِٰكْن َحقَّْت َكلَِمُة ٱْلَعذَاِب َعَلى ٱْلكَٰ
mereka berkata benar akan tetapi pasti kalimat / ketentuan siksa

atas/terhadap para pembangkang / kafir
Az-Zumar:71

َوَلواَْل َكلَِمُة ٱْلفَْصِل َلُقِضىَ بَيْنَُهْم
dan jika tidak kalimat / ketentuan putusan tentu dia telah diputuskan

diantara mereka
Asy-Syuura:21

ْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebenaran dan

keadilan
Al-An'aam:115 َكلَِمُت

ْت َكلَِمُت َربَِّك ٱْلُحْسنَىٰ َعَلىٰ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِبَما َصبَُروا۟ َوتَمَّ
dan dia sempurna kalimat / ketentuan tuhanmu kebaikan

atas/terhadap Bani Israil dengan sebab mereka sabar
Al-A'raaf:137

َكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك
seperti itulah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu

Yunus:33

إِنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُت َربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya orang-orang yang pasti atas mereka kalimat /

ketentuan tuhanmu tidak mereka beriman
Yunus:96

۟ وََكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan demikianlah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu atas/terhadap

orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:6

َوَلَقْد َسبََقْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا ٱمْلُرَْسلنَِي
dan sesungguhnya (ia) mendahului kalimat / ketetapan kami bagi

hamba-hamba kami para yang diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:171

َكلَِمتُنَا
ٍت بِِّهۦ َكلِمَٰ فَتََلقَّىٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ

maka menemui Adam dari tuhannya satu kalimat Al-Baqarah:37 ٍت َكلِمَٰ
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ُت َربِّى َلنَِفَد ٱْلبَْحُر َقبَْل أَن تَنفََد َكلِمَٰ
tentu (ia) melenyap lautan sebelum akan melenyap kalimat /

ketentuan Tuhanku
Al-Kahfi:109 ُت َكلِمَٰ

ُت الـلَّـِه يَُمدُّهُۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َسبَْعُة أَبُْحٍر مَّا نَِفَدْت َكلِمَٰ
mennambahnya dari sesudahnya tujuh laut-laut tidak (ia) melenyap

kalimat / ketentuan Allah
Luqman:27

ٍت مَّن َكلََّم الـلَّـُه َورَفَعَ بَْعَضُهْم َدرَجَٰ
orang dia benar-benar mengatakan Allah dan dia meninggikan

sebagian mereka beberapa derajat
Al-Baqarah:253 َكلََّم

ا َكلََّمُهۥ َقاَل إِنََّك ٱْليَْوَم َلَديْنَا َمِكنٌي أَِمنٌي فََلمَّ
maka tatkala (ia[lk]) telah benar-benar bercakap-cakap dengannya dia

mengatakan sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami kuat / kokoh /
kedudukan tinggi kepercayaan

Yusuf:54
َكلََّمُهۥ

أَْو ُقطَِّعْت ِبِه ٱأْلَرُْض أَْو ُكلَِّم ِبِه ٱمْلَْوتَىٰ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
atau dipotong-potong dengannya bumi atau benar-benar dibicara

dengannya kematian sesungguhnya Allah tidak dia
mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Arraad:31
ُكلَِّم

ِت الـلَّـِه واََل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
dan tidak dia merubah bagi kalimat-kalimat Allah Al-An'aam:34 ِت لَِكلِمَٰ

ِت الـلَّـِه اَل تَبِْديَل لَِكلِمَٰ
tidak perubahan bagi kalimat-kalimat Allah

Yunus:64

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ِتِهۦ َوُهَو ٱلسَّ الَّ ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dapat dia merubah untuk kalimatnya dan dia yang maha

mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-An'aam:115 ِتِهۦ لَِكلِمَٰ

ِتِهۦ َوَلن تَجَِد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا اَل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dia merubah untuk kalimatnya dan tidak dia mendapatkan dari

selain dia orang yang dalam kondisi jahat
Al-Kahfi:27

ِت َربِّى ُقل لَّْو َكاَن ٱْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلِمَٰ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah dia lautan tinta bagi

kalimat-kalimat Tuhanku
Al-Kahfi:109 ِت لَِّكلِمَٰ

فَأََشارَْت إَِليِْه َقاُلوا۟ َكيَْف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفى ٱمْلَْهِد َصِبيًّا
maka (ia[pr]) musyawarah / menunjukkan kepadanya (anaknya)

mereka berkata bagaimana menurut dibicarakan orang (anak) adalah
dia di dalam buaian kanak-kanak

Maryam:29 نَُكلُِّم

ٌ َعِظيٌم ذَا بُْهنتَٰ نََك هَٰ ذَا ُسبْحَٰ أَن نَّتََكلََّم ِبهَٰ
untuk supaya membicarakan dengan ini maha suci engkau ini dusta

yang besar
An-Nuur:16 نَّتََكلََّم
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لَِٰتى َوِبَكلَِٰمى َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنِّى ٱْصطَفَيْتَُك َعَلى ٱلنَّاِس ِبرِسَٰ
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya aku aku memilih kamu

atas/terhadap manusia dengan risalahku dan perkataanku / kalimatku
Al-A'raaf:144 َوِبَكلَِٰمى

ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65
َوتَُكلُِّمنَآ

وََكلَِمُة الـلَّـِه ِهىَ ٱْلُعْليَا
dan kalimat Allah dia tinggi At-Taubah:40 وََكلَِمُة

نُْه فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ وََكلَِمتُُهۥٓ أَْلَقىَٰهآ إَِلىٰ َمْريََم َوُروٌح مِّ
dan kalimatnya dia melemparkan kepada mereka berdua kepada

Maryam dan roh dari padanya maka kalian hendaklah beriman
kepada Allah dan rasul-rasulnya

An-Nisa:171
وََكلَِمتُُهۥٓ

ِتِهۦ َوٱتَِّبُعوهُ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن ٱلَِّذى يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه وََكلِمَٰ
yang mereka mempercayai kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan

ikutilah dia agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Al-A'raaf:158 ِتِهۦ وََكلِمَٰ

لَّْم نَْقُصْصُهْم َعَليَْك وََكلََّم الـلَّـُه ُموَسىٰ تَْكلِيًما
tidak kami mengkisahkan mereka atas kamu dia benar-benar telah

mengatakan Allah Musa pembicaraan/secara langsung
An-Nisa:164 وََكلََّم

َوَلْو أَنَّنَا نَزَّْلنَآ إَِليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكَة وََكلََّمُهُم ٱمْلَْوتَىٰ
dan kalau sekiranya Kami kami menurunkan kepada mereka

malaikat-malaikat dan dia benar-benar berbicara dengan mereka
kematian

Al-An'aam:111
وََكلََّمُهُم

َا َجآَء ُموَسىٰ مِلِيقَِٰتنَا وََكلََّمُهۥ َربُُّهۥ َوملَّ
dan tatkala dia datang Musa pada waktu yang Kami tentukan dan dia

telah benar-benar berfirman kepadanya tuhannya
Al-A'raaf:143 وََكلََّمُهۥ

لِِحنَي َويَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل َوِمَن ٱلصَّٰ
dan dia akan bicara manusia di dalam buaian dan kedewasaan dan

(salah seorang) dari orang-orang yang soleh
Ali-Imran:46 َويَُكلُِّم

فَُهَو يَتََكلَُّم ِبَما َكانُوا۟ ِبِهۦ يُْشرُِكوَن
lalu ia menjadi mengatakan dengan apa adalah mereka dengannya

mereka persekutukan
Ar-Ruum:35 يَتََكلَُّم

ُن َوَقاَل َصَوابًا الَّ يَتََكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن َلُه ٱلرَّْحمَٰ
tidak menjadi mengatakan kecuali siapa/orang memberi izin baginya

pemurah dan dia mengucapkan yang benar
An-Naba:38 يَتََكلَُّموَن
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َوَما َكاَن لِبََشٍر أَن يَُكلَِّمُه الـلَّـُه
dan tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa sungguh-sungguh

akan berkata dengannya Allah
Asy-Syuura:51 يَُكلَِّمُه

َلواَْل يَُكلُِّمنَا الـلَّـُه أَْو تَأِْتينَآ َءايٌَة
mengapa tidak ia akan berbicara pada kami Allah atau ia akan

mendatangkan kepada kami tanda-tanda
Al-Baqarah:118 يَُكلُِّمنَا

واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

pada hari kiamat-kiamat
Al-Baqarah:174 يَُكلُِّمُهُم

واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه واََل يَنظُُر إَِليِْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

dan tidak dia melihat kepada mereka pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:77

أََلْم يََرْوا۟ أَنَُّهۥ اَل يَُكلُِّمُهْم
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya tidak dia akan

bicara dengan mereka
Al-A'raaf:148 يَُكلُِّمُهْم

مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ
dari orang-orang yang orang-orang yahudi mereka merubah

perkataan dari tempat-tempatnya
An-Nisa:46 ٱْلَكلَِم

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ َونَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka

melupakan bagian dari apa mereka memperingatkan dengannya
Al-Maidah:13

َلْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم ِمۢن بَْعِد َمَواِضِعِهۦ
tidak mereka datang kepadamu mereka merubah perkataan dari

sesudah tempat-tempatnya
Al-Maidah:41

لِحُ يَرْفَُعُهۥ إَِليِْه يَْصَعُد ٱْلَكلُِم ٱلطَّيُِّب َوٱْلَعَمُل ٱلصَّٰ
kepada-Nya mendaki / menaiki perkataan kebaikan dan amalan orang

yang berbuat kebajikan/salehnaik kepada-nya
Faathir:10 ٱْلَكلُِم
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و ل ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kedua, berdua, kedua-

duanya, kedua
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِكْلتَا ِكاَلُهَما
kedua kedua-duanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِمَّا يَبُْلَغنَّ ِعنَدَك ٱْلِكبََر أََحُدُهَمآ أَْو ِكاَلُهَما
adapun/jika sungguh akan dewasa disisimu besar/tua salah satu dari

keduanya atau kedua-duanya
Al-Isra:23 ِكاَلُهَما

نُْه َشيْـًٔا ِكْلتَا ٱْلَجنَّتنَْيِ َءاتَْت أُُكَلَها َوَلْم تَظْلِم مِّ
kedua kedua kebun (ia) datang makanan-makanannya dan tidak

aniaya/berkurang dari padanya sesuatu
Al-Kahfi:33 ِكْلتَا
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ل م ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suplemen, tambahan,

lampiran, pelengkap, imbuh, komplemen, bis, embel-embel, lengkap,
penuh, komplet, tuntas, pepak, sempurna, paripurna, menyeluruh,

rampung, genap, cukup, bulat, purna, pol, lapisan penutup,
kesempurnaan, cat penutup, penghabisan, polituran.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelesaikan, berjalan,
beralih, meneruskan, maju, melaksanakan, melakukan,

menyelenggarakan, mengerjakan, mencapai, menyelesaikan dgn baik,
membantu, menyempurnakan, mengisi kembali, menambah, mencukupi,

menambahkan, melengkapi lagi, mencukupkan, mempertambah,
memperlengkapi, menambah lagi, memenuhi, membunting,

menggembung, terisi, diisi, menjadi gembung, selesai, tamat, menutup,
memutuskan, membunuh, menamatkan, menghabiskan, menyapu,

menyudahi, menghaluskan, mempersudahkan, tdk berhubungan dgn,
meletihkan, melelahkan, mempersiapkan, menyiapkan, mengisi,

melengkapi, melengkapkan, membulatkan, meperlengkapi.

۟ َولِتُْكِمُلوا َكاِمَلنْيِ َكاِمَلٌة َكاِمَلًة أَْكَمْلُت
dan agar

disempurnakan
(mereka[lk]) yang
menyempurnakan

yang
menyempurnakan

(ia[pr]) yang
menyempurnakan aku sempurnakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتى
pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku

telah mencukupkan atas kalian nikmatku
Al-Maidah:3 أَْكَمْلُت

لِيَْحِمُلٓوا۟ أَْوزَارَُهْم َكاِمَلًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
karena membawa/memikul beban-beban / dosa-dosa mereka (ia[pr])

yang menyempurnakan pada hari kiamat-kiamat
An-Nahl:25 َكاِمَلًة

َوَسبَْعٍة إِذَا رََجْعتُْم ِتْلَك َعَشرَةٌ َكاِمَلٌة ذَٰلَِك
dan tujuh apabila kalian kembali itu sepuluh yang menyempurnakan

itu
Al-Baqarah:196 َكاِمَلٌة

َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233
َكاِمَلنْيِ

4957

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


KosakataAlQuran

َولِتُْكِمُلوا۟ ٱْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم
dan agar disempurnakan bilangan dan hendaklah diagungkan Allah

atas/terhadap apa dia telah memberi petunjuk kepada kalian
Al-Baqarah:185 ۟ َولِتُْكِمُلوا
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م م ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lengan baju, lengan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْكَمامِ أَْكَماِمَها
kelopak mayang kelopaknya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما تَْخُرُج ِمن ثََمرٍَٰت مِّْن أَْكَماِمَها
dan tidak keluar dari buah-buahan dari kelopaknya Fush-Shilat:47 أَْكَماِمَها

ِفيَها فَِٰكَهٌة َوٱلنَّْخُل ذَاُت ٱأْلَْكَمامِ
didalamnya/padanya (ia[pr]) yang bersuka ria dan pohon kurma yang

mempunyai (kt sifat ) kelopak mayang
Ar-Rahman:11 ٱأْلَْكَمامِ
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ه م ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna busut, anak bukit, tumpukan

tanah kuburan, bukit kecil, lengan, lengan baju
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْكَمَه
orang buta

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak dan

aku menghidupkan kematian dengan seizin Allah
Ali-Imran:49 ٱأْلَْكَمَه

فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110
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د ن ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tak berterimakasih, luka,

bagian, galian, gunting, tersayat, luka sayat, penampang, lubang, rebak,
pukulan memotong

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotong, membuat,
mengurangi, memangkas, menggunting, melukai, membagi,

memperpendek, menghilangkan, menyabit, membolos, melaruntukan,
mencairkan, memarang

َلَكنُوٌد
sungguh sangat ingkar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن لَِربِِّهۦ َلَكنُوٌد نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia kepada tuhannya sungguh sangat ingkar Al-Adiyaat:6 َلَكنُوٌد
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ز ن ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna harta, kekayaan, harta

benda, khazanah, uang, barang berharga, harta karun, sesuatu yg
berharga sekali, kamus, ensiklopedi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengumpulkan, menyimpan,
menghargai

وَُكنُوٍز َكنَزْتُْم َكنزَُهَما َكنزٌ تَْكِنزُوَن
dan simpanan /
perbendaharaan (kalian) menyimpan harta simpanan

keduanya harta simpanan menyimpan

ٱْلُكنُوِز يَْكِنزُوَن
simpanan / perbendaharaan menyimpan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا َما َكنَزْتُْم أِلَنفُِسُكْم فَذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِنزُوَن هَٰ
ini apa (kalian) menyimpan untuk diri kalian maka kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian menyimpan
At-Taubah:35 تَْكِنزُوَن

َوَضآِئقٌۢ ِبِهۦ َصْدرَُك أَن يَُقوُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َكنزٌ
dan kesempitan dengannya dadamu bahwa dia mengatakan mengapa

tidak dia menurunkan atasnya harta simpanan
Huud:12 َكنزٌ

لًِحا وََكاَن تَْحتَُهۥ َكنزٌ لَُّهَما وََكاَن أَبُوُهَما صَٰ
dan ia adalah di bawahnya harta simpanan terhadap keduanya dan ia

adalah ayah keduanya yang saleh
Al-Kahfi:82

أَْو يُْلَقىٰٓ إَِليِْه َكنزٌ أَْو تَُكوُن َلُهۥ َجنٌَّة
atau dilemparkan (olehnya) kepadanya harta simpanan atau adalah

kalian baginya kebun
Al-Furqon:8

بَِّك َويَْستَْخرَِجا َكنزَُهَما رَْحَمًة مِّن رَّ
dan akan mengeluarkan harta simpanan keduanya rahmat dari

tuhanmu
Al-Kahfi:82 َكنزَُهَما
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KosakataAlQuran

ذَا َما َكنَزْتُْم أِلَنفُِسُكْم فَذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِنزُوَن هَٰ
ini apa (kalian) menyimpan untuk diri kalian maka kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian menyimpan
At-Taubah:35 َكنَزْتُْم

وَُكنُوٍز َوَمَقامٍ َكِريمٍ
dan simpanan / perbendaharaan dan kedudukan (ia[lk]) yang sangat

mulia/indah
Asy-Syu'araa':58 وَُكنُوٍز

َة واََل يُنِفُقونََها ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن يَْكِنزُوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضَّ
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diberi

dia nafkah di dalam jalan Allah
At-Taubah:34 يَْكِنزُوَن

فَبََغىٰ َعَليِْهْم َوَءاتَيْنَُٰه ِمَن ٱْلُكنُوِز
lalu dia berbuat aniaya atas mereka dan kami telah memberinya dari

simpanan / perbendaharaan
Al-Qashash:76 ٱْلُكنُوِز
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Kosakata AlQuran

س ن ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sikatan, keluasan, jalan, luas,

besar, cepat, hal menyapu, sapu, penyapu, sikat kecil, gerakan cepat,
penggaruk, sikat, bandot, sisir, orang yg kurus sekali, lereng, lerengan,

landaian, orang yg tdk senonoh, yg diperbodoh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyapu, membentang,

meluas, menjuarai, menang, memanjang, meniup, menjalar di,
membersihkan, menghapuskan, menyentuh, bergerak dgn cepat, bergerak

dgn agung, membujur, mengocok, melambaikan, membawa dgn cepat,
mengangkat, mengambil, mengeruk sampah untuk mencari, mencari-cari

sesuatu dlm sampah, menggaruk, memeriksa, mencari, menggeledah,
mengumpulkan daun kering, memberondong, membabat

ٱْلُكنَِّس
berlindung/terbenam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱْلَجَواِر ٱْلُكنَِّس
(ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-kapal)

berlindung/terbenam
At-Takwiir:16 ٱْلُكنَِّس
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ن ن ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyimpanan,

persembunyian, tempat. penimbunan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menyimpan, menghemat,

menyelamatkan, menabung, menabungkan, memelihara, menjaga,
menahan, mematuhi, menepati, menimbun, menaruh, membuat

penyimpanan, mencadangkan, menggudangkan, memegang, mengadakan,
memiliki, berpegang, memesan, menunda, membakikan, mengundurkan,

menyetor, mendepositokan, penyetoran, menempatkan, menyisihkan,
membunuh, memenjarakan, mengenyampingkan, menyampingkan,

menyembunyikan, menimbunkan, menumpukkan, mengajukan, mengikir,
memangur, mematar, mengasah, menghargai, mengumpulkan,

mengesampingkan, menolak, membatalkan, menguntukkan, mengadakan
persediaan, menonaktipkan, menambatkan untuk sementara,

menyelipkan, memasukkan, melipatkan, menyingsingkan, menyelimuti,
menanamkan, melekatkan, menanam, mencocokkan, mundur,

memotongkan, memperpotongkan, menyelinap masuk, menyelundup
masuk, bersembunyi dgn penumpang gelap, makan cepat-cepat,
menghormati, melupakan, mendep, memisahkan, mengasingkan,

menjauhkan, memperasingkan, memeriksa, mengecek, periksakan,
menitipkan, membredel

تُِكنُّ أَْكنَٰنًا أَْكنَنتُْم أَِكنٍَّة أَِكنًَّة
disimpan tempat tinggal apakah (kamu)

menyembunyikan
penyimpanan /

tutupan
penyimpanan /

tutupan

ٱمْلَْكنُوِن مَّْكنُوٍن مَّْكنُوٌن
(ia[lk]) yang disimpan (ia[lk]) yang disimpan (ia[lk]) yang disimpan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /

tutupan
Al-An'aam:25 أَِكنًَّة

َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا
dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /
tutupan mereka (tidak) dapat mereka memahaminya dan dalam

telinga mereka sumbat

Al-Isra:46
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إِنَّا َجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ
sesungguhnya kami kami jadikan atas/terhadap hati mereka

penyimpanan / tutupan akan mereka memahaminya
Al-Kahfi:57

ا تَْدُعونَآ إَِليِْه َوَقاُلوا۟ ُقُلوبُنَا ِفىٓ أَِكنٍَّة مِّمَّ
dan mereka berkata hati kami di dalam / pada penyimpanan / tutupan

dari apa mereka menyeru kepadanya
Fush-Shilat:5 أَِكنٍَّة

ِمْن ِخطْبَِة ٱلنَِّسآِء أَْو أَْكنَنتُْم ِفىٓ أَنفُِسُكْم
daripada peminangan isteri-isteri atau apakah (kamu)

menyembunyikan di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235 أَْكنَنتُْم

َوَجَعَل َلُكم مَِّن ٱْلجِبَاِل أَْكنَٰنًا
dan dia menjadikan bagi kalian dari gunung-gunung tempat tinggal An-Nahl:81 أَْكنَٰنًا

إِنَّ َربََّك َليَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mengetahui apa

disimpan dada / hati mereka dan tidak menyatakan
An-Naml:74 تُِكنُّ

َوَربَُّك يَْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُْعلِنُوَن
dan tuhanmu dia mengetahui apa disimpan dada / hati mereka dan

tidak menyatakan
Al-Qashash:69

َكأَنَُّهنَّ بَيٌْض مَّْكنُوٌن
seakan-akan mereka[pr] telor (ia[lk]) yang disimpan Ash-Shaafaat:49 مَّْكنُوٌن

 َويَطُوُف َعَليِْهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكأَنَُّهْم ُلؤُْلٌؤ مَّْكنُوٌن
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda untuk mereka seakan-

akan mereka mutiara (ia[lk]) yang disimpan
Ath-Thuur:24

ِفى ِكتٍَٰب مَّْكنُوٍن
di dalam kitab (ia[lk]) yang disimpan Al-Waqi'a:78 مَّْكنُوٍن

َكأَْمثَِٰل ٱللُّؤُْلِؤ ٱمْلَْكنُوِن
seperti/laksana mutiara (ia[lk]) yang disimpan Al-Waqi'a:23 ٱمْلَْكنُوِن
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ف ه ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna goa, kahaf, gua besar, goa

besar, lubang besar di dlm tanah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mematuk

ٱْلَكْهِف َكْهِفِهْم
gua gua mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ْمَس إِذَا طََلَعت تَّزََٰوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوتََرى ٱلشَّ

dan kamu melihat matahari ketika (ia) muncul (ia) pura-pura
miring/condong dari gua mereka sebelah sebelah kanan

Al-Kahfi:17 َكْهِفِهْم
َوَلِبثُوا۟ ِفى َكْهِفِهْم ثَلََٰث ِما۟ئٍَة ِسِننَي َوٱزَْداُدوا۟ ِتْسًعا

(mereka) menempati di dalam gua mereka tiga ratus beberapa tahun
dan mereka menambahkan sembilan

Al-Kahfi:25

َب ٱْلَكْهِف َوٱلرَِّقيمِ أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصحَٰ
ataukah (kamu) mengira bahwasanya penghuni gua dan batu bertulis Al-Kahfi:9 ٱْلَكْهِف

 إِذْ أََوى ٱْلِفتْيَُة إَِلى ٱْلَكْهِف
tatkala atau setiap pemudi-pemudi kedalam gua

Al-Kahfi:10

فََضَربْنَا َعَلىٰٓ َءاذَاِنِهْم ِفى ٱْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا
maka (kami) menjadikan atasku/terhadapku telinga mereka di dalam

gua beberapa tahun bilangan / hitungan
Al-Kahfi:11

فَأُْوۥٓا۟ إَِلى ٱْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم َربُُّكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ
maka carilah tempat perlindungan kedalam gua

menyebarkan/melimpahkan bagi kalian tuhan kalian dari rahmat-nya
Al-Kahfi:16
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Kosakata AlQuran

ل ه ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tua, ketua-tuaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

وََكْهاًل
dan kedewasaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
لِِحنَي َويَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل َوِمَن ٱلصَّٰ

dan dia akan bicara manusia di dalam buaian dan kedewasaan dan
(salah seorang) dari orang-orang yang soleh

Ali-Imran:46 وََكْهاًل
 إِذْ ِبُروحِ ٱْلُقُدِس تَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل

ketika/di waktu dengan ruhul/roh kudus/suci kamu berbicara manusia
di dalam buaian dan kedewasaan

Al-Maidah:110

4968

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ن ه ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ramalan, nujuman, nasib,

peruntungan, rezeki, kekayaan, kemakmuran, untung, nasib baik, bagian,
imam, pendeta, pater, kiyai, vikaris, wakil, paderi, pendeta yg mewakili

paus, pastor, pastur, yg terhormat, terhormat, ulama, rektor, kepala
perguruan tinggi, baju jubah, pakaian pastur, klerkal, yg berhubung dgn

pendeta, gembala, penggembala, pelindung, pangon
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggembala, mengantarkan,

mengawasi

َكاِهٍن ِبَكاِهٍن
(ia[lk]) yang menjadi dukun/tukang tenung dengan dukun/tukang tenung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْر فََمآ أَنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن واََل َمْجنُوٍن فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah maka tidaklah

kamu dengan nikmat tuhanmu dengan dukun/tukang tenung dan tidak
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Ath-Thuur:29
ِبَكاِهٍن

ُروَن واََل ِبَقْوِل َكاِهٍن َقلِياًل مَّا تَذَكَّ
dan tidak seorang pemberi peringatan (ia[lk]) yang menjadi

dukun/tukang tenung sedikit tidak kalian ingat
Al-Haaqqah:42 َكاِهٍن
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Kosakata AlQuran

ع ي ه ك
Makna kata dasar :

ٓكهيٓعٓص
kaf haa yaa 'ain saad

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٓكهيٓعٓص
kaf haa yaa 'ain saad Maryam:1 ٓكهيٓعٓص
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Kosakata AlQuran

ب و ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mangkuk, piala, mangkok,

kaca, gelas, cermin, barometer, dr kaca
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menangkupkan, melikukkan,

melengkungkan

َوأَْكَواٍب َوأَْكَواٌب ِبأَْكَواٍب
dan piala-piala / cangkir-cangkir /

gelas-gelas dan cangkir-cangkir / gelas-gelas dengan cangkir-cangkir / gelas-
gelas

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِبأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق وََكأٍْس مِّن مَِّعنيٍ

dengan cangkir-cangkir / gelas-gelas dan cerek-cerek dan piala-piala
dari mata air

Al-Waqi'a:18 ِبأَْكَواٍب
َوأَْكَواٌب مَّْوُضوَعٌة

dan cangkir-cangkir / gelas-gelas (ia[pr]) yang disediakan
Al-

Ghaashiyah:14 َوأَْكَواٌب
يُطَاُف َعَليِْهم ِبِصَحاٍف مِّن ذََهٍب َوأَْكَواٍب

dikelilingkan/diedarkan atas mereka dengan piring-piring dari emas
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas

Az-Zukhruf:71 َوأَْكَواٍب
ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت َقَواِريَرا۠ َويُطَاُف َعَليِْهم ِبـَٔاِنيٍَة مِّن ِفضَّ

dan diedarkan atas mereka dengan bejana-bejana dari perak-perak
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas adalah ia kaca-kaca

Al-Insaan:15
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Kosakata AlQuran

د و ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna alur, komplotan, petak tanah,

isi cerita, permufakatan, potong tanah, intrik, tipu daya, tipu muslihat,
persekongkolan, kongkalikong, percintaan gelap, skema, rencana, pola,

bagan, susunan, rencana kotor, ikhtisar, ringkasan, maksud jahat,
komplotan rahasia kejahatan, tekun, rajin, penuh perhatian, getol, gigih,

keras hati, telaten, berkanjang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merencanakan, berkomplot,

bersekongkol, menggambari, merencanakan dgn diam-diam,
membangkitkan minat, menggugah rasa ingin tahu, bercintaan gelap,
melelahkan, sulit, susah payah, rajin, yg memintakan banyak tenaga,

sungguh-sungguh, gigih, tekun

۟ َكاُدوا َكاَدْت َكاَد تََكاُد أََكاُد
mereka semakin

mendekat
(ia) semakin

mendekat
(ia) semakin

mendekat semakin mendekat semakin dekat (kk
sendang/akan)

يََكاُدوَن يََكاُد وََكاُدوا۟ ِكدتَّ َكاُدوا۟
hampir-hampir semakin dekat dan mereka semakin

mendekat
(kamu) semakin

mendekat
mereka semakin

mendekat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَعَة َءاِتيٌَة أََكاُد أُْخِفيَها إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya kiamat datang semakin dekat (kk sendang/akan) (aku)

sembunyikannya/rahasiakannya
Thaahaa:15 أََكاُد

وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ ٱأْلَرُْض مَٰ تََكاُد ٱلسَّ
semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari padanya

danmenjadi cepat membelah bumi
Maryam:90 تََكاُد

وَُٰت يَتَفَطَّْرَن ِمن فَْوِقِهنَّ مَٰ تََكاُد ٱلسَّ
semakin mendekat langit menjadi memecah/membelah dari atas

mereka[pr]
Asy-Syuura:5

تََكاُد تََميَّزُ ِمَن ٱْلَغيِْظ
semakin mendekat (ia) supaya menjadi terpecah belah yang

melakukan penyatuan kemarahan/kebencian
Al-Mulk:8
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ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ ِفى َساَعِة ٱْلُعْسرَِة ِمۢن بَْعِد َما َكاَد
orang-orang yang mengikutinya di dalam waktu/masa kesulitan dari

sesudah apa (ia) semakin mendekat
At-Taubah:117 َكاَد

إِن َكاَد َليُِضلُّنَا َعْن َءالَِهِتنَا
sesungguhnya (ia) semakin mendekat sungguh hendak disesatkan

dari tuhan/sesembahan kami
Al-Furqon:42

إِن َكاَدْت َلتُبِْدى ِبِهۦ
sungguh (ia) semakin mendekat ia menyatakan dengannya Al-Qashash:10 َكاَدْت

فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا۟ يَفَْعُلوَن
maka mereka menyembelihnya dan tidak mereka semakin mendekat

mereka melakukan
Al-Baqarah:71 ۟ َكاُدوا

إِن َكاُدوا۟ َليَفِْتنُونََك َعِن ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh akan memfitnah kamu

dari yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:73

إِن َكاُدوا۟ َليَْستَِفزُّونََك ِمَن ٱأْلَرِْض لِيُْخرُِجوَك ِمنَْها َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh membuat gelisah

kamu dari bumi/negeri untuk dikeluarkan kamu dari padanya
Al-Isra:76

َكاُدوا۟ يَُكونُوَن َعَليِْه لِبًَدا
mereka semakin mendekat adalah atasnya berkerumun

Al-Jinn:19

َوَلوآَْل أَن ثَبَّتْنََٰك َلَقْد ِكدتَّ تَرَْكُن إَِليِْهْم َشيْـًٔا َقلِياًل
dan kalau tidak bahwa kami teguhkan kamu sesungguhnya (kamu)

semakin mendekat cenderung kepada mereka sesuatu sedikit
Al-Isra:74 ِكدتَّ

َقاَل تَالـلَّـِه إِن ِكدتَّ َلتُرِْديِن
dia mengatakan demi Allah jika (kamu) semakin mendekat sungguh

dicelakakan (oleh kalian)
Ash-Shaafaat:56

إِنَّ ٱْلَقْوَم ٱْستَْضَعفُوِنى وََكاُدوا۟ يَْقتُُلونَِنى
sesungguhnya kaum mereka menjadikan aku lemah dan mereka

semakin mendekat membunuh aku
Al-A'raaf:150 ۟ وََكاُدوا

رَُهْم يََكاُد ٱْلبَْرُق يَْخطَُف أَبْصَٰ
semakin dekat kilat ia menyambar mata-mata mereka Al-Baqarah:20 يََكاُد

يَتََجرَُّعُهۥ واََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأِْتيِه ٱمْلَْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat

ditelannya (oleh nya) dan datang kepadanya kematian dari setiap
tempat

Ibrahim:17

يََكاُد زَيْتَُها يُِضىُٓء َوَلْو َلْم تَْمَسْسُه نَاٌر
semakin dekat zaitunnya diterangi walaupun tidak (kamu)

menimpakannya api
An-Nuur:35
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ِر يََكاُد َسنَا بَرِْقِهۦ يَذَْهُب ِبٱأْلَبْصَٰ
semakin dekat cahaya berkilatnya (awan) pergi dengan penglihatan

An-Nuur:43

ٱلَِّذى ُهَو َمِهنٌي واََل يََكاُد يُِبنُي
yang dia sangat hina dan tidak semakin dekat dijelaskannya

Az-Zukhruf:52

رِِهْم إِن يََكاُد ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َليُزْلُِقونََك ِبأَبْصَٰ َو
benar-benar sangat mengetahui semakin dekat orang-orang yang

mereka mengingkari benar-benar digelincirkan kamu (oleh
mereka[lk]) dengan pandangan mereka

Al-Qalam:51

ؤآَُلِء ٱْلَقْومِ اَل يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َحِديثًا فََماِل هَٰٓ
maka harta mereka itu kaum tidak hampir-hampir mereka mengerti

pembicaraan
An-Nisa:78 يََكاُدوَن

َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما الَّ يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َقواًْل
dia mendapatkan dari selain keduanya kaum tidak hampir-hampir

mereka mengerti perkataan
Al-Kahfi:93

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72

إِذَآ أَْخَرَج يََدهُۥ َلْم يََكْد يََرىَٰها
apabila dia telah mengeluarkan tangannya tidak semakin dekat

melihatnya[pr]
An-Nuur:40 يََكْد
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ر و ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pangkuan, riba, lejang,

lipatan, anyaman
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjalin, jalin-menjalin,

melipat, membalut, meliput, menjilat-jilat

ُر يَُكوِّ ُر َويَُكوِّ رَْت ُكوِّ
sungguh-sungguh akan
menggulung / menutup

dan sungguh-sungguh akan
menggulung / menutup digulung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَْت ْمُس ُكوِّ إِذَا ٱلشَّ
apabila matahari digulung At-Takwiir:1 رَْت ُكوِّ

ُر ٱلنََّهاَر َعَلى ٱلَّيِْل َويَُكوِّ
dan sungguh-sungguh akan menggulung / menutup siang

atas/terhadap malam
Az-Zumar:5 ُر َويَُكوِّ

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5 ُر يَُكوِّ
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ب ك و ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bintang siarah, bintang,

tanda bintang, asterisk, lintang, furuj, lingkaran, gelungan, ulir, alur-alur
berputar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membintangi, menandai dgn
bintang, memainkan peran

ٱْلَكَواِكِب ٱْلَكَواِكُب َكوَْكٌب َكوَْكبًا
bintang-bintang bintang-bintang bintang bintang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َجنَّ َعَليِْه ٱلَّيُْل رََءا َكوَْكبًا فََلمَّ
maka ketika telah gelap atasnya malam dia melihat bintang Al-An'aam:76 َكوَْكبًا

ْمَس َوٱْلَقَمَر يَٰٓأَبَِت إِنِّى َرأَيُْت أََحَد_َعَشَر َكوَْكبًا َوٱلشَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku melihat belas bintang-bintang

dan matahari dan bulan
Yusuf:4

بَٰرََكٍة زَيْتُونٍَة ىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدرِّ
kaca itu (kb) seakan-akan bintang sangat berkilauan dinyalakan dari

pohon (ia[pr]) yang ingin keberkatan pohon zaitun
An-Nuur:35 َكوَْكٌب

إِذَا ٱْلَكَواِكُب ٱنتَثَرَْت َو
dan apabila bintang-bintang (ia) kemudian jatuh bertaburan Al-Infitaar:2 ٱْلَكَواِكُب

َمآَء ٱلدُّنْيَا ِبِزينٍَة ٱْلَكَواِكِب إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّ
sesungguhnya kami kami menghiasi langit dunia dengan hiasan

bintang-bintang
Ash-Shaafaat:6 ٱْلَكَواِكِب
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ن و ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bumi, dunia, alam, hidup,

blantika, johan, lingkungan, jumlah besar, kosmos, seluruh bidang,
sedunia, yg terkenal di seluruh dunia, blantika, arena.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَُكوَن أَُكۢن أَُكن أَُك أََكاَن
adalah aku adalah aku adalah aku aku adalah adakah/patutkah

تَُكْن تَُكن تَُك أََلُكُم أَُكوَن
adalah adalah adalah apakah bagimu adalah aku

تَُكونَنَّ تَُكونَا تَُكوَن تَُكۢن تَُكْن
adalah kalian adalah kalian adalah kalian adalah adalah

َسيَُكوُن تَُكونُٓوا۟ تَُكونُوا۟ تَُكوُن تَُكونَنَّ
akan ada adalah kalian adalah kalian adalah kalian adalah kalian

فَتَُكوَن فَتَُكن فَأَُكوَن َشيْـًٔا َسيَُكوُن
maka adalah kalian maka adalah maka/niscaya

menjadi adalah akan ada

فََكاَن فَتَُكونُوَن فَتَُكوُن فَتَُكونَا فَتَُكوَن
maka (ia) adalah maka adalah kalian maka adalah maka adalah kalian maka adalah kalian
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فَُكنتُْم فَُكنتُم فََكانُوا۟ فََكانَْت فََكاَن
maka (kalian)

adalah
maka (kalian)

adalah maka adalah maka (ia) adalah maka (ia) adalah

فَيَُكوُن فَيَُكوَن فَنَُكوَن فَْليَُكونُوا۟ فَُكنتُْم
maka mereka jadi maka adalah maka

adalah/menjadi
maka mereka

hendaklah adalah
maka (kalian)

adalah

َكانَتَا َكانَت َكانَا َكاَن فَيَُكوُن
(ia) adalah adalah ia adalah dia adalah dia maka mereka jadi

۟ َكانُٓوا َكانُوا۟ َكانَْت َكانَِت َكانَتَا
adalah mereka adalah mereka adalah ia (ia) adalah (ia) adalah

ُكنُت ُكنَت ُكن رِِهنَي كَٰ َكانُٓوا۟
adalah aku adalah kamu jadilah adalah kami adalah mereka

ُكنِت َ ُكننتُّ ُكنتُْم ُكنتُم ُكنُت
(kamu) adalah (kalian[pr]) adalah adalah kalian adalah kalian adalah aku

۟ ُكونُوا ُكنَّآ ُكنَّا ُكنَّ ُكنِت
adalah mereka adalah kami adalah kami adalah kami (kamu) adalah

لَِٰكِن اَل ُكوِنى ُكونُٓوا۟ ُكونُوا۟
tetapi adalah mereka jadilah aku adalah mereka adalah mereka

لِيَُكونَا لِيَُكوَن لِتَُكونُوا۟ لِتَُكوَن لَِٰكِن
supaya keduanya

menjadi
supaya keduanya

menjadi agar kalian menjadi agar adalah kalian tetapi
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۟ لِّيَُكونُوا لِّتَُكونُوا۟ لَِّٰكِن لِيَُكونُوا۟ لِيَُكونَا
supaya (mereka[lk])

adalah agar kalian menjadi tetapi supaya (mereka[lk])
adalah

supaya keduanya
menjadi

َمَكانَِتُكْم َمَكاَن َمَكاٍن َمَكانًا لِّيَُكونُوا۟
tempat kalian tempat tempat tempat/kedudukan supaya (mereka[lk])

adalah

َمَكانَُهۥٓ َمَكانَُهۥ َمَكانَُكْم َمَكانَِتِهْم َمَكانَِتُكْم
kedudukannya kedudukannya tempat kalian tempat mereka tempat kalian

مََّكاٍن مََّكانًا ِمنُكنَّ َميْتًا َمَكانَُهۥٓ
tempat tempat/kedudukan diantara (kalian[pr])

adalah adalah dia kedudukannya

نَُك مِّنُكنَّ مََّكاَن مََّكانٍۭ مََّكاٍن
kami diantara (kalian[pr])

adalah tempat tempat tempat

َوتَُكوَن َوأَُكن نَُّكوَن نَُكن نَُك
dan adalah dan (aku) menjadi adalah kami adalah kami

وََكانَِت وََكاَن َوتَُكونُوا۟ َوتَُكوُن َوتَُكوَن
dan (ia) adalah dan ia adalah dan adalah dan adalah dan adalah

وَُكن وََكانُٓوا۟ وََكانُوا۟ وََكانَْت وََكانَِت
dan kamu hendaklah

mejadi dan adalah mereka dan adalah mereka dan (ia) adalah dan (ia) adalah
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وَُكنتُْم وَُكنتُم وَُكنُت وَُكنَت وَُكن
dan kalian adalah dan (kalian) adalah dan adalah aku dan (kamu) adalah dan kamu hendaklah

mejadi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحيْنَآ
adakah/patutkah bagi manusia keheranan bahwa kami telah

wahyukan
Yunus:2 أََكاَن

َوَلْم يَْمَسْسِنى بََشٌر َوَلْم أَُك بَِغيًّا
dan tidak dia menyentuh aku seorang manusia dan tidak/bukan aku

adalah seorang pelacur/jalang
Maryam:20 أَُك

َعُهْم َشِهيًدا إِذْ َلْم أَُكن مَّ
karena tidak adalah aku bersama mereka yang benar-benar sangat

menyaksikan
An-Nisa:72 أَُكن

ِسِريَن إاِلَّ تَْغِفْر لِى َوتَرَْحْمِنىٓ أَُكن مَِّن ٱْلخَٰ َو
dan sekiranya tidak kamu memberi ampun kepadaku dan belas
kasihan kepadaku adalah aku dari/termasuk para yang merugi

Huud:47

َْسُجَد لِبََشٍر َقاَل َلْم أَُكن ألِّ
dia mengatakan tidak ada adalah aku untuk bersujud kepada manusia

Al-Hijr:33

ِمنِّى َوٱْشتََعَل ٱلرَّأُْس َشيْبًا َوَلْم أَُكۢن ِبُدَعآِئَك رَبِّ َشِقيًّا
daripadaku dan banyak/penuh kepala uban dan tidak/belum adalah

aku dengan doaku kepadamu Tuhan celaka/kecewa
Maryam:4 أَُكۢن

ِهلنَِي أَْن أَُكوَن ِمَن ٱْلجَٰ
bahwa adalah aku dari orang-orang yang jahil Al-Baqarah:67 أَُكوَن

ذَا ٱْلُغرَاِب َقاَل يََٰويَْلتَىٰٓ أََعَجزُْت أَْن أَُكوَن ِمثَْل هَٰ
dia mengatakan aduhai celaka aku mengapa aku tidak mampu agar

adalah aku seperti ini burung gagak
Al-Maidah:31

َل َمْن أَْسَلَم ُقْل إِنِّىٓ أُِمرُْت أَْن أَُكوَن أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku diperintahkan

supaya adalah aku paling pertama orang dia sangat mematuhi
Al-An'aam:14

َوأُِمرُْت أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
dan (aku) diperintahkan agar adalah aku dari/termasuk orang-orang

yang berserah diri / patuh
Yunus:72

أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
supaya adalah aku dari orang-orang yang beriman

Yunus:104

َوأَْدُعوا۟ َربِّى َعَسىٰٓ أآَلَّ أَُكوَن ِبُدَعآِء َربِّى َشِقيًّا
dan (kalian[lk]) menyerulah/berdoalah Tuhanku dia mudah-mudahan

bahwa tidak adalah aku dengan doaku Tuhanku celaka/kecewa
Maryam:48
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َوأُِمرُْت أَْن أَُكوَن ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي
dan (aku) diperintahkan supaya adalah aku dari/termasuk orang-

orang yang berserah diri / patuh
An-Naml:91

فََلْن أَُكوَن ظَِهيًرا لِّْلُمْجرِِمنَي
maka aku tidak adalah aku penolong bagi orang-orang yang berdosa

Al-Qashash:17

َل ٱمْلُْسلِِمنَي َوأُِمرُْت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ
dan (aku) diperintahkan agar adalah aku paling pertama orang-orang

yang berserah diri / patuh
Az-Zumar:12

أََلُكُم ٱلذََّكُر َوَلُه ٱأْلُنثَىٰ
apakah bagimu laki-laki dan bagi-Nya perempuan An-Najm:21 أََلُكُم

ِعفَْها إِن تَُك َحَسنًَة يُضَٰ َو
dan jika adalah kebajikan dia semakin melipat gandakannya An-Nisa:40 تَُك

فَٱلنَّاُر َمْوِعُدهُۥ فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّنُْه
maka neraka tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka maka

janganlah adalah di dalam keraguan dari padanya
Huud:17

ؤآَُلِء ا يَْعبُُد هَٰٓ فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّمَّ
maka jangan adalah di dalam keraguan dari apa dia menyembah

mereka itu
Huud:109

ا يَْمُكُروَن واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم واََل تَُك ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan berduka cita atas mereka dan jangan adalah di dalam

kesempitan dari apa mereka membuat tipu dayakan
An-Nahl:127

َوَقْد َخَلْقتَُك ِمن َقبُْل َوَلْم تَُك َشيْـًٔا
dan sesungguhnya (aku) menciptakan kamu dari sebelum dan

tidak/belum adalah sesuatu
Maryam:9

يَٰبُنَىَّ إِنََّهآ إِن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل
wahai anakku sesungguhnya jika adalah seberat/sebesar biji dari sawi

Luqman:16

َقاُلٓوا۟ أََو َلْم تَُك تَأِْتيُكْم رُُسُلُكم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
mereka berkata atau setiap tidak adalah datang kepada kalian[lk]

rasul-rasul kalian dengan keterangan yang nyata
Ghafir:50

بَِّك فَاَل تَُكن مَِّن ٱمْلُْمتَِريَن ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kebenaran itu dari tuhanmu maka janganlah adalah dari para yang

meragukan
Ali-Imran:60 تَُكن

واََل تَُكن لِّْلَخآِئِننَي َخِصيًما
dan jangan adalah bagi orang-orang yang mengkhianati penentang

An-Nisa:105
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َوَعلََّمَك َما َلْم تَُكن تَْعَلُم
dan dia mengajarkan kamu apa tidak adalah amu mengetahui

An-Nisa:113

ثُمَّ َلْم تَُكن ِفتْنَتُُهْم
kemudian tidak adalah fitnah mereka

Al-An'aam:23

ِحبٌَة َوَخَلَق ُكلَّ َشىٍْء َوَلْم تَُكن لَُّهۥ صَٰ
dan tidak adalah baginya yang menemani dan Dia menciptakan tiap-

tiap sesuatu
Al-An'aam:101

واََل تَُكن مَِّن ٱْلغَِٰفلنَِي
dan jangan adalah dari orang-orang yang lalai

Al-A'raaf:205

إاِلَّ تَفَْعُلوهُ تَُكن ِفتْنٌَة ِفى ٱأْلَرِْض َوفََساٌد َكِبيٌر
kecuali mengerjakannya adalah cobaan-cobaan di dalam bumi dan

kerusakan sangat besar
Al-Anfaal:73

ِفِريَن عَ ٱْلكَٰ َعنَا واََل تَُكن مَّ يَٰبُنَىَّ ٱرَْكب مَّ
hai anakku (kamu) naiklah bersama kami dan janganlah adalah

bersama para pembangkang / kafir
Huud:42

رْنََٰك ِبٱْلَحقِّ فَاَل تَُكن مَِّن ٱْلقَِٰنِطنَي َقاُلوا۟ بَشَّ
mereka berkata kami membei kabar gembira kepadamu dengan benar
maka janganlah adalah dari/termasuk orang-orang yang berputus asa

Al-Hijr:55

َوَلْم تَُكن لَُّهۥ ِفئٌَة يَنُصُرونَُهۥ
dan tidak adalah baginya segolongan menolongnya

Al-Kahfi:43

أَْم َلْم تَُكن مَِّن ٱْلوَِٰعِظنَي
atau tidak adalah dari orang-orang yang memberi nasehat

Asy-
Syu'araa':136

ا يَْمُكُروَن واََل تَُكن ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan kamu adalah di dalam kesempitan dari apa mereka

membuat tipu dayakan
An-Naml:70

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَاَل تَُكن ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِئِهۦ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka jangan

adalah di dalam keraguan dari pertemuannya
As-Sajdah:23

فَٱْصِبْر لُِحْكمِ َربَِّك واََل تَُكن َكَصاِحِب ٱْلُحوِت
maka bersabarlah terhadap ketetapan tuhanmu dan jangan adalah

seperti teman/orang ikan
Al-Qalam:48

َقاُلٓوا۟ أََلْم تَُكْن أَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعًة
mereka berkata bukankah/tidakkah adalah bumi Allah yang luas An-Nisa:97 تَُكْن

َلْم تَُكْن َءاَمنَْت ِمن َقبُْل
tidak adalah (ia) mempercayai dari sebelum

Al-An'aam:158
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أََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
apakah adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian maka (kalian)

adalah dengannya didustakan

Al-
Mu'minuun:105

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَفََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari apakah

belum/tidak adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian
Al-Jaatsiyah:31

َليَُقوَلنَّ َكأَن لَّْم تَُكۢن بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهۥ َمَودَّةٌ
tentu dia mengatakan seakan-akan tidak adalah diantara kalian dan

antara ia kasih sayang
An-Nisa:73 تَُكۢن

َوقَِٰتُلوُهْم َحتَّىٰ اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة
dan orang-orang yang memerangi mereka sehingga tidak adalah

kalian cobaan-cobaan
Al-Baqarah:193 تَُكوَن

أَيََودُّ أََحُدُكْم أَن تَُكوَن َلُهۥ َجنٌَّة
apakah ingin seorang diantara kalian bahwa adalah kalian baginya

kebun
Al-Baqarah:266

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282

رَةً َعن تََراٍض مِّنُكْم إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
kecuali bahwa adalah kalian perniagaan saling tambah dalam

kerelaan diantara kalian
An-Nisa:29

۟ وا َوَحِسبُٓوا۟ أاَلَّ تَُكوَن ِفتْنٌَة فََعُموا۟ َوَصمُّ
dan mereka mengira bahwa tidak akan adalah kalian cobaan-cobaan

maka mereka menjadi buta dan mereka tuli
Al-Maidah:71

َوقَِٰتُلوُهْم َحتَّىٰ اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة
dan orang-orang yang memerangi mereka sehingga tidak adalah

kalian cobaan-cobaan
Al-Anfaal:39

ِهلنَِي إِنِّىٓ أَِعظَُك أَن تَُكوَن ِمَن ٱْلجَٰ
sesungguhnya aku memberi nasehat kepadamu bahwa adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang jahil
Huud:46

لِِكنَي َحتَّىٰ تَُكوَن َحرًَضا أَْو تَُكوَن ِمَن ٱْلهَٰ
sehingga adalah kalian penyakit yang berat atau adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang binasa
Yusuf:85

لِِكنَي َحتَّىٰ تَُكوَن َحرًَضا أَْو تَُكوَن ِمَن ٱْلهَٰ
sehingga adalah kalian penyakit yang berat atau adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang binasa
Yusuf:85

جِِديَن َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َلَك أاَلَّ تَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
dia mengatakan hai iblis apa sebab kamu bahwa tidak adalah kalian

bersama para yang bersujud
Al-Hijr:32
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ٍة ٌة ِهىَ أَْربَىٰ ِمْن أُمَّ أَن تَُكوَن أُمَّ
bahwa adalah kalian umat/golongan dia lebih banyak dari

umat/golongan
An-Nahl:92

أَْو تَُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعنٍَب
atau adalah kalian bagimu kebun dari korma dan anggur

Al-Isra:91

إِن تُِريُد إآِلَّ أَن تَُكوَن َجبَّاًرا
kamu tidak maksudkan melainkan bahwa adalah kalian sewenang-

wenang
Al-Qashash:19

آ أَْن أَرَاَد أَن يَبِْطَش ِبٱلَِّذى َوَما تُِريُد أَن تَُكوَن ِمَن ٱمْلُْصلِِحنَي فََلمَّ
maka tatkala dia dia ingin dia menyerang/memukul dengan keras

dengan/kepada orang yang dan tidak maksudkan bahwa adalah kalian
dari/termasuk orang-orang yang mengadakan perdamaian

Al-Qashash:19

إآِلَّ أَن تَُكونَا َمَلَكنْيِ
kecuali bahwa/supaya adalah kalian malaikat keduanya Al-A'raaf:20 تَُكونَا

لِِديَن أَْو تَُكونَا ِمَن ٱْلخَٰ
atau adalah kalian dari orang-orang kekal

Al-A'raaf:20

فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْمتَِريَن
maka jangan adalah kalian dari para yang meragukan Al-Baqarah:147 تَُكونَنَّ

واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak/jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Al-An'aam:14

ِهلنَِي َلَجَمَعُهْم َعَلى ٱْلُهَدٰى فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱْلجَٰ
tentu dia menghimpun mereka atas/terhadap yang menunjukkan

tersebut maka jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang
jahil

Al-An'aam:35

فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْمتَِريَن
maka jangan adalah kalian dari para yang meragukan

Al-An'aam:114

فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْمتَِريَن
maka jangan adalah kalian dari para yang meragukan

Yunus:94

واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah
Yunus:95

واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan jangan adalah kalian dari orang-orang yang mempersekutukan

Yunus:105

ِفِريَن فَاَل تَُكونَنَّ ظَِهيرًا لِّْلكَٰ
maka janganlah adalah kalian penolong bagi orang-orang kafir

Al-Qashash:86
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َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan serulah kepada tuhanmu dan janganlah adalah kalian

dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan
Al-Qashash:87

َمآِء تَُكوُن َلنَا ِعيًدا أَنِزْل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah menurunkan atas kami hidangan dari langit adalah

kalian bagi kami hari raya
Al-Maidah:114 تَُكوُن

ِقبَُة ٱلدَّاِر إِنِّى َعاِمٌل فََسْوَف تَْعَلُموَن َمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
sesungguhnya aku yang membuati maka kelak kalian mengetahui

siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)
Al-An'aam:135

وَْكِة تَُكوُن َلُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغيَْر ذَاِت ٱلشَّ
dan/sedang menginginkan bahwasanya tidak / bukan / selain

mempunyai kekuatan senjata adalah kalian bagi kalian
Al-Anfaal:7

فََسيُنِفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن َعَليِْهْم َحْسرَةً
maka kelak dinafkahkannya kemudian adalah kalian atas mereka

sesalan
Al-Anfaal:36

بَِّك وآََل َوَما تَُكوُن ِفى َشأٍْن َوَما تَتُْلوا۟ ِمنُْه ِمن ُقرَْءاٍن إِذْ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
أَْصَغَر ِمن ذَٰلَِك

dan tidak adalah kalian di dalam kesibukan/urusan dan tidak mereka
membaca dari padanya dari al quran ketika dilakukan / ditujukan /

diarahkan tentang (kebenaran) itu dan tidak luput / menyembunyikan
dari tuhanmu dan tidak (ia[lk]) menjadi kecil dari itu

Yunus:61

أَْو يُْلَقىٰٓ إَِليِْه َكنزٌ أَْو تَُكوُن َلُهۥ َجنٌَّة
atau dilemparkan (olehnya) kepadanya harta simpanan atau adalah

kalian baginya kebun
Al-Furqon:8

أَفَأَنَت تَُكوُن َعَليِْه وَِكياًل
apakah maka kamu adalah kalian atasnya penjaga/pemelihara

Al-Furqon:43

أَتَْهتَِدٓى أَْم تَُكوُن ِمَن ٱلَِّذيَن اَل يَْهتَُدوَن
apakah dia mengenal atau adalah kalian dari/termasuk orang-orang

yang tidak mereka mendapat petunjuk
An-Naml:41

ِقبَُة ٱلدَّاِر َوَمن تَُكوُن َلُهۥ عَٰ
dan siapa adalah kalian baginya yang mengakibatkan tempat (dunia)

Al-Qashash:37

اَعَة تَُكوُن َقِريبًا َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamat adalah

kalian dekat
Al-Ahzab:63

َمآُء َكٱمْلُْهِل يَْوَم تَُكوُن ٱلسَّ
pada hari adalah kalian langit seperti leburan perak

Al-Ma'arij:8

۟ فَٱْستَِبُقوا۟ ٱْلَخيْرَِٰت أَيَْن َما تَُكونُوا
maka kalian berlomba-lombalah kebaikan dimana saja adalah kalian Al-Baqarah:148 ۟ تَُكونُوا
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َويَُعلُِّمُكم مَّا َلْم تَُكونُوا۟ تَْعَلُموَن
dan dia sungguh-sungguh akan mengajarkan kalian apa belum adalah

kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:151

َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم تَُكونُوا۟ تَْعَلُموَن
sebagaimana (ia) telah berkali-kali mengajar kalian apa belum adalah

kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:239

۟ واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن تَفَرَُّقوا۟ َوٱْختََلفُوا
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang kalian mencerai-

beraikan dan mereka berselisih
Ali-Imran:105

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:156

فَِإن لَّْم تَُكونُوا۟ َدَخْلتُم ِبِهنَّ
maka jika tidak adalah kalian kalian telah masuki/campuri dengan

mereka
An-Nisa:23

ُم ٱمْلَْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِفى بُُروجٍ مَُّشيََّدٍة أَيَْن َما تَُكونُوا۟ يُْدرِككُّ
dimana saja adalah kalian akan didapatkan kalian (olehnya) kematian
kendatipun adalah kalian di dalam benteng yang sangat tinggi kokoh

An-Nisa:78

واََل تَِهنُوا۟ ِفى ٱبِْتَغآِء ٱْلَقْومِ إِن تَُكونُوا۟ تَأمَْلُوَن
dan janganlah kalian merasa lemah di dalam mencari/mengejar kaum

bahwa adalah kalian kalian mengetahui
An-Nisa:104

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang mereka berkata

kami dengar dan mereka tidak mereka mendengar
Al-Anfaal:21

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم بَطًَرا َورِئَآَء ٱلنَّاِس
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang yang mereka

keluar/pergi dari rumah/kampung halaman mereka keangkuhan dan
riya manusia

Al-Anfaal:47

َوتَْحِمُل أَثَْقاَلُكْم إَِلىٰ بََلٍد لَّْم تَُكونُوا۟ بَٰلِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ ٱأْلَنفُِس
dan ia membawa/mengangkat beban-beban berat kalian[lk] sampai

suatu negeri tidak adalah kalian (ia[lk]) yang sampai kepadanya
melainkan dengan menyusahkan diri

An-Nahl:7

ثًا واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّتى نََقَضْت َغزَْلَها ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة أَنكَٰ
dan jangan adalah kalian seperti orang perempuan (ia)

merusak/mengurai benangnya dari sesudah kekuatan tenunan-
tenunan

An-Nahl:92

ِبنَي َغفُوًرا لِِحنَي فَِإنَُّهۥ َكاَن لِأْلَوَّٰ إِن تَُكونُوا۟ صَٰ
jika adalah kalian orang-orang yang saleh maka sesungguhnya dia

adalah dia bagi orang-orang bertaubat sangat pengampun
Al-Isra:25
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أَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل واََل تَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْخِسِريَن
kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan janganlah adalah

kalian dari/termasuk orang-orang yang merugikan

Asy-
Syu'araa':181

واََل تَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan janganlah adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Ar-Ruum:31

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َءاذَْوا۟ ُموَسىٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang (mereka) menyakiti Musa
Al-Ahzab:69

َوَلَقْد أََضلَّ ِمنُكْم ِجِبالًّ َكِثيًرا أَفََلْم تَُكونُوا۟ تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya menyesatkan diantara kalian sejumlah/sebagian

sangat banyak maka apakah tidak adalah kalian kalian menggunakan
akal

YaaSiin:62

َقاُلوا۟ بَل لَّْم تَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
mereka berkata bahkan tidak adalah kalian para yang beriman

Ash-Shaafaat:29

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن نَُسوا۟ الـلَّـَه
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang mereka lupa Allah

Al-Hasyr:19

َل َكاِفرٍۭ ِبِهۦ واََل تَُكونُٓوا۟ أَوَّ
dan jangan adalah kalian paling pertama pengingkari dengannya Al-Baqarah:41 ۟ تَُكونُٓوا

َلْم تَُكونُٓوا۟ أَْقَسْمتُم مِّن َقبُْل
tidak adalah kalian kalian bersumpah dari sebelum

Ibrahim:44

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

َسيَُكوُن

َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل َوَلْم يَُك َشيْـًٔا َشيْئًا
bahwasanya (kami) telah menciptakannya dari sebelum dan tidak

adalah sesuatu
Maryam:67 َشيْـًٔا

َلْو أَنَّ لِى َكرَّةً فَأَُكوَن ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
kalau bahwasanya bagiku/aku pengembalian / pengulangan
maka/niscaya menjadi dari orang-orang yang berbuat baik

Az-Zumar:58 فَأَُكوَن
وَِٰت أَْو ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ فَتَُكن ِفى َصْخرٍَة أَْو ِفى ٱلسَّ

maka adalah di dalam batu atau di dalam langit atau di dalam bumi Luqman:16 فَتَُكن
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ِب ٱلنَّاِر َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي فَتَُكوَن ِمْن أَْصحَٰ
maka adalah kalian dari kaum/golongan neraka dan yang demikian

itu balasan yang mendzalmi
Al-Maidah:29 فَتَُكوَن

فَتَطْرَُدُهْم فَتَُكوَن ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي
maka kalian mengusir mereka maka adalah kalian dari/termasuk yang

mendzalmi
Al-An'aam:52

ِسِريَن فَتَُكوَن ِمَن ٱْلخَٰ
maka adalah kalian dari para yang merugi

Yunus:95

يْطَِٰن َولِيًّا فَتَُكوَن لِلشَّ
maka adalah kalian bagi syaitan sebenar-benar pelindung

Maryam:45

أَفََلْم يَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَتَُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب
maka apakah tidak berjalan di dalam muka bumi maka adalah kalian

bagi mereka (mempunyai) hati
Al-Hajj:46

فَتَُكوَن ِمَن ٱمْلَُعذَِّبنَي
maka adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang diazab berat

Asy-
Syu'araa':213

فَتَُكونَا ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي
maka adalah kalian dari/termasuk yang mendzalmi Al-Baqarah:35 فَتَُكونَا

فَتَُكونَا ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي
maka adalah kalian dari/termasuk yang mendzalmi

Al-A'raaf:19

فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110
فَتَُكوُن

َودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا۟ فَتَُكونُوَن َسَوآًء
mereka ingin atau kalian mengingkari sebagaimana mereka

mengingkari maka adalah kalian sama
An-Nisa:89 فَتَُكونُوَن

يْطَُٰن فََكاَن ِمَن ٱْلَغاِويَن فَٱنَسَلخَ ِمنَْها فَأَتْبََعُه ٱلشَّ
maka dia melepaskan diri daripadanya (ayat-ayat) lalu (ia[lk])

akhirnya mengikutinya / mengejarnya syaitan maka (ia) adalah dari
orang-orang yang sesat

Al-A'raaf:175
فََكاَن

فََكاَن ِمَن ٱمْلُْغرَِقنَي
maka (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang ditenggelamkan

Huud:43

َوأَمَّا ٱْلُغلَُٰم فََكاَن أَبََواهُ ُمؤِْمننَْيِ
dan adapun anak muda maka (ia) adalah ibu-bapaknya (mereka

berdua) yang mukmin
Al-Kahfi:80

َليِْه َصبًْرا َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ
dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda

keduanya yatim di dalam kota apa tidak dapat atasnya kesabaran
Al-Kahfi:82
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فَٱنفََلَق فََكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكٱلطَّْوِد ٱْلَعِظيمِ
lalu terbelahlah maka (ia) adalah tiap bagian/belahan seperti gunung

maha besar/maha agung
Asy-Syu'araa':63

فََساَهَم فََكاَن ِمَن ٱمْلُْدَحِضنَي
maka (ia) ikut berundi maka (ia) adalah dari/termasuk orang-orang

yang dibuang/dikalahkan

Ash-
Shaafaat:141

فََكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ أَْو أَْدنَىٰ
maka (ia) adalah ukuran/jarak dua busur panah atau lebih dekat

An-Najm:9

ِقبَتَُهَمآ أَنَُّهَما ِفى ٱلنَّاِر فََكاَن عَٰ
maka (ia) adalah (ia[lk]) yang mengakibatkan keduanya bahwasanya

keduanya di dalam neraka
Al-Hasyr:17

ِكنَي يَْعَمُلوَن ِفى ٱْلبَْحِر ِفينَُة فََكانَْت مِلَسَٰ أَمَّا ٱلسَّ
adapun perahu maka (ia) adalah untuk orang-orang miskin mereka

mengerjakan di dalam laut
Al-Kahfi:79 فََكانَْت

َمآُء فََكانَْت َورَْدةً َكٱلدَِّهاِن فَِإذَا ٱنَشقَِّت ٱلسَّ
maka apabila keterbelahan langit maka (ia) adalah mawar merah

seperti minyak
Ar-Rahman:37

نۢبَثًّا فََكانَْت َهبَآًء مُّ
maka (ia) adalah debu yang berterbangan

Al-Waqi'a:6

بًا َمآُء فََكانَْت أَبْوَٰ َوفُِتَحِت ٱلسَّ
dan telah dibukakan langit maka (ia) adalah pintu-pintu

An-Naba:19

َوُسيِّرَِت ٱْلجِبَاُل فََكانَْت َسرَابًا
dan telah sering dijalankan/dihapuskan (kamu[pr]) gunung-gunung

maka (ia) adalah fatamorgana
An-Naba:20

َوَءاتَيْنَُٰهْم َءايَِٰتنَا فََكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda Kami maka

adalah daripadanya orang-orang yang berpaling
Al-Hijr:81 ۟ فََكانُوا

فََكذَّبُوُهَما فََكانُوا۟ ِمَن ٱمْلُْهَلِكنَي
lalu (mereka) mendustakan keduanya maka adalah dari/termasuk

orang-orang yang binasa

Al-
Mu'minuun:48

َونََصرْنَُٰهْم فََكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي
dan (kami) menolong mereka maka adalah mereka para pemenang

Ash-
Shaafaat:116

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َصيَْحًة وَِٰحَدةً فََكانُوا۟ َكَهِشيمِ ٱمْلُْحتَِظِر
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka teriakan/suara
keras yang melakukan penyatuan maka adalah seperti rumput kering

pengumpul binatang/pemelihara ternak

Al-Qamar:31
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َوأَمَّا ٱْلقَِٰسطُوَن فََكانُوا۟ لَِجَهنََّم َحطَبًا
dan adapun orang-orang yang sesat/menyimpang dari kebenaran (kb

jamak[lk]) maka adalah untuk neraka jahanam kayu bakar
Al-Jinn:15

أََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
apakah adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian maka (kalian)

adalah dengannya didustakan

Al-
Mu'minuun:105

فَُكنتُم
َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن

sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian
maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian

membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

فَُكنتُْم

فَِإذَا َسَجُدوا۟ فَْليَُكونُوا۟ ِمن َورَآِئُكْم
maka apabila mereka telah sujud maka mereka hendaklah adalah

dari/di belakang kalian
An-Nisa:102 ۟ فَْليَُكونُوا

فََلْو أَنَّ َلنَا َكرَّةً فَنَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
maka sekiranya bahwasanya bagi kami pengembalian / pengulangan

maka adalah/menjadi dari orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':102

فَنَُكوَن
َلوآَْل أُنِزَل إَِليِْه َمَلٌك فَيَُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا

mengapa tidak dia menurunkan kepadanya malaikat maka adalah
bersama dia peringatan besar

Al-Furqon:7 فَيَُكوَن
فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن

maka sesungguhnya hanyalah dia mengatakan baginya jadilah maka
mereka jadi

Al-Baqarah:117 فَيَُكوُن
 إِذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن

apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya dia mengatakan
baginya jadilah maka mereka jadi

Ali-Imran:47

َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْن الـلَّـِه
seperti bentuk burung-burung maka/lalu meniupkan tentang

(kebenaran) itu maka mereka jadi burung-burung dengan seizin Allah
Ali-Imran:49

 َخَلَقُهۥ ِمن تُرَاٍب ثُمَّ َقاَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
dia menciptakannya dari tanah kemudian dia mengatakan baginya

jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:59

َويَْوَم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن َقْوُلُه ٱْلَحقُّ
dan pada hari dia mengatakan jadilah maka mereka jadi ucapannya

benar
Al-An'aam:73

 إِنََّما َقْوُلنَا لَِشىٍْء إِذَآ أَرَْدنَُٰه أَن نَُّقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
sesungguhnya hanyalah perkataan kami kepada sesuatu apabila

apakah (kami) menghendakinya bahwa mengatakan baginya jadilah
maka mereka jadi

An-Nahl:40
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 فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka sesungguhnya hanyalah dia mengatakan baginya jadilah maka

mereka jadi
Maryam:35

 أَن يَُقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
bahwa ia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi

YaaSiin:82

 فَِإذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya hanyalah

dia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi
Ghafir:68

نُْهْم يَْسَمُعوَن َكلََٰم الـلَّـِه َوَقْد َكاَن فَِريٌق مِّ
dan sungguh adalah dia segolongan dari mereka mereka mendengar

kalimat / firman Allah
Al-Baqarah:75 َكاَن

ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا لِّجِبِْريَل
kamu hendaklah mengatakan barang siapa adalah dia musuh bagi

Jibril
Al-Baqarah:97

َمن َكاَن َعُدوًّا لِـلَّـِه
barang siapa adalah dia musuh bagi Allah

Al-Baqarah:98

َرٰى إاِلَّ َمن َكاَن ُهوًدا أَْو نَصَٰ
kecuali orang adalah dia yahudi atau nasrani

Al-Baqarah:111

أُ۟ولَِٰٓئَك َما َكاَن َلُهْم أَن يَْدُخُلوَهآ إاِلَّ َخآِئِفنَي
itulah mereka tidak adalah dia bagi mereka bahwa mereka

memasukinya kecuali orang-orang takut
Al-Baqarah:114

َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan

Al-Baqarah:135

نَُكْم َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضيعَ إِيمَٰ
dan tidak adalah dia Allah agar dia menyia-nyiakan iman kalian

Al-Baqarah:143

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعِقُلوَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah walaupun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang
mereka tidak mereka menggunakan akal sesuatu dan tidak mereka

mendapat petunjuk

Al-Baqarah:170

فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

atas/terhadap perjalanan
Al-Baqarah:184

َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
dan barang siapa adalah dia saat sakit keras atau atas/terhadap

perjalanan
Al-Baqarah:185

فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو ِبِهۦٓ أَذًى مِّن رَّأِْسِهۦ
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

dengannya gangguan (penyakit) dari kepalanya
Al-Baqarah:196
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ًة وَِٰحَدةً َكاَن ٱلنَّاُس أُمَّ
adalah dia manusia umat yang melakukan penyatuan

Al-Baqarah:213

ذَٰلَِك يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن ِمنُكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
itu dinasehati dengannya orang adalah dia diantara kalian mereka

mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Al-Baqarah:232

إِن َكاَن ذُو ُعْسرٍَة فَنَِظرَةٌ إَِلىٰ َميَْسرٍَة َو
dan jika adalah dia mempunyai kesulitan maka penangguhannya

sampai tempat / waktu yang memudahkan
Al-Baqarah:280

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َقْد َكاَن َلُكْم َءايٌَة ِفى ِفئَتنَْيِ ٱْلتََقتَا
sungguh telah adalah dia bagi kalian tanda-tanda di dalam dua

golongan pertemuan berdua
Ali-Imran:13

َما َكاَن إِبْرَِٰهيُم يَُهوِديًّا واََل نَْصرَاِنيًّا
tidak adalah dia Ibrahim seorang yahudi dan bukan orang nasrani

Ali-Imran:67

َولَِٰكن َكاَن َحِنيفًا مُّْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
akan tetapi adalah dia lurus yang sungguh-sungguh menyelamatkan

diri dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan
Ali-Imran:67

َولَِٰكن َكاَن َحِنيفًا مُّْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
akan tetapi adalah dia lurus yang sungguh-sungguh menyelamatkan

diri dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan
Ali-Imran:67

َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُؤِْتيَُه الـلَّـُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa dia akan
memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian

Ali-Imran:79

ُكلُّ ٱلطََّعامِ َكاَن ِحالًّ لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tiap makanan adalah dia halal bagi Bani Israil

Ali-Imran:93

َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Ali-Imran:95

َوَمن َدَخَلُهۥ َكاَن َءاِمنًا َوهللَِِّ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ
dan barang siapa dia memasukinya adalah dia aman dan kepunyaan

Allah atas/terhadap manusia berhaji
Ali-Imran:97

4992

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Ali-Imran:137

َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تَُموَت إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang bahwa dia akan mati

kecuali/melainkan dengan seizin Allah
Ali-Imran:145

۟ َوَما َكاَن َقْوَلُهْم إآِلَّ أَن َقاُلوا
dan tidak adalah dia perkataan mereka kecuali/selain bahwa mereka

berkata
Ali-Imran:147

مَّا اَل يُبُْدوَن َلَك يَُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَا
apa tidak mereka menerangkan bagimu/kepadamu mereka

mengatakan sekiranya adalah dia bagi kami
Ali-Imran:154

َوَما َكاَن لِنَِبىٍّ أَن يَُغلَّ
dan tidak adalah dia bagi seorang nabi bahwa dia menghianati

Ali-Imran:161

مَّا َكاَن الـلَّـُه لِيَذََر ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلىٰ َمآ أَنتُْم َعَليِْه
tidak adalah dia Allah untuk dia membiarkan orang-orang yang

beriman atas/terhadap apa kalian atasnya
Ali-Imran:179

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُطْلَِعُكْم َعَلى ٱْلَغيِْب
dan tidak adalah dia Allah untuk diperlihatkan kepada kalian

atas/terhadap semua yang gaib
Ali-Imran:179

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَليُْكْم رَِقيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas kalian penjaga dan pengawas

An-Nisa:1

إِنَُّهۥ َكاَن ُحوبًا َكِبيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dosa sangat besar

An-Nisa:2

أَن يَْكبَُروا۟ َوَمن َكاَن َغِنيًّا فَْليَْستَْعِفْف
bahwa mereka dewasa / besar dan barang siapa adalah dia sangat

kaya maka hendaklah menjaga kehormatan
An-Nisa:6

َوَمن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل ِبٱمْلَْعُروِف
dan barang siapa adalah dia sangat fakir/miskin maka dia boleh

memakan dengan baik/sepatutnya
An-Nisa:6

إِن َكاَن َلُهۥ َوَلٌد فَِإن لَّْم يَُكن لَُّهۥ َوَلٌد
jika adalah dia baginya anak laki-laki maka jika tidak adalah dia

baginya anak laki-laki
An-Nisa:11

ُدُس ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِه ٱلسُّ فَِإن َكاَن َلُهۥٓ إِْخَوةٌ فَأِلُمِّ
maka jika adalah dia baginya persaudaraan maka bagi ibunya

seperenam dari sesudah wasiat
An-Nisa:11
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يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11

ُدُس فَِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَلُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
maka jika adalah dia bagi mereka anak laki-laki maka bagi tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seperenam
An-Nisa:12

ا تَرَْكتُم فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فََلُهنَّ ٱلثُُّمُن ِممَّ
maka jika adalah dia bagi kalian anak laki-laki maka bagi mereka

seperdelapan dari apa (kalian) tinggalkan
An-Nisa:12

إِن َكاَن رَُجٌل يُورَُث َكلََٰلًة َوَلُكْم ِنْصُف َما تَرََك أَزْوَُٰجُكْم َو
dan bagi kamu separuh apa/harta dia meninggalkan isteri-isteri kalian

dan jika adalah dia seorang laki-laki dia mewarisinya tidak punya
ibu-bapak dan anak

An-Nisa:12

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن تَوَّابًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia penerima taubat maha penyayang

An-Nisa:16

إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَمْقتًا َوَسآَء َسِبياًل
sesungguhnya dia adalah dia perbuatan keji dan kebencian dan

seburuk-buruk jalan
An-Nisa:22

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:23

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:24

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah

adalah dia dengan/kepada kalian maha penyayang
An-Nisa:29

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat pandai

An-Nisa:32

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu yang

benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:33

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًّا َكِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat tinggi sangat besar

An-Nisa:34

يَُوفِِّق الـلَّـُه بَيْنَُهَمآ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا
dia akan memberi taufik Allah diantara mereka berdua sesungguhnya

Allah adalah dia sangat pandai maha mengetahui
An-Nisa:35
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إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang-orang adalah dia

sombong kebanggaan diri
An-Nisa:36

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َغفُوًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf sangat pengampun

An-Nisa:43

لِيَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعِزيزًا َحِكيًما
supaya mereka merasakan azab / siksa sesungguhnya Allah adalah

dia sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
An-Nisa:56

ا بَِصيًرا إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َسِميعًۢ
sesungguhnya Allah adalah dia maha mendengar maha melihat

An-Nisa:58

يْطَِٰن َكاَن َضِعيفًا يْطَِٰن إِنَّ َكيَْد ٱلشَّ فَقَِٰتُلٓوا۟ أَْولِيَآَء ٱلشَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin syaitan sesungguhnya

tipu daya syaitan adalah dia lemah
An-Nisa:76

أَفَاَل يَتََدبَُّروَن ٱْلُقرَْءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغيِْر الـلَّـِه
ia membenam mereka memperhatikan al quran dan jika adalah dia

dari sisi selain/tanpa Allah
An-Nisa:82

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َحِسيبًا
sesungguhnya Allah adalah dia atas/terhadap setiap sesuatu

perhitungan
An-Nisa:86

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن أَن يَْقتَُل ُمؤِْمنًا إاِلَّ َخطَـًٔا
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin akan dia membunuh yang

sungguh-sungguh beriman kecuali kesalahan
An-Nisa:92

فَِإن َكاَن ِمن َقْومٍ َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمؤِْمٌن
maka jika adalah dia dari kaum/orang-orang musuh bagi kalian dan

dia orang yang beriman
An-Nisa:92

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:94

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن َكاَن ِبُكْم أَذًى مِّن مَّطٍَر
dan tidak dosa-dosa atas kalian jika adalah dia dengan/kepada kalian

gangguan (penyakit) dari hujan
An-Nisa:102

َوٱْستَْغِفِر الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
dan kamu hendaklah memohon ampunan Allah sesungguhnya Allah

adalah dia sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:106
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إِنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّانًا أَِثيًما
sesungguhnya Allah tidak dia menyukai orang adalah dia yang

berkhianat bergelimang dosa
An-Nisa:107

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِهۦ َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengannya sangat pandai

An-Nisa:127

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:128

إِن تُْصلُِحوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما َو
dan jika mereka membuat kebaikan dan kalian memelihara diri maka
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:129

مَّن َكاَن يُِريُد ثََواَب ٱلدُّنْيَا
barang siapa adalah dia dia menghendaki pahala dunia

An-Nisa:134

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan/terhadap apa kalian

melakukan maha mengetahui
An-Nisa:135

ٱلَِّذيَن يَتََربَُّصوَن ِبُكْم فَِإن َكاَن َلُكْم فَتْحٌ مَِّن الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menunggu dengan/kepada kalian maka jika

adalah dia bagi kalian kemenangan dari Allah
An-Nisa:141

ِفِريَن نَِصيٌب إِن َكاَن لِْلكَٰ َو
dan jika adalah dia bagi orang-orang kafir pembagian besar

An-Nisa:141

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َعفُوًّا َقِديًرا
maka sesungguhnya Allah adalah dia sangat pemaaf maha kuasa

An-Nisa:149

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعَلُموَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah meskipun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang

mereka tidak mereka mengetahui sesuatu dan tidak mereka mendapat
petunjuk

Al-Maidah:104

َدةَ الـلَّـِه َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ واََل نَْكتُُم َشهَٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat dan tidak

menyembunyikan kesaksian Allah
Al-Maidah:106

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي ثُمَّ ٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kemudian kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut
adalah dia yang mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Al-An'aam:11

إِن َكاَن َكبَُر َعَليَْك إِْعَراُضُهْم َو
dan jika adalah dia terasa berat atas kamu berpalinglah thd mereka

Al-An'aam:35

فََما َكاَن لُِشرََكآِئِهْم فَاَل يَِصُل إَِلى الـلَّـِه
maka apa yang adalah dia untuk sekutu mereka maka tidak dia

menyampaikan kepada Allah
Al-An'aam:136
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َوَما َكاَن لِـلَّـِه فَُهَو يَِصُل إَِلىٰ ُشرََكآِئِهْم َسآَء َما يَْحُكُموَن
dan tidak adalah dia untuk Allah maka Dia dia menyampaikan

kepada sekutu-sekutu (berhala-berhala) mereka amat buruk apa
mereka tetapkan

Al-An'aam:136

َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat

Al-An'aam:152

َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

mempersekutukan
Al-An'aam:161

فََما َكاَن َدْعَوىُٰهْم إِذْ َجآَءُهم بَأُْسنَآ
maka tidak adalah dia doa mereka ketika ia datang kepada mereka

siksaan kami
Al-A'raaf:5

َوَقاَلْت أُوَلىُٰهْم أِلُْخَرىُٰهْم فََما َكاَن َلُكْم َعَليْنَا ِمن فَْضٍل
dan dia mengatakan orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang

terakhir maka tidak adalah dia bagi kalian atas kami dari karunia
Al-A'raaf:39

َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
dan dia memperingatkan apa adalah dia dia menyembah bapak-bapak

kami
Al-A'raaf:70

َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ
dan tidak adalah dia jawaban kaumnya

Al-A'raaf:82

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:84

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن َوٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
dan perhatikanlah bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:86

إِن َكاَن طَآِئفٌَة مِّنُكْم َو
dan jika adalah dia segolongan diantara kalian

Al-A'raaf:87

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَظََلُموا۟ ِبَها فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu mereka mengingkari dengannya/padanya maka kamu hendaklah
memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan

orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:103

َوَدمَّرْنَا َما َكاَن يَْصنَعُ ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهۥ َوَما َكانُوا۟ يَْعرُِشوَن
dan kami menghancurkan apa adalah dia dia membuat fir'aun dan

kaumnya dan tidak adalah mereka mereka membangun singgasana
Al-A'raaf:137

إِذْ َقاُلوا۟ ٱللَُّهمَّ إِن َكاَن  َو
dan ketika mereka berkata ya Allah jika adalah dia

Al-Anfaal:32

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيَُعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيِهْم
dan tidak adalah dia Allah untuk diazab mereka dan/sedang kamu

diantara mereka
Al-Anfaal:33
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َوَما َكاَن الـلَّـُه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن
dan tidak adalah dia Allah mereka yang diazab dan mereka memohon

ampunan
Al-Anfaal:33

َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعنَد ٱْلبَيِْت إاِلَّ ُمَكآًء َوتَْصِديًَة
dan tidak adalah dia sholat mereka disisi rumah/baitullah

kecuali/hanyalah siulan dan tepuk tangan
Al-Anfaal:35

َولَِٰكن لِّيَْقِضىَ الـلَّـُه أَْمًرا َكاَن َمفُْعواًل
akan tetapi agar hendak menetapkan Allah sesuatu adalah dia yang

dikerjai
Al-Anfaal:42

َكاَن َمفُْعواًل َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر
adalah dia yang dikerjai dan kepada Allah dia dikembalikan segala

urusan
Al-Anfaal:44

َما َكاَن لِنَِبىٍّ أَن يَُكوَن َلُهۥٓ أَْسَرٰى
tidak adalah dia bagi seorang nabi bahwa adalah dia baginya telah

memperjalankan
Al-Anfaal:67

جَِد الـلَّـِه َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي أَن يَْعُمُروا۟ َمسَٰ
tidak adalah dia bagi orang-orang musyrik bahwa dia menyuruh

masjid-masjid Allah
At-Taubah:17

إِْخوَٰنُُكْم َوأَزْوَُٰجُكْم ُقْل إِن َكاَن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم َو
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan isteri-isteri kalian
At-Taubah:24

َلْو َكاَن َعرًَضا َقِريبًا َوَسفَرًا َقاِصًدا لَّٱتَّبَُعوَك
kalau adalah dia harta/keuntungan (ia[lk]) yang sangat dekat dan

perjalanan (ia[lk]) yang menengahi tentu mereka mengikutimu
At-Taubah:42

أَتَتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan

nyata maka tidak adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
At-Taubah:70

َما َكاَن لِلنَِّبىِّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن يَْستَْغِفُروا۟ لِْلُمْشرِِكنَي
tidak adalah dia bagi nabi dan orang-orang yang mereka mengimani

untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik
At-Taubah:113

ْوِعَدٍة َوَما َكاَن ٱْسِتْغفَاُر إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه إاِلَّ َعن مَّ
dan tidak adalah dia (kamu) mohon ampunlah Ibrahim kepada

bapaknya meliankan dari/karena tempat / waktu yang dijanjikan
At-Taubah:114

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضلَّ َقْومًۢا بَْعَد إِذْ َهَدىُٰهْم
dan tidak adalah dia Allah sungguh dia menyesatkan kaum sesudah

ketika (dia) memberi petunjuk mereka
At-Taubah:115

َما َكاَن أِلَْهِل ٱمْلَِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهم مَِّن ٱأْلَْعرَاِب
tidak adalah dia bagi penduduk kota dan orang-orang disekitar

mereka dari orang-orang arab
At-Taubah:120

4998

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَما َكاَن ٱمْلُؤِْمنُوَن لِيَنِفُروا۟ َكآفًَّة
dan tidak adalah dia orang-orang yang beriman untuk pergi semuanya

At-Taubah:122

ًة وَِٰحَدةً َوَما َكاَن ٱلنَّاُس إآِلَّ أُمَّ
dan tidak adalah dia manusia kecuali umat yang melakukan

penyatuan
Yunus:19

ذَا ٱْلُقرَْءاُن أَن يُفْتََرٰى ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن هَٰ
dan tidak adalah dia ini al-qur'an untuk dibuat-buat dari selain Allah

Yunus:37

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Yunus:39

إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Yunus:73

َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تُؤِْمَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang untuk beriman kecuali dengan

seizin Allah
Yunus:100

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها
barangsiapa adalah dia dia menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya
Huud:15

بِِّهۦ أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Huud:17

 أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يَُكونُوا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكاَن
itulah mereka tidak adalah mereka (mereka) yang melemahkan di

dalam bumi dan tidak adalah dia
Huud:20

إِن َكاَن الـلَّـُه يُِريُد أَن يُْغِويَُكْم
jika adalah dia Allah dia menghendaki akan menjadiakan (ia)

menyesesatkan kalian
Huud:34

فََلواَْل َكاَن ِمَن ٱْلُقُروِن ِمن َقبْلُِكْم أُ۟وُلوا۟ بَِقيٍَّة
maka mengapa tidak adalah dia dari kurun/umat-umat dari sebelum

kalian orang-orang yang mempunyai peninggalan/sisa-sisa
Huud:116

َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها ُمْصلُِحوَن
dan tidak adalah dia tuhanmu untuk dibinasakan negeri dengan

aniaya dan penduduknya orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat
baik

Huud:117

4999

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

آِئلنَِي إِْخَوِتِهۦٓ َءايٌَٰت لِّلسَّ لََّقْد َكاَن ِفى يُوُسَف َو
sesungguhnya adalah dia di dalam yusuf dan saudara-saudaranya

ayat-ayat/tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya
Yusuf:7

إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ِمن ُقبٍُل
jika adalah dia bajunya dari depan-depanan

Yusuf:26

إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َو
dan jika adalah dia bajunya koyak dari belakang

Yusuf:27

َما َكاَن َلنَآ أَن نُّْشرَِك ِبالـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia bagi kami bahwa kami menyekutukan dengan Allah

dari sesuatu
Yusuf:38

مَّا َكاَن يُْغِنى َعنُْهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
tidak adalah dia dia mengkayakan dari mereka dari Allah dari sesuatu

Yusuf:68

َكذَٰلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخذَ أََخاهُ ِفى ِديِن ٱمْلَلِِك
seperti itulah (kami) membuat tipu daya kepada yusuf tidak adalah
dia ia mengambil/menghukum saudaranya di dalam agama / aturan

raja

Yusuf:76

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Yusuf:109

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَقْد َكاَن ِفى َقَصِصِهْم ِعبْرَةٌ ألِّ
sesungguhnya adalah dia di dalam kisah-kisah mereka pengajaran-

pengajaran bagi orang yang mempunyai akal
Yusuf:111

َما َكاَن َحِديثًا يُفْتََرٰى َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه
tidak adalah dia cerita-cerita dibuat-buat akan tetapi membenarkan

yang diantara (petunjuk) tangannya (sebelumnya)(
Yusuf:111

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul akan ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat melainkan dengan seizin
Allah

Arraad:38

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا تُِريُدوَن أَن تَُصدُّونَا َعمَّ
kalian menghendaki akan kalian menghalang-halangi dari apa adalah

dia dia menyembah bapak-bapak kami
Ibrahim:10

َوَما َكاَن َلنَآ أَن نَّأِْتيَُكم ِبُسْلطٍَٰن
dan tidak adalah dia bagi kami akan mendatangkan kepada kalian[lk]

dengan alasan
Ibrahim:11
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َوَما َكاَن لِىَ َعَليُْكم مِّن ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan tidak adalah dia bagiku atas kalian dari kekuasaan sesungguhnya

orang-orang yang zalim bagi mereka siksaan sangat pedih
Ibrahim:22

إِن َكاَن َمْكرُُهْم لِتَزُوَل ِمنُْه ٱْلجِبَاُل َو
dan meskipun adalah dia tipu daya mereka melenyapkan dari

padanya gunung-gunung
Ibrahim:46

ُب ٱأْلَيَْكِة َلظَٰلِِمنَي إِن َكاَن أَْصحَٰ َو
dan sesungguhnya adalah dia para penghuni Aikah sungguh orang-

orang yang zalim
Al-Hijr:78

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

An-Nahl:36

ًة َقاِنتًا لِـلَّـِه َحِنيفًا إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َكاَن أُمَّ
sesungguhnya Ibrahim adalah dia umat/seorang (ia[lk]) yang

mentaati bagi/kepada Allah lurus
An-Nahl:120

َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dia dari orang-orang yang mempersekutukan

An-Nahl:123

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّهۥ َكاَن َعبًْدا َشُكوًرا ذُرِّ
keturunan (anak cucu) orang-orang (kami) bawa/angkut bersama nuh

sesungguhnya dia adalah dia hamba banyak syukur
Al-Isra:3

ْلنَا مَّن َكاَن يُِريُد ٱْلَعاِجَلَة َعجَّ
barangsiapa adalah dia dia menghendaki (ia[pr]) yang cepat-cepat

(kami) menyegerakanlaj
Al-Isra:18

َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َسْعيُُهم مَّْشُكوًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka adalah dia

usaha/perbuatan mereka yang disukuri
Al-Isra:19

َوَما َكاَن َعطَآُء َربَِّك َمْحظُوًرا
dan tidak adalah dia pemberian/kemurahan tuhanmu terhalang

Al-Isra:20

ِبنَي َغفُوًرا لِِحنَي فَِإنَُّهۥ َكاَن لِأْلَوَّٰ إِن تَُكونُوا۟ صَٰ
jika adalah kalian orang-orang yang saleh maka sesungguhnya dia

adalah dia bagi orang-orang bertaubat sangat pengampun
Al-Isra:25

إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:30

إِنَّ َقتَْلُهْم َكاَن ِخطْـًٔا َكِبيًرا
sesungguhnya membunuh mereka adalah dia kesalahan/dosa sangat

besar
Al-Isra:31
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واََل تَْقَربُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَسآَء َسِبياًل
dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya dia adalah dia

perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan
Al-Isra:32

فَاَل يُْسرِف فِّى ٱْلَقتِْل إِنَُّهۥ َكاَن َمنُصوًرا
maka jangan dilampaui batas (oleh nya) (kalian) bertasbih

pembunuhan sesungguhnya dia adalah dia yang ditolong
Al-Isra:33

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ َوأَْوفُوا۟ ِبٱْلَعْهِد إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َمْسـُٔواًل
sehingga sampai dewasanya dan kalian sempurnakanlah janji

sesungguhnya janji adalah dia orang yang ditanya
Al-Isra:34

ْمعَ َوٱْلبََصَر َوٱْلفَُؤاَد ُكلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك َكاَن َعنُْه َمْسـُٔواًل إِنَّ ٱلسَّ
sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap itulah
mereka adalah dia dari padanya/tentang itu orang yang ditanya

Al-Isra:36

ُكلُّ ذَٰلَِك َكاَن َسيِّئُُهۥ ِعنَد َربَِّك َمْكُروًها
tiap itu adalah dia kejahatannya disisi tuhanmu yang dibenci

Al-Isra:38

ُقل لَّْو َكاَن َمَعُهۥٓ َءالَِهٌة َكَما يَُقوُلوَن
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia bersama dia tuhan-

tuhan sebagaimana mereka mengatakan
Al-Isra:42

إِنَُّهۥ َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا
sesungguhnya dia adalah dia penyantun (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

sangat pengampun
Al-Isra:44

ِبينًا ِن َعُدوًّا مُّ نسَٰ يْطََٰن َكاَن لِإْلِ إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia bagi manusia musuh dengan nyata

Al-Isra:53

إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َكاَن َمْحذُوًرا
sesungguhnya siksa tuhanmu adalah dia yang ditakuti

Al-Isra:57

أَْو ُمَعذِّبُوَها َعذَابًا َشِديًدا َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
atau (mereka) yang mendapat azabnya yang sangat pedih azab / siksa

sangat keras/berat adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis
Al-Isra:58

لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
supaya mencari dari/sebagian karunianya sesungguhnya dia adalah

dia dengan/kepada kalian maha penyayang
Al-Isra:66

ِذِهۦٓ أَْعَمىٰ َوَمن َكاَن ِفى هَٰ
dan barangsiapa adalah dia di dalam ini buta

Al-Isra:72

َوُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر إِنَّ ُقرَْءاَن ٱْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
dan bacaan fajar sesungguhnya bacaan fajar adalah dia yang

disaksikan
Al-Isra:78

إِنَّ ٱْلبَِٰطَل َكاَن زَُهوًقا
sesungguhnya (ia[lk]) yang melakukan kebatilan adalah dia lenyap

Al-Isra:81
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رُّ َكاَن يَـُٔوًسا ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan adalah dia berputus asa
Al-Isra:83

إِنَّ فَْضَلُهۥ َكاَن َعَليَْك َكِبيًرا
sesungguhnya karunia-nya adalah dia atas kamu sangat besar

Al-Isra:87

َوَلْو َكاَن بَْعُضُهْم لِبَْعٍض ظَِهيًرا
walaupun adalah dia sebagian mereka bagi sebagian yang lain

penolong/pembantu
Al-Isra:88

ُقل لَّْو َكاَن ِفى ٱأْلَرِْض َملَِٰٓئَكٌة يَْمُشوَن ُمطَْمِئنِّنَي
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia di dalam bumi
malaikat berjalan-jalan orang-orang yang tenang dan tenteram

Al-Isra:95

إِنَُّهۥ َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ َخِبيرًۢا بَِصيًرا
sesungguhnya dia adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha

mengetahui maha melihat
Al-Isra:96

َن َربِّنَآ إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا مَلَفُْعواًل َويَُقوُلوَن ُسبْحَٰ
dan mereka mengatakan maha suci tuhan kami sesungguhnya adalah

dia janji tuhan kami pasti yang dilaksanakan
Al-Isra:108

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ُمنتَِصًرا
dari selain Allah dan tidak adalah dia orang yang dalam kondisi

ditolong
Al-Kahfi:43

فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َكاَن ِمَن ٱْلجِنِّ
maka mereka menyungkur kecuali iblis adalah dia dari jin-jin

Al-Kahfi:50

ِت َربِّى ُقل لَّْو َكاَن ٱْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلِمَٰ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah dia lautan tinta bagi

kalimat-kalimat Tuhanku
Al-Kahfi:109

فََمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء َربِِّهۦ
maka barang siapa adalah dia mengharapkan pertemuan tuhannya

Al-Kahfi:110

ُروَن َما َكاَن أَبُوِك ٱْمَرأَ َسْوٍء يَٰٓأُْخَت هَٰ
hai saudara perempuan Harun tidakkah adalah dia ayahmu orang

buruk/jahat
Maryam:28

فَأََشارَْت إَِليِْه َقاُلوا۟ َكيَْف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفى ٱمْلَْهِد َصِبيًّا
maka (ia[pr]) musyawarah / menunjukkan kepadanya (anaknya)

mereka berkata bagaimana menurut dibicarakan orang (anak) adalah
dia di dalam buaian kanak-kanak

Maryam:29

َما َكاَن لِـلَّـِه أَن يَتَِّخذَ ِمن َوَلٍد
tidak adalah dia bagi Allah bahwa dia mengambil dari anak

Maryam:35

إِنَُّهۥ َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia sangat benar seorang nabi

Maryam:41
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ِن َعِصيًّا يْطََٰن َكاَن لِلرَّْحمَٰ إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan adalah dia kepada pemurah orang yang

durhaka
Maryam:44

إِنَُّهۥ َكاَن ِبى َحِفيًّا
sesungguhnya dia adalah dia kepadaku sangat baik

Maryam:47

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب ُموَسىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن ُمْخَلًصا
dan ingatlah di dalam kitab Musa sesungguhnya dia adalah dia orang

yang cekatan dalam membersihkan/menjadi pilihanan
Maryam:51

إِنَُّهۥ َكاَن َصاِدَق ٱْلَوْعِد وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membenarkan

janji/ancaman dan ia adalah seorang rasul seorang nabi
Maryam:54

إِنَُّهۥ َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia sangat benar seorang nabi

Maryam:56

إِنَُّهۥ َكاَن َوْعُدهُۥ َمأِْتيًّا
sesungguhnya dia adalah dia janjinya akan datang / terjadi

Maryam:61

ِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتى نُورُِث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا
itu surga yang diwariskan dari hamba-hamba kami orang adalah dia

orang yang bertakwa
Maryam:63

َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًّا
dan tidak adalah dia tuhanmu kelupaan

Maryam:64

إِن مِّنُكْم إاِلَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َحتًْما مَّْقِضيًّا َو
dan tidak diantara kalian melainkan (ia[lk]) yang mendatanginya

adalah dia atas/terhadap tuhanmu kepastian tempat/waktu putusan
Maryam:71

لََٰلِة ُقْل َمن َكاَن ِفى ٱلضَّ
kamu hendaklah mengatakan barang siapa adalah dia di dalam

kesesatan
Maryam:75

َلْو َكاَن ِفيِهَمآ َءالَِهٌة إاِلَّ الـلَّـُه َلفََسَدتَا
sekiranya adalah dia pada keduanya tuhan-tuhan selain Allah tentu

(keduanya) rusak binasa
Al-Anbiyaa':22

إِن َكاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخرَْدٍل َو
dan adalah dia seberat/sebesar biji dari sawi

Al-Anbiyaa':47

ؤآَُلِء َءالَِهًة َلْو َكاَن هَٰٓ
sekiranya adalah dia mereka itu tuhan-tuhan

Al-Anbiyaa':99

َمن َكاَن يَظُنُّ أَن لَّن يَنُصرَهُ الـلَّـُه
barangsiapa adalah dia sungguh menyangka bahwa tidak

menolongnya Allah
Al-Hajj:15
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ِفِريَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر فَأَْمَليُْت لِْلكَٰ
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang kafir kemudian (aku)

mengambil mereka maka bagaimana adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Al-Hajj:44

َوَما َكاَن َمَعُهۥ ِمْن إِلٍَٰه
dan tidak adalah dia bersama dia dari tuhan

Al-
Mu'minuun:91

إِنَُّهۥ َكاَن فَِريٌق مِّْن ِعبَاِدى
sesungguhnya dia adalah dia segolongan dari hamba-hamba

Al-
Mu'minuun:109

ِذِبنَي ِمَسُة أَنَّ َلْعنََت الـلَّـِه َعَليِْه إِن َكاَن ِمَن ٱْلكَٰ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya kutukan Allah atasnya jika adalah dia

dari/termasuk para yang mendustakan
An-Nuur:7

ِدِقنَي إِن َكاَن ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah dia dari/termasuk orang-orang yang benar

An-Nuur:9

إِنََّما َكاَن َقْوَل ٱمْلُؤِْمِننَي إِذَا ُدُعٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah adalah dia perkataan orang-orang yang

beriman tatkala mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:51

إِنَُّهۥ َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun maha penyayang

Al-Furqon:6

لِِديَن َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َوْعًدا مَّْسـُٔواًل خَٰ
orang-orang yang kekal adalah dia atas/terhadap tuhanmu janji orang

yang ditanya
Al-Furqon:16

نََك َما َكاَن يَنۢبَِغى َلنَآ َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau tidak adalah dia patut bagi kami

Al-Furqon:18

إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما
sesungguhnya azabnya / siksanya adalah dia kebinasaan yang kekal

Al-Furqon:65

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman
Asy-Syu'araa':8

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar suatu tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':67

آلِّنَي َوٱْغِفْر أِلَِبىٓ إِنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱلضَّ
dan ampunilah bagi bapakku sesungguhnya dia adalah dia

dari/termasuk orang-orang yang sesat
Asy-Syu'araa':86

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':103
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إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda dan tidak adalah

dia paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':121

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':139

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':158

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu benar-benar bukti dan tidak adalah dia

paling banyak diantara mereka para yang beriman

Asy-
Syu'araa':174

إِنَُّهۥ َكاَن َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya dia adalah dia siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':189

َوَما َكاَن أَْكثَرُُهم مُّؤِْمِننَي
dan tidak adalah dia paling banyak diantara mereka para yang

beriman

Asy-
Syu'araa':190

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan
An-Naml:14

أَْم َكاَن ِمَن ٱْلَغآِئِبنَي
atau adalah dia dari/termasuk yang gaib-gaib / yang tidak pada hadir

An-Naml:20

ِقبَُة َمْكرِِهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan tipu daya mereka
An-Naml:51

فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ أَن
maka tidak adalah dia jawaban kaumnya kecuali bahwa

An-Naml:56

مَّا َكاَن َلُكْم أَن تُنِۢبتُوا۟ َشَجرََهآ
tidak adalah dia bagi kalian bahwa dia ditumbuhkan pohon-pohonnya

An-Naml:60

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah

dia yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
An-Naml:69

إِنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱمْلُفِْسِديَن
sesungguhnya dia adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

membuat kerusakan
Al-Qashash:4

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Al-Qashash:40
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َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى
dan tidak adalah dia tuhanmu yang membinasakan negeri

Al-Qashash:59

َوَربَُّك يَْخُلُق َما يََشآُء َويَْختَاُر َما َكاَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ
dan tuhanmu dia menciptakan apa dia kehendaki dan melakukan

kebaikan tidak adalah dia bagi mereka pilihan
Al-Qashash:68

إِنَّ قَُٰروَن َكاَن ِمن َقْومِ ُموَسىٰ
sesungguhnya karun adalah dia dari kaum Musa

Al-Qashash:76

فََما َكاَن َلُهۥ ِمن ِفئٍَة يَنُصُرونَُهۥ
maka tidak adalah dia baginya dari golongan menolongnya

Al-Qashash:81

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُنتَِصِريَن
dari selain Allah dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

menolong
Al-Qashash:81

َمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء الـلَّـِه
barangsiapa adalah dia mengharapkan pertemuan Allah

Al-Ankabuut:5

۟ فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ أَن َقاُلوا
maka adalah dia jawaban kaumnya kecuali bahwa mereka berkata

Al-Ankabuut:24

فََما َكاَن َجَواَب َقْوِمِهۦٓ إآِلَّ
maka tidak adalah dia jawaban kaumnya kecuali

Al-Ankabuut:29

َوِمنُْهم مَّْن أَْغرَْقنَا َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم
dan diantara mereka orang (kami) telah menenggelamkan dan tidak

adalah dia Allah untuk menganiaya mereka
Al-Ankabuut:40

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ar-Ruum:9

فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
maka tidak adalah dia Allah menganiaya mereka akan tetapi adalah

mereka diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Ar-Ruum:9

ٓوأَىٰٓ ـُٔوا۟ ٱلسُّ ِقبََة ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ ثُمَّ َكاَن عَٰ
kemudian adalah dia (ia[pr]) yang mengakibatkan / mengakibatkan

orang-orang yang kejahatan-kejahatan (mereka) kejahatan
Ar-Ruum:10

ِقبَُة ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut adalah dia yang mengakibatkan

Ar-Ruum:42

ٱلَِّذيَن ِمن َقبُْل َكاَن أَْكثَرُُهم مُّْشرِِكنَي
orang-orang yang dari sebelum adalah dia paling banyak diantara

mereka para yang mempersekutukan
Ar-Ruum:42
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ا تَُعدُّوَن ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥٓ أَْلَف َسنٍَة مِّمَّ
di dalam hari adalah dia ukurannya seribu tahun dari apa menghitung

As-Sajdah:5

أَفََمن َكاَن ُمؤِْمنًا َكَمن َكاَن فَاِسًقا الَّ يَْستَُوۥَن
maka siapkah yang adalah dia yang sungguh-sungguh beriman seperti

orang adalah dia (ia[lk]) yang fasik tidak menyamakan
As-Sajdah:18

أَفََمن َكاَن ُمؤِْمنًا َكَمن َكاَن فَاِسًقا الَّ يَْستَُوۥَن
maka siapkah yang adalah dia yang sungguh-sungguh beriman seperti

orang adalah dia (ia[lk]) yang fasik tidak menyamakan
As-Sajdah:18

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Ahzab:1

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia tentang apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Ahzab:2

َكاَن ذَٰلَِك ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْسطُوًرا
adalah dia itu di dalam kitab yang ditulis

Al-Ahzab:6

لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفى رَُسوِل الـلَّـِه أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian di dalam rasul Allah teladan

baik
Al-Ahzab:21

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21

أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما
atau dia menerima bertaubat atas mereka sesungguhnya Allah adalah

dia sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:24

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َلِطيفًا َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat halus maha mengetahui

Al-Ahzab:34

َوَما َكاَن مِلُؤِْمٍن واََل ُمؤِْمنٍَة
dan tidak adalah dia bagi seorang mukmin dan tidak yang beriman

Al-Ahzab:36

مَّا َكاَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ ِمْن َحَرجٍ
tidak adalah dia atas/terhadap nabi dari kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:38

ٌد أَبَآ أََحٍد مِّن رَِّجالُِكْم مَّا َكاَن ُمَحمَّ
tidak adalah dia muhammad enggan seorang dari orang-orang laki-

laki kalian
Al-Ahzab:40
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واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku (olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku (olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53

فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
maka sesungguhnya Allah adalah dia dengan setiap sesuatu sangat

pandai
Al-Ahzab:54

َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55

ُن إِنَُّهۥ َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل نسَٰ َوَحَمَلَها ٱإْلِ
dan memikulnya manusia sesungguhnya dia adalah dia amat zalim

amat bodoh
Al-Ahzab:72

َلَقْد َكاَن لَِسبٍَإ ِفى َمْسَكِنِهْم َءايٌَة َجنَّتَاِن َعن يَِمنيٍ َوِشَماٍل
sesungguhnya adalah dia bagi kaum Saba di dalam tempat kediaman

mereka tanda-tanda dua surga dari sebelah kanan dan sebelah kiri
Saba':15

َوَما َكاَن َلُهۥ َعَليِْهم مِّن ُسْلطٍَٰن
dan tidak adalah dia baginya atas mereka dari kekuasaan

Saba':21

ا َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُُكْم أَن يَُصدَُّكْم َعمَّ
untuk (ia[lk]) menghalang-halangi kalian[lk] dari apa adalah dia dia

menyembah bapak-bapak kalian
Saba':43

َمآ َءاتَيْنَُٰهْم فََكذَّبُوا۟ رُُسلِى فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
apa kami telah mendatangkan kepada mereka (mereka) mendustakan

rasul-rasul-ku maka bagaimana/alangkah adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Saba':45

َمن َكاَن يُِريُد ٱْلِعزَّةَ فَلِلَِّه ٱْلِعزَّةُ َجِميًعا
barang siapa adalah dia dia menghendaki keperkasaan / kemuliaan

maka bagi Allah kemuliaan semuanya
Faathir:10
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َوَلْو َكاَن ذَا ُقْربَىٰٓ
walaupun adalah dia mempunyai/yang ada kerabat / dekat

Faathir:18

ثُمَّ أََخذُْت ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
kemudian (aku) ambil/azab orang-orang yang mereka mengingkari

maka bagaimana adalah dia kemurkaan-ku/hukuman-ku
Faathir:26

إِنَُّهۥ َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا
sesungguhnya dia adalah dia penyantun (ks/kb[tunggal] sangat/maha)

sangat pengampun
Faathir:41

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Faathir:44

وََكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُْعجِزَهُۥ
dan adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan tidak

adalah dia Allah untuk dilemahkannya (olehnya)
Faathir:44

إِنَُّهۥ َكاَن َعلِيًما َقِديًرا
sesungguhnya dia adalah dia sangat pandai maha kuasa

Faathir:44

فَِإذَا َجآَء أََجُلُهْم فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبِعبَاِدِهۦ بَِصيرًۢا
maka apabila dia datang ajal/waktu mereka maka sesungguhnya

Allah adalah dia dengan hamba-hamba-nya maha melihat
Faathir:45

ِفِريَن لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َويَِحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلى ٱْلكَٰ
supaya diberi peringatan orang-orang adalah dia kehidupan dan pasti

berlaku perkataan atas/terhadap para pembangkang / kafir
YaaSiin:70

َوَما َكاَن َلنَا َعَليُْكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ
dan tidak adalah dia bagi kami atas kalian dari kekuasaan

Ash-Shaafaat:30

نُْهْم إِنِّى َكاَن لِى َقِريٌن َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka sesungguhnya aku

adalah dia bagiku (mempunyai) teman
Ash-Shaafaat:51

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Ash-Shaafaat:73

فََلوآَْل أَنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱمْلَُسبِِّحنَي
maka kalau tidak bahwasanya adalah dia dari/termasuk orang-orang

yang bertasbih

Ash-
Shaafaat:143

َما َكاَن لِىَ ِمْن ِعْلمٍۭ ِبٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰٓ إِذْ يَْختَِصُموَن
tidak adalah dia bagiku dari pengetahuan dengan pemimpin/golongan

sangat tinggi ketika mereka bersengketa
Shaad:69
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َما َكاَن يَْدُعٓوا۟ إَِليِْه ِمن َقبُْل
apa adalah dia mereka menyeru kepada-Nya dari sebelum

Az-Zumar:8

فَأََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka mengazab mereka maka bagaimana adalah dia kesudahan-ku /

hukuman-ku
Ghafir:5

ِقبَُة ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang adalah mereka dari sebelum
mereka

Ghafir:21

فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-

dosa mereka dan tidak adalah dia bagi mereka dari Allah dari seorang
pemelihara

Ghafir:21

َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتىَ ِبـَٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seorang rasul bahwa ia

menghadiri/mendatangi dengan suatu ayat/muXjizat kecuali dengan
seizin Allah

Ghafir:78

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ghafir:82

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Fush-Shilat:52

َمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱأْلَِخرَِة نَزِْد َلُهۥ ِفى َحرِْثِهۦ
barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan akhirat

tambahkan baginya di dalam keuntungan itu
Asy-Syuura:20

َوَمن َكاَن يُِريُد َحرَْث ٱلدُّنْيَا نُؤِْتِهۦ ِمنَْها
dan barang siapa adalah dia dia menghendaki keuntungan dunia kami

mendatangkan kepadanya daripadanya(keuntungan itu)
Asy-Syuura:20

َوَما َكاَن َلُهم مِّْن أَْولِيَآَء يَنُصُرونَُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi mereka dari pemimpin-pemimpin menolong

dari selain Allah
Asy-Syuura:46

َوَما َكاَن لِبََشٍر أَن يَُكلَِّمُه الـلَّـُه
dan tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa sungguh-sungguh

akan berkata dengannya Allah
Asy-Syuura:51

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka Kami siksa dari mereka maka kamu hendaklah memperhatikan

bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan orang-orang
yang mendustakan

Az-Zukhruf:25

َوَمن َكاَن ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dan orang adalah dia di dalam tambahan kesesatan nyata

Az-Zukhruf:40
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ِبِديَن ُل ٱْلعَٰ ِن َوَلٌد فَأَنَا۠ أَوَّ ُقْل إِن َكاَن لِلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia kepada pemurah anak

laki-laki maka aku paling pertama-tama orang-orang yang
menyembah

Az-Zukhruf:81

ِمن ِفْرَعْوَن إِنَُّهۥ َكاَن َعالِيًا مَِّن ٱمْلُْسرِِفنَي
dari fir'aun sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membanggakan

dari/termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan
Ad-Dukhaan:31

تَُهْم إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت مَّا َكاَن ُحجَّ َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

tidak adalah dia bantahan mereka
Al-Jaatsiyah:25

ُقْل أَرََءيْتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika adalah dia

dari sisi Allah
Al-Ahqaaf:10

َلْو َكاَن َخيًْرا مَّا َسبَُقونَآ إَِليِْه
jika ia adalah dia kebaikan tidak (mereka) mendahului kami

kepadanya
Al-Ahqaaf:11

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Muhammad:10

بِِّهۦ أَفََمن َكاَن َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
maka siapkah yang adalah dia atas/terhadap bukti nyata dari tuhannya

Muhammad:14

بَْل َكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيرًۢا
bahkan adalah dia Allah terhadap apa kalian melakukan maha

mengetahui
Al-Fath:11

َولَِٰكن َكاَن ِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد
akan tetapi adalah dia di dalam tambahan kesesatan yang jauh

Qaaf:27

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِذْكَرٰى مِلَن َكاَن َلُهۥ َقْلٌب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar peringatan bagi siapa adalah

dia baginya hati
Qaaf:37

فَأَْخرَْجنَا َمن َكاَن ِفيَها ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
lalu kami mengeluarkan orang yang adalah dia didalamnya dari

orang-orang yang beriman

Adz-
Dzaariyaat:35

َن َكاَن ُكِفَر تَْجِرى ِبأَْعيُِننَا َجزَآًء ملِّ
dia mengalirkan dengan penghilatan kami balasan bagi orang-orang

adalah dia telah diingkari
Al-Qamar:14

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:16

َكذَّبَْت َعاٌد فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad maka

bagaimana/alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku
Al-Qamar:18
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فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:21

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:30

ِبنَي فَأَمَّآ إِن َكاَن ِمَن ٱمْلَُقرَّ
maka adapun jika adalah dia dari orang-orang yang sangat didekatkan

Al-Waqi'a:88

ِب ٱْليَِمنيِ َوأَمَّآ إِن َكاَن ِمْن أَْصحَٰ
dan adapun bahwa adalah dia dari kaum/golongan sebelah kanan

Al-Waqi'a:90

آلِّنَي َوأَمَّآ إِن َكاَن ِمَن ٱمْلَُكذِِّبنَي ٱلضَّ
dan adapun jika adalah dia dari orang-orang yang mendustakan

orang-orang yang sesat
Al-Waqi'a:92

َويُؤِْثُروَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة
dan dijejaki atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka walaupun

adalah dia mereka kepapaan/kesusahan
Al-Hasyr:9

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة
sesungguhnya adalah dia bagi kalian didalamnya suri teladan yang

baik

Al-
Mumtahinah:6

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر ملِّ
bagi siapa adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir

Al-
Mumtahinah:6

ذَٰلُِكْم يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
yang demikian itu bagi kalian dinasehati dengannya orang adalah dia

mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Ath-Thalaaq:2

َوَلَقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-

orang yang dari sebelum mereka maka bagaimana adalah dia celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Mulk:18

أَن َكاَن ذَا َماٍل َوبَِننَي
karena adalah dia mempunyai/yang ada (ia[lk]) yang harta anak-anak

Al-Qalam:14

إِنَُّهۥ َكاَن اَل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه ٱْلَعِظيمِ
sesungguhnya dia adalah dia tidak mereka mempercayai kepada

Allah maha besar/maha agung
Al-Haaqqah:33

وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari

adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun
Al-Ma'arij:4

فَُقْلُت ٱْستَْغِفُروا۟ َربَُّكْم إِنَُّهۥ َكاَن َغفَّاًرا
maka dikatakan (oleh aku) (kalian[lk]) mohon ampunanlah tuhan

kalian sesungguhnya dia adalah dia sangat pengampun
Nuh:10
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َوأَنَُّهۥ َكاَن يَُقوُل َسِفيُهنَا َعَلى الـلَّـِه َشطَطًا
dan bahwasanya ia adalah dia dia mengatakan sangat bodoh diantara

kami atas/terhadap Allah jauh dari kebenaran
Al-Jinn:4

َوأَنَُّهۥ َكاَن رَِجاٌل مَِّن ٱإْلِنِس
dan bahwasanya ia adalah dia orang laki-laki dari manusia

Al-Jinn:6

َمآُء ُمنفَِطرٌۢ ِبِهۦ َكاَن َوْعُدهُۥ َمفُْعواًل ٱلسَّ
langit (ia[lk]) yang dalam kondisi membelah dengannya adalah dia

janjinya yang dikerjai

Al-
Muzzammil:18

َكآلَّ إِنَُّهۥ َكاَن ِلَءايَِٰتنَا َعِنيًدا
sekali-kali tidak sesungguhnya dia adalah dia kepada ayat-ayat Kami

menentang

Al-
Muddaththir:16

ٰى ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة فََخَلَق فََسوَّ
kemudian adalah dia segumpal darah lalu (ia) menciptakan lalu (ia)

sempurnakan
Al-Qiyaamah:38

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمزَاُجَها َكافُوًرا
sesungguhnya yang berbuat baik minum dari piala/gelas adalah dia

campurannya kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:5

يُوفُوَن ِبٱلنَّذِْر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّهُۥ ُمْستَِطيًرا
disempurnakan dengan nazar dan takut hari adalah dia

bahayanya/azabnya yang terbang kemana-mana
Al-Insaan:7

َويُْسَقْوَن ِفيَها َكأًْسا َكاَن ِمزَاُجَها زَنَجِبياًل
dan diberi minum didalamnya piala/gelas adalah dia campurannya

jahe
Al-Insaan:17

ذَا َكاَن َلُكْم َجزَآًء وََكاَن َسْعيُُكم مَّْشُكوًرا إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah dia bagi kalian balasan dan ia adalah usaha

kalian yang disukuri
Al-Insaan:22

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui
Al-Insaan:30

فَِإن َكاَن َلُكْم َكيٌْد فَِكيُدوِن
maka jika adalah dia bagi kalian tipu daya maka tipu dayalah aku

Al-Mursalaat:39

إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل َكاَن ِميقَٰتًا
sesungguhnya pada hari putusan adalah dia waktu yang ditentukan

An-Naba:17

إِنَُّهۥ َكاَن ِفىٓ أَْهلِِهۦ َمْسُروًرا
sesungguhnya dia adalah dia di dalam / pada keluarganya yang

bergembira
Al-Inshiqaaq:13

بََلىٰٓ إِنَّ َربَُّهۥ َكاَن ِبِهۦ بَِصيًرا
yang benar sesungguhnya tuhannya adalah dia dengannya maha

melihat
Al-Inshiqaaq:15
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۟ ثُمَّ َكاَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kemudian adalah dia dari orang-orang yang mereka mengimani

Al-Balad:17

أَرََءيَْت إِن َكاَن َعَلى ٱْلُهَدىٰٓ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu jika adalah dia atas/terhadap yang

menunjukkan tersebut
Al-Alaq:11

فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك َوٱْستَْغِفرْهُ إِنَُّهۥ َكاَن تَوَّابًۢا
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu
dan mohonlah ampun sesungguhnya dia adalah dia penerima taubat

An-Nasr:3

ا َكانَا ِفيِه فَأَْخرََجُهَما ِممَّ
maka ia menjadi penyebab mengeluarkan keduanya dari apa adalah

dia tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:36 َكانَا

ُهۥ ِصدِّيَقٌة َكانَا يَأُْكاَلِن ٱلطََّعاَم َوأُمُّ
dan ibunya seorang wanita yang sangat benar adalah dia keduanya

memakan makanan
Al-Maidah:75

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَت تَّْعَمُل ٱْلَخبَِٰٓئَث َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dari negeri yang adalah ia melakukan

yang buruk
Al-Anbiyaa':74 َكانَت

َوَصدََّها َما َكانَت تَّْعبُُد ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan menghalanginya apa adalah ia menyembah dari selain Allah

An-Naml:43

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya mereka adalah ia kamu membawa mereka

rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata
Ghafir:22

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهۥ َكانَت تَّأِْتيِهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت
itu karena sesungguhnya adalah ia kamu membawa mereka rasul-

rasul mereka dengan keterangan-keterangan
At-Taghaabun:6

إِن لَّْم يَُكن لََّها َوَلٌد فَِإن َكانَتَا ٱثْنَتنَْيِ
jika tidak adalah dia baginya/mempunyai anak laki-laki maka jika

(ia) adalah dua orang perempuan
An-Nisa:176 َكانَتَا

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َكانَتَا رَتًْقا فَفَتَْقنَُٰهَما مَٰ أَنَّ ٱلسَّ
bahwasanya langit dan bumi (ia) adalah perpaduan lalu (kami)

membelah keduanya
Al-Anbiyaa':30

لَِحنْيِ َكانَتَا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا صَٰ
(ia) adalah di bawah dua orang hamba dari hamba-hamba kami (dua

orang[lk] ) yang sholeh
At-Tahriim:10

يََٰليْتََها َكانَِت ٱْلَقاِضيََة
amboi, kiranya ia (ia) adalah yangmemberikan putusan Al-Haaqqah:27 َكانَِت
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ُقْل إِن َكانَْت َلُكُم ٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah ia untuk kalian

rumah/kampung akhirat
Al-Baqarah:94 َكانَْت

إِن َكانَْت َلَكِبيرَةً إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه َو
dan sebenarnya adalah ia sungguh berat kecuali atas/terhadap orang-

orang yang dia mendapat petunjuk Allah
Al-Baqarah:143

إِن َكانَْت وَِٰحَدةً فََلَها ٱلنِّْصُف َو
dan jika adalah ia yang melakukan penyatuan maka baginya separuh

An-Nisa:11

ْوُقوتًا َلٰوةَ َكانَْت َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي ِكتَٰبًا مَّ إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat adalah ia atas/terhadap orang-orang yang

beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktunya
An-Nisa:103

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya adalah

ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-A'raaf:83

َويََضعُ َعنُْهْم إِْصرَُهْم َوٱأْلَْغلََٰل ٱلَِّتى َكانَْت َعَليِْهْم
dan meletakkan / membuang dari mereka beban-beban mereka dan

belenggu-belenggu yang adalah ia atas mereka
Al-A'raaf:157

َوْسـَْٔلُهْم َعِن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَْت َحاِضرَةَ ٱْلبَْحِر
dan tanyakan kepada mereka dari/tentang negeri yang adalah ia

(ia[pr]) yang hadir laut
Al-A'raaf:163

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َقْريًَة َكانَْت َءاِمنًَة مُّطَْمِئنًَّة
dan (ia) membuat Allah perumpamaan negeri adalah ia aman

orang[pr] yang tenang dan tenteram
An-Nahl:112

ٱلَِّذيَن َكانَْت أَْعيُنُُهْم ِفى ِغطَآٍء َعن ِذْكِرى
orang-orang yang adalah ia mata-mata mereka[lk] di dalam tutup /

tabir dari peringatan
Al-Kahfi:101

َكانَْت َلُهْم َجنَُّٰت ٱْلِفرَْدْوِس نُزاًُل
adalah ia bagi mereka surga surga firdaus anugerah-anugerah

Al-Kahfi:107

َوَما َكانَْت أُمُِّك بَِغيًّا
dan tidak adalah ia ibumu pelacur/jalang

Maryam:28

وََكْم َقَصْمنَا ِمن َقْريٍَة َكانَْت ظَامِلًَة
dan berapa banyak (kami) membinasakan dari negeri adalah ia zalim

Al-Anbiyaa':11
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َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن
sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian

maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian
membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

ٱمْلُتَُّقوَن َكانَْت َلُهْم َجزَآًء َوَمِصيًرا
orang-orang yang bertakwa adalah ia bagi mereka balasan dan tempat

kembali
Al-Furqon:15

ِفِريَن إِنََّها َكانَْت ِمن َقْومٍ كَٰ
sesungguhnya dia adalah ia dari kaum/orang-orang orang-orang kafir

An-Naml:43

يَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن َلنُنَجِّ
sungguh akan diselamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya

adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:32

وَك َوأَْهَلَك إاِلَّ ٱْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن إِنَّا ُمنَجُّ
sesungguhnya kami menyelamatkan kamu dan keluargamu kecuali

isterimu adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:33

ِمُدوَن إِن َكانَْت إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً فَِإذَا ُهْم خَٰ
tidak adalah ia kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan maka tiba-tiba mereka orang-orang yang telah padam/mati
YaaSiin:29

إِن َكانَْت إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً
tidak adalah ia kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan
YaaSiin:53

َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

۠ ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت َقَواِريَرا َويُطَاُف َعَليِْهم ِبـَٔاِنيٍَة مِّن ِفضَّ
dan diedarkan atas mereka dengan bejana-bejana dari perak-perak
dan piala-piala / cangkir-cangkir / gelas-gelas adalah ia kaca-kaca

Al-Insaan:15

إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمرَْصاًدا
sesungguhnya neraka jahanam adalah ia tempat penantian/disediakan

An-Naba:21

ِبَما َكانُوا۟ يَْكِذبُوَن
dengan sebab adalah mereka mendustakan Al-Baqarah:10 ۟ َكانُوا

َوَما َكانُوا۟ ُمْهتَِديَن
dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk

Al-Baqarah:16

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
siksaan/azab dari langit dengan apa adalah mereka mereka berbuat

fasik
Al-Baqarah:59
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ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61

َوَلِبئَْس َما َشَرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh buruk/jahat apa mereka menukar dengannya diri-diri

mereka sendiri kalau adalah mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:102

لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
kalau adalah mereka mereka mengetahui

Al-Baqarah:103

ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
didalam apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka

memperselisihkan
Al-Baqarah:113

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن واََل تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
dan tidak kalian ditanya tentang apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-Baqarah:134

َرٰى َكانُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ
adalah mereka yahudi atau nasrani

Al-Baqarah:140

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن واََل تُْسـَُٔلوَن َعمَّ
dan tidak kalian ditanya dari/tentang apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-Baqarah:141

َما َولَّىُٰهْم َعن ِقبَْلِتِهُم ٱلَِّتى َكانُوا۟ َعَليَْها
apakah memalingkan mereka dari kiblat mereka yang adalah mereka

diatasnya
Al-Baqarah:142

َوَغرَُّهْم ِفى ِديِنِهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan tipuan mereka di dalam agama mereka apa-apa adalah mereka

mereka mengada-adakan
Ali-Imran:24

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
itu bahwasanya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:112

أَْو َكانُوا۟ ُغزًّى لَّْو َكانُوا۟ ِعنَدنَا
atau adalah mereka peperangan sekiranya adalah mereka disisi kami

Ali-Imran:156

أَْو َكانُوا۟ ُغزًّى لَّْو َكانُوا۟ ِعنَدنَا
atau adalah mereka peperangan sekiranya adalah mereka disisi kami

Ali-Imran:156

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َو
dan sedangkan adalah mereka dari sebelum sungguh dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Ali-Imran:164

ِبينًا ِفِريَن َكانُوا۟ َلُكْم َعُدوًّا مُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِنَّ ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari sesungguhnya para

pembangkang / kafir adalah mereka bagi kalian musuh dengan nyata
An-Nisa:101
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َوَسْوَف يُنَبِّئُُهُم الـلَّـُه ِبَما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن
dan kelak dia memberitakan kepada mereka Allah dengan apa adalah

mereka kerjakan
Al-Maidah:14

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َكانُوا۟ يَْكتُُموَن
dan Allah paling mengetahui dengan/kepada apa adalah mereka

mereka menyembunyikan
Al-Maidah:61

ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

mereka mengerjakan
Al-Maidah:62

ْحَت َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن َوأَْكلِِهُم ٱلسُّ
dan makanan mereka haram sungguh amat buruk apa adalah mereka

kerjakan
Al-Maidah:63

َكانُوا۟ اَل يَتَنَاَهْوَن َعن مُّنَكٍر فََعُلوهُ
adalah mereka tidak mereka saling melarang dari orang yang cepat

dalam berbuat mungkar mereka melakukannya
Al-Maidah:79

َلِبئَْس َما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
sungguh amat buruk apa adalah mereka mereka melakukan

Al-Maidah:79

َوَلْو َكانُوا۟ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلنَِّبىِّ َوَمآ أُنِزَل إَِليِْه
dan sekiranya adalah mereka mereka beriman dengan/kepada Allah

dan nabi dan tidak dia menurunkan kepadanya
Al-Maidah:81

إاِلَّ َكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
kecuali adalah mereka daripadanya orang-orang yang berpaling

Al-An'aam:4

فََسْوَف يَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka kelak dia datang kepada mereka berita apa adalah mereka

dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-An'aam:5

فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung pada orang-orang yang mereka mengejek dari

mereka apa adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk
memperolok-olok

Al-An'aam:10

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Al-An'aam:24

بَْل بََدا َلُهم مَّا َكانُوا۟ يُْخفُوَن
bahkan telah nyata bagi mereka apa yang adalah mereka mereka

menyembunyikan
Al-An'aam:28

يْطَُٰن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
dan ia telah benar-benar memandang baik kepada mereka syaitan apa

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:43
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ُهُم ٱْلَعذَاُب ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يََمسُّ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dia akan menimpakan mereka azab / siksa dengan sebab adalah
mereka mereka berbuat fasik

Al-An'aam:49

َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
tambahan minuman dari air panas sangat mendidih dan azab / siksa

sangat pedih disebabkan apa adalah mereka mereka mengingkari
Al-An'aam:70

َوَلْو أَْشرَُكوا۟ َلَحِبَط َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan kalau kalian menyekutukan niscaya dia menghilangkan dari

mereka apa (amalan) adalah mereka mereka mengerjakan
Al-An'aam:88

فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
lalu dia memberitahu mereka dengan apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-An'aam:108

۟ َوَحَشرْنَا َعَليِْهْم ُكلَّ َشىٍْء ُقباًُل مَّا َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُٓوا
dan kami mengumpulkan atas mereka tiap-tiap sesuatu berhadap-

hadapan tidak adalah mereka agar mereka beriman
Al-An'aam:111

ثَْم َسيُْجزَْوَن ِبَما َكانُوا۟ يَْقتَرِفُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكِسبُوَن ٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka usahakan dosa/bohong kelak

akan diberi balasan dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka
mengusahakan

Al-An'aam:120

َوَعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْمُكُروَن
dan azab / siksa sangat keras/berat dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka membuat tipu dayakan
Al-An'aam:124

َوُهَو َولِيُُّهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia dia melindungi mereka dengan/disebabkan apa adalah mereka

mereka mengerjakan
Al-An'aam:127

ا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن وََكذَٰلَِك نَُولِّى بَْعَض ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعضًۢ
dan demikianlah dijadikan pemimpin sebagian orang-orang yang

zalim bagian dengan apa disebabkan adalah mereka mereka usahakan
Al-An'aam:129

ِفِريَن َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir
Al-An'aam:130

ٱفِْترَآًء َعَليِْه َسيَْجِزيِهم ِبَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
pengada-adaan atasnya kelak dia akan membalas mereka

dengan/terhadap apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-An'aam:138

َقْد َضلُّوا۟ َوَما َكانُوا۟ ُمْهتَِديَن
sungguh telah mereka telah sesat dan tidak adalah mereka orang-

orang yang mendapat petunjuk
Al-An'aam:140
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ِبَما َكانُوا۟ يَْصِدفُوَن
dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka memalingkan

Al-An'aam:157

ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
kemudian dia memberitahukan kepada mereka dengan apa adalah

mereka mereka melakukan
Al-An'aam:159

ِبَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَظْلُِموَن
dengan apa adalah mereka dengan ayat-ayat Kami mereka

mendzalimi
Al-A'raaf:9

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37

َوَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dan tidak adalah mereka dengan ayat-ayat Kami mereka menyangkal

Al-A'raaf:51

َقْد َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
sungguh telah mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan

sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-A'raaf:53

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما َعِمنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buta

Al-A'raaf:64

َداِبَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوَما َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
yang meliputi orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan tidak adalah mereka para yang beriman
Al-A'raaf:72

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكانُوا۟ ُهُم ٱْلخَٰ
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib adalah mereka

mereka para yang merugi
Al-A'raaf:92

َولَِٰكن َكذَّبُوا۟ فَأََخذْنَُٰهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
akan tetapi mereka telah mendustakan maka kami ambil/azab mereka

dengan sebab adalah mereka mereka usahakan
Al-A'raaf:96

فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِمن َقبُْل
maka tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan/kepada apa

mereka telah mendustakan dari sebelum
Al-A'raaf:101

فََوَقعَ ٱْلَحقُّ َوبَطََل َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka dia nyatalah yang benar dan dia melenyapkan apa adalah

mereka mereka mengerjakan
Al-A'raaf:118

َوأَْورَثْنَا ٱْلَقْوَم ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ يُْستَْضَعفُوَن
dan (kami) telah mewariskan kaum orang-orang yang adalah mereka

mereka ditindas
Al-A'raaf:137
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َوَدمَّرْنَا َما َكاَن يَْصنَعُ ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهۥ َوَما َكانُوا۟ يَْعرُِشوَن
dan kami menghancurkan apa adalah dia dia membuat fir'aun dan

kaumnya dan tidak adalah mereka mereka membangun singgasana
Al-A'raaf:137

َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-A'raaf:139

َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
apakah mereka diberi balasan kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-A'raaf:147

َمآِء ِبَما َكانُوا۟ يَظْلُِموَن فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم رِْجزًا مَِّن ٱلسَّ
maka kirimkanlah kami atas mereka siksaan/azab dari langit dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mendzalimi
Al-A'raaf:162

َكذَٰلَِك نَبُْلوُهم ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
seperti itulah mencoba mereka[lk] dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka berbuat fasik
Al-A'raaf:163

َوأََخذْنَا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِبَعذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dan mereka mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

dengan siksaan buruk/keras dengan apa/disebabkan adalah mereka
mereka berbuat fasik

Al-A'raaf:165

َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

َسيُْجزَْوَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
kelak akan diberi balasan apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-A'raaf:180

َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan kami tenggelamkan keluarga/pengikut fir'aun dan semuanya

adalah mereka orang-orang menindas
Al-Anfaal:54

إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan
At-Taubah:9

أَن يُرُْضوهُ إِن َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
bahwa diridhainya (oleh mereka) jika adalah mereka para yang

beriman
At-Taubah:62

نَُعذِّْب طَآِئفَةًۢ ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
akan diazab segolongan karena sesungguhnya mereka adalah mereka

orang-orang yang berbuat dosa
At-Taubah:66

َما َوَعُدوهُ َوِبَما َكانُوا۟ يَْكِذبُوَن
apa mereka janjikan kepadanya dan dengan apa /sebab adalah mereka

mendustakan
At-Taubah:77
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ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا۟ يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah mengatakan api/neraka neraka jahanam paling

keras/berat panas jika adalah mereka mereka mengerti
At-Taubah:81

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
balasan dengan/bagi apa adalah mereka mereka usahakan

At-Taubah:82

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
balasan dengan/terhadap apa adalah mereka mereka usahakan

At-Taubah:95

لِيَْجِزيَُهُم الـلَّـُه أَْحَسَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
karena hendak memberi balasan mereka Allah memperbaiki apa

adalah mereka mereka mengerjakan
At-Taubah:121

َوَعذَاٌب أَلِيمٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن
dan azab / siksa sangat pedih dengan apa/disebabkan adalah mereka

mereka mengingkari
Yunus:4

أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
itulah mereka tempat mereka neraka dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka usahakan
Yunus:8

َكذَٰلَِك زُيَِّن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
seperti itulah dia dihiasi bagi orang-orang yang melampaui batas apa

adalah mereka mereka mengerjakan
Yunus:12

َوَما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ َكذَٰلَِك نَْجِزى ٱْلَقْوَم ٱمْلُْجرِِمنَي
dan tidak adalah mereka agar mereka beriman seperti itulah kami

membalas kaum para yang melakukan dosa
Yunus:13

َورُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan dikembalikan kepada Allah pelindung mereka benar dan sesatkan

dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Yunus:30

َوَلْو َكانُوا۟ اَل يَْعِقُلوَن
walaupun adalah mereka tidak mereka menggunakan akal

Yunus:42

أَفَأَنَت تَْهِدى ٱْلُعْمىَ َوَلْو َكانُوا۟ اَل يُبِْصُروَن
apakah kamu memberi petunjuk buta walaupun adalah mereka tidak

mereka melihat
Yunus:43

َوَما َكانُوا۟ ُمْهتَِديَن
dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk

Yunus:45

ِديَد ِبَما َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ثُمَّ نُِذيُقُهُم ٱْلَعذَاَب ٱلشَّ
kemudian dirasakan kepada mereka azab / siksa keras/berat dengan

apa/disebabkan adalah mereka mereka mengingkari
Yunus:70

5023

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فََما َكانُوا۟ لِيُؤِْمنُوا۟ ِبَما َكذَّبُوا۟ ِبِهۦ ِمن َقبُْل
maka datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata maka
tidak adalah mereka agar mereka beriman dengan apa/disebabkan

mereka telah mendustakan dengannya dari sebelum

Yunus:74

يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه
pada hari kiamat-kiamat dalam/tentang apa adalah mereka tentang

(kebenaran) itu
Yunus:93

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka dengannya mereka

berkeingnan untuk memperolok-olok
Huud:8

َوَحِبَط َما َصنَُعوا۟ ِفيَها َوبَِٰطٌل مَّا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan lenyap apa (mereka) mengusahakan didalamnya/diakhirat dan

keburukan apa adalah mereka mereka mengerjakan
Huud:16

ْمعَ َوَما َكانُوا۟ يُبِْصُروَن َما َكانُوا۟ يَْستَِطيُعوَن ٱلسَّ
tidak adalah mereka mereka mentaati pendengaran dan tidak adalah

mereka mereka melihat
Huud:20

ْمعَ َوَما َكانُوا۟ يُبِْصُروَن َما َكانُوا۟ يَْستَِطيُعوَن ٱلسَّ
tidak adalah mereka mereka mentaati pendengaran dan tidak adalah

mereka mereka melihat
Huud:20

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Huud:21

َقْد َءاَمَن فَاَل تَبْتَِئْس ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
sungguh telah ia beriman maka jangan berduka cita dengan apa

adalah mereka mereka melakukan
Huud:36

يِّـَٔاِت َوَجآَءهُۥ َقْوُمُهۥ يُْهَرُعوَن إَِليِْه َوِمن َقبُْل َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan datang kepadanya kaumnya sangat disegerakan kepadanya dan

dari sebelum adalah mereka mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Huud:78

فَاَل تَبْتَِئْس ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka jangan berduka cita terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Yusuf:69

بََما يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو َكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي رُّ
kadang-kadang ia menginginkan orang-orang yang mereka

mengingkari seandainya adalah mereka orang-orang yang berserah
diri

Al-Hijr:2

َوَما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari seorang rasul melainkan

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Al-Hijr:11

َقاُلوا۟ بَْل ِجئْنََٰك ِبَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْمتَُروَن
mereka berkata bahkan kami datang kepadamu dengan apa adalah

mereka tentang (kebenaran) itu saling meragukan / memperselisihkan
Al-Hijr:63
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فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat dari mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Al-Hijr:84

ا َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َعمَّ
tentang apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Hijr:93

فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا۟ َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

mengerjakan dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

An-Nahl:34

ِذِبنَي َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka

mengingkari sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
mendustakan

An-Nahl:39

َلنُبَوِّئَنَُّهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َحَسنًَة وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
sungguh akan ditempatkan mereka di dalam dunia baik/kebaikan dan

sungguh pahala akhirat paling besar jika adalah mereka mereka
mengetahui

An-Nahl:41

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

An-Nahl:87

زِْدنَُٰهْم َعذَابًا فَْوَق ٱْلَعذَاِب ِبَما َكانُوا۟ يُفِْسُدوَن
(kami) tambahkan kepada mereka azab / siksa di atas siksa dengan

apa/disebabkan adalah mereka membuat kerusakan
An-Nahl:88

َوَلنَْجِزيَنَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرٓوا۟ أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan orang-orang yang mereka sabar

pahala mereka dengan yang lebih baik apa adalah mereka mereka
mengerjakan

An-Nahl:96

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka pahala mereka dengan

yang lebih baik apa adalah mereka mereka mengerjakan
An-Nahl:97

ِبَما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن
dengan apa/disebabkan adalah mereka kerjakan

An-Nahl:112

إِنَّ َربََّك َليَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh akan memutuskan

diantara mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka
tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan

An-Nahl:124

َكانُوا۟ ِمْن َءايَِٰتنَا َعَجبًا
adalah mereka dari ayat-ayat Kami keheranan

Al-Kahfi:9

لِِديَن َوَما َكانُوا۟ خَٰ
dan tidak adalah mereka orang-orang yang kekal

Al-Anbiyaa':8
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فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung dengan orang-orang yang mereka mengejek dari
mereka apa (azab) adalah mereka dengannya mereka berkeingnan

untuk memperolok-olok

Al-Anbiyaa':41

ذَا فَْسـَُٔلوُهْم إِن َكانُوا۟ يَنِطُقوَن َقاَل بَْل فََعَلُهۥ َكِبيرُُهْم هَٰ
dia mengatakan bahkan (ia) melakukannya tertua diantara mereka ini

maka tanyakan kepada mereka jika adalah mereka berbicara
Al-Anbiyaa':63

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَِٰسِقنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat orang-orang

fasik/jahat
Al-Anbiyaa':74

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوَم َسْوٍء فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum buruk/jahat maka kami

tenggelamkan mereka mereka semuanya
Al-Anbiyaa':77

رُِعوَن ِفى ٱْلَخيْرَِٰت إِنَُّهْم َكانُوا۟ يُسَٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka mereka menyegerakan di dalam

kebaikan
Al-Anbiyaa':90

َوأَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan kaki mereka dengan/terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
An-Nuur:24

إِذَا َكانُوا۟ َمَعُهۥ َعَلىٰٓ أَْمٍر َو
dan apabila adalah mereka bersama dia atasku/terhadapku suatu

perkara/urusan
An-Nuur:62

أَفََلْم يَُكونُوا۟ يََرْونََها بَْل َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن نُُشوًرا
apakah maka tidak adalah mereka melihatnya[pr] bahkan adalah

mereka tidak mereka mengharapkan kebangkitan
Al-Furqon:40

إاِلَّ َكانُوا۟ َعنُْه ُمْعرِِضنَي
kecuali adalah mereka daripadanya orang-orang yang berpaling

Asy-Syu'araa':5

فََقْد َكذَّبُوا۟ فََسيَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan maka kelak

akan datang kepada mereka berita apa yang adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

Asy-Syu'araa':6

َحرَةَ إِن َكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي َلَعلَّنَا نَتَِّبعُ ٱلسَّ
boleh jadi / semoga kami mengikuti ahli-ahli sihir sesungguhnya

adalah mereka mereka para pemenang
Asy-Syu'araa':40

َقاَل َوَما ِعْلِمى ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dia mengatakan dan tidak pengetahuanku dengan/tentang apa adalah

mereka mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':112

فََقَرأَهُۥ َعَليِْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ ُمؤِْمِننَي
lalu (ia) membacakannya atas mereka tidak adalah mereka dengannya

para yang beriman

Asy-
Syu'araa':199
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ثُمَّ َجآَءُهم مَّا َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
kemudian ia datang kepada mereka apa (azab) adalah mereka mereka

diberikan nasehat

Asy-
Syu'araa':206

َمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَُمتَُّعوَن
tidak dia memberi manfaat dari mereka apa adalah mereka menikmati

Asy-
Syu'araa':207

ِفى ِتْسعِ َءايٍَٰت إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِهۦٓ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
di dalam sembilan ayat-ayat kepada fir'aun dan kaumnya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
An-Naml:12

تَُكلُِّمُهْم أَنَّ ٱلنَّاَس َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا اَل يُوِقنُوَن
ia berkata kepada mereka bahwasanya manusia adalah mereka

kepada ayat-ayat Kami tidak mereka meyakini
An-Naml:82

َوُجنُوَدُهَما ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْحذَُروَن
dan para bala tentara keduanya dari mereka apa yang adalah mereka

mereka khawatirkan
Al-Qashash:6

ِطـِٔنَي َن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا۟ خَٰ مَٰ إِنَّ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
sesungguhnya fir'aun dan Haman dan para bala tentara keduanya

adalah mereka orang-orang yang bersalah
Al-Qashash:8

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat

Al-Qashash:32

َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َلْو أَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْهتَُدوَن
dan (mereka) melihat azab / siksa sekiranya sesungguhnya mereka

adalah mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Qashash:64

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan

Al-Qashash:75

إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
melainkan apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Qashash:84

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka memperbaiki yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-Ankabuut:7

ا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن َوَليُْسـَُٔلنَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعمَّ
dan sungguh akan ditanya pada hari kiamat-kiamat dari/tentang apa

adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ankabuut:13

إِنَّ أَْهَلَها َكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
sesungguhnya penduduknya adalah mereka orang-orang menindas

Al-Ankabuut:31

ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dengan apa/sebab adalah mereka mereka berbuat fasik

Al-Ankabuut:34
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ِبِقنَي فَٱْستَْكبَُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكانُوا۟ سَٰ
maka/akan tetapi mereka berlaku sombong di dalam muka bumi dan

tidak adalah mereka orang-orang yang mendahului
Al-Ankabuut:39

َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
jika adalah mereka mereka mengetahui

Al-Ankabuut:41

إِنَّ ٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ َلِهىَ ٱْلَحيََواُن َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن َو
dan sesungguhnya kami rumah/kampung akhirat sungguh ia

kehidupan jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Ankabuut:64

فَُهَو يَتََكلَُّم ِبَما َكانُوا۟ ِبِهۦ يُْشرُِكوَن
lalu ia menjadi mengatakan dengan apa adalah mereka dengannya

mereka persekutukan
Ar-Ruum:35

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبِْل َو
dan sesungguhnya adalah mereka dari sebelum

Ar-Ruum:49

َما َلِبثُوا۟ َغيَْر َساَعٍة َكذَٰلَِك َكانُوا۟ يُؤْفَُكوَن
tidaklah (mereka) menetap tidak / bukan / selain saat seperti itulah

adalah mereka mereka berpaling
Ar-Ruum:55

أَْعنُيٍ َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
mata-mata (kb jamak) balasan terhadap apa adalah mereka mereka

mengerjakan
As-Sajdah:17

فََلُهْم َجنَُّٰت ٱمْلَأَْوٰى نُزاُلًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka bagi mereka surga tempat tinggal anugerah-anugerah terhadap

apa adalah mereka mereka mengerjakan
As-Sajdah:19

ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
tentang apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka

memperselisihkan
As-Sajdah:25

َهُدوا۟ الـلَّـَه ِمن َقبُْل َوَلَقْد َكانُوا۟ عَٰ
dan sesungguhnya adalah mereka perjanjian Allah dari sebelum

Al-Ahzab:15

يَْسـَُٔلوَن َعْن أَنۢبَآِئُكْم َوَلْو َكانُوا۟ ِفيُكم
mereka menanyakan diri/tentang berita kalian dan sekiranya adalah

mereka kepada kalian
Al-Ahzab:20

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت ٱْلجِنُّ أَن لَّْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن ٱْلَغيَْب فََلمَّ
maka tatkala menyungkur (kamu) menjadi jelas/nyata jin-jin bahwa

sekiranya adalah mereka mereka mengetahui yang gaib
Saba':14

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

ؤآَُلِء إِيَّاُكْم َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن أَهَٰٓ
apakah mereka ini kepada kalian adalah mereka menyembah

Saba':40
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بَْل َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن ٱْلجِنَّ أَْكثَرُُهم ِبِهم مُّؤِْمنُوَن
bahkan adalah mereka menyembah jin-jin paling banyak diantara

mereka pada mereka (jin itu) para yang mempercayai
Saba':41

إِنَُّهْم َكانُوا۟ ِفى َشكٍّ مُِّريبٍۭ
sesungguhnya mereka adalah mereka di dalam keraguan

kebimbangan
Saba':54

إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
kecuali adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk

memperolok-olok
YaaSiin:30

إاِلَّ َكانُوا۟ َعنَْها ُمْعرِِضنَي
kecuali adalah mereka daripadanya orang-orang yang berpaling

YaaSiin:46

ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65

ٱْحُشُروا۟ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوأَزْوََٰجُهْم َوَما َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن
(kalian[lk]) kumpulkanlah orang-orang yang mereka menganiaya dan

isteri-isteri mereka dan tidak adalah mereka menyembah
Ash-Shaafaat:22

إِن َكانُوا۟ َليَُقوُلوَن َو
dan sesungguhnya adalah mereka benar-benar mengatakan

Ash-
Shaafaat:167

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat paling besar jika adalah mereka

mereka mengetahui
Az-Zumar:26

َويَْجِزيَُهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan memberi balasan kepada pahala mereka dengan yang lebih baik

yang adalah mereka mereka mengerjakan
Az-Zumar:35

أَنَت تَْحُكُم بَنْيَ ِعبَاِدَك ِفى َما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
Engkau kalian menetapkan hukum diantara hamba-hamba-mu di

dalam apa adalah mereka tentang (kebenaran) itu mereka
memperselisihkan

Az-Zumar:46

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka dengannya mereka

berkeingnan untuk memperolok-olok
Az-Zumar:48

فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat dari/bagi mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Az-Zumar:50

ِقبَُة ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang adalah mereka dari sebelum
mereka

Ghafir:21
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َكانُوا۟ ُهْم أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:21

َكذَٰلَِك يُؤْفَُك ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
seperti itulah dipalingkan orang-orang yang adalah mereka dengan

ayat-ayat Allah mereka menyangkal
Ghafir:63

فََمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
maka tidak dia memberi manfaat bagi mereka apa adalah mereka

mereka usahakan
Ghafir:82

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan mengepung pada mereka apa (azab) adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Ghafir:83

ِعَقُة ٱْلَعذَاِب ٱْلُهوِن ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن فَأََخذَتُْهْم صَٰ
maka (ia[pr]) akhirnya mengambil mereka (ia[pr]) yang menyambar

(petir) siksa orang-orang yang menghinakan dengan apa adalah
mereka mereka usahakan

Fush-Shilat:17

رُُهْم َوُجُلوُدُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن َسْمُعُهْم َوأَبْصَٰ
pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka

tentang apa adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:20

ِسِريَن إِنَُّهْم َكانُوا۟ خَٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang rugi

Fush-Shilat:25

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka paling buruk / jahat yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:27

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
balasan dengan apa adalah mereka terhadap ayat-ayat Kami mereka

menyangkal
Fush-Shilat:28

َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَْدُعوَن ِمن َقبُْل
dan sesatkan dari mereka apa yang adalah mereka mereka memohon

dari sebelum
Fush-Shilat:48

َوَما يَأِْتيِهم مِّن نَِّبىٍّ إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari benar-benar nabi kecuali

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Az-Zukhruf:7

فَٱْستََخفَّ َقْوَمُهۥ فَأَطَاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
maka ia meremehkan kaumnya lalu (mereka) mematuhinya

sesungguhnya mereka adalah mereka kaum orang-orang fasik/jahat
Az-Zukhruf:54

َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن َكانُوا۟ ُهُم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi adalah mereka

mereka yang mendzalmi
Az-Zukhruf:76
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َونَْعَمٍة َكانُوا۟ ِفيَها فَِٰكِهنَي
dan kenikmatan adalah mereka di dalamnya (mereka) bersuka ria dan

gembira
Ad-Dukhaan:27

َمآُء َوٱأْلَرُْض َوَما َكانُوا۟ ُمنظَِريَن فََما بََكْت َعَليِْهُم ٱلسَّ
maka tidaklah (ia) menangis atas mereka langit dan bumi dan tidak

adalah mereka orang-orang yang diberi tangguh
Ad-Dukhaan:29

َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم أَْهَلْكنَُٰهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
dan orang-orang yang dari sebelum mereka kami membinasakanlah

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
berbuat dosa

Ad-Dukhaan:37

لِيَْجِزَى َقْومًۢا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
karena hendak memberi balasan kaum terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan
Al-Jaatsiyah:14

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka tentang
(kebenaran) itu mereka memperselisihkan

Al-Jaatsiyah:17

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi pada mereka apa yang adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-Jaatsiyah:33

ِفِريَن إِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُوا۟ َلُهْم أَْعَدآًء وََكانُوا۟ ِبِعبَاَدِتِهْم كَٰ َو
dan apabila telah dikumpulkan manusia adalah mereka bagi mereka
bermusuh-musuhan dan adalah mereka dengan peribadatan mereka

orang-orang kafir

Al-Ahqaaf:6

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
balasan terhadap apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Ahqaaf:14

ْدِق ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن َوْعَد ٱلصِّ
janji benar yang adalah mereka mereka diberikan nasehat

Al-Ahqaaf:16

ِسِريَن إِنَُّهْم َكانُوا۟ خَٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang rugi

Al-Ahqaaf:18

وآََل أَفْـَِٔدتُُهم مِّن َشىٍْء إِذْ َكانُوا۟ يَْجَحُدوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan tidak hati mereka dari sesuatu ketika adalah mereka mereka

menyangkal terhadap ayat-ayat Allah
Al-Ahqaaf:26

َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi pada mereka apa yang adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-Ahqaaf:26

بَْل َضلُّوا۟ َعنُْهْم َوذَٰلَِك إِفُْكُهْم َوَما َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
bahkan mereka telah sesat dari mereka dan itulah bohonganlah

mereka dan tidak adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ahqaaf:28
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فََسيَُقوُلوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا۟ اَل يَفَْقُهوَن إاِلَّ َقلِياًل
maka (mereka) akan mengatakan bahkan dengki pada kami bahkan

adalah mereka tidak mereka mengerti kecuali sedikit
Al-Fath:15

َءاِخِذيَن َمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمْحِسِننَي
para pemungut / pengambil apa yang datang pada mereka tuhan

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-
orang yang berbuat baik

Adz-
Dzaariyaat:16

َكانُوا۟ َقلِياًل مَِّن ٱلَّيِْل َما يَْهَجُعوَن
adalah mereka sedikit dari/di waktu malam tidak tidur

Adz-
Dzaariyaat:17

فََما ٱْستَطَُٰعوا۟ ِمن ِقيَامٍ َوَما َكانُوا۟ ُمنتَِصِريَن
maka tidak mereka memohon kuasa dari berdiri dan tidak adalah

mereka orang-orang yangdalam kondisi ditolong

Adz-
Dzaariyaat:45

َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
dan kaum nuh dari sebelum sesungguhnya mereka adalah mereka

kaum orang-orang fasik/jahat

Adz-
Dzaariyaat:46

ِدِقنَي ثْلِِهۦٓ إِن َكانُوا۟ صَٰ فَْليَأْتُوا۟ ِبَحِديٍث مِّ
maka hendaklah (mereka) mendatangkan dengan perkataan

semisalnya/yang menyamainya jika adalah mereka para yang
membenarkan

Ath-Thuur:34

إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُهْم أَظَْلَم َوأَطَْغىٰ
sesungguhnya mereka adalah mereka mereka ia menjadi gelap dan

lebih durhaka
An-Najm:52

َجزَآءًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
balasan bagi apa adalah mereka mereka mengerjakan

Al-Waqi'a:24

إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقبَْل ذَٰلَِك ُمتْرَِفنَي
sesungguhnya mereka adalah mereka sebelum itu orang-orang yang

dalam kesenangan/kemewahan
Al-Waqi'a:45

۟ وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا مَٰ  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia mengetahui apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi
kecuali dia bersama mereka dimana apa adalah mereka

Al-Mujaadilah:7

إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Al-
Mujaadilah:15

إِن َكانُوا۟ ِمن َقبُْل َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َو
dan sungguh adalah mereka dari sebelum benar-benar dalam

tambahan kesesatan nyata
Al-Jumu'ah:2

إِنَُّهْم َسآَء َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
sesungguhnya mereka amat buruk apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Al-
Munaafiquun:2

5032

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َكذَٰلَِك ٱْلَعذَاُب َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْكبَُر َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
seperti itulah azab / siksa dan sungguh siksaan/azab akhirat paling

besar jika adalah mereka mereka mengetahui
Al-Qalam:33

ِدِقنَي أَْم َلُهْم ُشرََكآُء فَْليَأْتُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم إِن َكانُوا۟ صَٰ
atau bagi mereka berserikat maka hendaklah (mereka) mendatangkan

pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka jika adalah mereka para
yang membenarkan

Al-Qalam:41

لُِموَن ُجوِد َوُهْم سَٰ َوَقْد َكانُوا۟ يُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
dan sesungguhnya adalah mereka mereka diseru/dipanggil sedikit

bersujud dan mereka orang-orang yang telah sejahtera
Al-Qalam:43

ذَٰلَِك ٱْليَْوُم ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
itu hari yang adalah mereka mereka diberikan nasehat

Al-Ma'arij:44

إِنَُّهْم َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن ِحَسابًا
sesungguhnya mereka adalah mereka tidak mereka mengharapkan

perhitungan/pemeriksaan
An-Naba:27

َكالَّ بَْل َراَن َعَلىٰ ُقُلوِبِهم مَّا َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
sekali-kali tidak bahkan (ia) menutup atas/terhadap hati mereka apa

adalah mereka mereka usahakan

Al-
Mutaffifiin:14

إِنَّ ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َكانُوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْضَحُكوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka melanggar adalah mereka

dari orang-orang yang mereka mengimani mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:29

َهْل ثُوَِّب ٱْلُكفَّاُر َما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
apakah diberi banyak ganjaran/balasan orang-orang kafir apa adalah

mereka mereka melakukan

Al-
Mutaffifiin:36

َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak mereka menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Al-Baqarah:57 ۟ َكانُٓوا

بُعُ فَِإن َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمن ذَٰلَِك فَُهْم ُشرََكآُء ِفى ٱلثُُّلِث فََلُكُم ٱلرُّ
maka bagimu seperempat maka jika adalah mereka kebanyakan dari

itu maka bagi mereka berserikat di dalam dalam sepertiga
An-Nisa:12

إِن َكانُٓوا۟ إِْخَوةً رَِّجااًل َوِنَسآًء ا تَرََك َو فََلُهَما ٱلثُُّلثَاِن ِممَّ
maka bagi keduanya dua pertiga dari apa dia meninggalkan dan jika

adalah mereka beberapa saudara orang laki-laki dan perempuan
An-Nisa:176

۟ َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160
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َوَما َكانُٓوا۟ أَْولِيَآَءهُۥٓ إِْن أَْولِيَآؤُهُۥٓ إاِلَّ ٱمْلُتَُّقوَن
dan tidak adalah mereka penguasa-penguasanya tidaklah pelindung-

pelindungnya kecuali/hanyalah orang-orang yang bertakwa
Al-Anfaal:34

َكٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُكْم ُقوَّةً
seperti orang-orang yang dari sebelum kalian adalah mereka paling

keras/berat diantara kalian kekuatan
At-Taubah:69

َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
At-Taubah:70

َ َلُهْم َوَلْو َكانُٓوا۟ أُ۟ولِى ُقْربَىٰ ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
walaupun adalah mereka kaum kerabat / dekat dari sesudah apa ia

menjadi jelas bagi mereka
At-Taubah:113

َوَما َكانُٓوا۟ إِذًا مُّنظَِريَن
dan tidak adalah mereka tiba-tiba/ketika itu orang-orang yang diberi

tangguh
Al-Hijr:8

َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
An-Nahl:33

َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
An-Nahl:118

يَِٰطنيِ َن ٱلشَّ إِنَّ ٱمْلُبَذِِّريَن َكانُٓوا۟ إِْخوَٰ
sesungguhnya orang-orang yang boros adalah mereka teman syaitan-

syaitan
Al-Isra:27

َما َكانُٓوا۟ إِيَّانَا يَْعبُُدوَن
tidak ada adalah mereka kepada kami menyembah

Al-Qashash:63

َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
Al-Ankabuut:40

َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً
adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan

Ar-Ruum:9

فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
maka tidak adalah dia Allah menganiaya mereka akan tetapi adalah

mereka diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Ar-Ruum:9

إِنَُّهْم َكانُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُهْم
sesungguhnya mereka adalah mereka apabila dia dikatakan kepada

mereka
Ash-Shaafaat:35

َكانُٓوا۟ أَْكثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ ُقوَّةً َوَءاثَارًا ِفى ٱأْلَرِْض
adalah mereka kebanyakan dari mereka dan lebih kuat/keras kekuatan

dan bekas-bekas mereka di dalam bumi
Ghafir:82
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َوَلْو َكانُٓوا۟ َءابَآَءُهْم أَْو أَبْنَآَءُهْم أَْو إِْخوَٰنَُهْم أآََل إِنَّ ِحزَْب الـلَّـِه ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
walaupun adalah mereka bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka

atau saudara-saudara mereka ketahuilah sesungguhnya golongan
Allah mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mujaadilah:22

رِِهنَي َكارِِهنَي أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا َقاَل أََوَلْو ُكنَّا كَٰ
atau sungguh kembali di dalam agama kami dia mengatakan atau

setiap meskipun adalah kami orang-orang yang membenci
Al-A'raaf:88 رِِهنَي كَٰ

فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka sesungguhnya hanyalah dia mengatakan baginya jadilah maka

mereka jadi
Al-Baqarah:117 ُكن

إِذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya dia mengatakan

baginya jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:47

َخَلَقُهۥ ِمن تُرَاٍب ثُمَّ َقاَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
dia menciptakannya dari tanah kemudian dia mengatakan baginya

jadilah maka mereka jadi
Ali-Imran:59

َويَْوَم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن َقْوُلُه ٱْلَحقُّ
dan pada hari dia mengatakan jadilah maka mereka jadi ucapannya

benar
Al-An'aam:73

إِنََّما َقْوُلنَا لَِشىٍْء إِذَآ أَرَْدنَُٰه أَن نَُّقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
sesungguhnya hanyalah perkataan kami kepada sesuatu apabila

apakah (kami) menghendakinya bahwa mengatakan baginya jadilah
maka mereka jadi

An-Nahl:40

فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka sesungguhnya hanyalah dia mengatakan baginya jadilah maka

mereka jadi
Maryam:35

أَن يَُقوَل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
bahwa ia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi

YaaSiin:82

فَِإذَا َقَضىٰٓ أَْمرًا فَِإنََّما يَُقوُل َلُهۥ ُكن فَيَُكوُن
maka apabila ia memutuskan sesuatu maka sesungguhnya hanyalah

dia mengatakan baginya jadilah maka mereka jadi
Ghafir:68

َوَما َجَعْلنَا ٱْلِقبَْلَة ٱلَِّتى ُكنَت َعَليَْهآ
dan tidak kami jadikan kiblat-kiblat yang adalah kamu diatasnya Al-Baqarah:143 ُكنَت

َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يُْلُقوَن أَْقلََٰمُهْم
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika mereka melempar anak-

anak panah mereka
Ali-Imran:44

أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يَْختَِصُموَن
siapa diantara mereka memelihara Maryam dan tidak adalah kamu di

sisi mereka ketika mereka bersengketa
Ali-Imran:44
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وا۟ ِمْن َحْولَِك َوَلْو ُكنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱْلَقْلِب َلٱنفَضُّ
dan sekiranya adalah kamu kasar / bersikap keras kasar hati tentu

mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu
Ali-Imran:159

َلٰوةَ إِذَا ُكنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َلُهُم ٱلصَّ َو
dan apabila adalah kamu di dalam/di tengah mereka maka/lalu kamu

mendirikan bagi/bersama mereka sholat
An-Nisa:102

ا تََوفَّيْتَِنى ُكنَت أَنَت ٱلرَِّقيَب َعَليِْهْم فََلمَّ
maka setelah kamu mewafatkan aku adalah kamu Engkau pengawas

atas mereka
Al-Maidah:117

ِدِقنَي إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah kamu dari orang-orang yang benar

Al-A'raaf:70

إِن ُكنَت ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
jika adalah kamu dari para yang diutus / para rasul / utusan

Al-A'raaf:77

َقاَل إِن ُكنَت ِجئَْت ِبـَٔايٍَة
dia mengatakan jika adalah kamu kamu mendatangkan dengan suatu

ayat/bukti
Al-A'raaf:106

ِدِقنَي فَأِْت ِبَهآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya jika adalah kamu

dari orang-orang yang benar
Al-A'raaf:106

آ أَنزَْلنَآ إَِليَْك فَِإن ُكنَت ِفى َشكٍّ مِّمَّ
maka jika adalah kamu di dalam keraguan dari apa kami telah

menurunkan kepadamu
Yunus:94

ِدِقنَي فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang
benar

Huud:32

ذَا َما ُكنَت تَْعَلُمَهآ أَنَت واََل َقْوُمَك ِمن َقبِْل هَٰ
tidak adalah kamu mengetahuinya[pr] kamu dan tidak kaummu dari

sebelum ini
Huud:49

ذَآ لِحُ َقْد ُكنَت ِفينَا َمرُْجوًّا َقبَْل هَٰ َقاُلوا۟ يَٰصَٰ
mereka berkata hai saleh sungguh telah adalah kamu pada/diantara

kami orang yang menjadi harapan sebelum ini
Huud:62

إِن ُكنَت ِمن َقبْلِِهۦ مَلَِن ٱْلغَِٰفلنَِي ذَا ٱْلُقرَْءاَن َو هَٰ
ini al quran dan sesungguhnya adalah kamu dari sebelumnya sungguh

dari/termasuk orang-orang yang lalai
Yusuf:3

َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ أَْجَمُعٓوا۟ أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمُكُروَن
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika (mereka) semuanya

perkara mereka dan mereka mereka membuat tipu dayakan
Yusuf:102

ِدِقنَي إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah kamu dari orang-orang yang benar

Al-Hijr:7

5036

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا َقاَلْت إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبٱلرَّْحمَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berlindung pemurah

daripadamu jika adalah kamu orang yang bertakwa
Maryam:18

إِنََّك ُكنَت ِبنَا بَِصيًرا
sesungguhnya kamu adalah kamu pada kami maha melihat

Thaahaa:35

ِدِقنَي َقاَل فَأِْت ِبِهۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
dia mengatakan maka kamu hendaklah mendatangkan dengannya jika

adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar
Asy-Syu'araa':31

ِدِقنَي فَأِْت ِبـَٔايٍَة إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan dengan suatu ayat/mukjizat

jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar

Asy-
Syu'araa':154

ِدِقنَي إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang benar

Asy-
Syu'araa':187

ِذِبنَي َقاَل َسنَنظُُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dia mengatakan kelak akan lihat (kamu[lk]) benarkah atau adalah

kamu dari/termasuk para yang mendustakan
An-Naml:27

َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب ٱْلَغْرِبىِّ
dan tidak adalah kamu dengan sebelah barat

Al-Qashash:44

ِهِديَن َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشَّٰ
dan tidak adalah kamu dari/termasuk para penyaksi

Al-Qashash:44

َوَما ُكنَت ثَاِويًا ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan tidak adalah kamu (ia[lk]) yang menempati di dalam / pada

penduduk Madyan
Al-Qashash:45

َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب ٱلطُّوِر
dan tidak adalah kamu dengan sebelah gunung tur

Al-Qashash:46

َوَما ُكنَت تَرُْجٓوا۟ أَن يُْلَقىٰٓ إَِليَْك ٱْلِكتَُٰب
dan tidak adalah kamu mengharap bahwa dilemparkan (olehnya)

kepadamu kitab
Al-Qashash:86

ِدِقنَي أَن َقاُلوا۟ ٱئِْتنَا ِبَعذَاِب الـلَّـِه إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
bahwa mereka berkata kamu hendaklah medatangkan kepada kami

dengan azab / siksa Allah jika adalah kamu dari/termasuk orang-
orang yang benar

Al-Ankabuut:29

َوَما ُكنَت تَتُْلوا۟ ِمن َقبْلِِهۦ ِمن ِكتٍَٰب
dan tidak adalah kamu mereka membaca dari sebelumnya dari kitab

Al-Ankabuut:48

أَْستَْكبَرَْت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلَعالِنَي
(kamu) menjadi menyombongkan diri atau adalah kamu
dari/termasuk orang-orang yang lebih tinggi derajatnya

Shaad:75
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ُن يمَٰ َما ُكنَت تَْدِرى َما ٱْلِكتَُٰب واََل ٱإْلِ
tidaklah adalah kamu mengetahui apakah kitab dan tidak iman

Asy-Syuura:52

ِدِقنَي فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari orang-orang yang benar
Al-Ahqaaf:22

ذَٰلَِك َما ُكنَت ِمنُْه تَِحيُد
itu apa yang adalah kamu dari padanya kamu lari

Qaaf:19

ذَا لََّقْد ُكنَت ِفى َغفَْلٍة مِّْن هَٰ
sesungguhnya adalah kamu di dalam lalai/lengah dari ini

Qaaf:22

يََٰليْتَِنى ُكنُت َمَعُهْم فَأَفُوزَ فَْوزًا َعِظيًما
amboi, kiranya aku adalah aku bersama mereka tentu aku mendapat

kemenangan keuntungan/kemenangan sangat berlipat ganda
An-Nisa:73 ُكنُت

إِن ُكنُت ُقْلتُُهۥ فََقْد َعلِْمتَُهۥ تَْعَلُم َما ِفى نَفِْسى
jika adalah aku aku mengatakannya maka sesungguhnya telah kamu

telah mengetahuinya amu mengetahui apa di dalam diriku
Al-Maidah:116

َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم ٱْلَغيَْب َلٱْستَْكثَرُْت ِمَن ٱْلَخيِْر
dan sekiranya adalah aku paling mengetahui yang gaib tentu aku

memperoleh banyak dari kebaikan
Al-A'raaf:188

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:28

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:63

بِّى َقاَل يََٰقْومِ أَرََءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلىٰ بَيِّنٍَة مِّن رَّ
dia mengatakan hai kaumku apakah pikiran kalian jika adalah aku

atas/terhadap bukti nyata dari Tuhanku
Huud:88

ُقْل ُسبَْحاَن َربِّى َهْل ُكنُت إاِلَّ بََشًرا رَُّسواًل
kamu hendaklah mengatakan maha suci Tuhanku bukankah adalah

aku kecuali/hanya manusia seorang rasul
Al-Isra:93

واََل َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ٱمْلُِضلِّنَي َعُضًدا
dan tidak ciptaan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak adalah aku orang

yang mengambil orang-orang yang menyesatkan pembantu/penolong
Al-Kahfi:51

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة َما ُدْمُت َحيًّا ِنى ِبٱلصَّ أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوصَٰ
dimana apa/saja adalah aku dan mewasiatkanlah kepadaku dengan

sholat dan zakat apa aku tetap/selama kehidupan
Maryam:31
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َقاَل رَبِّ لَِم َحَشرْتَِنىٓ أَْعَمىٰ َوَقْد ُكنُت بَِصيًرا
dia mengatakan Tuhan mengapa engkau mengumpulkan aku buta

dan/padahal sesungguhnya adalah aku maha melihat
Thaahaa:125

نََك إِنِّى ُكنُت ِمَن ٱلظَّٰلِِمنَي ُسبْحَٰ
maha suci engkau sesungguhnya aku adalah aku dari/termasuk yang

mendzalmi
Al-Anbiyaa':87

َما ُكنُت َقاِطَعًة أَْمًرا َحتَّىٰ تَْشَهُدوِن
tidak ada adalah aku (ia[lk]) yang memotong sesuatu

sehingga/sebelum menyaksikan
An-Naml:32

ِخِريَن إِن ُكنُت مَلَِن ٱلسَّٰ َو
dan sesungguhnya adalah aku sungguh dari/termasuk orang-orang

yang memperolokkan
Az-Zumar:56

ُقْل َما ُكنُت ِبْدًعا مَِّن ٱلرُُّسِل
kamu hendaklah mengatakan tidaklah adalah aku yang pertama dari

para rasul
Al-Ahqaaf:9

بًۢا َويَُقوُل ٱْلَكاِفُر يََٰليْتَِنى ُكنُت تُرَٰ
mengatakan (ia[lk]) yang membangkang/kafir amboi, kiranya aku

adalah aku tanah
An-Naba:40

إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
jika adalah kalian para yang beriman Al-Baqarah:91 ُكنتُم

إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Baqarah:93

آلِّنَي إِن ُكنتُم مِّن َقبْلِِهۦ مَلَِن ٱلضَّ َو
dan sungguh adalah kalian dari sebelumnya sungguh dari/termasuk

orang-orang yang sesat
Al-Baqarah:198

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kalian jika

adalah kalian para yang beriman
Al-Baqarah:248

بَوٰٓا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوذَُروا۟ َما بَِقىَ ِمَن ٱلرِّ
kalian hendaklah meninggalkan apa tersisa dari riba jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Baqarah:278

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sesungguhnya di dalam itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kalian

jika adalah kalian para yang beriman
Ali-Imran:49

َوأَنتُُم ٱأْلَْعَلْوَن إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan /padahal kamu lebih tinggi jika adalah kalian para yang beriman

Ali-Imran:139

فَاَل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
maka janganlah (kalian[lk]) takut kepada mereka[lk] dan takutlah

kepadaKu jika adalah kalian para yang beriman
Ali-Imran:175
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إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan

An-Nisa:43

فَِعنَد الـلَّـِه َمَغاِنُم َكِثيرَةٌ َكذَٰلَِك ُكنتُم مِّن َقبُْل
maka disisi Allah rampasan perang sangat banyak seperti itulah

adalah kalian dari sebelum
An-Nisa:94

أَْو ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَن تََضُعٓوا۟ أَْسلَِحتَُكْم َوُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
atau adalah kalian sakit akan kalian meletakkan senjata-senjata kalian

dan kalian ambillah kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:102

إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan

Al-Maidah:6

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوَعَلى الـلَّـِه فَتَوَكَّ
dan atas Allah maka kalianhendaklah bertawakkal jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:23

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Maidah:57

َقاَل ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia mengatakan kalian hendaklah bertawakal Allah jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:112

إِن ُكنتُم ِبـَٔايَِٰتِهۦ ُمؤِْمِننَي
jika adalah kalian kepada ayat-ayatNya para yang beriman

Al-An'aam:118

إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
jika adalah kalian para yang beriman

Al-A'raaf:85

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Anfaal:1

أَن تَْخَشْوهُ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
bahwa takutinya jika adalah kalian para yang beriman

At-Taubah:13

َءآْلـََٰٔن َوَقْد ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن
apakah sekarang dan sungguh/padahal adalah kalian dengannya

kalian minta menyegerakan
Yunus:51

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّْسلِِمنَي فََعَليِْه تَوَكَّ
maka atas/kepadaNya (kalian) bertawakkal jika adalah kalian orang-

orang yang berserah diri
Yunus:84

بَِقيَُّت الـلَّـِه َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
sisa (kb abstrak/kt sifat) Allah kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

para yang beriman
Huud:86
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يَِعظُُكُم الـلَّـُه أَن تَُعوُدوا۟ مِلِثْلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia menasehati kalian Allah bahwa menjanjikan agar sepertinya

selama-lamanya jika adalah kalian para yang beriman
An-Nuur:17

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ َقاَل رَبُّ ٱلسَّ
dia mengatakan tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian orang-orang yang meyakini
Asy-Syu'araa':24

َوِقيَل َلُهْم ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
dan dikatakan kepada mereka kalian hendaklah merasakan siksa

api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan
As-Sajdah:20

إِذْ َجآَءُكم بَْل ُكنتُم مُّْجرِِمنَي
ketika/tatkala ia datang kepada kalian bahkan adalah kalian orang-

orang yang berbuat dosa
Saba':32

ٱلَِّتى ُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
yang adalah kalian dengannya didustakan

Saba':42

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن هَٰ
ini hari putusan yang adalah kalian dengannya didustakan

Ash-Shaafaat:21

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ رَبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua jika adalah

kalian orang-orang yang meyakini
Ad-Dukhaan:7

ذَا َما ُكنتُم ِبِهۦ تَْمتَُروَن إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini apa (azab) adalah kalian dengannya kalian

meragukan
Ad-Dukhaan:50

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن ذُوُقوا۟ ِفتْنَتَُكْم هَٰ
kalian hendaklah merasakan fitnah kalian ini yang adalah kalian

dengannya kalian minta menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:14

ِذِه ٱلنَّاُر ٱلَِّتى ُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن هَٰ
ini api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan

Ath-Thuur:14

يَْدُعوُكْم لِتُؤِْمنُوا۟ ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثََٰقُكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
mereka memanggil kalian supaya beriman dengan/kepada tuhan

kalian dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab janji (dari) kalian
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Hadiid:8

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَدَُّعوَن َوِقيَل هَٰ
dan dikatakan ini yang adalah kalian dengannya meminta

Al-Mulk:27

ٱنطَلُِقٓوا۟ إَِلىٰ َما ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
(kalian[lk]) kemudian pergilah (kt peritah) kepada apa adalah kalian

dengannya didustakan
Al-Mursalaat:29

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن ثُمَّ يَُقاُل هَٰ
kemudian dikatakan ini yang adalah kalian dengannya didustakan

Al-
Mutaffifiin:17
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إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب َو
dan jika adalah kalian di dalam keraguan Al-Baqarah:23 ُكنتُْم

ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Al-Baqarah:23

ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Al-Baqarah:31

َوَما ُكنتُْم تَْكتُُموَن
dan tidak adalah kalian kalian sembunyikan

Al-Baqarah:33

َوالـلَّـُه ُمْخِرٌج مَّا ُكنتُْم تَْكتُُموَن
dan Allah yang mengeluarkan apa adalah kalian kalian sembunyikan

Al-Baqarah:72

ِدِقنَي فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Baqarah:94

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Baqarah:111

أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء إِذْ َحَضَر يَْعُقوَب ٱمْلَْوُت
atau/apakah adalah kalian para saksi-saksi ketika ia menghadiri

yaqub kematian
Al-Baqarah:133

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:144

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:150

َوٱْشُكُروا۟ لِـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur kepada Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
Al-Baqarah:172

َوأَن تَُصوُموا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bahwa berpuasa kebaikan bagi kalian jika adalah kalian kalian

mengetahui
Al-Baqarah:184

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187

َوأَن تََصدَُّقوا۟ َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan jika kalian membenarkan kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:280
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إِن ُكنتُْم َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian atas/terhadap perjalanan

Al-Baqarah:283

ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الـلَّـَه فَٱتَِّبُعوِنى يُْحِببُْكُم الـلَّـُه
kamu hendaklah mengatakan jika adalah kalian kalian mencintai

Allah maka ikutilah aku dia mencintai kamu Allah
Ali-Imran:31

ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian

memperselisihkan
Ali-Imran:55

َولَِٰكن ُكونُوا۟ َربَِّٰنيِّۦَن ِبَما ُكنتُْم تَُعلُِّموَن ٱْلِكتََٰب
akan tetapi adalah mereka yang bertuhan dengan sebab adalah kalian

kalian mengajarkan kitab
Ali-Imran:79

َوِبَما ُكنتُْم تَْدرُُسوَن
dan dengan sebab adalah kalian kalian mempelajari

Ali-Imran:79

ِدِقنَي فَٱتُْلوَهآ إِن ُكنتُْم صَٰ
maka/lalu bacalah ia jika adalah kalian para yang membenarkan

Ali-Imran:93

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعَدآًء
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian ketika adalah

kalian bermusuh-musuhan
Ali-Imran:103

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa disebabkan adalah

kalian kalian mengingkari
Ali-Imran:106

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس ُكنتُْم َخيَْر أُمَّ
adalah kalian sebaik-baik ummat dia mengeluarkan/lahit bagi/untuk

manusia
Ali-Imran:110

َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian ayat-ayat jika

adalah kalian kalian menggunakan akal
Ali-Imran:118

َوَلَقْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن ٱمْلَْوَت ِمن َقبِْل
dan sesungguhnya adalah kalian mereka supaya mengangan-

angankan kematian dari sebelum
Ali-Imran:143

ُقل لَّْو ُكنتُْم ِفى بُيُوِتُكْم َلبََرزَ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah kalian di dalam rumah

kalian niscaya dia telah menampakkan
Ali-Imran:154

ِدِقنَي ُقْل فَٱْدرَُءوا۟ َعْن أَنفُِسُكُم ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah menolak dari

diri-diri kalian kematian jika adalah kalian para yang membenarkan
Ali-Imran:168

ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Ali-Imran:183
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إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nisa:59

ُم ٱمْلَْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِفى بُُروجٍ مَُّشيََّدٍة أَيَْن َما تَُكونُوا۟ يُْدرِككُّ
dimana saja adalah kalian akan didapatkan kalian (olehnya) kematian
kendatipun adalah kalian di dalam benteng yang sangat tinggi kokoh

An-Nisa:78

َقاُلوا۟ ِفيَم ُكنتُْم َقاُلوا۟ ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata bagaimana adalah kalian mereka berkata adalah kami

orang-orang yang dalam kondisi tertindas di dalam bumi/negeri
An-Nisa:97

۟ ُروا إِن ُكنتُْم ُجنُبًا فَٱطَّهَّ َو
dan jika adalah kalian berjunub maka kalian hendaklah mencuci

Al-Maidah:6

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن ٱْلِكتَِٰب َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر َكِثيًرا مِّمَّ
sangat banyak dari apa adalah kalian kalian menyembunyikan dari

kitab dan memaafkan dari sangat banyak
Al-Maidah:15

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/tentang apa adalah kalian

tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan
Al-Maidah:48

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-Maidah:105

أَيَْن ُشرََكآؤُُكُم ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dimana sekutu-sekutu/sesembahan kalian orang-orang yang adalah

kalian kalian sangkakan / ujarkan
Al-An'aam:22

َقاُلوا۟ بََلىٰ َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
mereka berkata ya benar dan demi tuhan kami dia mengatakan maka
kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan sebab adalah kalian

kalian mengingkari

Al-An'aam:30

ِدِقنَي أََغيَْر الـلَّـِه تَْدُعوَن إِن ُكنتُْم صَٰ
apakah selain Allah mereka menyeru jika adalah kalian para yang

membenarkan
Al-An'aam:40

ثُمَّ إَِليِْه َمرِْجُعُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaNya tempat kembali kalian kemudian diterangkan

kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Al-An'aam:60

فَأَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ أََحقُّ ِبٱأْلَْمِن إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
maka manakah pisahan dua golongan lebih berhak dengan keamanan

jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-An'aam:81

ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93
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َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan sesatkan dari kalian apa adalah kalian kalian sangkakan / ujarkan

Al-An'aam:94

ِدِقنَي ُٔوِنى ِبِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ نَبّـِ
kalian hendaklah menerangkan kepadaku dengan pengetahuan jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-An'aam:143

أَرَْحاُم ٱأْلُنثَيَنْيِ أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء
paling/lebih penyayang dua yang perempuan ataukah adalah kalian

para saksi-saksi
Al-An'aam:144

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
lalu dia merangkan kepada kalian tentang apa adalah kalian tentang

(kebenaran) itu kalian memperselisihkan
Al-An'aam:164

َقاُلٓوا۟ أَيَْن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
mereka berkata dimana apa adalah kalian mereka menyeru dari selain

Allah
Al-A'raaf:37

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa adalah

kalian kalian melakukan
Al-A'raaf:39

أَن ِتْلُكُم ٱْلَجنَُّة أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
bahwa itulah surga diwariskannya dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-A'raaf:43

َقاُلوا۟ َمآ أَْغنَىٰ َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن
mereka berkata tidak dia memberi manfaat dari kalian kumpulkanlah
oleh kamu dan tidak adalah kalian kalian akan menyombongkan diri

Al-A'raaf:48

َوٱذُْكُرٓوا۟ إِذْ ُكنتُْم َقلِياًل فََكثَّرَُكْم
dan ingatlah ketika adalah kalian sedikit maka/lalu (ia) benar-benar

memperbanyak kalian
Al-A'raaf:86

ِدِقنَي فَٱْدُعوُهْم فَْليَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka serulah merka maka hendaklah memenuhi bagi kalian jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-A'raaf:194

فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
maka kalian hendaklah merasakan azab / siksa dengan apa/sebab

adalah kalian kalian mengingkari
Al-Anfaal:35

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41

ذَا َما َكنَزْتُْم أِلَنفُِسُكْم فَذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِنزُوَن هَٰ
ini apa (kalian) menyimpan untuk diri kalian maka kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian menyimpan
At-Taubah:35
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ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
At-Taubah:41

لَّن يُتََقبََّل ِمنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم َقْوًما فَِٰسِقنَي
tidak menjadi diterima diantara kalian sesungguhnya kalian adalah

kalian kaum orang-orang fasik/jahat
At-Taubah:53

ُقْل أَِبلـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ َورَُسولِِهۦ ُكنتُْم تَْستَْهزُِءوَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dengan Allah dan ayat-ayatNya

dan rasul-nya adalah kalian kelak akan memperolok-olok
At-Taubah:65

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian

kalian melakukan
At-Taubah:94

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian

kalian melakukan
At-Taubah:105

َحتَّىٰٓ إِذَا ُكنتُْم ِفى ٱْلفُْلِك َوَجَريَْن ِبِهم
sehingga apabila adalah kalian di dalam perahu dan (mereka[pr])

meluncur/melaju dengan mereka
Yunus:22

ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُكْم فَنُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada kami tempat kembali kalian maka/lalu dijelaskan

kepada kalian[lk] dengan/tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Yunus:23

َوُشرََكآؤُُكْم فَزَيَّْلنَا بَيْنَُهْم َوَقاَل ُشرََكآؤُُهم مَّا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدوَن
dan sekutu-sekutu kalian maka/lalu (kami) pisahkan diantara mereka
dan dia mengucapkan sekutu-sekutu mereka tidak ada adalah kalian

kepada kami kalian menyembah

Yunus:28

ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Yunus:38

ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Yunus:48

َهْل تُْجزَْوَن إاِلَّ ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
apakah kalian diberi balasan kecuali dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Yunus:52

َوَقاَل ُموَسىٰ يََٰقْومِ إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه
dan dia mengucapkan Musa hai kaumku jika adalah kalian apakah

kalian beriman kepada Allah
Yunus:84

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َشكٍّ مِّن ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia jika adalah kalian di

dalam keraguan dari agama
Yunus:104

ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Huud:13
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إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي
jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan

Yusuf:10

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََلُ أَفْتُوِنى ِفى رُْءيَٰىَ إِن ُكنتُْم لِلرُّْءيَا تَْعبُُروَن
wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di dalam mimpiku

jika adalah kalian bagi mimpi ajarkan
Yusuf:43

ِذِبنَي َقاُلوا۟ فََما َجزَٰٓؤُهُۥٓ إِن ُكنتُْم كَٰ
mereka berkata maka apa balasannya jika adalah kalian orang-orang

yang mendustakan
Yusuf:74

ؤآَُلِء بَنَاِتىٓ إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي َقاَل هَٰٓ
dia mengatakan mereka ini puteri-puteriku jika adalah kalian orang-

orang yang mengerjakan
Al-Hijr:71

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27

بََلىٰٓ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
ya/benar sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan/terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
An-Nahl:28

ٱْدُخُلوا۟ ٱْلَجنََّة ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian hendaklah masuk surga ini dengan apa/disebabkan adalah

kalian kalian melakukan
An-Nahl:32

فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر إِن ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka tanyakanlah ahlul/ahli peringatan jika adalah kalian tidak kalian

mengetahui
An-Nahl:43

ا ُكنتُْم تَفْتَُروَن تَالـلَّـِه َلتُْسـَُٔلنَّ َعمَّ
demi Allah sungguh akan ditanya dari/tentang apa adalah kalian

(kalian) mengada-ada
An-Nahl:56

َ َلُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن َوَليُبَيِّننَّ
dan sungguh akan menjelaskan bagi kalian pada hari kiamat-kiamat
apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan

An-Nahl:92

ا ُكنتُْم تَْعَمُلوَن َوَلتُْسـَُٔلنَّ َعمَّ
dan sungguh akan ditanya dari/tentang apa adalah kalian kalian

melakukan
An-Nahl:93

إِنََّما ِعنَد الـلَّـِه ُهَو َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
sesungguhnya hanyalah disisi Allah dia kebaikan bagi kalian jika

adalah kalian kalian mengetahui
An-Nahl:95

َوٱْشُكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur nikmat Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
An-Nahl:114
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إِن ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن
jika adalah kalian tidak kalian mengetahui

Al-Anbiyaa':7

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Anbiyaa':38

َقاَل َلَقْد ُكنتُْم أَنتُْم َوَءابَآؤُُكْم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
dia mengatakan sesungguhnya adalah kalian kalian dan bapak-bapak

kalian di dalam tambahan kesesatan yang nyata
Al-Anbiyaa':54

َقاُلوا۟ َحرُِّقوهُ َوٱنُصُرٓوا۟ َءالَِهتَُكْم إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي
mereka berkata (kalian) membakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan

kalian jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':68

ذَا يَْوُمُكُم ٱلَِّذى ُكنتُْم تُوَعُدوَن هَٰ
ini hari kalian yang adalah kalian kalian diberi nasehat

Al-Anbiyaa':103

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5

الـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-kiamat

dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian
memperselisihkan

Al-Hajj:69

َِن ٱأْلَرُْض َوَمن ِفيَهآ إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن ُقل ملِّ
kamu hendaklah mengatakan kepunyaan siapakah bumi dan

orang/apa-apa didalamnya jika adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:84

َوُهَو يُجِيُر واََل يَُجاُر َعَليِْه إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan dia (ia) didampingi dan tidak dilindungi atasnya jika adalah

kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:88

قََٰل إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل لَّْو أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dia mengatakan tidaklah (kalian) menempati melainkan sedikit

sekiranya bahwa kamu adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:114

إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nuur:2

َقاَل رَبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُْم تَْعِقُلوَن
dia mengatakan tuhan timur dan barat dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian kalian menggunakan akal
Asy-Syu'araa':28

َقاَل أَفَرََءيْتُم مَّا ُكنتُْم تَْعبُُدوَن
dia mengatakan maka apakah(kalian) perhatikan apa adalah kalian

kalian menyembah
Asy-Syu'araa':75
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َوِقيَل َلُهْم أَيَْن َما ُكنتُْم تَْعبُُدوَن
dan dikatakan kepada mereka dimana apakah adalah kalian kalian

menyembah
Asy-Syu'araa':92

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
An-Naml:64

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
An-Naml:71

أَمَّاذَا ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
atau apakah adalah kalian kalian melakukan

An-Naml:84

َهْل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
apakah/tidakkah kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian

kalian melakukan
An-Naml:90

ِدِقنَي ُهَو أَْهَدٰى ِمنُْهَمآ أَتَِّبْعُه إِن ُكنتُْم صَٰ
dia lebih mendapat petunjuk diantara keduanya (aku) mengikutinya

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Qashash:49

ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
orang-orang yang adalah kalian kalian sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:62

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian kalian
sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:74

فَاَل تُِطْعُهَمآ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
maka janganlah ditaati oleh keduanya kepadaku tempat kembali

kalian lalu akan ku-beritahukan kalian dengan/tentang apa adalah
kalian kalian melakukan

Al-Ankabuut:8

َوٱتَُّقوهُ ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bertakwalah kepada-Nya yang demikian itu bagi kalian kebaikan

bagi kalian jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-Ankabuut:16

َويَُقوُل ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
mengatakan kalian hendaklah merasakan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-Ankabuut:55

ذَا يَْوُم ٱْلبَْعِث َولَِٰكنَُّكْم ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن فَهَٰ
maka ini hari berbangkit tetapi kalian adalah kalian tidak kalian

mengetahui
Ar-Ruum:56

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaku tempat kembali kalian lalu akan ku-beritahukan

kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Luqman:15
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إِنَّا نَِسينَُٰكْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami (kami) melupakan kalian[lk] dan dirasakanlah

siksa pengekalan dengan apa/sebab adalah kalian kalian melakukan
As-Sajdah:14

ِدِقنَي ذَا ٱْلفَتْحُ إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini keputusan/kemenangan

jika adalah kalian para yang membenarkan
As-Sajdah:28

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Saba':29

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
YaaSiin:48

واََل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan tidak kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian kalian

melakukan
YaaSiin:54

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن هَٰ
ini neraka jahanam yang adalah kalian kalian diberi nasehat

YaaSiin:63

ٱْصَلْوَها ٱْليَْوَم ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
masuklah kedalamnya hari ini karena adalah kalian kalian

mengingkari
YaaSiin:64

َقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم ُكنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن ٱْليَِمنيِ
mereka berkata sesungguhnya kalian adalah kalian datang kepada

kami dari sebelah kanan
Ash-Shaafaat:28

بَْل ُكنتُْم َقْوًما طَِٰغنَي
bahkan adalah kalian kaum durhaka

Ash-Shaafaat:30

َوَما تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan tidak kalian diberi balasan kecuali apa adalah kalian kalian

melakukan
Ash-Shaafaat:39

ِدِقنَي فَأْتُوا۟ ِبِكتَِٰبُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan kitab kalian jika adalah

kalian para yang membenarkan

Ash-
Shaafaat:157

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian lalu dia

merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian kalian
melakukan

Az-Zumar:7

َوِقيَل لِلظَّٰلِِمنَي ذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن
dan dikatakan pada orang-orang yang zalim kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian kalian melakukan
Az-Zumar:24

ثُمَّ ِقيَل َلُهْم أَيَْن َما ُكنتُْم تُْشرُِكوَن
kemudian dia dikatakan kepada mereka dimana apa (berhala) adalah

kalian kalian mempersekutukan
Ghafir:73
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ذَٰلُِكم ِبَما ُكنتُْم تَفْرَُحوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
yang demikian itu bagi kalian dengan apa adalah kalian gembira di

dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Ghafir:75

َوِبَما ُكنتُْم تَْمرَُحوَن
dan dengan apa adalah kalian sombong/congkak

Ghafir:75

َوَما ُكنتُْم تَْستَِتُروَن أَن يَْشَهَد َعَليُْكْم
dan tidak adalah kalian bersembunyi untuk menyaksikan atas kalian

Fush-Shilat:22

أاَلَّ تََخافُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟ َوأَبِْشُروا۟ ِبٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن
janganlah takut dan janganlah kalian bersedih hati dan (kalian[lk])

gembirakanlah dengan surga yang adalah kalian kalian diberi nasehat
Fush-Shilat:30

إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
jika adalah kalian hanya kepadanya kalian menyembah

Fush-Shilat:37

أَن ُكنتُْم َقْوًما مُّْسرِِفنَي
karena adalah kalian kaum orang-orang yang melampaui batas

Az-Zukhruf:5

َوِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتىٓ أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan itulah(tunggal) surga yang diwariskannya sebab adalah kalian

kalian melakukan
Az-Zukhruf:72

ِدِقنَي فَأْتُوا۟ ِبـَٔابَآِئنَآ إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan bapak-bapak kami jika

adalah kalian para yang membenarkan
Ad-Dukhaan:36

ِدِقنَي إِن ُكنتُْم صَٰ
jika adalah kalian para yang membenarkan

Al-Jaatsiyah:25

تُْدَعىٰٓ إَِلىٰ ِكتَِٰبَها ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dipanggil kepada kitabnya/catatannya pada hari kalian diberi balasan

apa yang adalah kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:28

إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسخُ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami adalah kami mohon mencoret apa yang adalah

kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:29

ِدِقنَي أَْو أَثَٰرٍَة مِّْن ِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ
atau bekas-bekas/peninggalan dari pengetahuan jika adalah kalian

para yang membenarkan
Al-Ahqaaf:4

ِبَما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dengan sebab adalah kalian kalian akan menyombongkan diri di

dalam bumi dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Ahqaaf:20

َوِبَما ُكنتُْم تَفُْسُقوَن
dan dengan sebab adalah kalian berbuat fasik

Al-Ahqaaf:20

5051

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَربِّنَا َقاَل فَذُوُقوا۟ ٱْلَعذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
dan demi tuhan kami dia mengatakan maka kalian hendaklah

merasakan azab / siksa sebab adalah kalian kalian mengingkari
Al-Ahqaaf:34

ِدِقنَي ِن إِن ُكنتُْم صَٰ يمَٰ أَْن َهَدىُٰكْم لِإْلِ
bahwa dia telah memberi petunjuk kepada kalian kepada keimanan

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Hujuraat:17

إِنََّما تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya hanyalah kalian diberi balasan apa yang adalah kalian

kalian melakukan
Ath-Thuur:16

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan terhadap apa adalah

kalian kalian melakukan
Ath-Thuur:19

فََلوآَْل إِن ُكنتُْم َغيَْر َمِديِننَي
maka mengapa tidak jika adalah kalian tidak / bukan / selain orang-

orang yang menguasai
Al-Waqi'a:86

ِدِقنَي تَرِْجُعونََهآ إِن ُكنتُْم صَٰ
mengembalikannya jika adalah kalian para yang membenarkan

Al-Waqi'a:87

َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما ُكنتُْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan dia beserta kalian dimana apa adalah kalian dan Allah dengan

apa-apa kalian melakukan maha melihat
Al-Hadiid:4

ًدا ِفى َسِبيلِى إِن ُكنتُْم َخرَْجتُْم ِجهَٰ
jika adalah kalian kalian mengeluarkan kesungguhan di dalam

jalanku

Al-
Mumtahinah:1

ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Ash-Shaff:11

ِدِقنَي فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Jumu'ah:6

َدِة فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن هَٰ َوٱلشَّ
dan yang menyaksikan lalu dia merangkan kepada kalian terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Jumu'ah:8

ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian jika adalah kalian

kalian mengetahui
Al-Jumu'ah:9

إِنََّما تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya hanyalah kalian diberi balasan apa adalah kalian kalian

melakukan
At-Tahriim:7

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Mulk:25
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َلْو ُكنتُْم تَْعَلُموَن
jika adalah kalian kalian mengetahui

Nuh:4

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan apa/karena

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Mursalaat:43

َ تُرِْدَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َوِزينَتََها إِن ُكننتُّ
jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan kehidupan dunia dan

perhiasannya
Al-Ahzab:28 َ ُكننتُّ

َ تُرِْدَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلدَّاَر ٱأْلَِخرَةَ إِن ُكننتُّ َو
dan jika (kalian[pr]) adalah dihendaki/diharapkan Allah dan rasul-nya

dan kampung akhirat
Al-Ahzab:29

َوٱْستَْغِفِرى لِذَنِۢبِك إِنَِّك ُكنِت ِمَن ٱْلَخاِطـِٔنَي
dan mohon ampunlah bagi/atas dosa kamu[pr] sesungguhnya kamu

(kamu) adalah dari orang-orang yang bersalah
Yusuf:29 ُكنِت

إِن ُكنَّ يُؤِْمنَّ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kami dia beriman kepada Allah dan hari akhirat Al-Baqarah:228 ُكنَّ

فَِإن ُكنَّ ِنَسآًء فَْوَق ٱثْنَتنَْيِ
maka jika adalah kami perempuan di atas dua orang perempuan

An-Nisa:11

إِن ُكنَّ أُ۟ولَِٰت َحْمٍل فَأَنِفُقوا۟ َعَليِْهنَّ َحتَّىٰ يََضْعَن َحْمَلُهنَّ َو
dan jika adalah kami mempunyai kandungan maka (kalian[lk]) beri

nafkah lah atas mereka sehingga (mereka) meletakkan/
menanggalkan kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:6

َقاُلوا۟ ِفيَم ُكنتُْم َقاُلوا۟ ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata bagaimana adalah kalian mereka berkata adalah kami

orang-orang yang dalam kondisi tertindas di dalam bumi/negeri
An-Nisa:97 ُكنَّا

إآِلَّ أَن َقاُلوا۟ َوالـلَّـِه َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي
kecuali bahwa mereka berkata demi Allah tuhan kami tidak ada

adalah kami para yang mempersekutukan
Al-An'aam:23

إِن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم َلغَِٰفلنَِي َو
dan sesungguhnya adalah kami dari pelajaran/bacaan mereka

sungguh orang-orang yang lalai
Al-An'aam:156

إآِلَّ أَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
kecuali bahwa mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami

orang-orang menindas
Al-A'raaf:5

نَّ َعَليِْهم ِبِعْلمٍ َوَما ُكنَّا َغآِئِبنَي فََلنَُقصَّ
maka sesungguhnya kami akan mengkisahkan atas mereka dengan

pengetahuan dan tidak adalah kami para yang menggaibi
Al-A'raaf:7
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َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَى َلوآَْل أَْن َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan tidak adalah kami agar kami menujukkan jika tidak bahwa dia

menunjuki kami Allah
Al-A'raaf:43

أَْو نُرَدُّ فَنَْعَمَل َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل
atau kami dikembalikan lalu berbuat tidak / bukan / selain yang

adalah kami mengerjakan
Al-A'raaf:53

إِن ُكنَّا نَْحُن ٱْلغَٰلِِبنَي
jika adalah kami kami para pemenang

Al-A'raaf:113

ذَا غَِٰفلنَِي إِنَّا ُكنَّا َعْن هَٰ
sesungguhnya kami adalah kami dari/tentang ini para

pengabai/pelengah
Al-A'raaf:172

َوَلِئن َسأَْلتَُهْم َليَُقوُلنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka tentu akan mengatakan
sesungguhnya hanyalah adalah kami mencela/memperolok-olok dan

memain-mainkan

At-Taubah:65

إِن ُكنَّا َعْن ِعبَاَدِتُكْم َلغَِٰفلنَِي
bahwa adalah kami dari hamba kalian sungguh orang-orang yang

lalai
Yunus:29

َمآِء وآََل واََل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَليُْكْم ُشُهوًدا ِمن مِّثَْقاِل ذَرٍَّة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفى ٱلسَّ
أَْكبََر إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ

dan tidak kalian melakukan dari pekerjaan/amal melainkan adalah
kami atas kalian saksi-saksi dari seberat zarrah/biji sangat kecil di

dalam bumi dan tidak di dalam langit dan tidak terbesar melainkan di
dalam kitab yang nyata

Yunus:61

ِدِقنَي فَأََكَلُه ٱلذِّئُْب َوَمآ أَنَت ِبُمؤِْمٍن لَّنَا َوَلْو ُكنَّا صَٰ
maka/lalu memakannya serigala dan tidak kamu dengan percaya bagi

kami walaupun adalah kami para yang membenarkan
Yusuf:17

رِِقنَي ِجئْنَا لِنُفِْسَد ِفى ٱأْلَرِْض َوَما ُكنَّا سَٰ
kami datangkan untuk dirusak di dalam bumi dan tidak adalah kami

orang-orang yang mencuri
Yusuf:73

ِفِظنَي َوَما ُكنَّا لِْلَغيِْب حَٰ
dan tidak adalah kami kepada yang gaib orang-orang yang menjaga

Yusuf:81

َوْسـَِٔل ٱْلَقْريََة ٱلَِّتى ُكنَّا ِفيَها
dan tanyakanlah negeri yang adalah kami didalamnya/disana

Yusuf:82

ِطـِٔنَي إِن ُكنَّا َلخَٰ َو
dan sesungguhnya adalah kami sungguh orang-orang yang bersalah

Yusuf:91

ِطـِٔنَي إِنَّا ُكنَّا خَٰ
sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang bersalah

Yusuf:97

بًا إِن تَْعَجْب فََعَجٌب َقْوُلُهْم أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ َو
dan jika herankan maka yang mengherankan ucapan/perkataan

mereka apakah apabila adalah kami tanah
Arraad:5
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ْغنُوَن َعنَّا إِنَّا ُكنَّا َلُكْم تَبًَعا فََهْل أَنتُم مُّ
sesungguhnya kami adalah kami bagi kalian pengikut maka apakah

kalian orang-orang yang kaya dari kami
Ibrahim:21

َلَم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُسٓوءٍۭ فَأَْلَقُوا۟ ٱلسَّ
lalu (mereka) melemparkanlah penyerahan/tunduk tidak adalah kami

mengerjakan dari jelek
An-Nahl:28

ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86

َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّىٰ نَبَْعَث رَُسواًل
dan tidak adalah kami (mereka) yang mendapat azab yang sangat

pedih sehingga/sebelum mengutus seorang rasul
Al-Isra:15

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا
dan mereka berkata apakah apabila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur
Al-Isra:49

َوَقاُلٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما َورُفَٰتًا أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا
dan mereka berkata apakah bila adalah kami tulang belulang dan

benda-benda yang hancur apakah sesungguhnya (kami) pasti orang
yang akan dibangkitkan penciptaan baru

Al-Isra:98

َقاَل ذَٰلَِك َما ُكنَّا نَبْغِ
dia mengatakan itu apa yang adalah kami menginginkan

Al-Kahfi:64

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':14

لَّٱتََّخذْنَُٰه ِمن لَُّدنَّآ إِن ُكنَّا فَِٰعلنَِي
tentu Kami mengambil/menjadikannya dari sisi kami jika adalah

kami orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':17

َليَُقوُلنَّ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
tentu akan mengatakan aduhai celaka kami sesungguhnya kami

adalah kami orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':46

ذَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يََٰويَْلنَا َقْد ُكنَّا ِفى َغفَْلٍة مِّْن هَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari aduhai celaka kami sungguh

telah adalah kami di dalam lalai/lengah daripada ini
Al-Anbiyaa':97

بَْل ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
bahkan adalah kami orang-orang menindas

Al-Anbiyaa':97

إِنَّا ُكنَّا فَِٰعلنَِي
sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang mengerjakan

Al-Anbiyaa':104
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َوَما ُكنَّا َعِن ٱْلَخْلِق غَِٰفلنَِي
dan tidak adalah kami dari/terhadap kejadian/ciptaan para

pengabai/pelengah

Al-
Mu'minuun:17

إِن ُكنَّا مَلُبْتَلنَِي إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت َو
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda dan sesungguhnya

adalah kami sungguh menguji/menimpakan azab

Al-
Mu'minuun:30

أَِئنَّ َلنَا أَلَْجًرا إِن ُكنَّا نَْحُن ٱْلغَٰلِِبنَي
apakah sesungguhnya (kami) bagi kami sungguh (dapat) upah

sesungguhnya adalah kami kami para pemenang
Asy-Syu'araa':41

تَالـلَّـِه إِن ُكنَّا َلِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
demi Allah sesungguhnya adalah kami dalam tambahan kesesatan

yang nyata
Asy-Syu'araa':97

ِذْكَرٰى َوَما ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
sebutan dan tidak adalah kami orang-orang menindas

Asy-
Syu'araa':209

بًا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari apakah

telah adalah kami tanah
An-Naml:67

تَتُْلوا۟ َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا َولَِٰكنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
mereka membaca atas mereka ayat-ayat Kami akan tetapi adalah

kami para rasul-rasul
Al-Qashash:45

إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبْلِِهۦ ُمْسلِِمنَي
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelumnya orang-orang yang

berserah diri
Al-Qashash:53

َوَما ُكنَّا ُمْهلِِكى ٱْلُقَرىٰٓ إاِلَّ َوأَْهُلَها ظَٰلُِموَن
dan tidak adalah kami (ia) yang membinasakan negeri kecuali dan

penduduknya orang-orang yang dzalim
Al-Qashash:59

إِنَّا ُكنَّا َمَعُكْم أََوَليَْس
sesungguhnya kami adalah kami beserta kalian atau setiap

Al-Ankabuut:10

َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل أََو
tidak / bukan / selain yang adalah kami mengerjakan atau setiap

Faathir:37

َمآِء َوَما ُكنَّا ُمنزِلِنَي ِمن ُجنٍد مَِّن ٱلسَّ
dari tentara dari langit dan tidak adalah kami orang-orang yang

menurunkan
YaaSiin:28

فَأَْغَويْنَُٰكْم إِنَّا ُكنَّا غَِٰويَن
maka (kami) telah menyesatkan (kalian) sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang yang tersesat
Ash-Shaafaat:32

ُكنَّا نَُعدُُّهم مَِّن ٱأْلَْشرَاِر
adalah kami menghitung mereka dari orang-orang jahat

Shaad:62

إِنَّا ُكنَّا َلُكْم تَبًَعا
sesungguhnya kami adalah kami bagi kalian pengikut

Ghafir:47
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وََكفَرْنَا ِبَما ُكنَّا ِبِهۦ ُمْشرِِكنَي
dan (kami) mengingkari dengan apa adalah kami dengannya para

yang mempersekutukan
Ghafir:84

ذَا َوَما ُكنَّا َلُهۥ ُمْقرِِننَي هَٰ
ini dan tidak adalah kami baginya orang-orang yang menyertai

Az-Zukhruf:13

إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن
sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang memberi

peringatan
Ad-Dukhaan:3

أَْمًرا مِّْن ِعنِدنَآ إِنَّا ُكنَّا ُمرِْسلنَِي
sesuatu dari sisi Kami sesungguhnya kami adalah kami para rasul-

rasul
Ad-Dukhaan:5

إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسخُ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami adalah kami mohon mencoret apa yang adalah

kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:29

َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُكنَّا َقبُْل ِفىٓ أَْهلِنَا ُمْشِفِقنَي
mereka berkata sesungguhnya kami adalah kami sebelum di dalam /

pada keluarga kami orang-orang yang takut
Ath-Thuur:26

إِنَّا ُكنَّا ِمن َقبُْل نَْدُعوهُ إِنَُّهۥ ُهَو ٱْلبَرُّ ٱلرَِّحيُم
sesungguhnya kami adalah kami dari sebelum menyembah-nya

sesungguhnya dia dia Yang Melimpahkan Kebaikan sangat
penyayang

Ath-Thuur:28

َوَقاُلوا۟ َلْو ُكنَّا نَْسَمعُ أَْو نَْعِقُل
dan mereka berkata sekiranya adalah kami mendengarkan atau

memikirkan
Al-Mulk:10

ِعيِر ِب ٱلسَّ َما ُكنَّا ِفىٓ أَْصحَٰ
tidaklah adalah kami di dalam / pada kaum/golongan nyala

api/neraka
Al-Mulk:10

َن َربِّنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci tuhan kami sesungguhnya kami adalah

kami orang-orang menindas
Al-Qalam:29

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا طَِٰغنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

durhaka
Al-Qalam:31

ْمعِ َوأَنَّا ُكنَّا نَْقُعُد ِمنَْها َمقَِٰعَد لِلسَّ
dan bahwasannya adalah kami duduk daripadanya (langit) tempat-

tempat duduk untuk mendengarkan
Al-Jinn:9

ذَٰلَِك ُكنَّا طَرَآِئَق ِقَدًدا
itu adalah kami jalan-jalan berbeda-beda

Al-Jinn:11

أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما نَِّخرَةً
apakah apabila adalah kami tulang belulang kehancuran

An-Naziaat:11
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َل ٱمْلُؤِْمِننَي أَن ُكنَّآ أَوَّ
karena adalah kami paling pertama orang-orang yang beriman Asy-Syu'araa':51 ُكنَّآ

ِسـِٔنَي فَُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
maka kami katakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-Baqarah:65 ۟ ُكونُوا

َرٰى تَْهتَُدوا۟ َوَقاُلوا۟ ُكونُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ
dan mereka berkata adalah mereka yahudi atau nasrani mereka telah

mendapat petunjuk
Al-Baqarah:135

ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا۟ ِعبَاًدا لِّى ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kemudian ia mengatakan kepada manusia adalah mereka hamba

bagiku dari selain Allah
Ali-Imran:79

َولَِٰكن ُكونُوا۟ َربَِّٰنيِّۦَن ِبَما ُكنتُْم تَُعلُِّموَن ٱْلِكتََٰب
akan tetapi adalah mereka yang bertuhan dengan sebab adalah kalian

kalian mengajarkan kitab
Ali-Imran:79

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

ِسـِٔنَي ُقْلنَا َلُهْم ُكونُوا۟ ِقرََدةً خَٰ
kami mengatakan kepada mereka adalah mereka kera-kera yang

menghinakan
Al-A'raaf:166

ُقْل ُكونُوا۟ ِحَجارَةً أَْو َحِديًدا
kamu hendaklah mengatakan adalah mereka batu atau besi

Al-Isra:50

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

۟ ُكونُٓوا

ُقْلنَا يَٰنَاُر ُكوِنى بَرًْدا َوَسلًَٰما َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kami mengatakan hai api jadilah aku dingin dan selamat

atasku/terhadapku Ibrahim
Al-Anbiyaa':69 ُكوِنى

ُقْل أََوَلْو َكانُوا۟ اَل يَْملُِكوَن َشيْـًٔا واََل يَْعِقُلوَن يَْعِقُلوَن
kamu hendaklah mengatakan atau setiap adalah mereka adalah

mereka tidak menguasai sesuatu mereka menggunakan akal mereka
menggunakan akal

Az-Zumar:43 اَل
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لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم َلُهْم َجنٌَّٰت
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan bagi mereka kebun Ali-Imran:198 لَِٰكِن

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

لَِٰكِن ٱلظَّٰلُِموَن ٱْليَْوَم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Maryam:38

لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan

Az-Zumar:20

يَك ِببََدِنَك لِتَُكوَن مِلَْن َخْلفََك َءايًَة فَٱْليَْوَم نُنَجِّ
maka pada hari ini diselamatkan kamu dengan badanmu agar adalah

kalian bagi orang belakangmu ayat-ayat/pelajaran
Yunus:92 لِتَُكوَن

َعَلىٰ َقْلِبَك لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُنِذِريَن
atas/terhadap hatimu agar adalah kalian dari/diantara orang-orang

yang memberi peringatan

Asy-
Syu'araa':194

بَطْنَا َعَلىٰ َقْلِبَها لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َلوآَْل أَن رَّ
jika tidak bahwa (kami) meneguhkan atas/terhadap hatinya agar

adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang beriman
Al-Qashash:10

ثُمَّ لِتَُكونُوا۟ ُشيُوًخا َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ ِمن َقبُْل
kemudian agar kalian menjadi tua dan diantara kamu orang

diwafatkan dari sebelum
Ghafir:67 ۟ لِتَُكونُوا

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian danadalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78
لِيَُكوَن

َلِمنَي نَِذيًرا لِيَُكوَن لِْلعَٰ
supaya keduanya menjadi hati mereka peringatan besar

Al-Furqon:1

فَٱْلتََقطَُهۥٓ َءاُل ِفْرَعْوَن لِيَُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحزَنًا
maka memungutnya keluarga fir'aun supaya keduanya menjadi bagi

mereka musuh dan kesedihan
Al-Qashash:8

ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن ٱأْلَْسفَلنَِي
dari jin-jin dan manusia jadikan keduanya di bawah telapak-telapak

kaki kami supaya keduanya menjadi dari orang-orang yang hina
Fush-Shilat:29 لِيَُكونَا
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ِعيِر ِب ٱلسَّ إِنََّما يَْدُعوا۟ ِحزْبَُهۥ لِيَُكونُوا۟ ِمْن أَْصحَٰ
sesungguhnya hanyalah mereka menyeru golongannya supaya

(mereka[lk]) adalah dari kaum/golongan nyala api/neraka
Faathir:6 ۟ لِيَُكونُوا

لَِّٰكِن ٱلرَِّٰسُخوَن ِفى ٱْلِعْلمِ ِمنُْهْم َوٱمْلُؤِْمنُوَن يُؤِْمنُوَن
tetapi orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuan dari mereka

dan orang-orang mukmin mereka beriman
An-Nisa:162 لَِّٰكِن

لَِّٰكِن الـلَّـُه يَْشَهُد ِبَمآ أَنزََل إَِليَْك
tetapi Allah dia menjadi saksi dengan apa (Al Quran) ia menurunkan

kepadamu
An-Nisa:166

لِّتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس
agar kalian menjadi para saksi-saksi atas/terhadap manusia Al-Baqarah:143 ۟ لِّتَُكونُوا

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لِّيَُكونُوا۟ َلُهْم ِعزًّا
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

supaya (mereka[lk]) adalah bagi mereka kemuliaan
Maryam:81 ۟ لِّيَُكونُوا

إِِذ ٱنتَبَذَْت ِمْن أَْهلَِها َمَكانًا َشرِْقيًّا
ketika (ia) kemudian melemparkan dari keluarganya

tempat/kedudukan sebelah timur
Maryam:16 َمَكانًا

فََحَمَلتُْه فَٱنتَبَذَْت ِبِهۦ َمَكانًا َقِصيًّا
maka ia mengandungnya lalu ia meninggalkan/menjauhkan

dengannya tempat/kedudukan yang jauh
Maryam:22

َورَفَْعنَُٰه َمَكانًا َعلِيًّا
dan (kami) telah mengangkatnya tempat/kedudukan sangat tinggi

Maryam:57

الَّ نُْخلِفُُهۥ نَْحُن وآََل أَنَت َمَكانًا ُسًوى
kami tidak disalahkannya (oleh kami) kami dan tidak kamu

tempat/kedudukan sama
Thaahaa:58

إِذَآ أُْلُقوا۟ ِمنَْها َمَكانًا َضيًِّقا َو
dan apabila (kalian) lemparkanlah dari padanya/didalamnya

tempat/kedudukan kesempitan
Al-Furqon:13

َوَجآَءُهُم ٱمْلَْوُج ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
dan dia telah mendatangkan kepada mereka gelombang dari setiap

tempat
Yunus:22 َمَكاٍن

 يَتََجرَُّعُهۥ واََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأِْتيِه ٱمْلَْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat

ditelannya (oleh nya) dan datang kepadanya kematian dari setiap
tempat

Ibrahim:17

 يَأِْتيَها ِرزُْقَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن
datang kepadanya[pr] rezkinya puas/senang dari setiap tempat

An-Nahl:112
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يحُ ِفى َمَكاٍن َسِحيٍق فَتَْخطَفُُه ٱلطَّيُْر أَْو تَْهِوى ِبِه ٱلرِّ
maka/lalu (kamu[lk]) menyambarnya burung-burung atau

menginginkan dengannya angin di dalam tempat jauh
Al-Hajj:31

يِّئَِة ٱْلَحَسنََة ثُمَّ بَدَّْلنَا َمَكاَن ٱلسَّ
kemudian kami mengganti tempat kesalahan-kesalahan yang baik Al-A'raaf:95 َمَكاَن

بْرَِٰهيَم َمَكاَن ٱْلبَيِْت إِذْ بَوَّأْنَا إِلِ َو
dan ketika (kami) tempatkan kepada Ibrahim tempat rumah/baitullah

Al-Hajj:26

ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Al-An'aam:135 َمَكانَِتُكْم

 َويََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
dan hai kaumku bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian

Huud:93

ِمُلوَن َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم إِنَّا عَٰ
dan katakanlah bagi orang-orang yang tidak mereka beriman

bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian sesungguhnya kami
orang-orang yang telah bekerja

Huud:121

 ُقْل يََٰقْومِ ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم
kamu hendaklah mengatakan hai kaumku bekerjalah kalian

atas/terhadap tempat kalian
Az-Zumar:39

َوَلْو نََشآُء مَلََسْخنَُٰهْم َعَلىٰ َمَكانَِتِهْم
dan jika dia menghendaki tentu (kami) merubah rupa mereka

atas/terhadap tempat mereka
YaaSiin:67 َمَكانَِتِهْم

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28 َمَكانَُكْم

فَِإِن ٱْستََقرَّ َمَكانَُهۥ فََسْوَف تََرىِٰنى
maka jika kamu menetap kedudukannya maka kelak kamu melihat

aku
Al-A'raaf:143 َمَكانَُهۥ

َوأَْصبَحَ ٱلَِّذيَن تََمنَّْوا۟ َمَكانَُهۥ ِبٱأْلَْمِس
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan orang-orang yang (mereka)

kemudian berangan-angan kedudukannya dengan kemarin
Al-Qashash:82

فَُخذْ أََحَدنَا َمَكانَُهۥٓ إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱمْلُْحِسِننَي
maka kamu hendaklah mengambil salah seorang diantara kami
kedudukannya sesungguhnya kamisemakin melihatmu[lk] dari

orang-orang yang berbuat baik

Yusuf:78
َمَكانَُهۥٓ
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أََوَمن َكاَن َميْتًا فَأَْحيَيْنَُٰه َوَجَعْلنَا
atau setiap adalah dia adalah dia orang yang mati dan kami

menjadikan
Al-An'aam:122 َميْتًا

فَِإنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلُمْحِسنَِٰت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيًما
maka sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang

yang berbuat baik diantara (kalian[pr]) adalah pahala sangat berlipat
ganda

Al-Ahzab:29
ِمنُكنَّ

َعْف بَيِّنٍَة يُضَٰ يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبفَِٰحَشٍة مُّ
hai istri-istri nabi siapa ia mendatangkan / mengumpulkan diantara

(kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang
menjelaskan) dilipat gandakan

Al-Ahzab:30

لًِحا َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَْعَمْل صَٰ
dan siapa (ia[lk]) mentaati diantara (kalian[pr]) adalah Allah dan

rasul-nya dan mengerjakan/amal yang saleh
Al-Ahzab:31

ِبيِل أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َعن َسَوآِء ٱلسَّ
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

dari tengah jalan
Al-Maidah:60 مََّكانًا

َقاَل أَنتُْم َشرٌّ مََّكانًا َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَِصفُوَن
dia mengatakan kalian keburukan tempat/kedudukan dan Allah

paling mengetahui daripada apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:77

فََسيَْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ مََّكانًا َوأَْضَعُف ُجنًدا
maka akan mengetahui orang/siapa dia keburukan tempat/kedudukan

dan (ia[lk]) lebih melemah tentara
Maryam:75

أُ۟ولَِٰٓئَك َشرٌّ مََّكانًا َوأََضلُّ َسِبياًل
itulah mereka keburukan tempat/kedudukan dan mereka lebih sesat

jalan
Al-Furqon:34

فَاَل فَْوَت َوأُِخذُوا۟ ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
maka tidak dapat melepaskan diri dan diambilkan mereka dari tempat

yang sangat dekat
Saba':51 مََّكاٍن

َوٱْستَِمعْ يَْوَم يُنَاِد ٱمْلُنَاِد ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
dan dengarkanlah pada hari dia memanggil (ia[lk]) yang menyeru

dari tempat yang sangat dekat
Qaaf:41

إِذَا َرأَتُْهم مِّن مََّكانٍۭ بَِعيٍد َسِمُعوا۟ َلَها تََغيُّظًا َوزَِفيًرا
apabila (ia) melihat mereka dari tempat yang jauh Maha mendengar

padanya kemarahan dan teriakan/suara bernyala-nyala
Al-Furqon:12 مََّكانٍۭ

َوَقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦ َوأَنَّىٰ َلُهُم ٱلتَّنَاُوُش ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan mereka berkata kami telah beriman dengannya dan bahwasannya

bagi mereka pencapaian dari tempat yang jauh
Saba':52
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َويَْقِذفُوَن ِبٱْلَغيِْب ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan melemparkan/menduga-dugakan dengan yang gaib dari tempat

yang jauh
Saba':53

َوُهَو َعَليِْهْم َعًمى أُ۟ولَِٰٓئَك يُنَاَدْوَن ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan dia atas mereka tahun itulah mereka diseru dari tempat yang jauh

Fush-Shilat:44

إِْن أَرَدتُُّم ٱْسِتبَْداَل زَْوجٍ مََّكاَن زَْوجٍ َو
dan jika apakah kalian inginkan mengganti pasangan/jenis tempat

pasangan/jenis
An-Nisa:20 مََّكاَن

إِذَا بَدَّْلنَآ َءايًَة مََّكاَن َءايٍَة َو
dan apabila kami mengganti suatu ayat tempat ayat

An-Nahl:101

ٍت مُّؤِْمنٍَٰت قَِٰنتٍَٰت تَِٰٓئبٍَٰت َخيًْرا مِّنُكنَّ ُمْسلِمَٰ
kebaikan diantara (kalian[pr]) adalah (ia[pr]) yang muslim/patuh

yang beriman wanita-wanitayang taat orang-orang yang bertaubat
At-Tahriim:5 مِّنُكنَّ

َقاُلوا۟ َلْم نَُك ِمَن ٱمْلَُصلِّنَي
mereka berkata tidak ada kami dari orang-orang yang menegakkan

salat

Al-
Muddaththir:43

نَُك
َوَلْم نَُك نُطِْعُم ٱمْلِْسِكنَي

dan tidak ada kami diberi makan orang-orang miskin
Al-

Muddaththir:44

َعُكْم َقاُلٓوا۟ أََلْم نَُكن مَّ
mereka berkata bukankah adalah beserta kalian An-Nisa:141 نَُكن

عَ ٱْلقَِٰعِديَن َوَقاُلوا۟ ذَرْنَا نَُكن مَّ
dan mereka berkata (kami) membiarkan adalah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:86

بَل لَّْم نَُكن نَّْدُعوا۟ ِمن َقبُْل َشيْـًٔا
bahkan tidak ada adalah kami menyeru/menyembah dari sebelum

sesuatu
Ghafir:74

َعُكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ يُنَاُدونَُهْم أََلْم نَُكن مَّ
dipanggil mereka 0 tidaklah adalah beserta kalian mereka berkata ya

benar
Al-Hadiid:14

إِمَّآ أَن نَُّكوَن نَْحُن ٱمْلُْلِقنَي َو
dan apakah/ataukah bahwa adalah kami kami orang-orang yang

melemparkan
Al-A'raaf:115 نَُّكوَن

َل َمْن أَْلَقىٰ إِمَّآ أَن نَُّكوَن أَوَّ َو
dan/atau apakah bahwa adalah kami paling pertama orang dia

melemparkan
Thaahaa:65

ِهلنَِي إاِلَّ تَْصرِْف َعنِّى َكيَْدُهنَّ أَْصُب إَِليِْهنَّ َوأَُكن مَِّن ٱْلجَٰ َو
dan jika tidak memalingkan dariku tipu daya mereka[pr] cenderung

kepada mereka[pr] dan (aku) menjadi dari/termasuk orang-orang
yang jahil

Yusuf:33
َوأَُكن
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لِِحنَي دََّق َوأَُكن مَِّن ٱلصَّٰ فَأَصَّ
maka melakukan sedekah dan (aku) menjadi dari orang-orang yang

soleh

Al-
Munaafiquun:10

َوتَُكوَن َلُكَما ٱْلِكبِْريَآُء ِفى ٱأْلَرِْض
dan adalah bagi kamu berdua penguasa-penguasa di dalam bumi Yunus:78 َوتَُكوَن

َوتَُكوُن ٱْلجِبَاُل َكٱْلِعْهِن
dan adalah gunung-gunung seperti bulu Al-Ma'arij:9 َوتَُكوُن

َوتَُكوُن ٱْلجِبَاُل َكٱْلِعْهِن ٱمْلَنفُوِش
dan adalah gunung-gunung seperti bulu (ia[lk]) yang dihambur-

hamburkan
Al-Qaariah:5

لِِحنَي َوتَُكونُوا۟ ِمۢن بَْعِدِهۦ َقْوًما صَٰ
dan adalah dari sesudahnya kaum orang-orang yang saleh Yusuf:9 ۟ َوتَُكونُوا

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian dan adalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78

ِفِريَن وََكاَن ِمَن ٱْلكَٰ
dan ia adalah dari para pembangkang / kafir Al-Baqarah:34 وََكاَن

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:17

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

An-Nisa:30

ا َرزََقُهُم الـلَّـُه وََكاَن الـلَّـُه ِبِهْم َعلِيًما َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah dan ia adalah Allah terhadap mereka sangat pandai
An-Nisa:39

وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

An-Nisa:47

ِقيتًا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu Maha Kuasa

An-Nisa:85

تَْوبًَة مَِّن الـلَّـِه وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
taubat dari Allah dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar

sangat mengetahui
An-Nisa:92

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:96
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وََكاَن الـلَّـُه َعفُوًّا َغفُوًرا
dan ia adalah Allah sangat pemaaf sangat pengampun

An-Nisa:99

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:100

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:104

وََكاَن الـلَّـُه ِبَما يَْعَمُلوَن ُمِحيطًا
dan ia adalah Allah dengan/terhadap apa mereka mengerjakan maha

meliputi
An-Nisa:108

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:111

وََكاَن فَْضُل الـلَّـِه َعَليَْك َعِظيًما
dan ia adalah karunia Allah atas kamu sangat berlipat ganda

An-Nisa:113

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء مُِّحيطًا
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu maha meliputi

An-Nisa:126

وََكاَن الـلَّـُه وَِٰسًعا َحِكيًما
dan ia adalah Allah yang meluaskan benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:130

وََكاَن الـلَّـُه َغِنيًّا َحِميًدا
dan ia adalah Allah sangat kaya Maha Terpuji

An-Nisa:131

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ذَٰلَِك َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap itu maha kuasa

An-Nisa:133

ا بَِصيًرا وََكاَن الـلَّـُه َسِميعًۢ
dan ia adalah Allah maha mendengar maha melihat

An-Nisa:134

إِن َشَكرْتُْم َوَءاَمنتُْم وََكاَن الـلَّـُه َشاِكًرا َعلِيًما
jika kalian mensyukuri dan kalian beriman dan ia adalah Allah yang

mensyukuri sangat pandai
An-Nisa:147

إاِلَّ َمن ظُلَِم وََكاَن الـلَّـُه َسِميًعا َعلِيًما
kecuali orang dia menganiaya mereka dan ia adalah Allah maha

mendengar sangat pandai
An-Nisa:148

أُ۟ولَِٰٓئَك َسْوَف يُؤِْتيِهْم أُُجورَُهْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
itulah mereka kelak/bakal akan memberikan kepada pahala mereka

dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152

وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:158
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وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan ia adalah Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat

mengetahui
An-Nisa:165

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

An-Nisa:169

وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما
dan ia adalah Allah sangat pandai benar-benar sangat mengetahui

An-Nisa:170

وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Huud:7

َونَاَدٰى نُوٌح ٱبْنَُهۥ وََكاَن ِفى َمْعِزٍل
dan dia menyeru Nuh anaknya dan ia adalah di dalam tempat

terpencil / yang jauh
Huud:42

فََجاُسوا۟ ِخلََٰل ٱلدِّيَاِر وََكاَن َوْعًدا مَّفُْعواًل
lalu (mereka[lk]) merajalela celah-celah rumah-rumah (kampung)

dan ia adalah janji yang dikerjai
Al-Isra:5

ُن َعُجواًل نسَٰ رِّ ُدَعآَءهُۥ ِبٱْلَخيِْر وََكاَن ٱإْلِ ُن ِبٱلشَّ نسَٰ َويَْدُع ٱإْلِ
dan mendo'a manusia dengan/untuk kejahatan do'anya dengan/untuk

kebaikan dan ia adalah manusia tergesa-gesa
Al-Isra:11

يْطَُٰن لَِربِِّهۦ َكفُوًرا وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan kepada tuhannya kekafiran / keingkaran

Al-Isra:27

ُن َكفُوًرا نسَٰ ىُٰكْم إَِلى ٱْلبَرِّ أَْعرَْضتُْم وََكاَن ٱإْلِ ا نَجَّ فََلمَّ
maka/tetapi manakala menyelamatkanmu ke daratan (kalian[lk])

memalingkan dan ia adalah manusia kekafiran / keingkaran
Al-Isra:67

ُن َقتُوًرا نسَٰ نفَاِق وََكاَن ٱإْلِ َْمَسْكتُْم َخْشيََة ٱإْلِ إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kalian) menahan takut membelanjakan dan ia

adalah manusia sangat kikir / miskin
Al-Isra:100

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه وََكاَن أَْمرُهُۥ فُرُطًا
dan dia mengikuti hawa nafsunya dan ia adalah urusan-urusannya

pelalaian
Al-Kahfi:28

ِحِبِهۦ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ وََكاَن َلُهۥ ثََمٌر فََقاَل لِصَٰ
dan ia adalah baginya buah lalu ia mengatakan kepada (ia[lk]) yang

menjadi sahabatnya dan dia bercakap-cakap dengannya
Al-Kahfi:34

ْقتَِدًرا وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء مُّ
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu orang yang berkuasa

Al-Kahfi:45

ُن أَْكثََر َشىٍْء َجَداًل نسَٰ وََكاَن ٱإْلِ
dan ia adalah manusia kebanyakan sesuatu bantahan

Al-Kahfi:54
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لٌِك فَأَرَدتُّ أَْن أَِعيبََها وََكاَن َورَآَءُهم مَّ
maka apakah (aku) hendak bahwa merusaknya dan ia adalah

dibelakang mereka seorang raja
Al-Kahfi:79

لًِحا وََكاَن تَْحتَُهۥ َكنزٌ لَُّهَما وََكاَن أَبُوُهَما صَٰ
dan ia adalah di bawahnya harta simpanan terhadap keduanya dan ia

adalah ayah keduanya yang saleh
Al-Kahfi:82

لًِحا وََكاَن تَْحتَُهۥ َكنزٌ لَُّهَما وََكاَن أَبُوُهَما صَٰ
dan ia adalah di bawahnya harta simpanan terhadap keduanya dan ia

adalah ayah keduanya yang saleh
Al-Kahfi:82

وََكاَن َوْعُد َربِّى َحقًّا
dan ia adalah janji Tuhanku sebenar-benarnya

Al-Kahfi:98

َوَحنَانًا مِّن لَُّدنَّا َوزََكٰوةً وََكاَن تَِقيًّا
dan rasa belas kasihan dari sisi kami dan kesucian dan ia adalah

orang yang bertakwa
Maryam:13

نَّا وََكاَن أَْمًرا مَّْقِضيًّا َولِنَْجَعَلُهۥٓ َءايًَة لِّلنَّاِس َورَْحَمًة مِّ
dan hendak jadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan

ia adalah sesuatu tempat/waktu putusan
Maryam:21

وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
dan ia adalah seorang rasul seorang nabi

Maryam:51

إِنَُّهۥ َكاَن َصاِدَق ٱْلَوْعِد وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membenarkan

janji/ancaman dan ia adalah seorang rasul seorang nabi
Maryam:54

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة وََكاَن يَأُْمُر أَْهَلُهۥ ِبٱلصَّ
dan ia adalah dia menyuruh keluarganya dengan sholat dan zakat

Maryam:55

وََكاَن ِعنَد َربِِّهۦ َمرِْضيًّا
dan ia adalah disisi tuhannya seorang yang diridhai

Maryam:55

َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض ِفتْنًَة أَتَْصِبُروَن وََكاَن َربَُّك بَِصيًرا
dan kami menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain
cobaan/fitnah apakah/maukah (kalian) bersabar dan ia adalah

tuhanmu maha melihat

Al-Furqon:20

ِفِريَن َعِسيًرا وََكاَن يَْوًما َعَلى ٱْلكَٰ
dan ia adalah hari atas/terhadap para pembangkang / kafir

kesulitan/kesukaran
Al-Furqon:26

ِن َخذُواًل نسَٰ يْطَُٰن لِإْلِ وََكاَن ٱلشَّ
dan ia adalah syaitan bagi manusia yang tidak menolong (penghina)

Al-Furqon:29

فََجَعَلُهۥ نََسبًا َوِصْهًرا وََكاَن َربَُّك َقِديًرا
maka (ia) menjadikannya nasab/hubungan dan hubungan perkawinan

dan ia adalah tuhanmu maha kuasa
Al-Furqon:54
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واََل يَُضرُُّهْم وََكاَن ٱْلَكاِفُر َعَلىٰ َربِِّهۦ ظَِهيًرا
dan tidak ia memberi mudharat mereka dan ia adalah (ia[lk]) yang

membangkang/kafir atas/terhadap tuhannya bantuan/pembantu
Al-Furqon:55

وََكاَن بَنْيَ ذَٰلَِك َقَواًما
dan ia adalah antara itu berdiri

Al-Furqon:67

وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

Al-Furqon:70

وََكاَن ِفى ٱمْلَِدينَِة ِتْسَعُة رَْهٍط
dan ia adalah di dalam kota sembilan[lk] kaum/keluarga

An-Naml:48

وََكاَن َحقًّا َعَليْنَا نَْصُر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan ia adalah sebenar-benarnya atas kami pertolongan orang-orang

yang beriman
Ar-Ruum:47

َدْت ُقُلوبُُكْم وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما َولَِٰكن مَّا تََعمَّ
akan tetapi apa yang (ia) secara sengaja hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:5

وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
dan ia adalah Allah dengan apa kalian melakukan maha melihat

Al-Ahzab:9

اَل يَُولُّوَن ٱأْلَْدبََٰر وََكاَن َعْهُد الـلَّـِه َمْسـُٔواًل
tidak dipalingkan belakang dan ia adalah janji Allah orang yang

ditanya
Al-Ahzab:15

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Ahzab:19

وََكفَى الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱْلِقتَاَل وََكاَن الـلَّـُه َقِويًّا َعِزيزًا
dan cukuplah Allah orang-orang yang beriman perang-perang dan ia

adalah Allah benar-benar kuat sungguh pahala / hadiah
Al-Ahzab:25

لَّْم تَطَـُٔوَها وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
tidak menginjaknya[pr] dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap

sesuatu maha kuasa
Al-Ahzab:27

 َلَها ٱْلَعذَاُب ِضْعفَنْيِ وََكاَن
baginya/kepadanya azab / siksa dua kali lipat dan ia adalah

Al-Ahzab:30

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37

ْقُدوًرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َقَدًرا مَّ
dan ia adalah ketetapan Allah ketetapan/keputusan yang ditetapkan

Al-Ahzab:38
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وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Ahzab:40

ِت إَِلى ٱلنُّوِر وََكاَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَِحيًما لِيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan ia

adalah kepada orang-orang mukmin maha penyayang
Al-Ahzab:43

ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50

َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما ِفى ُقُلوِبُكْم وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحلِيًما
dan Allah dia mengetahui apa di dalam hati kalian dan ia adalah

Allah sangat pandai Maha Penyantun
Al-Ahzab:51

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء رَِّقيبًا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu penjaga dan

pengawas
Al-Ahzab:52

فَاَل يُؤْذَيَْن وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
maka tidak (mereka berdua) diganggu dan ia adalah Allah sangat

pengampun maha penyayang
Al-Ahzab:59

ا َقاُلوا۟ وََكاَن ِعنَد الـلَّـِه َوِجيًها فَبَرَّأَهُ الـلَّـُه ِممَّ
maka membebaskannya Allah dari apa mereka berkata dan ia adalah

disisi Allah terhormat
Al-Ahzab:69

ا وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيمًۢ
dan ia adalah Allah sangat pengampun maha penyayang

Al-Ahzab:73

ِفِريَن إآِلَّ إِبْلِيَس ٱْستَْكبََر وََكاَن ِمَن ٱْلكَٰ
kecuali iblis dan (ia) mencari kesombongan diri dan ia adalah dari

para pembangkang / kafir
Shaad:74

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعلِيًما َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah sangat hina langit dan bumi dan ia adalah Allah

sangat pandai benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:4

وََكاَن ذَٰلَِك ِعنَد الـلَّـِه فَْوزًا َعِظيًما
adalah dia itu disisi Allah keuntungan/kemenangan sangat berlipat

ganda
Al-Fath:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما مَٰ َوهللَِِّ ُجنُوُد ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah para bala tentara langit dan bumi dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:7

َويَُعذُِّب َمن يََشآُء وََكاَن ٱهللَُّ َغفُورًا رَِّحيًما
dan dia sungguh-sungguh akan menyiksa siapa dia kehendaki dan ia

adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
Al-Fath:14
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َوَمَغاِنَم َكِثيرَةً يَأُْخذُونََها وََكاَن الـلَّـُه َعِزيزًا َحِكيًما
dan rampasan perang sangat banyak mengambilkan dia dan ia adalah

Allah sungguh pahala / hadiah benar-benar sangat mengetahui
Al-Fath:19

وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap sesuatu maha kuasa

Al-Fath:21

أَْن أَظْفَرَُكْم َعَليِْهْم وََكاَن الـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيًرا
bahwa Dia memenangkan kamu atas mereka dan ia adalah Allah

dengan kalian melakukan maha melihat
Al-Fath:24

وََكاَن الـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيًما
dan ia adalah Allah dengan setiap sesuatu sangat pandai

Al-Fath:26

ِقبَُة أَْمرَِها ُخْسًرا فَذَاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن عَٰ
maka (ia) merasakan kejahatan/akibat buruk urusannya/perbuatannya
dan ia adalah yang mengakibatkan urusannya/perbuatannya kerugian

Ath-Thalaaq:9

ذَا َكاَن َلُكْم َجزَآًء وََكاَن َسْعيُُكم مَّْشُكوًرا إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini adalah dia bagi kalian balasan dan ia adalah usaha

kalian yang disukuri
Al-Insaan:22

إِنِّى ِخفُْت ٱمْلَوَٰلِىَ ِمن َورَآِءى وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َو
dan sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir kaum keluargaku dari

belakangku/sepeninggalku dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang
mandul

Maryam:5
وََكانَِت

وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َوَقْد بََلْغُت ِمَن ٱْلِكبَِر ِعِتيًّا
dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang mandul dan sesungguhnya (aku)

mencapai dari masa tuaku kesombongan
Maryam:8

يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

ِت َربَِّها وَُكتُِبِهۦ وََكانَْت ِمَن ٱْلقَِٰنِتنَي َوَصدََّقْت ِبَكلِمَٰ
dan (ia) telah sukses membenarkan dengan kalimat tuhannya dan

kitab-kitabnya dan (ia) adalah dari/termasuk orang-orang yang taat
At-Tahriim:12 وََكانَْت

وََكانُوا۟ ِمن َقبُْل يَْستَفِْتُحوَن َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan adalah mereka dari sebelum mereka memohon kemenangan

atas/terhadap orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Baqarah:89 ۟ وََكانُوا

ِبَما ٱْستُْحِفظُوا۟ ِمن ِكتَِٰب الـلَّـِه وََكانُوا۟ َعَليِْه ُشَهَدآَء
dengan sebab mereka mencari penjaga dari kitab Allah dan adalah

mereka atasnya para saksi-saksi
Al-Maidah:44
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إِنَّ ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama

mereka dan adalah mereka golongan-golongan
Al-An'aam:159

فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي
maka mereka menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-

orang yang berbuat dosa
Al-A'raaf:133

وََكانُوا۟ َعنَْها غَِٰفلنَِي
dan adalah mereka daripadanya (ayat-ayat) para pengabai/pelengah

Al-A'raaf:136

وََكانُوا۟ َعنَْها غَِٰفلنَِي
dan adalah mereka dari padanya para pengabai/pelengah

Al-A'raaf:146

واََل يَْهِديِهْم َسِبياًل ٱتََّخذُوهُ وََكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan tidak dia memberi petunjuk jalan apakah kalian mengambilnya

dan adalah mereka orang-orang menindas
Al-A'raaf:148

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
orang-orang yang mereka mengimani dan adalah mereka mereka

bertakwa
Yunus:63

يِ۟هۦ ِبـَٔايَِٰتنَا فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي َوَمإَلِ
dan pemuka-pemukanya dengan ayat-ayat Kami maka mereka

menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-orang yang
berbuat dosa

Yunus:75

َمآ أُتْرِفُوا۟ ِفيِه وََكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
apa disebabkan bersenang-senang tentang (kebenaran) itu dan adalah

mereka orang-orang yang berbuat dosa
Huud:116

وََكانُوا۟ ِفيِه ِمَن ٱلزَِّٰهِديَن
dan adalah mereka tentang (kebenaran) itu dari orang-orang yang

tidak senang
Yusuf:20

وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan sungguh pahala akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dan adalah mereka mereka bertakwa
Yusuf:57

وََكانُوا۟ يَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َءاِمِننَي
dan adalah mereka memahat dari gunung-gunung rumah-rumah

keadaan aman
Al-Hijr:82

وََكانُوا۟ اَل يَْستَِطيُعوَن َسْمًعا
dan adalah mereka tidak mereka mentaati pendengaran

Al-Kahfi:101

ِبِديَن إِيتَآَء ٱلزََّكٰوِة وََكانُوا۟ َلنَا عَٰ َلٰوِة َو إَِقاَم ٱلصَّ َو
dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan adalah mereka bagi

kami orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':73

ِشِعنَي َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َورََهبًا وََكانُوا۟ َلنَا خَٰ
dan mendoakan kami pengharapan dan perasaan takut dan adalah

mereka bagi kami para yang menunduk
Al-Anbiyaa':90
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يِ۟هۦ فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما َعالِنَي إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka/tetapi mereka takabur

dan adalah mereka kaum orang-orang yang sombong

Al-
Mu'minuun:46

تَّْعتَُهْم َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ نَُسوا۟ ٱلذِّْكَر وََكانُوا۟ َقْومًۢا بُوًرا َولَِٰكن مَّ
akan tetapi (ia) memberi kenikmatan hidup mereka dan bapak-bapak

mereka sehingga mereka lupa peringatan dan adalah mereka kaum
binasa

Al-Furqon:18

َوأَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
An-Naml:53

ِبيِل وََكانُوا۟ ُمْستَبِْصِريَن فََصدَُّهْم َعِن ٱلسَّ
lalu telah benar-benar menghalangi mereka dari jalan dan adalah

mereka orang-orang yang berpandangan tajam
Al-Ankabuut:38

أَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه وََكانُوا۟ ِبَها يَْستَْهزُِءوَن
karena mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan adalah
mereka dengannya/padanya mereka berkeingnan untuk memperolok-

olok

Ar-Ruum:10

ِفِريَن وََكانُوا۟ ِبُشرََكآِئِهْم كَٰ
dan adalah mereka pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka orang-

orang kafir
Ar-Ruum:13

ِمَن ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
dari orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan

adalah mereka golongan-golongan
Ar-Ruum:32

َا َصبَُروا۟ وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يُوِقنُوَن ملَّ
ketika mereka sabar dan adalah mereka dengan ayat-ayat Kami

mereka meyakini
As-Sajdah:24

ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّةً وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يَْجَحُدوَن
dia paling keras/berat dari mereka kekuatan dan adalah mereka

terhadap tanda-tanda Kami mereka menyangkal
Fush-Shilat:15

يْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن َونَجَّ
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
Fush-Shilat:18

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا وََكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي
orang-orang yang mereka mengimani kepada ayat-ayat Kami dan

adalah mereka orang-orang yang berserah diri
Az-Zukhruf:69

ِفِريَن إِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُوا۟ َلُهْم أَْعَدآًء وََكانُوا۟ ِبِعبَاَدِتِهْم كَٰ َو
dan apabila telah dikumpulkan manusia adalah mereka bagi mereka
bermusuh-musuhan dan adalah mereka dengan peribadatan mereka

orang-orang kafir

Al-Ahqaaf:6

وَن َعَلى ٱْلِحنِث ٱْلَعِظيمِ وََكانُوا۟ يُِصرُّ
dan adalah mereka ditetapkan atas/terhadap pelanggaran/dosa maha

besar/maha agung
Al-Waqi'a:46
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وََكانُوا۟ يَُقوُلوَن أَِئذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
dan adalah mereka mereka mengatakan apakah apabila (kami) telah

mati dan (kami) adalah tanah dan tulang apakah sesungguhnya
(kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Al-Waqi'a:47

وََكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُْعجِزَهُۥ
dan adalah mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan dan tidak

adalah dia Allah untuk dilemahkannya (olehnya)
Faathir:44 ۟ وََكانُٓوا

َوأَْلزََمُهْم َكلَِمَة ٱلتَّْقَوٰى وََكانُٓوا۟ أََحقَّ ِبَها َوأَْهَلَها
dan ditetapkanlah mereka kalimat / seruan takwa dan adalah mereka

lebih berhak dengannya dan ahlinya
Al-Fath:26

ِكِريَن فَُخذْ َمآ َءاتَيْتَُك وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
maka kamu hendaklah mengambil apa yang telah aku berikan

kepadamu dan kamu hendaklah mejadi dari para yang bersyukur
Al-A'raaf:144 وَُكن

جِِديَن فََسبِّحْ ِبَحْمِد َربَِّك وَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji tuhanmu

dan kamu hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersujud
Al-Hijr:98

ِكِريَن بَِل الـلَّـَه فَٱْعبُْد وَُكن مَِّن ٱلشَّٰ
bahkan/sebenarnya Allah hendaknya kamu sembah dan kamu

hendaklah mejadi dari/termasuk para yang bersyukur
Az-Zumar:66

َءآْلـََٰٔن َوَقْد َعَصيَْت َقبُْل وَُكنَت ِمَن ٱمْلُفِْسِديَن
apakah sekarang dan/padahal sesungguhnya (kamu) mendurharkai

sebelum dan (kamu) adalah dari orang-orang yang membuat
kerusakan

Yunus:91
وَُكنَت

ِفِريَن فََكذَّبَْت ِبَها َوٱْستَْكبَرَْت وَُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
lalu (kamu) mendustakan dengannya dan kamu menyombongkan diri

dan (kamu) adalah dari para pembangkang / kafir
Az-Zumar:59

وَُكنُت َعَليِْهْم َشِهيًدا مَّا ُدْمُت ِفيِهْم
dan adalah aku atas mereka yang benar-benar sangat menyaksikan

apa aku tetap/selama diantara mereka
Al-Maidah:117 وَُكنُت

ذَا وَُكنُت نَْسيًا مَّنِسيًّا يََٰليْتَِنى ِمتُّ َقبَْل هَٰ
amboi, kiranya aku (aku) telah mati sebelum ini dan adalah aku

kelupaan yang dilupakan
Maryam:23

نُْهْم تَْضَحُكوَن وَُكنتُم مِّ
dan (kalian) adalah dari mereka kamu mentertawakan

Al-
Mu'minuun:110 وَُكنتُم
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وَُكنتُْم أَْموَٰتًا فَأَْحيَُٰكْم
dan kalian adalah orang-orang mati lalu Dia menghidupkan kalian Al-Baqarah:28 وَُكنتُْم

وَُكنتُْم َعَلىٰ َشفَا ُحفْرٍَة مَِّن ٱلنَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنَْها
dan kalian adalah atas/terhadap pinggir jurang/lubang dari neraka

maka/lalu dia menyelamatkan kalian daripadanya
Ali-Imran:103

ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َكِذبًا َغيَْر ٱْلَحقِّ وَُكنتُْم َعْن َءايَِٰتِهۦ تَْستَْكِبُروَن َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapakah paling/lebih dzalim daripada siapa dia mengadakan
atas/terhadap Allah kebohongan tidak / bukan / selain benar dan

kalian adalah dari/terhadap ayat-ayatNya kalian akan
menyombongkan diri

Al-An'aam:93

أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم وَُكنتُْم تُرَابًا َوِعظًَٰما أَنَُّكم مُّْخرَُجوَن
apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa kamu apabila

(kalian[lk]) telah mati dan kalian adalah tanah dan tulang bahwa
kamu orang-orang yang dalam kondisi dikeluarkan

Al-
Mu'minuun:35

فَٱْستَْكبَرْتُْم وَُكنتُْم َقْوًما مُّْجرِِمنَي
lalu kamu menyombngkan diri dan kalian adalah kaum orang-orang

yang berbuat dosa
Al-Jaatsiyah:31

ْوِء وَُكنتُْم َقْومًۢا بُوًرا ظَنَّ ٱلسَّ
berpendapat sangat buruk dan kalian adalah kaum binasa

Al-Fath:12

وَُكنتُْم أَزْوًَٰجا ثَلَٰثًَة
dan kalian adalah berpasangan tiga[lk]

Al-Waqi'a:7

يًَّة مِّۢن بَْعِدِهْم أَفَتُْهلُِكنَا ِبَما فََعَل ٱمْلُبِْطُلوَن وَُكنَّا ذُرِّ
dan (kami) adalah keturunan dari sesudahnya apakah akan

dibinasakan kami dengan apa (dia) melakukan orang-orang yang
sesat

Al-A'raaf:173
وَُكنَّا

لِِمنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَآ إِبْرَِٰهيَم رُْشَدهُۥ ِمن َقبُْل وَُكنَّا ِبِهۦ عَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Ibrahim petunjuk/pimpinan

dari sebelum dan (kami) adalah dengannya orang-orang yang
mengetahui

Al-Anbiyaa':51

ِهِديَن إِذْ نَفََشْت ِفيِه َغنَُم ٱْلَقْومِ وَُكنَّا لُِحْكِمِهْم شَٰ
ketika (ia) merusak tentang (kebenaran) itu kambing kaum dan

(kami) adalah pada keputusan mereka orang-orang yang mengakui
Al-Anbiyaa':78

رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79

لِِمنَي وَُكنَّا ِبُكلِّ َشىٍْء عَٰ
dan (kami) adalah dengan setiap sesuatu orang-orang yang

mengetahui
Al-Anbiyaa':81
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ِفِظنَي َويَْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن ذَٰلَِك وَُكنَّا َلُهْم حَٰ
dan mengerjakan pekerjaan/amal bukan itu dan (kami) adalah kepada

mereka memelihara/menjaga
Al-Anbiyaa':82

َقاُلٓوا۟ أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
mereka berkata apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah

tanah dan tulang apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan
dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:82

َقاُلوا۟ َربَّنَا َغَلبَْت َعَليْنَا ِشْقَوتُنَا وَُكنَّا َقْوًما َضآلِّنَي
mereka berkata ya tuhan kami dia mengalahkan atas kami

kecelakaan/kejahatan kami dan (kami) adalah kaum orang-orang
yang sesat

Al-
Mu'minuun:106

َوأُوِتينَا ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلَِها وَُكنَّا ُمْسلِِمنَي
dan kami diberi pengetahuan dari sebelumnya dan (kami) adalah

orang-orang yang berserah diri
An-Naml:42

رِِثنَي وَُكنَّا نَْحُن ٱْلوَٰ
dan (kami) adalah kami orang-orang yang mewarisi

Al-Qashash:58

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Ash-Shaafaat:16

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَِدينُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang

apakah sesungguhnya (kami) sungguh diberi pembalasan
Ash-Shaafaat:53

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا ذَٰلَِك رَْجعٌۢ بَِعيٌد
apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah itu

pengembalian yang jauh
Qaaf:3

وََكانُوا۟ يَُقوُلوَن أَِئذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
dan adalah mereka mereka mengatakan apakah apabila (kami) telah

mati dan (kami) adalah tanah dan tulang apakah sesungguhnya
(kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Al-Waqi'a:47

وَُكنَّا نَُخوُض َمعَ ٱْلَخآِئِضنَي
dan (kami) adalah mencela/memperolok-olok bersama orang-orang

yang mencela/memperolok-olok

Al-
Muddaththir:45

وَُكنَّا نَُكذُِّب ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan (kami) adalah didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Muddaththir:46

ِدِقنَي وَُكونُوا۟ َمعَ ٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) adalah bersama orang-orang yang benar At-Taubah:119 ۟ وَُكونُوا

َولَِٰكِن ٱْختََلفُوا۟ فَِمنُْهم مَّْن َءاَمَن
akan tetapi mereka memperselisihkan maka diantara mereka orang ia

beriman
Al-Baqarah:253 َولَِٰكِن

5075

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َقاَل َلن تََرىِٰنى َولَِٰكِن ٱنظُْر إَِلى ٱْلَجبَِل
dia mengatakan tidak akan kamu melihat aku akan tetapi kamu

hendaklah memperhatikan ke bukit
Al-A'raaf:143

َولِتَُكوَن َءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي َويَْهِديَُكْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan agar menjadi ayat/bukti bagi para yang beriman dan memberi

petunjuk kepada kalian jalan orang yang lurus
Al-Fath:20 َولِتَُكوَن

َولِيَُكوَن ِمَن ٱمْلُوِقِننَي
dan agar dia menjadi dari para yang meyakini Al-An'aam:75 َولِيَُكوَن

ٌة يَْدُعوَن إَِلى ٱْلَخيِْر َوْلتَُكن مِّنُكْم أُمَّ
dan jadilah/hendaklah ada diantara kalian ummat mereka memohon

kepada kebaikan
Ali-Imran:104 َوْلتَُكن

ِهِديَن َونَْعَلَم أَن َقْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعَليَْها ِمَن ٱلشَّٰ
dan kami mengetahui bahwa sungguh telah kamu berkata benar

kepada kami dan adalah diatasnya dari para penyaksi
Al-Maidah:113 َونَُكوَن

َونَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
dan adalah dari orang-orang yang beriman

Al-An'aam:27

فَنَتَِّبعَ َءايَِٰتَك َونَُكوَن ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
maka akan mengikuti ayat-ayat Engkau dan adalah dari/termasuk

orang-orang yang beriman
Al-Qashash:47

َويَُكوَن ٱلرَُّسوُل َعَليُْكْم َشِهيًدا
dan adalah dia mengetahui atas kalian yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Baqarah:143 َويَُكوَن

َويَُكوَن ٱلدِّيُن لِـلَّـِه
dan adalah dia agama untuk Allah

Al-Baqarah:193

َويَُكوَن ٱلدِّيُن ُكلُُّهۥ لِـلَّـِه
dan adalah dia agama semuanya bagi Allah

Al-Anfaal:39

َكالَّ َسيَْكفُُروَن ِبِعبَاَدِتِهْم َويَُكونُوَن َعَليِْهْم ِضدًّا
sekali-kali tidak kelah mengingkari dengan peribadatan mereka dan

adalah atas mereka lawan/musuh
Maryam:82 َويَُكونُوَن

ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu dengan apa mereka mendurhakai dan adalah mereka mereka

melampaui batas
Al-Baqarah:61 ۟ وََّكانُوا

ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu dengan apa/disebabkan mereka mendurhakai dan adalah mereka

mereka melampaui batas
Ali-Imran:112
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ذَٰلَِك ِبَما َعَصوا۟ وََّكانُوا۟ يَْعتَُدوَن
itu disebabkan mereka mendurhakai dan adalah mereka mereka

melampaui batas
Al-Maidah:78

ِفِريَن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن يَْعَمُلوَن زُيَِّن لِْلكَٰ
demikianlah dia dihiasi bagi orang-orang kafir adalah mereka mereka

mengerjakan mereka mengerjakan
Al-An'aam:122 يَْعَمُلوَن

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َلْم يَُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة
itu bahwa kami Allah tidak akan adalah (ia[lk]) yangmerubah

nikmat-nikmat
Al-Anfaal:53 يَُك

فَِإن يَتُوبُوا۟ يَُك َخيًْرا لَُّهْم
maka jika dia menerima bertaubat adalah kebaikan bagi mereka

At-Taubah:74

َوَلْم يَُك ِمَن ٱمْلُْشرِِكنَي
dan tidak adalah dari/termasuk orang-orang yang mempersekutukan

An-Nahl:120

ِذبًا فََعَليِْه َكِذبُُهۥ إِن يَُك كَٰ َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) mendustakan/melakukan kebohongan

maka atasnya dustanya
Ghafir:28

إِن يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكم بَْعُض ٱلَِّذى يَِعُدُكْم َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) yang membenarkan ditimpa kalian[lk]

sebagian yang dia memberi pengajaran kepada kalian
Ghafir:28

َا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا نُُهْم ملَّ فََلْم يَُك يَنفَُعُهْم إِيمَٰ
maka tidak ada adalah ia memberi manfaat kepada mereka iman

mereka tatkala (mereka) melihat azab Kami
Ghafir:85

أََلْم يَُك نُطْفًَة مِّن مَِّنىٍّ يُْمنَىٰ
bukankah adalah setetes dari air mani ditumpahkan (olehnya)

Al-Qiyaamah:37

إِن َكاَن َلُهۥ َوَلٌد فَِإن لَّْم يَُكن لَُّهۥ َوَلٌد
jika adalah dia baginya anak laki-laki maka jika tidak adalah dia

baginya anak laki-laki
An-Nisa:11 يَُكن

إِن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َوَلٌد أَِو ٱْمَرأَةٌ َوَلُهۥٓ أٌَخ أَْو أُْخٌت
jika tidak adalah dia bagi mereka anak laki-laki atau seorang wanita

dan baginya persaudaraan atau saudara perempuan
An-Nisa:12

إِن لَّْم يَُكن لَُّكْم َوَلٌد
jika tidak adalah dia bagi kalian anak laki-laki

An-Nisa:12

مَّن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َحَسنًَة يَُكن لَُّهۥ نَِصيٌب مِّنَْها
barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan syafa'at/pertolongan

baik adalah dia baginya pembagian besar daripadanya
An-Nisa:85
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َوَمن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َسيِّئًَة يَُكن لَُّهۥ ِكفٌْل مِّنَْها
dan barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan

syafa'at/pertolongan buruk adalah dia baginya peliharaan daripadanya
An-Nisa:85

إِن لَّْم يَُكن لََّها َوَلٌد فَِإن َكانَتَا ٱثْنَتنَْيِ
jika tidak adalah dia baginya/mempunyai anak laki-laki maka jika

(ia) adalah dua orang perempuan
An-Nisa:176

بَُّك ذَٰلَِك أَن لَّْم يَُكن رَّ
itu bahwa tidak adalah dia tuhanmu

Al-An'aam:131

يْتًَة إِن يَُكن مَّ َوُمَحرٌَّم َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجنَا َو
dan yang diharamkan atasku/terhadapku isteri-isteri kami dan jika

adalah dia bangkai
Al-An'aam:139

نُْه ِكتٌَٰب أُنِزَل إَِليَْك فَاَل يَُكن ِفى َصْدرَِك َحَرٌج مِّ
catatan / ketetapan dia menurunkan kepadamu maka janganlah adalah

dia di dalam dadamu kesukaran/kesempitan dari padanya
Al-A'raaf:2

جِِديَن فََسَجُدٓوا۟ إآِلَّ إِبْلِيَس َلْم يَُكن مَِّن ٱلسَّٰ
maka mereka menyungkur kecuali iblis tidak adalah dia

dari/termasuk para yang bersujud
Al-A'raaf:11

ِبُروَن يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ إِن يَُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن صَٰ
jika adalah dia diantara kalian duapuluh (mereka[lk]) yang telah

sabar mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:65

۟ ا۟ئٌَة يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُروا إِن يَُكن مِّنُكم مِّ َو
dan jika adalah dia diantara kalian seratus mengalahkan seribu dari

pada orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:65

ا۟ئٌَة َصاِبرَةٌ يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ فَِإن يَُكن مِّنُكم مِّ
maka jika adalah dia diantara kalian seratus (ia[pr]) yang sabar

mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:66

إِن يَُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفَنْيِ ِبِإذِْن الـلَّـِه َو
dan jika adalah dia diantara kalian seribu mengalahkan duaribu

dengan seizin Allah
Al-Anfaal:66

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak adalah dia baginya sekutu di dalam kerajaan

Al-Isra:111

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َولِىٌّ مَِّن ٱلذُّلِّ وََكبِّرْهُ تَْكِبيرًۢا
dan tidak adalah dia baginya benar-benar penolong / pelindung dari

kehinaan dan agungkanlah dia sebesar-besarnya
Al-Isra:111

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِديِْه َوَلْم يَُكن َجبَّاًرا َعِصيًّا
dan kebaktian kepada kedua orang tuanya dan tidak adalah dia orang

yang sombong orang yang durhaka
Maryam:14
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َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن أَزْوََٰجُهْم َوَلْم يَُكن لَُّهْم ُشَهَدآُء إآِلَّ أَنفُُسُهْم
dan orang-orang yang menuduh / melempar isteri-isteri mereka dan

tidak adalah dia bagi mereka saksi-saksi kecuali diri-diri mereka
An-Nuur:6

إِن يَُكن لَُّهُم ٱْلَحقُّ يَأْتُٓوا۟ إَِليِْه ُمذِْعِننَي َو
dan jika adalah dia bagi mereka benar mereka datang kepadanya

orang-orang yang taat
An-Nuur:49

َوَلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak (ia[lk]) mengambil anak dan tidak adalah dia baginya

sekutu di dalam kerajaan
Al-Furqon:2

أََو َلْم يَُكن لَُّهْم َءايًَة
atau setiap tidaklah adalah dia bagi mereka ayat/bukti

Asy-
Syu'araa':197

۟ ُؤا َوَلْم يَُكن لَُّهم مِّن ُشرََكآِئِهْم ُشفَعَٰٓ
dan tidaklah adalah dia bagi mereka dari sekutu-sekutu (berhala-

berhala) mereka orang-orang yang mendapat syafa'at
Ar-Ruum:13

َلْم يَُكن َشيْـًٔا مَّذُْكوًرا
tidaklah adalah dia sesuatu yang disebut

Al-Insaan:1

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ ُكفًُوا أََحدٌۢ
dan tidak adalah dia baginya kesamaan / kesetaraan seorang

Al-Ikhlas:4

يْطَُٰن َلُهۥ َقِرينًا فََسآَء َقِرينًا َوَمن يَُكِن ٱلشَّ
dan barang siapa adalah syaitan baginya teman maka amat jelek

(sebagai) teman
An-Nisa:38 يَُكِن

لَّْم يَُكِن الـلَّـُه لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم َسِبيالًۢ
tidak adalah Allah untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka

dan tidak untuk dia memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:137

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوظََلُموا۟ َلْم يَُكِن الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

berbuat dzalim tidak adalah Allah
An-Nisa:168

َلْم يَُكِن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak adalah orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:1

واََل ِنَسآٌء مِّن نَِّسآٍء َعَسىٰٓ أَن يَُكنَّ َخيًْرا مِّنُْهنَّ
dan jangan wanita dari wanita dia mudah-mudahan bahwa adalah

kebaikan daripada mereka
Al-Hujuraat:11 يَُكنَّ

مِلَن لَّْم يَُكْن أَْهُلُهۥ َحاِضِرى ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
bagi orang tidak adalah dia keluarganya yang menghadiri masjid

Haram
Al-Baqarah:196 يَُكْن

إِن يَُكْن َغِنيًّا أَْو فَِقيًرا
jika adalah dia sangat kaya atau sangat fakir/miskin

An-Nisa:135
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إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ إِن َكاَن َكبَُر َعَليُْكم مََّقاِمى فَأَْجِمُعٓوا۟ أَْمرَُكْم َوُشرََكآَءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن
ًة أَْمرُُكْم َعَليُْكْم ُغمَّ

ketika dia mengatakan kepada kaumnya hai kaumku jika adalah dia
terasa berat atas kalian makam maka (kalian[lk]) kumpulkanlah

keputusan / urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian kemudian tidak
adalah dia perkara-perkara kalian atas kalian dirahasiakan/ragu-ragu

Yunus:71

ٌة لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَليُْكْم ُحجَّ
agar tidak adalah dia bagi manusia atas kalian alasan Al-Baqarah:150 يَُكوَن

ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس رُُّساًل مُّبَشِّ
para utusan para yang menggembirakan dan para yang
memperingatkan supaya tidak adalah dia bagi manusia

An-Nisa:165

نَُهۥٓ أَن يَُكوَن َلُهۥ َوَلٌد لَُّهۥ إِنََّما الـلَّـُه إِلٌَٰه وَِٰحٌد ُسبْحَٰ
sesungguhnya hanyalah Allah tuhan yang esa maha suci dia bahwa

adalah dia baginya anak laki-laki baginya
An-Nisa:171

لَّن يَْستَنِكَف ٱمْلَِسيحُ أَن يَُكوَن َعبًْدا لِـلَّـِه
sekali-kali tidak dia memohon keengganan al masih bahwa adalah dia

hamba bagi Allah
An-Nisa:172

إآِلَّ أَن يَُكوَن َميْتًَة
kecuali bahwa adalah dia bangkai

Al-An'aam:145

أَن يَُكوَن َقِد ٱْقتَرََب أََجُلُهْم
bahwa adalah dia sungguh (ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat

ajal/waktu mereka
Al-A'raaf:185

َما َكاَن لِنَِبىٍّ أَن يَُكوَن َلُهۥٓ أَْسَرٰى
tidak adalah dia bagi seorang nabi bahwa adalah dia baginya telah

memperjalankan
Al-Anfaal:67

جِِديَن إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰٓ أَن يَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
kecuali iblis enggan bahwa adalah dia bersama para yang bersujud

Al-Hijr:31

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن َقِريبًا
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

dekat
Al-Isra:51

َمآِء أَْو يَُكوَن َلَك بَيٌْت مِّن زُْخُرٍف أَْو تَرَْقىٰ ِفى ٱلسَّ
atau adalah dia bagimu sebuah rumah dari perhiasan (emas) atau naik

di dalam langit
Al-Isra:93

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن رَِدَف َلُكم بَْعُض ٱلَِّذى تَْستَْعجُِلوَن
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

(ia) hampir datang bagi kalian sebagian yang kalian minta
menyegerakan

An-Naml:72

فََعَسىٰٓ أَن يَُكوَن ِمَن ٱمْلُفْلِِحنَي
maka mudah-mudahan bahwa adalah dia dari/termasuk orang-orang

yang beruntung
Al-Qashash:67
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إِذَا َقَضى الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن َلُهُم ٱْلِخيَرَةُ ِمْن أَْمرِِهْم
apabila ia memutuskan Allah dan rasulnya sesuatu bahwa adalah dia

bagi mereka pilihan dari perkara mereka
Al-Ahzab:36

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

ًة وَِٰحَدةً َوَلوآَْل أَن يَُكوَن ٱلنَّاُس أُمَّ
dan jika tidak bahwa adalah dia manusia ummat yang melakukan

penyatuan
Az-Zukhruf:33

َكىْ اَل يَُكوَن ُدوَلةًۢ بَنْيَ ٱأْلَْغِنيَآِء ِمنُكْم
supaya tidak adalah dia beredar diantara orang-orang kaya diantara

kalian
Al-Hasyr:7

َوٱْستَْشِهُدوا۟ َشِهيَديِْن ِمن رَِّجالُِكْم فَِإن لَّْم يَُكونَا رَُجَلنْيِ
dan kalian hendaklah mencari saksi dua orang saksi dari orang-orang

laki-laki kalian maka jika tidak adalah dia dua orang laki-laki
Al-Baqarah:282 يَُكونَا

َقاُلٓوا۟ أَنَّىٰ يَُكوُن َلُه ٱمْلُْلُك َعَليْنَا
mereka berkata bahwasanya adalah mereka baginya kerajaan atas

kami
Al-Baqarah:247 يَُكوُن

َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak
Ali-Imran:40

َقاَلْت رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى َوَلٌد
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagi aku anak

laki-laki
Ali-Imran:47

أَم مَّن يَُكوُن َعَليِْهْم وَِكياًل
atau siapa adalah mereka atas mereka penjaga/pemelihara

An-Nisa:109

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَُكوُن َعَليِْهْم َشِهيًدا
dan pada hari kiamat-kiamat adalah mereka atas mereka yang benar-

benar sangat menyaksikan
An-Nisa:159

نََك َما يَُكوُن لِىٓ َقاَل ُسبْحَٰ
dia mengatakan maha suci engkau tidak adalah mereka bagiku

Al-Maidah:116
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَّىٰ يَُكوُن َلُهۥ َوَلٌد مَٰ بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi bahwasanya adalah

mereka baginya anak laki-laki
Al-An'aam:101

َقاَل فَٱْهِبْط ِمنَْها فََما يَُكوُن َلَك
dia mengatakan maka turunlah kamu daripadanya maka tidak adalah

mereka bagimu
Al-A'raaf:13

َوَما يَُكوُن َلنَآ أَن نَُّعوَد ِفيَهآ
dan tidak adalah mereka bagi kami bahwa menghendaki

didalamnya/kepadanya
Al-A'raaf:89

َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7

ُقْل َما يَُكوُن لِىٓ أَْن أُبَدَِّلُهۥ ِمن ِتْلَقآِئ نَفِْسىٓ
kamu hendaklah mengatakan tidak ada adalah mereka bagiku untuk

aku menggantinya dari pelemparanku diriku
Yunus:15

َقاَل رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang

anak laki-laki
Maryam:8

َقاَلْت أَنَّىٰ يَُكوُن لِى ُغلٌَٰم
dia mengatakan bahwasanya adalah mereka bagiku seorang anak

laki-laki
Maryam:20

َوَلوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ُقْلتُم مَّا يَُكوُن َلنَآ
dan mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya kalian mengatakan

tidak ada adalah mereka bagi kami
An-Nuur:16

َلواَْل ُدَعآؤُُكْم فََقْد َكذَّبْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزَامًۢا
sekiranya tidak diseru kalian (olehnya) maka sesungguhnya telah

kalian mendustakan maka kelak adalah mereka pasti
Al-Furqon:77

فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَُكوُن ُحطًَٰما
maka melihatnya yang menjadi kuning kemudian adalah mereka

hancur
Al-Hadiid:20

َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7

يَْوَم يَُكوُن ٱلنَّاُس َكٱْلفَرَاِش ٱمْلَبْثُوِث
pada hari adalah mereka manusia seperti anai-anai (ia[lk]) yang

ditebarkan
Al-Qaariah:4

فََعَسىٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك أَن يَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْهتَِديَن
maka mudah-mudahan itulah mereka bahwa adalah mereka dari

orang-orang yang mendapat petunjuk
At-Taubah:18 ۟ يَُكونُوا

رَُضوا۟ ِبأَن يَُكونُوا۟ َمعَ ٱْلَخَوالِِف
(mereka) rela bahwa mereka adalah mereka bersama orang yang

tinggal
At-Taubah:87
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ِبأَن يَُكونُوا۟ َمعَ ٱْلَخَوالِِف
dengan bahwa adalah mereka bersama orang yang tinggal

At-Taubah:93

ُكلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت تُْكرِهُ ٱلنَّاَس َحتَّىٰ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
semua diantara mereka semuanya apakah kamu dipaksa manusia

sehingga adalah mereka para yang beriman
Yunus:99

أُ۟ولَِٰٓئَك َلْم يَُكونُوا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض َوَما َكاَن
itulah mereka tidak adalah mereka (mereka) yang melemahkan di

dalam bumi dan tidak adalah dia
Huud:20

إِن يَُكونُوا۟ فَُقرَآَء يُْغِنِهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
jika adalah mereka fakir menyebabkan mengkayakan mereka Allah

dari karunianya
An-Nuur:32

أَفََلْم يَُكونُوا۟ يََرْونََها بَْل َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن نُُشوًرا
apakah maka tidak adalah mereka melihatnya[pr] bahkan adalah

mereka tidak mereka mengharapkan kebangkitan
Al-Furqon:40

َلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك أاَلَّ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu sendiri

karena adalah mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':3

َوبََدا َلُهم مَِّن الـلَّـِه َما َلْم يَُكونُوا۟ يَْحتَِسبُوَن
dan nyata bagi mereka dari Allah apa tidak ada adalah mereka

mereka perkirakan
Az-Zumar:47

نُْهْم َعَسىٰٓ أَن يَُكونُوا۟ َخيًْرا مِّ
dia mudah-mudahan bahwa adalah mereka kebaikan dari mereka

Al-Hujuraat:11

واََل يَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبُْل
dan tidak adalah mereka seperti orang-orang yang mereka diberi

kitab dari sebelum
Al-Hadiid:16

إِن يَثَْقفُوُكْم يَُكونُوا۟ َلُكْم أَْعَدآًء
jika (mereka[lk]) menangkap kalian adalah mereka bagimu

bermusuh-musuhan

Al-
Mumtahinah:2

َكاُدوا۟ يَُكونُوَن َعَليِْه لِبًَدا
mereka semakin mendekat adalah atasnya berkerumun Al-Jinn:19 يَُكونُوَن

إِن تَتََولَّْوا۟ يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُٓوا۟ أَْمثََٰلُكم َو
dan jika memalingkan kelak akan menggantikan kaum selain kalian

kemudian tidak adalah mereka seperti kamu
Muhammad:38 ۟ يَُكونُٓوا

ِعيِر ِعيِر السَّ يْطَُٰن يَْدُعوُهْم إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ َكاَن ٱلشَّ
adalah dia adalah dia syaitan (mereka) menyeru (mereka) kepada

azab nyala api/neraka
Luqman:21 يْطَُٰن ٱلشَّ
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ي و ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pura-pura malu,

pembakaran, luka terbakar, luka hangus, luka kebakaran, pers, tekanan,
pres, penekan, pemeras, alat pemeras, himpitan, mesin pencetak, kilang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membakar, menyala,
membara, menghanguskan, bernyala, memboroskan, memasang, adalah

panas, adalah hangus, membuat marah, menekan, meremas, menyeterika,
mendesak, mengasak, memeras, mencetak, menghimpit, meramas,

mengempa, mendesakkan, menuntut, memijat, melekapkan, memiting,
menjadi layu, membekukan hati

فَتُْكَوٰى
maka/lalu dibakarlah (olehnya)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتُْكَوٰى ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم
maka/lalu dibakarlah (olehnya) dengannya dahi mereka dan

lambung-lambung mereka dan punggung mereka
At-Taubah:35 فَتُْكَوٰى
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د ي ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persekongkolan, akal kancil,

intrik, sekongkolan, kasak-kusuk, kasak-kisik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َكيًْدا فَيَِكيُدوا۟ فَِكيُدوِنى فَِكيُدوِن ِبَكيِْدِهنَّ
tipu-daya maka membuat tipu

daya
maka tipu dayalah

aku
maka tipu dayalah

aku
dengan tipu daya

mereka[pr]

َكيَْدُكنَّ َكيَْدُكْم َكيَْد َكيٌْد َكيًْدا
tipu daya kalian[pr] tipu daya kalian tipu daya tipu daya tipu-daya

َكيُْد َكيَْدهُۥ َكيَْدُهنَّ َكيَْدُهْم َكيَْدُكنَّ
tipu daya tipu dayanya tipu daya

mereka[pr] tipu daya mereka tipu daya kalian[pr]

َكيِْدُكنَّ َكيِْد َكيُْدهُۥ َكيُْدُهْم َكيُْد
tipu daya kalian[pr] tipu daya tipu dayanya tipu daya mereka tipu daya

أَلَِكيَدنَّ ِكيُدوِن ِكْدنَا َكيِْدى
sungguh akan membuat

tipu daya
lakukan tipu daya

untukku
(kami) membuat tipu

daya tipu daya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ َربِّى ِبَكيِْدِهنَّ َعلِيٌم
sesungguhnya Tuhanku dengan tipu daya mereka[pr] sangat

mengetahui
Yusuf:50 ِبَكيِْدِهنَّ

فَِإن َكاَن َلُكْم َكيٌْد فَِكيُدوِن
maka jika adalah dia bagi kalian tipu daya maka tipu dayalah aku Al-Mursalaat:39 فَِكيُدوِن
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ِمن ُدوِنِهۦ فَِكيُدوِنى َجِميًعا ثُمَّ اَل تُنِظُروِن
dari selain dia maka tipu dayalah aku semuanya kemudian tidak

memberi tangguh padaku
Huud:55 فَِكيُدوِنى

ِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي نسَٰ يْطََٰن لِإْلِ فَيَِكيُدوا۟ َلَك َكيًْدا إِنَّ ٱلشَّ
maka membuat tipu daya bagi kamu tipu-daya sesungguhnya syaitan

bagi manusia musuh yang nyata
Yusuf:5 ۟ فَيَِكيُدوا

ِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي نسَٰ يْطََٰن لِإْلِ فَيَِكيُدوا۟ َلَك َكيًْدا إِنَّ ٱلشَّ
maka membuat tipu daya bagi kamu tipu-daya sesungguhnya syaitan

bagi manusia musuh yang nyata
Yusuf:5 َكيًْدا

َوأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْخَسِريَن
dan (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu (kami)

menjadikan mereka[lk] orang-orang yang merugi
Al-Anbiyaa':70

فَأَرَاُدوا۟ ِبِهۦ َكيًْدا فََجَعْلنَُٰهُم ٱأْلَْسفَلنَِي
maka apakah (mereka) menghendaki dengannya tipu-daya lalu

(kami) menjadikan mereka[lk] orang-orang yang hina
Ash-Shaafaat:98

أَْم يُِريُدوَن َكيًْدا فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُهُم ٱمْلَِكيُدوَن
ataukah mereka mengharapkan tipu-daya maka orang-orang yang

mereka mengingkari mereka orang-orang yang kena tipu daya
Ath-Thuur:42

 إِنَُّهْم يَِكيُدوَن َكيًْدا
sesungguhnya mereka membuat tipu daya tipu daya

At-Taariq:15

 َوأَِكيُد َكيًْدا
dan membuat tipu daya tipu daya

At-Taariq:16

فَِإن َكاَن َلُكْم َكيٌْد فَِكيُدوِن
maka jika adalah dia bagi kalian tipu daya maka tipu dayalah aku Al-Mursalaat:39 َكيٌْد

يْطَِٰن َكاَن َضِعيفًا يْطَِٰن إِنَّ َكيَْد ٱلشَّ فَقَِٰتُلٓوا۟ أَْولِيَآَء ٱلشَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin syaitan sesungguhnya

tipu daya syaitan adalah dia lemah
An-Nisa:76 َكيَْد

َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َكيَْد ٱْلَخآِئِننَي
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan tipu daya orang-

orang yang berkhianat
Yusuf:52

فَأَْجِمُعوا۟ َكيَْدُكْم ثُمَّ ٱئْتُوا۟ َصفًّا
maka (kalian[lk]) kumpulkanlah tipu daya kalian kemudian

(kalian[lk]) datangkanlah barisan
Thaahaa:64 َكيَْدُكْم
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َقاَل إِنَُّهۥ ِمن َكيِْدُكنَّ إِنَّ َكيَْدُكنَّ َعِظيٌم
dia mengatakan sesungguhnya dia dari tipu daya kalian[pr]

sesungguhnya tipu daya kalian[pr] yang besar
Yusuf:28 َكيَْدُكنَّ

أََلْم يَْجَعْل َكيَْدُهْم ِفى تَْضلِيٍل
apakah tidak dia menjadikan tipu daya mereka di dalam benar-benar

kesesatan/sia-sia yang terang
Al-Fiil:2 َكيَْدُهْم

ِهلنَِي إاِلَّ تَْصرِْف َعنِّى َكيَْدُهنَّ أَْصُب إَِليِْهنَّ َوأَُكن مَِّن ٱْلجَٰ َو
dan jika tidak memalingkan dariku tipu daya mereka[pr] cenderung

kepada mereka[pr] dan (aku) menjadi dari/termasuk orang-orang
yang jahil

Yusuf:33
َكيَْدُهنَّ

 فَٱْستََجاَب َلُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعنُْه َكيَْدُهنَّ
maka dia memperkenankan baginya tuhannya maka (ia [lk])

palingkan daripadanya (Yusuf) tipu daya mereka[pr]
Yusuf:34

فَتََولَّىٰ ِفْرَعْوُن فََجَمعَ َكيَْدهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan fir'aun lalu (ia)

mengumpulkan tipu dayanya kemudian telah pasti datang
Thaahaa:60 َكيَْدهُۥ

اِحُر َحيُْث أَتَىٰ ِحٍر واََل يُفْلِحُ ٱلسَّ إِنََّما َصنَُعوا۟ َكيُْد سَٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya penyihir

dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti
datang

Thaahaa:69
َكيُْد

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َوٱْستَْحيُوا۟ ِنَسآَءُهْم َوَما َكيُْد ٱْلكَٰ
dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan tidak tipu daya

para pembangkang / kafir kecuali di dalam tambahan kesesatan
Ghafir:25

َوَما َكيُْد ِفْرَعْوَن إاِلَّ ِفى تَبَاٍب
dan tidak tipu daya fir'aun kecuali di dalam pelipatan

kerugian/kebinasaan
Ghafir:37

إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ اَل يَُضرُُّكْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا َو
dan jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara diri

tidak dia memberi mudharat kepada kalian tipu daya mereka sesuatu
Ali-Imran:120 َكيُْدُهْم

يَْوَم اَل يُْغِنى َعنُْهْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan dari mereka tipu daya mereka

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ath-Thuur:46

َ َكيُْدهُۥ َما يَِغيُظ ثُمَّ ْليَْقطَعْ فَْليَنظُْر َهْل يُذِْهنبَّ
kemudian hendaklah melalui maka hendaklah memperhatikan apakah

sungguh menyebakan akan menghilangkan tipu dayanya apa yan
menjengkelkan

Al-Hajj:15
َكيُْدهُۥ
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ِفِريَن ذَٰلُِكْم َوأَنَّ الـلَّـَه ُموِهُن َكيِْد ٱْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian dan bahwasannya Allah orang yang

melemahkan tipu daya para pembangkang / kafir
Al-Anfaal:18 َكيِْد

َقاَل إِنَُّهۥ ِمن َكيِْدُكنَّ إِنَّ َكيَْدُكنَّ َعِظيٌم
dia mengatakan sesungguhnya dia dari tipu daya kalian[pr]

sesungguhnya tipu daya kalian[pr] yang besar
Yusuf:28 َكيِْدُكنَّ

َوأُْملِى َلُهْم إِنَّ َكيِْدى َمِتنٌي
dan (aku) memberi tangguh lah kepada mereka sesungguhnya tipu

daya pahala
Al-A'raaf:183 َكيِْدى

َوأُْملِى َلُهْم إِنَّ َكيِْدى َمِتنٌي
dan (aku) memberi tangguh lah kepada mereka sesungguhnya tipu

daya pahala
Al-Qalam:45

َكذَٰلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخذَ أََخاهُ ِفى ِديِن ٱمْلَلِِك
seperti itulah (kami) membuat tipu daya kepada yusuf tidak adalah
dia ia mengambil/menghukum saudaranya di dalam agama / aturan

raja

Yusuf:76
ِكْدنَا

ُقِل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَاَل تُنِظُروِن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-
sekutu kalian kemudian lakukan tipu daya untukku maka jangan

memberi tangguh padaku

Al-A'raaf:195 ِكيُدوِن

َوتَٱهللَِّ أَلَِكيَدنَّ أَْصنََٰمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا۟ ُمْدِبِريَن
dan demi Allah sungguh akan membuat tipu daya berhala-berhala

kalian sesudah bahwa mereka dipalingkan yang dibelakang
(mengatur)

Al-Anbiyaa':57
أَلَِكيَدنَّ

َوأَِكيُد َكيًْدا
dan membuat tipu daya tipu daya At-Taariq:16 َوأَِكيُد

إِنَُّهْم يَِكيُدوَن َكيًْدا
sesungguhnya mereka membuat tipu daya tipu daya At-Taariq:15 يَِكيُدوَن

أَْم يُِريُدوَن َكيًْدا فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُهُم ٱمْلَِكيُدوَن
ataukah mereka mengharapkan tipu-daya maka orang-orang yang

mereka mengingkari mereka orang-orang yang kena tipu daya
Ath-Thuur:42 ٱمْلَِكيُدوَن
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ف ي ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cara, ragam, gaya, model,

kebiasaan, basa-basi, kondisi, keadaan, janji, bentuk, wujud, perwujudan,
potongan, tokoh, jenis, figur, raut, teladan, setelan, gugatan, warna, setel,
permohonan, rayuan, perkara hukum, lamaran, peminangan, rupa kartu

main, selengkap, dgn jalan mana, dgn bantuan, namun, tetapi, akan tetapi,
meskipun demikian, pun, meskipun begitu, melainkan, biarpun, rupanya,
biar, kiranya, bagaimanapun, bagaimanapun juga, betapapun, betapapun

juga, penyesuaian, pencocokan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membentuk, membuat,

memelihara, mempersiapkan, mempersyaratkan, mengacu, menentukan,
menyesuaikan, mengatur, menyetel, membetulkan, melaraskan,

menepatkan, menerapkan, menyelesaikan, mengurus, membenar,
menerap, menterap, sesuai, menyesuaikan diri, menyelaraskan, memenuhi,

mematuhi, mentaati, tunduk, mencocokkan diri, adalah selaras,
memperturuntukan, menampung, memuat, menyediakan, muat,

menolong, mendamaikan, memperdamaikan, memberi akomodasi,
memberi penginapan, melemaskan, pantas, cocok, serasi, memenuhi

kebutuhan, memuaskan, adalah berguna

وََكيَْف َكيَْف فََكيَْف
dan bagaimana bagaimana menurut maka bagaimana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََكيَْف إِذَا َجَمْعنَُٰهْم لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
maka bagaimana apabila kami mengumpulkan mereka pada hari tidak

keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:25 فََكيَْف

ةٍۭ ِبَشِهيٍد فََكيَْف إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
maka bagaimana jika/apabila kami datangkan dari setiap ummat

dengan seorang saksi
An-Nisa:41

بَتُْهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فََكيَْف إِذَآ أَصَٰ
maka bagaimanakah apabila dia menimpakan bencana dengan sebab

ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
An-Nisa:62
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ِفِريَن َونََصْحُت َلُكْم فََكيَْف َءاَسىٰ َعَلىٰ َقْومٍ كَٰ
dan aku memberi nasehat bagi kalian maka bagaimana aku bersedih

hati / putus asa atas/terhadap kaum/orang-orang orang-orang kafir
Al-A'raaf:93

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32

ِفِريَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر فَأَْمَليُْت لِْلكَٰ
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang kafir kemudian (aku)

mengambil mereka maka bagaimana adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Al-Hajj:44

َمآ َءاتَيْنَُٰهْم فََكذَّبُوا۟ رُُسلِى فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
apa kami telah mendatangkan kepada mereka (mereka) mendustakan

rasul-rasul-ku maka bagaimana/alangkah adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Saba':45

ثُمَّ أََخذُْت ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
kemudian (aku) ambil/azab orang-orang yang mereka mengingkari

maka bagaimana adalah dia kemurkaan-ku/hukuman-ku
Faathir:26

فَأََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka mengazab mereka maka bagaimana adalah dia kesudahan-ku /

hukuman-ku
Ghafir:5

فََكيَْف إِذَا تََوفَّتُْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم
maka bagaimana apabila (kamu) supaya mewafatkan mereka

malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung
mereka

Muhammad:27

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:16

َكذَّبَْت َعاٌد فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad maka

bagaimana/alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku
Al-Qamar:18

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:21

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:30

َوَلَقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-

orang yang dari sebelum mereka maka bagaimana adalah dia celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Mulk:18

5090

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فََكيَْف تَتَُّقوَن إِن َكفَرْتُْم يَْوًما يَْجَعُل ٱْلوِْلدََٰن ِشيبًا
maka bagaimana bertakwa jika (kalian) mengingkari hari dia

menjadikan anak-anak muda beruban

Al-
Muzzammil:17

َكيَْف تَْكفُُروَن ِبالـلَّـِه
bagaimana menurut kalian mengingkari kepada Allah Al-Baqarah:28 َكيَْف

َوٱنظُْر إَِلى ٱْلِعظَامِ َكيَْف نُنِشزَُها
dan lihatlah kepada tulang belulang bagaimana menurut disusunnya

kembali
Al-Baqarah:259

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ أَرِِنى َكيَْف تُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Tuhan kamu hendaklah

memperlihatkan kepadaku bagaimana menurut Engkau
menghidupkan kematian

Al-Baqarah:260

رُُكْم ِفى ٱأْلَرَْحامِ َكيَْف يََشآُء ُهَو ٱلَِّذى يَُصوِّ
dia yang dia sungguh-sungguh akan membentuk kalian di dalam

rahim bagaimana menurut dia kehendaki
Ali-Imran:6

ِنِهْم َكيَْف يَْهِدى الـلَّـُه َقْوًما َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
bagaimana menurut dia menunjukkan Allah kaum mereka

mengingkari sesudah iman mereka
Ali-Imran:86

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Ali-Imran:137

ٱنظُْر َكيَْف يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
An-Nisa:50

ِرى َسْوَءةَ أَِخيِه لِيُِريَُهۥ َكيَْف يُوَٰ
untuk dia memperlihatkannya bagaimana menurut dia

menutupi/mengubur mayat saudaranya
Al-Maidah:31

بَْل يََداهُ َمبُْسوطَتَاِن يُنِفُق َكيَْف يََشآُء
bahkan tangannya mereka berdua dibuka dia memberi nafkah

bagaimana menurut dia kehendaki
Al-Maidah:64

ُ َلُهُم ٱْلَءايَِٰت ٱنظُْر َكيَْف نُبنَيِّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut dia dijelaskan

bagi/kepada mereka keterangan-keterangan
Al-Maidah:75

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي ثُمَّ ٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kemudian kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut
adalah dia yang mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Al-An'aam:11

ٱنظُْر َكيَْف َكذَبُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mendustakan atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka
Al-An'aam:24
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ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang tanda-tanda(kebesaran) kemudian mereka mereka
memalingkan

Al-An'aam:46

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang ayat-ayat itu boleh jadi mereka mereka mengerti
Al-An'aam:65

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:84

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن َوٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
dan perhatikanlah bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:86

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَظََلُموا۟ ِبَها فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu mereka mengingkari dengannya/padanya maka kamu hendaklah
memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan

orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:103

َويَْستَْخلِفَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض فَيَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
dan dia kelak menjadikan kalian khalifah di dalam bumi maka dia

akan melihat bagaimana menurut kalian melakukan
Al-A'raaf:129

َكيَْف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد رَُسولِِهۦٓ
bagaimana menurut adalah mereka bagi orang-orang musyrik

perjanjian disisi Allah dan disisi rasul-nya
At-Taubah:7

 َكيَْف
bagaimana menurut

At-Taubah:8

بَْعِدِهْم لِنَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
sesudah mereka supaya memperhatikan bagaimana menurut kalian

melakukan
Yunus:14

فََما َلُكْم َكيَْف تَْحُكُموَن
maka mengapa bagi kalian bagaimana menurut (ia[lk]) beriman

Yunus:35

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Yunus:39

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Yunus:73

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Yusuf:109
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أََلْم تََر َكيَْف َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan satu
kalimat kebaikan

Ibrahim:24

َكيَْف فََعْلنَا ِبِهْم َوَضَربْنَا َلُكُم ٱأْلَْمثَاَل
bagaimana menurut mereka membuatkan dengan/terhadap mereka

dan (kami) menjadikan untuk kalian perumpamaan
Ibrahim:45

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

An-Nahl:36

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ٱنظُْر َكيَْف فَضَّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami telah

lebihkan sebagian mereka atas/terhadap bagian
Al-Isra:21

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثَاَل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar terhadapmu perumpamaan
Al-Isra:48

فَأََشارَْت إَِليِْه َقاُلوا۟ َكيَْف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفى ٱمْلَْهِد َصِبيًّا
maka (ia[pr]) musyawarah / menunjukkan kepadanya (anaknya)

mereka berkata bagaimana menurut dibicarakan orang (anak) adalah
dia di dalam buaian kanak-kanak

Maryam:29

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثََٰل فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar padamu/tentang kamu perumpamaan maka menyesatkan
maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Furqon:9

أََلْم تََر إَِلىٰ َربَِّك َكيَْف َمدَّ ٱلظِّلَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada tuhanmu

bagaimana menurut dia memanjangkan bayang-bayang
Al-Furqon:45

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan
An-Naml:14

ِقبَُة َمْكرِِهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan tipu daya mereka
An-Naml:51

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah

dia yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
An-Naml:69

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Al-Qashash:40
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أََو َلْم يََرْوا۟ َكيَْف يُبِْدئُ الـلَّـُه ٱْلَخْلَق
atau setiap tidak mereka memperhatikan bagaimana menurut

memulai menciptakan Allah ciptaan
Al-Ankabuut:19

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف بََدأَ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut Dia memulai menciptakan ciptaan

Al-Ankabuut:20

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ar-Ruum:9

ِقبَُة ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut adalah dia yang mengakibatkan

Ar-Ruum:42

َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48

َكيَْف يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ
bagaimana menurut ia menghidupkan bumi sesudah kematiannya

Ar-Ruum:50

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Faathir:44

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Ash-Shaafaat:73

َما َلُكْم َكيَْف تَْحُكُموَن
mengapa bagi kalian bagaimana menurut (ia[lk]) beriman

Ash-
Shaafaat:154

ِقبَُة ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang adalah mereka dari sebelum
mereka

Ghafir:21

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ghafir:82

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka Kami siksa dari mereka maka kamu hendaklah memperhatikan

bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan orang-orang
yang mendustakan

Az-Zukhruf:25
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ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Muhammad:10

َكيَْف بَنَيْنََٰها َوزَيَّنََّٰها َوَما َلَها ِمن فُُروجٍ
bagaimana menurut diantaranya dan (kami) menghiasinya dan tidak

baginya dari retak-retak
Qaaf:6

أَن يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا فََستَْعَلُموَن َكيَْف نَِذيِر
bahwa menjadikan mengirimkan atas kalian kotoran/nanah dan darah
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya bagaimana menurut seorang

pemberi peringatan

Al-Mulk:17

َما َلُكْم َكيَْف تَْحُكُموَن
mengapa bagi kalian bagaimana menurut (ia[lk]) beriman

Al-Qalam:36

وٍَٰت ِطبَاًقا أََلْم تََرْوا۟ َكيَْف َخَلَق الـلَّـُه َسبْعَ َسمَٰ
tidaklah (kalian) melihat bagaimana menurut dia menciptakan Allah

tujuh langit lapisan-lapisan
Nuh:15

فَُقِتَل َكيَْف َقدََّر
maka telah dibunuh bagaimana menurut (ia) telah sukses menetapkan

Al-
Muddaththir:19

ثُمَّ ُقِتَل َكيَْف َقدََّر
kemudian dia telah dibunuh bagaimana menurut (ia) telah sukses

menetapkan

Al-
Muddaththir:20

ِبِل َكيَْف ُخلَِقْت أَفَاَل يَنظُُروَن إَِلى ٱإْلِ
ia membenam mereka melihat kepada unta bagaimana menurut telah

diciptakan

Al-
Ghaashiyah:17

َمآِء َكيَْف رُِفَعْت َوإَِلى ٱلسَّ
dan kepada langit bagaimana menurut telah ditinggikan

Al-
Ghaashiyah:18

َوإَِلى ٱْلجِبَاِل َكيَْف نُِصبَْت
dan kepada gunung-gunung bagaimana menurut telah ditegakkan

Al-
Ghaashiyah:19

َوإَِلى ٱأْلَرِْض َكيَْف ُسِطَحْت
dan kepada bumi bagaimana menurut telah dihamparkan

Al-
Ghaashiyah:20

أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبَعاٍد
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap kaum 'ad
Al-Fajr:6

ِب ٱْلِفيِل أََلْم تََر َكيَْف فََعَل َربَُّك ِبأَْصحَٰ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (dia) melakukan tuhanmu terhadap golongan gajah
Al-Fiil:1

وََكيَْف تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُتَْلىٰ َعَليُْكْم َءايَُٰت الـلَّـِه
dan bagaimana kalian mengingkari dan kalian kamu membaca atas

kalian ayat-ayat Allah
Ali-Imran:101 وََكيَْف
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وََكيَْف تَأُْخذُونَُهۥ َوَقْد أَفَْضىٰ بَْعُضُكْم إَِلىٰ بَْعٍض
dan bagaimana kalian mengambilnya kembali dan sungguh kamu

telah bergauli sebagian kalian kepada bagian
An-Nisa:21

ُمونََك َوِعنَدُهُم ٱلتَّْوَرىُٰة ِفيَها ُحْكُم الـلَّـِه وََكيَْف يَُحكِّ
dan bagaimana merekai menghakimi kamu dan disisi mereka taurat

di dalamnya hukum-hukum Allah
Al-Maidah:43

وََكيَْف أََخاُف َمآ أَْشرَْكتُْم واََل تََخافُوَن
dan bagaimana aku takut apa kalian persekutukan dan tidak kalian

takut
Al-An'aam:81

وََكيَْف تَْصِبُر َعَلىٰ َما َلْم تُِحْط ِبِهۦ ُخبًْرا
dan bagaimana kalian melakukan kesabaran atas/terhadap apa tidak

diliputilah dengannya pengalaman/pengetahuan
Al-Kahfi:68
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ل ي ك
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna agen, perantara, alat,

pengantar, wakil, ukuran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melakukan pengukuran,

menerima ukuran

ِكْلتُْم َكيَْل َكيٌْل َكىْ َكاُلوُهْم
(kalian) menakar sukatan sukatan supaya mereka menakar

نَْكتَْل لَِّكيْاَل لَِكيْاَل لَِكىْ ِكْلتُْم
mendapatkan

sukatan agar supaya tidak agar supaya tidak supaya/sehingga (kalian) menakar

ٱمْلِْكيَاَل ٱْلَكيُْل ٱْلَكيَْل
takaran sukatan takaran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

زَنُوُهْم يُْخِسُروَن إِذَا َكاُلوُهْم أَو وَّ َو
dan apabila mereka menakar (mereka) mengetahui mereka

menimbang mengurangi
Al-Mutaffifiin:3 َكاُلوُهْم

َكىْ نَُسبَِّحَك َكِثيًرا
supaya (kami) bertasbih kepada kamu sangat banyak Thaahaa:33 َكىْ

فَرََجْعنََٰك إَِلىٰٓ أُمَِّك َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) mengembalikan kamu kepada ibumu supaya (ia)

menjadi mendekat matanya
Thaahaa:40

فَرََدْدنَُٰه إَِلىٰٓ أُمِِّهۦ َكىْ تََقرَّ َعيْنَُها
maka (kami) kembalikannya kepada ibunya supaya (ia) menjadi

mendekat matanya
Al-Qashash:13

َكىْ اَل يَُكوَن ُدوَلةًۢ بَنْيَ ٱأْلَْغِنيَآِء ِمنُكْم
supaya tidak adalah dia beredar diantara orang-orang kaya diantara

kalian
Al-Hasyr:7
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َونَزَْداُد َكيَْل بَِعيٍر ذَٰلَِك َكيٌْل يَِسيٌر
dan mendapat tambahan sukatan seekor unta itu sukatan sangat

mudah
Yusuf:65 َكيٌْل

فَاَل َكيَْل َلُكْم ِعنِدى واََل تَْقَربُوِن
maka tidak sukatan bagi kalian dari sisiku/daripadaku dan jangan

(kalian) mendekatiku
Yusuf:60 َكيَْل

َونَزَْداُد َكيَْل بَِعيٍر ذَٰلَِك َكيٌْل يَِسيٌر
dan mendapat tambahan sukatan seekor unta itu sukatan sangat

mudah
Yusuf:65

َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل إِذَا ِكْلتُْم َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس
dan kalian sempurnakanlah takaran apabila (kalian) menakar

(mereka) menimbang dengan adil/neraca
Al-Isra:35 ِكْلتُْم

لَِكىْ اَل يَْعَلَم بَْعَد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
supaya/sehingga tidak mengetahui sesudah pengetahuan sesuatu An-Nahl:70 لَِكىْ

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة لَِكيْاَل يَْعَلَم ِمۢن بَْعِد ِعْلمٍ َشيْـًٔا
kemudian dari segumpal darah agar supaya tidak mengetahui dari

sesudah pengetahuan sesuatu
Al-Hajj:5 لَِكيْاَل

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

ا ِبَغمٍّ لَِّكيْاَل تَْحزَنُوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم فَأَثَٰبَُكْم َغمًّۢ
maka dia menimpakan padamu kesedihan dengan/atas kesedihan agar

supaya tidak kalian bersedih hati atas/terhadap apa dia melepaskan
kalian

Ali-Imran:153
لَِّكيْاَل

لَِّكيْاَل تَأَْسْوا۟ َعَلىٰ َما فَاتَُكْم
agar supaya tidak berduka-cita atas/terhadap apa-apa dia melepaskan

kalian
Al-Hadiid:23

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ فَأَرِْسْل َمَعنَآ أََخانَا نَْكتَْل َو
maka kamu hendaklah mengutus bersama kami saudara kami

mendapatkan sukatan dan sesungguhnya kami baginya orang-orang
yang menjaga

Yusuf:63
نَْكتَْل
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ٱلَِّذيَن إِذَا ٱْكتَاُلوا۟ َعَلى ٱلنَّاِس يَْستَْوفُوَن
orang-orang yang apabila mereka menerima takaran atas/terhadap

manusia (orang lain) kelak akan menyempurnakan
Al-Mutaffifiin:2 ۟ ٱْكتَاُلوا

َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan kalian sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Al-An'aam:152 ٱْلَكيَْل

فَأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل َوٱمْلِيزَاَن
maka kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan timbangan

Al-A'raaf:85

أاََل تََرْوَن أَنِّىٓ أُوِفى ٱْلَكيَْل َوأَنَا۠ َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
tidaklah (kalian) melihat bahwasanya aku aku menyempurnakan

sukatan dan aku sebaik-baik pemberi tempat turun
Yusuf:59

َعٍة مُّزَْجىٍٰة فَأَْوِف َلنَا ٱْلَكيَْل  َوِجئْنَا ِبِبضَٰ
dan kami mendatangkan dengan barang-barang yang tidak dihargai

maka sempurnakanlah bagi kami sukatan
Yusuf:88

َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل إِذَا ِكْلتُْم َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس
dan kalian sempurnakanlah takaran apabila (kalian) menakar

(mereka) menimbang dengan adil/neraca
Al-Isra:35

أَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل واََل تَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْخِسِريَن
kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan janganlah adalah

kalian dari/termasuk orang-orang yang merugikan

Asy-
Syu'araa':181

ا رََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيِهْم َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ُمِنعَ ِمنَّا ٱْلَكيُْل فََلمَّ
maka tatkala (mereka) kembali kepada ayah mereka mereka berkata

wahai bapak kami (dia[lk]) telah dicegah / dilindungi dari kami
sukatan

Yusuf:63 ٱْلَكيُْل

واََل تَنُقُصوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن
dan jangan mengurangi takaran dan timbangan Huud:84 ٱمْلِْكيَاَل

َويََٰقْومِ أَْوفُوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan hai kaumku kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan

timbangan dengan adil
Huud:85
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ا ل ا ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mutiara, butir, mutu, sesuatu

yg sangat berharga, titik air mata
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱللُّؤُْلِؤ ٱللُّؤُْلُؤ َوُلؤُْلًؤا ُلؤُْلٌؤ ُلؤُْلًؤا
mutiara mutiara dan mutiara mutiara mutiara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19
ُلؤُْلًؤا

َويَطُوُف َعَليِْهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكأَنَُّهْم ُلؤُْلٌؤ مَّْكنُوٌن
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda untuk mereka seakan-

akan mereka mutiara (ia[lk]) yang disimpan
Ath-Thuur:24 ُلؤُْلٌؤ

ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari emas dan mutiara dan pakaian mereka didalamnya sutera Al-Hajj:23 َوُلؤُْلًؤا

ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di

dalamnya sutera
Faathir:33

يَْخُرُج ِمنُْهَما ٱللُّؤُْلُؤ َوٱمْلَرَْجاُن
mereka keluar diantara keduanya mutiara dan marjan Ar-Rahman:22 ٱللُّؤُْلُؤ

َكأَْمثَِٰل ٱللُّؤُْلِؤ ٱمْلَْكنُوِن
seperti/laksana mutiara (ia[lk]) yang disimpan Al-Waqi'a:23 ٱللُّؤُْلِؤ
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ب ب ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pokok, intisari, sari, pati,

bagian tengah, biji, mata, jantung, hati, perasaan, jiwa, sanubari, batin,
pedalaman, kalbu, hati sanubari, keberanian, kegagahan, hakekat, hart,
rasa hati, kulub, fuad, jemantung, sumsum belakang, sungsum belakang,

esensi, sumsum, benak, sungsum, bubur, bubur kertas, bubur kayu, ampas,
daging buah, majalah murah, majalah picisan, jaminan simpanan,

timbunan yg belum dikerjakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeluarkan bagian yg

keras, membuang ampas, menjadikan bubur

ٱأْلَْلبَِٰب
orang-orang yang berpengatahuan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلُكْم ِفى ٱْلِقَصاِص َحيَٰوةٌ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan bagimu di dalam hukum qishash kehidupan hai golongan orang-

orang yang berpengatahuan agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:179 ٱأْلَْلبَِٰب

 َوٱتَُّقوِن يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
dan kalian hendaklah bertaqwa kepadaku hai golongan berakal

Al-Baqarah:197

ُر إآِلَّ أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب  َوَما يَذَّكَّ
dan tidak dia mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang

mempunyai berpengetahuan/berilmu
Al-Baqarah:269

ُر إآِلَّ أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب  َوَما يَذَّكَّ
dan tidak dia mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang

mempunyai orang-orang yang berpengetahuan
Ali-Imran:7

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب  َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َلَءايٍَٰت ألِّ
dan silih berganti malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda bagi

orang yang mempunyai berakal
Ali-Imran:190

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan akal agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:100
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ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب  َلَقْد َكاَن ِفى َقَصِصِهْم ِعبْرَةٌ ألِّ
sesungguhnya adalah dia di dalam kisah-kisah mereka pengajaran-

pengajaran bagi orang yang mempunyai akal
Yusuf:111

ُر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب  َكَمْن ُهَو أَْعَمىٰٓ إِنََّما يَتَذَكَّ
seperti orang dia buta sesungguhnya hanyalah menjadi

mengingat/berfikir orang-orang yang mempunyai akal/berakal
Arraad:19

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب  َولِيَْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد َولِيَذَّكَّ
dan supaya mengetahui bahwasanya dia tuhan yang esa dan supaya

mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal
Ibrahim:52

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب  ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin
diberkahi supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29

 َوِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
dan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran

Shaad:43

ُر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب  إِنََّما يَتَذَكَّ
sesungguhnya hanyalah menjadi mengingat/berfikir orang-orang

yang mempunyai akal/pikiran
Az-Zumar:9

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدىُٰهُم الـلَّـُه َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب
itulah mereka orang-orang yang (dia) memberi petunjuk kepada

mereka Allah dan mereka itu mereka orang-orang yang mempunyai
akal/fikiran

Az-Zumar:18

 إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar peringatan bagi orang yang

mempunyai akal/fikiran
Az-Zumar:21

 ُهًدى َوِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
petunjuk dan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran

Ghafir:54

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10
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ث ب ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pancaran, siaran radio,

transmisi, penularan, penyebaran, pengiriman, persneling, penjangkitan,
perambatan, penyiaran, pembiakan, perkembang-biakan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyiarkan,

memperdengarkan, menabur, menaburkan

۟ َلِبثُوا َلِبَث فََلِبثَْت فََلِبَث تََلبَّثُوا۟
(mereka) menetap (ia) menempatkan maka (kamu)

menempati maka (ia) menetap (kalian) supaya
menempati

َلِبثْتُْم َلِبثُْت َلِبثَْت َلِبثُٓوا۟ َلِبثُوا۟
(kalian) menempati (aku) tinggal (kamu) menempati (mereka) menetap (mereka) menetap

لَِّبثْتُْم لَِّبثَْت َلَلِبَث َلِبثْنَا َلِبثْتُْم
(kalian) menempati (kamu) menempati niscaya (ia) menetap (kami) menempati (kalian) menempati

يَْلبَثُوَن َوَلِبثَْت َوَلِبثُوا۟
menempati dan (kamu) menempati (mereka) menempati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما تََلبَّثُوا۟ ِبَهآ إاِلَّ يَِسيًرا
dan tidak (kalian) supaya menempati dengannya kecuali sangat

mudah
Al-Ahzab:14 ۟ تََلبَّثُوا

ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42 فََلِبَث
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فََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف_َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسنَي َعاًما
maka (ia) menetap pada/bersama mereka seribu tahun kecuali

(kurang) lima puluh tahun
Al-Ankabuut:14

َوفَتَنََّٰك فُتُونًا فََلِبثَْت ِسِننَي ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan (kami) memberikan cobaan kepadamu ujian-ujian maka (kamu)

menempati beberapa tahun di dalam / pada penduduk Madyan
Thaahaa:40 فََلِبثَْت

َقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم فََما َلِبَث
mereka berkata keselamatan dia mengatakan

kehormatan/kesejahteraan maka tidak (ia) menempatkan
Huud:69 َلِبَث

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل الـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َلِبثُوا۟ َلُهۥ َغيُْب ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan Allah paling mengetahui dengan

apa/berapa lama (mereka) menetap baginya kegaiban langit dan bumi
Al-Kahfi:26 ۟ َلِبثُوا

َما َلِبثُوا۟ َغيَْر َساَعٍة َكذَٰلَِك َكانُوا۟ يُؤْفَُكوَن
tidaklah (mereka) menetap tidak / bukan / selain saat seperti itulah

adalah mereka mereka berpaling
Ar-Ruum:55

َما َلِبثُوا۟ ِفى ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ
tidak (mereka) menetap di dalam siksa orang-orang yang hina

Saba':14

ثُمَّ بََعثْنَُٰهْم لِنَْعَلَم أَىُّ ٱْلِحزْبَنْيِ أَْحَصىٰ مِلَا َلِبثُٓوا۟ أََمًدا
kemudian Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui

manakah/siapakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa
(mereka) menetap panjang/lama

Al-Kahfi:12
۟ َلِبثُٓوا

فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259
َلِبثَْت

َقاَل َلِبثُْت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
dia mengatakan (aku) tinggal hari atau setengah hari Al-Baqarah:259 َلِبثُْت

فََقْد َلِبثُْت ِفيُكْم ُعُمًرا مِّن َقبْلِِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
maka sesungguhnya telah (aku) tinggal kepada kalian beberapa masa

dari sebelumnya ia membenam kalian menggunakan akal
Yunus:16

نُْهْم َكْم َلِبثْتُْم َوْليَتََلطَّْف واََل يُْشِعَرنَّ ِبُكْم أََحًدا َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka berapa (kalian)

menempati dan hendaklahbersikap lemah lembut dan janganlah
menyebabkan memberitahukan dengan/kepada kalian

seseorang/siapapun

Al-Kahfi:19
َلِبثْتُْم
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 َقاُلوا۟ َربُُّكْم أَْعَلُم ِبَما َلِبثْتُْم
mereka berkata tuhan kalian paling mengetahui dengan apa (kalian)

menempati
Al-Kahfi:19

قََٰل َكْم َلِبثْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض َعَدَد ِسِننَي
dia mengatakan berapa (kalian) menempati di dalam bumi (ia)

menghitung beberapa tahun

Al-
Mu'minuun:112

َلَقْد َلِبثْتُْم ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إَِلىٰ يَْومِ ٱْلبَْعِث
sesungguhnya (kalian) menempati di dalam kitab Allah sampai hari

berbangkit
Ar-Ruum:56

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian hari Al-Kahfi:19 َلِبثْنَا

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ فَْسـَِٔل ٱْلَعآدِّيَن
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian/setengah hari

maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung

Al-
Mu'minuun:113

َلَلِبَث ِفى بَطِْنِهۦٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
niscaya (ia) menetap di dalam perutnya (ikan) sampai hari mereka

dibangkitkan

Ash-
Shaafaat:144

َلَلِبَث
َقاَل بَل لَِّبثَْت ِما۟ئََة َعامٍ

dia mengatakan bahkan (kamu) menempati seratus tahun Al-Baqarah:259 لَِّبثَْت
َوتَظُنُّوَن إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل

dan kamu menyangka tidaklah (kalian) menempati melainkan/hanya
sedikit

Al-Isra:52 لَِّبثْتُْم
فَتُوَن بَيْنَُهْم إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َعْشًرا يَتَخَٰ

saling membisikan diantara mereka tidaklah (kalian) menempati
melainkan sepuluh

Thaahaa:103

إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ يَْوًما
tidaklah (kalian) menempati melainkan hari

Thaahaa:104

قََٰل إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل لَّْو أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dia mengatakan tidaklah (kalian) menempati melainkan sedikit

sekiranya bahwa kamu adalah kalian kalian mengetahui

Al-
Mu'minuun:114

لَِّٰبِثنَي ِفيَهآ أَْحَقابًا
(mereka[lk]) yang tinggal / menetap didalamnya beberapa lama An-Naba:23 لَِّٰبِثنَي

َوَلِبثُوا۟ ِفى َكْهِفِهْم ثَلََٰث ِما۟ئٍَة ِسِننَي َوٱزَْداُدوا۟ ِتْسًعا
(mereka) menempati di dalam gua mereka tiga ratus beberapa tahun

dan mereka menambahkan sembilan
Al-Kahfi:25 ۟ َوَلِبثُوا
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َوَلِبثَْت ِفينَا ِمْن ُعُمرَِك ِسِننَي
dan (kamu) menempati dalam kami dari umurmu beberapa tahun Asy-Syu'araa':18 َوَلِبثَْت

إِذًا الَّ يَْلبَثُوَن ِخلَٰفََك إاِلَّ َقلِياًل َو
dan jika demikian tidak menempati belakang/sepeninggalanmu

melainkan sedikit
Al-Isra:76 يَْلبَثُوَن

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َكأَن لَّْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مَِّن ٱلنََّهاِر
dan pada hari dia mengumpulkan mereka seakan-akan belum pernah

menempati kecuali saat dari siang hari
Yunus:45 ۟ يَْلبَثُٓوا

َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مِّن نََّهارٍۭ بَلَٰغٌ
tidak menempati kecuali saat dari siang hari tambahan penjelasan

Al-Ahqaaf:35

َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحىَٰها
seakan-akan mereka pada hari melihatnya[pr] tidak menempati

kecuali di waktu petang atau paginya
An-Naziaat:46
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د ب ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lakan, kain tebal dr bulu

halus, bantalan, alas, bantal, buku catatan, buku notes, telapak kaki
anjing, telapakan kaki anjing, blok kertas, kamar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi, menambah,
menambahkan, melapisi, mengisi hal-hal yg tak perlu

لُّبًَدا لِبًَدا
banyak / berkerumun berkerumun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكاُدوا۟ يَُكونُوَن َعَليِْه لِبًَدا
mereka semakin mendekat adalah atasnya berkerumun Al-Jinn:19 لِبًَدا

يَُقوُل أَْهَلْكُت َمااًل لُّبًَدا
dia mengatakan (aku) telah membinasakan harta banyak /

berkerumun
Al-Balad:6 لُّبًَدا
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س ب ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemakaian, usang, lecek, tdk

bertenaga
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memakai, melelahkan,

meletihkan, mengausi, tahan, mengauskan, menjadi aus, mencapaikan,
kelihatan, menjadi, berpakaian, berdandan, mengenakan, membalut,

menghiasi, menghias, membebat, mengenakan pakaian

َلبٍْس َلبُوٍس تَْلِبُسوَن تَْلِبُسوا۟ تَْلبَُسونََها
keragu-raguan pakaian kalian mencampur

adukkan
kaliam mencampur-

adukkan memakainya

لِبَاَسُهَما لِبَاَس لِبَاٌس لِبَاًسا َلبٍْس
pakaian keduanya pakaian (perasaan) pakaian pakaian keragu-raguan

۟ َولِيَْلِبُسوا َولِبَاُسُهْم َولِبَاُس َوَلَلبَْسنَا لِبَاَسُهَما
dan agar mereka

mencampurkan/mengaburkan
dan pakaian

mereka dan pakaian
tentu kami telah

menghiasi /
memakai

pakaian keduanya

يَْلِبُسوَن يَْلِبَسُكْم يَْلبَُسوَن
mereka menghiasi / pakai dia mencampurkan kalian memakai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَْستَْخرُِجوا۟ ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك َمَواِخَر ِفيِه
dan mengeluarkan dari padanya perhiasan memakainya dan kamu

melihat perahu berlayar tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:14 تَْلبَُسونََها

َوتَْستَْخرُِجوَن ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك ِفيِه َمَواِخَر
dan mengeluarkan perhiasan memakainya dan kamu melihat perahu

tentang (kebenaran) itu membelah laut
Faathir:12
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KosakataAlQuran

واََل تَْلِبُسوا۟ ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
dan jangan kaliam mencampur-adukkan hak/kebenaran dengan yang

bathil
Al-Baqarah:42 ۟ تَْلِبُسوا

يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب لَِم تَْلِبُسوَن ٱْلَحقَّ ِبٱْلبَِٰطِل
hai ahli kitab mengapa kalian mencampur adukkan yang haq (benar)

dengan yang bathil
Ali-Imran:71 تَْلِبُسوَن

َوَعلَّْمنَُٰه َصنَْعَة َلبُوٍس لَُّكْم لِتُْحِصنَُكم مِّۢن بَأِْسُكْم
dan (kami) telah mengajarnya membuat pakaian bagi kalian untuk

melindungi kalian[lk] dari peperanganmu
Al-Anbiyaa':80 َلبُوٍس

بَْل ُهْم ِفى َلبٍْس مِّْن َخْلٍق َجِديٍد
bahkan mereka di dalam keragu-raguan tentang penciptaan/kejadian

yang baru
Qaaf:15 َلبٍْس

ِرى َسْوءَِٰتُكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم َقْد أَنزَْلنَا َعَليُْكْم لِبَاًسا يُوَٰ
hai anak Adam sungguh telah kami telah menurunkan atas kalian

pakaian dia menutupi/mengubur keburukan/aurat kalian
Al-A'raaf:26 لِبَاًسا

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِبَاًسا َوٱلنَّْوَم ُسبَاتًا
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian malam pakaian dan tidur

istirahat
Al-Furqon:47

 َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِبَاًسا
dan kami menjadikan malam pakaian

An-Naba:10

ُهنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَُّهنَّ
mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka Al-Baqarah:187 لِبَاٌس

ُهنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَُّهنَّ
mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka

Al-Baqarah:187

فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112
لِبَاَس

يَنزُِع َعنُْهَما لِبَاَسُهَما لِيُِريَُهَما َسْوءَِٰتِهَمآ
mencabut/menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya untuk

diperlihatkan mereka berdua keburukan/aurat keduanya
Al-A'raaf:27 لِبَاَسُهَما

َوَلَلبَْسنَا َعَليِْهم مَّا يَْلِبُسوَن
tentu kami telah menghiasi / memakai atas mereka apa mereka

menghiasi / pakai
Al-An'aam:9 َوَلَلبَْسنَا

َوِريًشا َولِبَاُس ٱلتَّْقَوٰى ذَٰلَِك َخيٌْر
dan perhiasan dan pakaian takwa itu kebaikan Al-A'raaf:26 َولِبَاُس
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KosakataAlQuran

ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari emas dan mutiara dan pakaian mereka didalamnya sutera Al-Hajj:23 َولِبَاُسُهْم

ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب َوُلؤُْلًؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
dari gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di

dalamnya sutera
Faathir:33

لِيُرُْدوُهْم َولِيَْلِبُسوا۟ َعَليِْهْم ِدينَُهْم
agar mereka membalas / menolak dan agar mereka

mencampurkan/mengaburkan atas mereka agama mereka
Al-An'aam:137 ۟ َولِيَْلِبُسوا

إِْستَبَْرٍق َويَْلبَُسوَن ِثيَابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َو
dan mereka memakai pakaian kehijauan (yang hijau) dari sutra halus

dan sutra tebal
Al-Kahfi:31 َويَْلبَُسوَن

تَقَِٰبلنَِي إِْستَبَْرٍق مُّ يَْلبَُسوَن ِمن ُسنُدٍس َو
memakai dari kain sutera halus dan sutera tebal orang yang berhadap-

hadapan
Ad-Dukhaan:53 يَْلبَُسوَن

أَْو يَْلِبَسُكْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض
atau dia mencampurkan kalian golongan-golongan dan dia

menimpakan sebagian kalian bencana/keganasan bagian
Al-An'aam:65 يَْلِبَسُكْم

َوَلَلبَْسنَا َعَليِْهم مَّا يَْلِبُسوَن
tentu kami telah menghiasi / memakai atas mereka apa mereka

menghiasi / pakai
Al-An'aam:9 يَْلِبُسوَن

نَُهم ِبظُْلمٍ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَلْم يَْلِبُسٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan tidak mencampur adukkan

iman mereka dengan kezaliman
Al-An'aam:82 ۟ يَْلِبُسٓوا
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ن ب ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna susu, milk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memerah, memeras, memeras
susu

لَّنَبٍ لَّبَنًا
air susu air susu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِرِبنَي لَّبَنًا َخالًِصا َسآِئًغا لِّلشَّٰ
air susu (sesuatu/ia[lk]) yang membersihkan mudah ditelan bagi

orang-orang yang meminum
An-Nahl:66 لَّبَنًا

ٌر مِّن لَّنَبٍ لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمُهۥ َغيِْر َءاِسٍن َوأَنْهَٰ
selain/tanpa berubah dan sungai-sungai dari air susu tidak menjadi

lain rasanya
Muhammad:15 لَّنَبٍ
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Kosakata AlQuran

hء ج ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tempat perlindungan,

pertolongan, penghiburan, hiburan, gantungan, penghibur, perjalanan,
kesempatan, kesepakatan, kegiatan, mendapat apa yg diinginkan,

mendapat apa yg terhasrat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencari perlindungan,
memakai sbg perlindungan, pergi, berjalan, hilang, berangkat, naik,

menaiki, jalan, berlalu, menjadi, sampai, bangkrut, meninggal, meninggal
dunia, berbunyi, hancur, terbentang, pai, menjadi aus

ْلَجٍإ مَّ َمْلَجـًٔا َ َمْلَجأ
tempat berlindung tempat berlindung tempat berlindung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوظَنُّٓوا۟ أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن الـلَّـِه إآِلَّ إَِليِْه
dan (mereka[lk]) mengira bahwa tidak ada tempat berlindung dari

Allah kecuali/melainkan kepada-Nya
At-Taubah:118 َ َمْلَجأ

َلْو يَجُِدوَن َمْلَجـًٔا أَْو َمغَٰرٍَٰت أَْو ُمدََّخاًل
jikalau mereka mendapatkan tempat berlindung atau gua-gua atau

yang menjadi tempat-tempat masuk/lubang-lubang
At-Taubah:57 َمْلَجـًٔا

ْلَجٍإ يَْوَمِئٍذ َما َلُكم مِّن مَّ
tidak ada bagi kalian dari tempat berlindung pada hari itu Asy-Syuura:47 ْلَجٍإ مَّ
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Kosakata AlQuran

ج ج ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna undian, lenggokan, campak,

kekacauan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melemparkan, melontarkan,

melanting, melambungkan, melantunkan, memantulkan, menegakkan,
bergerak dgn cepat, terombang-ambing

ىٍّ لُّجِّ وا۟ لََّلجُّ وا۟ لَّجُّ ًة ُلجَّ
yang dalam tentu terus menerus terus-menerus kolam air

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًة وََكَشفَْت َعن َساَقيَْها ا َرأَتُْه َحِسبَتُْه ُلجَّ فََلمَّ
maka tatkala (ia) melihatnya dia mengiranya kolam air dan (ia)

membuka/menghilangkan dari kedua betisnya
An-Naml:44 ًة ُلجَّ

وا۟ ِفى ُعتُوٍّ َونُفُوٍر إِْن أَْمَسَك ِرزَْقُهۥ بَل لَّجُّ
jika (ia) menahan rezkinya bahkan terus-menerus di dalam

kesombongan dan pelarian/perpaling
Al-Mulk:21 ۟ وا لَّجُّ

وا۟ ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن لََّلجُّ
tentu terus menerus di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka mereka

terombang-ambing / bingung

Al-
Mu'minuun:75

۟ وا لََّلجُّ
ىٍّ ٍت ِفى بَْحٍر لُّجِّ أَْو َكظُُلمَٰ

atau seperti gelap gulita di dalam laut yang dalam An-Nuur:40 ىٍّ لُّجِّ
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Kosakata AlQuran

د ح ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna makam, kuburan, jirat,

nisan, mesan, batas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengubur, menguburkan,

memakamkan, membatasi, memperketat, memperbataskan,
memperhinggakan, memperpicik, mempersempit, menggunakan sbg batas

يُْلِحُدوَن ُمْلتََحًدا ِبِإْلَحادٍۭ
dijahati orang yang dalam kondisi jahat kejahatan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمن يُرِْد ِفيِه ِبِإْلَحادٍۭ ِبظُْلمٍ نُِّذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
dan barangsiapa dia menghendaki tentang (kebenaran) itu kejahatan

dengan/secara zalim dirasakan kepadanya dari azab / siksa pedih
Al-Hajj:25 ِبِإْلَحادٍۭ

ِتِهۦ َوَلن تَجَِد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا اَل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dia merubah untuk kalimatnya dan tidak dia mendapatkan dari

selain dia orang yang dalam kondisi jahat
Al-Kahfi:27 ُمْلتََحًدا

 َوَلْن أَِجَد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا
dan tidak mendapatkan dari selain dia orang yang dalam kondisi jahat

Al-Jinn:22

ِئِهۦ َوذَُروا۟ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ أَْسمَٰٓ
kalian hendaklah meninggalkan orang-orang yang dijahati di dalam /

pada nama-namanya
Al-A'raaf:180 يُْلِحُدوَن

لَِّساُن ٱلَِّذى يُْلِحُدوَن إَِليِْه أَْعَجِمىٌّ
lisan/bahasa yang dijahati kepadanya bahasa ajam

An-Nahl:103

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا اَل يَْخفَْوَن َعَليْنَآ
sesungguhnya orang-orang yang dijahati di dalam / pada ayat-ayat

Kami tidak menyembunyikan/sembunyi atas (kami)
Fush-Shilat:40
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Kosakata AlQuran

ف ح ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna buru-buru, segera, urgen 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendesak, meminta dgn
sangat

إِْلَحافًا
secara buru-buru

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهْم اَل يَْسـَُٔلوَن ٱلنَّاَس إِْلَحافًا تَْعرِفُُهم ِبِسيمَٰ
kalian mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka tidak mereka

menanyakan manusia secara buru-buru
Al-Baqarah:273 إِْلَحافًا
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ق ح ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melampirkan, melekatkan,
mengikatkan, memberikan, membubuhkan, mengambil, menyematkan,

mencantelkan, mempekerjakan, menambat, menambatkan,
menambahkan, menambah, menggabungkan, memperbantukan

۟ يَْلَحُقوا َوأَْلِحْقِنى أَْلَحْقنَا أَْلَحْقتُم
mereka menemui dan temukanlah aku (kami) mempertemukan (kalian[lk])

perhubungkanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ُقْل أَُروِنىَ ٱلَِّذيَن أَْلَحْقتُم ِبِهۦ ُشرََكآَء

kamu hendaklah mengatakan perlihatkanlah kepadaku orang-orang
yang (kalian[lk]) perhubungkanlah dengannya sekutu-sekutu

Saba':27 أَْلَحْقتُم
يَّتَُهْم ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ يَّتُُهم ِبِإيمَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱتَّبََعتُْهْم ذُرِّ

dan orang-orang yang mereka mengimani dan mengikuti mereka
keturunan mereka dalam keimanan (kami) mempertemukan dengan

mereka keturunan mereka

Ath-Thuur:21
أَْلَحْقنَا

لِِحنَي ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة تََوفَِّنى ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
di dalam dunia dan akhirat (kamu) supaya mewafatkan aku yang

sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan temukanlah aku dengan
orang-orang yang saleh

Yusuf:101
َوأَْلِحْقِنى

لِِحنَي رَبِّ َهْب لِى ُحْكًما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku/aku hikmah dan

temukanlah aku dengan orang-orang yang saleh
Asy-Syu'araa':83

َويَْستَبِْشُروَن ِبٱلَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا۟ ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم
dan mereka berubah menjadi bergirang hati dengan/terhadap orang-

orang yang tidak mereka menemui dengan mereka dari belakang
mereka

Ali-Imran:170
۟ يَْلَحُقوا

َا يَْلَحُقوا۟ ِبِهْم َوَءاَخِريَن ِمنُْهْم ملَّ
dan yang lain dari mereka tatkala/belum mereka menemui dengan

mereka
Al-Jumu'ah:3
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Kosakata AlQuran

م ح ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna isi, makanan, ikan, badan,

tubuh kasar, makanan dr daging, las, pateri, patri, perhubungan erat,
sekering, sumbu, pencetus, korupsi, cantum, transplantasi, sogok,

pemindahan kulit, permainan sogok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna dilas, melas, mematerikan,

menggalang, menyatukan, memateri, menyatupadukan, menggabungkan
diri, memadukan, melebur, memadu, menggabungkan, berfusi, mencor,

mencairkan, mencair, mencampurkan, mencampur, mempercampurkan,
menggali, mencabangkan, mencangkuk, mengenten, mentransplantasikan,

makan sogok, makan uang suap

َوَلْحَم َوَلْحمٍ ُلُحوُمَها َلْحَم َلْحًما
dan daging dan daging dagingnya daging daging

َوَلْحمِ َوَلْحُم
dan daging dan daging

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َ َلُهۥ ا تَبنَيَّ َخاِويٌَة ثُمَّ نَْكُسوَها َلْحًما فََلمَّ
(ia[pr]) yang melapuk/tumbang kemudian membungkusnya daging

maka tatkala ia menjadi jelas baginya
Al-Baqarah:259 َلْحًما

َر ٱْلبَْحَر لِتَأُْكُلوا۟ ِمنُْه َلْحًما طَِريًّا َوُهَو ٱلَِّذى َسخَّ
dan dia yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan lautan supaya

memakan dari padanya daging benar-benar lembut/yang baru
An-Nahl:14

فََكَسْونَا ٱْلِعظََٰم َلْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَُٰه َخْلًقا َءاَخَر
lalu (kami) membungkus tulang-tulang daging kemudian (kami)

tumbuhkanlah (ia) penciptaan yang lain

Al-
Mu'minuun:14

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج َوِمن ُكلٍّ تَأُْكُلوَن َلْحًما طَِريًّا َوهَٰ
dan ini asin pahit / asin dan dari tiap-tiap kalian makan daging benar-

benar lembut/yang baru
Faathir:12
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KosakataAlQuran

أَْو َدًما مَّْسفُوًحا أَْو َلْحَم ِخنِزيٍر
atau darah yang ditumpahkan atau daging babi Al-An'aam:145 َلْحَم

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ
apakah kamu menyukai seorang diantara kalian bahwa memakan

daging saudaranya mati maka kamu jijik padanya
Al-Hujuraat:12

َلن يَنَاَل الـلَّـَه ُلُحوُمَها واََل ِدَمآؤَُها
tidak akan mengantarkan/menyampaikan Allah dagingnya dan tidak

darahnya
Al-Hajj:37 ُلُحوُمَها

ا يَْشتَُهوَن َوأَْمَدْدنَُٰهم ِبفَِٰكَهٍة َوَلْحمٍ مِّمَّ
dan (kami) perpanjanglah mereka dengan buah-buahan dan daging

dari apa inginkan
Ath-Thuur:22 َوَلْحمٍ

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
Al-Baqarah:173 َوَلْحَم

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
An-Nahl:115

ُحرَِّمْت َعَليُْكُم ٱمْلَيْتَُة َوٱلدَُّم َوَلْحُم ٱْلِخنِزيِر
dia haram atas kalian orang yang mati dan darah dan daging babi Al-Maidah:3 َوَلْحُم

ا يَْشتَُهوَن َوَلْحمِ طَيٍْر مِّمَّ
dan daging burung-burung dari apa inginkan Al-Waqi'a:21 َوَلْحمِ
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ن ح ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna langgam, tala, kesesuaian,

kecocokan, ragam, sifat merdu, melodi, nyanyian, gaya, udara, suasana,
angin, hawa

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyesuaikan, sesuai,
mencocokkan, cocok, menala, menyetem, menyanyi, berbunyi,

menyiarkan, membiarkan angin masuk, mengangini, menganginkan,
memperanginkan, memperdengarkan, membawa berjalan-jalan, menulis,

mengarang, menggubah, menuliskan, mencatat, menggubah lagu,
mencatatkan, menjalin, memperjalin, mengambil

َلْحِن
lagu/tata bahasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلُكْم َوَلتَْعرِفَنَُّهْم ِفى َلْحِن ٱْلَقْوِل َوالـلَّـُه يَْعَلُم أَْعمَٰ
dan sungguh (kamu) mengenal mereka di dalam lagu/tata bahasa

perkataan dan Allahdia mengetahui perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:30 َلْحِن
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ي ح ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna janggut, jenggot

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memegang janggut

ِبلِْحيَِتى
dengan janggutku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل يَبْنَؤُمَّ اَل تَأُْخذْ ِبلِْحيَِتى واََل ِبَرأِْسىٓ
dia mengatakan hai anak ibuku tidak mengambil dengan janggutku

dan jangan kepalaku
Thaahaa:94 ِبلِْحيَِتى
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د د ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna orang yg berdebat,

pembantah, lawan, penyaing, pendebat, pembanta, tukang debat,
penengkar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperdebatkan,
membantah, menentang, membuktikan, memperlihatkan, mendesak,

menyangkal, menolak, mengingkari, memungkiri, meniadakan, melintasi,
melewati, menyeberang, menjajah, membahas, bertengkar, menyangsikan,

memperselisihkan, mendebat, menyanggah, mempertidak,
mempertidakkan, menangkis, bertentangan, meningkahi, menopang,
berselisih, berlawanan, melawan, membalas, menjawab, menimbal,

menyerang, menantang, melanggar, tahan menghadapi, menjawab dgn
pedas, menjawab dgn tajam, kembali, pulang, mengembalikan, balik,

menggagalkan, menghalangi, merintangi, tdk sesuai, menjawab dgn keras,
meragukan, berbantah, memukul mundur, menampik, menyerbu,

menjijikkan, memuakkan, memualkan, memuji, berbicara dgn keras dan
jelas, memuji-muji, memprotes, membujuk, membuat tak berhasil

لُّدًّا أََلدُّ
pembatahan / pembangkangan dia membangkang paling keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُهَو أََلدُّ ٱْلِخَصامِ
dan dia dia membangkang paling keras penentang Al-Baqarah:204 أََلدُّ

ٱمْلُتَِّقنَي َوتُنِذَر ِبِهۦ َقْوًما لُّدًّا
orang-orang yang bertakwa dan diberi peringatan dengannya kaum

pembatahan / pembangkangan
Maryam:97 لُّدًّا
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Kosakata AlQuran

ن د ل
Makna kata dasar : Makna dari kata dasar ini sebagai kata kerja adalah, yg mudah dibentuk,

yg mudah dipengaruhi, luwes, lincah, gesit, tangkas, lemah lentur, cekatan,
yg dpt dipengaruhi

Makna dari kata dasar ini sebagai kata benda adalah, melemaskan urat-
urat

لَُّدْن لَُّدنِّى لَُّدنَّآ لَُّدنَّا لَُّدنَك
sisi sisiku sisi kami sisi kami sisi kamu

لَُّدنُْه
sisinya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَهْب َلنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
dan kamu bendaklah memberikan bagi kami dari sisi kamu rahmat Ali-Imran:8 لَُّدنَك

يًَّة طَيِّبًَة َقاَل رَبِّ َهْب لِى ِمن لَُّدنَك ذُرِّ
dia mengatakan Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku dari

sisi kamu keturunan kebaikan
Ali-Imran:38

َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
dan orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-

anak dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu
sebenar-benar pelindung

An-Nisa:75

َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا
dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu yang

sangat menolong
An-Nisa:75

َوٱْجَعل لِّى ِمن لَُّدنَك ُسْلطَٰنًا نَِّصيًرا
dan kamu hendaklah menjadikan bagiku dari sisi kamu kekuasaan

yang sangat menolong
Al-Isra:80

فََقاُلوا۟ َربَّنَآ َءاِتنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
maka mereka mengatakan ya tuhan kami berilah kami dari sisi kamu

rahmat
Al-Kahfi:10
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فََهْب لِى ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
maka berilah bagiku dari sisi kamu sebenar-benar pelindung

Maryam:5

َوَعلَّْمنَُٰه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما
dan (kami) telah mengajarnya dari sisi kami pengetahuan Al-Kahfi:65 لَُّدنَّا

َوَحنَانًا مِّن لَُّدنَّا َوزََكٰوةً وََكاَن تَِقيًّا
dan rasa belas kasihan dari sisi kami dan kesucian dan ia adalah

orang yang bertakwa
Maryam:13

َقْد َسبََق َوَقْد َءاتَيْنََٰك ِمن لَُّدنَّا ِذْكًرا
sungguh telah (ia) terdahulu dan sesungguhnya kami telah

memberikan padamu dari sisi kami pelajaran/peringatan
Thaahaa:99

زًْقا مِّن لَُّدنَّا  يُْجبَىٰٓ إَِليِْه ثََمرَُٰت ُكلِّ َشىٍْء رِّ
dipungut (tidak didatangkan) kepadanya/tempat itu buah-buahan

setiap sesuatu rizki dari sisi kami
Al-Qashash:57

َءاتَيْنَُٰهم مِّن لَُّدنَّآ أَْجًرا َعِظيًما إِذًا لَّ َو
dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka dari sisi kami

pahala sangat berlipat ganda
An-Nisa:67 لَُّدنَّآ

لَّٱتََّخذْنَُٰه ِمن لَُّدنَّآ إِن ُكنَّا فَِٰعلنَِي
tentu Kami mengambil/menjadikannya dari sisi kami jika adalah

kami orang-orang yang mengerjakan
Al-Anbiyaa':17

ِحبِْنى َقْد بََلْغَت ِمن لَُّدنِّى ُعذًْرا فَاَل تُصَٰ
maka janganlah semakin menjadikan aku sahabat sungguh telah

(kamu) telah sampai/cukup dari sisiku alasan
Al-Kahfi:76 لَُّدنِّى

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َخِبيٍر ثُمَّ فُصِّ
kemudian benar-benar dijelaskan dari sisi hikmah/bijaksana maha

mengetahui
Huud:1 لَُّدْن

إِنََّك َلتَُلقَّى ٱْلُقرَْءاَن ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َعلِيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu sungguh kamu diperkenalkan al quran dari

sisi hikmah/bijaksana sangat pandai
An-Naml:6

َويُؤِْت ِمن لَُّدنُْه أَْجًرا َعِظيًما
dan didatangkan dari sisinya pahala sangat berlipat ganda An-Nisa:40 لَُّدنُْه

 َقيًِّما لِّيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا مِّن لَُّدنُْه
yang lurus supaya diberi peringatan siksaan sangat keras/berat dari

sisinya
Al-Kahfi:2
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ي د ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna di dekat, sanding, kepil,

untuk, ke, dengan, kepada, sampai, pada, terhadap, bagi, hingga, atas,
dalam, oleh, sehingga, mendapatkan, kurang, sbg lawan, bersama, karena,
sama, serta, bareng, pakai, punya, meski, bersama dgn, walau, walaupun,

meskipun, bersama-sama dgn, di, waktu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendekati, menjelang,

mendekat

َلَديْنَآ َلَديْنَا َلَدىَّ َلَدى َلَدا
di sisi kami di sisi kami di sisiku di sisi di sisi

َوَلَديْنَا لََّديْنَا َلَديِْهْم َلَديِْه
dan di sisi kami di sisi kami di sisi mereka di sisinya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْلفَيَا َسيَِّدَها َلَدا ٱْلبَاِب َقاَلْت
dan (keduanya) mendapati tuannya di sisi pintu dia mengatakan Yusuf:25 َلَدا

ِظِمنَي َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَءازِفَِة إِِذ ٱْلُقُلوُب َلَدى ٱْلَحنَاِجِر كَٰ
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari yang dekat ketika

hati di sisi kerongkongan orang-orang yang menahan
Ghafir:18 َلَدى

يَُٰموَسىٰ اَل تََخْف إِنِّى اَل يََخاُف َلَدىَّ ٱمْلُرَْسُلوَن
ya Musa tidak takut sesungguhnya aku tidak mereka takut di sisiku

para utusan
An-Naml:10 َلَدىَّ

ذَا َما َلَدىَّ َعِتيٌد َوَقاَل َقِرينُُهۥ هَٰ
dan dia mengucapkan temannya ini apa yang di sisiku tersedia

Qaaf:23

 َقاَل اَل تَْختَِصُموا۟ َلَدىَّ
dia mengatakan tidak bertengkar di sisiku

Qaaf:28

 َما يُبَدَُّل ٱْلَقْوُل َلَدىَّ
tidak akan diganti/dirubah perkataan di sisiku

Qaaf:29
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ا َكلََّمُهۥ َقاَل إِنََّك ٱْليَْوَم َلَديْنَا َمِكنٌي أَِمنٌي فََلمَّ
maka tatkala (ia[lk]) telah benar-benar bercakap-cakap dengannya dia

mengatakan sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami kuat / kokoh /
kedudukan tinggi kepercayaan

Yusuf:54
َلَديْنَا

إِنَُّهۥ ِفىٓ أُمِّ ٱْلِكتَِٰب َلَديْنَا َلَعلِىٌّ َحِكيٌم َو
dan sesungguhnya ia/Al QurXan di dalam / pada induk kitab di sisi

kami benar-benar tinggi hikmah
Az-Zukhruf:4

إِنَّ َلَديْنَآ أَنَكااًل َوَجِحيًما
sesungguhnya di sisi kami belenggu-belenggu dan api yang menyala-

nyala

Al-
Muzzammil:12

َلَديْنَآ
َكذَٰلَِك َوَقْد أََحطْنَا ِبَما َلَديِْه ُخبًْرا

seperti itulah dan sesungguhnya (kami) meliputi dengan apa/segala
apa di sisinya pengalaman/pengetahuan

Al-Kahfi:91 َلَديِْه
مَّا يَْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَديِْه رَِقيٌب َعِتيٌد

tidak mengeja dari perkataan kecuali di sisinya pengawas / penunggu
yang sedia/hadir

Qaaf:18

َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يُْلُقوَن أَْقلََٰمُهْم
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika mereka melempar anak-

anak panah mereka
Ali-Imran:44 َلَديِْهْم

أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يَْختَِصُموَن
siapa diantara mereka memelihara Maryam dan tidak adalah kamu di

sisi mereka ketika mereka bersengketa
Ali-Imran:44

َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ أَْجَمُعٓوا۟ أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمُكُروَن
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika (mereka) semuanya

perkara mereka dan mereka mereka membuat tipu dayakan
Yusuf:102

فَتََقطَُّعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم زُبًُرا ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
maka (kalian) memutus-mutus perkara mereka diantara mereka kitab-

kitab / potongan-potongan tiap golongan dengan apa di sisi mereka
(mereka) gembira

Al-
Mu'minuun:53

ُكلُّ ِحزْبٍۭ ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن
tiap golongan dengan apa-apa di sisi mereka (mereka) gembira

Ar-Ruum:32

بََلىٰ َورُُسُلنَا َلَديِْهْم يَْكتُبُوَن
ya/sebenarnya dan utusan-utusan kami di sisi mereka mereka menulis

Az-Zukhruf:80

َوأََحاَط ِبَما َلَديِْهْم َوأَْحَصىٰ ُكلَّ َشىٍْء َعَددًۢا
dan meliputi terhadap apa di sisi mereka dan dia menghitung tiap-tiap

sesuatu bilangan / hitungan
Al-Jinn:28
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َّا َجِميعٌ لََّديْنَا ُمْحَضُروَن إِن ُكلٌّ ملَّ َو
dan tidak lain setiap melainkan keseluruhan (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) di sisi kami (mereka) yang dalam kondisi cepa
menghadap

YaaSiin:32
لََّديْنَا

فَِإذَا ُهْم َجِميعٌ لََّديْنَا ُمْحَضُروَن
maka tiba-tiba mereka keseluruhan (ks/kb[tunggal] sangat/maha) di

sisi kami (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap
YaaSiin:53

واََل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوَلَديْنَا ِكتٌَٰب
dan tidak kami membebani seseorang melainkan

keluasannya/kesanggupannya dan di sisi kami catatan / ketetapan

Al-
Mu'minuun:62

َوَلَديْنَا
َلُهم مَّا يََشآُءوَن ِفيَها َوَلَديْنَا َمِزيٌد

bagi mereka apa yang kehendaki di dalamnya dan di sisi kami
tambahan

Qaaf:35
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ذ ذ ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna enak, gurih, sedap

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوتََلذُّ لَّذٍَّة َلذٍَّة
dan sedap sedap rasanya sedap rasanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِرِبنَي بَيَْضآَء َلذٍَّة لِّلشَّٰ
putih sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum Ash-Shaafaat:46 َلذٍَّة

ٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى ِرِبنَي َوأَنْهَٰ ٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّٰ َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dari minuman-minuman keras sedap rasanya bagi

orang-orang yang meminum dan sungai-sungai dari madu yang
sangat jernih/bening

Muhammad:15 لَّذٍَّة

لُِدوَن َوِفيَها َما تَْشتَِهيِه ٱأْلَنفُُس َوتََلذُّ ٱأْلَْعنُيُ َوأَنتُْم ِفيَها خَٰ
dan didalamnya (bumi) apa yang ingininya jiwa/manusia dan sedap

mata-mata dan kalian didalamnya orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:71 َوتََلذُّ

5127

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ي ذ ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna salah satu yang, unik, khusus,

khas, wahid.
kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َخَلَق ِبٱلَِّذيَن ِبٱلَِّذٓى ِبٱلَِّذى ِبٱلَِّتى
dia menciptakan dengan/terhadap

orang-orang yang dengan yang dengan yang dengan yang (cara)

َكٱلَِّذيَن َكٱلَِّذى َكٱلَِّتى فَٱلَِّذيَن َخَلَق
seperti orang-orang

yang seperti orang yang seperti orang
perempuan

maka orang-orang
yang dia menciptakan

لِلَِّذى لِلَِّتى َللَِّذيَن َللَِّذى َكٱلَِّذيَن
kepada (tuhan) yang bagi yang bagi orang-orang

yang
ialah rumah
(Baitullah)

seperti orang-orang
yang

َوِبٱلَِّذى لِّلَِّذيَن لِلَِّذيَن لِلَِّذٓى لِلَِّذى
dan dengan yang bagi orang-orang

yang
bagi orang-orang

yang kepada (tuhan) yang kepada (tuhan) yang

َوٱلَّذَاِن َوٱلَِّتىٓ َوٱلَِّتى َولِلَِّذيَن َوِبٱلَِّذى
dan dua orang yang dan perempuan

yang dan yang dan bagi orang-
orang yang dan dengan yang

َوٱلَِّٰتى َوٱلَِّذيَن َوٱلَِّذٓى َوٱلَِّذى َوٱلَّذَاِن
dan wanita-wanita

yang orang-orang yang dan yang dan yang dan dua orang yang

ٱلَِّذى يُبَدُِّلونَُهۥٓ وَّٱلَِّذيَن َوٱلَّٰٓـِٔى َوٱلَِّٰتى
yang orang-orang yang dan orang-orang

yang yang dan wanita-wanita
yang
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ٱلَّذَيِْن ٱلَِّتىٓ ٱلَِّتى ٱلَِّذيَن
dua orang yang yang yang orang-orang yang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
kecuali dengan yang (cara) dia lebih baik Al-An'aam:152 ِبٱلَِّتى

ِدْلُهم ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن َوجَٰ
dan (ia[lk]) yang membantah mereka dengan (cara) yang dia lebih

baik
An-Nahl:125

واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan

(cara) dia lebih baik
Al-Isra:34

يِّئََة نَْحُن ٱْدفَعْ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن ٱلسَّ
tolaklah dengan yang dia lebih baik kejahatan kami

Al-
Mu'minuun:96

ِدُلٓوا۟ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن واََل تُجَٰ
dan janganlah semakin mendebat ahlul/ahli kitab melainkan dengan

yang dia lebih baik
Al-Ankabuut:46

بُُكْم ِعنَدنَا زُْلفَىٰٓ َوَمآ أَْموَُٰلُكْم وآََل أَْولَُٰدُكم ِبٱلَِّتى تَُقرِّ
dan tidak harta-harta kalian dan tidak anak-anak kalian dengan yang

mendekatkan kalian disisi kami dekat
Saba':37

ٱْدفَعْ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
tolaklah dengan yang dia lebih baik

Fush-Shilat:34

ٱلَِّذى ُهَو أَْدنَىٰ ِبٱلَِّذى ُهَو َخيٌْر
yang dia lebih dekat dengan yang dia kebaikan Al-Baqarah:61 ِبٱلَِّذى

أََكفَرَْت ِبٱلَِّذى َخَلَقَك ِمن تُرَاٍب
apakah/mengapa (kamu) kafir / mengingkari dengan yang (ia)

menciptakan kamu dari tanah
Al-Kahfi:37

آ أَْن أَرَاَد أَن يَبِْطَش ِبٱلَِّذى َوَما تُِريُد أَن تَُكوَن ِمَن ٱمْلُْصلِِحنَي فََلمَّ
maka tatkala dia dia ingin dia menyerang/memukul dengan keras

dengan/kepada orang yang dan tidak maksudkan bahwa adalah kalian
dari/termasuk orang-orang yang mengadakan perdamaian

Al-Qashash:19

واََل ِبٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوَلْو تََرىٰٓ
dan tidak dengan yang (Kitab) antara dihadapannya/sebelumnya dan

kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat
Saba':31
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ُقْل أَِئنَُّكْم َلتَْكفُُروَن ِبٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَرَْض ِفى يَْوَمنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh

mengingkari dengan yang dia menciptakan bumi di dalam dua
masa/hari

Fush-Shilat:9

۟ َءاِمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan yang dia

menurunkan atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani
Ali-Imran:72 ِبٱلَِّذٓى

ِفُروَن إِنَّا ِبٱلَِّذٓى َءاَمنتُم ِبِهۦ كَٰ
sesungguhnya kami dengan yang apakah kalian beriman dengannya

orang-orang yang telah kafir
Al-A'raaf:76

۟ َءاَمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُرِْسْلُت ِبِهۦ َوطَآِئفٌَة لَّْم يُؤِْمنُوا
mereka mengimani dengan yang diutus dengannya dan segolongan

tidak mereka mempercayai
Al-A'raaf:87

َ ِبٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَلِئن ِشئْنَا َلنَذَْهنبَّ
dan sesungguhnya jika (kami) menghendaki sungguh akan hilangkan

dengan/apa yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:86

َوُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليْنَا َوأُنِزَل إَِليُْكْم
dan kalian hendaklah mengatakan kami telah beriman dengan yang

dia menurunkan kepada kami dan diturunkan (ia) kepadamu
Al-Ankabuut:46

فَٱْستَْمِسْك ِبٱلَِّذٓى أُوِحىَ إَِليَْك إِنََّك َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku telah

diwahyukan kepadamu sesungguhnya kamu atas/terhadap jalan orang
yang lurus

Az-Zukhruf:43

َويَْستَبِْشُروَن ِبٱلَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا۟ ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم
dan mereka berubah menjadi bergirang hati dengan/terhadap orang-

orang yang tidak mereka menemui dengan mereka dari belakang
mereka

Ali-Imran:170
ِبٱلَِّذيَن

فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung pada orang-orang yang mereka mengejek dari

mereka apa adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk
memperolok-olok

Al-An'aam:10

ثُمَّ َلنَْحُن أَْعَلُم ِبٱلَِّذيَن ُهْم أَْوَلىٰ ِبَها ِصلِيًّا
kemudian pasti (kami) paling mengetahui kepada orang-orang yang

mereka lebih utama dengannya masuk
Maryam:70

فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung dengan orang-orang yang mereka mengejek dari
mereka apa (azab) adalah mereka dengannya mereka berkeingnan

untuk memperolok-olok

Al-Anbiyaa':41

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72
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أََليَْس الـلَّـُه ِبَكاٍف َعبَْدهُۥ َويَُخوِّفُونََك ِبٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ
bukankah Allah dengan cukup hamba-nya dan dipertakuti kamu

dengan orang-orang (sesembahan) dari selain dia
Az-Zumar:36

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبقَِٰدٍر مَٰ أََوَليَْس ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap bukankah dia menciptakan dia menciptakan langit dan

bumi
YaaSiin:81 َخَلَق

بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض فَٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟
sebagian kalian dari bagian maka orang-orang yang orang-orang yang

berhijrah/berpindah-pindah
Ali-Imran:195 فَٱلَِّذيَن

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبِهۦ َوَعزَُّروهُ َونََصُروهُ َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلنُّوَر
maka orang-orang yang mereka mengimani dengannya dan (mereka)

memuliakannya dan (mereka) menolongnya dan mereka mengikuti
cahaya terang

Al-A'raaf:157

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
tuhan kalian tuhan yang esa maka orang-orang yang tidak mereka

beriman dengan hari akhir
An-Nahl:22

فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُقطَِّعْت َلُهْم ِثيَاٌب مِّن نَّاٍر
maka orang-orang yang mereka mengingkari dipotong-potong untuk

mereka pakaian dari api neraka
Al-Hajj:19

ْغِفرَةٌ َوِرزٌْق َكِريٌم ِت َلُهم مَّ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan rezki (ia[lk]) yang

sangat mulia

Al-Hajj:50

ِت ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam surga kenikmatan
Al-Hajj:56

فَٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يُؤِْمنُوَن ِبِهۦ
maka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

beriman dengannya
Al-Ankabuut:47

فَِإِن ٱْستَْكبَُروا۟ فَٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك
maka jika kalian mencari kesombongan diri maka orang-orang

(malaikat) disisi tuhanmu
Fush-Shilat:38

أَْم يُِريُدوَن َكيًْدا فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُهُم ٱمْلَِكيُدوَن
ataukah mereka mengharapkan tipu-daya maka orang-orang yang

mereka mengingkari mereka orang-orang yang kena tipu daya
Ath-Thuur:42

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوأَنفَُقوا۟ َلُهْم أَْجٌر َكِبيٌر
maka orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian dan

mereka menafkahkan bagi mereka pahala sangat besar
Al-Hadiid:7
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ثًا واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّتى نََقَضْت َغزَْلَها ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة أَنكَٰ
dan jangan adalah kalian seperti orang perempuan (ia)

merusak/mengurai benangnya dari sesudah kekuatan tenunan-
tenunan

An-Nahl:92
َكٱلَِّتى

أَْو َكٱلَِّذى َمرَّ َعَلىٰ َقْريٍَة َوِهىَ َعَلىٰ ُعُروِشَها
atau seperti orang yang melewati atas/terhadap negeri dan (negeri) itu

atas/terhadap atap-atapnya
Al-Baqarah:259 َكٱلَِّذى

َكٱلَِّذى يُنِفُق َماَلُهۥ رِئَآَء ٱلنَّاِس
seperti orang yang dia memberi nafkah hartanya riya' / supaya dilihat

manusia
Al-Baqarah:264

يَِٰطنُي ِفى ٱأْلَرِْض َحيَْراَن َلُهۥٓ َكٱلَِّذى ٱْستَْهَوتُْه ٱلشَّ
seperti orang dia menyesatkannya syaitan-syaitan di dalam bumi

yang kebingungan baginya
Al-An'aam:71

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكم ِبَخلَِٰقِهْم َوُخْضتُْم َكٱلَِّذى َخاُضٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك
orang-orang yang dari sebelum kalian dengan (ia) yang menciptakan

mereka dan (kalian) memperolok-olok sebagaimana yang (mereka)
yang mempercakapkan/mencela itulah mereka

At-Taubah:69

يَنظُُروَن إَِليَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكٱلَِّذى يُْغَشىٰ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت
mereka melihat kepadamu putar-putar mata-mata mereka[lk] seperti

orang yang ditutupi atasnya dari mati
Al-Ahzab:19

۟ واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن تَفَرَُّقوا۟ َوٱْختََلفُوا
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang kalian mencerai-

beraikan dan mereka berselisih
Ali-Imran:105 َكٱلَِّذيَن

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:156

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َسِمْعنَا َوُهْم اَل يَْسَمُعوَن
dan jangan adalah kalian seperti orang-orang yang mereka berkata

kami dengar dan mereka tidak mereka mendengar
Al-Anfaal:21

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم بَطًَرا َورِئَآَء ٱلنَّاِس
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang yang mereka

keluar/pergi dari rumah/kampung halaman mereka keangkuhan dan
riya manusia

Al-Anfaal:47

َكٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َكانُٓوا۟ أََشدَّ ِمنُكْم ُقوَّةً
seperti orang-orang yang dari sebelum kalian adalah mereka paling

keras/berat diantara kalian kekuatan
At-Taubah:69

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َءاذَْوا۟ ُموَسىٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang (mereka) menyakiti Musa
Al-Ahzab:69
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ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21

واََل يَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبُْل
dan tidak adalah mereka seperti orang-orang yang mereka diberi

kitab dari sebelum
Al-Hadiid:16

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن نَُسوا۟ الـلَّـَه
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang mereka lupa Allah

Al-Hasyr:19

َة َل بَيٍْت ُوِضعَ لِلنَّاِس َللَِّذى ِببَكَّ إِنَّ أَوَّ
sesungguhnya paling pertama rumah-tangga telah diletakkan /

dibangun bagi manusia ialah rumah (Baitullah) di bakkah
Ali-Imran:96 َللَِّذى

إِنَّ أَْوَلى ٱلنَّاِس ِبِإبْرَِٰهيَم َللَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ
sesungguhnya lebih utama manusia/orang dengan Ibrahim bagi

orang-orang yang mengikutinya
Ali-Imran:68 َللَِّذيَن

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَْهِدى لِلَِّتى ِهىَ أَْقَوُم إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia menunjukkan bagi yang dia

paling/lebih lurus
Al-Isra:9 لِلَِّتى

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َحِنيفًا مَٰ ْهُت َوْجِهىَ لِلَِّذى فَطََر ٱلسَّ إِنِّى َوجَّ
sesungguhnya aku aku telah menghadapkan wajahku/diriku kepada

(tuhan) yang dia menciptakan langit dan bumi lurus
Al-An'aam:79 لِلَِّذى

َوَقاَل لِلَِّذى ظَنَّ أَنَُّهۥ نَاجٍ مِّنُْهَما ٱذُْكرِْنى ِعنَد َربَِّك
dan dia mengucapkan kepada (tuhan) yang berpendapat bahwasanya

selamat diantara keduanya (kamu) terangkanlah keadaanku disisi
tuhanmu

Yusuf:42

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37
لِلَِّذٓى

زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari kehidupan

dunia
Al-Baqarah:212 لِلَِّذيَن

لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِعنَد َربِِّهْم
bagi orang-orang yang mereka bertakwa disisi tuhan mereka

Ali-Imran:15

َمآ أََصابَُهُم ٱْلَقرُْح لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِمنُْهْم
apa dia menimpa mereka luka bagi orang-orang yang lebih baik dari

mereka
Ali-Imran:172
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َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ إِنََّما ٱلتَّْوبَُة َعَلى الـلَّـِه لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسُّ
sesungguhnya hanyalah taubatnya atas/terhadap Allah bagi orang-

orang yang mereka mengerjakan kejahatan dengan
kejahilan/kebodohan

An-Nisa:17

يِّـَٔاِت َوَليَْسِت ٱلتَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan dia bukanlah taubatnya bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kesalahan-kesalahan
An-Nisa:18

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51

بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ
ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka

masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-
orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44

۟ ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا
kemudian kami mengatakan bagi orang-orang yang kalian

menyekutukan
Al-An'aam:22

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن إِنَّا َجَعْلنَا ٱلشَّ
sesungguhnya kami kami jadikan syaitan-syaitan pemimpin-

pemimpin bagi orang-orang yang tidak mereka beriman
Al-A'raaf:27

ُقْل ِهىَ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani di dalam kehidupan dunia
Al-A'raaf:32

لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ مِلَْن َءاَمَن ِمنُْهْم
bagi orang-orang yang mereka menindas bagi orang ia beriman dari

mereka
Al-A'raaf:75

أََو َلْم يَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد أَْهلَِهآ
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi orang-orang yang mereka

mewarisi bumi/negeri dari sesudah keluarganya
Al-A'raaf:100

فََسأَْكتُبَُها لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ
maka akan menuliskan / menetapkan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa dan mereka menunaikan zakat
Al-A'raaf:156

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28

ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد
kemudian dia dikatakan bagi orang-orang yang mereka menganiaya

kalian hendaklah merasakan siksa pengekalan
Yunus:52
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وآََل أَُقوُل لِلَِّذيَن تَزَْدِرٓى أَْعيُنُُكْم
dan tidak aku mengatakan bagi orang-orang yang rendah/hina mata-

mata kalian[lk]
Huud:31

لِلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهُم ٱْلُحْسنَىٰ َوٱلَِّذيَن َلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهۥ
bagi orang-orang yang kalian memperkenankan bagi tuhan mereka

kebaikan dan orang-orang tidak dia memperkenankan baginya
Arraad:18

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32

ِبيِل بَْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمْكرُُهْم َوُصدُّوا۟ َعِن ٱلسَّ
bahkan dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari tipu

daya mereka dan menghalangi dari jalan
Arraad:33

۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه َجِميًعا فََقاَل ٱلضُّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan kepada Allah semuanya lalu
ia mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian

mencari kesombongan diri

Ibrahim:21

َوِقيَل لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َماذَآ أَنزََل َربُُّكْم
dan dikatakan bagi orang-orang yang mereka bertakwa apa yang ia

menurunkan tuhan kalian
An-Nahl:30

ْوِء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َمثَُل ٱلسَّ
bagi orang-orang yang tidak mereka beriman dengan akhirat

perumpamaan sangat buruk
An-Nahl:60

ثُمَّ اَل يُؤْذَُن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

dan tidak mereka mohon untuk dikasihani
An-Nahl:84

۟ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما فُِتنُوا
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang orang-

orang yang berhijrah/berpindah-pindah dari sesudah apa dicoba/diuji
An-Nahl:110

َلٍة ٓوَء ِبَجهَٰ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسُّ
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kejahatan dengan kejahilan/kebodohan
An-Nahl:119

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Maryam:73

۟ أُِذَن لِلَِّذيَن يُقَٰتَُلوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا
kami telah ditindas bagi orang-orang yang dilipatkan dalam

peperangan karena sesungguhnya mereka aniaya
Al-Hajj:39
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نَْجَعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعُلوًّا ِفى ٱأْلَرِْض
jadikannya bagi orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

ketinggian di dalam muka bumi
Al-Qashash:83

۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ankabuut:12

۟ يَُقوُل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا
dia mengatakan orang-orang yang mereka menindas bagi orang-

orang yang kalian mencari kesombongan diri
Saba':31

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

bagi orang-orang yang mereka menindas
Saba':32

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

واََل َضرًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر
dan tidak pemberian bahaya dan kami mengatakan bagi orang-orang

yang mereka menganiaya kalian hendaklah merasakan siksa api
neraka

Saba':42

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
YaaSiin:47

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َوأَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعٌة لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
bagi orang-orang yang lebih baik di dalam ini dunia kebaikan dan

bumi Allah (ia[pr]) yang meluaskan
Az-Zumar:10

َوَلْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan jika bahwasanya bagi orang-orang yang mereka menganiaya apa

yang ada di dalam bumi semuanya
Az-Zumar:47

۟ َويُؤِْمنُوَن ِبِهۦ َويَْستَْغِفُروَن لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan beriman dengannya dan memohon ampun bagi orang-orang yang

mereka mengimani
Ghafir:7

فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7

۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا وَن ِفى ٱلنَّاِر فَيَُقوُل ٱلضُّ إِذْ يَتََحآجُّ َو
dan ketika saling berbantah-bantahan di dalam neraka lalu dia

mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian
mencari kesombongan diri

Ghafir:47
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ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُهًدى َوِشفَآٌء
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani petunjuk dan penyembuh/penawar
Fush-Shilat:44

۟ َوَما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر َوأَبَْقىٰ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak disisi Allah kebaikan dan lebih kekal bagi orang-orang

yang mereka mengimani
Asy-Syuura:36

ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14

۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ahqaaf:11

َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َماذَا َقاَل َءاِنفًا
mereka berkata bagi orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

apa yang dia mengatakan kemarin/tadi
Muhammad:16

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن َكرُِهوا۟ َما نَزََّل الـلَّـُه
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bagi orang-orang

yang (mereka) membenci apa-apa Dia telah berangsur-angsur
menurunkan Allah

Muhammad:26

ِبِهْم فَاَل يَْستَْعجُِلوِن ثَْل ذَنُوِب أَْصحَٰ فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذَنُوبًا مِّ
maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka menganiaya

bahagian(siksa) seperti bahagian(siksa) teman-teman mereka maka
jangan menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:59

إِنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ َعذَابًا ُدوَن َو
dan sesungguhnya kami bagi orang-orang yang mereka menganiaya

azab / siksa bukan
Ath-Thuur:47

۟ يَْوَم يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

munafik perempuan bagi orang-orang yang mereka mengimani
Al-Hadiid:13

أََلْم يَأِْن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن تَْخَشعَ ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر الـلَّـِه
apakah tidak datang bagi orang-orang yang mereka mengimani

bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16

أُِعدَّْت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang mereka mengimani

kepada Allah dan rasul-rasulnya
Al-Hadiid:21

فََويٌْل لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱْلِكتََٰب ِبأَيِْديِهْم
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menulis kitab

dengan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:79 لِّلَِّذيَن
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لِّلَِّذيَن يُؤُْلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر
bagi orang-orang yang di-ila (bersumpah tidak akan mendekati) dari

istri-istri mereka (ia) supaya menanti/diberi tangguh empat[pr] bulan-
bulan (kb jamak)

Al-Baqarah:226

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َستُْغَلبُوَن
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kelak mereka akan dikalahkan
Ali-Imran:12

َوَمِن ٱتَّبََعِن َوُقل لِّلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan orang yang ia sungguh-sungguh mengikutiku dan katakanlah

bagi orang-orang yang mereka diberi kitab
Ali-Imran:20

۟ َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82

َرٰى َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82

َوَللدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sungguh kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-An'aam:32

َوِفى نُْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربِِّهْم يَرَْهبُوَن
dan dalam batu tulisnya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang

mereka kepada tuhan mereka takut
Al-A'raaf:154

َوٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-A'raaf:169

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَنتَُهوا۟ يُْغفَْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari jika mereka menghentikan diampuni bagi mereka
apa/dosa-dosa sungguh telah dia melalui

Al-Anfaal:38

َويُؤِْمُن لِْلُمؤِْمِننَي َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم
dan menyebabkan mempercayai bagi para yang beriman dan rahmat

bagi orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian
At-Taubah:61

لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ٱْلُحْسنَىٰ َوِزيَاَدةٌ
bagi orang-orang yang lebih baik kebaikan dan tambahan

Yunus:26

ِمُلوَن َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ٱْعَمُلوا۟ َعَلىٰ َمَكانَِتُكْم إِنَّا عَٰ
dan katakanlah bagi orang-orang yang tidak mereka beriman

bekerjalah kalian atas/terhadap tempat kalian sesungguhnya kami
orang-orang yang telah bekerja

Huud:121
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وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan sungguh pahala akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dan adalah mereka mereka bertakwa
Yusuf:57

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Yusuf:109

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َقاُلوا۟ َخيْرًا لِّلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
mereka berkata kebaikan bagi orang-orang yang lebih baik di dalam

ini dunia baik/kebaikan
An-Nahl:30

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن مَّْشَهِد يَْومٍ َعِظيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

tempat/waktu menyaksikan hari yang besar
Maryam:37

لِّلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلَقاِسيَِة ُقُلوبُُهْم
bagi orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit dan keras hati

mereka
Al-Hajj:53

ذَٰلَِك َخيٌْر لِّلَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه
itu kebaikan bagi orang-orang yang mereka mengharapkan wajah

Allah
Ar-Ruum:38

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمَن ٱلنَّاِر
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

api/neraka
Shaad:27

فََويٌْل لِّلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن َعذَاِب يَْومٍ أَلِيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menganiaya dari

azab hari pedih
Az-Zukhruf:65

ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14

َوتَرَْكنَا ِفيَهآ َءايًَة لِّلَِّذيَن يََخافُوَن ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan (kami) meninggalkan didalamnya tanda-tanda bagi orang-orang

yang mereka takut azab / siksa sangat pedih

Adz-
Dzaariyaat:37

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن يَْوِمِهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

pada hari mereka yang mereka diberikan nasehat

Adz-
Dzaariyaat:60

۟ واََل تَْجَعْل ِفى ُقُلوِبنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak menjadikan di dalam hati kami kedengkian bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Hasyr:10

۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا
ya tuhan kami tidak jadikan kami cobaan/fitnah bagi orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mumtahinah:5
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َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْمَرأََت ِفْرَعْوَن
dan (ia) membuat Allah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka

mengimani isteri fir'aun
At-Tahriim:11

َوَما َجَعْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكذَٰلَِك يُِضلُّ الـلَّـُه َمن يََشآُء
dan tidak kami jadikan bilangan / jumlah mereka kecuali

cobaan/fitnah bagi orang-orang yang mereka mengingkari seperti
itulah disesatkan Allah siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلَِّذى ُقْلتُْم فَلَِم َقتَْلتُُموُهْم
dengan keterangan-keterangan yang nyata dan dengan yang kalian

mengatakan maka mengapa kalian membunuh mereka
Ali-Imran:183 َوِبٱلَِّذى

َولِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan bagi orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan mereka

azab / siksa neraka jahanam dan amat buruk tempat kembali
Al-Mulk:6 َولِلَِّذيَن

َوٱلَِّتى َلْم تَُمْت ِفى َمنَاِمَها
dan yang tidak/belum mati di dalam tidurnya Az-Zumar:42 َوٱلَِّتى

وِحنَا َوٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها فَنَفَْخنَا ِفيَها ِمن رُّ
dan perempuan yang sangat memelihara kemaluannya lalu (kami)

meniupkan didalamnya/kedalamnya dari
Al-Anbiyaa':91 َوٱلَِّتىٓ

َوٱلَّذَاِن يَأِْتيَِٰنَها ِمنُكْم فَـَٔاذُوُهَما
dan dua orang yang mereka berdua mendatanginya diantara kalian

maka berilah hukuman keduanya
An-Nisa:16 َوٱلَّذَاِن

َوٱلَِّذى َخبَُث اَل يَْخُرُج إاِلَّ نَِكًدا
dan yang buruk tidak mereka keluar kecuali merana/kerdil Al-A'raaf:58 َوٱلَِّذى

ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلَِّذى فَطَرَنَا
dari bukti-bukti yang nyata dan yang (ia[lk]) menciptakan kami

Thaahaa:72

َوٱلَِّذى تََولَّىٰ ِكبْرَهُۥ ِمنُْهْم َلُهۥ َعذَاٌب َعِظيٌم
dan yang/siapa ia benar-benar memalingkan terbesarnya dari mereka

baginya siksaan yang besar
An-Nuur:11

َوٱلَِّذى ُهَو يُطِْعُمِنى َويَْسِقنيِ
dan yang dia menjadikan memberi makan aku dan memberi minum

aku
Asy-Syu'araa':79
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َوٱلَِّذى يُِميتُِنى ثُمَّ يُْحِينيِ
dan yang dimatikan aku (olehnya) kemudian Dia menghidupkan aku

Asy-Syu'araa':81

ْدِق َوَصدََّق ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن َوٱلَِّذى َجآَء ِبٱلصِّ
dan yang/orang dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses
membenarkan dengannya itulah mereka mereka orang-orang yang

bertakwa

Az-Zumar:33

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر َوٱلَِّذى نَزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan dari langit air

dengan ukuran
Az-Zukhruf:11

َج ُكلََّها َوٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ
dan yang dia menciptakan berpasangan semuanya

Az-Zukhruf:12

َوٱلَِّذى َقاَل لِوَٰلَِديِْه أُفٍّ لَُّكَمآ أَتَِعَداِنِنىٓ أَْن أُْخَرَج
dan orang yang dia mengatakan pada kedua orang tuanya ah (celaka)

bagi kamu berdua apakah kamu berdua akan mengancamku bahwa
dibangkitkan

Al-Ahqaaf:17

َوٱلَِّذى َقدََّر فََهَدٰى
dan yang (ia) telah sukses menetapkan maka dia memberi petunjuk

Al-Alaa:3

بَِّك ٱْلَحقُّ ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
itu ayat-ayat kitab dan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

benar
Arraad:1 َوٱلَِّذٓى

َوٱلَِّذٓى أَطَْمعُ أَن يَْغِفَر لِى َخِطيٓـَِٔتى يَْوَم ٱلدِّيِن
dan yang paling/lebih ingin bahwa mengampuni bagiku kesalahanku

pada hari pembalasan
Asy-Syu'araa':82

َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب ُهَو ٱْلَحقُّ
dan apa yang kami telah wahyukan kepadamu dari kitab dia adalah

benar
Faathir:31

يْنَا ِبِهۦٓ إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسىٰٓ َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَما َوصَّ
dan yang kami telah wahyukan kepadamu dan tidak yang kami

mewasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan 'isa
Asy-Syuura:13

َوٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱمْلَْرَعىٰ
dan yang dia telah mengeluarkan rumput-rumputan

Al-Alaa:4

َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
orang-orang yang mereka beriman pada apa dia menurunkan

kepadamu
Al-Baqarah:4 َوٱلَِّذيَن

ِدُعوَن الـلَّـَه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُخَٰ
mereka menipu Allah dan orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:9

ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
yang ia menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum

kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:21
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َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Baqarah:39

ِبـِٔنَي َرٰى َوٱلصَّٰ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلنَّصَٰ
dan orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani

dan ShabiXin
Al-Baqarah:62

ِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:82

َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أََشدُّ ُحبًّا لِـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengimani paling keras/berat

kecintaan kepada Allah
Al-Baqarah:165

۟ َويَْسَخُروَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا
dan/sedang mereka memperolok-olok dari/kepada orang-orang yang

mereka mengimani dan orang-orang yang mereka bertakwa
Al-Baqarah:212

َحتَّىٰ يَُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
sehingga ia mengatakan mengetahui dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:214

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah dan orang-orang

yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:218

َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:234

َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:240

ا َجاَوزَهُۥ ُهَو َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ فََلمَّ
maka tatkala dia menyeberanginya dia dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:249

َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْولِيَآؤُُهُم ٱلطَُّٰغوُت
dan orang-orang yang mereka mengingkari pelindung-pelindung

mereka berhala
Al-Baqarah:257

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/kaum fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Ali-Imran:11

ذَا ٱلنَِّبىُّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُؤِْمِننَي َوهَٰ
dan ini nabi dan orang-orang yang mereka mengimani dan Allah

penolong/pelindung orang-orang yang beriman
Ali-Imran:68
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َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة أَْو ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau

mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri
Ali-Imran:135

نُُكْم فَـَٔاتُوُهْم نَِصيبَُهْم َوٱلَِّذيَن َعَقَدْت أَيْمَٰ
dan orang-orang yang ia mengikat tangan kanan kalian maka berilah

mereka bagian mereka
An-Nisa:33

َوٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم رِئَآَء ٱلنَّاِس
dan orang-oarng yang mereka menafkahkan harta-harta mereka riya' /

supaya dilihat manusia
An-Nisa:38

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:57

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلطَُّٰغوِت
dan orang-orang yang mereka mengingkari mereka terbunuh di dalam

jalan taghut (berhala)
An-Nisa:76

ِت َسنُْدِخُلُهْم َجنٍَّٰت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kelak akan dimasukkan mereka surga
An-Nisa:122

نُْهْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ َوَلْم يُفَرُِّقوا۟ بَنْيَ أََحٍد مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-

rasulnya dan tidak mereka membedakan antara seorang dari mereka
An-Nisa:152

۟ َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

Al-Maidah:10

۟ إِنََّما َولِيُُّكُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya hanyalah pemimpin kalian Allah dan rasulnya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:55

۟ َوَمن يَتََولَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan barang siapa dia sangat melindungi Allah dan rasul-nya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:56

َرٰى ِبـُٔوَن َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang

yang orang-orang yahudi dan Shabi-in dan orang-orang nasrani
Al-Maidah:69

۟ َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-Maidah:86
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ِت َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم ِفى ٱلظُُّلمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan pada ayat-ayat

Kami pekak/tuli bisu di dalam kegelapan
Al-An'aam:39

ُهُم ٱْلَعذَاُب ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يََمسُّ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dia akan menimpakan mereka azab / siksa dengan sebab adalah
mereka mereka berbuat fasik

Al-An'aam:49

َولِتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan agar diberi peringatan ummul negeri dan orang-orang di

sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman dengan/kepada
akhirat

Al-An'aam:92

بَِّك ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعَلُموَن أَنَُّهۥ ُمنَزٌَّل مِّن رَّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengetahui bahwasanya yang turun dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114

َوٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat
Al-An'aam:150

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْهآ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:36

ِت اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَهآ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan tidak kami membebani seseorang kecuali
kesanggupannya

Al-A'raaf:42

فََكذَّبُوهُ فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك
maka mereka mendustakannya maka kami selamatkan dia dan orang-

orang yang bersama dia di dalam perahu
Al-A'raaf:64

نَّا َوَقطَْعنَا فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia dengan

rahmat dari kami dan kami memotong/menumpas
Al-A'raaf:72

يَُٰشَعيُْب َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعَك ِمن َقْريَِتنَآ
hai Syuaib dan orang-orang yang mereka mengimani bersama kamu

dari negeri kami
Al-A'raaf:88

ُلُهْم َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َحِبطَْت أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan pertemuan akhirat dia menyiakan amal-amal mereka
Al-A'raaf:147

يِّـَٔاِت ثُمَّ تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِدَها َوٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-kesalahan

kemudian mereka melakukan taubat dari sesudahnya
Al-A'raaf:153
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َوٱلَِّذيَن ُهم ِبـَٔايَِٰتنَا يُؤِْمنُوَن
dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Kami mereka

beriman
Al-A'raaf:156

َلٰوةَ ُكوَن ِبٱْلِكتَِٰب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ َوٱلَِّذيَن يَُمسِّ
dan orang-orang yang ditahan dengan Kitab dan mereka mendirikan

sholat
Al-A'raaf:170

َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسنَْستَْدرُِجُهم مِّْن َحيُْث اَل يَْعَلُموَن
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan kepada ayat-ayat

Kami menarik secara berangsur-angsur dari arah tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:182

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُكْم
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak mereka

mentaati menolong kalian
Al-A'raaf:197

ثُمَّ يُْغَلبُوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم يُْحَشُروَن
kemudian akan dikalahkan dan orang-orang yang mereka

mengingkari ke dalam neraka jahanam mereka dikumpulkan
Al-Anfaal:36

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang yang di

dalam hati mereka penyakit
Al-Anfaal:49

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:52

َكَدأِْب َءاِل ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti keadaan keluarga/pengikut fir'aun dan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Al-Anfaal:54

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
itulah mereka sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:72

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang yang mereka mengingkari sebagian mereka

pelindung-pelindung bagian
Al-Anfaal:73

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

Al-Anfaal:74

َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َحقًّا
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman/perlindungan dan
(mereka) memberi pertolongan itulah mereka mereka orang-orang

yang beriman sebenar-benarnya

Al-Anfaal:74
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َهُدوا۟ َمَعُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمۢن بَْعُد َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dari sesudah itu dan

(mereka[lk]) yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-
sungguh beserta kalian maka itulah mereka diantara kalian

Al-Anfaal:75

َة واََل يُنِفُقونََها ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن يَْكِنزُوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضَّ
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diberi

dia nafkah di dalam jalan Allah
At-Taubah:34

َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن رَُسوَل الـلَّـِه َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
dan orang-orang yang disakiti utusan Allah bagi mereka siksaan

sangat pedih
At-Taubah:61

َوٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم
dan orang-orang yang tidak mereka mendapatkan selain kesungguhan

mereka
At-Taubah:79

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

ٍن رَِّضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه َوٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوُهم ِبِإْحسَٰ
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ridha

Allah dari/kepada mereka dan mereka ridha dari/kepadaNya
At-Taubah:100

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ َمْسجًِدا ِضرَاًرا وَُكفًْرا َوتَفِْريقًۢا بَنْيَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan mesjid

kemudharatan dan kekafiran dan pemecah belah antara orang-orang
yang beriman

At-Taubah:107

َما َكاَن لِلنَِّبىِّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن يَْستَْغِفُروا۟ لِْلُمْشرِِكنَي
tidak adalah dia bagi nabi dan orang-orang yang mereka mengimani

untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik
At-Taubah:113

ِت ِبٱْلِقْسِط َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ لِحَٰ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dengan adil dan orang-

orang yang mereka mengingkari bagi mereka tambahan minuman
dari air panas sangat mendidih

Yunus:4

َوٱطَْمأَنُّوا۟ ِبَها َوٱلَِّذيَن ُهْم َعْن َءايَِٰتنَا غَِٰفُلوَن
dan/serta merasa tentram dengannya dan orang-orang yang mereka

dari ayat-ayat Kami para yang pelupa / pelamun
Yunus:7

يِّـَٔاِت َجزَآُء َسيِّئَةٍۭ ِبِمثْلَِها َوٱلَِّذيَن َكَسبُوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan

balasan kejelekan/bencana dengan sebandingnya
Yunus:27

۟ ى رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan utusan-utusan kami dan orang-orang

yang mereka mengimani
Yunus:103
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يْنَا ُهوًدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan setelah dia datang urusan kami (kami) selamatkan yahudi dan

orang-orang yang mereka mengimani bersama dia
Huud:58

نَّا َوِمْن ِخزِْى يَْوِمِئٍذ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan dari kehinaan pada hari itu
Huud:66

نَّا َوأََخذَِت َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan (kamu[pr]) mengambil
Huud:94

َلُهۥ َدْعَوةُ ٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ
baginya doa/permintaannya benar dan berhala-berhala mereka

memohon dari selain dia
Arraad:14

لِلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهُم ٱْلُحْسنَىٰ َوٱلَِّذيَن َلْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُهۥ
bagi orang-orang yang kalian memperkenankan bagi tuhan mereka

kebaikan dan orang-orang tidak dia memperkenankan baginya
Arraad:18

َوٱلَِّذيَن يَِصُلوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan orang-orang yang mereka mengadakan hubungan apa dia

menyuruh Allah dengannya
Arraad:21

َلٰوةَ َوٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang mereka sabar dia hendaklah mencari wajah

tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat
Arraad:22

َوٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
dan orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah

meneguhkannya
Arraad:25

َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَفْرَُحوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab bergembira

dengan apa dia menurunkan kepadamu
Arraad:36

َوَعاٍد َوثَُموَد َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم اَل يَْعَلُمُهْم إاِلَّ الـلَّـُه
dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan orang-orang yang dari sesudah

mereka tidak (ia[lk]) mengetahui mereka selain Allah
Ibrahim:9

َوٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه اَل يَْخُلُقوَن َشيْـًٔا َوُهْم يُْخَلُقوَن
dan orang-orang yang mereka memohon dari selain Allah tidak

menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan
An-Nahl:20

۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam Allah dari sesudah apa aniaya
An-Nahl:41

إِنََّما ُسْلطَٰنُُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يَتََولَّْونَُهۥ َوٱلَِّذيَن ُهم ِبِهۦ ُمْشرُِكوَن
sesungguhnya hanyalah kekuasaannya atas/terhadap orang-orang

yang sangat melindunginya dan orang-orang yang mereka dengannya
orang-orang yang breusaha untuk mempersekutukan

An-Nahl:100
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َرٰى َوٱمْلَُجوَس ِبـِٔنَي َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yahudi dan orang-orang Shabi-in dan orang-orang

nasrani dan orang-orang Majusi

Al-Hajj:17

َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan orang-orang yang kalian menyekutukan sesungguhnya Allah

menjelaskan diantara mereka pada hari kiamat-kiamat
Al-Hajj:17

ُب ٱْلَجِحيمِ جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ َوٱلَِّذيَن َسَعْوا۟ ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka para
penghuni neraka jahim

Al-Hajj:51

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami maka itulah mereka bagi mereka siksaan yang
sangat menghinakan

Al-Hajj:57

َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam jalan Allah
Al-Hajj:58

َوٱلَِّذيَن ُهْم َعِن ٱللَّْغِو ُمْعرُِضوَن
dan orang-orang yang mereka dari perkara yang sia-sia orang-orang

yang memalingkan
Al-Mu'minuun:3

َوٱلَِّذيَن ُهْم لِلزََّكٰوِة فَِٰعُلوَن
dan orang-orang yang mereka pada zakat orang-orang yang telah

mengerjakan/menunaikan
Al-Mu'minuun:4

ِفظُوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم حَٰ
dan orang-orang yang mereka pada kemaluan mereka mereka

memelihara/menjaga
Al-Mu'minuun:5

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Mu'minuun:8

َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصَلوَِٰتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Mu'minuun:9

َوٱلَِّذيَن ُهم ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
dan orang-orang yang mereka dengan/kepada ayat-ayat tuhan mereka

mereka beriman

Al-
Mu'minuun:58

َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَربِِّهْم اَل يُْشرُِكوَن
dan orang-orang yang mereka kepada tuhan mereka tidak mereka

persekutukan

Al-
Mu'minuun:59

َوٱلَِّذيَن يُؤْتُوَن َمآ َءاتَوا۟ وَُّقُلوبُُهْم َوِجَلٌة
dan orang-orang yang dia akan mendatangkan apa mereka sampai

dan hati mereka gemetaran

Al-
Mu'minuun:60
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َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا۟ ِبأَْربََعِة ُشَهَدآَء
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang

merdeka kemudian mereka tidak mereka datang dengan empat para
saksi-saksi

An-Nuur:4

َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن أَزْوََٰجُهْم َوَلْم يَُكن لَُّهْم ُشَهَدآُء إآِلَّ أَنفُُسُهْم
dan orang-orang yang menuduh / melempar isteri-isteri mereka dan

tidak adalah dia bagi mereka saksi-saksi kecuali diri-diri mereka
An-Nuur:6

نُُكْم ا َمَلَكْت أَيْمَٰ َوٱلَِّذيَن يَبْتَُغوَن ٱْلِكتََٰب ِممَّ
dan orang-orang yang mereka menginginkan kitab dari apa dia

menguasai tangan kanan kalian
An-Nuur:33

ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39

َوٱلَِّذيَن َلْم يَبُْلُغوا۟ ٱْلُحُلَم ِمنُكْم ثَلََٰث َمرٍَّٰت
dan orang-orang yang (mereka) belum mencapai dewasa orang yang

meminta izin diantara kalian tiga kali
An-Nuur:58

ًدا َوِقيًَٰما َوٱلَِّذيَن يَِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
dan orang-orang yang bermalam kepada tuhan mereka sujud dan

berdiri
Al-Furqon:64

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami
palingkanlah / jauhkanlah dari kami siksa neraka jahanam

Al-Furqon:65

۟ َوٱلَِّذيَن إِذَآ أَنفَُقوا۟ َلْم يُْسرِفُوا۟ َوَلْم يَْقتُُروا
dan orang-orang yang tatkala yang mereka belanjakan mereka tidak

berlebih-lebihan dan tidak kikir
Al-Furqon:67

َوٱلَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan orang-orang yang tidak mereka memohon bersama Allah tuhan

yang lain
Al-Furqon:68

وا۟ ِكَراًما وا۟ ِبٱللَّْغِو َمرُّ إِذَا َمرُّ َوٱلَِّذيَن اَل يَْشَهُدوَن ٱلزُّوَر َو
dan orang-orang yang tidak mereka menyaksikan palsu dan apabila

melalui dengan perkara sia-sia melalui kemuliaan/kehormatan
Al-Furqon:72

۟ وا ُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َلْم يَِخرُّ َوٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
dan orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengan ayat-

ayat tuhan mereka tidak menyungkur
Al-Furqon:73

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا َهْب َلنَا
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami dan kamu

hendaklah memberikan bagi kami
Al-Furqon:74
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ِت َلنَُكفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan sungguh akan ditutupi/dihapus dari mereka

kesalahan-kesalahan mereka

Al-Ankabuut:7

لِِحنَي ِت َلنُْدِخَلنَُّهْم ِفى ٱلصَّٰ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh (kami) akan masukkan mereka di
dalam orang-orang yang soleh

Al-Ankabuut:9

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َولَِقآِئِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada ayat-ayat

Allah dan pertemuan dengannya itulah mereka
Al-Ankabuut:23

ِسُروَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلبَِٰطِل وََكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلخَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani kepada yang batil dan

(mereka) mengingkari kepada Allah itulah mereka mereka orang-
orang yang merugi

Al-Ankabuut:52

ِت َلنُبَوِّئَنَُّهم مَِّن ٱْلَجنَِّة ُغرَفًا لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan sungguh akan ditempatkan mereka dari/di dalam
surga tempat yang tinggi

Al-Ankabuut:58

َهُدوا۟ ِفينَا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا َوٱلَِّذيَن جَٰ
dan orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras dalam Kami

sungguh akan menunjukkan mereka jalan-jalan kami
Al-Ankabuut:69

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َو
dan ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:12

۟ َوٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ِبَغيِْر َما ٱْكتََسبُوا
dan orang-orang yang disakiti orang-orang yang beriman orang-orang

perempuan beriman dengan tidak/tanpa apa mereka melakukan
Al-Ahzab:58

لَِّئن لَّْم يَنتَِه ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
sesungguhnya jika tidak menghentikannya orang-orang munafik dan

orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:60

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك َوٱلَِّذيَن َسَعْو ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang (mereka) berusaha di dalam / pada ayat-ayat

Kami orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka
Saba':5

جِِزيَن أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْحَضُروَن َوٱلَِّذيَن يَْسَعْوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا ُمعَٰ
dan orang-orang yang mengusahakan di dalam / pada ayat-ayat Kami

orang-orang yang melemahkan/menentang itulah mereka di dalam
siksa (mereka) yang dalam kondisi cepat menghadap

Saba':38
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ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ِت َلُهم مَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Faathir:7

يِّـَٔاِت َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوٱلَِّذيَن يَْمُكُروَن ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka membuat tipu dayakan kesalahan-

kesalahan bagi mereka siksaan sangat keras/berat
Faathir:10

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ َما يَْملُِكوَن ِمن ِقطِْميٍر
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak

menguasai dari kulit tipis/kulit ari
Faathir:13

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم نَاُر َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka api/neraka

neraka jahanam
Faathir:36

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin
Az-Zumar:3

ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱلَِّذيَن يَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang-orang yang

mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui
Az-Zumar:9

َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت أَن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه
dan orang-orang yang (mereka) menjauhi taghut bahwa

menyembahnya[pr] dan (mereka[lk]) kembali kepada Allah
Az-Zumar:17

ؤآَُلِء فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َكَسبُوا۟ َوٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن هَٰٓ
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

telah melakukan dan orang-orang yang mereka menganiaya
dari/diantara mereka itu

Az-Zumar:51

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap ayat-ayat Allah

Az-Zumar:63

 َوالـلَّـُه يَْقِضى ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن
dan Allah memutuskan / menyempurnakan dengan hak/adil dan

orang-orang yang
Ghafir:20

َوٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهْم َوَما الـلَّـُه يُِريُد ظُْلًما لِّْلِعبَاِد
dan orang-orang yang dari sesudah mereka dan tidak Allah dia

menghendaki berbuat zalim bagi hamba-hamba
Ghafir:31

۟ إِنَّا َلنَنُصُر رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya kami benar-benar menolong utusan-utusan kami dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:51

۟ َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْعَمىٰ َوٱْلبَِصيُر َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan tidak dia sama orang yang buta dan orang yang melihat dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:58
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َوٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقٌر
dan orang-orang yang tidak mereka beriman di dalam / pada telinga

mereka sumbat
Fush-Shilat:44

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء الـلَّـُه َحِفيٌظ َعَليِْهْم
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin Allah (ia[lk]) yang menjaga atas mereka
Asy-Syuura:6

تُُهْم َداِحَضٌة وَن ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ٱْستُجِيَب َلُهۥ ُحجَّ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ
dan orang-orang yang dibantah di dalam Allah dari sesudah

apa(agama) diterima baginya bantahan mereka (ia[pr]) yang menyia-
nyiakan

Asy-Syuura:16

۟ يَْستَْعجُِل ِبَها ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبَها َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
berubah menjadi menyegerakan dengannya(kiamat) orang-orang

yang tidak mereka beriman dengannya dan orang-orang yang mereka
mengimani

Asy-Syuura:18

ِت ِفى َرْوَضاِت ٱْلَجنَّاِت لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam taman-taman surga
Asy-Syuura:22

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش َوٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
dan orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji

Asy-Syuura:37

َلٰوةَ َوأَْمرُُهْم َوٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لَِربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang kalian memperkenankan kepada tuhan mereka

dan mereka mendirikan sholat dan urusan mereka
Asy-Syuura:38

َوٱلَِّذيَن إِذَآ أََصابَُهُم ٱْلبَْغىُ ُهْم يَنتَِصُروَن
dan orang-orang yang apabila dia menimpa mereka kezaliman

mereka akhirnya membela diri
Asy-Syuura:39

َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم أَْهَلْكنَُٰهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
dan orang-orang yang dari sebelum mereka kami membinasakanlah

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
berbuat dosa

Ad-Dukhaan:37

ذَا ُهًدى َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم هَٰ
ini petunjuk dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

ayat-ayat tuhan mereka
Al-Jaatsiyah:11

آ أُنِذُروا۟ ُمْعرُِضوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعمَّ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dari apa diperingatkan

orang-orang yang memalingkan
Al-Ahqaaf:3

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2
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َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4

َلُهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَتَْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari maka kesengsaraan bagi

mereka dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:8

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

dan memakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12

َوٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ زَاَدُهْم ُهًدى َوَءاتَىُٰهْم تَْقَوىُٰهْم
dan orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk (ia) menambah

mereka petunjuk dan dia memberi mereka ketakwaan mereka[lk]
Muhammad:17

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

يَّتَُهْم ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ يَّتُُهم ِبِإيمَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱتَّبََعتُْهْم ذُرِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mengikuti mereka

keturunan mereka dalam keimanan (kami) mempertemukan dengan
mereka keturunan mereka

Ath-Thuur:21

دِّيُقوَن َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصِّ
dan orang-orang mereka mengimani kepada Allah dan rasul-rasulnya

itulah mereka mereka orang-orang yang benar
Al-Hadiid:19

ُب ٱْلَجِحيمِ َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni neraka
Al-Hadiid:19

َوٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمن نَِّسآِئِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا
dan orang-orang yang (mereka) menzhihar dari istri-istri mereka

kemudian kembali terhadap apa-apa
Al-Mujaadilah:3

ٍت يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ
meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11

َن ِمن َقبْلِِهْم يمَٰ َوٱلَِّذيَن تَبَوَُّءو ٱلدَّاَر َوٱإْلِ
dan orang-orang yang (mereka)menempati rumah/kampung dan

keimanan dari sebelum mereka
Al-Hasyr:9
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َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربَّنَا ٱْغِفْر َلنَا
dan orang-orang yang (mereka) datang dari sesudah mereka mereka

mengatakan ya tuhan kami ampunilah bagi kami
Al-Hasyr:10

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

ُب ٱلنَّاِر َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

pada ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni api/neraka

At-
Taghaabun:10

۟ يَْوَم اَل يُْخِزى الـلَّـُه ٱلنَِّبىَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari tidak dihinakannya Allah nabi dan orang-orang yang

mereka mengimani
At-Tahriim:8

ْعُلوٌم َوٱلَِّذيَن ِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ مَّ
dan orang-orang yang di dalam / pada harta-harta mereka

hak/kebenaran (ia[lk]) yang diketahui
Al-Ma'arij:24

َوٱلَِّذيَن يَُصدُِّقوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan orang-orang yang dibenarkan/dipercaya dengan hari pembalasan

Al-Ma'arij:26

َوٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َعذَاِب َربِِّهم مُّْشِفُقوَن
dan orang-orang yang mereka dari/terhadap azab tuhan mereka

orang-orang yang sungguh-sungguh takut
Al-Ma'arij:27

ِفظُوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم حَٰ
dan orang yang pergi mereka pada kemaluan mereka mereka

memelihara/menjaga
Al-Ma'arij:29

نَِٰتِهْم َوَعْهِدِهْم رَُٰعوَن َوٱلَِّذيَن ُهْم أِلَمَٰ
dan orang-orang yang mereka bagi amanat mereka dan janji mereka

orang-orang yang memelihara
Al-Ma'arij:32

دَِٰتِهْم َقآِئُموَن َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَشهَٰ
dan orang-orang yang mereka dengan kesaksian mereka orang-orang

yang menegakkan
Al-Ma'arij:33

َوٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم يَُحاِفظُوَن
dan orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka semakin

memelihara/menjaga
Al-Ma'arij:34

ُب ٱمْلَْشـََٔمِة َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا ُهْم أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan ayat-ayat Kami

mereka para penghuni kiri
Al-Balad:19

َوٱلَِّٰتى يَأِْتنَي ٱْلفَِٰحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم
dan wanita-wanita yang datang kepada kami yang melakukan

perbuatan keji dari/diantara isteri-isteri kalian
An-Nisa:15 َوٱلَِّٰتى
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َوٱلَِّٰتى تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َوٱْهُجُروُهنَّ ِفى ٱمْلََضاِجعِ َوٱْضِربُوُهنَّ
dan wanita-wanita yang kalian takut 'nusyuz'nya/kedurhakaan

mereka[pr] maka (mereka) menasehati mereka[pr] dan
pindahkan/pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan pukullah

mereka

An-Nisa:34

َوٱلَّٰٓـِٔى َلْم يَِحْضَن َوأُ۟ولَُٰت ٱأْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ
yang tidak haid dan wanita yang mempunyai mengandung/hamil

waktu mereka[pr] bahwa (mereka) meletakkan/ menanggalkan
kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:4
َوٱلَّٰٓـِٔى

إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّٱلَِّذيَن ُهم مُّْحِسنُوَن
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka bertakwa dan

orang-orang yang mereka orang-orang yang sungguh-sungguh
membuat kebaikan

An-Nahl:128
وَّٱلَِّذيَن

إِثُْمُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يُبَدُِّلونَُهۥٓ إِنَّ
maka sesungguhnya hanyalah dosanya atas/terhadap orang-orang

yang mengubahnya
Al-Baqarah:181 يُبَدُِّلونَُهۥٓ

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Isra:99 ٱلَِّذى

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Faathir:44 ٱلَِّذيَن

ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan

bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-
orang kafir

Al-Baqarah:24
ٱلَِّتى

َما َولَّىُٰهْم َعن ِقبَْلِتِهُم ٱلَِّتى َكانُوا۟ َعَليَْها
apakah memalingkan mereka dari kiblat mereka yang adalah mereka

diatasnya
Al-Baqarah:142

َوَما َجَعْلنَا ٱْلِقبَْلَة ٱلَِّتى ُكنَت َعَليَْهآ
dan tidak kami jadikan kiblat-kiblat yang adalah kamu diatasnya

Al-Baqarah:143

َوٱْلفُْلِك ٱلَِّتى تَْجِرى ِفى ٱْلبَْحِر
dan bahtera yang dia mengalirkan di dalam laut

Al-Baqarah:164

فََهآَء أَْموََٰلُكُم ٱلَِّتى َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم ِقيًَٰما واََل تُؤْتُوا۟ ٱلسُّ
dan jangan kalian menyerahkan orang-orang bodoh/belum sempurna

akalnya harta-harta kalian yang ia menjadikan Allah bagi kalian
berdiri

An-Nisa:5

يََٰقْومِ ٱْدُخُلوا۟ ٱأْلَرَْض ٱمْلَُقدََّسَة ٱلَِّتى َكتََب الـلَّـُه َلُكْم
hai kaumku kalian hendaklah masuk tanah/bumi wanita-wanita yang

sangat suci yang dia menuliskan / menetapkan Allah bagi kalian
Al-Maidah:21
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واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan hak/benar
Al-An'aam:151

ِرَق ٱأْلَرِْض َوَمغَِٰربََها ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َمشَٰ
bagian timur bumi dan bagian baratnya yang kami berkati padanya

Al-A'raaf:137

َويََضعُ َعنُْهْم إِْصرَُهْم َوٱأْلَْغلََٰل ٱلَِّتى َكانَْت َعَليِْهْم
dan meletakkan / membuang dari mereka beban-beban mereka dan

belenggu-belenggu yang adalah ia atas mereka
Al-A'raaf:157

َوْسـَْٔلُهْم َعِن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَْت َحاِضرَةَ ٱْلبَْحِر
dan tanyakan kepada mereka dari/tentang negeri yang adalah ia

(ia[pr]) yang hadir laut
Al-A'raaf:163

ٱلَِّتى يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
yang mereka memohon dari selain Allah dari sesuatu

Huud:101

َوَدتُْه ٱلَِّتى ُهَو ِفى بَيِْتَها َعن نَّفِْسِهۦ َورَٰ
dan ia mendatanginya/menggodanya yang dia di dalam rumahnya

dari dirinya sendiri
Yusuf:23

َوْسـَِٔل ٱْلَقْريََة ٱلَِّتى ُكنَّا ِفيَها
dan tanyakanlah negeri yang adalah kami didalamnya/disana

Yusuf:82

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan benar
Al-Isra:33

َوُقل لِِّعبَاِدى يَُقوُلوا۟ ٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan katakanlah kepada hamba-hamba-ku dia mengatakan yang dia

lebih baik
Al-Isra:53

ُن ِعبَاَدهُۥ ِبٱْلَغيِْب َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ
surga 'adn yang Ia menjanjikan pemurah hamba-hambanya dengan

yang gaib/tidak nampak
Maryam:61

ِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتى نُورُِث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا
itu surga yang diwariskan dari hamba-hamba kami orang adalah dia

orang yang bertakwa
Maryam:63

َلِمنَي يْنَُٰه َوُلوطًا إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها لِْلعَٰ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan Lut ke/ke sebuah bumi/negeri yang

kami berkati didalamnya hati mereka
Al-Anbiyaa':71

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَت تَّْعَمُل ٱْلَخبَِٰٓئَث َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dari negeri yang adalah ia melakukan

yang buruk
Al-Anbiyaa':74
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يحَ َعاِصفًَة تَْجِرى ِبأَْمرِِهۦٓ إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها َن ٱلرِّ َولُِسَليْمَٰ
dan untuk Sulaiman angin (ia[pr]) yang kencang dia mengalirkan

dengan perintahnya ke bumi/negeri yang kami berkati didalamnya
Al-Anbiyaa':81

ُدوِر َولَِٰكن تَْعَمى ٱْلُقُلوُب ٱلَِّتى ِفى ٱلصُّ
akan tetapi (kamu) buta hati yang di dalam dada/hati

Al-Hajj:46

ُقْل أَذَٰلَِك َخيٌْر أَْم َجنَُّة ٱْلُخْلِد ٱلَِّتى ُوِعَد
kamu hendaklah mengatakan apakah yang demikian itu kebaikan atau

surga pengekalan yang telah dijanjikan
Al-Furqon:15

واََل يَْقتُُلوَن ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan tidak mereka membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan baik
Al-Furqon:68

ِفِريَن َوفََعْلَت فَْعَلتََك ٱلَِّتى فََعْلَت َوأَنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dan (kamu) mengerjakan perbuatanmu yang (kamu) melakukan dan

kamu dari/termasuk para pembangkang / kafir
Asy-Syu'araa':19

الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30

َوَجَعْلنَا بَيْنَُهْم َوبَنْيَ ٱْلُقَرى ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها ُقًرى ظَِٰهرَةً
dan kami menjadikan antara mereka dan antara negeri yang kami

berkati di dalamnya beberapa negeri nampak (berdekatan)
Saba':18

ٱلَِّتى ُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن
yang adalah kalian dengannya didustakan

Saba':42

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن هَٰ
ini neraka jahanam yang adalah kalian kalian diberi nasehat

YaaSiin:63

فَيُْمِسُك ٱلَِّتى َقَضىٰ َعَليَْها ٱمْلَْوَت
maka menyebabkan menahan yang ia memutuskan diatasnya

kematian
Az-Zumar:42

َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعدتَُّهْم
ya tuhan kami dan (kamu[lk]) masukkanlah mereka surga 'adn yang

kamu janjikan kepada mereka
Ghafir:8

ُسنََّت الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِفى ِعبَاِدِهۦ
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu di dalam

hamba-hambanya
Ghafir:85

أاَلَّ تََخافُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟ َوأَبِْشُروا۟ ِبٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن
janganlah takut dan janganlah kalian bersedih hati dan (kalian[lk])

gembirakanlah dengan surga yang adalah kalian kalian diberi nasehat
Fush-Shilat:30
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آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15

ُسنََّة الـلَّـِه ٱلَِّتى َقْد َخَلْت ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah yang sungguh telah dia berlalu dari sebelum

Al-Fath:23

فَقَِٰتُلوا۟ ٱلَِّتى تَبِْغى َحتَّىٰ تَِفىَٓء إَِلىٰٓ أَْمِر الـلَّـِه
maka mereka memerangi yang berbuat aniaya sehingga kembali

kepada perintah Allah
Al-Hujuraat:9

ِذِه ٱلنَّاُر ٱلَِّتى ُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن هَٰ
ini api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan

Ath-Thuur:14

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى يَُكذُِّب ِبَها ٱمْلُْجرُِموَن هَٰ
ini neraka jahanam yang sungguh-sungguh akan mendustakan

dengannya/padanya orang-orang yang berdosa
Ar-Rahman:43

أَفَرََءيْتُُم ٱلنَّاَر ٱلَِّتى تُوُروَن
apakah maka kalian perhatikan api yang kamu nyalakan

Al-Waqi'a:71

ِدُلَك ِفى زَْوِجَها َقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّتى تُجَٰ
sungguh telah dia telah mendengar Allah perkataan yang semakin
mengajukan gugatan kepadamu di dalam suaminya/pasangannya

Al-Mujaadilah:1

َوفَِصيَلِتِه ٱلَِّتى تُـِْٔويِه
dan keluarganya yang melindunginya

Al-Ma'arij:13

ٱلَِّتى َلْم يُْخَلْق ِمثُْلَها ِفى ٱْلِبلَِٰد
yang tidak/belum diciptakan serupa dengannya di dalam negeri

Al-Fajr:8

ٱلَِّتى تَطَّلِعُ َعَلى ٱأْلَفْـَِٔدِة
yang akan melihat atas/terhadap yang naik sampai ke hati

Al-Humazah:7

ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
yang aku telah menganugerahkan atas kalian Al-Baqarah:40 ٱلَِّتىٓ

ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:47

ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:122

ِفِريَن َوٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتىٓ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada api neraka yang dia

menyediakan tempat bagi orang-orang kafir
Ali-Imran:131
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زِْق ٱلَِّتىٓ أَْخَرَج لِِعبَاِدِهۦ َوٱلطَّيِّبَِٰت ِمَن ٱلرِّ
yang dia telah mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan kebaikan-

kebaikan dari rezki
Al-A'raaf:32

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ َوٱْلِعيَر ٱلَِّتىٓ أَْقبَْلنَا ِفيَها َو
dan kafilah yang (kami) datang kembali didalamnya/disana dan

sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar
Yusuf:82

َوَما َجَعْلنَا ٱلرُّْءيَا ٱلَِّتىٓ أََريْنََٰك إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس
dan tidak kami jadikan mimpi yang (kami) perlihatkan kepadamu

melainkan cobaan/fitnah bagi manusia
Al-Isra:60

ِكفُوَن ِذِه ٱلتََّماِثيُل ٱلَِّتىٓ أَنتُْم َلَها عَٰ َما هَٰ
apakah ini patung-patung yang kalian kepadanya para yang telah

i'tikaf / tekun
Al-Anbiyaa':52

ْوِء َوَلَقْد أَتَْوا۟ َعَلى ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتىٓ أُْمِطرَْت َمطََر ٱلسَّ
dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani

(ia) memberi hujan sangat buruk
Al-Furqon:40

أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ
untuk bersyukur nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas dan

atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku
An-Naml:19

َوِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتىٓ أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan itulah(tunggal) surga yang diwariskannya sebab adalah kalian

kalian melakukan
Az-Zukhruf:72

َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة ِهىَ أََشدُّ ُقوَّةً مِّن َقْريَِتَك ٱلَِّتىٓ أَْخرََجتَْك
dan berapa banyak dari negeri dia paling keras/berat kekuatan dari

pada negerimu yang (ia[pr]) akhirnya menyuruh keluar kamu
Muhammad:13

َن ٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها َوَمْريََم ٱبْنََت ِعْمرَٰ
dan Maryam puteri imran yang sangat memelihara kemaluannya

At-Tahriim:12

نَا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َربَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيِْن أََضالَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ya

tuhan kami perlihatkan kepada kami dua orang yang menyesatkan
kami

Fush-Shilat:29
ٱلَّذَيِْن

َمثَُلُهْم َكَمثَِل ٱلَِّذى ٱْستَْوَقَد نَاًرا
perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang ia berusaha

menyalakan api
Al-Baqarah:17 ٱلَِّذى

ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
yang ia menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum

kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:21
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َمآَء ِبنَآًء ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ِفرًَٰشا َوٱلسَّ
yang ia menjadikan untuk kalian bumi hamparan dan langit

bangunan/atap
Al-Baqarah:22

ذَا ٱلَِّذى ُرزِْقنَا ِمن َقبُْل َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini yang diberi rezki dari sebelum

Al-Baqarah:25

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق َلُكم
dia yang dia menciptakan bagi kalian

Al-Baqarah:29

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya perkataan tidak / bukan / selain yang dia dikatakan
kepada mereka

Al-Baqarah:59

ٱلَِّذى ُهَو أَْدنَىٰ ِبٱلَِّذى ُهَو َخيٌْر
yang dia lebih dekat dengan yang dia kebaikan

Al-Baqarah:61

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah yang ia telah

datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:120

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكَمثَِل ٱلَِّذى يَنِْعُق
dan perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari seperti

perumpamaan yang (dia) meneriakkan/memanggil
Al-Baqarah:171

إِْن أَرَاُدٓوا۟ إِْصلًَٰحا َوَلُهنَّ ِمثُْل ٱلَِّذى َعَليِْهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
jika apakah kehendaki perwujudan ishlah/kebaikan dan bagi mereka

seperti yang atas mereka dengan cara yang baik
Al-Baqarah:228

أَْو يَْعفَُوا۟ ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ ُعْقَدةُ ٱلنَِّكاحِ
atau dia memaafkan yang dengan tangannya ikatan nikah

Al-Baqarah:237

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapakah mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Baqarah:245

َمن ذَا ٱلَِّذى يَْشفَعُ ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
siapakah mempunyai/yang ada yang dia merekomendasikan di sisi-

nya kecuali dengan izinnya
Al-Baqarah:255

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذى َحآجَّ إِبْرَِٰهيَم ِفى َربِِّهۦٓ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada yang

dia berhaji Ibrahim di dalam tuhannya
Al-Baqarah:258

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َربِّىَ ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
ketika dia mengatakan Ibrahim tuhanku yang ia menghidupkan dan

dia mematikan
Al-Baqarah:258

فَبُِهَت ٱلَِّذى َكفََر َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia telah dihilangankan akal yang ia mengingkari dan Allah

tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi
Al-Baqarah:258
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يْطَُٰن اَل يَُقوُموَن إاِلَّ َكَما يَُقوُم ٱلَِّذى يَتََخبَّطُُه ٱلشَّ
tidak mereka berdiri melainkan seperti dia mendirikan yang dia

masuk padanya syaitan
Al-Baqarah:275

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwa adalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282

َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

نَتَُهۥ فَْليُؤَدِّ ٱلَِّذى ٱؤْتُِمَن أَمَٰ
maka hendaklah disampaikan / dilaksanakan (oleh dia) yang

dipercayai mengamanatkannya
Al-Baqarah:283

رُُكْم ِفى ٱأْلَرَْحامِ َكيَْف يََشآُء ُهَو ٱلَِّذى يَُصوِّ
dia yang dia sungguh-sungguh akan membentuk kalian di dalam

rahim bagaimana menurut dia kehendaki
Ali-Imran:6

وأَِلُِحلَّ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى ُحرَِّم َعَليُْكْم
dan untuk dia menghalalkan bagi kalian sebagian yang dia

mengharamkan atas kalian
Ali-Imran:50

إِن يَْخذُْلُكْم فََمن ذَا ٱلَِّذى يَنُصرُُكم مِّۢن بَْعِدِهۦ َو
dan jika dia membiarkan kalian maka barang siapa mempunyai/yang

ada yang menolong kalian dari sesudahnya
Ali-Imran:160

ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu

An-Nisa:1

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذى تََسآَءُلوَن ِبِهۦ َوٱأْلَرَْحاَم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

sering meminta dengannya dan hubungan keluarga
An-Nisa:1

َغيَْر ٱلَِّذى تَُقوُل َوالـلَّـُه يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن
tidak / bukan / selain yang kalian mengatakan dan Allah menulis apa

mereka memutuskan
An-Nisa:81

َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذى نَزََّل َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
dan Kitab yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas/terhadap

rasul-nya
An-Nisa:136

َوِميثََٰقُه ٱلَِّذى َواثََقُكم ِبِهۦٓ
dan perjanjiannya yang dia menjajikan kepada kalian dengannya

Al-Maidah:7
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

Al-An'aam:1

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن ِطنيٍ
dia yang Dia menciptakan kalian dari tanah

Al-An'aam:2

ٱلَِّذى يَُقوُلوَن فَِإنَُّهْم اَل يَُكذِّبُونََك
yang mereka mengatakan maka sesungguhnya mereka tidak mereka

mendustakan kamu
Al-An'aam:33

َوُهَو ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكم ِبٱلَّيِْل َويَْعَلُم َما َجرَْحتُم ِبٱلنََّهاِر
dan dia yang dia mewafatkan kalian di malam hari dan dia

mengetahui apa kalian mengerjakan pada siang hari
Al-An'aam:60

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi dengan benar

Al-An'aam:73

ُقْل َمْن أَنزََل ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذى َجآَء ِبِهۦ ُموَسىٰ نُوًرا
kamu hendaklah mengatakan siapa ia menurunkan kitab yang dia

datang dengannya Musa cahaya
Al-An'aam:91

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك مَُّصدُِّق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi yang selalu membenarkan yang antara kedua tangannya

Al-An'aam:92

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلنُُّجوَم
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian bintang-bintang

Al-An'aam:97

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ٱأْلَرِْض
dan dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti

bumi
Al-An'aam:165

ذَا َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َهَدىٰنَا لِهَٰ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang dia menunjuki kami

kepada ini
Al-A'raaf:43

أَْو نُرَدُّ فَنَْعَمَل َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل
atau kami dikembalikan lalu berbuat tidak / bukan / selain yang

adalah kami mengerjakan
Al-A'raaf:53

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Al-A'raaf:54

يَٰحَ َوُهَو ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
dan dia yang menyebabkab mengirimkan angin

Al-A'raaf:57

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157

وَِٰت َوٱأْلَرِْض آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi tidak ada tuhan kecuali/selain

dia
Al-A'raaf:158
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ِتِهۦ َوٱتَِّبُعوهُ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن ٱلَِّذى يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه وََكلِمَٰ
yang mereka mempercayai kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan

ikutilah dia agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Al-A'raaf:158

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya dari mereka perkataan tidak / bukan / selain yang dia
dikatakan kepada mereka

Al-A'raaf:162

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dia yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu

Al-A'raaf:189

إِنَّ َوِلۦَِّى الـلَّـُه ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلِكتََٰب
sesungguhnya pelindungku Allah yang Dia telah berangsur-angsur

menurunkan kitab
Al-A'raaf:196

اَل يَزَاُل بُنْيَٰنُُهُم ٱلَِّذى بَنَْوا۟ ِريبًَة ِفى ُقُلوِبِهْم
tidak senantiasa bangunan-bangunan mereka yang mereka bangun

keraguan di dalam hati mereka
At-Taubah:110

فَٱْستَبِْشُروا۟ ِببَيِْعُكُم ٱلَِّذى بَايَْعتُم ِبِهۦ
maka bergembiralah kamu dengan jual belimu yang telah (kalian)

jual belikan dengannya
At-Taubah:111

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إِنَّ َربَُّكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang dia menciptakan langit dan

bumi
Yunus:3

ْمَس ِضيَآًء َوٱْلَقَمَر نُوًرا ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلشَّ
dia yang ia menjadikan matahari bersinar dan bulan cahaya

Yunus:5

ُهَو ٱلَِّذى يَُسيِّرُُكْم ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر
dia yang (ia[lk]) sungguh-sungguh akan menjalankan kalian (kk

pasif) di dalam daratan dan lautan
Yunus:22

َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوتَفِْصيَل ٱْلِكتَِٰب
akan tetapi membenarkan yang diantara kedua tangannya dan

menjelaskan kitab
Yunus:37

إِمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو
dan adapun/jika telah diperlihatkan kepadamu sesudah yang
mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu

Yunus:46

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه
dia yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat tentang

(kebenaran) itu
Yunus:67

َولَِٰكْن أَْعبُُد الـلَّـَه ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكْم َوأُِمرُْت
akan tetapi sembah Allah yang dia mewafatkan kalian dan (aku)

diperintahkan
Yunus:104

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Huud:7
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إِْن أَْجِرَى إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذى فَطَرَِنىٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
tidak lain upahku hanyalah atas/terhadap yang (ia) telah menciptakan

aku ia membenam kalian menggunakan akal
Huud:51

َوَقاَل ٱلَِّذى ٱْشتََرىُٰه ِمن مِّْصَر لِٱْمَرأَِتِهۦٓ
dan dia mengucapkan yang menukarnya dari negeri mesir kepada

istrinya
Yusuf:21

َقاَلْت فَذَٰلُِكنَّ ٱلَِّذى مُلْتُنَِّنى ِفيِه
dia mengatakan maka itulah kalian[pr] yang dicela aku (oleh kamu)

tentang (kebenaran) itu
Yusuf:32

ُقِضىَ ٱأْلَْمُر ٱلَِّذى ِفيِه تَْستَفِْتيَاِن
(ia) telah diputuskan perkata itu yang tentang (kebenaran) itu mohon

menanyakan kepadaku
Yusuf:41

ٍة َوَقاَل ٱلَِّذى نََجا ِمنُْهَما َوٱدََّكَر بَْعَد أُمَّ
dan dia mengucapkan yang selamat diantara keduanya dan teringat

sesudah ummat
Yusuf:45

َما َكاَن َحِديثًا يُفْتََرٰى َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه
tidak adalah dia cerita-cerita dibuat-buat akan tetapi membenarkan

yang diantara (petunjuk) tangannya (sebelumnya)(
Yusuf:111

وَِٰت ِبَغيِْر َعَمٍد تََرْونََها مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى رَفَعَ ٱلسَّ
Allah yang (ia) meninggikan langit dengan tidak/tanpa

tiang/bangunan tinggi melihatnya
Arraad:2

ًرا َوُهَو ٱلَِّذى َمدَّ ٱأْلَرَْض َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ َوأَنْهَٰ
dan dia yang dia memanjangkan bumi dan dia menjadikan padanya

gunung-gunung dan sungai-sungai
Arraad:3

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12

إِن مَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو
dan jika apa telah diperlihatkan kepadamu sebagian yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu
Arraad:40

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi

Ibrahim:2

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39

5164

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذى نُزَِّل َعَليِْه ٱلذِّْكُر إِنََّك مَلَْجنُوٌن
dan mereka berkata wahai yang benar-benar diturunkan atasnya

peringatan sesungguhnya kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Hijr:6

َر ٱْلبَْحَر لِتَأُْكُلوا۟ ِمنُْه َلْحًما طَِريًّا َوُهَو ٱلَِّذى َسخَّ
dan dia yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan lautan supaya

memakan dari padanya daging benar-benar lembut/yang baru
An-Nahl:14

َ َلُهُم ٱلَِّذى يَْختَلِفُوَن ِفيِه لِيُبنَيِّ
karena Dia hendak menjelaskan kepada mereka yang mereka

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:39

َ َلُهُم ٱلَِّذى ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب إاِلَّ لِتُبنَيِّ
dan tidak kami telah menurunkan atas kamu kitab melainkan agar

kamu menerangkan kepada mereka yang mereka memperselisihkan
tentang (kebenaran) itu

An-Nahl:64

لَِّساُن ٱلَِّذى يُْلِحُدوَن إَِليِْه أَْعَجِمىٌّ
lisan/bahasa yang dijahati kepadanya bahasa ajam

An-Nahl:103

مَِّن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إَِلى ٱمْلَْسجِِد ٱأْلَْقَصا ٱلَِّذى بَٰرَْكنَا َحْوَلُهۥ
dari masjid Al Haram ke masjid al aqsha yang kami berkati

sekelilingnya
Al-Isra:1

َل َمرٍَّة فََسيَُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل ٱلَِّذى فَطَرَُكْم أَوَّ
maka (mereka) akan mengatakan siapa mengembalikan kami kamu

hendaklah mengatakan yang (ia) menciptakan kalian paling pertama
kali

Al-Isra:51

ذَا ٱلَِّذى َكرَّْمَت َعَلىَّ َقاَل أَرََءيْتََك هَٰ
dia mengatakan apakah (kamu) memandang/terangkan kepadaku ini

yang (kamu) memuliakan atas
Al-Isra:62

بُُّكُم ٱلَِّذى يُزِْجى َلُكُم ٱْلفُْلَك ِفى ٱْلبَْحِر رَّ
tuhan kalian yang menjalankan / mengarak untuk kalian perahu di

dalam laut
Al-Isra:66

َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا
dan katakanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak (ia[lk])

mengambil anak
Al-Isra:111

ذَٰلَِك ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َقْوَل ٱْلَحقِّ ٱلَِّذى ِفيِه يَْمتَُروَن
itu Isa putra Maryam perkataan benar yang tentang (kebenaran) itu

saling meragukan / memperselisihkan
Maryam:34

َ َمااًل َوَوَلًدا أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسباًُل
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap dan (ia)

memasuki bagi kalian di dalamnya (di bumi) jalan-jalan
Thaahaa:53

5165

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ْحَر إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Thaahaa:71

َوٱنظُْر إَِلىٰٓ إِلَِٰهَك ٱلَِّذى ظَْلَت َعَليِْه َعاِكفًا لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ
dan lihatlah kepada tuhanmu yang (kamu[lk]) menaungi atasnya

(ia[lk]) yang menekuni sungguh akan dibakarnya
Thaahaa:97

إِنََّمآ إِلَُٰهُكُم الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian Allah yang tidak ada tuhan

melainkan dia
Thaahaa:98

ْمَس َوٱْلَقَمَر َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ
dan dia yang dia menciptakan malam dan siang dan matahari dan

bulan
Al-Anbiyaa':33

ِفُروَن ِن ُهْم كَٰ ذَا ٱلَِّذى يَذُْكُر َءالَِهتَُكْم َوُهم ِبِذْكِر ٱلرَّْحمَٰ أَهَٰ
inikah yang mengingat tuhan-tuhan kalian dan/sedang mereka dengan

mengingat pemurah mereka orang-orang yang telah kafir
Al-Anbiyaa':36

ِهِديَن ٱلَِّذى فَطَرَُهنَّ َوأَنَا۠ َعَلىٰ ذَٰلُِكم مَِّن ٱلشَّٰ
yang (ia) menciptakan mereka[pr] dan aku atas/terhadap yang

demikian itu bagi kalian dari/termasuk para penyaksi
Al-Anbiyaa':56

ذَا يَْوُمُكُم ٱلَِّذى ُكنتُْم تُوَعُدوَن هَٰ
ini hari kalian yang adalah kalian kalian diberi nasehat

Al-Anbiyaa':103

ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25

ىٰنَا ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى نَجَّ
maka katakan/ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatan

kami dari kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:28

إَِليِْه تُْحَشُروَن َوُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
dan dia yang (ia) mengembangbiakan kamu di dalam muka bumi dan

kepada-Nya kalian akan dikumpulkan

Al-
Mu'minuun:79

َوُهَو ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
dan dia yang ia menghidupkan dan dia mematikan

Al-
Mu'minuun:80

َ َلُهْم ِدينَُهُم ٱلَِّذى ٱرْتََضىٰ َلُهْم ننَّ َوَليَُمكِّ
dan sungguh akan diteguhkan bagi mereka agama mereka yang dia

meridai / merelakan untuk mereka
An-Nuur:55

تَبَارََك ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلفُرَْقاَن َعَلىٰ َعبِْدِهۦ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang Dia telah berangsur-

angsur menurunkan al furqan/pembeda atas/terhadap hambanya
Al-Furqon:1

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Furqon:2
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ رَّ ِفى ٱلسَّ ُقْل أَنزََلُه ٱلَِّذى يَْعَلُم ٱلسِّ
kamu hendaklah mengatakan dia menurunkannya yang dia

mengetahui rahasia di dalam langit dan bumi
Al-Furqon:6

ذَا ٱلَِّذى بََعَث الـلَّـُه رَُسواًل أَهَٰ
inikah yang dia mengangkat Allah seorang rasul

Al-Furqon:41

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِبَاًسا َوٱلنَّْوَم ُسبَاتًا
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian malam pakaian dan tidur

istirahat
Al-Furqon:47

َوُهَو ٱلَِّذى َمَرَج ٱْلبَْحَريِْن
dan dia yang (ia) mengalirkan dua laut

Al-Furqon:53

َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ِمَن ٱمْلَآِء بََشًرا
dan dia yang dia menciptakan dari air manusia

Al-Furqon:54

ْل َعَلى ٱْلَحىِّ ٱلَِّذى اَل يَُموُت َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Yang Hidup yang tidak mati

Al-Furqon:58

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
yang dia menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua di dalam enam hari
Al-Furqon:59

َمآِء بُُروًجا تَبَارََك ٱلَِّذى َجَعَل ِفى ٱلسَّ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang ia menjadikan di

dalam langit gugusan bintang
Al-Furqon:61

َْن أَرَاَد َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر ِخْلفًَة ملِّ
dan dia yang ia menjadikan malam dan siang berlainan/silih berganti

bagi orang dia ingin
Al-Furqon:62

ْحَر إِنَُّهۥ َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱلسِّ
sesungguhnya dia sungguh pemimpin kalian yang dia mengajari

kalian sihir
Asy-Syu'araa':49

ٱلَِّذى َخَلَقِنى فَُهَو يَْهِديِن
yang (ia) menciptakan aku maka Dia dia memberi petunjuk kepadaku

Asy-Syu'araa':78

َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱْلجِِبلََّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang ia menciptakan

kalian dan ummat-ummat yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':184

ٱلَِّذى يََرىَٰك ِحنَي تَُقوُم
yang melihat kamu ketika kalian berdiri

Asy-
Syu'araa':218

َلنَا َعَلىٰ َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذى فَضَّ
yang (ia) telah benar-benar melebihkan kami atas/terhadap sangat

banyak dari hamba-hambanya orang-orang yang beriman
An-Naml:15
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أاَلَّ يَْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى يُْخِرُج ٱْلَخْبَء ِفى ٱلسَّ
agar tidak menyembah kepada Allah yang dia mengeluarkan yang

tersembunyi di dalam langit dan di bumi
An-Naml:25

َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40

ُقْل َعَسىٰٓ أَن يَُكوَن رَِدَف َلُكم بَْعُض ٱلَِّذى تَْستَْعجُِلوَن
kamu hendaklah mengatakan dia mudah-mudahan bahwa adalah dia

(ia) hampir datang bagi kalian sebagian yang kalian minta
menyegerakan

An-Naml:72

أَْكثََر ٱلَِّذى ُهْم ِفيِه يَْختَلِفُوَن
kebanyakan yang mereka tentang (kebenaran) itu mereka

memperselisihkan
An-Naml:76

ٱلَِّذى َحرََّمَها َوَلُهۥ ُكلُّ َشىٍْء
yang (dia) telah benar-benar mengharamkan dan bagi-Nya tiap

sesuatu
An-Naml:91

ذَا ِمْن َعُدوِِّهۦ فَٱْستَغَٰثَُه ٱلَِّذى ِمن ِشيَعِتِهۦ َوهَٰ
dan ini (orang) dari musuhnya maka meminta tolong kepadanya yang

dari golongannya
Al-Qashash:15

َعَلى ٱلَِّذى ِمْن َعُدوِِّهۦ فَوََكزَهُۥ ُموَسىٰ فََقَضىٰ َعَليِْه
atas/terhadap yang dari musuhnya maka (ia) meninjunya Musa lalu

(ia) menentukan atasnya
Al-Qashash:15

فَِإذَا ٱلَِّذى ٱْستَنَصرَهُۥ ِبٱأْلَْمِس يَْستَْصرُِخُهۥ
maka tiba-tiba yang (ia) memohon tolong kepadanya dengan kemarin

(ia) menjadi meneriakkan kepadanya
Al-Qashash:18

إِنَّ ٱلَِّذى فَرََض َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن َلرَآدَُّك إَِلىٰ َمَعاٍد
sesungguhnya yang ia telah menentukan / mewajibkan atas kamu al

quran benar-benar mengembalikan kamu kepada tempat kembali
Al-Qashash:85

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْحَسَن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka memperbaiki yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Al-Ankabuut:7

َوُهَو ٱلَِّذى يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق
dan dia yang memulai penciptaan ciptaan

Ar-Ruum:27

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40

لِيُِذيَقُهم بَْعَض ٱلَِّذى َعِمُلوا۟ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
untuk dirasakan kepada mereka sebagian yang mereka mengerjakan

boleh jadi mereka mereka kembali
Ar-Ruum:41
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َمآِء يَٰحَ فَتُِثيُر َسَحابًا فَيَبُْسطُُهۥ ِفى ٱلسَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى يُرِْسُل ٱلرِّ
Allah yang menyebabkab mengirimkan angin lalu (ia[lk]) dihalau /

dibuang awan lalu membentangkannya di dalam langit
Ar-Ruum:48

الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف
Allah yang Dia menciptakan kalian dari kelemahan

Ar-Ruum:54

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi

As-Sajdah:4

َل ِبُكْم َلُك ٱمْلَْوِت ٱلَِّذى وُكِّ ُقْل يَتََوفَّىُٰكم مَّ
kamu hendaklah mengatakan dia mewafatkan kalian malaikat mati

yang diserahi dengan/kepada kalian
As-Sajdah:11

َوِقيَل َلُهْم ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
dan dikatakan kepada mereka kalian hendaklah merasakan siksa

api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan
As-Sajdah:20

ُقْل َمن ذَا ٱلَِّذى يَْعِصُمُكم مَِّن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan barang siapa mempunyai/yang ada yang

(ia[lk]) melindungi kalian dari Allah
Al-Ahzab:17

ْعُروفًا فَيَطَْمعَ ٱلَِّذى ِفى َقْلِبِهۦ َمرٌَض َوُقْلَن َقواًْل مَّ
maka (sehingga) menginginkan yang di dalam hatinya penyakit dan

(mereka[pr]) berkata perkataan yang benar-benar baik
Al-Ahzab:32

ُهَو ٱلَِّذى يَُصلِّى َعَليُْكْم َوَملَِٰٓئَكتُُهۥ
dia yang dia shalat atas kalian dan malaikat-malaikat-nya

Al-Ahzab:43

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
segala puji bagi Allah yang baginya apa di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Saba':1

َغيَْر ٱلَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل أََو
tidak / bukan / selain yang adalah kami mengerjakan atau setiap

Faathir:37

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَِٰٓئَف ِفى ٱأْلَرِْض
dia yang dia menjadikan kalian khalifah/penguasa/pengganti di dalam

bumi
Faathir:39

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َوَما لِىَ آَل أَْعبُُد ٱلَِّذى فَطَرَِنى َو
dan tidak bagiku tidak sembah yang (ia) telah menciptakan aku dan

kepada-Nya kalian dikembalikan
YaaSiin:22

َج ُكلََّها َن ٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَزْوَٰ ُسبْحَٰ
maha suci yang dia menciptakan berpasangan semuanya

YaaSiin:36

َجِر ٱأْلَْخَضِر نَاًرا ٱلَِّذى َجَعَل َلُكم مَِّن ٱلشَّ
yang ia menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau api

YaaSiin:80
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إَِليِْه تُرَْجُعوَن َن ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء َو فَُسبْحَٰ
maka maha suci yang dengan tangannya kekuasaan setiap sesuatu

dan kepadaNya kalian dikembalikan
YaaSiin:83

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن هَٰ
ini hari putusan yang adalah kalian dengannya didustakan

Ash-Shaafaat:21

۟ لِيَُكفَِّر الـلَّـُه َعنُْهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َعِمُلوا
karena akan menutup Allah dari mereka paling buruk / jahat yang

mereka mengerjakan
Az-Zumar:35

َويَْجِزيَُهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan memberi balasan kepada pahala mereka dengan yang lebih baik

yang adalah mereka mereka mengerjakan
Az-Zumar:35

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َصَدَقنَا َوْعَدهُۥ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang membenarkan kami

janji-nya
Az-Zumar:74

َمآِء ِرزًْقا ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َويُنَزُِّل َلُكم مَِّن ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Nya dan sungguh-

sungguh akan menurunkan bagi kalian dari langit rizki
Ghafir:13

إِن يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكم بَْعُض ٱلَِّذى يَِعُدُكْم َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) yang membenarkan ditimpa kalian[lk]

sebagian yang dia memberi pengajaran kepada kalian
Ghafir:28

الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
Allah yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat

tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh
menerangi

Ghafir:61

َمآَء ِبنَآًء الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوٱلسَّ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian bumi tambahan tempat

menetap dan langit atap
Ghafir:64

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب
dia yang Dia menciptakan kalian dari tanah

Ghafir:67

ُهَو ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
dia yang ia menghidupkan dan dia mematikan

Ghafir:68

فَِإمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإَليْنَا يُرَْجُعوَن
maka adapun telah diperlihatkan kepadamu sebagai yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu maka
kepada (kami) mereka dikembalikan

Ghafir:77

َم لِتَرَْكبُوا۟ ِمنَْها َوِمنَْها تَأُْكُلوَن الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian binatang ternak untuk

kendarai sebagiannya dan sebagiannya kalian makan
Ghafir:79
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َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَقُهْم
tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang (ia)

menciptakan mereka
Fush-Shilat:15

ِسِريَن َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم ٱلَِّذى ظَنَنتُم ِبَربُِّكْم أَرَْدىُٰكْم فَأَْصبَْحتُم مَِّن ٱْلخَٰ
dan yang demikian itu persangkaanmu yang kamu telah menyangka

dengan/kepada tuhan kalian dia menjerumuskan kalian maka/lalu
kalian memulai termasuk para yang merugi

Fush-Shilat:23

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ ٱلَِّذى َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan mereka paling buruk / jahat yang

adalah mereka mereka mengerjakan
Fush-Shilat:27

فَِإذَا ٱلَِّذى بَيْنََك َوبَيْنَُهۥ َعدََٰوةٌ َكأَنَُّهۥ َولِىٌّ َحِميٌم
maka tiba-tiba yang diantaramu dan antara dia permusuhan seakan-

akan benar-benar penolong / pelindung teman
Fush-Shilat:34

ْمِس واََل لِْلَقَمِر َوٱْسُجُدوا۟ لِـلَّـِه ٱلَِّذى َخَلَقُهنَّ اَل تَْسُجُدوا۟ لِلشَّ
tidak sujud kepada matahari dan jangan pada bulan dan bersujudlah

kepada Allah yang (ia) menciptakan mereka[pr]
Fush-Shilat:37

ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23

َوُهَو ٱلَِّذى يَْقبَُل ٱلتَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِهۦ
dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya

Asy-Syuura:25

َوُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل ٱْلَغيَْث ِمۢن بَْعِد
dan dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan hujan dari sesudah

Asy-Syuura:28

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض مَٰ ِصرَِٰط الـلَّـِه ٱلَِّذى َلُهۥ َما ِفى ٱلسَّ
jalan Allah yang baginya segala apa yang di dalam langit dan tidak di

dalam bumi
Asy-Syuura:53

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap

Az-Zukhruf:10

َر َلنَا َن ٱلَِّذى َسخَّ إِذَا ٱْستََويْتُْم َعَليِْه َوتَُقوُلوا۟ ُسبْحَٰ
apabila (kalian) duduk atasnya dan mengucapkan maha suci yang (ia)

telah berkali-kali memperjalankan bagi kami
Az-Zukhruf:13

إاِلَّ ٱلَِّذى فَطَرَِنى فَِإنَُّهۥ َسيَْهِديِن
kecuali yang (ia) telah menciptakan aku maka sesungguhnya dia (dia)

akan memberi petunjuk kepadaku
Az-Zukhruf:27

ْقتَِدُروَن أَْو نُِريَنََّك ٱلَِّذى َوَعْدنَُٰهْم فَِإنَّا َعَليِْهم مُّ
atau telah diperlihatkan kepadamu yang (kami) ancamkan kepada

mereka maka sesungguhnya atas mereka orang-orang yang sungguh-
sungguh saling menguasai

Az-Zukhruf:42
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ٱلَِّذى ُهَو َمِهنٌي واََل يََكاُد يُِبنُي
yang dia sangat hina dan tidak semakin dekat dijelaskannya

Az-Zukhruf:52

َ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى تَْختَلِفُوَن ِفيِه فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن وأَِلُبَنيِّ
dan untuk aku jelaskan bagi kalian sebagian yang kalian

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu maka kalian hendaklah
takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Az-Zukhruf:63

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Az-Zukhruf:83

َمآِء إِلٌَٰه َوِفى ٱأْلَرِْض َوُهَو ٱلَِّذى ِفى ٱلسَّ
dan dia yang di dalam langit tuhan dan di bumi

Az-Zukhruf:84

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ َوتَبَارََك ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
dan (ia[lk]) menjadi sangat suci yang baginya kerajaan langit dan

bumi dan tidak diantara mereka berdua
Az-Zukhruf:85

َر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِهۦ الـلَّـُه ٱلَِّذى َسخَّ
Allah yang (ia) telah berkali-kali memperjalankan untuk kalian lautan

untuk berlayar/berjalan perahu tentang (kebenaran) itu dengan
perintahnya

Al-Jaatsiyah:12

ْدِق ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن َوْعَد ٱلصِّ
janji benar yang adalah mereka mereka diberikan nasehat

Al-Ahqaaf:16

وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang dia

menciptakan langit dan bumi
Al-Ahqaaf:33

َوُهَو ٱلَِّذى َكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم
dan dia yang menahan tangan mereka dari kalian

Al-Fath:24

ٱلَِّذى َجَعَل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
yang ia menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Qaaf:26

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَْستَْعجُِلوَن ذُوُقوا۟ ِفتْنَتَُكْم هَٰ
kalian hendaklah merasakan fitnah kalian ini yang adalah kalian

dengannya kalian minta menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:14

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن يَْوِمِهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

pada hari mereka yang mereka diberikan nasehat

Adz-
Dzaariyaat:60

فَذَرُْهْم َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى ِفيِه يُْصَعُقوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka sehingga ditemukan hari

mereka yang tentang (kebenaran) itu dibinasakan
Ath-Thuur:45
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أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى تََولَّىٰ
Apakah kamu memperhatikan yang ia benar-benar memalingkan

An-Najm:33

إِبْرَِٰهيَم ٱلَِّذى َوفَّىٰٓ َو
dan Ibrahim yang mesempurnakan

An-Najm:37

أَفَرََءيْتُُم ٱمْلَآَء ٱلَِّذى تَْشَربُوَن
apakah maka kalian perhatikan air yang (kalian) minum

Al-Waqi'a:68

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Al-Hadiid:4

ُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل َعَلىٰ َعبِْدِهۦٓ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan atas/terhadap

hambanya ayat-ayat bukti nyata
Al-Hadiid:9

مَّن ذَا ٱلَِّذى يُْقرُِض الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا
siapa mempunyai/yang ada yang ia memberi pinjaman Allah

pinjaman kebaikan
Al-Hadiid:11

ُهَو الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia Allah yang tidak tuhan kecuali dia

Al-Hasyr:22

ُهَو الـلَّـُه ٱلَِّذى آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو
dia Allah yang tidak tuhan kecuali dia

Al-Hasyr:23

نُْهْم ُهَو ٱلَِّذى بََعَث ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن رَُسواًل مِّ
dia yang dia mengangkat di dalam yang buta huruf seorang rasul dari

mereka
Al-Jumu'ah:2

وَن ِمنُْه ُقْل إِنَّ ٱمْلَْوَت ٱلَِّذى تَِفرُّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya kematian yang lari dari

padanya
Al-Jumu'ah:8

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكْم فَِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّؤِْمٌن
dia yang ia menciptakan kalian maka diantara kamu pengingkar /

pembangkang dan antara kamu orang yang beriman
At-Taghaabun:2

وٍَٰت َوِمَن ٱأْلَرِْض ِمثَْلُهنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
Allah yang dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi seperti

mereka[pr]
Ath-Thalaaq:12

تَبَٰرََك ٱلَِّذى ِبيَِدِه ٱمْلُْلُك
dia memberikan berkah yang silih berganti yang dengan tangannya

kerajaan
Al-Mulk:1

ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Al-Mulk:2

وٍَٰت ِطبَاًقا ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
yang dia menciptakan tujuh langit lapisan-lapisan

Al-Mulk:3
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ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض ذَُلواًل
dia yang ia menjadikan untuk kalian bumi mudah dipergunakan

Al-Mulk:15

ذَا ٱلَِّذى ُهَو ُجنٌد لَُّكْم أَمَّْن هَٰ
siapkah yang ini yang dia tentara bagi kalian

Al-Mulk:20

ذَا ٱلَِّذى يَْرزُُقُكْم أَمَّْن هَٰ
siapkah yang ini yang semesta alam

Al-Mulk:21

إَِليِْه تُْحَشُروَن ُقْل ُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
kamu hendaklah mengatakan dia yang menjadikan kalian

berkembang biak di dalam bumi dan kepada-Nya kalian akan
dikumpulkan

Al-Mulk:24

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَدَُّعوَن َوِقيَل هَٰ
dan dikatakan ini yang adalah kalian dengannya meminta

Al-Mulk:27

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Al-Ma'arij:42

ذَٰلَِك ٱْليَْوُم ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
itu hari yang adalah mereka mereka diberikan nasehat

Al-Ma'arij:44

ٱلَِّذى ُهْم ِفيِه ُمْختَلِفُوَن
yang mereka tentang (kebenaran) itu orang-orang yang dalam kondisi

berselisih
An-Naba:3

ىَٰك فََعَدَلَك ٱلَِّذى َخَلَقَك فََسوَّ
yang (ia) menciptakan kamu lalu (ia) menyempurnakan kamu lalu

(ia) menjadikan adil kamu
Al-Infitaar:7

ذَا ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن ثُمَّ يَُقاُل هَٰ
kemudian dikatakan ini yang adalah kalian dengannya didustakan

Al-
Mutaffifiin:17

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Buruuj:9

ٰى ٱلَِّذى َخَلَق فََسوَّ
yang dia menciptakan lalu (ia) sempurnakan

Al-Alaa:2

ٱلَِّذى يَْصَلى ٱلنَّاَر ٱْلُكبَْرٰى
yang akan masuk api/neraka (ia[lk]) yang besar

Al-Alaa:12

ٱلَِّذى َكذََّب َوتََولَّىٰ
yang dia telah sungguh-sungguh mendustakan (ia) benar-benar

memalingkan
Al-Lail:16

ىٰ ٱلَِّذى يُؤِْتى َماَلُهۥ يَتَزَكَّ
yang dia diberikan hartanya sangat mensucikan

Al-Lail:18
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ٱْقَرأْ ِبٱْسمِ َربَِّك ٱلَِّذى َخَلَق
(kamu) bacalah dengan nama tuhanmu yang dia menciptakan

Al-Alaq:1

ٱلَِّذى َعلََّم ِبٱْلَقَلمِ
yang (ia) sering mengajarkan dengan kalam / pena

Al-Alaq:4

أَرََءيَْت ٱلَِّذى يَنَْهىٰ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu yang melarang

Al-Alaq:9

ٱلَِّذى َجَمعَ َمااًل َوَعدََّدهُۥ
yang (ia [lk]) mengumpulkan harta dan telah benar-benar

menghitungnya
Al-Humazah:2

أَرََءيَْت ٱلَِّذى يَُكذُِّب ِبٱلدِّيِن
apakah (kamu) lihat/pendapatmu yang sungguh-sungguh akan

mendustakan hari pembalasan/agama
Al-Maauun:1

فَذَٰلَِك ٱلَِّذى يَُدعُّ ٱْليَِتيَم
maka demikian itu yang menghardik/mendorong anak yatim

Al-Maauun:2

ٱلَِّذى يَُوْسوُِس ِفى ُصُدوِر ٱلنَّاِس
yang dibisik-bisikkan di dalam dada manusia

An-Nas:5

َشْهُر رََمَضاَن ٱلَِّذٓى أُنِزَل ِفيِه ٱْلُقرَْءاُن
bulan Ramadhan yang dia menurunkan tentang (kebenaran) itu al-

qur'an
Al-Baqarah:185 ٱلَِّذٓى

ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب
dia yang ia menurunkan atas kamu kitab

Ali-Imran:7

َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمن َقبُْل
dan Kitab yang ia menurunkan dari sebelum

An-Nisa:136

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai
Al-Maidah:88

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang

kepadaNya kalian akan dikumpulkan
Al-Maidah:96

َوُهَو ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan dia yang kepadaNYa kalian akan dikumpulkan

Al-An'aam:72

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dan dia yang dia telah menjadikan kalian dari jiwa/orang yang satu

Al-An'aam:98

َمآِء َمآًء َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan dia yang ia menurunkan dari langit air

Al-An'aam:99
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اًل َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل إَِليُْكُم ٱْلِكتََٰب ُمفَصَّ
dan dia yang ia menurunkan kepada kalian kitab yang sangat

terperinci/jelas
Al-An'aam:114

ْلَت َلنَا َوبََلْغنَآ أََجَلنَا ٱلَِّذٓى أَجَّ
dan kami mencapai ajal/waktu kami yang kamu tentukan waktunya

bagi kami
Al-An'aam:128

ٍت ٍت َوَغيَْر َمْعُروشَٰ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َجنٍَّٰت مَّْعُروشَٰ
dan dia yang menumbuhkan surga yang dijunjung dan tidak yang

dijunjung
Al-An'aam:141

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154

ٱلَِّذٓى أُنِزَل َمَعُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
yang dia menurunkan bersama dia itulah mereka mereka orang-orang

yang beruntung
Al-A'raaf:157

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱلَِّذٓى َءاتَيْنَُٰه َءايَِٰتنَا
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah yang kami telah

memberikannya ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:175

ُهَو ٱلَِّذٓى أَيََّدَك ِبنَْصرِِهۦ َوِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:62

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
At-Taubah:33

َقاَل َءاَمنُت أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إاِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت ِبِهۦ
dia mengatakan (aku) telah beriman bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan yang (ia) mempercayai dengannya
Yunus:90

ِن لِّتَتُْلَوا۟ َعَليِْهُم ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوُهْم يَْكفُُروَن ِبٱلرَّْحمَٰ
supaya membacakan atas mereka yang kami telah wahyukan

kepadamu dan mereka mereka mengingkari pemurah
Arraad:30

َمآِء َمآًء لَُّكم ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan dari langit air bagi kalian

An-Nahl:10

َن ٱلَِّذٓى أَْسَرٰى ِبَعبِْدِهۦ َليْاًل ُسبْحَٰ
maha suci yang telah memperjalankan dengan hamba-nya malam hari

Al-Isra:1

إِن َكاُدوا۟ َليَفِْتنُونََك َعِن ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh akan memfitnah kamu

dari yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:73

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَلىٰ َعبِْدِه ٱْلِكتََٰب
segala puji bagi Allah yang ia menurunkan atas/terhadap hambanya

kitab
Al-Kahfi:1
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َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
dan dia yang menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kalian

kemudian dihidupkan kamu
Al-Hajj:66

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َلُكُم
dan dia yang menumbuhkan untuk kalian

Al-
Mu'minuun:78

َوَءاتُوُهم مِّن مَّاِل الـلَّـِه ٱلَِّذٓى َءاتَىُٰكْم
dan berikanlah mereka dari mengapa Allah yang dia datang kepada

kalian
An-Nuur:33

تَبَارََك ٱلَِّذٓى إِن َشآَء َجَعَل َلَك َخيًْرا
dia memberikan berkah yang silih berganti yang jika ia menghendaki

ia menjadikan bagimu kebaikan
Al-Furqon:10

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan dia yang (ia) mengutus angin kabar gembira antara hadapan

rahmat-nya
Al-Furqon:48

َقاَل إِنَّ رَُسوَلُكُم ٱلَِّذٓى أُرِْسَل إَِليُْكْم مَلَْجنُوٌن
dia mengatakan sesungguhnya kerasulan kalian yang

diutus/disampaikan kepada kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Asy-Syu'araa':27

َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذٓى أََمدَُّكم ِبَما تَْعَلُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang dia telah

memanjangkan/menganugerahkan kepadamu dengan apa kalian
mengetahui

Asy-
Syu'araa':132

ُصنْعَ الـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَتَْقَن ُكلَّ َشىٍْء
perbuatan Allah yang (ia) menyempurnakan/mengkokohkan tiap-tiap

sesuatu
An-Naml:88

ٱلَِّذٓى أَْحَسَن ُكلَّ َشىٍْء َخَلَقُهۥ
yang memperbaiki tiap-tiap sesuatu dia menciptakannya

As-Sajdah:7

بَِّك َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan melihat/berpendapat orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Saba':6

يَٰحَ َوالـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan Allah yang (ia) mengutus angin

Faathir:9

َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَذَْهَب َعنَّا ٱْلَحزََن
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang (ia) akhirnya

menghilangkan dari kami duka-cita
Faathir:34

ٱلَِّذٓى أََحلَّنَا َداَر ٱمْلَُقاَمِة ِمن فَْضلِِهۦ
yang penempatan kami rumah/tempat yang berusaha untuk kekal dari

karunianya
Faathir:35
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َل َمرٍَّة ُقْل يُْحِييَها ٱلَِّذٓى أَنَشأََهآ أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan menghidupkannya yang (ia) telah

menjadikannya paling pertama kali
YaaSiin:79

َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن
dan dia mengucapkan yang ia beriman

Ghafir:30

َوَقاَل ٱلَِّذٓى َءاَمَن يََٰقْومِ ٱتَِّبُعوِن
dan dia mengucapkan yang ia beriman hai kaumku (kalian[lk])

bersunguh-sungguhlah untuk mengikuti aku
Ghafir:38

َقاُلٓوا۟ أَنطََقنَا الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنطََق ُكلَّ َشىٍْء
mereka berkata (kami) akhirnya mengatakan Allah yang (ia) akhirnya

mengatakan tiap-tiap sesuatu
Fush-Shilat:21

إِنَّ ٱلَِّذٓى أَْحيَاَها مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰٓ
sesungguhnya yang dia menghidupkannya tentu dapat menghidupkan

kematian
Fush-Shilat:39

الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ َوٱمْلِيزَاَن
Allah yang ia menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca

Asy-Syuura:17

ِكينََة ِفى ُقُلوِب ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan ketenteraman di dalam orang-orang yang

mendustakan
Al-Fath:4

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama benar

Al-Fath:28

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kepada-

Nya kalian akan dikumpulkan
Al-Mujaadilah:9

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai

Al-
Mumtahinah:11

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
Ash-Shaff:9

فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوٱلنُّوِر ٱلَِّذٓى أَنزَْلنَا
maka kalian hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-nya dan

cahaya yang kami telah menurunkan
At-Taghaabun:8

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ُقْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan dia yang dia telah menjadikan kalian
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati

Al-Mulk:23
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ٱلَِّذٓى أَنَقَض ظَْهرََك
yang (ia) menyebabkan merusakan punggungmu

Ash-Sharh:3

ٱلَِّذٓى أَطَْعَمُهم مِّن ُجوعٍ َوَءاَمنَُهم مِّْن َخْوفٍۭ
yang (ia[lk]) menjadi memberi makan mereka dari perasaan lapar dan

dia memberikan keamanan mereka dari ketakutan
Quraish:4

ِصرََٰط ٱلَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم
jalan orang-orang yang kamu menganugerahkan atas mereka Al-Faatihah:7 ٱلَِّذيَن

ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱْلَغيِْب
orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib

Al-Baqarah:3

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسَوآٌء َعَليِْهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sama saja atas

mereka
Al-Baqarah:6

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:14

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk
Al-Baqarah:16

ِت لِحَٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:25

۟ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:26

۟ َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Baqarah:26

ٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah meneguhkannya

Al-Baqarah:27

لَُٰقوا۟ َربِِّهْم ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya mereka orang-

orang yang menemuinya tuhan mereka
Al-Baqarah:46

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya perkataan tidak / bukan / selain yang dia dikatakan
kepada mereka

Al-Baqarah:59

۟ فَأَنزَْلنَا َعَلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا
lalu kami menurunkanlah atas/terhadap orang-orang yang mereka

menganiaya
Al-Baqarah:59
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۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:62

بِْت ٱلَِّذيَن ٱْعتََدْوا۟ ِمنُكْم ِفى ٱلسَّ
orang-orang yang mereka melampaui batas diantara kalian di dalam

hari sabtu
Al-Baqarah:65

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:76

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia

dengan akhirat
Al-Baqarah:86

۟ وََكانُوا۟ ِمن َقبُْل يَْستَفِْتُحوَن َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan adalah mereka dari sebelum mereka memohon kemenangan

atas/terhadap orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Baqarah:89

َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ يََودُّ أََحُدُهْم
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan ia menginginkan

seseorang dari mereka
Al-Baqarah:96

نَبَذَ فَِريٌق مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِكتََٰب الـلَّـِه
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi

kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقوُلوا۟ رَِٰعنَا َوُقوُلوا۟ ٱنظُرْنَا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengatakan

peliharalah dan kalian hendaklah mengatakan perhatikanlah kami
Al-Baqarah:104

مَّا يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari dari

penduduk kitab
Al-Baqarah:105

َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن ِمثَْل َقْولِِهْم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui seperti perkataan mereka
Al-Baqarah:113

َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang tidak mereka mengetahui

Al-Baqarah:118

َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang dari sebelum mereka

Al-Baqarah:118

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab

Al-Baqarah:121

إِن َكانَْت َلَكِبيرَةً إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه َو
dan sebenarnya adalah ia sungguh berat kecuali atas/terhadap orang-

orang yang dia mendapat petunjuk Allah
Al-Baqarah:143
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بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َليَْعَلُموَن أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka diberi kitab

sungguh mereka mengetahui bahwasanya benar dari Tuhan mereka
Al-Baqarah:144

َوَلِئْن أَتَيَْت ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِبُكلِّ َءايٍَة
dan sungguh jika kamu mendatangkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهْم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana/seperti mereka mengenal anak-anak
mereka

Al-Baqarah:146

إاِلَّ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم
kecuali orang-orang yang mereka menganiaya dari mereka

Al-Baqarah:150

َلٰوِة بِْر َوٱلصَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَِعينُوا۟ ِبٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

memohon pertolongan dengan sabar dan sholat
Al-Baqarah:153

بَتُْهم مُِّصيبٌَة ٱلَِّذيَن إِذَآ أَصَٰ
orang-orang yang apabila dia menimpakan bencana

Al-Baqarah:156

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزَْلنَا ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱْلُهَدٰى
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa kami

telah menurunkan dari keterangan/keterangan dan petunjuk
Al-Baqarah:159

۟ إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوبَيَّنُوا
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka menerangkan
Al-Baqarah:160

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Al-Baqarah:161

َوَلْو يََرى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِذْ يََرْوَن ٱْلَعذَاَب
dan seandainya melihat orang-orang yang mereka menganiaya ketika

(mereka) melihat azab / siksa
Al-Baqarah:165

۟ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَِّذيَن ٱتُِّبُعوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا
ketika (ia) supaya berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-

orang yang mengikuti
Al-Baqarah:166

۟ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَِّذيَن ٱتُِّبُعوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا
ketika (ia) supaya berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-

orang yang mengikuti
Al-Baqarah:166

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوا۟ َلْو أَنَّ َلنَا َكرَّةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mengikuti seandainya

bahwasanya bagi kami pengembalian / pengulangan
Al-Baqarah:167
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َوَمثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكَمثَِل ٱلَِّذى يَنِْعُق
dan perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari seperti

perumpamaan yang (dia) meneriakkan/memanggil
Al-Baqarah:171

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكُلوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت َما َرزَْقنَُٰكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian makanlah dari

kebaikan apa kami rizkikan kepada kalian
Al-Baqarah:172

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa ia

menurunkan Allah dari kitab
Al-Baqarah:174

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى َوٱْلَعذَاَب ِبٱمْلَْغِفرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk dan siksa dengan ampunan
Al-Baqarah:175

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفى ٱْلِكتَِٰب َلِفى ِشَقاقٍۭ بَِعيٍد َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

di dalam kitab tentu dalam perpecahan yang jauh
Al-Baqarah:176

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن
itulah mereka orang-orang yang (mereka) membenarkan dan mereka

itu mereka orang-orang yang bertakwa
Al-Baqarah:177

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱْلِقَصاُص ِفى ٱْلَقتَْلى
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian hukum qishash di dalam pembunuhan
Al-Baqarah:178

يَاُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكِتَب َعَليُْكُم ٱلصِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani ia telah diwajibkan atas

kalian puasa
Al-Baqarah:183

َكَما ُكِتَب َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
sebagaimana ia telah diwajibkan atas/terhadap orang-orang yang dari

sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:183

َوَعَلى ٱلَِّذيَن يُِطيُقونَُهۥ ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ
dan atas orang-orang yang berat dijalankannya tebusan-tebusan

makanan seorang miskin
Al-Baqarah:184

َوقَِٰتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلونَُكْم
dan orang-orang yang memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka membunuh kalian
Al-Baqarah:190

ْلمِ َكآفًَّة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْدُخُلوا۟ ِفى ٱلسِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah masuk

di dalam islam semuanya
Al-Baqarah:208

۟ َويَْسَخُروَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا
dan/sedang mereka memperolok-olok dari/kepada orang-orang yang

mereka mengimani dan orang-orang yang mereka bertakwa
Al-Baqarah:212
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َوَما ٱْختََلَف ِفيِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمۢن بَْعِد
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan tentang (kebenaran)

itu kecuali/melainkan orang-orang yang mereka diberinya dari
sesudah

Al-Baqarah:213

۟ فََهَدى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ مِلَا ٱْختََلفُوا
maka dia memberi petunjuk Allah orang-orang yang mereka

mengimani tentang apa mereka memperselisihkan
Al-Baqarah:213

ثَُل ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكم َا يَأِْتُكم مَّ َوملَّ
padahal belum mendatangkan kalian berdua perumpamaan orang-

orang yang mereka melewati dari sebelum kalian
Al-Baqarah:214

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah dan orang-orang

yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:218

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka keluar/pergi dari rumah/kampung halaman
mereka

Al-Baqarah:243

لَُٰقوا۟ الـلَّـِه َقاَل ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya

mereka orang-orang yang menemuinya Allah
Al-Baqarah:249

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما ٱْقتَتََل ٱلَِّذيَن ِمۢن بَْعِدِهم
dan jika ia menghendaki Allah tidak dia membunuh orang-orang

yang dari sesudah mereka
Al-Baqarah:253

ا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِممَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada kalian dari sebelum
Al-Baqarah:254

۟ الـلَّـُه َولِىُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
Allah penolong/pelindung orang-orang yang mereka mengimani

Al-Baqarah:257

ثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta

mereka di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:261

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di dalam

jalan Allah
Al-Baqarah:262

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُبِْطُلوا۟ َصَدقَِٰتُكم ِبٱمْلَنِّ َوٱأْلَذَٰى
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian merusak

sedekah kalian dengan umpatan dan gunjingan
Al-Baqarah:264

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهُم ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-

harta mereka dia hendaklah mencari keridhaan Allah
Al-Baqarah:265
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari kebaikan
Al-Baqarah:267

لِْلفَُقرَآِء ٱلَِّذيَن أُْحِصُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
bagi orang-orang fakir orang-orang yang kalian hendaklah

mengepung di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:273

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di malam

hari dan siang hari
Al-Baqarah:274

۟ بَٰوا ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن ٱلرِّ
orang-orang yang mereka makan riba

Al-Baqarah:275

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baqarah:277

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Baqarah:278

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إَِلىٰٓ أََجٍل
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila berhutang

piutang diantara kalian dengan hutang sampai waktu yang ditentukan
Al-Baqarah:282

َكَما َحَمْلتَُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِنَا
sebagaimana Engkau bebankannya atas/terhadap orang-orang yang

dari sebelum kami
Al-Baqarah:286

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari

kepada/terhadap ayat-ayat Allah
Ali-Imran:4

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهْم زَيْغٌ
maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka kesesatan

Ali-Imran:7

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak dia

mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka
Ali-Imran:10

ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ إِنَّنَآ َءاَمنَّا
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami sesungguhnya

kami kami telah beriman
Ali-Imran:16

َوَما ٱْختََلَف ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak ia sungguh-sungguh memperlisihkan orang-orang yang

mereka diberi kitab
Ali-Imran:19

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada ayat-

ayat Allah
Ali-Imran:21
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َويَْقتُُلوَن ٱلَِّذيَن يَأُْمُروَن ِبٱْلِقْسِط ِمَن ٱلنَّاِس
dan mereka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh dengan

keadilan dari manusia
Ali-Imran:21

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحِبطَْت أَْعمَٰ
itulah mereka orang-orang yang dia menyiakan amal-amal mereka di

dalam dunia dan akhirat
Ali-Imran:22

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
Ali-Imran:23

۟ رَُك ِمَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا َوُمطَهِّ
dan/serta yang mensucikan kamu daripada orang-orang yang mereka

mengingkari
Ali-Imran:55

َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55

َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَأَُعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
maka adapun orang-orang yang mereka mengingkari maka dia akan
menyiksa mereka azab / siksa sangat keras/berat di dalam dunia dan

akhirat

Ali-Imran:56

ِت لِحَٰ َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ali-Imran:57

۟ َءاِمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan yang dia

menurunkan atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani
Ali-Imran:72

ِنِهْم ثََمنًا َقلِياًل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْشتَُروَن ِبَعْهِد الـلَّـِه َوأَيْمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar/membeli dengan

janji Allah dan sumpah mereka harga sedikit
Ali-Imran:77

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sesudah itu

Ali-Imran:89

ِنِهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sesudah iman

mereka
Ali-Imran:90

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Ali-Imran:91

5185

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ فَِريًقا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati
segolongan/sebagian dari orang-orang yang mereka diberi kitab

Ali-Imran:100

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َحقَّ تَُقاِتِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah sebenar-benarnya ketaqwaan kepadanya
Ali-Imran:102

ِنُكْم فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka

mengapa kalian mengingkari sesudah iman kalian
Ali-Imran:106

ْت ُوُجوُهُهْم َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱبْيَضَّ
dan adapun orang-orang yang dia menjadi putih (berseri) wajah

mereka
Ali-Imran:107

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak akan dia
mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka

Ali-Imran:116

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

teman akrab dari selain kalian
Ali-Imran:118

۟ لِيَْقطَعَ طَرَفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
karena dia hendak memotong/membinasakan golongan dari orang-

orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:127

َعفًَة فًا مُّضَٰ بَوٰٓا۟ أَْضعَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلوا۟ ٱلرِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

riba lipat ganda yang melipat-lipat gandakan
Ali-Imran:130

رَّآِء رَّآِء َوٱلضَّ ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفى ٱلسَّ
orang-orang yang mereka menafkahkan di dalam waktu senang dan

penderitaan
Ali-Imran:134

َولِيَْعَلَم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشَهَدآَء
dan karena dia hendak mengetahui Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia mengambil/menjadikan diantara kalian para
saksi-saksi

Ali-Imran:140

ِفِريَن َص الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَْمَحَق ٱْلكَٰ َولِيَُمحِّ
dan agar dia membersihkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia membinasakan para pembangkang / kafir
Ali-Imran:141
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ِبِريَن َهُدوا۟ ِمنُكْم َويَْعَلَم ٱلصَّٰ َا يَْعَلمِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن جَٰ َوملَّ
dan belum dia mengetahui Allah orang-orang yang mereka

berjihad/berkerja keras diantara kalian dan dia mengetahui orang-
orang yang sabar

Ali-Imran:142

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati

orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:149

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تُِطيُعوا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian mentaati

orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:149

َسنُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
akan melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang mereka

mengingkari ketakutan itu
Ali-Imran:151

ٱلَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلَقتُْل إَِلىٰ َمَضاِجِعِهْم
orang-orang yang ia telah diwajibkan atas mereka pembunuhan

sampai tempat pembaringan mereka
Ali-Imran:154

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََولَّْوا۟ ِمنُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن
sesungguhnya orang-orang yang kalian telah memalingkan diantara

kalian pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan
Ali-Imran:155

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َكفَُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang mereka mengingkari
Ali-Imran:156

َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن نَافَُقوا۟ َوِقيَل َلُهْم
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang para yang

munafik dan dikatakan kepada mereka
Ali-Imran:167

۟ ْخوَِٰنِهْم َوَقَعُدوا۟ َلْو أَطَاُعونَا َما ُقِتُلوا ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ إِلِ
orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka
dan mereka duduk-duduk sekiranya mereka mengikuti kami tidak

mereka telah dibunuh

Ali-Imran:168

َ ٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتًۢا واََل تَْحَسنبَّ
dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka telah

dibunuh di dalam jalan Allah orang-orang mati
Ali-Imran:169

ٱلَِّذيَن ٱْستََجابُوا۟ لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل ِمۢن بَْعِد
orang-orang yang kalian memperkenankan kepada Allah dan rasul

dari setelah
Ali-Imran:172

ٱلَِّذيَن َقاَل َلُهُم ٱلنَّاُس
orang-orang yang dia mengatakan kepada mereka manusia/orang

Ali-Imran:173

رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر واََل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
dan janganlah dia menyusahkan kamu orang-orang yang mereka

menyegerakan di dalam kekafiran
Ali-Imran:176
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ِن يمَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱْلُكفَْر ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekafiran dengan

iman
Ali-Imran:177

َنفُِسِهْم َ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنََّما نُْملِى َلُهْم َخيٌْر ألِّ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka mengingkari bahwasanya kami memberi tangguh kepada
mereka kebaikan bagi diri mereka

Ali-Imran:178

َ ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن ِبَمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka melakukan kekikiran dengan apa (harta) dia memberikan
kepada mereka Allah dari karunianya

Ali-Imran:180

۟ لََّقْد َسِمعَ الـلَّـُه َقْوَل ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya dia telah mendengar Allah perkataan orang-orang yang

mereka berkata
Ali-Imran:181

ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعِهَد إَِليْنَآ
orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah telah

menjanjikan kepada kami
Ali-Imran:183

َوَلتَْسَمُعنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
Ali-Imran:186

َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ أَذًى َكِثيًرا
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan gangguan (penyakit)

sangat banyak
Ali-Imran:186

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َلتُبَيِّنُنَُّهۥ لِلنَّاِس
orang-orang yang mereka diberi kitab untuk kamu menerangkannya

kepada manusia
Ali-Imran:187

۟ َ ٱلَِّذيَن يَفْرَُحوَن ِبَمآ أَتَوا اَل تَْحَسنبَّ
tidak kalian mengira orang-orang yang bergembira dengan apa

mereka sampai
Ali-Imran:188

ٱلَِّذيَن يَذُْكُروَن الـلَّـَه ِقيًَٰما َوُقُعوًدا
orang-orang yang mereka ingat/memperhatikan Allah berdiri dan

tempat-tempat duduk
Ali-Imran:191

اَل يَُغرَّنََّك تََقلُُّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
tidak dia menipu kamu dia membuat hilir mudik orang-orang yang

mereka mengingkari di dalam negeri
Ali-Imran:196

لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم َلُهْم َجنٌَّٰت
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan bagi mereka kebun

Ali-Imran:198

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْصِبُروا۟ َوَصاِبُروا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bersabar dan kalian bersabarlah
Ali-Imran:200
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فًا يًَّة ِضعَٰ َوْليَْخَش ٱلَِّذيَن َلْو تَرَُكوا۟ ِمْن َخْلِفِهْم ذُرِّ
dan dia hendaklah takut orang-orang yang seandainya kalian

pergi/meninggalkan dari belakang mereka keturunan kelemahan
An-Nisa:9

َل ٱْليَتََٰمىٰ ظُْلًما إِنَّ ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka makan harta-harta anak

yatim (secara) zalim
An-Nisa:10

واََل ٱلَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر
dan tidaklah orang-orang yang mati dan mereka sangat

membangkang
An-Nisa:18

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَِحلُّ َلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dia halal bagi

kalian
An-Nisa:19

فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم َوَحلَِٰٓئُل أَبْنَآِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمْن أَْصلَِٰبُكْم
maka tidak dosa-dosa atas kalian dan isteri-isteri anak-anakmu orang-

orang yang dari tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung
kalian

An-Nisa:23

َويَْهِديَُكْم ُسنَنَ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم
dan memberi petunjuk kepada kalian jalan orang-orang yang dari

sebelum kalian
An-Nisa:26

َهوَِٰت َويُِريُد ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلشَّ
dan dia menghendaki orang-orang yang mereka mengikuti syahwat /

hawa nafsu
An-Nisa:27

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

harta-harta kalian diantara kalian dengan jalan yang batil
An-Nisa:29

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia/orang lain dengan berbuat kikir
An-Nisa:37

يَْوَمِئٍذ يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَعَصُوا۟ ٱلرَُّسوَل
pada hari itu ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari

dan mereka mendurhakai rasul
An-Nisa:42

َرٰى َلٰوةَ َوأَنتُْم ُسكَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقَربُوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mendekati

sholat dan kalian mabuk
An-Nisa:43

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:44

مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ
dari orang-orang yang orang-orang yahudi mereka merubah

perkataan dari tempat-tempatnya
An-Nisa:46
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َءاِمنُوا۟ ِبَما نَزَّْلنَا
wahai orang-orang yang mereka diberi kitab kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa kami menurunkan
An-Nisa:47

وَن أَنفَُسُهم أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُزَكُّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka membersihkan diri-diri mereka sendiri
An-Nisa:49

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:51

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

An-Nisa:52

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada

ayat-ayat Kami kelak/bakal kami masukkan mereka api
An-Nisa:56

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah
An-Nisa:59

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يَزُْعُموَن
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang kalian mengira
An-Nisa:60

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْعَلُم الـلَّـُه َما ِفى ُقُلوِبِهْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم
itulah mereka orang-orang yang dia mengetahui Allah apa di dalam

hati mereka maka kamu hendaklah berpaling dari mereka
An-Nisa:63

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
maka itulah mereka bersama orang-orang yang dia menganugerahkan

Allah atas mereka
An-Nisa:69

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengambil kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:71

فَْليُقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا ِبٱأْلَِخرَِة
maka dia hendaklah memerangi di dalam jalan Allah orang-orang

yang mereka menukar kehidupan dunia dengan akhirat
An-Nisa:74
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ِذِه ٱْلَقْريَِة ٱلظَّالِمِ َوَما َلُكْم اَل تُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَْخرِْجنَا ِمْن هَٰ
أَْهُلَها

dan tidak bagi kalian tidak kalian memerangi di dalam jalan Allah
orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami kamu
hendaklah mengeluarkan kami dari ini negeri yang dzalim

penduduknya

An-Nisa:75

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani mereka terbunuh di dalam jalan

Allah
An-Nisa:76

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُكْم
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang dia dikatakan kepada mereka tahanlah tangan-tangan

kalian

An-Nisa:77

َلَعلَِمُه ٱلَِّذيَن يَْستَنِۢبطُونَُهۥ ِمنُْهْم
tentu akan mengetahuinya orang-orang yang memohon

menyelidikinya dari mereka
An-Nisa:83

۟ َوَحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَسى الـلَّـُه أَن يَُكفَّ بَأَْس ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kamu hendaklah mengobarkan semangat orang-orang yang
beriman dia mudah-mudahan Allah akan dia menahan kekuatan

orang-orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:84

إاِلَّ ٱلَِّذيَن يَِصُلوَن إَِلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق
kecuali orang-orang yang mereka mengadakan hubungan kepada

kaum/orang-orang diantara kalian dan antara mereka perjanjian
An-Nisa:90

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َضَربْتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mengadakan di dalam jalan Allah
An-Nisa:94

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
sesungguhnya orang-orang yang dia mewafatkan mereka malaikat-

malaikat (keadaan) menganiaya diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nisa:97

ِبينًا ِفِريَن َكانُوا۟ َلُكْم َعُدوًّا مُّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِنَّ ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari sesungguhnya para

pembangkang / kafir adalah mereka bagi kalian musuh dengan nyata
An-Nisa:101

۟ فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sungguh

mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-
orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102

ِدْل َعِن ٱلَِّذيَن يَْختَانُوَن أَنفَُسُهْم واََل تُجَٰ
dan janganlah kamu semakin mendebat dari orang-orang yang

mereka mengkhianati diri-diri mereka sendiri
An-Nisa:107

يْنَا ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya yang kami mewasiatkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
An-Nisa:131
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآَء لِـلَّـِه
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-

orang yang menegakkan dengan keadilan para saksi-saksi
bagi/karena Allah

An-Nisa:135

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan/kepada Allah dan rasul-nya
An-Nisa:136

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ثُمَّ َكفَُروا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani kemudian

mereka mengingkari
An-Nisa:137

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَتَِّخذُوَن ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan para pembangkang

/ kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman
An-Nisa:139

ٱلَِّذيَن يَتََربَُّصوَن ِبُكْم فَِإن َكاَن َلُكْم فَتْحٌ مَِّن الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menunggu dengan/kepada kalian maka jika

adalah dia bagi kalian kemenangan dari Allah
An-Nisa:141

ِفِريَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْلكَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

para pembangkang / kafir
An-Nisa:144

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ َوأَْصَلُحوا۟ َوٱْعتََصُموا۟ ِبالـلَّـِه
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dan mereka

mengadakan perbaikan dan mereka berpegang teguh kepada Allah
An-Nisa:146

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada Allah

dan rasul-rasulnya
An-Nisa:150

نُْه َما َلُهم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َلِفى َشكٍّ مِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang mereka memperselisihkan

tentang (kebenaran) itu benar-benar dalam keraguan dari padanya apa
bagi mereka

An-Nisa:157

فَِبظُْلمٍ مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم طَيِّبٍَٰت
maka disebabkan kezaliman dari orang-orang yang orang-orang

yahudi kami telah haramkan atas mereka kebaikan
An-Nisa:160

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
An-Nisa:167

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوظََلُموا۟ َلْم يَُكِن الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

berbuat dzalim tidak adalah Allah
An-Nisa:168

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nisa:173
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َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْستَنَكفُوا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ فَيَُعذِّبُُهْم َعذَابًا أَلِيًما
dan adapun orang-orang yang mereka memohon keengganan dan

mereka menyombongkan diri maka dia akan sungguh-sungguh
menyiksa mereka azab / siksa pedih

An-Nisa:173

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْعتََصُموا۟ ِبِهۦ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani kepada Allah dan

mereka berpegang teguh dengannya
An-Nisa:175

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَْوفُوا۟ ِبٱْلُعُقوِد
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menyempurnakan dengan/akan janji-janji
Al-Maidah:1

ِئَر الـلَّـِه يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُِحلُّوا۟ َشعَٰٓ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian melanggar

syi'ar-syi'ar Allah
Al-Maidah:2

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن ِديِنُكْم فَاَل تَْخَشْوُهْم َوٱْخَشْوِن
orang-orang yang mereka mengingkari dari agama kalian maka

janganlah kalian takut pada mereka dan kalian takutlah kepadaKu
Al-Maidah:3

َوطََعاُم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِحلٌّ لَُّكْم
dan makanan orang-orang yang mereka diberi kitab dia halal bagi

kalian
Al-Maidah:5

َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang

mereka diberi kitab dari sebelum kalian
Al-Maidah:5

َلٰوِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ُقْمتُْم إَِلى ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila kalian

mendirikan kepada/untuk sholat
Al-Maidah:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُوا۟ َقوَِّٰمنَي لِـلَّـِه ُشَهَدآَء ِبٱْلِقْسِط
wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka orang-
orang yang menegakkan karena Allah para saksi-saksi dengan adil

Al-Maidah:8

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Maidah:11

َرىٰٓ أََخذْنَا ِميثََٰقُهْم َوِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan dari/diantara orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya

kami nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka
Al-Maidah:14

۟ لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sungguh ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

Al-Maidah:17
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َقاَل رَُجاَلِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهَما
dia mengatakan dua orang laki-laki dari/diantara orang-orang yang

mereka takut dia menganugerahkan Allah atas keduanya
Al-Maidah:23

إِنََّما َجزَٰٓؤُا۟ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yang mereka

memerangi Allah dan rasul-nya
Al-Maidah:33

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمن َقبِْل أَن تَْقِدُروا۟ َعَليِْهْم
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sebelum

bahwa mereka menguasai atas mereka
Al-Maidah:34

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Maidah:35

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari sekiranya

Al-Maidah:36

رُِعوَن ِفى ٱْلُكفِْر يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل اَل يَْحزُنَك ٱلَِّذيَن يُسَٰ
wahai mengetahui tidak dia menyusahkan kamu orang-orang yang

mereka menyegerakan di dalam kekafiran
Al-Maidah:41

ِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبأَفْوَِٰهِهْم َوَلْم تُؤِْمن ُقُلوبُُهْم
dari orang-orang yang mereka berkata kami telah beriman dengan
mulut-mulut mereka dan/padahal belum dia beriman hati mereka

Al-Maidah:41

ُعوَن لَِقْومٍ َءاَخِريَن ُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّٰ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َسمَّٰ
dan dari orang-orang yang orang-orang yahudi orang-orang yang

suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-orang yang suka
mendengar bagi kaum/orang-orang yang lain

Al-Maidah:41

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلْم يُرِِد الـلَّـُه
itulah mereka orang-orang yang tidak dia menghendaki Allah

Al-Maidah:41

بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ
ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka

masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-
orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44

َرىٰٓ أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلنَّصَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:51

رُِعوَن ِفيِهْم فَتََرى ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض يُسَٰ
maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

mereka menyegerakan pada mereka (Yahudi dan Nasrani)
Al-Maidah:52
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ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53

ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمن يَرْتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani barang siapa dia

berkedip diantara kalian dari agamanya
Al-Maidah:54

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهْم رَِٰكُعوَن ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat dan mereka orang-orang yang tunduk
Al-Maidah:55

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57

َوَلِعبًا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوٱْلُكفَّاَر أَْولِيَآَء
dan permainan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari

sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57

َرٰى ِبـُٔوَن َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang

yang orang-orang yahudi dan Shabi-in dan orang-orang nasrani
Al-Maidah:69

۟ َلَقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

Al-Maidah:72

لََّقْد َكفََر ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه ثَالُِث ثَلَٰثٍَة
sesungguhnya ia mengingkari orang-orang yang mereka berkata

sesungguhnya Allah yang tiga ketiga
Al-Maidah:73

نَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َليََمسَّ
agar sungguh-sungguh ia akan menyentuhkan orang-orang yang

mereka mengingkari dari mereka siksaan sangat pedih
Al-Maidah:73

ُلِعَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ لَِساِن
dikutuk oleh dia orang-orang yang mereka mengingkari dari Bani

Israil atas/terhadap lisan
Al-Maidah:78
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۟ نُْهْم يَتََولَّْوَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا تََرٰى َكِثيًرا مِّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat sangat banyak dari mereka

mereka memalingkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Maidah:80

َرٰى َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُحرُِّموا۟ طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian diharamkan

kebaikan
Al-Maidah:87

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib
dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90

ِت ُجنَاٌح لِحَٰ َليَْس َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dosa-dosa
Al-Maidah:93

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َليَبُْلَونَُّكُم الـلَّـُه ِبَشىٍْء
wahai orang-orang yang mereka mengimani sungguh dia akan

menguji kalian Allah dengan sesuatu apapun
Al-Maidah:94

يَْد َوأَنتُْم ُحرٌُم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْقتُُلوا۟ ٱلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian membunuh

binatang buruan dan kalian yang dihormati
Al-Maidah:95

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْسـَُٔلوا۟ َعْن أَْشيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian meminta

dari sesuatu/perkara
Al-Maidah:101

۟ واََل َحامٍ َولَِٰكنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan tidak haam akan tetapi orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Maidah:103

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَليُْكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُُّكم مَّن َضلَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani atas kalian diri-diri

kalian tidak dia memberi mudharat kepada kalian orang dia
menyesatkan

Al-Maidah:105

َدةُ بَيِْنُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َشهَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kesaksian diantara kamu

Al-Maidah:106

فَـَٔاَخَراِن يَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَِّذيَن ٱْستََحقَّ َعَليِْهُم
maka dua orang yang lain mereka berdua berdiri tempat kedudukan

keduanya dari orang-orang yang kamu berhak atas mereka
Al-Maidah:107
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ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي فََقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم إِْن هَٰ
lalu ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka tidaklah ini kecuali sihir yang nyata
Al-Maidah:110

ثُمَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم يَْعِدُلوَن
kemudian orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka mereka mengadili
Al-An'aam:1

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َلَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentulah ia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari

jika/tidak lain ini kecuali/hanyalah sihir yang nyata
Al-An'aam:7

ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka itu tidak mereka beriman
Al-An'aam:12

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعرِفُونَُهۥ َكَما يَْعرِفُوَن أَبْنَآَءُهُم
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka
Al-An'aam:20

ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka tidak mereka beriman
Al-An'aam:20

أَيَْن ُشرََكآؤُُكُم ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dimana sekutu-sekutu/sesembahan kalian orang-orang yang adalah

kalian kalian sangkakan / ujarkan
Al-An'aam:22

۟ ِدُلونََك يَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا َحتَّىٰٓ إِذَا َجآُءوَك يُجَٰ
sehingga apabila mereka datang kepadamu semakin membantahmu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-An'aam:25

َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan pertemuan Allah
Al-An'aam:31

إِنََّما يَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن يَْسَمُعوَن
sesungguhnya hanyalah dia memperkenankan orang-orang yang

mereka mendengar
Al-An'aam:36

۟ فَُقِطعَ َداِبُر ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن ظََلُموا
maka dia telah dipotong/dimusnahkan yang meliputi kaum orang-

orang yang mereka menganiaya
Al-An'aam:45

َوأَنِذْر ِبِه ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُْحَشُرٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم
dan kalian hendaklah memberi peringatan dengannya orang-orang

yang mereka takut bahwa mereka dikumpulkan kepada tuhan mereka
Al-An'aam:51

واََل تَطْرُِد ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم
dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang mereka memohon

tuhan
Al-An'aam:52
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إِذَا َجآَءَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰتنَا َو
dan apabila ia telah datang kepadamu orang-orang yang mereka

beriman kepada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:54

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Al-An'aam:56

إِذَا َرأَيَْت ٱلَِّذيَن يَُخوُضوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا َو
dan apabila kamu melihat orang-orang yang mereka memperolok-

olok di dalam / pada ayat-ayat Kami
Al-An'aam:68

َوَما َعَلى ٱلَِّذيَن يَتَُّقوَن ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang mereka bertakwa dari

perhitungan mereka dari sesuatu
Al-An'aam:69

َوذَِر ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلِعبًا َوَلْهًوا
peningalan / pembiaran orang-orang yang mereka

mengambil/menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau
Al-An'aam:70

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن أُبِْسُلوا۟ ِبَما َكَسبُوا
itulah mereka orang-orang yang mereka dibinasakan / dijerumuskan

disebabkan apa mereka telah melakukan
Al-An'aam:70

نَُهم ِبظُْلمٍ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَلْم يَْلِبُسٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan tidak mencampur adukkan

iman mereka dengan kezaliman
Al-An'aam:82

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
itulah mereka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dan

hikmat dan kenabian
Al-An'aam:89

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه فَِبُهَدىُٰهُم ٱْقتَِدهْ
itulah mereka orang-orang yang dia mendapat petunjuk Allah maka

dengan ditunjukkan (oleh mereka) kamu tertariklah untuk mengikuti
dia

Al-An'aam:90

َوَما نََرٰى َمَعُكْم ُشفََعآَءُكُم ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan tidak kami melihat beserta kalian pemberi syafa'at kalian orang-

orang yang kalian menyangka
Al-An'aam:94

واََل تَُسبُّوا۟ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan jangan kalian memaki-maki orang-orang yang mereka memohon

dari selain Allah
Al-An'aam:108

َولِتَْصَغىٰٓ إَِليِْه أَفْـَِٔدةُ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan kamu supaya cenderung kepadanya (bisikan) hati orang-orang

yang tidak mereka beriman kepada hari akhirat
Al-An'aam:113

ثَْم َسيُْجزَْوَن ِبَما َكانُوا۟ يَْقتَرِفُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكِسبُوَن ٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang mereka usahakan dosa/bohong kelak

akan diberi balasan dengan apa/disebabkan adalah mereka mereka
mengusahakan

Al-An'aam:120
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َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َصَغاٌر ِعنَد الـلَّـِه
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka melanggar

semakin kecil / kehinaan disisi Allah
Al-An'aam:124

َكذَٰلَِك يَْجَعُل الـلَّـُه ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن
seperti itulah dia menjadikan Allah kekejian atas/terhadap orang-

orang yang tidak mereka beriman
Al-An'aam:125

ا ِبَغيِْر ِعْلمٍ َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َقتَُلٓوا۟ أَْولََٰدُهْم َسفَهًۢ
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka melakukan

pembunuhan anak-anak mereka kebodohan dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:140

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذى ظُفٍُر
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

tiap-tiap yang memiliki berkuku
Al-An'aam:146

۟ َسيَُقوُل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
dia nanti akan mengatakan orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-An'aam:148

َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َحتَّىٰ ذَاُقوا۟ بَأَْسنَا
seperti itulah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang

yang dari sebelum mereka sehingga mereka merasakan siksaan Kami
Al-An'aam:148

ُقْل َهُلمَّ ُشَهَدآَءُكُم ٱلَِّذيَن يَْشَهُدوَن
kamu hendaklah mengatakan bawalah kemari saksi-saksi kalian

orang-orang yang mereka menyaksikan
Al-An'aam:150

واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-An'aam:150

َسنَْجِزى ٱلَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن َءايَِٰتنَا ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
kelak (kami) kelak akan memberi balasan (kk akan) orang-orang

yang mereka memalingkan dari ayat-ayat Kami buruk siksa
Al-An'aam:157

إِنَّ ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama

mereka dan adalah mereka golongan-golongan
Al-An'aam:159

فََلنَْسـََٔلنَّ ٱلَِّذيَن أُرِْسَل إَِليِْهْم َوَلنَْسـََٔلنَّ ٱمْلُرَْسلنَِي
maka sesungguhnya kami akan menanyai orang-orang yang

diutus/disampaikan kepada mereka dan sesungguhnya kami akan
menanyai para yang diutus / para rasul / utusan

Al-A'raaf:6

فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهم
maka itulah mereka orang-orang yang mereka merugikan diri-diri

mereka sendiri
Al-A'raaf:9
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إِنَّ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوٱْستَْكبَُروا۟ َعنَْها
sesungguhnya orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan mereka menyombongkan diri daripadanya
Al-A'raaf:40

ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Al-A'raaf:45

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَاُلُهُم الـلَّـُه ِبرَْحَمٍة أَهَٰٓ
inikah orang-orang yang kalian bersumpah tidak bertambah

menerima Allah dengan rahmat
Al-A'raaf:49

ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51

يَُقوُل ٱلَِّذيَن نَُسوهُ ِمن َقبُْل
dia mengatakan orang-orang yang mereka melupakannya dari

sebelum
Al-A'raaf:53

َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:64

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:66

َداِبَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوَما َكانُوا۟ ُمؤِْمِننَي
yang meliputi orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan

ayat-ayat Kami dan tidak adalah mereka para yang beriman
Al-A'raaf:72

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya
Al-A'raaf:75

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

Al-A'raaf:76

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َلنُْخرَِجنََّك
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya untuk diusir kamu (oleh kami)
Al-A'raaf:88

َوَقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:90

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكأَن لَّْم يَْغنَْوا۟ ِفيَها
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib seakan tidak

mereka berdiam di dalamnya
Al-A'raaf:92
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ِسِريَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ُشَعيْبًا َكانُوا۟ ُهُم ٱْلخَٰ
orang-orang yang mereka telah mendustakan syuaib adalah mereka

mereka para yang merugi
Al-A'raaf:92

َوأَْورَثْنَا ٱْلَقْوَم ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ يُْستَْضَعفُوَن
dan (kami) telah mewariskan kaum orang-orang yang adalah mereka

mereka ditindas
Al-A'raaf:137

َسأَْصرُِف َعْن َءايَِٰتىَ ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
dia akan memalingkan dari ayat-ayatKu orang-orang yang mereka

menyombongkan diri di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar
Al-A'raaf:146

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل َسيَنَاُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan

anak-anak lembu kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan
mereka

Al-A'raaf:152

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157

فَبَدََّل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم َقواًْل َغيَْر ٱلَِّذى ِقيَل َلُهْم
maka ia telah sukses mengganti orang-orang yang mereka

menganiaya dari mereka perkataan tidak / bukan / selain yang dia
dikatakan kepada mereka

Al-A'raaf:162

ٓوِء أَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن يَنَْهْوَن َعِن ٱلسُّ
(kami) selamatkan (kt peritah) orang-orang yang melarang dari

kejahatan
Al-A'raaf:165

َوأََخذْنَا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِبَعذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن
dan mereka mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

dengan siksaan buruk/keras dengan apa/disebabkan adalah mereka
mereka berbuat fasik

Al-A'raaf:165

ذَّٰلَِك َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu[tg.lk] perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:176

َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

ِئِهۦ َوذَُروا۟ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ أَْسمَٰٓ
kalian hendaklah meninggalkan orang-orang yang dijahati di dalam /

pada nama-namanya
Al-A'raaf:180

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-A'raaf:194

يْطَِٰن ُهْم طَِٰٓئٌف مَِّن ٱلشَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ إِذَا َمسَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa apabila telah

benar-benar menimpa mereka kepungan (malapetaka) dari syaitan
Al-A'raaf:201

5201

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِنَّ ٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك
sesungguhnya orang-orang yang disisi tuhanmu

Al-A'raaf:206

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati mereka
Al-Anfaal:2

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوةَ َوِممَّ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan dari apa(rezki) kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Anfaal:3

۟ أَنِّى َمَعُكْم فَثَبِّتُوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya Aku beserta kalian maka (kalian) teguhkanlah orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:12

َسأُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
kelak akan aku melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang

mereka mengingkari ketakutan itu
Al-Anfaal:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ زَْحفًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui orang-orang yang mereka mengingkari penyerangan
Al-Anfaal:15

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ زَْحفًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui orang-orang yang mereka mengingkari penyerangan
Al-Anfaal:15

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Anfaal:20

مُّ ٱْلبُْكُم ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن ٱلصُّ
tuli bisu orang-orang yang tidak mereka menggunakan akal

Al-Anfaal:22

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْستَجِيبُوا۟ لِـلَّـِه َولِلرَُّسوِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk])

perkenankanlah bagi Allah dan untuk rasul
Al-Anfaal:24

ًة َ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُكْم َخآصَّ َوٱتَُّقوا۟ ِفتْنًَة الَّ تُِصينبَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada cobaan/fitnah tidak

benar-benar ditimpa orang-orang yang mereka menganiaya diantara
kalian khusus

Al-Anfaal:25

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُخونُوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak mengkhianati

Allah dan rasul
Al-Anfaal:27

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَْجَعل لَُّكْم فُرَْقانًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian bertaqwa

Allah dia menjadikan bagi kalian furqan / pembeda
Al-Anfaal:29
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إِذْ يَْمُكُر ِبَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِيُثِْبتُوَك أَْو يَْقتُُلوَك َو
dan ketika (ia[lk]) merencanakan tipu daya (kk lsedang/akan)
terhadap kamu orang-orang yang mereka mengingkari untuk

menahanmu atau (mereka[lk]) membunuhmu

Al-Anfaal:30

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم لِيَُصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari mereka

menafkahkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah
Al-Anfaal:36

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُْم ِفئًَة
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui golongan
Al-Anfaal:45

۟ َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ يَتََوفَّى ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika menjadi

mewafatkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:50

إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوآبِّ ِعنَد الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya kejahatan binatang melata disisi Allah orang-orang

yang mereka mengingkari maka mereka tidak mereka beriman
Al-Anfaal:55

َهدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفى ُكلِّ َمرٍَّة ٱلَِّذيَن عَٰ
orang-orang yang (kamu) semakin menjanjikan dari mereka

kemudian merusak janji mereka di dalam setiap kali
Al-Anfaal:56

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َسبَُقٓوا۟ إِنَُّهْم اَل يُْعجِزُوَن واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang
mereka mengingkari (mereka) mendahului/lolos sesungguhnya

mereka tidak dilemahkan

Al-Anfaal:59

۟ ا۟ئٌَة يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُروا إِن يَُكن مِّنُكم مِّ َو
dan jika adalah dia diantara kalian seratus mengalahkan seribu dari

pada orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:65

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

َهدتُّم مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي إَِلى ٱلَِّذيَن عَٰ
kepada orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan dari orang-

orang yang mempersekutukan
At-Taubah:1

ِر ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَعذَاٍب أَلِيمٍ َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

siksaan pedih
At-Taubah:3

َهدتُّم مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan dari orang-

orang yang mempersekutukan
At-Taubah:4
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َهدتُّْم ِعنَد ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ إاِلَّ ٱلَِّذيَن عَٰ
kecuali orang-orang yang (kalian) semakin menjanjikan disisi masjid

Haram
At-Taubah:7

َهُدوا۟ ِمنُكْم َوَلْم يَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ٱلَِّذيَن جَٰ
orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras diantara kalian dan

tidak mereka mengambil dari selain Allah
At-Taubah:16

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

At-Taubah:20

إِْخوَٰنَُكْم أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُٓوا۟ َءابَآَءُكْم َو
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin

At-Taubah:23

۟ َوأَنزََل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوَعذََّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan Dia menurunkan para bala tentara tidak melihatnya dan (ia) telah

benar-benar mengazab orang-orang yang mereka mengingkari
At-Taubah:26

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱمْلُْشرُِكوَن نََجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

orang-orang musyrik najis
At-Taubah:28

قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
orang-orang yang memerangi orang-orang yang tidak mereka

beriman kepada Allah dan tidak dengan hari akhirat
At-Taubah:29

واََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب
dan tidak beragama agama benar/hak dari orang-orang yang mereka

diberi kitab
At-Taubah:29

ِهـُٔوَن َقْوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل ذَٰلَِك َقْوُلُهم ِبأَفْوَِٰهِهْم يُضَٰ
itu ucapan/perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka semakin

meniru perkataan orang-orang yang mereka mengingkari dari
sebelum

At-Taubah:30

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱأْلَْحبَاِر َوٱلرُّْهبَاِن
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya sangat

banyak dari ulama-ulama (Yahudi) dan rahib-rahib
At-Taubah:34

۟ إِنََّما ٱلنَِّسىُٓء ِزيَاَدةٌ ِفى ٱْلُكفِْر يَُضلُّ ِبِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا
sesungguhnya hanyalah mengundur-undurkan tambahan di dalam

kekafiran disesatkan dengannya orang-orang yang mereka
mengingkari

At-Taubah:37

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َما َلُكْم إِذَا ِقيَل َلُكُم
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa bagi kalian jika

dia dikatakan untuk kalian
At-Taubah:38
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إِذْ أَْخرََجُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثَاِنىَ ٱثْننَْيِ
ketika (ia[lk]) akhirnya menyuruh keluar ia orang-orang yang mereka

mengingkari (ia[lk]) yang mendua (bengkok/palingkan) dua
At-Taubah:40

فَْلىٰ َوَجَعَل َكلَِمَة ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلسُّ
dan dia menjadikan kalimat / seruan orang-orang yang mereka

mengingkari rendah
At-Taubah:40

ِذِبنَي َ َلَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوتَْعَلَم ٱْلكَٰ َحتَّىٰ يَتَبنَيَّ
sehingga menjadi menjelaskan bagimu orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan mengetahui para yang mendustakan
At-Taubah:43

اَل يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
tidak kelak minta izin kepadamu orang-orang yang mereka beriman

kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:44

إِنََّما يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
sesungguhnya hanyalah kelak minta izin kepadamu orang-orang yang

tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:45

َوِمنُْهُم ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱلنَِّبىَّ َويَُقوُلوَن ُهَو أُذٌُن
dan diantara mereka orang-orang yang disakiti nabi dan mereka

mengatakan dia apa yang didengarnya
At-Taubah:61

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكم ِبَخلَِٰقِهْم َوُخْضتُْم َكٱلَِّذى َخاُضٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك
orang-orang yang dari sebelum kalian dengan (ia) yang menciptakan

mereka dan (kalian) memperolok-olok sebagaimana yang (mereka)
yang mempercakapkan/mencela itulah mereka

At-Taubah:69

أََلْم يَأِْتِهْم نَبَأُ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
tidakkah/bukankah dia datang kepada mereka berita orang-orang

yang dari sebelum mereka
At-Taubah:70

َدقَِٰت ٱلَِّذيَن يَْلِمزُوَن ٱمْلُطَّوِِّعنَي ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ِفى ٱلصَّ
orang-orang yang mencela orang-orang yang memberi dengan

sukarela dari orang-orang yang beriman di dalam sedekah
At-Taubah:79

َوَقَعَد ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan (ia) duduk orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan

rasul-nya
At-Taubah:90

َسيُِصيُب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
kelak dia akan menimpa orang-orang yang mereka mengingkari dari

mereka siksaan sangat pedih
At-Taubah:90

واََل َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang tidak mereka mendapatkan

apa mereka menafkahkan kesukaran/kesempitan
At-Taubah:91

واََل َعَلى ٱلَِّذيَن إِذَا َمآ أَتَْوَك لِتَْحِمَلُهْم
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang apabila apa mereka datang

kepadamu agar membawa mereka[lk]
At-Taubah:92
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۟ ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَآُء رَُضوا إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang minta

izin kepadamu dan mereka orang-orang kaya (mereka) rela
At-Taubah:93

ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ ِفى َساَعِة ٱْلُعْسرَِة ِمۢن بَْعِد َما َكاَد
orang-orang yang mengikutinya di dalam waktu/masa kesulitan dari

sesudah apa (ia) semakin mendekat
At-Taubah:117

۟ َوَعَلى ٱلثَّلَٰثَِة ٱلَِّذيَن ُخلِّفُوا
dan atas tiga[lk] orang-orang yang sangat ditinggalkan

At-Taubah:118

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
At-Taubah:119

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن يَُلونَُكم مَِّن ٱْلُكفَّاِر
wahai orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang

memerangi orang-orang yang melindungi kalian dari orang-orang
kafir

At-Taubah:123

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن يَُلونَُكم مَِّن ٱْلُكفَّاِر
wahai orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang

memerangi orang-orang yang melindungi kalian dari orang-orang
kafir

At-Taubah:123

نًا َوُهْم يَْستَبِْشُروَن نًا فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ فَزَاَدتُْهْم إِيمَٰ ِذِهۦٓ إِيمَٰ هَٰ
ini keimanan maka adapun orang-orang yang mereka mengimani
maka (ia) menambah mereka keimanan dan mereka mereka kelak

akan bergembira

At-Taubah:124

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

At-Taubah:125

۟ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا َوبَشِّ
dan beritakanlah orang-orang yang mereka mengimani

Yunus:2

۟ إِنَُّهۥ يَبَْدؤُا۟ ٱْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya dia Dia memulai menciptakan ciptaan kemudian

mengembalikan dia karena hendak memberi balasan orang-orang
yang mereka mengimani

Yunus:4

إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia
Yunus:7

ِنِهْم ِت يَْهِديِهْم َربُُّهم ِبِإيمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan dia memberi petunjuk tuhan mereka
karena keimanan mereka

Yunus:9
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فَنَذَُر ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
maka dia memberi peringatan orang-orang yang tidak mereka

mengharapkan pertemuan dengan kami di dalam
kedurhakaan/kesesatan mereka mereka terombang-ambing / bingung

Yunus:11

َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ٱئِْت
dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami datangkanlah (kamu[pr])
Yunus:15

َعَلى ٱلَِّذيَن فََسُقٓوا۟ أَنَُّهْم اَل يُؤِْمنُوَن
atas/terhadap orang-orang yang (mereka) berbuat fasik sesungguhnya

mereka tidak mereka beriman
Yunus:33

َا يَأِْتِهْم تَأِْويُلُهۥ َكذَٰلَِك َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوملَّ
dan belum dia datang kepada mereka penjelasannya seperti itulah dia
telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka

Yunus:39

يَتََعارَفُوَن بَيْنَُهْم َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
saling berkenalan diantara mereka sungguh telah ia telah merugi
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan pertemuan

Allah

Yunus:45

َوَما ظَنُّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه َولَِٰكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْشُكُروَن
dan tidak menyangka orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka

menyukuri

Yunus:60

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
orang-orang yang mereka mengimani dan adalah mereka mereka

bertakwa
Yunus:63

َوَما يَتَِّبعُ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُشرََكآَء
dan tidak dia mengikuti orang-orang yang mereka memohon dari

selain Allah sekutu-sekutu
Yunus:66

ُقْل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang

mereka mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
tidak untung

Yunus:69

َوَجَعْلنَُٰهْم َخلَِٰٓئَف َوأَْغرَْقنَا ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan (kami) menjadikan mereka khalifah/penguasa/pengganti dan
kami tenggelamkan orang-orang yang mereka telah mendustakan

dengan ayat-ayat Kami

Yunus:73

واََل تَتَِّبَعآنِّ َسِبيَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui
Yunus:89

فَْسـَِٔل ٱلَِّذيَن يَْقرَُءوَن ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلَِك
maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab dari sebelum

kamu
Yunus:94
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واََل تَُكونَنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
dan jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah
Yunus:95

إِنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُت َربَِّك اَل يُؤِْمنُوَن
sesungguhnya orang-orang yang pasti atas mereka kalimat /

ketentuan tuhanmu tidak mereka beriman
Yunus:96

َويَْجَعُل ٱلرِّْجَس َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَْعِقُلوَن
dan menjadikan/timpakan kekejian atas/terhadap orang-orang yang

tidak mereka menggunakan akal
Yunus:100

فََهْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ ِمثَْل أَيَّامِ ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلِِهْم
maka tidak menunggu-nunggu kecuali seperti hari orang-orang yang

mereka melewati dari sebelum mereka
Yunus:102

فَآَل أَْعبُُد ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
maka tidak sembah orang-orang yang kalian menyembah dari selain

Allah
Yunus:104

ذَآ إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي َليَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
tentu dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

lain ini hanyalah sihir yang nyata
Huud:7

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka sabar dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Huud:11

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َليَْس َلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ ٱلنَّاُر
itulah mereka orang-orang yang bukankah bagi mereka di dalam

akhirat kecuali neraka
Huud:16

۟ ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن َكذَبُوا ُد هَٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك يُْعرَُضوَن َعَلىٰ َربِِّهْم َويَُقوُل ٱأْلَْشهَٰ
itulah mereka dipalingkan atas/terhadap tuhan mereka mengatakan

saksi-saksi mereka ini orang-orang yang mereka mendustakan
Huud:18

ٱلَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah

Huud:19

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم
itulah mereka orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka

sendiri
Huud:21

ِت َوأَْخبَتُٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan dan (mereka) merendahkan diri

kepada tuhan mereka

Huud:23

فََقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Huud:27
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ٱتَّبََعَك إاِلَّ ٱلَِّذيَن ُهْم أَرَاِذُلنَا بَاِدَى ٱلرَّأِْى
mengikuti kamu melainkan orang-orang yang mereka yang hina

diantara kami (ia[lk]) yang menyatakan pendapat/pikiran
Huud:27

۟ إاِلَّ َعَلى الـلَّـِه َوَمآ أَنَا۠ ِبطَارِِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
kecuali/hanyalah atas/terhadap Allah dan tidak aku mengusir orang-

orang yang mereka mengimani
Huud:29

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن واََل تُخَٰ
dan janganlah semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-

orang yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang
yang dalam kondisi ditenggelamkan

Huud:37

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ َوأََخذَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
dan dia mengambil orang-orang yang mereka menganiaya

teriakan/suara keras maka mereka mejadi di dalam rumah/kampung
halaman mereka mati bergelimpangan

Huud:67

ِثِمنَي يَْحُة فَأَْصبَُحوا۟ ِفى ِديَٰرِِهْم جَٰ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱلصَّ
orang-orang yang mereka menganiaya teriakan/suara keras maka

mereka mejadi di dalam rumah/kampung halaman mereka mati
bergelimpangan

Huud:94

فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َشُقوا۟ فَِفى ٱلنَّاِر
maka adapun orang-orang yang (mereka) mencelakakan maka

didalam neraka
Huud:106

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ُسِعُدوا۟ فَِفى ٱْلَجنَِّة
dan adapun orang-orang yang berbahagia maka didalam surga

Huud:108

ُكُم ٱلنَّاُر واََل تَرَْكنُٓوا۟ إَِلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ فَتََمسَّ
dan jangan cenderung kepada orang-orang yang mereka menganiaya

maka (ia) menjadi menyentuh kalian api/neraka
Huud:113

۟ ْن أَنَجيْنَا ِمنُْهْم َوٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا مِّمَّ
dari siapa (kami) selamatkan (kt peritah) dari mereka dan dia

mengikuti orang-orang yang mereka menganiaya
Huud:116

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Yusuf:109

أَِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديٍد أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم
apakah sesungguhnya (kami) sungguh dalam penciptaan/kejadian
baru itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari kepada

tuhan mereka

Arraad:5

بِِّهۦٓ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu tanda dari tuhannya
Arraad:7
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ٱلَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد الـلَّـِه واََل يَنُقُضوَن ٱمْلِيثََٰق
orang-orang yang disempurnakan dengan janji Allah dan tidak

merusak perjanjian
Arraad:20

بِِّهۦ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu ayat dari tuhannya
Arraad:27

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوتَطَْمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengimani dan menentramkan hati mereka

dengan mengingat Allah
Arraad:28

ِت طُوبَىٰ َلُهْم َوُحْسُن َمـَٔاٍب لِحَٰ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan kebaikan bagi mereka dan baik tempat kembali
Arraad:29

ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه َلَهَدى ٱلنَّاَس َجِميًعا
orang-orang yang mereka mengimani bahwa seandainya dia

kehendaki Allah tentu (dia) memberi petunjuk manusia semuanya
Arraad:31

واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ تُِصيبُُهم ِبَما َصنَُعوا۟ َقارَِعٌة
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari ditimpa

mereka[lk] dengan sebab (mereka) mengusahakan (ia[pr]) yang
menjadi pengejut / pembuat bencana

Arraad:31

ِفِريَن ٱلنَّاُر ِتْلَك ُعْقبَى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَُّعْقبَى ٱْلكَٰ
itu akibat / kesudahan orang-orang yang mereka bertakwa dan

kesudahan para pembangkang / kafir neraka
Arraad:35

َوَقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَلِلَِّه ٱمْلَْكُر َجِميًعا
dan sungguh (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka maka bagi Allah rencana tipu daya semuanya

Arraad:42

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْسَت ُمرَْساًل
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari kamu bukankah

orang-orang yang cekatan untuk diutus
Arraad:43

ٱلَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا َعَلى ٱأْلَِخرَِة
orang-orang yang menyukai kehidupan dunia atas/terhadap akhirat

Ibrahim:3

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َقْومِ نُوحٍ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang dari sebelum kalian kaum nuh
Ibrahim:9

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِرُُسلِِهْم َلنُْخرَِجنَُّكم مِّْن أَرِْضنَآ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari kepada

rasul-rasul mereka sungguh akan diusir kalian[lk] dari negeri kami
Ibrahim:13

ُلُهْم َكرََماٍد ثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم أَْعمَٰ مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka amal-amal mereka seperti abu
Ibrahim:18
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ِت لِحَٰ َوأُْدِخَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan dia dimasukkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Ibrahim:23

يُثَبُِّت الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sungguh-sungguh akan meneguhkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia
Ibrahim:27

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن بَدَُّلوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه ُكفًْرا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang (mereka) menukar nikmat Allah kekafiran
Ibrahim:28

َلٰوةَ ُقل لِِّعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يُِقيُموا۟ ٱلصَّ
kamu hendaklah mengatakan kepada hamba-hambaku orang-orang

yang mereka mengimani didirikan sholat
Ibrahim:31

۟ َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44

َ َلُكْم ِكِن ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوتَبنَيَّ َوَسَكنتُْم ِفى َمسَٰ
dan (kalian) telah mendiami di dalam kediaman orang-orang yang
mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri dan (ia) menjadi telah

jelas/nyata bagi kalian

Ibrahim:45

بََما يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو َكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي رُّ
kadang-kadang ia menginginkan orang-orang yang mereka

mengingkari seandainya adalah mereka orang-orang yang berserah
diri

Al-Hijr:2

ٱلَِّذيَن َجَعُلوا۟ ٱْلُقرَْءاَن ِعِضنَي
orang-orang yang (mereka) menjadikan al quran terbagi-bagi

Al-Hijr:91

ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96

َوِمْن أَْوزَاِر ٱلَِّذيَن يُِضلُّونَُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
dan dari beban-beban orang-orang yang disesatkan mereka dengan

tidak/tanpa pengetahuan
An-Nahl:25

َقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَأَتَى الـلَّـُه بُنْيَٰنَُهم مَِّن ٱْلَقَواِعِد
sungguh telah (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari

sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari
dasar-dasar/pokok-pokok

An-Nahl:26

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27
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ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan zalim diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:28

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة طَيِِّبنَي يَُقوُلوَن َسلٌَٰم َعَليُْكُم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan baik/suci mereka mengatakan
kehormatan/kesejahteraan atas kalian

An-Nahl:32

َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

dan tidak dia menganiaya mereka Allah
An-Nahl:33

َوَقاَل ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َلْو َشآَء الـلَّـُه َما َعبَْدنَا ِمن ُدوِنِهۦ
dan dia mengucapkan orang-orang yang kalian menyekutukan jika ia

menghendaki Allah tidak (kami) menyembah dari selain dia
An-Nahl:35

َكذَٰلَِك فََعَل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
seperti itulah (dia) melakukan orang-orang yang dari sebelum mereka

An-Nahl:35

ِذِبنَي َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka

mengingkari sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
mendustakan

An-Nahl:39

ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
An-Nahl:42

يِّـَٔاِت أَن يَْخِسَف الـلَّـُه ِبِهُم ٱأْلَرَْض أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُروا۟ ٱلسَّ
apakah dia merasa aman orang-orang yang (mereka) membuat tipu

daya kesalahan-kesalahan bahwa akan membenamkan Allah
dengan/bersama mereka bumi

An-Nahl:45

نُُهْم ُلوا۟ ِبرَآدِّى ِرزِْقِهْم َعَلىٰ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ فََما ٱلَِّذيَن فُضِّ
maka tidak orang-orang yang (mereka) sangat dilebihkan dengan

mengembalikan/berikan rezki mereka atas/terhadap apa dia
menguasai tangan kanan mereka

An-Nahl:71

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ٱْلَعذَاَب َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang mereka menganiaya azab /

siksa
An-Nahl:85

إِذَا رََءا ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ ُشرََكآَءُهْم َو
dan ketika dia melihat orang-orang yang kalian menyekutukan

sekutu-sekutu mereka
An-Nahl:86
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ؤآَُلِء ُشرََكآؤُنَا ٱلَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعوا۟ ِمن ُدوِنَك َقاُلوا۟ َربَّنَا هَٰٓ
mereka berkata ya tuhan kami mereka ini sekutu-sekutu kami orang-
orang yang adalah kami kami menyeru/menyembah dari selain kamu

An-Nahl:86

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah
An-Nahl:88

َوَلنَْجِزيَنَّ ٱلَِّذيَن َصبَُرٓوا۟ أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan sungguh akan memberi balasan orang-orang yang mereka sabar

pahala mereka dengan yang lebih baik apa adalah mereka mereka
mengerjakan

An-Nahl:96

ُلوَن إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99

إِنََّما ُسْلطَٰنُُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يَتََولَّْونَُهۥ َوٱلَِّذيَن ُهم ِبِهۦ ُمْشرُِكوَن
sesungguhnya hanyalah kekuasaannya atas/terhadap orang-orang

yang sangat melindunginya dan orang-orang yang mereka dengannya
orang-orang yang breusaha untuk mempersekutukan

An-Nahl:100

لِيُثَبَِّت ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
untuk diteguhkan (ia[pr]) orang-orang yang mereka mengimani dan

petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
An-Nahl:102

إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-

ayat Allah
An-Nahl:104

إِنََّما يَفْتَِرى ٱْلَكِذَب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah mengada-adakan kedustaan / kebohongan

orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-ayat Allah
An-Nahl:105

رِِهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبْصَٰ
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan
mereka

An-Nahl:108

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب اَل يُفْلُِحوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengada-adakan
atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan tidak untung

An-Nahl:116

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك ِمن َقبُْل
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

apa (kami) menceritakan atas kamu dari sebelum
An-Nahl:118

بُْت َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه إِنََّما ُجِعَل ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah telah dijadikan hari sabtu atas/terhadap

orang-orang yang mereka memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:124
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إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّٱلَِّذيَن ُهم مُّْحِسنُوَن
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka bertakwa dan

orang-orang yang mereka orang-orang yang sungguh-sungguh
membuat kebaikan

An-Nahl:128

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َكِبيًرا لِحَٰ ُر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala sangat besar

Al-Isra:9

َوأَنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan bahwasannya orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada hari akhirat
Al-Isra:10

َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِحَجابًا مَّْستُوًرا
dan antara orang-orang yang tidak mereka beriman dengan kehidupan

akhirat tabir/dinding yang ditutupi
Al-Isra:45

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِنِهۦ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain dia
Al-Isra:56

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إَِلىٰ َربِِّهُم ٱْلَوِسيَلَة
itulah mereka orang-orang yang mereka memohon mereka

menginginkan kepada tuhan mereka jalan yang mendekatkan
Al-Isra:57

إِنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ِمن َقبْلِِهۦٓ
sesungguhnya orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dari

sebelumnya
Al-Isra:107

ِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا لِحَٰ َر ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلصَّٰ َويُبَشِّ
dan sungguh-sungguh memberi kabar gembira orang-orang yang

beriman orang-orang yang mereka mengerjakan kesalehan-kesalehan
bahwasanya bagi mereka pahala kebaikan

Al-Kahfi:2

َويُنِذَر ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan menyebabkan memperingatkan orang-orang yang mereka berkata

ia telah mengambil Allah anak
Al-Kahfi:4

َقاَل ٱلَِّذيَن َغَلبُوا۟ َعَلىٰٓ أَْمرِِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعَليِْهم مَّْسجًِدا
dia mengatakan orang-orang yang (mereka) mengalahkan/menguasai

atasku/terhadapku perkara mereka sungguh telah sering
mengambilkan atas mereka mesjid

Al-Kahfi:21

َوٱْصِبْر نَفَْسَك َمعَ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن
dan bersabarlah dirimu sendiri bersama orang-orang yang mereka

memohon
Al-Kahfi:28

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:30
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َويَْوَم يَُقوُل نَاُدوا۟ ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan pada hari dia mengatakan (mereka) menyeru sekutu-sekutuku

orang-orang yang kalian menyangka
Al-Kahfi:52

ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱْلبَِٰطِل لِيُْدِحُضوا۟ ِبِه ٱْلَحقَّ َويُجَٰ
dan akan berusaha untuk membantah orang-orang yang mereka
mengingkari dengan bathil agar dilenyapkan (oleh mereka[lk])

dengannya hak/kebenaran

Al-Kahfi:56

ٱلَِّذيَن َكانَْت أَْعيُنُُهْم ِفى ِغطَآٍء َعن ِذْكِرى
orang-orang yang adalah ia mata-mata mereka[lk] di dalam tutup /

tabir dari peringatan
Al-Kahfi:101

أَفََحِسَب ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن يَتَِّخذُوا۟ ِعبَاِدى ِمن ُدوِنىٓ أَْولِيَآَء
maka apakah menyangka orang-orang yang mereka mengingkari
bahwa mereka mengambil hamba-hamba dari selain pemimpin-

pemimpin

Al-Kahfi:102

ٱلَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang dia menyesatkan usaha/perbuatan mereka di dalam

kehidupan dunia
Al-Kahfi:104

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َولَِقآِئِهۦ
itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat tuhan mereka dan pertemuan dengannya
Al-Kahfi:105

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Kahfi:107

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
itulah mereka orang-orang yang dia menganugerahkan Allah atas

mereka
Maryam:58

ى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّنَذَُر ٱلظَّٰلِِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan orang-orang yang mereka bertakwa dan

(ia) memperingatkan orang-orang yang zalim didalamnya berlutut
Maryam:72

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
Maryam:73

َويَِزيُد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ ُهًدى َوٱْلبَِٰقيَُٰت
dan menambah Allah orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk

petunjuk dan yang kekal
Maryam:76

ُن ُودًّا ِت َسيَْجَعُل َلُهُم ٱلرَّْحمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan kelak akan menjadikan bagi mereka
pemurah rasa kasih sayang

Maryam:96
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۟ وا۟ ٱلنَّْجَوى ٱلَِّذيَن ظََلُموا اَلِهيًَة ُقُلوبُُهْم َوأََسرُّ
(ia[pr]) yang melalaikan hati mereka dan menyembunyikan
pembicaraan rahasia orang-orang yang mereka menganiaya

Al-Anbiyaa':3

۟ أََو َلْم يََر ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
atau setiap tidak melihat orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Anbiyaa':30

إِذَا رََءاَك ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا َو
dan apakah melihat kamu orang-orang yang mereka mengingkari

tidak lain (mereka[lk]) membuat kamu hanyalah olok-olokan
Al-Anbiyaa':36

۟ َلْو يَْعَلُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا
seandainya dia mengetahui orang-orang yang mereka mengingkari

Al-Anbiyaa':39

اَعِة ُمْشِفُقوَن ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوُهم مَِّن ٱلسَّ
orang-orang yang mereka takut tuhan dengan yang gaib (tidak

melihat-Nya) dan mereka dari kiamat orang-orang yang sungguh-
sungguh takut

Al-Anbiyaa':49

َونََصرْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan (kami) telah menolongnya dari kaum orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-Anbiyaa':77

ذَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يََٰويَْلنَا َقْد ُكنَّا ِفى َغفَْلٍة مِّْن هَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari aduhai celaka kami sungguh

telah adalah kami di dalam lalai/lengah daripada ini
Al-Anbiyaa':97

نَّا ٱْلُحْسنَىٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َعنَْها ُمبَْعُدوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن َسبََقْت َلُهم مِّ
sesungguhnya orang-orang yang (ia) mendahului bagi mereka dari

kami kebaikan itulah mereka dari padanya (mereka) yang cepat
dijauhkan

Al-Anbiyaa':101

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Hajj:14

َرٰى َوٱمْلَُجوَس ِبـِٔنَي َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yahudi dan orang-orang Shabi-in dan orang-orang

nasrani dan orang-orang Majusi

Al-Hajj:17

ِت َجنٍَّٰت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan surga
Al-Hajj:23

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
Al-Hajj:25
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ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
orang-orang yang apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati

mereka
Al-Hajj:35

۟ إِنَّ الـلَّـَه يُدَِٰفعُ َعِن ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
sesungguhnya Allah semakin membela dari orang-orang yang mereka

mengimani
Al-Hajj:38

ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم ِبَغيِْر َحقٍّ
orang-orang yang (mereka) diusir dari rumah/kampung halaman

mereka dengan tidak/tanpa kebenaran
Al-Hajj:40

َلٰوةَ نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أََقاُموا۟ ٱلصَّ ٱلَِّذيَن إِن مَّكَّ
orang-orang yang jika kami telah teguhkan mereka di dalam muka

bumi mereka menegakkan sholat
Al-Hajj:41

بَِّك َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم أَنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan bahwasanya benar dari tuhanmu
Al-Hajj:54

إِنَّ الـلَّـَه َلَهاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh memimpin orang-orang yang

mereka mengimani kepada jalan orang yang lurus
Al-Hajj:54

نُْه واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِمْريٍَة مِّ
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

keraguan dari padanya
Al-Hajj:55

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72

َوَعَدَها الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
(ia) janjikannya Allah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

seburuk-buruk tempat kembali
Al-Hajj:72

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah

Al-Hajj:73

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱرَْكُعوا۟ َوٱْسُجُدوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) ruku'lah dan

sujudlah kamu
Al-Hajj:77

ِشُعوَن ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َصاَلِتِهْم خَٰ
orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka orang-orang yang

telah khusyu`
Al-Mu'minuun:2

لُِدوَن ٱلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱْلِفرَْدْوَس ُهْم ِفيَها خَٰ
orang-orang yang mereka mewarisi surga firdaus mereka didalamnya

orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:11
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ذَآ فََقاَل ٱمْلََلؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َما هَٰ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya tidaklah ini

Al-
Mu'minuun:24

ِطبِْنى ِفى ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ إِنَُّهم مُّْغرَُقوَن واََل تُخَٰ
dan jangan semakin banyak bicara dengan aku di dalam orang-orang

yang mereka menganiaya sesungguhnya mereka orang-orang yang
dalam kondisi ditenggelamkan

Al-
Mu'minuun:27

۟ َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaumnya orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mu'minuun:33

إِنَّ ٱلَِّذيَن ُهم مِّْن َخْشيَِة َربِِّهم مُّْشِفُقوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka dari/karena takut tuhan

mereka orang-orang yang sungguh-sungguh takut

Al-
Mu'minuun:57

رَِٰط َلنَِٰكبُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َعِن ٱلصِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada akhirat dari jalan sungguh mereka telah menyimpang

Al-
Mu'minuun:74

لُِدوَن ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم ِفى َجَهنََّم خَٰ َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan barangsiapa dia ringan timbangannya maka itulah mereka orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri di dalam
neraka jahanam orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:103

إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا۟ ِمۢن بَْعِد
kecuali orang-orang yang mereka melakukan taubat dari sesudah itu

An-Nuur:5

فِْك ُعْصبٌَة مِّنُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو ِبٱإْلِ
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) datang/membawa dengan

berita bohong golongan diantara kalian
An-Nuur:11

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيعَ ٱْلفَِٰحَشُة ِفى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya orang-orang yang disenangkan bahwa (kamu) tersiar
(ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji di dalam orang-orang yang

mereka mengimani

An-Nuur:19

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيعَ ٱْلفَِٰحَشُة ِفى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya orang-orang yang disenangkan bahwa (kamu) tersiar
(ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji di dalam orang-orang yang

mereka mengimani

An-Nuur:19

يْطَِٰن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّبُعوا۟ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengikuti

langkah-langkah syaitan
An-Nuur:21

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر بُيُوِتُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak

memasuki rumah-rumah tidak / bukan / selain rumah kalian
An-Nuur:27

أَِو ٱلطِّفِْل ٱلَِّذيَن َلْم يَظَْهُروا۟ َعَلىٰ َعْورَِٰت ٱلنَِّسآِء
atau anak-anak kecil orang-orang yang tidak

menampakkan/mengalahkan atas/terhadap aurat isteri-isteri
An-Nuur:31

َوْليَْستَْعِفِف ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن ِنَكاًحا
maka hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang tidak mereka

mendapatkan pernikahan
An-Nuur:33

َوَمثاًَل مَِّن ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكْم َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan perumpamaan dari orang-orang yang mereka melewati dari
sebelum kalian dan pelajaran bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan

An-Nuur:34

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nuur:55

َليَْستَْخلِفَنَُّهْم ِفى ٱأْلَرِْض َكَما ٱْستَْخَلَف ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh memohon berkuasa di dalam bumi sebagaimana (ia)

memohon menjadi penguasa orang-orang yang dari sebelum mereka
An-Nuur:55

َ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُمْعجِِزيَن ِفى ٱأْلَرِْض اَل تَْحَسنبَّ
tidak kalian mengira orang-orang yang mereka mengingkari (mereka)

yang melemahkan di dalam bumi
An-Nuur:57

نُُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لِيَْستَـِْٔذنُكُم ٱلَِّذيَن َمَلَكْت أَيْمَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani hendaklah (ia) meminta

izin kepada kalian orang-orang yang dia menguasai tangan kanan
kalian

An-Nuur:58

نُُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لِيَْستَـِْٔذنُكُم ٱلَِّذيَن َمَلَكْت أَيْمَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani hendaklah (ia) meminta

izin kepada kalian orang-orang yang dia menguasai tangan kanan
kalian

An-Nuur:58

فَْليَْستَـِْٔذنُوا۟ َكَما ٱْستَـْٔذََن ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
maka hendaklah meminta izin seperti (ia) memohon izin orang-orang

yang dari sebelum mereka
An-Nuur:59

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu itulah mereka

orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62
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إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَـِْٔذنُونََك أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu itulah mereka

orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasul-nya
An-Nuur:62

َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن يَتََسلَُّلوَن ِمنُكْم لَِواذًا
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang menjadi pergi

berangsur-angsur diantara kalian perlindungan
An-Nuur:63

فَْليَْحذَِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمرِِهۦٓ أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة
maka hendaklah takut orang-orang yang semakin menyalahkan dari

urusan-nya akan ditimpa mereka[lk] cobaan-cobaan
An-Nuur:63

ذَآ إآِلَّ إِفٌْك َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِْن هَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ini ini

kecuali/hanyalah perpalingan / kebohongan
Al-Furqon:4

َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا
dan dia mengucapkan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami
Al-Furqon:21

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32

ٱلَِّذيَن يُْحَشُروَن َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم إَِلىٰ َجَهنََّم
orang-orang yang mereka dikumpulkan atas/terhadap muka-muka

mereka ke neraka jahanam
Al-Furqon:34

فَُقْلنَا ٱذَْهبَآ إَِلى ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فََدمَّرْنَُٰهْم تَْدِميًرا
maka kami katakan pergilah kamu berdua kepada kaum orang-orang
yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami lalu (kami)

membinasakan mereka sebenar-benar kebinasaan

Al-Furqon:36

ِن ٱلَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى ٱأْلَرِْض َهْونًا َوِعبَاُد ٱلرَّْحمَٰ
dan hamba-hamba pemurah orang-orang yang berjalan-jalan

atas/terhadap bumi kerendahan hati
Al-Furqon:63

ٱلَِّذيَن يُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض واََل يُْصلُِحوَن
orang-orang yang membuat kerusakan di dalam muka bumi dan

mereka tidak diperbaiki

Asy-
Syu'araa':152

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan

Asy-
Syu'araa':227

َوَسيَْعَلُم ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَىَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلِبُوَن
dan pasti akan mengetahuinya orang-orang yang mereka menganiaya

dimana/mana tempat kembali mereka kembali

Asy-
Syu'araa':227

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
An-Naml:3
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إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman dengan

akhirat
An-Naml:4

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلُهْم ُسٓوُء ٱْلَعذَاِب
itulah mereka orang-orang yang bagi mereka buruk siksa

An-Naml:5

أَتَْهتَِدٓى أَْم تَُكوُن ِمَن ٱلَِّذيَن اَل يَْهتَُدوَن
apakah dia mengenal atau adalah kalian dari/termasuk orang-orang

yang tidak mereka mendapat petunjuk
An-Naml:41

َوأَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
An-Naml:53

ُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه َوَسلٌَٰم َعَلىٰ ِعبَاِدِه ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَىٰٓ
kamu hendaklah mengatakan segala puji bagi Allah dan

kesejahteraan atas/terhadap hamba-hambanya orang-orang yang dia
memilih

An-Naml:59

بًا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَِءذَا ُكنَّا تُرَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari apakah

telah adalah kami tanah
An-Naml:67

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dan dikehendaki bahwa sungguh akan memberi karunia atas/terhadap

orang-orang yang mereka menindas di dalam muka bumi
Al-Qashash:5

ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلِِهۦ ُهم ِبِهۦ يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dari sebelumnya

mereka dengannya mereka beriman
Al-Qashash:52

ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
orang-orang yang adalah kalian kalian sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:62

َقاَل ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل
dia mengatakan orang-orang yang berhak atas mereka perkataan

Al-Qashash:63

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْغَويْنَآ أَْغَويْنَُٰهْم َكَما َغَويْنَا تَبَرَّأْنَآ إَِليَْك َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka inilah orang-orang yang (kami) telah

menyesatkan (kami) telah menyesatkan mereka sebagaimana (kami)
menyesatkan (kami) menjadi berlepas diri kepada Engkau

Al-Qashash:63

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian kalian
sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:74

َقاَل ٱلَِّذيَن يُِريُدوَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّنْيَا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengharapkan kehidupan

dunia
Al-Qashash:79
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َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

Al-Qashash:80

َوأَْصبَحَ ٱلَِّذيَن تََمنَّْوا۟ َمَكانَُهۥ ِبٱأْلَْمِس
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan orang-orang yang (mereka)

kemudian berangan-angan kedudukannya dengan kemarin
Al-Qashash:82

يِّـَٔاِت يِّئَِة فَاَل يُْجزَى ٱلَِّذيَن َعِمُلوا۟ ٱلسَّ َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas orang-orang yang mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Al-Qashash:84

َوَلَقْد فَتَنَّا ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
dan sesungguhnya kami menguji orang-orang yang dari sebelum

mereka
Al-Ankabuut:3

ِذِبنَي فََليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱْلكَٰ
maka sungguh mengetahui Allah orang-orang yang (mereka)

membenarkan dan sungguh mengetahui para yang mendustakan
Al-Ankabuut:3

يِّـَٔاِت أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
atau/apakah mengira orang-orang yang mereka mengerjakan

kesalahan-kesalahan
Al-Ankabuut:4

َوَليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي
dan sungguh mengetahui Allah orang-orang yang mereka mengimani

dan sungguh mengetahui orang-orang munafik laki-laki
Al-Ankabuut:11

۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ankabuut:12

إِنَّ ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang kalian menyembah dari selain Allah

Al-Ankabuut:17

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41

إاِلَّ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُْهْم
kecuali orang-orang yang mereka menganiaya dari mereka

Al-Ankabuut:46

ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ إاِلَّ ٱلظَّٰلُِموَن
orang-orang yang mereka diberi pengetahuan dan tidak

mengingkari/membantah pada ayat-ayat Kami kecuali para yang
mendzalimi

Al-Ankabuut:49

يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ أَرِْضى وَِٰسَعٌة فَِإيَّٰىَ فَٱْعبُُدوِن
wahai hamba-hambaku orang-orang yang mereka mengimani

sesungguhnya bumi-Ku (ia[pr]) yang meluaskan maka kepadaku
maka (kalian) sembahlah aku

Al-Ankabuut:56
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ُلوَن ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
Al-Ankabuut:59

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ar-Ruum:9

ٓوأَىٰٓ ـُٔوا۟ ٱلسُّ ِقبََة ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ ثُمَّ َكاَن عَٰ
kemudian adalah dia (ia[pr]) yang mengakibatkan / mengakibatkan

orang-orang yang kejahatan-kejahatan (mereka) kejahatan
Ar-Ruum:10

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Ar-Ruum:15

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِئ ٱأْلَِخرَِة
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mendustakan dengan ayat-ayat Kami dan pertemuan akhirat
Ar-Ruum:16

بَِل ٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَْهَوآَءُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
bahkan/tetapi dia sungguh-sungguh mengikuti orang-orang yang

mereka menganiaya hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Ar-Ruum:29

ِمَن ٱلَِّذيَن فَرَُّقوا۟ ِدينَُهْم وََكانُوا۟ ِشيًَعا
dari orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan

adalah mereka golongan-golongan
Ar-Ruum:32

ٱلَِّذيَن ِمن َقبُْل َكاَن أَْكثَرُُهم مُّْشرِِكنَي
orang-orang yang dari sebelum adalah dia paling banyak diantara

mereka para yang mempersekutukan
Ar-Ruum:42

ِت ِمن فَْضلِِهۦٓ لِحَٰ لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari
karunianya

Ar-Ruum:45

۟ فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَٱنتََقْمنَا ِمَن ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا
maka (Rasul) datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan

lalu Kami menyiksa dari orang-orang yang mereka melanggar
Ar-Ruum:47

َن يمَٰ َوَقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َوٱإْلِ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

dan keimanan
Ar-Ruum:56

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَنفَعُ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َمْعِذرَتُُهْم واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari itu tidak dia memberi manfaat orang-orang yang

mereka menganiaya permintaan maaf (mereka) dan tidak mereka
mohon untuk dikasihani

Ar-Ruum:57
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۟ َوَلِئن ِجئْتَُهم ِبـَٔايٍَة لَّيَُقوَلنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan sungguh jika kamu datang pada mereka dengan suatu ayat tentu

dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari
Ar-Ruum:58

َكذَٰلَِك يَطْبَعُ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِب ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
seperti itulah dia menutup Allah atas/terhadap hati-hati orang-orang

yang tidak mereka mengetahui
Ar-Ruum:59

واََل يَْستَِخفَّنََّك ٱلَِّذيَن اَل يُوِقنُوَن
dan jangan kelak akan menggelisahkan kamu orang-orang yang tidak

mereka meyakini
Ar-Ruum:60

َلٰوةَ َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan mereka menunaikan

zakat
Luqman:4

ِت َلُهْم َجنَُّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka surga kenikmatan

Luqman:8

ذَا َخْلُق الـلَّـِه فَأَُروِنى َماذَا َخَلَق ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ هَٰ
ini ciptaan Allah maka perlihatkan kepadaku apa yang dia

menciptakan orang-orang yang dari selain dia
Luqman:11

ًدا وا۟ ُسجَّ ُروا۟ ِبَها َخرُّ إِنََّما يُؤِْمُن ِبـَٔايَِٰتنَا ٱلَِّذيَن إِذَا ذُكِّ
sesungguhnya hanyalah mereka mempercayai dengan ayat-ayat Kami

orang-orang yang apabila mereka memperingatkan dengannya
menyungkur sujud

As-Sajdah:15

ِت لِحَٰ أَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
As-Sajdah:19

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن فََسُقوا۟ فََمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر
dan adapun orang-orang yang (mereka) berbuat fasik maka tempat

kediaman mereka api/neraka
As-Sajdah:20

نُُهْم ُقْل يَْوَم ٱْلفَتْحِ اَل يَنفَعُ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan pada hari keputusan/kemenangan tidak

dia memberi manfaat orang-orang yang mereka mengingkari iman
mereka

As-Sajdah:29

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Ahzab:9

َورَدَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَغيِْظِهْم َلْم يَنَاُلوا۟ َخيًْرا
dan menolak/menghalau Allah orang-orang yang mereka

mengingkari dengan kemarahan/kejengkelan mereka tidak
memperoleh kebaikan

Al-Ahzab:25

َوأَنزََل ٱلَِّذيَن ظََٰهُروُهم مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب ِمن َصيَاِصيِهْم
dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari

penduduk kitab dari benteng-benteng mereka
Al-Ahzab:26
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ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
di dalam orang-orang yang mereka melewati dari sebelum

Al-Ahzab:38

لَِٰت الـلَّـِه َويَْخَشْونَُهۥ ٱلَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رِسَٰ
orang-orang yang disampaikan risalah Allah dan takut kepada-nya

Al-Ahzab:39

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِذْكًرا َكِثيًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat Allah pelajaran/peringatan sangat banyak
Al-Ahzab:41

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََكْحتُُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (ia) mengawini

mereka(pr) perempuan-perempuan yang beriman
Al-Ahzab:49

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َصلُّوا۟ َعَليِْه َوَسلُِّموا۟ تَْسلِيًما
wahai orang-orang yang mereka mengimani (mereka) mendoa

atasnya dan (mereka) sungguh-sungguh mohonkanlah keselamatan
segala kesejahteraan/penghormatan

Al-Ahzab:56

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
sesungguhnya orang-orang yang disakiti Allah dan rasul-nya

Al-Ahzab:57

ُسنََّة الـلَّـِه ِفى ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبُْل
sunnah/peraturan Allah di dalam orang-orang yang mereka melewati

dari sebelum
Al-Ahzab:62

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َءاذَْوا۟ ُموَسىٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang (mereka) menyakiti Musa
Al-Ahzab:69

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70

اَعُة َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَأِْتينَا ٱلسَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak ia

akan mendatangkan kepada kami kiamat
Saba':3

ِت لِحَٰ لِّيَْجِزَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Saba':4
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بَِّك َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan melihat/berpendapat orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Saba':6

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلىٰ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

apakah/maukah tunjukkan padamu atas/terhadap seorang laki-laki
diterangkan kepada kalian

Saba':7

لَِٰل ٱْلبَِعيِد بَِل ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة ِفى ٱْلَعذَاِب َوٱلضَّ
bahkan/tetapi orang-orang yang tidak mereka beriman kepada akhirat

di dalam siksa dan kesesatan jauh
Saba':8

ُقِل ٱْدُعوا۟ ٱلَِّذيَن زََعْمتُم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru orang-orang

yang kalian menyangka dari selain Allah
Saba':22

ُقْل أَُروِنىَ ٱلَِّذيَن أَْلَحْقتُم ِبِهۦ ُشرََكآَء
kamu hendaklah mengatakan perlihatkanlah kepadaku orang-orang

yang (kalian[lk]) perhubungkanlah dengannya sekutu-sekutu
Saba':27

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َلوآَْل أَنتُْم َلُكنَّا ُمؤِْمِننَي َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن نُّؤِْمَن ِبهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak
beriman dengan/kepada ini al-qur'an kalau tidak kalian tentu kamu

menjadi para yang beriman

Saba':31

۟ يَُقوُل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا
dia mengatakan orang-orang yang mereka menindas bagi orang-

orang yang kalian mencari kesombongan diri
Saba':31

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ لِلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

bagi orang-orang yang mereka menindas
Saba':32

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ َهْل يُْجزَْوَن إاِلَّ َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka menindas bagi

orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri tidaklah mereka
diberi balasan melainkan/kecuali apa adalah mereka mereka

mengerjakan

Saba':33

۟ َوَجَعْلنَا ٱأْلَْغلََٰل ِفىٓ أَْعنَاِق ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan kami menjadikan belenggu-belenggu di dalam / pada leher /

tengkuk orang-orang yang mereka mengingkari
Saba':33

َا َجآَءُهْم َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ ملَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

terhadap kebenaran tatkala ia datang kepada mereka
Saba':43

وََكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَما بََلُغوا۟ ِمْعَشاَر
dan dia benar-benar mendustakan orang-orang yang dari sebelum

mereka dan tidak mereka sampai/cukup umur sepersepuluh
Saba':45
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ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد
orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka siksaan sangat

keras/berat
Faathir:7

َلٰوةَ إِنََّما تُنِذُر ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

yang mereka takut tuhan dengan yang gaib/tidak kelihatan dan
mereka mendirikan sholat

Faathir:18

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-
orang yang dari sebelum mereka

Faathir:25

ثُمَّ أََخذُْت ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
kemudian (aku) ambil/azab orang-orang yang mereka mengingkari

maka bagaimana adalah dia kemurkaan-ku/hukuman-ku
Faathir:26

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَتُْلوَن ِكتََٰب الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab/catatan

Allah
Faathir:29

ثُمَّ أَْورَثْنَا ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا
kemudian (kami) wariskan kitab orang-orang yang (kami) memilih

dari hamba-hamba kami
Faathir:32

ُقْل أَرََءيْتُْم ُشرََكآَءُكُم ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian sekutu-sekutu

kalian orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah
Faathir:40

۟ َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari bagi orang-

orang yang mereka mengimani
YaaSiin:47

ٱْحُشُروا۟ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوأَزْوََٰجُهْم َوَما َكانُوا۟ يَْعبُُدوَن
(kalian[lk]) kumpulkanlah orang-orang yang mereka menganiaya dan

isteri-isteri mereka dan tidak adalah mereka menyembah
Ash-Shaafaat:22

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِعزٍَّة َوِشَقاٍق
bahkan/tetapi orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

kemulian dan perpecahan
Shaad:2

ِت َوَقلِيٌل مَّا ُهْم لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan dan sangat sedikit apa mereka
Shaad:24

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang disesatkan dari jalan Allah

Shaad:26

۟ ذَٰلَِك ظَنُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
itu menyangka orang-orang yang mereka mengingkari

Shaad:27
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ِت لِحَٰ أَْم نَْجَعُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
atau jadikan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Shaad:28

ُقْل َهْل يَْستَِوى ٱلَِّذيَن يَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dia sama orang-orang yang

mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui
Az-Zumar:9

ُقْل يَِٰعبَاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
kamu hendaklah mengatakan hai hamba-hamba orang-orang yang

mereka mengimani kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian
Az-Zumar:10

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga
mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15

ٱلَِّذيَن يَْستَِمُعوَن ٱْلَقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَُهۥٓ
orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti

(ia[lk]) lebih memperbaikinya
Az-Zumar:18

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدىُٰهُم الـلَّـُه َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب
itulah mereka orang-orang yang (dia) memberi petunjuk kepada

mereka Allah dan mereka itu mereka orang-orang yang mempunyai
akal/fikiran

Az-Zumar:18

لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan

Az-Zumar:20

تَْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم
gemetar dari padanya kulit-kulit orang-orang yang mereka takut

tuhan
Az-Zumar:23

َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari

sebelum mereka
Az-Zumar:25

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45

إِذَا ذُِكَر ٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦٓ إِذَا ُهْم يَْستَبِْشُروَن َو
dan apabila telah disebut orang-orang yang dari selain dia tiba-tiba

mereka mereka kelak akan bergembira
Az-Zumar:45

َقْد َقاَلَها ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
sungguh telah (ia) telah mengucapkannya orang-orang yang dari

sebelum mereka
Az-Zumar:50

ُقْل يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن أَْسرَفُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah mengatakan wahai hamba-hambaku orang-orang

yang (kalian[lk]) melampaui batas atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka

Az-Zumar:53
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َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan pada hari kiamat-kiamat kamu hendaklah memperhatikan/melihat

orang-orang yang mereka mendustakan atas/terhadap Allah
Az-Zumar:60

ى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِبَمفَازَِتِهْم َويُنَجِّ
dan menyelamatkan Allah orang-orang yang mereka bertakwa

dengan keberuntungan/kemenangan mereka
Az-Zumar:61

َوَلَقْد أُوِحىَ إَِليَْك َوإَِلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلَِك
dan sesungguhnya aku telah diwahyukan kepadamu dan kepada

orang-orang yang dari sebelum kamu
Az-Zumar:65

َوِسيَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ َجَهنََّم زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka mengingkari kepada

neraka jahanam berbondong-bondong
Az-Zumar:71

َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم إَِلى ٱْلَجنَِّة زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka bertakwa tuhan ke

surga berbondong-bondong
Az-Zumar:73

۟ ِدُل ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه إاِلَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا َما يُجَٰ
tidak ada semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

kecuali orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:4

۟ وََكذَٰلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا
dan demikianlah pasti kalimat / ketentuan tuhanmu atas/terhadap

orang-orang yang mereka mengingkari
Ghafir:6

ٱلَِّذيَن يَْحِمُلوَن ٱْلَعرَْش َوَمْن َحْوَلُهۥ يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم
orang-orang yang mereka memikul 'arsy dan orang/malaikat

sekitarnya/sekelilingnya bertasbih dengan memuji tuhan mereka
Ghafir:7

ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sungguh

(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri
kalian

Ghafir:10

ِقبَُة ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang adalah mereka dari sebelum
mereka

Ghafir:21

َقاُلوا۟ ٱْقتُُلٓوا۟ أَبْنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
mereka berkata kalian hendaklah membunuh anak-anak lelaki orang-

orang yang mereka mengimani bersama dia
Ghafir:25

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن ٱلَِّذيَن يُجَٰ
orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat

Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:35
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۟ أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:35

َقاَل ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا۟ إِنَّا ُكلٌّ ِفيَهآ
dia mengatakan orang-orang yang kalian mencari kesombongan diri

sesungguhnya kami setiap di dalamnya(neraka)
Ghafir:48

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ِفى ٱلنَّاِر لَِخزَنَِة َجَهنََّم
dan dia mengucapkan orang-orang yang di dalam neraka kepada

penjaga neraka jahanam
Ghafir:49

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه ِبَغيِْر ُسْلطٍَٰن إِنَّ ٱلَِّذيَن يُجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang semakin membantah di dalam / pada

ayat-ayat Allah dengan tidak/tanpa kekuasaan
Ghafir:56

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتى َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka hendak menyombongkan
diri dari hamba-hambaku akan dimasukkan (oleh mereka) neraka

jahanam orang-orang yang berendahkan diri

Ghafir:60

َكذَٰلَِك يُؤْفَُك ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
seperti itulah dipalingkan orang-orang yang adalah mereka dengan

ayat-ayat Allah mereka menyangkal
Ghafir:63

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Ghafir:66

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰت الـلَّـِه أَنَّىٰ يُْصرَفُوَن أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُجَٰ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang semakin membantah di dalam / pada ayat-ayat Allah

bahwasanya dipalingkan

Ghafir:69

ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبٱْلِكتَِٰب َوِبَمآ أَرَْسْلنَا ِبِهۦ رُُسَلنَا فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan kitab dan

dengan apa kami telah mengutus dengannya utusan-utusan kami
maka kelak mereka mengetahui

Ghafir:70

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ghafir:82

ِفُروَن ٱلَِّذيَن اَل يُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم كَٰ
orang-orang yang tidak dia akan mendatangkan zakat dan mereka

dengan akhirat mereka orang-orang yang telah kafir
Fush-Shilat:7

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain
(ia[lk]) yang diputus-putus

Fush-Shilat:8
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يْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن َونَجَّ
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
Fush-Shilat:18

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْسَمُعوا۟ لِهَٰ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari tidak

mendengar kepada ini al-qur'an
Fush-Shilat:26

فََلنُِذيَقنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعذَابًا َشِديًدا
maka sungguh kami akan merasakan orang-orang yang mereka

mengingkari azab / siksa sangat keras/berat
Fush-Shilat:27

نَا َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َربَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيِْن أََضالَّ
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari ya

tuhan kami perlihatkan kepada kami dua orang yang menyesatkan
kami

Fush-Shilat:29

إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Fush-Shilat:30

۟ َوَما يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َصبَُروا
dan tidak dilemparkan kecuali orang-orang yang mereka sabar

Fush-Shilat:35

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا اَل يَْخفَْوَن َعَليْنَآ
sesungguhnya orang-orang yang dijahati di dalam / pada ayat-ayat

Kami tidak menyembunyikan/sembunyi atas (kami)
Fush-Shilat:40

إِنَُّهۥ َلِكتٌَٰب َعِزيزٌ َا َجآَءُهْم َو إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبٱلذِّْكِر ملَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan

peringatan ketika ia datang kepada mereka dan sesungguhnya ia (Al
QurXan) sungguh kitab sangat perkasa

Fush-Shilat:41

۟ فََلنُنَبِّئَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَما َعِمُلوا
maka sungguh akan diberitakan orang-orang yang mereka

mengingkari dengan apa mereka mengerjakan
Fush-Shilat:50

َكذَٰلَِك يُوِحىٓ إَِليَْك َوإَِلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلَِك
seperti itulah dia mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang

yang dari sebelum kamu
Asy-Syuura:3

إِنَّ ٱلَِّذيَن أُورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمۢن بَْعِدِهْم َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang (mereka[lk]) diwarisi lah

kitab dari sesudah mereka
Asy-Syuura:14

۟ يَْستَْعجُِل ِبَها ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبَها َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
berubah menjadi menyegerakan dengannya(kiamat) orang-orang

yang tidak mereka beriman dengannya dan orang-orang yang mereka
mengimani

Asy-Syuura:18

اَعِة َلِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد أآََل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُماُروَن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang dibantah di dalam kiamat

benar-benar dalam tambahan kesesatan jauh
Asy-Syuura:18
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ِت لِحَٰ ُر الـلَّـُه ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ ذَٰلَِك ٱلَِّذى يُبَشِّ
itu yang sungguh-sungguh akan menggembirakan Allah hamba-

hambanya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan

Asy-Syuura:23

ِت َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ لِحَٰ َويَْستَجِيُب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan memperkenankan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dan menambah mereka dari
karunianya

Asy-Syuura:26

ِدُلوَن ِفىٓ َءايَِٰتنَا َويَْعَلَم ٱلَِّذيَن يُجَٰ
dan dia mengetahui orang-orang yang semakin membantah di dalam /

pada ayat-ayat Kami
Asy-Syuura:35

ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَظْلُِموَن ٱلنَّاَس إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang mereka

mendzalimi manusia
Asy-Syuura:42

۟ يَنظُُروَن ِمن طَْرٍف َخِفىٍّ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
mereka melihat dari pandangan mata sangat tersembunyi dan dia

mengucapkan orang-orang yang mereka mengimani
Asy-Syuura:45

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ ٱْلخَٰ
sesungguhnya para yang merugi orang-orang yang mereka merugikan
diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat-kiamat

Asy-Syuura:45

ِن َوَجَعُلوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ٱلَِّذيَن ُهْم ِعبَُٰد ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka menjadikan malaikat-malaikat orang-orang yang mereka

itu hamba-hamba pemurah
Az-Zukhruf:19

ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا وََكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي
orang-orang yang mereka mengimani kepada ayat-ayat Kami dan

adalah mereka orang-orang yang berserah diri
Az-Zukhruf:69

فََٰعَة واََل يَْملُِك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱلشَّ
dan tidak dia menguasai orang-orang yang mereka memohon dari

selain dia syafa'at
Az-Zukhruf:86

فَٱتَِّبْعَها واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
maka ikutilah ia dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang

tidak mereka mengetahui
Al-Jaatsiyah:18

يِّـَٔاِت أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ٱْجتَرَُحوا۟ ٱلسَّ
ataukah mengira orang-orang yang (mereka) menyangka kesalahan-

kesalahan
Al-Jaatsiyah:21

ِت لِحَٰ فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka adapun orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Jaatsiyah:30

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَفََلْم تَُكْن َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari apakah

belum/tidak adalah ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian
Al-Jaatsiyah:31
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َقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِْلَحقِّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

kebenaran
Al-Ahqaaf:7

۟ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari bagi

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Ahqaaf:11

لِّيُنِذَر ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوبُْشَرٰى لِْلُمْحِسِننَي
supaya diberi peringatan orang-orang yang mereka menganiaya dan

kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik
Al-Ahqaaf:12

إِنَّ ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ َربُّنَا الـلَّـُه
sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata tuhan kami Allah

Al-Ahqaaf:13

۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن نَتََقبَُّل َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِمُلوا
itulah mereka orang-orang yang (kami) supaya menerima dari mereka

memperbaiki apa yang mereka mengerjakan
Al-Ahqaaf:16

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َحقَّ َعَليِْهُم ٱْلَقْوُل ِفىٓ أَُممٍ
itulah mereka orang-orang yang telah pasti atas mereka perkataan di

dalam / pada ummat-ummat
Al-Ahqaaf:18

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:20

فََلواَْل نََصرَُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُقْربَانًا َءالَِهةًۢ
maka mengapa tidak (ia) menolong mereka orang-orang yang mereka
mengambil/menjadikan dari selain Allah pendekatan diri tuhan-tuhan

Al-Ahqaaf:28

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:34

َلُهْم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه أََضلَّ أَْعمَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka menghalang-

halangi dari jalan Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka
Muhammad:1

ذَٰلَِك ِبأَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلبَِٰطَل
itu bahwa kami orang-orang yang mereka mengingkari mengikuti

(ia[lk]) yang melakukan kebatilan
Muhammad:3

بِِّهْم َوأَنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَّبَُعوا۟ ٱْلَحقَّ ِمن رَّ
dan bahwasannya orang-orang yang mereka mengimani mengikuti

yang benar dari Tuhan mereka
Muhammad:3

َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Muhammad:10

۟ ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َمْوَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
itu bahwa kami Allah pelindung orang-orang yang mereka

mengimani
Muhammad:11

ِت لِحَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah menyebabkan masuk orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Muhammad:12

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Muhammad:16

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َلواَْل نُزَِّلْت ُسورَةٌ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani mengapa tidak

benar-benar diturunkan suatu surat
Muhammad:20

َرأَيَْت ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:20

رَُهْم ُهْم َوأَْعَمىٰٓ أَبْصَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه فَأََصمَّ
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

lalu tulikan mereka dan butakanlah mata-mata mereka
Muhammad:23

إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱرْتَدُّوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهم
sesungguhnya orang-orang yang (kalian[lk]) kembalilah

atasku/terhadapku belakang mereka
Muhammad:25

أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
atau mengira orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:29

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:32

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mentaati Allah dan kalian hendaklah mentaati rasul
Muhammad:33

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

menghalang-halangi dari jalan Allah
Muhammad:34
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إِنَّ ٱلَِّذيَن يُبَاِيُعونََك إِنََّما يُبَاِيُعوَن الـلَّـَه
sesungguhnya orang-orang yang semakin berjanji setia kepadamu

sesungguhnya hanyalah semakin berjanji setia Allah
Al-Fath:10

َوَلْو قَٰتََلُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلَولَُّوا۟ ٱأْلَْدبََٰر
dan sekiranya (ia) semakin memerangi kalian orang-orang yang

mereka mengingkari pasti (mereka) memalingkan belakang
Al-Fath:22

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

ُهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَصدُّوُكْم َعِن ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ َلْو تَزَيَُّلوا۟ َلَعذَّبْنَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَابًا
أَلِيًما

mereka orang-orang yang mereka mengingkari dan menghalangi dari
masjid Haram sekiranya (kalian[lk]) memisahlah pasti (kami)

mengazab orang-orang yang mereka mengingkari dari mereka azab /
siksa pedih

Al-Fath:25

ِهلِيَِّة إِذْ َجَعَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ُقُلوِبِهُم ٱْلَحِميََّة َحِميََّة ٱْلجَٰ
tatkala ia menjadikan orang-orang yang mereka mengingkari di

dalam hati mereka kesombongan kesombongan orang-orang jahiliyah
Al-Fath:26

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2

وَن أَْصوَٰتَُهْم ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُغضُّ
sesungguhnya orang-orang yang menutup/menahan suara-suara

mereka disisi rasul Allah
Al-Hujuraat:3

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْمتََحَن الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia[lk]) kemudian menjadi menguji

Allah hati mereka
Al-Hujuraat:3

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َورَآِء ٱْلُحُجرَِٰت أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
sesungguhnya orang-orang yang dipanggil kamu dari belakang

kamar-kamar kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan
akal

Al-Hujuraat:4
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن َجآَءُكْم فَاِسقٌۢ ِبنَبٍَإ
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika ia datang kepada

kalian (ia[lk]) yang fasik dengan berita
Al-Hujuraat:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْومٍ َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memperolok-olok

kaum dari kaum/orang-orang dan barang siapa tidak (ia) bertaubat
maka itulah mereka mereka para yang mendzalimi

Al-Hujuraat:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْجتَِنبُوا۟ َكِثيًرا مَِّن ٱلظَّنِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani (kalian[lk]) bersunguh-

sungguhlah untuk menjauhi sangat banyak dari menyangka
Al-Hujuraat:12

ِدُقوَن إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang
mereka mengimani kepada Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka

orang-orang yang benar

Al-Hujuraat:15

ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َغْمرٍَة َساُهوَن
orang-orang yang mereka di dalam kesengsaraan/kesesatan orang-

orang yang lalai

Adz-
Dzaariyaat:11

َكذَٰلَِك َمآ أَتَى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهم مِّن رَُّسوٍل
seperti itulah tidak telah pasti datang orang-orang yang dari sebelum

mereka dari seorang rasul

Adz-
Dzaariyaat:52

ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َخْوٍض يَْلَعبُوَن
orang-orang yang mereka di dalam kesesatan main-main

Ath-Thuur:12

وَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة تَْسِميََة ٱأْلُنثَىٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َليَُسمُّ
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada

akhirat sungguh dinamakan malaikat-malaikat nama perempuan
An-Najm:27

۟ ـُٔوا۟ ِبَما َعِمُلوا لِيَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَسَٰٓ
karena hendak memberi balasan orang-orang yang kejahatan-

kejahatan (mereka) terhadap apa mereka mengerjakan
An-Najm:31

َويَْجِزَى ٱلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِبٱْلُحْسنَى
dan akan memberi balasan orang-orang yang lebih baik denganyang

lebih baik
An-Najm:31

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش إاِلَّ ٱللََّمَم ٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji kecuali

teringat sepintas lalu
An-Najm:32

َوقَٰتََل أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعظَُم َدرََجًة مَِّن ٱلَِّذيَن أَنفَُقوا۟ ِمۢن بَْعُد
dan dia membunuh itulah mereka paling/lebih tinggi derajat dari

orang-orang yang yang mereka belanjakan dari sebelum
Al-Hadiid:10
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واََل ِمَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر
dan tidak dari orang-orang yang mereka mengingkari tempat tinggal

kalian api/neraka
Al-Hadiid:15

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia dengan berbuat kikir
Al-Hadiid:24

َوَجَعْلنَا ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ َرأْفًَة َورَْحَمًة َورَْهبَاِنيًَّة
dan kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang

mengikutinya rasa satun dan rahmat dan rahbaniyah/kependetaan
Al-Hadiid:27

نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوَءاِمنُوا۟ ِبرَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan mereka mempercayai kepada rasul-rasulnya
Al-Hadiid:28

ِتِهْم هَٰ ٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّسآِئِهم مَّا ُهنَّ أُمَّ
orang-orang yang (mereka) menzihar diantara kalian dari istri-istri

mereka tidak mereka ibu-ibu mereka
Al-Mujaadilah:2

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ ُكِبتُوا۟ َكَما ُكِبَت
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya

dihinakan sebagaimana telah dihinakan
Al-Mujaadilah:5

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَقْد أَنزَْلنَآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
orang-orang yang dari sebelum mereka dan sesungguhnya kami telah

menurunkan ayat-ayat bukti nyata
Al-Mujaadilah:5

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

ثْمِ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تَنََٰجيْتُْم فَاَل تَتَنََٰجْوا۟ ِبٱإْلِ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

membicarakan secara rahasia maka jangan membicarakan secara
rahasia dengan berbuat dosa

Al-Mujaadilah:9

لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10
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لِِس َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر ُحوا۟ ِفى ٱمْلَجَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا ِقيَل َلُكْم تَفَسَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia dikatakan
bagi kalian (kalian) telah melapangkan di dalam majlis-majlis dan

Allah dengan apa-apa kalian melakukan maha mengetahui

Al-
Mujaadilah:11

ٍت يَرْفَعِ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم َدرَجَٰ
meninggalkan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan orang-orang mereka diberi pengetahuan derajat

Al-
Mujaadilah:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12

۟ أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن تََولَّْوا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang kalian telah memalingkan

Al-
Mujaadilah:14

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُحآدُّوَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ِفى ٱأْلَذَلِّنَي
sesungguhnya orang-orang yang ditentang Allah dan rasul-nya itulah

mereka di dalam orang-orang yang hina

Al-
Mujaadilah:20

ِر ُهَو ٱلَِّذٓى أَْخَرَج ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب فَٱْعتَِبُروا۟ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَبْصَٰ
dia yang dia telah mengeluarkan orang-orang yang mereka

mengingkari dari penduduk kitab maka ambillah pelajaran hai
golongan pandangan

Al-Hasyr:2

جِِريَن ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم لِْلفَُقرَآِء ٱمْلُهَٰ
bagi orang-orang fakir orang-orang yang berhijrah orang-orang yang

(mereka) diusir dari rumah/kampung halaman mereka
Al-Hasyr:8

ِن يمَٰ ْخوَِٰننَا ٱلَِّذيَن َسبَُقونَا ِبٱإْلِ وإَِلِ
dan bagi saudara-saudara kami orang-orang yang (mereka)

mendahului kami dengan beriman
Al-Hasyr:10

۟ أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نَافَُقوا
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang para yang munafik
Al-Hasyr:11

ْخوَِٰنِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب يَُقوُلوَن إِلِ
mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang

yang mereka mengingkari dari penduduk kitab
Al-Hasyr:11

َكَمثَِل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َقِريبًا
seperti perumpamaan orang-orang yang dari sebelum mereka (ia[lk])

yang sangat dekat
Al-Hasyr:15

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Hasyr:18
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ َعُدوِّى َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

musuh-ku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin

Al-
Mumtahinah:1

َودَّةً َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن َعاَديْتُم مِّنُْهم مَّ
dan antara orang-orang yang (kalian) semakin memungsuhi dari

mereka rasa kasih

Al-
Mumtahinah:7

الَّ يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن َلْم يُقَِٰتُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
tidak melarang kalian Allah dari/terhadap orang-orang yang tidak
mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:8

إِنََّما يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن قَٰتَُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
sesungguhnya hanyalah melarang kalian Allah dari orang-orang yang

(mereka) semakin memerangi kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:9

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

۟ ثَْل َمآ أَنفَُقوا فَـَٔاتُوا۟ ٱلَِّذيَن ذََهبَْت أَزْوَُٰجُهم مِّ
maka (mereka[lk]) berikanlah orang-orang yang (ia) meninggalkan

isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:11

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan

kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لَِم تَُقوُلوَن َما اَل تَفَْعُلوَن
wahai orang-orang yang mereka mengimani mengapa kalian

mengatakan apa tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:2

إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱلَِّذيَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيلِِهۦ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang mereka

terbunuh di dalam jalannya
Ash-Shaff:4

رٍَة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ ِتجَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apakah (aku)

menunjukkan kepada kalian atas/terhadap perniagaan
Ash-Shaff:10

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14
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۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

ُلوا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة ثُمَّ َلْم يَْحِمُلوَها َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحمِّ
perumpamaan orang-orang yang dipikulkan taurat kemudian tidak

memikulnya[pr]
Al-Jumu'ah:5

ِبئَْس َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Allah
Al-Jumu'ah:5

۟ ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َهاُدٓوا
kamu hendaklah mengatakan wahai orang-orang yang orang-orang

yahudi
Al-Jumu'ah:6

َلٰوِة ِمن يَْومِ ٱْلُجُمَعِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نُوِدَى لِلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila usaha untuk

dipanggil untuk menunaikan salat dari hari jum'at
Al-Jumu'ah:9

ُهُم ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن اَل تُنِفُقوا۟ َعَلىٰ َمْن ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه
mereka orang-orang yang mereka mengatakan tidak kalian

menafkahkan atas/terhadap orang disisi rasul Allah

Al-
Munaafiquun:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُْلِهُكْم أَْموَُٰلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dilalaikan

kalian[lk] harta-harta kalian

Al-
Munaafiquun:9

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang mereka mengingkari dari sebelum
At-Taghaabun:5

۟ زََعَم ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن لَّن يُبَْعثُوا
(ia) mengira orang-orang yang mereka mengingkari bahwa tidak

dibangkitkan
At-Taghaabun:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ ِمْن أَزْوَِٰجُكْم َوأَْولَِٰدُكْم َعُدوًّا لَُّكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya dari isteri-

isteri kalian dan anak-anakmu musuh bagi kalian

At-
Taghaabun:14

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِت ِمَن ٱلظُُّلمَٰ لِحَٰ لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena akan dikeluarkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari kegelapan kepada
cahaya

Ath-Thalaaq:11
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يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُقٓوا۟ أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani peliharalah diri-diri

kalian dan keluargamu api
At-Tahriim:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْعتَِذُروا۟ ٱْليَْوَم
wahai orang-orang yang mereka mengingkari tidak mengemukakan

udzur hari ini
At-Tahriim:7

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َلُهم مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka takut tuhan dengan

gaib/tidak kelihatan bagi mereka ampunan dan pahala sangat besar
Al-Mulk:12

َوَلَقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-

orang yang dari sebelum mereka maka bagaimana adalah dia celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Mulk:18

۟ ا َرأَْوهُ زُْلفًَة ِسيٓـَْٔت ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا فََلمَّ
maka ketika (mereka) melihatnya dekat menjadi buruk/jelek wajah-

wajah orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Mulk:27

رِِهْم إِن يََكاُد ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َليُزْلُِقونََك ِبأَبْصَٰ َو
benar-benar sangat mengetahui semakin dekat orang-orang yang

mereka mengingkari benar-benar digelincirkan kamu (oleh
mereka[lk]) dengan pandangan mereka

Al-Qalam:51

ٱلَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصاَلِتِهْم َدآِئُموَن
orang-orang yang mereka atas/terhadap sholat mereka orang-orang

yang menetapi
Al-Ma'arij:23

فََماِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِقبََلَك ُمْهِطِعنَي
maka harta orang-orang yang mereka mengingkari datang ke arahmu

orang-orang yang menyegerakan
Al-Ma'arij:36

َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31
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نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

واََل يَرْتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوَما يَْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو
dan tidak meragukan orang-orang yang mereka diberi kitab dan

orang-orang yang beriman dan tidak dia mengetahui para bala tentara
tuhanmu kecuali dia

Al-
Muddaththir:31

ِفُروَن َوَما ِهىَ إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلبََشِر َولِيَُقوَل ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلكَٰ
dan hendaklah mengatakan orang-orang yang di dalam hati mereka

penyakit dan orang-orang kafir dan tidak dia kecuali sebutan bagi
manusia

Al-
Muddaththir:31

ٱلَِّذيَن إِذَا ٱْكتَاُلوا۟ َعَلى ٱلنَّاِس يَْستَْوفُوَن
orang-orang yang apabila mereka menerima takaran atas/terhadap

manusia (orang lain) kelak akan menyempurnakan
Al-Mutaffifiin:2

ٱلَِّذيَن يَُكذِّبُوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
orang-orang yang didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Mutaffifiin:11

إِنَّ ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َكانُوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْضَحُكوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka melanggar adalah mereka

dari orang-orang yang mereka mengimani mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:29

إِنَّ ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا۟ َكانُوا۟ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْضَحُكوَن
sesungguhnya orang-orang yang mereka melanggar adalah mereka

dari orang-orang yang mereka mengimani mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:29

فَٱْليَْوَم ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمَن ٱْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن
maka pada hari orang-orang yang mereka mengimani dari orang-

orang kafir mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:34

بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَُكذِّبُوَن
tetapi/bahkan orang-orang yang mereka mengingkari didustakan

Al-Inshiqaaq:22

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُونٍۭ لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk]) yang
diputus

Al-Inshiqaaq:25

۟ إِنَّ ٱلَِّذيَن فَتَنُوا۟ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت ثُمَّ َلْم يَتُوبُوا
sesungguhnya orang-orang yang (mereka) memfitnah orang-orang

yang beriman orang-orang muXmin (beriman) perempuan kemudian
tidak dia menerima bertaubat

Al-Buruuj:10

ِت َلُهْم َجنٌَّٰت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka kebun
Al-Buruuj:11
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بَِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى تَْكِذيٍب
bahkan orang-orang yang mereka mengingkari di dalam kedustaan

besar
Al-Buruuj:19

ْخَر ِبٱْلَواِد َوثَُموَد ٱلَِّذيَن َجابُوا۟ ٱلصَّ
dan kaum tsamud orang-orang yang (mereka) memotong batu di

lembah
Al-Fajr:9

ٱلَِّذيَن طََغْوا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد
orang-orang yang (mereka) melampui batas di dalam negeri

Al-Fajr:11

۟ ثُمَّ َكاَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kemudian adalah dia dari orang-orang yang mereka mengimani

Al-Balad:17

ِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan maka bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk])
yang diputus-putus

At-Tin:6

َلْم يَُكِن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak adalah orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:1

َق ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َوَما تَفَرَّ
dan tidak (ia) kemudian menjadi berpecah-belah orang-orang yang

mereka diberi kitab
Al-Baiyinah:4

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dari penduduk

kitab
Al-Baiyinah:6

ِت لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Baiyinah:7

ِت لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan
Al-Asr:3

ٱلَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن
orang-orang yang mereka dar sholat mereka lalai

Al-Maauun:5

ٱلَِّذيَن ُهْم يُرَآُءوَن
orang-orang yang mereka diperlihatkan

Al-Maauun:6

َوَربَِٰٓئبُُكُم ٱلَِّٰتى ِفى ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم ٱلَِّٰتى َدَخْلتُم ِبِهنَّ
dan anak-anak isterimu yang di dalam pemeliharaanmu dari isteri-

isteri kalian yang kalian telah masuki/campuri dengan mereka
An-Nisa:23 ٱلَِّٰتى

َوَربَِٰٓئبُُكُم ٱلَِّٰتى ِفى ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم ٱلَِّٰتى َدَخْلتُم ِبِهنَّ
dan anak-anak isterimu yang di dalam pemeliharaanmu dari isteri-

isteri kalian yang kalian telah masuki/campuri dengan mereka
An-Nisa:23
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ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل تُؤْتُونَُهنَّ َما ُكِتَب َلُهنَّ
isteri-isteri yang tidak kalian memberikan mereka apa ia telah

diwajibkan bagi mereka
An-Nisa:127

فَْسـَْٔلُه َما بَاُل ٱلنِّْسَوِة ٱلَِّٰتى َقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ
maka tanyakan padanya apa/bagaimana halnya wanita-wanita yang

(mereka) memotong tangan mereka[pr]
Yusuf:50

َوٱْلَقوَِٰعُد ِمَن ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل يَرُْجوَن ِنَكاًحا
azas-azas/yang tua dari isteri-isteri yang tidak mereka mengharapkan

pernikahan
An-Nuur:60

ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50

تُُكُم ٱلَِّٰتىٓ أَرَْضْعنَُكْم َوبَنَاُت ٱأْلَخِ َوبَنَاُت ٱأْلُْخِت َوأُمَّهَٰ
dan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak

perempuan saudara perempuan dan ibu-ibumu yang mereka
menyusuilah kalian

An-Nisa:23
ٱلَِّٰتىٓ

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

ِتُكْم هَٰ َوَما َجَعَل أَزْوََٰجُكُم ٱلَّٰٓـِٔى تُظَِٰهُروَن ِمنُْهنَّ أُمَّ
dan tidak ia menjadikan isteri-isteri kalian yang kamu nyatakan

daripada mereka ibu-ibu kamu
Al-Ahzab:4 ٱلَّٰٓـِٔى

تُُهْم إاِلَّ ٱلَّٰٓـِٔى َوَلْدنَُهْم إِْن أُمَّهَٰ
bahwa ibu mereka kecuali yang melahirkan mereka

Al-Mujaadilah:2
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ب ز ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bahan perekat, lekat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melekat, melekatkan,
menempeli, melekap, menempelkan, menancapkan, menjorok,

menonjolkan, memancangkan, menyisipkan, menusuk, menikam,
menancap, berjendol, tetap tinggal, memasukkan, mengeluarkan,

menjulurkan, menjulur, jerejak, membelengket, berlengket, menipu,
mencocokkan, menyuntingkan, mempersisipkan, melunjur,

menjengukkan, ragu-ragu

زِبٍۭ الَّ
tanah liat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

زِبٍۭ إِنَّا َخَلْقنَُٰهم مِّن ِطنيٍ الَّ
sesungguhnya kami (kami) menciptakan mereka dari tanah tanah liat Ash-Shaafaat:11 زِبٍۭ الَّ
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م ز ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna genggaman, palka, pengaruh,

cengkeraman, ruang kapal, tempat barang di kapal, cengkam, kakok,
pitingan, memerintahkan, menyuruh, memerintah, melarang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memegang, menahan,
berpegang, mempertahankan, memuat, mengadakan, memiliki,

mempunyai, menggendong, menyimpan, melakukan, melangsungkan,
berpendapat, menganggap, beranggapan, menggenggam, menguasai,

berisi, menarik, berpikiran, mengukuhi, berteguh, dpt diisi,
mempersandangkan, mempergantungi, terus, meneruskan, melanjuntukan

َوأَْلزََمُهْم لِزَامًۢا لِزَاًما أَنُْلزُِمُكُموَها أَْلزَْمنَُٰه
dan ditetapkanlah

mereka pasti pasti apakah kami akan
pastikannya kalian

kami pastikan /
tetapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍن أَْلزَْمنَُٰه طَِٰٓئرَهُۥ ِفى ُعنُِقِهۦ وَُكلَّ إِنسَٰ
dan tiap-tiap manusia kami pastikan / tetapkan kalungnya di dalam

lehernya
Al-Isra:13 أَْلزَْمنَُٰه

رُِهوَن أَنُْلزُِمُكُموَها َوأَنتُْم َلَها كَٰ
apakah kami akan pastikannya kalian dan kalian padanya orang-

orang yang telah membenci
Huud:28 أَنُْلزُِمُكُموَها

ى َلَكاَن لِزَاًما َوأََجٌل مَُّسمًّ
sungguh adalah pasti dan waktu yang telah sangat menentukan Thaahaa:129 لِزَاًما

َلواَْل ُدَعآؤُُكْم فََقْد َكذَّبْتُْم فََسْوَف يَُكوُن لِزَامًۢا
sekiranya tidak diseru kalian (olehnya) maka sesungguhnya telah

kalian mendustakan maka kelak adalah mereka pasti
Al-Furqon:77 لِزَامًۢا

َوأَْلزََمُهْم َكلَِمَة ٱلتَّْقَوٰى وََكانُٓوا۟ أََحقَّ ِبَها َوأَْهَلَها
dan ditetapkanlah mereka kalimat / seruan takwa dan adalah mereka

lebih berhak dengannya dan ahlinya
Al-Fath:26 َوأَْلزََمُهْم
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ن س ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cara menulis, lidah, kayu

penarik, cara bicara, cara berbicara, cara bercakap, batang penarik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjilat, mengucapkan,

mengumpat

أَْلِسنَِتُكْم أَْلِسنَتُُهْم أَْلِسنَتُُهُم أَْلِسنَتُُكُم أَْلِسنَتَُهم
bahasa-bahasa

kalian lidah-lidah mereka lidah-lidah mereka lidah-lidah kalian lidah-lidah mereka

ِبأَْلِسنَِتِهْم ِبأَْلِسنَِتِهم ِبأَْلِسنَِتُكْم ِبأَْلِسنٍَة أَْلِسنَِتُكْم
dengan lidah

mereka durhaka dengan lidah/lisan
kalian dengan lisan bahasa-bahasa

kalian

لَِسانًا ِبلَِساِنَك ِبلَِساِن ِبلَِساٍن ِبأَْلِسنَِتِهْم
lisan/bahasa dengan

lisan/bahasamu dengan lisan/bahasa dengan lisan/bahasa dengan lidah mereka

لَِساِن لَِسانََك لَِساَن لَِساٌن لَِسانًا
lisan lisanmu/lidahmu lisan/buah tutur lisan/bahasa lisan/bahasa

لَِّساِنى لَِّساُن لَِّسانًا
lisan lisan/bahasa lisan/bahasa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ ِمنُْهْم َلفَِريًقا يَْلُوۥَن أَْلِسنَتَُهم ِبٱْلِكتَِٰب َو
dan sesungguhnya kami dari mereka sungguh segolongan dia

memutar-balikkan lidah-lidah mereka dengan (membaca) Al Kitab
Ali-Imran:78 أَْلِسنَتَُهم
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واََل تَُقوُلوا۟ مِلَا تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم ٱْلَكِذَب
dan jangan kalian mengatakan terhadap apa (kamu) sifatkan/sebutkan

lidah-lidah kalian kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116 أَْلِسنَتُُكُم

َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه َما يَْكرَُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم ٱْلَكِذَب
dan menjadikan bagi Allah apa membenci dan (kamu) ucapkan lidah-

lidah mereka kedustaan / kebohongan
An-Nahl:62 أَْلِسنَتُُهُم

يَْوَم تَْشَهُد َعَليِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَيِْديِهْم
pada hari menyaksikan atas mereka lidah-lidah mereka dan tangan-

tangan mereka
An-Nuur:24 أَْلِسنَتُُهْم

لِِمنَي َوٱْخِتلَُٰف أَْلِسنَِتُكْم َوأَْلوَِٰنُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لِّْلعَٰ
dan perbedaan bahasa-bahasa kalian dan warna kalian sesungguhnya

di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui

Ar-Ruum:22
أَْلِسنَِتُكْم

ًة َعَلى ٱْلَخيِْر فَِإذَا ذََهَب ٱْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ
maka apabila ia melenyapkan ketakutan (mereka) mencaci maki

kalian dengan lisan ketajaman kikir atas/terhadap kebaikan
Al-Ahzab:19 ِبأَْلِسنٍَة

إِذْ تََلقَّْونَُهۥ ِبأَْلِسنَِتُكْم َوتَُقوُلوَن ِبأَفَْواِهُكم مَّا َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم
tatkala (mereka) menemuinya dengan lidah/lisan kalian da

mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa bukankah bagi kalian
dengannya pengetahuan

An-Nuur:15
ِبأَْلِسنَِتُكْم

فَٱْستَْغِفْر َلنَا يَُقوُلوَن ِبأَْلِسنَِتِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
maka mohon ampunan bagi kami mereka mengatakan durhaka apa

yang bukankah di dalam hati mereka
Al-Fath:11 ِبأَْلِسنَِتِهم

َورَِٰعنَا َليًّۢا ِبأَْلِسنَِتِهْم َوطَْعنًا ِفى ٱلدِّيِن
dan yang memelihara kami pemutar balikan dengan lidah mereka dan

celaan di dalam agama
An-Nisa:46 ِبأَْلِسنَِتِهْم

ِبلَِساٍن َعَرِبىٍّ مُِّبنيٍ
dengan lisan/bahasa arab yang nyata

Asy-
Syu'araa':195 ِبلَِساٍن

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ ِبلَِساِن َقْوِمِهۦ
dan tidak kami telah mengutus dari seorang rasul melainkan dengan

lisan/bahasa kaumnya
Ibrahim:4 ِبلَِساِن

َر ِبِه رْنَُٰه ِبلَِساِنَك لِتُبَشِّ فَِإنََّما يَسَّ
maka sesungguhnya hanyalah (dia) memudahkan kami tentangnya

dengan lisan/bahasamu agar kamu memberi kabar gembira
dengannya

Maryam:97
ِبلَِساِنَك
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ُروَن رْنَُٰه ِبلَِساِنَك َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ فَِإنََّما يَسَّ
maka sesungguhnya (dia) memudahkan kami tentangnya dengan

lisan/bahasamu boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan
ingat/mengambil pelajaran

Ad-Dukhaan:58

ُروُن ُهَو أَفَْصحُ ِمنِّى لَِسانًا َوأَِخى هَٰ
dan saudaraku harun dia paling/lebih fasih daripada aku lisan/bahasa Al-Qashash:34 لَِسانًا

ذَا لَِساٌن َعَرِبىٌّ مُِّبنٌي َوهَٰ
dan/sedang ini (Al Quran) lisan/bahasa arab yang nyata An-Nahl:103 لَِساٌن

َوَوَهبْنَا َلُهم مِّن رَّْحَمِتنَا َوَجَعْلنَا َلُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا
dan kami memberikan kepada mereka dari rahmat kami dan kami
menjadikan bagi mereka lisan/buah tutur kebenaran sangat tinggi

Maryam:50 لَِساَن
َوٱْجَعل لِّى لَِساَن ِصْدٍق ِفى ٱْلَءاِخِريَن

dan kamu hendaklah menjadikan bagiku/aku lisan/buah tutur
kebenaran di dalam orang-orang kemudian

Asy-Syu'araa':84

اَل تَُحرِّْك ِبِهۦ لَِسانََك لِتَْعَجَل ِبِهۦٓ
tidak kamu gerakkan dengannya lisanmu/lidahmu karenahendak

menyegerakan dengannya
Al-Qiyaamah:16 لَِسانََك

ُلِعَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ لَِساِن
dikutuk oleh dia orang-orang yang mereka mengingkari dari Bani

Israil atas/terhadap lisan
Al-Maidah:78 لَِساِن

ُروَن َويَِضيُق َصْدِرى واََل يَنطَلُِق لَِساِنى فَأَرِْسْل إَِلىٰ هَٰ
dan menjadi sangat sempit dadaku dan tidak akhirnya dapat

menjalankan lisan maka kamu hendaklah mengutus kepada Harun
Asy-Syu'araa':13 لَِساِنى

ذَا ِكتٌَٰب مَُّصدٌِّق لَِّسانًا َعَرِبيًّا َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan yang membenarkan lisan/bahasa bahasa

arab
Al-Ahqaaf:12 لَِّسانًا

لَِّساُن ٱلَِّذى يُْلِحُدوَن إَِليِْه أَْعَجِمىٌّ
lisan/bahasa yang dijahati kepadanya bahasa ajam An-Nahl:103 لَِّساُن

َوٱْحُلْل ُعْقَدةً مِّن لَِّساِنى
dan lepaskan ikatan dari lisan Thaahaa:27 لَِّساِنى

ٓوِء َوَودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َويَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهم ِبٱلسُّ
dan dia meluaskan kepadamu tangan mereka dan lidah mereka

dengan/pada yang buruk dan menginginkan sekiranya/supaya kalian
mengingkari

Al-
Mumtahinah:2

َوأَْلِسنَتَُهم
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َولَِسانًا َوَشفَتنَْيِ
dan lisan/lidah dan dua buah bibir Al-Balad:9 َولَِسانًا
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ي ض ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nyala api, suasana, laut api,

jolakan, petak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat jalan, menyala dgn

berkobar-kobar

َلظَىٰ تََلظَّىٰ
di sisi menyala-nyala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَنذَرْتُُكْم نَارًا تََلظَّىٰ
maka (ia) peringatkan kalian api menyala-nyala Al-Lail:14 تََلظَّىٰ

َكآلَّ إِنََّها َلظَىٰ
sekali-kali tidak sesungguhnya ia di sisi Al-Ma'arij:15 َلظَىٰ
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ف ط ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebaikan hati, kesopanan,

rasa hormat, budi bahasa, adab, kesopan-santunan, keramahan, hal
terpelajar, keramahtamahan, sifat membujuk, kelembutan, kelembekan,

kelemah-lembutan, kehalusan, basa-basi, jasa, syafakat, guna
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱللَِّطيُف َوْليَتََلطَّْف َلِطيفٌۢ َلِطيٌف َلِطيفًا
sangat halus

dan hendaklah
bersikap lemah

lembut
sangat lembut /

halus
sangat lembut /

halus sangat halus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َلِطيفًا َخِبيًرا
sesungguhnya Allah adalah dia sangat halus maha mengetahui Al-Ahzab:34 َلِطيفًا

َا يََشآُء إِنَّ َربِّى َلِطيٌف ملِّ
sesungguhnya Tuhanku sangat lembut / halus terhadap apadia

kehendaki
Yusuf:100 َلِطيٌف

فَتُْصِبحُ ٱأْلَرُْض ُمْخَضرَّةً إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
maka dijadi bumi (ia[pr]) yang dalam kondisi menghijau

sesungguhnya Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Al-Hajj:63

يَأِْت ِبَها الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
ia mendatangkan / mengumpulkan dengannya Allah sesungguhnya

Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Luqman:16

الـلَّـُه َلِطيفٌۢ ِبِعبَاِدِهۦ يَْرزُُق َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَقِوىُّ ٱْلَعِزيزُ
Allah sangat lembut / halus dengan hamba-hamba-nya dia memberi

rezki siapadia kehendaki dan dia sangat kuat maha perkasa
Asy-Syuura:19 َلِطيفٌۢ

نُْهْم َكْم َلِبثْتُْم َوْليَتََلطَّْف واََل يُْشِعَرنَّ ِبُكْم أََحًدا َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka berapa (kalian)

menempati dan hendaklah bersikap lemah lembut dan janganlah
menyebabkan memberitahukan dengan/kepada kalian

seseorang/siapapun

Al-Kahfi:19
َوْليَتََلطَّْف
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َر َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر ُر َوُهَو يُْدرُِك ٱأْلَبْصَٰ الَّ تُْدرُِكُه ٱأْلَبْصَٰ
tidak dia dapat dicapainya penglihatan (mata) dan dia dia

menyebabkan dapat mencapai penglihatan/yang kelihatan dan dia
sangat halus maha pengungkap

Al-An'aam:103
ٱللَِّطيُف

أاََل يَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر
apakah tidak/tidakkah dia mengetahui siapa/apa dia menciptakan dan

dia sangat halus maha pengungkap
Al-Mulk:14
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ب ع ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna langkah, perpindahan,

giliran, hal buang air besar, berani, olahraga, sport, keolahragaan,
olahragawan, kesenangan, kelakar, jempol, penyolek, senda-gurau,

pincang, timpang, berkemauan, yg mau ikut serta, cacat, cacad, lumpuh,
drama, sandiwara, binatang buruan, perburuan, kelucuan, maksud,

tujuan, pekerjaan, lakon, longgar pasangan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bermain, berjudi, main,

mempertontonkan, main-main, bermain-main, memainkan, menggunakan,
memperdengarkan, mempertandingkan, menempatkan sbg pemain, dolan,

memperadudombakan, memperlawankan, mempertengkarkan,
memperlagakan, mempertentangkan, bertanding dgn, mengambil untung

dr, menyoroti, mengadu-dombakan, berolahraga, memamerkan,
mencemoohkan, memboros, bergerak, memindahkan, berpindah,

mengusulkan, mengisarkan, pindah, menggeser, menggarit, mengangsur,
memilukan, meloncat, menggugah, mengeluarkan, menggerakkan hati,

mengusul, mengubah tempat, mengasak.

َوَلِعبًا لَِٰعِبنَي َلِعٌب َلِعبًا يَْلَعبُوَن
dan permainan orang-orang yang

bermain-main permainan permainan main-main

َويَْلَعْب َويَْلَعبُوا۟ َونَْلَعُب َوَلِعٌب َوَلِعبًا
dan bermain dan main-main dan memain-

mainkan dan permainan dan permainan

ٱللَِّٰعِبنَي
orang-orang yang bermain-main

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا ُضًحى َوُهْم يَْلَعبُوَن يَْلَعبُوَن
dia datang kepada mereka dia datang kepada mereka siksaan Kami

dan mereka dan mereka main-main
Al-A'raaf:98 يَْلَعبُوَن
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َوذَِر ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلِعبًا َوَلْهًوا
peningalan / pembiaran orang-orang yang mereka

mengambil/menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau
Al-An'aam:70 َلِعبًا

َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلِعٌب َوَلْهٌو
dan tidak kehidupan dunia kecuali/selain permainan dan senda gurau Al-An'aam:32 َلِعٌب

إِنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو
sesungguhnya kehidupan dunia permainan dan senda gurau

Muhammad:36

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

َمآَء َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Al-Anbiyaa':16 لَِٰعِبنَي

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما لَِٰعِبنَي مَٰ  َوَما َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan tidak (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua orang-orang yang bermain-main
Ad-Dukhaan:38

َوَلِعبًا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوٱْلُكفَّاَر أَْولِيَآَء
dan permainan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari

sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57 َوَلِعبًا

َلٰوِة ٱتََّخذُوَها ُهزًُوا َوَلِعبًا إِذَا نَاَديْتُْم إَِلى ٱلصَّ  َو
dan jika kalian menyeru/memanggil kepada sholat mereka

mengambilnya olok-olokan dan permainan
Al-Maidah:58

ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوَما هَٰ
dan tidak ini kehidupan dunia kecuali guyonan/permainan dan

permainan
Al-Ankabuut:64 َوَلِعٌب

َوَلِئن َسأَْلتَُهْم َليَُقوُلنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka tentu akan mengatakan

sesungguhnya hanyalah adalah kami mencela/memperolok-olok da
memain-mainkan

At-Taubah:65 َونَْلَعُب

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Az-Zukhruf:83
۟ َويَْلَعبُوا
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فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Al-Ma'arij:42

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ أَرِْسْلُه َمَعنَا َغًدا يَرْتَعْ َويَْلَعْب َو
(kamu[lk]) kirimlah / biarkanlah ia bersama kami besok pagi (ia[lk])

bersuka ria dan bermain dan sesungguhnya kami baginya sungguh
orang-orang yang menjaga

Yusuf:12
َويَْلَعْب

ثُمَّ ذَرُْهْم ِفى َخْوِضِهْم يَْلَعبُوَن
kemudian biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka main-main Al-An'aam:91 يَْلَعبُوَن

 إاِلَّ ٱْستََمُعوهُ َوُهْم يَْلَعبُوَن
melainkan (mereka) mendengarkannya dan mereka main-main

Al-Anbiyaa':2

 بَْل ُهْم ِفى َشكٍّ يَْلَعبُوَن
bahkan mereka di dalam keraguan main-main

Ad-Dukhaan:9

 ٱلَِّذيَن ُهْم ِفى َخْوٍض يَْلَعبُوَن
orang-orang yang mereka di dalam kesesatan main-main

Ath-Thuur:12

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا ِبٱْلَحقِّ أَْم أَنَت ِمَن ٱللَِّٰعِبنَي
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami dengan

benar/sungguh-sungguh ataukah kamu dari/termasuk orang-orang
yang bermain-main

Al-Anbiyaa':55
ٱللَِّٰعِبنَي
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ل ع ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna barangkali, konon, jangan-

jangan, boleh jadi, boleh juga, kalau-kalau, mudah-mudahan, kali,
kiranya, kira-kira, gerangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َلَعلََّك َلَعلَّ فََلَعلََّك تُفْلُِحوَن تُرَْحُموَن
boleh jadi kamu barangkali / boleh

jadi
maka boleh jadi

kamu kalian beruntung kalian mendapat
rahmat

َلَعلَُّهْم َلَعلَّنَا َلَعلَُّكْم َلَعلَُّكم َلَعلََّك
boleh jadi mereka boleh jadi / semoga

kami agar supaya kalian agar supaya kalian boleh jadi kamu

لََّعلَُّهم لََّعلَُّكْم َلَعلِّىٓ َلَعلَُّهۥ َلَعلَُّهْم
boleh jadi mereka agar supaya kalian agar / boleh jadi aku boleh jadi ia boleh jadi mereka

َوَلَعلَُّكْم لََّعلِّىٓ لََّعلَُّهۥ
dan supaya / boleh jadi kalian agar / boleh jadi aku boleh jadi ia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َولِتَتَُّقوا۟ َوَلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن تُرَْحُموَن
untuk diberi peringatan kalian dan supaya bertakwa kalian mendapat

rahmat kalian mendapat rahmat
Al-A'raaf:63 تُرَْحُموَن

َءاآَلَء ٱهللَِّ الـلَّـِه تُفْلُِحوَن تُفْلُِحوَن
maka ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kalian beruntung kalian

beruntung
Al-A'raaf:69 تُفْلُِحوَن

فََلَعلََّك تَارِكٌۢ بَْعَض َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang meninggalkan sebagian apa

diwahyukan/diilhamkan kepadamu
Huud:12 فََلَعلََّك
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فََلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu

sendiri atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka
Al-Kahfi:6

اَعَة تَُكوُن َقِريبًا َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamatadalah

kalian dekat
Al-Ahzab:63 َلَعلَّ

اَعَة َقِريٌب َوَما يُْدِريَك َلَعلَّ ٱلسَّ
dan tidak diberitakan kepadamu barangkali / boleh jadi kiamat sangat

dekat
Asy-Syuura:17

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

فََسبِّحْ َوأَطَْراَف ٱلنََّهاِر َلَعلََّك تَرَْضىٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dan di ujung siang boleh

jadi kamu ia rela/senang
Thaahaa:130 َلَعلََّك

َلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك أاَلَّ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu sendiri

karena adalah mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':3

ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalianusaha untuk diyakini

Arraad:2
َلَعلَُّكم

ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
yang ia menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum

kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:21 َلَعلَُّكْم

َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Baqarah:52

َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk

Al-Baqarah:53

ثُمَّ بََعثْنَُٰكم مِّۢن بَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
kemudian Kami bangkitkan kamu dari sesudah kematian kalian agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Baqarah:56

َوٱذُْكُروا۟ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan kalian hendaklah ingat apa yang tentang (kebenaran) itu agar

supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:63
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َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar supaya

kalian kalian menggunakan akal
Al-Baqarah:73

َوَلُكْم ِفى ٱْلِقَصاِص َحيَٰوةٌ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan bagimu di dalam hukum qishash kehidupan hai golongan orang-

orang yang berpengatahuan agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:179

َكَما ُكِتَب َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
sebagaimana ia telah diwajibkan atas/terhadap orang-orang yang dari

sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:183

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Baqarah:189

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk

kalian ayat-ayat agar supaya kalian kalian memikirkan
Al-Baqarah:219

َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
ayat-ayatNya agar supaya kalian kalian menggunakan akal

Al-Baqarah:242

ُروَن ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَتَفَكَّ فَٱْحتَرََقْت َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
maka dia membakar seperti itulah dia sungguh-sungguh akan

menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat(Nya) agar supaya kalian
kalian memikirkan

Al-Baqarah:266

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayatNya agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Ali-Imran:103

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
maka kalian hendaklah takut Allah agar supaya kalian kalian

berterima kasih
Ali-Imran:123

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Ali-Imran:130

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َوٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul agar supaya kalian

kalian mendapat rahmat
Ali-Imran:132

َورَاِبطُوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah meningkatkan kewaspadaan dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya kalian kalian
beruntung

Ali-Imran:200
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رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َولَِٰكن يُِريُد لِيُطَهِّ
akan tetapi dia menghendaki agar dia membersihkan kalian dan dia
menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih

Al-Maidah:6

ِهُدوا۟ ِفى َسِبيلِِهۦ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن َوٱبْتَُغٓوا۟ إَِليِْه ٱْلَوِسيَلَة َوجَٰ
dan kalian hendaklah cari kepadaNya jalan yang mendekatkan dan

yang melakukan kesungguhan di dalam jalannya agar supaya kalian
kalian beruntung

Al-Maidah:35

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن نَُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ َوٱْحفَظُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan kalian hendaklah menjaga sumpah-sumpah kalian seperti itulah

dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian ayat-
ayatNya agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Maidah:89

يْطَِٰن فَٱْجتَِنبُوهُ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن مِّْن َعَمِل ٱلشَّ
dari perbuatan syaitan maka kalian hendaklah menjauhi agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:90

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan akal agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:100

ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian kalian menggunakan akal
Al-An'aam:151

ُروَن ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian kalian ingat
Al-An'aam:152

ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian bertakwa
Al-An'aam:153

فَٱتَِّبُعوهُ َوٱتَُّقوا۟ َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
maka ikutilah dia dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada

agar supaya kalian kalian mendapat rahmat
Al-An'aam:155

ُروَن َكذَٰلَِك نُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
seperti itulah kami mengeluarkan kematian agar supaya kalian kalian

ingat
Al-A'raaf:57

ِتِهۦ َوٱتَِّبُعوهُ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن ٱلَِّذى يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه وََكلِمَٰ
yang mereka mempercayai kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan

ikutilah dia agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Al-A'raaf:158

َوٱذُْكُروا۟ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan kalian hendaklah ingat apa tentang (kebenaran) itu agar supaya

kalian bertakwa
Al-A'raaf:171
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َوأَنِصتُوا۟ َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan (kalian) diamlah / perhatikanlah agar supaya kalian kalian

mendapat rahmat
Al-A'raaf:204

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Anfaal:26

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati agar supaya kalian kalian berterima kasih
An-Nahl:78

َكذَٰلَِك يُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تُْسلُِموَن
seperti itulah disempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya

kalian berserah diri
An-Nahl:81

ُروَن يَِعظُُكْم َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dia memberi pengajaran kepada kalian agar supaya kalian kalian

ingat
An-Nahl:90

ِكِنُكْم َلَعلَُّكْم تُْسـَُٔلوَن َوَمسَٰ
dan tempat tinggal kalian agar supaya kalian kalian ditanya

Al-Anbiyaa':13

رْنََٰها َلُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َكذَٰلَِك َسخَّ
seperti itulah kami tundukannya bagi kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih
Al-Hajj:36

َوٱْعبُُدوا۟ َربَُّكْم َوٱفَْعُلوا۟ ٱْلَخيَْر َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah menyembah tuhan kalian dan berbuatlah

kebaikan agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Hajj:77

ُروَن ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
yang demikian itu bagi kalian kebaikan bagi kalian agar supaya

kalian kalian ingat
An-Nuur:27

رِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوتُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َجِميًعا أَيَُّه َوُقل لِّْلُمؤِْمنَِٰت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْصَٰ
ٱمْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman
menutup/menahan dari pandangan mereka[pr] dan menjaga kemaluan

mereka[pr] dan (mereka) bertaubatlah kepada Allah semuanya
manakah orang-orang yang beriman agar supaya kalian kalian

beruntung

An-Nuur:31

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأَِطيُعوا۟ ٱلرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah

memberikan zakat dan kalian hendaklah mentaati rasul agar supaya
kalian kalian mendapat rahmat

An-Nuur:56

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61
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َوتَتَِّخذُوَن َمَصاِنعَ َلَعلَُّكْم تَْخُلُدوَن
dan benar-benar mengambil/menjadikan tempat pembuatan (gedung-

gedung) agar supaya kalian mengekal

Asy-
Syu'araa':129

َلواَْل تَْستَْغِفُروَن الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
mengapa tidak minta ampunan Allah agar supaya kalian kalian

mendapat rahmat
An-Naml:46

أَْو َجذَْوٍة مَِّن ٱلنَّاِر َلَعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
atau bara/nyala dari api agar supaya kalian kalian memanaskan badan

Al-Qashash:29

َوَما َخْلفَُكْم َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan tidak belakang kalian agar supaya kalian kalian mendapat rahmat

YaaSiin:45

َوٱْلَغْوا۟ ِفيِه َلَعلَُّكْم تَْغلِبُوَن
dan buatlah keributan tentang (kebenaran) itu agar supaya kalian

dapat mengalahkan
Fush-Shilat:26

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian mendapat rahmat
Al-Hujuraat:10

ُروَن َوِمن ُكلِّ َشىٍْء َخَلْقنَا زَْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dan dari setiap sesuatu (kami) menciptakan berpasang-pasangan agar

supaya kalian kalian ingat

Adz-
Dzaariyaat:49

َقْد بَيَّنَّا َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sungguh telah kami telah menerangkan untuk kalian keterangan-

keterangan agar supaya kalian kalian menggunakan akal
Al-Hadiid:17

َحرَةَ إِن َكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي َلَعلَّنَا نَتَِّبعُ ٱلسَّ
boleh jadi / semoga kami mengikuti ahli-ahli sihir sesungguhnya

adalah mereka mereka para pemenang
Asy-Syu'araa':40 َلَعلَّنَا

فَْليَْستَجِيبُوا۟ لِى َوْليُؤِْمنُوا۟ ِبى َلَعلَُّهْم يَرُْشُدوَن
maka hendaklah memenuhi bagiKu/kepadaKu dan hendaklah

beriman kepadaKu boleh jadi mereka mereka mendapat
petunjuk/kebenaran

Al-Baqarah:186
َلَعلَُّهْم

ُ الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن ِتْلَك َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
itu seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah ayat-

ayatNya kepada manusia boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-Baqarah:187

ُروَن ُ َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayatNya kepada

manusia boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Baqarah:221

َوْجَه ٱلنََّهاِر َوٱْكفُُرٓوا۟ َءاِخرَهُۥ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
wajah siang dan mereka mengingkari akhirnya boleh jadi mereka

mereka kembali
Ali-Imran:72
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رَّآِء َلَعلَُّهْم يَتََضرَُّعوَن فَأََخذْنَُٰهم ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
maka kami ambil/azab mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan

boleh jadi mereka mereka menjadi menunduk
Al-An'aam:42

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang ayat-ayat itu boleh jadi mereka mereka mengerti
Al-An'aam:65

َولَِٰكن ِذْكَرٰى َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
akan tetapi sebutan boleh jadi mereka mereka bertakwa

Al-An'aam:69

ُروَن ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
itu dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah boleh jadi mereka

mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:26

رَُّعوَن رَّآِء َلَعلَُّهْم يَضَّ إآِلَّ أََخذْنَآ أَْهَلَها ِبٱْلبَأَْسآِء َوٱلضَّ
kecuali/melainkan kami telah mengambil penduduknya dengan

kesempitan dan penderitaan boleh jadi mereka mereka merendahkan
diri

Al-A'raaf:94

ُروَن َونَْقٍص مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
dan kekurangan dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:130

يِّـَٔاِت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن ذَٰلَِك َوبََلْونَُٰهم ِبٱْلَحَسنَِٰت َوٱلسَّ
itu dan Kami coba mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-

buruk boleh jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:168

ُروَن فَٱْقُصِص ٱْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
maka ceritakanlah kisah-kisah boleh jadi mereka menjadi

memikirkan
Al-A'raaf:176

ُروَن فََشرِّْد ِبِهم مَّْن َخْلفَُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
maka (kamu) cerai-beraikanlah dengan mereka orang belakang

mereka boleh jadi mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
Al-Anfaal:57

َن َلُهْم َلَعلَُّهْم يَنتَُهوَن إِنَُّهْم آَل أَيْمَٰ
sesungguhnya mereka tidak ada sumpah bagi mereka boleh jadi

mereka melarang
At-Taubah:12

إِذَا رََجُعٓوا۟ إَِليِْهْم َلَعلَُّهْم يَْحذَُروَن
apabila (mereka) kembali kepada mereka boleh jadi mereka mereka

menjaga diri/hati-hati
At-Taubah:122

لََّعلِّىٓ أَرِْجعُ إَِلى ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْعَلُموَن
agar / boleh jadi aku (aku) kembali kepada manusia/orang-orang

boleh jadi mereka mereka mengetahui
Yusuf:46

َلَعلَُّهْم يَْعرِفُونََهآ إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
boleh jadi mereka mengetahuinya[pr] apabila (mereka[lk]) kembali

kepada keluarga mereka boleh jadi mereka mereka kembali
Yusuf:62
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َلَعلَُّهْم يَْعرِفُونََهآ إِذَا ٱنَقَلبُٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
boleh jadi mereka mengetahuinya[pr] apabila (mereka[lk]) kembali

kepada keluarga mereka boleh jadi mereka mereka kembali
Yusuf:62

ُروَن َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia boleh jadi mereka

mereka mudah-mudahan ingat/mengambil pelajaran
Ibrahim:25

َوٱْرزُْقُهم مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَْشُكُروَن
dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

menyukuri
Ibrahim:37

َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن أَْو يُْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا
boleh jadi mereka mereka bertakwa atau menyebabkan akan

menimbulkan bagi mereka pelajaran/peringatan
Thaahaa:113

فََجَعَلُهْم ُجذَٰذًا إاِلَّ َكِبيًرا لَُّهْم َلَعلَُّهْم إَِليِْه يَرِْجُعوَن
maka (ia) menjadikan mereka hancur berpotong-potong kecuali
sangat besar bagi mereka boleh jadi mereka kepadanya mereka

kembali

Al-Anbiyaa':58

َقاُلوا۟ فَأْتُوا۟ ِبِهۦ َعَلىٰٓ أَْعنُيِ ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن
mereka berkata maka kalian hendaklah mendatangkan dengannya

atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi
mereka mereka menyaksikan

Al-Anbiyaa':61

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab boleh jadi mereka

mereka mendapat petunjuk

Al-
Mu'minuun:49

ُروَن مِّن َقبْلَِك َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dari sebelum kamu boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Al-Qashash:46

ُروَن ْلنَا َلُهُم ٱْلَقْوَل َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya telah (kami) sampaikan kepada mereka perkataan

boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Qashash:51

لِيُِذيَقُهم بَْعَض ٱلَِّذى َعِمُلوا۟ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
untuk dirasakan kepada mereka sebagian yang mereka mengerjakan

boleh jadi mereka mereka kembali
Ar-Ruum:41

مِّن َقبْلَِك َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dari sebelum kamu boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk

As-Sajdah:3

َوَلنُِذيَقنَُّهم مَِّن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْدنَىٰ ُدوَن ٱْلَعذَاِب ٱأْلَْكبَِر َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan sungguh dirasakan kepada mereka dari sebagian siksa yang

rendah bukan siksa besar boleh jadi mereka mereka kembali
As-Sajdah:21

َوَجَعَلَها َكلَِمةًۢ بَاِقيًَة ِفى َعِقِبِهۦ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan(ia) menjadikannya satu kalimat (ia[pr]) yang mengkekalkan di

dalam akibatnya boleh jadi mereka mereka kembali
Az-Zukhruf:28
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َوأََخذْنَُٰهم ِبٱْلَعذَاِب َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) timpakan kepada mereka dengan azab boleh jadi mereka

mereka kembali
Az-Zukhruf:48

ُروَن رْنَُٰه ِبلَِساِنَك َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ فَِإنََّما يَسَّ
maka sesungguhnya (dia) memudahkan kami tentangnya dengan

lisan/bahasamu boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan
ingat/mengambil pelajaran

Ad-Dukhaan:58

َوَصرَّفْنَا ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
dan (kami) telah ulang-ulang ayat-ayat boleh jadi mereka mereka

kembali
Al-Ahqaaf:27

ُروَن َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia boleh jadi mereka menjadi memikirkan
Al-Hasyr:21

إِْن أَْدِرى َلَعلَُّهۥ ِفتْنٌَة لَُّكْم َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ َو
dan jika/tidak (aku) mengetahui boleh jadi ia cobaan-cobaan bagi

kalian dan kesenangan sampai waktu tertentu
Al-Anbiyaa':111 َلَعلَُّهۥ

ىٰٓ َوَما يُْدِريَك َلَعلَُّهۥ يَزَّكَّ
dan tidak diberitakan kepadamu boleh jadi ia membersihkan diri

Abasa:3

لًِحا ِفيَما تَرَْكُت َلَعلِّىٓ أَْعَمُل صَٰ
agar / boleh jadi aku amal yang saleh dalam apa/dalam hal (aku)

meninggalkan

Al-
Mu'minuun:100

َلَعلِّىٓ
فَٱثْبُتُوا۟ َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

maka berteguh hatilah kamu dan kalian hendaklah ingat Allah sangat
banyak agar supaya kalian kalian beruntung

Al-Anfaal:45 لََّعلَُّكْم
إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن

sesungguhnya kami (kami) turunkannya bacaan bahasa arab agar
supaya kalian kalian menggunakan akal

Yusuf:2

ًرا َوُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar supaya kalian mereka

mendapat petunjuk
An-Nahl:15

ُروَن ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1

َسـَٔاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر أَْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََّعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
aku akan mendatangkan kepadamu dari padanya dengan berita atau

aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api
agar supaya kalian kalian memanaskan badan

An-Naml:7
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إِنَّا َجَعْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah kami jadikannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Az-Zukhruf:3

َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan dia menjadikan bagi kalian diatasnya jalan-jalan agar supaya

kalian mereka mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:10

َوٱبْتَُغوا۟ ِمن فَْضِل الـلَّـِه َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan carilah dari karunia Allah dan kalian hendaklah ingat Allah

sangat banyak agar supaya kalian kalian beruntung
Al-Jumu'ah:10

لََّعلَُّهم ِبلَِقآِء َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
boleh jadi mereka dengan pertemuan tuhan mereka mereka beriman Al-An'aam:154 لََّعلَُّهم

واََل َشِفيعٌ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
dan tidak penolong boleh jadi mereka mereka bertakwa Al-An'aam:51 لََّعلَُّهْم

َوَجَعْلنَا ِفيَها ِفَجاًجا ُسباًُل لََّعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan kami menjadikan didalamnya (bumi) beberapa jurusan jalan-

jalan boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Anbiyaa':31

ُروَن َوُهًدى َورَْحَمًة لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan petunjuk dan rahmat boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Al-Qashash:43

َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

boleh jadi mereka mereka akan ditolong
YaaSiin:74

ُروَن ِمن ُكلِّ َمثٍَل لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dari setiap perumpamaan boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Az-Zumar:27

ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َغيَْر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
bacaan bahasa arab tidak / bukan / selain yang memiliki kebengkokan

boleh jadi mereka mereka bertakwa
Az-Zumar:28

ُر أَْو يَْخَشىٰ فَُقواَل َلُهۥ َقواًْل لَّيِّنًا لََّعلَُّهۥ يَتَذَكَّ
maka katakanlah baginya perkataan kelunakan/kelembutan boleh jadi

ia menjadi mengingat/berfikir atau takut
Thaahaa:44 لََّعلَُّهۥ

لََّعلِّىٓ أَرِْجعُ إَِلى ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْعَلُموَن
agar / boleh jadi aku (aku) kembali kepada manusia/orang-orang

boleh jadi mereka mereka mengetahui
Yusuf:46 لََّعلِّىٓ
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إِنِّىٓ َءانَْسُت نَارًا لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَقبٍَس
sesungguhnya aku aku melihat api agar / boleh jadi aku aku
mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan nyala api

Thaahaa:10

لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَخبٍَر
agar / boleh jadi aku aku mendatangkan kepada kalian dari padanya

dengan berita
Al-Qashash:29

فَٱْجَعل لِّى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَطَّلِعُ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ
maka buatlah untukku istana agar / boleh jadi aku (aku) melihat

kepada tuhan Musa
Al-Qashash:38

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36

وأَِلُِتمَّ ِنْعَمِتى َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya / boleh

jadi kalian mereka mendapat petunjuk
Al-Baqarah:150 َوَلَعلَُّكْم

َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih

Al-Baqarah:185

َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
An-Nahl:14

لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya istirahat tentang (kebenaran) itu dan supaya mencari dari
karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih

Al-Qashash:73

َولِتَْجِرَى ٱْلفُْلُك ِبأَْمرِِهۦ َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya berlayar perahu dengan perintahnya dan supaya mencari

dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian berterima kasih
Ar-Ruum:46

لِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian kalian

berterima kasih
Faathir:12

ى َوَلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن َولِتَبُْلُغٓوا۟ أََجاًل مَُّسمًّ
dan supaya mencapai waktu yang telah sangat menentukan dan

supaya / boleh jadi kalian kalian menggunakan akal
Ghafir:67

َولِتَبْتَُغوا۟ ِمن فَْضلِِهۦ َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
dan supaya mencari dari karunianya dan supaya / boleh jadi kalian

kalian berterima kasih
Al-Jaatsiyah:12
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َقاُلوا۟ َمْعِذرَةً إَِلىٰ َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
mereka berkata tempat mengumukakan alasan kepada tuhan kalian

dan supaya / boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-A'raaf:164 َوَلَعلَُّهْم

ُل ٱْلَءايَِٰت َوَلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن وََكذَٰلَِك نُفَصِّ
dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu dan supaya / boleh

jadi mereka mereka kembali
Al-A'raaf:174

ُروَن َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ لِتُبنَيِّ
agar kamu menerangkan kepada manusia apa benar-benar diturunkan
kepada mereka dan supaya / boleh jadi mereka menjadi memikirkan

An-Nahl:44
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ن ع ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna laknat, kutuk, sumpah,

umpatan, serapah, tulah, caci maki, sumber kehancuran, umpat, kerama,
seranah, seranah sebab kemalangan, larangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengutuk, menyumpahi,
melaknatkan, memaki, mengumpat, menyumpah, menyeranah,

mendamprat, menyerapah, menganggap tdk bermutu, menggagalkan,
melibatkan, menyangkuntukan, mempersangkuntukan, mencaci,

mencerca, mencaci maki, mencercai, mengejikan, memperkejikan, merasa
jijik, membenci, membencikan, mengutuki, melarang, mencegah

َلَعنَُّٰهْم َلَعنَّآ َلَعنَُهُم َلَعَن فََلْعنَُة
kami mengutuk

mereka (kami) mengutuki sungguh ia
mengutuk mereka (ia) mengutuk maka kutukan

َلْعنَُة َلْعنََة َلْعنًَة َلْعنًا َلَعنَُّٰهْم
kutukan/laknat kutukan kutukan kutukan kami mengutuk

mereka

۟ ُلِعنُوا ُلِعَن َلْعنَِتىٓ َلْعنََت َلْعنَُة
dikutuk dikutuk oleh dia kutukan-ku kutukan kutukan/laknat

لَّْعنَُة لََّعنَُهُم لََّعنَُه لََّعنَْت ُلِعنُوا۟
kutukan/laknat sungguh ia

mengutuk mereka dia mengutukinya dia mengutuk dikutuk

َوَلَعنَُهُم نَْلَعنَُهْم ْلُعوِننَي مَّ لَّْعنََت لَّْعنَُة
dan (ia)

mengutuk/melaknati
mereka

kami mengutuk
mereka yang dikutuk kutukan kutukan/laknat

َويَْلَعُن َوُلِعنُوا۟ َوَلَعنَُهۥ َوَلَعنَُهْم َوَلَعنَُهُم
dan mengutuk dan mereka dikutuk dan dia

mengutuknya
dan (ia) mengutuk

mereka
dan (ia)

mengutuk/melaknati
mereka

5269

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20


Kosakata Al-Quran

يَْلَعِن يَْلَعنُُهُم َوٱْلَعنُْهْم
dia mengutuk dia melaknati/mengutuk mereka dan kutuklah mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن فََلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
maka kutukan Allah atas/terhadap para pembangkang / kafir Al-Baqarah:89 فََلْعنَُة

ِفِريَن َوأََعدَّ َلُهْم َسِعيًرا إِنَّ الـلَّـَه َلَعَن ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah (ia) mengutuk para pembangkang / kafir dan dia

sediakan bagi mereka api yang menyala-nyala
Al-Ahzab:64 َلَعَن

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah An-Nisa:52 َلَعنَُهُم

َلَعنَُهُم الـلَّـُه ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُِّهينًا
sungguh ia mengutuk mereka Allah di dalam dunia dan akherat dan

dia sediakan bagi mereka azab / siksa orang yang menghinakan
Al-Ahzab:57

رَُهْم ُهْم َوأَْعَمىٰٓ أَبْصَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َلَعنَُهُم الـلَّـُه فَأََصمَّ
itulah mereka orang-orang yang sungguh ia mengutuk mereka Allah

lalu tulikan mereka dan butakanlah mata-mata mereka
Muhammad:23

بِْت َب ٱلسَّ أَْو نَْلَعنَُهْم َكَما َلَعنَّآ أَْصحَٰ
atau kami mengutuk mereka sebagaimana (kami) mengutuki

penghuni hari sabtu
An-Nisa:47 َلَعنَّآ

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم َلَعنَُّٰهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوبَُهْم قَِٰسيًَة
maka dengan sebab mereka merusak perjanjian mereka kami

mengutuk mereka dan kami menjadikan hati mereka yang membatu
Al-Maidah:13 َلَعنَُّٰهْم

َربَّنَآ َءاِتِهْم ِضْعفَنْيِ ِمَن ٱْلَعذَاِب َوٱْلَعنُْهْم َلْعنًا َكِبيًرا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah

mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68 َلْعنًا

ِذِه ٱلدُّنْيَا َلْعنًَة َوأُتِْبُعوا۟ ِفى هَٰ
dan diikutilah di dalam ini dunia kutukan Huud:60 َلْعنًَة

ِذِهۦ َلْعنًَة  َوأُتِْبُعوا۟ ِفى هَٰ
dan diikutilah di dalam ini kutukan

Huud:99
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ِذِه ٱلدُّنْيَا َلْعنًَة  َوأَتْبَْعنَُٰهْم ِفى هَٰ
dan (kami) ikutkan/iringkan mereka di dalam ini dunia kutukan

Al-Qashash:42

أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهْم أَنَّ َعَليِْهْم َلْعنََة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka balasan mereka bahwasanya atas mereka kutukan Allah

dan para Malaikat dan manusia mereka semuanya
Ali-Imran:87 َلْعنََة

أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َلْعنَُة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka atas mereka kutukan/laknat Allah dan para Malaikat

manusia mereka semuanya
Al-Baqarah:161 َلْعنَُة

َعَلىٰ َربِِّهْم أاََل َلْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
atas/terhadap tuhan mereka ingatlah kutukan/laknat Allah

atas/terhadap yang mendzalmi
Huud:18

ِذِبنَي ِمَسُة أَنَّ َلْعنََت الـلَّـِه َعَليِْه إِن َكاَن ِمَن ٱْلكَٰ َوٱْلخَٰ
dan yang kelima bahwasanya kutukan Allah atasnya jika adalah dia

dari/termasuk para yang mendustakan
An-Nuur:7 َلْعنََت

إِنَّ َعَليَْك َلْعنَِتىٓ إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan-ku sampai hari

pembalasan
Shaad:78 َلْعنَِتىٓ

ُلِعَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ لَِساِن
dikutuk oleh dia orang-orang yang mereka mengingkari dari Bani

Israil atas/terhadap lisan
Al-Maidah:78 ُلِعَن

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَرُْموَن ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱْلغَِٰفلَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت ُلِعنُوا۟ ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة
sesungguhnya orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita
yang merdeka wanita-wanita yang lalai perempuan-perempuan yang

beriman dikutuk di dalam dunia dan di akhirat

An-Nuur:23
۟ ُلِعنُوا

ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38 لََّعنَْت

لََّعنَُه الـلَّـُه َوَقاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا مَّفُْروًضا
dia mengutukinya Allah dan dia mengucapkan sungguh dia akan

mengambil dari hamba-hamba-mu bagian/sebagian besar yang
ditentukan

An-Nisa:118
لََّعنَُه

مِّن ذَٰلَِك َمثُوبًَة ِعنَد الـلَّـِه َمن لََّعنَُه الـلَّـُه َوَغِضَب َعَليِْه
dari itu yang dibalas disisi Allah orang dia mengutukinya Allah dan

dia memurkai atasnya
Al-Maidah:60

بَل لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم
bahkan sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran mereka Al-Baqarah:88 لََّعنَُهُم
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َولَِٰكن لََّعنَُهُم الـلَّـُه ِبُكفْرِِهْم فَاَل يُؤِْمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل
akan tetapi sungguh ia mengutuk mereka Allah dengan kekafiran

mereka maka tidak mereka beriman kecuali sedikit
An-Nisa:46

أَن لَّْعنَُة الـلَّـِه َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي
bahwa kutukan/laknat Allah atas/terhadap yang mendzalmi Al-A'raaf:44 لَّْعنَُة

ِذِبنَي ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعل لَّْعنََت الـلَّـِه َعَلى ٱْلكَٰ
kemudian kami mohon dengan sungguh-sungguh maka jadikan

kutukan Allah atas/terhadap para yang mendustakan
Ali-Imran:61 لَّْعنََت

ْلُعوِننَي أَيَْن َما ثُِقفُٓوا۟ أُِخذُوا۟ َوُقتُِّلوا۟ تَْقِتياًل مَّ
yang dikutuk dimana saja kalian menjumpai ditangkap dan sering

dibunuh pembunuhan
Al-Ahzab:61 ْلُعوِننَي مَّ

بِْت َب ٱلسَّ أَْو نَْلَعنَُهْم َكَما َلَعنَّآ أَْصحَٰ
atau kami mengutuk mereka sebagaimana (kami) mengutuki

penghuni hari sabtu
An-Nisa:47 نَْلَعنَُهْم

ِقيٌم ِهىَ َحْسبُُهْم َوَلَعنَُهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
dia cukup bagi mereka dan (ia) mengutuk/melaknati mereka Allah

dan bagi mereka siksaan tetap/kekal
At-Taubah:68 َوَلَعنَُهُم

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم َوَلَعنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dan dia memurkai Allah atas mereka dan (ia) mengutuk mereka dan

dia sediakan bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat
kembali

Al-Fath:6
َوَلَعنَُهْم

َوَغِضَب الـلَّـُه َعَليِْه َوَلَعنَُهۥ
dan dia memurkai Allah atasnya dan dia mengutuknya An-Nisa:93 َوَلَعنَُهۥ

ُغلَّْت أَيِْديِهْم َوُلِعنُوا۟ ِبَما َقاُلوا۟
dia membelenggu tangan-tangan mereka dan mereka dikutuk

dengan/disebabkan apamereka berkata
Al-Maidah:64 ۟ َوُلِعنُوا

ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25 َويَْلَعُن

أُ۟ولَِٰٓئَك يَْلَعنُُهُم الـلَّـُه َويَْلَعنُُهُم ٱللَِّٰعنُوَن
itulah mereka dia melaknati/mengutuk mereka Allah dan ia

melaknati/mengutuk mereka para pelaknat/pengutuk
Al-Baqarah:159 َويَْلَعنُُهُم
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َربَّنَآ َءاِتِهْم ِضْعفَنْيِ ِمَن ٱْلَعذَاِب َوٱْلَعنُْهْم َلْعنًا َكِبيًرا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah

mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68 َوٱْلَعنُْهْم

أُ۟ولَِٰٓئَك يَْلَعنُُهُم الـلَّـُه َويَْلَعنُُهُم ٱللَِّٰعنُوَن
itulah mereka dia melaknati/mengutuk mereka Allah dan ia

melaknati/mengutuk mereka para pelaknat/pengutuk
Al-Baqarah:159 يَْلَعنُُهُم

َوَمن يَْلَعِن الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ نَِصيًرا
dan barang siapa dia mengutuk Allah maka sekali-kali tidakdia

mendapatkan baginya yang sangat menolong
An-Nisa:52 يَْلَعِن

إِنَّ َعَليَْك ٱللَّْعنََة إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan[pr] sampai hari

pembalasan
Al-Hijr:35 ٱللَّْعنََة

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱللَّْعنَُة َوَلُهْم ُسٓوُء ٱلدَّاِر
itulah mereka bagi mereka kutukan[pr] dan bagi mereka buruk

tempat
Arraad:25 ٱللَّْعنَُة

َوَلُهُم ٱللَّْعنَُة َوَلُهْم ُسٓوُء ٱلدَّاِر
dan bagi mereka kutukan[pr] dan bagi mereka buruk tempat

Ghafir:52

أُ۟ولَِٰٓئَك يَْلَعنُُهُم الـلَّـُه َويَْلَعنُُهُم ٱللَِّٰعنُوَن
itulah mereka dia melaknati/mengutuk mereka Allah dan ia

melaknati/mengutuk mereka para pelaknat/pengutuk
Al-Baqarah:159 ٱللَِّٰعنُوَن

َجرَةَ ٱمْلَْلُعونََة ِفى ٱْلُقرَْءاِن َونَُخوِّفُُهْم َوٱلشَّ
dan pohon (ia[pr]) yang dikutuki di dalam al-qur'an dan ditakuti

mereka
Al-Isra:60 ٱمْلَْلُعونََة
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ب غ ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keletihan, kepenatan,

kejerihan, pekerjaan yg meletihkan, pekerjaan yg melelahkan, kelesuan,
kecapaian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melelahkan, meletihkan,
menghabiskan tenaga, berlelah, mencapaikan

لُُّغوٍب ُلُغوٌب
kelelahan keletihan / kelesuan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَا ِفيَها ُلُغوٌب نَا ِفيَها نََصٌب واََل يََمسُّ اَل يََمسُّ
tidak menyentuh kami di dalamnya kelelahan dan tidak menyentuh

kami di dalamnya keletihan / kelesuan
Faathir:35 ُلُغوٌب

نَا ِمن لُُّغوٍب َوَما َمسَّ
dan tidak (mereka berdua) menimpa kami dari kelelahan Qaaf:38 لُُّغوٍب
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و غ ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegugupan, kicauan, omong

kosong, nonsen, khayalan, sinar bulan, khayal, obrolan, percakapan ramah
tamah, kecebong, chat, chatter, chitchat, small talk, gab, babble, tale, talk,
gup, prattle, scandal, gukabar angin, buah mulut, gunjing, ocehan, belu-
belai, kongko, cengkerama, retak, celah, letusan, dentuman, percobaan,
bobos, rekah, bunyi tajam, suara nyaring, keparauan, sesuatu yg sangat

baik, suara laki-laki dewasa, cakap angin, kecek, kecek-kecek, kesenangan
bicara

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkicau, bercicit, beromong,
beromong kosong, terkekek-kekek, terkikik-kikik, terkikih-kikih,

mengobrol, bergunjing, mengoceh, menceloteh, merepet, menggigil,
mengomong kosong, mericau, gemeletak, gemertak, mengobrolkan,

bermulut, bercakap-cakap, omong-omong, retak, meretak, memecahkan,
pecah, membuka, meretakkan, meletik, menguasai, membuktikan,
menggilakan, menjadi tdk berdaya, menodai nama baik, berlagak

۟ َوٱْلَغْوا لَِٰغيًَة َلْغٌو َلْغًوا ِبٱللَّْغِو
dan buatlah
keributan

(ia[pr]) yang
menyia-nyiakan ketersia-siaan ketersia-siaan dengan tidak

sengaja

ٱللَّْغِو ٱللَّْغَو
perkara yang sia-sia perkara yang sia-sia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِنُكْم الَّ يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah dengan tidak sengaja di dalam /

pada sumpah-sumpah kalian
Al-Baqarah:225 ِبٱللَّْغِو

ِنُكْم اَل يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah karena main-main di dalam / pada

sumpah-sumpah kalian
Al-Maidah:89

وا۟ ِكَراًما وا۟ ِبٱللَّْغِو َمرُّ إِذَا َمرُّ َوٱلَِّذيَن اَل يَْشَهُدوَن ٱلزُّوَر َو
dan orang-orang yang tidak mereka menyaksikan palsu dan apabila

melalui dengan perkara sia-sia melalui kemuliaan/kehormatan
Al-Furqon:72
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الَّ يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا إاِلَّ َسلًَٰما
tidak mereka mendengar didalamnya (surga) ketersia-siaan kecuali

keselamatan
Maryam:62 َلْغًوا

اَل يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا واََل تَأِْثيًما
tidak mereka mendengar didalamnya ketersia-siaan dan tidak

menimbulkan dosa
Al-Waqi'a:25

الَّ يَْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا واََل ِكذَّٰبًا
tidak mereka mendengar di dalamnya ketersia-siaan dan tidak dusta

An-Naba:35

يَتَنَٰزَُعوَن ِفيَها َكأًْسا الَّ َلْغٌو ِفيَها واََل تَأِْثيٌم
saling berbantah/berselisih didalamnya piala/gelas tidak ada ketersia-

siaan didalamnya dan tidak ada perbuatan dosa besar
Ath-Thuur:23 َلْغٌو

الَّ تَْسَمعُ ِفيَها لَِٰغيًَة
tidak mendengar di dalamnya (ia[pr]) yang menyia-nyiakan

Al-
Ghaashiyah:11 لَِٰغيًَة

َوٱْلَغْوا۟ ِفيِه َلَعلَُّكْم تَْغلِبُوَن
dan buatlah keributan tentang (kebenaran) itu agar supaya kalian

dapat mengalahkan
Fush-Shilat:26 ۟ َوٱْلَغْوا

إِذَا َسِمُعوا۟ ٱللَّْغَو أَْعرَُضوا۟ َعنُْه َو
dan apabila Maha mendengar perkara yang sia-sia (mereka[lk])

memalingkan dari padanya
Al-Qashash:55 ٱللَّْغَو

َوٱلَِّذيَن ُهْم َعِن ٱللَّْغِو ُمْعرُِضوَن
dan orang-orang yang mereka dari perkara yang sia-sia orang-orang

yang memalingkan
Al-Mu'minuun:3 ٱللَّْغِو
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ت ف ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kol daun, tangkapan,

pegangan, jepitan, udang di balik batu, maksud tersembunyi, calon suami,
jepit, tipu daya, tipu muslihat, gesper

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menarik, memikat, membiusi,
membiuskan, menangkap, mengerti, mencekau, naik, ketularan,

menyergap, menangkapi, mencedok, menyangkut, menyela, mengajak,
menggoda, mengumpani, menjerat, membujuk

يَْلتَِفْت لِتَْلِفتَنَا
memalingkan untuk memalingkan kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َوَجْدنَا َعَليِْه َوَما نَْحُن َلُكَما ِبُمؤِْمِننَي َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَْلِفتَنَا َعمَّ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari apa kami mendapati atasnya dan tidak kami
bagi kamu berdua terhadap para yang mempercayai

Yunus:78
لِتَْلِفتَنَا

واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد إِنَُّهۥ ُمِصيبَُها َمآ أََصابَُهْم
dan jangan memalingkan diantara kalian seorang sesungguhnya dia

bencananya apa dia menimpa mereka
Huud:81 يَْلتَِفْت

َوٱتَِّبعْ أَْدبَٰرَُهْم واََل يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحٌد
dan ikutilah belakang mereka dan jangan memalingkan diantara

kalian seorang
Al-Hijr:65
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ح ف ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bekas luka bakar,

pembakaran, luka terbakar, luka hangus, luka kebakaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghanguskan, terbakar,
membakar, mengubah warna karena panas, menyakiti hati, menyala,
membara, bernyala, memboroskan, memasang, adalah panas, adalah

hangus, membuat marah

تَْلفَحُ
membakar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لُِحوَن تَْلفَحُ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر َوُهْم ِفيَها كَٰ
membakar wajah-wajah mereka api neraka dan mereka didalamnya

orang-orang yang telah bermuka masam

Al-
Mu'minuun:104

تَْلفَحُ
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ض ف ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lafal, pelafalan, ucapan, cara

mengucapkan, artikulasi, sambungan, pengumuman, pemberitahuan,
ucapan yg jelas, penyemburan, pengusiran, pelemparan, emisi, pancaran,

pemancaran, pengeluaran, bersambung, pandai berbicara, pandai
mengeluarkan pikirannya, galir, pelepasan, pembebasan, keluarnya,
pembongkaran, pemberhentian, kotoran, pelaksanaan, pemecatan,

penembakan, penetapan, air liur, air ludah, tempat memanggang, bura,
hujan gerimis, hujan rintik-rintik, memancarkan, mengeluarkan,

menyinarkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengucapkan, melafalkan,
mengumumkan, memutuskan, menyatakan, menjatuhkan, mengatakan,
berkata, berucap, mengira, bilang, kata, mengomong, ujar, berpendapat,

membilangkan, memperikan, pandai berbicara, pandai mengeluarkan
pikirannya, galir, nimblemengucapkan dgn jelas, bersambung,

mengucapkan dgn jelas, memberitahukan, menyuarakan, menyanyi,
membunyikan, mengeluarkan, membuang, halau, mengucilkan, memecat,

menghembuskan, memaksa keluar, menendang, mengusir, menyemburkan,
menyemprotkan, melepaskan, membebaskan, memberhentikan,

memperhentikan, memangkalkan, melaksanakan, keluar, mengalirkan,
menjalankan, menunaikan, membongkar, meletus, melunasi, menurunkan,

menyalurkan, menembak, menagih, meludah, berludah, menusuk

يَْلِفُظ
mengeja

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مَّا يَْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَديِْه رَِقيٌب َعِتيٌد
tidak mengeja dari perkataan kecuali di sisinya pengawas / penunggu

yang sedia/hadir
Qaaf:18 يَْلِفُظ
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ف ف ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna selendang, selubung, twist,

putaran, pelintir, lilitan, simpul, tikungan, gulungan, salah urat, lilit,
lingkaran, belit, belitan, gelung, gelungan, gulung, gelendong, liku,
perasaan gelisah, perasaan bingung, lekok, berseluk, yg melingkar,

berliku-liku, kilang-kelok, belokan, berbukit, melandai, berbukit-bukit, yg
berombak-ombak, pusingan, penutup, lindungan, sampul, sarung, tutup,

tudung, perlindungan, kedok, selimut, kulit, kain penutup, ulas,
selongsong, kelumun, pelupuk, perkulitan, balutan, balut, petak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membungkus, menyelimuti,
menyembunyikan, membalut, memalut, melilitkan, membelitkan,

mengebatkan, melibat, memutar, memuntir, memilin, memulas, memintal,
berliku-liku, memutarbalikkan, menggeliat, membelit, menjalin,

melembarkan, memperselukkan, memutarkan, mengikatkan, berbelok-
belok, mengalir berliku-liku, melilit, berbelit, menggulung,

membaluntukan, berkelok-kelok, memeluk, menciumi, menyampirkan,
berbelit-belit, bergelung, melingkar, berlingkar, membelitkan diri,

melekung, menyingsingkan, bertumpuk, pening, terkejut, terhuyung-
huyung, menggelendong, berputar-putar, terayun-ayun, berputar, pusing,
memusingkan, berolak, cepat berbalik, dibawa pergi dgn cepat, melipat,
menggulung tikar, menutupi, mencakup, menutup, meliputi, melindungi,

melingkupi, menempuh, melapisi, membukut, meliput, menyungkup,
mengulas, mengulasi, memperlarikan, menyamak, menabiri,

memperlindungkan, memperlindungi, menangkupkan, mengalasi,
menjaring, melingkari, merangkul, merangkum, mengelilingi, mengepung,

melingkungi, mengurung, melengkungi

َوٱْلتَفَِّت َلِفيفًا أَْلفَافًا
dan bertaut/berbelit bercampur baur lebat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجنٍَّٰت أَْلفَافًا
dan surga lebat An-Naba:16 أَْلفَافًا

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة ِجئْنَا ِبُكْم َلِفيفًا
maka apabila dia datang janji akhirat kami datangkan dengan/kepada

kalian bercampur baur
Al-Isra:104 َلِفيفًا
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اِق اُق ِبٱلسَّ َوٱْلتَفَِّت ٱلسَّ
dan bertaut/berbelit betis dengan betis Al-Qiyaamah:29 َوٱْلتَفَِّت
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ي ف ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna belitan, belit, belokan, lekok,

berseluk, yg melingkar, berliku-liku, kilang-kelok, berbukit, melandai,
berbukit-bukit, yg berombak-ombak, bahan bakar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi dgn bahan bakar

َوأَْلفَيَا أَْلفَيْنَا أَْلفَْوا۟
dan (keduanya) mendapati (kami) mendapatkan (kalian) dapatlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
إِنَُّهْم أَْلفَْوا۟ َءابَآَءُهْم َضآلِّنَي

sesungguhnya mereka (kalian) dapatlah bapak-bapak mereka orang-
orang yang sesat

Ash-Shaafaat:69 ۟ أَْلفَْوا
َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َمآ أَْلفَيْنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ

mereka berkata bahkan mengikuti apa (kami) mendapatkan atasnya
bapak / nenek moyang kami

Al-Baqarah:170 أَْلفَيْنَا
َوأَْلفَيَا َسيَِّدَها َلَدا ٱْلبَاِب َقاَلْت

dan (keduanya) mendapati tuannya di sisi pintu dia mengatakan Yusuf:25 َوأَْلفَيَا
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hء ق ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pertandingan, korek, korek

api, tandingan, geretan, perkawinan, tara, mancis, penggesek api,
timbangan, tolok, sesuatu yg serasi, sesuatu yg sepadan, konkurs, tempat
pertemuan, janji, penunjukan, pengangkatan, janji bertemu, penetapan,
jabatan, pekerjaan, kencan, petunjukan, benuman, asprak, pesta malam,
kongres, muktamar, konvensi, perkenalan, persetubuhan, perjumpaan,

pertempuran, rapat, sidang, perkumpulan, begadrung, papakan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghadapi, cocok,
mencocokkan, menyetel, bertanding, menandingi, jodoh, setel,

mengawinkah, menjumpai, mengalami, bertemu dgn, berjumpa secara
kebetulan, menemukan secara kebetulan.

أَْلَقىَٰهآ أَْلَقىٰ أَْلَقى أَْلَقْوا۟ أَُءْلِقىَ
dia melemparkan
kepada mereka

berdua
dia melemparkan dia melemparkan mereka

melemparkan apakah ditemukan

أَْلِق أَْلُقوا۟ أَْلَقىٰٓ أَْلَقىُٰه أَْلَقىَٰهآ
kamu hendaklah

melemparkan
kalian hendaklah

melemparkan dia melemparkan dilemparkanlah
kepadanya

dia melemparkan
kepada mereka

berdua

أُْلِقىَ أُْلُقوا۟ أَْلِقيَا أَْلِقَها أَْلِق
dijatuhkan/lemparkan (kalian)

lemparkanlah lemparkanlah lemparkanlah ia kamu hendaklah
melemparkan

تَْلَقْوهُ تََلقَّْونَُهۥ ِبلَِقآِء ِبلَِقآِئ أُْلِقىَ
kalian menemuinya (mereka)

menemuinya dengan pertemuan dengan pertemuan dijatuhkan/lemparkan

ِتْلَقآَء تُْلِقىَ تُْلُقوَن تُْلُقوا۟ تَْلَقْوهُ
pelemparan kamu melemparkan kalian menemui

kalian dilemparkan /
ditemui /

disampaikan
kalian menemuinya
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۟ فَأَْلَقُوا َسنُْلِقى َسأُْلِقى ِتْلَقآِئ ِتْلَقآَء
lalu (mereka)

melemparkanlah akan melemparkan kelak akan aku
melemparkan pelemparanku pelemparan

فَأَْلُقوهُ فَأَْلَقىَٰها فَأَْلَقىٰ فَأَْلَقْوا۟ فَأَْلَقُوا۟
lalu lemparkanlah ia maka lemparkanlah

ia
maka dia

melemparkan
lalu (mereka)

melemparkanlah
lalu (mereka)

melemparkanlah

فَأُْلِقىَ فَأَْلِقيَاهُ فَأَْلِقيِه فَأَْلِقْه فَأَْلُقوهُ
maka dilempar maka (kamu)

lemparkanlah dia lalu lemparkanlah ia maka (kamu)
lemparkanlah ia lalu lemparkanlah ia

فَُملَِٰقيِه فَْليُْلِقِه فَتُْلَقىٰ فَتََلقَّىٰٓ فَأُْلِقىَ
maka orang yang

menemuinya
maka

dilemparkannya maka dilemparkan maka menemui maka dilempar

۟ َلُقوا َلتَُلقَّى فَٱمْلُْلِقيَِٰت فَٱْلتََقى فَُملَِٰقيِه
mereka menemui sungguh kamu

diperkenalkan
lalu yang

menyampaikan maka bertemulah maka orang yang
menemuinya

َلِقينَا َلِقيتُْم َلِقيتُُم َلُقوُكْم َلُقوا۟
(kami) menemui (kalian) menemui (kalian) menemui mereka menemui

kalian mereka menemui

لَِقآَءنَا لَِقآَء لَِٰقيِه َلِقيَا َلِقينَا
pertemuan dengan

kami pertemuan orang-orang yang
menemuinya

(mereka berdua)
menemui (kami) menemui

ُملَِٰقيُكْم ُملٍَٰق لَِّقآِئِهۦ لَِّقآِء لَِقآَءنَا
orang-orang yang
menemui kalian

orang yang
menemui pertemuannya pertemuan pertemuan dengan

kami

َوأَْلَقْت ْلُقوَن مُّ لَُٰقوهُ مُّ لَُٰقوا۟ مُّ ُملَِٰقيُكْم
dan (ia)

melemparkan
orang-orang yang

melemparkan
orang-orang yang

menemuinya
orang-orang yang

menemuinya
orang-orang yang
menemui kalian
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َوأَْلَقيُْت َوأَْلَقىٰ َوأَْلَقى َوأَْلَقْوا۟ َوأَْلَقْت
dan (aku)

lemparkanlah
dan kamu

lemparkanlah
dan kamu

lemparkanlah
dan mereka

melemparkan
dan (ia)

melemparkan

َوأُْلِقىَ َوأَْلِق َوأَْلُقوهُ َوأَْلَقيْنَا َوأَْلَقيُْت
dan dia dilemparkan dan lemparkanlah dan (kalian)

lemparkanlah ia
dan kami telah
melemparkan

dan (aku)
lemparkanlah

َولَِقآِئ َولَِقآِء َوَلقَّىُٰهْم َوتَتََلقَّىُٰهُم َوأُْلِقىَ
dan pertemuan dan pertemuan

dan (ia)
melemparkan

mereka
dan (kamu)

menemui mereka dan dia dilemparkan

۟ َويُْلُقٓوا َويَُلقَّْوَن َولَِقآِئِهۦٓ َولَِقآِئِهۦ َولَِقآِئ
dan mereka

melemparkan
dan akan disambut

(mereka)
dan pertemuan

dengannya
dan pertemuan

dengannya dan pertemuan

يَْلَقْوَن
menemui

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَُءْلِقىَ ٱلذِّْكُر َعَليِْه ِمۢن بَيِْننَا
apakah ditemukan peringatan atasnya dari antara kita Al-Qamar:25 أَُءْلِقىَ

آ أَْلَقْوا۟ َسَحُرٓوا۟ أَْعنُيَ ٱلنَّاِس َقاَل أَْلُقوا۟ فََلمَّ
dia mengatakan kalian hendaklah melemparkan maka setelah mereka

melemparkan mereka menyihir mata-mata manusia
Al-A'raaf:116 ۟ أَْلَقْوا

ْحُر آ أَْلَقْوا۟ َقاَل ُموَسىٰ َما ِجئْتُم ِبِه ٱلسِّ فََلمَّ
maka setelah mereka melemparkan dia mengatakan Musa apa

(kalian) mendatangkan dengannya sihir
Yunus:81

اِمِرىُّ فََقذَفْنََٰها فََكذَٰلَِك أَْلَقى ٱلسَّ
maka (kami) melemparkannya maka demikian itu dia melemparkan

Samiri
Thaahaa:87 أَْلَقى

يْطَُٰن ِفىٓ أُْمِنيَِّتِهۦ إآِلَّ إِذَا تََمنَّىٰٓ أَْلَقى ٱلشَّ
melainkan apabila (ia) supaya mengangan-angankan dia

melemparkan syaitan di dalam / pada angan-angannya
Al-Hajj:52
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ْمعَ َوُهَو َشِهيٌد أَْو أَْلَقى ٱلسَّ
atau dia melemparkan pendengaran dan dia sangat penyaksi

Qaaf:37

َل َمْن أَْلَقىٰ إِمَّآ أَن نَُّكوَن أَوَّ َو
dan/atau apakah bahwa adalah kami paling pertama orang dia

melemparkan
Thaahaa:65 أَْلَقىٰ

َوَلْو أَْلَقىٰ َمَعاِذيرَهُۥ
walaupun/meskipun dia melemparkan tempat mengemukakan

uzurnya/alasan-alasannya
Al-Qiyaamah:15

نُْه فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ وََكلَِمتُُهۥٓ أَْلَقىَٰهآ إَِلىٰ َمْريََم َوُروٌح مِّ
dan kalimatnya dia melemparkan kepada mereka berdua kepada

Maryam dan roh dari padanya maka kalian hendaklah beriman
kepada Allah dan rasul-rasulnya

An-Nisa:171
أَْلَقىَٰهآ

آ أَن َجآَء ٱْلبَِشيُر أَْلَقىُٰه َعَلىٰ َوْجِهِهۦ فََلمَّ
maka tatkala telah dia datang pembawa kabar gembira

dilemparkanlah kepadanya atas/terhadap wajahnya
Yusuf:96 أَْلَقىُٰه

لََٰم فَتَبَيَّنُوا۟ واََل تَُقوُلوا۟ مِلَْن أَْلَقىٰٓ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka kalian hendaklah teliti dan jangan kalian mengatakan kepada

orang yang dia melemparkan kepada kalian penyerahan/tunduk
An-Nisa:94 أَْلَقىٰٓ

آ أَْلَقْوا۟ َسَحُرٓوا۟ أَْعنُيَ ٱلنَّاِس َقاَل أَْلُقوا۟ فََلمَّ
dia mengatakan kalian hendaklah melemparkan maka setelah mereka

melemparkan mereka menyihir mata-mata manusia
Al-A'raaf:116 ۟ أَْلُقوا

ْلُقوَن أَْلُقوا۟ َمآ أَنتُم مُّ
kalian hendaklah melemparkan apa kalian orang-orang yang

melemparkan
Yunus:80

۟  َقاَل بَْل أَْلُقوا
dia mengatakan bahkan kalian hendaklah melemparkan

Thaahaa:66

ْلُقوَن َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ أَْلُقوا۟ َمآ أَنتُم مُّ
dia mengatakan kepada mereka Musa kalian hendaklah melemparkan

apa-apa kalian orang-orang yang melemparkan
Asy-Syu'araa':43

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْلِق َعَصاَك
dan kami telah wahyukan kepada Musa bahwa kamu hendaklah

melemparkan tongkatmu
Al-A'raaf:117 أَْلِق

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan kamu hendaklah melemparkan tongkatmu maka tatkala melihat

menjadi cepat menggerakkan seakan-akan ia ular
Al-Qashash:31
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َقاَل أَْلِقَها يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan lemparkanlah ia ya Musa Thaahaa:19 أَْلِقَها

أَْلِقيَا ِفى َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد
lemparkanlah di dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang sangat

kafir keras kepala
Qaaf:24 أَْلِقيَا

إِذَآ أُْلُقوا۟ ِمنَْها َمَكانًا َضيًِّقا َو
dan apabila (kalian) lemparkanlah dari padanya/didalamnya

tempat/kedudukan kesempitan
Al-Furqon:13 ۟ أُْلُقوا

إِذَآ أُْلُقوا۟ ِفيَها َسِمُعوا۟ َلَها َشِهيًقا َوِهىَ تَفُوُر
apabila (kalian) lemparkanlah di dalamnya (ia[pr]) yang satu baginya

jeritan / rintihan dan ia mendidih
Al-Mulk:7

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلُؤا۟ إِنِّىٓ أُْلِقىَ إَِلىَّ ِكتٌَٰب َكِريٌم
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka sesungguhnya aku

dijatuhkan/lemparkan kepadaku catatan / ketetapan (ia[lk]) yang
sangat mulia

An-Naml:29
أُْلِقىَ

فََلوآَْل أُْلِقىَ َعَليِْه أَْسِورَةٌ مِّن ذََهٍب
maka mengapa tidak dijatuhkan/lemparkan atasnya gelang-gelang

dari emas
Az-Zukhruf:53

ُكلََّمآ أُْلِقىَ ِفيَها فَْوٌج َسأََلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم نَِذيٌر
setiap apa dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia)

menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan

Al-Mulk:8

ِفُروَن إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس ِبلَِقآِئ َربِِّهْم َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dengan

pertemuan tuhan mereka benar-benar orang-orang yang telah ingkar
Ar-Ruum:8 ِبلَِقآِئ

َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan pertemuan Allah
Al-An'aam:31 ِبلَِقآِء

لََّعلَُّهم ِبلَِقآِء َربِِّهْم يُؤِْمنُوَن
boleh jadi mereka dengan pertemuan tuhan mereka mereka beriman

Al-An'aam:154

يَتََعارَفُوَن بَيْنَُهْم َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء الـلَّـِه
saling berkenalan diantara mereka sungguh telah ia telah merugi
orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan pertemuan

Allah

Yunus:45

ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalian usaha untuk diyakini

Arraad:2
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وََكذَّبُوا۟ ِبلَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َوأَتْرَفْنَُٰهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan mereka mendustakan dengan pertemuan akhirat dan (kami)

mewahkanlah mereka di dalam kehidupan dunia

Al-
Mu'minuun:33

ِفُروَن بَْل ُهم ِبلَِقآِء َربِِّهْم كَٰ
bahkan mereka dengan pertemuan tuhan mereka orang-orang yang

telah kafir
As-Sajdah:10

إِذْ تََلقَّْونَُهۥ ِبأَْلِسنَِتُكْم َوتَُقوُلوَن ِبأَفَْواِهُكم مَّا َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم
tatkala (mereka) menemuinya dengan lidah/lisan kalian da

mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa bukankah bagi kalian
dengannya pengetahuan

An-Nuur:15
تََلقَّْونَُهۥ

أَن تَْلَقْوهُ فََقْد َرأَيْتُُموهُ َوأَنتُْم تَنظُُروَن
bahwa kalian menemuinya maka sesungguhnya telah kalian telah

melihatnya dan kalian kalian memperhatikan
Ali-Imran:143 تَْلَقْوهُ

واََل تُْلُقوا۟ ِبأَيِْديُكْم إَِلى ٱلتَّْهُلَكِة
dan jangan kalian dilemparkan / ditemui / disampaikan dengan

tangan-tangan kalian kepada/kedalam kebinasaan
Al-Baqarah:195 ۟ تُْلُقوا

تُْلُقوَن إَِليِْهم ِبٱمْلََودَِّة
kalian menemui kepada mereka dengan kasih sayang

Al-
Mumtahinah:1 تُْلُقوَن

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِمَّآ أَن تُْلِقىَ
mereka berkata ya Musa apakah/ataukah bahwa kamu melemparkan Al-A'raaf:115 تُْلِقىَ

 َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِمَّآ أَن تُْلِقىَ
mereka berkata ya Musa apakah bahwa kamu melemparkan

Thaahaa:65

ِب ٱلنَّاِر رُُهْم ِتْلَقآَء أَْصحَٰ إِذَا ُصرِفَْت أَبْصَٰ َو
dan apabila dia telah dipalingkan pandangan mereka pelemparan

kaum/golongan neraka
Al-A'raaf:47 ِتْلَقآَء

َه ِتْلَقآَء َمْديََن َا تََوجَّ َوملَّ
dan tatkala (ia) sengaja menghadap pelemparan Madyan

Al-Qashash:22

ُقْل َما يَُكوُن لِىٓ أَْن أُبَدَِّلُهۥ ِمن ِتْلَقآِئ نَفِْسىٓ
kamu hendaklah mengatakan tidak ada adalah mereka bagiku untuk

aku menggantinya dari pelemparanku diriku
Yunus:15 ِتْلَقآِئ

َسأُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
kelak akan aku melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang

mereka mengingkari ketakutan itu
Al-Anfaal:12 َسأُْلِقى
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َسنُْلِقى ِفى ُقُلوِب ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱلرُّْعَب
akan melemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang mereka

mengingkari ketakutan itu
Ali-Imran:151 َسنُْلِقى

إِنَّا َسنُْلِقى َعَليَْك َقواًْل ثَِقياًل
sesungguhnya kami akan melemparkan atas kamu perkataan beban

Al-
Muzzammil:5

َلَم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُسٓوءٍۭ فَأَْلَقُوا۟ ٱلسَّ
lalu (mereka) melemparkanlah penyerahan/tunduk tidak adalah kam

mengerjakan dari jelek
An-Nahl:28 ۟ فَأَْلَقُوا

ِذبُوَن فَأَْلَقْوا۟ إَِليِْهُم ٱْلَقْوَل إِنَُّكْم َلكَٰ
lalu (mereka) melemparkanlah kepada mereka perkataan

sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang telah mendustakan
An-Nahl:86 ۟ فَأَْلَقْوا

فَأَْلَقْوا۟ ِحبَاَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا۟ ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن ٱْلغَٰلِبُوَن
lalu (mereka) melemparkanlah tali-tali mereka dan tongkat-tongkat

mereka dan mereka berkata dengan kekuasaan / kekuatan fir'aun
sesungguhnya kami pasti (kami) orang-orang yang

mengalahkan/menang

Asy-Syu'araa':44

فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata Al-A'raaf:107 فَأَْلَقىٰ

فَأَْلَقىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ ثُْعبَاٌن مُِّبنٌي
maka dia melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba dia ular yang nyata

Asy-Syu'araa':32

فَأَْلَقىٰ ُموَسىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ تَْلَقُف َما يَأِْفُكوَن
maka dia melemparkan Musa tongkatnya maka tiba-tiba dia dia

menelan apa-apa mereka memalingkan
Asy-Syu'araa':45

فَأَْلَقىَٰها فَِإذَا ِهىَ َحيٌَّة تَْسَعىٰ
maka lemparkanlah ia maka tiba-tiba dia ularmerayap Thaahaa:20 فَأَْلَقىَٰها

ذَا فَأَْلُقوهُ َعَلىٰ َوْجِه أَِبى ٱذَْهبُوا۟ ِبَقِميِصى هَٰ
(kalian) pergilah dengan bajuku ini lalu lemparkanlah ia atas/terhadap

wajah ayahku
Yusuf:93 فَأَْلُقوهُ

َقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َلُهۥ بُنْيَٰنًا فَأَْلُقوهُ ِفى ٱْلَجِحيمِ
mereka berkata bangunkanlah/dirikanlah baginya suatu bangunan lalu

lemparkanlah ia di dalam api yang menyala
Ash-Shaafaat:97

ذَا فَأَْلِقْه إَِليِْهْم ٱذَْهب بِِّكتَِٰبى هَٰ
(kamu) pergilah dengan kitabku ini maka (kamu) lemparkanlah ia

kepada mereka
An-Naml:28 فَأَْلِقْه

فَِإذَا ِخفِْت َعَليِْه فَأَْلِقيِه ِفى ٱْليَمِّ
maka apabila (kamu[pr]) takut atasnya lalu lemparkanlah ia di dalam

laut
Al-Qashash:7 فَأَْلِقيِه
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ِديِد فَأَْلِقيَاهُ ِفى ٱْلَعذَاِب ٱلشَّ
maka (kamu) lemparkanlah dia di dalam siksa sangat keras/berat Qaaf:26 فَأَْلِقيَاهُ

ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir sujudmereka berkata kami telah

beriman dengan tuhan Harun dan Musa
Thaahaa:70 فَأُْلِقىَ

جِِديَن َحرَةُ سَٰ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir mereka bersujud

Asy-Syu'araa':46

ٍت بِِّهۦ َكلِمَٰ فَتََلقَّىٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ
maka menemui Adam dari tuhannya satu kalimat Al-Baqarah:37 فَتََلقَّىٰٓ

فَتُْلَقىٰ ِفى َجَهنََّم َمُلوًما مَّْدُحوًرا
maka dilemparkan di dalam neraka jahanam tempat / waktu tercela

orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:39 فَتُْلَقىٰ

اِحِل يَأُْخذْهُ َعُدوٌّ لِّى َوَعُدوٌّ لَُّهۥ فَْليُْلِقِه ٱْليَمُّ ِبٱلسَّ
maka dilemparkannya laut/sungai di tepi/pantaimengambilnya

musuh bagi-Ku dan musuh baginya
Thaahaa:39 فَْليُْلِقِه

ُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلىٰ َربَِّك َكْدًحا فَُملَِٰقيِه نسَٰ يَٰٓأَيَُّها ٱإْلِ
wahai manusia sesungguhnya kamu (ia[lk]) yang bekerja keras

kepada tuhanmu sungguh-sungguh pekerjaan sulit maka orang yang
menemuinya

Al-Inshiqaaq:6
فَُملَِٰقيِه

رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12
فَٱْلتََقى

فَٱمْلُْلِقيَِٰت ِذْكًرا
lalu yang menyampaikan pelajaran/peringatan Al-Mursalaat:5 فَٱمْلُْلِقيَِٰت

إِنََّك َلتَُلقَّى ٱْلُقرَْءاَن ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ َعلِيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu sungguh kamu diperkenalkan al quran dari

sisi hikmah/bijaksana sangat pandai
An-Naml:6 َلتَُلقَّى

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengiman

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:14 ۟ َلُقوا

إِذَا َلُقوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui orang-orang yang mereka mengimani

mereka berkata kami telah beriman
Al-Baqarah:76

5290

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِذَا َلُقوُكْم َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا َو
dan apabila mereka menemui kalian mereka berkata kami telah

beriman
Ali-Imran:119 َلُقوُكْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ زَْحفًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui orang-orang yang mereka mengingkari penyerangan
Al-Anfaal:15 َلِقيتُُم

َلُهْم فَِإذَا َلِقيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََضرَْب ٱلرَِّقاِب َوٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه فََلن يُِضلَّ أَْعمَٰ
maka apabila (kalian) menemui orang-orang yang mereka

mengingkari maka pancunglah memerdekakan hamba sahaya dan
orang-orang yang mereka telah dibunuh di dalam jalan Allah maka

tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan mereka

Muhammad:4

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َلِقيتُْم ِفئًَة
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

menemui golongan
Al-Anfaal:45 َلِقيتُْم

ذَا نََصبًا َلَقْد َلِقينَا ِمن َسفَرِنَا هَٰ
sesungguhnya (kami) menemui dari perjalan ksmi ini keletihan Al-Kahfi:62 َلِقينَا

فَٱنطََلَقا َحتَّىٰٓ إِذَا َلِقيَا ُغلًَٰما
maka keduanya pergi/berjalan sehingga tatkala (mereka berdua)

menemui anak muda
Al-Kahfi:74 َلِقيَا

تَّْعنَُٰه أَفََمن َوَعْدنَُٰه َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو لَِٰقيِه َكَمن مَّ
maka siapkah yang (kami) janjikan kepadanya janji kebaikan lalu dia

orang-orang yang menemuinya seperti orang (kami) memberi
kesenangan dia

Al-Qashash:61
لَِٰقيِه

ذَا وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatKu dan mereka memberi

peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Al-An'aam:130 لَِقآَء

ذَا فَٱْليَْوَم نَنَسىُٰهْم َكَما نَُسوا۟ لَِقآَء يَْوِمِهْم هَٰ
maka pada hari itu melupakan mereka[lk] sebagaimana mereka lupa

pertemuan hari (mereka[lk]) ini
Al-A'raaf:51

فََمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء َربِِّهۦ
maka barang siapa adalah dia mengharapkan pertemuan tuhannya

Al-Kahfi:110

َمن َكاَن يَرُْجوا۟ لَِقآَء الـلَّـِه
barangsiapa adalah dia mengharapkan pertemuan Allah

Al-Ankabuut:5

ذَآ فَذُوُقوا۟ ِبَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
maka kalian hendaklah merasakan dengan apa (kalian) melupakan

pertemuan hari kamu ini
As-Sajdah:14
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ذَا يَتُْلوَن َعَليُْكْم َءايَِٰت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
mereka membaca atas kalian ayat-ayat tuhan kalian dan mereka

memberi peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Az-Zumar:71

َوِقيَل ٱْليَْوَم نَنَسىُٰكْم َكَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم
dan dikatakan pada hari melupakan kalian[lk] sebagaimana (kalian)

melupakan pertemuan hari kamu
Al-Jaatsiyah:34

إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا۟ ِبٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia
Yunus:7 لَِقآَءنَا

فَنَذَُر ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
maka dia memberi peringatan orang-orang yang tidak mereka

mengharapkan pertemuan dengan kami di dalam
kedurhakaan/kesesatan mereka mereka terombang-ambing / bingung

Yunus:11

َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ٱئِْت
dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami datangkanlah (kamu[pr])
Yunus:15

 َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا
dan dia mengucapkan orang-orang yang tidak mereka mengharapkan

pertemuan dengan kami
Al-Furqon:21

أآََل إِنَُّهْم ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِء َربِِّهْم
ingatlah sesungguhnya mereka di dalam keraguan dari pertemuan

tuhan mereka
Fush-Shilat:54 لَِّقآِء

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَاَل تَُكن ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِئِهۦ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka jangan

adalah di dalam keraguan dari pertemuannya
As-Sajdah:23 لَِّقآِئِهۦ

إِنِّى ظَنَنُت أَنِّى ُملٍَٰق ِحَساِبيَْه
sesungguhnya aku (aku telah) meragukan bahwasanya aku orang

yang menemui perhitungan
Al-Haaqqah:20 ُملٍَٰق

لِمِ ٱْلَغيِْب فَِإنَُّهۥ ُملَِٰقيُكْم ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِلىٰ عَٰ
maka sesungguhnya dia orang-orang yang menemui kalian kemudian
akan dikembalikan kepada (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib

Al-Jumu'ah:8 ُملَِٰقيُكْم
لَُٰقوا۟ َربِِّهْم ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ

orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya mereka orang-
orang yang menemuinya tuhan mereka

Al-Baqarah:46 ۟ لَُٰقوا مُّ
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لَُٰقوا۟ الـلَّـِه َقاَل ٱلَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya

mereka orang-orang yang menemuinya Allah
Al-Baqarah:249

لَُٰقوا۟ َربِِّهْم َولَِٰكنِّىٓ أََرىُٰكْم َقْوًما تَْجَهُلوَن إِنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka orang-orang yang menemuinya tuhan mereka

akan tetapi aku dia memandang kalian kaum kalian melakukan
kebodohan

Huud:29

لَُٰقوهُ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكم مُّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu orang-orang yang menemuinya
Al-Baqarah:223 لَُٰقوهُ مُّ

ْلُقوَن أَْلُقوا۟ َمآ أَنتُم مُّ
kalian hendaklah melemparkan apa kalian orang-orang yang

melemparkan
Yunus:80 ْلُقوَن مُّ

ْلُقوَن  َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ أَْلُقوا۟ َمآ أَنتُم مُّ
dia mengatakan kepada mereka Musa kalian hendaklah melemparkan

apa-apa kalian orang-orang yang melemparkan
Asy-Syu'araa':43

َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوتََخلَّْت
dan (ia) melemparkan apa di dalamnya dan (ia[pr]) kemudian

kosonglah
Al-Inshiqaaq:4 َوأَْلَقْت

َلَم َوأَْلَقْوا۟ إَِليُْكُم ٱلسَّ
dan mereka melemparkan kepada kalian penyerahan/tunduk An-Nisa:90 ۟ َوأَْلَقْوا

َلَم َوأَْلَقْوا۟ إَِلى الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ ٱلسَّ
dan mereka melemparkan kepada Allah pada hari itu

penyerahan/tunduk
An-Nahl:87

أََعجِْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلَقى ٱأْلَْلَواَح
apakah kalian hendak mendahului perintah tuhan kalian dan kamu

lemparkanlah batu tulis
Al-A'raaf:150 َوأَْلَقى

َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung agar tidak

bergoncang dengan/kepada kalian
An-Nahl:15 َوأَْلَقىٰ

َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung bahwa

bergoncang dengan/kepada kalian
Luqman:10

َوأَْلَقيُْت َعَليَْك َمَحبًَّة مِّنِّى َولِتُْصنَعَ َعَلىٰ َعيِْنىٓ
dan (aku) lemparkanlah atas kamu kasih sayang dari-Ku dan supaya

dibuat/diasuh atas/terhadap penglihatan-ku
Thaahaa:39 َوأَْلَقيُْت

5293

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64
َوأَْلَقيْنَا

َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya/padanya gunung-gunung
Al-Hijr:19

َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah

melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat
Shaad:34

َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya gunung-gunung
Qaaf:7

يَّارَِة َوأَْلُقوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ يَْلتَِقطُْه بَْعُض ٱلسَّ
dan (kalian) lemparkanlah ia di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan

sumur (ia) menemuinya / memungutnya sebagian orang yang
berjalan/musafir

Yusuf:10 َوأَْلُقوهُ

َوأَْلِق َما ِفى يَِميِنَك تَْلَقْف َما َصنَُعٓوا۟
dan lemparkanlah apa di dalam tangan kananmu menelan apa

(mereka) mengusahakan
Thaahaa:69 َوأَْلِق

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan lemparkanlah tongkatmu maka tatkala melihat menjadi cepat

menggerakkan seakan-akan ia seperti ular
An-Naml:10

جِِديَن َحرَةُ سَٰ َوأُْلِقىَ ٱلسَّ
dan dia dilemparkan para penyihir mereka bersujud Al-A'raaf:120 َوأُْلِقىَ

اَل يَْحزُنُُهُم ٱْلفَزَُع ٱأْلَْكبَُر َوتَتََلقَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidak (ia[lk]) menyusahkan mereka kejutan/kedahsyatan besar dan

(kamu) menemui mereka malaikat-malaikat
Al-Anbiyaa':103 َوتَتََلقَّىُٰهُم

فََوَقىُٰهُم الـلَّـُه َشرَّ ذَٰلَِك ٱْليَْومِ َوَلقَّىُٰهْم نَْضرَةً َوُسُروًرا
maka memelihara mereka Allah kejahatan itu hari dan (ia)

melemparkan mereka kejernihan / berseri-seri dan kegembiraan
Al-Insaan:11 َوَلقَّىُٰهْم

ُلُهْم َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِء ٱأْلَِخرَِة َحِبطَْت أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dan pertemuan akhirat dia menyiakan amal-amal mereka
Al-A'raaf:147 َولَِقآِء
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َوأَمَّا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َولَِقآِئ ٱأْلَِخرَِة
dan adapun orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mendustakan dengan ayat-ayat Kami dan pertemuan akhirat
Ar-Ruum:16 َولَِقآِئ

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم َولَِقآِئِهۦ
itulah mereka orang-orang yang mereka mengingkari

dengan/terhadap ayat-ayat tuhan mereka dan pertemuan dengannya
Al-Kahfi:105 َولَِقآِئِهۦ

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َولَِقآِئِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك
dan orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada ayat-ayat

Allah dan pertemuan dengannya itulah mereka
Al-Ankabuut:23 َولَِقآِئِهۦٓ

َويَُلقَّْوَن ِفيَها تَِحيًَّة َوَسلًَٰما
dan akan disambut (mereka) didalamnya (surga) penghormatan dan

selamat
Al-Furqon:75 َويَُلقَّْوَن

َلَم َويَُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم فَِإن لَّْم يَْعتَزُِلوُكْم َويُْلُقٓوا۟ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka jika tidak mereka membiarkan kalian dan mereka melemparkan

kepada kalian penyerahan/tunduk dan mereka menahan tangan
mereka

An-Nisa:91
۟ َويُْلُقٓوا

َماِل َقِعيٌد إِذْ يَتََلقَّى ٱمْلُتََلقِّيَاِن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
ketika menjadi sangat melemparkan dua pencatat/dua malaikat dari

sebelah kanan dan dari kiri duduk
Qaaf:17 يَتََلقَّى

َمَرَج ٱْلبَْحَريِْن يَْلتَِقيَاِن
(ia) mengalirkan dua lautan menemui Ar-Rahman:19 يَْلتَِقيَاِن

واََل يَزْنُوَن َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك يَْلَق أَثَاًما
dan tidak (mereka[lk]) berzina dan barangsiapa dia melakukan itu

menemui dosa
Al-Furqon:68 يَْلَق

َهوَِٰت فََسْوَف يَْلَقْوَن َغيًّا َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti syahwat / hawa nafsu maka kelak menemui

kesesatan/kebinasaan
Maryam:59 يَْلَقْوَن

إَِلىٰ يَْومِ يَْلَقْونَُهۥ ِبَمآ أَْخَلفُوا۟ الـلَّـَه
sampai/kepada hari/waktu menemuinya dengan apa/sebab mereka

memungkirilah Allah
At-Taubah:77 يَْلَقْونَُهۥ

تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَُهۥ َسلٌَٰم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما
penghormatan mereka pada hari menemuinya

kehormatan/kesejahteraan dan dia sediakan bagi mereka pahala
sangat mulia

Al-Ahzab:44

َونُْخِرُج َلُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِكتَٰبًا يَْلَقىُٰه َمنُشوًرا
dan akan dikeluarkan baginya pada hari kiamat-kiamat suatu

kewajiban menemuinya yang dibuka
Al-Isra:13 يَْلَقىُٰه
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ِبُروَن لًِحا واََل يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ٱلصَّٰ َوَعِمَل صَٰ
dan ia melakukan yang saleh dan tidak dilemparkan kecuali orang-

orang yang sabar
Al-Qashash:80 يَُلقَّىَٰهآ

َوَما يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟
dan tidak dilemparkan kecuali orang-orang yang mereka sabar

Fush-Shilat:35

َوَما يَُلقَّىَٰهآ إاِلَّ ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
dan tidak dilemparkan kecuali mempunyai keberuntungan yang besar

Fush-Shilat:35

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Az-Zukhruf:83
۟ يُلَُٰقوا

فَذَرُْهْم َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى ِفيِه يُْصَعُقوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka sehingga ditemukan hari

mereka yang tentang (kebenaran) itu dibinasakan
Ath-Thuur:45

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Al-Ma'arij:42

أَفََمن يُْلَقىٰ ِفى ٱلنَّاِر َخيٌْر
maka siapkah yang dilemparkan (olehnya) di dalam neraka kebaikan Fush-Shilat:40 يُْلَقىٰ

أَْو يُْلَقىٰٓ إَِليِْه َكنزٌ أَْو تَُكوُن َلُهۥ َجنٌَّة
atau dilemparkan (olehnya) kepadanya harta simpanan atauadalah

kalian baginya kebun
Al-Furqon:8 يُْلَقىٰٓ

َوَما ُكنَت تَرُْجٓوا۟ أَن يُْلَقىٰٓ إَِليَْك ٱْلِكتَُٰب
dan tidak adalah kamu mengharap bahwa dilemparkan (olehnya)

kepadamu kitab
Al-Qashash:86

َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يُْلُقوَن أَْقلََٰمُهْم
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika mereka melempar anak-

anak panah mereka
Ali-Imran:44 يُْلُقوَن

ِذبُوَن ْمعَ َوأَْكثَرُُهْم كَٰ يُْلُقوَن ٱلسَّ
mereka melempar pendengaran dan kebanyakan dari mereka orang-

orang yang mendustakan

Asy-
Syu'araa':223

يْطَُٰن فَيَنَسخُ الـلَّـُه َما يُْلِقى ٱلشَّ
maka mencoret Allah apa yang dimasukkan syaitan Al-Hajj:52 يُْلِقى

يْطَُٰن ِفتْنًَة لِّيَْجَعَل َما يُْلِقى ٱلشَّ
untuk dia menjadikan apa yang dimasukkan syaitan cobaan/fitnah

Al-Hajj:53
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وَح ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ يُْلِقى ٱلرُّ
dimasukkan roh/jibril dari urusan-nya atas/terhadap siapa yang dia

kehendaki dari hamba-hambanya
Ghafir:15

لِيُنِذَر يَْوَم ٱلتَّاَلِق
supaya diberi peringatan pada hari pertemuan Ghafir:15 ٱلتَّاَلِق

َقْد َكاَن َلُكْم َءايٌَة ِفى ِفئَتنَْيِ ٱْلتََقتَا
sungguh telah adalah dia bagi kalian tanda-tanda di dalam dua

golongan pertemuan berdua
Ali-Imran:13 ٱْلتََقتَا

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََولَّْوا۟ ِمنُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن
sesungguhnya orang-orang yang kalian telah memalingkan diantara

kalian pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan
Ali-Imran:155 ٱْلتََقى

بَُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوَمآ أَصَٰ
dan tidak dia menimpa kalian pada hari ditemukanlah kedua

kumpulan/golongan
Ali-Imran:166

يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41

إِذْ يُِريُكُموُهْم إِِذ ٱْلتََقيْتُْم ِفىٓ أَْعيُِنُكْم َقلِياًل َو
dan ketika dinampakkan mereka kepada kalian ketika ditemukanlah

kalian di dalam / pada mata-mata kalian sedikit
Al-Anfaal:44 ٱْلتََقيْتُْم

َماِل َقِعيٌد إِذْ يَتََلقَّى ٱمْلُتََلقِّيَاِن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
ketika menjadi sangat melemparkan dua pencatat/dua malaikat dari

sebelah kanan dan dari kiri duduk
Qaaf:17 ٱمْلُتََلقِّيَاِن

إِمَّآ أَن نَُّكوَن نَْحُن ٱمْلُْلِقنَي َو
dan apakah/ataukah bahwa adalah kami kami orang-orang yang

melemparkan
Al-A'raaf:115 ٱمْلُْلِقنَي
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ب ق ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nama panggilan, nama

keluarga, gelar, nama, lakab, julukan , sebutan, istilah, reputasi, tokoh,
pamili, judul, hak, titel, buku, label, etiket, rekening, laporan, catatan,
cerita, perhitungan, satuan, golongan agama, nilai, pengukur, harga,

panggilan, penyebutan, pegangan, gagang, tangkai, tuas, pusaran, nama ,
tingkat, derajat, kadar, taraf, penunjukan, penandaan, pengangkatan,

gaya, langgam, ragam, corak mode, macam, warna merah padam, warna
merah menyala, kain berwarna merah tua, alias, nama lain, gelar , seruan,

kunjungan, teriakan, teriak, ziarah, pekerjaan, surat panggilan, surat
perintah, surat tuntutan, saman, perbal, kutipan, predikat, sitiran, surat
penghargaan, kasus, hal, perkara, kotak, kejadian, hujan es, hujan batu,

tabik, sapaan, pemberian salam, teguran, pekik
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبٱأْلَْلقَِٰب
dengan julukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن يمَٰ واََل تَنَابَزُوا۟ ِبٱأْلَْلقَِٰب ِبئَْس ٱلِٱْسُم ٱْلفُُسوُق بَْعَد ٱإْلِ
dan jangan (kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah) dengan

julukan seburuk-buruk nama fasik sesudah keimanan
Al-Hujuraat:11 ِبٱأْلَْلقَِٰب
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ط ق ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memilih, menemukan,
memainkan di luar kepala, mengumpulkan, mengambil, memungut,

menagih, menampung, terkumpul, menjemput, mengangkat, menangkap,
membeli, mengadakan, mengerahkan, menarik, mengumpulkan sedikit-

sedikit, menuai, mendapatkan, mendapat, memperoleh, memotong,
berkumpul, mengumpul, berkerumun, memetik, memakai, menyetujui,

meniri, menerima, mengisi, membahas, menyimpan, menghemat,
menyelamatkan, menabung, menabungkan, melahirkan, mengasuh

يَْلتَِقطُْه فَٱْلتََقطَُهۥٓ
(ia) menemuinya / memungutnya maka memungutnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱْلتََقطَُهۥٓ َءاُل ِفْرَعْوَن لِيَُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحزَنًا
maka memungutnya keluarga fir'aun supaya keduanya menjadi bagi

mereka musuh dan kesedihan
Al-Qashash:8 فَٱْلتََقطَُهۥٓ

يَّارَِة َوأَْلُقوهُ ِفى َغيَٰبَِت ٱْلُجبِّ يَْلتَِقطُْه بَْعُض ٱلسَّ
dan (kalian) lemparkanlah ia di dalam (ia) gaibkan / sembunyikan

sumur (ia) menemuinya / memungutnya sebagian orang yang
berjalan/musafir

Yusuf:10
يَْلتَِقطُْه
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ف ق ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teguk

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menelan, menerima, telan,
meliputi, melanda, makan, melahap, memerlukan, membutuhkan,
mengharuskan, menuntut, menghendaki, mewajibkan, memaksa,

menghabiskan, meneguk, menelan dgn lahap, mencaplok

تَْلَقْف تَْلَقُف
menelan dia menelan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإذَا ِهىَ تَْلَقُف َما يَأِْفُكوَن
maka tiba-tiba dia dia menelan apa mereka memalingkan Al-A'raaf:117 تَْلَقُف

فَأَْلَقىٰ ُموَسىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ تَْلَقُف َما يَأِْفُكوَن
maka dia melemparkan Musa tongkatnya maka tiba-tiba dia dia

menelan apa-apa mereka memalingkan
Asy-Syu'araa':45

۟ َوأَْلِق َما ِفى يَِميِنَك تَْلَقْف َما َصنَُعٓوا
dan lemparkanlah apa di dalam tangan kananmu menelan apa

(mereka) mengusahakan
Thaahaa:69 تَْلَقْف
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م ق ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna muatan, angkutan, makanan,

porsi, bawaan, barang, bahan, kesanggupan, pikulan, tumpangan, timpaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memuat, memuatkan,

memuati, mengisi, menimbuni, membebani, makan, memberi makanan,
menjadi makanan, menyediakan makanan, menyumpal, memakani,

menyuapkan, memakankan, memberati, menjejali, menyumbat,
memadatkan, memasukkan, menyumpalkan, memikulkan

ُن ُلْقمَٰ َن ُلْقمَٰ فَٱْلتََقَمُه فَْلتَُقْم
luqmân luqmân maka menelan dia maka kamu hendaklah

berdiri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعَك َوْليَأُْخذُٓوا۟ أَْسلَِحتَُهْم فَْلتَُقْم طَآِئفٌَة مِّنُْهم مَّ
maka kamu hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama kamu

dan mereka sungguhmengambil senjata-senjata mereka
An-Nisa:102 فَْلتَُقْم

فَٱْلتََقَمُه ٱْلُحوُت َوُهَو ُملِيٌم
maka menelan dia ikan besar dan dia (ia[lk]) yang sangat tercela

Ash-
Shaafaat:142 فَٱْلتََقَمُه

َن ٱْلِحْكَمَة أَِن ٱْشُكْر لِـلَّـِه َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُلْقمَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi luqmân hikmah-hikmah

agar/hendalah (kamu) bersyukurlah kepada Allah
Luqman:12 َن ُلْقمَٰ

ُن لِٱبِْنِهۦ َوُهَو يَِعظُُهۥ إِذْ َقاَل ُلْقمَٰ َو
dan ketika dia mengatakan luqmân kepada anaknya dan diamemberi

pelajaran kepadanya
Luqman:13 ُن ُلْقمَٰ
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ح م ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penglihatan sekilas,

pandangan cepat, petunjuk, tanda, isyarat, sindiran, bayangan, kiasan,
pemandangan, rupa, penglihatan, alat pembidik, pendapat, spion, suluh,
mata-mata, tangkapan, pegangan, jepitan, udang di balik batu, maksud
tersembunyi, calon suami, jepit, tipu daya, tipu muslihat, memandang

sekilas pada, gesper, ranting, menarik, yg menular, tdk tetap, penangkapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melihat, memperhatikan,

melihat sekilas, melihat sepintas lalu, memandang sebentar,
mengisyaratkan, menyindirkan, membayangkan, menyindir secara tak
langsung, menganginkan, menyarankan, mengusulkan, menganjurkan,
menasihatkan, memberi kesan, mengajak, membisikkan, mengacukan,

menimbulkan pikiran, mengintai, mencium, menciumi, mendingkik,
memata-matai, menyinggung, menunjukkan, mengarahkan, mengias,
tampak dr jauh, menemani tiba-tiba, mengutuk, mencela, menentang,
memperkecil, memperendah, mencelakan, mengunjungi, berkunjung,

lihat, menjumpai, berjumpa, menemui, mengerti, memeriksa, membaca,
pergi ke, bertemu dgn, menampak, memikirkan, memikir, membicarakan,

mengusahakan, menjaga, menangkap, mencekau, naik, ketularan,
menyergap, menangkapi, mencedok, menyangkut, menyela, berarti,

mengartikan, menunjukkan kebenaran, menunjukkan yg benar,
mencemeti

َكَلْمحِ َكَلْمحٍۭ
seperti sekejap seperti/secepat kejapan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآ أَْمرُنَآ إاِلَّ وَِٰحَدةٌ َكَلْمحٍۭ ِبٱْلبََصِر
dan tidak urusan kami kecuali (ia[pr]) yang satu seperti/secepat

kejapan dengan pandangan mata
Al-Qamar:50 َكَلْمحٍۭ

اَعِة إاِلَّ َكَلْمحِ ٱْلبََصِر أَْو ُهَو أَْقرَُب َوَمآ أَْمُر ٱلسَّ
dan tidak ketetapan kiamat melainkan seperti sekejap penglihatan

mata atau dia paling/lebih dekat
An-Nahl:77 َكَلْمحِ
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ز م ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna umpatan, fitnahan, umpat,

kecemaran, gunjing, jujat, kedipan, kedip, kejap, sebentar, kerdipan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memfitnah, mengumpat,

mempergunjingkan, memburukkan, membusukkan, memperburukkan,
mempergunjing, memburuk-burukkan, mencemarkan, mencemari,
mencela, mencelakan, memutihkan mata, mengedipkan, berkedip,

berkerdip, berkedip-kedip, mengejap, mengedipkan mata kpd, berkerdip-
kerdip, pura-pura tdk lihat

يَْلِمزُوَن يَْلِمزَُك َزٍَة ملُّ تَْلِمزُٓوا۟
mencela mencelamu pencela mencela

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْلِمزُٓوا۟ أَنفَُسُكْم
dan jangan mencela diri-diri kalian Al-Hujuraat:11 ۟ تَْلِمزُٓوا

َزٍَة َويٌْل لُِّكلِّ ُهَمزٍَة ملُّ
kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat pencela Al-Humazah:1 َزٍَة ملُّ

َدقَِٰت َوِمنُْهم مَّن يَْلِمزَُك ِفى ٱلصَّ
dan diantara mereka orang mencelamu di dalam sedekah At-Taubah:58 يَْلِمزَُك

َدقَِٰت ٱلَِّذيَن يَْلِمزُوَن ٱمْلُطَّوِِّعنَي ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي ِفى ٱلصَّ
orang-orang yang mencela orang-orang yang memberi dengan

sukarela dari orang-orang yang beriman di dalam sedekah
At-Taubah:79 يَْلِمزُوَن
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س م ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jari, kejam, yg menyebabkan

mati, tebangan, kulit, jemari, jeriji, jarum jam, pegangan, gagang, tangkai,
pemegang, tuas, pusaran, pemegangan, pangkat, nama, rasa, perasa, arti,
perasaan, indera, akal sehat, pikiran sehat, pendirian, guna, pengartian,
pikiran praktis, arah, hubungan, kaitan, peraba, goresan, gores, tekanan,
suasana, gaya, pengetahuan, coretan, ciri khas, cara, ketrampilan, jumlah

sedikit, kemahiran, kecekatan, tipuan, jumlah.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyentuh, menebang,

menjatuhkan, membunuh, memotong, melihat, mengetahui,
mempersepsikan, merasa, mengarti, meraba, mencuri, menangani,

mengurus, memegang, memperlakukan, melakukan, menjual,
mempergunakan, mengusut, berdagang, mendagangkan,

memperdagangkan, merasakan, mengerti, sadar, memperasakan, sentuh,
bersentuhan, menjamah, menyinggung, makan, mengusik, memilukan,

mendekati, mengenai, menandingi, mempengaruhi, bersinggung,
menggerayangi, menyayat, menggores, mencoret, bersentuh, minum,

memberi sinyal, mencoreng, memarahkan, mengharukan, merugikan,
berdampingan dgn, mengutik-utik, hampir-hampir bersifat

َْستُُم ملَٰ مَلَْسنَا فَٱْلتَِمُسوا۟ فََلَمُسوهُ
kalian menyentuh (kami) menyentuh maka carilah lalu mereka

menyentuhnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْو نَزَّْلنَا َعَليَْك ِكتَٰبًا ِفى ِقرْطَاٍس فََلَمُسوهُ ِبأَيِْديِهْم
dan jika kami menurunkan atas kamu suatu kewajiban di dalam

kertas lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka
Al-An'aam:7 فََلَمُسوهُ

ِقيَل ٱرِْجُعوا۟ َورَآَءُكْم فَٱْلتَِمُسوا۟ نُوًرا
dia dikatakan (kalian[lk]) kembalilah belakangmu maka carilah

cahaya
Al-Hadiid:13 ۟ فَٱْلتَِمُسوا

َمآَء فََوَجْدنََٰها ُملِئَْت َحرًَسا َشِديًدا َوُشُهبًا َوأَنَّا مَلَْسنَا ٱلسَّ
dan bahwasannya (kami) menyentuh langit maka (kami)

mendapatinya dipenuhi (olehnya) penjagaan sangat keras/berat dan
suluh api yang menyala

Al-Jinn:8
مَلَْسنَا
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KosakataAlQuran

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka/kemudian tidak kamu

mendapatkan air
An-Nisa:43 َْستُُم ملَٰ

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka tidak kamu mendapatkan

air
Al-Maidah:6
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Kosakata AlQuran

م م ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dekat, di dekat, sanding,

kepil, dosa, kesalahan, kepasikan, persetubuhan tanpa perkawinan, cacat,
kekurangan, cacad, kegilaan, penyakit gila

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkumpul, memasang,
berhimpun, menghimpunkan, mengerahkan

ٱللََّمَم ًّا ملَّ
teringat sepintas lalu loba

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًّا َوتَأُْكُلوَن ٱلتُّرَاَث أَْكاًل ملَّ
dan memakan harta warisan dengan makan loba Al-Fajr:19 ًّا ملَّ

ثْمِ َوٱْلفَوَِٰحَش إاِلَّ ٱللََّمَم ٱلَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَِٰٓئَر ٱإْلِ
orang-orang yang menjauhi besar dosa dan perbuatan keji kecuali

teringat sepintas lalu
An-Najm:32 ٱللََّمَم
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Kosakata AlQuran

ب ه ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebakaran, semangat,

tungku, bara, gejolak, nyala, nyala api, lidah api, kekasih, sinar, suasana,
laut api, jolakan, petak, cahaya, lampu, penerangan, keterangan, pelita,

cahaya redup, cahaya yg samar-samar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱللََّهِب َلَهٍب
bara api Lahab

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَبَّْت يََدآ أَِبى َلَهٍب َوتَبَّ
(ia[pr]) binasa kedua tangan bapakku Lahab dan (ia[lk]) binasa Al-Masad:1 َلَهٍب

 َسيَْصَلىٰ نَاًرا ذَاَت َلَهٍب
kelak akan masuk api sebelah bara api

Al-Masad:3

الَّ ظَلِيٍل واََل يُْغِنى ِمَن ٱللََّهِب
tidak menaungi dan tidak dia mengkayakan dari bara api Al-Mursalaat:31 ٱللََّهِب
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Kosakata AlQuran

ث ه ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna isapan, embusan, tiupan,

hembusan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhasrat, ingin sekali, sangat

mengharapkan, bernafsu sekali, terengah-engah, melenguh, bernafas,
menghirup, meniup, berembus, bertiup, berhembus, menghembus,
meniupkan, kehabisan nafas, membusa, megap-megap, ngap-ngap,

kempang-kempis

يَْلَهْث يَْلَهث
(ia[lk]) menjulurkan lidah (ia[lk]) menjulurkan lidah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jika kamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176
يَْلَهث

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jika kamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176
يَْلَهْث
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Kosakata AlQuran

م ه ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengilhami, mengilhamkan,
membangkitkan, mengobarkan

فَأَْلَهَمَها
maka (ia[lk]) akhirnya mengilhamkanlah padanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْلَهَمَها فُُجورََها َوتَْقَوىَٰها
maka (ia[lk]) akhirnya mengilhamkanlah padanya kedurhakaanya

pemeliharaan dia
Ash-Shams:8 فَأَْلَهَمَها
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Kosakata AlQuran

و ه ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegembiraan, minat,

menarik, olahraga, sport, permainan, keolahragaan, olahragawan, kelakar,
jempol, penyolek, senda-gurau, hiburan, kegirangan, kegelian, pengocok
perut, rekreasi, liburan, pelengah-lengah waktu, pelengah-lengah hati,

pengalihan, penyimpangan, lanturan, selingan, kebingungan, perayaan,
kenduri, keramaian, suasana perayaan, suasana pesta, pesta gembira,

peristiwa gembira, kesukaan, permainan riang gembira
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersenda gurau, berolok-olok,

berolahraga, memamerkan, mencemoohkan, memboros, berkelakar,
bersenang-senang

اَلِهيًَة تُْلِهيِهْم تُْلِهُكْم ىٰ تََلهَّ أَْلَهىُٰكُم
(ia[pr]) yang
melalaikan

dilalaikan
mereka[lk] dilalaikan kalian[lk] (ia) supaya

mengabaikan melalaikan kalian

َوَلْهًوا َلْهَو َلْهٌو َلْهًوا اَلِهيًَة
dan senda gurau sia-sia /permainan guyonan/permainan guyonan/permainan (ia[pr]) yang

melalaikan

ٱللَّْهِو َويُْلِهِهُم
permainan dan menyebabkan melalaikan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْلَهىُٰكُم ٱلتََّكاثُُر
melalaikan kalian berbanyak-banyakkan/bermegah-megah At-Takaathur:1 أَْلَهىُٰكُم

ىٰ فَأَنَت َعنُْه تََلهَّ
maka kamu dari padanya (ia) supaya mengabaikan Abasa:10 ىٰ تََلهَّ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُْلِهُكْم أَْموَُٰلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dilalaikan

kalian[lk] harta-harta kalian

Al-
Munaafiquun:9 تُْلِهُكْم
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KosakataAlQuran

رَةٌ واََل بَيْعٌ َعن ِذْكِر الـلَّـِه رَِجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتجَٰ
orang laki-laki tidak dilalaikan mereka[lk] perniagaan dan tidak jual

beli / perdagangan dari peringatan Allah
An-Nuur:37 تُْلِهيِهْم

وا۟ ٱلنَّْجَوى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ اَلِهيًَة ُقُلوبُُهْم َوأََسرُّ
(ia[pr]) yang melalaikan hati mereka dan menyembunyikan
pembicaraan rahasia orang-orang yang mereka menganiaya

Al-Anbiyaa':3 اَلِهيًَة
ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلْهًوا َوَلِعبًا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama mereka
guyonan/permainan dan permainan dan dia telah menipu mereka

kehidupan dunia

Al-A'raaf:51
َلْهًوا

 َلْو أَرَْدنَآ أَن نَّتَِّخذَ َلْهًوا
sekiranya kami menghendaki bahwa mengambil/menjadikan

guyonan/permainan
Al-Anbiyaa':17

ٓوا۟ إَِليَْها َوتَرَُكوَك َقآِئًما رَةً أَْو َلْهًوا ٱنفَضُّ إِذَا َرأَْوا۟ ِتجَٰ َو
dan apabila (mereka) melihat perniagaan atau guyonan/permainan

berbagai tujuan kepadanya dan (kalian) meninggalkanmu berdiri
Al-Jumu'ah:11

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوَما هَٰ
dan tidak ini kehidupan dunia kecuali guyonan/permainan dan

permainan
Al-Ankabuut:64 َلْهٌو

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشتَِرى َلْهَو ٱْلَحِديِث
dan diantara manusia orang yang membeli sia-sia /permainan

pembicaraan
Luqman:6 َلْهَو

َوذَِر ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلِعبًا َوَلْهًوا
peningalan / pembiaran orang-orang yang mereka

mengambil/menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau
Al-An'aam:70 َوَلْهًوا

َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َلِعٌب َوَلْهٌو
dan tidak kehidupan dunia kecuali/selain permainan dan senda gurau Al-An'aam:32 َوَلْهٌو

 إِنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو
sesungguhnya kehidupan dunia permainan dan senda gurau

Muhammad:36

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

ذَرُْهْم يَأُْكُلوا۟ َويَتََمتَُّعوا۟ َويُْلِهِهُم ٱأْلََمُل فََسْوَف يَْعَلُموَن
biarkanlah mereka makan dan sangat bersenang-senang dan

menyebabkan melalaikan mereka angan-angan maka kelak mereka
mengetahui

Al-Hijr:3
َويُْلِهِهُم
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KosakataAlQuran

رَِة ُقْل َما ِعنَد الـلَّـِه َخيٌْر مَِّن ٱللَّْهِو َوِمَن ٱلتِّجَٰ
kamu hendaklah mengatakan apa disisi Allah kebaikan dari

permainan dan dari perniagaan
Al-Jumu'ah:11 ٱللَّْهِو
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Kosakata AlQuran

ت و ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna masa depan, futur, keakanan,

nanti, bakal, yg akan datang, hadapan, kedatangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱللََّٰت وَّاَلَت
al lata pertolongan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَنَاَدوا۟ وَّاَلَت ِحنَي َمنَاٍص
maka (mereka) memanggil pertolongan waktu tambahan kelepasan Shaad:3 وَّاَلَت

أَفَرََءيْتُُم ٱللََّٰت َوٱْلُعزَّٰى
apakah maka kalian perhatikan al lata dan Al XUzza An-Najm:19 ٱللََّٰت
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Kosakata AlQuran

ح و ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna papan, lemping, irisan besar,

pekat, kental, lekat, buku catatan, kertas catatan, lembar, helai, lembaran,
lapisan, helaian, seperai, alas tilam, surat kabar, gelombang, alun, ombak,

lambaian, alunan, tulisan hiasan, perkembangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melekatkan papan,

melindungi dgn serperai, melindungi dgn alas tilam, melambaikan,
melambai, bergelombang, mengibarkan, berombak, berkibar,

berkembang, membiak, berbiak, menghiasi, menghias, mengayunkan,
tumbuh dgn subur, menurunkan, membajai, membusukkan, memburuk-

burukkan

ٱأْلَْلَواحِ ٱأْلَْلَواَح َلْوحٍ َلوَّاَحٌة أَْلوَٰحٍ
batu tulis batu tulis papan / batu tulis yang membakar batu tulis / papan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَحَمْلنَُٰه َعَلىٰ ذَاِت أَْلوَٰحٍ َوُدُسٍر
dan Kami angkut atas/terhadap mempunyai batu tulis / papan dan

kayu-kayu
Al-Qamar:13 أَْلوَٰحٍ

َلوَّاَحٌة لِّْلبََشِر
yang membakar bagi manusia

Al-
Muddaththir:29 َلوَّاَحٌة

ِفى َلْوحٍ مَّْحفُوظٍۭ
di dalam papan / batu tulis yang dijaga / dipelihara Al-Buruuj:22 َلْوحٍ

أََعجِْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلَقى ٱأْلَْلَواَح
apakah kalian hendak mendahului perintah tuhan kalian dan kamu

lemparkanlah batu tulis
Al-A'raaf:150 ٱأْلَْلَواَح

َا َسَكَت َعن مُّوَسى ٱْلَغَضُب أََخذَ ٱأْلَْلَواَح  َوملَّ
dan setelah (ia [lk]) diam/reda dari Musa kemarahan / kemurkaan ia

mengambil/mengazab batu tulis
Al-A'raaf:154

وََكتَبْنَا َلُهۥ ِفى ٱأْلَْلَواحِ ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوِعظًَة
dan kami menetapkan baginya di dalam batu tulis dari setiap sesuatu

nasehat / pelajaran
Al-A'raaf:145 ٱأْلَْلَواحِ
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Kosakata AlQuran

ذ و ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perlindungan, proteksi,

penjagaan, pembelaan, deking, belaan, tempat perlindungan, lindungan,
naungan, keteduhan, gubuk, pernaungan, naung, jambar, surukan,

bumbun, jerumun, aling-aling
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlindung, bernaung,

melindungi, bersembunyi, menyembunyikan, memberi naungan, memberi
tempat, menginap, melindungkan, memperlindungkan, memperlindungi

لَِواذًا
perlindungan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقْد يَْعَلُم الـلَّـُه ٱلَِّذيَن يَتََسلَُّلوَن ِمنُكْم لَِواذًا
sungguh telah dia mengetahui Allah orang-orang yang menjadi pergi

berangsur-angsur diantara kalian perlindungan
An-Nuur:63 لَِواذًا
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Kosakata AlQuran

ط و ل
Makna kata dasar :

َوُلوطًا ُلوطٍۭ ُلوٍط ُلوٌط ُلوطًا
dan Luth lut lut Lut Luth

يَُٰلوُط
hai Luth

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َا َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala dia datang utusan-utusan kami Luth buruk dengan mereka Huud:77 ُلوطًا

َقاَل إِنَّ ِفيَها ُلوطًا َقاُلوا۟ نَْحُن أَْعَلُم ِبَمن ِفيَها
dia mengatakan sesungguhnya di dalamnya Lut mereka berkata kami

paling mengetahui dengan siapa di dalamnya
Al-Ankabuut:32

َآ أَن َجآَءْت رُُسُلنَا ُلوطًا ِسىَٓء ِبِهْم َوملَّ
dan tatkala bahwa dia datang utusan-utusan kami Lut buruk dengan

mereka
Al-Ankabuut:33

َِن ٱمْلُرَْسلنَِي إِنَّ ُلوطًا ملَّ َو
dan sesungguhnya kami Lut benar-benar termasuk para yang diutus /

para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:133

إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُلوٌط أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Lut mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':161

ُلوٌط
فَـَٔاَمَن َلُهۥ ُلوٌط َوَقاَل

lalu (dia) beriman baginya Lut dan dia mengucapkan
Al-Ankabuut:26

َقاُلوا۟ اَل تََخْف إِنَّآ أُرِْسْلنَآ إَِلىٰ َقْومِ ُلوٍط
mereka berkata tidak takut sesungguhnya kami (kami) diutus kepada

kaum lut
Huud:70 ُلوٍط
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ِدُلنَا ِفى َقْومِ ُلوٍط  َوَجآَءتُْه ٱْلبُْشَرٰى يُجَٰ
dan datang kepadanya kabar gembira semakin membantah di dalam

kaum lut
Huud:74

َوَما َقْوُم ُلوٍط مِّنُكم ِببَِعيٍد
dan tidak kaum lut diantara kalian dengan jauh

Huud:89

وُهْم أَْجَمِعنَي إآِلَّ َءاَل ُلوٍط إِنَّا مَلُنَجُّ
kecuali keluarga lut sesungguhnya kami sungguh kami akan

selamatkan mereka mereka semuanya
Al-Hijr:59

ا َجآَء َءاَل ُلوٍط ٱمْلُرَْسُلوَن فََلمَّ
maka tatkala dia datang keluarga lut para utusan

Al-Hijr:61

 َوَقْوُم إِبْرَِٰهيَم َوَقْوُم ُلوٍط
dan kaum Ibrahim dan kaum lut

Al-Hajj:43

َكذَّبَْت َقْوُم ُلوٍط ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut para yang diutus /

para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':160

َقاُلٓوا۟ أَْخرُِجٓوا۟ َءاَل ُلوٍط مِّن َقْريَِتُكْم
mereka berkata kalian hendaklah mengeluarkan keluarga lut dari

negeri kalian
An-Naml:56

ُب ْلـَٔيَْكِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْحزَاُب َوثَُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوأَْصحَٰ
dan kaum tsamud dan kaum lut dan penduduk Aikah itulah mereka

golongan-golongan
Shaad:13

ُن ُلوٍط إِْخوَٰ  َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َو
dan kaum 'ad dan FirXaun dan saudara lut

Qaaf:13

يْنَُٰهم ِبَسَحٍر إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َحاِصبًا إآِلَّ َءاَل ُلوٍط نَّجَّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka (ia[lk]) yang

membatu kecuali atas lut selamatkan mereka[lk] diakhir
malam/sebelum fajar

Al-Qamar:34

 َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10

َكذَّبَْت َقْوُم ُلوطٍۭ ِبٱلنُّذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut dengan

peringatan/ancaman
Al-Qamar:33 ُلوطٍۭ

َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ َو
dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah

lebihkan atas/terhadap semesta alam
Al-An'aam:86 َوُلوطًا

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ
dan Luth ketika dia mengatakan kepada kaumnya

Al-A'raaf:80
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َلِمنَي يْنَُٰه َوُلوطًا إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها لِْلعَٰ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan Lut ke/ke sebuah bumi/negeri yang

kami berkati didalamnya hati mereka
Al-Anbiyaa':71

َوُلوطًا َءاتَيْنَُٰه ُحْكًما َوِعْلًما
dan Lut kami telah memberikannya hikmah dan ilmu

Al-Anbiyaa':74

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أَتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة َوأَنتُْم تُبِْصُروَن
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

An-Naml:54

َوُلوطًا إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱْلفَِٰحَشَة
dan Lut ketika dia mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kalian

mendatangi yang melakukan perbuatan keji
Al-Ankabuut:28

َقاُلوا۟ يَُٰلوُط إِنَّا رُُسُل َربَِّك َلن يَِصُلٓوا۟ إَِليَْك
mereka berkata hai Luth sesungguhnya kami utusan-utusan tuhanmu

tidak dia menyampaikan kepadamu
Huud:81 يَُٰلوُط

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَُٰلوُط َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْخرَِجنَي
mereka berkata sesungguhnya jika kamu tidak menghentikannya hai

Lut sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk orang-orang yang
diusir

Asy-
Syu'araa':167
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م و ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kehinaan, keaiban, umpatan,

kutukan, pencelaan, pengutukan, umpat, comelan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencela, mengutuk,

memprotes, mencelakan

مُلْتُنَِّنى َلْوَمَة آَلِئمٍ تَُلوُموِنى ِبَمُلومٍ
dicela aku (oleh

kamu) celaan orang-orang
mencela mencela aku dengan orang-orang

yang tercela

۟ َوُلوُمٓوا ُملِيٌم َمُلوِمنَي َمُلوًما مُلْتُنَِّنى
dan (kalian)

mencela
(ia[lk]) yang sangat

tercela
tempat-tempat /
waktu tercela

tempat / waktu
tercela

dicela aku (oleh
kamu)

ٱللَّوَّاَمِة
mencela/menyesali

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتََولَّ َعنُْهْم فََمآ أَنَت ِبَمُلومٍ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

maka tidaklah kamu dengan orang-orang yang tercela

Adz-
Dzaariyaat:54

ِبَمُلومٍ
فَاَل تَُلوُموِنى َوُلوُمٓوا۟ أَنفَُسُكم

maka jangan mencela aku dan (kalian) mencela diri-diri kalian Ibrahim:22 تَُلوُموِنى
واََل يََخافُوَن َلْوَمَة آَلِئمٍ

dan tidak mereka takut celaan orang-orang mencela Al-Maidah:54 آَلِئمٍ
واََل يََخافُوَن َلْوَمَة آَلِئمٍ

dan tidak mereka takut celaan orang-orang mencela Al-Maidah:54 َلْوَمَة
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َقاَلْت فَذَٰلُِكنَّ ٱلَِّذى مُلْتُنَِّنى ِفيِه
dia mengatakan maka itulah kalian[pr] yang dicela aku (oleh kamu)

tentang (kebenaran) itu
Yusuf:32 مُلْتُنَِّنى

واََل تَبُْسطَْها ُكلَّ ٱْلبَْسِط فَتَْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا
dan jangan mengulurkannya tiap-tiap uluran maka duduk/menjadi

tempat / waktu tercela yang disesalkan
Al-Isra:29 َمُلوًما

فَتُْلَقىٰ ِفى َجَهنََّم َمُلوًما مَّْدُحوًرا
maka dilemparkan di dalam neraka jahanam tempat / waktu tercela

orang yang dibuang / diusir
Al-Isra:39

فَِإنَُّهْم َغيُْر َمُلوِمنَي
maka sesungguhnya mereka tidak / selain tempat-tempat/ waktu

tercela
Al-Mu'minuun:6 َمُلوِمنَي

 فَِإنَُّهْم َغيُْر َمُلوِمنَي
maka sesungguhnya mereka tidak / selain tempat-tempat / waktu

tercela
Al-Ma'arij:30

فَٱْلتََقَمُه ٱْلُحوُت َوُهَو ُملِيٌم
maka menelan dia ikan besar dan dia (ia[lk]) yang sangat tercela

Ash-
Shaafaat:142 ُملِيٌم

 فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ َوُهَو ُملِيٌم
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut dan dia (ia[lk]) yang sangat
tercela

Adz-
Dzaariyaat:40

فَاَل تَُلوُموِنى َوُلوُمٓوا۟ أَنفَُسُكم
maka jangan mencela aku dan (kalian) mencela diri-diri kalian Ibrahim:22 ۟ َوُلوُمٓوا

فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض يَتَلََٰوُموَن
maka (ia[lk]) akhirnya menghadap sebagian mereka atas/terhadap

bagian saling cela mencela
Al-Qalam:30 يَتَلََٰوُموَن

وآََل أُْقِسُم ِبٱلنَّفِْس ٱللَّوَّاَمِة
dan benar-benar (aku) bersumpah dengan jiwa mencela/menyesali Al-Qiyaamah:2 ٱللَّوَّاَمِة
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ن و ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelir, rona, corak, warna

rambut, cat, semburat, nada, warna sedikit, naungan, tempat teduh,
bayangan, hantu, layar, tirai, nuansa, naung, payung, kap lampu, kerai,
perbedaan, tingkat warna, jumlah sedikit, noda, selekeh, pewarna, zat

warna, conteng, calit, celekeh, karah, renjis
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mewarnai, mengecat,

memberi warna, mencat, memberi corak tertentu, mewarnai sedikit,
mencat sedikit, memberi nada pd, melukis, mengecet, mengulas,

mengobati, menaruh cat, menaungi, melindungi, membayangi, hilang
sedikit demi sedikit, lindap, menjadi belang-belang, menodai, melumuri,
melumurkan, mengotorkan, mencemari, mencemarkan, menjadi kotor,

meliputi, menutupi

لَّْونَُها َلْونَُها أَْلوَٰنُُهۥٓ أَْلوَٰنُُهۥ أَْلوَٰنَُها
warnanya warnanya warnanya warnanya warnanya

َوأَْلوَِٰنُكْم
dan warna kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ثََمرٍَٰت مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنَُها
lalu kami mengeluarkan dengannya buah-buahan yang sungguh-

sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:27 أَْلوَٰنَُها

َوِمَن ٱْلجِبَاِل ُجَددٌۢ ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد
dan dari gunung-gunung garis-garis putih dan yang merah (ia[lk])

yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya dan pekat hitam
Faathir:27

يَْخُرُج ِمۢن بُطُوِنَها َشرَاٌب مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ ِفيِه ِشفَآٌء لِّلنَّاِس
mereka keluar dari perutnya tambahan minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi berbeda-beda warnanya tentang (kebenaran) itu obat bagi
manusia

An-Nahl:69
أَْلوَٰنُُهۥ

5321

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5


KosakataAlQuran

مِ ُمْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ  َوِمَن ٱلنَّاِس َوٱلدََّوآبِّ َوٱأْلَنْعَٰ
dan diantara manusia dan binatang melata dan binatang ternak

(ia[lk]) yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:28

 ثُمَّ يُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا مُّْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥ
kemudian dia mengeluarkan dengannya tanaman-tanaman yang

sungguh-sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Az-Zumar:21

َوَما ذََرأَ َلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْختَلِفًا أَْلوَٰنُُهۥٓ
dan tidak dia sebarkan bagi kalian di dalam bumi yang sungguh-

sungguh dalam kondisi berbeda-beda warnanya
An-Nahl:13 أَْلوَٰنُُهۥٓ

يُبنَيِّ لَّنَا َما َلْونَُها
agar dia menerangkan bagi kami apa warnanya Al-Baqarah:69 َلْونَُها

إِنََّها بََقرَةٌ َصفْرَآُء فَاِقعٌ لَّْونَُها تَُسرُّ ٱلنَِّٰظِريَن
bahwasanya ia sapi betina kuning yang sangat kuning warnanya dia

menarik hati orang-orang yang memandang
Al-Baqarah:69 لَّْونَُها

لِِمنَي َوٱْخِتلَُٰف أَْلِسنَِتُكْم َوأَْلوَِٰنُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لِّْلعَٰ
dan perbedaan bahasa-bahasa kalian dan warna kalian sesungguhnya

di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui

Ar-Ruum:22 َوأَْلوَِٰنُكْم
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و و ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna putaran, belok, giliran,

belokan, peralihan, perubahan, lingkaran, gelung, belit, belitan,
pertukaran, pelintir, lilitan, simpul, tikungan, gulungan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutar, memuntir, memilin,
memulas, memintal, berliku-liku, memutarbalikkan, menggeliat, membelit,

menjalin, melembarkan, memperselukkan, memutarkan, mengikatkan,
berbelok, membelok, membelokkan, membengkok, berolak, mengubah,

berubah, bertukar, mengisarkan, berbalik, membalik, menikung, berputar,
memalingkan, membalikkan, berkisar, memengkol, mengarahkan,

berbelok-belok, mengalir berliku-liku , distort

يَْلُوۥَن َليًّۢا ْوا۟ َلوَّ تَْلُوۥٓا۟ تَْلُوۥَن
dia memutar-

balikkan pemutar balikan (mereka) memutar-
balikkan

(kalian) memutar-
balikkan

kalian memutar /
menoleh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ تُْصِعُدوَن واََل تَْلُوۥَن َعَلىٰٓ أََحٍد
ketika kalian lari, memanjat dan tidak kalian memutar / menoleh

atasku/terhadapku seorang
Ali-Imran:153 تَْلُوۥَن

إِن تَْلُوۥٓا۟ أَْو تُْعرُِضوا۟ َو
dan jika (kalian) memutar-balikkan atau menentang/enggan An-Nisa:135 ۟ تَْلُوۥٓا

ْوا۟ رُُءوَسُهْم َوَرأَيْتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهم مُّْستَْكِبُروَن َلوَّ
(mereka) memutar-balikkan kepala mereka dan (kamu) melihat

mereka mereka menghalangi dan mereka orang-orang yang dalam
kondisi sombong diri

Al-
Munaafiquun:5

۟ ْوا َلوَّ

َورَِٰعنَا َليًّۢا ِبأَْلِسنَِتِهْم َوطَْعنًا ِفى ٱلدِّيِن
dan yang memelihara kami pemutar balikan dengan lidah mereka dan

celaan di dalam agama
An-Nisa:46 َليًّۢا

إِنَّ ِمنُْهْم َلفَِريًقا يَْلُوۥَن أَْلِسنَتَُهم ِبٱْلِكتَِٰب َو
dan sesungguhnya kami dari mereka sungguh segolongan dia

memutar-balikkan lidah-lidah mereka dengan (membaca) Al Kitab
Ali-Imran:78 يَْلُوۥَن
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ت ي ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna amboi, kiranya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يََٰليْتَنَآ يََٰليْتَنَا يََٰليَْت يَلِتُْكم َليْتَِنى
amboi, kiranya kami amboi, kiranya kami amboi, kiranya

kamu
dia mengkira-kira

kalian aduhai kiranya aku

يََٰليْتََها يََٰليْتَِنى
amboi, kiranya ia amboi, kiranya aku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يََٰويَْلتَىٰ َليْتَِنى َلْم أَتَِّخذْ فُاَلنًا َخلِياًل
aduhai celaka aku aduhai kiranya aku aku tidak (aku)

mengambil/menjadikan si fulan teman akrab
Al-Furqon:28 َليْتَِنى

لُِكْم َشيْـًٔا اَل يَلِتُْكم مِّْن أَْعمَٰ
tidak dia mengkira-kira kalian dari perbuatan-perbuatan kalian

sesuatu
Al-Hujuraat:14 يَلِتُْكم

يََٰليَْت َلنَا ِمثَْل َمآ أُوِتىَ قَُٰروُن
amboi, kiranya kamu bagi kami seperti apa dia memberikan karun Al-Qashash:79 يََٰليَْت

ِقيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنََّة َقاَل يََٰليَْت َقْوِمى يَْعَلُموَن
dia dikatakan (kamu) masuklah surga ini dia mengatakan amboi,

kiranya kamu kaum mereka mengetahui
YaaSiin:26

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءنَا َقاَل يََٰليَْت بَيِْنى َوبَيْنََك بُْعَد
sehingga apabila dia datang kepada kami dia mengatakan amboi,

kiranya kamu antara aku dan antara kamu sejauh
Az-Zukhruf:38

فََقاُلوا۟ يََٰليْتَنَا نُرَدُّ
maka mereka mengatakan amboi, kiranya kami kami dikembalikan Al-An'aam:27 يََٰليْتَنَا
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يَُقوُلوَن يََٰليْتَنَآ أَطَْعنَا الـلَّـَه َوأَطَْعنَا ٱلرَُّسواَل۠
mereka mengatakan amboi, kiranya kami (kami) taat Allah dan kami

taat rasul
Al-Ahzab:66 يََٰليْتَنَآ

يََٰليْتَِنى ُكنُت َمَعُهْم فَأَفُوزَ فَْوزًا َعِظيًما
amboi, kiranya aku adalah aku bersama mereka tentu aku mendapat

kemenangan keuntungan/kemenangan sangat berlipat ganda
An-Nisa:73 يََٰليْتَِنى

َويَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُْشرِْك ِبَربِّىٓ أََحًدا
mengatakan amboi, kiranya aku tidak dipersekutukan dengan tuhan

seseorang/siapapun
Al-Kahfi:42

ذَا وَُكنُت نَْسيًا مَّنِسيًّا يََٰليْتَِنى ِمتُّ َقبَْل هَٰ
amboi, kiranya aku (aku) telah mati sebelum ini dan adalah aku

kelupaan yang dilupakan
Maryam:23

يَُقوُل يََٰليْتَِنى ٱتََّخذُْت َمعَ ٱلرَُّسوِل َسِبياًل
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) mengambil bersama rasul

jalan
Al-Furqon:27

فَيَُقوُل يََٰليْتَِنى َلْم أُوَت ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan amboi, kiranya aku tidak diberikan aku kitab

Al-Haaqqah:25

بًۢا َويَُقوُل ٱْلَكاِفُر يََٰليْتَِنى ُكنُت تُرَٰ
mengatakan (ia[lk]) yang membangkang/kafir amboi, kiranya aku

adalah aku tanah
An-Naba:40

يَُقوُل يََٰليْتَِنى َقدَّْمُت لَِحيَاِتى
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) telah menyediakan untuk

hidupku
Al-Fajr:24

يََٰليْتََها َكانَِت ٱْلَقاِضيََة
amboi, kiranya ia (ia) adalah yangmemberikan putusan Al-Haaqqah:27 يََٰليْتََها
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س ي ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tak, bukan, tiada, nggak,

ndak, kagak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َلْسَت فََليَْس ِبَخاِرجٍ أََليَْس أََلْسُت
kamu bukankah maka bukankah bukankah bukankah bukankah (aku) ini

َليَْسِت َليَْس َ َلْسنتُّ َلْستُْم َلْسَت
ia bukanlah bukankah (kalian[pr])

bukankah kalian bukankah kamu bukankah

لَّْستُْم لَّْسُت لَّْسَت َليُْسوا۟ َليَْسِت
kalian bukankah (aku) bukankah kamu bukankah mereka tidaklah ia bukanlah

َوَليَْس َوَلْستُم لَّيُْسوا۟ لَّيَْس لَّْستُْم
dan dia

bukanlah/tidaklah
padahal kalian

bukankah mereka tidaklah bukankah kalian bukankah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ
dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku

diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalia
mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172
أََلْسُت

ذَا ِبٱْلَحقِّ َقاَل أََليَْس هَٰ
dia mengatakan bukankah ini dengan benar Al-An'aam:30 أََليَْس

ِكِريَن أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْعَلَم ِبٱلشَّٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui terhadap para yang

mensyukuri
Al-An'aam:53
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أََليَْس ِمنُكْم رَُجٌل رَِّشيٌد
bukankah diantara kalian seorang laki-laki sangat cerdik/berakal

Huud:78

بْحُ ِبَقِريٍب بْحُ أََليَْس ٱلصُّ إِنَّ َمْوِعَدُهُم ٱلصُّ
sesungguhnya tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka waktu

subuh bukankah waktu subuh dengan (ia[lk]) sangat dekat
Huud:81

ِفِريَن أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ
bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang

kafir
Al-Ankabuut:68

ِفِريَن ْدِق إِذْ َجآَءهُۥٓ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلكَٰ وََكذََّب ِبٱلصِّ
dan dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran ketika dia telah
sampai padanya bukankah di dalam neraka jahanam tempat tinggal

bagi orang-orang kafir

Az-Zumar:32

أََليَْس الـلَّـُه ِبَكاٍف َعبَْدهُۥ َويَُخوِّفُونََك ِبٱلَِّذيَن ِمن ُدوِنِهۦ
bukankah Allah dengan cukup hamba-nya dan dipertakuti kamu

dengan orang-orang (sesembahan) dari selain dia
Az-Zumar:36

أََليَْس الـلَّـُه ِبَعِزيٍز ِذى ٱنِتَقامٍ
bukankah Allah dengan payah / sulit yang memiliki sungguh-

sungguh hukuman
Az-Zumar:37

ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلُمتََكبِِّريَن
wajah mereka (ia[pr]) yang menjadi hitam bukankah di dalam neraka

jahanam tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:60

َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51

ذَا ِبٱْلَحقِّ َقاُلوا۟ بََلىٰ أََليَْس هَٰ
bukankah ini dengan benar mereka berkata ya/benar

Al-Ahqaaf:34

أََليَْس ذَٰلَِك ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
bukankah itu dengan orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa

dihidupkan kematian
Al-Qiyaamah:40

ِكِمنَي أََليَْس الـلَّـُه ِبأَْحَكمِ ٱْلحَٰ
bukankah Allah lebih bijaksana/seadil-adilnya para hakim

At-Tin:8

ِت َليَْس ِبَخاِرجٍ مِّنَْها َكذَٰلَِك ثَُلُهۥ ِفى ٱلظُُّلمَٰ َكَمن مَّ
manusia seperti orang di dalam (kalian) bertasbih bukankah

bukankah sebagai orang yang keluar seperti itulah
Al-An'aam:122 ِبَخاِرجٍ

فََمن َشرَِب ِمنُْه فََليَْس ِمنِّى
maka barang siapa ia meminum dari padanya maka bukankah dariku Al-Baqarah:249 فََليَْس
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َهَدآُء إِذَا َما ُدُعوا۟ فََليَْس َعَليُْكْم فَِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا واََل يَأَْب ٱلشُّ
إِن تَفَْعُلوا۟ فَِإنَُّهۥ فُُسوقٌۢ ِبُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها واََل يَُضآرَّ َكاِتٌب واََل َشِهيٌد َو

maka jika adalah dia yang atasnya hak lemah akal / bodoh atau lemah
dan jangan dia enggan saksi-saksi itu apabila apa mereka dipanggil

maka bukankah atas kalian dosa-dosa untuk tidak kalian menulisnya
dan jangan dia disulitkan yang menulis dan jangan sangat penyaksi

dan jika kalian mengerjakan/buat maka sesungguhnya dia kefasikan
dengan/kepada kalian

Al-Baqarah:282

َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فََليَْس ِمَن الـلَّـِه
dan barang siapa dia melakukan itu maka bukankah dari Allah

Ali-Imran:28

إِذَا َضَربْتُْم ِفى ٱأْلَرِْض فََليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح َو
dan apabila kalian mengadakan di dalam muka bumi maka bukankah

atas kalian dosa-dosa
An-Nisa:101

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60

فََليَْس ِبُمْعجٍِز ِفى ٱأْلَرِْض َوَليَْس َلُهۥ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآُء
maka bukankah bagi orang yang menyelamatkan di dalam bumi dan

dia bukanlah/tidaklah baginya dari selain dia pemimpin-pemimpin
Al-Ahqaaf:32

ُهنَا َحِميٌم فََليَْس َلُه ٱْليَْوَم هَٰ
maka bukankah baginya hari ini di sini seorang teman

Al-Haaqqah:35

َلْسَت ُمؤِْمنًا تَبْتَُغوَن َعرََض ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
kamu bukankah yang sungguh-sungguh berimanmencari harta benda

kehidupan dunia
An-Nisa:94 َلْسَت

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْسَت ُمرَْساًل
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari kamu bukankah

orang-orang yang cekatan untuk diutus
Arraad:43

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َلْستُْم َعَلىٰ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab kalian bukankah

atas/terhadap sesuatu
Al-Maidah:68 َلْستُْم

َ َكأََحٍد مَِّن ٱلنَِّسآِء يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َلْسنتُّ
hai istri-istri nabi (kalian[pr]) bukankah seperti seseorang dari isteri-

isteri
Al-Ahzab:32 َ َلْسنتُّ

بُِّكْم َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
bukankah atas kalian dosa-dosa untukkalian mencari karunia dari

tuhan kalian
Al-Baqarah:198 َليَْس

وَن ِفيَما َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم فَلَِم تَُحآجُّ
maka mengapa kalian membantah tentang apa bukankah bagi kalian

dengannya pengetahuan
Ali-Imran:66
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ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َليَْس َعَليْنَا ِفى ٱأْلُمِّيِّۦَن َسِبيٌل
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bukankah atas kami

di dalam orang-orang ummi benar-benar jalan
Ali-Imran:75

َليَْس َلَك ِمَن ٱأْلَْمِر َشىٌْء
bukankah bagimu dari urusan ini barang sesuatu

Ali-Imran:128

يَُقوُلوَن ِبأَفْوَِٰهِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka tidak bukankah di

dalam hati mereka
Ali-Imran:167

مٍ لِّْلَعِبيِد َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَالَّ
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Ali-Imran:182

إِِن ٱْمُرؤٌا۟ َهَلَك َليَْس َلُهۥ َوَلٌد َوَلُهۥٓ أُْخٌت
jika seseorang dia membinasakan bukankah baginya anak laki-laki

dan baginya saudara perempuan
An-Nisa:176

ِت ُجنَاٌح لِحَٰ َليَْس َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dosa-dosa
Al-Maidah:93

أَْن أَُقوَل َما َليَْس لِى ِبَحقٍّ
bahwa aku telah mengatakan apa bukankah bagiku dengan hak

Al-Maidah:116

َليَْس َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ َولِىٌّ
bukankah bagi mereka dari selain dia benar-benar penolong /

pelindung
Al-An'aam:51

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِىٌّ واََل َشِفيعٌ
bukankah baginya dari selain Allah benar-benar penolong / pelindung

dan tidak penolong
Al-An'aam:70

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َضلََٰلٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah denganku kesesatan

Al-A'raaf:61

َقاَل يََٰقْومِ َليَْس ِبى َسفَاَهٌة
dia mengatakan hai kaumku bukankah bagi aku kurang akal / bodoh

Al-A'raaf:67

َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan aniaya terhadap hamba-

hambanya
Al-Anfaal:51

لَّيَُقوُلنَّ َما يَْحِبُسُهۥٓ أاََل يَْوَم يَأِْتيِهْم َليَْس َمْصُروفًا َعنُْهْم
tentu akan mengatakan apa menghalanginya ingatlah pada hari dia

datang kepada mereka bukankah (ia[lk]) yang dipalingkan dari
mereka

Huud:8

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َليَْس َلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ ٱلنَّاُر
itulah mereka orang-orang yang bukankah bagi mereka di dalam

akhirat kecuali neraka
Huud:16
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َقاَل يَٰنُوُح إِنَُّهۥ َليَْس ِمْن أَْهلَِك
dia mengatakan hai Nuh sesungguhnya dia bukankah dari/termasuk

keluargamu
Huud:46

َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم
apa/sesuatu bukankah bagimu dengannya pengetahuan

Huud:46

َما َليَْس لِى ِبِهۦ ِعْلٌم
apa/sesuatu bukankah bagiku dengannya pengetahuan

Huud:47

إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Hijr:42

ُلوَن إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99

واََل تَْقُف َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم
dan jangan (kamu) mengikuti apa bukankah bagimu dengannya

pengetahuan
Al-Isra:36

إِنَّ ِعبَاِدى َليَْس َلَك َعَليِْهْم ُسْلطٌَٰن
sesungguhnya hamba-hamba bukankah bagimu atas mereka

kekuasaan
Al-Isra:65

َوأَنَّ الـلَّـَه َليَْس ِبظَلَّٰمٍ لِّْلَعِبيِد
dan bahwasannya Allah bukankah dengan penganiaya terhadap

hamba-hambanya
Al-Hajj:10

َوَما َليَْس َلُهم ِبِهۦ ِعْلٌم
dan tidak bukankah bagi mereka dengannya pengetahuan

Al-Hajj:71

إِذْ تََلقَّْونَُهۥ ِبأَْلِسنَِتُكْم َوتَُقوُلوَن ِبأَفَْواِهُكم مَّا َليَْس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم
tatkala (mereka) menemuinya dengan lidah/lisan kalian dan

mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa bukankah bagi kalian
dengannya pengetahuan

An-Nuur:15

َوِمۢن بَْعِد َصَلٰوِة ٱْلِعَشآِء ثَلَُٰث َعْورٍَٰت لَُّكْم َليَْس َعَليُْكْم
dan sesudah sholat 'isya' / petang tiga Xaurat bagi kalian bukankah

atas kalian
An-Nuur:58

َليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَأُْكُلوا۟ َجِميًعا أَْو أَْشتَاتًا
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian memakan semuanya

atau bermacam-macam
An-Nuur:61

َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم
tidak bukankah bagimu dengannya pengetahuan

Al-Ankabuut:8

َما َليَْس َلَك ِبِهۦ ِعْلٌم فَاَل تُِطْعُهَما
apa-apa bukankah bagimu dengannya pengetahuan maka jangan

ditaati oleh keduanya
Luqman:15

َوأُْشرَِك ِبِهۦ َما َليَْس لِى ِبِهۦ ِعْلٌم
dan disekutukan dengannya apa-apa bukankah bagiku dengannya

pengetahuan
Ghafir:42
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َليَْس َلُهۥ َدْعَوةٌ ِفى ٱلدُّنْيَا واََل ِفى ٱأْلَِخرَِة
bukankah baginya seruan di dalam dunia dan tidak di dalam akhirat

Ghafir:43

ِميعُ ٱْلبَِصيُر َليَْس َكِمثْلِِهۦ َشىٌْء َوُهَو ٱلسَّ
bukankah serupa dengan nya barang sesuatu dan dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Asy-Syuura:11

فَٱْستَْغِفْر َلنَا يَُقوُلوَن ِبأَْلِسنَِتِهم مَّا َليَْس ِفى ُقُلوِبِهْم
maka mohon ampunan bagi kami mereka mengatakan durhaka apa

yang bukankah di dalam hati mereka
Al-Fath:11

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َكاِشفٌَة
bukankah padanya dari selain Allah (ia[pr]) yang menghilangkan

An-Najm:58

َليَْس لَِوْقَعِتَها َكاِذبٌَة
bukankah bagi/tentang terjadinya (ia[pr]) yang mendustakan

Al-Waqi'a:2

ِفِريَن َليَْس َلُهۥ َداِفعٌ لِّْلكَٰ
bagi orang-orang kafir bukankah baginya (ia[lk]) yang menolak

Al-Ma'arij:2

َرٰى َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َليَْسِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang Yahudi ia bukanlah orang-orang nasrani

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113 َليَْسِت

َرٰى َليَْسِت ٱْليَُهوُد َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani ia bukanlah orang Yahudi

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113

َليُْسوا۟ َسَوآًء مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
mereka tidaklah sama dari/diantara penduduk kitab Ali-Imran:113 ۟ َليُْسوا

لَّْسَت ِمنُْهْم ِفى َشىٍْء
kamu bukankah dari mereka di dalam sesuatu Al-An'aam:159 لَّْسَت

لَّْسَت َعَليِْهم ِبُمَصيِْطٍر
kamu bukankah atas mereka dengan yang sangat berkuasa

Al-
Ghaashiyah:22

ُقل لَّْسُت َعَليُْكم ِبوَِكيٍل
kamu hendaklah mengatakan (aku) bukankah atas kalian dengan

pengurus
Al-An'aam:66 لَّْسُت

زِِقنَي َوَمن لَّْستُْم َلُهۥ ِبرَٰ
dan orang (makhluk) kalian bukankah baginya dengan pemberian

rezki
Al-Hijr:20 لَّْستُْم

لَّيَْس ٱْلِبرَّ أَن تَُولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم ِقبََل ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب
bukankah kebaikan/kebaktian bahwa mereka dipalingkan wajah-

wajah kalian kearah timur dan barat
Al-Baqarah:177 لَّيَْس
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لَّيَْس َعَليَْك ُهَدىُٰهْم
bukankah atas kamu dia menunjukkan mereka

Al-Baqarah:272

لَّيَْس ِبأََماِنيُِّكْم وآََل أََماِنىِّ أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
bukankah dengan angan-angan kosong kalian dan tidak angan-angan

kosong penduduk kitab
An-Nisa:123

َعفَآِء واََل َعَلى ٱمْلَرَْضىٰ لَّيَْس َعَلى ٱلضُّ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang lemah dan tidak

atas/terhadap orang-orang yang sakit
At-Taubah:91

لَّيَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخُلوا۟ بُيُوتًا َغيَْر َمْسُكونٍَة ِفيَها
bukankah atas kalian dosa-dosa bahwa kalian kelak memasuki

rumah-rumah tidak / bukan / selain (ia[pr]) yang ditempati
didalamnya

An-Nuur:29

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج واََل َعَلى ٱأْلَْعَرجِ َحَرٌج تَِحيًَّة مِّْن ِعنِد الـلَّـِه ُمبَٰرََكًة طَيِّبًَة
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan dan

tidak atas/terhadap orang yang pincang kesukaran/kesempitan
penghormatan dari sisi Allah (ia[pr]) yang ingin diberkati kebaikan

An-Nuur:61

لَّيَْس َعَلى ٱأْلَْعَمىٰ َحَرٌج
bukankah atas/terhadap orang yang buta kesukaran/kesempitan

Al-Fath:17

ِن إاِلَّ َما َسَعىٰ نسَٰ َوأَن لَّيَْس لِإْلِ
dan bahwa bukankah bagi manusia kecuali apa yang ia berjalan

An-Najm:39

لَّيَْس َلُهْم طََعاٌم إاِلَّ ِمن َضِريعٍ
bukankah bagi mereka tambahan makanan kecuali dari pohon berduri

Al-Ghaashiyah:6

ِفِريَن لَّيُْسوا۟ ِبَها ِبكَٰ
mereka tidaklah padanya dengan orang-orang yang ingkar Al-An'aam:89 ۟ لَّيُْسوا

تُنِفُقوَن َوَلْستُم ِبـَٔاِخِذيِه إآِلَّ أَن تُْغِمُضوا۟ ِفيِه
kalian menafkahkan padahal kalian bukankah dengan mengambilnya
melainkan bahwa kalian memincingkan mata tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:267 َوَلْستُم
َوَليَْس ٱْلِبرُّ ِبأَن تَأْتُوا۟ ٱْلبُيُوَت ِمن ظُُهورَِها

dan dia bukanlah/tidaklah kebaikan bahwamemasuki / datang rumah-
rumah dari belakangnya

Al-Baqarah:189 َوَليَْس
َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَليَْس ٱلذََّكُر َكٱأْلُنثَىٰ

dan Allah paling mengetahui dengan apa dia melahirkan dan dia
bukanlah/tidaklah laki-laki seperti anak perempuan

Ali-Imran:36

َوَليَْس َعَليُْكْم ُجنَاٌح ِفيَمآ أَْخطَأْتُم ِبِهۦ
dan dia bukanlah/tidaklah atas kalian dosa-dosa dalam hal

(kalian[lk]) membuat kesalahan dengannya
Al-Ahzab:5
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فََليَْس ِبُمْعجٍِز ِفى ٱأْلَرِْض َوَليَْس َلُهۥ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآُء
maka bukankah bagi orang yang menyelamatkan di dalam bumi dan

dia bukanlah/tidaklah baginya dari selain dia pemimpin-pemimpin
Al-Ahqaaf:32

لِيَْحزَُن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْس ِبَضآرِِّهْم َشيْـًٔا إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
supaya berduka cita orang-orang yang mereka mengimani dan dia

bukanlah/tidaklah memberi mudarat kepada mereka sesuatu kecuali
dengan seizin Allah

Al-
Mujaadilah:10

يِّـَٔاِت َوَليَْسِت ٱلتَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan dia bukanlah taubatnya bagi orang-orang yang mereka

mengerjakan kesalahan-kesalahan
An-Nisa:18 َوَليَْسِت

َلِمنَي اْلَعامَلنَِي ٱهللَُّ الـلَّـُه ِبَما ِفى ُصُدوِر ٱْلعَٰ
bukankah Allah dengan lebih mengetahui di dalam (kalian) bertasbih

dada semesta alam
Al-Ankabuut:10 ٱهللَُّ

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبقَِٰدٍر مَٰ أََوَليَْس ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
atau setiap bukankah dia menciptakan dia menciptakan langit dan

bumi
YaaSiin:81 ٱلَِّذى
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ل ي ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sore, kegelapan, waktu

malam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َليْاًل َليَالِىَ َليَاٍل ِبٱلَّيِْل ِبَليٍْل
malam hari pada malam hari malam di malam hari dengan malam

َليَْلُة َليَْلَة َليَْلٍة َليَْلًة َليْاًل
malam malam malam hari malam malam hari

َوَليَاٍل َوِبٱلَّيِْل َليَْلَها َليَْلِة َليَْلُة
dan malam-malam dan diwaktu malam malamnya malam malam

ٱلَّيِْل ٱلَّيُْل
malam malam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمْن إِلٌَٰه َغيُْر الـلَّـِه يَأِْتيُكم ِبَليٍْل
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua

dengan malam
Al-Qashash:72 ِبَليٍْل

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di malam

hari dan siang hari
Al-Baqarah:274 ِبٱلَّيِْل

َوُهَو ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكم ِبٱلَّيِْل َويَْعَلُم َما َجرَْحتُم ِبٱلنََّهاِر
dan dia yang dia mewafatkan kalian di malam hari dan dia

mengetahui apa kalian mengerjakan pada siang hari
Al-An'aam:60
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َوَمْن ُهَو ُمْستَْخفٍۭ ِبٱلَّيِْل َوَسارِبٌۢ ِبٱلنََّهاِر
dan siapa dia yang dalam kondisi tersembunyi di malam hari dan

(ia[lk]) yang telah menjalankan disiang hari
Arraad:10

ِن ُقْل َمن يَْكَلؤُُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر ِمَن ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan siapakah melindungi/memelihara kalian

diwaktu malam dan siang hari dari pemurah
Al-Anbiyaa':42

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َمنَاُمُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوٱبِْتَغآؤُُكم مِّن فَْضلِِهۦٓ
dan diantara ayat-ayat-Nya tidur kalian diwaktu malam dan siang hari

dan usaha pencarianmu dari/sebagian karunianya
Ar-Ruum:23

يَُسبُِّحوَن َلُهۥ ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوُهْم اَل يَْسـَُٔموَن
bertasbih baginya pada malam dan siang dan mereka tidak jemu-jemu

Fush-Shilat:38

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلََٰث َليَاٍل َسِويًّا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu bercakap-cakap

manusia tiga malam sama lurus
Maryam:10 َليَاٍل

ِنيََة أَيَّامٍ ُحُسوًما رََها َعَليِْهْم َسبْعَ َليَاٍل َوثَمَٰ َسخَّ
(ia) telah berkali-kali menundukkannya atas mereka tujuh malam dan

delapan[lk] hari terus menerus
Al-Haaqqah:7

يَْر ِسيُروا۟ ِفيَها َليَالِىَ َوأَيَّاًما َءاِمِننَي َوَقدَّرْنَا ِفيَها ٱلسَّ
dan (kami) menetapkan di dalamnya (negeri itu) perjalanan kalian
hendaklah berjalan di dalamnya (negeri itu) pada malam hari dan

siang hari keadaan aman

Saba':18
َليَالِىَ

أَنَُّهْم قَِٰدُروَن َعَليَْهآ أَتَىَٰهآ أَْمرُنَا َليْاًل أَْو نََهاًرا
sesungguhnya mereka (mereka[lk]) yang telah menguasai diatasnya
pendatangannya / pemberianya urusan kami malam hari atau sungai

Yunus:24 َليْاًل
َن ٱلَِّذٓى أَْسَرٰى ِبَعبِْدِهۦ َليْاًل  ُسبْحَٰ

maha suci yang telah memperjalankan dengan hamba-nya malam hari
Al-Isra:1

تَّبَُعوَن فَأَْسِر ِبِعبَاِدى َليْاًل إِنَُّكم مُّ
maka berjalanlah dengan hamba-hamba-ku malam hari sesungguhnya

kalian orang-orang yang menarik untuk diikuti / dikejar
Ad-Dukhaan:23

َقاَل رَبِّ إِنِّى َدَعْوُت َقْوِمى َليْاًل َونََهاًرا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) menyeru kaum

malam hari dan siang
Nuh:5

َوِمَن ٱلَّيِْل فَٱْسُجْد َلُهۥ َوَسبِّْحُه َليْاًل طَِوياًل
dan dari malam maka bersujudlah baginya dan perbanyak

bertasbihlah kepada-nya malam hari panjang/banyak
Al-Insaan:26
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إِذْ وََٰعْدنَا ُموَسىٰٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة َو
dan ketika kami menjanjikan Musa empat puluh malam Al-Baqarah:51 َليَْلًة

َووََٰعْدنَا ُموَسىٰ ثَلَِٰثنَي َليَْلًة َوأَتَْمْمنََٰها ِبَعْشٍر
dan kami menjanjikan Musa tiga puluh malam dan kami telah

menyempurnakannya dengan sepuluh
Al-A'raaf:142

 فَتَمَّ ِميقَُٰت َربِِّهۦٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة
maka dia sempurnakan waktu yang ditentukan tuhannya empat puluh

malam
Al-A'raaf:142

بَٰرََكٍة إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ِفى َليَْلٍة مُّ
sesungguhnya kami (kami) turunkannya di dalam malam hari (ia[pr])

yang ingin keberkatan
Ad-Dukhaan:3 َليَْلٍة

يَامِ ٱلرَّفَُث إَِلىٰ ِنَسآِئُكْم أُِحلَّ َلُكْم َليَْلَة ٱلصِّ
dia menghalalkan bagi kalian malam puasa percampuran

kepada/dengan isteri-isteri kalian
Al-Baqarah:187 َليَْلَة

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما َليَْلُة ٱْلَقْدِر
dan tidak memberitahukan kamu apa malam kemuliaan Al-Qadr:2 َليَْلُة

َليَْلُة ٱْلَقْدِر َخيٌْر مِّْن أَْلِف َشْهٍر
malam kemuliaan kebaikan dari seribu bulan

Al-Qadr:3

إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ِفى َليَْلِة ٱْلَقْدِر
sesungguhnya kami (kami) turunkannya di dalam malam kemuliaan Al-Qadr:1 َليَْلِة

َوأَْغطََش َليَْلَها َوأَْخَرَج ُضَحىَٰها
dan (ia[lk]) lebih menggelapkan malamnya dan (ia) akhirnya

mengeluarkan / jadikan paginya
An-Naziaat:29 َليَْلَها

َوِبٱلَّيِْل أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan diwaktu malam ia membenam kalian menggunakan akal

Ash-
Shaafaat:138 َوِبٱلَّيِْل

َوَليَاٍل َعْشٍر
dan malam-malam sepuluh Al-Fajr:2 َوَليَاٍل

َوٱلَّيِْل إِذْ أَْدبََر
dan malam tatkala (ia) akhirnya memalingkan

Al-
Muddaththir:33 َوٱلَّيِْل

َوٱلَّيِْل إِذَا َعْسَعَس
dan malam apabila hampir habis/pergi

At-Takwiir:17

َوٱلَّيِْل َوَما َوَسَق
dan malam dan tidak menyelubungi

Al-Inshiqaaq:17

َوٱلَّيِْل إِذَا يَْسِر
dan malam apabila (ia) berlalu / berjalan

Al-Fajr:4
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َوٱلَّيِْل إِذَا يَْغَشىَٰها
dan malam apabila menutupinya[pr]

Ash-Shams:4

َوٱلَّيِْل إِذَا يَْغَشىٰ
demi malam apabila dia menutup

Al-Lail:1

َوٱلَّيِْل إِذَا َسَجىٰ
dan malam apabila telah sunyi

Ad-Duha:2

تُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
kamu memasukkan malam di dalam siang Ali-Imran:27 ٱلَّيَْل

ْمَس َوٱْلَقَمَر ُحْسبَانًا فَالُِق ٱإْلِْصبَاحِ َوَجَعَل ٱلَّيَْل َسَكنًا َوٱلشَّ
yang membelah/menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam

tempat tinggal dan matahari dan bulan perhitungan
Al-An'aam:96

ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا
kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam

siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat
Al-A'raaf:54

ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه
dia yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat tentang

(kebenaran) itu
Yunus:67

ُروَن يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dia menutup malam siang sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-

tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Arraad:3

َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang
Ibrahim:33

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12

َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َءايَتنَْيِ فََمَحْونَآ َءايََة ٱلَّيِْل
dan kami menjadikan malam dan siang dua tanda maka/lalu (kami)

menghapuskan tanda-tanda malam
Al-Isra:12

يَُسبُِّحوَن ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر اَل يَفْتُُروَن
bertasbih malam dan siang tidak berhenti

Al-Anbiyaa':20

ْمَس َوٱْلَقَمَر َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ
dan dia yang dia menciptakan malam dan siang dan matahari dan

bulan
Al-Anbiyaa':33

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
itu bahwa kami Allah dimasukkan malam di dalam siang

Al-Hajj:61
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يَُقلُِّب الـلَّـُه ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر
sungguh-sungguh akan membolak-balik Allah malam dan siang

An-Nuur:44

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِبَاًسا َوٱلنَّْوَم ُسبَاتًا
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian malam pakaian dan tidur

istirahat
Al-Furqon:47

َْن أَرَاَد َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر ِخْلفًَة ملِّ
dan dia yang ia menjadikan malam dan siang berlainan/silih berganti

bagi orang dia ingin
Al-Furqon:62

أََلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِيَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

malam agar istirahat tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang
sungguh-sungguh menerangi

An-Naml:86

ٱلَّيَْل َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
malam terus menerus sampai hari kiamat-kiamat

Al-Qashash:71

َوِمن رَّْحَمِتِهۦ َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر
dan dari/karena rahmat-nya ia menjadikan untuk kalian malam dan

siang
Al-Qashash:73

أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dimasukkan malam di dalam siang
Luqman:29

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Faathir:13

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5

الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
Allah yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat

tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh
menerangi

Ghafir:61

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Al-Hadiid:6

ُقمِ ٱلَّيَْل إاِلَّ َقلِياًل
berdirilah malam kecuali sedikit

Al-
Muzzammil:2

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20
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َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِبَاًسا
dan kami menjadikan malam pakaian

An-Naba:10

ا َجنَّ َعَليِْه ٱلَّيُْل رََءا َكوَْكبًا فََلمَّ
maka ketika telah gelap atasnya malam dia melihat bintang Al-An'aam:76 ٱلَّيُْل

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱلَّيُْل نَْسَلخُ ِمنُْه ٱلنََّهاَر فَِإذَا ُهم مُّظْلُِموَن
dan suatu tanda bagi mereka malam menanggalkan dari padanya

siang maka tiba-tiba mereka mereka kegelapan
YaaSiin:37

واََل ٱلَّيُْل َساِبُق ٱلنََّهاِر وَُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
dan tidak malam (ia[lk]) yang mendahului siang dan semuanya di

dalam garis edar (mereka) beredar
YaaSiin:40

ْمُس َوٱْلَقَمُر َوِمْن َءايَِٰتِه ٱلَّيُْل َوٱلنََّهاُر َوٱلشَّ
dan dari tanda-tanda-Nya malam dan siang dan matahari dan bulan

Fush-Shilat:37

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian

malam dan siang
Al-Baqarah:164 ٱلَّيِْل

يَاَم إَِلى ٱلَّيِْل وا۟ ٱلصِّ  ثُمَّ أَِتمُّ
kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam

Al-Baqarah:187

 َوتُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dan kamu memasukkan siang di dalam malam

Ali-Imran:27

ٌة َقآِئَمٌة يَتُْلوَن َءايَِٰت الـلَّـِه َءانَآَء ٱلَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن أُمَّ
ummat yang menegakkan mereka membaca ayat-ayat Allah tengah

malam dan mereka mereka bersujud
Ali-Imran:113

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َلَءايٍَٰت ألِّ
dan silih berganti malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda bagi

orang yang mempunyai berakal
Ali-Imran:190

َوَلُهۥ َما َسَكَن ِفى ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
dan kepunyaanNya apa dia mendiami di dalam malam dan siang

Al-An'aam:13

إِنَّ ِفى ٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
sesungguhnya di dalam pertukaran malam dan siang

Yunus:6

َكأَنََّمآ أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا مَِّن ٱلَّيِْل ُمظْلًِما
seakan-akan ditutupilah wajah mereka potongan dari malam gelap

gulita
Yunus:27

فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل إاِلَّ ٱْمَرأَتََك
maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam

melainkan isterimu
Huud:81

َلٰوةَ طَرَفَىِ ٱلنََّهاِر َوزَُلفًا مَِّن ٱلَّيِْل  َوأَِقمِ ٱلصَّ
dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan yang dekat dari

malam
Huud:114
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 فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل
maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam

Al-Hijr:65

 َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َءايَتنَْيِ فََمَحْونَآ َءايََة ٱلَّيِْل
dan kami menjadikan malam dan siang dua tanda maka/lalu (kami)

menghapuskan tanda-tanda malam
Al-Isra:12

ْمِس إَِلىٰ َغَسِق ٱلَّيِْل َلٰوةَ لُِدُلوِك ٱلشَّ  أَِقمِ ٱلصَّ
dirikanlah sholat untuk digelincirkan kamu[pr] (oleh mereka)

matahari sampai gelap malam
Al-Isra:78

ْد ِبِهۦ نَاِفَلًة لََّك َوِمَن ٱلَّيِْل فَتََهجَّ
dan dari/sebagian malam maka (kamu) kemudian bertahajjudlah (kt

perintah/seru) dengannya (ia[pr]) yang menjalankan salat sunnat
bagimu

Al-Isra:79

ْمِس َوَقبَْل ُغُروِبَها َوِمْن َءانَآِئ ٱلَّيِْل  َقبَْل طُُلوعِ ٱلشَّ
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan dari

bagian/waktu malam
Thaahaa:130

 َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam

Al-Hajj:61

َوَلُه ٱْخِتلَُٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر أَفَاَل تَْعِقُلوَن
baginya berselisihlah/bergantilah malam dan siang ia membenam

kalian menggunakan akal

Al-
Mu'minuun:80

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل َوَسخَّ
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam dan (ia) telah benar-benar

memperjalankan matahari dan bulan
Luqman:29

بَْل َمْكُر ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر إِذْ تَأُْمُرونَنَآ
bahkan tipu-daya malam dan siang hari ketika/tatkala menyuruh kami

Saba':33

 يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Faathir:13

ُر ٱلنََّهاَر َعَلى ٱلَّيِْل  َويَُكوِّ
dan sungguh-sungguh akan menggulung / menutup siang

atas/terhadap malam
Az-Zumar:5

 أَمَّْن ُهَو قَِٰنٌت َءانَآَء ٱلَّيِْل
siapkah yang dia (ia[lk]) yang mentaati di waktu malam

Az-Zumar:9

زٍْق َمآِء ِمن رِّ َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan pergantian malam dan siang dan tidak ia menurunkan Allah dari

langit dari rezki
Al-Jaatsiyah:5

ُجوِد َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َوأَْدبََٰر ٱلسُّ
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan di

belakang(sesudah) sujud
Qaaf:40
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َكانُوا۟ َقلِياًل مَِّن ٱلَّيِْل َما يَْهَجُعوَن
adalah mereka sedikit dari/di waktu malam tidak tidur

Adz-
Dzaariyaat:17

إِْدبََٰر ٱلنُُّجومِ َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َو
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan

dibelakang/terbenam bintang-bintang
Ath-Thuur:49

 يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Al-Hadiid:6

إِنَّ نَاِشئََة ٱلَّيِْل ِهىَ أََشدُّ َوطْـًٔا َوأَْقَوُم ِقياًل
sesungguhnya bangun malam dia paling keras/berat injakan dan dia

menguatkan perkataan

Al-
Muzzammil:6

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

َوِمَن ٱلَّيِْل فَٱْسُجْد َلُهۥ َوَسبِّْحُه َليْاًل طَِوياًل
dan dari malam maka bersujudlah baginya dan perbanyak

bertasbihlah kepada-nya malam hari panjang/banyak
Al-Insaan:26
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ن ي ل
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lunak, halus, kelemahan,

rapuh, empuk, sakit, perih, sabar, penuh kasih sayang, baik hati, lembut
hati, kelemah-lembutan, kehalusan, tdk lekas marah, yg mudah rusak,

sifat lunak, sifat empuk, lemah, lintuh, lembek, pelan, lirih, rendah,
mudah, enteng, lempung, benyek, benyai, kropok, lemah hati

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menawarkan, menawari,
membayar, mengajukan, melelangkan, memajukan, melunakkan

َوأََلنَّا لِّينٍَة لَّيِّنًا لِنَت تَلنُِي
dan (kami)

melunakkan pohon kurma kelunakan/kelembutan kamu lemah lembut (ia) menjadi
lembut/tenang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ تَلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه
kemudian (ia) menjadi lembut/tenang kulit-kulit mereka dan hati

mereka kepada peringatan Allah
Az-Zumar:23 تَلنُِي

فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن الـلَّـِه لِنَت َلُهْم
maka dengan rahmat dari Allah kamu lemah lembut bagi/terhadap

mereka
Ali-Imran:159 لِنَت

ُر أَْو يَْخَشىٰ فَُقواَل َلُهۥ َقواًْل لَّيِّنًا لََّعلَُّهۥ يَتَذَكَّ
maka katakanlah baginya perkataan kelunakan/kelembutan boleh jadi

ia menjadi mengingat/berfikir atau takut
Thaahaa:44 لَّيِّنًا

َما َقطَْعتُم مِّن لِّينٍَة أَْو تَرَْكتُُموَها َقآِئَمًة َعَلىٰٓ أُُصولَِها
apa-apa (kalian) memotong/menebang dari pohon kurma ata

meninggalkannya berdiri/akan datang atasku/terhadapku
pokoknya/batangnya

Al-Hasyr:5
لِّينٍَة

ِبى َمَعُهۥ َوٱلطَّيَْر َوأََلنَّا َلُه ٱْلَحِديَد يَٰجِبَاُل أَوِّ
hai gunung-gunung (kamu) kembalilah/bertaubatlah kepada-ku

bersama dia dan burung-burung dan (kami) melunakkan baginya besi
Saba':10 َوأََلنَّا
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hء ا م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perairan, berkenaan dgn

perairan, berkenaan dgn air, basah, cair, kebasahan, mandi, bak mandi,
kamar mandi, tempat mandi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyirami, menjirus, minum,
mengambil air minum, meminumkan, keluar air liur, menggenangi air,
mencampuri dgn air, memberi minuman, melemahkan, melunakkan,

memperlunak, memperlemah, memperencer, memperlunakkan,
mempermudah, mempermudahkan, mengencerkan, membasahi, menjadi

basah, memandikan, mengunci, memenjarakan, mengurungkan,
mengurung

َمآَء َمآءًۢ َمآًء َكَمآٍء ِبَمآٍء
air air air seperti air dengan air

َمآؤَُها َمآؤُُكْم َمآَءَها َمآَءِك َمآَء
airnya air kalian airnya air kamu[pr] air

ٱمْلَآَء َوَمآٍء آٍء مَّ مَّآًء َمآؤَُها
air dan air air air airnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوزَرٌْع َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغيُْر ِصنَْواٍن يُْسَقىٰ ِبَمآٍء
dan tanaman-tanaman dan kurma percabangan dan tidak percabangan

disirami (oleh nya) dengan air
Arraad:4 ِبَمآٍء

إِن يَْستَِغيثُوا۟ يَُغاثُوا۟ ِبَمآٍء َكٱمْلُْهِل أََحاَط ِبِهْم ُسرَاِدُقَها َو
semakin meliputi dengan mereka asapnya/gejolaknya dan jika
meminta minum diberi minum dengan air seperti logam yang

mendidih

Al-Kahfi:29

نَْهِمٍر َمآِء ِبَمآٍء مُّ فَفَتَْحنَآ أَبْوََٰب ٱلسَّ
maka (kami) membukakan pintu-pintu langit dengan air (ia[lk]) yang

akhirnya mencurahkan
Al-Qamar:11
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َمآِء إِنََّما َمثَُل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia seperti air

(kami) turunkannya dari langit
Yunus:24 َكَمآٍء

ثََل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء  َوٱْضرِْب َلُهم مَّ
dan buatlah bagi mereka (ia) membuat perumpamaan kehidupan

dunia seperti air
Al-Kahfi:45

َمآِء َمآًء َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Dia menurunkan dari langit air Al-Baqarah:22 َمآًء

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء  أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka/kemudian tidak kamu

mendapatkan air
An-Nisa:43

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء  أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka tidak kamu mendapatkan

air
Al-Maidah:6

َمآِء َمآًء  َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan dia yang ia menurunkan dari langit air

Al-An'aam:99

رَُكم ِبِهۦ َمآِء َمآًء لِّيُطَهِّ َويُنَزُِّل َعَليُْكم مَِّن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan atas kalian dari langit air

agar dia membersihkan kalian dengannya
Al-Anfaal:11

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulah mengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ  الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

َمآِء َمآًء يَٰحَ َلوَِٰقحَ فَأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ  َوأَرَْسْلنَا ٱلرِّ
dan kami telah utus/meniup angin sungguh-sungguh (ia[lk]) yang

mengawinkan lalu kami menurunkanlah dari langit air
Al-Hijr:22

َمآِء َمآًء لَُّكم ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan dari langit air bagi kalian

An-Nahl:10

َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65

َمآِء َمآًء  َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Dia menurunkan dari langit air

Thaahaa:53

َمآِء َمآًء  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Al-Hajj:63
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ُلُهْم َكَسرَابٍۭ ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه ٱلظَّْمـَٔاُن َمآًء  َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْعمَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari amal-amal mereka seperti

fatamorgana tanah datar/padang pasir mengiranya orang-orang yang
dahaga air

An-Nuur:39

َمآِء َمآًء طَُهوًرا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air bersih/suci

Al-Furqon:48

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱلسَّ مَٰ  أَمَّْن َخَلَق ٱلسَّ
siapkah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

bagi kalian dari langit air
An-Naml:60

َمآِء َمآًء  َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّن نَّزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa Dia telah

berangsur-angsur menurunkan dari langit air
Al-Ankabuut:63

َمآِء َمآًء فَيُْحىِۦ ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit air lalu Dia

menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya
Ar-Ruum:24

َمآِء َمآًء  َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan dia mengembang biakan didalamnya dari setiap binatang melata

dan kami telah menurunkan dari langit air
Luqman:10

َمآِء َمآًء  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

ia menurunkan dari langit air
Faathir:27

َمآِء َمآًء  أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Az-Zumar:21

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15

بَٰرًَكا َمآِء َمآًء مُّ َونَزَّْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan (kami) menurunkan dari langit air yang berusaha untuk diberkati

Qaaf:9

اًجا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱمْلُْعِصرَِٰت َمآًء ثَجَّ
dan kami telah menurunkan dari awan air tercurah

An-Naba:14

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَُّٰه ِفى ٱأْلَرِْض َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air dengan ukuran lalu (kami)

menempatkannyalah di dalam bumi

Al-
Mu'minuun:18

َمآءًۢ
َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر َوٱلَِّذى نَزََّل ِمَن ٱلسَّ

dan yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan dari langit air
dengan ukuran

Az-Zukhruf:11
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َا َورََد َمآَء َمْديََن َوملَّ
dan tatkala (ia [lk]) mencapai air negeri Madyan Al-Qashash:23 َمآَء

َوِقيَل يَٰٓأَرُْض ٱبَْلِعى َمآَءِك
dan dikatakan hai bumi telanlah air kamu[pr] Huud:44 َمآَءِك

أَْخَرَج ِمنَْها َمآَءَها َوَمْرَعىَٰها
dia telah mengeluarkan dari padanya airnya dan padang

rumput/tumbuh-tumbuhannya
An-Naziaat:31 َمآَءَها

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْصبَحَ َمآؤُُكْم َغْوًرا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia)

menjadikan air kalian masuk dalam tanah kering
Al-Mulk:30 َمآؤُُكْم

أَْو يُْصِبحَ َمآؤَُها َغْوًرا
atau menyebabkan menyurutkan airnya masuk dalam tanah kering Al-Kahfi:41 َمآؤَُها

آًء َغَدًقا َوأَلَِّو ٱْستَقَُٰموا۟ َعَلى ٱلطَِّريَقِة أَلَْسَقيْنَُٰهم مَّ
dan bahwa jika (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian atas/terhadap

jalan itu pasti (kami) telah memberi minum mereka air limpah ruah
Al-Jinn:16 آًء مَّ

آًء فُرَاتًا ٍت َوأَْسَقيْنَُٰكم مَّ ِمخَٰ َوَجَعْلنَا ِفيَها َروَِٰسىَ شَٰ
dan kami menjadikan padanya gunung-gunung (ia[pr]) yang tinggi

dan (kami) beri minum kalian air tawar / segar
Al-Mursalaat:27

آٍء َمآِء ِمن مَّ َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan tidak ia menurunkan Allah dari langit dari air Al-Baqarah:164 آٍء مَّ

آٍء َصِديٍد مِّن َورَآِئِهۦ َجَهنَُّم َويُْسَقىٰ ِمن مَّ
dari belakangnya neraka jahanam dan akan diberi minum (olehnya)

dari/dengan air nanah
Ibrahim:16

آٍء  َوالـلَّـُه َخَلَق ُكلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّ
dan Allah dia menciptakan tiap-tiap binatang melata dari air

An-Nuur:45

آٍء مَِّهنيٍ ثُمَّ َجَعَل نَْسَلُهۥ ِمن ُسلََٰلٍة مِّن مَّ
kemudian ia menjadikan keturunannya dari sari pati dari air sangat

hina
As-Sajdah:8

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15

آٍء مَِّهنيٍ م مِّن مَّ أََلْم نَْخُلقكُّ
tidaklah/bukankah menciptakan kalian[lk] dari air sangat hina

Al-Mursalaat:20
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آٍء َداِفٍق ُخلَِق ِمن مَّ
(ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) dari air (ia[lk]) yang memancar

At-Taariq:6

َوَمآٍء مَّْسُكوٍب
dan air (ia[lk]) yang tercurah Al-Waqi'a:31 َوَمآٍء

فَأَنزَْلنَا ِبِه ٱمْلَآَء فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت
lalu kami menurunkanlah dengannya air lalu kami mengeluarkan

dengannya dari setiap buah-buahan
Al-A'raaf:57 ٱمْلَآَء

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ  ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَُسوُق ٱمْلَآَء إَِلى ٱأْلَرِْض ٱْلُجُرِز
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya mencurahkan

air ke bumi tandus
As-Sajdah:27

فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء ٱْهتَزَّْت َوَربَْت
maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air (ia) sangat cepat

bergerak dan (ia) mengembang
Fush-Shilat:39

َونَبِّئُْهْم أَنَّ ٱمْلَآَء ِقْسَمةٌۢ بَيْنَُهْم ُكلُّ ِشرٍْب مُّْحتََضٌر
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] bahwasanya

air pembagian diantara mereka tiap minuman (ia[lk]) yang dalam
kondisi dihadirkan

Al-Qamar:28

أَفَرََءيْتُُم ٱمْلَآَء ٱلَِّذى تَْشَربُوَن
apakah maka kalian perhatikan air yang (kalian) minum

Al-Waqi'a:68

أَنَّا َصبَبْنَا ٱمْلَآَء َصبًّا
bahwasanya (kami) mencurahkan air curahan

Abasa:25

قَُّق فَيَْخُرُج ِمنُْه ٱمْلَآُء إِنَّ ِمنَْها مَلَا يَشَّ َو
dan sesungguhnya kami daripadanya sungguh apa dia membelah lalu

keluar dari padanya air
Al-Baqarah:74 ٱمْلَآُء

َويََٰسَمآُء أَْقلِِعى َوِغيَض ٱمْلَآُء َوُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan hai langit (kamu) berhentikanlah aku dan disurutkan air dan dia

telah diselesaikan perkata itu
Huud:44

رْنَا ٱأْلَرَْض ُعيُونًا فَٱْلتََقى ٱمْلَآُء َعَلىٰٓ أَْمٍر َقْد ُقِدَر َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan bumi mata air - mata air maka bertemulah

air atasku/terhadapku suatu perkara/urusan sungguh telah telah
ditetapkan

Al-Qamar:12

َا طََغا ٱمْلَآُء َحَمْلنَُٰكْم ِفى ٱْلَجاِريَِة إِنَّا ملَّ
sesungguhnya kami tatkala (ia) melampaui batas air kami bawa kamu

di dalam (ia[pr]) yang mengalir
Al-Haaqqah:11
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ا َرزََقُكُم الـلَّـُه أَْن أَِفيُضوا۟ َعَليْنَا ِمَن ٱمْلَآِء أَْو ِممَّ
bahwa kalian hendaklah menuju / bertolak atas kami dari air atau dari

apa dia memberikan rezeki kalian Allah
Al-A'raaf:50 ٱمْلَآِء

وََكاَن َعرُْشُهۥ َعَلى ٱمْلَآِء لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
dan ia adalah singgasana-nya atas/terhadap air karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Huud:7

 َقاَل َسـَٔاِوٓى إَِلىٰ َجبٍَل يَْعِصُمِنى ِمَن ٱمْلَآِء
dia mengatakan (aku) akan mencari perlindungan ke gunung

menjagaku/melindungiku dari air
Huud:43

 اَل يَْستَجِيبُوَن َلُهم ِبَشىٍْء إاِلَّ َكبَِٰسِط َكفَّيِْه إَِلى ٱمْلَآِء
tidak memperkenankan bagi mereka dengan sesuatu apapun

melainkan seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya
kedalam air

Arraad:14

َوَجَعْلنَا ِمَن ٱمْلَآِء ُكلَّ َشىٍْء َحىٍّ أَفَاَل يُؤِْمنُوَن
dan kami menjadikan dari air tiap-tiap sesuatu kehidupan ia

membenam mereka beriman
Al-Anbiyaa':30

َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ِمَن ٱمْلَآِء بََشًرا
dan dia yang dia menciptakan dari air manusia

Al-Furqon:54
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ت hء ا م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ratusan, seratus

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ا۟ئٌَة مِّ ِما۟ئَتنَْيِ ِما۟ئَِة ِما۟ئََة ِما۟ئٍَة
seratus duaratus seratus seratus ratus

ا۟ئَُة مِّ
seratus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلِبثُوا۟ ِفى َكْهِفِهْم ثَلََٰث ِما۟ئٍَة ِسِننَي َوٱزَْداُدوا۟ ِتْسًعا
(mereka) menempati di dalam gua mereka tiga ratus beberapa tahun

dan mereka menambahkan sembilan
Al-Kahfi:25 ِما۟ئٍَة

فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259
ِما۟ئََة

َقاَل بَل لَِّبثَْت ِما۟ئََة َعامٍ
dia mengatakan bahkan (kamu) menempati seratus tahun

Al-Baqarah:259

ٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى فَٱْجلُِدوا۟ ُكلَّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ِما۟ئََة َجْلَدٍة
pezina perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seratus deraan
An-Nuur:2

َوأَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِما۟ئَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن
dan kami utus dia kepada seratus ribu atau menambah

Ash-
Shaafaat:147 ِما۟ئَِة

ِبُروَن يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ إِن يَُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن صَٰ
jika adalah dia diantara kalian duapuluh (mereka[lk]) yang telah

sabar mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:65 ِما۟ئَتنَْيِ
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ا۟ئٌَة َصاِبرَةٌ يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ  فَِإن يَُكن مِّنُكم مِّ
maka jika adalah dia diantara kalian seratus (ia[pr]) yang sabar

mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:66

۟ ا۟ئٌَة يَْغلِبُٓوا۟ أَْلفًا مَِّن ٱلَِّذيَن َكفَُروا إِن يَُكن مِّنُكم مِّ َو
dan jika adalah dia diantara kalian seratus mengalahkan seribu dari

pada orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:65 ا۟ئٌَة مِّ

ا۟ئٌَة َصاِبرَةٌ يَْغلِبُوا۟ ِما۟ئَتنَْيِ فَِإن يَُكن مِّنُكم مِّ
maka jika adalah dia diantara kalian seratus (ia[pr]) yang sabar

mengalahkan duaratus
Al-Anfaal:66

ا۟ئَُة َحبٍَّة ِفى ُكلِّ ُسنۢبَُلٍة مِّ
di dalam setiap tangkai seratus biji Al-Baqarah:261 ا۟ئَُة مِّ
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ع ت م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenduri, pesta perjamuan,

makan besar, hari raya, pora, hari besar, nikmat, kelucuan, kejenakaan,
keadaan kecondongan hati, gelitik, perasaan gatal, perasaan senang, yg

lekas berubah, mudah tersinggung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merayakan, mengadakan

pesta, menyenangkan, menyenangkan diri sendiri, menghibur,
menyenangkan hati, memanjakan, membujuk, menggelitik, menggelikan,

gatal

تَُمتَُّعوَن تََمتَّعْ تََمتَُّعوا۟ تََمتَّعَ أَُمتِّْعُكنَّ
diberi kesenangan

(ia) kemudian
bersenang-
senanglah

(kalian) bersenang-
senang

dia menjadi
tamattu/ingin

akan berikan mut'ah
kepada (kalian[pr])

فََمتَٰعُ فَتََمتَُّعوا۟ فَأَُمتُِّعُهۥ َسنَُمتُِّعُهْم تَُمتَُّعوَن
maka kesenangan maka senang-senang

maka ia memberi
kesenangan
kepadanya

akan beri
kesenangan mereka diberi kesenangan

فَٱْستَْمتَْعتُم فَٱْستَْمتَُعوا۟ فََمتُِّعوُهنَّ فََمتَّْعنَُٰهْم فََمتَٰعُ
maka kamu
menikmati

maka mereka
menikmati

maka (kalian) benar-
benar berikanlah

mereka[pr] mut'ah
maka memberi

kesenangan mereka maka kesenangan

َمتَٰعٌۢ َمتَٰعٌ ا َمتَٰعًۢ َمتًَٰعا فَٱْستَْمتَْعتُم
penambahan
kesenangan

penambahan
kesenangan

pelipatan
kesenangan / hadiah

pelipatan
kesenangan / hadiah

maka kamu
menikmati

َمتََٰعُهْم َمتََٰعنَا َمتَٰعَ َمتَٰعٍ َمتَٰعٌۢ
kesenangan mereka harta benda kami kesenangan pelipatan

kesenangan/alat-alat
penambahan
kesenangan

َمتَّْعنَا َمتَّْعُت َمتَِٰعنَا َمتَٰعُ َمتََٰعُهْم
(kami) memberi

kesenangan
(aku) telah memberi

kesenangan barang-barang kami kesenangan kesenangan mereka
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تَّْعنَُٰه مَّ تَّْعتَُهْم مَّ تَٰعَ مَّ مَّتًَٰعا َمتَّْعنَا
(kami) memberi
kesenangan dia

(ia) memberi
kenikmatan hidup

mereka
kesenangan pelipatan

kesenangan / hadiah
(kami) memberi

kesenangan

۟ َوتََمتَُّعوا َوأَْمِتَعِتُكْم نَُمتُِّعُهْم تَّْعنَُٰهْم مَّ تَّْعنَُٰه مَّ
dan (kalian[lk])

bersenang-
senanglah

(kalian[lk])

dan kenikmatan
kalian disenangkan mereka kami menyenangkan

mereka
(kami) memberi
kesenangan dia

َوَمتَّْعنَُٰهْم َوَمتَٰعٌ َوَمتًَٰعا َولِيَتََمتَُّعوا۟ َوتََمتَُّعوا۟
dan (kami) memberi
kesenangan mereka dan kesenangan dan kesenangan dan sehingga

bersenang-senang

dan (kalian[lk])
bersenang-
senanglah

(kalian[lk])

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتََعاَلنْيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل
maka menaiklah akan berikan mut'ah kepada (kalian[pr]) dan

ceraikanlah kalian[pr] percerai beraian kebaikan
Al-Ahzab:28 أَُمتِّْعُكنَّ

فَِإذَآ أَِمنتُْم فََمن تََمتَّعَ ِبٱْلُعْمرَِة إَِلى ٱْلَحجِّ فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka apabila kalian telah aman maka barang siapa dia menjadi

tamattu/ingin dengan ibadah umrah kepada (sebelum) orang-orang
yang mengerjakan haji maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban

Al-Baqarah:196
تََمتَّعَ

فََعَقُروَها فََقاَل تََمتَُّعوا۟ ِفى َدارُِكْم ثَلَٰثََة أَيَّامٍ
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) lalu ia mengatakan

(kalian) bersenang-senang di dalam rumah kalian[lk] tiga[lk] hari
Huud:65 ۟ تََمتَُّعوا

ُقْل تََمتَُّعوا۟ فَِإنَّ َمِصيرَُكْم إَِلى ٱلنَّاِر
kamu hendaklah mengatakan (kalian) bersenang-senang maka

sesungguhnya tempat kembali kalian kepada neraka
Ibrahim:30

َوِفى ثَُموَد إِذْ ِقيَل َلُهْم تََمتَُّعوا۟ َحتَّىٰ ِحنيٍ
dan pada kaum tsamud ketika dia dikatakan kepada mereka (kalian)

bersenang-senang sehingga suatu waktu

Adz-
Dzaariyaat:43

ِب ٱلنَّاِر ُقْل تََمتَّعْ ِبُكفْرَِك َقلِياًل إِنََّك ِمْن أَْصحَٰ
kamu hendaklah mengatakan (ia) kemudian bersenang-senanglah

dengan kekafiranmu sedikit sesungguhnya kamu dari/termasuk
kaum/golongan neraka

Az-Zumar:8
تََمتَّعْ
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إِذًا الَّ تَُمتَُّعوَن إاِلَّ َقلِياًل أَِو ٱْلَقتِْل َو
atau pembunuhan jika demikian tidak diberi kesenangan kecuali

sedikit
Al-Ahzab:16 تَُمتَُّعوَن

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم ُهم مِّ َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُّ
dan ummat-ummat akan beri kesenangan mereka kemudian (ia) akan

menimpa mereka dari kami siksaan sangat pedih
Huud:48 َسنَُمتُِّعُهْم

َقاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتُِّعُهۥ َقلِياًل
dia mengatakan dan orang ia mengingkari maka ia memberi

kesenangan kepadanya sedikit
Al-Baqarah:126 فَأَُمتُِّعُهۥ

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa kami telah mendatangkan kepada

mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
An-Nahl:55 ۟ فَتََمتَُّعوا

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم فَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف تَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa (rahmat) kami telah mendatangkan

kepada mereka maka senang-senang maka kelak kalian mengetahui
Ar-Ruum:34

َوَمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِزينَتَُها
dan tidak kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan

duniawi dan perhiasannya
Al-Qashash:60 فََمتَٰعُ

فََمآ أُوِتيتُم مِّن َشىٍْء فََمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
maka apa yang kalian diberi dari sesuatu maka kesenangan

kehidupan dunia
Asy-Syuura:36

فَـَٔاَمنُوا۟ فََمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ
lalu (mereka[lk]) beriman maka memberi kesenangan mereka

kepada/sampai waktu yang tertentu

Ash-
Shaafaat:148 فََمتَّْعنَُٰهْم

تَْعتَدُّونََها فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َجِمياًل
menjadi cepat menghitungnya[pr] maka (kalian) benar-benar

berikanlah mereka[pr] mut'ah dan (mereka[lk]) sungguh-sungguh
lepaskanlah/ceraikanlah mereka[pr] percerai beraian kebaikan

Al-Ahzab:49
فََمتُِّعوُهنَّ

َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ
dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka

mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu
menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih

nikmat

At-Taubah:69
۟ فَٱْستَْمتَُعوا

َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ
dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka

mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu
menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih

nikmat

At-Taubah:69
فَٱْستَْمتَْعتُم
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أُِحلَّ َلُكْم َصيُْد ٱْلبَْحِر َوطََعاُمُهۥ َمتًَٰعا لَُّكْم
dia menghalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan memakannya

pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian
Al-Maidah:96 َمتًَٰعا

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

ِمُكْم َمتًَٰعا لَُّكْم وأَِلَنْعَٰ
pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian dan bagi binatang ternak

kalian
An-Naziaat:33

ا ِبٱمْلَْعُروِف َحقًّا َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي َمتَٰعًۢ
pelipatan kesenangan / hadiah dengan yang baik sebenar-benarnya

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan
Al-Baqarah:236 ا َمتَٰعًۢ

َمتَٰعٌ َقلِيٌل ثُمَّ َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
penambahan kesenangan sedikit kemudian tempat tinggal mereka

neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:197 َمتَٰعٌ

َمتَٰعٌ ِفى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُهْم
penambahan kesenangan di dalam dunia kemudian kepada kami

tempat kembali mereka
Yunus:70

 َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َمتَٰعٌ
dan tidak kehidupan dunia di dalam akhirat hanyalah penambahan

kesenangan
Arraad:26

َمتَٰعٌ َقلِيٌل َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
penambahan kesenangan sedikit dan bagi mereka siksaan sangat

pedih
An-Nahl:117

َمتَٰعٌ لَُّكْم َوالـلَّـُه يَْعَلُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن
penambahan kesenangan bagi kalian dan Allah dia mengetahui apa

kalian ungkapkan dan tidak kalian sembunyikan
An-Nuur:29

ِذِه ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َمتَٰعٌ  يََٰقْومِ إِنََّما هَٰ
hai kaumku sesungguhnya hanyalah ini kehidupan dunia penambahan

kesenangan
Ghafir:39

َولِْلُمطَلَّقَِٰت َمتَٰعٌۢ ِبٱمْلَْعُروِف
dan bagi wanita yang diceraikan penambahan kesenangan dengan

yang patut
Al-Baqarah:241 َمتَٰعٌۢ

ثُْلُهۥ َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه ٱْلَحقَّ َوٱْلبَِٰطَل أَْو َمتَٰعٍ زَبٌَد مِّ
atau pelipatan kesenangan/alat-alat buih serupanya seperti itula

mengadakan / menjadikan Allah benar dan bathil
Arraad:17 َمتَٰعٍ
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َمتَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ُهَو يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
kesenangan kehidupan duniawi kemudian dia pada hari kiamat-

kiamat dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Al-Qashash:61 َمتَٰعَ

َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه أَن نَّأُْخذَ إاِلَّ َمن َوَجْدنَا َمتََٰعنَا ِعنَدهُۥٓ
dia mengatakan tempat berlindung Allah bahwa menahan/mengambil

kecuali orang kami mendapati harta benda kami di sisi-nya
Yusuf:79 َمتََٰعنَا

َعتَُهْم رُدَّْت إَِليِْهْم َا فَتَُحوا۟ َمتََٰعُهْم َوَجُدوا۟ ِبضَٰ َوملَّ
dan tatkala (mereka) membuka kesenangan mereka (mereka)

mendapatkan barang-barang mereka dikembalikanlah kepada mereka
Yusuf:65 َمتََٰعُهْم

ذَٰلَِك َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوٱهللَُّ ِعنَدهُۥ ُحْسُن ٱمْلَـَٔاِب
itu kesenangan kehidupan dunia dan Allah di sisi-nya yang terbaik

tempat kembali
Ali-Imran:14 َمتَٰعُ

فََقْد فَازَ َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
maka sesungguhnya telah dia mendapat keuntungan/kemenangan dan

tidak kehidupan dunia melainkan kesenangan tipuan
Ali-Imran:185

ُقْل َمتَٰعُ ٱلدُّنْيَا َقلِيٌل
kamu hendaklah mengatakan kesenangan dunia sedikit

An-Nisa:77

فََما َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ َقلِيٌل
maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia di dalam akhirat

kecuali/hanyalah sedikit
At-Taubah:38

َا َمتَٰعُ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا إِن ُكلُّ ذَٰلَِك ملَّ َوزُْخرُفًا َو
dan perhiasan-perhiasan dan tidaklah tiap itu melainkan kesenangan

kehidupan dunia
Az-Zukhruf:35

ٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا َلِعٌب َوَلْهٌو َوَما ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَآ إاِلَّ َمتَٰعُ ٱْلُغُروِر
kalian hendaklah mengetahui sesungguhnya hanyalah kehidupan

dunia permainan dan senda gurau dan tidak kehidupan dunia kecuali
kesenangan tipuan

Al-Hadiid:20

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) pergi

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17
َمتَِٰعنَا

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ َجآَءُهُم ٱْلَحقُّ َورَُسوٌل مُِّبنٌي بَْل َمتَّْعُت هَٰٓ
bahkan (aku) telah memberi kesenangan mereka itu dan bapak-bapak
mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang rasul

yang nyata

Az-Zukhruf:29
َمتَّْعُت

اَل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّنُْهْم
tidak sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan dari mereka
Al-Hijr:88 َمتَّْعنَا
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واََل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا
dan jangan sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan
Thaahaa:131

ؤآَُلِء َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ طَاَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر بَْل َمتَّْعنَا هَٰٓ
bahkan (kami) memberi kesenangan mereka dan bapak-bapak mereka

sehingga panjang atas mereka umur
Al-Anbiyaa':44

تًَٰعا إَِلى ٱْلَحْوِل َزْوَِٰجِهم مَّ َوِصيًَّة ألِّ
wasiat untuk isteri-istri mereka pelipatan kesenangan / hadiah

sampai/hingga setahun
Al-Baqarah:240 تًَٰعا مَّ

ى تًَٰعا َحَسنًا إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَُمتِّْعُكم مَّ
dimberi nikmat kalian (olehnya) pelipatan kesenangan / hadiah

kebaikan sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat
menentukan

Huud:3

ِمُكْم تًَٰعا لَُّكْم وأَِلَنْعَٰ مَّ
pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian dan bagi binatang ternak

kalian
Abasa:32

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23
تَٰعَ مَّ

تَّْعتَُهْم َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ نَُسوا۟ ٱلذِّْكَر وََكانُوا۟ َقْومًۢا بُوًرا َولَِٰكن مَّ
akan tetapi (ia) memberi kenikmatan hidup mereka dan bapak-bapak

mereka sehingga mereka lupa peringatan dan adalah mereka kaum
binasa

Al-Furqon:18 تَّْعتَُهْم مَّ

تَّْعنَُٰه أَفََمن َوَعْدنَُٰه َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو لَِٰقيِه َكَمن مَّ
maka siapkah yang (kami) janjikan kepadanya janji kebaikan lalu dia

orang-orang yang menemuinya seperti orang (kami) memberi
kesenangan dia

Al-Qashash:61
تَّْعنَُٰه مَّ

تَّْعنَُٰهْم ِسِننَي أَفَرََءيَْت إِن مَّ
Apakah kamu memperhatikan jika kami menyenangkan mereka

beberapa tahun

Asy-
Syu'araa':205 تَّْعنَُٰهْم مَّ

نَُمتُِّعُهْم َقلِياًل ثُمَّ نَْضطَرُُّهْم إَِلىٰ َعذَاٍب َغلِيٍظ
disenangkan mereka sedikit kemudian akhirnya memaksa mereka

kepada azab / siksa keras/berat
Luqman:24 نَُمتُِّعُهْم

يَْلًة وَِٰحَدةً َلْو تَْغفُُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميُلوَن َعَليُْكم مَّ
sekiranya kalian melupakan dari senjata-senjata kalian dan

kenikmatan kalian maka mereka akan balik menyerbu atas kalian
perpalingan yang melakukan penyatuan

An-Nisa:102 َوأَْمِتَعِتُكْم
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ُكُلوا۟ َوتََمتَُّعوا۟ َقلِياًل إِنَُّكم مُّْجرُِموَن
kalian makanlah dan (kalian[lk]) bersenang-senanglah (kalian[lk])

sedikit sesungguhnya kalian orang-orang yang sungguh-sungguh
berdosa

Al-Mursalaat:46
۟ َوتََمتَُّعوا

لِيَْكفُُروا۟ ِبَمآ َءاتَيْنَُٰهْم َولِيَتََمتَُّعوا۟ فََسْوَف يَْعَلُموَن
sehingga mengingkari dengan apa/nikmat kami telah mendatangkan
kepada mereka dan sehingga bersenang-senang maka kelak mereka

mengetahui

Al-Ankabuut:66
۟ َولِيَتََمتَُّعوا

َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوأَْشَعارَِهآ أَثَٰثًا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ
dan dari bulu-bulunya dan bulu-bulunya dan rambutnya perkakas

rumah tangga dan kesenangan sampai waktu
An-Nahl:80 َوَمتًَٰعا

نَّا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ إاِلَّ رَْحَمًة مِّ
kecuali rahmat dari kami dan kesenangan sampai suatu waktu

YaaSiin:44

نَْحُن َجَعْلنََٰها تَذِْكرَةً َوَمتًَٰعا لِّْلُمْقِويَن
kami (kami) menjadikannya peringatan/pengajaran dan kesenangan

bagi orang-orang yang kuat / musafir
Al-Waqi'a:73

َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ
dan kesenangan sampai/hingga waktu tertentu Al-Baqarah:36 َوَمتَٰعٌ

َوَلُكْم ِفى ٱأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ
dan bagi kamu di dalam bumi tempat menetap dan kesenangan

sampai waktu yang ditentukan
Al-A'raaf:24

إِْن أَْدِرى َلَعلَُّهۥ ِفتْنٌَة لَُّكْم َوَمتَٰعٌ إَِلىٰ ِحنيٍ َو
dan jika/tidak (aku) mengetahui boleh jadi ia cobaan-cobaan bagi

kalian dan kesenangan sampai waktu tertentu
Al-Anbiyaa':111

َآ َءاَمنُوا۟ َوَمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ إاِلَّ َقْوَم يُونَُس ملَّ
melainkan kaum Yûnus tatkala mereka mengimani dan (kami)

memberi kesenangan mereka sampai waktu tertentu
Yunus:98 َوَمتَّْعنَُٰهْم

َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى ٱمْلُوِسعِ َقَدرُهُۥ َوَعَلى ٱمْلُْقِتِر َقَدرُهُۥ
dan (kalian) sungguh-sungguh memberikanlah mereka[pr] mut'ah

atas/terhadap orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas
orang yang sangat miskin / kikir menurut kemampuannya

Al-Baqarah:236
َوَمتُِّعوُهنَّ

ذَرُْهْم يَأُْكُلوا۟ َويَتََمتَُّعوا۟ َويُْلِهِهُم ٱأْلََمُل فََسْوَف يَْعَلُموَن
biarkanlah mereka makan dan sangat bersenang-senang dan

menyebabkan melalaikan mereka angan-angan maka kelak mereka
mengetahui

Al-Hijr:3
۟ َويَتََمتَُّعوا
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أَذَْهبْتُْم طَيِّبَِٰتُكْم ِفى َحيَاِتُكُم ٱلدُّنْيَا َوٱْستَْمتَْعتُم ِبَها
apakah (kalian[lk]) hilangkan kebaikan kalian di dalam kehidupanmu

dunia dan kamu telah bersenang-senang dengannya
Al-Ahqaaf:20 َوٱْستَْمتَْعتُم

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

danmemakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12
يَتََمتَُّعوَن

َمآ أَْغنَىٰ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَُمتَُّعوَن
tidak dia memberi manfaat dari mereka apa adalah mereka menikmati

Asy-
Syu'araa':207 يَُمتَُّعوَن

ى تًَٰعا َحَسنًا إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ يَُمتِّْعُكم مَّ
dimberi nikmat kalian (olehnya) pelipatan kesenangan / hadiah

kebaikan sampai waktu yang ditentukan yang telah sangat
menentukan

Huud:3
يَُمتِّْعُكم

َربَّنَا ٱْستَْمتَعَ بَْعُضنَا ِببَْعٍض
ya tuhan kami dia lebih nikmat sebagian kami dengan sebagian Al-An'aam:128 ٱْستَْمتَعَ

 َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ
dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka

mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu
menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih

nikmat

At-Taubah:69

فََما ٱْستَْمتَْعتُم ِبِهۦ ِمنُْهنَّ
maka apa kalian hendak mencari nikmati dengannya daripada mereka An-Nisa:24 ٱْستَْمتَْعتُم
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ن ت م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menguatkan, menjadi kuat

ٱمْلَِتنُي َمِتنٌي
sangat teguh/kokoh pahala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأُْملِى َلُهْم إِنَّ َكيِْدى َمِتنٌي
dan (aku) memberi tangguh lah kepada mereka sesungguhnya tipu

daya pahala
Al-A'raaf:183 َمِتنٌي

 َوأُْملِى َلُهْم إِنَّ َكيِْدى َمِتنٌي
dan (aku) memberi tangguh lah kepada mereka sesungguhnya tipu

daya pahala
Al-Qalam:45

زَّاُق ذُو ٱْلُقوَِّة ٱمْلَِتنُي إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱلرَّ
sesungguhnya Allah dia pemberi rezeki mempunyai kekuatan sangat

teguh/kokoh

Adz-
Dzaariyaat:58

ٱمْلَِتنُي
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ل ث م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sebagaimana, demikian,

begitu, seperti itu, sedemikian, serupa itu, sekali, sungguh, yg demikian,
betul-betul, sama, bagaikan, bagai, sebagai, laksana, karena, ketika, waktu,
betapa, umpama, ajak, contoh, teladan, misal, perbandingan, kaca, tamsil,

turutan, kejadian, hal, instansi, permintaan, tuntutan, ihwal, pepatah,
peribahasa, firman, ujar, petitih, begini

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna suka, menyukai, gemar,
senang, mewakili, menggambarkan, menunjukkan, menyatakan,

menerangkan, melambangkan, melukiskan, sesuai, memainkan peran,
menjadi seimbang, muncul, tampak, timbul, terbit, tampil, kelihatan,

menghadap, bermain, merupa, cogok, membayang

أَْمثََٰلُكم أَْمثَُلُهْم أَْمثَالَِها أَْمثَاُلُكْم أَْمثَاُلُكم
seperti kamu

(ia[lk]) telah
menyebabkan

memisalkan mereka
serupanya/kali lipat

amalnya serupa kalian seperti kalian

بََلىٰ أَْمثَُٰلَها أَْمثََٰلُهْم أَْمثََٰلُكْم أَْمثََٰلُكم
serupa mereka seperti itu serupa mereka serupa kalian seperti kamu

ِبِمثْلِِهۦ ِبِمثْلَِها ِبِمثِْل ِبَمثٍَل بََلىٰ
dengan semisalnya dengan

sebandingnya
dengan

semisal/sebanding
dengan suatu
perumpamaan serupa mereka

َكأَْمثَِٰل ِفى فََمثَُلُهۥ فَتََمثََّل ِبِمثْلِِهۦ
seperti/laksana di dalam maka

perumpamaannya
maka (ia) menjadi

menyerupai dengan semisalnya

مِلِثْلِِهۦٓ مِلِثِْل َكِمثْلِِهۦ َكَمثَِل َكأَْمثَِٰل
agar sepertinya untuk seperti serupa dengan nya seperti

perumpamaan seperti/laksana
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َمثََل َمثٍَل َمثٌَل َمثاًَل مِلِثْلِِهۦٓ
(ia) membuat
perumpamaan perumpamaan perumpamaan perumpamaan agar sepertinya

ِمثَْلَها ِمثَْل َمثَُلُهْم َمثَُل َمثََل
serupa/seimbang

dengannya seperti perumpamaan
mereka perumpamaan (ia) membuat

perumpamaan

ِمثُْلَها ِمثُْل ِمثَْلُهنَّ ِمثَْلُهْم ِمثَْلَها
serupa dengannya seperti seperti mereka[pr] serupa mereka serupa/seimbang

dengannya

مَّثاًَل ِمثْلِِهۦ ِمثْلَِهآ ِمثْلِنَا ِمثُْلَها
perumpamaan semisalnya/yang

menyamainya
sebanding
dengannya seperti kami serupa dengannya

ثَْلُكْم مِّ مِّثَْل مَّثَُل مَّثََل مَّثاًَل
seperti kalian seperti perumpamaan (ia) membuat

perumpamaan perumpamaan

ثُْل مِّ ثَْليِْهْم مِّ ثَْليَْها مِّ ثَْلنَا مِّ ثَْلُكْم مِّ
seperti dua kali sebanyak

mereka dua kali serupanya seperti kami seperti kalian

ثُْلُهْم مِّ ثُْلَها مِّ ثُْلنَا مِّ ثُْلُكْم مِّ مِّثُْل
serupa mereka serupa dengannya seperti kami seperti kalian seperti

ِثيَل َوتَمَٰ ثْلِِهۦٓ مِّ ثْلِِهۦ مِّ ثُْلُهۥ مِّ ثُْلُهْم مِّ
dan patung-patung semisalnya/yang

menyamainya
semisalnya/yang

menyamainya serupanya serupa mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

5361

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#31
http://quran.bblm.go.id/test.htm#30
http://quran.bblm.go.id/test.htm#29
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#35
http://quran.bblm.go.id/test.htm#34
http://quran.bblm.go.id/test.htm#33
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#39
http://quran.bblm.go.id/test.htm#38
http://quran.bblm.go.id/test.htm#37
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#43
http://quran.bblm.go.id/test.htm#42
http://quran.bblm.go.id/test.htm#41
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#47
http://quran.bblm.go.id/test.htm#46
http://quran.bblm.go.id/test.htm#45
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#52
http://quran.bblm.go.id/test.htm#51
http://quran.bblm.go.id/test.htm#50
http://quran.bblm.go.id/test.htm#49
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48


KosakataAlQuran

واََل طَِٰٓئٍر يَِطيُر ِبَجنَاَحيِْه إآِلَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم
dan tidak burung-burung terbang dengan kedua sayapnya

kecuali/melainkan ummat-ummat seperti kalian
Al-An'aam:38 أَْمثَاُلُكم

ِعبَاٌد أَْمثَاُلُكْم
hamba/makhluk serupa kalian Al-A'raaf:194 أَْمثَاُلُكْم
َمن َجآَء ِبٱْلَحَسنَِة فََلُهۥ َعْشُر أَْمثَالَِها

barang siapa dia datang dengan kebaikan maka baginya sepuluh
serupanya/kali lipat amalnya

Al-An'aam:160 أَْمثَالَِها
نَّْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقوُلوَن إِذْ يَُقوُل أَْمثَُلُهْم طَِريَقًة

kami paling mengetahui dengan apa mereka mengatakan ketika dia
mengatakan (ia[lk]) telah menyebabkan memisalkan mereka jalan

Thaahaa:104 أَْمثَُلُهْم
إِن تَتََولَّْوا۟ يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُٓوا۟ أَْمثََٰلُكم َو

dan jika memalingkan kelak akan menggantikan kaum selain kalian
kemudian tidak adalah mereka seperti kamu

Muhammad:38 أَْمثََٰلُكم
َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل أَْمثََٰلُكْم َونُنِشئَُكْم ِفى َما اَل تَْعَلُموَن

atasku/terhadapku bahwa diganti serupa kalian danmenumbuhkan
kamu di dalam apa tidak kalian mengetahui

Al-Waqi'a:61 أَْمثََٰلُكْم
َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه لِلنَّاِس أَْمثََٰلُهْم

seperti itulah mengadakan / menjadikan Allah bagi manusia serupa
mereka

Muhammad:3 أَْمثََٰلُهْم
إِذَا ِشئْنَا بَدَّْلنَآ أَْمثََٰلُهْم تَبِْدياًل َو

dan apabila (kami) menghendaki kami mengganti serupa mereka
berubah total

Al-Insaan:28

ِفِريَن أَْمثَُٰلَها َر الـلَّـُه َعَليِْهْم َولِْلكَٰ َدمَّ
(ia [lk]) telah benar-benar membinasakan Allah atas mereka dan bagi

orang-orang kafir seperti itu
Muhammad:10 أَْمثَُٰلَها

َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهم بََلىٰ َوُهَو ٱْلَخلَُّٰق ٱْلَعلِيُم اْلَعلِيُم
atasku/terhadapku atas/terhadap bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa
mereka dan dia dan dia pencipta (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

sangat mengetahui

YaaSiin:81
بََلىٰ

واََل يَأْتُونََك ِبَمثٍَل إاِلَّ ِجئْنََٰك ِبٱْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَفِْسيًرا
dan mereka (ia[lk]) datang kepadamu dengan suatu perumpamaan
melainkan Kami datang kepadamu dengan kebenaran dan (ia[lk])

lebih memperbaiki penjelasan

Al-Furqon:33 ِبَمثٍَل

فَِإْن َءاَمنُوا۟ ِبِمثِْل َمآ َءاَمنتُم ِبِهۦ
maka jika mereka mengimani dengan semisal/sebanding apa apakah

kalian beriman dengannya
Al-Baqarah:137 ِبِمثِْل

5362

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

فََمِن ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم فَٱْعتَُدوا۟ َعَليِْه ِبِمثِْل َما ٱْعتََدٰى َعَليُْكْم
maka barang siapa dia melanggar batas atas kalian maka seranglah

atasnya dengan semisal/sebanding apa dia melanggar batas atas
kalian

Al-Baqarah:194

إِْن َعاَقبْتُْم فََعاِقبُوا۟ ِبِمثِْل َما ُعوِقبْتُم ِبِهۦ َو
dan jika (kalian) membalas maka membalas dengan

semisal/sebanding apa diusahakan untuk dibalas (kalian) dengannya
An-Nahl:126

ذَا ٱْلُقرَْءاِن اَل يَأْتُوَن ِبِمثْلِِهۦ أَن يَأْتُوا۟ ِبِمثِْل هَٰ
bahwa mereka datang dengan semisal/sebanding ini al-qur'an tidak

mendatangkan / membuat dengan semisalnya
Al-Isra:88

ذَٰلَِك َوَمْن َعاَقَب ِبِمثِْل َما ُعوِقَب ِبِهۦ
itu dan barangsiapa (ia) membalas dengan semisal/sebanding apa

yang diusahakan untuk dibalas dengannya
Al-Hajj:60

يِّـَٔاِت َجزَآُء َسيِّئَةٍۭ ِبِمثْلَِها َوٱلَِّذيَن َكَسبُوا۟ ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan

balasan kejelekan/bencana dengan sebandingnya
Yunus:27 ِبِمثْلَِها

ذَا ٱْلُقرَْءاِن اَل يَأْتُوَن ِبِمثْلِِهۦ أَن يَأْتُوا۟ ِبِمثِْل هَٰ
bahwa mereka datang dengan semisal/sebanding ini al-qur'an tidak

mendatangkan / membuat dengan semisalnya
Al-Isra:88 ِبِمثْلِِهۦ

َوَلْو ِجئْنَا ِبِمثْلِِهۦ َمَدًدا
meskipun kami datangkan dengan semisalnya tinta

Al-Kahfi:109

فَتََمثََّل َلَها بََشرًا َسِويًّا
maka (ia) menjadi menyerupai padanya/dihadapannya manusia sama

lurus
Maryam:17 فَتََمثََّل

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل َصفَْواٍن َعَليِْه تُرَاٌب
maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin atasnya

tanah/debu
Al-Baqarah:264 فََمثَُلُهۥ

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jika kamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176

ِت َليَْس ِبَخاِرجٍ مِّنَْها َكذَٰلَِك ثَُلُهۥ ِفى ٱلظُُّلمَٰ َكَمن مَّ
manusia seperti orang di dalam (kalian) bertasbih bukankah

bukankah sebagai orang yang keluar seperti itulah
Al-An'aam:122 ِفى

َكأَْمثَِٰل ٱللُّؤُْلِؤ ٱمْلَْكنُوِن
seperti/laksana mutiara (ia[lk]) yang disimpan Al-Waqi'a:23 َكأَْمثَِٰل
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َمثَُلُهْم َكَمثَِل ٱلَِّذى ٱْستَْوَقَد نَاًرا
perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang ia berusaha

menyalakan api
Al-Baqarah:17 َكَمثَِل

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكَمثَِل ٱلَِّذى يَنِْعُق
dan perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari seperti

perumpamaan yang (dia) meneriakkan/memanggil
Al-Baqarah:171

َكَمثَِل َحبٍَّة أَنۢبَتَْت َسبْعَ َسنَاِبَل
seperti perumpamaan biji dia menumbuhkan tujuh tangkai

Al-Baqarah:261

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل َصفَْواٍن َعَليِْه تُرَاٌب
maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin atasnya

tanah/debu
Al-Baqarah:264

َوتَثِْبيتًا مِّْن أَنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنَّةٍۭ ِبَربَْوٍة
dan untuk keteguhan besar dari diri/jiwa-jiwa mereka seperti

perumpamaan surga didataran tinggi
Al-Baqarah:265

إِنَّ َمثََل ِعيَسىٰ ِعنَد الـلَّـِه َكَمثَِل َءاَدَم
sesungguhnya (ia) membuat perumpamaan Isa disisi Allah seperti

perumpamaan Adam
Ali-Imran:59

َكَمثَِل ِريحٍ ِفيَها ِصرٌّ
seperti perumpamaan angin di dalamnya angin yang sangat dingin

Ali-Imran:117

فََمثَُلُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو تَتْرُْكُه يَْلَهث
maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing jika kamu

membebani atasnya (ia[lk]) menjulurkan lidah atau (kamu)
membiarkannya (ia[lk]) menjulurkan lidah

Al-A'raaf:176

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41

َكَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب ٱْلُكفَّاَر نَبَاتُُهۥ ثُمَّ يَِهيجُ
seperti perumpamaan hujan (ia) mengherankan orang-orang kafir

tanaman/tanamannya kemudian menjadi sangat kering
Al-Hadiid:20

َكَمثَِل ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َقِريبًا
seperti perumpamaan orang-orang yang dari sebelum mereka (ia[lk])

yang sangat dekat
Al-Hasyr:15

ِن ٱْكفُْر نسَٰ يْطَِٰن إِذْ َقاَل لِإْلِ َكَمثَِل ٱلشَّ
seperti perumpamaan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia

(kamu) membangkanglah
Al-Hasyr:16

َكَمثَِل ٱْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارًۢا
seperti perumpamaan keledai-keledai memikul/membawa kitab-kitab

yang tebal
Al-Jumu'ah:5
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ِميعُ ٱْلبَِصيُر َليَْس َكِمثْلِِهۦ َشىٌْء َوُهَو ٱلسَّ
bukankah serupa dengan nya barang sesuatu dan dia yang maha

mendengarkan yang maha melihat
Asy-Syuura:11 َكِمثْلِِهۦ

ِمُلوَن ذَا فَْليَْعَمِل ٱْلعَٰ مِلِثِْل هَٰ
untuk seperti ini maka hendaklah berbuat orang-orang yang bekerja Ash-Shaafaat:61 مِلِثِْل

يَِعظُُكُم الـلَّـُه أَن تَُعوُدوا۟ مِلِثْلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia menasehati kalian Allah bahwa menjanjikan agar sepertinya

selama-lamanya jika adalah kalian para yang beriman
An-Nuur:17 مِلِثْلِِهۦٓ

أَن يَْضرَِب َمثاًَل مَّا بَُعوَضًة فََما فَْوَقَها
untuk membuat perumpamaan apa-apa nyamuk maka apa yang

atasnya
Al-Baqarah:26 َمثاًَل

ذَا َمثاًَل  فَيَُقوُلوَن َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ
maka mengatakan apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-Baqarah:26

َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177

ُروَن َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل أَفَاَل تَذَكَّ
apakah keduanya menyamakan perumpamaan ia membenam kalian

ingat
Huud:24

أََلْم تََر َكيَْف َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َكلَِمًة طَيِّبًَة
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bagaimana

menurut (ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan satu
kalimat kebaikan

Ibrahim:24

ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidak menguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَمآ أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء
dan (ia) membuat Allah perumpamaan dua orang laki-laki salah satu

dari keduanya paling/lebih bisu tidak menguasai atas/terhadap
sesuatu

An-Nahl:76

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َقْريًَة َكانَْت َءاِمنًَة مُّطَْمِئنًَّة
dan (ia) membuat Allah perumpamaan negeri adalah ia aman

orang[pr] yang tenang dan tenteram
An-Nahl:112

َوَضرََب َلنَا َمثاًَل َونَِسىَ َخْلَقُهۥ
dan (ia) membuat bagi kami perumpamaan dan (dia) lupa

penciptaannya
YaaSiin:78

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكآُء
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan orang laki-laki

tentang (kebenaran) itu berserikat
Az-Zumar:29

5365

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِكُسوَن َورَُجاًل َسَلًما لِّرَُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل  ُمتَشَٰ
orang-orang yang saling dalam perselisihan dan seorang laki-laki

keselamatan bagi seorang laki-laki apakah keduanya menyamakan
perumpamaan

Az-Zumar:29

ِن َمثاًَل َر أََحُدُهم ِبَما َضرََب لِلرَّْحمَٰ إِذَا بُشِّ  َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan apa

(ia[lk]) membuat (kk lampau) kepada pemurah perumpamaan
Az-Zukhruf:17

َا ُضرَِب ٱبُْن َمْريََم َمثاًَل  َوملَّ
dan tatkala (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) putra Maryam

perumpamaan
Az-Zukhruf:57

َوَجَعْلنَُٰه َمثاًَل لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya perumpamaan bagi Bani Israil

Az-Zukhruf:59

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْمَرأََت ِفْرَعْوَن
dan (ia) membuat Allah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka

mengimani isteri fir'aun
At-Tahriim:11

ذَا َمثاًَل َب ٱلنَّاِر إاِلَّ َملَِٰٓئَكًة َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ  َوَما َجَعْلنَآ أَْصحَٰ
dan tidak kami jadikan penghuni neraka kecuali malaikat-malaikat

apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-
Muddaththir:31

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضرَِب َمثٌَل فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥٓ
wahai manusia (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) perumpamaan

maka dengarkanlah baginya
Al-Hajj:73 َمثٌَل

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang bagi manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Al-Isra:89 َمثٍَل

ذَا ٱْلُقرَْءاِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمثٍَل  َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang di dalam ini al-

qur'an bagi manusia dari setiap perumpamaan
Al-Kahfi:54

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل  َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) untuk manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Ar-Ruum:58

ُروَن ِمن ُكلِّ َمثٍَل لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dari setiap perumpamaan boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Az-Zumar:27

إِنَّ َمثََل ِعيَسىٰ ِعنَد الـلَّـِه َكَمثَِل َءاَدَم
sesungguhnya (ia) membuat perumpamaan Isa disisi Allah seperti

perumpamaan Adam
Ali-Imran:59 َمثََل
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ِذِه ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َمثَُل َما يُنِفُقوَن ِفى هَٰ
perumpamaan apa (harta) mereka menafkahkan di dalam ini

kehidupan dunia
Ali-Imran:117 َمثَُل

ذَّٰلَِك َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
itu[tg.lk] perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:176

َمآِء إِنََّما َمثَُل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia seperti air

(kami) turunkannya dari langit
Yunus:24

ِميعِ َمثَُل ٱْلفَِريَقنْيِ َكٱأْلَْعَمىٰ َوٱأْلََصمِّ َوٱْلبَِصيِر َوٱلسَّ
perumpamaan pisahan dua golongan seperti orang buta dan orang tuli

dan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar
Huud:24

ْوِء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َمثَُل ٱلسَّ
bagi orang-orang yang tidak mereka beriman dengan akhirat

perumpamaan sangat buruk
An-Nahl:60

َمثَُل نُورِِهۦ َكِمْشَكٰوٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح ٱمْلِْصبَاُح ِفى زَُجاَجٍة
perumpamaan cahaya-nya seperti lobang didalamnya pelita pelita-

pelita itu di dalam kaca
An-Nuur:35

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41

فَأَْهَلْكنَآ أََشدَّ ِمنُْهم بَطًْشا َوَمَضىٰ َمثَُل ٱأْلَوَّلِنَي
maka (kami) binasakan paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

telah melewati perumpamaan yang pertama kali
Az-Zukhruf:8

ُلوا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة ثُمَّ َلْم يَْحِمُلوَها َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحمِّ
perumpamaan orang-orang yang dipikulkan taurat kemudian tidak

memikulnya[pr]
Al-Jumu'ah:5

ِبئَْس َمثَُل ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Allah
Al-Jumu'ah:5

َمثَُلُهْم َكَمثَِل ٱلَِّذى ٱْستَْوَقَد نَاًرا
perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang ia berusaha

menyalakan api
Al-Baqarah:17 َمثَُلُهْم

ذَٰلَِك َمثَُلُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوَمثَُلُهْم ِفى ٱإْلِنجِيِل
itu perumpamaan mereka di dalam taurat dan perumpamaan mereka

di dalam injil
Al-Fath:29

َكذَٰلَِك َقاَل ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن ِمثَْل َقْولِِهْم
seperti itulah dia mengatakan orang-orang yang tidak mereka

mengetahui seperti perkataan mereka
Al-Baqarah:113 ِمثَْل
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ذَا ٱْلُغرَاِب َقاَل يََٰويَْلتَىٰٓ أََعَجزُْت أَْن أَُكوَن ِمثَْل هَٰ
dia mengatakan aduhai celaka aku mengapa aku tidak mampu agar

adalah aku seperti ini burung gagak
Al-Maidah:31

َوَمن َقاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوَلْو تََرىٰٓ
dan orang dia mengatakan kelak akan menurunkan seperti apa ia

menurunkan Allah sekiranya kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Al-An'aam:93

َحتَّىٰ نُؤْتَىٰ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ رُُسُل الـلَّـِه
sehingga diberi seperti apa dia memberikan utusan-utusan Allah

Al-An'aam:124

ذَآ َلْو نََشآُء َلُقْلنَا ِمثَْل هَٰ
kalau dia menghendaki tentu dikatakan (oleh kami) seperti ini

Al-Anfaal:31

فََهْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ ِمثَْل أَيَّامِ ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلِِهْم
maka tidak menunggu-nunggu kecuali seperti hari orang-orang yang

mereka melewati dari sebelum mereka
Yunus:102

بَْل َقاُلوا۟ ِمثَْل َما َقاَل ٱأْلَوَُّلوَن
bahkan mereka berkata seperti apa dia mengatakan terdahulu

Al-
Mu'minuun:81

َقاُلوا۟ َلوآَْل أُوِتىَ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ ُموَسىٰٓ
mereka berkata mengapa tidak dia memberikan seperti apa diberikan

dia memberikan Musa
Al-Qashash:48

يََٰليَْت َلنَا ِمثَْل َمآ أُوِتىَ قَُٰروُن
amboi, kiranya kamu bagi kami seperti apa dia memberikan karun

Al-Qashash:79

ِمثَْل َدأِْب َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد
seperti keadaan kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Ghafir:31

يِّئَِة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barang siapa dia datang dengan kejahatan maka tidak dia

membalas kecuali/melainkan serupa/seimbang dengannya
Al-An'aam:160 ِمثَْلَها

 َمْن َعِمَل َسيِّئًَة فَاَل يُْجزَىٰٓ إاِلَّ ِمثَْلَها
barang siapa dia membuat buruk maka tidak dia membalas kecuali

serupa/seimbang dengannya
Ghafir:40

َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يَْخُلَق ِمثَْلُهْم َوَجَعَل َلُهْم أََجاًل
yang menguasi atasku/terhadapku bahwa (ia[lk]) menciptakan serupa

mereka dan dia menjadikan bagi mereka waktu
Al-Isra:99 ِمثَْلُهْم

وٍَٰت َوِمَن ٱأْلَرِْض ِمثَْلُهنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق َسبْعَ َسمَٰ
Allah yang dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi seperti

mereka[pr]
Ath-Thalaaq:12 ِمثَْلُهنَّ
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إِْن أَرَاُدٓوا۟ إِْصلًَٰحا َوَلُهنَّ ِمثُْل ٱلَِّذى َعَليِْهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
jika apakah kehendaki perwujudan ishlah/kebaikan dan bagi mereka

seperti yang atas mereka dengan cara yang baik
Al-Baqarah:228 ِمثُْل

َوَعَلى ٱْلَوارِِث ِمثُْل ذَٰلَِك
dan atas (ia[lk]) yang mewarisi seperti itu

Al-Baqarah:233

۟ بَٰوا ِمَن ٱمْلَسِّ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلٓوا۟ إِنََّما ٱْلبَيْعُ ِمثُْل ٱلرِّ
dari sentuhan itu dengan sebab mereka mereka berkata sesungguhnya

hanyalah jual beli seperti riba
Al-Baqarah:275

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11

فَلِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ
maka bagi laki-laki seperti bagian dua yang perempuan

An-Nisa:176

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُروَن ِبِشرِْكُكْم واََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيٍر
dan pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari dengan
kemusyrikan dan tidak dijelaskan kepadamu seperti maha

mengetahui

Faathir:14

ٱلَِّتى َلْم يُْخَلْق ِمثُْلَها ِفى ٱْلِبلَِٰد
yang tidak/belum diciptakan serupa dengannya di dalam negeri Al-Fajr:8 ِمثُْلَها

ِبُدوَن فََقاُلٓوا۟ أَنُؤِْمُن لِبََشَريِْن ِمثْلِنَا َوَقْوُمُهَما َلنَا عَٰ
maka mereka mengatakan apakah kami akan beriman kepada kedua

manusia/orang seperti kami dan/sedang kaum keduanya bagi kami
orang-orang yang telah menyembah

Al-
Mu'minuun:47

ِمثْلِنَا

نَأِْت ِبَخيٍْر مِّنَْهآ أَْو ِمثْلَِهآ
kami datangkan dengan kebaikan daripadanya atau sebanding

dengannya
Al-Baqarah:106 ِمثْلَِهآ

مِّۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعَلىٰ ِمثْلِِهۦ فَـَٔاَمَن َوٱْستَْكبَرْتُْم
dari Bani Israil atas/terhadap semisalnya/yang menyamainya lalu

(dia) beriman dan kamu menyombongkan diri
Al-Ahqaaf:10 ِمثْلِِهۦ

َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل رَُّجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتنَْيِ ِمْن أَْعنٍَٰب
dan buatlah bagi mereka perumpamaan dua orang laki-laki kami
jadikan bagi seorang diantara keduanya dua kebun dari anggur-

anggur

Al-Kahfi:32
مَّثاًَل

َضرََب َلُكم مَّثاًَل مِّْن أَنفُِسُكْم
(ia[lk]) membuat (kk lampau) bagi kalian perumpamaan dari

diri/jenis-jenis kalian
Ar-Ruum:28
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َب ٱْلَقْريَِة إِذْ َجآَءَها ٱمْلُرَْسُلوَن َوٱْضرِْب َلُهم مَّثاًَل أَْصحَٰ
dan buatlah bagi mereka perumpamaan penghuni negeri ketika

datang kepada mereka para utusan
YaaSiin:13

ثََل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء َوٱْضرِْب َلُهم مَّ
dan buatlah bagi mereka (ia) membuat perumpamaan kehidupan

dunia seperti air
Al-Kahfi:45 ثََل مَّ

ثَُل ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكم َا يَأِْتُكم مَّ َوملَّ
padahal belum mendatangkan kalian berdua perumpamaan orang-

orang yang mereka melewati dari sebelum kalian
Al-Baqarah:214 ثَُل مَّ

ثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta

mereka di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:261

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35

ُلُهْم َكرََماٍد ثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَربِِّهْم أَْعمَٰ مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari kepada tuhan

mereka amal-amal mereka seperti abu
Ibrahim:18

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15

بََهْت ُقُلوبُُهْم ثَْل َقْولِِهْم تَشَٰ مِّ
seperti perkataan mereka ia pura-pura menyerupai hati mereka Al-Baqarah:118 ثَْل مِّ

وُكْم ِعنَد َربُِّكْم ثَْل َمآ أُوِتيتُْم أَْو يَُحآجُّ مِّ
seperti apa kalian diberi atau dia membantah kalian disisi tuhan

kalian
Ali-Imran:73

ثَْل يَْومِ ٱأْلَْحزَاِب يََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكم مِّ
hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian seperti hari

golongan-golongan
Ghafir:30

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13

ثَْل َمآ أَنَُّكْم تَنِطُقوَن َمآِء َوٱأْلَرِْض إِنَُّهۥ َلَحقٌّ مِّ فََورَبِّ ٱلسَّ
demi tuhan langit dan bumi sesungguhnya dia sungguh kebenaran

seperti apa bahwa kamu mengucap/menjawab

Adz-
Dzaariyaat:23
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ِبِهْم فَاَل يَْستَْعجُِلوِن ثَْل ذَنُوِب أَْصحَٰ فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذَنُوبًا مِّ
maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka menganiaya

bahagian(siksa) seperti bahagian(siksa) teman-teman mereka maka
jangan menyegerakan

Adz-
Dzaariyaat:59

۟ ثَْل َمآ أَنفَُقوا فَـَٔاتُوا۟ ٱلَِّذيَن ذََهبَْت أَزْوَُٰجُهم مِّ
maka (mereka[lk]) berikanlah orang-orang yang (ia) meninggalkan

isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:11

ِسُروَن ثَْلُكْم إِنَُّكْم إِذًا لَّخَٰ َوَلِئْن أَطَْعتُم بََشًرا مِّ
dan jika mentaatilah (kalian) manusia seperti kalian sesungguhnya

kalian jika demikian sungguh orang-orang yang telah merugi

Al-
Mu'minuun:34

ثَْلُكْم مِّ
ثَْلنَا َوَما نََرىَٰك َما نََرىَٰك إاِلَّ بََشًرا مِّ

tidak semakin melihatmu[lk] melainkan manusia seperti kami dan
tidaksemakin melihatmu[lk]

Huud:27 ثَْلنَا مِّ
ثَْليَْها بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقْد أََصبْتُم مِّ َآ أَصَٰ أََوملَّ

dan mengapa ketika dia menimpakan kalian bencana sungguh telah
kalian menimpakan dua kali serupanya

Ali-Imran:165 ثَْليَْها مِّ
ثَْليِْهْم َرأَْى ٱْلَعنْيِ َوأُْخَرٰى َكاِفرَةٌ يََرْونَُهم مِّ

dan yang lain yang mengingkari mereka melihat mereka dua kali
sebanyak mereka pandangan mata-mata

Ali-Imran:13 ثَْليِْهْم مِّ
ثُْل َما َقتََل ِمَن ٱلنََّعمِ ًدا فََجزَآٌء مِّ َوَمن َقتََلُهۥ ِمنُكم مُّتََعمِّ

dan barang siapa dia membunuhnya diantara kalian orang yang
kemudian dengan sengaja maka balasan seperti apa dia memerangi

dari binatang ternak

Al-Maidah:95 ثُْل مِّ

ثُْل َمآ أََصاَب َقْوَم نُوحٍ أَن يُِصيبَُكم مِّ
akan ditimpa kalian[lk] seperti apa semakin menimpa kaum nuh

Huud:89

ثُْلُكْم َقاَلْت َلُهْم رُُسُلُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ بََشٌر مِّ
dia mengatakan kepada mereka rasul-rasul mereka jika kami

hanyalah seorang manusia seperti kalian
Ibrahim:11 ثُْلُكْم مِّ

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Kahfi:110

ْحَر َوأَنتُْم تُبِْصُروَن ثُْلُكْم أَفَتَأْتُوَن ٱلسِّ ذَآ إاِلَّ بََشٌر مِّ َهْل هَٰ
apakah/bukankah ini melainkan/hanyalah seorang manusia seperti

kalian apakah kamu datang / menerima sihir dan kalian celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Anbiyaa':3
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َل َعَليُْكْم ثُْلُكْم يُِريُد أَن يَتَفَضَّ إاِلَّ بََشٌر مِّ
melainkan seorang manusia seperti kalian dia menghendaki bahwa

menjadi melebihkan atas kalian

Al-
Mu'minuun:24

ثُْلُكْم ذَآ إاِلَّ بََشٌر مِّ  َما هَٰ
tidaklah ini melainkan seorang manusia seperti kalian

Al-
Mu'minuun:33

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Fush-Shilat:6

ثُْلنَا َقاُلٓوا۟ إِْن أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر مِّ
mereka berkata tidak lain kalian hanyalah seorang manusia seperti

kami
Ibrahim:10 ثُْلنَا مِّ

 َمآ أَنَت إاِلَّ بََشٌر مِّثُْلنَا
tidak lain kamu kecuali seorang manusia seperti kami

Asy-
Syu'araa':154

ثُْلنَا  َوَمآ أَنَت إاِلَّ بََشٌر مِّ
dan tidak kamu kecuali/melainkan seorang manusia seperti kami

Asy-
Syu'araa':186

ثُْلنَا  َقاُلوا۟ َمآ أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر مِّ
mereka berkata tidaklah kalian kecuali seorang manusia seperti kami

YaaSiin:15

ثُْلَها َوَجزَٰٓؤُا۟ َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِّ
dan balasan kejelekan/bencana kejahatan/bencana serupa dengannya Asy-Syuura:40 ثُْلَها مِّ

إِنَُّكْم إِذًا مِّثُْلُهْم
sesungguhnya kalian jika demikian serupa mereka An-Nisa:140 ثُْلُهْم مِّ

ثُْلُهۥ إِن يَْمَسْسُكْم َقرٌْح فََقْد َمسَّ ٱْلَقْوَم َقرٌْح مِّ
jika dia menyentuh kalian luka maka sesungguhnya telah dia

menimpa kaum luka serupanya
Ali-Imran:140 ثُْلُهۥ مِّ

ثُْلُهۥ يَأُْخذُوهُ أَن الَّ يَُقوُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَحقَّ َوَدرَُسوا۟ َما ِفيِه إِن يَأِْتِهْم َعرٌَض مِّ َو
dan jika dia datang kepada mereka harta benda (dunia) serupanya

mengambilnya bahwa tidak dia mengatakan atas/terhadap Allah
kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa tentang

(kebenaran) itu

Al-A'raaf:169

ثُْلُهۥ َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه ٱْلَحقَّ َوٱْلبَِٰطَل أَْو َمتَٰعٍ زَبٌَد مِّ
atau pelipatan kesenangan/alat-alat buih serupanya seperti itulah

mengadakan / menjadikan Allah benar dan bathil
Arraad:17

ثْلِِهۦ فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّن مِّ
maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah surat dari

semisalnya/yang menyamainya
Al-Baqarah:23 ثْلِِهۦ مِّ
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ثْلِِهۦ  أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبُسورٍَة مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sebuah
surat semisalnya/yang menyamainya

Yunus:38

ثْلِِهۦ  أَْم يَُقوُلوَن ٱفْتََرىُٰه ُقْل فَأْتُوا۟ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ
atau mereka mengatakan (kamu) adakanlah ia kamu hendaklah

mengatakan maka kalian hendaklah mendatangkan dengan sepuluh
surat semisalnya/yang menyamainya

Huud:13

ثْلِِهۦ فَٱْجَعْل بَيْنَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا فََلنَأِْتيَنََّك ِبِسْحٍر مِّ
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir

semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami
dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan

Thaahaa:58

ثْلِِهۦ َما يَرَْكبُوَن َوَخَلْقنَا َلُهم مِّن مِّ
dan (kami) menciptakan untuk mereka dari semisalnya/yang

menyamainya apa kendarai / menaiki
YaaSiin:42

ِدِقنَي ثْلِِهۦٓ إِن َكانُوا۟ صَٰ فَْليَأْتُوا۟ ِبَحِديٍث مِّ
maka hendaklah (mereka) mendatangkan dengan perkataan

semisalnya/yang menyamainya jika adalah mereka para yang
membenarkan

Ath-Thuur:34
ثْلِِهۦٓ مِّ

ِثيَل َوِجفَاٍن َكٱْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَّاِسيٍَٰت َوتَمَٰ
dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk

(ia[pr]) yang tidak bergerak
Saba':13 ِثيَل َوتَمَٰ

َوَمثاًَل مَِّن ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكْم َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan perumpamaan dari orang-orang yang mereka melewati dari
sebelum kalian dan pelajaran bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan

An-Nuur:34 َوَمثاًَل

فََجَعْلنَُٰهْم َسَلفًا َوَمثاًَل لِّْلَءاِخِريَن
maka (kami) menjadikan mereka pendahuluan dan perumpamaan

bagi orang-orang yang kemudian
Az-Zukhruf:56

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكَمثَِل ٱلَِّذى يَنِْعُق
dan perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari seperti

perumpamaan yang (dia) meneriakkan/memanggil
Al-Baqarah:171 َوَمثَُل

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهُم ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-

harta mereka dia hendaklah mencari keridhaan Allah
Al-Baqarah:265

َوَمثَُل َكلَِمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة ٱْجتُثَّْت ِمن فَْوِق ٱأْلَرِْض
dan perumpamaan satu kalimat kejelekan seperti pohon kejelekan (ia)

dicabut dari atas bumi
Ibrahim:26

5373

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

نجِيِل ذَٰلَِك َمثَُلُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوَمثَُلُهْم ِفى ٱإْلِ
itu perumpamaan mereka di dalam taurat dan perumpamaan mereka

di dalam injil
Al-Fath:29 َوَمثَُلُهْم

ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84
َوِمثَْلُهم

نَّا َعُهْم رَْحَمًة مِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami memberikan baginya keluarganya dan serupa/sebanyak

mereka bersama mereka rahmat dari kami
Shaad:43

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ لِيَفْتَُدوا۟ ِبِهۦ ِمْن َعذَاِب يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia agar mereka menebus diri

dengannya dari azab hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:36 َوِمثَْلُهۥ

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ُسٓوُء ٱْلِحَساِب
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya itulah mereka bagi mereka buruk perhitungan
Arraad:18

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦ ِمن ُسٓوِء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya dari buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:47

ِكفُوَن ِذِه ٱلتََّماِثيُل ٱلَِّتىٓ أَنتُْم َلَها عَٰ َما هَٰ
apakah ini patung-patung yang kalian kepadanya para yang tela

i'tikaf / tekun
Al-Anbiyaa':52 ٱلتََّماِثيُل

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulah mengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17
ٱأْلَْمثَاَل

ُروَن َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia boleh jadi mereka

mereka mudah-mudahan ingat/mengambil pelajaran
Ibrahim:25

 َكيَْف فََعْلنَا ِبِهْم َوَضَربْنَا َلُكُم ٱأْلَْمثَاَل
bagaimana menurut mereka membuatkan dengan/terhadap mereka

dan (kami) menjadikan untuk kalian perumpamaan
Ibrahim:45

فَاَل تَْضِربُوا۟ لِـلَّـِه ٱأْلَْمثَاَل إِنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن
maka jangan membuat bagi Allah perumpamaan sesungguhnya Allah

dia mengetahui dan kalian tidak kalian mengetahui
An-Nahl:74

 ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثَاَل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar terhadapmu perumpamaan
Al-Isra:48
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َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35 ٱأْلَْمثََٰل

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثََٰل فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar padamu/tentang kamu perumpamaan maka menyesatkan
maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Furqon:9

وَُكالًّ َضَربْنَا َلُه ٱأْلَْمثََٰل وَُكالًّ تَبَّرْنَا تَتِْبيًرا
dan tiap-tiap (kami) menjadikan (kk lampau) baginya perumpamaan

dan tiap-tiap kami telah membinasakan penguasaan sepenuhnya
Al-Furqon:39

َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia
Al-Ankabuut:43 ٱأْلَْمثَُٰل

ُروَن َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia boleh jadi mereka menjadi memikirkan
Al-Hasyr:21

َوهللَِِّ ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan kepunyaan Allah perumpamaan sangat tinggi dan dia maha

perkasa maha bijaksana
An-Nahl:60 ٱمْلَثَُل

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوَلُه ٱمْلَثَُل ٱأْلَْعَلىٰ ِفى ٱلسَّ
dan bagiNya perumpamaan sangat tinggi di dalam langit dan bumi

Ar-Ruum:27

يِّئَِة َقبَْل ٱْلَحَسنَِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِهُم ٱمْلَثُلَُٰت َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱلسَّ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan kejahatan sebelum

kebaikan dan/padahal sungguh dia berlalu dari sebelum mereka
beberapa perumpamaan

Arraad:6
ٱمْلَثُلَُٰت

أَن يُْخرَِجاُكم مِّْن أَرِْضُكم ِبِسْحرِِهَما َويَذَْهبَا ِبطَِريَقِتُكُم ٱمْلُثَْلىٰ
keduanya akan dia akan mengeluarkan kalian dari bumi/negeri kalian

dengan sihir mereka berdua dan akan menghilangkan dengan
jalan/adat kebiasaan kalian utama/baik

Thaahaa:63
ٱمْلُثَْلىٰ
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ج ج م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَمأُْجوُج َوَمأُْجوَج
dan ma'juj dan ma'juj

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata wahai zulqarnain sesungguhnya ya'juj dan ma'juj

(mereka) yang sungguh-sungguh membuat kerusakan di dalam bumi
Al-Kahfi:94 َوَمأُْجوَج

َحتَّىٰٓ إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج
sehingga tatkala telah dibukakan ya'juj dan ma'juj Al-Anbiyaa':96 َوَمأُْجوُج
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د ج م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemenangan, keagungan,

keindahan, kecemerlangan, kebanggaan, cahaya kemuliaan, semarak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membanggakan, merasa

bangga, kejayaan, kemenangan, keagungan, keindahan, kecemerlangan,
kebanggaan, cahaya kemuliaan, semarak, memuliakan, mengagungkan,
memuja, memuji, memuji-muji, menjunjungtinggikan, memuja-muja,

mendewakan, memperdewakan, memperdewa, mendewa-dewakan,
merayakan, memestakan, memperingati, berpesta, menyelenggarakan

upacara, menobatkan, menakhtakan, menempatkan di atas takhta,
menjadikan suci , memasukkan dlm daftar orang suci

ٱمْلَجِيِد ٱمْلَجِيُد مَّجِيٌد
sangat terpuji/mulia sangat terpuji/mulia sangat mulia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تُُهۥ َعَليُْكْم أَْهَل ٱْلبَيِْت إِنَُّهۥ َحِميٌد مَّجِيٌد َوبَرَكَٰ
dan keberkatan-Nya atas kalian ahlul/ahli rumah/baitullah

sesungguhnya dia terpuji (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat mulia
Huud:73 مَّجِيٌد

 بَْل ُهَو ُقرَْءاٌن مَّجِيٌد
bahkan dia quran sangat mulia

Al-Buruuj:21

ذُو ٱْلَعرِْش ٱمْلَجِيُد
mempunyai 'arsy` sangat terpuji/mulia Al-Buruuj:15 ٱمْلَجِيُد

ٓق َوٱْلُقرَْءاِن ٱمْلَجِيِد
qâf demi Al QurXan sangat terpuji/mulia Qaaf:1 ٱمْلَجِيِد
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Kosakata AlQuran

س ج م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemeriksaan, satelit, roket

riset, tali pengukur tegak lurus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelidiki, menggali,

menjajaki

َوٱمْلَُجوَس
dan orang-orang Majusi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َرٰى َوٱمْلَُجوَس ِبـِٔنَي َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yahudi dan orang-orang Shabi-in dan orang-orang

nasrani dan orang-orang Majusi

Al-Hajj:17
َوٱمْلَُجوَس
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ص ح م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ayakan, ayak, pengayak,

penampi, penyaring, penyaringan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyaring, mengayak,

menampi, menyelidiki, memisahkan, mengiraikan

َص َولِيَُمحِّ
dan agar dia membersihkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن َص الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَْمَحَق ٱْلكَٰ َولِيَُمحِّ
dan agar dia membersihkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia membinasakan para pembangkang / kafir
Ali-Imran:141 َص َولِيَُمحِّ

َص َما ِفى ُقُلوِبُكْم َولِيَبْتَلِىَ الـلَّـُه َما ِفى ُصُدورُِكْم َولِيَُمحِّ
dan karena dia hendak mencoba Allah apa di dalam dada / hati kalian

dan agar dia membersihkan apa di dalam hati kalian
Ali-Imran:154
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ق ح م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membinasakan,
menghancurkan, menghapuskan, mempertiadakan, membasmi,

membatalkan, mencabut, memansuhkan, memutuskan, mempertarikkan,
mencabuntukan

يَْمَحُق َويَْمَحَق
dia menghapuskan/memusnahkan dan dia membinasakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن َص الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َويَْمَحَق ٱْلكَٰ َولِيَُمحِّ
dan agar dia membersihkan Allah orang-orang yang mereka

mengimani dan dia membinasakan para pembangkang / kafir
Ali-Imran:141 َويَْمَحَق

َدقَِٰت بَٰوا۟ َويُْرِبى ٱلصَّ يَْمَحُق الـلَّـُه ٱلرِّ
dia menghapuskan/memusnahkan Allah riba dan Dia menyuburkan

sedekah
Al-Baqarah:276 يَْمَحُق
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Kosakata AlQuran

ل ح م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kedudukan, jabatan, tempat

tinggal, lokal, wewenang, bagian, urusan, tingkat, bintik, noda, kehinaan,
keaiban, restoran, becak, totol, cecak, telau, keadaan sulit, tidur sebentar,
jumlah sedikit, mala, renjis, calit, selekeh, tapak, tempat kejadian, tempat

kedudukan, tempat terletak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menempatkan, meletakkan,
menaruh, memasukkan, taruh, menduduki, menaruhkan, menampung,

menyerahkan, mengenakan, kenal, melihat, terpandang, menodai,
mengotori, mengaibkan, mengenal, mengenali, membiarkan, terletak,

menempati

ٱمْلَِحاِل
siksa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِدُلوَن ِفى الـلَّـِه َوُهَو َشِديُد ٱمْلَِحاِل َوُهْم يُجَٰ
dan mereka semakin membantah di dalam Allah dan dia sangat

keras/berat siksa
Arraad:13 ٱمْلَِحاِل

5381

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ن ح م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna godaan, kesukaran besar,

kesulitan besar, kesengsaraan, sengsara, kesedihan, kemiskinan,
kemelaratan, derita, kesulitan, bahaya, kesukaran, godaan, kesukaran

besar, kesulitan besar, percobaan, pengadilan, cobaan, pemeriksaan
pengadilan, kemalangan, kekurangan, siksa, penyiksaan, azab, kesakitan,

penganiayaan, pukulan, serangan, tamparan, gebrakan, tumbukan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْمتََحَن فَٱْمتَِحنُوُهنَّ
(ia[lk]) kemudian menjadi menguji maka ujilah mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan aga
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

فَٱْمتَِحنُوُهنَّ

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْمتََحَن الـلَّـُه ُقُلوبَُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia[lk]) kemudian menjadi menguji

Allah hati mereka
Al-Hujuraat:3 ٱْمتََحَن
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Kosakata AlQuran

و ح م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melenyapkan, memusnahkan,
menghapuskan, mempertiadakan, menghilangkan, meniadakan,

menidakkan, mengakhiri, mempertidak, mempertidakkan

۟ يَْمُحوا َويَْمحُ فََمَحْونَآ
menghapus dan menghapuskan maka/lalu (kami) menghapuskan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َءايَتنَْيِ فََمَحْونَآ َءايََة ٱلَّيِْل
dan kami menjadikan malam dan siang dua tanda maka/lalu (kami)

menghapuskan tanda-tanda malam
Al-Isra:12 فََمَحْونَآ

ِتِهۦٓ َويَْمحُ الـلَّـُه ٱْلبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱْلَحقَّ ِبَكلِمَٰ
dan menghapuskan Allah (ia[lk]) yang melakukan kebatilan dan

dibenarkan benar dengan kalimatnya
Asy-Syuura:24 َويَْمحُ

يَْمُحوا۟ الـلَّـُه َما يََشآُء َويُثِْبُت
menghapus Allah apadia kehendaki dan menyebabkan akan

meneguhkan
Arraad:39 ۟ يَْمُحوا
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Kosakata AlQuran

ر خ م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna luku, tenggala, waluku

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membajak, menenggala,
menjajar, mengeruk, menyeruduk, menubruk, meluku, mengarungi,
menyeberang, meneliti, menjajaki, berjalan terus dgn susah payah

َمَواِخَر
berlayar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَْستَْخرُِجوا۟ ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك َمَواِخَر ِفيِه
dan mengeluarkan dari padanya perhiasan memakainya dan kamu

melihat perahu berlayar tentang (kebenaran) itu
An-Nahl:14 َمَواِخَر

 َوتَْستَْخرُِجوَن ِحْليًَة تَْلبَُسونََها َوتََرى ٱْلفُْلَك ِفيِه َمَواِخَر
dan mengeluarkan perhiasan memakainya dan kamu melihat perahu

tentang (kebenaran) itu membelah laut
Faathir:12
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Kosakata AlQuran

ظ خ م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rasa sakit, sakit, kesakitan,

penderitaan, rasa nyeri, kepedihan, perasaan sakit, hukuman
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengocok, bergolak,

bergelora, mengaduk, menyakitkan, ngilu, menyedihkan

ٱمْلََخاُض
perasaan sakit akan melahirkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأََجآَءَها ٱمْلََخاُض إَِلىٰ ِجذْعِ ٱلنَّْخَلِة َقاَلْت
maka mendatangkan/memaksakan perasaan sakit akan melahirkan

kepada batang/pangkal pohon kurma dia mengatakan
Maryam:23 ٱمْلََخاُض
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Kosakata AlQuran

د د م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna trayek, jangkauan, bidang,

uluran, masa, potong, jengkauan, hiasan, penyebaran, tersebarnya, olesan,
perbedaan, lebar, lebarnya, lumuran, penjalaran, makan besar, pulasan,

bantuan, pertolongan, tolong, pembantu, sandaran, pembantuan,
penyantunan, sambung tangan, inayah, perpanjangan, perluasan,

tambahan, sambungan, lanjutan, ekstensien, perbentangan, kedang,
perlengkapan, kereta

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperpanjang, memperluas,
memberikan, menyampaikan, mengembangkan, membentang,

mengundurkan, menggambar, mengulur, memanjangkan, melaruntukan,
menopang, mengalami, menahan, menyokong, meneruskan, dipanjangkan,

membilai, menjadi panjang, bersambung menjadi, meregang,
merentangkan, merentang, melebarkan, menegangkan, melonggarkan,

mempertegang, mempertegangkan, memperlonggar, dpt regang, melebih-
lebihkan, menyediakan, mengadakan, memberikan, menyajikan,
menetapkan, memelihara, mengurus, melever, memperlengkapi,

mempersiapkan, memberi, memperluas, meluaskan, meluas,
membentangkan, mengembangkan, membesar, memperkembangkan,
mengembang, memperluaskan, membesarkan, melar, memperlapang,

mengatakan dgn panjang lebar, menjadi lebih ramah, menyebar,
merembet, merambat, tersebar, menular, terbentang, tersiar, melansir,

berjangkit, menjangkit, membabarkan, berjalaran, menyebarkan,
menebarkan, menaburkan, menabur, menjalar, mengoleskan,

menghamparkan, menyiarkan, mengirapkan, menanam, menanamkan,
penyebaran, tersebarnya, olesan, perbedaan, lebar, lebarnya, lumuran,

penjalaran, makan besar, pulasan, membaluri, mempertebarkan,
memekarkan, membeber, menyeluruh, mengolesi, memindah, bercabul,

berpindah-pindah, memperpanjang, memanjangkan, melaruntukan,
membantu, menolong, bantu, menyumbang, membela, menyantuni,

menuntun, mempertenggangkan

َمَدًدا فَْليَْمُدْد تَُمدَّنَّ أََمدَُّكم أَتُِمدُّونَِن
tinta maka akan

memanjangkan sungguh tujukan
dia telah

memanjangkan/menganugerahkan
kepadamu

apakah (kalian)
menolongku

ُمدَِّتِهْم َمدَّ َمدًّا َمَدْدنََٰها َمَدًدا
yang dalam kondisi
dipanjangkan waktu

mereka
dia memanjangkan panjang (kami)

panjangkannya tinta
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Kosakata Al-Quran

مَّْمُدوًدا ِمَداًدا ُمِمدُُّكم ُمدَّْت ُمدَِّتِهْم
yang dipanjangkan

/ diperbanyak tinta
didatangkan bala
bantuan kepada
kalian (olehnya)

dipanjangkan/diratakan
(olehnya)

yang dalam kondisi
dipanjangkan
waktu mereka

نُِّمدُّ نُِمدُُّهم َمدََّدةٍۭ مُّ ْمُدوٍد مَّ مَّْمُدوًدا
diberikan bantuan dipanjangkan

mereka yang sangat panjang
(ia[lk]) yang

dipanjangkan /
diperbanyak

yang dipanjangkan /
diperbanyak

َويَُمدُُّهْم َونَُمدُّ َوأَْمَدْدنَُٰهم َوأَْمَدْدنَُٰكم نُِّمدُّ
dan ia panjangkan

mereka
dan akan

memperpanjang
dan (kami)

perpanjanglah
mereka

dan apakah (kami)
membantu kalian diberikan bantuan

يُِمدَُّكْم
dia menolong kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن َقاَل أَتُِمدُّونَِن ِبَماٍل ا َجآَء ُسَليْمَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang sulaiman dia mengatakan apakah (kalian)

menolongku dengan harta
An-Naml:36 أَتُِمدُّونَِن

َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذٓى أََمدَُّكم ِبَما تَْعَلُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang dia telah

memanjangkan/menganugerahkan kepadamu dengan apa kalian
mengetahui

Asy-
Syu'araa':132

أََمدَُّكم

مٍ َوبَِننَي أََمدَُّكم ِبأَنْعَٰ
dia telah memanjangkan/menganugerahkan kepadamu dengan

binatang ternak anak-anak

Asy-
Syu'araa':133

نُْهْم اَل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّ
tidak sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan dari mereka
Al-Hijr:88 تَُمدَّنَّ

واََل تَُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إَِلىٰ َما َمتَّْعنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا
dan jangan sungguh tujukan kedua matamu/pandanganmu kepada apa

(kami) memberi kesenangan dengannya berpasangan
Thaahaa:131

ُن َمدًّا فَْليَْمُدْد َلُه ٱلرَّْحمَٰ
maka akan memanjangkan baginya pemurah panjang Maryam:75 فَْليَْمُدْد
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KosakataAlQuran

َمآِء ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَْليَْمُدْد ِبَسبٍَب إَِلى ٱلسَّ
di dalam dunia dan di akhirat maka akan memanjangkan dengan

jalan/pintu ke langit
Al-Hajj:15

َوَلْو ِجئْنَا ِبِمثْلِِهۦ َمَدًدا
meskipun kami datangkan dengan semisalnya tinta Al-Kahfi:109 َمَدًدا

َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya/padanya gunung-gunung
Al-Hijr:19 َمَدْدنََٰها

َوٱأْلَرَْض َمَدْدنََٰها َوأَْلَقيْنَا ِفيَها َروَِٰسىَ
dan bumi (kami) panjangkannya dan kami telah melemparkan

didalamnya gunung-gunung
Qaaf:7

ُن َمدًّا فَْليَْمُدْد َلُه ٱلرَّْحمَٰ
maka akan memanjangkan baginya pemurah panjang Maryam:75 َمدًّا

 َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَُقوُل َونَُمدُّ َلُهۥ ِمَن ٱْلَعذَاِب َمدًّا
sekali-kali tidak kami kelak akan menulis apa dia mengatakan dan

akan memperpanjang baginya dari siksa panjang
Maryam:79

ًرا َوُهَو ٱلَِّذى َمدَّ ٱأْلَرَْض َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ َوأَنْهَٰ
dan dia yang dia memanjangkan bumi dan dia menjadikan padanya

gunung-gunung dan sungai-sungai
Arraad:3 َمدَّ

أََلْم تََر إَِلىٰ َربَِّك َكيَْف َمدَّ ٱلظِّلَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada tuhanmu

bagaimana menurut dia memanjangkan bayang-bayang
Al-Furqon:45

ٓوا۟ إَِليِْهْم َعْهَدُهْم إَِلىٰ ُمدَِّتِهْم فَأَِتمُّ
maka (kalian) sempurnakanlah kepada/terhadap mereka janji mereka

sampai yang dalam kondisi dipanjangkan waktu mereka
At-Taubah:4 ُمدَِّتِهْم

إِذَا ٱأْلَرُْض ُمدَّْت َو
dan apabila bumi dipanjangkan/diratakan (olehnya) Al-Inshiqaaq:3 ُمدَّْت

أَنِّى ُمِمدُُّكم ِبأَْلٍف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمرِْدِفنَي
sesungguhnya Aku didatangkan bala bantuan kepada kalian (olehnya)

dengan seribu dari malaikat-malaikat orang-orang yang datang
berduyun-duyun

Al-Anfaal:9
ُمِمدُُّكم

ِت َربِّى ُقل لَّْو َكاَن ٱْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلِمَٰ
kamu hendaklah mengatakan sekiranya adalah dia lautan tinta bagi

kalimat-kalimat Tuhanku
Al-Kahfi:109 ِمَداًدا

5388

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوَجَعْلُت َلُهۥ َمااًل مَّْمُدوًدا
dan (aku) menjadikan baginya harta yang dipanjangkan / diperbanyak

Al-
Muddaththir:12 مَّْمُدوًدا

َوِظلٍّ مَّْمُدوٍد
dan naungan (ia[lk]) yang dipanjangkan / diperbanyak Al-Waqi'a:30 ْمُدوٍد مَّ

َمدََّدةٍۭ ِفى َعَمٍد مُّ
di dalam tiang/bangunan tinggi yang sangat panjang Al-Humazah:9 َمدََّدةٍۭ مُّ

أَيَْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم ِبِهۦ ِمن مَّاٍل َوبَِننَي
apakah mereka mengira bahwasanya hanyalah dipanjangkan mereka

dengannya dari (ia[lk]) yang harta anak-anak

Al-
Mu'minuun:55

نُِمدُُّهم
ؤآَُلِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك ؤآَُلِء َوهَٰٓ ُكالًّ نُِّمدُّ هَٰٓ

setiap diberikan bantuan mereka ini (golongan ini) dan mereka itu
(golongan itu) dari pemberian/kemurahan tuhanmu

Al-Isra:20 نُِّمدُّ
ٍل َوبَِننَي َوَجَعْلنَُٰكْم أَْكثََر نَِفيًرا َوأَْمَدْدنَُٰكم ِبأَْموَٰ

dan apakah (kami) membantu kalian dengan harta anak-anak dan
(kami) menjadikan kalian kebanyakan kelompok

Al-Isra:6 َوأَْمَدْدنَُٰكم
ا يَْشتَُهوَن َوأَْمَدْدنَُٰهم ِبفَِٰكَهٍة َوَلْحمٍ مِّمَّ

dan (kami) perpanjanglah mereka dengan buah-buahan dan daging
dari apa inginkan

Ath-Thuur:22 َوأَْمَدْدنَُٰهم
َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَُقوُل َونَُمدُّ َلُهۥ ِمَن ٱْلَعذَاِب َمدًّا

sekali-kali tidak kami kelak akan menulis apa dia mengatakan dan
akan memperpanjang baginya dari siksa panjang

Maryam:79 َونَُمدُّ
َويَُمدُُّهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن

dan ia panjangkan mereka di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka
mereka terombang-ambing / bingung

Al-Baqarah:15 َويَُمدُُّهْم
ًرا ٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنٍَّٰت َويَْجَعل لَُّكْم أَنْهَٰ َويُْمِدْدُكم ِبأَْموَٰ

dan dipanjangkan kalian dengan harta anak-anak dan menjadikan
bagi kalian surga dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai

Nuh:12 َويُْمِدْدُكم
ُت الـلَّـِه يَُمدُّهُۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َسبَْعُة أَبُْحٍر مَّا نَِفَدْت َكلِمَٰ

mennambahnya dari sesudahnya tujuh laut-laut tidak (ia) melenyap
kalimat / ketentuan Allah

Luqman:27 يَُمدُّهُۥ
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إِْخوَٰنُُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفى ٱْلَغىِّ ثُمَّ اَل يُْقِصُروَن َو
dan saudara-saudara mereka membantu (mereka) di dalam sesat

kemudian tidak dihenti-hentinya
Al-A'raaf:202 يَُمدُّونَُهْم

أَن يُِمدَُّكْم َربُُّكم ِبثَلَٰثَِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمنزَلِنَي
bahwa dia menolong kalian tuhan kalian dengan tiga ribu dari

malaikat-malaikat yang diturunkan
Ali-Imran:124 يُِمدَُّكْم

ذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمَسوِِّمنَي هَٰ
ini dia membantu / memperpanjang kalian tuhan kalian dengan lima

ribu dari malaikat-malaikat para yang memakai tanda
Ali-Imran:125 يُْمِدْدُكْم
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ن د م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kota 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengotakan, menjadikan
kota, membudayakan, memperadabkan, memberi peradaban,

menyopankan

ٱمْلَِدينَِة ٱمْلَِدينََة ٱمْلََدآِئِن َمْديََن َْديََن ملِّ
kota kota kota-kota penduduk Madyan bagi Madyana

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد أاََل بُْعًدا ملِّ
ingatlah kebinasaan bagi Madyana sebagaimana (ia) jauh/binasa

kaum tsamud
Huud:95 َْديََن ملِّ

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا َو
dan kepada penduduk Madyan saudara mereka syuaib Al-A'raaf:85 َمْديََن

ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا َقاَل َو
dan kepada Madyan saudara mereka syuaib dia mengatakan

Huud:84

 َوفَتَنََّٰك فُتُونًا فََلِبثَْت ِسِننَي ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan (kami) memberikan cobaan kepadamu ujian-ujian maka (kamu)

menempati beberapa tahun di dalam / pada penduduk Madyan
Thaahaa:40

ُب َمْديََن وَُكذَِّب ُموَسىٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk Madyan dan telah sering didustakan Musa

Al-Hajj:44

َه ِتْلَقآَء َمْديََن َا تََوجَّ  َوملَّ
dan tatkala (ia) sengaja menghadap pelemparan Madyan

Al-Qashash:22

َا َورََد َمآَء َمْديََن  َوملَّ
dan tatkala (ia [lk]) mencapai air negeri Madyan

Al-Qashash:23
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 َوَما ُكنَت ثَاِويًا ِفىٓ أَْهِل َمْديََن
dan tidak adalah kamu (ia[lk]) yang menempati di dalam / pada

penduduk Madyan
Al-Qashash:45

إَِلىٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا فََقاَل َو
dan kepada penduduk Madyan saudara mereka syuaib lalu ia

mengatakan
Al-Ankabuut:36

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوأَرِْسْل ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya
dan kamu hendaklah mengirimkan di dalam kota-kota orang-orang

yang berkumpul

Al-A'raaf:111 ٱمْلََدآِئِن

ِشِريَن َقاُلٓوا۟ أَرِْجْه َوأََخاهُ َوٱبَْعْث ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
mereka berkata kamu hendaklah menangguhkan dia dan saudaranya

dan kamu utuslah di dalam kota-kota ini mereka berkumpul
Asy-Syu'araa':36

ِشِريَن فَأَرَْسَل ِفْرَعْوُن ِفى ٱمْلََدآِئِن حَٰ
lalu (aku) akhirnya mengirimkan fir'aun di dalam kota-kota mereka

berkumpul
Asy-Syu'araa':53

َوَدَخَل ٱمْلَِدينََة َعَلىٰ ِحنيِ َغفَْلٍة مِّْن أَْهلَِها إِنَُّهۥ َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي
dan (ia [lk]) masuk kota atas/terhadap sewaktu lalai/lengah dari

keluarganya sesungguhnya dia musuh (ia[lk]) yang menyesatkan
yang nyata

Al-Qashash:15 ٱمْلَِدينََة

ذَا مَلَْكٌر مََّكرْتُُموهُ ِفى ٱمْلَِدينَِة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini suatu muslihat / tipu daya kalian telah

merencanakannya di dalam kota
Al-A'raaf:123 ٱمْلَِدينَِة

َوِمْن أَْهِل ٱمْلَِدينَِة َمرَُدوا۟ َعَلى ٱلنِّفَاِق اَل تَْعَلُمُهْم
dan dari penduduk kota (mereka) durhaka atas/terhadap kemunafikan

tidak mengetahui mereka[lk]
At-Taubah:101

َما َكاَن أِلَْهِل ٱمْلَِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهم مَِّن ٱأْلَْعرَاِب
tidak adalah dia bagi penduduk kota dan orang-orang disekitar

mereka dari orang-orang arab
At-Taubah:120

َوَقاَل ِنْسَوةٌ ِفى ٱمْلَِدينَِة ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز
dan dia mengucapkan wanita-wanita di dalam kota isteri sangat

perkasa
Yusuf:30

َوَجآَء أَْهُل ٱمْلَِدينَِة يَْستَبِْشُروَن
dan dia datang ahli kota mereka kelak akan bergembira

Al-Hijr:67

ِذِهۦٓ إَِلى ٱمْلَِدينَِة  فَٱبَْعثُٓوا۟ أََحَدُكم ِبَورِِقُكْم هَٰ
maka suruhlah salah seorang diantara kalian dengan uang perakmu

ini ke kota
Al-Kahfi:19

َليِْه َصبًْرا َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ
dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda

keduanya yatim di dalam kota apa tidak dapat atasnya kesabaran
Al-Kahfi:82
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وََكاَن ِفى ٱمْلَِدينَِة ِتْسَعُة رَْهٍط
dan ia adalah di dalam kota sembilan[lk] kaum/keluarga

An-Naml:48

فَأَْصبَحَ ِفى ٱمْلَِدينَِة َخآِئفًا يَتَرَقَُّب
maka dia akhirnya menjadikan di dalam kota ketakutan (ia) menjadi

menunggu-nunggu
Al-Qashash:18

َوَجآَء رَُجٌل مِّْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة يَْسَعىٰ
dan dia datang seorang laki-laki dari ujung kota (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
Al-Qashash:20

َوٱمْلُرِْجفُوَن ِفى ٱمْلَِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم
dan orang-orang yang menyiarkan fitnah di dalam kota niscaya

diperintahkan kamu dengan mereka
Al-Ahzab:60

َوَجآَء ِمْن أَْقَصا ٱمْلَِدينَِة رَُجٌل يَْسَعىٰ
dan dia datang dari ujung kota seorang laki-laki (ia) berusaha (kt

sedang/akan)
YaaSiin:20

يَُقوُلوَن َلِئن رََّجْعنَآ إَِلى ٱمْلَِدينَِة َليُْخرَِجنَّ ٱأْلََعزُّ ِمنَْها ٱأْلَذَلَّ
mereka mengatakan sungguh jika (kami) mengembalikan ke kota
agar menyebabkan sungguh-sungguh mengusir orang-orang yang

mulia / kuat dari padanya orang-orang hina/lemah

Al-
Munaafiquun:8
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ن ع ذ م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna selalu mengalah, selalu

tunduk, penurut, patuh, yg bersikap tunduk, berkhidmat, persetujuan
tanpa protes, persetujuan dgn diam-diam, yg mudah melengkung, yg
mudah melentur, taat, manut, penerima, lembut, lunak, liat, yg suka

melentur, yg mudah dipengaruhi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُمذِْعِننَي
orang-orang yang taat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
إِن يَُكن لَُّهُم ٱْلَحقُّ يَأْتُٓوا۟ إَِليِْه ُمذِْعِننَي َو

dan jika adalah dia bagi mereka benar mereka datang kepadanya
orang-orang yang taat

An-Nuur:49 ُمذِْعِننَي
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ا ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sengit, getir, dingin, tak enak.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْمَرأَتَاِن َوٱْمَرأََت َوٱْمَرأَةً ِريٓـًٔا مَّ لِٱْمَرأَِتِهۦٓ
dan dua orang

perempuan dan isteri dan wanita cukup kepada istrinya

ٱمْلَرِْء ٱمْلَرُْء َوٱْمَرأَِتى َوٱْمَرأَتُُهۥ َوٱْمَرأَتَاِن
seseorang seseorang dan isteriku dan isterinya dan dua orang

perempuan

ٱْمَرأََت ٱْمَرأَةٌ ٱْمَرأَةً َ ٱْمَرأ ٱمْلَرِْء
isteri seorang wanita seorang wanita orang seseorang

ٱْمَرأَُت ٱْمَرأَتَنْيِ ٱْمَرأَتَُهۥ ٱْمَرأَتََك ٱْمَرأََت
isteri dua orang wanita isterinya isterimu isteri

ٱْمِرٍئ ۟ ٱْمُرؤٌا
seseorang seseorang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاَل ٱلَِّذى ٱْشتََرىُٰه ِمن مِّْصَر لِٱْمَرأَِتِهۦٓ
dan dia mengucapkan yang menukarnya dari negeri mesir kepada

istrinya
Yusuf:21 لِٱْمَرأَِتِهۦٓ

ِريٓـًٔا فَُكُلوهُ َهِنيٓـًٔا مَّ
maka kalian memakannya kepuasan cukup An-Nisa:4 ِريٓـًٔا مَّ
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ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50
َوٱْمَرأَةً

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10 َوٱْمَرأََت

َهَدآِء ن تَرَْضْوَن ِمَن ٱلشُّ فَرَُجٌل َوٱْمَرأَتَاِن ِممَّ
maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari siapakalian

meridhai dari saksi-saksi
Al-Baqarah:282 َوٱْمَرأَتَاِن

َق رْنََٰها ِبِإْسحَٰ َوٱْمَرأَتُُهۥ َقآِئَمٌة فََضِحَكْت فَبَشَّ
dan isterinya yang menegakkan lalu (ia) tertawa/tersenyum maka

Kami sampaikan kabar gembira kepadanya dengan ishaq
Huud:71 َوٱْمَرأَتُُهۥ

اَلَة ٱْلَحطَِب َوٱْمَرأَتُُهۥ َحمَّ
dan istrinya pembawa kayu bakar

Al-Masad:4

َوَقْد بََلَغِنىَ ٱْلِكبَُر َوٱْمَرأَِتى َعاِقٌر
dan sungguh aku telah sampai besar/tua dan isteriku yang mandul Ali-Imran:40 َوٱْمَرأَِتى

يَنظُُر ٱمْلَرُْء َما َقدََّمْت يََداهُ
dia melihat seseorang apa ia menyediakan/meneguhkan tangannya An-Naba:40 ٱمْلَرُْء

يَْوَم يَِفرُّ ٱمْلَرُْء ِمْن أَِخيِه
pada hari lari seseorang dari saudaranya

Abasa:34

فَاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َما يُفَرُِّقوَن ِبِهۦ بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوزَْوِجِهۦ
maka jangan kamu kafir maka mereka mengetahui diantara keduanya

apa mereka diceraikan dengannya antara seseorang dan istrinya
Al-Baqarah:102 ٱمْلَرِْء

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَُحوُل بَنْيَ ٱمْلَرِْء َوَقْلِبِهۦ
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah membatasi

antara seseorang dan hatinya
Al-Anfaal:24

ُروَن َما َكاَن أَبُوِك ٱْمَرأَ َسْوٍء يَٰٓأُْخَت هَٰ
hai saudara perempuan Harun tidakkah adalah dia ayahmu orang

buruk/jahat
Maryam:28 َ ٱْمَرأ

إِنِّى َوَجدتُّ ٱْمَرأَةً تَْملُِكُهْم َوأُوِتيَْت ِمن ُكلِّ َشىٍْء
sesungguhnya aku (aku) menjumpai seorang wanita memerintah

mereka[lk] dan (ia) diberi / dianugerahi dari setiap sesuatu
An-Naml:23 ٱْمَرأَةً
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إِن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َوَلٌد أَِو ٱْمَرأَةٌ َوَلُهۥٓ أٌَخ أَْو أُْخٌت
jika tidak adalah dia bagi mereka anak laki-laki atau seorang wanita

dan baginya persaudaraan atau saudara perempuan
An-Nisa:12 ٱْمَرأَةٌ

إِِن ٱْمَرأَةٌ َخافَْت ِمۢن بَْعلَِها نُُشوزًا أَْو إِْعَراًضا َو
dan jika seorang wanita dia takut/khawatir dari suaminya

nusyuz/membuat kesalahan atau penciptaan dalam perpalingan
An-Nisa:128

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10 ٱْمَرأََت

َوَضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْمَرأََت ِفْرَعْوَن
dan (ia) membuat Allah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka

mengimani isteri fir'aun
At-Tahriim:11

فَأَْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقطْعٍ مَِّن ٱلَّيِْل إاِلَّ ٱْمَرأَتََك
maka berjalanlah dengan keluargamu sepotong/di akhir dari malam

melainkan isterimu
Huud:81 ٱْمَرأَتََك

وَك َوأَْهَلَك إاِلَّ ٱْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن إِنَّا ُمنَجُّ
sesungguhnya kami menyelamatkan kamu dan keluargamu kecuali

isterimu adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:33

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya adalah

ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-A'raaf:83 ٱْمَرأَتَُهۥ

إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنَآ إِنََّها مَلَِن ٱْلغَِٰبِريَن
kecuali isterinya (kami) menentukan sesungguhnya ia sungguh

dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Hijr:60

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنََٰها ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya (kami)

menentukannya dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
An-Naml:57

يَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن َلنُنَجِّ
sungguh akan diselamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya

adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:32

يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم ٱْمَرأَتَنْيِ
memberi minum dan (ia) mendapatkan dari selain mereka dua orang

wanita
Al-Qashash:23 ٱْمَرأَتَنْيِ

َن رَبِّ إِنِّى نَذَرُْت َلَك إِذْ َقاَلِت ٱْمَرأَُت ِعْمرَٰ
(Ingatlah) ketika kamu mengatakan isteri imran Tuhan sesungguhnya

aku aku bernadzar kepada Engkau
Ali-Imran:35 ٱْمَرأَُت
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َوَقاَل ِنْسَوةٌ ِفى ٱمْلَِدينَِة ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز
dan dia mengucapkan wanita-wanita di dalam kota isteri sangat

perkasa
Yusuf:30

َقاَلِت ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز ٱْلـََٰٔن َحْصَحَص ٱْلَحقُّ
kamu mengatakan isteri sangat perkasa sekarang jelaslah kebenaran

Yusuf:51

َوَقاَلِت ٱْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعنْيٍ لِّى َوَلَك اَل تَْقتُُلوهُ
dan ia telah berkata isteri fir'aun penyejuk mata bagiku dan bagimu

tidak membunuhnya
Al-Qashash:9

ْت َوْجَهَها فَأَْقبََلِت ٱْمَرأَتُُهۥ ِفى َصرٍَّة فََصكَّ
maka (kamu[pr]) akhirnya menghadap / datang isterinya di dalam

teriakan lalu (ia) menampar wajahnya

Adz-
Dzaariyaat:29

ٱْمَرأَتُُهۥ
إِنِّى ِخفُْت ٱمْلَوَٰلِىَ ِمن َورَآِءى وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َو

dan sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir kaum keluargaku dari
belakangku/sepeninggalku dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang

mandul

Maryam:5
ٱْمَرأَِتى

وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َوَقْد بََلْغُت ِمَن ٱْلِكبَِر ِعِتيًّا
dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang mandul dan sesungguhnya (aku)

mencapai dari masa tuaku kesombongan
Maryam:8

إِِن ٱْمُرؤٌا۟ َهَلَك َليَْس َلُهۥ َوَلٌد َوَلُهۥٓ أُْخٌت
jika seseorang dia membinasakan bukankah baginya anak laki-laki

dan baginya saudara perempuan
An-Nisa:176 ۟ ٱْمُرؤٌا

ثْمِ لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّنُْهم مَّا ٱْكتََسَب ِمَن ٱإْلِ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka apa (ia) sungguh-sungguh

melakukan dari dosa
An-Nuur:11 ٱْمِرٍئ

نُْهْم أَن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ أَيَطَْمعُ ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
apakah ingin tiap seseorang dari mereka akan dimasuk surga sangat

senang/nikmat
Al-Ma'arij:38

رَةً نُْهْم أَن يُؤْتَىٰ ُصُحفًا مُّنَشَّ بَْل يُِريُد ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
bahkan dia menghendaki tiap seseorang dari mereka untuk dia

memberikan lembaran-lembaran orang[pr] yang berterbaran

Al-
Muddaththir:52

نُْهْم يَْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيِه لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu urusan

dikayakannya
Abasa:37

ُكلُّ ٱْمِرئٍۭ ِبَما َكَسَب رَِهنٌي
tiap seseorang dengan apa yang mereka berdua mengerjakan mereka

berdua terikat / tergantung / tergadai
Ath-Thuur:21 ٱْمِرئٍۭ
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ت ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َومَُٰروَت
dan marut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروَت َومَُٰروَت َوَمآ أُنِزَل َعَلى ٱمْلََلَكنْيِ ِببَاِبَل هَٰ
dan tidak dia menurunkan atas/terhadap dua malaikat di negeri Babil

harut dan marut
Al-Baqarah:102 َومَُٰروَت
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ج ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna padang rumput, longgar,

kendur, goyah, goyang, lepas, gembur, bebas, kendor, lembek, los, salah,
loloh, cabul, keji, curai, cahar, galir, lenyai, ruak, perai, perei, ruat, tdk

tepat, hina, kersai, lebuk, tdk cocok, semi, gual-gail
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membingungkan,

mengelirukan, merancukan, keliru, memperkeruh, memusingkan,
mengharu, mengaduk, meragukan, mengusuntukan, memperkusut,

mengabuti, memperkacaukan, melepaskan, menguraikan, membebaskan,
mengampuni dosa

َوٱمْلَرَْجاُن مَِّريجٍ مَّاِرجٍ َمَرَج
dan marjan (ia[lk]) yang

membingungkan
(ia[lk]) yang

membingungkan (ia) mengalirkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوُهَو ٱلَِّذى َمَرَج ٱْلبَْحَريِْن
dan dia yang (ia) mengalirkan dua laut Al-Furqon:53 َمَرَج

َمَرَج ٱْلبَْحَريِْن يَْلتَِقيَاِن
(ia) mengalirkan dua lautan menemui

Ar-Rahman:19

َوَخَلَق ٱْلَجآنَّ ِمن مَّاِرجٍ مِّن نَّاٍر
dan Dia menciptakan jin-jin dari (ia[lk]) yang membingungkan dari

api neraka
Ar-Rahman:15 مَّاِرجٍ

فَُهْم ِفىٓ أَْمٍر مَِّريجٍ
maka mereka di dalam / pada suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang

membingungkan
Qaaf:5 مَِّريجٍ

يَْخُرُج ِمنُْهَما ٱللُّؤُْلُؤ َوٱمْلَرَْجاُن
mereka keluar diantara keduanya mutiara dan marjan Ar-Rahman:22 َوٱمْلَرَْجاُن

 َكأَنَُّهنَّ ٱْليَاُقوُت َوٱمْلَرَْجاُن
seakan-akan mereka[pr] yakut dan marjan

Ar-Rahman:58
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ح ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kenikmatan, kepuasan,

kegembiraan, pelesir, kelezatan, kesukaan, sukaria, suka hati, suka cita,
suka, keriangan, minat, olahraga, sport, permainan, keolahragaan,

olahragawan, pelesir minum, hal berfoya-foya, pesta mabuk-mabukan,
pesta minum-minum, kenyamanan, hiburan, nikmat, ketenteraman,

kesenggangan, kegampangan, kegemaran, pengampunan, pengikutsertaan,
hal memanjakan, pengampunan dosa, kegelian, kegirangan, pengocok
perut, favorit, kesayangan, kerinduan, fasilitas, penghabisan waktu,
pembuangan waktu, pemburuan, kelakar, permainan riang gembira,

senda-gurau, keributan, keriuhan, heboh, mainan, sesuatu yg kecil, main-
mainan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َمرًَحا تَْمرَُحوَن
angkuh sombong/congkak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِبَما ُكنتُْم تَْمرَُحوَن
dan dengan apa adalah kalian sombong/congkak Ghafir:75 تَْمرَُحوَن

واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا
dan jangan berjalan di dalam muka bumi ini angkuh Al-Isra:37 َمرًَحا

ْر َخدََّك لِلنَّاِس واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا  واََل تَُصعِّ
dan jangan dipalingkan mukamu kepada manusia dan jangan berjalan

di dalam bumi angkuh
Luqman:18
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د ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bandel, kepala batu, dakar,

tegar hati, gigih, gurat batu, binal, berkeras kepala, ketegar, yg tak mudah
diatasi, terus-menerus, terus-terusan, permukaan licin, halus, licin, tenang,

lincir, lelas, lancar, polos, klimis, sopan, angler, bulus, lancap, sama rata,
guntung, ramah, ramah tamah, manis tapi tdk jujur, yg tdk tajam rasanya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melembabkan, membasahkan,

melengaskan, membasahkuyupi, menjadi lembab, menjadi basah,
memberikan, menyebabkan, mengajukan, menjadikan, memberi,

mengubah, menterjemahkan, menyanyikan, melukiskan, melancarkan,
melicinkan, meratakan, merata, mereda, menenangkan, meluweskan,
memapakkan, melenyapkan, menghilangkan, menyeterika, melelas,

bercampur betul-betul

ِريٍد مَّ ِريًدا مَّ مَّارٍِد َمرَُدوا۟
(ia[lk]) yang sangat

durhaka sangat durhaka (ia[lk]) yang mendurhakai (mereka) durhaka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمْن أَْهِل ٱمْلَِدينَِة َمرَُدوا۟ َعَلى ٱلنِّفَاِق اَل تَْعَلُمُهْم
dan dari penduduk kota (mereka) durhaka atas/terhadap kemunafikan

tidak mengetahui mereka[lk]
At-Taubah:101 ۟ َمرَُدوا

َوِحفْظًا مِّن ُكلِّ َشيْطٍَٰن مَّارٍِد
dan memelihara dari setiap syaitan (ia[lk]) yang mendurhakai Ash-Shaafaat:7 مَّارٍِد

إِن يَْدُعوَن إاِلَّ َشيْطَٰنًا مَِّريًدا َو
dan tidak mereka memohon kecuali syaitan sangat durhaka An-Nisa:117 ِريًدا مَّ

َويَتَِّبعُ ُكلَّ َشيْطٍَٰن مَِّريٍد
dan mengikuti tiap-tiap syaitan (ia[lk]) yang sangat durhaka Al-Hajj:3 ِريٍد مَّ
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ر ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna operan, kartu tanda masuk,

pas jalan, jalan kecil di dalam, nilai sedang, benang, ulir, urutan, utas,
lembar, rangkaian, galur, untai, berkas, lawe, urut-urutan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna lulus, berlalu, meluluskan,
lalu, melewati, lewat, menyampaikan, memberikan, berakhir, melalui,

melintas, hilang, mengabaikan, pas, disahkan, diterima, menyuguhkan,
bertukar, berubah, melampau, mengulurkan, menang, menikmati, tdk

mempedulikan, dipandang sbg, menyusup, memasang benang,
memasukkan benang ke jarum, menjalin, menganggit, menguntai,

membuat galur, memperjalin, mengatur, meneruskan, memperonyokkan,
masuk ke

وَن َلتَُمرُّ فََمرَّْت ثُمَّ تَُمرُّ أَْو
sungguh melalui maka (ia[pr])

melewati dua kali melewati atau

َمرَّةٍۭ َمرٍَّة َمرَّةً َمرَّ وَن َلتَُمرُّ
kali kali sekali melewati sungguh melalui

۟ وا َمرُّ َمرٍَّٰت َمرَّتَنْيِ َمرَّتَاِن َمرَّةٍۭ
melalui kali dua kali dua kali kali

مُّْستَِمرٍّ مُّْستَِمرٌّ مَّرَّتَنْيِ ِمرٍَّة
yang tetap / terus

menerus
(ia[lk]) yang terus

menerus dua kali kekuatan/kecerdasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَواََل يََرْوَن أَنَُّهْم يُفْتَنُوَن ِفى ُكلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو
atau setiap tidak (mereka) melihat sesungguhnya mereka di dalam

(kalian) bertasbih setiap tahun atau
At-Taubah:126 أَْو
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َحاِب َوتََرى ٱْلجِبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهىَ تَُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
dan kamu melihat gunung-gunung mengiranya (ia[pr]) yang

membeku/tidak bergerak dan/padahal dia melewati melewati awan
An-Naml:88 تَُمرُّ

ُروَن ُروَن يَذَّكَّ َمرَّتَنْيِ ثُمَّ اَل يَتُوبُوَن واََل ُهْم يَذَّكَّ
(mereka) mengetahui dua kali tidak mereka bertaubat mereka

bertaubat dan tidak mereka mereka mengingat/mengambil pelajaran
At-Taubah:126 ثُمَّ

آ أَثَْقَلت دََّعَوا الـلَّـَه فََمرَّْت ِبِهۦ فََلمَّ
maka (ia[pr]) melewati dengannya maka setelah (ia[pr]) merasa

sangat berat mereka berseru/mengharapkan Allah
Al-A'raaf:189 فََمرَّْت

وَن َعَليِْهم مُّْصِبِحنَي إِنَُّكْم َلتَُمرُّ َو
dan sesungguhnya kamu sungguh melalui atas mereka di pagi hari

Ash-
Shaafaat:137 وَن َلتَُمرُّ

أَْو َكٱلَِّذى َمرَّ َعَلىٰ َقْريٍَة َوِهىَ َعَلىٰ ُعُروِشَها
atau seperti orang yang melewati atas/terhadap negeri dan (negeri) itu

atas/terhadap atap-atapnya
Al-Baqarah:259 َمرَّ

ا َكَشفْنَا َعنُْه ُضرَّهُۥ َمرَّ  أَْو َقآِئًما فََلمَّ
atau berdiri maka setelah kami menghilangkan dari padanya bahaya-

nya melewati
Yunus:12

َويَْصنَعُ ٱْلفُْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمأَلٌ مِّن َقْوِمِهۦ
dan membuat perahu dan setiap kali melewati atasnya pemuka-

pemuka dari kaumnya
Huud:38

َحاِب َوتََرى ٱْلجِبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهىَ تَُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
dan kamu melihat gunung-gunung mengiranya (ia[pr]) yang

membeku/tidak bergerak dan/padahal dia melewati melewati awan
An-Naml:88

إِن تَْستَْغِفْر َلُهْم َسبِْعنَي َمرَّةً
jika/kendatipun mohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh sekali At-Taubah:80 َمرَّةً

َوَلَقْد َمنَنَّا َعَليَْك َمرَّةً أُْخَرىٰٓ
dan sesungguhnya memberi karunia atas kamu sekali yang lain

Thaahaa:37

َل َمرٍَّة َوَلَقْد ِجئْتُُمونَا فُرََٰدٰى َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
dan sesungguhnya kalian datang kepada Kami sendiri-sendiri

seperti/sebagaimana kami menciptakan kalian paling pertama kali
Al-An'aam:94 َمرٍَّة

َل َمرٍَّة رَُهْم َكَما َلْم يُؤِْمنُوا۟ ِبِهۦٓ أَوَّ  َونَُقلُِّب أَفْـَِٔدتَُهْم َوأَبْصَٰ
dan kami putar balikkan hati mereka dan penglihatan mereka

sebagaimana tidak mereka mempercayai dengannya paling pertama
kali

Al-An'aam:110
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َهدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفى ُكلِّ َمرٍَّة  ٱلَِّذيَن عَٰ
orang-orang yang (kamu) semakin menjanjikan dari mereka

kemudian merusak janji mereka di dalam setiap kali
Al-Anfaal:56

َل َمرٍَّة وا۟ ِبِإْخَراجِ ٱلرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم أَوَّ  َوَهمُّ
dan mengharapkan dengan mengusir rasul dan mereka memulai

(memerangi) kamu paling pertama kali
At-Taubah:13

لِِفنَي َل َمرٍَّة فَٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلخَٰ إِنَُّكْم رَِضيتُم ِبٱْلُقُعوِد أَوَّ
sesungguhnya kalian (kalian) merelakan dengan duduk/tinggal paling

pertama kali maka duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak
ikut perang

At-Taubah:83

َل َمرٍَّة  َولِيَْدُخُلوا۟ ٱمْلَْسجَِد َكَما َدَخُلوهُ أَوَّ
dan agar masuk masjid sebagaimana (mereka) memasukinya paling

pertama kali
Al-Isra:7

َل َمرٍَّة  فََسيَُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل ٱلَِّذى فَطَرَُكْم أَوَّ
maka (mereka) akan mengatakan siapa mengembalikan kami kamu

hendaklah mengatakan yang (ia) menciptakan kalian paling pertama
kali

Al-Isra:51

َل َمرٍَّة  ُقْل يُْحِييَها ٱلَِّذٓى أَنَشأََهآ أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan menghidupkannya yang (ia) telah

menjadikannya paling pertama kali
YaaSiin:79

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َل َمرٍَّة َو َوُهَو َخَلَقُكْم أَوَّ
dan dia ia menciptakan kalian paling pertama kali dan kepada-Nya

kalian dikembalikan
Fush-Shilat:21

َل َمرَّةٍۭ لََّقْد ِجئْتُُمونَا َكَما َخَلْقنَُٰكْم أَوَّ
sesungguhnya kalian datang kepada Kami sebagaimana kami

menciptakan kalian pertama kali
Al-Kahfi:48 َمرَّةٍۭ

ٍن ٱلطَّلَُٰق َمرَّتَاِن فَِإْمَساكٌۢ ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريحٌۢ ِبِإْحسَٰ
talak dua kali maka penahanan dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau

benar-benar perceraian dengan kebaikan
Al-Baqarah:229 َمرَّتَاِن

َلتُفِْسُدنَّ ِفى ٱأْلَرِْض َمرَّتَنْيِ َوَلتَْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبيًرا
sungguh akan dirusak (oleh kamu) di dalam muka bumi dua kali dan

pasti sungguh-sungguh menyatakan ketinggian sangat besar
Al-Isra:4 َمرَّتَنْيِ

نُّؤِْتَهآ أَْجرََها َمرَّتَنْيِ َوأَْعتَْدنَا َلَها ِرزًْقا َكِريًما
didatangkan / berikan pahalanya dua kali dan kami telah

menyediakan baginya rizki sangat mulia
Al-Ahzab:31

َوٱلَِّذيَن َلْم يَبُْلُغوا۟ ٱْلُحُلَم ِمنُكْم ثَلََٰث َمرٍَّٰت
dan orang-orang yang (mereka) belum mencapai dewasa orang yang

meminta izin diantara kalian tiga kali
An-Nuur:58 َمرٍَّٰت
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وا۟ ِكَراًما وا۟ ِبٱللَّْغِو َمرُّ إِذَا َمرُّ َوٱلَِّذيَن اَل يَْشَهُدوَن ٱلزُّوَر َو
dan orang-orang yang tidak mereka menyaksikan palsu dan apabila

melalui dengan perkara sia-sia melalui kemuliaan/kehormatan
Al-Furqon:72 ۟ وا َمرُّ

وا۟ ِكَراًما وا۟ ِبٱللَّْغِو َمرُّ إِذَا َمرُّ َوٱلَِّذيَن اَل يَْشَهُدوَن ٱلزُّوَر َو
dan orang-orang yang tidak mereka menyaksikan palsu dan apabila

melalui dengan perkara sia-sia melalui kemuliaan/kehormatan
Al-Furqon:72

وا۟ ِبِهْم يَتََغاَمزُوَن إِذَا َمرُّ َو
dan apabila melalui pada mereka saling mengedipkan mata

Al-
Mutaffifiin:30

ذُو ِمرٍَّة فَٱْستََوٰى
mempunyai kekuatan/kecerdasan lalu dia cukup sempurna An-Najm:6 ِمرٍَّة

نَْحُن نَْعَلُمُهْم َسنَُعذِّبُُهم مَّرَّتَنْيِ ثُمَّ يُرَدُّوَن إَِلىٰ َعذَاٍب َعِظيمٍ
kami mengetahui mereka[lk] akan siksa mereka dua kali kemudian

dikembalikan kepada azab / siksa yang besar
At-Taubah:101 مَّرَّتَنْيِ

أُ۟ولَِٰٓئَك يُؤْتَْوَن أَْجرَُهم مَّرَّتَنْيِ ِبَما َصبَُروا۟
itulah mereka diberi pahala mereka dua kali dengan apa/sebab

mereka sabar
Al-Qashash:54

إِن يََرْوا۟ َءايًَة يُْعرُِضوا۟ َويَُقوُلوا۟ ِسْحٌر مُّْستَِمرٌّ َو
Dan jika mereka memperhatikan "tanda (muXjizat)," dipalingkan

mengatakan sihir (ia[lk]) yang terus menerus
Al-Qamar:2 مُّْستَِمرٌّ

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفى يَْومِ نَْحٍس مُّْستَِمرٍّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka angin sangat

kencang dan dingin di dalam hari na'as/sial yang tetap / terus menerus
Al-Qamar:19 مُّْستَِمرٍّ

َمرٌَّد مِّن َقَواِريَر َقاَل إِنَُّهۥ َصرٌْح مُّ
dia mengatakan sesungguhnya dia istana (ia[lk]) yang sangat

diperhalus/licin dari kaca
An-Naml:44 َمرٌَّد مُّ

وَن َعَليَْها َوُهْم َعنَْها ُمْعرُِضوَن يَُمرُّ
melalui diatasnya dan mereka daripadanya orang-orang yang

memalingkan
Yusuf:105 وَن يَُمرُّ
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ظ ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sakit, kelemahan, penyakit

ringan, luah, kesakitan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi sakit, jatuh sakit,

memuakkan, memualkan, menjijikkan, mual, membosankan, muak,
bosan, menjemukan, menyebabkan jatuh sakit

مَّرٌَض َمِريًضا َمرِْضُت َمرٌَض َمرًَضا
penyakit saat sakit keras (aku) sakit penyakit penyakit

ٱمْلَِريِض مَّرَْضىٰٓ مَّرَْضىٰ مَِّريًضا مَّرٌَض
orang yang sakit sakit sakit saat sakit keras penyakit

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَزَاَدُهُم الـلَّـُه َمرًَضا
maka (ia) menambah mereka Allah penyakit Al-Baqarah:10 َمرًَضا

فَيَطَْمعَ ٱلَِّذى ِفى َقْلِبِهۦ َمرٌَض َوُقْلَن َقواًْل مَّْعُروفًا
maka (sehingga) menginginkan yang di dalam hatinya penyakit dan

(mereka[pr]) berkata perkataan yang benar-benar baik
Al-Ahzab:32 َمرٌَض

إِذَا َمرِْضُت فَُهَو يَْشِفنيِ َو
dan apabila (aku) sakit maka Dia mengobati/menyembuhkan aku Asy-Syu'araa':80 َمرِْضُت

َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
dan barang siapa adalah dia saat sakit keras atau atas/terhadap

perjalanan
Al-Baqarah:185 َمِريًضا

ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
di dalam hati mereka penyakit Al-Baqarah:10 مَّرٌَض

رُِعوَن ِفيِهْم فَتََرى ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض يُسَٰ
maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

mereka menyegerakan pada mereka (Yahudi dan Nasrani)
Al-Maidah:52
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 إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang yang di

dalam hati mereka penyakit
Al-Anfaal:49

 َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

At-Taubah:125

لِّلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلَقاِسيَِة ُقُلوبُُهْم
bagi orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit dan keras hati

mereka
Al-Hajj:53

أَِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض أَمِ ٱرْتَابُٓوا۟ أَْم يََخافُوَن
apakah dalam hati mereka penyakit ataukah apakah (kalian[lk])

meragukan ataukah mereka takut
An-Nuur:50

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض  َو
dan ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:12

 لَِّئن لَّْم يَنتَِه ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
sesungguhnya jika tidak menghentikannya orang-orang munafik dan

orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:60

 َرأَيَْت ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:20

 أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
atau mengira orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit

Muhammad:29

ِفُروَن َوَما ِهىَ إاِلَّ ِذْكَرٰى لِْلبََشِر َولِيَُقوَل ٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َوٱْلكَٰ
dan hendaklah mengatakan orang-orang yang di dalam hati mereka

penyakit dan orang-orang kafir dan tidak dia kecuali sebutan bagi
manusia

Al-
Muddaththir:31

فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو َعَلىٰ َسفٍَر
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

atas/terhadap perjalanan
Al-Baqarah:184 مَِّريًضا

فََمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا أَْو ِبِهۦٓ أَذًى مِّن رَّأِْسِهۦ
maka barang siapa adalah dia diantara kalian saat sakit keras atau

dengannya gangguan (penyakit) dari kepalanya
Al-Baqarah:196

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

مَّرَْضىٰ

إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan An-Nisa:43 مَّرَْضىٰٓ
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أَْو ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَن تََضُعٓوا۟ أَْسلَِحتَُكْم َوُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
atau adalah kalian sakit akan kalian meletakkan senjata-senjata kalian

dan kalian ambillah kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:102

إِن ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَْو َعَلىٰ َسفٍَر َو
dan jika adalah kalian sakit atau atas/terhadap perjalanan

Al-Maidah:6

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61
ٱمْلَِريِض

واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

dari dia mentaati Allah dan rasul-nya
Al-Fath:17

َعفَآِء واََل َعَلى ٱمْلَرَْضىٰ لَّيَْس َعَلى ٱلضُّ
bukankah atas/terhadap orang-orang yang lemah dan tidak

atas/terhadap orang-orang yang sakit
At-Taubah:91 ٱمْلَرَْضىٰ
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و ر م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sengaja, tenang dan berhati-

hati, tdk tergesa-gesa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berunding, merundingkan,

mempertimbangkan

تَُماِر تَْمتَُروَن تَْمتَُرنَّ تَتََماَرٰى ُرونَُهۥ أَفَتُمَٰ
semakin bertengkar kalian meragukan kamu[lk])

meragukan ragu-ragu
maka apakah

(kalian)
membantahnya

َوٱمْلَْرَوةَ ِمْريٍَة ِمرَآًء فَتََماَرْوا۟ تَُماِر
dan Marwa keraguan pertengkaran maka (mereka) telah

saling membantah semakin bertengkar

ٱمْلُْمتَِريَن يَُماُروَن
para yang meragukan dibantah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُرونَُهۥ َعَلىٰ َما يََرٰى أَفَتُمَٰ
maka apakah (kalian) membantahnya atas/terhadap apa yang melihat An-Najm:12 ُرونَُهۥ أَفَتُمَٰ

فَِبأَىِّ َءاآَلِء َربَِّك تَتََماَرٰى
maka yang mana atas tuhanmu ragu-ragu An-Najm:55 تَتََماَرٰى

اَعِة فَاَل تَْمتَُرنَّ ِبَها إِنَُّهۥ َلِعْلٌم لِّلسَّ َو
dan sesungguhnya ia benar-benar pengetahuan untuk/bagi kiamat

maka janganlah kamu[lk]) meragukan dengannya
Az-Zukhruf:61 تَْمتَُرنَّ

ى ِعنَدهُۥ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُروَن ثُمَّ َقَضىٰٓ أََجاًل َوأََجٌل مَُّسمًّ
kemudian ia memutuskan waktu dan waktu yang telah sangat

menentukan di sisi-nya kemudian kalian kalian meragukan
Al-An'aam:2 تَْمتَُروَن
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ذَا َما ُكنتُم ِبِهۦ تَْمتَُروَن  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini apa (azab) adalah kalian dengannya kalian

meragukan
Ad-Dukhaan:50

فَاَل تَُماِر ِفيِهْم إاِلَّ ِمرَآًء ظَِٰهًرا
maka janganlah semakin bertengkar tentang mereka kecuali

pertengkaran lahir
Al-Kahfi:22 تَُماِر

َوَلَقْد أَنذَرَُهم بَطَْشتَنَا فَتََماَرْوا۟ ِبٱلنُّذُِر
dan sesungguhnya (ia[lk]) akhirnya memperingatkan mereka

balasan/azab Kami maka (mereka) telah saling membantah dengan
peringatan/ancaman

Al-Qamar:36
۟ فَتََماَرْوا

فَاَل تَُماِر ِفيِهْم إاِلَّ ِمرَآًء ظَِٰهًرا
maka janganlah semakin bertengkar tentang mereka kecuali

pertengkaran lahir
Al-Kahfi:22 ِمرَآًء

فَٱلنَّاُر َمْوِعُدهُۥ فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّنُْه
maka neraka tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka maka

janganlah adalah di dalam keraguan dari padanya
Huud:17 ِمْريٍَة

ؤآَُلِء ا يَْعبُُد هَٰٓ فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّمَّ
maka jangan adalah di dalam keraguan dari apa dia menyembah

mereka itu
Huud:109

نُْه واََل يَزَاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِفى ِمْريٍَة مِّ
dan senantiasa orang-orang yang mereka mengingkari di dalam

keraguan dari padanya
Al-Hajj:55

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَاَل تَُكن ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِئِهۦ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka jangan

adalah di dalam keraguan dari pertemuannya
As-Sajdah:23

أآََل إِنَُّهْم ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِء َربِِّهْم
ingatlah sesungguhnya mereka di dalam keraguan dari pertemuan

tuhan mereka
Fush-Shilat:54

فَا َوٱمْلَْرَوةَ ِمن َشَعآِئِر الـلَّـِه إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya shafa dan Marwa daripada tanda-tanda/syi'ar Allah Al-Baqarah:158 َوٱمْلَْرَوةَ

َقاُلوا۟ بَْل ِجئْنََٰك ِبَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْمتَُروَن
mereka berkata bahkan kami datang kepadamu dengan apa adalah

mereka tentang (kebenaran) itu saling meragukan / memperselisihkan
Al-Hijr:63 يَْمتَُروَن

 ذَٰلَِك ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َقْوَل ٱْلَحقِّ ٱلَِّذى ِفيِه يَْمتَُروَن
itu Isa putra Maryam perkataan benar yang tentang (kebenaran) itu

saling meragukan / memperselisihkan
Maryam:34
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اَعِة َلِفى َضلَٰلٍۭ بَِعيٍد أآََل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُماُروَن ِفى ٱلسَّ
ingatlah sesungguhnya orang-orang yang dibantah di dalam kiamat

benar-benar dalam tambahan kesesatan jauh
Asy-Syuura:18 يَُماُروَن

فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْمتَِريَن
maka jangan adalah kalian dari para yang meragukan Al-Baqarah:147 ٱمْلُْمتَِريَن

بَِّك فَاَل تَُكن مَِّن ٱمْلُْمتَِريَن  ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kebenaran itu dari tuhanmu maka janganlah adalah dari para yang

meragukan
Ali-Imran:60

 فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْمتَِريَن
maka jangan adalah kalian dari para yang meragukan

Al-An'aam:114

 فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْمتَِريَن
maka jangan adalah kalian dari para yang meragukan

Yunus:94
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م ي ر م
Makna kata dasar :

يََٰمْريَُم َوَمْريََم َمْريََم
hai Maryam dan Maryam Maryam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم
dan kami berikan Isa anak Maryam Al-Baqarah:87 َمْريََم

َوَءاتَيْنَا ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم ٱْلبَيِّنَِٰت َوأَيَّْدنَُٰه ِبُروحِ ٱْلُقُدِس
dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan/mukjizat dan kami

memperkuat dia dengan ruhul/roh kudus/suci
Al-Baqarah:253

يْتَُها َمْريََم إِنِّى َسمَّ  َو
dan sesungguhnya aku aku menamainya Maryam

Ali-Imran:36

أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ يَْختَِصُموَن
siapa diantara mereka memelihara Maryam dan tidak adalah kamu di

sisi mereka ketika mereka bersengketa
Ali-Imran:44

 ٱْسُمُه ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم
namanya al masih Isa putra maryam

Ali-Imran:45

َوِبُكفْرِِهْم َوَقْولِِهْم َعَلىٰ َمْريََم بُْهتَٰنًا َعِظيًما
dan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka atas/terhadap

Maryam kedustaan sangat berlipat ganda
An-Nisa:156

َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157

إِنََّما ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم رَُسوُل الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah al masih Isa putra Maryam rasul/utusan

Allah
An-Nisa:171

نُْه فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورُُسلِِهۦ وََكلَِمتُُهۥٓ أَْلَقىَٰهآ إَِلىٰ َمْريََم َوُروٌح مِّ
dan kalimatnya dia melemparkan kepada mereka berdua kepada

Maryam dan roh dari padanya maka kalian hendaklah beriman
kepada Allah dan rasul-rasulnya

An-Nisa:171
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 إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:17

ُهۥ إِْن أَرَاَد أَن يُْهلَِك ٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
jika dia ingin untuk dia membinasakan al masih anak Maryam dan

ibunya
Al-Maidah:17

 َوَقفَّيْنَا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
dan kami mengikuti atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

dengan Isa putera Maryam
Al-Maidah:46

 إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:72

مَّا ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم إاِلَّ رَُسوٌل
bukanlah al masih putra Maryam melainkan seorang rasul

Al-Maidah:75

 َداُوۥَد َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم
daud dan 'isa putera Maryam

Al-Maidah:78

 إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:110

 إِذْ َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم
ketika dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia hai Isa anak

Maryam
Al-Maidah:112

َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم ٱللَُّهمَّ َربَّنَآ
dia mengatakan Isa putra Maryam ya Allah ya tuhan kami

Al-Maidah:114

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسى ٱبَْن َمْريََم  َو
dan ketika dia mengatakan Allah hai Isa anak Maryam

Al-Maidah:116

َوٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدٓوا۟ إِلًَٰها وَِٰحًدا
dan Al Masih anak Maryam dan tidak mereka diperintahkan

melainkan untuk menyembah tuhan yang satu
At-Taubah:31

 َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب َمْريََم
dan ingatlah di dalam kitab Maryam

Maryam:16

ذَٰلَِك ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم َقْوَل ٱْلَحقِّ ٱلَِّذى ِفيِه يَْمتَُروَن
itu Isa putra Maryam perkataan benar yang tentang (kebenaran) itu

saling meragukan / memperselisihkan
Maryam:34

ُهۥٓ َءايًَة َوَجَعْلنَا ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
dan kami menjadikan anak Maryam dan ibunya bukti

Al-
Mu'minuun:50

إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم  َو
dan Ibrahim dan Musa dan 'isa putra Maryam

Al-Ahzab:7

َا ُضرَِب ٱبُْن َمْريََم َمثاًَل َوملَّ
dan tatkala (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) putra Maryam

perumpamaan
Az-Zukhruf:57
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نُْهْم نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّ َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

إِذْ َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم  َو
dan apabila dia mengatakan Isa putra Maryam

Ash-Shaff:6

ۦَن َكَما َقاَل ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم لِْلَحَواِريِّ
sebagaimana dia mengatakan Isa putra Maryam kepada pengikut-

pengikut setia
Ash-Shaff:14

َن ٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها َوَمْريََم ٱبْنََت ِعْمرَٰ
dan Maryam puteri imran yangsangat memelihara kemaluannya At-Tahriim:12 َوَمْريََم

ذَا َقاَل يََٰمْريَُم أَنَّىٰ َلِك هَٰ
dia mengatakan hai Maryam bahwasanya bagimu ini Ali-Imran:37 يََٰمْريَُم

إِذْ َقاَلِت ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يََٰمْريَُم  َو
dan ketika kamu mengatakan malaikat-malaikat hai Maryam

Ali-Imran:42

يََٰمْريَُم ٱْقنُِتى لَِربِِّك َوٱْسُجِدى َوٱرَْكِعى َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
hai Maryam kamu hendaklah mentaati kepada tuhanmu dan kamu
hendaklah sujud dan kamu hendaklah rukuX bersama orang-orang

yang ruku'

Ali-Imran:43

 إِذْ َقاَلِت ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يََٰمْريَُم
ketika kamu mengatakan malaikat-malaikat hai Maryam

Ali-Imran:45

َقاُلوا۟ يََٰمْريَُم َلَقْد ِجئِْت َشيْـًٔا فَِريًّا
mereka berkata hai Maryam sesungguhnya (kamu) datang/melakukan

sesuatu keanehan
Maryam:27
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ج ز م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna modus, keadaan jiwa,

keadaan pikiran, keadaan hati, ragam gramatikal, kesabaran, kemarahan,
sifat, watak, perangai, semangat, tabiat marah, keadaan marah,

kekerasan, tingkah marah, kesanggupan menguasai diri, kelucuan,
kejenakaan, keadaan kecondongan hati, tabiat, penempatan, pengaturan,
fitrah, pembagian, letak, kecondongan, penyusunan, persediaan, kulikat,
keberanian, ketabahan, ketabahan hati, pikiran, benak, batin, akal, budi,

jiwa, fikiran, pendapat, maksud, ingatan, kehendak, kalbu, roh, hantu, jin,
arwah, suasana, alkohol, minuman keras, gairah, sukma, peri, api,

kecenderungan, pengartian, maksud yg sebenarnya, tendensi, nada, suara,
bunyi, gaya, pola, corak, kesehatan, kesegaran, tekanan suara, konstitusi,
susunan, tubuh, bentuk, keadaan jasmani, keadaan jasmaniah, keadaan

badan, pembawaan tubuh, undang-undang dasar, alam, kodrat, sifat dasar,
jenis, dasar, pembawaan, usul, bawaan, macam, pekerti, khuluk, gandum,

butir, biji, urat, kemauan, buku, derai, kembang kayu, bukur, ira, biji
padi-padian, padi-padian, barik-barik, bingkai, kerangka, rangka, lis,

kosen, tulang, bangunan, bagan, kader, les, pembuluh darah, lapisan, urat
darah halus, bakat, angka, bilangan, sosok, tokoh, gambar, patung, figur,

contoh, bentuk badan, rupa, pigura, perawakan, sikap, harga
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melunakkan, melembuntukan,

mengekang, mempertegar, memperlembut, meringankan, sesuai dgn,
adalah selaras dgn, mengeraskan, menegarkan, menghibur, menyenangkan

hati, memanjakan, membujuk, memperhatikan, menjaga, memelihara,
patuh, menghiraukan, mengingat-ingat, hati-hati, menyemangati,

membingkai, menyusun, merumuskan, menjebak, membingkaikan,
mendirikan, memasang lis, membayangkan, kira, menggambarkan,
melukiskan, memerankan, menghitung, berhitung, terdapat, tertera,

menjumlahkan, merencanakan, bermaksud

َوِمزَاُجُهۥ ِمزَاُجَها
dan campurannya campurannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمزَاُجَها َكافُوًرا
sesungguhnya yang berbuat baik minum dari piala/gelas adalah dia

campurannya kekafiran / keingkaran
Al-Insaan:5 ِمزَاُجَها
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َويُْسَقْوَن ِفيَها َكأًْسا َكاَن ِمزَاُجَها زَنَجِبياًل
dan diberi minum didalamnya piala/gelas adalah dia campurannya

jahe
Al-Insaan:17

َوِمزَاُجُهۥ ِمن تَْسِنيمٍ
dan campurannya dari tasnim

Al-
Mutaffifiin:27 َوِمزَاُجُهۥ
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ق ز م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sobekan, cabikan, renggutan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merobek, mencabik,
menyobek, mengoyakkan, menyerang, membelah, memecah, mencarik,

menghancurkan, memisahkan, berantakan, merusakbinasakan,
mengoyak-ngoyakkan, menyerbu

َوَمزَّْقنَُٰهْم ُمَمزٍَّق ُمزِّْقتُْم
dan (kami) menghancurkan

mereka orang yang dihancur leburkan (kalian) dihancurkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ُمزِّْقتُْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق إِنَُّكْم َلِفى َخْلٍق َجِديٍد
apabila (kalian) dihancurkan tiap-tiap orang yang dihancur leburkan

sesungguhnya kalian sungguh dalam penciptaan/kejadian baru
Saba':7 ُمزِّْقتُْم

إِذَا ُمزِّْقتُْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق إِنَُّكْم َلِفى َخْلٍق َجِديٍد
apabila (kalian) dihancurkan tiap-tiap orang yang dihancur leburkan

sesungguhnya kalian sungguh dalam penciptaan/kejadian baru
Saba':7 ُمَمزٍَّق

 فََجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث َوَمزَّْقنَُٰهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق
maka (kami) menjadikan mereka percakapan/buah mulut dan (kami)

menghancurkan mereka tiap-tiap orang yang dihancur leburkan
Saba':19

فََجَعْلنَُٰهْم أََحاِديَث َوَمزَّْقنَُٰهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق
maka (kami) menjadikan mereka percakapan/buah mulut dan (kami)

menghancurkan mereka tiap-tiap orang yang dihancur leburkan
Saba':19 َوَمزَّْقنَُٰهْم
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Kosakata AlQuran

ن ز م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , mendung, mega, jumlah

besar, keadaan susah, syal dr wol , berawan, keruh, kabur, suram, gelap,
redup, berawan tebal, yg diragukan, muram, murung, rekam, kelabu,

beruban, dauk, abu-abu , syal dr wol
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱمْلُزِْن
mendung/awan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َءأَنتُْم أَنزَْلتُُموهُ ِمَن ٱمْلُزِْن أَْم نَْحُن ٱمْلُنزُِلوَن
apakah kamu (kalian) menurunkannya lah dari mendung/awan atau

kami orang-orang yang menurunkan
Al-Waqi'a:69 ٱمْلُزِْن
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Kosakata AlQuran

ح س م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemeriksaan, penyelidikan,

peninjauan, pembacaan sepintas lalu, hal mengadakan bagian-bagian,
sapuan, tisyu, usapan, sikatan, keluasan, jalan, kain pel, pengepel, alat
pengepel, penghapus, ragbol, kain penyeka, rambut yg tebal dan kusut,
kesulitan, kesukaran, halangan, rintangan, ejekan kasar, semir, poles,
kilap, obat penggosok upaman, pelituran, budi bahasa, kilat, semak

belukar, semak, belukar, penggosokan, sikat, pemain pengganti, sepon,
bolu, bunga karang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meninjau, memeriksa,
mengukur, memandang, melihat, melihat-lihat, menghapus,

menghilangkan, menyeka, menyapu, membersihkan, mengusap, melap,
memukul, menggosok, menyusut, merawati, memukulkan, memukul-
mukul, membentang, menjuarai, memanjang, meniup, menjalar di,

menyentuh, menghapuskan, bergerak dgn cepat, bergerak dgn agung,
membujur, mengepel, menggilap, menggesek, bergesek, menggeser,

menggosokkan, memijat, bergosok, menggeserkan, bergeser, melucuti,
mempergosokkan, memijat-mijat, memoles, menyemir, mengupam,

mengkilapkan, mengasah, menyempurnakan, memperbaiki, menggosok
mengkilap, membarut, melupakan, membuang, membonceng, mengemis,

meminta-minta, mengorek, menggosok dgn sepon, menggonceng,
menempeli, memadamkan, mematikan, menghancurkan, menumpas

ٱمْلَِسيحَ َوٱْمَسُحوا۟ َوٱمْلَِسيحَ ا َمْسحًۢ فَٱْمَسُحوا۟
al masih

dan kalian
hendaklah
mengusap

dan Al Masih usapan
maka kalian
hendaklah
mengusap

ٱمْلَِسيحُ
al masih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian

An-Nisa:43
۟ فَٱْمَسُحوا
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KosakataAlQuran

نُْه ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكم مِّ فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian dari padanya

Al-Maidah:6

وِق َوٱأْلَْعنَاِق ا ِبٱلسُّ رُدُّوَها َعَلىَّ فَطَِفَق َمْسحًۢ
mereka mengembalikannya atas lalu (ia) mulai berbuat usapan

dengan betis dan leher
Shaad:33 ا َمْسحًۢ

َوٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدٓوا۟ إِلًَٰها وَِٰحًدا
dan Al Masih anak Maryam dan tidak merekadiperintahkan

melainkan untukmenyembah tuhan yang satu
At-Taubah:31 َوٱمْلَِسيحَ

َوٱْمَسُحوا۟ ِبرُُءوِسُكْم َوأَرُْجَلُكْم إَِلى ٱْلَكْعبنَْيِ
dan kalian hendaklah mengusap dengan/pada kepala kalian dan kaki

kalian sampai kedua mata-kaki
Al-Maidah:6 ۟ َوٱْمَسُحوا

َوَقْولِِهْم إِنَّا َقتَْلنَا ٱمْلَِسيحَ ِعيَسى ٱبَْن َمْريََم رَُسوَل الـلَّـِه
dan perkataan mereka sesungguhnya kami kami membunuh al masih

Isa anak Maryam utusan Allah
An-Nisa:157 ٱمْلَِسيحَ

إِْن أَرَاَد أَن يُْهلَِك ٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوأُمَُّهۥ
jika dia ingin untuk dia membinasakan al masih anak Maryam dan

ibunya
Al-Maidah:17

ٱْسُمُه ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم
namanya al masih Isa putra maryam Ali-Imran:45 ٱمْلَِسيحُ

إِنََّما ٱمْلَِسيحُ ِعيَسى ٱبُْن َمْريََم رَُسوُل الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah al masih Isa putra Maryam rasul/utusan

Allah
An-Nisa:171

لَّن يَْستَنِكَف ٱمْلَِسيحُ أَن يَُكوَن َعبًْدا لِـلَّـِه
sekali-kali tidak dia memohon keengganan al masih bahwa adalah dia

hamba bagi Allah
An-Nisa:172

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:17

إِنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم
sesungguhnya Allah dia al masih putra Maryam

Al-Maidah:72

َوَقاَل ٱمْلَِسيحُ يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َربِّى َوَربَُّكْم
dan dia mengucapkan al masih hai Bani Israil kalian hendaklah

menyembah Allah Tuhanku dan tuhan kalian
Al-Maidah:72

مَّا ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن َمْريََم إاِلَّ رَُسوٌل
bukanlah al masih putra Maryam melainkan seorang rasul

Al-Maidah:75

َرى ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن الـلَّـِه َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani al masih putra Allah

At-Taubah:30
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خ س م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna binatang ganjil, besar sekali,

perubahan bentuk , deformasi, perubahan bentuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merusak bentuk, membuat

cacat, membuat cacad, menjadi cacat, menjadi cacad, menjelekkan,
menodai

مَلََسْخنَُٰهْم
tentu (kami) merubah rupa mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْو نََشآُء مَلََسْخنَُٰهْم َعَلىٰ َمَكانَِتِهْم
dan jika dia menghendaki tentu (kami) merubah rupa mereka

atas/terhadap tempat mereka
YaaSiin:67 مَلََسْخنَُٰهْم
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Kosakata AlQuran

د س م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna putaran, pelintir, lilitan,

simpul, tikungan, gulungan, salah urat, lilit, corak nada, keseleo
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memutar, memuntir, memilin,
memulas, memintal, berliku-liku, memutarbalikkan, menggeliat, membelit,

menjalin, melembarkan, memperselukkan, memutarkan, mengikatkan,
berbelok-belok, mengalir berliku-liku

مََّسدٍۭ
sabut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِجيِدَها َحبٌْل مِّن مََّسدٍۭ

lehernya pertalian dari sabut Al-Masad:5 مََّسدٍۭ
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Kosakata AlQuran

س س م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hubungan, kaitan, peraba,

goresan, gores, tekanan, suasana, gaya, pengetahuan, coretan, ciri khas,
cara, ketrampilan, jumlah sedikit, kemahiran, kecekatan, tipuan, kontak,

koneksi, lensa kontak, hal bersentuhan, hal bersinggungan, gulat,
persentuhan, jumlah, menghubungi, berhubungan dgn, menghidupkan,

pegangan, gagang, tangkai, pemegang, tuas, pusaran, pemegangan,
pangkat, nama, rasa, tergores, luka gores, hiasan, putaran, suara gemetar,

suara geletar, rabaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyentuh, sentuh,
bersentuhan, menjamah, mengenai, menandingi, mempengaruhi,

bersinggung, menggerayangi, menyayat, menggores, mencoret, bersentuh,
minum, menangani, memberi sinyal, mencoreng, memarahkan,

mengharukan, merugikan, berdampingan dgn, mengutik-utik, hampir-
hampir bersifat, menyinggung, meraba, memegang, mengusik, mendekati,
menimpa, menubruk, mengurus, memperlakukan, melakukan, menjual,

mempergunakan, mengusut, berdagang, mendagangkan,
memperdagangkan, merasa, merasakan, berasa, terasa, pikir, kira,

menggagap, memperasakan, menggembalakan, makan rumput,
menyerempet, bergeseran dgn, memutarkan, memutar, gemetar, bermalas-

malas

تَْمَسْسُه تَْمَسْسُكْم وُهنَّ تََمسُّ وَها تََمسُّ نَا تََمسَّ
(kamu)

menimpakannya
dia menimpakan

kalian
(ia) agar supaya

menyentuh
mereka[pr]

mereka supaya
menimpakannya /

menyentuhnya
ia akan menyentuh

kami

َمسَّ نَّ َليََمسَّ ُكْم مَلَسَّ ُكُم فَتََمسَّ تَْمَسْسُه
dia menimpa

agar sungguh-
sungguh ia akan
menyentuhkan

niscaya telah benar-
benar menimpa

kalian
maka (ia) menjadi
menyentuh kalian

(kamu)
menimpakannya

نَا َمسَّ ُكُم َمسَّ تُْهْم َمسَّ تُْه َمسَّ َمسَّ
(mereka berdua)
menimpa kami

benar-benar
menimpa kalian

(ia) menimpa
mereka (ia) menimpanya dia menimpa

ِمَساَس ُهْم َمسَّ ُه َمسَّ ِنىَ َمسَّ نَا َمسَّ
persentuhan telah benar-benar

menimpa mereka
telah benar-benar

menimpanya /
menyentuhnya

benar-benar
menimpaku

(mereka berdua)
menimpa kami
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ُه مَّسَّ ِنىَ مَّسَّ تُْهْم مَّسَّ تُْهُم مَّسَّ ِمَساَس
telah benar-benar

menimpanya /
menyentuhnya

benar-benar
menimpaku

(ia) menimpa
mereka

dia telah menimpa
mereka persentuhan

َك يََمسَّ ا يَتََمآسَّ نَُّكم َوَليََمسَّ ُهۥ مَّسَّ ُه مَّسَّ
menimpa kamu (keduanya)

menyentuh
dan sungguh akan

menimpa kamu
telah benar-benar

menimpanya /
menyentuhnya

telah benar-benar
menimpanya /
menyentuhnya

ُهْم يََمسُّ ُهُم يََمسُّ ُهم يََمسُّ نَا يََمسُّ َك يََمسَّ
(ia) akan menimpa

mereka
dia akan

menimpakan
mereka

(ia) akan menimpa
mereka menyentuh kami menimpa kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَا ٱلنَّاُر َوَقاُلوا۟ َلن تََمسَّ
dan mereka berkata tidak akan ia akan menyentuh kami neraka Al-Baqarah:80 نَا تََمسَّ

نَا ٱلنَّاُر ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َلن تََمسَّ
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata tidak ia akan

menyentuh kami api neraka
Ali-Imran:24

وَها ِبُسٓوٍء واََل تََمسُّ
dan jangan mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya dengan

kejahatan
Al-A'raaf:73 وَها تََمسُّ

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب َقِريٌب واََل تََمسُّ
dan jangan mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya dengan

kejahatan maka dia akan menimpa kalian siksaan sangat dekat
Huud:64

وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاُب يَْومٍ َعِظيمٍ واََل تََمسُّ
dan janganlah mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya

dengan kejahatan maka dia akan menimpa kalian azab / siksa hari
yang besar

Asy-
Syu'araa':156

وُهنَّ أَْو تَفْرُِضوا۟ َلُهنَّ فَِريَضًة َما َلْم تََمسُّ
apa belum/sebelum (ia) agar supaya menyentuh mereka[pr] ata

menentukan bagi mereka ketentuan/mahar
Al-Baqarah:236 وُهنَّ تََمسُّ

وُهنَّ إِن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أَن تََمسُّ  َو
dan jika (mereka) menceraikan mereka[pr] dari sebelum jika (ia) agar

supaya menyentuh mereka[pr]
Al-Baqarah:237
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وُهنَّ  ثُمَّ طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أَن تََمسُّ
kemudian (mereka) menceraikan mereka[pr] dari sebelum bahwa (ia)

agar supaya menyentuh mereka[pr]
Al-Ahzab:49

إِن تَْمَسْسُكْم َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم
jika dia menimpakan kalian kebaikan kamu menyusahkan mereka Ali-Imran:120 تَْمَسْسُكْم

يََكاُد زَيْتَُها يُِضىُٓء َوَلْو َلْم تَْمَسْسُه نَاٌر
semakin dekat zaitunnya diterangi walaupun tidak (kamu)

menimpakannya api
An-Nuur:35 تَْمَسْسُه

ُكُم ٱلنَّاُر واََل تَرَْكنُٓوا۟ إَِلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ فَتََمسَّ
dan jangan cenderung kepada orang-orang yang mereka menganiaya

maka (ia) menjadi menyentuh kalian api/neraka
Huud:113 ُكُم فَتََمسَّ

ُكْم لَّواَْل ِكتٌَٰب مَِّن الـلَّـِه َسبََق مَلَسَّ
kalau sekiranya tidak ada catatan / ketetapan dari Allah (ia) terdahulu

niscaya telah benar-benar menimpa kalian
Al-Anfaal:68 ُكْم مَلَسَّ

ُكْم ِفى َمآ أَفَْضتُْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم مَلَسَّ
niscaya telah benar-benar menimpa kalian di dalam apa kalian

menuju / bertolak tentang (kebenaran) itu siksaan yang besar
An-Nuur:14

نَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َليََمسَّ
agar sungguh-sungguh ia akan menyentuhkan orang-orang yang

mereka mengingkari dari mereka siksaan sangat pedih
Al-Maidah:73 نَّ َليََمسَّ

ثُْلُهۥ إِن يَْمَسْسُكْم َقرٌْح فََقْد َمسَّ ٱْلَقْوَم َقرٌْح مِّ
jika dia menyentuh kalian luka maka sesungguhnya telah dia

menimpa kaum luka serupanya
Ali-Imran:140 َمسَّ

رَّآُء رَّآُء َوٱلسَّ َحتَّىٰ َعفَوا۟ وََّقاُلوا۟ َقْد َمسَّ َءابَآَءنَا ٱلضَّ
sehingga mereka memafaafkan dan mereka berkata sungguh telah dia

menimpa bapak / nenek moyang kami penderitaan dan kesenangan
Al-A'raaf:95

رُّ َدَعانَا لَِجنِۢبِهۦٓ أَْو َقاِعًدا َن ٱلضُّ نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

dalam keadaan berbaring atau (ia[lk]) yang menduduki
Yunus:12

ِنيِبنَي إَِليِْه إِذَا َمسَّ ٱلنَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا۟ َربَُّهم مُّ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya mereka

berseru/mengharapkan tuhan kembali bertaubat kepada-Nya
Ar-Ruum:33

َن ُضرٌّ َدَعا َربَُّهۥ ُمِنيبًا إَِليِْه نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya dia berdoa tuhannya orang

yang suka kembali kepada-Nya
Az-Zumar:8
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َن ُضرٌّ َدَعانَا نسَٰ فَِإذَا َمسَّ ٱإْلِ
maka apabila dia menimpa manusia bahaya (ia) berdoa kepada kami

Az-Zumar:49

يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48

تُْه َوَلِئْن أَذَْقنَُٰه نَْعَمآَء بَْعَد َضرَّآَء َمسَّ
dan jika kami rasakan kepadanya kenikmatan sesudah kesusahan (ia)

menimpanya
Huud:10 تُْه َمسَّ

تُْه  ِمۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ
dari sesudah kesusahan (ia) menimpanya

Fush-Shilat:50

تُْهْم إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة مِّۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat dari sesudah

kesusahan (ia) menimpa mereka
Yunus:21 تُْهْم َمسَّ

رُّ فَِإَليِْه تَْجـَُٔروَن ُكُم ٱلضُّ ثُمَّ إِذَا َمسَّ
kemudian apabila benar-benar menimpa kalian bahaya maka

kepadanya kamu berteriak/minta tolong
An-Nahl:53 ُكُم َمسَّ

رُّ ِفى ٱْلبَْحِر ُكُم ٱلضُّ إِذَا َمسَّ َو
dan apabila benar-benar menimpa kalian bahaya di dalam lautan

Al-Isra:67

رُّ نَا َوأَْهَلنَا ٱلضُّ يَٰٓأَيَُّها ٱْلَعِزيزُ َمسَّ
wahai maha perkasa (mereka berdua) menimpa kami dan keluarga

kami bahaya
Yusuf:88 نَا َمسَّ

نَا ِمن لُُّغوٍب َوَما َمسَّ
dan tidak (mereka berdua) menimpa kami dari kelelahan

Qaaf:38

ٓوُء إِْن أَنَا۠ ِنىَ ٱلسُّ َوَما َمسَّ
dan tidak benar-benar menimpaku keburukan bahwa aku Al-A'raaf:188 ِنىَ َمسَّ

رُّ َوأَنَت أَرَْحُم ٱلرَِّٰحِمنَي ِنىَ ٱلضُّ أَنِّى َمسَّ
sesungguhnya aku benar-benar menimpaku bahaya dan Engkau

paling/lebih penyayang para penyayang
Al-Anbiyaa':83

يْطَُٰن ِبنُْصٍب َوَعذَاٍب ِنىَ ٱلشَّ أَنِّى َمسَّ
sesungguhnya aku benar-benar menimpaku syaitan dengan

kesombongan dan siksaan
Shaad:41

رُّ َكاَن يَـُٔوًسا ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan adalah dia berputus asa
Al-Isra:83 ُه َمسَّ

رُّ ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan
Fush-Shilat:51

5427

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

رُّ َجزُوًعا ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ
apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan keluh-kesah
Al-Ma'arij:20

ُه ٱْلَخيُْر َمنُوًعا إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya kebaikan

menahan / amat kikir
Al-Ma'arij:21

يْطَِٰن ُهْم طَِٰٓئٌف مَِّن ٱلشَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ إِذَا َمسَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa apabila telah

benar-benar menimpa mereka kepungan (malapetaka) dari syaitan
Al-A'raaf:201 ُهْم َمسَّ

إِنَّ َلَك َمْوِعًدا لَّن تُْخَلفَُهۥ أَن تَُقوَل اَل ِمَساَس َو
bahwa mengatakan tidak persentuhan dan sesungguhnya kami

bagimu tempat / waktu yang dijanjikan tida
disalahkannya/dihindarinya

Thaahaa:97
ِمَساَس

رَّآُء َوزُْلزُِلوا۟ تُْهُم ٱْلبَأَْسآُء َوٱلضَّ مَّسَّ
dia telah menimpa mereka malapetaka dan kesengsaraan dan mereka

digoncangkan
Al-Baqarah:214 تُْهُم مَّسَّ

تُْهْم نَفَْحٌة مِّْن َعذَاِب َربَِّك َوَلِئن مَّسَّ
dan jika (ia) menimpa mereka hembusan dari azab tuhanmu Al-Anbiyaa':46 تُْهْم مَّسَّ

ُروَن ِنىَ ٱْلِكبَُر فَِبَم تُبَشِّ رْتُُموِنى َعَلىٰٓ أَن مَّسَّ َقاَل أَبَشَّ
dia mengatakan apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku

atasku/terhadapku bahwa benar-benar menimpaku besar/tua maka
dengan apa/bagaimana kamu kabarkan

Al-Hijr:54
ِنىَ مَّسَّ

رُّ فَيَـُٔوٌس َقنُوٌط ُه ٱلشَّ إِن مَّسَّ َو
dan jika telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan maka dia jemu frustasi
Fush-Shilat:49 ُه مَّسَّ

ُهۥ َكأَن لَّْم يَْدُعنَآ إَِلىٰ ُضرٍّ مَّسَّ
seakan-akan tidak mereka memohon kepada/untuk bahaya telah

benar-benar menimpanya / menyentuhnya
Yunus:12 ُهۥ مَّسَّ

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم نَُّكم مِّ َلِئن لَّْم تَنتَُهوا۟ َلنَرُْجَمنَُّكْم َوَليََمسَّ
sungguh jika tidak menghentikan niscaya lempari batu kalian[lk] dan

sungguh akan menimpa kamu dari kami siksaan sangat pedih
YaaSiin:18 نَُّكم َوَليََمسَّ

ا ذَٰلُِكْم تُوَعظُوَن ِبِهۦ أَن يَتََمآسَّ
bahwa (keduanya) menyentuh yang demikian itu bagi kalian kalian

diberi nasehat dengannya
Al-Mujaadilah:3 ا يَتََمآسَّ

ا فََمن لَّْم يَْستَِطعْ أَن يَتََمآسَّ
bahwa (keduanya) menyentuh maka barang siapa tidak dia mencari

ketaatan
Al-Mujaadilah:4
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ِن َك َعذَاٌب مَِّن ٱلرَّْحمَٰ يَٰٓأَبَِت إِنِّىٓ أََخاُف أَن يََمسَّ
wahai bapakku sesungguhnya aku aku takut bahwa akan menimpa

kamu siksaan dari pemurah
Maryam:45 َك يََمسَّ

نَا ِفيَها ُلُغوٌب نَا ِفيَها نََصٌب واََل يََمسُّ اَل يََمسُّ
tidak menyentuh kami di dalamnya kelelahan dan tidak menyentuh

kami di dalamnya keletihan / kelesuan
Faathir:35 نَا يََمسُّ

نَا ِفيَها ُلُغوٌب نَا ِفيَها نََصٌب واََل يََمسُّ اَل يََمسُّ
tidak menyentuh kami di dalamnya kelelahan dan tidak menyentuh

kami di dalamnya keletihan / kelesuan
Faathir:35

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم ُهم مِّ َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُّ
dan ummat-ummat akan beri kesenangan mereka kemudian (ia) akan

menimpa mereka dari kami siksaan sangat pedih
Huud:48 ُهم يََمسُّ

ُهُم ٱْلَعذَاُب ِبَما َكانُوا۟ يَفُْسُقوَن َوٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يََمسُّ
dan orang-orang yang mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat

Kami dia akan menimpakan mereka azab / siksa dengan sebab adalah
mereka mereka berbuat fasik

Al-An'aam:49
ُهُم يََمسُّ

ٓوُء واََل ُهْم يَْحزَنُوَن ُهُم ٱلسُّ اَل يََمسُّ
tidak dia akan menimpakan mereka keburukan dan tidak mereka

mereka mendongkol
Az-Zumar:61

ُهْم ِفيَها نََصٌب اَل يََمسُّ
tidak (ia) akan menimpa mereka didalamnya kelelahan Al-Hijr:48 ُهْم يََمسُّ

ُروَن ُهۥٓ إاِلَّ ٱمْلُطَهَّ الَّ يََمسُّ
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang dalam kondisi suci Al-Waqi'a:79 ُهۥٓ يََمسُّ

إِن يَْمَسْسَك الـلَّـُه ِبُضرٍّ َو
dan jika dia menimpakan kepadamu Allah dengan suatu bencana Al-An'aam:17 يَْمَسْسَك

إِن يَْمَسْسَك ِبَخيٍْر فَُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر َو
dan jika dia menimpakan kepadamu dengan kebaikan maka Dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-An'aam:17

إِن يَْمَسْسَك الـلَّـُه ِبُضرٍّ فَاَل َكاِشَف َلُهۥٓ َو
dan jika dia menimpakan kepadamu Allah dengan suatu bencana

maka tidak yang menghilangi baginya
Yunus:107

ثُْلُهۥ إِن يَْمَسْسُكْم َقرٌْح فََقْد َمسَّ ٱْلَقْوَم َقرٌْح مِّ
jika dia menyentuh kalian luka maka sesungguhnya telah dia

menimpa kaum luka serupanya
Ali-Imran:140 يَْمَسْسُكْم
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َوَلْم يَْمَسْسِنى بََشٌر
dan belum pernah dia menyentuh aku seorang manusia Ali-Imran:47 يَْمَسْسِنى

َوَلْم يَْمَسْسِنى بََشٌر َوَلْم أَُك بَِغيًّا
dan tidak dia menyentuh aku seorang manusia dan tidak/bukan aku

adalah seorang pelacur/jalang
Maryam:20

َن الـلَّـِه لَّْم يَْمَسْسُهْم ُسٓوٌء َوٱتَّبَُعوا۟ رِْضوَٰ
tidak dia menyentuh mereka keburukan (bencana) dan mereka

mengikuti keridhaan Allah
Ali-Imran:174 يَْمَسْسُهْم

بَٰوا۟ ِمَن ٱمْلَسِّ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلٓوا۟ إِنََّما ٱْلبَيْعُ ِمثُْل ٱلرِّ
dari sentuhan itu dengan sebab merekamereka berkata sesungguhnya

hanyalah jual beli seperti riba
Al-Baqarah:275 ٱمْلَسِّ
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ك س م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hubungan, kaitan, peraba,

goresan, gores, tekanan, suasana, gaya, pengetahuan, coretan, ciri khas,
cara, ketrampilan, jumlah sedikit, kemahiran, kecekatan, tipuan, jumlah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menangkap, mengerti,
mencekau, naik, ketularan, menyergap, menangkapi, mencedok,

menyangkut, menyela, menyentuh, sentuh, bersentuhan, menjamah,
menyinggung, meraba, memegang, makan, mengusik, memilukan,
mendekati, mengenai, menandingi, mempengaruhi, bersinggung,

menggerayangi, menyayat, menggores, mencoret, bersentuh, minum,
menangani, memberi sinyal, mencoreng, memarahkan, mengharukan,

merugikan, berdampingan dgn, mengutik-utik, hampir-hampir bersifat

أَيُْمِسُكُهۥ أَْمِسْك أَْمَسْكَن أَْمَسَكُهَما أَْمَسَك
apakah ia akan
menahannya (kamu[lk]) tahanlah mereka menahan /

menangkap

(ia[lk]) telah
menyebabkan

menahan mereka
berdua

(ia) menahan

فَِإْمَساكٌۢ فَأَْمِسُكوُهنَّ تُْمِسُكوُهنَّ تُْمِسُكوا۟ أَيُْمِسُكُهۥ
maka penahanan

maka kalian
hendaklah menahan

mereka
ditahan mereka[pr] ditahan/dipegang apakah ia akan

menahannya

ُمْستَْمِسُكوَن َْمَسْكتُْم ألَّ فَٱْستَْمِسْك فَيُْمِسُك فَِإْمَساكٌۢ
orang-orang yang

dalam kondisi
menjadi memegang

teguh

niscaya (kalian)
menahan

maka berpegang
teguhlah kamu

maka menyebabkan
menahan maka penahanan

َويُْمِسُك ِمْسٌك ُت ُمْمِسكَٰ ُمْمِسَك ُمْستَْمِسُكوَن
dan menyebabkan

akan menahan kasturi
orang[pr] yang

menahan /
memegang teguh

orang[lk] yang
menahan

orang-orang yang
dalam kondisi

menjadi memegang
teguh
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يُْمِسْك يُْمِسُكُهنَّ
ditahan menyebabkan sungguh-sungguh akan menahan

mereka[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وا۟ ِفى ُعتُوٍّ َونُفُوٍر إِْن أَْمَسَك ِرزَْقُهۥ بَل لَّجُّ
jika (ia) menahan rezkinya bahkan terus-menerus di dalam

kesombongan dan pelarian/perpaling
Al-Mulk:21 أَْمَسَك

َوَلِئن زَاَلتَآ إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد مِّۢن بَْعِدِهۦٓ
dan jika (ia) senantiasa/tetap jika (ia[lk]) telah menyebabkan

menahan mereka berdua dari seorang dari sesudah-Nya/selain Dia
Faathir:41 أَْمَسَكُهَما

آ أَْمَسْكَن َعَليُْكْم َوٱذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َعَليِْه فَُكُلوا۟ ِممَّ
maka kalian hendaklah memakan dari apa mereka menahan /

menangkap atas kalian dan kalian hendaklah ingat nama Allah
atasnya

Al-Maidah:4
أَْمَسْكَن

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37
أَْمِسْك

ذَا َعطَآؤُنَا فَٱْمنُنْ أَْو أَْمِسْك ِبَغيِْر ِحَساٍب هَٰ
ini pemberian kami maka berikanlah atau (kamu[lk]) tahanlah dengan

tidak/tanpa perhitungan
Shaad:39

ُهۥ ِفى ٱلتُّرَاِب أَيُْمِسُكُهۥ َعَلىٰ ُهوٍن أَْم يَُدسُّ
apakah ia akan menahannya atas/terhadap kehinaan atau ia

menguburkan di dalam tanah
An-Nahl:59 أَيُْمِسُكُهۥ

إِذَآ َءاتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ واََل تُْمِسُكوا۟ ِبِعَصمِ ٱْلَكَواِفِر
apabila kamu telah memberikan kepada mereka maskawin mereka

dan jangan ditahan/dipegang dengan tali/ikatan wanita-wanita kafir

Al-
Mumtahinah:10

۟ تُْمِسُكوا
واََل تُْمِسُكوُهنَّ ِضرَارًا لِّتَْعتَُدوا۟

dan jangan ditahan mereka[pr] kemudharatan karenamelewati
batas/menganiaya

Al-Baqarah:231 تُْمِسُكوُهنَّ
فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف

maka kalian hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang
diperbaiki atau (mereka[lk]) telah menceraikan mereka[pr] dengan

(ia[lk]) yang diperbaiki

Al-Baqarah:231
فَأَْمِسُكوُهنَّ

فَِإن َشِهُدوا۟ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِفى ٱْلبُيُوِت َحتَّىٰ يَتََوفَّىُٰهنَّ ٱمْلَْوُت
maka jika mereka mempersaksikan maka kalian hendaklah menahan

mereka di dalam rumah-rumah sehingga/sampai dia mewafatkan
mereka kematian

An-Nisa:15
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فَِإذَا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف
maka apabila (mereka) sampai waktu mereka[pr] maka kalian

hendaklah menahan mereka dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau
(mereka) yang menceraikan mereka[pr] dengan (ia[lk]) yang

diperbaiki

Ath-Thalaaq:2

ٍن ٱلطَّلَُٰق َمرَّتَاِن فَِإْمَساكٌۢ ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريحٌۢ ِبِإْحسَٰ
talak dua kali maka penahanan dengan (ia[lk]) yang diperbaiki atau

benar-benar perceraian dengan kebaikan
Al-Baqarah:229 فَِإْمَساكٌۢ

فَيُْمِسُك ٱلَِّتى َقَضىٰ َعَليَْها ٱمْلَْوَت
maka menyebabkan menahan yang ia memutuskan diatasnya

kematian
Az-Zumar:42 فَيُْمِسُك

فَٱْستَْمِسْك ِبٱلَِّذٓى أُوِحىَ إَِليَْك إِنََّك َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku telah

diwahyukan kepadamu sesungguhnya kamu atas/terhadap jalan orang
yang lurus

Az-Zukhruf:43
فَٱْستَْمِسْك

ُن َقتُوًرا نسَٰ نفَاِق وََكاَن ٱإْلِ َْمَسْكتُْم َخْشيََة ٱإْلِ إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kalian) menahan takut membelanjakan dan ia

adalah manusia sangat kikir / miskin
Al-Isra:100 َْمَسْكتُْم ألَّ

أَْم َءاتَيْنَُٰهْم ِكتَٰبًا مِّن َقبْلِِهۦ فَُهم ِبِهۦ ُمْستَْمِسُكوَن
atau kami telah mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban dari

sebelumnya lalu mereka dengannya orang-orang yang dalam
kondisi menjadi memegang teguh

Az-Zukhruf:21
ُمْستَْمِسُكوَن

فَاَل ُمْمِسَك َلَها َوَما يُْمِسْك
maka tidak ada orang[lk] yang menahan baginya dan tidak ditahan Faathir:2 ُمْمِسَك

ُت رَْحَمِتِهۦ أَْو أَرَاَدِنى ِبرَْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسكَٰ
atau (dia) menghendaki padaku dengan rahmat apakah mereka

orang[pr] yang menahan / memegang teguh rahmat-nya
Az-Zumar:38 ُت ُمْمِسكَٰ

ِختَُٰمُهۥ ِمْسٌك َوِفى ذَٰلَِك فَْليَتَنَافَِس ٱمْلُتَنَِٰفُسوَن
capnya/laknya kasturi dan untuk itu maka hendaklah berlomba-lomba

orang-orang yang berlomba

Al-
Mutaffifiin:26

ِمْسٌك
َمآَء أَن تََقعَ َعَلى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦٓ َويُْمِسُك ٱلسَّ

dan menyebabkan akan menahan langit akan (ia [lk]) menjatuhkan
atas/terhadap bumi melainkan dengan izinnya

Al-Hajj:65 َويُْمِسُك
َلٰوةَ ُكوَن ِبٱْلِكتَِٰب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ َوٱلَِّذيَن يَُمسِّ

dan orang-orang yang ditahan dengan Kitab dan mereka mendirikan
sholat

Al-A'raaf:170 ُكوَن يَُمسِّ
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وَِٰت َوٱأْلَرَْض أَن تَزُواَل مَٰ إِنَّ الـلَّـَه يُْمِسُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah menyebabkan menahan langit dan bumi bahw

lenyap
Faathir:41 يُْمِسُك

َما يُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ الـلَّـُه
tidak ada menyebabkan sungguh-sungguh akan menahan mereka[pr]

melainkan Allah
An-Nahl:79 يُْمِسُكُهنَّ

فَاَل ُمْمِسَك َلَها َوَما يُْمِسْك
maka tidak ada orang[lk] yang menahan baginya dan tidak ditahan Faathir:2 يُْمِسْك

فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan dengan/kepada tali

perjanjian yang teguh/kokoh
Al-Baqarah:256 ٱْستَْمَسَك

ِقبَُة ٱأْلُُموِر فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ َوإَِلى الـلَّـِه عَٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan pada tali perjanjian yang

teguh/kokoh dan kepada Allah yang mengakibatkan segala urusan
Luqman:22
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و س م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hubungan, kaitan, peraba,

goresan, gores, tekanan, suasana, gaya, pengetahuan, coretan, ciri khas,
cara, ketrampilan, jumlah sedikit, kemahiran, kecekatan, tipuan, jumlah,
kontak, koneksi, lensa kontak, hal bersentuhan, hal bersinggungan, gulat,

persentuhan, pegangan, gagang, tangkai, pemegang, tuas, pusaran,
pemegangan, pangkat, nama, rasa, rabaan, jari, jemari, jeriji, jarum jam,

tergores, luka gores, tip, uang rokok, uang persen, ujung, petunjuk,
informasi, pucuk, nasihat, persen, kabar rahasia, baksis, petuah,

miringnya, info, hiasan, putaran, suara gemetar, suara geletar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyentuh, sentuh,

bersentuhan, menjamah, menyinggung, meraba, memegang, makan,
mengusik, memilukan, mendekati, mengenai, menandingi, mempengaruhi,
bersinggung, menggerayangi, menyayat, menggores, mencoret, bersentuh,

minum, menangani, memberi sinyal, mencoreng, memarahkan,
mengharukan, merugikan, berdampingan dgn, mengutik-utik, hampir-

hampir bersifat, menghubungi, berhubungan dgn, menghidupkan,
menimpa, menubruk, bergeseran dgn, mengurus, memperlakukan,

melakukan, menjual, mempergunakan, mengusut, berdagang,
mendagangkan, memperdagangkan, merasa, merasakan, berasa, terasa,

pikir, kira, menggagap, memperasakan, mencuri, menggembalakan,
makan rumput, menyerempet, membalikkan, terbalik, memasang ujung,
menjungkirkan, memberikan uang rokok pd, memberikan uang persen

kpd, memberi petunjuk, mengatakan secara rahasia, memiringkan,
menjungkir, menumpahkan, menuangkan, membunuh, memberi

peringatan, menggunting, memutarkan, memutar, gemetar, bermalas-
malas

تُْمُسوَن
dipetang hari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن الـلَّـِه ِحنَي تُْمُسوَن َوِحنَي تُْصِبُحوَن فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah sewaktu dipetang hari dan sewaktu dipagi hari Ar-Ruum:17 تُْمُسوَن
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ج ش م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pergaulan, campuran,

gabungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergaul, bercampur,

bercampur aduk

أَْمَشاجٍ
campuran-campuran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن ِمن نُّطْفٍَة أَْمَشاجٍ نسَٰ إِنَّا َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya kami (kami) menciptakan manusia dari setetes mani

campuran-campuran
Al-Insaan:2 أَْمَشاجٍ
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ي ش م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jalan-jalan, trotoar, kaki

lima, jarak untuk dijalani, jabatan, pekerjaan, pijakan, kedudukan,
hubungan, dasar, tempat berpijak, tumpuan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjalan, membawa, berjalan
kaki, bertingkah laku, mengantar, berjalan-jalan

تَْمِشىٓ تَْمِشى تَْمِش تَْمُشوَن ِبِهۦ
berjalan berjalan berjalan berjalan dengannya

آءٍۭ مَّشَّ مََّشْوا۟ َمْشِيَك فَٱْمُشوا۟ تَْمِشىٓ
berjalan-jalan mereka jalan tempat / waktu jalan

kamu
maka berjalanlah

kamu berjalan

يَْمِشى يَْمُشوَن َويَْمِشى َويَْمُشوَن
dengannya berjalan-jalan dan berjalan/berkeliaran dan berjalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلُهۥ نُورًا يَْمِشى ِبِهۦ ِفى ٱلنَّاِس
dan kami menjadikan baginya cahaya yang terang dengannya

dengannya (kalian) bertasbih
Al-An'aam:122 ِبِهۦ

يُؤِْتُكْم ِكفَْلنْيِ ِمن رَّْحَمِتِهۦ َويَْجَعل لَُّكْم نُورًا تَْمُشوَن ِبِهۦ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] dua bagian dari rahmat-

nya dan menjadikan bagi kalian cahaya berjalan dengannya
Al-Hadiid:28 تَْمُشوَن

واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا
dan jangan berjalan di dalam muka bumi ini angkuh Al-Isra:37 تَْمِش

ْر َخدََّك لِلنَّاِس واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا واََل تَُصعِّ
dan jangan dipalingkan mukamu kepada manusia dan jangan berjalan

di dalam bumi angkuh
Luqman:18
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فََجآَءتُْه إِْحَدىُٰهَما تَْمِشى َعَلى ٱْسِتْحيَآٍء
maka datanglah kepadanya (Musa) salah seorang dari keduanya

berjalan atas/terhadap kemalu-maluan
Al-Qashash:25 تَْمِشى

إِذْ تَْمِشىٓ أُْختَُك فَتَُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىٰ َمن يَْكفُُلُهۥ
ketika berjalan saudara perempuanmu maka/lalumengatakan apakah

(aku) menunjukkan kepada kalian atas/terhadap oran
memeliharanya

Thaahaa:40
تَْمِشىٓ

إَِليِْه ٱلنُُّشوُر زِْقِهۦ َو فَٱْمُشوا۟ ِفى َمنَاِكِبَها وَُكُلوا۟ ِمن رِّ
maka berjalanlah kamu di dalam persimpangannya dan kalian
hendaklah memakan dari sebagian rizki-nya dan kepada-Nya

dibangkitkan kembali

Al-Mulk:15
۟ فَٱْمُشوا

َوٱْقِصْد ِفى َمْشِيَك َوٱْغُضْض ِمن َصْوِتَك
dan sederhanakanlah di dalam tempat / waktu jalan kamu dan

lunakkan dari suara kamu
Luqman:19 َمْشِيَك

ُكلََّمآ أََضآَء َلُهم مََّشْوا۟ ِفيِه
setiap apa ia menyinari bagi/kepada mereka mereka jalan tentang

(kebenaran) itu
Al-Baqarah:20 ۟ مََّشْوا

آءٍۭ ِبنَِميمٍ اٍز مَّشَّ َهمَّ
pengumpat berjalan-jalan dengan menghamburkan fitnah Al-Qalam:11 آءٍۭ مَّشَّ

إآِلَّ إِنَُّهْم َليَأُْكُلوَن ٱلطََّعاَم َويَْمُشوَن ِفى ٱأْلَْسَواِق
kecuali sesungguhnya mereka sungguh memakan makanan dan

berjalan di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:20 َويَْمُشوَن

ذَا ٱلرَُّسوِل يَأُْكُل ٱلطََّعاَم َويَْمِشى ِفى ٱأْلَْسَواِق َوَقاُلوا۟ َماِل هَٰ
dan mereka berkata mengapa ini rasul makan makanan dan

berjalan/berkeliaran di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:7 َويَْمِشى

أََلُهْم أَرُْجٌل يَْمُشوَن ِبَهآ
apakah mereka mempunyai kaki-kaki (kb jamak) berjalan-jalan

dengannya
Al-A'raaf:195 يَْمُشوَن

ُقل لَّْو َكاَن ِفى ٱأْلَرِْض َملَِٰٓئَكٌة يَْمُشوَن ُمطَْمِئنِّنَي
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia di dalam bumi
malaikat berjalan-jalan orang-orang yang tenang dan tenteram

Al-Isra:95

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ ِكِنِهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
berjalan-jalan di dalam tempat tinggal mereka/ummat-ummat

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:128

ِن ٱلَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى ٱأْلَرِْض َهْونًا َوِعبَاُد ٱلرَّْحمَٰ
dan hamba-hamba pemurah orang-orang yang berjalan-jalan

atas/terhadap bumi kerendahan hati
Al-Furqon:63
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ِكِنِهْم مَِّن ٱْلُقُروِن يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
dari kurun/umat-umat berjalan-jalan di dalam tempat tinggal

mereka/ummat-ummat
As-Sajdah:26

فَِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰ بَطِْنِهۦ
maka sebagian mereka orang/binatang dengannya atas/terhadap

perutnya
An-Nuur:45 يَْمِشى

َوِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰ رِْجَلنْيِ
dan sebagian mereka orang/binatang dengannya atas/terhadap dua

kaki
An-Nuur:45

َوِمنُْهم مَّن يَْمِشى َعَلىٰٓ أَْربَعٍ
dan sebagian mereka orang/binatang dengannya atasku/terhadapku

empat[lk]
An-Nuur:45

أَفََمن يَْمِشى ُمِكبًّا َعَلىٰ َوْجِهِهۦٓ أَْهَدىٰٓ
maka siapkah yang dengannya tiarap/telengkup atas/terhadap

wajahnya lebih mendapat petunjuk
Al-Mulk:22

أَمَّن يَْمِشى َسِويًّا َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
siapkah yang dengannya sama lurus atas/terhadap jalan orang yang

lurus
Al-Mulk:22

۟ َوٱنطََلَق ٱمْلأََلُ ِمنُْهْم أَِن ٱْمُشوا
dan pergilah pemuka-pemuka dari mereka agar/hendalah (kalian[lk])

berjalanlah
Shaad:6 ۟ ٱْمُشوا
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Kosakata AlQuran

ر ص م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna negeri mesir, yg menarik

perhatian, gigih, tetap, teguh, keras hati, ulat, berkanjang, tekun, tabah, yg
bertekad, tunggang hati, berhati teguh, berhati tegas, tegas, pasti, orang

berpendirian teguh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

مِّْصَر ِمْصَر ِمْصًرا ِبِمْصَر
negeri mesir negeri mesir kota di mesir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰ َوأَِخيِه أَن تَبَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِبِمْصَر
dan kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya hendaknya

(mereka berdua) supaya membuat bagi kaum kalian berdua di mesir
Yunus:87 ِبِمْصَر

ٱْهِبطُوا۟ ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلتُْم
kalian pergilah kota maka sesungguhnya bagi kalian apa kalian

meminta
Al-Baqarah:61 ِمْصًرا

َوَقاَل ٱْدُخُلوا۟ ِمْصَر إِن َشآَء الـلَّـُه َءاِمِننَي
dan dia mengucapkan kalian hendaklah masuk negeri mesir jika ia

menghendaki Allah keadaan aman
Yusuf:99 ِمْصَر

 َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51

َوَقاَل ٱلَِّذى ٱْشتََرىُٰه ِمن مِّْصَر لِٱْمَرأَِتِهۦٓ
dan dia mengucapkan yang menukarnya dari negeri mesir kepada

istrinya
Yusuf:21 مِّْصَر
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Kosakata AlQuran

ر ط م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna basah, cair, mabuk, sapaan,

pemberian salam, seruan, panggilan, teguran, daulat, kebasahan, bacak,
biak, kebes

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghujani, membasahi,
memanggil, menyerukan, berseru, menyambut, menerima, datang,

menyeru, meruah, memberi tabik, menjadi basah, menghujan, mengeluh

مَّطًَرا َمطَُر َمطََر فَأَْمِطْر أُْمِطرَْت
hujan (ia) menghujani (ia) memberi hujan maka (kamu)

hujanilah dihujani

َوأَْمطَرْنَا مُّْمِطرُنَا مَّطٍَر
dan kami telah menghujani (ia) yang sungguh-sungguh

menghujani kepada kami hujan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْوِء َوَلَقْد أَتَْوا۟ َعَلى ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتىٓ أُْمِطرَْت َمطََر ٱلسَّ
dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani

(ia) memberi hujan sangat buruk
Al-Furqon:40 أُْمِطرَْت

َمآِء فَأَْمِطْر َعَليْنَا ِحَجارَةً مَِّن ٱلسَّ
maka (kamu) hujanilah atas kami batu dari langit Al-Anfaal:32 فَأَْمِطْر

ْوِء َوَلَقْد أَتَْوا۟ َعَلى ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتىٓ أُْمِطرَْت َمطََر ٱلسَّ
dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani

(ia) memberi hujan sangat buruk
Al-Furqon:40 َمطََر

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan

Asy-
Syu'araa':173

َمطَُر
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KosakataAlQuran

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan
An-Naml:58

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا
dan kami telah menghujani atas mereka hujan Al-A'raaf:84 مَّطًَرا

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan

Asy-
Syu'araa':173

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan
An-Naml:58

واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن َكاَن ِبُكْم أَذًى مِّن مَّطٍَر
dan tidak dosa-dosa atas kalian jika adalah dia dengan/kepada kalian

gangguan (penyakit) dari hujan
An-Nisa:102 مَّطٍَر

ذَا َعارٌِض مُّْمِطرُنَا َقاُلوا۟ هَٰ
mereka berkata ini (ia[lk]) yang mengawan (ia) yang sungguh-

sungguh menghujani kepada kami
Al-Ahqaaf:24 مُّْمِطرُنَا

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا
dan kami telah menghujani atas mereka hujan Al-A'raaf:84 َوأَْمطَرْنَا

يٍل مَّنُضوٍد َوأَْمطَرْنَا َعَليَْها ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ
dan kami telah menghujani diatasnya batu dari tanah yang terbakar

(ia[lk]) yang disusun-susun
Huud:82

يٍل لِيََها َساِفَلَها َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهْم ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ فََجَعْلنَا عَٰ
maka (kami) menjadikan (ia[lk]) yang diatasnya (ia[lk]) yang

menjadi bawahnya dan kami telah menghujani atas mereka batu-batu
dari tanah yang keras

Al-Hijr:74

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan

Asy-
Syu'araa':173

َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan
An-Naml:58
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Kosakata AlQuran

ي ط م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna trayek, jangkauan, bidang,

uluran, masa, potong, jengkauan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meregang, merentangkan,
merentang, melebarkan, menegangkan, melonggarkan, mempertegang,

mempertegangkan, memperlonggar, dpt regang, melebih-lebihkan

يَتََمطَّىٰٓ
akan menjadi menyombongkan diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ ذََهَب إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦ يَتََمطَّىٰٓ
kemudian ia melenyapkan kepada keluarganya akan menjadi

menyombongkan diri
Al-Qiyaamah:33 يَتََمطَّىٰٓ
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Kosakata AlQuran

ع ج ظ م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ranjang, bed, alas, dasar,

ketiduran, kebon, kuburan, kebun, dipan, kursi malas, sarang, tumbuh-
tumbuhan liar, reses, ceruk, istirahat, tempat tersembunyi, turun main,

telentang, yg berbaring
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna pergi tidur, menaruh ke
ranjang, membaringkan, menuliskan, membungkuk, menundukkan

kepala, berbaring sebentar, mengendap-endap, beristirahat,
mengundurkan, menyembunyikan, berhenti untuk istirahat

ٱمْلََضاِجعِ َمَضاِجِعِهْم
tempat tidur tempat pembaringan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلَقتُْل إَِلىٰ َمَضاِجِعِهْم
orang-orang yang ia telah diwajibkan atas mereka pembunuhan

sampai tempat pembaringan mereka
Ali-Imran:154 َمَضاِجِعِهْم

َوٱلَِّٰتى تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َوٱْهُجُروُهنَّ ِفى ٱمْلََضاِجعِ َوٱْضِربُوُهنَّ
dan wanita-wanita yang kalian takut 'nusyuz'nya/kedurhakaan

mereka[pr] maka (mereka) menasehati mereka[pr] dan
pindahkan/pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan pukullah

mereka

An-Nisa:34
ٱمْلََضاِجعِ

 تَتََجافَىٰ ُجنُوبُُهْم َعِن ٱمْلََضاِجعِ
menjauh lambung mereka dari tempat tidur

As-Sajdah:16
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Kosakata AlQuran

غ ظ م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mamahan, tembakau sugi,

daging, badan, tubuh kasar, potongan daging
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengunyah, memamah,

memikirkan, mempertimbangkan, memikir, berkemah-kemih

ٱمْلُْضَغَة مُّْضَغٍة ُمْضَغًة
yang menjadi segumpal daging (ia[pr]) yang menjadi segumpal

daging
(ia[pr]) yang menjadi segumpal

daging

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََخَلْقنَا ٱْلَعَلَقَة ُمْضَغًة فََخَلْقنَا ٱمْلُْضَغَة ِعظًَٰما
lalu (kami) menciptakan segumpal darah (ia[pr]) yang menjadi

segumpal daging lalu (kami) menciptakan yang menjadi segumpal
daging tulang belulang

Al-
Mu'minuun:14

ُمْضَغًة

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5
مُّْضَغٍة

فََخَلْقنَا ٱْلَعَلَقَة ُمْضَغًة فََخَلْقنَا ٱمْلُْضَغَة ِعظًَٰما
lalu (kami) menciptakan segumpal darah (ia[pr]) yang menjadi

segumpal daging lalu (kami) menciptakan yang menjadi segumpal
daging tulang belulang

Al-
Mu'minuun:14

ٱمْلُْضَغَة
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Kosakata AlQuran

ي ظ م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesempatan, kesepakatan,

kegiatan, cuti, libur, liburan, izin
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna pergi, berjalan, hilang,
berangkat, naik, menaiki, jalan, berlalu, menjadi, sampai, bangkrut,

meninggal, meninggal dunia, berbunyi, hancur, terbentang, meninggalkan,
membiarkan, mewariskan, mewasiatkan, bertolak, menyerahkan,

menunda, habis, berakhir, lari keluar, pergi keluar, mengusir, lampau,
mulai surut

۟ َوٱْمُضوا َوَمَضىٰ ُمِضيًّا َمَضْت أَْمِضىَ
dan teruskanlah dan telah melewati (ia[lk]) yang

maju/berjalan (ia) melewati berlalu/berjalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َحتَّىٰٓ أَبُْلغَ َمْجَمعَ ٱْلبَْحَريِْن أَْو أَْمِضىَ ُحُقبًا
sehingga aku sampai pertemuan dua lautan atau berlalu/berjalan

bertahun-tahun
Al-Kahfi:60 أَْمِضىَ

إِن يَُعوُدوا۟ فََقْد َمَضْت ُسنَُّت ٱأْلَوَّلِنَي َو
dan jika kembali maka sesungguhnya telah (ia) melewati sunnah (kb

abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Anfaal:38 َمَضْت

فََما ٱْستَطَُٰعوا۟ ُمِضيًّا واََل يَرِْجُعوَن
maka tidak mereka memohon kuasa (ia[lk]) yang maju/berjalan dan

tidak mereka kembali
YaaSiin:67 ُمِضيًّا

فَأَْهَلْكنَآ أََشدَّ ِمنُْهم بَطًْشا َوَمَضىٰ َمثَُل ٱأْلَوَّلِنَي
maka (kami) binasakan paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

telah melewati perumpamaan yang pertama kali
Az-Zukhruf:8 َوَمَضىٰ

َوٱْمُضوا۟ َحيُْث تُؤَْمُروَن
dan teruskanlah sebagaimana kalian diperintahkan Al-Hijr:65 ۟ َوٱْمُضوا

5446

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ا ع م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bersama, bergabung, bersatu,

berpadu, saling bergandengan, saling terikat, berbarengan, serentak,
serentak, sama-sama, sama, satu sama lain, berbarengan, serempak,

sekalian, berbareng, bareng-bareng, dgn tak henti-hentinya, tanpa henti-
hentinya, pd waktu yg sama, sambil, sekali, sedangkan, dlm pd itu, sama
sekali, semuanya, sungguh, umumnya, pd keseluruhannya, pd umumnya,

pendek kata, seluruhnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َمَعُكم َمَعَك َمعَ مَلََعُكْم مَلَعَ
beserta kalian bersama kamu bersama benar-benar beserta

kalian
benar-benar

bersama-sama

َمَعنَآ َمَعنَا َمَعُكْم َمَعُكَمآ َمَعُكم
bersama kami bersama kami beserta kalian beserta kalian

berdua beserta kalian

َمَعُهۥ َمَعُهْم َمَعُهُم َمَعُه َمَعنَآ
bersama dia bersama mereka bersama mereka bersama dia bersama kami

َعَك مَّ مَّعَ َمِعىَ َمَعُهۥٓ َمَعُهۥ
bersama kamu bersama bersama aku bersama dia bersama dia

َعُهْم مَّ َعَها مَّ َعنَا مَّ َعُكْم مَّ
bersama mereka bersamanya bersama kami beserta kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه مَلَعَ ٱمْلُْحِسِننَي َو
dan sesungguhnya kami Allah benar-benar bersama-sama orang-

orang yang berbuat baik
Al-Ankabuut:69 مَلَعَ
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ِسِريَن ُلُهْم فَأَْصبَُحوا۟ خَٰ إِنَُّهْم مَلََعُكْم َحِبطَْت أَْعمَٰ
sesungguhnya mereka benar-benar beserta kalian dia menyiakan

amal-amal mereka maka mereka mejadi orang-orang yang rugi
Al-Maidah:53 مَلََعُكْم

َوٱرَْكُعوا۟ َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
dan rukuXlah kalian bersama orang-orang yang ruku' Al-Baqarah:43 َمعَ

ِبِريَن إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلصَّٰ
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Baqarah:153

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang
bertakwa

Al-Baqarah:194

ِبِريَن َوالـلَّـُه َمعَ ٱلصَّٰ
dan Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Baqarah:249

يََٰمْريَُم ٱْقنُِتى لَِربِِّك َوٱْسُجِدى َوٱرَْكِعى َمعَ ٱلرَِّٰكِعنَي
hai Maryam kamu hendaklah mentaati kepada tuhanmu dan kamu
hendaklah sujud dan kamu hendaklah rukuX bersama orang-orang

yang ruku'

Ali-Imran:43

ِهِديَن َوٱتَّبَْعنَا ٱلرَُّسوَل فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
dan kami telah mengikuti rasul maka catatlah kami bersama para

penyaksi
Ali-Imran:53

وََكفِّْر َعنَّا َسيِّـَٔاِتنَا َوتََوفَّنَا َمعَ ٱأْلَبْرَاِر
dan kamu hendaklah menghapuskan dari kami kesalahan-kesalahan
kami dan kamu hendaklah mewafatkan kami bersama orang-orang

yang baik

Ali-Imran:193

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
maka itulah mereka bersama orang-orang yang dia menganugerahkan

Allah atas mereka
An-Nisa:69

َوأَْخَلُصوا۟ ِدينَُهْم لِـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan mereka mengikhlaskan agama mereka kepada Allah maka itulah

mereka bersama orang-orang yang beriman
An-Nisa:146

ِهِديَن يَُقوُلوَن َربَّنَآ َءاَمنَّا فَٱْكتُبْنَا َمعَ ٱلشَّٰ
mereka mengatakan ya tuhan kami kami telah beriman maka catatlah

kami bersama para penyaksi
Al-Maidah:83

لِِحنَي َونَطَْمعُ أَن يُْدِخَلنَا َربُّنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلصَّٰ
dan kami menginginkan agar dia memasukkan kami tuhan kami

bersama kaum orang-orang yang soleh
Al-Maidah:84

أَنَّ َمعَ الـلَّـِه َءالَِهًة أُْخَرٰى
bahwasanya bersama Allah tuhan-tuhan yang lain

Al-An'aam:19

بَْعَد ٱلذِّْكَرٰى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
sesudah peringatan bersama kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:68
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َقاُلوا۟ َربَّنَا اَل تَْجَعْلنَا َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
mereka berkata ya tuhan kami tidak jadikan kami bersama kaum yang

mendzalmi
Al-A'raaf:47

واََل تَْجَعْلِنى َمعَ ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dan jangan jadikan aku bersama kaum yang mendzalmi

Al-A'raaf:150

َوَلْو َكثُرَْت َوأَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُؤِْمِننَي
dan sekalipun (ia) memperbanyak dan bahwasannya Allah bersama

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:19

ِبِريَن َوٱْصِبُرٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلصَّٰ
dan bersabarlah kamu sesungguhnya Allah bersama orang-orang

yang sabar
Al-Anfaal:46

ِبِريَن َوالـلَّـُه َمعَ ٱلصَّٰ
dan Allah bersama orang-orang yang sabar

Al-Anfaal:66

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-

orang yang bertakwa
At-Taubah:36

َوِقيَل ٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلقَِٰعِديَن
dan dikatakan (kalian[lk]) duduklah/tinggallah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:46

لِِفنَي َل َمرٍَّة فَٱْقُعُدوا۟ َمعَ ٱْلخَٰ إِنَُّكْم رَِضيتُم ِبٱْلُقُعوِد أَوَّ
sesungguhnya kalian (kalian) merelakan dengan duduk/tinggal paling

pertama kali maka duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak
ikut perang

At-Taubah:83

ِهُدوا۟ َمعَ رَُسولِِه ٱْستَـْٔذَنََك أُ۟وُلوا۟ ٱلطَّْوِل ِمنُْهْم َوجَٰ
dan yang melakukan kesungguhan bersama rasul-nya (kami)

memohon izin kepadamu orang-orang yang mempunyai karunia dari
mereka

At-Taubah:86

رَُضوا۟ ِبأَن يَُكونُوا۟ َمعَ ٱْلَخَوالِِف
(mereka) rela bahwa mereka adalah mereka bersama orang yang

tinggal
At-Taubah:87

ِبأَن يَُكونُوا۟ َمعَ ٱْلَخَوالِِف
dengan bahwa adalah mereka bersama orang yang tinggal

At-Taubah:93

ِدِقنَي وَُكونُوا۟ َمعَ ٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) adalah bersama orang-orang yang benar

At-Taubah:119

َوْليَجُِدوا۟ ِفيُكْم ِغْلظًَة َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan agar mendapati/menemui kepada kalian kekuatan/kekerasan dan

kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-
orang yang bertakwa

At-Taubah:123

جِِديَن إآِلَّ إِبْلِيَس أَبَىٰٓ أَن يَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
kecuali iblis enggan bahwa adalah dia bersama para yang bersujud

Al-Hijr:31
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جِِديَن َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َلَك أاَلَّ تَُكوَن َمعَ ٱلسَّٰ
dia mengatakan hai iblis apa sebab kamu bahwa tidak adalah kalian

bersama para yang bersujud
Al-Hijr:32

ٱلَِّذيَن يَْجَعُلوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر فََسْوَف يَْعَلُموَن
orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

maka kelak mereka mengetahui
Al-Hijr:96

إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّٱلَِّذيَن ُهم مُّْحِسنُوَن
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka bertakwa dan

orang-orang yang mereka orang-orang yang sungguh-sungguh
membuat kebaikan

An-Nahl:128

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّهۥ َكاَن َعبًْدا َشُكوًرا ذُرِّ
keturunan (anak cucu) orang-orang (kami) bawa/angkut bersama nuh

sesungguhnya dia adalah dia hamba banyak syukur
Al-Isra:3

الَّ تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
janganlah menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:22

واََل تَْجَعْل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Al-Isra:39

َوٱْصِبْر نَفَْسَك َمعَ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن
dan bersabarlah dirimu sendiri bersama orang-orang yang mereka

memohon
Al-Kahfi:28

ْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ يَِّة َءاَدَم َوِممَّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن ِمن ذُرِّ
dari para nabi dari keturunan Adam dan diantara orang (kami)

bawa/angkut bersama nuh
Maryam:58

رْنَا َمعَ َداُوۥَد ٱْلجِبَاَل يَُسبِّْحَن َوٱلطَّيَْر وَُكنَّا فَِٰعلنَِي َوَسخَّ
dan (kami) telah menundukkan bersama daud gunung-gunung (ia)
bertasbih dan burung-burung dan (kami) adalah orang-orang yang

mengerjakan

Al-Anbiyaa':79

َوَمن يَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan barangsiapa mereka menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-
Mu'minuun:117

يَُقوُل يََٰليْتَِنى ٱتََّخذُْت َمعَ ٱلرَُّسوِل َسِبياًل
dia mengatakan amboi, kiranya aku (aku) mengambil bersama rasul

jalan
Al-Furqon:27

َوٱلَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan orang-orang yang tidak mereka memohon bersama Allah tuhan

yang lain
Al-Furqon:68

فَاَل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
maka jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Asy-
Syu'araa':213

َلِمنَي َن لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ َوأَْسَلْمُت َمعَ ُسَليْمَٰ
dan (aku) berserah diri bersama sulaiman kepada Allah Tuhan

semesta alam
An-Naml:44
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واََل تَْدُع َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mengharapkan/menyeru bersama Allah tuhan yang lain

Al-Qashash:88

ٱلَِّذى َجَعَل َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
yang ia menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Qaaf:26

واََل تَْجَعُلوا۟ َمعَ الـلَّـِه إِلًَٰها َءاَخَر
dan jangan mereka menjadikan bersama Allah tuhan yang lain

Adz-
Dzaariyaat:51

َوِقيَل ٱْدُخاَل ٱلنَّاَر َمعَ ٱلدَِّٰخلنَِي
dan dikatakan (kalian berdua) masuklah api/neraka bersama orang-

orang yang masuk
At-Tahriim:10

جَِد لِـلَّـِه فَاَل تَْدُعوا۟ َمعَ الـلَّـِه أََحًدا َوأَنَّ ٱمْلَسَٰ
dan bahwasannya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka jangan

mengharapkan/menyeru bersama Allah seseorang/siapapun
Al-Jinn:18

وَُكنَّا نَُخوُض َمعَ ٱْلَخآِئِضنَي
dan (kami) adalah mencela/memperolok-olok bersama orang-orang

yang mencela/memperolok-olok

Al-
Muddaththir:45

فَِإنَّ َمعَ ٱْلُعْسِر يُْسًرا
maka sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan

Ash-Sharh:5

إِنَّ َمعَ ٱْلُعْسِر يُْسًرا
sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan

Ash-Sharh:6

۟ فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sunggu
mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-

orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102
َمَعَك

يَُٰشَعيُْب َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعَك ِمن َقْريَِتنَآ
hai Syuaib dan orang-orang yang mereka mengimani bersama kamu

dari negeri kami
Al-A'raaf:88

َوَلنُرِْسَلنَّ َمَعَك بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami sungguh diutus bersama kamu Bani Israil

Al-A'raaf:134

 فَٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك
maka berlaku luruslah kamu sebagaimana (kamu) diperintahkan dan

orang dia bertaubat bersama kamu
Huud:112

 َوَقاُلٓوا۟ إِن نَّتَِّبعِ ٱْلُهَدٰى َمَعَك
dan mereka berkata jika mengikuti yang menunjukkan tersebut

bersama kamu
Al-Qashash:57

ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50
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َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

ِهِديَن َقاُلٓوا۟ أَْقَررْنَا َقاَل فَٱْشَهُدوا۟ َوأَنَا۠ َمَعُكم مَِّن ٱلشَّٰ
mereka berkata kami mengakui dia mengatakan maka kalian

hendaklah menyaksikan dan aku beserta kalian dari para penyaksi
Ali-Imran:81 َمَعُكم

َا َمَعُكم مِّن َقبِْل ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan bagi apa (Kitab) beserta kalian dari sebelum

An-Nisa:47

فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
maka tunggulah alehmu sesungguhnya aku beserta kalian

dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Al-A'raaf:71

إِنَّا َمَعُكم مُّتََربُِّصوَن
sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang kemdian

menunggu-nunggu
At-Taubah:52

فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
maka tunggulah olehmu sesungguhnya aku beserta kalian

dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Yunus:20

ُقْل فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
kamu hendaklah mengatakan maka tunggulah sesungguhnya aku

beserta kalian dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Yunus:102

َقاَل َكالَّ فَٱذَْهبَا ِبـَٔايَِٰتنَآ إِنَّا َمَعُكم مُّْستَِمُعوَن
dia mengatakan sekali-kali tidak maka pergilah kamu berdua dengan
ayat-ayat Kami sesungguhnya kami beserta kalian orang-orang yang

sungguh-sungguh saling mendengarkan

Asy-Syu'araa':15

ُقْل تََربَُّصوا۟ فَِإنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُتََربِِّصنَي
kamu hendaklah mengatakan (kalian[lk]) menunggu maka

sesungguhnya aku beserta kalian dari orang-orang yang menunggu
Ath-Thuur:31

َقاَل اَل تََخافَآ إِنَِّنى َمَعُكَمآ أَْسَمعُ َوأََرٰى
dia mengatakan tidak takut sesungguhnya Aku beserta kalian berdua

(aku) mendengar dan melihat
Thaahaa:46 َمَعُكَمآ

َقاُلٓوا۟ إِنَّا َمَعُكْم
mereka berkata sesungguhnya kami beserta kalian Al-Baqarah:14 َمَعُكْم

َا َمَعُكْم  َوَءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزَْلُت ُمَصدًِّقا ملِّ
dan mereka mempercayai dengan apa telah aku menurunkan yang

membenarkan bagi apa beserta kalian
Al-Baqarah:41
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َا َمَعُكْم  ثُمَّ َجآَءُكْم رَُسوٌل مَُّصدٌِّق ملِّ
kemudian ia datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan

terhadap apa beserta kalian
Ali-Imran:81

 َوَقاَل الـلَّـُه إِنِّى َمَعُكْم
dan dia mengucapkan Allah sesungguhnya aku beserta kalian

Al-Maidah:12

َوَما نََرٰى َمَعُكْم ُشفََعآَءُكُم ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan tidak kami melihat beserta kalian pemberi syafa'at kalian orang-

orang yang kalian menyangka
Al-An'aam:94

۟ أَنِّى َمَعُكْم فَثَبِّتُوا۟ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya Aku beserta kalian maka (kalian) teguhkanlah orang-

orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:12

َهُدوا۟ َمَعُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمۢن بَْعُد َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dari sesudah itu dan

(mereka[lk]) yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-
sungguh beserta kalian maka itulah mereka diantara kalian

Al-Anfaal:75

َلَخرَْجنَا َمَعُكْم يُْهلُِكوَن أَنفَُسُهْم
tentu (kami) keluar/berangkat beserta kalian mereka menyebabkan

membinasakan diri-diri mereka sendiri
At-Taubah:42

َوٱرْتَِقبُٓوا۟ إِنِّى َمَعُكْم رَِقيٌب
dan tunggulah sesungguhnya aku beserta kalian pengawas / penunggu

Huud:93

َقاَل َلْن أُرِْسَلُهۥ َمَعُكْم َحتَّىٰ تُؤْتُوِن َمْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan tidak akan dilepaskannya beserta kalian

sehingga/sampai didatangkan kepadaku janji yang teguh dari/atas
Allah

Yusuf:66

إِنَّا ُكنَّا َمَعُكْم أََوَليَْس
sesungguhnya kami adalah kami beserta kalian atau setiap

Al-Ankabuut:10

َلُكْم َوالـلَّـُه َمَعُكْم َوَلن يَِترَُكْم أَْعمَٰ
dan Allah beserta kalian dan tidak akan mengurangi kalian

perbuatan-perbuatan kamu
Muhammad:35

َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما ُكنتُْم َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan dia beserta kalian dimana apa adalah kalian dan Allah dengan

apa-apa kalian melakukan maha melihat
Al-Hadiid:4

َلِئْن أُْخرِْجتُْم َلنَْخرَُجنَّ َمَعُكْم واََل نُِطيعُ ِفيُكْم أََحًدا أَبًَدا
sungguh jika diusir niscaya akan keluar beserta kalian dan tidak

ditaati kepada kalian seseorang/siapapun selama-lamanya
Al-Hasyr:11

إِنَّ الـلَّـَه َمَعنَا فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَليِْه
sesungguhnya Allah bersama kami maka (ia[lk]) akhirnya

menurunkan Allah ketenteraman atasnya
At-Taubah:40 َمَعنَا
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ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ أَرِْسْلُه َمَعنَا َغًدا يَرْتَعْ َويَْلَعْب َو
(kamu[lk]) kirimlah / biarkanlah ia bersama kami besok pagi (ia[lk])

bersuka ria dan bermain dan sesungguhnya kami baginya sungguh
orang-orang yang menjaga

Yusuf:12

فَأِْتيَاهُ فَُقوآَل إِنَّا رَُسواَل َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah

sesungguhnya kami utusan tuhanmu maka kamu hendaklah mengutus
bersama kami Bani Israil

Thaahaa:47

أَْن أَرِْسْل َمَعنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
bahwa (kalian) lepaskanlah / utuslah bersama kami Bani Israil

Asy-Syu'araa':17

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ فَأَرِْسْل َمَعنَآ أََخانَا نَْكتَْل َو
maka kamu hendaklah mengutus bersama kami saudara kam

mendapatkan sukatan dan sesungguhnya kami baginya orang-orang
yang menjaga

Yusuf:63
َمَعنَآ

ْجَن فَتَيَاِن َوَدَخَل َمَعُه ٱلسِّ
dan (ia [lk]) masuk bersama dia penjara dua orang pemuda Yusuf:36 َمَعُه

ْعىَ ا بََلغَ َمَعُه ٱلسَّ فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai bersama dia usaha

Ash-
Shaafaat:102

أَْو َجآَء َمَعُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُمْقتَرِِننَي
atau dia datang bersama dia malaikat-malaikat orang-orang yang

cekatan menyertai
Az-Zukhruf:53

َوأَنزََل َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
dan Dia menurunkan bersama mereka kitab dengan hak/benar Al-Baqarah:213 َمَعُهُم

َلَقْد أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَنزَْلنَا َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱمْلِيزَاَن
sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan

keterangan-keterangan nyata dan kami telah menurunkan bersama
mereka kitab dan timbangan

Al-Hadiid:25

َا َمَعُهْم ُمَصدٌِّق ملِّ
yang membenarkan terhadap apa bersama mereka Al-Baqarah:89 َمَعُهْم

َا َمَعُهْم  ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa bersama mereka

Al-Baqarah:91

َا َمَعُهْم  ُمَصدٌِّق ملِّ
yang membenarkan pada apa bersama mereka

Al-Baqarah:101

يََٰليْتَِنى ُكنُت َمَعُهْم فَأَفُوزَ فَْوزًا َعِظيًما
amboi, kiranya aku adalah aku bersama mereka tentu aku mendapat

kemenangan keuntungan/kemenangan sangat berlipat ganda
An-Nisa:73
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َوُهَو َمَعُهْم إِذْ يُبَيِّتُوَن َما اَل يَرَْضىٰ ِمَن ٱْلَقْوِل
dan dia bersama mereka ketika mereka memutuskan apa tidak

meridhai dari perkataan
An-Nisa:108

فَاَل تَْقُعُدوا۟ َمَعُهْم َحتَّىٰ يَُخوُضوا۟ ِفى َحِديٍث َغيْرِِهۦٓ
maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka

mencela di dalam berita selain dari padanya
An-Nisa:140

 فَِإن َشِهُدوا۟ فَاَل تَْشَهْد َمَعُهْم
maka jika mereka mempersaksikan maka janganlah kamu

menyaksikan bersama mereka
Al-An'aam:150

۟ وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا مَٰ أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفى ٱلسَّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dia mengetahui apa-apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi
kecuali dia bersama mereka dimana apa adalah mereka

Al-Mujaadilah:7

 َلِئْن أُْخرُِجوا۟ اَل يَْخرُُجوَن َمَعُهْم
sungguh jika (mereka) diusir tidak keluar bersama mereka

Al-Hasyr:12

َحتَّىٰ يَُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
sehingga ia mengatakan mengetahui dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:214 َمَعُهۥ

ا َجاَوزَهُۥ ُهَو َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ  فََلمَّ
maka tatkala dia menyeberanginya dia dan orang-orang yang mereka

mengimani bersama dia
Al-Baqarah:249

وََكأَيِّن مِّن نَِّبىٍّ قَٰتََل َمَعُهۥ ِربِّيُّوَن َكِثيٌر
dan berapa banyak dari benar-benar nabi dia memerangi bersama dia

orang-orang yang bertuhan (bertakwa) sangat banyak
Ali-Imran:146

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ لِيَفْتَُدوا۟ ِبِهۦ ِمْن َعذَاِب يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia agar mereka menebus diri

dengannya dari azab hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:36

فََكذَّبُوهُ فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك
maka mereka mendustakannya maka kami selamatkan dia dan orang-

orang yang bersama dia di dalam perahu
Al-A'raaf:64

نَّا َوَقطَْعنَا فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia dengan

rahmat dari kami dan kami memotong/menumpas
Al-A'raaf:72

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

أَْو َجآَء َمَعُهۥ َمَلٌك
atau dia datang bersama dia malaikat

Huud:12
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يْنَا ُهوًدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ  َوملَّ
dan setelah dia datang urusan kami (kami) selamatkan yahudi dan

orang-orang yang mereka mengimani bersama dia
Huud:58

نَّا َوِمْن ِخزِْى يَْوِمِئٍذ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan dari kehinaan pada hari itu
Huud:66

نَّا َوأََخذَِت َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan (kamu[pr]) mengambil
Huud:94

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم ُسٓوُء ٱْلِحَساِب
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya itulah mereka bagi mereka buruk perhitungan
Arraad:18

َوَما َكاَن َمَعُهۥ ِمْن إِلٍَٰه
dan tidak adalah dia bersama dia dari tuhan

Al-
Mu'minuun:91

إِذَا َكانُوا۟ َمَعُهۥ َعَلىٰٓ أَْمٍر َو
dan apabila adalah mereka bersama dia atasku/terhadapku suatu

perkara/urusan
An-Nuur:62

َلوآَْل أُنِزَل إَِليِْه َمَلٌك فَيَُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا
mengapa tidak dia menurunkan kepadanya malaikat maka adalah

bersama dia peringatan besar
Al-Furqon:7

ِبى َمَعُهۥ َوٱلطَّيَْر َوأََلنَّا َلُه ٱْلَحِديَد يَٰجِبَاُل أَوِّ
hai gunung-gunung (kamu) kembalilah/bertaubatlah kepada-ku

bersama dia dan burung-burung dan (kami) melunakkan baginya besi
Saba':10

ْشَراِق رْنَا ٱْلجِبَاَل َمَعُهۥ يَُسبِّْحَن ِبٱْلَعِشىِّ َوٱإْلِ إِنَّا َسخَّ
sesungguhnya kami (kami) menundukkan gunung-gunung bersama

dia (ia) bertasbih diwaktu petang dan pagi
Shaad:18

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦ ِمن ُسٓوِء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya dari buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:47

 َقاُلوا۟ ٱْقتُُلٓوا۟ أَبْنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ
mereka berkata kalian hendaklah membunuh anak-anak lelaki orang-

orang yang mereka mengimani bersama dia
Ghafir:25

ِنِهْم َمَعُهۥ نُورُُهْم يَْسَعىٰ بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
bersama dia cahaya mereka (ia) berusaha (kt sedang/akan) diantara

tangan-tangan mereka dan disebelah kanan mereka
At-Tahriim:8

ٱلَِّذٓى أُنِزَل َمَعُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
yang dia menurunkan bersama dia itulah mereka mereka orang-orang

yang beruntung
Al-A'raaf:157 َمَعُهۥٓ
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َوَمْن َءاَمَن َوَمآ َءاَمَن َمَعُهۥٓ إاِلَّ َقلِيٌل
dan orang ia beriman dan tidak ia beriman bersama dia kecuali

sedikit
Huud:40

ُقل لَّْو َكاَن َمَعُهۥٓ َءالَِهٌة َكَما يَُقوُلوَن
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia bersama dia tuhan-

tuhan sebagaimana mereka mengatakan
Al-Isra:42

ُروَن َوِزيًرا َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

ٌد رَُّسوُل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ أَِشدَّآُء َعَلى ٱْلُكفَّاِر فَٱْستََوٰى َعَلىٰ ُسوِقِهۦ يُْعجُِب ٱلزُّرَّاَع مَُّحمَّ
لِيَِغيَظ ِبِهُم ٱْلُكفَّاَر

muhammad rasul/utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
sangat keras atas/terhadap orang-orang kafir maka ia tegak

atas/terhadap batangnya menjadikan akan menakjubkan penanam-
penanam karena hendak menjengkelkan dengan mereka orang-orang

kafir

Al-Fath:29

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

فَأَرِْسْل َمِعىَ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
maka kamu hendaklah mengutus bersama aku orang-orang Israil Al-A'raaf:105 َمِعىَ

فَُقل لَّن تَْخرُُجوا۟ َمِعىَ أَبًَدا َوَلن تُقَِٰتُلوا۟ َمِعىَ َعُدوًّا
maka kamu hendaklah mengatakan tidak keluar bersama aku

selamanya dan tidak akan/boleh mereka memerangi bersama aku
musuh

At-Taubah:83

فَُقل لَّن تَْخرُُجوا۟ َمِعىَ أَبًَدا َوَلن تُقَِٰتُلوا۟ َمِعىَ َعُدوًّا
maka kamu hendaklah mengatakan tidak keluar bersama aku

selamanya dan tidak akan/boleh mereka memerangi bersama aku
musuh

At-Taubah:83

َقاَل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan dapat/kuasa bersama

aku kesabaran
Al-Kahfi:67

َقاَل أََلْم أَُقْل إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
dia mengatakan tidakkah mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan

dapat/kuasa bersama aku kesabaran
Al-Kahfi:72

إِنََّك َلن تَْستَِطيعَ َمِعىَ َصبًْرا
sesungguhnya kamu tidak dapat/kuasa bersama aku kesabaran

Al-Kahfi:75

َقاَل َكآلَّ إِنَّ َمِعىَ َربِّى َسيَْهِديِن
dia mengatakan sekali-kali tidak sesungguhnya bersama aku Tuhanku

(dia) akan memberi petunjuk kepadaku
Asy-Syu'araa':62
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فَأَرِْسْلُه َمِعىَ رِْدًءا يَُصدُِّقِنىٓ
maka (kamu) utuslah dia bersama aku pembantu sungguh-sungguh

akan membenarkan aku
Al-Qashash:34

عَ ٱْلقَِٰعِديَن َوَقاُلوا۟ ذَرْنَا نَُكن مَّ
dan mereka berkata (kami) membiarkan adalah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:86 عَ مَّ

ِفِريَن عَ ٱْلكَٰ َعنَا واََل تَُكن مَّ يَٰبُنَىَّ ٱرَْكب مَّ
hai anakku (kamu) naiklah bersama kami dan janganlah adalah

bersama para pembangkang / kafir
Huud:42

عَ الـلَّـِه بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah bahkan mereka kaum mereka

mengadili
An-Naml:60

عَ  أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama

An-Naml:61

ُروَن عَ الـلَّـِه َقلِياًل مَّا تَذَكَّ َويَْجَعُلُكْم ُخَلفَآَء ٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ
dan menjadikan kalian pengganti-pengganti di bumi apakah ada

tuhan bersama Allah sedikit apa kalian ingat
An-Naml:62

عَ الـلَّـِه أَِءلٌَٰه مَّ
apakah ada tuhan bersama Allah

An-Naml:63

عَ الـلَّـِه َمآِء َوٱأْلَرِْض أَِءلٌَٰه مَّ َوَمن يَْرزُُقُكم مَِّن ٱلسَّ
dan siapa memberi rezeki kalian[lk] dari langit dan bumi apakah ada

tuhan bersama Allah
An-Naml:64

عَ أَثَْقالِِهْم َوَليَْحِمُلنَّ أَثَْقاَلُهْم َوأَثَْقااًل مَّ
dan sungguh akan memikul beban-beban berat mereka dan beban-

beban bersama beban-beban mereka
Al-Ankabuut:13

ِنِهْم عَ إِيمَٰ نًا مَّ ٱمْلُؤِْمِننَي لِيَزَْداُدٓوا۟ إِيمَٰ
orang-orang yang beriman supaya mereka menambah keimanan

bersama iman mereka
Al-Fath:4

َعَك َوْليَأُْخذُٓوا۟ أَْسلَِحتَُهْم فَْلتَُقْم طَآِئفٌَة مِّنُْهم مَّ
maka kamu hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama kamu

dan mereka sungguhmengambil senjata-senjata mereka
An-Nisa:102 َعَك مَّ

ن مََّعَك ٍت َعَليَْك َوَعَلىٰٓ أَُممٍ مِّمَّ  َوبَرَكَٰ
dan keberkatan atas kamu dan atas ummat-ummat dari siapa bersama

kamu
Huud:48

َعَك َعَلى ٱْلفُْلِك فَِإذَا ٱْستََويَْت أَنَت َوَمن مَّ
maka apabila (kamu) berada kamu dan orang bersama kamu

atas/terhadap perahu

Al-
Mu'minuun:28

َعَك  َقاُلوا۟ ٱطَّيَّرْنَا ِبَك َوِبَمن مَّ
mereka berkata (kami) mendapat celaka disebabkan kamu dan

dengan orang-orang bersama kamu
An-Naml:47
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َعُكْم َقاُلٓوا۟ أََلْم نَُكن مَّ
mereka berkata bukankah adalah beserta kalian An-Nisa:141 َعُكْم مَّ

رْتُم بَْل أَنتُْم َقْوٌم مُّْسرِفُوَن َعُكْم أَِئن ذُكِّ َقاُلوا۟ طَِٰٓئرُُكم مَّ
mereka berkata kesialan/kecelakaan kamu beserta kalian apakah jika
diperingatkan keras bahkan kalian kaum para yang sungguh-sungguh

melampaui batas

YaaSiin:19

َعُكْم ْقتَِحٌم مَّ ذَا فَْوٌج مُّ  هَٰ
ini golongan (ia[lk]) yang masuk/menempuh dengan berdesak-desak

beserta kalian
Shaad:59

َعُكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ يُنَاُدونَُهْم أََلْم نَُكن مَّ
dipanggil mereka 0 tidaklah adalah beserta kalian mereka berkata ya

benar
Al-Hadiid:14

ِفِريَن عَ ٱْلكَٰ َعنَا واََل تَُكن مَّ يَٰبُنَىَّ ٱرَْكب مَّ
hai anakku (kamu) naiklah bersama kami dan janganlahadalah

bersama para pembangkang / kafir
Huud:42 َعنَا مَّ

َعَها َسآِئٌق َوَشِهيٌد َوَجآَءْت ُكلُّ نَفٍْس مَّ
dan datang tiap jiwa/orang bersamanya seorang penggiring dan

seorang saksi
Qaaf:21 َعَها مَّ

َعُهْم َشِهيًدا إِذْ َلْم أَُكن مَّ
karena tidak adalah aku bersama mereka yang benar-benar sangat

menyaksikan
An-Nisa:72 َعُهْم مَّ

ِبِديَن َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى لِْلعَٰ َوَءاتَيْنَُٰه أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami telah memberinya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka

bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-
orang yang beribadat

Al-Anbiyaa':84

نَّا َعُهْم رَْحَمًة مِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami memberikan baginya keluarganya dan serupa/sebanyak

mereka bersama mereka rahmat dari kami
Shaad:43

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك يْنَُٰه َوَمن مَّ فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ
maka mereka mendustakannya maka/lalu (kami) selamatkan dia dan

orang-orang bersama dia di dalam perahu
Yunus:73 َعُهۥ مَّ

َعُهۥ َجِميًعا فَأَرَاَد أَن يَْستَِفزَُّهم مَِّن ٱأْلَرِْض فَأَْغرَْقنَُٰه َوَمن مَّ
maka (aku) semakin menghendaki bahwa (ia[lk]) akan mengusir

mereka[lk] dari bumi ini maka (kami) tenggelamkan dia dan orang
bersama dia semuanya

Al-Isra:103

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن فَأَنَجيْنَُٰه َوَمن مَّ
maka kami selamatkan dia dan orang bersama dia di dalam perahu

(ia[lk]) yang dimuati

Asy-
Syu'araa':119
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َعُهۥٓ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَطَّيَُّروا۟ ِبُموَسىٰ َوَمن مَّ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana mereka

menerbangkan kepada Musa dan orang bersama dia
Al-A'raaf:131 َعُهۥٓ مَّ

َعُهۥٓ أَْجَمِعنَي َوأَنَجيْنَا ُموَسىٰ َوَمن مَّ
dan (kami) selamatkan Musa dan orang-orang bersama dia mereka

semuanya
Asy-Syu'araa':65

ذَا ِذْكُر َمن مَِّعىَ َوِذْكُر َمن َقبْلِى هَٰ
ini peringatan orang-orang bersama aku dan peringatan orang-orang

sebelum
Al-Anbiyaa':24 مَِّعىَ

ِنى َوَمن مَِّعىَ ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dan orang bersama aku dari

orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':118

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْهَلَكِنىَ الـلَّـُه َوَمن مَِّعىَ أَْو رَِحَمنَا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia) akhirnya
membinasakan aku Allah dan orang-orang yang bersama aku atau dia

memberi rahmat kami

Al-Mulk:28
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ز ع م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yang menghibur, yang

menyenangkan, yang menenangkan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱمْلَْعِز
kambing

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
أِْن ٱثْننَْيِ َوِمَن ٱمْلَْعِز ٱثْننَْيِ جٍ مَِّن ٱلضَّ ِنيََة أَزْوَٰ ثَمَٰ

delapan pasangan-pasangan dari domba dua dan dari kambing dua Al-An'aam:143 ٱمْلَْعِز
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و ع م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengucur, mengalir,
berhamburan, berlalu, membesut, melinang, melambai, memburu,
mengejar, bergerak dgn cepat, lari cepat, mengalirkan, bercucuran,

mengeluarkan, meremang, melambai-lambai, menuangkan, mencurahkan,
menuang, menyiramkan, mengucurkan, mengosongkan, bermuara,
melengangkan, mempertunggang, menyiram, membilas, menghalau,

membanjiri, menjadi merah

َوَمِعنيٍ مَِّعنيٍۭ مَِّعنيٍ ِبَمآٍء
dan mata air mata air mata air dengan air

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فََمن يَأِْتيُكم ِبَمآٍء مَِّعنيٍۭ

maka barang siapa mendatangkan kalian berdua dengan air mata air Al-Mulk:30 ِبَمآٍء
ِبأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق وََكأٍْس مِّن مَِّعنيٍ

dengan cangkir-cangkir / gelas-gelas dan cerek-cerek dan piala-piala
dari mata air

Al-Waqi'a:18 مَِّعنيٍ
يُطَاُف َعَليِْهم ِبَكأٍْس مِّن مَِّعنيٍۭ

dikelilingkan/diedarkan atas mereka piala dari mata air Ash-Shaafaat:45 مَِّعنيٍۭ
 فََمن يَأِْتيُكم ِبَمآٍء مَِّعنيٍۭ

maka barang siapa mendatangkan kalian berdua dengan air mata air
Al-Mulk:30

َوَءاَويْنَُٰهَمآ إَِلىٰ َربَْوٍة ذَاِت َقرَاٍر َوَمِعنيٍ
dan (kami) melindungi keduanya di tempat tinggi yang datar

mempunyai tambahan tempat menetap dan mata air

Al-
Mu'minuun:50

َوَمِعنيٍ
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ي ع م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna usus, isi perut, terusan, kanal,

mendalam, vital, iba, belas, belas kasihan, iba kasihan, isi bumi, babat,
omong kosong, barang rongsokan, jeroan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeluarkan isi perut,
memusnahkan, makan dgn lahap, makan dgn rakus

أَْمَعآَءُهْم
isi perut mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15
أَْمَعآَءُهْم
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ت ق م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna paruh, cucuk, kebencian,

kejijikan, ketidakseimbangan, benci, rasa benci, perasaan benci, dendam,
kehinaan, keaiban, keseganan, rasa jijik.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna benci, merasa jijik, jijik, tdk
menyukai, membenci, mendendam, segan, membencikan, tdk suka.

َوَمْقتًا ْقِتُكْم مَّ َمْقتًا مَلَْقُت
dan kebencian kebencian kalian kemurkaan sungguh (ia) memurkai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sungguh

(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri
kalian

Ghafir:10
مَلَْقُت

ِفِريَن ُكفْرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم إاِلَّ َمْقتًا واََل يَِزيُد ٱْلكَٰ
dan tidak benar-benar menambahkan para pembangkang / kafir

kekafiran mereka disisi tuhan mereka kecuali kemurkaan
Faathir:39 َمْقتًا

أَتَىُٰهْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه َوِعنَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:35

َكبَُر َمْقتًا ِعنَد الـلَّـِه أَن تَُقوُلوا۟ َما اَل تَفَْعُلوَن
terasa berat kemurkaan disisi Allah bahwa kalian mengatakan apa

tidak (kalian) kerjakan (kt sedang/akan)
Ash-Shaff:3

ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sungguh

(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri
kalian

Ghafir:10 ْقِتُكْم مَّ

إِنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشًة َوَمْقتًا َوَسآَء َسِبياًل
sesungguhnya dia adalah dia perbuatan keji dan kebencian dan

seburuk-buruk jalan
An-Nisa:22 َوَمْقتًا
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ا ك م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna peluit, siulan, debus, bunyi

peluit, siul, puput, seruitan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersiul, bersuit, membunyikan

peliut, menyuit, mendesing

ُمَكآًء
siulan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعنَد ٱْلبَيِْت إاِلَّ ُمَكآًء َوتَْصِديًَة
dan tidak adalah dia sholat mereka disisi rumah/baitullah

kecuali/hanyalah siulan dan tepuk tangan
Al-Anfaal:35 ُمَكآًء
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ث ك م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penundaan, penopang,

penyokong
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tinggal, menginap,

menumpang, berdiam, menghentikan, mencegah, menunda

ِكِثنَي مَّٰ مَِّٰكثُوَن ُمْكٍث فَيَْمُكُث فََمَكَث
orang-orang yang

tetap tinggal
orang-orang yang
telah tetap tinggal ketetapan maka menetap maka (ia) menetap

۟ ٱْمُكثُٓوا
(kalian[lk]) tinggallah / menetaplah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََمَكَث َغيَْر بَِعيٍد فََقاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِهۦ
maka (ia) menetap tidak / bukan / selain yang jauh lalu ia mengatakan

(aku) telah meliputi/mengetahui dengan apa tidak diliputilah
dengannya

An-Naml:22
فََمَكَث

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulahmengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17
فَيَْمُكُث

َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106 ُمْكٍث

لُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكم مَِّٰكثُوَن َونَاَدْوا۟ يَٰمَٰ
dan mereka menyeru hai malik hendaklah menyempurnakan atas
kami tuhanmu dia mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang

yang telah tetap tinggal

Az-Zukhruf:77
مَِّٰكثُوَن

ِكِثنَي ِفيِه أَبًَدا مَّٰ
orang-orang yang tetap tinggal tentang (kebenaran) itu selama-

lamanya
Al-Kahfi:3 ِكِثنَي مَّٰ
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۟ إِذْ رََءا نَاًرا فََقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا
tatkala dia melihat api lalu ia mengatakan kepada keluarganya

(kalian[lk]) tinggallah / menetaplah
Thaahaa:10 ۟ ٱْمُكثُٓوا

َقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا۟ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
dia mengatakan kepada keluarganya (kalian[lk]) tinggallah /

menetaplah sesungguhnya aku aku melihat api
Al-Qashash:29
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ر ك م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lihai, cerdik, licin, pintar,

mahir, lihay, trampil, kelicikan, kecerdikan, kecerdasan, kelicinan,
ketrampilan, kemahiran, tipu muslihat, tipu daya, akal bulus, kelihaian,

penipuan, kebohongan, ketidakjujuran, lebun, pengecohan, akal, muslihat,
kecurangan, kilah, pendayaan, cara, permainan, kiat, tipu, helah,

kepandaian, sulap, daya, sulapan, kebiasaan, makar, olah, gadis, jerat,
kebodohan, olokan, hal berkelakuan nakal, perdayaan, reka, jarum,
keahlian, kerahasiaan, trickery, deceit, guile, intrigue, duplicity, wile,

craftiness, fraudbermuka dua, bermuka-muka, kepura-puraan, pukulan
pura-pura, palsu, tiruan, tipuan, yg berpura-pura, buatan, penipu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menipu, memperdaya,

mengatur, membujuk, memperdayakan, membohong, membuat gerakan
pura-pura

َمَكَر لِيَْمُكُروا۟ مَلَْكٌر تَْمُكُروَن ِبَمْكرِِهنَّ
(ia) mengadakan

tipu daya
agar mereka

mengadakan tipu
daya

suatu muslihat / tipu
daya membuat tipu daya dengan tipu daya

mereka[pr]

َمْكرَُهْم َمْكَر َمْكًرا َمَكُروا۟ َمَكَر
tipu daya mereka rencana daya

mereka tipu daya (mereka) membuat
tipu daya

(ia) mengadakan
tipu daya

َمْكرِِهْم َمْكُروًها َمْكرُُهْم َمْكُر َمْكرَُهْم
tipu daya mereka yang dibenci tipu daya mereka tipu-daya tipu daya mereka

۟ َوَمَكُروا َوَمَكَر ْكٌر مَّ مََّكرْتُُموهُ َمْكرِِهْم
dan mereka

membuat tipu daya
dan dia membuat

tipu daya tipu daya kalian telah
merencanakannya tipu daya mereka

َويَْمُكُر َوَمْكُر َوَمْكَر َوَمَكرْنَا َوَمَكُروا۟
dan membuat tipu

daya dan tipu-daya dan rencana tipu
daya

dan (kami)
membuat tipu daya

dan mereka
membuat tipu daya
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ٱمْلَْكُر
rencana tipu daya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ أَرَْسَلْت إَِليِْهنَّ َوأَْعتََدْت َلُهنَّ ُمتََّكـًٔا فََلمَّ
maka tatkala (ia) mendengar dengan tipu daya mereka[pr] (ia[pr])
menyebabkan mengutus/mengundang kepada mereka[pr] dan (ia)

menyediakan bagi mereka tempat duduk

Yusuf:31
ِبَمْكرِِهنَّ

أَْسرَُع َمْكًرا إِنَّ رُُسَلنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن
paling/lebih cepat tipu daya sesungguhnya utusan-utusan kami

mereka menulis apa membuat tipu daya
Yunus:21 تَْمُكُروَن

ذَا مَلَْكٌر مََّكرْتُُموهُ ِفى ٱمْلَِدينَِة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini suatu muslihat / tipu daya kalian telah

merencanakannya di dalam kota
Al-A'raaf:123 مَلَْكٌر

ِبَر ُمْجرِِميَها لِيَْمُكُروا۟ ِفيَها وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة أَكَٰ
dan demikianlah kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-

pembesar orang-orang yang berdosa/jahat kepadanya agar mereka
mengadakan tipu daya didalamnya (negeri itu)

Al-An'aam:123
۟ لِيَْمُكُروا

َوَقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَلِلَِّه ٱمْلَْكُر َجِميًعا
dan sungguh (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka maka bagi Allah rencana tipu daya semuanya

Arraad:42 َمَكَر
َقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَأَتَى الـلَّـُه بُنْيَٰنَُهم مَِّن ٱْلَقَواِعِد

sungguh telah (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari

dasar-dasar/pokok-pokok

An-Nahl:26

َوَقْد َمَكُروا۟ َمْكرَُهْم َوِعنَد الـلَّـِه َمْكرُُهْم
dan sesungguhnya (mereka) membuat tipu daya tipu daya mereka dan

disisi Allah tipu daya mereka
Ibrahim:46 ۟ َمَكُروا

يِّـَٔاِت أَن يَْخِسَف الـلَّـُه ِبِهُم ٱأْلَرَْض أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُروا۟ ٱلسَّ
apakah dia merasa aman orang-orang yang (mereka) membuat tipu

daya kesalahan-kesalahan bahwa akan membenamkan Allah
dengan/bersama mereka bumi

An-Nahl:45
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۟  فََوَقىُٰه الـلَّـُه َسيِّـَٔاِت َما َمَكُروا
maka melindungi/memeliharanya Allah kejahatan apa yang (mereka)

membuat tipu daya
Ghafir:45

أَْسرَُع َمْكًرا إِنَّ رُُسَلنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن
paling/lebih cepat tipu daya sesungguhnya utusan-utusan kami

mereka menulis apa membuat tipu daya
Yunus:21 َمْكًرا

َوَمَكُروا۟ َمْكًرا َوَمَكرْنَا َمْكًرا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan mereka membuat tipu daya tipu daya dan (kami) membuat tipu

daya tipu daya dan mereka tidak mereka menyadari
An-Naml:50

َوَمَكُروا۟ َمْكًرا َوَمَكرْنَا َمْكًرا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan mereka membuat tipu daya tipu daya dan (kami) membuat tipu

daya tipu daya dan mereka tidak mereka menyadari
An-Naml:50

َوَمَكُروا۟ َمْكًرا ُكبَّاًرا
dan mereka membuat tipu daya tipu daya yang besar

Nuh:22

أَفَأَِمنُوا۟ َمْكَر الـلَّـِه
apakah mereka merasa aman rencana daya mereka Allah Al-A'raaf:99 َمْكَر

ِسُروَن فَاَل يَأَْمُن َمْكَر الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلخَٰ
maka tidak dia aman rencana daya mereka Allah melainkan kaum

orang-orang yang merugi
Al-A'raaf:99

َوَقْد َمَكُروا۟ َمْكرَُهْم َوِعنَد الـلَّـِه َمْكرُُهْم
dan sesungguhnya (mereka) membuat tipu daya tipu daya mereka dan

disisi Allah tipu daya mereka
Ibrahim:46 َمْكرَُهْم

بَْل َمْكُر ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر إِذْ تَأُْمُرونَنَآ
bahkan tipu-daya malam dan siang hari ketika/tatkalamenyuruh kami Saba':33 َمْكُر

ِبيِل بَْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمْكرُُهْم َوُصدُّوا۟ َعِن ٱلسَّ
bahkan dia dihiasi bagi orang-orang yang mereka mengingkari tipu

daya mereka danmenghalangi dari jalan
Arraad:33 َمْكرُُهْم

 َوَقْد َمَكُروا۟ َمْكرَُهْم َوِعنَد الـلَّـِه َمْكرُُهْم
dan sesungguhnya (mereka) membuat tipu daya tipu daya mereka dan

disisi Allah tipu daya mereka
Ibrahim:46

إِن َكاَن َمْكرُُهْم لِتَزُوَل ِمنُْه ٱْلجِبَاُل َو
dan meskipun adalah dia tipu daya mereka melenyapkan dari

padanya gunung-gunung
Ibrahim:46

ُكلُّ ذَٰلَِك َكاَن َسيِّئُُهۥ ِعنَد َربَِّك َمْكُروًها
tiap itu adalah dia kejahatannya disisi tuhanmu yang dibenci Al-Isra:38 َمْكُروًها
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ِقبَُة َمْكرِِهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan tipu daya mereka
An-Naml:51 َمْكرِِهْم

ذَا مَلَْكٌر مََّكرْتُُموهُ ِفى ٱمْلَِدينَِة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini suatu muslihat / tipu daya kalian telah

merencanakannya di dalam kota
Al-A'raaf:123 مََّكرْتُُموهُ

ْكٌر ِفىٓ َءايَاِتنَا ُقِل الـلَّـُه إِذَا َلُهم مَّ
tiba-tiba bagi mereka tipu daya di dalam / pada ayat-ayat/tanda-tanda

Kami kamu hendaklah mengatakan Allah
Yunus:21 ْكٌر مَّ

َوَمَكُروا۟ َوَمَكَر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
dan mereka membuat tipu daya dan dia membuat tipu daya Allah dan

Allah sebaik-baik para pemakar
Ali-Imran:54 َوَمَكَر

َوَمَكُروا۟ َوَمَكَر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
dan mereka membuat tipu daya dan dia membuat tipu daya Allah dan

Allah sebaik-baik para pemakar
Ali-Imran:54 ۟ َوَمَكُروا

َوَمَكُروا۟ َمْكًرا َوَمَكرْنَا َمْكًرا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan mereka membuat tipu daya tipu daya dan (kami) membuat tipu

daya tipu daya dan mereka tidak mereka menyadari
An-Naml:50

َوَمَكُروا۟ َمْكًرا ُكبَّاًرا
dan mereka membuat tipu daya tipu daya yang besar

Nuh:22

َوَمَكُروا۟ َمْكًرا َوَمَكرْنَا َمْكًرا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dan mereka membuat tipu daya tipu daya dan (kami) membuat tipu

daya tipu daya dan mereka tidak mereka menyadari
An-Naml:50 َوَمَكرْنَا

يِّئِ ٱْسِتْكبَارًا ِفى ٱأْلَرِْض َوَمْكَر ٱلسَّ
sangat sombong di dalam bumi dan rencana tipu daya jelek/jahat Faathir:43 َوَمْكَر

َوَمْكُر أُ۟ولَِٰٓئَك ُهَو يَبُوُر
dan tipu-daya itulah mereka dia akan hancur Faathir:10 َوَمْكُر
أَْو يُْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن

atau diusir kamu dan membuat tipu daya dan membuat tipu daya
Allah dan Allah sebaik-baik para pemakar

Al-Anfaal:30 َويَْمُكُر
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أَْو يُْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
atau diusir kamu dan membuat tipu daya danmembuat tipu daya

Allah dan Allah sebaik-baik para pemakar
Al-Anfaal:30 َويَْمُكُروَن

إِذْ يَْمُكُر ِبَك ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ لِيُثِْبتُوَك أَْو يَْقتُُلوَك َو
dan ketika (ia[lk]) merencanakan tipu daya (kk lsedang/akan)
terhadap kamu orang-orang yang mereka mengingkari untuk

menahanmu atau (mereka[lk]) membunuhmu

Al-Anfaal:30
يَْمُكُر

َوَما يَْمُكُروَن إاِلَّ ِبأَنفُِسِهْم َوَما يَْشُعُروَن
dan tidak mereka membuat tipu dayakan kecuali/melainkan dengan

diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Al-An'aam:123 يَْمُكُروَن

 َوَعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْمُكُروَن
dan azab / siksa sangat keras/berat dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka membuat tipu dayakan
Al-An'aam:124

 َوَما ُكنَت َلَديِْهْم إِذْ أَْجَمُعٓوا۟ أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمُكُروَن
dan tidak adalah kamu di sisi mereka ketika (mereka) semuanya

perkara mereka dan mereka mereka membuat tipu dayakan
Yusuf:102

ا يَْمُكُروَن  واََل تَْحزَْن َعَليِْهْم واََل تَُك ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan berduka cita atas mereka dan jangan adalah di dalam

kesempitan dari apa mereka membuat tipu dayakan
An-Nahl:127

ا يَْمُكُروَن  واََل تَُكن ِفى َضيٍْق مِّمَّ
dan jangan kamu adalah di dalam kesempitan dari apa mereka

membuat tipu dayakan
An-Naml:70

يِّـَٔاِت َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوٱلَِّذيَن يَْمُكُروَن ٱلسَّ
dan orang-orang yang mereka membuat tipu dayakan kesalahan-

kesalahan bagi mereka siksaan sangat keras/berat
Faathir:10

َوَقْد َمَكَر ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَلِلَِّه ٱمْلَْكُر َجِميًعا
dan sungguh (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari
sebelum mereka maka bagi Allah rencana tipu daya semuanya

Arraad:42 ٱمْلَْكُر
يِّئُ إاِلَّ ِبأَْهلِِهۦ واََل يَِحيُق ٱمْلَْكُر ٱلسَّ

dan tidak sungguh menimpa rencana tipu daya jelek/jahat kecuali
kepada ahlinya/yang empunya

Faathir:43

َوَمَكُروا۟ َوَمَكَر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
dan mereka membuat tipu daya dan dia membuat tipu daya Allah dan

Allah sebaik-baik para pemakar
Ali-Imran:54 ٱمْلَِٰكِريَن
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 أَْو يُْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الـلَّـُه َوالـلَّـُه َخيُْر ٱمْلَِٰكِريَن
atau diusir kamu dan membuat tipu daya dan membuat tipu daya

Allah dan Allah sebaik-baik para pemakar
Al-Anfaal:30
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Kosakata AlQuran

ك ك م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna Makkah, kota Makkah 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َة َمكَّ
mekkah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َة ِمۢن بَْعِد َوأَيِْديَُكْم َعنُْهم ِببَطِْن َمكَّ
dan tangan kalian dari mereka di tengah mekkah dari sesudah Al-Fath:24 َة َمكَّ
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Kosakata AlQuran

ل ك م
Makna kata dasar :

َوِميَكىَٰل
dan mikail

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ َورُُسلِِهۦ َوِجبِْريَل َوِميَكىَٰل
dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan mikail Al-Baqarah:98 َوِميَكىَٰل
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Kosakata AlQuran

ن ك م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tin, sekaleng, kakus, penjara,

kamar kecil, semen, plester, plombiran, hubungan kawan, kedudukan,
jabatan, tempat tinggal, berhubung dgn angkasa, lokal, wewenang, bagian,

urusan, tingkat, ruang, angkasa, spasi, ruangan, jarak, kelegaan, hidup,
alur, jangka waktu, selesa, tapak, tempat kejadian, tempat kedudukan,

tempat terletak, daerah, bidang, lapangan, lahan, luasnya, rayon,
mintakat, bilangan, bintik, noda, kehinaan, keaiban, restoran, becak, totol,

cecak, telau, keadaan sulit, posisi, keadaan, pekerjaan, formasi, sikap
badan, kursi, bangku, tempat duduk, jok, pusat, pantat, kursi malas,

bagian belakang, kelungguhan, tidur sebentar, jumlah sedikit, kamar, bilik,
kesempatan, lokalitas, tempat dan sekitarnya, mala, renjis, calit, selekeh,

falak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalengkan, mengawetkan,

mengkalengkan, menghentikan, dapat, bisa, boleh, pandai, berhak,
memungkinkan, membolehkan, mengizinkan, menyanggupkan, membaja,
mempererat, menyemen, menggabungkan, menyatukan, menempatkan,

meletakkan, menaruh, memasukkan, melihat, terpandang, menodai,
mengotori, mengaibkan, mengenal, mengenali, membiarkan, mengatur

posisi, mengatur tempat, taruh, menduduki, tinggal, menaruhkan,
menampung, mendudukkan, menyediakan tempat duduk, memuat,
memperbarui tempat duduk, memberi hak, mengizinkan mengikuti,

menjarangkan, terletak, menempati, memberi jarak, mengadakan jarak

نَُّٰكْم َمكَّ نَّا َمكَّ َمِكنيٍ َمِكنٌي فَأَْمَكَن
kami telah

menempatkan kalian
(kami) memberi

kedudukan
kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
maka/lalu (ia[lk])
mengakibatkan

menjadikan

نَُّٰكْم مَّكَّ مَِّكنيٍ نِّى َمكَّ نَُّٰهْم َمكَّ نَُّٰكْم َمكَّ
kami telah

menempatkan kalian
kuat / kokoh /

kedudukan tinggi menempatkan aku kami telah teguhkan
mereka

kami telah
menempatkan kalian
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Kosakata Al-Quran

َن َونَُمكِّ َ ننَّ َوَليَُمكِّ ن نَُمكِّ
dan diteguhkan dan sungguh akan diteguhkan kami meneguhkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْمَكَن ِمنُْهْم َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
maka/lalu (ia[lk]) mengakibatkan menjadikan dari mereka dan Allah

sangat mengetahui Maha Bijaksana
Al-Anfaal:71 فَأَْمَكَن

ا َكلََّمُهۥ َقاَل إِنََّك ٱْليَْوَم َلَديْنَا َمِكنٌي أَِمنٌي فََلمَّ
maka tatkala (ia[lk]) telah benar-benar bercakap-cakap dengannya dia

mengatakan sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami kuat / kokoh /
kedudukan tinggi kepercayaan

Yusuf:54
َمِكنٌي

ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى ٱْلَعرِْش َمِكنيٍ
yang memiliki kekuatan disisi yang memiliki 'arsy` kuat / kokoh /

kedudukan tinggi
At-Takwiir:20 َمِكنيٍ

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam

(muka) bumi
Yusuf:21 نَّا َمكَّ

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض يَتَبَوَّأُ ِمنَْها َحيُْث يََشآُء وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam
bumi/negeri ini menjadi pergi menuju daripadanya kemana saja dia

kehendaki

Yusuf:56

نَّا َلُهۥ ِفى ٱأْلَرِْض إِنَّا َمكَّ
sesungguhnya kami (kami) memberi kedudukan baginya di dalam

bumi
Al-Kahfi:84

نَُّٰكْم ِفى ٱأْلَرِْض َوَلَقْد َمكَّ
dan sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di dalam bumi Al-A'raaf:10 نَُّٰكْم َمكَّ

نَُّٰكْم ِفيِه نَُّٰهْم ِفيَمآ إِن مَّكَّ َوَلَقْد َمكَّ
dan sesungguhnya kami telah teguhkan mereka di dalam hal tidak

kami telah menempatkan kalian tentang (kebenaran) itu
Al-Ahqaaf:26 نَُّٰهْم َمكَّ

نِّى ِفيِه َربِّى َخيٌْر َقاَل َما َمكَّ
dia mengatakan apa menempatkan aku tentang (kebenaran) itu

Tuhanku kebaikan
Al-Kahfi:95 نِّى َمكَّ

ثُمَّ َجَعْلنَُٰه نُطْفًَة ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ
kemudian telah kami jadikannya air mani di dalam tambahan tempat

menetap kuat / kokoh / kedudukan tinggi

Al-
Mu'minuun:13

مَِّكنيٍ
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KosakataAlQuran

 فََجَعْلنَُٰه ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ
lalu (kami) menjadikannya di dalam tambahan tempat menetap kuat /

kokoh / kedudukan tinggi
Al-Mursalaat:21

نَُّٰكْم ِفيِه نَُّٰهْم ِفيَمآ إِن مَّكَّ َوَلَقْد َمكَّ
dan sesungguhnya kami telah teguhkan mereka di dalam hal tidak

kami telah menempatkan kalian tentang (kebenaran) itu
Al-Ahqaaf:26 نَُّٰكْم مَّكَّ

نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض َما َلْم نَُمكِّن لَُّكْم مَّكَّ
kami telah teguhkan mereka di dalam muka bumi apa yang belum

kami meneguhkan bagi kalian
Al-An'aam:6 نَُّٰهْم مَّكَّ

َلٰوةَ نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض أََقاُموا۟ ٱلصَّ ٱلَِّذيَن إِن مَّكَّ
orang-orang yang jika kami telah teguhkan mereka di dalam muka

bumi mereka menegakkan sholat
Al-Hajj:41

نَُّٰهْم ِفى ٱأْلَرِْض َما َلْم نَُمكِّن لَُّكْم مَّكَّ
kami telah teguhkan mereka di dalam muka bumi apa yang belum

kami meneguhkan bagi kalian
Al-An'aam:6 نَُمكِّن

نُتََخطَّْف ِمْن أَرِْضنَآ أََو َلْم نَُمكِّن لَُّهْم َحرًَما َءاِمنًا
disambarlah petir/diusir dari negeri kami atau setiap tidak kami

meneguhkan bagi/kepada mereka haram aman
Al-Qashash:57

َ َلُهْم ِدينَُهُم ٱلَِّذى ٱرْتََضىٰ َلُهْم ننَّ َوَليَُمكِّ
dan sungguh akan diteguhkan bagi mereka agama mereka yang dia

meridai / merelakan untuk mereka
An-Nuur:55 َ ننَّ َوَليَُمكِّ

َن مَٰ َن َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض َونُِرَى ِفْرَعْوَن َوهَٰ َونَُمكِّ
dan diteguhkan bagi mereka di dalam muka bumi dan telah

diperlihatkan (oleh dia[lk]) fir'aun dan Haman
Al-Qashash:6 َن َونَُمكِّ
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ا ل م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jumlah cukup, angin, bayu,

kentut, nafas, lingkaran, belit, belitan, tumpukan, cerobong, susun, rak,
timbunan, onggokan, jumlah besar, barang, bahan, kesanggupan,

kesesakan, hal menghafalkan, tipuan, orang banyak, kelompok, banyak
penonton, orang ramai, pergaulan, bondong, kelimun

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi, diisi, memenuhi,
menempati, terisi, dipenuhi, membuat, melayani, menjejali, menguruk,
memperhimpitkan, menampal, memperhimpit-himpitkan, menimbuni,

menutup, menumpukkan, menyusun, melonggokan, mengatur,
memberitahukan, bekerja sbg pengganti, menyumbat, memadatkan,

memasukkan, menyumpalkan, bertambah gemuk, menjejalkan, mengasak,
menghafalkan, menghafal, memasukkan dgn paksa, membleseki, makan

dgn lahap, dipompa, menipu, belajar tergesa-gesa, membernaskan,
mencium, berkerumun, berjejal, mendesak, berdesak-desak, melilit,

berbelit

ٌ َمأَل لِْلَمإَلِ أَلَْمأَلَنَّ فََمالِـُٔوَن ِبٱمْلإََلِ
pemuka-pemuka kepada pembesar-

pembesar
sungguh aku akan

memenuhi
maka (mereka[lk])

yang menjadi penuh
dengan

pemimpin/golongan

َوَمأَلَهُۥ َومَلُلِئَْت ْلُء مِّ ُملِئَْت َمأَلٌ
dan pemuka-
pemukanya dan tentudipenuhi sepenuhnya dipenuhi (olehnya) pemuka-pemuka

َ ٱمْلأََل يِ۟هۦٓ َوَمإَلِ يِ۟هۦ َوَمإَلِ يِ۟هْم َوَمإَلِ َوَمأَلَهُۥ
pembesar dan pemuka-

pemukanya
dan pemuka-
pemukanya

dan pemuka-
pemuka mereka

dan pemuka-
pemukanya

ٱْمتأََلِْت ٱمْلإََلِ
apakah kamu[pr] telah penuh pemuka-pemuka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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KosakataAlQuran

َما َكاَن لِىَ ِمْن ِعْلمٍۭ ِبٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰٓ إِذْ يَْختَِصُموَن
tidak adalah dia bagiku dari pengetahuan dengan pemimpin/golongan

sangat tinggi ketika mereka bersengketa
Shaad:69 ِبٱمْلإََلِ

فَِإنَُّهْم َلَءاِكُلوَن ِمنَْها فََمالِـُٔوَن ِمنَْها ٱْلبُطُوَن
maka sesungguhnya mereka benar-benar mereka memakan dari

padanya (buah pohon) maka (mereka[lk]) yang menjadi penuh dari
padanya (buah pohon) perut-perut

Ash-Shaafaat:66
فََمالِـُٔوَن

فََمالِـُٔوَن ِمنَْها ٱْلبُطُوَن
maka (mereka[lk]) yang menjadi penuh dari padanya perut-perut

Al-Waqi'a:53

َن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم أَْجَمِعنَي ملَّ
sesungguhnya siapa dia mengikuti kamu dari mereka sungguh aku
akan memenuhi neraka jahanam diantara kalian mereka semuanya

Al-A'raaf:18 أَلَْمأَلَنَّ
َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن

sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari/dengan jin-jin dan
manusia mereka semuanya

Huud:119

َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari jin-jin dan

manusia mereka semuanya
As-Sajdah:13

ن تَِبَعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّ
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam daripadamu dan

diantara orang dia mengikuti kamu dari mereka mereka semuanya
Shaad:85

ِحٌر َعلِيٌم ذَا َلسَٰ َقاَل لِْلَمإَلِ َحْوَلُهۥٓ إِنَّ هَٰ
dia mengatakan kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya

sesungguhnya ini sungguh penyihir sangat mengetahui
Asy-Syu'araa':34 لِْلَمإَلِ

َويَْصنَعُ ٱْلفُْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمأَلٌ مِّن َقْوِمِهۦ
dan membuat perahu dan setiap kali melewati atasnya pemuka-

pemuka dari kaumnya
Huud:38 ٌ َمأَل

َمآَء فََوَجْدنََٰها ُملِئَْت َحرًَسا َشِديًدا َوُشُهبًا َوأَنَّا مَلَْسنَا ٱلسَّ
dan bahwasannya (kami) menyentuh langit maka (kami)

mendapatinya dipenuhi (olehnya) penjagaan sangat keras/berat dan
suluh api yang menyala

Al-Jinn:8
ُملِئَْت

ْلُء ٱأْلَرِْض ذََهبًا فََلن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم مِّ
maka tidak dia menerima dari seorang diantara mereka sepenuhnya

bumi emas
Ali-Imran:91 ْلُء مِّ

َلِو ٱطََّلْعَت َعَليِْهْم َلَولَّيَْت ِمنُْهْم ِفرَاًرا َومَلُلِئَْت ِمنُْهْم ُرْعبًا
jika (kamu) melihat atas mereka tentu (kamu) memalingkan dari

mereka pelarian dan tentudipenuhi dari mereka ketakutan
Al-Kahfi:18 َومَلُلِئَْت
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KosakataAlQuran

َوَمأَلَهُۥ ِزينًَة َوأَْمواًَٰل ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta kekayaan di dalam

kehidupan dunia
Yunus:88 َوَمأَلَهُۥ

إِنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفى ٱأْلَرِْض يِ۟هْم أَن يَفِْتنَُهْم َو َوَمإَلِ
dan pemuka-pemuka mereka akan (ia) memfitnah mereka dan

sesungguhnya kami fir'aun perbuatan sewenang-wenang di dalam
bumi

Yunus:83 يِ۟هْم َوَمإَلِ

يِ۟هۦ ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka (rasul-rasul) Musa

dengan ayat-ayat Kami kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-A'raaf:103 يِ۟هۦ َوَمإَلِ

يِ۟هۦ ِبـَٔايَِٰتنَا فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما مُّْجرِِمنَي َوَمإَلِ
dan pemuka-pemukanya dengan ayat-ayat Kami maka mereka

menyombongkan diri dan adalah mereka kaum orang-orang yang
berbuat dosa

Yunus:75

يِ۟هۦ فَٱتَّبَُعٓوا۟ أَْمَر ِفْرَعْوَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka mereka mengikuti

perintah fir'aun
Huud:97

يِ۟هۦ فَٱْستَْكبَُروا۟ وََكانُوا۟ َقْوًما َعالِنَي إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya maka/tetapi mereka takabur

dan adalah mereka kaum orang-orang yang sombong

Al-
Mu'minuun:46

يِ۟هۦ  َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Az-Zukhruf:46

يِ۟هۦٓ بَِّك إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ نَاِن ِمن رَّ فَذَِٰنَك بُرْهَٰ
maka inilah/demikian itu dua bukti (mukjizat) dari tuhanmu kepada

fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-Qashash:32 يِ۟هۦٓ َوَمإَلِ

َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ٱمْلأََلَ يَأْتَِمُروَن ِبَك لِيَْقتُُلوَك
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya pembesar musyawarah

dengan/tentang kamu untuk membunuhmu
Al-Qashash:20 َ ٱمْلأََل

َقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka dari kaumnya Al-A'raaf:60 ُ ٱمْلأََل

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦٓ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:66

َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya
Al-A'raaf:75
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َقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن ٱْستَْكبَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َلنُْخرَِجنََّك
dia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang kalian mencari

kesombongan diri dari kaumnya untuk diusir kamu (oleh kami)
Al-A'raaf:88

َوَقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Al-A'raaf:90

َقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dia mengatakan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun

Al-A'raaf:109

َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْومِ ِفْرَعْوَن
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaum fir'aun

Al-A'raaf:127

فََقاَل ٱمْلأََلُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya
Huud:27

يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََلُ أَفْتُوِنى ِفى رُْءيَٰىَ إِن ُكنتُْم لِلرُّْءيَا تَْعبُُروَن
wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di dalam mimpiku

jika adalah kalian bagi mimpi ajarkan
Yusuf:43

۟ َوَقاَل ٱمْلأََلُ ِمن َقْوِمِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan dia mengucapkan pemuka-pemuka dari kaumnya orang-orang

yang mereka mengingkari

Al-
Mu'minuun:33

ُ  َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰٓأَيَُّها ٱمْلأََل
dan dia mengucapkan fir'aun wahai pemuka-pemuka

Al-Qashash:38

۟ َوٱنطََلَق ٱمْلأََلُ ِمنُْهْم أَِن ٱْمُشوا
dan pergilah pemuka-pemuka dari mereka agar/hendalah (kalian[lk])

berjalanlah
Shaad:6

ذَآ فََقاَل ٱمْلََلؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقْوِمِهۦ َما هَٰ
lalu ia mengatakan pemuka-pemuka orang-orang yang mereka

mengingkari dari kaumnya tidaklah ini

Al-
Mu'minuun:24

۟ ٱمْلََلؤُا
َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ إِنِّىٓ أُْلِقىَ إَِلىَّ ِكتٌَٰب َكِريٌم

dia mengatakan wahai pemuka-pemuka sesungguhnya aku
dijatuhkan/lemparkan kepadaku catatan / ketetapan (ia[lk]) yang

sangat mulia

An-Naml:29

َقاَلْت يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَفْتُوِنى ِفىٓ أَْمِرى
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka terangkanlah kepadaku di

dalam / pada urusanku
An-Naml:32

َقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱمْلََلؤُا۟ أَيُُّكْم يَأِْتيِنى ِبَعرِْشَها
dia mengatakan wahai pemuka-pemuka siapa diantara kalian

mendatangkan kepadaku dengan singgasananya
An-Naml:38
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أََلْم تََر إَِلى ٱمْلإََلِ ِمۢن بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada pemuka-

pemuka dari Bani Israil
Al-Baqarah:246 ٱمْلإََلِ

ُعوَن إَِلى ٱمْلإََلِ ٱأْلَْعَلىٰ َويُْقذَفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب مَّ الَّ يَسَّ
tidak mendengarkan kepada pemuka-pemuka sangat tinggi dan

dilempari dari setiap (ia[lk]) yang menepikan
Ash-Shaafaat:8

ِزيٍد يَْوَم نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل ٱْمتأََلِْت َوتَُقوُل َهْل ِمن مَّ
pada hari kami mengatakan untuk neraka jahanam apakah apakah

kamu[pr] telah penuh danmengucapkan apakah dari tambahan
Qaaf:30 ٱْمتأََلِْت
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ح ل م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna asin, garam

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggarami, mengasinkan,
mengasini, memberi garam pd

ِمْلحٌ
asin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج ذَا َعذٌْب فُرَاٌت َوهَٰ هَٰ
ini tawar tawar / segar dan ini asin pahit / asin Al-Furqon:53 ِمْلحٌ

ذَا ِمْلحٌ أَُجاٌج َوِمن ُكلٍّ تَأُْكُلوَن َلْحًما طَِريًّا َوهَٰ
dan ini asin pahit / asin dan dari tiap-tiap kalian makan daging benar-

benar lembut/yang baru
Faathir:12
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ق ل م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yg menimbulkan hasrat, yg

memikat hati, kemiskinan, kemelaratan, kepapaan, kefakiran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memusnahkan,

menghapuskan, mempertiadakan, menyapu bersih, menyikat,
mengganyang, memberantas

إِْملٍَٰق
perwujudan kepaan/kemiskinan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكم مِّْن إِْملٍَٰق
dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian dari perwujudan

kepaan/kemiskinan
Al-An'aam:151 إِْملٍَٰق

إِيَّاُكْم واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكْم َخْشيََة إِْملٍَٰق نَّْحُن نَْرزُُقُهْم َو
dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut perwujudan

kepaan/kemiskinan kami memberi rezeki mereka[lk] dan kepada
kalian

Al-Isra:31
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ك ل م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , ratu, king, aji, malik, milik,

kekayaan, harta, harta benda, sifat, khasiat, ciri, tanah milik, raja,
penguasa, tuan, berdaulat, merdeka, tak terbatas, istimewa, berkuasa

penuh, congkak, sombong, mujarab, kepunyaan, hak milik, tempat milik,
kepemilikan, pemilikan, kemilikan, mistar, penggaris, garisan, syah, aji,
belebas, pangeran, tokoh, putera, orang yang berpengaruh, pengadilan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, memiliki, punya, mempunyai,
ada, mengalami, mendapatkan, mendapat, menemukan, memperoleh,

mendapati, ingin, memegang, menyuruh, memberi, menyajikan,
mengizinkan, berbicara, paham, menguraikan, tdk dpt menjawab,

mempersandangkan, memerintah, menguasai, mencengkam, merajalela,
mengampukan, memerintah, menguasai, mencengkam, merajalela,
mengampukan, bersuka cita, gembira, girang, menggembirakan,

menggirangkan, membuat ria, hormat bernama, mencapai, menghubungi,
memegang.

تَْملَِك ِبٱمْلُْلِك ِبٱمْلَلَِٰٓئَكِة ِبَمْلِكنَا أَْملُِك
menguasai dengan

pemerintahan/kerajaan dengan malaikat dengan kekuasaan
kami aku berkuasa

َشيْـًٔا تَْملُِكوَن تَْملُِكُهْم تَْملُِك تَْملَِك
menguasai menguasai memerintah

mereka[lk] menguasai menguasai

َمَلَكْت َمَلٌك َمَلًكا لِْلَملَِٰٓئَكِة َشيْـًٔا
dia menguasai malaikat seorang malaikat kepada para

malaikat menguasai

َمَلُكوِت َمَلُكوُت َمَلُكوَت َمَلَكنْيِ َمَلَكْت
kerajaan kekuasaan kerajaan malaikat keduanya dia menguasai
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َملًِكا َملَِٰٓئَكٌة َملَِٰٓئَكًة َمَلْكتُم َمَلُكوِت
seorang raja malaikat malaikat-malaikat (kalian) menguasai kerajaan

لِِك مَٰ لَِك مَٰ َملِيٍك َملِِك َملًِكا
yang menguasi/raja yang

merajai/menguasai yang menguasi/raja yang menguasi/raja seorang raja

ُمْلِك ُمْلُك ُمْلَكُهۥ ُمْلًكا لِِك مَٰ
kerajaan kerajaan yang menjadi

kerajaannya
yang menjadi

kerajaan yang menguasi/raja

لَِٰٓئَكًة مَّ َلُك مَّ َلٍك مَّ ُمْلِكِهۦٓ ُمْلِك
malaikat-malaikat malaikat malaikat kerajaannya kerajaan

ْلًكا مُّ ُلوًكا مُّ ْمُلوًكا مَّ لٌِك مَّ لَِٰٓئَكًة مَّ
yang menjadi

kerajaan penguasa-penguasa (ia[lk]) yang
dikuasai seorang raja malaikat-malaikat

َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ َوَملَِٰٓئَكتُُهۥ َوَملَِٰٓئَكتَُهۥ ْلُك مُّ ْلًكا مُّ
dan malaikat-
malaikatnya

dan malaikat-
malaikat-nya

dan malaikat-
malaikatnya kerajaan yang menjadi

kerajaan

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱمْلََلُك َوُمْلٍك َوُمْلًكا َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ
dan Malaikat dan malaikat kerajaan kerajaan dan malaikat-

malaikatnya

لُِك يَٰمَٰ يَْملُِكوَن يَْملُِك َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة
hai malik menguasai dia menguasai dan para Malaikat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل رَبِّ إِنِّى آَل أَْملُِك إاِلَّ نَفِْسى َوأَِخى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa kecuali

diriku dan saudaraku
Al-Maidah:25 أَْملُِك
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ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

kemanfaatan
Al-A'raaf:188

ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى َضرًّا واََل نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

pemberian bahaya dan tidak kemanfaatan
Yunus:49

َقْد َكانَْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفىٓ إِبْرَِٰهيَم أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَمآ أَْملُِك َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َشىٍْء
sungguh telah adalah ia bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam /

pada Ibrahim sungguh memohonkan ampun bagimu dan tidak aku
berkuasa bagimu dari Allah dari sesuatu

Al-
Mumtahinah:4

ُقْل إِنِّى آَل أَْملُِك َلُكْم َضرًّا واََل رََشًدا
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa

bagi kalian pemberian bahaya dan tidak petunjuk yang lurus
Al-Jinn:21

َقاُلوا۟ َمآ أَْخَلفْنَا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكنَا
mereka berkata tidak (kami) menyalahi/melanggar tempat /waktu

yang dijanjikan kepada kamu dengan kekuasaan kami
Thaahaa:87 ِبَمْلِكنَا

لَّْو َما تَأِْتينَا ِبٱمْلَلَِٰٓئَكِة
mengapa tidak ia akan mendatangkan kepada kami dengan malaikat Al-Hijr:7 ِبٱمْلَلَِٰٓئَكِة

َونَْحُن أََحقُّ ِبٱمْلُْلِك ِمنُْه
dan kami lebih berhak dengan pemerintahan/kerajaan dari padanya Al-Baqarah:247 ِبٱمْلُْلِك

َوَمن يُرِِد الـلَّـُه ِفتْنَتَُهۥ فََلن تَْملَِك َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan barangsiapa dia menghendaki Allah fitnahnya maka tidak

menguasai baginya dari Allah sesuatu
Al-Maidah:41 تَْملَِك

يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19 تَْملُِك

إِنِّى َوَجدتُّ ٱْمَرأَةً تَْملُِكُهْم َوأُوِتيَْت ِمن ُكلِّ َشىٍْء
sesungguhnya aku (aku) menjumpai seorang wanita memerintah

mereka[lk] dan (ia) diberi / dianugerahi dari setiap sesuatu
An-Naml:23 تَْملُِكُهْم

ُقل لَّْو أَنتُْم تَْملُِكوَن َخزَآِئَن رَْحَمِة َربِّىٓ
kamu hendaklah mengatakan kalau seandainya kalian menguasai

perbendaharaan rahmat Tuhanku
Al-Isra:100 تَْملُِكوَن

فَاَل تَْملُِكوَن لِى ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
maka tidaklah menguasai bagi aku dari Allah sesuatu

Al-Ahqaaf:8
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ُقْل أََوَلْو َكانُوا۟ اَل يَْملُِكوَن َشيْـًٔا واََل يَْعِقُلوَن يَْعِقُلوَن
kamu hendaklah mengatakan atau setiap adalah mereka adalah

mereka tidak menguasai sesuatu mereka menggunakan akal mereka
menggunakan akal

Az-Zumar:43
َشيْـًٔا

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة َو
dan ketika dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat Al-Baqarah:30 لِْلَملَِٰٓئَكِة

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Baqarah:34

ثُمَّ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم
kemudian kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-A'raaf:11

إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة  َو
dan tatkala dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat

Al-Hijr:28

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Isra:61

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Al-Kahfi:50

إِذْ ُقْلنَا لِْلَملَِٰٓئَكِة ٱْسُجُدوا۟ ِلَءاَدَم َو
dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat kalian hendaklah

bersujud kepada Adam
Thaahaa:116

 َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ يَُقوُل لِْلَملَِٰٓئَكِة
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya kemudian dia

mengatakan kepada para malaikat
Saba':40

 إِذْ َقاَل َربَُّك لِْلَملَِٰٓئَكِة
ketika dia mengatakan tuhanmu kepada para malaikat

Shaad:71

َوَلْو أَنزَْلنَا َمَلًكا لَُّقِضىَ ٱأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُنظَُروَن
dan kalau kami telah menurunkan seorang malaikat tentu dia telah

diputuskan perkata itu kemudian tidak mereka diberi tangguh
Al-An'aam:8 َمَلًكا

َوَلْو َجَعْلنَُٰه َمَلًكا لََّجَعْلنَُٰه رَُجاًل
dan jika telah kami jadikannya seorang malaikat niscaya kami

menjadikannya orang laki-laki
Al-An'aam:9

َمآِء َمَلًكا رَُّسواًل َلنَزَّْلنَا َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
niscaya menurunkan atas mereka dari langit seorang malaikat seorang

rasul
Al-Isra:95
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َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َمَلٌك
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya malaikat Al-An'aam:8 َمَلٌك

 وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل َلُكْم إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

bagi kalian sesungguhnya aku malaikat
Al-An'aam:50

 أَْو َجآَء َمَعُهۥ َمَلٌك
atau dia datang bersama dia malaikat

Huud:12

 وآََل أَْعَلُم ٱْلَغيَْب وآََل أَُقوُل إِنِّى َمَلٌك
dan tidak paling mengetahui yang gaib dan tidak aku mengatakan

sesungguhnya aku malaikat
Huud:31

ذَآ إاِلَّ َمَلٌك َكِريٌم إِْن هَٰ
tidak lain ini melainkan/hanyalah malaikat (ia[lk]) yang sangat mulia

Yusuf:31

َلوآَْل أُنِزَل إَِليِْه َمَلٌك فَيَُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا
mengapa tidak dia menurunkan kepadanya malaikat maka adalah

bersama dia peringatan besar
Al-Furqon:7

۟ نُُكْم ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَُعوُلوا أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau apa dia menguasai tangan kanan kalian itu lebih dekat bahwa

tidak kalian menganiaya diri
An-Nisa:3 َمَلَكْت

نُُكْم ِكتََٰب الـلَّـِه َعَليُْكْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan wanita yang bersuami dari isteri-isteri kecuali apa dia menguasai

tangan kanan kalian kitab/catatan Allah atas kalian
An-Nisa:24

نُُكم مِّن فَتَيَِٰتُكُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت فَِمن مَّا َمَلَكْت أَيْمَٰ
maka dari apa dia menguasai tangan kanan kalian dari pemudi-

pemudi kalian perempuan-perempuan yang beriman
An-Nisa:25

نُُكْم ِبيِل َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ َوٱبِْن ٱلسَّ
dan ibnu (orang) jalan dan tidak dia menguasai tangan kanan kalian

An-Nisa:36

نُُهْم ُلوا۟ ِبرَآدِّى ِرزِْقِهْم َعَلىٰ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ فََما ٱلَِّذيَن فُضِّ
maka tidak orang-orang yang (mereka) sangat dilebihkan dengan

mengembalikan/berikan rezki mereka atas/terhadap apa dia
menguasai tangan kanan mereka

An-Nahl:71

نُُهْم إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa (budak) dia

menguasai tangan kanan mereka
Al-Mu'minuun:6

نُُهنَّ أَْو بَِنىٓ أََخوَِٰتِهنَّ أَْو ِنَسآِئِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau anak laki-laki saudara wanita mereka[pr] atau wanita-wanita

mereka atau apa dia menguasai budak-budak mereka[pr]
An-Nuur:31
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نُُكْم ا َمَلَكْت أَيْمَٰ َوٱلَِّذيَن يَبْتَُغوَن ٱْلِكتََٰب ِممَّ
dan orang-orang yang mereka menginginkan kitab dari apa dia

menguasai tangan kanan kalian
An-Nuur:33

نُُكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لِيَْستَـِْٔذنُكُم ٱلَِّذيَن َمَلَكْت أَيْمَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani hendaklah (ia) meminta

izin kepada kalian orang-orang yang dia menguasai tangan kanan
kalian

An-Nuur:58

نُُكم َهل لَُّكم مِّن مَّا َمَلَكْت أَيْمَٰ
apakah bagi kalian dari apa (hamba sahaya) dia menguasai tangan

kanan kalian
Ar-Ruum:28

آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

إاِلَّ َما َمَلَكْت يَِمينَُك
kecuali apa dia menguasai tangan kananmu

Al-Ahzab:52

نُُهنَّ واََل ِنَسآِئِهنَّ واََل َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan tidak wanita-wanita mereka dan tidak apa-apa dia menguasai

budak-budak mereka[pr]
Al-Ahzab:55

نُُهْم إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa dia menguasai

tangan kanan mereka
Al-Ma'arij:30

إآِلَّ أَن تَُكونَا َمَلَكنْيِ
kecuali bahwa/supaya adalah kalian malaikat keduanya Al-A'raaf:20 َمَلَكنْيِ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ وََكذَٰلَِك نُِرٓى إِبْرَِٰهيَم َمَلُكوَت ٱلسَّ
dan demikianlah kami memperlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan

bumi
Al-An'aam:75 َمَلُكوَت

ُقْل َمۢن ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan siapakah dengan tangannya kekuasaan

setiap sesuatu

Al-
Mu'minuun:88 َمَلُكوُت

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َن ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء َو فَُسبْحَٰ
maka maha suci yang dengan tangannya kekuasaan setiap sesuatu

dan kepadaNya kalian dikembalikan
YaaSiin:83
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََوَلْم يَنظُُروا۟ ِفى َمَلُكوِت ٱلسَّ
tidakkah dia melihat di dalam kerajaan langit dan bumi Al-A'raaf:185 َمَلُكوِت

أَْو َما َمَلْكتُم مَّفَاِتَحُهۥٓ أَْو َصِديِقُكْم
atau apa (rumah) (kalian) menguasai kuncinya atau teman-teman

kalian
An-Nuur:61 َمَلْكتُم

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
dan sekiranya ia menghendaki Allah tentu (ia[lk]) akhirnya

menurunkan malaikat-malaikat

Al-
Mu'minuun:24 َملَِٰٓئَكًة

 َقاُلوا۟ َلْو َشآَء َربُّنَا أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
mereka berkata kalau ia menghendaki tuhan kami tentu (ia[lk])

akhirnya menurunkan malaikat-malaikat
Fush-Shilat:14

ذَا َمثاًَل َب ٱلنَّاِر إاِلَّ َملَِٰٓئَكًة َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ َوَما َجَعْلنَآ أَْصحَٰ
dan tidak kami jadikan penghuni neraka kecuali malaikat-malaikat

apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-
Muddaththir:31

ُقل لَّْو َكاَن ِفى ٱأْلَرِْض َملَِٰٓئَكٌة يَْمُشوَن ُمطَْمِئنِّنَي
kamu hendaklah mengatakan jikalau adalah dia di dalam bumi
malaikat berjalan-jalan orang-orang yang tenang dan tenteram

Al-Isra:95 َملَِٰٓئَكٌة
َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ َعَليَْها َملَِٰٓئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد

kayu apinya / bahan bakarnya manusia dan batu-batu diatasnya
malaikat orang yang kasar amat kesulitan

At-Tahriim:6

لَُّهُم ٱبَْعْث َلنَا َملًِكا نُّقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
untuk mereka kamu angkatlah bagi kami seorang raja kami diperangi

di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:246 َملًِكا

 إِنَّ الـلَّـَه َقْد بََعَث َلُكْم طَاُلوَت َملًِكا
sesungguhnya Allah sungguh telah dia mengangkat bagi kalian talut

seorang raja
Al-Baqarah:247

َملِِك ٱلنَّاِس
yang menguasi/raja manusia An-Nas:2 َملِِك

ْقتَِدرٍۭ ِفى َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ
di dalam tempat duduk kebenaran disisi yang menguasi/raja orang

yang berkuasa
Al-Qamar:55 َملِيٍك

لَِك ٱمْلُْلِك تُؤِْتى ٱمْلُْلَك َمن تََشآُء ُقِل ٱللَُّهمَّ مَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai Tuhan yang merajai/menguasai

kerajaan kamu mendatangkan kerajaan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26 لَِك مَٰ

لِِك يَْومِ ٱلدِّيِن مَٰ
yang menguasi/raja hari pembalasan Al-Faatihah:4 لِِك مَٰ
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َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى َوَهْب لِى ُمْلًكا
dia mengatakan Tuhan ampunilah aku dan kamu bendaklah

memberikan aku yang menjadi kerajaan
Shaad:35 ُمْلًكا

َوالـلَّـُه يُؤِْتى ُمْلَكُهۥ َمن يََشآُء
dan Allah dia diberikan yang menjadi kerajaannya orang/siapadia

kehendaki
Al-Baqarah:247 ُمْلَكُهۥ

َوَشَدْدنَا ُمْلَكُهۥ َوَءاتَيْنَُٰه ٱْلِحْكَمَة َوفَْصَل ٱْلِخطَاِب
dan (kami) mengkuatkan yang menjadi kerajaannya dan kami telah

memberinya hikmah-hikmah dan memutuskan/menjelaskan
perkara/pembicaraan

Shaad:20

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidak kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan langit

dan bumi
Al-Baqarah:107 ُمْلُك

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Ali-Imran:189

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Maidah:17

إَِليِْه ٱمْلَِصيُر وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما َو مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak diantara

mereka berdua dan kepadaNya tempat kembali
Al-Maidah:18

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََلْم تَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan

langit dan bumi
Al-Maidah:40

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما ِفيِهنَّ مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi/milik Allah kerajaan langit dan bumi dan tidak tentang mereka

Al-Maidah:120

وَِٰت َوٱأْلَرِْض آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi tidak ada tuhan kecuali/selain

dia
Al-A'raaf:158

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ إِنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi ia

menghidupkan dan dia mematikan
At-Taubah:116

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah

tempat kembali
An-Nuur:42

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Furqon:2

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ثُمَّ إَِليِْه تُرَْجُعوَن مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi kemudian kepada-Nya kalian

dikembalikan
Az-Zumar:44
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْخُلُق َما يََشآُء مَٰ لِـلَّـِه ُمْلُك ٱلسَّ
bagi Allah kerajaan langit dan bumi dia menciptakan apa yang dia

kehendaki
Asy-Syuura:49

َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَما مَٰ َوتَبَارََك ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
dan (ia[lk]) menjadi sangat suci yang baginya kerajaan langit dan

bumi dan tidak diantara mereka berdua
Az-Zukhruf:85

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi

Al-Jaatsiyah:27

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يَْغِفُر مِلَن يََشآُء مَٰ َوهللَِِّ ُمْلُك ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dia mengampuni

kepada siapa dia kehendaki
Al-Fath:14

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi ia menghidupkan dan dia

mematikan
Al-Hadiid:2

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوإَِلى الـلَّـِه تُرَْجعُ ٱأْلُُموُر مَٰ لَُّهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah dia dikembalikan

segala urusan
Al-Hadiid:5

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ٱلَِّذى َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
yang baginya kerajaan langit dan bumi

Al-Buruuj:9

َن يَِٰطنُي َعَلىٰ ُمْلِك ُسَليْمَٰ َوٱتَّبَُعوا۟ َما تَتُْلوا۟ ٱلشَّ
dan mereka mengikuti apa mereka membaca syaitan-syaitan

atas/terhadap kerajaan sulaiman
Al-Baqarah:102 ُمْلِك

َوَقاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ َءايََة ُمْلِكِهۦٓ
dan dia mengucapkan kepada mereka nabi mereka sesungguhnya

tanda-tanda kerajaannya
Al-Baqarah:248 ُمْلِكِهۦٓ

وَِٰت اَل تُْغِنى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا مَٰ َلٍك ِفى ٱلسَّ وََكم مِّن مَّ
dan berapa banyak dari malaikat di dalam langit tidak dikayakan

pertolongan mereka sesuatu
An-Najm:26 َلٍك مَّ

َل ِبُكْم َلُك ٱمْلَْوِت ٱلَِّذى وُكِّ ُقْل يَتََوفَّىُٰكم مَّ
kamu hendaklah mengatakan dia mewafatkan kalian malaikat mati

yangdiserahi dengan/kepada kalian
As-Sajdah:11 َلُك مَّ

لَِٰٓئَكًة ِفى ٱأْلَرِْض يَْخُلفُوَن َوَلْو نََشآُء َلَجَعْلنَا ِمنُكم مَّ
dan jika dia menghendaki tentu (kami) menjadikan diantara kalian

malaikat-malaikat di dalam bumi menggantikan
Az-Zukhruf:60 لَِٰٓئَكًة مَّ
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لٌِك فَأَرَدتُّ أَْن أَِعيبََها وََكاَن َورَآَءُهم مَّ
maka apakah (aku) hendak bahwa merusaknya dan ia adalah

dibelakang mereka seorang raja
Al-Kahfi:79 لٌِك مَّ

ْمُلوًكا الَّ يَْقِدُر َعَلىٰ َشىٍْء َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل َعبًْدا مَّ
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan hamba (ia[lk])

yang dikuasai tidakmenguasai atas/terhadap sesuatu
An-Nahl:75 ْمُلوًكا مَّ

ُلوًكا إِذْ َجَعَل ِفيُكْم أَنِۢبيَآَء َوَجَعَلُكم مُّ
ketika ia menjadikan kepada kalian para nabi dan (ia) menjadikan

kalian penguasa-penguasa
Al-Maidah:20 ُلوًكا مُّ

ْلًكا َعِظيًما َوَءاتَيْنَُٰهم مُّ
dan kami telah memberikan kepada mereka yang menjadi kerajaan

sangat berlipat ganda
An-Nisa:54 ْلًكا مُّ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ْلُك ٱلسَّ أَْم َلُهم مُّ
ataukah bagi mereka kerajaan langit dan bumi Shaad:10 ْلُك مُّ

إِنَّ الـلَّـَه َوَملَِٰٓئَكتَُهۥ يَُصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ
sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dimohonkan rahmat

atas/terhadap nabi
Al-Ahzab:56 َوَملَِٰٓئَكتَُهۥ

ُهَو ٱلَِّذى يَُصلِّى َعَليُْكْم َوَملَِٰٓئَكتُُهۥ
dia yang dia shalat atas kalian dan malaikat-malaikat-nya Al-Ahzab:43 َوَملَِٰٓئَكتُُهۥ

َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ َورُُسلِِهۦ َوِجبِْريَل َوِميَكىَٰل
dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan mikail Al-Baqarah:98 َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ

َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ
dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya

Al-Baqarah:285

َوَمن يَْكفُْر ِبالـلَّـِه َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan barang siapa ia mengingkari dengan/kepada Allah dan malaikat-

malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat
An-Nisa:136

إِذَا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا َو
dan apabila kamu melihat kemudian kamu melihat kenikmatan

kerajaan sangat besar
Al-Insaan:20 َوُمْلًكا

َعَلىٰ َشَجرَِة ٱْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَبَْلىٰ
atas/terhadap pohon pengekalan kerajaan tidak binasa Thaahaa:120 َوُمْلٍك

َوٱمْلََلُك َعَلىٰٓ أَرَْجآِئَها َويَْحِمُل َعرَْش
dan malaikat atasku/terhadapku penjuru-penjuru langit dan membawa

arsy
Al-Haaqqah:17 َوٱمْلََلُك
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َوَجآَء َربَُّك َوٱمْلََلُك َصفًّا َصفًّا
dan dia datang tuhanmu dan malaikat barisan barisan

Al-Fajr:22

ِفى ظَُلٍل مَِّن ٱْلَغَمامِ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة
di dalam naungan dari awan / kabut dan Malaikat Al-Baqarah:210 َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة

ا ِبٱْلِقْسِط َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوأُ۟وُلوا۟ ٱْلِعْلمِ َقآِئمًۢ
dan para Malaikat dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan

berdiri dengan keadilan
Ali-Imran:18

أَنزََلُهۥ ِبِعْلِمِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْشَهُدوَن
dia menurunkannya dengan pengetahuannya dan Malaikat-Malaikat

mereka menyaksikan
An-Nisa:166

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93

َويَُسبِّحُ ٱلرَّْعُد ِبَحْمِدِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة ِمْن ِخيفَِتِهۦ
dan sungguh-sungguh akan mensucikan guruh dengan memuji-nya

dan Malaikat dari/karena takut kepadaNya
Arraad:13

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْدُخُلوَن َعَليِْهم مِّن ُكلِّ بَاٍب
dan para malaikat mereka masuk atas mereka dari setiap pintu

Arraad:23

ِمن َدآبٍَّة َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهْم اَل يَْستَْكِبُروَن
dari binatang melata dan para Malaikat dan mereka tidak mereka

hendak menyombongkan diri
An-Nahl:49

َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُروَن مِلَن ِفى ٱأْلَرِْض
dan malaikat bertasbih dengan memuji tuhan mereka dan memohon

ampun bagi orang di dalam bumi
Asy-Syuura:5

لِحُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَْعَد ذَٰلَِك ظَِهيٌر َوِجبِْريُل َوصَٰ
dan Jibril dan (ia[lk]) yang baik orang-orang yang beriman dan

malaikat sesudah itu pembantu/penolong
At-Tahriim:4

وُح َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َصفًّا يَْوَم يَُقوُم ٱلرُّ
pada hari dia mendirikan ruhul / roh dan malaikat barisan

An-Naba:38

أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َلْعنَُة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka atas mereka kutukan/laknat Allah dan para Malaikat

manusia mereka semuanya
Al-Baqarah:161 َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة

َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱْلِكتَِٰب َوٱلنَِّبيِّۦَن
dan hari akhirat dan malaikat dan Kitab dan nabi-nabi

Al-Baqarah:177
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أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهْم أَنَّ َعَليِْهْم َلْعنََة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka balasan mereka bahwasanya atas mereka kutukan Allah

dan para Malaikat dan manusia mereka semuanya
Ali-Imran:87

أَْو تَأِْتىَ ِبالـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َقِبياًل
atau mendatangkan dengan Allah dan Malaikat berhadap-hadapan

Al-Isra:92

ُقْل فََمن يَْملُِك ِمَن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai dari

Allah sesuatu
Al-Maidah:17 يَْملُِك

َما اَل يَْملُِك َلُكْم َضرًّا
apa tidak dia menguasai bagi kalian pemberian bahaya

Al-Maidah:76

َر َوَمن يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ أَمَّن يَْملُِك ٱلسَّ
siapkah yang dia menguasai pendengaran dan penglihatan dan

siapakah dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati
Yunus:31

َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَْملُِك َلُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menguasai

kepada mereka
An-Nahl:73

واََل يَْملُِك َلُهْم َضرًّا واََل نَفًْعا
dan ia tidak dia menguasai kepada mereka pemberian bahaya dan

tidak kemanfaatan
Thaahaa:89

فَٱْليَْوَم اَل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نَّفًْعا
maka pada hari ini tidak dia menguasai sebagian kalian bagi sebagian

yang lain kemanfaatan
Saba':42

فََٰعَة واََل يَْملُِك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ٱلشَّ
dan tidak dia menguasai orang-orang yang mereka memohon dari

selain dia syafa'at
Az-Zukhruf:86

ُقْل فََمن يَْملُِك َلُكم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
kamu hendaklah mengatakan maka barang siapa dia menguasai bagi

kalian dari Allah sesuatu
Al-Fath:11

اَل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم نَفًْعا واََل َضرًّا
tidak menguasai bagi diri mereka kemanfaatan dan tidak pemberian

bahaya
Arraad:16 يَْملُِكوَن

رِّ َعنُكْم واََل تَْحِوياًل فَاَل يَْملُِكوَن َكْشَف ٱلضُّ
maka tidak menguasai hilang bahaya dari kalian dan tidak

memindahkan
Al-Isra:56

ِن َعْهًدا فََٰعَة إاِلَّ َمِن ٱتََّخذَ ِعنَد ٱلرَّْحمَٰ الَّ يَْملُِكوَن ٱلشَّ
tidak menguasai syafa'at kecuali orang ia telah mengambil disisi

pemurah perjanjian
Maryam:87

واََل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم َضرًّا واََل نَفًْعا
dan tidak menguasai bagi diri mereka pemberian bahaya dan tidak

kemanfaatan
Al-Furqon:3
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واََل يَْملُِكوَن َمْوتًا واََل َحيَٰوةً واََل نُُشوًرا
dan tidak menguasai kematian dan tidak kehidupan dan tidak

kebangkitan
Al-Furqon:3

زَْق اَل يَْملُِكوَن َلُكْم ِرزًْقا فَٱبْتَُغوا۟ ِعنَد الـلَّـِه ٱلرِّ
tidak menguasai bagi kalian rizki maka carilah disisi Allah rizki

Al-Ankabuut:17

وَِٰت مَٰ اَل يَْملُِكوَن ِمثَْقاَل ذَرٍَّة ِفى ٱلسَّ
tidak menguasai seberat/sebesar zarrah/biji sangat kecil di dalam

langit
Saba':22

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ َما يَْملُِكوَن ِمن ِقطِْميٍر
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak

menguasai dari kulit tipis/kulit ari
Faathir:13

ِن اَل يَْملُِكوَن ِمنُْه ِخطَابًا ٱلرَّْحمَٰ
pemurah tidak menguasai dari padanya pembicaraan

An-Naba:37

لُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكم مَِّٰكثُوَن َونَاَدْوا۟ يَٰمَٰ
dan mereka menyeru hai malik hendaklah menyempurnakan atas
kami tuhanmu dia mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang

yang telah tetap tinggal

Az-Zukhruf:77
لُِك يَٰمَٰ

ُروَت َومَُٰروَت َوَمآ أُنِزَل َعَلى ٱمْلََلَكنْيِ ِببَاِبَل هَٰ
dan tidak dia menurunkan atas/terhadap dua malaikat di negeri Babil

harut dan marut
Al-Baqarah:102 ٱمْلََلَكنْيِ

واََل يَأُْمرَُكْم أَن تَتَِّخذُوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َوٱلنَِّبيِّۦَن أَْربَابًا
dan tidak dia menyuruh kalian bahwa kalian menjadikan malaikat-

malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan
Ali-Imran:80 ٱمْلَلَِٰٓئَكَة

َوَلْو أَنَّنَا نَزَّْلنَآ إَِليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكَة وََكلََّمُهُم ٱمْلَْوتَىٰ
dan kalau sekiranya Kami kami menurunkan kepada mereka

malaikat-malaikat dan dia benar-benar berbicara dengan mereka
kematian

Al-An'aam:111

َما نُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
tidak diturunkan malaikat-malaikat melainkan dengan benar

Al-Hijr:8

يُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ِبٱلرُّوحِ ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ
sungguh-sungguh akan menurunkan malaikat-malaikat dengan

ruh/wahyu dari urusan-nya atas/terhadap siapa dia kehendaki dari
hamba-hambanya

An-Nahl:2

يَْوَم يََرْوَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة اَل بُْشَرٰى
pada hari (mereka) melihat malaikat-malaikat tidak kabar gembira

Al-Furqon:22

ِهُدوَن أَْم َخَلْقنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكَة إِنَٰثًا َوُهْم شَٰ
ataukah (kami) menciptakan malaikat-malaikat orang-orang

perempuan dan mereka orang-orang yang telah menyaksikan

Ash-
Shaafaat:150
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َوتََرى ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َحآفِّنَي ِمْن َحْوِل ٱْلَعرِْش
dan kamu melihat malaikat-malaikat para pengerumun dari

sekitar/sekeliling 'arsy`
Az-Zumar:75

ِن َوَجَعُلوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ٱلَِّذيَن ُهْم ِعبَُٰد ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka menjadikan malaikat-malaikat orang-orang yang mereka

itu hamba-hamba pemurah
Az-Zukhruf:19

وَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة تَْسِميََة ٱأْلُنثَىٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َليَُسمُّ
sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada

akhirat sungguh dinamakan malaikat-malaikat nama perempuan
An-Najm:27

ُروَن تَْحِمُلُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َءاُل ُموَسىٰ َوَءاُل هَٰ
keluarga Musa dan keluarga Harun dia membawanya malaikat-

malaikat
Al-Baqarah:248 ٱمْلَلَِٰٓئَكُة

فَنَاَدتُْه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهَو َقآِئٌم يَُصلِّى ِفى ٱمْلِْحرَاِب
maka dia memanggilnya malaikat-malaikat dan dia yang menegakkan

dia shalat di dalam mihrab
Ali-Imran:39

إِذْ َقاَلِت ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يََٰمْريَُم َو
dan ketika kamu mengatakan malaikat-malaikat hai Maryam

Ali-Imran:42

إِذْ َقاَلِت ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يََٰمْريَُم
ketika kamu mengatakan malaikat-malaikat hai Maryam

Ali-Imran:45

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
sesungguhnya orang-orang yang dia mewafatkan mereka malaikat-

malaikat (keadaan) menganiaya diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nisa:97

بُوَن َوَمن يَْستَنِكْف َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَْستَْكِبْر واََل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ٱمْلَُقرَّ
dan tidak malaikat-malaikat orang-orang yang sangat didekatkan dan

barang siapa dia memohon keengganan dari hambanya dan dia
menjadi menyombongkan diri

An-Nisa:172

 َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidaklah mereka melihat kecuali/selain bahwa datang kepada mereka

malaikat-malaikat
Al-An'aam:158

ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung

mereka dan dirasakanlah siksa membakar
Al-Anfaal:50

فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Al-Hijr:30

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan zalim diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:28
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ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة طَيِِّبنَي يَُقوُلوَن َسلٌَٰم َعَليُْكُم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan baik/suci mereka mengatakan
kehormatan/kesejahteraan atas kalian

An-Nahl:32

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو يَأِْتىَ أَْمُر َربَِّك
apakah mereka melihat melainkan akan datang kepada mereka

malaikat-malaikat atau ia menghadiri/mendatangi ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33

 اَل يَْحزُنُُهُم ٱْلفَزَُع ٱأْلَْكبَُر َوتَتََلقَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidak (ia[lk]) menyusahkan mereka kejutan/kedahsyatan besar dan

(kamu) menemui mereka malaikat-malaikat
Al-Anbiyaa':103

َلوآَْل أُنِزَل َعَليْنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو نََرٰى َربَّنَا
mengapa tidak dia menurunkan atas kami malaikat-malaikat atau

kami melihat ya tuhan kami
Al-Furqon:21

مِ َونُزَِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة تَنِزياًل َمآُء ِبٱْلَغمَٰ َويَْوَم تََشقَُّق ٱلسَّ
dan pada hari (ia) sengaja membelah langit dengan awan/kabut dan

diturunkan malaikat-malaikat penurunan sempurna
Al-Furqon:25

فََسَجَد ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن
maka (ia [lk]) menyembah malaikat-malaikat semua diantara mereka

(mereka) semuanya
Shaad:73

 ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ تَتَنَزَُّل َعَليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian akan menurunkan atas

mereka malaikat-malaikat
Fush-Shilat:30

أَْو َجآَء َمَعُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ُمْقتَرِِننَي
atau dia datang bersama dia malaikat-malaikat orang-orang yang

cekatan menyertai
Az-Zukhruf:53

فََكيَْف إِذَا تََوفَّتُْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم
maka bagaimana apabila (kamu) supaya mewafatkan mereka

malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung
mereka

Muhammad:27

وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari

adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun
Al-Ma'arij:4

وُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر تَنَزَُّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menurunkan malaikat-malaikat dan roh/jibril padanya/pada malam

dengan seizin tuhan mereka dari setiap suatu perkara/urusan
Al-Qadr:4

ثُمَّ َعرََضُهْم َعَلى ٱمْلَلَِٰٓئَكِة
kemudian ia mengemukakan mereka atas/terhadap malaikat-malaikat Al-Baqarah:31 ٱمْلَلَِٰٓئَكِة

أَن يُِمدَُّكْم َربُُّكم ِبثَلَٰثَِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمنزَلِنَي
bahwa dia menolong kalian tuhan kalian dengan tiga ribu dari

malaikat-malaikat yang diturunkan
Ali-Imran:124
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ذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمَسوِِّمنَي هَٰ
ini dia membantu / memperpanjang kalian tuhan kalian dengan lima

ribu dari malaikat-malaikat para yang memakai tanda
Ali-Imran:125

أَنِّى ُمِمدُُّكم ِبأَْلٍف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمرِْدِفنَي
sesungguhnya Aku didatangkan bala bantuan kepada kalian (olehnya)

dengan seribu dari malaikat-malaikat orang-orang yang datang
berduyun-duyun

Al-Anfaal:9

 إِذْ يُوِحى َربَُّك إَِلى ٱمْلَلَِٰٓئَكِة
ketika dia mewahyukan tuhanmu kepada malaikat-malaikat

Al-Anfaal:12

أَفَأَْصفَىُٰكْم َربُُّكم ِبٱْلبَِننَي َوٱتََّخذَ ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة إِنَٰثًا
apakah mensifatkan/memilihkan kamu tuhan kalian dengan anak-
anak laki-laki dan dia mengambil dari/diantara malaikat-malaikat

orang-orang perempuan

Al-Isra:40

الـلَّـُه يَْصطَِفى ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل َوِمَن ٱلنَّاِس
Allah memilih dari malaikat-malaikat para utusan dan dari manusia

Al-Hajj:75

ثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ َجاِعِل ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل أُ۟ولِىٓ أَْجِنَحٍة مَّ
yang menjadikan malaikat-malaikat para utusan kaum sayap-sayap

dua dan bertiga dan berempat
Faathir:1

َوَقاَل ٱمْلَلُِك إِنِّىٓ أََرٰى
dan dia mengucapkan raja sesungguhnya aku (aku) memandang Yusuf:43 ٱمْلَلُِك

ا َجآَءهُ ٱلرَُّسوُل َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦ فََلمَّ
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya maka tatkala dia telah sampai padanya mengetahui
Yusuf:50

َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦٓ أَْستَْخلِْصُه لِنَفِْسى
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya akan mengikhlaskannya/memilihnya kepadaku/untukku
Yusuf:54

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Thaahaa:114

َلى الـلَّـُه ٱمْلَلُِك ٱْلَحقُّ فَتَعَٰ
maka sangat tinggi Allah raja sebenarnya

Al-
Mu'minuun:116

لَُٰم ٱمْلُؤِْمُن ٱمْلَُهيِْمُن ٱْلَعِزيزُ ٱمْلَلُِك ٱْلُقدُّوُس ٱلسَّ
raja sangat suci sejahtera (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang

mengaruniai kemanan orang yang mengawal / menjaga maha perkasa
Al-Hasyr:23

َقاُلوا۟ نَفِْقُد ُصَواَع ٱمْلَلِِك
mereka berkata mencari piala/tempat minum raja Yusuf:72 ٱمْلَلِِك
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 َكذَٰلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخذَ أََخاهُ ِفى ِديِن ٱمْلَلِِك
seperti itulah (kami) membuat tipu daya kepada yusuf tidak adalah
dia ia mengambil/menghukum saudaranya di dalam agama / aturan

raja

Yusuf:76

ٱمْلَلِِك ٱْلُقدُّوِس ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
raja sangat suci sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jumu'ah:1

َقاَلْت إِنَّ ٱمْلُُلوَك إِذَا َدَخُلوا۟ َقْريًَة أَفَْسُدوَها
dia mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk negeri

(kalian) merusaknya/membinasakannya
An-Naml:34 ٱمْلُُلوَك

َوَقتََل َداُوۥُد َجاُلوَت َوَءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك َوٱْلِحْكَمَة
dan dia membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah

kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251 ٱمْلُْلَك

 أَْن َءاتَىُٰه الـلَّـُه ٱمْلُْلَك
karena dia memberi kepadanya Allah kerajaan

Al-Baqarah:258

لَِك ٱمْلُْلِك تُؤِْتى ٱمْلُْلَك َمن تََشآُء ُقِل ٱللَُّهمَّ مَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai Tuhan yang merajai/menguasai

kerajaan kamu mendatangkan kerajaan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26

ن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء َوتَنزُِع ٱمْلُْلَك ِممَّ
dan kamu mencabut kerajaan dari siapa kamu menghendaki dan

kamu memuliakan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26

َقاُلٓوا۟ أَنَّىٰ يَُكوُن َلُه ٱمْلُْلُك َعَليْنَا
mereka berkata bahwasanya adalah mereka baginya kerajaan atas

kami
Al-Baqarah:247 ٱمْلُْلُك

وِر َوَلُه ٱمْلُْلُك يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
dan baginya kerajaan pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

Al-An'aam:73

ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُهْم
kerajaan pada hari itu bagi/pada Allah ia memberi keputusan diantara

mereka
Al-Hajj:56

ِن ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ لِلرَّْحمَٰ
kerajaan pada hari itu hak/benar kepada pemurah

Al-Furqon:26

 ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم َلُه ٱمْلُْلُك
demikian itu Allah tuhan kalian baginya kerajaan

Faathir:13

 ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربُُّكْم َلُه ٱمْلُْلُك
demikianlah Allah tuhan kalian baginya kerajaan

Az-Zumar:6

اِر َِن ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ ملِّ
kepunyaan siapa kerajaan hari ini kepunyaan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ghafir:16
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يََٰقْومِ َلُكُم ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم ظَِٰهِريَن ِفى ٱأْلَرِْض
hai kaumku untuk kalian kerajaan hari ini berkuasa di dalam bumi

Ghafir:29

َلُه ٱمْلُْلُك َوَلُه ٱْلَحْمُد
baginya kerajaan dan bagi-Nya puji-pujian

At-Taghaabun:1

 تَبَٰرََك ٱلَِّذى ِبيَِدِه ٱمْلُْلُك
dia memberikan berkah yang silih berganti yang dengan tangannya

kerajaan
Al-Mulk:1

لَِك ٱمْلُْلِك تُؤِْتى ٱمْلُْلَك َمن تََشآُء ُقِل ٱللَُّهمَّ مَٰ
kamu hendaklah mengatakan wahai Tuhan yang merajai/menguasai

kerajaan kamu mendatangkan kerajaan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26 ٱمْلُْلِك

 أَْم َلُهْم نَِصيٌب مَِّن ٱمْلُْلِك
atau bagi mereka pembagian besar dari kerajaan

An-Nisa:53

 رَبِّ َقْد َءاتَيْتَِنى ِمَن ٱمْلُْلِك
Tuhan sungguh telah Engkau telah menganugerahkan kepadaku

dari/sebagian kerajaan
Yusuf:101

 َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak adalah dia baginya sekutu di dalam kerajaan

Al-Isra:111

 َوَلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak (ia[lk]) mengambil anak dan tidak adalah dia baginya

sekutu di dalam kerajaan
Al-Furqon:2
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ل ل م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nama, golongan agama, nilai,

harga, pengukur, kategori, kaum agama, ummat agama, kopur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِملَِّتنَا ِملَِّتُكم ِملَّتَُهْم ِملََّة فَْليُْملِْل
agama kami agamamu agama mereka agama maka dia hendaklah

membaca

َوْليُْملِِل لَِّة مِّ لََّة مِّ ِملَِّتِهْم ِملَِّتنَا
maka dia hendaklah

dibaca agama agama agama mereka agama kami

ٱمْلِلَِّة
agama-agama

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

فَْليُْملِْل

ُقْل بَْل ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan bahkan agama Ibrahim lurus Al-Baqarah:135 ِملََّة

ُقْل َصَدَق الـلَّـُه فَٱتَِّبُعوا۟ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kamu hendaklah mengatakan dia membenarkan Allah maka kalian

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
Ali-Imran:95

َوُهَو ُمْحِسٌن َوٱتَّبَعَ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
dan dia yang melakukan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim

lurus
An-Nisa:125
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إِنِّى تَرَْكُت ِملََّة َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه
sesungguhnya aku (aku) meninggalkan agama kaum/orang-orang

tidak mereka beriman kepada Allah
Yusuf:37

َق َويَْعُقوَب َوٱتَّبَْعُت ِملََّة َءابَآِءٓى إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan aku mengikuti agama ayah-ayah Ibrahim dan ishaq dan yaqub

Yusuf:38

ثُمَّ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك أَِن ٱتَِّبعْ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kemudian kami telah wahyukan kepadamu agar/hendalah kamu

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
An-Nahl:123

َرٰى َحتَّىٰ تَتَِّبعَ ِملَّتَُهْم َوَلن تَرَْضىٰ َعنَك ٱْليَُهوُد واََل ٱلنَّصَٰ
dan tidak ia rela/senang padamu orang-orang Yahudi dan tidak orang-

orang nasrani sehingga mengikuti agama mereka
Al-Baqarah:120 ِملَّتَُهْم

ىٰنَا الـلَّـُه ِمنَْها إِْن ُعْدنَا ِفى ِملَِّتُكم بَْعَد إِذْ نَجَّ
jika dikembalikan di dalam agamamu sesudah ketika menyelamatan

kami Allah daripadanya
Al-A'raaf:89 ِملَِّتُكم

رِِهنَي َكارِِهنَي أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا َقاَل أََوَلْو ُكنَّا كَٰ
atau sungguh kembali di dalam agama kami dia mengatakan atau

setiap meskipun adalah kami orang-orang yang membenci
Al-A'raaf:88 ِملَِّتنَا

أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم َربُُّهْم َلنُْهلَِكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي
atau sungguh kembali di dalam agama kami maka (kamu)
wahyukanlah kepada mereka tuhan mereka sungguh akan

dibinasakan yang mendzalmi

Ibrahim:13

أَْو يُِعيُدوُكْم ِفى ِملَِّتِهْم َوَلن تُفْلُِحٓوا۟ إِذًا أَبًَدا
atau mengembalikan kalian di dalam agama mereka dan tidak untung

jika demikian selama-lamanya
Al-Kahfi:20 ِملَِّتِهْم

لََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا ِدينًا ِقيًَما مِّ
agama berdiri agama Ibrahim lurus Al-An'aam:161 لََّة مِّ

ىُٰكُم ٱمْلُْسلِِمنَي ِمن َقبُْل لََّة أَِبيُكْم إِبْرَِٰهيَم ُهَو َسمَّ مِّ
agama ayahmu Ibrahim dia menampakan kalian orang-orang yang

berserah diri / patuh dari sebelum
Al-Hajj:78

لَِّة إِبْرَِٰهيَم َوَمن يَْرَغُب َعن مِّ
dan barang siapa ia mencintai dari agama Ibrahim Al-Baqarah:130 لَِّة مِّ

رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwaadalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282
َوْليُْملِِل

5505

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

يُِملَّ

ذَا ِفى ٱمْلِلَِّة ٱأْلَِخرَِة َما َسِمْعنَا ِبهَٰ
tidak kami dengar dengan/hal ini di dalam agama-agama akhirat Shaad:7 ٱمْلِلَِّة
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ي ل م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna isi, inti, tampalan gigi,

plombiran, mual, muak, kejemuan, lapisan, lapis, bahan pengisi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendikte, mendiktekan,

memerintah, mengimlakan, menuliskan, mencatat, mencatatkan,
menyalin, menterjemahkan, menuliskan secara fonemis, menulis catatan

dgn tulisan biasa

نُْملِى َملِيًّا فَأَْمَليُْت تُْمَلىٰ أَْمَليُْت
kami memberi

tangguh penangguhan maka (aku)
memberi tangguh dibacakan (aku) tangguhkan

َوأُْملِى َوأَْمَلىٰ
dan (aku) memberi tangguh lah dan dipanjangkanlah angan-angan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْمَليُْت َلَها َوِهىَ ظَامِلٌَة
dan berapa banyak dari negeri (aku) tangguhkan padanya dan ia

(penduduknya) zalim
Al-Hajj:48 أَْمَليُْت

فَِهىَ تُْمَلىٰ َعَليِْه بُْكرَةً َوأَِصياًل
maka ia dibacakan atasnya diwaktu pagi dan petang Al-Furqon:5 تُْمَلىٰ

فَأَْمَليُْت لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن ِعَقاِب
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang yang mereka

mengingkari kemudian (aku) mengambil mereka maka bagaimana
adalah dia kesudahan-ku / hukuman-ku

Arraad:32
فَأَْمَليُْت

ِفِريَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر فَأَْمَليُْت لِْلكَٰ
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang kafir kemudian (aku)

mengambil mereka maka bagaimana adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Al-Hajj:44

يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َلِئن لَّْم تَنتَِه أَلَرُْجَمنََّك َوٱْهُجرِْنى َملِيًّا
wahai Ibrahim sungguh jika tidak menghentikannya sungguh akan

merajam kamu dan tinggalkan aku penangguhan
Maryam:46 َملِيًّا
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َنفُِسِهْم َ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنََّما نُْملِى َلُهْم َخيٌْر ألِّ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka mengingkari bahwasanya kami memberi tangguh kepada
mereka kebaikan bagi diri mereka

Ali-Imran:178
نُْملِى

إِنََّما نُْملِى َلُهْم لِيَزَْداُدٓوا۟ إِثًْما َوَلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
sesungguhnya hanyalah kami memberi tangguh kepada mereka

supaya mereka menambah dosa dan bagi mereka siksaan yang sangat
menghinakan

Ali-Imran:178

َل َلُهْم َوأَْمَلىٰ َلُهْم يْطَُٰن َسوَّ ٱلشَّ
syaitan (ia) telah benar-benar menggoda bagi mereka dan

dipanjangkanlah angan-angan bagi mereka
Muhammad:25 َوأَْمَلىٰ

َوأُْملِى َلُهْم إِنَّ َكيِْدى َمِتنٌي
dan (aku) memberi tangguh lah kepada mereka sesungguhnya tipu

daya pahala
Al-A'raaf:183 َوأُْملِى

َوأُْملِى َلُهْم إِنَّ َكيِْدى َمِتنٌي
dan (aku) memberi tangguh lah kepada mereka sesungguhnya tipu

daya pahala
Al-Qalam:45
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ع ن م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna balok, rintangan, halangan,

penghalang, kompleks, kayu, berkas, palang, perhentian, penghentian,
larangan, pencegahan, gangguan, penolakan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencegah, menghalangi,
menangkal, menolak, menjaga, menghalang, berhenti, menghentikan,

memberhentikan, mandek, mogok, memegat, menyetop, mencegat,
melarang, menyangkal, mengingkari, membantah, meniadakan,

memungkiri, menyalahkan, mempersalahkan, mungkir, menidakkan,
mempertiadakan, mempertidak, mempertidakkan, membukankan,

merintangi, mengecualikan, melarang masuk, mengganggu, melintang,
menghambat, memblokir, melintangi, menahan, menyembunyikan, tdk

memberi, mencabut, menghilangkan, menghindarkan, memalingkan
muka, memalingkan pandang

َمنََعنَآ َمنََعَك َمنَعَ َمْمنُوَعٍة تَْمنَُعُهم
mencegah /

melindungi kami
dia mencegah /

melindungi kamu
ia mencegah /
menghalangi

(ia[pr]) yang
dilindungi / dicegah

mencegah /
melindungi
mereka[lk]

اِنَعتُُهْم مَّ ُمِنعَ َمنُوًعا َمنََعُهْم َمنََعنَآ
(mereka[pr]) yang

mencegah /
mempertahankan

mereka

(dia[lk]) telah
dicegah / dilindungi

menahan / amat
kikir

(ia) mencegah /
melindungi mereka

mencegah /
melindungi kami

َويَْمنَُعوَن َونَْمنَْعُكم نَّاعٍ مَّ
dan mencegah / melindungi dan kami mencegah / melindungi

kalian yang sangat menghalangi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْم َلُهْم َءالَِهٌة تَْمنَُعُهم مِّن ُدوِننَا
ataukah bagi mereka tuhan-tuhan mencegah / melindungi mereka[lk]

dari selain kami
Al-Anbiyaa':43 تَْمنَُعُهم

الَّ َمْقطُوَعٍة واََل َمْمنُوَعٍة
tidak (ia[pr]) yang dipotong/ditumpas dan tidak (ia[pr]) yang

dilindungi / dicegah
Al-Waqi'a:33 َمْمنُوَعٍة
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َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدىٰٓ
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai tatkala datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Isra:94
َمنَعَ

َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدٰى
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai ketika datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Kahfi:55

َقاَل َما َمنََعَك أاَلَّ تَْسُجَد إِذْ أََمرْتَُك
dia mengatakan apa dia mencegah / melindungi kamu untuk tida

bersujud ketika aku memerintahkan kamu
Al-A'raaf:12 َمنََعَك

ُروُن َما َمنََعَك إِذْ َرأَيْتَُهْم َضلُّٓوا۟ َقاَل يَٰهَٰ
dia mengatakan hai Harun apa yang dia mencegah / melindungi kamu

ketika (kamu) melihat mereka mereka telah sesat
Thaahaa:92

َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبيََدىَّ
dia mengatakan hai iblis apa dia mencegah / melindungi kamu untuk

bersujud pada apa (aku) menciptakan dengan tangan-Ku
Shaad:75

َوَما َمنََعنَآ أَن نُّرِْسَل ِبٱأْلَيَِٰت
dan tidak mencegah / melindungi kami bahwa dikirimkan dengan

tanda-tanda
Al-Isra:59 َمنََعنَآ

َوَما َمنََعُهْم أَن تُْقبََل ِمنُْهْم نَفَقَٰتُُهْم
dan tidak (ia) mencegah / melindungi mereka bahwa diterima dari

mereka menafkahkan mereka
At-Taubah:54 َمنََعُهْم

ُه ٱْلَخيُْر َمنُوًعا إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya kebaikan

menahan / amat kikir
Al-Ma'arij:21 َمنُوًعا

ا رََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَِبيِهْم َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا ُمِنعَ ِمنَّا ٱْلَكيُْل فََلمَّ
maka tatkala (mereka) kembali kepada ayah mereka mereka berkata

wahai bapak kami (dia[lk]) telah dicegah / dilindungi dari kami
sukatan

Yusuf:63
ُمِنعَ

اِنَعتُُهْم ُحُصونُُهم مَِّن الـلَّـِه َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهم مَّ
dan (mereka[lk]) mengira sesungguhnya mereka (mereka[pr]) yang
mencegah / mempertahankan mereka benteng-benteng mereka dari

Allah

Al-Hasyr:2
اِنَعتُُهْم مَّ

جَِد الـلَّـِه نَعَ َمسَٰ ن مَّ َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
dan siapa paling/lebih dzalim dari siapa ia mencegah / menghalangi

masjid-masjid Allah
Al-Baqarah:114 نَعَ مَّ
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مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد مُِّريٍب
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas (ia[lk]) yang mengalami kebimbangan
Qaaf:25 نَّاعٍ مَّ

مَّنَّاعٍ لِّْلَخيِْر ُمْعتٍَد أَِثيمٍ
yang sangat menghalangi untuk kebaikan orang yang cepat

melampaui batas bergelimang dosa
Al-Qalam:12

َقاُلٓوا۟ أََلْم نَْستَْحوِذْ َعَليُْكْم َونَْمنَْعُكم مَِّن ٱمْلُؤِْمِننَي
mereka berkata bukankah kami mohon kemenangan atas kalian dan
kami mencegah / melindungi kalian dari orang-orang yang beriman

An-Nisa:141 َونَْمنَْعُكم
َويَْمنَُعوَن ٱمْلَاُعوَن

dan mencegah / melindungi pertolongan Al-Maauun:7 َويَْمنَُعوَن
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ن ن م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persetujuan, kematian, mati,

kemangkatan, maut, wafat, yg dikurangi, yg disusuntukan, yg dikecilkan,
yg dihina, nasib, takdir, untung, pinta, kemusnahan, milik, kismat,

bilangan, bagian, bintang, yg dihinakan, keserasian, hibah, dana, putus,
copot, terhenti, hadiah, tunjangan, sokongan dr pemerintah, uang

bantuan, kebaikan hati, jasa, syafakat, guna, nasib kematian.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyukai, mewajibkan,

sesuai, selaras, cocok, serasi, seia, memberi, menyampaikan,
mentakdirkan, seia sekata, sependapat, memberikan, mengorbankan,

menyerahkan, mencurahkan, menyajikan, memperlihatkan,
menggambarkan, memberitahukan, membayar, mengucapkan, putus, kasi,

mundur, mewariskan, mewasiatkan, sependirian, mengharuskan,
memaksakan, membantu, melayani, menyokong, mengataskan, berbaik

hati, bermurah hati, memperkenankan, mengakui, mengizinkan,
mengabulkan, menghadiahi, membenarkan, mengaruniakan, menuruti,

berunding, membicarakan, menganugerahkan, berbuat, berhitung, minta
nasihat, menganugerahi, melimpahkan, menyerupai, mengaruniai,

memperkenan, berlaku berhati-hati.

فَٱْمنُنْ فََمنَّ تَْمنُن تَُمنُّوا۟ ِبٱمْلَنِّ
maka berikanlah maka memberi

karunia memberi anugerah memberi nikmat dengan umpatan

َمنًّا َمنَنَّا َمْمنُونٍۭ َمْمنُوٍن فَٱْمنُنْ
umpatan memberi karunia (ia[lk]) yang diputus (ia[lk]) yang

diputus-putus maka berikanlah

نَُّمنَّ مَّنَّ َمنَّ َمنًّۢا َمنًّا
sungguh akan

memberi karunia memberi karunia memberi karunia umpatan umpatan
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ٱمْلَنَّ ٱمْلَنُوِن
manna / nikmat nikmat-nikmat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُبِْطُلوا۟ َصَدقَِٰتُكم ِبٱمْلَنِّ َوٱأْلَذَٰى
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian merusak

sedekah kalian dengan umpatan dan gunjingan
Al-Baqarah:264 ِبٱمْلَنِّ

ُقل الَّ تَُمنُّوا۟ َعَلىَّ إِْسلََٰمُكم بَِل الـلَّـُه يَُمنُّ َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan memberi nikmat atas keislaman
kalian (berserah dirilah kalian) bahkan Allah sungguh akan memberi

nikmat atas kalian

Al-Hujuraat:17
۟ تَُمنُّوا

واََل تَْمنُن تَْستَْكِثُر
dan jangan memberi anugerah memohon lebih banyak

Al-
Muddaththir:6 تَْمنُن

فََمنَّ الـلَّـُه َعَليُْكْم فَتَبَيَّنُٓوا۟
maka memberi karunia Allah atas kalian maka kalian hendaklah teliti An-Nisa:94 فََمنَّ

ُمومِ فََمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َوَوَقىٰنَا َعذَاَب ٱلسَّ
maka memberi karunia Allah atas kami pemeliharaan kami siksa

yang sangat panas itu
Ath-Thuur:27

ذَا َعطَآؤُنَا فَٱْمنُنْ أَْو أَْمِسْك ِبَغيِْر ِحَساٍب هَٰ
ini pemberian kami maka berikanlah atau (kamu[lk]) tahanlah dengan

tidak/tanpa perhitungan
Shaad:39 فَٱْمنُنْ

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain
(ia[lk]) yang diputus-putus

Fush-Shilat:8 َمْمنُوٍن

إِنَّ َلَك أَلَْجًرا َغيَْر َمْمنُوٍن  َو
dan sesungguhnya kami bagimu sungguh (dapat) upah tidak / bukan /

selain (ia[lk]) yang diputus-putus
Al-Qalam:3

ِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُوٍن لِحَٰ  إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan maka bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk])
yang diputus-putus

At-Tin:6

ِت َلُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمنُونٍۭ لِحَٰ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
kecuali orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan bagi mereka pahala tidak / selain (ia[lk]) yang
diputus

Al-Inshiqaaq:25
َمْمنُونٍۭ

َوَلَقْد َمنَنَّا َعَليَْك َمرَّةً أُْخَرىٰٓ
dan sesungguhnya memberi karunia atas kamu sekali yang lain Thaahaa:37 َمنَنَّا
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ُروَن َوَلَقْد َمنَنَّا َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya memberi karunia atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:114

ثُمَّ اَل يُتِْبُعوَن َمآ أَنفَُقوا۟ َمنًّا
kemudian tidak mereka diiringi apa yang mereka belanjakan umpatan Al-Baqarah:262 َمنًّا

إِمَّا ِفَدآًء َحتَّىٰ تََضعَ ٱْلَحرُْب أَْوزَارََها فَِإمَّا َمنًّۢا بَْعُد َو
maka adapun umpatan sesudah itu dan adapun tebusan-tebusan

sehingga (ia [lk]) meletakkan perang atau menerima tebusan-
tembusan

Muhammad:4
َمنًّۢا

َلَقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
sesungguhnya memberi karunia Allah atas/terhadap orang-orang

yang beriman
Ali-Imran:164 َمنَّ

ؤآَُلِء َمنَّ الـلَّـُه َعَليِْهم مِّۢن بَيِْننَآ لِّيَُقوُلٓوا۟ أَهَٰٓ
supaya mereka mengatakan inikah orang-orang yang memberi

karunia Allah atas mereka dari/di antara kita
Al-An'aam:53

ذَآ أَِخى َقْد َمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَآ َوهَٰ
dan ini saudaraku sungguh telah memberi karunia Allah atas (kami)

Yusuf:90

َلوآَْل أَن مَّنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َلَخَسَف ِبنَا
jika tidak bahwa memberi karunia Allah atas kami tentu (ia [lk]

membenamkan dengan kami
Al-Qashash:82 مَّنَّ

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعَلى ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعفُوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
dan dikehendaki bahwa sungguh akan memberi karunia atas/terhadap

orang-orang yang mereka menindas di dalam muka bumi
Al-Qashash:5 نَُّمنَّ

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَُمنُّ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
akan tetapi Allah sungguh akan memberi nikmat atas/terhadap siap

dia kehendaki dari/diantara hamba-hambanya
Ibrahim:11 يَُمنُّ

ُقل الَّ تَُمنُّوا۟ َعَلىَّ إِْسلََٰمُكم بَِل الـلَّـُه يَُمنُّ َعَليُْكْم
kamu hendaklah mengatakan jangan memberi nikmat atas keislaman
kalian (berserah dirilah kalian) bahkan Allah sungguh akan memberi

nikmat atas kalian

Al-Hujuraat:17

۟ يَُمنُّوَن َعَليَْك أَْن أَْسَلُموا
memberi nikmat atas kamu bahwa mereka masuk islam Al-Hujuraat:17 يَُمنُّوَن

أَْم يَُقوُلوَن َشاِعٌر نَّتََربَُّص ِبِهۦ َريَْب ٱمْلَنُوِن
ataukah mereka mengatakan (ia[lk]) yang menyihir (kami) supaya

menunggu-nunggu dengannya keraguan nikmat-nikmat
Ath-Thuur:30 ٱمْلَنُوِن
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ْلَوٰى َوأَنزَْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan kami telah menurunkan atas kalian manna / nikmat dan salwa

(burung sebangsa puyuh)
Al-Baqarah:57 ٱمْلَنَّ

ْلَوٰى َم َوأَنزَْلنَا َعَليِْهُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ َوظَلَّْلنَا َعَليِْهُم ٱْلَغمَٰ
dan kami naungi atas mereka awan / kabut dan kami telah

menurunkan atas mereka manna / nikmat salwa (sebangsa burung
puyuh)

Al-A'raaf:160

ْلَوٰى َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80
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ي ن م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bertumbuh, bertambah,

menanam, menjadi, memelihara, timbul, muncul, bangun, berdiri, keluar,
bertunas, berkecambah, bersemi, tumbuh meninggi, berpucuk, hidup

seperti tumbuh-tumbuhan, mempercabangkan, bercabang-cabang, terjadi,
berlaku, jadi, kebetulan mendapat, menemukan, pikir, pemikiran, pikiran,

gagasan, ide, angan-angan, gambaran, pendapat, dugaan, maksud,
khayalan, fantasi, keinginan, kesukaan, khayal, lamunan, impian, ilusi,

maya, mimpi, gagasan yg tak masuk akal
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبأََماِنيُِّكْم أُْمِنيَِّتِهۦ أََماِنيُُّهْم أََماِنىِّ أََماِنىَّ
dengan angan-angan

kosong kalian angan-angannya angan-angan mereka angan-angan kosong angan-angan kosong

تََمنَّىٰ تََمنَّْوَن تََمنَّْوا۟ تَتََمنَّْوا۟ ِبأََماِنيُِّكْم
(ia) supaya

mengangan-
angankan

mereka supaya
mengangan-

angankan
(mereka) kemudian

berangan-angan
kalian mengangan-

angankan
dengan angan-angan

kosong kalian

۟ فَتََمنَُّوا تُْمنُوَن تُْمنَىٰ تََمنَّىٰٓ تََمنَّىٰ
maka kalian

berangan-anganlah
(kalian) angankan /

tumpahkan /
pancarkan

dipancarkan
(ia) supaya

mengangan-
angankan

(ia) supaya
mengangan-

angankan

َويَُمنِّيِهْم َوَمنَٰوةَ وأََلَُمنِّيَنَُّهْم مَِّنىٍّ فَتََمنَُّوا۟
dan dia memberi

angan-angan kosong
kepada mereka

dan manah

dan sungguh saya
akan

membangkitkan
angan-angan kosong

mereka

air mani maka kalian
berangan-anganlah

ٱأْلََماِنىُّ
angan-angan kosong

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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يُّوَن اَل يَْعَلُموَن ٱْلِكتََٰب إآِلَّ أََماِنىَّ َوِمنُْهْم أُمِّ
dan diantara mereka mereka buta huruf tidak mereka mengetahui

kitab kecuali angan-angan kosong
Al-Baqarah:78 أََماِنىَّ

لَّيَْس ِبأََماِنيُِّكْم وآََل أََماِنىِّ أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
bukankah dengan angan-angan kosong kalian dan tidak angan-angan

kosong penduduk kitab
An-Nisa:123 أََماِنىِّ

ِتْلَك أََماِنيُُّهْم
itu angan-angan mereka Al-Baqarah:111 أََماِنيُُّهْم

يْطَُٰن ِفىٓ أُْمِنيَِّتِهۦ إآِلَّ إِذَا تََمنَّىٰٓ أَْلَقى ٱلشَّ
melainkan apabila (ia) supaya mengangan-angankan dia

melemparkan syaitan di dalam / pada angan-angannya
Al-Hajj:52 أُْمِنيَِّتِهۦ

لَّيَْس ِبأََماِنيُِّكْم وآََل أََماِنىِّ أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
bukankah dengan angan-angan kosong kalian dan tidak angan-angan

kosong penduduk kitab
An-Nisa:123 ِبأََماِنيُِّكْم

َل الـلَّـُه ِبِهۦ واََل تَتََمنَّْوا۟ َما فَضَّ
dan jangan kalian mengangan-angankan apa dia melebihkan Allah

dengannya
An-Nisa:32 ۟ تَتََمنَّْوا

َوأَْصبَحَ ٱلَِّذيَن تََمنَّْوا۟ َمَكانَُهۥ ِبٱأْلَْمِس
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan orang-orang yang (mereka)

kemudian berangan-angan kedudukannya dengan kemarin
Al-Qashash:82 ۟ تََمنَّْوا

َوَلَقْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن ٱمْلَْوَت ِمن َقبِْل
dan sesungguhnya adalah kalian mereka supaya mengangan-

angankan kematian dari sebelum
Ali-Imran:143 تََمنَّْوَن

ِن َما تََمنَّىٰ نسَٰ أَْم لِإْلِ
ataukah bagi manusia apa yang (ia) supaya mengangan-angankan An-Najm:24 تََمنَّىٰ

يْطَُٰن ِفىٓ أُْمِنيَِّتِهۦ إآِلَّ إِذَا تََمنَّىٰٓ أَْلَقى ٱلشَّ
melainkan apabila (ia) supaya mengangan-angankan dia

melemparkan syaitan di dalam / pada angan-angannya
Al-Hajj:52 تََمنَّىٰٓ

ِمن نُّطْفٍَة إِذَا تُْمنَىٰ
dari air mani apabila dipancarkan An-Najm:46 تُْمنَىٰ

أَفَرََءيْتُم مَّا تُْمنُوَن
maka apakah(kalian) perhatikan apa (kalian) angankan /tumpahkan /

pancarkan
Al-Waqi'a:58 تُْمنُوَن
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ِدِقنَي فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Baqarah:94 ۟ فَتََمنَُّوا

ِدِقنَي فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Jumu'ah:6

أََلْم يَُك نُطْفًَة مِّن مَِّنىٍّ يُْمنَىٰ
bukankah adalah setetes dari air mani ditumpahkan (olehnya) Al-Qiyaamah:37 مَِّنىٍّ

مِ وأََلُِضلَّنَُّهْم وأََلَُمنِّيَنَُّهْم َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليُبَتُِّكنَّ َءاذَاَن ٱأْلَنْعَٰ
dan sungguh saya akan menyesatkan mereka dan sungguh saya akan
membangkitkan angan-angan kosong mereka dan sungguh saya akan

menyuruh mereka dan sungguh mereka akan memotong telinga
binatang ternak

An-Nisa:119
وأََلَُمنِّيَنَُّهْم

َوَمنَٰوةَ ٱلثَّالِثََة ٱأْلُْخَرىٰٓ
dan manah yang ketiga[lk] yang lain An-Najm:20 َوَمنَٰوةَ
يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ

dia menjanjikan mereka dan dia memberi angan-angan kosong
kepada mereka dan tidak dia menjanjikan mereka syaitan kecuali

tipuan

An-Nisa:120
َويَُمنِّيِهْم

واََل يَتََمنَّْونَُهۥٓ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya
dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan

mereka

Al-Jumu'ah:7
يَتََمنَّْونَُهۥٓ

َوَلن يَتََمنَّْوهُ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya

karena apa ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:95 يَتََمنَّْوهُ

أََلْم يَُك نُطْفًَة مِّن مَِّنىٍّ يُْمنَىٰ
bukankah adalah setetes dari air mani ditumpahkan (olehnya) Al-Qiyaamah:37 يُْمنَىٰ

َولَِٰكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َوٱرْتَبْتُْم َوَغرَّتُْكُم ٱأْلََماِنىُّ
tetapi kalian (kamu) telah memfitnah diri-diri kalian dan (kalian)

menunggu-nunggu dan kamu ragu-ragu dan (ia) telah menipu kalian
angan-angan kosong

Al-Hadiid:14
ٱأْلََماِنىُّ
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د ه م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna licin, tenang, lincir, lelas,

lancar, polos, klimis, sopan, angler, bulus, lancap, sama rata, guntung,
ramah, ramah tamah, manis tapi tdk jujur, yg tdk tajam rasanya,

permukaan licin, daratan, permukaan datar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengaspal, meratakan,

membatui, melapisi jalan dgn batu, melancarkan, melicinkan, merata,
mereda, menenangkan, meluweskan, memapakkan, melenyapkan,
menghilangkan, menumbangkan, membongkar, menyamaratakan,

menyamakan, mengarahkan, memperata, memaparkan, menggiling,
meluruskan

دتُّ َوَمهَّ ًدا ِمهَٰ ِمَهاٌد َمْهًدا تَْمِهيًدا
dan (aku)

hamparkan /
lapangkan

hamparan tempat tidur /
hamparan tempat menetap selapang-lapangnya

ٱمْلَِهاُد ٱمْلَِٰهُدوَن يَْمَهُدوَن
hamparan / lapangan orang yang menghamparkan menghamparkan / melapangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

دتُّ َلُهۥ تَْمِهيًدا َوَمهَّ
dan (aku) hamparkan / lapangkan baginya selapang-lapangnya

Al-
Muddaththir:14 تَْمِهيًدا

ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسباًُل
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap dan (ia)

memasuki bagi kalian di dalamnya (di bumi) jalan-jalan
Thaahaa:53 َمْهًدا

 ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَرَْض َمْهًدا
yang ia menjadikan untuk kalian bumi tempat menetap

Az-Zukhruf:10

َلُهم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَْوِقِهْم َغَواٍش
bagi mereka dari neraka jahanam tempat tidur / hamparan dan dari

atas mereka penambahan tutup / selimut
Al-A'raaf:41 ِمَهاٌد
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ًدا أََلْم نَْجَعِل ٱأْلَرَْض ِمهَٰ
tidaklah/bukanlah menjadikan bumi hamparan An-Naba:6 ًدا ِمهَٰ

دتُّ َلُهۥ تَْمِهيًدا َوَمهَّ
dan (aku) hamparkan / lapangkan baginya selapang-lapangnya

Al-
Muddaththir:14 دتُّ َوَمهَّ

لًِحا فَأِلَنفُِسِهْم يَْمَهُدوَن َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barangsiapa dia membuat yang saleh maka untuk diri mereka

sendiri menghamparkan / melapangkan
Ar-Ruum:44 يَْمَهُدوَن

َوٱأْلَرَْض فَرَْشنََٰها فَِنْعَم ٱمْلَِٰهُدوَن
dan bumi (kami) menghamparkannya maka nikmat orang yang

menghamparkan

Adz-
Dzaariyaat:48

ٱمْلَِٰهُدوَن
فََحْسبُُهۥ َجَهنَُّم َوَلِبئَْس ٱمْلَِهاُد

maka dia mencukupinya neraka jahanam dan seburuk-buruk
hamparan / lapangan

Al-Baqarah:206 ٱمْلَِهاُد
 َوتُْحَشُروَن إَِلىٰ َجَهنََّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد

dan mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam dan seburuk-
buruk hamparan / lapangan

Ali-Imran:12

 َمتَٰعٌ َقلِيٌل ثُمَّ َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
penambahan kesenangan sedikit kemudian tempat tinggal mereka

neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan / lapangan
Ali-Imran:197

 َوَمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس ٱمْلَِهاُد
dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk hamparan /

lapangan
Arraad:18

 َجَهنََّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِهاُد
neraka jahanam masuk kedalamnya[pr] maka alangkah buruk

hamparan / lapangan
Shaad:56
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ل ه م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna disengaja, sengaja, tenang

dan berhati-hati, tdk tergesa-gesa , awareness, consciousness, sadar, sedar,
jaga, insaf, bersemangat

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berunding, merundingkan,
mempertimbangkan

ْلُهْم َوَمهِّ َكٱمْلُْهِل ِل فََمهِّ أَْمِهْلُهْم
dan (kamu) sungguh-

sungguh berilah tempo
mereka

seperti logam yang
mendidih

maka sungguh-sungguh
beri tangguhlah

(kamu) beri tangguhlah
mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَويْدًۢا ِل ٱْلكَٰ فََمهِّ
maka sungguh-sungguh beri tangguhlah para pembangkang / kafir

(kamu) beri tangguhlah mereka kehendak
At-Taariq:17 أَْمِهْلُهْم

ِفِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَويْدًۢا ِل ٱْلكَٰ فََمهِّ
maka sungguh-sungguh beri tangguhlah para pembangkang / kafir

(kamu) beri tangguhlah mereka kehendak
At-Taariq:17 ِل فََمهِّ

إِن يَْستَِغيثُوا۟ يَُغاثُوا۟ ِبَمآٍء َكٱمْلُْهِل أََحاَط ِبِهْم ُسرَاِدُقَها َو
semakin meliputi dengan mereka asapnya/gejolaknya dan jika
meminta minum diberi minum dengan air seperti logam yang

mendidih

Al-Kahfi:29 َكٱمْلُْهِل

َكٱمْلُْهِل يَْغلِى ِفى ٱْلبُطُوِن
seperti minyak mendidih di dalam perut

Ad-Dukhaan:45

َمآُء َكٱمْلُْهِل  يَْوَم تَُكوُن ٱلسَّ
pada hari adalah kalian langit seperti leburan perak

Al-Ma'arij:8

ْلُهْم َقلِياًل َوذَرِْنى َوٱمْلَُكذِِّبنَي أُ۟ولِى ٱلنَّْعَمِة َوَمهِّ
biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan kaum

kenikmatan/kemewahan dan (kamu) sungguh-sungguh berilah tempo
mereka sedikit

Al-
Muzzammil:11

ْلُهْم َوَمهِّ
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م ه م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mustahak, agung,

berkedudukan penting, berkuasa, besar, banyak, kuat, kukuh, berwujud,
kaya, serius, berat, gawat, kritis, sangat, yg menguatirkan, lasat, lajat, yg

menyusahkan, sungguh-sungguh, terpenting, tertinggi, maha penting,
paling berkuasa, terkemuka, utama, terkenal, pembimbing, luar biasa,

ajaib, pelik, hebat, baik sekali, yg patut diperhatikan, pokok, induk, penuh,
lautan, samudra, pipa saluran air, cukup besar, lumayan, tebal, agak besar,

dlm urutan pertama, menandakan, berarti, menunjukkan, menyatakan,
memberitahukan, bertanda

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َمْهَما
bagaimanapun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاُلوا۟ َمْهَما تَأِْتنَا ِبِهۦ ِمْن َءايٍَة
dan mereka berkata bagaimanapun ia akan mendatangkan kepada

kami dengannya dari ayat/keterangan
Al-A'raaf:132 َمْهَما
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ت و م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mati, kemangkatan, maut,

wafat, pemberian warisan, lewat, sepintas lalu, lalu, seketika itu juga,
secepat kilat, berlalunya, meninggalnya, hal melalui, sangat, terlalu,
terlampau, nasib, takdir, untung, pinta, kemusnahan, milik, kismat,

bilangan, bagian, bintang, pembubaran, perceraian, pemutusan,
terputusnya, peleburan, yg tiada akhirnya, yg tak berujung pangkal, tdk

habis-habisnya, tdk habis-habis, tdk habis-habisan, jalan keluar,
kekeluaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meninggal, meninggal dunia,
menyewakan, memberi warisan, mentakdirkan, keluar, meninggalkan,

pergi

أَْموَٰتًا أَُموُت أََمتَّنَا أََماتَُهۥ أََماَت
orang-orang mati (aku) meninggal (kamu) mematikan

kami
semakin

mematikannya mematikan

ِبَميٍِّت أَْموَٰتٌۢ أَْموٌَٰت أَْموَٰتًۢا أَْموَٰتًا
dengan orang yang

mati orang-orang mati orang-orang mati orang-orang mati orang-orang mati

تَُموُت تَُموَت تَُمْت ِبَميِِّتنَي ِبَميٍِّت
akan mati dia akan mati mati dengan kematian dengan orang yang

mati

فَأََماتَُه فَأَْحيَيْنَُٰه تَُموتُوَن تَُموتُنَّ تَُموُت
maka (aku) semakin

mematikannya orang yang mati kalian mati kalian mati akan mati

۟ َماتُوا مَلَيِّتُوَن فَيَُموتُوا۟ فَيَُمْت فَأََماتَُه
orang-orang yang

mati
sungguh (kalian)

pasti mati (kt
seru/perintah)

lalu mati maka dia mati maka (aku) semakin
mematikannya
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َمْوِتُكْم َمْوتَتُنَا َمْوتَتَنَا َمْوتًا َماتُوا۟
kematian kalian kematian kami kematian kita/kami kematian orang-orang yang

mati

َمْوِتِهۦٓ َمْوِتِهۦ َمْوِتَهآ َمْوِتَها َمْوِتُكْم
kematiannya kematiannya kematiannya kematiannya kematian kalian

ُمتُّْم َميْتًَة َميْتًا َميٌِّت َمْوِتِهۦٓ
kalian telah memati bangkai mati kematian kematiannya

ِمتْنَا ِمتُّْم ِمتُّ ُموتُوا۟ ُمتُّْم
(kami) telah mati (kalian[lk]) telah

mati (aku) telah mati mati kalian telah memati

يْتًا مَّ يِّتُوَن مَّ يٍِّت مَّ مَّاَت ِمتْنَا
orang yang mati

(kalian)
mampuslah/binasalah

(kt seru/perintah)
kematian mati (kami) telah mati

نَُموُت مِّتَّ تُّْم مُّ يْتًَة مَّ يْتًا مَّ
mati (kamu[lk]) telah

mati kalian telah memati bangkai orang yang mati

َوَمَماتُُهْم َوَماتُوا۟ َوأُِميُت َوأَْموَٰتًا نَُموُت
dan waktu mati

mereka dan mereka mati dan mematikan dan orang-orang
yang mati mati

َويُِميُت َوُهْم َونُِميُت َوَمَماِتى َوَمَماتُُهْم
dan dia mematikan dan mereka dan dimatikan dan waktu matiku dan waktu mati

mereka
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يُِميتُُكْم يَُموتُوَن يَُموُت َوٱمْلَْوتَىٰ َويُِميُت
dia mematikan

kalian mati mati dan orang-orang
mati dan dia mematikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَنَُّهۥ ُهَو أََماَت َوأَْحيَا
dan bahwasanya ia dia mematikan dan menghidupkan An-Najm:44 أََماَت

ثُمَّ أََماتَُهۥ فَأَْقبَرَهُۥ
kemudian semakin mematikannya lalu (ia[lk]) akhirnya

menguburkannya
Abasa:21 أََماتَُهۥ

َقاُلوا۟ َربَّنَآ أََمتَّنَا ٱثْنَتنَْيِ َوأَْحيَيْتَنَا ٱثْنَتنَْيِ
mereka berkata ya tuhan kami (kamu) mematikan kami dua orang

perempuan dan Engkau menghidupkan kami dua orang perempuan
Ghafir:11 أََمتَّنَا

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada haridibangkitkan kehidupan
Maryam:33 أَُموُت

وَُكنتُْم أَْموَٰتًا فَأَْحيَُٰكْم
dan kalian adalah orang-orang mati lalu Dia menghidupkan kalian Al-Baqarah:28 أَْموَٰتًا

َ ٱلَِّذيَن ُقِتُلوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتًۢا واََل تَْحَسنبَّ
dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka telah

dibunuh di dalam jalan Allah orang-orang mati
Ali-Imran:169 أَْموَٰتًۢا

أَْموٌَٰت َغيُْر أَْحيَآٍء َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن
orang-orang mati tidak / selain hidup dan tidak mereka menyadari

kapan mereka dibangkitkan
An-Nahl:21 أَْموٌَٰت

واََل تَُقوُلوا۟ مِلَن يُْقتَُل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْموَٰتٌۢ
dan jangan kalian mengatakan bagi/terhadap orang dia dibunuh di

dalam jalan Allah orang-orang mati
Al-Baqarah:154 أَْموَٰتٌۢ

َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َورَآِئِهۦ َعذَاٌب َغلِيٌظ
dan tidak dia dengan orang yang mati dan dari belakangnya siksaan

keras/berat
Ibrahim:17 ِبَميٍِّت

أَفََما نَْحُن ِبَميِِّتنَي
apakah maka tidak kami dengan kematian Ash-Shaafaat:58 ِبَميِِّتنَي

َوٱلَِّتى َلْم تَُمْت ِفى َمنَاِمَها
dan yang tidak/belum mati di dalam tidurnya Az-Zumar:42 تَُمْت
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َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تَُموَت إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang bahwa dia akan mati

kecuali/melainkan dengan seizin Allah
Ali-Imran:145 تَُموَت

َوَما تَْدِرى نَفْسٌۢ ِبأَىِّ أَرٍْض تَُموُت
dan tidak mengetahui jiwa/seorang di mana bumi akan mati Luqman:34 تَُموُت

فَاَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّْسلُِموَن
maka jangan kalian mati kecuali dan kalian orang-orang yang

mematuhi / menyerahkan diri
Al-Baqarah:132 تَُموتُنَّ

واََل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّْسلُِموَن
dan jangan kalian mati kecuali/melainkan dan kalian orang-orang

yang mematuhi / menyerahkan diri
Ali-Imran:102

َقاَل ِفيَها تَْحيَْوَن َوِفيَها تَُموتُوَن َوِمنَْها تُْخرَُجوَن
dia mengatakan didalamnya (bumi) kalian hidup dan didalamnya

(bumi) kalian mati dan daripadanya (bumi) kalian dikeluarkan
Al-A'raaf:25 تَُموتُوَن

أََوَمن َكاَن َميْتًا فَأَْحيَيْنَُٰه َوَجَعْلنَا
atau setiap adalah dia adalah dia orang yang mati dan kami

menjadikan
Al-An'aam:122 فَأَْحيَيْنَُٰه

فَأََماتَُه الـلَّـُه ِما۟ئََة َعامٍ ثُمَّ بََعثَُهۥ َقاَل َكْم َلِبثَْت
maka (aku) semakin mematikannya Allah seratus tahun kemudian

Dia menghidupkannya kembali dia mengatakan berapa (lama)
(kamu) menempati

Al-Baqarah:259
فَأََماتَُه

ُلُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة فَيَُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُ۟ولَِٰٓئَك َحِبطَْت أَْعمَٰ
maka dia mati dan dia pengingkar / pembangkang maka itulah

mereka dia menyiakan amal-amal mereka di dalam dunia dan akhirat
Al-Baqarah:217 فَيَُمْت

اَل يُْقَضىٰ َعَليِْهْم فَيَُموتُوا۟ واََل يَُخفَُّف َعنُْهم مِّْن َعذَاِبَها
tidak diselesaikan/disempurnakan atas mereka lalu mati dan tidak dia

meringankan dari mereka dari azabnya
Faathir:36 ۟ فَيَُموتُوا

ثُمَّ إِنَُّكم بَْعَد ذَٰلَِك مَلَيِّتُوَن
kemudian sesungguhnya kalian sesudah itu sungguh (kalian) pasti

mati (kt seru/perintah)

Al-
Mu'minuun:15

مَلَيِّتُوَن
َما َماتُوا۟ َوَما ُقِتُلوا۟

tidak orang-orang yang mati dan tidak merekatelah dibunuh Ali-Imran:156 ۟ َماتُوا
ثُمَّ ُقِتُلٓوا۟ أَْو َماتُوا۟ َليَْرزَُقنَُّهُم الـلَّـُه ِرزًْقا َحَسنًا

kemudian mereka telah dibunuh atau orang-orang yang mati pasti (ia)
akan memberi rezeki kepada mereka Allah rizki kebaikan

Al-Hajj:58
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ثُمَّ َماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
kemudian orang-orang yang mati dan mereka sangat membangkang

Muhammad:34

واََل يَْملُِكوَن َمْوتًا واََل َحيَٰوةً واََل نُُشوًرا
dan tidak menguasai kematian dan tidak kehidupan dan tidak

kebangkitan
Al-Furqon:3 َمْوتًا

إاِلَّ َمْوتَتَنَا ٱأْلُوَلىٰ َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
kecuali kematian kita/kami pertama/dahulu dan tidak kami orang-

orang yang disiksa berat
Ash-Shaafaat:59 َمْوتَتَنَا

إِْن ِهىَ إاِلَّ َمْوتَتُنَا ٱأْلُوَلىٰ َوَما نَْحُن ِبُمنَشِريَن
bahwa dia kecuali kematian kami pertama/dahulu dan tidak kami

dengan orang-orang yang dibangkitkan
Ad-Dukhaan:35 َمْوتَتُنَا

ثُمَّ بََعثْنَُٰكم مِّۢن بَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
kemudian Kami bangkitkan kamu dari sesudah kematian kalian agar

supaya kalian kalian berterima kasih
Al-Baqarah:56 َمْوِتُكْم

فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
maka/lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya Al-Baqarah:164 َمْوِتَها

ِذِه الـلَّـُه بَْعَد َمْوِتَها  َقاَل أَنَّىٰ يُْحىِۦ هَٰ
dia mengatakan bahwasanya ia menghidupkan ini Allah sesudah

kematiannya
Al-Baqarah:259

 فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد َمْوِتَها
lalu menghidupkan dengannya bumi dari sesudah kematiannya

Al-Ankabuut:63

َويُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها وََكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن
dan Dia menghidupkan bumi sesudah kematiannya dan seperti

demikian kalian dikeluarkan
Ar-Ruum:19

فَأَْحيَيْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها َكذَٰلَِك ٱلنُُّشوُر
lalu (kami) menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

seperti itulah dibangkitkan kembali
Faathir:9

 الـلَّـُه يَتََوفَّى ٱأْلَنفَُس ِحنَي َمْوِتَها
Allah menjadi mewafatkan jiwa ketika kematiannya

Az-Zumar:42

 فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

Al-Jaatsiyah:5

 ٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها
kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah ia menghidupkan

bumi sesudah kematiannya
Al-Hadiid:17

5527

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65 َمْوِتَهآ

َمآِء َمآًء فَيُْحىِۦ ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ  َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit air lalu Dia

menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya
Ar-Ruum:24

 َكيَْف يُْحىِ ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ
bagaimana menurut ia menghidupkan bumi sesudah kematiannya

Ar-Ruum:50

َ ِبِهۦ َقبَْل َمْوِتِهۦ إِن مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب إاِلَّ َليُؤِْمننَّ َو
dan tidak dari penduduk kitab kecuali sungguh dia akan mempercayai

dengannya sebelum kematiannya
An-Nisa:159 َمْوِتِهۦ

َما َدلَُّهْم َعَلىٰ َمْوِتِهۦٓ إاِلَّ َدآبَُّة ٱأْلَرِْض تَأُْكُل ِمنَسأَتَُهۥ
tidak ada sering menunjukkan kepada mereka atas/terhadap
kematiannya kecuali binatang melata bumi kalian memakan

tongkatnya

Saba':14
َمْوِتِهۦٓ

يِّتُوَن إِنَُّهم مَّ إِنََّك َميٌِّت َو
sesungguhnya kamu kematian dan sesungguhnya mereka (kalian)

mampuslah/binasalah (kt seru/perintah)
Az-Zumar:30 َميٌِّت

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل َلْحَم أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ
apakah kamu menyukai seorang diantara kalian bahwa memakan

daging saudaranya mati maka kamu jijik padanya
Al-Hujuraat:12 َميْتًا

إآِلَّ أَن يَُكوَن َميْتًَة
kecuali bahwa adalah dia bangkai Al-An'aam:145 َميْتًَة

َوَلِئن ُقِتْلتُْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَْو ُمتُّْم
dan jika kalian telah dibunuh di dalam jalan Allah atau kalian telah

memati
Ali-Imran:157 ُمتُّْم

فََقاَل َلُهُم الـلَّـُه ُموتُوا۟
lalu ia mengatakan kepada mereka Allah mati Al-Baqarah:243 ۟ ُموتُوا

ُدوِر ُقْل ُموتُوا۟ ِبَغيِْظُكْم إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kamu hendaklah mengatakan mati dengan kemarahan kalian

sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai
dada/hati

Ali-Imran:119

ذَا وَُكنُت نَْسيًا مَّنِسيًّا يََٰليْتَِنى ِمتُّ َقبَْل هَٰ
amboi, kiranya aku (aku) telah mati sebelum ini dan adalah aku

kelupaan yang dilupakan
Maryam:23 ِمتُّ
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ُن أَِءذَا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َحيًّا نسَٰ َويَُقوُل ٱإْلِ
mengatakan manusia apakah apabila apa (aku) telah mati sungguh

kelak akan dikeluarkan kehidupan
Maryam:66

أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم وَُكنتُْم تُرَابًا َوِعظًَٰما أَنَُّكم مُّْخرَُجوَن
apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa kamu apabila

(kalian[lk]) telah mati dan kalian adalah tanah dan tulang bahwa
kamu orang-orang yang dalam kondisi dikeluarkan

Al-
Mu'minuun:35

ِمتُّْم

َقاُلٓوا۟ أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
mereka berkata apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah

tanah dan tulang apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan
dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:82

ِمتْنَا

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang
apakah sesungguhnya (kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Ash-Shaafaat:16

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَِدينُوَن
apakah bila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah dan tulang

apakah sesungguhnya (kami) sungguh diberi pembalasan
Ash-Shaafaat:53

أَِءذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا ذَٰلَِك رَْجعٌۢ بَِعيٌد
apakah apabila (kami) telah mati dan (kami) adalah tanah itu

pengembalian yang jauh
Qaaf:3

وََكانُوا۟ يَُقوُلوَن أَِئذَا ِمتْنَا وَُكنَّا تُرَابًا َوِعظًَٰما أَِءنَّا مَلَبُْعوثُوَن
dan adalah mereka mereka mengatakan apakah apabila (kami) telah

mati dan (kami) adalah tanah dan tulang apakah sesungguhnya
(kami) pasti orang yang akan dibangkitkan

Al-Waqi'a:47

أَفَِإي۟ن مَّاَت أَْو ُقِتَل ٱنَقَلبْتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم َشيْـًٔا
apakah jika mati atau dia telah dibunuh apakah kalian kembali

atasku/terhadapku tumit-tumit kalian sesuatu
Ali-Imran:144 مَّاَت

واََل تَُصلِّ َعَلىٰٓ أََحٍد مِّنُْهم مَّاَت أَبًَدا
dan jangan disembahyangkan atasku/terhadapku seorang dari mereka

mati selamanya
At-Taubah:84

يٍِّت َحتَّىٰٓ إِذَآ أََقلَّْت َسَحابًا ِثَقااًل ُسْقنَُٰه لِبََلٍد مَّ
sehingga apabila dia membawa awan beban kami halau dia ke

negeri/tanah kematian
Al-A'raaf:57 يٍِّت مَّ

 فَتُِثيُر َسَحابًا فَُسْقنَُٰه إَِلىٰ بََلٍد مَّيٍِّت
lalu (ia[lk]) dihalau / dibuang awan maka (kami) menggiringnya

kepada suatu negeri kematian
Faathir:9
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يِّتُوَن إِنَُّهم مَّ إِنََّك َميٌِّت َو
sesungguhnya kamu kematian dan sesungguhnya mereka (kalian)

mampuslah/binasalah (kt seru/perintah)
Az-Zumar:30 يِّتُوَن مَّ

يْتًا لِّنُحْۦَِى ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ
untuk dihidupkan dengannya negeri (tanah) orang yang mati Al-Furqon:49 يْتًا مَّ

يْتًا َكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن فَأَنَشرْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ
lalu (kami) kembang biakkan dengannya negeri orang yang mati

seperti itulah kalian dikeluarkan
Az-Zukhruf:11

يْتًا َكذَٰلَِك ٱْلُخُروُج زًْقا لِّْلِعبَاِد َوأَْحيَيْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ رِّ
rizki bagi hamba-hamba dan (kami) hidupkan dengannya

negeri/tanah orang yang mati seperti itulah keluaran
Qaaf:11

يْتًَة إِن يَُكن مَّ َوُمَحرٌَّم َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجنَا َو
dan yang diharamkan atasku/terhadapku isteri-isteri kami dan jika

adalah dia bangkai
Al-An'aam:139 يْتًَة مَّ

تُّْم أَْو ُقِتْلتُْم إَلَِلى الـلَّـِه تُْحَشُروَن َوَلِئن مُّ
dan jika kalian telah memati atau kalian telah dibunuh

sungguh/tentulah kepada Allah kalian akan dikumpulkan
Ali-Imran:158 تُّْم مُّ

لُِدوَن أَفَِإي۟ن مِّتَّ فَُهُم ٱْلخَٰ
apakah jika (kamu[lk]) telah mati maka mereka orang-orang yang

kekal
Al-Anbiyaa':34 مِّتَّ

نَُموُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن ِبَمبُْعوِثنَي
mati danhidup dan tidak kami dengan para yang dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:37 نَُموُت

َوَقاُلوا۟ َما ِهىَ إاِلَّ َحيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَُموُت َونَْحيَا
dan mereka berkata tidaklah dia kecuali kehidupan kami dunia mati

dan hidup
Al-Jaatsiyah:24

أَْحيَآًء َوأَْموَٰتًا
orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati Al-Mursalaat:26 َوأَْموَٰتًا

َقاَل أَنَا۠ أُْحىِۦ َوأُِميُت
dia mengatakan saya saya menghidupkan dan mematikan Al-Baqarah:258 َوأُِميُت

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Al-Baqarah:161 ۟ َوَماتُوا
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إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَماتُوا۟ َوُهْم ُكفَّاٌر
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka

mati dan mereka sangat membangkang
Ali-Imran:91

إِنَُّهْم َكفَُروا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوَماتُوا۟ َوُهْم فَِٰسُقوَن
sesungguhnya mereka mereka mengingkari dengan Allah dan rasul-

nya dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah fasik
At-Taubah:84

ِفُروَن فَزَاَدتُْهْم رِْجًسا إَِلىٰ رِْجِسِهْم َوَماتُوا۟ َوُهْم كَٰ
maka (ia) menambah mereka kekejian pada/disamping kekejian

mereka dan mereka mati dan mereka orang-orang yang telah kafir
At-Taubah:125

ِت َسَوآًء مَّْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم لِحَٰ أَن نَّْجَعَلُهْم َكٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
bahwa menjadikan mereka[lk] seperti orang-orang yang mereka

mengimani dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan sama
kehidupan mereka dan waktu mati mereka

Al-Jaatsiyah:21 َوَمَماتُُهْم

َلِمنَي َوَمَماِتى لِـلَّـِه رَبِّ ٱْلعَٰ
dan waktu matiku untuk Allah Tuhan semesta alam Al-An'aam:162 َوَمَماِتى

رِثُوَن إِنَّا َلنَْحُن نُْحىِۦ َونُِميُت َونَْحُن ٱْلوَٰ َو
dan sesungguhnya kami pasti (kami) dihidupkan dan dimatikan dan

kami orang-orang yang mewarisi
Al-Hijr:23 َونُِميُت

إَِليْنَا ٱمْلَِصيُر إِنَّا نَْحُن نُْحىِۦ َونُِميُت َو
sesungguhnya kami kami dihidupkan dan dimatikan dan kepada

(kami) tempat kembali
Qaaf:43

يَُساُقوَن إَِلى ٱمْلَْوِت َوُهْم يَنظُُروَن يَنظُُروَن
seakan-akan dihalau kepada dan mereka mereka melihat mereka

melihat
Al-Anfaal:6 َوُهْم

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم َربِّىَ ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
ketika dia mengatakan Ibrahim tuhanku yang ia menghidupkan dan

dia mematikan
Al-Baqarah:258 َويُِميُت

 ِفى ُقُلوِبِهْم َوالـلَّـُه يُْحىِۦ َويُِميُت
di dalam hati mereka dan Allah ia menghidupkan dan dia mematikan

Ali-Imran:156

يُْحىِۦ َويُِميُت فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِه ٱلنَِّبىِّ ٱأْلُمِّىِّ
ia menghidupkan dan dia mematikan maka kalian hendaklah beriman

kepada Allah dan rasul-nya nabi yang ummi
Al-A'raaf:158

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ  إِنَّ الـلَّـَه َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi ia

menghidupkan dan dia mematikan
At-Taubah:116
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إَِليِْه تُرَْجُعوَن ُهَو يُْحىِۦ َويُِميُت َو
dia ia menghidupkan dan dia mematikan dan kepadaNya kalian

dikembalikan
Yunus:56

 َوُهَو ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
dan dia yang ia menghidupkan dan dia mematikan

Al-
Mu'minuun:80

 ُهَو ٱلَِّذى يُْحىِۦ َويُِميُت
dia yang ia menghidupkan dan dia mematikan

Ghafir:68

 آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو يُْحىِۦ َويُِميُت
tidak ada tuhan kecuali dia ia menghidupkan dan dia mematikan

Ad-Dukhaan:8

وَِٰت َوٱأْلَرِْض يُْحىِۦ َويُِميُت مَٰ  َلُهۥ ُمْلُك ٱلسَّ
baginya kerajaan langit dan bumi ia menghidupkan dan dia

mematikan
Al-Hadiid:2

َوٱمْلَْوتَىٰ يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه ثُمَّ إَِليِْه يُرَْجُعوَن
dan orang-orang mati dia akan membangkitkan mereka Allah

kemudian kepadaNya mereka dikembalikan
Al-An'aam:36 َوٱمْلَْوتَىٰ

ِنِهْم اَل يَبَْعُث الـلَّـُه َمن يَُموُت َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka tidak membangkitkan Allah orang mati
An-Nahl:38 يَُموُت

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada hari

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15

اَل يَُموُت ِفيَها واََل يَْحيَىٰ
tidak mati di dalamnya dan dia tidak hidup

Thaahaa:74

ْل َعَلى ٱْلَحىِّ ٱلَِّذى اَل يَُموُت  َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Yang Hidup yang tidak mati

Al-Furqon:58

ثُمَّ اَل يَُموُت ِفيَها واََل يَْحيَىٰ
kemudian tidak mati di dalamnya dan tidak hidup

Al-Alaa:13

واََل ٱلَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر
dan tidaklah orang-orang yang mati dan mereka sangat

membangkang
An-Nisa:18 يَُموتُوَن

ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu Al-Baqarah:28 يُِميتُُكْم

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
dan dia yang menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kalian

kemudian dihidupkan kamu
Al-Hajj:66
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الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكْم
Allah yang ia menciptakan kalian kemudian memberi rezeki
kemudian dia mematikan kalian kemudian dihidupkan kamu

Ar-Ruum:40

 ُقِل الـلَّـُه يُْحِييُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم
kamu hendaklah mengatakan Allah dihidupkan kamu kemudian dia

mematikan kalian
Al-Jaatsiyah:26

َوٱلَِّذى يُِميتُِنى ثُمَّ يُْحِينيِ
dan yang dimatikan aku (olehnya) kemudian Dia menghidupkan aku Asy-Syu'araa':81 يُِميتُِنى

َوَما يَْستَِوى ٱأْلَْحيَآُء واََل ٱأْلَْموَُٰت
dan tidak dia sama orang-orang yang hidup dan tidak orang-orang

yang mati
Faathir:22 ٱأْلَْموَُٰت

َذَْقنََٰك ِضْعَف ٱْلَحيَٰوِة َوِضْعَف ٱمْلََماِت إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kami) rasakan kepadamu lipat ganda waktu

hidup dan berlipat ganda sesudah mati
Al-Isra:75 ٱمْلََماِت

ِدِقنَي فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Baqarah:94 ٱمْلَْوَت

َوَلَقْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن ٱمْلَْوَت ِمن َقبِْل
dan sesungguhnya adalah kalian mereka supaya mengangan-

angankan kematian dari sebelum
Ali-Imran:143

ِدِقنَي ُقْل فَٱْدرَُءوا۟ َعْن أَنفُِسُكُم ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah menolak dari

diri-diri kalian kematian jika adalah kalian para yang membenarkan
Ali-Imran:168

ا َقَضيْنَا َعَليِْه ٱمْلَْوَت  فََلمَّ
maka tatkala (kami) menetapkan atasnya kematian

Saba':14

 فَيُْمِسُك ٱلَِّتى َقَضىٰ َعَليَْها ٱمْلَْوَت
maka menyebabkan menahan yang ia memutuskan diatasnya

kematian
Az-Zumar:42

اَل يَذُوُقوَن ِفيَها ٱمْلَْوَت إاِلَّ ٱمْلَْوتََة ٱأْلُوَلىٰ
tidak merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian

pertama/dahulu
Ad-Dukhaan:56

نَْحُن َقدَّرْنَا بَيْنَُكُم ٱمْلَْوَت َوَما نَْحُن ِبَمْسبُوِقنَي
kami (kami) menentukan diantara kamu kematian dan tidak kami

dengan yang dikalahkan
Al-Waqi'a:60

ِدِقنَي فَتََمنَُّوا۟ ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
maka kalian berangan-anganlah kematian jika adalah kalian para

yang membenarkan
Al-Jumu'ah:6
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وَن ِمنُْه ُقْل إِنَّ ٱمْلَْوَت ٱلَِّذى تَِفرُّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya kematian yang lari dari

padanya
Al-Jumu'ah:8

ٱلَِّذى َخَلَق ٱمْلَْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل
yang dia menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak

mengujimu siapa diantara kalian lebih baik pekerjaan/amal
Al-Mulk:2

اَل يَذُوُقوَن ِفيَها ٱمْلَْوَت إاِلَّ ٱمْلَْوتََة ٱأْلُوَلىٰ
tidak merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian

pertama/dahulu
Ad-Dukhaan:56 ٱمْلَْوتََة

َكذَٰلَِك يُْحىِ الـلَّـُه ٱمْلَْوتَىٰ
seperti itulah ia menghidupkan Allah kematian Al-Baqarah:73 ٱمْلَْوتَىٰ

إِذْ َقاَل إِبْرَِٰهيُم رَبِّ أَرِِنى َكيَْف تُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ  َو
dan ketika dia mengatakan Ibrahim Tuhan kamu hendaklah

memperlihatkan kepadaku bagaimana menurut Engkau
menghidupkan kematian

Al-Baqarah:260

َوأُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak dan

aku menghidupkan kematian dengan seizin Allah
Ali-Imran:49

إِذْ َكفَفُْت بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َعنَك إِذْ ِجئْتَُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت إِذْ تُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ ِبِإذِْنى َو َو
dan ketika kamu mengeluarkan kematian dengan seizin dan ketika
aku telah menahan Bani Israil dari kamu ketika kamu datang pada

mereka dengan keterangan-keterangan

Al-Maidah:110

 َوَلْو أَنَّنَا نَزَّْلنَآ إَِليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكَة وََكلََّمُهُم ٱمْلَْوتَىٰ
dan kalau sekiranya Kami kami menurunkan kepada mereka

malaikat-malaikat dan dia benar-benar berbicara dengan mereka
kematian

Al-An'aam:111

ُروَن َكذَٰلَِك نُْخِرُج ٱمْلَْوتَىٰ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
seperti itulah kami mengeluarkan kematian agar supaya kalian kalian

ingat
Al-A'raaf:57

أَْو ُقطَِّعْت ِبِه ٱأْلَرُْض أَْو ُكلَِّم ِبِه ٱمْلَْوتَىٰ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
atau dipotong-potong dengannya bumi atau benar-benar dibicara

dengannya kematian sesungguhnya Allah tidak dia
mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Arraad:31

 ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَحقُّ َوأَنَُّهۥ يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
itu bahwa kami Allah dia yang hak dan bahwasanya ia ia

menghidupkan kematian
Al-Hajj:6

 إِنََّك اَل تُْسِمعُ ٱمْلَْوتَىٰ
sesungguhnya kamu tidak akan mendengar kematian

An-Naml:80

إِنَّ ذَٰلَِك مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sesungguhnya itu tentu dapat menghidupkan kematian dan dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Ar-Ruum:50
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 فَِإنََّك اَل تُْسِمعُ ٱمْلَْوتَىٰ
maka sesungguhnya kamu tidak akan mendengar kematian

Ar-Ruum:52

 إِنَّا نَْحُن نُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
sesungguhnya kami kami dihidupkan kematian

YaaSiin:12

 فَالـلَّـُه ُهَو ٱْلَولِىُّ َوُهَو يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
maka Allah dia pelindung dan dia ia menghidupkan kematian

Asy-Syuura:9

 َوَلْم يَْعىَ ِبَخْلِقِهنَّ ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
dan tidak merasa lemah dengan menciptakan mereka[pr] dengan
orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa menyebabkan akan

menghidupkan kematian

Al-Ahqaaf:33

 أََليَْس ذَٰلَِك ِبقَِٰدٍر َعَلىٰٓ أَن يُحْۦَِى ٱمْلَْوتَىٰ
bukankah itu dengan orang yang kuasa atasku/terhadapku bahwa

dihidupkan kematian
Al-Qiyaamah:40

إِنَّ ٱلَِّذٓى أَْحيَاَها مَلُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰٓ
sesungguhnya yang dia menghidupkannya tentu dapat menghidupkan

kematian
Fush-Shilat:39 ٱمْلَْوتَىٰٓ

أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء إِذْ َحَضَر يَْعُقوَب ٱمْلَْوُت
atau/apakah adalah kalian para saksi-saksi ketika ia menghadiri

yaqub kematian
Al-Baqarah:133 ٱمْلَْوُت

 ُكِتَب َعَليُْكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
ia telah diwajibkan atas kalian apabila ia menghadiri salah satu dari

kalian kematian
Al-Baqarah:180

 فَِإن َشِهُدوا۟ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِفى ٱْلبُيُوِت َحتَّىٰ يَتََوفَّىُٰهنَّ ٱمْلَْوُت
maka jika mereka mempersaksikan maka kalian hendaklah menahan

mereka di dalam rumah-rumah sehingga/sampai dia mewafatkan
mereka kematian

An-Nisa:15

 َحتَّىٰٓ إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت
sehingga apabila ia menghadiri seseorang dari mereka kematian

An-Nisa:18

ُم ٱمْلَْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِفى بُُروجٍ مَُّشيََّدٍة أَيَْن َما تَُكونُوا۟ يُْدرِككُّ
dimana saja adalah kalian akan didapatkan kalian (olehnya) kematian
kendatipun adalah kalian di dalam benteng yang sangat tinggi kokoh

An-Nisa:78

ثُمَّ يُْدرِْكُه ٱمْلَْوُت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
kemudian dia menemuinya kematian maka sesungguhnya telah dia

mendapatkan pahalanya atas/terhadap Allah
An-Nisa:100

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106
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 َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
sehingga apabila dia datang salah satu dari kalian kematian

Al-An'aam:61

يَتََجرَُّعُهۥ واََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأِْتيِه ٱمْلَْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat

ditelannya (oleh nya) dan datang kepadanya kematian dari setiap
tempat

Ibrahim:17

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَء أََحَدُهُم ٱمْلَْوُت َقاَل رَبِّ ٱرِْجُعوِن
sehingga apabila dia datang seseorang dari mereka kematian dia

mengatakan Tuhan (kalian) kembalikanlah

Al-
Mu'minuun:99

 أَن يَأِْتىَ أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت
bahwa ia menghadiri/mendatangi salah satu dari kalian kematian

Al-
Munaafiquun:10

وَِٰعِق َحذََر ٱمْلَْوِت مَِّن ٱلصَّ
dari petir ia merasa takut mati Al-Baqarah:19 ٱمْلَْوِت

 َوُهْم أُُلوٌف َحذََر ٱمْلَْوِت
dan mereka beribu-ribu ia merasa takut mati

Al-Baqarah:243

 ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati

Ali-Imran:185

َلٰوِة بَتُْكم مُِّصيبَُة ٱمْلَْوِت تَْحِبُسونَُهَما ِمۢن بَْعِد ٱلصَّ فَأَصَٰ
maka/lalu dia menimpa kalian bencana mati kalian menahan

keduanya dari sesudah sholat
Al-Maidah:106

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93

 َوَلِئن ُقْلَت إِنَُّكم مَّبُْعوثُوَن ِمۢن بَْعِد ٱمْلَْوِت
dan jika kamu mengatakan sesungguhnya kalian yang dibangkitkan

dari sesudah mati
Huud:7

 ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati

Al-Anbiyaa':35

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت ثُمَّ إَِليْنَا تُرَْجُعوَن
tiap jiwa/orang rasakan mati kemudian kepada kami kalian

dikembalikan
Al-Ankabuut:57

َل ِبُكْم َلُك ٱمْلَْوِت ٱلَِّذى وُكِّ ُقْل يَتََوفَّىُٰكم مَّ
kamu hendaklah mengatakan dia mewafatkan kalian malaikat mati

yang diserahi dengan/kepada kalian
As-Sajdah:11

 ُقل لَّن يَنفََعُكُم ٱْلِفرَاُر إِن فََررْتُم مَِّن ٱمْلَْوِت
kamu hendaklah mengatakan tidaklah memberi manfaat kepada

kalian lari-lari jika (kalian) melarikan diri dari mati
Al-Ahzab:16
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 يَنظُُروَن إَِليَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكٱلَِّذى يُْغَشىٰ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت
mereka melihat kepadamu putar-putar mata-mata mereka[lk] seperti

orang yang ditutupi atasnya dari mati
Al-Ahzab:19

يَنظُُروَن إَِليَْك نَظََر ٱمْلَْغِشىِّ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت فَأَْوَلىٰ َلُهْم
mereka melihat kepadamu (dia) memperhatikan/memikirkan pingsan

atasnya dari mati maka lebih utama/kecelakaan bagi mereka
Muhammad:20

َوَجآَءْت َسْكرَةُ ٱمْلَْوِت ِبٱْلَحقِّ
dan datang kepayahan / sekarat / mabuk mati dengan sebenarnya

Qaaf:19

َوتُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dan kamu mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup Ali-Imran:27 ٱمْلَيَِّت

َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر
dan menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
dan siapakah sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan

Yunus:31

يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati dan

menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
Ar-Ruum:19

َوتُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت
dan kamu mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati Ali-Imran:27 ٱمْلَيِِّت

 يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati

Al-An'aam:95

َوُمْخِرُج ٱمْلَيِِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dan yang mengelurkan orang yang mati dari yang hidup

Al-An'aam:95

َر َوَمن يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ  أَمَّن يَْملُِك ٱلسَّ
siapkah yang dia menguasai pendengaran dan penglihatan dan

siapakah dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati
Yunus:31

يُْخِرُج ٱْلَحىَّ ِمَن ٱمْلَيِِّت َويُْخِرُج ٱمْلَيَِّت ِمَن ٱْلَحىِّ
dia mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati dan

menyebabakan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup
Ar-Ruum:19

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
Al-Baqarah:173 ٱمْلَيْتََة

إِنََّما َحرََّم َعَليُْكُم ٱمْلَيْتََة َوٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزيِر
sesungguhnya hanyalah dia telah benar-benar mengharamkan atas

kalian bangkai dan darah dan daging babi
An-Nahl:115
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ُحرَِّمْت َعَليُْكُم ٱمْلَيْتَُة َوٱلدَُّم َوَلْحُم ٱْلِخنِزيِر
dia haram atas kalian orang yang mati dan darah dan daging babi Al-Maidah:3 ٱمْلَيْتَُة

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱأْلَرُْض ٱمْلَيْتَُة أَْحيَيْنََٰها
dan suatu tanda bagi mereka bumi orang yang mati dan Kami

keluarkan
YaaSiin:33
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ج و م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gelombang, alun, ombak,

lambaian, alunan, keriting, ikal, kendali, yg dpt dilayari, yg dpt
dikemudikan, penyebab, sebab, alasan, karena, maksud, perkara, pangkal,

bibit, pembawa, pergerakan, pohon, bicara
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melambaikan, melambai,

bergelombang, mengibarkan, berombak, berkibar, mengeriting,
mengeritingkan, mengeritingi, menggapai, menyebabkan, membuat,

menjadikan, memaksa, memaksakan, membawa, mendatangkan, bikin,
kasi, memperbuat, mencetuskan

ٱمْلَْوُج يَُموُج ْوٌج مَّ َمْوجٍ َمْوٌج
gelombang bergelombang/bercampur gelombang gelombang gelombang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَْغَشىُٰه َمْوٌج مِّن فَْوِقِهۦ َمْوٌج
meliputinya gelombang dari atasnya gelombang An-Nuur:40 َمْوٌج

 يَْغَشىُٰه َمْوٌج مِّن فَْوِقِهۦ َمْوٌج
meliputinya gelombang dari atasnya gelombang

An-Nuur:40

َوِهىَ تَْجِرى ِبِهْم ِفى َمْوجٍ َكٱْلجِبَاِل
dan dia dia mengalirkan dengan mereka di dalam gelombang seperti

gunung
Huud:42 َمْوجٍ

إِذَا َغِشيَُهم مَّْوٌج َكٱلظَُّلِل َدَعُوا۟ الـلَّـَه ُمْخلِِصنَي َلُه ٱلدِّيَن َو
dan apabila (ia) menimpa / menutup mereka gelombang seperti

naungan/gunung (mereka) menyeru Allah pa yang
mengikhlaskan/memurnikan baginya ketaatan/agama

Luqman:32 مَّْوٌج

َوتَرَْكنَا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ يَُموُج ِفى بَْعٍض
dan (kami) meninggalkan sebagian mereka pada hari itu

bergelombang/bercampur di dalam bagian
Al-Kahfi:99 يَُموُج

َوَجآَءُهُم ٱمْلَْوُج ِمن ُكلِّ َمَكاٍن
dan dia telah mendatangkan kepada mereka gelombang dari setiap

tempat
Yunus:22 ٱمْلَْوُج
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 إاِلَّ َمن رَِّحَم َوَحاَل بَيْنَُهَما ٱمْلَْوُج
selain orang merahmati dan menghalangi/memisahkan diantara

mereka berdua gelombang
Huud:43
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ر و م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna dipindahkan, mondar-mandir

َمْوًرا تَُموُر
goncangan bergoncang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآُء َمْوًرا يَْوَم تَُموُر ٱلسَّ
pada hari bergoncang langit goncangan Ath-Thuur:9 تَُموُر

 أَن يَْخِسَف ِبُكُم ٱأْلَرَْض فَِإذَا ِهىَ تَُموُر
bahwa membenamkan dengan/untuk kalian bumi dan apabila dia

bergoncang
Al-Mulk:16

َمآُء َمْوًرا يَْوَم تَُموُر ٱلسَّ
pada hari bergoncang langit goncangan Ath-Thuur:9 َمْوًرا
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س و م
Makna kata dasar :

ُموَسىٰٓ ُموَسىٰ ُموَسى مِلُوَسىٰٓ ِبُموَسىٰ
Musa Musa Musa kepada Musa kepada Musa

َوُموَسىٰ مُّوَسىٰٓ مُّوَسىٰ مُّوَسى ُموَسىٰٓ
dan Musa Musa Musa Musa Musa

يَُٰموَسىٰٓ يَُٰموَسىٰ
ya Musa ya Musa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعُهۥٓ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَطَّيَُّروا۟ ِبُموَسىٰ َوَمن مَّ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana mereka

menerbangkan kepada Musa dan orang bersama dia
Al-A'raaf:131 ِبُموَسىٰ

يٌَّة مِّن َقْوِمِهۦ َعَلىٰ َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن فََمآ َءاَمَن مِلُوَسىٰٓ إاِلَّ ذُرِّ
maka tidak ada ia beriman kepada Musa kecuali keturunan dari

kaumnya atas/terhadap ketakutan dari fir'aun
Yunus:83 مِلُوَسىٰٓ

إِذْ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوٱْلفُرَْقاَن َو
dan ketika mereka mendatangi Musa kitab dan Furqan Al-Baqarah:53 ُموَسى

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab

Al-Baqarah:87

ثُمَّ َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب تََماًما َعَلى ٱلَِّذٓى أَْحَسَن
kemudian mereka mendatangi Musa kitab tambah kesempurnaan

atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154
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َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka/lalu

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Huud:110

َوَءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi

Bani Israil
Al-Isra:2

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab boleh jadi mereka

mereka mendapat petunjuk

Al-
Mu'minuun:49

ُروَن َوِزيًرا َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

ا َقَضىٰ ُموَسى ٱأْلََجَل َوَساَر ِبأَْهلِِهۦٓ فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan Musa waktu (ia) berjalan kepada

ahlinya/yang empunya
Al-Qashash:29

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab

Al-Qashash:43

إِذْ َقَضيْنَآ إَِلىٰ ُموَسى ٱأْلَْمَر
ketika (kami) menetapkan kepada Musa perkara/urusan

Al-Qashash:44

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَاَل تَُكن ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآِئِهۦ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka jangan

adalah di dalam keraguan dari pertemuannya
As-Sajdah:23

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلُهَدٰى
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa yang menunjukkan

tersebut
Ghafir:53

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب فَٱْختُلَِف ِفيِه
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab maka ia

diperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Fush-Shilat:45

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya Al-Baqarah:54 ُموَسىٰ

إِِذ ٱْستَْسَقىٰ ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ َو
dan ketika dia memohon air Musa kepada kaumnya

Al-Baqarah:60

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦٓ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya

Al-Baqarah:67

َكَما ُسِئَل ُموَسىٰ ِمن َقبُْل
sebagaimana ia ditanya Musa dari sebelum

Al-Baqarah:108

َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa

Al-Baqarah:136
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ُروَن تَْحِمُلُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َءاُل ُموَسىٰ َوَءاُل هَٰ
keluarga Musa dan keluarga Harun dia membawanya malaikat-

malaikat
Al-Baqarah:248

بِِّهْم َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ َوٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa dan para nabi dari Tuhan

mereka
Ali-Imran:84

ِبينًا فََعفَْونَا َعن ذَٰلَِك َوَءاتَيْنَا ُموَسىٰ ُسْلطَٰنًا مُّ
maka kami telah memaafkan dari itu dan kami berikan Musa

kekuasaan dengan nyata
An-Nisa:153

لَّْم نَْقُصْصُهْم َعَليَْك وََكلََّم الـلَّـُه ُموَسىٰ تَْكلِيًما
tidak kami mengkisahkan mereka atas kamu dia benar-benar telah

mengatakan Allah Musa pembicaraan/secara langsung
An-Nisa:164

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya

Al-Maidah:20

ُقْل َمْن أَنزََل ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذى َجآَء ِبِهۦ ُموَسىٰ نُوًرا
kamu hendaklah mengatakan siapa ia menurunkan kitab yang dia

datang dengannya Musa cahaya
Al-An'aam:91

َلِمنَي َوَقاَل ُموَسىٰ يَِٰفْرَعْوُن إِنِّى رَُسوٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
dan dia mengucapkan Musa hai fir'aun sesungguhnya aku seorang

rasul dari Tuhan semesta alam
Al-A'raaf:104

ُروَن رَبِّ ُموَسىٰ َوهَٰ
Tuhan Musa dan Harun

Al-A'raaf:122

أَتَذَُر ُموَسىٰ َوَقْوَمُهۥ لِيُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di

dalam bumi
Al-A'raaf:127

َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱْستَِعينُوا۟ ِبالـلَّـِه
dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah memohon

pertolongan kepada Allah
Al-A'raaf:128

َووََٰعْدنَا ُموَسىٰ ثَلَِٰثنَي َليَْلًة َوأَتَْمْمنََٰها ِبَعْشٍر
dan kami menjanjikan Musa tiga puluh malam dan kami telah

menyempurnakannya dengan sepuluh
Al-A'raaf:142

ُروَن َوَقاَل ُموَسىٰ أِلَِخيِه هَٰ
dan dia mengucapkan Musa kepada saudaranya Harun

Al-A'raaf:142

َا َجآَء ُموَسىٰ مِلِيقَِٰتنَا وََكلََّمُهۥ َربُُّهۥ َوملَّ
dan tatkala dia datang Musa pada waktu yang Kami tentukan dan dia

telah benar-benar berfirman kepadanya tuhannya
Al-A'raaf:143

ا َوَخرَّ ُموَسىٰ َصِعًقا َجَعَلُهۥ َدكًّ
dia menjadikannya goncangan dan jatuh Musa pingsan

Al-A'raaf:143

َوٱتََّخذَ َقْوُم ُموَسىٰ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan dia mengambil kaum Musa dari sesudahnya

Al-A'raaf:148
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آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

ْحُر آ أَْلَقْوا۟ َقاَل ُموَسىٰ َما ِجئْتُم ِبِه ٱلسِّ فََلمَّ
maka setelah mereka melemparkan dia mengatakan Musa apa

(kalian) mendatangkan dengannya sihir
Yunus:81

َوَقاَل ُموَسىٰ يََٰقْومِ إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه
dan dia mengucapkan Musa hai kaumku jika adalah kalian apakah

kalian beriman kepada Allah
Yunus:84

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰ َوأَِخيِه أَن تَبَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِبِمْصَر
dan kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya hendaknya

(mereka berdua) supaya membuat bagi kaum kalian berdua di mesir
Yunus:87

َوَقاَل ُموَسىٰ َربَّنَآ إِنََّك َءاتَيَْت ِفْرَعْوَن فَاَل يُؤِْمنُوا۟ َحتَّىٰ يََرُوا۟ ٱْلَعذَاَب ٱأْلَلِيَم
dan dia mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu kamu

mendatangkan fir'aun maka tidak mereka mempercayai sehingga
mereka melihat azab / siksa sangat pedih

Yunus:88

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan nyata
Huud:96

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

Ibrahim:5

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Ibrahim:6

َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ ِتْسعَ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa sembilan ayat-ayat

bukti nyata
Al-Isra:101

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لِفَتَىُٰه آَل أَبْرَُح َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada bujangnya tidak (aku)

menghentikan
Al-Kahfi:60

َقاَل َلُهۥ ُموَسىٰ َهْل أَتَِّبُعَك
dia mengatakan baginya Musa apakah mengikuti kamu

Al-Kahfi:66

إِلَُٰه ُموَسىٰ فَنَِسىَ ذَآ إِلَُٰهُكْم َو فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini tuhan kalian dan tuhan Musa maka

(dia) melupakan
Thaahaa:88

 َحتَّىٰ يَرِْجعَ إَِليْنَا ُموَسىٰ
sehingga kembali kepada kami Musa

Thaahaa:91
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ُروَن ٱْلفُرَْقاَن َوِضيَآًء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa dan Harun al

furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran
bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Anbiyaa':48

ُب َمْديََن وَُكذَِّب ُموَسىٰ  َوأَْصحَٰ
dan penduduk Madyan dan telah sering didustakan Musa

Al-Hajj:44

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

فَأَْلَقىٰ ُموَسىٰ َعَصاهُ فَِإذَا ِهىَ تَْلَقُف َما يَأِْفُكوَن
maka dia melemparkan Musa tongkatnya maka tiba-tiba dia dia

menelan apa-apa mereka memalingkan
Asy-Syu'araa':45

ُروَن رَبِّ ُموَسىٰ َوهَٰ
Tuhan Musa dan Harun

Asy-Syu'araa':48

َعُهۥٓ أَْجَمِعنَي َوأَنَجيْنَا ُموَسىٰ َوَمن مَّ
dan (kami) selamatkan Musa dan orang-orang bersama dia mereka

semuanya
Asy-Syu'araa':65

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ أِلَْهلِِهۦٓ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
ketika dia mengatakan Musa kepada keluarganya sesungguhnya aku

aku melihat api
An-Naml:7

نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3

َوأَْصبَحَ فَُؤاُد أُمِّ ُموَسىٰ فَٰرًِغا
dan (ia[lk]) akhirnya menjadikan hati ibu Musa (ia[lk]) yang kosong

Al-Qashash:10

َعَلى ٱلَِّذى ِمْن َعُدوِِّهۦ فَوََكزَهُۥ ُموَسىٰ فََقَضىٰ َعَليِْه
atas/terhadap yang dari musuhnya maka (ia) meninjunya Musa lalu

(ia) menentukan atasnya
Al-Qashash:15

َوَقاَل ُموَسىٰ َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ِمْن ِعنِدِهۦ
dan dia mengucapkan Musa Tuhanku paling mengetahui

dengan/kepada siapa dia datang dengan petunjuk dari sisi-Nya
Al-Qashash:37

 فَٱْجَعل لِّى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَطَّلِعُ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ
maka buatlah untukku istana agar / boleh jadi aku (aku) melihat

kepada tuhan Musa
Al-Qashash:38

أََو َلْم يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ ِمن َقبُْل
atau setiap tidak mereka mengingkari dengan/kepada apa dia

memberikan Musa dari sebelum
Al-Qashash:48

 إِنَّ قَُٰروَن َكاَن ِمن َقْومِ ُموَسىٰ
sesungguhnya karun adalah dia dari kaum Musa

Al-Qashash:76
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 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َءاذَْوا۟ ُموَسىٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak adalah kalian

seperti orang-orang yang (mereka) menyakiti Musa
Al-Ahzab:69

ُروَن َوَلَقْد َمنَنَّا َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya memberi karunia atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:114

ُروَن َسلٌَٰم َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:120

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

dan kekuasaan/keterangan yang nyata
Ghafir:23

َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِنىٓ أَْقتُْل ُموَسىٰ َوْليَْدُع َربَُّهۥٓ
dan dia mengucapkan fir'aun biarkan aku membunuh Musa dan

hendaklah dia berdo'a tuhannya
Ghafir:26

وَِٰت فَأَطَّلِعَ إَِلىٰٓ إِلَِٰه ُموَسىٰ مَٰ  أَْسبََٰب ٱلسَّ
pintu-pintu langit maka akan melihat kepada tuhan Musa

Ghafir:37

يِ۟هۦ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami

kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Az-Zukhruf:46

 َقاُلوا۟ يََٰقْوَمنَآ إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَٰبًا أُنِزَل ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰ
mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami kami dengar

suatu kewajiban dia menurunkan dari sesudah Musa
Al-Ahqaaf:30

 أَْم َلْم يُنَبَّأْ ِبَما ِفى ُصُحِف ُموَسىٰ
ataukah belum diberitakanlah dengan apa di dalam lembaran-

lembaran Musa
An-Najm:36

إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِهۦ يََٰقْومِ لَِم تُؤْذُونَِنى َو
apabila dia mengatakan Musa kepada kaumnya hai kaumku mengapa

disakiti aku
Ash-Shaff:5

إِذْ وََٰعْدنَا ُموَسىٰٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة َو
dan ketika kami menjanjikan Musa empat puluh malam Al-Baqarah:51 ُموَسىٰٓ

ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰٓ إِذْ َقاُلوا۟ لِنَِبىٍّ
dari sesudah Musa ketika mereka berkata bagi seorang nabi

Al-Baqarah:246

فََقْد َسأَُلوا۟ ُموَسىٰٓ أَْكبََر ِمن ذَٰلَِك
maka sesungguhnya telah mereka telah meminta Musa terbesar dari

itu
An-Nisa:153

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْلِق َعَصاَك
dan kami telah wahyukan kepada Musa bahwa kamu hendaklah

melemparkan tongkatmu
Al-A'raaf:117
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َ أَِسفًا َا رََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ َوملَّ
dan setelah dia kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita

/ penyesalan
Al-A'raaf:150

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن َوِمن َقْومِ ُموَسىٰٓ أُمَّ
dan dari kaum Musa ummat memberi petunjuk dengan hak dan

dengannya (hak) mereka mengadili
Al-A'raaf:159

۟ َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

ذَا َا َجآَءُكْم أَِسْحٌر هَٰ َقاَل ُموَسىٰٓ أَتَُقوُلوَن لِْلَحقِّ ملَّ
dia mengatakan Musa apakah (kalian) mengatakan terhadap

kebenaran tatkala ia datang kepada kalian sihir ini
Yunus:77

نُْه َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة َويَتُْلوهُ َشاِهٌد مِّ
dan membacakannya sangat penyaksi dari padanya dan dari

sebelumnya kitab Musa pedoman dan rahmat
Huud:17

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِن تَْكفُُرٓوا۟ أَنتُْم َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan dia mengucapkan Musa jika kalian mengingkari kalian dan orang

di dalam bumi semuanya
Ibrahim:8

َوٱذُْكْر ِفى ٱْلِكتَِٰب ُموَسىٰٓ إِنَُّهۥ َكاَن ُمْخَلًصا
dan ingatlah di dalam kitab Musa sesungguhnya dia adalah dia orang

yang cekatan dalam membersihkan/menjadi pilihanan
Maryam:51

 َوَهْل أَتَىَٰك َحِديُث ُموَسىٰٓ
dan apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa

Thaahaa:9

َوَلَقْد أَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدى
dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa agar

berjalanlah dengan hamba-hamba-ku
Thaahaa:77

َ أَِسفًا فَرََجعَ ُموَسىٰٓ إَِلىٰ َقْوِمِهۦ َغْضنبَٰ
maka (ia [lk]) kembali Musa kepada kaumnya kemarahan duka-cita /

penyesalan
Thaahaa:86

إِذْ نَاَدٰى َربَُّك ُموَسىٰٓ أَِن ٱئِْت ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي َو
dan ketika (dia) menyeru tuhanmu Musa agar/hendalah datangkanlah

(kamu[pr]) kaum yang mendzalmi
Asy-Syu'araa':10

تَّبَُعوَن َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدٓى إِنَُّكم مُّ
dan kami telah wahyukan kepada Musa agar berjalanlah dengan

hamba-hamba-ku sesungguhnya kalian orang-orang yang menarik
untuk diikuti / dikejar

Asy-Syu'araa':52

ُب ُموَسىٰٓ إِنَّا مَلُْدرَُكوَن ا تَرََٰٓءا ٱْلَجْمَعاِن َقاَل أَْصحَٰ فََلمَّ
maka setelah saling melihat kedua kumpulan/golongan dia

mengatakan para penghuni Musa sesungguhnya kami pasti orang-
orang yang cepat tersusul

Asy-Syu'araa':61
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فَأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلبَْحَر
maka (kami) mewahyukan kepada Musa agar/hendalah kamu

pukullah dengan tongkatmu lautan
Asy-Syu'araa':63

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ أُمِّ ُموَسىٰٓ أَْن أَرِْضِعيِه
dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa agar (kamu) susuilah dia

Al-Qashash:7

َقاَل َلُهۥ ُموَسىٰٓ إِنََّك َلَغِوىٌّ مُِّبنٌي
dia mengatakan baginya Musa sesungguhnya kamu benar-benar

orang sesat yang nyata
Al-Qashash:18

 َقاُلوا۟ َلوآَْل أُوِتىَ ِمثَْل َمآ أُوِتىَ ُموَسىٰٓ
mereka berkata mengapa tidak dia memberikan seperti apa diberikan

dia memberikan Musa
Al-Qashash:48

َوَقاَل ُموَسىٰٓ إِنِّى ُعذُْت ِبَربِّى َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر
dan dia mengucapkan Musa sesungguhnya aku berlindung dengan

tuhan dan tuhan kalian dari setiap orang yang kemudian
menyombongkan diri

Ghafir:27

َوِمن َقبْلِِهۦ ِكتَُٰب ُموَسىٰٓ إَِماًما َورَْحَمًة
dan dari sebelumnya kitab Musa petunjuk dan rahmat

Al-Ahqaaf:12

َوِفى ُموَسىٰٓ إِذْ أَرَْسْلنَُٰه إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ِبُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ
dan pada Musa ketika kami mengutusnya kepada fir'aun dengan

alasan nyata

Adz-
Dzaariyaat:38

 َهْل أَتَىَٰك َحِديُث ُموَسىٰٓ
apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa

An-Naziaat:15

َا َسَكَت َعن مُّوَسى ٱْلَغَضُب أََخذَ ٱأْلَْلَواَح َوملَّ
dan setelah (ia [lk]) diam/reda dari Musa kemarahan / kemurkaan ia

mengambil/mengazab batu tulis
Al-A'raaf:154 مُّوَسى

َوَلَقْد َجآَءُكم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian Musa dengan bukti-bukti Al-Baqarah:92 مُّوَسىٰ

يِ۟هۦ ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَآ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوَمإَلِ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka (rasul-rasul) Musa

dengan ayat-ayat Kami kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya
Al-A'raaf:103

ُروَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ َوهَٰ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Musa dan Harun

kepada fir'aun
Yunus:75

َقاَل َلُهم مُّوَسىٰ َويَْلُكْم
dia mengatakan kepada mereka Musa kecelakaan kalian

Thaahaa:61

 فَأَْوَجَس ِفى نَفِْسِهۦ ِخيفًَة مُّوَسىٰ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai di dalam dirinya sendiri takut Musa

Thaahaa:67
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ا َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبـَٔايَِٰتنَا بَيِّنٍَٰت فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka Musa dengan ayat/mukjizat

Kami bukti nyata
Al-Qashash:36

َن َوَلَقْد َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت مَٰ َوقَُٰروَن َوِفْرَعْوَن َوهَٰ
dan karun dan fir'aun dan Haman dan sesungguhnya ia datang kepada

mereka Musa dengan keterangan yang nyata
Al-Ankabuut:39

َحرَةُ َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ ا َجآَء ٱلسَّ فََلمَّ
maka setelah dia datang para penyihir dia mengatakan kepada mereka

Musa
Yunus:80 مُّوَسىٰٓ

ْلُقوَن َقاَل َلُهم مُّوَسىٰٓ أَْلُقوا۟ َمآ أَنتُم مُّ
dia mengatakan kepada mereka Musa kalian hendaklah melemparkan

apa-apa kalian orang-orang yang melemparkan
Asy-Syu'araa':43

ُروَن وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰ َوهَٰ
dan Ayub dan yusuf dan Musa dan Harun dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-An'aam:84 َوُموَسىٰ

ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ  فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir sujud mereka berkata kami telah

beriman dengan tuhan Harun dan Musa
Thaahaa:70

إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َو
dan Ibrahim dan Musa dan 'isa putra Maryam

Al-Ahzab:7

يْنَا ِبِهۦٓ إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسىٰٓ َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَما َوصَّ
dan yang kami telah wahyukan kepadamu dan tidak yang kami

mewasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan 'isa
Asy-Syuura:13

 ُصُحِف إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ
lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa

Al-Alaa:19

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْدُع َلنَا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك
mereka berkata ya Musa kalian hendaklah menyeru bagi kami

Tuhanmu dengan apa telah menjanjikan disisimu
Al-A'raaf:134 يَُٰموَسى

َقاُلوا۟ يَُٰموَسى ٱْجَعل لَّنَآ إِلًَٰها َكَما َلُهْم َءالَِهٌة
mereka berkata ya Musa kamu hendaklah menjadikan bagi kami

tuhan sebagaimana bagi mereka tuhan-tuhan
Al-A'raaf:138

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نُّؤِْمَن َلَك َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak akan beriman kepadamu Al-Baqarah:55 يَُٰموَسىٰ

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نَّْصِبَر َعَلىٰ طََعامٍ وَِٰحٍد َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak kami bersabar

atas/terhadap tambahan makanan yang satu
Al-Baqarah:61
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إِنِّى أَلَظُنَُّك يَُٰموَسىٰ َمْسُحوًرا
sesungguhnya aku sungguh aku menyangka kamu ya Musa yang

disihir
Al-Isra:101

 َوَما ِتْلَك ِبيَِميِنَك يَُٰموَسىٰ
dan tidak itu dengan tangan kananmu ya Musa

Thaahaa:17

 َقاَل أَْلِقَها يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan lemparkanlah ia ya Musa

Thaahaa:19

 َقاَل َقْد أُوِتيَت ُسؤَْلَك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan sungguh telah (kamu) telah diberi / diperkenankan

permintaanmu ya Musa
Thaahaa:36

 ثُمَّ ِجئَْت َعَلىٰ َقَدٍر يَُٰموَسىٰ
kemudian kamu mendatangkan atas/terhadap ketetapan/keputusan ya

Musa
Thaahaa:40

بُُّكَما يَُٰموَسىٰ  َقاَل فََمن رَّ
dia mengatakan maka barang siapa tuhanmu berdua ya Musa

Thaahaa:49

 َقاَل أَِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا ِمْن أَرِْضنَا ِبِسْحرَِك يَُٰموَسىٰ
dia mengatakan adakah kamu datang kepada kami untuk

diusir/dikeluarkan kami (oleh ia[lk]) dari negeri kami dengan sihirmu
ya Musa

Thaahaa:57

 َوَمآ أَْعَجَلَك َعن َقْوِمَك يَُٰموَسىٰ
dan tidak lebih segera / cepat kamu dari kaummu ya Musa

Thaahaa:83

يَُٰموَسىٰ اَل تََخْف إِنِّى اَل يََخاُف َلَدىَّ ٱمْلُرَْسُلوَن
ya Musa tidak takut sesungguhnya aku tidak mereka takut di sisiku

para utusan
An-Naml:10

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن
mereka berkata ya Musa sesungguhnya di dalamnya kaum gagah

perkasa
Al-Maidah:22 يَُٰموَسىٰٓ

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِنَّا َلن نَّْدُخَلَهآ أَبًَدا
mereka berkata ya Musa sesungguhnya kami tidak akan kami

memasukinya selama-lamanya
Al-Maidah:24

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِمَّآ أَن تُْلِقىَ
mereka berkata ya Musa apakah/ataukah bahwa kamu melemparkan

Al-A'raaf:115

لَِٰتى َوِبَكلَِٰمى َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنِّى ٱْصطَفَيْتَُك َعَلى ٱلنَّاِس ِبرِسَٰ
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya aku aku memilih kamu

atas/terhadap manusia dengan risalahku dan perkataanku / kalimatku
Al-A'raaf:144

آ أَتَىَٰها نُوِدَى يَُٰموَسىٰٓ  فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

ya Musa
Thaahaa:11

َقاُلوا۟ يَُٰموَسىٰٓ إِمَّآ أَن تُْلِقىَ
mereka berkata ya Musa apakah bahwa kamu melemparkan

Thaahaa:65
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يَُٰموَسىٰٓ إِنَُّهۥٓ أَنَا الـلَّـُه ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
ya Musa sesungguhnya dia Aku Allah maha perkasa maha bijaksana

An-Naml:9

ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما َقاَل يَُٰموَسىٰٓ أَتُِريُد أَن تَْقتَُلِنى
dia musuh terhadap keduanya dia mengatakan ya Musa apakah

(kamu) kehendaki / inginkan kamu membunuh aku
Al-Qashash:19

َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنَّ ٱمْلأََلَ يَأْتَِمُروَن ِبَك لِيَْقتُُلوَك
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya pembesar musyawarah

dengan/tentang kamu untuk membunuhmu
Al-Qashash:20

َلِمنَي أَن يَُٰموَسىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا الـلَّـُه رَبُّ ٱْلعَٰ
bahwa ya Musa sesungguhnya aku Aku Allah tuhan semesta alam

Al-Qashash:30

 َولَّىٰ ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعقِّْب يَُٰموَسىٰٓ
memalingkan (mereka) yang sungguh-sungguh membalik ke

belakang dan dia tidak diakibatkan ya Musa
Al-Qashash:31
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ل و م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pusat pertokoan, daerah

pertokoan, pusat berbelanja, keuangan, kas, tunai, uang tunai, uang
kontan, uang, kontan, uang yg tersedia pd seseorang, pusat perbelanjaan,

tempat berjalan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengongkosi, membelanjai,
membayar, menguangkan, menunaikan, mempergunakan kesempatan,
menulis dgn huruf besar, menggunakan untuk modal, memperongkosi,

memfinansir, memperkaya, memperkayakan, menyuburkan,
mempersubur, menguangi.

أَْموََٰلُكْم أَْموََٰلُكُم أَْموََٰلُكم َل أَْموَٰ أَْمواًَٰل
harta-harta kalian harta-harta kalian harta-harta kalian harta-harta harta-harta benda

أَْموَُٰلُكْم أَْموََٰلُهْم أَْموََٰلُهُم أَْموََٰلُهم أَْموََٰلُكْم
harta-harta kalian harta-harta mereka harta-harta mereka harta-harta mereka harta-harta kalian

أَْموَٰلُِكْم ِل أَْموَٰ أَْموَُٰلُهْم أَْموَُٰلنَا أَْموَُٰلُكْم
harta-harta kalian harta-harta harta-harta benda

mereka harta-harta kami harta-harta kalian

ِبأَْموَٰلُِكم ٍل ِبأَْموَٰ أَْموَٰلِِهْم أَْموَٰلِنَا أَْموَٰلُِكْم
dengan harta kalian dengan harta harta-harta mereka harta-harta kami harta-harta kalian

فََماِل ِبَماٍل ِبأَْموَٰلِِهْم ِبأَْموَٰلُِكْم ِبأَْموَٰلُِكم
maka harta dengan harta dengan harta

mereka dengan harta kalian dengan harta kalian

َماَل َماٍل َماٌل َمااًل فََماِل
harta (ia[lk]) yang harta harta harta maka harta
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Kosakata Al-Quran

َماُلُهۥٓ َماُلُهۥ َماَلُهۥٓ َماَلُهۥ َماَل
hartanya hartanya hartanya hartanya harta

َمْوًلى َموَٰلِىَ َمالِيَْه َماِل َماُلُهۥٓ
kawan karib pewaris-pewaris (ia[pr]) yang

menjadi harta mengapa hartanya

مَّْوًلى مَّاِل مَّاٍل لُِكوَن مَٰ َمْوًلى
kawan karib mengapa (ia[lk]) yang harta mereka yan telah

memiliki/menguasai kawan karib

َوأَْموََٰلُهْم
dan harta benda mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ
dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka

mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu
menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih

nikmat

At-Taubah:69
أَْمواًَٰل

َوَقاُلوا۟ نَْحُن أَْكثَُر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
dan mereka berkata kami paling/lebih banyak harta-harta benda dan

anak-anak dan tidak kami orang-orang yang disiksa berat
Saba':35

َل ٱْليَتََٰمىٰ ظُْلًما إِنَّ ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka makan harta-harta anak

yatim (secara) zalim
An-Nisa:10 َل أَْموَٰ

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َوأَْكلِِهْم أَْموَٰ
dan makanan mereka harta-harta manusia/orang lain dengan jalan

bathil
An-Nisa:161

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َليَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sungguh memakan harta-harta manusia dengan batil dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
At-Taubah:34

واََل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian

dengan batil
Al-Baqarah:188 أَْموََٰلُكم
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KosakataAlQuran

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُكم بَيْنَُكم ِبٱْلبَِٰطِل
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian memakan

harta-harta kalian diantara kalian dengan jalan yang batil
An-Nisa:29

فََهآَء أَْموََٰلُكُم ٱلَِّتى َجَعَل الـلَّـُه َلُكْم ِقيًَٰما واََل تُؤْتُوا۟ ٱلسُّ
dan jangan kalian menyerahkan orang-orang bodoh/belum sempurna

akalnya harta-harta kalian yang ia menjadikan Allah bagi kalian
berdiri

An-Nisa:5 أَْموََٰلُكُم

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ يُؤِْتُكْم أُُجورَُكْم واََل يَْسـَْٔلُكْم أَْموََٰلُكْم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri menyebabkan

akan memberikan kalian[lk] pahala kalian dan tidak meminta kepada
kalian harta-harta kalian

Muhammad:36
أَْموََٰلُكْم

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di malam

hari dan siang hari
Al-Baqarah:274 أَْموََٰلُهم

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهُم ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-

harta mereka dia hendaklah mencari keridhaan Allah
Al-Baqarah:265 أَْموََٰلُهُم

ثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta

mereka di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:261 أَْموََٰلُهْم

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di dalam

jalan Allah
Al-Baqarah:262

َوَءاتُوا۟ ٱْليَتََٰمىٰٓ أَْموََٰلُهْم واََل تَتَبَدَُّلوا۟ ٱْلَخِبيَث ِبٱلطَّيِِّب
dan kalian hendaklah memberikan anak-anak yatim harta-harta

mereka dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan kebaikan
An-Nisa:2

واََل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُهْم إَِلىٰٓ أَْموَٰلُِكْم
dan jangan kalian memakan harta-harta mereka pada harta-harta

kalian
An-Nisa:2

فَٱْدفَُعٓوا۟ إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم واََل تَأُْكُلوَهآ إِْسرَافًا َوِبَداًرا
maka kalian hendaklah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka dan jangan kalian memakannya kelebihan batas dan
ketergesa-gesaan

An-Nisa:6

فَِإذَا َدفَْعتُْم إَِليِْهْم أَْموََٰلُهْم فَأَْشِهُدوا۟ َعَليِْهْم
maka apabila kalian telah menyerahkan kepada mereka harta-harta

mereka maka (kalian[lk]) adakanlah saksi-saksi atas mereka
An-Nisa:6

َوٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم رِئَآَء ٱلنَّاِس
dan orang-oarng yang mereka menafkahkan harta-harta mereka riya' /

supaya dilihat manusia
An-Nisa:38
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إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم لِيَُصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari mereka

menafkahkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah
Al-Anfaal:36

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya hanyalah harta-harta

kalian dan anak-anakmu cobaan-cobaan
Al-Anfaal:28 أَْموَُٰلُكْم

بُُكْم ِعنَدنَا زُْلفَىٰٓ َوَمآ أَْموَُٰلُكْم وآََل أَْولَُٰدُكم ِبٱلَِّتى تَُقرِّ
dan tidak harta-harta kalian dan tidak anak-anak kalian dengan yang

mendekatkan kalian disisi kami dekat
Saba':37

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تُْلِهُكْم أَْموَُٰلُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak dilalaikan

kalian[lk] harta-harta kalian

Al-
Munaafiquun:9

إِنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anakmu cobaan-

cobaan dan Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-
Taghaabun:15

َسيَُقوُل َلَك ٱمْلَُخلَّفُوَن ِمَن ٱأْلَْعرَاِب َشَغَلتْنَآ أَْموَُٰلنَا َوأَْهُلونَا
dia nanti akan mengatakan kepadamu orang-orang jauh

tertinggal/mengantikan dari orang-orang arab (kami) menyibukkan
harta-harta kami dan keluarga kami

Al-Fath:11
أَْموَُٰلنَا

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak dia

mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka
Ali-Imran:10 أَْموَُٰلُهْم

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari tidak akan dia
mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda mereka

Ali-Imran:116

فَاَل تُْعجِبَْك أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهْم
maka janganlah ditarik hatimu harta-harta benda mereka dan jangan

anak-anak mereka
At-Taubah:55

واََل تُْعجِبَْك أَْموَُٰلُهْم َوأَْولَُٰدُهْم
dan jangan ditarik hatimu harta-harta benda mereka dan anak-anak

mereka
At-Taubah:85

لَّن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
tidak dia mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda

mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Al-
Mujaadilah:17

ثْمِ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن ِل ٱلنَّاِس ِبٱإْلِ لِتَأُْكُلوا۟ فَِريًقا مِّْن أَْموَٰ
supaya memakan segolongan/sebagian dari harta-harta manusia

dengan dosa dan kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:188 ِل أَْموَٰ
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ِل ٱلنَّاِس بًا لِّيَْربَُوا۟ ِفىٓ أَْموَٰ َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن رِّ
dan tidak yang (kalian) berikan dari riba untuk menambah di dalam /

pada harta-harta manusia
Ar-Ruum:39

إِن تُبْتُْم فََلُكْم رُُءوُس أَْموَٰلُِكْم َو
dan jika kalian bertaubat maka bagi kalian (modal) pokok harta-harta

kalian
Al-Baqarah:279 أَْموَٰلُِكْم

َلتُبَْلُونَّ ِفىٓ أَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم
sungguh kalian akan diuji di dalam / pada harta-harta kalian dan diri

kalian
Ali-Imran:186

 واََل تَأُْكُلٓوا۟ أَْموََٰلُهْم إَِلىٰٓ أَْموَٰلُِكْم
dan jangan kalian memakan harta-harta mereka pada harta-harta

kalian
An-Nisa:2

۟ ؤُا أَْو أَن نَّفَْعَل ِفىٓ أَْموَٰلِنَا َما نَشَٰٓ
atau agar/bahwa melakukan di dalam / pada harta-harta kami apa dia

menghendaki
Huud:87 أَْموَٰلِنَا

َوِبَمآ أَنفَُقوا۟ ِمْن أَْموَٰلِِهْم
dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka An-Nisa:34 أَْموَٰلِِهْم

يِهم ِبَها رُُهْم َوتُزَكِّ ُخذْ ِمْن أَْموَٰلِِهْم َصَدَقًة تُطَهِّ
ambillah dari harta-harta mereka sedekah dibersihkan mereka[lk] dan

disucikan mereka dengannya
At-Taubah:103

َربَّنَا ٱطِْمْس َعَلىٰٓ أَْموَٰلِِهْم َوٱْشُدْد َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم
ya tuhan kami binasakanlah atasku/terhadapku harta-harta mereka

dan keraskan atas/terhadap hati mereka
Yunus:88

آِئِل َوٱمْلَْحُرومِ َوِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ
dan dalam harta-harta mereka hak/kebenaran untuk orang yang

meminta dan yang dikurangi

Adz-
Dzaariyaat:19

ْعُلوٌم َوٱلَِّذيَن ِفىٓ أَْموَٰلِِهْم َحقٌّ مَّ
dan orang-orang yang di dalam / pada harta-harta mereka

hak/kebenaran (ia[lk]) yang diketahui
Al-Ma'arij:24

ٍل َوبَِننَي َوَجَعْلنَُٰكْم أَْكثََر نَِفيًرا َوأَْمَدْدنَُٰكم ِبأَْموَٰ
dan apakah (kami) membantu kalian dengan harta anak-anak dan

(kami) menjadikan kalian kebanyakan kelompok
Al-Isra:6 ٍل ِبأَْموَٰ

ًرا ٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنٍَّٰت َويَْجَعل لَُّكْم أَنْهَٰ َويُْمِدْدُكم ِبأَْموَٰ
dan dipanjangkan kalian dengan harta anak-anak dan menjadikan

bagi kalian surga dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai
Nuh:12

ِفِحنَي أَن تَبْتَُغوا۟ ِبأَْموَٰلُِكم مُّْحِصِننَي َغيَْر ُمسَٰ
bahwa kalian mencari dengan harta kalian wanita-wanita yang

dikawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina
An-Nisa:24 ِبأَْموَٰلُِكم

5557

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41 ِبأَْموَٰلُِكْم

ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ
kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di

dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian
Ash-Shaff:11

َل الـلَّـُه ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم فَضَّ َوٱمْلُجَٰ
dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan Allah dengan harta

mereka dan jiwa / diri mereka dia melebihkan Allah
An-Nisa:95 ِبأَْموَٰلِِهْم

ِهِديَن ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن َدرََجًة ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka atas/terhadap orang-orang yang duduk/tinggal

satu derajat

An-Nisa:95

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَُم َدرََجًة ِعنَد الـلَّـِه
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka paling/lebih tinggi derajat

disisi Allah
At-Taubah:20

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي أَن يُجَٰ
bahwa/untuk semakin melakukan kesungguhan dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-

orang yang bertakwa

At-Taubah:44

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه وََكرُِهٓوا۟ أَن يُجَٰ
dan (mereka) membenci untuk semakin melakukan kesungguhan
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah

At-Taubah:81

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا۟ َوجَٰ
kemudian tidak ragu-ragu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh

dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah
Al-Hujuraat:15

َن َقاَل أَتُِمدُّونَِن ِبَماٍل ا َجآَء ُسَليْمَٰ فََلمَّ
maka tatkala dia datang sulaiman dia mengatakan apakah (kalian)

menolongku dengan harta
An-Naml:36 ِبَماٍل
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ؤآَُلِء ٱْلَقْومِ اَل يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َحِديثًا فََماِل هَٰٓ
maka harta mereka itu kaum tidak hampir-hampir mereka mengerti

pembicaraan
An-Nisa:78 فََماِل

فََماِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِقبََلَك ُمْهِطِعنَي
maka harta orang-orang yang mereka mengingkari datang ke arahmu

orang-orang yang menyegerakan
Al-Ma'arij:36

َويََٰقْومِ آَل أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه َمااًل إِْن أَْجِرَى
dan hai kaumku tidak aku akan minta kepada kalian atasnya harta

tidak lain upahku
Huud:29 َمااًل

أَنَا۠ أَْكثَُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا
aku paling/lebih banyak daripadamu harta dan lebih gagah

golongan/rombongan
Al-Kahfi:34

إِن تََرِن أَنَا۠ أََقلَّ ِمنَك َمااًل َوَوَلًدا
jika kamu melihat aku aku lebih sedikit daripadamu harta dan anak-

anak
Al-Kahfi:39

َ َمااًل َوَوَلًدا أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77

َوَجَعْلُت َلُهۥ َمااًل مَّْمُدوًدا
dan (aku) menjadikan baginya harta yang dipanjangkan / diperbanyak

Al-
Muddaththir:12

يَُقوُل أَْهَلْكُت َمااًل لُّبًَدا
dia mengatakan (aku) telah membinasakan harta banyak /

berkerumun
Al-Balad:6

ٱلَِّذى َجَمعَ َمااًل َوَعدََّدهُۥ
yang (ia [lk]) mengumpulkan harta dan telah benar-benar

menghitungnya
Al-Humazah:2

يَْوَم اَل يَنفَعُ َماٌل واََل بَنُوَن
pada hari tidak dia memberi manfaat harta dan tidak anak-anak laki-

laki
Asy-Syu'araa':88 َماٌل

أَن َكاَن ذَا َماٍل َوبَِننَي
karena adalah dia mempunyai/yang ada (ia[lk]) yang harta anak-anak Al-Qalam:14 َماٍل

واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim Al-An'aam:152 َماَل

واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan

(cara) dia lebih baik
Al-Isra:34

َكٱلَِّذى يُنِفُق َماَلُهۥ رِئَآَء ٱلنَّاِس
seperti orang yang dia memberi nafkah hartanya riya' / supaya dilihat

manusia
Al-Baqarah:264 َماَلُهۥ
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ىٰ ٱلَِّذى يُؤِْتى َماَلُهۥ يَتَزَكَّ
yang dia diberikan hartanya sangat mensucikan

Al-Lail:18

يَْحَسُب أَنَّ َماَلُهۥٓ أَْخَلَدهُۥ
dia mengira bahwasanya hartanya (ia[lk]) lebih mengekalkannya Al-Humazah:3 َماَلُهۥٓ

َوٱتَّبَُعوا۟ َمن لَّْم يَزِْدهُ َماُلُهۥ َوَوَلُدهُۥٓ إاِلَّ َخَساًرا
dan mereka mengikuti orang tidak menambah kepadanya hartanya

dan anak-anaknya kecuali kerugian
Nuh:21 َماُلُهۥ

َمآ أَْغنَىٰ َعنُْه َماُلُهۥ َوَما َكَسَب
tidak dia memberi manfaat dari padanya/kepadanya hartanya dan

tidak mereka berdua mengerjakan mereka berdua
Al-Masad:2

َوَما يُْغِنى َعنُْه َماُلُهۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
dan tidak dia mengkayakan dari padanya/baginya hartanya apabila

(ia) supaya binasa
Al-Lail:11 َماُلُهۥٓ

ذَا ٱلرَُّسوِل يَأُْكُل ٱلطََّعاَم َويَْمِشى ِفى ٱأْلَْسَواِق َوَقاُلوا۟ َماِل هَٰ
dan mereka berkata mengapa ini rasul makan makanan dan

berjalan/berkeliaran di dalam pasar-pasar
Al-Furqon:7 َماِل

َمآ أَْغنَىٰ َعنِّى َمالِيَْه
tidak dia memberi manfaat dariku/kepadaku (ia[pr]) yang menjadi

harta
Al-Haaqqah:28 َمالِيَْه

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َموَٰلِىَ ِممَّ
dan bagi tiap-tiap kami jadikan pewaris-pewaris dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:33 َموَٰلِىَ

يَْوَم اَل يُْغِنى َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan kawan karib dari kawan karib

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ad-Dukhaan:41 َمْوًلى

ًما فَُهْم َلَها مَٰلُِكوَن ا َعِمَلْت أَيِْدينَآ أَنْعَٰ مِّمَّ
dari apa dia membuat tangan-tangan kami binatang-binatang ternak

lalu mereka padanya mereka yan telah memiliki/menguasai
YaaSiin:71 لُِكوَن مَٰ

أَيَْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم ِبِهۦ ِمن مَّاٍل َوبَِننَي
apakah mereka mengira bahwasanya hanyalah dipanjangkan mereka

dengannya dari (ia[lk]) yang harta anak-anak

Al-
Mu'minuun:55

مَّاٍل
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َوَءاتُوُهم مِّن مَّاِل الـلَّـِه ٱلَِّذٓى َءاتَىُٰكْم
dan berikanlah mereka dari mengapa Allah yang dia datang kepada

kalian
An-Nuur:33 مَّاِل

يَْوَم اَل يُْغِنى َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan kawan karib dari kawan karib

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ad-Dukhaan:41 مَّْوًلى

َوَمأَلَهُۥ ِزينًَة َوأَْمواًَٰل ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta kekayaan di dalam

kehidupan dunia
Yunus:88 َوأَْمواًَٰل

رَةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها ٌل ٱْقتَرَفْتُُموَها َوِتجَٰ َوَعِشيرَتُُكْم َوأَْموَٰ
dan keluarga / golongan kalian dan harta kekayaan (kalian)

usahakannya lah dan perniagaantakut/khawatir kerugiannya
At-Taubah:24 ٌل َوأَْموَٰ

إِنَّ الـلَّـَه ٱْشتََرٰى ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي أَنفَُسُهْم َوأَْموََٰلُهم
sesungguhnya Allah tukarlah dari orang-orang yang beriman diri-diri

mereka sendiri dan harta benda mereka
At-Taubah:111 َوأَْموََٰلُهم

َوأَْورَثَُكْم أَرَْضُهْم َوِديَٰرَُهْم َوأَْموََٰلُهْم َوأَرًْضا
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kalian bumi mereka dan

rumah-rumah mereka dan harta benda mereka dan bumi/tanah
Al-Ahzab:27 َوأَْموََٰلُهْم

َوأَْموَٰلِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َورِْضوَٰنًا
dan harta mereka mereka menginginkan karunia dari Allah dan

keridhaan
Al-Hasyr:8 َوأَْموَٰلِِهْم

ِل َوٱأْلَنفُِس َوٱلثََّمرَِٰت َونَْقٍص مَِّن ٱأْلَْموَٰ
dan kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan Al-Baqarah:155 ِل ٱأْلَْموَٰ

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوأَْجلِْب َعَليِْهم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِْكُهْم ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah atas mereka dengan pasukan kudamu dan

pasukanmu yang berjalan kaki dan (ia) yang bersekutu dengan
mereka di dalam harta dan anak-anak

Al-Isra:64

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوِزينٌَة َوتَفَاُخرٌۢ بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan perhiasan dan saling bermegah-megahan diantara kalian dan

saling berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak-anak
Al-Hadiid:20

ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok

kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang
miskin

Al-Baqarah:177
ٱمْلَاَل

ا َوتُِحبُّوَن ٱمْلَاَل ُحبًّا َجمًّ
dan dicintai harta kecintaan kelebihan

Al-Fajr:20
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ٱمْلَاُل َوٱْلبَنُوَن ِزينَُة ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia Al-Kahfi:46 ٱمْلَاُل

َوَلْم يُؤَْت َسَعًة مَِّن ٱمْلَاِل
dan tidak dia memberikan saat dari harta/kekayaan Al-Baqarah:247 ٱمْلَاِل
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د ي م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna makanan, hidangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyediakan makanan,
makan, memberi makanan, menjadi makanan, menyumpal, memakani,

menyuapkan, memakankan

َمآِئَدةً تَِميَد
hidangan bergoncang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung agar tidak

bergoncang dengan/kepada kalian
An-Nahl:15 تَِميَد

َوَجَعْلنَا ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبِهْم
dan kami menjadikan di dalam bumi gunung-gunung bahwa/supaya

bergoncang dengan mereka
Al-Anbiyaa':31

َوأَْلَقىٰ ِفى ٱأْلَرِْض َروَِٰسىَ أَن تَِميَد ِبُكْم
dan kamu lemparkanlah di dalam bumi gunung-gunung bahwa

bergoncang dengan/kepada kalian
Luqman:10

َمآِء َهْل يَْستَِطيعُ َربَُّك أَن يُنَزَِّل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
apakah dia mentaati tuhanmu hendak ia sungguh-sungguh akan

menurunkan atas kami hidangan dari langit
Al-Maidah:112 َمآِئَدةً

َمآِء تَُكوُن َلنَا ِعيًدا أَنِزْل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah menurunkan atas kami hidangan dari langit adalah

kalian bagi kami hari raya
Al-Maidah:114
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ر ي م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna makanan, hidangan,

santapan, lalapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َونَِميُر
makanan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رُدَّْت إَِليْنَا َونَِميُر أَْهَلنَا َونَْحفَُظ أََخانَا
dikembalikanlah kepada kami makanan keluarga kami da

memelihara saudara kami
Yusuf:65 َونَِميُر
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ز ي م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perpisahan, perceraian,

separasi, peleraian, kelepasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memisahkan, memisah,

memencilkan, menyendirikan, memencilkan diri

يَِميزَ َوٱْمتَٰزُوا۟ لِيَِميزَ تََميَّزُ
memisahkan dan berpisahlah kamu karena hendak

memisahkan
(ia) supaya menjadi

terpecah belah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تََكاُد تََميَّزُ ِمَن ٱْلَغيِْظ
semakin mendekat (ia) supaya menjadi terpecah belah yang

melakukan penyatuan kemarahan/kebencian
Al-Mulk:8 تََميَّزُ

لِيَِميزَ الـلَّـُه ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب
karena hendak memisahkan Allah yang buruk dari kebaikan Al-Anfaal:37 لِيَِميزَ

َوٱْمتَٰزُوا۟ ٱْليَْوَم أَيَُّها ٱمْلُْجرُِموَن
dan berpisahlah kamu hari ini manakah orang-orang yang berdosa YaaSiin:59 ۟ َوٱْمتَٰزُوا

َحتَّىٰ يَِميزَ ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِِّب
sehingga memisahkan yang buruk dari kebaikan Ali-Imran:179 يَِميزَ
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Kosakata AlQuran

ل ي م
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bahasa golongan tertentu,

perkataan tdk jujur, berani, sehat, kecenderungan, kecondongan, tendensi,
gejala, sifat, hasrat, tujuan, tuju, kehasratan, kesukaan, inklinasi,

keinginan, kehendak, lereng, lerengan, landaian, penurunan, lekuk, tempat
miring, dakian, tinggi tanjakan, curam tanjakan, kegemaran, condong,

ereng, bakat, kepandaian, pengamatan yg tajam, semangat, nafsu, animo,
keadaan mudah terpengaruh, sentimen, perasaan, kepekaan perasaan,
pendirian, bujukan, rayuan, bujuk, kepercayaan, elusan, arah miring

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memiringkan, membalikkan,
berkata dua, berkata tdk jujur, berbahasa suatu golongan, meminta-minta,

melandai, melereng

ٱمْلَيِْل يَْلًة مَّ َميْاًل فَيَِميُلوَن تَِميُلوا۟
perpalingan perpalingan perpalingan maka mereka akan

balik menyerbu kalian memalingkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَن تَِميُلوا۟ َميْاًل َعِظيًما
supaya kalian memalingkan perpalingan sangat berlipat ganda An-Nisa:27 ۟ تَِميُلوا

َوَلْو َحرَْصتُْم فَاَل تَِميُلوا۟ ُكلَّ ٱمْلَيِْل فَتَذَُروَها َكٱمْلَُعلََّقِة
walaupun kalian menginginkan sekali maka janganlah kalian

memalingkan tiap-tiap perpalingan maka/sehingga kalian
membiarkannya seperti tergantung/terkatung-katung

An-Nisa:129

يَْلًة وَِٰحَدةً َلْو تَْغفُُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميُلوَن َعَليُْكم مَّ
sekiranya kalian melupakan dari senjata-senjata kalian dan

kenikmatan kalian maka mereka akan balik menyerbu atas kalian
perpalingan yang melakukan penyatuan

An-Nisa:102
فَيَِميُلوَن

أَن تَِميُلوا۟ َميْاًل َعِظيًما
supaya kalian memalingkan perpalingan sangat berlipat ganda An-Nisa:27 َميْاًل
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KosakataAlQuran

يَْلًة وَِٰحَدةً َلْو تَْغفُُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميُلوَن َعَليُْكم مَّ
sekiranya kalian melupakan dari senjata-senjata kalian dan

kenikmatan kalian maka mereka akan balik menyerbu atas kalian
perpalingan yang melakukan penyatuan

An-Nisa:102 يَْلًة مَّ

َوَلْو َحرَْصتُْم فَاَل تَِميُلوا۟ ُكلَّ ٱمْلَيِْل فَتَذَُروَها َكٱمْلَُعلََّقِة
walaupun kalian menginginkan sekali maka janganlah kalian

memalingkan tiap-tiap perpalingan maka/sehingga kalian
membiarkannya seperti tergantung/terkatung-katung

An-Nisa:129 ٱمْلَيِْل
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Kosakata AlQuran

ن
Makna kata dasar :

ٓن
Nun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٓن َوٱْلَقَلمِ َوَما يَْسطُُروَن
Nun demi qalam dan tidak menulis Al-Qalam:1 ٓن

5568

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

hء ا ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna terpencil, jauh, kecil, asing,

tipis, pencil, terpisah, menyendiri, rahasia, tersembunyi, sembunyi, gelap,
sulit, terkurung, sepi, sunyi, tandus, sedih, gersang, tersendiri, tunggal, yg

suka bertapa, yg memencil, luar biasa , jarang, tak 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َويَنْـَْٔوَن َونَـَٔا
dan mereka mengucilkan dan menjauhkan diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia Ia

memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya
Al-Isra:83 َونَـَٔا

أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ
Ia memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya

Fush-Shilat:51

َوُهْم يَنَْهْوَن َعنُْه َويَنْـَْٔوَن َعنُْه
dan mereka melarang daripadaNya(Al Quran) dan mereka

mengucilkan daripadaNya(Al Quran)
Al-An'aam:26 َويَنْـَْٔوَن
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Kosakata AlQuran

د ا ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seruan, kunjungan, teriakan,

teriak, ziarah, bunyi kicauan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memanggil, menelepon,

menyebut, menyerukan, menamakan, menamai, membahasakan, meminta,
membutuhkan, memerlukan, menghendaki, singgah, menghentikan,

menyeru, datang, mendapatkan, mengadakan, mendatangkan, mampir,
berteriak, mendatangi, mengunjungi, menganggap, datang mengambil,

memintakan, menjemput, mempersilakan, berjamu, menjelang,
memperapat, membangunkan, memohon, berdoa, memohonkan, memohon
dgn asyik, mengundang, menarik, mengajak, menyilakan, mempersinggah,

mempersinggahkan, memperbasakan, menyudikan, mempersudikan,
memperbahasakan

يُنَاَدْوَن فَتَنَاَدْوا۟
diseru maka (mereka) memanggil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتَنَاَدْوا۟ ُمْصِبِحنَي
maka (mereka) memanggil di pagi hari Al-Qalam:21 ۟ فَتَنَاَدْوا

ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sunggu
(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri

kalian

Ghafir:10
يُنَاَدْوَن

َوُهَو َعَليِْهْم َعًمى أُ۟ولَِٰٓئَك يُنَاَدْوَن ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan dia atas mereka tahun itulah mereka diseru dari tempat yang jauh

Fush-Shilat:44
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Kosakata AlQuran

hء ب ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kabar, warta, warta berita,

kejadian, intelijen, kecerdasan, inteligensi, intel, kepandaian, barang, butir,
pos, hal, soal, pengumuman, pemberitahuan, siaran, pemakluman,

penyataan, isyarat, maklumat, pernyataan, pengetahuan, buritan, kabar
angin, desas-desus, sedekah, pemberian, surat selebaran, derma, surat

siaran, nasihat, anjuran, advis, petunjuk, petuah, berita, kata, perkataan,
sabda, pesan, janji, istilah, masa, waktu, sebutan, hubungan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengatakan, mengabarkan,
mewartakan, memandaikan, mengumumkan, memberi pernyataan,
memberikan maklumat, memberikan nasehat, memberikan anjuran.

أَنۢبَأَُهم أَنۢبَأََك أَفَأُنَبِّئُُكم ُٔوَن أَتُنَبّـِ أَؤُنَبِّئُُكم
ia menerangkan
kepada mereka

(ia) telah
memberitakanlah

kepadamu

apakah akan (aku)
terangkan pada

kalian
apakah kamu
mengabarkan

maukah beritakan
kepada kalian

۟ أَنۢبَٰٓؤُا أَنۢبَآِئَها أَنۢبَآِئُكْم أَنۢبَآِء أَنۢبَأَُهم
berita beritanya berita kalian sebagian berita ia menerangkan

kepada mereka

أُنَبِّئُُكم أَنِۢبيَآَء أَنِۢبـُٔوِنى أَنِۢبئُْهم ۟ أَنۢبَٰٓؤُا
akan aku

terangkanlah kepada
kalian

para nabi terangkan kepadaku kamu terangkanlah
kepada mereka berita

تُنَبِّئُُهم ِبٱلنَِّبيِّۦَن ِبنَبٍَإ أُنَبِّئُُكْم أُنَبِّئُُكم
diterangkan kepada

mereka para nabi dengan berita
akan aku

terangkanlah kepada
kalian

akan aku
terangkanlah kepada

kalian

فَأُنَبِّئُُكم َسأُنَبِّئَُك ِتبْيَٰنًا ُٔونَُهۥ تُنَبّـِ تُنَبِّئُُهم
lalu akan ku-

beritahukan kalian
akan beritahukan

kepadamu
penjelasan /

pemberitahuan
diberitahukan

kepadanya
diterangkan kepada

mereka
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Kosakata Al-Quran

فَيُنَبِّئُُكم فَنُنَبِّئُُهم فَنُنَبِّئُُكم فََلنُنَبِّئَنَّ فَأُنَبِّئُُكم
lalu dia merangkan

kepada kalian
lalu dijelaskan
kepada mereka

maka/lalu dijelaskan
kepada kalian[lk]

maka sungguh akan
diberitakan

lalu akan ku-
beritahukan kalian

لِلنَِّبىِّ َلتُنَبِّئَنَُّهم َلتُنَبَُّؤنَّ فَيُنَبِّئُُهم فَيُنَبِّئُُكم
bagi nabi sungguh dikisahkan

kepada mereka
sungguh akan
diberitahukan

lalu dia
memberitahu

mereka
lalu dia merangkan

kepada kalian

نَبَأَهُۥ نَبَأَُهم َ نَبَأ لِنَِبىٍّ لِلنَِّبىِّ
beritanya kisah mereka kisah bagi seorang nabi bagi nabi

نَبٍَإ ۟ نَبَؤُا ۟ نَبَؤٌا ُ نَبَأ نَبَأَهُۥ
berita / kisah berita berita berita beritanya

نَبَّأَْت نَِبيُُّهْم نَِبيًّا نَِبىٍّ نَبٍَإ
(ia) memberitakan nabi mereka seorang nabi benar-benar nabi berita / kisah

نَبَّأْتُُكَما نَبَّأََها نَبَّأَِنىَ نَبَّأَنَا نَبَّأَْت
(aku) beritakan

kepada kamu berdua
memberitakan

kepadanya
memberitakan

kepadaku
telah (ia[lk])

memberitahukan
kami

(ia) memberitakan

نُنَبِّئُُكم ُٔوِنى نَبّـِ نَبِّئْنَا نَبِّئْ نَبَّأْتُُكَما
dijelaskan kepada

kalian[lk]
kalian hendaklah

menerangkan
kepadaku

(kamu) sungguh-
sungguh

memberitakanlah
kepada kami

(kamu) beritakanlah
selengkap-
lengkapnya

(aku) beritakan
kepada kamu berdua

نَِّبيًّا نَِّبىٍّ نَّبَِإ۟ى نَّبَِإ نُنَبِّئُُكم
seorang nabi benar-benar nabi sebagian berita sebagian berita dijelaskan kepada

kalian[lk]

َويَْستَنِۢبـُٔونََك َونَبِّئُْهْم َونَِبيًّا َوأُنَبِّئُُكم نَِّبيًّا
dan

memberitahukan
kepadamu

dan (kamu) benar-
benar beritakanlah
kepada mereka[lk]

dan seorang nabi dan aku kabarkan
kepada kalian seorang nabi
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Kosakata Al-Quran

َوٱلنُّبُوَّةَ َوٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلنَِّبيُّوَن َوٱلنَِّبىِّ َويَْستَنِۢبـُٔونََك
dan kenabian dan nabi-nabi dan para nabi dan nabi

dan
memberitahukan

kepadamu

يُنَبِّئَُك ۟ يُنَبَّؤُا ْ يُنَبَّأ يُِبنُي
dijelaskan kepadamu diberitakanlah diberitakanlah dijelaskannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل أَؤُنَبِّئُُكم ِبَخيٍْر مِّن ذَٰلُِكْم
kamu hendaklah mengatakan maukah beritakan kepada kalian dengan

yang lebih baik dari yang demikian itu bagi kalian
Ali-Imran:15 أَؤُنَبِّئُُكم

ُٔوَن الـلَّـَه ِبَما اَل يَْعَلُم ُقْل أَتُنَبّـِ
kamu hendaklah mengatakan apakah kamu mengabarkan Allah

dengan apa tidakdia mengetahui
Yunus:18 ُٔوَن أَتُنَبّـِ

ُقْل أَفَأُنَبِّئُُكم ِبَشرٍّ مِّن ذَٰلُِكُم ٱلنَّاُر
kamu hendaklah mengatakan apakah akan (aku) terangkan pada

kalian dengan keburukan dari yang demikian itu bagi kalian
api/neraka

Al-Hajj:72
أَفَأُنَبِّئُُكم

ذَا ا نَبَّأََها ِبِهۦ َقاَلْت َمْن أَنۢبَأََك هَٰ َوأَْعرََض َعۢن بَْعٍض فََلمَّ
dan (ia[lk]) lebih memalingkan dari bagian maka tatkala

memberitakan kepadanya dengannya dia mengatakan siapa (ia) telah
memberitakanlah kepadamu ini

At-Tahriim:3
أَنۢبَأََك

آ أَنۢبَأَُهم ِبأَْسَمآِئِهْم فََلمَّ
maka setelah ia menerangkan kepada mereka dengan nama-namanya Al-Baqarah:33 أَنۢبَأَُهم

ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيِه إَِليَْك
itu dari sebagian berita semua yang gaib kami mewahyukannya

kepadamu
Ali-Imran:44 أَنۢبَآِء

ِتْلَك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيَهآ إَِليَْك
itu dari sebagian berita semua yang gaib diwahyukannya kepadamu

Huud:49

ُهۥ َعَليَْك ِمنَْها َقآِئٌم َوَحِصيٌد ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ
itu dari sebagian berita negeri kisahkannya atas kamu daripadanya

yang menegakkan dan pemusnahan besar
Huud:100
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وَُكالًّ نَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء ٱلرُُّسِل
dan tiap-tiap kami mengisahkan atas kamu dari sebagian berita para

rasul
Huud:120

ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيِه إَِليَْك
itu dari/sebagian sebagian berita semua yang gaib kami

mewahyukannya kepadaku
Yusuf:102

َكذَٰلَِك نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِء َما
seperti itulah kami mengisahkan atas kamu dari/sebagian sebagian

berita apa
Thaahaa:99

يَْسـَُٔلوَن َعْن أَنۢبَآِئُكْم َوَلْو َكانُوا۟ ِفيُكم
mereka menanyakan diri/tentang berita kalian dan sekiranya adalah

mereka kepada kalian
Al-Ahzab:20 أَنۢبَآِئُكْم

ِتْلَك ٱْلُقَرٰى نَُقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنۢبَآِئَها
itu negeri kami mengisahkan atas kamu dari beritanya Al-A'raaf:101 أَنۢبَآِئَها

فََسْوَف يَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka kelak dia datang kepada mereka berita apa adalah mereka

dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-An'aam:5 ۟ أَنۢبَٰٓؤُا

فََقْد َكذَّبُوا۟ فََسيَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan maka kelak

akan datang kepada mereka berita apa yang adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

Asy-Syu'araa':6

َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم أَنِۢبئُْهم ِبأَْسَمآِئِهْم
dia mengatakan wahai Adam kamu terangkanlah kepada mereka

dengan nama-namanya
Al-Baqarah:33 أَنِۢبئُْهم

ؤآَُلِء فََقاَل أَنِۢبـُٔوِنى ِبأَْسَمآِء هَٰٓ
lalu ia mengatakan terangkan kepadaku dengan nama-nama ini semua Al-Baqarah:31 أَنِۢبـُٔوِنى

ُقْل فَلَِم تَْقتُُلوَن أَنِۢبيَآَء الـلَّـِه ِمن َقبُْل
kamu hendaklah mengatakan maka mengapa kalian membunuh para

nabi Allah dari sebelum
Al-Baqarah:91 أَنِۢبيَآَء

ُلوًكا إِذْ َجَعَل ِفيُكْم أَنِۢبيَآَء َوَجَعَلُكم مُّ
ketika ia menjadikan kepada kalian para nabi dan (ia) menjadikan

kalian penguasa-penguasa
Al-Maidah:20

ُقْل َهْل أُنَبِّئُُكم ِبَشرٍّ
kamu hendaklah mengatakan apakah akan aku terangkanlah kepada

kalian dengan keburukan
Al-Maidah:60 أُنَبِّئُُكم

أَنَا۠ أُنَبِّئُُكم ِبتَأِْويلِِهۦ فَأَرِْسُلوِن
aku akan aku terangkanlah kepada kalian dengan taXbirnya maka

(kalian) utuslah aku
Yusuf:45
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يَِٰطنُي َهْل أُنَبِّئُُكْم َعَلىٰ َمن تَنَزَُّل ٱلشَّ
apakah akan aku terangkanlah kepada kalian atas/terhadap siapa

menurunkan syaitan-syaitan

Asy-
Syu'araa':221

أُنَبِّئُُكْم
َوِجئْتَُك ِمن َسبَإٍۭ ِبنَبٍَإ يَِقنيٍ

dan aku datang/bawa kepadamu dari negeri Saba dengan berita
yakin/benar

An-Naml:22 ِبنَبٍَإ
 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن َجآَءُكْم فَاِسقٌۢ ِبنَبٍَإ

wahai orang-orang yang mereka mengimani jika ia datang kepada
kalian (ia[lk]) yang fasik dengan berita

Al-Hujuraat:6

َهَدآِء َوُقِضىَ بَيْنَُهم ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َوِجآ۟ىَء ِبٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلشُّ
dan didatangkan para nabi dan para syuhada dan dia telah

diselesaikan diantara mereka dengan benar/adil dan mereka tidak
mereka dianiaya

Az-Zumar:69
ِبٱلنَِّبيِّۦَن

تُنَبِّئُُهم ِبَما ِفى ُقُلوِبِهْم ُقِل ٱْستَْهزُِءٓوا۟
diterangkan kepada mereka dengan/tentang apa di dalam hati mereka

kamu hendaklah mengatakan (kalian) memperolok-oloklah
At-Taubah:64 تُنَبِّئُُهم

ُٔونَُهۥ ِبَما اَل يَْعَلُم ِفى ٱأْلَرِْض وُهْم أَْم تُنَبّـِ ُقْل َسمُّ
kamu hendaklah mengatakan sebutkanlah mereka atau apakah

diberitahukan kepadanya dengan apa tidakdia mengetahui di dalam
bumi

Arraad:33
ُٔونَُهۥ تُنَبّـِ

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89
ِتبْيَٰنًا

َليِْه َصبًْرا َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما َلْم تَْستَِطع عَّ
akan beritahukan kepadamu taXwil/maksud kejadian apa yang tida

minta kesanggupan atasnya kesabaran
Al-Kahfi:78 َسأُنَبِّئَُك

فَاَل تُِطْعُهَمآ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
maka janganlah ditaati oleh keduanya kepadaku tempat kembali

kalian lalu akan ku-beritahukan kalian dengan/tentang apa adalah
kalian kalian melakukan

Al-Ankabuut:8
فَأُنَبِّئُُكم

ثُمَّ إَِلىَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaku tempat kembali kalian lalu akan ku-beritahukan

kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Luqman:15

۟ فََلنُنَبِّئَنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَما َعِمُلوا
maka sungguh akan diberitakan orang-orang yang mereka

mengingkari dengan apa mereka mengerjakan
Fush-Shilat:50 فََلنُنَبِّئَنَّ
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ثُمَّ إَِليْنَا َمرِْجُعُكْم فَنُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada kami tempat kembali kalian maka/lalu dijelaskan

kepada kalian[lk] dengan/tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Yunus:23 فَنُنَبِّئُُكم

ُدوِر فَنُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
lalu dijelaskan kepada mereka tentang apa (mereka) mengerjakan
sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan yang mempunyai

dada/hati

Luqman:23
فَنُنَبِّئُُهم

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/tentang apa adalah kalian

tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan
Al-Maidah:48 فَيُنَبِّئُُكم

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-Maidah:105

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
lalu dia merangkan kepada kalian tentang apa adalah kalian tentang

(kebenaran) itu kalian memperselisihkan
Al-An'aam:164

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian

kalian melakukan
At-Taubah:94

فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
lalu dia merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian

kalian melakukan
At-Taubah:105

ثُمَّ إَِلىٰ َربُِّكم مَّرِْجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepada tuhan kalian tempat kembali kalian lalu dia

merangkan kepada kalian dengan/terhadap apa adalah kalian kalian
melakukan

Az-Zumar:7

َدِة فَيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن هَٰ َوٱلشَّ
dan yang menyaksikan lalu dia merangkan kepada kalian terhadap

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Jumu'ah:8

فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
lalu dia memberitahu mereka dengan apa adalah mereka mereka

mengerjakan
Al-An'aam:108 فَيُنَبِّئُُهم

َويَْوَم يُرَْجُعوَن إَِليِْه فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا۟
dan pada hari mereka dikembalikan kepada-Nya lalu dia

memberitahu mereka dengan apa mereka mengerjakan
An-Nuur:64

فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ أَْحَصىُٰه الـلَّـُه َونَُسوهُ
lalu dia memberitahu mereka tentang apa-apa (mereka) mengerjakan

menghitungnya Allah dan (mereka) melupakannya
Al-Mujaadilah:6
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ُقْل بََلىٰ َوَربِّى َلتُبَْعثُنَّ ثُمَّ َلتُنَبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلتُْم
kamu hendaklah mengatakan bahkan/tidak demikian dan tuhan

sungguh akan dibangkitkan (kalian[pr]) kemudian sungguh akan
diberitahukan terhadap apa (kalian) kerjakan

At-Taghaabun:7
َلتُنَبَُّؤنَّ

َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْه َلتُنَبِّئَنَُّهم ِبأَْمرِِهْم
dan kami telah wahyukan kepadanya sungguh dikisahkan kepada

mereka dengan perkara/perbuatan mereka
Yusuf:15 َلتُنَبِّئَنَُّهم

َما َكاَن لِلنَِّبىِّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن يَْستَْغِفُروا۟ لِْلُمْشرِِكنَي
tidak adalah dia bagi nabi dan orang-orang yang mereka mengimani

untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik
At-Taubah:113 لِلنَِّبىِّ

إِن َوَهبَْت نَفَْسَها لِلنَِّبىِّ إِْن أَرَاَد ٱلنَِّبىُّ
jika (ia) memberikan dirinya bagi nabi jika dia ingin nabi

Al-Ahzab:50

ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰٓ إِذْ َقاُلوا۟ لِنَِبىٍّ
dari sesudah Musa ketika mereka berkata bagi seorang nabi Al-Baqarah:246 لِنَِبىٍّ

َوَما َكاَن لِنَِبىٍّ أَن يَُغلَّ
dan tidak adalah dia bagi seorang nabi bahwa dia menghianati

Ali-Imran:161

َما َكاَن لِنَِبىٍّ أَن يَُكوَن َلُهۥٓ أَْسَرٰى
tidak adalah dia bagi seorang nabi bahwa adalah dia baginya telah

memperjalankan
Al-Anfaal:67

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱبْنَىْ َءاَدَم ِبٱْلَحقِّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah dua orang anak

Adam dengan sebenarnya
Al-Maidah:27 َ نَبَأ

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ ٱلَِّذٓى َءاتَيْنَُٰه َءايَِٰتنَا
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah yang kami telah

memberikannya ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:175

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ إِبْرَِٰهيَم
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah Ibrahim

Asy-Syu'araa':69

نَّْحُن نَُقصُّ َعَليَْك نَبَأَُهم ِبٱْلَحقِّ
kami kami mengisahkan atas kamu kisah mereka dengan sebenarnya Al-Kahfi:13 نَبَأَُهم
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َوَلتَْعَلُمنَّ نَبَأَهُۥ بَْعَد ِحنيٍۭ
dan sungguh akan mengetahui beritanya sesudah waktu Shaad:88 نَبَأَهُۥ

أََلْم يَأِْتِهْم نَبَأُ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم
tidakkah/bukankah dia datang kepada mereka berita orang-orang

yang dari sebelum mereka
At-Taubah:70 ُ نَبَأ

ُقْل ُهَو نَبَؤٌا۟ َعِظيٌم
kamu hendaklah mengatakan dia berita yang besar Shaad:67 ۟ نَبَؤٌا

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َقْومِ نُوحٍ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang dari sebelum kalian kaum nuh
Ibrahim:9 ۟ نَبَؤُا

ُروا۟ ٱمْلِْحرَاَب َوَهْل أَتَىَٰك نَبَؤُا۟ ٱْلَخْصمِ إِذْ تََسوَّ
dan apakah sampai kepadamu berita orang yang bermusuhan ketika

(mereka) melompati pagar mimbar
Shaad:21

أََلْم يَأِْتُكْم نَبَؤُا۟ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن َقبُْل
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang mereka mengingkari dari sebelum
At-Taghaabun:5

لُِّكلِّ نَبٍَإ مُّْستََقرٌّ َوَسْوَف تَْعَلُموَن
bagi tiap-tiap berita / kisah tempat menetap dan kelak kalian

mengetahui
Al-An'aam:67 نَبٍَإ

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا َشيَِٰطنَي ٱإْلِنِس َوٱْلجِنِّ
dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi musuh

syaitan-syaitan manusia dan jin
Al-An'aam:112 نَِبىٍّ

 َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل واََل نَِبىٍّ
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul

dan tidak benar-benar nabi
Al-Hajj:52

وََكذَٰلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَِبىٍّ َعُدوًّا مَِّن ٱمْلُْجرِِمنَي
dan seperti demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap benar-benar nabi

musuh dari para yang melakukan dosa
Al-Furqon:31

َقاَل إِنِّى َعبُْد الـلَّـِه َءاتَىِٰنىَ ٱْلِكتََٰب َوَجَعَلِنى نَِبيًّا
dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan

kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30 نَِبيًّا

َق َويَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلنَا نَِبيًّا  َوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
(kami) memberikan baginya ishak dan yaqub dan tiap-tiap kami

jadikan seorang nabi
Maryam:49

5578

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُروَن نَِبيًّا  َوَوَهبْنَا َلُهۥ ِمن رَّْحَمِتنَآ أََخاهُ هَٰ
dan kami memberikan baginya dari rahmat kami saudaranya Harun

seorang nabi
Maryam:53

لِِحنَي َق نَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ رْنَُٰه ِبِإْسحَٰ َوبَشَّ
dan Kami beri kabar gembira dia dengan ishaq benar-benar nabi

dari/termasuk orang-orang yang soleh

Ash-
Shaafaat:112

َوَقاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم
dan dia mengucapkan kepada mereka nabi mereka Al-Baqarah:247 نَِبيُُّهْم

َوَقاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ َءايََة ُمْلِكِهۦٓ
dan dia mengucapkan kepada mereka nabi mereka sesungguhnya

tanda-tanda kerajaannya
Al-Baqarah:248

ا نَبَّأَْت ِبِهۦ َوأَظَْهرَهُ الـلَّـُه َعَليِْه َعرََّف بَْعَضُهۥ فََلمَّ
maka tatkala (ia) memberitakan dengannya dan menyatakannya Allah

atasnya (ia) telah sukses memberitahukan sebagiannya
At-Tahriim:3 نَبَّأَْت

َقْد نَبَّأَنَا الـلَّـُه ِمْن أَْخبَارُِكْم
sungguh telah telah (ia[lk]) memberitahukan kami Allah dari berita-

berita kalian
At-Taubah:94 نَبَّأَنَا

َقاَل نَبَّأَِنىَ ٱْلَعلِيُم ٱْلَخِبيُر
dia mengatakan memberitakan kepadaku yang sangat mengetahui

maha pengungkap
At-Tahriim:3 نَبَّأَِنىَ

ذَا ا نَبَّأََها ِبِهۦ َقاَلْت َمْن أَنۢبَأََك هَٰ َوأَْعرََض َعۢن بَْعٍض فََلمَّ
dan (ia[lk]) lebih memalingkan dari bagian maka tatkala

memberitakan kepadanya dengannya dia mengatakan siapa (ia) telah
memberitakanlah kepadamu ini

At-Tahriim:3
نَبَّأََها

َقاَل اَل يَأِْتيُكَما طََعاٌم تُْرزََقاِنِهۦٓ إاِلَّ نَبَّأْتُُكَما ِبتَأِْويلِِهۦ
dia mengatakan tidak mendatangkan kalian berdua tambahan

makanan direzkikannya/diberikannya melainkan (aku) beritakan
kepada kamu berdua dengan tabirnya

Yusuf:37
نَبَّأْتُُكَما

نَبِّئْ ِعبَاِدٓى أَنِّىٓ أَنَا ٱْلَغفُوُر ٱلرَِّحيُم
(kamu) beritakanlah selengkap-lengkapnya hamba-hamba

bahwasanya Aku Aku sangat pengampun sangat penyayang
Al-Hijr:49 نَبِّئْ

تَأُْكُل ٱلطَّيُْر ِمنُْه نَبِّئْنَا ِبتَأِْويلِِهۦٓ
kalian memakan burung-burung dari padanya (kamu) sungguh-

sungguh memberitakanlah kepada kami dengan tabirnya
Yusuf:36 نَبِّئْنَا
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ِدِقنَي ُٔوِنى ِبِعْلمٍ إِن ُكنتُْم صَٰ نَبّـِ
kalian hendaklah menerangkan kepadaku dengan pengetahuan jika

adalah kalian para yang membenarkan
Al-An'aam:143 ُٔوِنى نَبّـِ

اًل ُقْل َهْل نُنَبِّئُُكم ِبٱأْلَْخَسِريَن أَْعمَٰ
kamu hendaklah mengatakan apakah/maukah dijelaskan kepada

kalian[lk] dengan/tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan
Al-Kahfi:103 نُنَبِّئُُكم

نَتُْلوا۟ َعَليَْك ِمن نَّبَِإ ُموَسىٰ َوِفْرَعْوَن ِبٱْلَحقِّ لَِقْومٍ يُؤِْمنُوَن
membacakan atas kamu dari sebagian berita Musa dan fir'aun dengan

benar bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-Qashash:3 نَّبَِإ

َوَلَقْد َجآَءَك ِمن نَّبَِإ۟ى ٱمْلُرَْسلنَِي
dan sesungguhnya ia telah datang kepadamu dari sebagian berita para

yang diutus / para rasul / utusan
Al-An'aam:34 نَّبَِإ۟ى

وََكأَيِّن مِّن نَِّبىٍّ قَٰتََل َمَعُهۥ ِربِّيُّوَن َكِثيٌر
dan berapa banyak dari benar-benar nabi dia memerangi bersama dia

orang-orang yang bertuhan (bertakwa) sangat banyak
Ali-Imran:146 نَِّبىٍّ

 َوَمآ أَرَْسْلنَا ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّبىٍّ
dan tidak kami telah mengutus di dalam negeri dari benar-benar nabi

Al-A'raaf:94

وََكْم أَرَْسْلنَا ِمن نَِّبىٍّ ِفى ٱأْلَوَّلِنَي
dan berapa banyak kami telah mengutus dari benar-benar nabi di

dalam yang pertama kali
Az-Zukhruf:6

َوَما يَأِْتيِهم مِّن نَِّبىٍّ إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari benar-benar nabi kecuali

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Az-Zukhruf:7

إِنَُّهۥ َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia sangat benar seorang nabi Maryam:41 نَِّبيًّا

 وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
dan ia adalah seorang rasul seorang nabi

Maryam:51

 إِنَُّهۥ َكاَن َصاِدَق ٱْلَوْعِد وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membenarkan

janji/ancaman dan ia adalah seorang rasul seorang nabi
Maryam:54

 إِنَُّهۥ َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia sangat benar seorang nabi

Maryam:56
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َوأُنَبِّئُُكم ِبَما تَأُْكُلوَن َوَما تَدَِّخُروَن ِفى بُيُوِتُكْم
dan aku kabarkan kepada kalian dengan apa kalian makan dan tida

kalian merendahkan diri di dalam rumah kalian
Ali-Imran:49 َوأُنَبِّئُُكم

لِِحنَي َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّا مَِّن ٱلصَّٰ
dan ketua dan menahan diri dan seorang nabi dari orang-orang yang

soleh
Ali-Imran:39 َونَِبيًّا

َونَبِّئُْهْم َعن َضيِْف إِبْرَِٰهيَم
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] tentang tamu

Ibrahim
Al-Hijr:51 َونَبِّئُْهْم

َونَبِّئُْهْم أَنَّ ٱمْلَآَء ِقْسَمةٌۢ بَيْنَُهْم ُكلُّ ِشرٍْب مُّْحتََضٌر
dan (kamu) benar-benar beritakanlah kepada mereka[lk] bahwasanya

air pembagian diantara mereka tiap minuman (ia[lk]) yang dalam
kondisi dihadirkan

Al-Qamar:28

َويَْستَنِۢبـُٔونََك أََحقٌّ ُهَو ُقْل إِى
dan memberitahukan kepadamu apakah benar dia kamu hendaklah

mengatakan ya/benar
Yunus:53 َويَْستَنِۢبـُٔونََك

َوَلْو َكانُوا۟ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلنَِّبىِّ َوَمآ أُنِزَل إَِليِْه
dan sekiranya adalah mereka mereka beriman dengan/kepada Allah

dan nabi dan tidak dia menurunkan kepadanya
Al-Maidah:81 َوٱلنَِّبىِّ

بِِّهْم َوَمآ أُوِتىَ ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ َوٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan Musa dan 'isa dan para nabi dari Tuhan

mereka
Ali-Imran:84 َوٱلنَِّبيُّوَن

َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱْلِكتَِٰب َوٱلنَِّبيِّۦَن
dan hari akhirat dan malaikat dan Kitab dan nabi-nabi Al-Baqarah:177 َوٱلنَِّبيِّۦَن

واََل يَأُْمرَُكْم أَن تَتَِّخذُوا۟ ٱمْلَلَِٰٓئَكَة َوٱلنَِّبيِّۦَن أَْربَابًا
dan tidak dia menyuruh kalian bahwa kalian menjadikan malaikat-

malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan
Ali-Imran:80

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوٱلنَِّبيِّۦَن ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan nabi-nabi dari sesudahnya/kemudiannya dan kami telah

wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq
An-Nisa:163

َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُؤِْتيَُه الـلَّـُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
tidak adalah dia bagi seorang manusia bahwa dia akan
memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian

Ali-Imran:79 َوٱلنُّبُوَّةَ
 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ

itulah mereka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dan
hikmat dan kenabian

Al-An'aam:89
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 َوَلَقْد َءاتَيْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّةَ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Bani Israil kitab dan hukkum-

hukum dan kenabian
Al-Jaatsiyah:16

ٱلَِّذى ُهَو َمِهنٌي واََل يََكاُد يُِبنُي
yang dia sangat hina dan tidak semakin dekat dijelaskannya Az-Zukhruf:52 يُِبنُي

أَْم َلْم يُنَبَّأْ ِبَما ِفى ُصُحِف ُموَسىٰ
ataukah belum diberitakanlah dengan apa di dalam lembaran-

lembaran Musa
An-Najm:36 ْ يُنَبَّأ

َر ُن يَْوَمِئذٍۭ ِبَما َقدََّم َوأَخَّ نسَٰ يُنَبَّؤُا۟ ٱإْلِ
diberitakanlah manusia pada hari itu tentang apa (ia) telah benar-

benarmenyediakan/meneguhkan (dia) mengakhirkan
Al-Qiyaamah:13 ۟ يُنَبَّؤُا

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُروَن ِبِشرِْكُكْم واََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيٍر
dan pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari dengan
kemusyrikan dan tidak dijelaskan kepadamu seperti maha

mengetahui

Faathir:14
يُنَبِّئَُك

ثُمَّ إَِليِْه َمرِْجُعُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kemudian kepadaNya tempat kembali kalian kemudian diterangkan

kepada kalian tentang apa adalah kalian kalian melakukan
Al-An'aam:60 يُنَبِّئُُكم

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َهْل نَُدلُُّكْم َعَلىٰ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

apakah/maukah tunjukkan padamu atas/terhadap seorang laki-laki
diterangkan kepada kalian

Saba':7
يُنَبِّئُُكْم

ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا۟ يَفَْعُلوَن
kemudian dia memberitahukan kepada mereka dengan apa adalah

mereka mereka melakukan
Al-An'aam:159 يُنَبِّئُُهم

ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
kemudian dia memberitahukan kepada mereka tentang apa-apa

mereka mengerjakan pada hari kiamat-kiamat
Al-Mujaadilah:7

َوَسْوَف يُنَبِّئُُهُم الـلَّـُه ِبَما َكانُوا۟ يَْصنَُعوَن
dan kelak dia memberitakan kepada mereka Allah dengan apa adalah

mereka kerjakan
Al-Maidah:14 يُنَبِّئُُهُم

َعِن ٱلنَّبَِإ ٱْلَعِظيمِ
dari/tentang berita maha besar/maha agung An-Naba:2 ٱلنَّبَِإ

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157 ٱلنَِّبىَّ
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َوِمنُْهُم ٱلَِّذيَن يُؤْذُوَن ٱلنَِّبىَّ َويَُقوُلوَن ُهَو أُذٌُن
dan diantara mereka orang-orang yang disakiti nabi dan mereka

mengatakan dia apa yang didengarnya
At-Taubah:61

ٱلنَِّبىَّ يَُقوُلوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْورَةٌ َوَما ِهىَ ِبَعْورٍَة
nabi mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka

dan tidak dia dengan terbuka
Al-Ahzab:13

واََل ُمْستَـِْٔنِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن يُؤِْذى ٱلنَِّبىَّ إِنَّ ذَٰلُِكْم َكاَن ِعنَد الـلَّـِه َعِظيًما
dan jangan orang yang dalam kondisi cepat beramah tamah/asyik

untuk percakapan sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian adalah
dia disakiti aku (olehnya) nabi sesungguhnya yang demikian itu bagi

kalian adalah dia disisi Allah sangat berlipat ganda

Al-Ahzab:53

۟ يَْوَم اَل يُْخِزى الـلَّـُه ٱلنَِّبىَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari tidak dihinakannya Allah nabi dan orang-orang yang

mereka mengimani
At-Tahriim:8

ذَا ٱلنَِّبىُّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُؤِْمِننَي َوهَٰ
dan ini nabi dan orang-orang yang mereka mengimani dan Allah

penolong/pelindung orang-orang yang beriman
Ali-Imran:68 ٱلنَِّبىُّ

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحْسبَُك الـلَّـُه َوَمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي
wahai nabi cukuplah bagimu Allah dan orang mengikuti kamu dari

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:64

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ َحرِِّض ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلى ٱْلِقتَاِل
wahai nabi (kamu) mengobarkan semangat orang-orang yang

beriman atas/terhadap perang-perang
Al-Anfaal:65

َن ِفىٓ أَيِْديُكم مَِّن ٱأْلَْسَرىٰٓ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ملِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada orang di dalam /

pada tangan-tangan kalian dari tawanan
Al-Anfaal:70

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Taubah:73

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ٱتَِّق الـلَّـَه
wahai nabi kalian hendaklah bertaqwa kepada Allah

Al-Ahzab:1

تُُهْم ٱلنَِّبىُّ أَْوَلىٰ ِبٱمْلُؤِْمِننَي ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَزْوَُٰجُهۥٓ أُمَّهَٰ
nabi lebih utama dengan orang-orang mukmin dari diri/jiwa-jiwa

mereka dan isteri-isterinya ibu-ibu mereka
Al-Ahzab:6

َزْوَِٰجَك يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu

Al-Ahzab:28
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ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
wahai nabi sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-
benar sangat menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar

gembira dan peringatan besar

Al-Ahzab:45

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

 إِن َوَهبَْت نَفَْسَها لِلنَِّبىِّ إِْن أَرَاَد ٱلنَِّبىُّ
jika (ia) memberikan dirinya bagi nabi jika dia ingin nabi

Al-Ahzab:50

َزْوَِٰجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسآِء ٱمْلُؤِْمِننَي يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu dan

anak-anak perempuanmu dan perempuan orang-orang yang beriman
Al-Ahzab:59

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱمْلُؤِْمنَُٰت يُبَاِيْعنََك َعَلىٰٓ فَبَاِيْعُهنَّ َوٱْستَْغِفْر َلُهنَّ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر
رَِّحيٌم

wahai nabi apabila ia telah datang kepadamu orang perempuan
beriman menambah kami untuk berjanji setia kepadamu

atasku/terhadapku maka (ia[lk]) yang menerima janji setia
mereka[pr] dan kalian hendaklah mohon ampun bagi mereka Allah

sesungguhnya Allah sangat mengampuni sangat penyayang

Al-
Mumtahinah:12

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ لَِم تَُحرُِّم َمآ أََحلَّ الـلَّـُه َلَك
wahai nabi mengapa kalian diharamkan apa yang menghalalkan

Allah bagimu
At-Tahriim:1

إِذْ أََسرَّ ٱلنَِّبىُّ إَِلىٰ بَْعِض أَزْوَِٰجِهۦ َحِديثًا َو
dan ketika merahasiakan nabi kepada sebagian isteri-isterinya cerita-

cerita
At-Tahriim:3

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Tahriim:9

يُْحىِۦ َويُِميُت فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِه ٱلنَِّبىِّ ٱأْلُمِّىِّ
ia menghidupkan dan dia mematikan maka kalian hendaklah beriman

kepada Allah dan rasul-nya nabi yang ummi
Al-A'raaf:158 ٱلنَِّبىِّ

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر لََّقد تَّاَب الـلَّـُه َعَلى ٱلنَِّبىِّ َوٱمْلُهَٰ
sesungguhnya dia bertaubat Allah atas/terhadap nabi dan orang-orang

Muhajirin dan orang-orang Anshor
At-Taubah:117
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َعْف بَيِّنٍَة يُضَٰ يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبفَِٰحَشٍة مُّ
hai istri-istri nabi siapa ia mendatangkan / mengumpulkan diantara

(kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang
menjelaskan) dilipat gandakan

Al-Ahzab:30

َ َكأََحٍد مَِّن ٱلنَِّسآِء يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َلْسنتُّ
hai istri-istri nabi (kalian[pr]) bukankah seperti seseorang dari isteri-

isteri
Al-Ahzab:32

مَّا َكاَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ ِمْن َحَرجٍ
tidak adalah dia atas/terhadap nabi dari kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:38

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

 إِنَّ الـلَّـَه َوَملَِٰٓئَكتَُهۥ يَُصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبىِّ
sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dimohonkan rahmat

atas/terhadap nabi
Al-Ahzab:56

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَرْفَُعٓوا۟ أَْصوَٰتَُكْم فَْوَق َصْوِت ٱلنَِّبىِّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak meninggikan

suara-suara kalian di atas suara nabi
Al-Hujuraat:2

بِِّهْم َوَمآ أُوِتىَ ٱلنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
dan tidak dia memberikan nabi-nabi dari Tuhan mereka Al-Baqarah:136 ٱلنَِّبيُّوَن

بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ
ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka

masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-
orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْكفُُروَن ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ
itu karena sesungguhnya mereka adalah mereka mereka mengingkari

dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan
tidak/tanpa hak/benar

Al-Baqarah:61
ٱلنَِّبيِّۦَن

ِريَن َوُمنِذِريَن فَبََعَث الـلَّـُه ٱلنَِّبيِّۦَن ُمبَشِّ
maka dia mengutus Allah para nabi para yang menggembirakan dan

para yang memperingatkan
Al-Baqarah:213

َويَْقتُُلوَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh para nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:21

إِذْ أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق ٱلنَِّبيِّۦَن  َو
dan ketika ia mengambil/mengazab Allah perjanjian para nabi

Ali-Imran:81
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لِِحنَي َوَحُسَن أُ۟ولَِٰٓئَك رَِفيًقا َهَدآِء َوٱلصَّٰ دِّيِقنَي َوٱلشُّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن َوٱلصِّ
dari para nabi dan laki-laki yang benar dan para syuhada dan orang-

orang saleh dan sebaik-baik itulah mereka teman
An-Nisa:69

ْلنَا بَْعَض ٱلنَِّبيِّۦَن َعَلىٰ بَْعٍض َوَلَقْد فَضَّ
dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian para nabi

atas/terhadap bagian
Al-Isra:55

ْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ يَِّة َءاَدَم َوِممَّ مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن ِمن ذُرِّ
dari para nabi dari keturunan Adam dan diantara orang (kami)

bawa/angkut bersama nuh
Maryam:58

إِذْ أََخذْنَا ِمَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِميثََٰقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوحٍ َو
dan ketika kami telah mengambil dari para nabi perjanjian mereka

dan dari kamu dan dari nuh
Al-Ahzab:7

 َولَِٰكن رَُّسوَل الـلَّـِه َوَخاتََم ٱلنَِّبيِّۦَن
akan tetapi utusan Allah dan dia menutup para nabi

Al-Ahzab:40

يَِّتِه ٱلنُّبُوَّةَ َق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub dan kami menjadikan

di dalam keturunannya kenabian
Al-Ankabuut:27 ٱلنُّبُوَّةَ

يَِّتِهَما ٱلنُّبُوَّةَ َوٱْلِكتََٰب إِبْرَِٰهيَم َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا َو
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami

menjadikan di dalam keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab
Al-Hadiid:26

فََعِميَْت َعَليِْهُم ٱأْلَنۢبَآُء يَْوَمِئٍذ فَُهْم اَل يَتََسآَءُلوَن
maka (ia) buta/gelap atas mereka semua berita pada hari itu maka

mereka tidak bertanya-tanya
Al-Qashash:66 ٱأْلَنۢبَآُء

َوَلَقْد َجآَءُهم مَِّن ٱأْلَنۢبَآِء َما ِفيِه ُمزَْدَجٌر
Dan sesungguhnya ia datang kepada mereka dari beberapa kisah /

berita yang/apa-apa tentang (kebenaran) itu yang menjadi cegahan
(dari kekafiran)

Al-Qamar:4
ٱأْلَنۢبَآِء

َويَْقتُُلوَن ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran Ali-Imran:112 ٱأْلَنِۢبيَآَء

َوَقتَْلُهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa kebenaran

Ali-Imran:181

َوَقتْلِِهُم ٱأْلَنِۢبيَآَء ِبَغيِْر َحقٍّ
dan mereka pembunuhan mereka nabi-nabi dengan tidak/tanpa

kebenaran
An-Nisa:155
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ت ب ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanaman, tumbuhan,

pengilangan, mesin industri, para pekerja, pertumbuhan, perkembangan,
pembangunan, penumbuhan, kutil, hasil, bonggol, bongkol, bungkul,

sayuran, sayur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tumbuh, bertumbuh,

bertambah, menanam, menjadi, memelihara, timbul, muncul, bangun,
berdiri, keluar, bertunas, berkecambah, bersemi, tumbuh meninggi,

berpucuk, hidup seperti tumbuh-tumbuhan, mempercabangkan,
bercabang-cabang, terjadi, berlaku, jadi, kebetulan mendapat,

menemukan , membenihkan, mulai tumbuh, berkembang, berkuntum

تُنِۢبُت تَنۢبُُت أَنۢبَتْنَا أَنۢبَتَُكم أَنۢبَتَْت
dia ditumbuhkan menumbuhkan (kami) telah

tumbuhkan
(ia) menyebabkan

menumbuhkan
kalian

dia menumbuhkan

نَبَاَت نَبَاتًا فَأَنۢبَتْنَا تُنِۢبتُوا۟ تُنِۢبُت
tumbuh-tumbuhan pertambahan

pertumbuhan
lalu (kami)

menumbuhkan dia ditumbuhkan dia ditumbuhkan

َوأَنۢبَتَْت نَّبَاٍت نَبَاتُُهۥ نَبَاُت نَبَاَت
dan (ia[pr])

akhirnya
menumbuhkan

tumbuh-tumbuhan tanaman/tanamannya tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan

يُنِۢبُت َونَبَاتًا
menyebabkan menumbuhkan dan tumbuh-tumbuhan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَمثَِل َحبٍَّة أَنۢبَتَْت َسبْعَ َسنَاِبَل
seperti perumpamaan biji dia menumbuhkan tujuh tangkai Al-Baqarah:261 أَنۢبَتَْت

َوالـلَّـُه أَنۢبَتَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض نَبَاتًا
dan Allah (ia) menyebabkan menumbuhkan kalian dari bumi

pertambahan pertumbuhan
Nuh:17 أَنۢبَتَُكم
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َكْم أَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
berapa banyak (kami) telah tumbuhkan di dalamnya/di atasnya dari

setiap pasangan/jenis (ia[lk]) yang sangat mulia/indah
Asy-Syu'araa':7 أَنۢبَتْنَا

َوَشَجرَةً تَْخُرُج ِمن طُورَِسيْنَآَء تَنۢبُُت ِبٱلدُّْهِن َوِصبْغٍ لِّْلَءاِكلنَِي
dan pohon keluar dari gunung thursina menumbuhkan dengan

minyak dan bumbu/lauk bagi orang-orang yang makan

Al-
Mu'minuun:20

تَنۢبُُت
ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض فَٱْدُع َلنَا َربََّك يُْخِرْج َلنَا ِممَّ

maka kamu mohonlah bagi kami Tuhanmu dia disuruh keluarkanlah
bagi kami dari apa dia ditumbuhkan bumi

Al-Baqarah:61 تُنِۢبُت
ا اَل يَْعَلُموَن ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ ِممَّ

dari apa dia ditumbuhkan bumi dan dari diri/jiwa-jiwa mereka dan
dari apa tidak mereka mengetahui

YaaSiin:36

مَّا َكاَن َلُكْم أَن تُنِۢبتُوا۟ َشَجرََهآ
tidak adalah dia bagi kalian bahwa dia ditumbuhkan pohon-pohonnya An-Naml:60 ۟ تُنِۢبتُوا

فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َحَدآِئَق ذَاَت بَْهَجٍة
lalu (kami) menumbuhkan dengannya kebun-kebun sebelah

pemandangan indah
An-Naml:60 فَأَنۢبَتْنَا

فَأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ َكِريمٍ
lalu (kami) menumbuhkan padanya dari setiap pasangan/jenis (ia[lk])

yang sangat mulia/indah
Luqman:10

فَأَنۢبَتْنَا ِبِهۦ َجنٍَّٰت َوَحبَّ ٱْلَحِصيِد
lalu (kami) menumbuhkan dengannya surga dan biji-biji diketam

Qaaf:9

فَأَنۢبَتْنَا ِفيَها َحبًّا
lalu (kami) menumbuhkan padanya biji-bijian

Abasa:27

َوأَنۢبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا
dan dia menumbuhkannya pertambahan pertumbuhan kebaikan Ali-Imran:37 نَبَاتًا

 َوالـلَّـُه أَنۢبَتَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض نَبَاتًا
dan Allah (ia) menyebabkan menumbuhkan kalian dari bumi

pertambahan pertumbuhan
Nuh:17

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ نَبَاَت ُكلِّ َشىٍْء
lalu kami mengeluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu Al-An'aam:99 نَبَاَت

ُم ا يَأُْكُل ٱلنَّاُس َوٱأْلَنْعَٰ فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض ِممَّ
maka/lalu ia bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi dari apa

makan manusia dan binatang ternak
Yunus:24 نَبَاُت
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َمآِء فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
(kami) turunkannya dari langit maka bercampur (jadi subur)

dengannya tumbuh-tumbuhan di muka bumi
Al-Kahfi:45

َوٱْلبََلُد ٱلطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُهۥ ِبِإذِْن َربِِّهۦ
dan negeri/tanah kebaikan mereka keluar tanaman/tanamannya

dengan seizin tuhannya
Al-A'raaf:58 نَبَاتُُهۥ

َكَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب ٱْلُكفَّاَر نَبَاتُُهۥ ثُمَّ يَِهيجُ
seperti perumpamaan hujan (ia) mengherankan orang-orang kafir

tanaman/tanamannya kemudian menjadi sangat kering
Al-Hadiid:20

فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦٓ أَزْوًَٰجا مِّن نَّبَاٍت َشتَّىٰ
lalu kami mengeluarkan dengannya berpasangan dari tumbuh-

tumbuhan bermacam-macam
Thaahaa:53 نَّبَاٍت

ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5
َوأَنۢبَتَْت

َوأَنۢبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا
dan dia menumbuhkannya pertambahan pertumbuhan kebaikan Ali-Imran:37 َوأَنۢبَتََها

َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوزُوٍن
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya/padanya dari setiap

sesuatu (ia[lk]) yang ditimbang
Al-Hijr:19 َوأَنۢبَتْنَا

َوأَنۢبَتْنَا َعَليِْه َشَجرَةً مِّن يَْقِطنيٍ
dan (kami) telah menumbuhkan atasnya pohon dari jenis labu

Ash-
Shaafaat:146

َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya dari setiap

pasangan/jenis indah/bagus
Qaaf:7

لِّنُْخِرَج ِبِهۦ َحبًّا َونَبَاتًا
agar dikeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan An-Naba:15 َونَبَاتًا

يُنِۢبُت َلُكم ِبِه ٱلزَّرَْع َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلنَِّخيَل َوٱأْلَْعنََٰب
menyebabkan menumbuhkan bagi kalian dengannya tanaman dan

zaitun dan kurma-kurma dan anggur
An-Nahl:11 يُنِۢبُت
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ذ ب ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tampikan, tolakan,

penampikan, keingkaran, hak menolak, penyangkalan, bantahan,
sangkalan, peniadaan, penanggalan, hal tdk mengakui, pembuangan,

deklinasi, jadwal, pemecatan, pembubaran, pembebasan, penyingkiran,
pengeluaran, tantangan, keberatan, ajakan, teguran, negatif, klise, gambar
negatif, kata ingkar, pencegahan, penangkisan, penghindaran, tangkisan,

pengusiran, celaan, kutuk, kutukan, pemukulan mundur, pelarangan,
larangan, resesi, pengunduran, ceruk, keturunan, penyerahan, tolak, kerah
yg terlipat ke bawah, penolakan , penembakan, pembakaran, bahan bakar,

pelepasan, keluarnya, pembongkaran, pemberhentian, kotoran,
pemindahan, penghilangan, pembersihan, pemusnahan, penangguhan,
penskorsan, penggantungan, pengskorsan, penyangga, sepatu bot, lars,

sepatu tinggi, bagian bagasi, untung, pemecatan , pengungsian,
pengosongan, pengelakan, dalih

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menampik, mengusir,
membuang, mengeluarkan, memecat, melepaskan, mengundurkan,

menolak, membongkar. menghilangkan, memusnahkan

فَنَبَذْنَُٰهْم فَنَبَذْنَُٰه فَنَبَذْتَُها فَنَبَذُوهُ فَِريٌق
lalu melemparkan

mereka
lalu melemparkan

dia
lalu

melemparkannya
lalu mereka

melemparkannya melemparkannya

َليُنۢبَذَنَّ َلنُِبذَ فَٱنِۢبذْ فَٱنتَبَذَْت فَنَبَذْنَُٰهْم
sungguh akan
dilemparkan

tentu telah
dilemparkan

maka
lemparkan/kembalikan

lalu ia
meninggalkan/menjauhkan

lalu melemparkan
mereka

ٱنتَبَذَْت
(ia) kemudian melemparkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِريٌق مِّنُْهم بَْل
melemparkannya segolongan dari mereka Al-Baqarah:100 فَِريٌق
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واََل تَْكتُُمونَُهۥ فَنَبَذُوهُ َورَآَء ظُُهورِِهْم
dan jangan menyembunyikannya lalu mereka melemparkannya di

belakang punggung mereka
Ali-Imran:187 فَنَبَذُوهُ

فَنَبَذْتَُها وََكذَٰلَِك َسوََّلْت لِى نَفِْسى
lalu melemparkannya dan demikianlah (ia) telah benar-benar

menggoda bagiku/kepadaku diriku
Thaahaa:96 فَنَبَذْتَُها

فَنَبَذْنَُٰه ِبٱْلَعرَآِء َوُهَو َسِقيٌم
lalu melemparkan dia tanah kosong/tandus dan dia sakit

Ash-
Shaafaat:145 فَنَبَذْنَُٰه

فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut
Al-Qashash:40 فَنَبَذْنَُٰهْم

فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ َوُهَو ُملِيٌم
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut dan dia (ia[lk]) yang sangat
tercela

Adz-
Dzaariyaat:40

فََحَمَلتُْه فَٱنتَبَذَْت ِبِهۦ َمَكانًا َقِصيًّا
maka ia mengandungnya lalu ia meninggalkan/menjauhkan

dengannya tempat/kedudukan yang jauh
Maryam:22 فَٱنتَبَذَْت

فَٱنِۢبذْ إَِليِْهْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka lemparkan/kembalikan kepada mereka atas/terhadap yang sama

jujur
Al-Anfaal:58 فَٱنِۢبذْ

َلنُِبذَ ِبٱْلَعرَآِء َوُهَو َمذُْموٌم
tentu telah dilemparkan tanah tandus/kosong dan dia (ia[lk]) yang

dicela
Al-Qalam:49 َلنُِبذَ

َكالَّ َليُنۢبَذَنَّ ِفى ٱْلُحطََمِة
sekali-kali tidak sungguh akan dilemparkan di dalam Hutamah Al-Humazah:4 َليُنۢبَذَنَّ

نَبَذَ فَِريٌق مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِكتََٰب الـلَّـِه
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi

kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101 نَبَذَ

إِِذ ٱنتَبَذَْت ِمْن أَْهلَِها َمَكانًا َشرِْقيًّا
ketika (ia) kemudian melemparkan dari keluarganya

tempat/kedudukan sebelah timur
Maryam:16 ٱنتَبَذَْت
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ز ب ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna seruan, kunjungan, teriakan,

teriak, ziarah, pekerjaan, surat panggilan, surat perintah, surat tuntutan,
saman, perbal, kutipan, predikat, sebutan, sitiran, surat penghargaan,

kasus, hal, perkara, kotak, kejadian, nama, gelar, penyebutan, hujan es,
hujan batu, tabik, sapaan, pemberian salam, teguran, pekik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memanggil, menelepon,
menyebut, menyerukan, meminta, singgah, berbicara, menyapa, menegur,

menyampaikan pesan, mengetengahkan, memerintahkan, berteriak,
mengerahkan, menarik kembali, menarik, mendapatkan, mendapat,

memperoleh, dapat, mengambil, menyambut, datang, menerima, menyeru,
menamai, memberi nama, menamakan, menyebuntukan, memberi isyarat,

mengirimkan, membatalkan, menghentikan, memanggil kembali

۟ تَنَابَزُوا
(kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن يمَٰ واََل تَنَابَزُوا۟ ِبٱأْلَْلقَِٰب ِبئَْس ٱلِٱْسُم ٱْلفُُسوُق بَْعَد ٱإْلِ
dan jangan (kalian[lk]) panggil memanggillah (kt perinah) dengan

julukan seburuk-buruk nama fasik sesudah keimanan
Al-Hujuraat:11 ۟ تَنَابَزُوا
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ط ب ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyidikan, pengusutan,

pencarian, pengumpulan fakta
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelidiki, meneliti,

memeriksa, mengusut, mengecam, menyelisik, menanyakan, bertanya,
tanya, meminta keterangan, minta keterangan, menjelajah, mengadakan

penyelidikan, mengedari, mengumpulkan keterangan, menggali,
menjajaki, mempelajari, menyelami, menjotos, menusuk, mengerti,

menyukai, mengetahui, mendapatkan keterangan, menyaring, mengayak,
menampi, masuk, membongkar, ingin tahu, mengintip, mengintai,

membuka dgn keras, kembali, pulang, mundur, mengingat, tdk memenuhi,
meminta, bertanya, minta, menanyakan, tanya, memohon, memohonkan,
berdoa, memohon dgn asyik, menarik, naik banding, meminta banding,

mengatas, mengajukan, mohon, memintakan, mendoakan,
bersembahyang, meminta dgn sangat, mendesak, mempersumpahkan,
mendambakan, mengidam, sangat membutuhkan, berhasrat, sangat

mengharapkan, menuntut, menggugat, menarik ke pengadilan

يَْستَنِۢبطُونَُهۥ
memohon menyelidikinya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلَعلَِمُه ٱلَِّذيَن يَْستَنِۢبطُونَُهۥ ِمنُْهْم
tentu akan mengetahuinya orang-orang yang memohon

menyelidikinya dari mereka
An-Nisa:83 يَْستَنِۢبطُونَُهۥ
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ع ب ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mata air, sumur, pegas, mata

air, sumber, per, musim bunga, waktu usia muda
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengairi, menyirami,

memberikan

يَنۢبُوًعا يَنَِٰبيعَ
mata air memberikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََسَلَكُهۥ يَنَِٰبيعَ ِفى ٱأْلَرِْض
lalu (ia) memasukkannya memberikan di dalam bumi Az-Zumar:21 يَنَِٰبيعَ

َحتَّىٰ تَفُْجَر َلنَا ِمَن ٱأْلَرِْض يَنۢبُوًعا
sehingga memancarkan bagi kami dari bumi mata air Al-Isra:90 يَنۢبُوًعا
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ق ت ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kejut, goncangan, kekagetan,

getaran, kegoncangan, sentakan, pukulan, gugat, kocak, gegar, gegaran,
pemungutan panen, kocokan, keadaan goncang, gulungan, gulung, rol, roti

gulung, daftar nama, goyangan, goyahan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggoyang, gemetar,

menggoyahkan, menggoncangkan, menggoyangkan, mengocok, bergoyang,
mengayun, berayun, bergoncang, menjotos sehingga sempoyongan,

mengayunkan, melenggang

نَتَْقنَا
(kami) menggoncangkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذْ نَتَْقنَا ٱْلَجبََل فَْوَقُهْم َكأَنَُّهۥ ظُلٌَّة َو
dan ketika (kami) menggoncangkan gunung di atas mereka seakan-

akan naungan
Al-A'raaf:171 نَتَْقنَا
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ر ث ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna larut, bubar, pencar, bubar,

hilang, singkir, penyinkiran, musnah, penyebaran, penumpahan,
penaburan, pembuangan, carai-berai, pendistribusian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melarutkan, membubarkan,
menghancurkan, menghilang, lenyap, memutuskan, bubar, menyebar,
berpencar, memencarkan, berpencaran, memberhentikan, menolak,

menghilangkan, menyingkirkan, meliburkan, melikuidasi, memusnahkan,
menguangkan, menghapuskan, menghentikan pekerjaan, membubarkan ,
melenyapkan, menyisihkan, membunuh, membersihkan, membinasakan,
merusakkan, mempertiadakan, meniadakan, mengakhiri, mempertidak,

mendiamkan, membungkamkan, mengheningkan, memperdiamkan,
membuang, mendaratkan di atas air, melancarkan, meratakan, merata,

melicinkan, mereda , memancarkan, mengeluarkan, menyinarkan,
memancar, bersinar, berseri, menitiskan, menitis, membersitkan,

mencucurkan, menumpahkan, melepaskan, memberi, menitikkan,
menanggalkan, melepaskan diri, menyuruh keluar, mengedarkan,

memesan, bercahaya, menunjukkan, mengusir, mengeprekan,
memancarkan , menabur, menaburkan, menanam, menebarkan,

menyebarkan, menanamkan, gerimis, menaburi, memerciki, menyirami,
menghamburkan, tersebar, meluas, menjalar, menyebarluaskan, membaur,

menyiarkan, memperdengarkan, mandi, menghujani, membombardir,
menebari, memercikkan, menceraiberaikan, melemparkan ke mana-mana,

menatah, menghamburkan , menular, meliputi, mengaparkan, berbaris,
mendistribusikan, membagikan, menyalurkan, membagi, memperbanyak,

memperkembangbiakkan, membiakkan, memperbanyakkan,
mengirimkan, menularkan, meneruskan, membawa, mewariskan,

berkembang biak, berhasil banyak

ٱنتَثَرَْت مَّنثُوًرا
(ia) kemudian jatuh bertaburan yang dihamburkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجَعْلنَُٰه َهبَآًء مَّنثُوًرا
lalu (kami) menjadikannya debu yang dihamburkan Al-Furqon:23 مَّنثُوًرا
َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا  َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ

dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19
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KosakataAlQuran

إِذَا ٱْلَكَواِكُب ٱنتَثَرَْت َو
dan apabila bintang-bintang (ia) kemudian jatuh bertaburan Al-Infitaar:2 ٱنتَثَرَْت
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Kosakata AlQuran

د ج ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna masa stabil, taraf tanpa

kemajuan, dataran tinggi , bukit, tumpukan, timbunan, busut, onggokan,
kendaraan, puncak, kuda tunggangan, tepi gambar, tepi potret,

keunggulan, keutamaan, kebesaran, kedudukan terkemuka, kemasyhuran,
gelombang, bengkak, gelombang besar, alun, pesolek, kanal, alur, terusan,

sumber, aluran, parit, selokan, kondang, pipa, pembuluh, bandar, bis,
baris, garis, antre, barisan, batas, serokan, got, pipa saluran, pengosongan,
parasut, talang, aliran, pipa kilang minyak, pancuran atap , deretan, deret,

jajaran, jajar, lajur, berkas, catatan, kikir, cakar, tempat surat, tingkat,
kaum, pangkat, tataran, penjajaran, garis arah, mars, gerakan, batasan,

baris , penyelamatan, pertolongan, penghematan, pembebasan, pelepasan,
saving, deliverance, redemption, arah, setrip, retak, jurusan, golongan,
jenis, banjar, cara bertindak, perbentengan, seterip, khat, surat pendek,

jejer, juluan, jentret, tema
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melapisi, menggaris,

membatasi, memagari, memperderetkan, menempelkan, menderetkan,
mengatur, berjajar jalan, melapis, melapik, mengulasi

ٱلنَّْجَديِْن
dua jalan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَهَديْنَُٰه ٱلنَّْجَديِْن
dan kami telah menunjukkannya dua jalan Al-Balad:10 ٱلنَّْجَديِْن
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Kosakata AlQuran

س ج ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kotor, najis, biasa, tdk suci,

tdk sopan, tdk senonoh, tdk bersih, tdk murni, janabah, cemar, bernoda,
penuh dosa, paria, orang hina dina, hina dina

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencemari, mencemarkan,
mengotori, menodai, mengotorkan, melumangkan, merusakkan kesusilaan,

melacurkan

نََجٌس
najis

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱمْلُْشرُِكوَن نََجٌس

wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah
orang-orang musyrik najis

At-Taubah:28 نََجٌس
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Kosakata AlQuran

ل ج ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna, turunnya, nenek moyang,

lereng, serbuan, asal usul, leluhur, asal, baris, garis, saluran, antre,
barisan, darah, semangat, pesolek, air buah-buahan, saham, persediaan,
stok, efek, modal, silsilah, stambom, anak cucu, anak-anak, turunan, hal

turun temurun, sifat turun temurun, benih, biji, bibit, sumber, jenis,
bangsa, kembang, ketegangan, tekanan, kejang, alunan, lagu, generasi,

pembangkitan, angkatan, bangkitan, putra, bin, putera, anakanda, anak
laki-laki, pencabutan, penggalian, pengeluaran, ras, perlombaan, lomba,
pacuan, mula, musim semi, pegas, mata air, per, keturunan , hubungan

darah, pohon, kayu, pokok, sesuatu yg mirip pohon, kemunduran,
kemerosotan, halangan, rintangan, kemalangan, resesi, pengunduran,
ceruk, penolakan, keingkaran, muncul, meloncat, melompat, timbul,

menerkam, mewarisi, menerima warisan, umum, kesukuan, berkenaan
dgn suku, bin, putera, anak laki-laki, keturunan, anakanda

Kata dasar ini sebagia kata kerja bermakna

نجِيِل ٱإْلِ نجِيَل ٱإْلِ نجِيِل َوٱإْلِ نجِيُل َوٱإْلِ نجِيَل َوٱإْلِ
Injil Injil dan Injil dan Injil dan Injil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نجِيَل َوأَنزََل ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan Dia menurunkan taurat dan Injil Ali-Imran:3 نجِيَل َوٱإْلِ

 َويَُعلُِّمُه ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِنجِيَل
dan dia mengajarkannya kitab dan Hikmah dan taurat dan Injil

Ali-Imran:48

نجِيَل  َوَلْو أَنَُّهْم أََقاُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan kalau sesungguhnya mereka mereka menegakkan taurat dan Injil

Al-Maidah:66

بُِّكْم نجِيَل َوَمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ َحتَّىٰ تُِقيُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
sehingga kalian menegakkan taurat dan Injil dan tidak dia

menurunkan kepadamu dari tuhan kalian
Al-Maidah:68

نجِيَل إِذْ َعلَّْمتَُك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة َوٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ  َو
dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan Hikmat dan taurat dan

Injil
Al-Maidah:110
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نجِيُل إاِلَّ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن َوَمآ أُنزَِلِت ٱلتَّْوَرىُٰة َوٱإْلِ
dan tidak dia diturunkan taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya ia

membenam kalian menggunakan akal
Ali-Imran:65 نجِيُل َوٱإْلِ

نجِيِل يَأُْمرُُهم ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهىُٰهْم َعِن ٱمْلُنَكِر ِعنَدُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
disisi mereka di dalam taurat dan Injil (ia[lk]) menyuruh mereka[lk]

dengan yang maXruf dan melarang mereka[lk] dari pembuat
kemungkaran

Al-A'raaf:157 نجِيِل َوٱإْلِ

 فَيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِنجِيِل
maka/lalu membunuh dan dibunuh janji atasnya sebenar-benarnya di

dalam taurat dan Injil
At-Taubah:111

نجِيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
dan kami telah memberinya Injil tentang (kebenaran) itu petunjuk

dan cahaya
Al-Maidah:46 نجِيَل ٱإْلِ

نجِيَل فَـَٔاتَيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُْهْم أَْجرَُهْم وََكِثيٌر مِّنُْهْم َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ٱبِْن َمْريََم َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
فَِٰسُقوَن

dan kami mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah
memberinya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang mereka

mengimani dari mereka pahala mereka dan sangat banyak dari
mereka orang-orang yang telah fasik

Al-Hadiid:27

نجِيِل ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِفيِه َوْليَْحُكْم أَْهُل ٱإْلِ
dan dia hendaklah memutuskan ahli Injil dengan/menurut apa ia

menurunkan Allah tentang (kebenaran) itu
Al-Maidah:47 نجِيِل ٱإْلِ

 ذَٰلَِك َمثَُلُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوَمثَُلُهْم ِفى ٱإْلِنجِيِل
itu perumpamaan mereka di dalam taurat dan perumpamaan mereka

di dalam injil
Al-Fath:29
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Kosakata AlQuran

م ج ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanda bintang, lintang,

asterisk, furuj, medali, dekorasi, berlian, mata bengkak, mata biru, bola,
orbit, bulatan, matahari, bulan, benda angkasa, bidang, lingkungan, dunia,

nasib, takdir, untung, pinta, kematian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱلنُُّجوُم َوٱلنُُّجوَم َوٱلنَّْجمِ َوٱلنَّْجُم َوِبٱلنَّْجمِ
dan bintang-bintang dan bintang demi bintang dan bintang dan dengan bintang

ٱلنُُّجومِ ٱلنُُّجوُم ٱلنُُّجوَم ٱلنَّْجُم
bintang-bintang bintang-bintang bintang-bintang bintang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍت َوِبٱلنَّْجمِ ُهْم يَْهتَُدوَن َوَعلَٰمَٰ
dan tanda-tanda dan dengan bintang mereka mereka mendapat

petunjuk
An-Nahl:16 َوِبٱلنَّْجمِ

َجُر يَْسُجَداِن َوٱلنَّْجُم َوٱلشَّ
dan bintang dan pohon-pohon keduanya tunduk/sujud Ar-Rahman:6 َوٱلنَّْجُم

َوٱلنَّْجمِ إِذَا َهَوٰى
demi bintang apabila terbenam An-Najm:1 َوٱلنَّْجمِ

رَٰتٍۭ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّ َوٱلشَّ
dan matahari dan bulan dan bintang yang sangat

ditundukkan/dimudahkan dengan perintahnya
Al-A'raaf:54 َوٱلنُُّجوَم

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12 َوٱلنُُّجوُم
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َجُر ْمُس َوٱْلَقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱْلجِبَاُل َوٱلشَّ َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َوٱلشَّ
dan orang/apa di dalam bumi dan matahari dan bulan dan bintang-

bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon
Al-Hajj:18

ٱلنَّْجُم ٱلثَّاِقُب
bintang orang-orang (sesuatu) yang cemerlang/menembus At-Taariq:3 ٱلنَّْجُم

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلنُُّجوَم
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian bintang-bintang Al-An'aam:97 ٱلنُُّجوَم

فَِإذَا ٱلنُُّجوُم طُِمَسْت
maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan Al-Mursalaat:8 ٱلنُُّجوُم

إِذَا ٱلنُُّجوُم ٱنَكَدرَْت َو
dan apabila bintang-bintang (ia) kemudian menjatuhan diri

At-Takwiir:2

فَنَظََر نَظْرَةً ِفى ٱلنُُّجومِ
maka (dia) memperhatikan pandangan di dalam bintang-bintang Ash-Shaafaat:88 ٱلنُُّجومِ

إِْدبََٰر ٱلنُُّجومِ  َوِمَن ٱلَّيِْل فََسبِّْحُه َو
dan dari malam maka banyak-banyak bertasbihlah kepada-nya dan

dibelakang/terbenam bintang-bintang
Ath-Thuur:49
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Kosakata AlQuran

ي ج ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna selamat, kiat, sebab,

kesembunyian, misteri, kegaiban, buku penuh sensasi, kerahasiaan,
pribadi, keleluasaan pribadi, kebebasan pribadi, kepercayaan, keyakinan,

konfidensi, iman, pengucapan rahasia, tebakan, cangkriman, saringan
besar, tapisan, penapis, hal ikut serta, makam, pekuburan, perkuburan,

pusara, rahasia , tersembunyi, sembunyi, gelap, terpencil, sulit, yg
mengetahui rahasia, konfidensial, yg lekas mempercayai, yg diberi

kepercayaan, tergolong, disusun menurut golongan, sembunyi kladestin,
diam-diam, yg menyamar, yg bersembunyi, curi, yg dikerjakan dgn

sembunyi-sembunyi, belat-belit, terpendam, tdk terang-terangan, peka,
mudah tersinggung, mempan, yg memperasakan, samar, sandi, gaib, tdk

terang, licik, licin, nakal, lihai, lihay, di bawah tanah, yg hidup menyendiri,
yg bertapa, mistik, yg berhubungan dgn telinga, nyaman, sempit, lumayan,

rapi, terlindung, dekat, erat, akrab, ketat, tertutup
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna diselamatkan,

menyembunyikan, merahasiakan, membungkus, memperlindungi,
memperlindungkan, menahan, mencegah, keberatan, enggan, duduk,

menduduki, bertengger, mendudukkan, bersidang

أَنَجيْنَا أَنَجيْتَنَا أَنَجىُٰهْم أَنَجىٰنَا أَنَجىُٰكم
(kami) selamatkan

(kt peritah)
(kamu)

menyelamatkan
kami

(kami)
menyelamatkan

mereka
kami

menyelamatkan
(dia)

menyelamatkan
kalian

تُنجِيُكم تَنََٰجيْتُْم تَتَنََٰجْوا۟ أَنَجيْنَُٰكم أَنَجيْنَا
diselamatkan

kalian[lk]
(kalian)

membicarakan
secara rahasia

membicarakan
secara rahasia

kami
menyelamatkan

kalian
(kami) selamatkan

(kt peritah)

فَأَنَجيْنَُٰهْم فَأَنَجيْنَُٰه فَأَنَجيْنَُٰكْم فَأَنَجىُٰه تُنجِيُكم
maka (kami)

selamatkan mereka
maka kami

selamatkan dia
maka kami

selamatkan kalian
lalu

menyelamatkannya
diselamatkan

kalian[lk]

وُهْم مَلُنَجُّ ىَ فَنُجِّ يْنَُٰه فَنَجَّ يْنََٰك فَنَجَّ فَأَنَجيْنَُٰهْم
sungguh kami akan
selamatkan mereka

maka/lalu sering
diselamatkan

maka/lalu (kami)
selamatkan dia

maka
menyelamatkan

kamu
maka (kami)

selamatkan mereka
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Kosakata Al-Quran

نََجا نَاجٍ وَك ُمنَجُّ يَنَُّهۥ َلنُنَجِّ وُهْم مَلُنَجُّ
selamat selamat menyelamatkan

kamu
sungguh akan

diselamatkan dia
sungguh kami akan
selamatkan mereka

ىٰنَا نَجَّ ىُٰكْم نَجَّ نَجِيًّا نََجْوَت نََجا
menyelamatan kami menyelamatkanmu benar-benar berbisik (kamu) telah

selamat selamat

يْنَُٰه نَجَّ يْنَُٰكم نَجَّ يْنَا نَجَّ ىُٰهْم نَجَّ ىٰنَا نَجَّ
selamatkannya kami selamatkan

kalian (kami) selamatkan meneyelamatkan
mereka[lk] menyelamatan kami

نََٰجيْتُُم نَْجَوىٰٓ نَْجَوىُٰكْم ِنى نَجِّ يْنَُٰه نَجَّ
(kalian) semakin

merahasiakan
pembicaraan

berbisik-bisik membicarakan
rahasia kalian[lk]

(kamu) benar-benar
telah selamatkan

aku
selamatkannya

نُۨجِى يَك نُنَجِّ ى نُنَجِّ نُنجِ نََٰجيْتُُم
diselamatkan diselamatkan kamu akan diselamatkan diselamatkan

(kalian) semakin
merahasiakan
pembicaraan

َوأَنَجيْنَا نَّْجَوىُٰهْم نَّْجَوٰى يْنَُٰهم نَّجَّ نُۨجِى
dan (kami)
selamatkan bisikan mereka berbisik-bisik selamatkan

mereka[lk] diselamatkan

يْنَُٰهم َونَجَّ يْنَُٰه َونَجَّ يْنَا َونَجَّ َوتَنََٰجْوا۟ َوأَنَجيْنَا
dan selamatkan

mereka[lk]
dan telah

menyelamatkannya
dan (kami)
selamatkan

dan saling berbicara
rahasia

dan (kami)
selamatkan

َونَْجَوىُٰهم ِنى َونَجِّ نَا َونَجِّ
dan bisikan mereka[lk] dan (ia) benar-benar selamatkanlah

aku
dan (ia) sungguh-sungguh

selamatkanlah kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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إِذْ أَنَجىُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب
ketika (dia) menyelamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun

mereka menimpakan pada kalian buruk siksa
Ibrahim:6 أَنَجىُٰكم

ِذِهۦ تَْدُعونَُهۥ تََضرًُّعا َوُخفْيًَة لَِّئْن أَنَجىٰنَا ِمْن هَٰ
kalian memohon kepadanya proses perendahan diri dan

sembunyi/suara lembut sungguh jika kami menyelamatkan dari ini
Al-An'aam:63 أَنَجىٰنَا

آ أَنَجىُٰهْم إِذَا ُهْم يَبُْغوَن ِفى ٱأْلَرِْض ِبَغيِْر ٱْلَحقِّ فََلمَّ
maka setelah (kami) menyelamatkan mereka tiba-tiba mereka mereka

mengharapkan di dalam bumi dengan tidak/tanpa benar/hak
Yunus:23 أَنَجىُٰهْم

ِكِريَن ِذِهۦ َلنَُكونَنَّ ِمَن ٱلشَّٰ َلِئْن أَنَجيْتَنَا ِمْن هَٰ
sesungguhnya jika (kamu) menyelamatkan kami dari ini tentu kami

termasuk dari/termasuk para yang bersyukur
Yunus:22 أَنَجيْتَنَا

ٓوِء أَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن يَنَْهْوَن َعِن ٱلسُّ
(kami) selamatkan (kt peritah) orang-orang yangmelarang dari

kejahatan
Al-A'raaf:165 أَنَجيْنَا

ْن أَنَجيْنَا ِمنُْهْم َوٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ مِّمَّ
dari siapa (kami) selamatkan (kt peritah) dari mereka dan dia

mengikuti orang-orang yang mereka menganiaya
Huud:116

إِذْ أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب َو
dan ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum fir'aun mereka

menimpakan pada kalian buruk siksa
Al-A'raaf:141 أَنَجيْنَُٰكم

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َقْد أَنَجيْنَُٰكم مِّْن َعُدوُِّكْم
hai Bani Israil sungguh telah kami menyelamatkan kalian dari musuh

kalian
Thaahaa:80

ثْمِ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تَنََٰجيْتُْم فَاَل تَتَنََٰجْوا۟ ِبٱإْلِ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

membicarakan secara rahasia maka jangan membicarakan secara
rahasia dengan berbuat dosa

Al-Mujaadilah:9
۟ تَتَنََٰجْوا

ثْمِ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا تَنََٰجيْتُْم فَاَل تَتَنََٰجْوا۟ ِبٱإْلِ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian)

membicarakan secara rahasia maka jangan membicarakan secara
rahasia dengan berbuat dosa

Al-Mujaadilah:9
تَنََٰجيْتُْم

تُنجِيُكم مِّْن َعذَاٍب أَلِيمٍ
diselamatkan kalian[lk] dari azab / siksa pedih Ash-Shaff:10 تُنجِيُكم
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ٱْقتُُلوهُ أَْو َحرُِّقوهُ فَأَنَجىُٰه الـلَّـُه ِمَن ٱلنَّاِر
(kalian) bunuhlah dia atau (kalian) membakar dia lalu

menyelamatkannya Allah dari api
Al-Ankabuut:24 فَأَنَجىُٰه

فَأَنَجيْنَُٰكْم َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن َوأَنتُْم تَنظُُروَن
maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan

keluarga/pengikut fir'aun dan kalian kalian memperhatikan
Al-Baqarah:50 فَأَنَجيْنَُٰكْم

فََكذَّبُوهُ فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك
maka mereka mendustakannya maka kami selamatkan dia dan orang-

orang yang bersama dia di dalam perahu
Al-A'raaf:64 فَأَنَجيْنَُٰه

نَّا َوَقطَْعنَا فَأَنَجيْنَُٰه َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia dengan

rahmat dari kami dan kami memotong/menumpas
Al-A'raaf:72

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya adalah

ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-A'raaf:83

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك ٱمْلَْشُحوِن فَأَنَجيْنَُٰه َوَمن مَّ
maka kami selamatkan dia dan orang bersama dia di dalam perahu

(ia[lk]) yang dimuati

Asy-
Syu'araa':119

فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َقدَّرْنََٰها ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن
maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya (kami)

menentukannya dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
An-Naml:57

َلِمنَي ِفينَِة َوَجَعْلنََٰهآ َءايًَة لِّْلعَٰ َب ٱلسَّ فَأَنَجيْنَُٰه َوأَْصحَٰ
maka kami selamatkan dia dan penduduk perahu dan (kami)

menjadikannya tanda-tanda (pelajaran) untuk seluruh alam
Al-Ankabuut:15

ثُمَّ َصَدْقنَُٰهُم ٱْلَوْعَد فَأَنَجيْنَُٰهْم
kemudian benarkan/tepati mereka janji/ancaman maka (kami)

selamatkan mereka
Al-Anbiyaa':9 فَأَنَجيْنَُٰهْم

يْنََٰك ِمَن ٱْلَغمِّ واََل تَْحزََن َوَقتَْلَت نَفًْسا فَنَجَّ
dan tidak bersedih hati dan (kamu) membunuh seseorang maka

menyelamatkan kamu dari kesedihan
Thaahaa:40 يْنََٰك فَنَجَّ

َعُهۥ ِفى ٱْلفُْلِك يْنَُٰه َوَمن مَّ فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ
maka mereka mendustakannya maka/lalu (kami) selamatkan dia dan

orang-orang bersama dia di dalam perahu
Yunus:73 يْنَُٰه فَنَجَّ

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ فَنَجَّ
maka Kami memperkenankan baginya maka/lalu (kami) selamatkan

dia dan keluarganya dari bencana maha besar/maha agung
Al-Anbiyaa':76
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يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ أَْجَمِعنَي فَنَجَّ
maka/lalu (kami) selamatkan dia dan keluarganya mereka semuanya

Asy-
Syu'araa':170

ىَ َمن نََّشآُء أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا۟ َجآَءُهْم نَْصرُنَا فَنُجِّ
sesungguhnya mereka sungguh telah didustakan ia datang kepada

mereka pertolongan maka/lalu sering diselamatkan orang dia
menghendaki

Yusuf:110
ىَ فَنُجِّ

وُهْم أَْجَمِعنَي إآِلَّ َءاَل ُلوٍط إِنَّا مَلُنَجُّ
kecuali keluarga lut sesungguhnya kami sungguh kami akan

selamatkan mereka mereka semuanya
Al-Hijr:59 وُهْم مَلُنَجُّ

يَنَُّهۥ َوأَْهَلُهۥٓ إاِلَّ ٱْمَرأَتَُهۥ َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن َلنُنَجِّ
sungguh akan diselamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya

adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:32 يَنَُّهۥ َلنُنَجِّ

وَك َوأَْهَلَك إاِلَّ ٱْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن ٱْلغَِٰبِريَن إِنَّا ُمنَجُّ
sesungguhnya kami menyelamatkan kamu dan keluargamu kecuali

isterimu adalah ia dari/termasuk orang-orang yang tertinggal
Al-Ankabuut:33 وَك ُمنَجُّ

َوَقاَل لِلَِّذى ظَنَّ أَنَُّهۥ نَاجٍ مِّنُْهَما ٱذُْكرِْنى ِعنَد َربَِّك
dan dia mengucapkan kepada (tuhan) yang berpendapat bahwasanya

selamat diantara keduanya (kamu) terangkanlah keadaanku disisi
tuhanmu

Yusuf:42
نَاجٍ

َوَقاَل ٱلَِّذى نََجا ِمنُْهَما َوٱدََّكَر بَْعَد أُمٍَّة
dan dia mengucapkan yang selamat diantara keduanya dan teringat

sesudah ummat
Yusuf:45 نََجا

َقاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak takut (kamu) telah selamat dari kaum yang

mendzalmi
Al-Qashash:25 نََجْوَت

ِكِمنَي ا ٱْستَيْـَُٔسوا۟ ِمنُْه َخَلُصوا۟ نَجِيًّا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berputus asa dari padanya (mereka)

mengikhlaskan benar-benar berbisik dan dia sebaik-baik para hakim
Yusuf:80 نَجِيًّا

بْنَُٰه نَجِيًّا  َونََٰديْنَُٰه ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمِن َوَقرَّ
dan kami panggilnya dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur

sebelah kanan dan telah mendekatkannya berbisik
Maryam:52

ُن َكفُوًرا نسَٰ ىُٰكْم إَِلى ٱْلبَرِّ أَْعرَْضتُْم وََكاَن ٱإْلِ ا نَجَّ فََلمَّ
maka/tetapi manakala menyelamatkanmu ke daratan (kalian[lk]

memalingkan dan ia adalah manusia kekafiran / keingkaran
Al-Isra:67 ىُٰكْم نَجَّ
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ىٰنَا الـلَّـُه ِمنَْها إِْن ُعْدنَا ِفى ِملَِّتُكم بَْعَد إِذْ نَجَّ
jika dikembalikan di dalam agamamu sesudah ketika menyelamatan

kami Allah daripadanya
Al-A'raaf:89 ىٰنَا نَجَّ

ىٰنَا ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي فَُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى نَجَّ
maka katakan/ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatan

kami dari kaum yang mendzalmi

Al-
Mu'minuun:28

ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ إِذَا ُهْم يُْشرُِكوَن ا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai darat tiba-tiba

mereka mereka persekutukan
Al-Ankabuut:65 ىُٰهْم نَجَّ

ْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد ِبـَٔايَِٰتنَآ ىُٰهْم إَِلى ٱْلبَرِّ فَِمنُْهم مُّ ا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala meneyelamatkan mereka[lk] sampai di daratan maka

diantara mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
dan tidak mengingkari pada ayat-ayat Kami

Luqman:32

يْنَا ُهوًدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan setelah dia datang urusan kami (kami) selamatkan yahudi dan

orang-orang yang mereka mengimani bersama dia
Huud:58 يْنَا نَجَّ

لًِحا يْنَا صَٰ ا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ فََلمَّ
maka tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan yang saleh

Huud:66

يْنَا ُشَعيْبًا َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan tatkala dia datang urusan kami (kami) selamatkan syuaib

Huud:94

يْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِمَن ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ َوَلَقْد نَجَّ
dan sesungguhya (kami) selamatkan Bani Israil dari siksa orang-

orang yang hina
Ad-Dukhaan:30

يْنَُٰكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن إِذْ نَجَّ َو
dan ketika kami selamatkan kalian dari keluarga/pengikut fir'aun Al-Baqarah:49 يْنَُٰكم نَجَّ

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥٓ أَْجَمِعنَي إِذْ نَجَّ
ketika selamatkannya dan keluarganya mereka semuanya

Ash-
Shaafaat:134 يْنَُٰه نَجَّ

ا يَْعَمُلوَن ِنى َوأَْهلِى ِممَّ رَبِّ نَجِّ
Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dan keluargaku dari

apa mereka mengerjakan

Asy-
Syu'araa':169

ِنى نَجِّ
ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي َقاَل رَبِّ نَجِّ

dia mengatakan Tuhan (kamu) benar-benar telah selamatkan aku dari
kaum yang mendzalmi

Al-Qashash:21

نَْجَوىُٰكْم َصَدَقًة ذَٰلَِك َخيٌْر لَُّكْم َوأَطَْهُر
membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah itu kebaikan bagi kalian

dan (ia[lk]) lebih suci

Al-
Mujaadilah:12

نَْجَوىُٰكْم
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َءأَْشفَْقتُْم أَن تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى نَْجَوىُٰكْم َصَدقٍَٰت
apakah (kalian[lk]) takut bahwa kalian didahulukan diantara hadapan

(sebelum) membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah

Al-
Mujaadilah:13

إِذْ ُهْم نَْجَوىٰٓ إِذْ يَْستَِمُعوَن إَِليَْك َو
tatkala mendengarkan kepadamu dan tatkala mereka berbisik-bisik Al-Isra:47 نَْجَوىٰٓ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12

نََٰجيْتُُم

َكذَٰلَِك َحقًّا َعَليْنَا نُنجِ ٱمْلُؤِْمِننَي
seperti itulah sebenar-benarnya atas kami diselamatkan orang-orang

yang beriman
Yunus:103 نُنجِ

ى رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan utusan-utusan kami dan orang-orang

yang mereka mengimani
Yunus:103 ى نُنَجِّ

ى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّنَذَُر ٱلظَّٰلِِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan orang-orang yang mereka bertakwa dan

(ia) memperingatkan orang-orang yang zalim didalamnya berlutut
Maryam:72

يَك ِببََدِنَك لِتَُكوَن مِلَْن َخْلفََك َءايًَة فَٱْليَْوَم نُنَجِّ
maka pada hari ini diselamatkan kamu dengan badanmu agar adalah

kalian bagi orang belakangmu ayat-ayat/pelajaran
Yunus:92 يَك نُنَجِّ

وََكذَٰلَِك نُۨجِى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan demikianlah diselamatkan orang-orang yang beriman Al-Anbiyaa':88 نُۨجِى

يْنَُٰهم ِبَسَحٍر إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َحاِصبًا إآِلَّ َءاَل ُلوٍط نَّجَّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka (ia[lk]) yang

membatu kecuali atas lut selamatkan mereka[lk] diakhir
malam/sebelum fajar

Al-Qamar:34
يْنَُٰهم نَّجَّ

َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوٰى ثَلَٰثٍَة إاِلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم إِنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
tidak adalah mereka dari berbisik-bisik ketiga kecuali dia (ia[lk])

yang keempat dari mereka sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu
sangat mengetahui

Al-Mujaadilah:7
نَّْجَوٰى

الَّ َخيَْر ِفى َكِثيٍر مِّن نَّْجَوىُٰهْم
tidak ada sebaik-baik di dalam sangat banyak dari bisikan mereka An-Nisa:114 نَّْجَوىُٰهْم
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َعُهۥٓ أَْجَمِعنَي َوأَنَجيْنَا ُموَسىٰ َوَمن مَّ
dan (kami) selamatkan Musa dan orang-orang bersama dia mereka

semuanya
Asy-Syu'araa':65 َوأَنَجيْنَا

َوأَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
An-Naml:53

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل َوتَنََٰجْوا۟ ِبٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى َوٱْلُعْدوَٰ
dan permungsuhan dan tempat / waktu mendurhakai rasul dan saling

berbicara rahasia dengan kebaikan dan ketakwaan
Al-Mujaadilah:9 ۟ َوتَنََٰجْوا

يْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن َونَجَّ
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
Fush-Shilat:18 يْنَا َونَجَّ

َلِمنَي يْنَُٰه َوُلوطًا إَِلى ٱأْلَرِْض ٱلَِّتى بَٰرَْكنَا ِفيَها لِْلعَٰ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan Lut ke/ke sebuah bumi/negeri yang

kami berkati didalamnya hati mereka
Al-Anbiyaa':71 يْنَُٰه َونَجَّ

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْريَِة ٱلَِّتى َكانَت تَّْعَمُل ٱْلَخبَِٰٓئَث َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dari negeri yang adalah ia melakukan

yang buruk
Al-Anbiyaa':74

يْنَُٰه ِمَن ٱْلَغمِّ فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َونَجَّ
maka Kami perkenankan baginya dan telah menyelamatkannya dari

kesedihan
Al-Anbiyaa':88

يْنَُٰه َوأَْهَلُهۥ ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ َونَجَّ
dan telah menyelamatkannya dan keluarganya dari bencana maha

besar/maha agung
Ash-Shaafaat:76

يْنَُٰهم مِّْن َعذَاٍب َغلِيٍظ نَّا َونَجَّ ِبرَْحَمٍة مِّ
dengan rahmat dari kami dan selamatkan mereka[lk] dari azab / siksa

keras/berat
Huud:58 يْنَُٰهم َونَجَّ

يْنَُٰهَما َوَقْوَمُهَما ِمَن ٱْلَكرِْب ٱْلَعِظيمِ َونَجَّ
dan selamatkan mereka[lk] dan kaum keduanya dari bencana maha

besar/maha agung

Ash-
Shaafaat:115

يْنَُٰهَما َونَجَّ
ِفِريَن نَا ِبرَْحَمِتَك ِمَن ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ َونَجِّ

dan (ia) sungguh-sungguh selamatkanlah kami dengan rahmat-mu
dari kaum para pembangkang / kafir

Yunus:86 نَا َونَجِّ
ِنى َوَمن مَِّعىَ ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َونَجِّ

dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dan orang bersama aku dari
orang-orang yang beriman

Asy-
Syu'araa':118

ِنى َونَجِّ
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ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي ِنى ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِهۦ َونَجِّ َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya

dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari kaum yang mendzalmi
At-Tahriim:11

ِنى ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلظَّٰلِِمنَي ِنى ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِهۦ َونَجِّ َونَجِّ
dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya

dan (ia) benar-benar selamatkanlah aku dari kaum yang mendzalmi
At-Tahriim:11

أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمعُ ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهم
atau mengira bahwasanya tidak mendengarkan rahasia mereka dan

bisikan mereka[lk]
Az-Zukhruf:80 َونَْجَوىُٰهم

أََلْم يَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم ِسرَُّهْم َونَْجَوىُٰهْم
tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui rahasia

mereka dan bisikan mereka[lk]
At-Taubah:78 َونَْجَوىُٰهْم

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل ثْمِ َوٱْلُعْدوَٰ َويَتَنََٰجْوَن ِبٱإْلِ
dan saling berbicara rahasia untuk berbuat dosa dan permungsuhan

dan tempat / waktu mendurhakai rasul
Al-Mujaadilah:8 َويَتَنََٰجْوَن

ى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِبَمفَازَِتِهْم َويُنَجِّ
dan menyelamatkan Allah orang-orang yang mereka bertakwa

dengan keberuntungan/kemenangan mereka
Az-Zumar:61 ى َويُنَجِّ

َوَمن ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا ثُمَّ يُنجِيِه
dan orang di dalam bumi semuanya kemudian diselematkannya Al-Ma'arij:14 يُنجِيِه

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر يُكم مِّن ظُُلمَٰ ُقْل َمن يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan siapa dia menyelamatkan kalian dari

berbagai kegelapan darat dan laut
Al-An'aam:63 يُكم يُنَجِّ

يُكم مِّنَْها َوِمن ُكلِّ َكرٍْب ُقِل الـلَّـُه يُنَجِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menyelamatkan kalian dari

padanya/bencana dan dari setiap bencana
Al-An'aam:64

َويََٰقْومِ َما لِىٓ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱلنََّجٰوِة َوتَْدُعونَِنىٓ إَِلى ٱلنَّاِر
dan hai kaumku mengapa aku menyeru kalian kepada keselamatan

danmenyeru-ku kepada neraka
Ghafir:41 ٱلنََّجٰوِة

وا۟ ٱلنَّْجَوى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ اَلِهيًَة ُقُلوبُُهْم َوأََسرُّ
(ia[pr]) yang melalaikan hati mereka dan menyembunyikan
pembicaraan rahasia orang-orang yang mereka menganiaya

Al-Anbiyaa':3 ٱلنَّْجَوى
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وا۟ ٱلنَّْجَوٰى فَتَنَٰزَُعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم َوأََسرُّ
maka saling membantah perkara mereka diantara mereka dan

menyembunyikan pembicaraan rahasia
Thaahaa:62 ٱلنَّْجَوٰى

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

يْطَِٰن إِنََّما ٱلنَّْجَوٰى ِمَن ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah pembicaraan rahasia dari syaitan

Al-
Mujaadilah:10

فَآَل أُْقِسُم ِبَموَِٰقعِ ٱلنُُّجومِ
maka tidak (aku) bersumpah dengan tempat turun binatang-binatang Al-Waqi'a:75 ٱلنُُّجومِ
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ب ح ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ratap, ratapan, raung,

lapisan lemak, tangis, tangisan, hal tersedan-sedan, tangisan tersedu-sedu,
tangis tersedu-sedu, keluh-kesah, ikrar, kaul, janji, nazar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meratap, meraung, tangis,
mengaum, melengking, bergaduh, menangis, tersedan-sedan, tersedu,

bersedu-sedu, tersedu-sedu, meratapi, mengaduh, menyesali, menyesal,
bersumpah, mengangkat sumpah

نَْحبَُهۥ
waktu kematiannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِمنُْهم مَّن َقَضىٰ نَْحبَُهۥ
maka diantara mereka orang ia memutuskan waktu kematiannya Al-Ahzab:23 نَْحبَُهۥ
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ت ح ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , carving, pahatan, patung,

pengukiran, keahlian mengukir, klise, keahlian memahat, barang ukiran,
prasasti, tulisan, inskripsi, persembahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, memahat, mengukir,
menatah, mengukirkan, menuliskan, mengiris, memotong-motong,
menipu, mendaya, mendayakan, mengeksploitasi, mengeksploitir

يَنِْحتُوَن َوتَنِْحتُوَن تَنِْحتُوَن
memahat dan memahat memahat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَنِْحتُوَن
dia mengatakan apakah kalian menyembah apa (patung) memahat Ash-Shaafaat:95 تَنِْحتُوَن

َوتَنِْحتُوَن ٱْلجِبَاَل بُيُوتًا
dan memahat gunung-gunung rumah-rumah Al-A'raaf:74 َوتَنِْحتُوَن

َوتَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا فَٰرِِهنَي
dan memahat dari gunung-gunung rumah-rumah orang-orang yang

rajin

Asy-
Syu'araa':149

وََكانُوا۟ يَنِْحتُوَن ِمَن ٱْلجِبَاِل بُيُوتًا َءاِمِننَي
dan adalah mereka memahat dari gunung-gunung rumah-rumah

keadaan aman
Al-Hijr:82 يَنِْحتُوَن
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ر ح ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna abattoir , pemotongan,

potongan, setek, guntingan, penurunan, anggur, pembantaian,
penyembelihan, penjagalan, tewas, pembunuhan masal, pembunuhan

kejam, penyembelihan besar-besaran, amputasi, pembagian dlm bagian-
bagian, pembedahan, seksi, penghilangan, pengucilan, pengeluaran, pajak

memakai dok, tempat pelabuhan kapal di dok, tebangan, pemutusan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memotong, menyembelih,

menjagal, menggunting, menjagal, mengaputasi, mentebang, membabat,
membatai

َوٱنَْحْر
dan berorbanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََصلِّ لَِربَِّك َوٱنَْحْر
maka dirikanlah sholat karena tuhanmu dan berorbanlah Al-Kauthar:2 َوٱنَْحْر
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س ح ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna nasib malang, orang yg

membawa sial, barang yg membawa sial, sial, kesialan, kemalangan,
kecelakaan, untung batu, kenaasan, malapetaka, mala, penyakit, sakit,

kesakitan, bemper, gelas penuh, sesuatu yg luar biasa besarnya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membawa nasib sial,

membawa nasib malang

َونَُحاٌس نَِّحَساٍت نَْحٍس
dan cairan tembaga kecelakaan na'as/sial

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفى يَْومِ نَْحٍس مُّْستَِمرٍّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka angin sangat

kencang dan dingin di dalam hari na'as/sial yang tetap / terus menerus
Al-Qamar:19 نَْحٍس

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفىٓ أَيَّامٍ نَِّحَساٍت
maka kirimkanlah kami atas mereka angin sangat kencang dan dingin

di dalam / pada hari kecelakaan
Fush-Shilat:16 نَِّحَساٍت

يُرَْسُل َعَليُْكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َونَُحاٌس فَاَل تَنتَِصَراِن
akan dikirimkan atas kalian berdua nyala dari api neraka dan cairan

tembaga maka tidak (kalian berdua) menolong
Ar-Rahman:35 َونَُحاٌس
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ل ح ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna resolusi, keputusan,

ketetapan hati, keteguhan hati, lebah, pencairan, cairan, ramping, tipis,
langsing, lampai, kecil, lemah, sedikit sekali, lanjai, langkai, seorang yg
sesat, seorang yg bersifat tak wajar, pinus, cemara, pohon pinus, pohon

cemara, bobrok, yg merosot akhlaknya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelesaikan, memecahkan,

memutuskan, memisahkan, menjelaskan, berubah, membagi, larut,
membubarkan, menghancurkan, menghilang, lenyap, mengakhiri,

dilaruntukan, melaruntukan, memperjarang, mempertiadakan, mencair,
meleleh, mencairkan, melumer, melebur, leleh, meluluhkan, mengharukan,

memilukan, melumerkan, melonggarkan, mengendurkan, melepaskan,
merenggangkan, memperlonggar, melucuntukan, membuka, menguraikan,
bubar, menjadi lebih kurus, terurai, menyelesaikan kekusutan, membuka

seluk-beluk, lepas-lepas, menyesatkan, menyalahgunakan, merusak,
menodai, beristirahat, mengaso, merindukan, rindu, merana, berhasrat,

ingin sekali, melepaskan dr kekusutan, membebaskan dr kekusutan,
merosot, memburuk, turun derajat

ٱلنَّْحِل ِنْحَلًة
lebah ikhlas/wajib

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَءاتُوا۟ ٱلنَِّسآَء َصُدقَِٰتِهنَّ ِنْحَلًة
dan kalian hendaklah memberikan wanita-wanita maskawin /

pemberian mereka ikhlas/wajib
An-Nisa:4 ِنْحَلًة

َوأَْوَحىٰ َربَُّك إَِلى ٱلنَّْحِل
dan (dia) mewahyukan tuhanmu kepada lebah An-Nahl:68 ٱلنَّْحِل
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ر خ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bunyi ngorok, kebusukan,

kelapukan, omong kosong, penyakit yg busuk, bual kosong, senyuman
menyeringai, yg membusukkan gigi atau tulang

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggerogoti, mengunggis,
mengerikit, mengerikiti, mengerkah, mengerip, menggigit dgn keras,

mengganggu, mengorok, mengomel, bersungut, bersungut-sungut,
berdengkur, membusuk, rusak, membusukkan, menggagalkan,

memperolokkan, mengolok-olok, memperolok-olokkan, mengejek,
mencemoohkan, menyeringai

نَِّخرَةً
kehancuran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَِءذَا ُكنَّا ِعظًَٰما نَِّخرَةً
apakah apabila adalah kami tulang belulang kehancuran An-Naziaat:11 نَِّخرَةً
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ل خ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lebah, filter, penyaring,

saringan, penyaringan, tapis, penapis, ayakan, ayak, pengayak, layar, kasa,
tabir, sekat, kelir, tapisan, kalo, penapisan, knalpot, selendang, peredam

letus, pilihan, seleksi, bidikan, sesuatu yg terpilih, karangan pilihan,
perembesan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menampi, memisahkan,
mengiraikan, menyaring, mengayak, menyelidiki, menutupi, melindungi,

mendinding, mendindingi, menampi , menapis, merembes, menyiksa,
memaksakan, menegang, menegangkan, berusaha keras, membesut,

menghaluskan, memperhalus, memurnikan, menyuling, menawarkan,
berkukus, meluncur, menepis, menyendoki, membaca sepintas lalu,
melancar, berpisah, menyibak, putus, melainkan, meresap, meluas,

menyebar, melubangi, berteka-teki

َونَْخاًل َونَِخيٌل نَِّخيٍل نَْخٍل ِبنَْخٍل
dan korma dan kurma korma pohon korma dengan pohon

kurma

َوٱلنَّْخَل َوٱلنَِّخيَل َونَْخٍل َونَْخٌل َونَْخاًل
dan pohon kurma dan kurma-kurma dan pohon-pohon

korma dan pohon kurma dan korma

ٱلنَّْخِل ٱلنَّْخَلِة ٱلنَِّخيِل
pohon korma pohon kurma kurma

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَحفَفْنَُٰهَما ِبنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَيْنَُهَما زَْرًعا
dan (kami) mengelilingi keduanya dengan pohon kurma dan kami

menjadikan diantara mereka berdua tanaman-tanaman
Al-Kahfi:32 ِبنَْخٍل

تَنزُِع ٱلنَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل مُّنَقِعٍر
membantah manusia seakan-akan mereka batang-batang pohon

korma (ia[lk]) yang akhirnya ditumbangkan
Al-Qamar:20 نَْخٍل
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فَتََرى ٱْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعىٰ َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل َخاِويٍَة
maka kamu lihat kaum padanya/pada waktu itu mati bergelimpangan

seakan-akan mereka batang-batang pohon korma (ia[pr]) yang
melapuk/tumbang

Al-Haaqqah:7

مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنَاٍب
dari korma dan anggur-anggur Al-Baqarah:266 نَِّخيٍل

أَْو تَُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعنٍَب
atau adalah kalian bagimu kebun dari korma dan anggur

Al-Isra:91

فَأَنَشأْنَا َلُكم ِبِهۦ َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب لَُّكْم
maka (kami) menumbuhkan bagi kalian dengannya surga dari korma

dan anggur-anggur bagi kalian

Al-
Mu'minuun:19

َوَجَعْلنَا ِفيَها َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب
dan kami menjadikan di dalamnya/padanya surga dari korma dan

anggur-anggur
YaaSiin:34

َوزَرٌْع َونَِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغيُْر ِصنَْواٍن يُْسَقىٰ ِبَمآٍء
dan tanaman-tanaman dan kurma percabangan dan tidak percabangan

disirami (oleh nya) dengan air
Arraad:4 َونَِخيٌل

َوزَيْتُونًا َونَْخاًل
dan zaitun dan korma Abasa:29 َونَْخاًل
ِفيِهَما فَِٰكَهٌة َونَْخٌل َورُمَّاٌن

pada keduanya (ia[pr]) yang bersuka ria dan pohon kurma dan delima Ar-Rahman:68 َونَْخٌل
َوزُُروعٍ َونَْخٍل طَْلُعَها َهِضيٌم

dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma mayangnya sangat
lembut

Asy-
Syu'araa':148 َونَْخٍل

يُنِۢبُت َلُكم ِبِه ٱلزَّرَْع َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلنَِّخيَل َوٱأْلَْعنََٰب
menyebabkan menumbuhkan bagi kalian dengannya tanaman dan

zaitun dan kurma-kurma dan anggur
An-Nahl:11 َوٱلنَِّخيَل

َوٱلنَّْخَل َوٱلزَّرَْع ُمْختَلِفًا أُُكُلُهۥ
dan pohon kurma dantanaman-tanaman yang sungguh-sungguh

dalam kondisiberbeda-beda makannya/rasanya
Al-An'aam:141 َوٱلنَّْخَل

َوٱلنَّْخَل بَاِسقٍَٰت لََّها طَْلعٌ نَِّضيٌد
dan pohon kurma (ia[pr]) yang tinggi menjulang baginya mayang

bersusun-susun
Qaaf:10

ِفيَها فَِٰكَهٌة َوٱلنَّْخُل ذَاُت ٱأْلَْكَمامِ
didalamnya/padanya (ia[pr]) yang bersuka ria dan pohon kurma yang

mempunyai (kt sifat ) kelopak mayang
Ar-Rahman:11 َوٱلنَّْخُل
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َوِمن ثََمرَِٰت ٱلنَِّخيِل َوٱأْلَْعنَِٰب تَتَِّخذُوَن ِمنُْه َسَكًرا َوِرزًْقا َحَسنًا
dan dari buah-buahan kurma dan anggurmenjadikan dari padanya

memabukkan dan rezki kebaikan
An-Nahl:67 ٱلنَِّخيِل

فَأََجآَءَها ٱمْلََخاُض إَِلىٰ ِجذْعِ ٱلنَّْخَلِة َقاَلْت
maka mendatangkan/memaksakan perasaan sakit akan melahirkan

kepada batang/pangkal pohon kurma dia mengatakan
Maryam:23 ٱلنَّْخَلِة

ِقْط َعَليِْك رُطَبًا َجِنيًّا َوُهزِّٓى إَِليِْك ِبجِذْعِ ٱلنَّْخَلِة تُسَٰ
dan digoyangkan kepadamu/kearahmu dengan batang pohon kurma
semakin menggugurkan atas kamu[pr] biji yang basah/masak buah

Maryam:25

َوِمَن ٱلنَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنَْواٌن َداِنيٌَة َوَجنٍَّٰت مِّْن أَْعنَاٍب
dan dari pohon korma dari mayangnya tangkai-tangkai bumi dan

surga dari anggur-anggur
Al-An'aam:99 ٱلنَّْخِل

 فَأَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم ِفى ُجذُوعِ ٱلنَّْخِل
maka sungguh (aku) akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki
kalian dari kelainan / pergantian dan sungguh akan menyalib kalian

di dalam batang pohon korma

Thaahaa:71
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hء د ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sembahyang permohonan,

permintaan, orang yg bersembahyang, seruan, selawat, ucapan syukur,
petisi, surat permohonan, rayuan, doa , panggilan, kunjungan, teriakan,

teriak, ziarah, banding, daya tarik, pertimbangan, kata seru,
penyemburan, ujar, pengeluaran dgn tiba-tiba, ejekan, hujan es, hujan

batu, tabik, sapaan, pemberian salam, deru, peking, raung, lolong, seruan,
aplikasi, penerapan, lamaran, penggunaan, pemakaian, pesan, pembelaan,

dalih, argumen, pengumpulan, hasutan, godaan, penghasutan, setelan,
gugatan, warna, setel, keinginan, hasrat, gairah, kehendak, kemauan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memanggil, menelepon,

menyebut, menyerukan, meminta, singgah, berbicara, menyapa, menegur,
menyampaikan pesan, mengetengahkan, memerintahkan, berteriak,
mengerahkan, menarik kembali, menarik, mendapatkan, mendapat,

memperoleh, dapat, mengambil, menyambut, datang, menerima, menyeru,
menamai, memberi nama, menamakan, menyebuntukan, memberi isyarat,

mengirimkan, membatalkan, menghentikan, memanggil kembali,
menomori halaman, memanggil , bertanya, minta, menanyakan, tanya,
memohon, memohonkan, berdoa, memohon dgn asyik, naik banding,

meminta banding, mengatas, mengajukan, mohon, memintakan,
mendoakan, bersembahyang, meminta dgn sangat, mendesak,

mempersumpahkan, mendambakan, mengidam, sangat membutuhkan,
berhasrat, sangat mengharapkan, menuntut, menggugat, menarik ke

pengadilan, meminta, memberkati, merestui

فَنَاَدىَٰها فَنَاَدٰى فَنَاَدْوا۟ فَنَاَدوا۟ فَنَاَدتُْه
maka (dia)

memanggilnya
lalu (dia)

memanggil
maka (mereka)

memanggil
maka (mereka)

memanggil
maka dia

memanggilnya

نَاَدىُٰه نَاَدىٰنَا نَاَدٰى ُمنَاِديًا فَنَاَدىَٰها
(dia) menyerunya (dia) menyeru kami (dia) menyeru panggilan/seruan maka (dia)

memanggilnya

نَاِديُكُم نَاُدوا۟ نَاَديْنَا نَاَديْتُْم نَاَدىُٰه
tempat pertemuan

kalian (mereka) menyeru (kami) semakin
menyeru

kalian
menyeru/memanggil (dia) menyerunya
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ِنَدآًء نُوِدَى نَِديًّا نَاِديَُهۥ نَاِديُكُم
seruan/suara usaha untuk

dipanggil tempat pertemuan
(ia[lk]) yang
menyerunya /
memanggilnya

tempat pertemuan
kalian

َونَاَدىٰٓ َونَاَدىُٰهَما َونَاَدٰى َونَاَدْوا۟ ِنَدآًء
dan dia menyeru dan dia memanggil

keduanya dan dia menyeru dan mereka
menyeru seruan/suara

يُنَاُدونََك َوِنَدآًء َونُوُدٓوا۟ َونََٰديْنَُٰه َونَاَدىٰٓ
dipanggil kamu dan seruan dan kalian diseru dan kami

panggilnya dan dia menyeru

يُنَاِديِهْم
dipanggil mereka (olehnya)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَنَاَدتُْه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوُهَو َقآِئٌم يَُصلِّى ِفى ٱمْلِْحرَاِب
maka dia memanggilnya malaikat-malaikat dan diayang menegakkan

dia shalat di dalam mihrab
Ali-Imran:39 فَنَاَدتُْه

فَنَاَدوا۟ وَّاَلَت ِحنَي َمنَاٍص
maka (mereka) memanggil pertolongan waktu tambahan kelepasan Shaad:3 ۟ فَنَاَدوا

فَنَاَدْوا۟ َصاِحبَُهْم فَتََعاطَىٰ فََعَقَر
maka (mereka) memanggil (ia[lk]) yang menjadi kawan mereka lalu

ia berbuat nekat maka (ia) menyembelihnya
Al-Qamar:29 ۟ فَنَاَدْوا

ِت أَن آلَّ إِلََٰه إآِلَّ أَنَت فَنَاَدٰى ِفى ٱلظُُّلمَٰ
lalu (dia) memanggil di dalam kegelapan bahwa tidak tuhan

melainkan Engkau
Al-Anbiyaa':87 فَنَاَدٰى

 فََحَشَر فَنَاَدٰى
maka (ia [lk]) mengumpulkan lalu (dia) memanggil

An-Naziaat:23

فَنَاَدىَٰها ِمن تَْحِتَهآ أاَلَّ تَْحزَِنى
maka (dia) memanggilnya dari bawahnya janganlah kamu bersedih

hati
Maryam:24 فَنَاَدىَٰها
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ِن يمَٰ بَّنَآ إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدى لِإْلِ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya kami kami dengar panggilan/seruan dia

memanggil kepada keimanan
Ali-Imran:193 ُمنَاِديًا

إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥ ِنَدآًء َخِفيًّا
tatkala (dia) menyeru tuhannya seruan/suara kelembutan Maryam:3 نَاَدٰى

َونُوًحا إِذْ نَاَدٰى ِمن َقبُْل
dan Nuh ketika (dia) menyeru dari sebelum

Al-Anbiyaa':76

َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan Ayub tatkala (dia) menyeru tuhannya

Al-Anbiyaa':83

َوزََكِريَّآ إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥ
dan Zakaria tatkala (dia) menyeru tuhannya

Al-Anbiyaa':89

إِذْ نَاَدٰى َربَُّك ُموَسىٰٓ أَِن ٱئِْت ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي َو
dan ketika (dia) menyeru tuhanmu Musa agar/hendalah datangkanlah

(kamu[pr]) kaum yang mendzalmi
Asy-Syu'araa':10

َوٱذُْكْر َعبَْدنَآ أَيُّوَب إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥٓ
dan ingatlah hamba kami Ayyub tatkala (dia) menyeru tuhannya

Shaad:41

إِذْ نَاَدٰى َوُهَو َمْكظُوٌم
ketika (dia) menyeru dan dia orang-orang yang menahan (marah /

kesedihan)
Al-Qalam:48

َوَلَقْد نَاَدىٰنَا نُوٌح فََلِنْعَم ٱمْلُجِيبُوَن
dan sesungguhnya (dia) menyeru kami Nuh maka sebaik-baik nikmat

yang memperkenankan
Ash-Shaafaat:75 نَاَدىٰنَا

إِذْ نَاَدىُٰه َربُُّهۥ ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
tatkala (dia) menyerunya tuhannya di lembah orang-orang yang

sangat suci tuwa
An-Naziaat:16 نَاَدىُٰه

َلٰوِة ٱتََّخذُوَها ُهزًُوا َوَلِعبًا إِذَا نَاَديْتُْم إَِلى ٱلصَّ َو
dan jika kalian menyeru/memanggil kepada sholat mereka

mengambilnya olok-olokan dan permainan
Al-Maidah:58 نَاَديْتُْم

بَِّك إِذْ نَاَديْنَا َولَِٰكن رَّْحَمًة مِّن رَّ
ketika (kami) semakin menyeru akan tetapi rahmat dari tuhanmu Al-Qashash:46 نَاَديْنَا

َويَْوَم يَُقوُل نَاُدوا۟ ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan pada hari dia mengatakan (mereka) menyeru sekutu-sekutuku

orang-orang yang kalian menyangka
Al-Kahfi:52 ۟ نَاُدوا
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ِبيَل َوتَأْتُوَن ِفى نَاِديُكُم ٱمْلُنَكَر أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن ٱلسَّ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan

memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan di dalam
tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran

Al-Ankabuut:29 نَاِديُكُم

فَْليَْدُع نَاِديَُهۥ
maka hendaklah memanggil (ia[lk]) yang menyerunya /

memanggilnya
Al-Alaq:17 نَاِديَُهۥ

َقاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا أَىُّ ٱْلفَِريَقنْيِ َخيٌْر مَّ
manakah/siapakah pisahan dua golongan kebaikan tempat dan terbaik

/ sebaik-baik tempat pertemuan
Maryam:73 نَِديًّا

آ أَتَىَٰها نُوِدَى يَُٰموَسىٰٓ فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

ya Musa
Thaahaa:11 نُوِدَى

ا َجآَءَها نُوِدَى أَۢن بُورَِك فََلمَّ
maka tatkala dia tiba kepadanya usaha untuk dipanggil bahwa

keinginan untuk diberkati
An-Naml:8

ِطئِ ٱْلَواِد ٱأْلَيَْمِن آ أَتَىَٰها نُوِدَى ِمن شَٰ فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

dari pinggir lembah sebelah kanan
Al-Qashash:30

َلٰوِة ِمن يَْومِ ٱْلُجُمَعِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نُوِدَى لِلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila usaha untuk

dipanggil untuk menunaikan salat dari hari jum'at
Al-Jumu'ah:9

إِذْ نَاَدٰى َربَُّهۥ ِنَدآًء َخِفيًّا
tatkala (dia) menyeru tuhannya seruan/suara kelembutan Maryam:3 ِنَدآًء

َب ٱْلَجنَِّة أَن َسلٌَٰم َعَليُْكْم َونَاَدْوا۟ أَْصحَٰ
dan mereka menyeru penghuni surga bahwa

kehormatan/kesejahteraan atas kalian
Al-A'raaf:46 ۟ َونَاَدْوا

لُِك لِيَْقِض َعَليْنَا َربَُّك َقاَل إِنَُّكم مَِّٰكثُوَن َونَاَدْوا۟ يَٰمَٰ
dan mereka menyeru hai malik hendaklah menyempurnakan atas
kami tuhanmu dia mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang

yang telah tetap tinggal

Az-Zukhruf:77

َونَاَدٰى نُوٌح ٱبْنَُهۥ وََكاَن ِفى َمْعِزٍل
dan dia menyeru Nuh anaknya dan ia adalah di dalam tempat

terpencil / yang jauh
Huud:42 َونَاَدٰى

بَُّهۥ فََقاَل رَبِّ َونَاَدٰى نُوٌح رَّ
dan dia menyeru Nuh tuhannya lalu ia mengatakan Tuhan

Huud:45
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َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفى َقْوِمِهۦ َقاَل يََٰقْومِ أََليَْس لِى ُمْلُك ِمْصَر
dan dia menyeru fir'aun di dalam kaumnya dia mengatakan hai

kaumku bukankah kepunyaanku kerajaan negeri mesir
Az-Zukhruf:51

َجرَِة َونَاَدىُٰهَما َربُُّهَمآ أََلْم أَنَْهُكَما َعن ِتْلُكَما ٱلشَّ
dan dia memanggil keduanya tuhan mereka berdua bukankah aku

melarang kalian berdua dari itulah(ganda) pohon
Al-A'raaf:22 َونَاَدىُٰهَما

َب ٱلنَّاِر ُب ٱْلَجنَِّة أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni surga penghuni neraka Al-A'raaf:44 َونَاَدىٰٓ

ُب ٱأْلَْعَراِف رَِجااًل يَْعرِفُونَُهم ِبِسيَمىُٰهْم َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni a'raf orang laki-laki mereka

mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka
Al-A'raaf:48

َب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni neraka penghuni surga

Al-A'raaf:50

بْنَُٰه نَجِيًّا َونََٰديْنَُٰه ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمِن َوَقرَّ
dan kami panggilnya dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur

sebelah kanan dantelah mendekatkannya berbisik
Maryam:52 َونََٰديْنَُٰه

َونََٰديْنَُٰه أَن يَِٰٓإبْرَِٰهيُم
dan kami panggilnya bahwa wahai Ibrahim

Ash-
Shaafaat:104

۟ َلَقْد َجآَءْت رُُسُل َربِّنَا ِبٱْلَحقِّ َونُوُدٓوا
sesungguhnya dia datang utusan-utusan tuhan kami dengan

kebenaran dan kalian diseru
Al-A'raaf:43 ۟ َونُوُدٓوا

ِبَما اَل يَْسَمعُ إاِلَّ ُدَعآًء َوِنَدآًء
dengan/kepada apa tidak mendengar kecuali/selain panggilan dan

seruan
Al-Baqarah:171 َوِنَدآًء

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َورَآِء ٱْلُحُجرَِٰت أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
sesungguhnya orang-orang yang dipanggil kamu dari belakang

kamar-kamar kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan
akal

Al-Hujuraat:4
يُنَاُدونََك

َعُكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ يُنَاُدونَُهْم أََلْم نَُكن مَّ
dipanggil mereka 0 tidaklahadalah beserta kalianmereka berkata ya

benar
Al-Hadiid:14 يُنَاُدونَُهْم

َوٱْستَِمعْ يَْوَم يُنَاِد ٱمْلُنَاِد ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
dan dengarkanlah pada hari dia memanggil (ia[lk]) yang menyeru

dari tempat yang sangat dekat
Qaaf:41 يُنَاِد
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ِن يمَٰ بَّنَآ إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدى لِإْلِ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya kami kami dengar panggilan/seruan dia

memanggil kepada keimanan
Ali-Imran:193 يُنَاِدى

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku
Al-Qashash:62 يُنَاِديِهْم

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل َماذَآ أََجبْتُُم ٱمْلُرَْسلنَِي
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan apa

yang jawabanmu para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Qashash:65

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian kalian
sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:74

َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَيَْن ُشرََكآِءى
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) dimana sekutu-sekutu-ku

Fush-Shilat:47

َويََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم يَْوَم ٱلتَّنَاِد
dan hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian pada hari

panggil-memanggil
Ghafir:32 ٱلتَّنَاِد

َوٱْستَِمعْ يَْوَم يُنَاِد ٱمْلُنَاِد ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
dan dengarkanlah pada hari dia memanggil (ia[lk]) yang menyeru

dari tempat yang sangat dekat
Qaaf:41 ٱمْلُنَاِد
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د د ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lawan, penantang, tandingan,

konkuren, musuh, pelawan, kontestan, pengikut pertandingan, orang yg
bertanding, penggugat, tandingan, penentang, oponen, sesuatu yg

sebaliknya, setru, penyaing, pendebat, pembantah, antagonis, orang yg
suka membantahi, orang yg dituntut, orang yg dituduh, reaksi balasan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyaingi, menandingi,

menyamai, bersaing, beradu, bertanding, adu, berlomba, cocok,
mencocokkan, jodoh, setel, menyentuh, sentuh, bersentuhan, menjamah,
menyinggung, mengukur, menilai, ukurannya, berjangka, menandingi,

memadai, mengimbangi, sama dgn, membandingi, dibandingkan,
diperbandingkan, dipersamakan, dibandingi

أَنَداًدا
sekutu-sekutu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَاَل تَْجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا َوأَنتُْم تَْعَلُموَن
maka jangan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dan kalian

kalian mengetahui
Al-Baqarah:22 أَنَداًدا

 َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَنَداًدا
dan dari/sebagian manusia orang mereka mengambil dari selain Allah

sekutu-sekutu
Al-Baqarah:165

َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلُّوا۟ َعن َسِبيلِِهۦ
dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk hendak

menyesatkan dari jalannya
Ibrahim:30

 أَن نَّْكفَُر ِبالـلَّـِه َونَْجَعَل َلُهۥٓ أَنَداًدا
bahwa kafir kepada Allah dan kami menjadikan baginya sekutu-

sekutu
Saba':33

َوَجَعَل لِـلَّـِه أَنَداًدا لِّيُِضلَّ َعن َسِبيلِِهۦ
dan dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sungguh dia

menyesatkan dari jalannya
Az-Zumar:8

َلِمنَي َوتَْجَعُلوَن َلُهۥٓ أَنَداًدا ذَٰلَِك رَبُّ ٱْلعَٰ
dan menjadikan baginya sekutu-sekutu itu tuhan semesta alam

Fush-Shilat:9
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م د ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rasa sesal, sesalan, kekesalan,

kekecewaan, kesedihan, duka, duka cita, kenestapaan, kesusahan, belas
kasihan, belas, tobat, perasaan menyesal, perasaan dosa yg mendalam,

perasaan sedih karena berdosa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyesali, sesal, menyesalkan,

menyayangkan, kesal, bertobat, menyatakan penyesalan, mengeluh,
menyedihkan, meratapi, meratap, mengaduh, menyesal, menyalahkan,

mempersalahkan, mencela, mengaibkan, mencacat

ٱلنَِّٰدِمنَي ٱلنََّداَمَة نَِٰدِمنَي
orang-orang yang menyesal penyesalan orang-orang yang menyesal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
وا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم نَِٰدِمنَي فَيُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َمآ أََسرُّ

maka mereka menjadikan atas/terhadap apa merahasiakan di dalam /
pada diri/jiwa-jiwa mereka orang-orang yang menyesal

Al-Maidah:52 نَِٰدِمنَي
ا َقلِيٍل لَّيُْصِبُحنَّ نَِٰدِمنَي  َقاَل َعمَّ

dia mengatakan dalam waktu sedikit agar menyebabkan sungguh-
sungguh akan menjadikan orang-orang yang menyesal

Al-
Mu'minuun:40

 فََعَقُروَها فَأَْصبَُحوا۟ نَِٰدِمنَي
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) maka mereka mejadi

orang-orang yang menyesal

Asy-
Syu'araa':157

 فَتُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َما فََعْلتُْم نَِٰدِمنَي
maka dijadi atas/terhadap apa (kalian) melakukan orang-orang yang

menyesal
Al-Hujuraat:6

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ َلٱفْتََدْت ِبِهۦ َوأََسرُّ
tentu ia tebus dengannya dan menyembunyikan penyesalan tatkala

(mereka) melihat azab / siksa
Yunus:54 ٱلنََّداَمَة

َا َرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب وا۟ ٱلنََّداَمَة ملَّ َوأََسرُّ
dan menyembunyikan penyesalan tatkala (mereka) melihat azab /

siksa
Saba':33
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ِرَى َسْوَءةَ أَِخى فَأَْصبَحَ ِمَن ٱلنَِّٰدِمنَي فَأُوَٰ
maka/lalu aku menutupi/menguburkan mayat saudaraku maka dia

akhirnya menjadikan dari orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:31 ٱلنَِّٰدِمنَي
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ر ذ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sumpah, ikrar, kaul, janji,

nazar
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersumpah, mengangkat

sumpah, bersumpah, mengumpat, menyumpah, mengucapkan sumpah,
mempersumpahkan, percaya sekali, mengangkat sumpah, bersumpah ,
berjanji, menjanjikan, memberi harapan, sanggup, memperjanjikan,

menyanggupkan, mencagarkan, minum untuk kesehatan

أَنذَرْنَُٰكْم أَنذَرْتُُكْم أَنذَرَُهم أَنذََر َءأَنذَرْتَُهْم
(kami) memberi

peringatan kepada
kalian

aku telah
peringatkan kalian

(ia[lk]) akhirnya
memperingatkan

mereka
(ia) akhirnya

memberi peringatan
apakah kamu beri
peringatan mereka

أُنِذَر أَنِذْر أَنِذِر أَنِذُرٓوا۟ أَنذَرْنَُٰكْم
diberi peringatan (kamu[lk]) berilah

peringatanlah memberi peringatan (kalian[lk]) beri
peringatanlah

(kami) memberi
peringatan kepada

kalian

ِبٱلنُّذُِر ِبٱلنَّذِْر أُنِذُروا۟ أُنِذرُُكم أُنِذَر
dengan

peringatan/ancaman dengan nazar diperingatkan diperingatan kepada
kalian diberi peringatan

فَأَنِذْر فَأَنذَرْتُُكْم تُنِذرُْهْم تُنِذُر ِبٱلنُّذُِر
lalu (kamu) beri
peringatanlah

maka (ia)
peringatkan kalian memberi peringatan diberi peringatan

(oleh kamu)
dengan

peringatan/ancaman

لِتُنِذَر أِلُنِذرَُكم ُكنتُْم فَنَذَُر فَأَنِذْر
supaya dia

memberikan
peringatan

supaya aku memberi
peringatan kepada

kalian
adalah kalian maka dia memberi

peringatan
lalu (kamu) beri
peringatanlah

ُمنِذٌر لِّيُنِذَر لِّتُنِذَر لِيُنِذَر لِتُنِذَر
(ia[lk]) sungguh-
sungguh memberi

peringatan
supaya diberi

peringatan
supaya dia

memberikan
peringatan

supaya diberi
peringatan

supaya dia
memberikan
peringatan
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مُّنِذٌر ُمنِذِريَن ُمنِذُروَن ُمنِذُر ُمنِذٌر
(ia[lk]) sungguh-
sungguh memberi

peringatan
orang-orang yang

memberi peringatan
orang-orang yang
sungguh-sungguh

memberi peringatan
(ia[lk]) yang

memberi peringatan
(ia[lk]) sungguh-
sungguh memberi

peringatan

نَِذيًرا نَذَرْتُم نَذَرُْت مُّنِذِريَن مُّنِذٌر
peringatan besar kalian nadzarkan aku bernadzar orang-orang yang

memberi peringatan
(ia[lk]) sungguh-
sungguh memberi

peringatan

نُذُورَُهْم نَِذيِر نَِذيٍر نَِذيٌر نَِذيًرا
nadzar mereka seorang pemberi

peringatan peringatan besar pemberi peringatan peringatan besar

نَّذٍْر نَِّذيٍر نَِّذيًرا نُذًْرا نُذُورَُهْم
nadzar peringatan besar peringatan besar peringatan nadzar mereka

َوتُنِذَر َوأَنِذرُْهْم َوأَنِذْر َوأَنِذِر نَّذٍْر
dan diberi
peringatan

dan (kamu) berilah
peringatan mereka

dan kalian
hendaklah memberi

peringatan

dan (kamu)
berikanlah
peringatan

nadzar

۟ َولِيُنِذُروا َولِيُنذَُروا۟ َولِتُنِذَر َولِتَتَُّقوا۟ َوتُنِذَر
dan bagi

diperingatkan
dan untuk diberi

peringatan
dan agar diberi

peringatan
untuk diberi

peringatan kalian
dan diberi
peringatan

َونَِذيًرا َونَذَرُُهْم َونَذََر َوُمنِذِريَن َولِيُنِذُروا۟
dan peringatan besar dan kami biarkan

mereka
dan dia

memperingatkan
dan para yang

memperingatkan
dan bagi

diperingatkan

َويُنِذُرونَُكْم َويُنِذَر
dan mereka memberi peringatan kalian dan menyebabkan memperingatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
apakah kamu beri peringatan mereka atau tidak memberi peringatan

tidak mereka beriman
Al-Baqarah:6 َءأَنذَرْتَُهْم
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َوَسَوآٌء َعَليِْهْم َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
dan sama saja atas mereka apakah kamu beri peringatan mereka atau

tidak memberi peringatan tidak mereka beriman
YaaSiin:10

َوٱذُْكْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر َقْوَمُهۥ ِبٱأْلَْحَقاِف
dan ingatlah saudara orang yang melampaui batas ketika (ia)

akhirnya memberi peringatan kaumnya di bukit pasir
Al-Ahqaaf:21 أَنذََر

َوَلَقْد أَنذَرَُهم بَطَْشتَنَا فَتََماَرْوا۟ ِبٱلنُّذُِر
dan sesungguhnya (ia[lk]) akhirnya memperingatkan mereka

balasan/azab Kami maka (mereka) telah saling membantah dengan
peringatan/ancaman

Al-Qamar:36
أَنذَرَُهم

ِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ثَْل صَٰ ِعَقًة مِّ فَِإْن أَْعرَُضوا۟ فَُقْل أَنذَرْتُُكْم صَٰ
maka jika (mereka[lk]) memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah peringatkan kalian (ia[pr]) yang menyambar
(petir) seperti (ia[pr]) yang menyambar (petir) orang yang melampaui

batas dan kaum tsamud

Fush-Shilat:13
أَنذَرْتُُكْم

إِنَّآ أَنذَرْنَُٰكْم َعذَابًا َقِريبًا يَْوَم
sesungguhnya kami (kami) memberi peringatan kepada kalian azab /

siksa (ia[lk]) yang sangat dekat pada hari
An-Naba:40 أَنذَرْنَُٰكْم

أَْن أَنِذُرٓوا۟ أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠ فَٱتَُّقوِن
hendaklah (kalian[lk]) beri peringatanlah bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan Aku maka (kalian) bertakwalah kepadaku
An-Nahl:2 ۟ أَنِذُرٓوا

نُْهْم أَْن أَنِذِر ٱلنَّاَس إَِلىٰ رَُجٍل مِّ
kepada seorang laki-laki dari mereka agar memberi peringatan

manusia
Yunus:2 أَنِذِر

أَْن أَنِذْر َقْوَمَك ِمن َقبِْل
bahwa (kamu[lk]) berilah peringatanlah kaum kamu dari sebelum Nuh:1 أَنِذْر

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أُنِذَر َءابَآؤُُهْم فَُهْم غَِٰفُلوَن
supaya dia memberikan peringatan kaum belum diberi peringatan

bapak-bapak mereka / nenek moyang mereka maka mereka para yang
pelupa / pelamun

YaaSiin:6
أُنِذَر

ُقْل إِنََّمآ أُنِذرُُكم ِبٱْلَوْحىِ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah diperingatan

kepada kalian dengan wahyu
Al-Anbiyaa':45 أُنِذرُُكم

َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َوَمآ أُنِذُروا۟ ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayat-Ku dan tidak

diperingatkan olok-olokan
Al-Kahfi:56 ۟ أُنِذُروا
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آ أُنِذُروا۟ ُمْعرُِضوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعمَّ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dari apa diperingatkan

orang-orang yang memalingkan
Al-Ahqaaf:3

يُوفُوَن ِبٱلنَّذِْر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّهُۥ ُمْستَِطيًرا
disempurnakan dengan nazar dantakut hari adalah dia

bahayanya/azabnya yang terbang kemana-mana
Al-Insaan:7 ِبٱلنَّذِْر

َكذَّبَْت ثَُموُد ِبٱلنُّذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum tsamud dengan

peringatan/ancaman
Al-Qamar:23 ِبٱلنُّذُِر

 َكذَّبَْت َقْوُم ُلوطٍۭ ِبٱلنُّذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum lut dengan

peringatan/ancaman
Al-Qamar:33

 َوَلَقْد أَنذَرَُهم بَطَْشتَنَا فَتََماَرْوا۟ ِبٱلنُّذُِر
dan sesungguhnya (ia[lk]) akhirnya memperingatkan mereka

balasan/azab Kami maka (mereka) telah saling membantah dengan
peringatan/ancaman

Al-Qamar:36

َلٰوةَ إِنََّما تُنِذُر ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهم ِبٱْلَغيِْب َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

yang mereka takut tuhan dengan yang gaib/tidak kelihatan dan
mereka mendirikan sholat

Faathir:18
تُنِذُر

َن ِبٱْلَغيِْب إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبَعَ ٱلذِّْكَر َوَخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
sesungguhnya hanyalah diberi peringatan (oleh kamu) orang-orang

dia sungguh-sungguh mengikuti peringatan dan (ia[lk]) takut
pemurah dengan yang ghaib/tidak kelihatan

YaaSiin:11

َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
apakah kamu beri peringatan mereka atau tidak memberi peringatan

tidak mereka beriman
Al-Baqarah:6 تُنِذرُْهْم

َوَسَوآٌء َعَليِْهْم َءأَنذَرْتَُهْم أَْم َلْم تُنِذرُْهْم اَل يُؤِْمنُوَن
dan sama saja atas mereka apakah kamu beri peringatan mereka atau

tidak memberi peringatan tidak mereka beriman
YaaSiin:10

فَأَنذَرْتُُكْم نَارًا تََلظَّىٰ
maka (ia) peringatkan kalian api menyala-nyala Al-Lail:14 فَأَنذَرْتُُكْم

ُقْم فَأَنِذْر
berdirilah lalu (kamu) beri peringatanlah

Al-
Muddaththir:2 فَأَنِذْر

فَنَذَُر ٱلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقآَءنَا ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
maka dia memberi peringatan orang-orang yang tidak mereka

mengharapkan pertemuan dengan kami di dalam
kedurhakaan/kesesatan mereka mereka terombang-ambing / bingung

Yunus:11
فَنَذَُر
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رِِمنَي أَِن ٱْغُدوا۟ َعَلىٰ َحرِْثُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ
agar/hendalah (kalian) pergi diwaktu pagi atas/terhadap kebunmu jika

adalah kalian orang-orang yang memotong/memetik
Al-Qalam:22 ُكنتُْم

ا تُْشرُِكوَن إِنَِّنى بَِرٓىٌء مِّمَّ أِلُنِذرَُكم ِبِهۦ َو
supaya aku memberi peringatan kepada kalian dengannya dan

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa kalian mempersekutukan
Al-An'aam:19 أِلُنِذرَُكم

لِتُنِذَر ِبِهۦ َوِذْكَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
supaya dia memberikan peringatan dengannya dan pelajaran bagi

para yang beriman
Al-A'raaf:2 لِتُنِذَر

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر
supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka

dari peringatan besar
Al-Qashash:46

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر
supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka

dari peringatan besar
As-Sajdah:3

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أُنِذَر َءابَآؤُُهْم فَُهْم غَِٰفُلوَن
supaya dia memberikan peringatan kaum belum diberi peringatan

bapak-bapak mereka / nenek moyang mereka maka mereka para yang
pelupa / pelamun

YaaSiin:6

لِيُنِذَر يَْوَم ٱلتَّاَلِق
supaya diberi peringatan pada hari pertemuan Ghafir:15 لِيُنِذَر

لِّتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها
supaya dia memberikan peringatan ibu negeri dan orang yang

sekelilingnya
Asy-Syuura:7 لِّتُنِذَر

َقيًِّما لِّيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا مِّن لَُّدنُْه
yang lurus supaya diberi peringatan siksaan sangat keras/berat dari

sisinya
Al-Kahfi:2 لِّيُنِذَر

ِفِريَن لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َويَِحقَّ ٱْلَقْوُل َعَلى ٱْلكَٰ
supaya diberi peringatan orang-orang adalah dia kehidupan dan pasti

berlaku perkataan atas/terhadap para pembangkang / kafir
YaaSiin:70

لِّيُنِذَر ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َوبُْشَرٰى لِْلُمْحِسِننَي
supaya diberi peringatan orang-orang yang mereka menganiaya dan

kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik
Al-Ahqaaf:12

إِنََّمآ أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْومٍ َهاٍد
sesungguhnya hanyalah kaum (ia[lk]) sungguh-sungguh memberi

peringatan dan bagi tiap-tiap kaum/orang-orang orang yang memberi
petunjuk

Arraad:7
ُمنِذٌر
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 ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ ُمنِذٌر
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku (ia[lk])

sungguh-sungguh memberi peringatan
Shaad:65

إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن يَْخَشىَٰها
sesungguhnya hanyalah kamu (ia[lk]) yang memberi peringatan dari

takut kepadanya[pr]
An-Naziaat:45 ُمنِذُر

َوَمآ أَْهَلْكنَا ِمن َقْريٍَة إاِلَّ َلَها ُمنِذُروَن
dan tidak kami membinasakan dari negeri kecuali/melainkan baginya

orang-orang yang sungguh-sungguh memberi peringatan

Asy-
Syu'araa':208

ُمنِذُروَن
إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن

sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang memberi
peringatan

Ad-Dukhaan:3 ُمنِذِريَن
َوَعجِبُٓوا۟ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّنُْهْم

dan (mereka) heran karena ia datang kepada mereka (ia[lk]) sungguh-
sungguh memberi peringatan dari mereka

Shaad:4 مُّنِذٌر
بَْل َعجِبُٓوا۟ أَن َجآَءُهم مُّنِذٌر مِّنُْهْم

bahkan (mereka) heran bahwa ia datang kepada mereka (ia[lk])
sungguh-sungguh memberi peringatan dari mereka

Qaaf:2

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا ِفيِهم مُّنِذِريَن
dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka orang-orang

yang memberi peringatan
Ash-Shaafaat:72 مُّنِذِريَن

ا ُقِضىَ َولَّْوا۟ إَِلىٰ َقْوِمِهم مُّنِذِريَن  فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah diputuskan memalingkan kepada kaum mereka

orang-orang yang memberi peringatan
Al-Ahqaaf:29

َن رَبِّ إِنِّى نَذَرُْت َلَك إِذْ َقاَلِت ٱْمَرأَُت ِعْمرَٰ
(Ingatlah) ketika kamu mengatakan isteri imran Tuhan sesungguhnya

aku aku bernadzar kepada Engkau
Ali-Imran:35 نَذَرُْت

ِن َصْوًما فَُقولِىٓ إِنِّى نَذَرُْت لِلرَّْحمَٰ
maka katakan/ucapkanlah sesungguhnya aku aku bernadzar kepada

pemurah puasa
Maryam:26

أَْو نَذَرْتُم مِّن نَّذٍْر
atau kalian nadzarkan dari nadzar Al-Baqarah:270 نَذَرْتُم

َلِمنَي نَِذيًرا لِيَُكوَن لِْلعَٰ
supaya keduanya menjadi hati mereka peringatan besar Al-Furqon:1 نَِذيًرا
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 َلوآَْل أُنِزَل إَِليِْه َمَلٌك فَيَُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا
mengapa tidak dia menurunkan kepadanya malaikat maka adalah

bersama dia peringatan besar
Al-Furqon:7

نَِذيًرا لِّْلبََشِر
peringatan besar bagi manusia

Al-
Muddaththir:36

إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak lain dia kecuali/hanyalah pemberi peringatan yang nyata Al-A'raaf:184 نَِذيٌر

إاِلَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
kecuali pemberi peringatan dan berita gembira besar bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:188

نُْه نَِذيٌر َوبَِشيٌر إِنَِّنى َلُكم مِّ
sesungguhnya aku bagi kalian dari padanya pemberi peringatan dan

berita gembira besar
Huud:2

إِنََّمآ أَنَت نَِذيٌر َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara
Huud:12

إِنِّى َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
sesungguhnya aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata

Huud:25

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أَنَا۠ َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya hanyalah

aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata
Al-Hajj:49

إِْن أَنَا۠ إاِلَّ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak lain aku kecuali/hanyalah pemberi peringatan yang nyata

Asy-
Syu'araa':115

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي ُقْل إِنََّما ٱْلَءايَُٰت ِعنَد الـلَّـِه َو
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah ayat-ayat

(mukjizat) disisi Allah dan sesungguhnya hanyalah aku pemberi
peringatan yang nyata

Al-Ankabuut:50

إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذيٌر لَُّكم بَنْيَ يََدْى َعذَاٍب َشِديٍد
tak lain dia kecuali pemberi peringatan bagi kalian diantara

dihadapannya/sebelumnya azab / siksa sangat keras/berat
Saba':46

 إِْن أَنَت إاِلَّ نَِذيٌر
tidak lain kamu kecuali/hanyalah pemberi peringatan

Faathir:23

ٍة إاِلَّ َخاَل ِفيَها نَِذيٌر إِن مِّْن أُمَّ  َو
dan tidak ada dari umat kecuali telah lewat (ada) di

dalamnya/padanya pemberi peringatan
Faathir:24

ِنِهْم َلِئن َجآَءُهْم نَِذيٌر  َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka bahwa jika ia datang kepada mereka pemberi
peringatan

Faathir:42
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ا َجآَءُهْم نَِذيٌر مَّا زَاَدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka pemberi peringatan tidak (ia)

menambah mereka kecuali pelarian
Faathir:42

إِن يُوَحىٰٓ إَِلىَّ إآِلَّ أَنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak diwahyukan/diilhamkan kepadaku kecuali/melainkan bahwa

sesungguhnya hanyalah aku pemberi peringatan yang nyata
Shaad:70

َوَمآ أَنَا۠ إاِلَّ نَِذيٌر مُِّبنٌي
dan tidak aku kecuali pemberi peringatan yang nyata

Al-Ahqaaf:9

نُْه نَِذيٌر مُِّبنٌي ٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه إِنِّى َلُكم مِّ فَِفرُّ
maka segera kepada Allah sesungguhnya aku bagi kalian dari

padanya pemberi peringatan yang nyata

Adz-
Dzaariyaat:50

نُْه نَِذيٌر مُِّبنٌي إِنِّى َلُكم مِّ
sesungguhnya aku bagi kalian dari padanya pemberi peringatan yang

nyata

Adz-
Dzaariyaat:51

ذَا نَِذيٌر مَِّن ٱلنُّذُِر ٱأْلُوَلىٰٓ هَٰ
ini pemberi peringatan dari antara pemberi peringatan

pertama/dahulu
An-Najm:56

 ُكلََّمآ أُْلِقىَ ِفيَها فَْوٌج َسأََلُهْم َخزَنَتَُهآ أََلْم يَأِْتُكْم نَِذيٌر
setiap apa dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia)

menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan

Al-Mulk:8

 َقاُلوا۟ بََلىٰ َقْد َجآَءنَا نَِذيٌر
mereka berkata ya benar sungguh telah dia datang kepada kami

pemberi peringatan
Al-Mulk:9

إِنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي َو
dan sesungguhnya Aku pemberi peringatan yang nyata

Al-Mulk:26

َقاَل يََٰقْومِ إِنِّى َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
dia mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku bagi kalian pemberi

peringatan yang nyata
Nuh:2

أَن تَُقوُلوا۟ َما َجآَءنَا ِمۢن بَِشيٍر واََل نَِذيٍر
supaya kalian mengatakan tidak dia datang kepada kami dari

pembawa berita gembira besar dan tidak peringatan besar
Al-Maidah:19 نَِذيٍر

أَن يُرِْسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا فََستَْعَلُموَن َكيَْف نَِذيِر
bahwa menjadikan mengirimkan atas kalian kotoran/nanah dan darah
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya bagaimana menurut seorang

pemberi peringatan

Al-Mulk:17 نَِذيِر
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ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklahbertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29 نُذُورَُهْم

ُعذًْرا أَْو نُذًْرا
alasan atau peringatan Al-Mursalaat:6 نُذًْرا

َوَلْو ِشئْنَا َلبََعثْنَا ِفى ُكلِّ َقْريٍَة نَِّذيًرا
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) mengutus di dalam

setiap negeri peringatan besar
Al-Furqon:51 نَِّذيًرا

لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر
supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka

dari peringatan besar
Al-Qashash:46 نَِّذيٍر

 لِتُنِذَر َقْوًما مَّآ أَتَىُٰهم مِّن نَِّذيٍر
supaya dia memberikan peringatan kaum belum datang pada mereka

dari peringatan besar
As-Sajdah:3

 َوَمآ أَرَْسْلنَا ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّذيٍر
dan tidak kami telah mengutus di dalam negeri dari peringatan besar

Saba':34

 َوَمآ أَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم َقبَْلَك ِمن نَِّذيٍر
dan tidak kami telah mengutus kepada mereka sebelum kamu dari

peringatan besar
Saba':44

 وََكذَٰلَِك َمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك ِفى َقْريٍَة مِّن نَِّذيٍر
dan demikian itu tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu di

dalam negeri dari peringatan besar
Az-Zukhruf:23

أَْو نَذَرْتُم مِّن نَّذٍْر
atau kalian nadzarkan dari nadzar Al-Baqarah:270 نَّذٍْر

َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44 َوأَنِذِر

َوأَنِذْر ِبِه ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُْحَشُرٓوا۟ إَِلىٰ َربِِّهْم
dan kalian hendaklah memberi peringatan dengannya orang-orang

yang mereka takut bahwa mereka dikumpulkan kepada tuhan mereka
Al-An'aam:51 َوأَنِذْر

َوأَنِذْر َعِشيرَتََك ٱأْلَْقَرِبنَي
dan kalian hendaklah memberi peringatan kawan / golongan kamu

yang sangat dekat

Asy-
Syu'araa':214

َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَحْسرَِة إِذْ ُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari penyesalan ketika

(ia) telah diputuskan perkata itu
Maryam:39 َوأَنِذرُْهْم
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ِظِمنَي َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَءازِفَِة إِِذ ٱْلُقُلوُب َلَدى ٱْلَحنَاِجِر كَٰ
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari yang dekat ketika

hati di sisi kerongkongan orang-orang yang menahan
Ghafir:18

ٱمْلُتَِّقنَي َوتُنِذَر ِبِهۦ َقْوًما لُّدًّا
orang-orang yang bertakwa dan diberi peringatan dengannya kaum

pembatahan / pembangkangan
Maryam:97 َوتُنِذَر

َوتُنِذَر يَْوَم ٱْلَجْمعِ اَل َريَْب ِفيِه
dan diberi peringatan pada hari kumpulan tidak keraguan tentang

(kebenaran) itu
Asy-Syuura:7

َولِتَتَُّقوا۟ َوَلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن تُرَْحُموَن
untuk diberi peringatan kalian dan supayabertakwakalian mendapat

rahmatkalian mendapat rahmat
Al-A'raaf:63 ۟ َولِتَتَُّقوا

َولِتُنِذَر أُمَّ ٱْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
dan agar diberi peringatan ummul negeri dan orang-orang di

sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman dengan/kepada
akhirat

Al-An'aam:92
َولِتُنِذَر

ذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاِس َولِيُنذَُروا۟ ِبِهۦ هَٰ
ini tambahan penjelasan bagi manusia dan untuk diberi peringatan

dengannya
Ibrahim:52 ۟ َولِيُنذَُروا

طَآِئفٌَة لِّيَتَفَقَُّهوا۟ ِفى ٱلدِّيِن َولِيُنِذُروا۟ َقْوَمُهْم
segolongan agar mengerti di dalam agama dan bagi diperingatkan

kaum mereka
At-Taubah:122 ۟ َولِيُنِذُروا

ِريَن َوُمنِذِريَن فَبََعَث الـلَّـُه ٱلنَِّبيِّۦَن ُمبَشِّ
maka dia mengutus Allah para nabi para yang menggembirakan dan

para yang memperingatkan
Al-Baqarah:213 َوُمنِذِريَن

ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس رُُّساًل مُّبَشِّ
para utusan para yang menggembirakan dan para yang
memperingatkan supaya tidak adalah dia bagi manusia

An-Nisa:165

ِريَن َوُمنِذِريَن  َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-An'aam:48

ِريَن َوُمنِذِريَن  َوَما نُرِْسُل ٱمْلُرَْسلنَِي إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengirimkan para yang diutus / para rasul / utusan

kecuali para yang menggembirakan dan para yang memperingatkan
Al-Kahfi:56

َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
dan dia memperingatkan apa adalah dia dia menyembah bapak-bapak

kami
Al-A'raaf:70 َونَذََر
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َونَذَرُُهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan kami biarkan mereka di dalam kedurhakaan/kesesatan mereka

mereka terombang-ambing / bingung
Al-An'aam:110 َونَذَرُُهْم

إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Al-Baqarah:119 َونَِذيًرا

ًرا َونَِذيًرا  َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan (ia[lk]) yang membawa

kabar gembira dan peringatan besar
Al-Isra:105

ًرا َونَِذيًرا  َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ ُمبَشِّ
dan tidak kami mengutus kamu melainkan (ia[lk]) yang membawa

kabar gembira dan peringatan besar
Al-Furqon:56

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ  يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
wahai nabi sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-
benar sangat menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar

gembira dan peringatan besar

Al-Ahzab:45

 َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ َكآفًَّة لِّلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا
dan tidak kami mengutus kamu kecuali semuanya untuk manusia

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Saba':28

 إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك ِبٱْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا
sesungguhnya kami kami mengutus kamu dengan hak/kebenaran

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Faathir:24

بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعرََض أَْكثَرُُهْم فَُهْم اَل يَْسَمُعوَن
pembawa berita gembira besar dan peringatan besar maka (ia)

menyebabkan memalingkan kebanyakan dari mereka maka mereka
tidak mereka mendengar

Fush-Shilat:4

ًرا َونَِذيًرا ِهًدا َوُمبَشِّ  إِنَّآ أَرَْسْلنََٰك شَٰ
sesungguhnya kami kami mengutus kamu yang benar-benar sangat
menyaksikan dan orang yang selalu membawa kabar gembira dan

peringatan besar

Al-Fath:8

فََقْد َجآَءُكم بَِشيٌر َونَِذيٌر
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian pembawa berita

gembira besar dan peringatan besar
Al-Maidah:19 َونَِذيٌر

فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku Al-Qamar:16 َونُذُِر

 َكذَّبَْت َعاٌد فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum ad maka

bagaimana/alangkah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku
Al-Qamar:18
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 فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:21

 فََكيَْف َكاَن َعذَاِبى َونُذُِر
maka bagaimanakah adalah dia azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:30

َوُدوهُ َعن َضيِْفِهۦ فَطََمْسنَآ أَْعيُنَُهْم فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر  َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya membujuknya dari tamunya lalu (kami)

membutakan mata-mata mereka maka kalian hendaklah merasakan
azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:37

 فَذُوُقوا۟ َعذَاِبى َونُذُِر
maka kalian hendaklah merasakan azab dan peringatan-peringatanku

Al-Qamar:39

َويُنِذَر ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan menyebabkan memperingatkan orang-orang yangmereka berkata

ia telah mengambil Allah anak
Al-Kahfi:4 َويُنِذَر

ذَا وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatKu dan mereka memberi

peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Al-An'aam:130 َويُنِذُرونَُكْم

ذَا يَتُْلوَن َعَليُْكْم َءايَِٰت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
mereka membaca atas kalian ayat-ayat tuhan kalian dan mereka

memberi peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Az-Zumar:71

۟ بُِّكْم َعَلىٰ رَُجٍل مِّنُكْم لِيُنِذرَُكْم َوٱذُْكُرٓوا رَّ
dari tuhan kalian atas/terhadap seorang laki-laki diantara kalian untuk

diberi peringatan kalian
Al-A'raaf:69 ۟ َوٱذُْكُرٓوا

َوَما تُْغِنى ٱْلَءايَُٰت َوٱلنُّذُُر َعن َقْومٍ الَّ يُؤِْمنُوَن
dan tidak dikayakan ayat-ayat/keterangan-keterangan dan ancaman /

peringatan dari kaum/orang-orang tidak mereka beriman
Yunus:101 َوٱلنُّذُُر

ى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّنَذَُر ٱلظَّٰلِِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan orang-orang yang mereka bertakwa dan

(ia) memperingatkan orang-orang yang zalim didalamnya berlutut
Maryam:72 وَّنَذَُر

َمآُء فَِهىَ يَْوَمِئٍذ َواِهيٌَة َوٱنَشقَِّت ٱلسَّ
dan terbelahlah langit maka ia pemberi peringatan (ia[pr]) yang

lemah
Al-Haaqqah:16 يَْوَمِئٍذ

مُّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َما يُنذَُروَن واََل يَْسَمعُ ٱلصُّ
dan tidak mendengar tuli seruan apabila apa-apa diberi peringatan Al-Anbiyaa':45 يُنذَُروَن
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َوُقْل إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَِّذيُر ٱمْلُِبنُي
dan katakanlah sesungguhnya aku aku pemberian peringatan nyata Al-Hijr:89 ٱلنَِّذيُر

َوَجآَءُكُم ٱلنَِّذيُر فَذُوُقوا۟ فََما لِلظَّٰلِِمنَي ِمن نَِّصيٍر
dan datang kepadamu pemberian peringatan maka kalian hendaklah

merasakan maka tidaklah bagi orang-orang zalim dari yang sangat
penolong

Faathir:37

َوَقْد َخَلِت ٱلنُّذُُر ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦٓ
dan sesungguhnya telah berlalu pemberian peringatan dari antara

hadapannya dan dari belakangnya
Al-Ahqaaf:21 ٱلنُّذُُر

 ِحْكَمةٌۢ بَٰلَِغٌة فََما تُْغِن ٱلنُّذُُر
itulah suatu hikmat (ia[pr]) yang meneguhkan maka apa-apa

dikayakan pemberian peringatan/ancaman
Al-Qamar:5

 َوَلَقْد َجآَء َءاَل ِفْرَعْوَن ٱلنُّذُُر
dan sesungguhnya dia datang keluarga/kaum fir'aun pemberian

peringatan/ancaman
Al-Qamar:41

ذَا نَِذيٌر مَِّن ٱلنُّذُِر ٱأْلُوَلىٰٓ هَٰ
ini pemberi peringatan dari antara pemberi peringatan

pertama/dahulu
An-Najm:56 ٱلنُّذُِر

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Yunus:73 ٱمْلُنذَِريَن

 َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan

Asy-
Syu'araa':173

 َوأَْمطَرْنَا َعَليِْهم مَّطًَرا فََسآَء َمطَُر ٱمْلُنذَِريَن
dan kami telah menghujani atas mereka hujan maka amat jelek (ia)

menghujani orang-orang yang diberi peringatan
An-Naml:58

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن  فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Ash-Shaafaat:73

 فَِإذَا نَزََل ِبَساَحِتِهْم فََسآَء َصبَاُح ٱمْلُنذَِريَن
maka apabila (ia) menurunkan di halaman mereka maka amat jelek

pagi hari orang-orang yang diberi peringatan

Ash-
Shaafaat:177

َعَلىٰ َقْلِبَك لِتَُكوَن ِمَن ٱمْلُنِذِريَن
atas/terhadap hatimu agar adalah kalian dari/diantara orang-orang

yang memberi peringatan

Asy-
Syu'araa':194

ٱمْلُنِذِريَن
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 َوَمن َضلَّ فَُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ ِمَن ٱمْلُنِذِريَن
dan barangsiapa dia menyesatkan maka kamu hendaklah mengatakan

sesungguhnya hanyalah aku dari/termasuk orang-orang yang
memberi peringatan

An-Naml:92
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ع ز ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepingan, keping, potongan,

lajur, bidang, landasan, carik, cabik, jauhnya, musim semi, musim bunga,
pegas, mata air, sumber, per, lompatan, loncatan, lonjakan, perigi,

keturunan, bocoran, loncat, kekenyalan, kegiatan, rawa, paya, kesedihan,
rasa putus asa, kebiasaan terlupa, perlucutan senjata, pembatasan

angkatan bersenjata, pemindahan, pembuangan, penghilangan,
pembersihan, pemecatan, pemusnahan, pemboyongan, perlucutan,

pencabutan, pengeluaran, penggalian, pengeluaran isi, jepret, kancing,
derak, gigitan, bunyi keras, bunyi nyaring

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengupas, menguliti,
melucuti, menelanjangi, menggunduli, menggundulkan, mengupaskan,

mencopot, mencopoti, membuka pakaian, merampok, mencuri,
mengosongkan, mematahkan, menghapus, melepaskan, melepas,
menyingkirkan, membunuh, memindahkan, mengangkat, angkat,
bersihkan, mengabar, melulusi, menggurat, membuka, berangkat,

memulai, memulakan, mengambil, membawa, melarikan diri, mengurangi,
melucuntukan, reda, menelan, merampas, membegal, muncul, meloncat,

melompat, menerkam, memegas, timbul, keturunan, membocorkan,
menutup, berasal dr, membiayakan, mengeluarkan, mencipta,

menciptakan, berpercikan, disebabkan, bangun tiba-tiba, merobek,
menyobek, mencungkil, mencongkel, mengulit, mencatat, menjatuhkan,

membongkar, mencatatkan, turun, membentak, mencaplok, menggertak,
putus, menggigit, menghardik, menyentak, membunyikan, meletik,
mengatupkan dgn bunyi keras, memotong, menjepret dgn kamera,

mengambil foto, berderak-derak, menggantikan, membasmi,
menghapuskan, mengasak

َلنَنِزَعنَّ فَتَنَٰزَُعٓوا۟ تَنَٰزَْعتُْم تَنَٰزَُعوا۟ تَنزُِع
sungguh akan
membantah

maka saling
membantah

kalian saling
berselisih

bantah-
membantahlah membantah

َوتَنَٰزَْعتُْم َوتَنزُِع نَزَّاَعًة نَزَْعنََٰها َلنَنِزَعنَّ
dan kalian saling

berselisih
dan kamu
mencabut mencabut/mengelupas cabutnya sungguh akan

membantah

ِت َوٱلنَِّٰزعَٰ َونَزَْعنَا َونَزََع َوَلتَنَٰزَْعتُْم َوتَنَٰزَْعتُْم
demi yang
mencabut dan kami mencabut dan dia menarik dan pasti (kalian)

berbantah-bantahan
dan kalian saling

berselisih
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يُنَِٰزُعنََّك
semakin membantah kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تَنزُِع ٱلنَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل مُّنَقِعٍر
membantah manusia seakan-akan mereka batang-batang pohon

korma (ia[lk]) yang akhirnya ditumbangkan
Al-Qamar:20 تَنزُِع

َوأَِطيُعوا۟ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ واََل تَنَٰزَُعوا۟ فَتَفَْشُلوا۟ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم
dan kalian hendaklah mentaati Allah dan rasul-nya dan janganlah

bantah-membantahlah makamenjadi gentar danhilang kekuatanmu
Al-Anfaal:46 ۟ تَنَٰزَُعوا

فَِإن تَنَٰزَْعتُْم ِفى َشىٍْء فَرُدُّوهُ إَِلى الـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
maka jika kalian saling berselisih di dalam sesuatu maka kalian

hendaklah mengembalikannya kepada Allah dan rasul
An-Nisa:59 تَنَٰزَْعتُْم

وا۟ ٱلنَّْجَوٰى فَتَنَٰزَُعٓوا۟ أَْمرَُهم بَيْنَُهْم َوأََسرُّ
maka saling membantah perkara mereka diantara mereka dan

menyembunyikan pembicaraan rahasia
Thaahaa:62 ۟ فَتَنَٰزَُعٓوا

ِن ِعِتيًّا ثُمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعَلى ٱلرَّْحمَٰ
kemudian sungguh akan membantah dari setiap golongan siapa

diantara mereka paling keras/berat atas/terhadap pemurah
kesombongan

Maryam:69
َلنَنِزَعنَّ

ثُمَّ نَزَْعنََٰها ِمنُْه إِنَُّهۥ َليَـُٔوٌس َكفُوٌر
kemudian cabutnya dari padanya sesungguhnya dia menjadi putus asa

keingkaran
Huud:9 نَزَْعنََٰها

َوٰى نَزَّاَعًة لِّلشَّ
mencabut/mengelupas bagi kulit kepala Al-Ma'arij:16 نَزَّاَعًة

ن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء َوتَنزُِع ٱمْلُْلَك ِممَّ
dan kamu mencabut kerajaan dari siapa kamu menghendaki dan

kamu memuliakan orang kamu menghendaki
Ali-Imran:26 َوتَنزُِع

ونَُهم ِبِإذِْنِهۦ َحتَّىٰٓ إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَٰزَْعتُْم إِذْ تَُحسُّ
ketika kalian memberantas mereka dengan izinnya sehingga

ketika/pada saat kalian telah gentar/lemah dan kalian saling berselisih
Ali-Imran:152 َوتَنَٰزَْعتُْم

5647

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#15


KosakataAlQuran

َوَلْو أََرىَٰكُهْم َكِثيًرا لَّفَِشْلتُْم َوَلتَنَٰزَْعتُْم ِفى ٱأْلَْمِر
dan sekiranya menampakkan mereka kepadamu sangat banyak

(kalian) menjadi gentar dan pasti (kalian) berbantah-bantahan di
dalam urusan ini

Al-Anfaal:43 َوَلتَنَٰزَْعتُْم

َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih (bercahaya) bagi

yang yang melihat
Al-A'raaf:108 َونَزََع

َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih bagi yang yang

melihat
Asy-Syu'araa':33

َونَزَْعنَا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ
dan kami mencabut apa di dalam dada mereka dari

dendam/kedengkian
Al-A'raaf:43 َونَزَْعنَا

َونَزَْعنَا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخوَٰنًا
dan kami mencabut apa di dalam dada mereka dari

dendam/kedengkian penciptaan dalam persaudaraan
Al-Hijr:47

ٍة َشِهيًدا َونَزَْعنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan kami mencabut dari setiap ummat yang benar-benar sangat

menyaksikan
Al-Qashash:75

ِت َغرًْقا َوٱلنَِّٰزعَٰ
demi yang mencabut dengan keras An-Naziaat:1 ِت َوٱلنَِّٰزعَٰ

إِذْ يَتَنَٰزَُعوَن بَيْنَُهْم أَْمرَُهْم فََقاُلوا۟ ٱبْنُوا۟ َعَليِْهم بُنْيَٰنًا
ketika saling berbantah/berselisih diantara mereka perkara mereka

maka mereka mengatakan bangunkanlah/dirikanlah atas mereka
bangunan

Al-Kahfi:21
يَتَنَٰزَُعوَن

يَتَنَٰزَُعوَن ِفيَها َكأًْسا الَّ َلْغٌو ِفيَها واََل تَأِْثيٌم
saling berbantah/berselisih didalamnya piala/gelas tidak ada ketersia-

siaan didalamnya dan tidak ada perbuatan dosa besar
Ath-Thuur:23

يَنزُِع َعنُْهَما لِبَاَسُهَما لِيُِريَُهَما َسْوءَِٰتِهَمآ
mencabut/menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya untuk

diperlihatkan mereka berdua keburukan/aurat keduanya
Al-A'raaf:27 يَنزُِع

فَاَل يُنَِٰزُعنََّك ِفى ٱأْلَْمِر َوٱْدُع إَِلىٰ َربَِّك
maka janganlah semakin membantah kamu di dalam urusan ini dan

serulah kepada tuhanmu
Al-Hajj:67 يُنَِٰزُعنََّك
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غ ز ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perselisihan, kejam, yg

bersifat setan, sindiran, insinuasi, tuduhan tdk langsung, penghasutan,
dorongan, perangsang, gelitik, gosok-gosokan, provokasi, pancingan,

rangsangan, pendorongan, pendurhakaan, agitasi, pergolakan,
bergejolaknya, penuaman, permohonan, permintaan, pengumpulan,

godaan, penghasutan, cobaan, bujukan, penggoda, kecondongan,
gangguan, usikan, obsesi, gangguan pikiran, kesurupan setan, kemasukan

setan, pengusik, pengejek, daya tarik, daya pemikat, daya penarik,
pikatan, kesengsaraan, kesukaran besar, kesulitan besar, percobaan,

pengadilan, pemeriksaan pengadilan, skandal, fitnah, keonaran, kecek,
fitnahan, kekacauan, kerusuhan, pengacauan, dislokasi, rapat umum, apel,

penyatuan, hal cepat menjadi sembuh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghasut, mendorong,

menyuntik, menghangatkan, menghangati, menggalakkan, menggosok,
memberangsangkan, membangkitkan, menyibukkan, mengocok, mengapi,

mempertarungkan

يَنزَغُ يَنزََغنََّك نَّزَغَ نَزْغٌ
mengganggu mengganggu kamu (ia) mengganggu tipuan/godaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْطَِٰن نَزْغٌ إِمَّا يَنزََغنََّك ِمَن ٱلشَّ َو
dan jika mengganggu kamu dari syaitan tipuan/godaan Al-A'raaf:200 نَزْغٌ

يْطَِٰن نَزْغٌ إِمَّا يَنزََغنََّك ِمَن ٱلشَّ  َو
dan jika mengganggu kamu dari syaitan tipuan/godaan

Fush-Shilat:36

يْطَُٰن بَيِْنى َوبَنْيَ إِْخَوِتىٓ ِمۢن بَْعِد أَن نَّزَغَ ٱلشَّ
dari sesudah akan (ia) mengganggu syaitan antara aku dan antara

saudaraku
Yusuf:100 نَّزَغَ

يْطَِٰن نَزْغٌ إِمَّا يَنزََغنََّك ِمَن ٱلشَّ َو
dan jika mengganggu kamu dari syaitan tipuan/godaan Al-A'raaf:200 يَنزََغنََّك

يْطَِٰن نَزْغٌ إِمَّا يَنزََغنََّك ِمَن ٱلشَّ َو
dan jika mengganggu kamu dari syaitan tipuan/godaan

Fush-Shilat:36
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يْطََٰن يَنزَغُ بَيْنَُهْم إِنَّ ٱلشَّ
sesungguhnya syaitan mengganggu diantara mereka Al-Isra:53 يَنزَغُ
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ف ز ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cucur darah, hal berdarah,

penumpahan darah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengucurkan darah,

mengeluarkan darah

يُنزِفُوَن يُنزَفُوَن
dimabukkan dihalangi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل ِفيَها َغْوٌل واََل ُهْم َعنَْها يُنزَفُوَن
tidak di dalamnya kerusakan / minuman keras dan tidak mereka

daripadanya dihalangi
Ash-Shaafaat:47 يُنزَفُوَن

الَّ يَُصدَُّعوَن َعنَْها واََل يُنزِفُوَن
tidak dipecah-pecah dari padanya/karenanya dan tidak dimabukkan Al-Waqi'a:19 يُنزِفُوَن
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ل ز ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pondokan, losmen, rumah

penginapan, restoran, pondok, penginapan, rumah kecil untuk sementara,
luncuran, peluncuran, gerakan luwes, bunyi semivokal, penerbangan

layang, kediaman, tempat kediaman, panti, waktu tinggal, keresidenan,
tempat, kedudukan, lokal, wewenang, bagian, rumah, domisile,

pemukiman, permukiman, mukim, hal mendiami, hal menghuni, markas,
ruang, kuartir, pondokan, ruangan, tenda, kemah, tampon, perhatian,

punjung, bungalo, kamar hias, pondok, gubuk, rumah di luar kota,
penginapan, rumah kecil untuk sementara, teratak, rompok, kedai bir,

nyanyian kelasi, kabin, kamar di kapal, ruang dlm kapal terbang, kurung,
pelbet, ranjang bayi, kandang, ranjang anak-anak, boks bayi, tempat tidur

bayi, tempat penyimpanan, gudang, bangsal, lumbung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengajukan, menginap,

memondok, menyewa, tersangkut, memondokkan, meletakkan,
menyimpan uang, datang, menurun, menurunkan, turun ke bawah,

meminta dgn keras, menyerang dgn tiba-tiba, turun, menuruni,
menghinggapi, hinggap, singgah, mampir, mewarisi, merendahkan diri,

menimpa, mendatang, bernenek-moyang, meluncur, terbang layang,
berlalu, masuk dgn lemah gemulai, terbenam, jatuh, tenggelam, karam,

berkurang, kalah, tercacat, mengalami kemunduran, ditelan, reda,
dimasukkan, diterima

أَنزََلُهۥٓ أَنزََلُهۥ أَنزََلُه أَنزََل أَُءنِزَل
dia menurunkannya dia menurunkannya dia menurunkannya ia menurunkan apakah diturunkan

أَنزَْلنَا أَنزَْلتُُموهُ أَنزَْلُت أَنزَْلَت أَنزََلُهۥٓ
kami telah

menurunkan
(kalian)

menurunkannya lah
telah aku

menurunkan
kamu telah

menurunkan dia menurunkannya

أَنِزْل أَنزَْلنَُٰه أَنزَْلنََٰها أَنزَْلنَآ أَنزَْلنَا
kamu hendaklah

menurunkan (kami) turunkannya (kami)
menurunkannya

kami telah
menurunkan

kami telah
menurunkan
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أُنزَِلْت أُنزَِلِت أُنِزَل أَنزِْلِنى أَنِزْل
diturunkan dia diturunkan dia menurunkan (kamu[lk])

turunkanlah aku
kamu hendaklah

menurunkan

تَنِزيَل تَنِزيٌل تَنِزياًل تَتَنَزَُّل أُنزَِلْت
diturunkan penurunan

sempurna
penurunan
sempurna akan menurunkan diturunkan

تُنَزََّل تَنَزَُّل تَنَزََّلْت تَنِزيُل تَنِزيَل
dia menurunkan menurunkan (ia) sengaja

menurunkan diturunkan diturunkan

فَأَنزَْلنَا فَأَنزََل َسأُنِزُل تُنَزَِّل تُنَزََّل
lalu kami

menurunkanlah
maka (ia[lk])

akhirnya
menurunkan

kelak akan
menurunkan dia menurunkan dia menurunkan

َلنَزَّْلنَا َلتَنِزيُل أَلَنزََل فَنُزٌُل فَأَنزَْلنَا
niscaya menurunkan benar-benar

diturunkan oleh
tentu (ia[lk])

akhirnya
menurunkan

maka penurunan-
penurunan
(hidangan)

lalu kami
menurunkanlah

ُمنزُِلوَن ُمنزَلِنَي ُمنزاًَل َمنَاِزَل َلنَزَّْلنَا
orang-orang yang
sungguh-sungguh

menurunkan
yang diturunkan

(ia[lk]) yang
menjadi tujuan
tempat turun

tempat-tempat(nya) niscaya menurunkan

نَتَنَزَُّل ُمنَزُِّلَها ُمنَزٌَّل ُمنزِلِنَي ُمنزُِلوَن
supaya menurunkan tempat

menurunkannya yang turun orang-orang yang
menurunkan

orang-orang yang
sungguh-sungguh

menurunkan

نَزَّْلنَا نَزََّلُهۥ نَزََّل نَزََل نَتَنَزَُّل
kami menurunkan ia telah benar-benar

menurunkannya
Dia telah berangsur-
angsur menurunkan (ia) menurunkan supaya menurunkan

نُزاًُل نَزَْلًة نَزَّْلنَُٰه نَزَّْلنَآ نَزَّْلنَا
anugerah-anugerah satu kali turun Kami

menurunkannya kami menurunkan kami menurunkan

5653

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#31
http://quran.bblm.go.id/test.htm#30
http://quran.bblm.go.id/test.htm#29
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#35
http://quran.bblm.go.id/test.htm#34
http://quran.bblm.go.id/test.htm#33
http://quran.bblm.go.id/test.htm#32
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#39
http://quran.bblm.go.id/test.htm#38
http://quran.bblm.go.id/test.htm#37
http://quran.bblm.go.id/test.htm#36
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44
http://quran.bblm.go.id/test.htm#43
http://quran.bblm.go.id/test.htm#42
http://quran.bblm.go.id/test.htm#41
http://quran.bblm.go.id/test.htm#40
http://quran.bblm.go.id/test.htm#48
http://quran.bblm.go.id/test.htm#47
http://quran.bblm.go.id/test.htm#46
http://quran.bblm.go.id/test.htm#45
http://quran.bblm.go.id/test.htm#44


Kosakata Al-Quran

نُزَِّلْت نُزَِّل نُزُُلُهْم نُزاُلًۢ نُزاًُل
benar-benar
diturunkan

benar-benar
diturunkan

pemberian-
pemberian mereka anugerah-anugerah anugerah-anugerah

نَّزََّل نُنَزِّْل نُنَزُِّلُهۥٓ نُنَزُِّل نُزَِّلْت
Dia telah berangsur-
angsur menurunkan diturunkan diturunkannya diturunkan benar-benar

diturunkan

َوأَنزَْلنَآ َوأَنزَْلنَا َوأَنزََل نُّزاًُل نَّزََّل
dan kami telah
menurunkan

dan kami telah
menurunkan

dan Dia
menurunkan anugerah-anugerah Dia telah berangsur-

angsur menurunkan

َونُزَِّل
dan diturunkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَُءنِزَل َعَليِْه ٱلذِّْكُر ِمۢن بَيِْننَا
apakah diturunkan atasnya peringatan dari antara kita Shaad:8 أَُءنِزَل

أَن يَْكفُُروا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه بَْغيًا
bahwa mereka mengingkari dengan apa ia menurunkan Allah

kedengkian
Al-Baqarah:90 أَنزََل

إِذَا ِقيَل َلُهْم َءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa (Al Quran) ia menurunkan
Allah

Al-Baqarah:91

آٍء َمآِء ِمن مَّ َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan tidak ia menurunkan Allah dari langit dari air

Al-Baqarah:164

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
bersungguh-sungguh mengikuti apa ia menurunkan Allah

Al-Baqarah:170

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱْلِكتَِٰب
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa ia

menurunkan Allah dari kitab
Al-Baqarah:174
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َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم َوَمآ أَنزََل َعَليُْكم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian dan tidak ia

menurunkan atas kalian
Al-Baqarah:231

ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب
dia yang ia menurunkan atas kamu kitab

Ali-Imran:7

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154

َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوإَِلى ٱلرَُّسوِل
apa (hukum) ia menurunkan Allah dan kepada rasul

An-Nisa:61

َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمن َقبُْل
dan Kitab yang ia menurunkan dari sebelum

An-Nisa:136

لَِّٰكِن الـلَّـُه يَْشَهُد ِبَمآ أَنزََل إَِليَْك
tetapi Allah dia menjadi saksi dengan apa (Al Quran) ia menurunkan

kepadamu
An-Nisa:166

ِفُروَن َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلكَٰ
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan apa ia

menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para pembangkan
Al-Maidah:44

َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka para yang
mendzalimi

Al-Maidah:45

نجِيِل ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِفيِه َوْليَْحُكْم أَْهُل ٱإْلِ
dan dia hendaklah memutuskan ahli Injil dengan/menurut apa ia

menurunkan Allah tentang (kebenaran) itu
Al-Maidah:47

َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
dan barang siapa tidak dia memutuskan perkara dengan/menurut apa

ia menurunkan Allah maka itulah mereka mereka yang melakukan
kesembarangan

Al-Maidah:47

َوُمَهيِْمنًا َعَليِْه فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan orang yang menjaga atasnya maka kamu hendaklah putuskan

diantara mereka dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:48

َوأَِن ٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه
dan hendaklah kalian memberi keputusan diantara mereka

dengan/menurut apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:49

أَن يَفِْتنُوَك َعۢن بَْعِض َمآ أَنزََل الـلَّـُه إَِليَْك
bahwa/supaya mereka memalingkanmu dari sebagian apa ia

menurunkan Allah kepadamu
Al-Maidah:49
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إِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا۟ إَِلىٰ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah kemari

kepada apa ia menurunkan Allah
Al-Maidah:104

إِذْ َقاُلوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ بََشٍر مِّن َشىٍْء
ketika mereka berkata tidak ia menurunkan Allah atas/terhadap

manusia dari sesuatu
Al-An'aam:91

ُقْل َمْن أَنزََل ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذى َجآَء ِبِهۦ ُموَسىٰ نُوًرا
kamu hendaklah mengatakan siapa ia menurunkan kitab yang dia

datang dengannya Musa cahaya
Al-An'aam:91

َوَمن َقاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوَلْو تََرىٰٓ
dan orang dia mengatakan kelak akan menurunkan seperti apa ia

menurunkan Allah sekiranya kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Al-An'aam:93

َمآِء َمآًء َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan dia yang ia menurunkan dari langit air

Al-An'aam:99

اًل َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل إَِليُْكُم ٱْلِكتََٰب ُمفَصَّ
dan dia yang ia menurunkan kepada kalian kitab yang sangat

terperinci/jelas
Al-An'aam:114

ثُمَّ أَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian ia menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap rasul-nya

dan atas orang-orang yang beriman
At-Taubah:26

أاَلَّ يَْعَلُموا۟ ُحُدوَد َمآ أَنزََل الـلَّـُه َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
bahwa tidak dia mengetahui batas/hukum-hukum apa ia menurunkan

Allah atas/terhadap rasul-nya
At-Taubah:97

زٍْق ُقْل َءآهللَُّ أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى الـلَّـِه تَفْتَُروَن ُقْل أَرََءيْتُم مَّآ أَنزََل الـلَّـُه َلُكم مِّن رِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian apa ia
menurunkan Allah bagi kalian dari rezki kamu hendaklah

mengatakan apakah Allah memberi izin bagi kalian atau
atas/terhadap Allah (kalian) mengada-ada

Yunus:59

مَّآ أَنزََل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak ia menurunkan Allah dengannya (nama-nama) dari kekuasaan

Yusuf:40

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya maka menetap di dalam bumi seperti

itulah mengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17

َمآِء َمآًء لَُّكم ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan dari langit air bagi kalian

An-Nahl:10

ِطيُر ٱأْلَوَّلِنَي إِذَا ِقيَل َلُهم مَّاذَآ أَنزََل َربُُّكْم َقاُلٓوا۟ أَسَٰ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka apa yang ia menurunkan

tuhan kalian mereka berkata dongengan yang pertama kali
An-Nahl:24
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َوِقيَل لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َماذَآ أَنزََل َربُُّكْم
dan dikatakan bagi orang-orang yang mereka bertakwa apa yang ia

menurunkan tuhan kalian
An-Nahl:30

َمآِء َمآًء فَأَْحيَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َوالـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Allah ia menurunkan dari langit air maka/lalu Dia menghidupkan

dengannya bumi sesudah kematiannya
An-Nahl:65

ؤآَُلِء َقاَل َلَقْد َعلِْمَت َمآ أَنزََل هَٰٓ
dia mengatakan sesungguhnya (kamu) telah mengetahui tidak ia

menurunkan mereka itu (sembilan ayat)
Al-Isra:102

ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذٓى أَنزََل َعَلىٰ َعبِْدِه ٱْلِكتََٰب
segala puji bagi Allah yang ia menurunkan atas/terhadap hambanya

kitab
Al-Kahfi:1

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Al-Hajj:63

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bersungguh-sungguh mengikuti apa yang ia menurunkan Allah
Luqman:21

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

ia menurunkan dari langit air
Faathir:27

ُن ِمن َشىٍْء إِْن أَنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن َوَمآ أَنزََل ٱلرَّْحمَٰ
dan tidak ia menurunkan pemurah dari sesuatu tidaklah kalian kecuali

mendustakan
YaaSiin:15

َمآِء َمآًء أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya

Allah ia menurunkan dari langit air
Az-Zumar:21

َوُقْل َءاَمنُت ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمن ِكتٍَٰب
dan katakanlah (aku) telah beriman dengan apa yang ia menurunkan

Allah dari kitab
Asy-Syuura:15

الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ َوٱمْلِيزَاَن
Allah yang ia menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca

Asy-Syuura:17

زٍْق َمآِء ِمن رِّ َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan pergantian malam dan siang dan tidak ia menurunkan Allah dari

langit dari rezki
Al-Jaatsiyah:5

َلُهْم ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َكرُِهوا۟ َمآ أَنزََل الـلَّـُه فَأَْحبََط أَْعمَٰ
itu karena sesungguhnya mereka (mereka) membenci apa yang ia

menurunkan Allah maka (ia) menyebabkan menghapus perbuatan-
perbuatan mereka

Muhammad:9

ِكينََة ِفى ُقُلوِب ُهَو ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱلسَّ
dia yang ia menurunkan ketenteraman di dalam orang-orang yang

mendustakan
Al-Fath:4
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مَّآ أَنزََل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak ia menurunkan Allah dengannya dari kekuasaan

An-Najm:23

َقْد أَنزََل الـلَّـُه إَِليُْكْم ِذْكًرا
sungguh telah ia menurunkan Allah kepadamu pelajaran/peringatan

Ath-Thalaaq:10

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ رَّ ِفى ٱلسَّ ُقْل أَنزََلُه ٱلَِّذى يَْعَلُم ٱلسِّ
kamu hendaklah mengatakan dia menurunkannya yangdia

mengetahui rahasia di dalam langit dan bumi
Al-Furqon:6 أَنزََلُه

أَنزََلُهۥ ِبِعْلِمِهۦ َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْشَهُدوَن
dia menurunkannya dengan pengetahuannya dan Malaikat-Malaikat

mereka menyaksikan
An-Nisa:166 أَنزََلُهۥ

ذَٰلَِك أَْمُر الـلَّـِه أَنزََلُهۥٓ إَِليُْكْم
itu ketetapan Allah dia menurunkannya kepada kamu Ath-Thalaaq:5 أَنزََلُهۥٓ

َربَّنَآ َءاَمنَّا ِبَمآ أَنزَْلَت
ya tuhan kami kami telah beriman kepada apa kamu telah

menurunkan
Ali-Imran:53 أَنزَْلَت

فََقاَل رَبِّ إِنِّى مِلَآ أَنزَْلَت إَِلىَّ ِمْن َخيٍْر فَِقيٌر
lalu ia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku terhadap apa kamu telah

menurunkan kepadaku dari kebajikan/kebaikan sangat memerlukan
Al-Qashash:24

َا َمَعُكْم َوَءاِمنُوا۟ ِبَمآ أَنزَْلُت ُمَصدًِّقا ملِّ
dan mereka mempercayai dengan apa telah aku menurunkan yang

membenarkan bagi apa beserta kalian
Al-Baqarah:41 أَنزَْلُت

َءأَنتُْم أَنزَْلتُُموهُ ِمَن ٱمْلُزِْن أَْم نَْحُن ٱمْلُنزُِلوَن
apakah kamu (kalian) menurunkannya lah dari mendung/awan atau

kami orang-orang yang menurunkan
Al-Waqi'a:69 أَنزَْلتُُموهُ

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزَْلنَا ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱْلُهَدٰى
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa kami

telah menurunkan dari keterangan/keterangan dan petunjuk
Al-Baqarah:159 أَنزَْلنَا

إِنَّآ أَنزَْلنَا ٱلتَّْوَرىَٰة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر
sesungguhnya kami kami telah menurunkan taurat di dalamnya

petunjuk dan cahaya
Al-Maidah:44

َوَلْو أَنزَْلنَا َمَلًكا لَُّقِضىَ ٱأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُنظَُروَن
dan kalau kami telah menurunkan seorang malaikat tentu dia telah

diputuskan perkata itu kemudian tidak mereka diberi tangguh
Al-An'aam:8
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ِرى َسْوءَِٰتُكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم َقْد أَنزَْلنَا َعَليُْكْم لِبَاًسا يُوَٰ
hai anak Adam sungguh telah kami telah menurunkan atas kalian

pakaian dia menutupi/mengubur keburukan/aurat kalian
Al-A'raaf:26

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41

َكَمآ أَنزَْلنَا َعَلى ٱمْلُْقتَِسِمنَي
sebagaimana kami telah menurunkan atas/terhadap orang-orang yang

menyumpah
Al-Hijr:90

َ َلُهُم ٱلَِّذى ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب إاِلَّ لِتُبنَيِّ
dan tidak kami telah menurunkan atas kamu kitab melainkan agar

kamu menerangkan kepada mereka yang mereka memperselisihkan
tentang (kebenaran) itu

An-Nahl:64

َمآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن لِتَْشَقىٰٓ
tidak kami telah menurunkan atas kamu al quran supaya celaka

Thaahaa:2

َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ
kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang

menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena
hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])

yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5

أََو َلْم يَْكِفِهْم أَنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب يُتَْلىٰ َعَليِْهْم
atau setiap tidak (ia) mencukupi bagi mereka bahwasanya kami telah

menurunkan atas kamu kitab dia membacakan atas mereka
Al-Ankabuut:51

أَْم أَنزَْلنَا َعَليِْهْم ُسْلطَٰنًا
ataukah kami telah menurunkan atas mereka kekuasaan

Ar-Ruum:35

َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َقْوِمِهۦ ِمۢن بَْعِدِهۦ
dan tidak kami telah menurunkan atas/terhadap kaumnya dari

sesudahnya/dia
YaaSiin:28

إِنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب لِلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan atas kamu kitab bagi

manusia dengan kebenaran
Az-Zumar:41

فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء ٱْهتَزَّْت َوَربَْت
maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air (ia) sangat cepat

bergerak dan (ia) mengembang
Fush-Shilat:39

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َعَلىٰ َجبٍَل َلْو أَنزَْلنَا هَٰ
sekiranya kami telah menurunkan ini al quran atas/terhadap gunung

Al-Hasyr:21
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 فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوٱلنُّوِر ٱلَِّذٓى أَنزَْلنَا
maka kalian hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-nya dan

cahaya yang kami telah menurunkan
At-Taghaabun:8

َوَلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليَْك َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat bukti

nyata
Al-Baqarah:99 أَنزَْلنَآ

إِنَّآ أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan

kebenaran
An-Nisa:105

آ أَنزَْلنَآ إَِليَْك فَِإن ُكنَت ِفى َشكٍّ مِّمَّ
maka jika adalah kamu di dalam keraguan dari apa kami telah

menurunkan kepadamu
Yunus:94

َلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليُْكْم ِكتَٰبًا ِفيِه ِذْكرُُكْم أَفَاَل تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu suatu kewajiban

tentang (kebenaran) itu peringatan/pelajaran bagi kalian ia
membenam kalian menggunakan akal

Al-Anbiyaa':10

بَيِّنٍَٰت َوَلَقْد أَنزَْلنَآ إَِليُْكْم َءايٍَٰت مُّ
dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat

penjelas (yang menjelaskan)
An-Nuur:34

بَيِّنٍَٰت لََّقْد أَنزَْلنَآ َءايٍَٰت مُّ
sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat penjelas (yang

menjelaskan)
An-Nuur:46

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب
dan demikianlah kami telah menurunkan kepadamu kitab

Al-Ankabuut:47

إِنَّآ أَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan

kebenaran
Az-Zumar:2

ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَقْد أَنزَْلنَآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
orang-orang yang dari sebelum mereka dan sesungguhnya kami telah

menurunkan ayat-ayat bukti nyata
Al-Mujaadilah:5

ُروَن ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1
أَنزَْلنََٰها

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك مَُّصدُِّق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi yang selalu membenarkan yang antara kedua tangannya

Al-An'aam:92 أَنزَْلنَُٰه
ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك َوهَٰ

dan inilah catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi

Al-An'aam:155
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َمآِء إِنََّما َمثَُل ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َكَمآٍء أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia seperti air

(kami) turunkannya dari langit
Yunus:24

إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ُقرْءَٰنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن
sesungguhnya kami (kami) turunkannya bacaan bahasa arab agar

supaya kalian kalian menggunakan akal
Yusuf:2

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُحْكًما َعَرِبيًّا
dan demikianlah (kami) turunkannya hikmah bahasa arab

Arraad:37

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك لِتُْخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu keluar manusia

dari gelap ke cahaya
Ibrahim:1

َوِبٱْلَحقِّ أَنزَْلنَُٰه َوِبٱْلَحقِّ نَزََل
dan dengan kebenaran (kami) turunkannya dan dengan kebenaran (ia)

menurunkan
Al-Isra:105

َمآِء فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض أَنزَْلنَُٰه ِمَن ٱلسَّ
(kami) turunkannya dari langit maka bercampur (jadi subur)

dengannya tumbuh-tumbuhan di muka bumi
Al-Kahfi:45

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َوَصرَّفْنَا ِفيِه ِمَن ٱْلَوِعيِد
dan demikianlah (kami) turunkannya bacaan bahasa arab dan (kami)

telah ulang-ulang tentang (kebenaran) itu dari beberapa ancaman
Thaahaa:113

ذَا ِذْكٌر مُّبَارٌَك أَنزَْلنَُٰه أَفَأَنتُْم َلُهۥ ُمنِكُروَن َوهَٰ
dan ini pelajaran/peringatan (ia[lk]) yang ingin diberkahi (kami)

turunkannya apakah maka kamu baginya orang-orang yang sungguh-
sungguh mengingkari

Al-Anbiyaa':50

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dan demikianlah (kami) turunkannya ayat-ayat/keterangan bukti

nyata
Al-Hajj:16

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك ُمبَٰرٌَك لِّيَدَّبَُّرٓوا۟ َءايَِٰتِهۦ َولِيَتَذَكَّ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu (ia[lk]) yang ingin
diberkahi supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyai hati/pikiran

Shaad:29

بَٰرََكٍة إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ِفى َليَْلٍة مُّ
sesungguhnya kami (kami) turunkannya di dalam malam hari (ia[pr])

yang ingin keberkatan
Ad-Dukhaan:3

إِنَّآ أَنزَْلنَُٰه ِفى َليَْلِة ٱْلَقْدِر
sesungguhnya kami (kami) turunkannya di dalam malam kemuliaan

Al-Qadr:1

َمآِء تَُكوُن َلنَا ِعيًدا أَنِزْل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
kamu hendaklah menurunkan atas kami hidangan dari langitadalah

kalian bagi kami hari raya
Al-Maidah:114 أَنِزْل
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َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِنى ُمنزاًَل مُّبَارًَكا َوأَنَت َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) turunkanlah aku (ia[lk]) yang
menjadi tujuan tempat turun yang berusaha untuk diberkati dan

Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun

Al-
Mu'minuun:29

أَنزِْلِنى

َوٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
orang-orang yang mereka beriman pada apa dia menurunkan

kepadamu
Al-Baqarah:4 أُنِزَل

َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
dan tidak dia menurunkan dari sebelum kamu

Al-Baqarah:4

َقاُلوا۟ نُؤِْمُن ِبَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
mereka berkata kami beriman dengan apa dia menurunkan atas kami

Al-Baqarah:91

ُروَت َومَُٰروَت َوَمآ أُنِزَل َعَلى ٱمْلََلَكنْيِ ِببَاِبَل هَٰ
dan tidak dia menurunkan atas/terhadap dua malaikat di negeri Babil

harut dan marut
Al-Baqarah:102

ُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل إَِليْنَا
dikatakan kami telah beriman kepada Allah dan tidak dia

menurunkan kepada kami
Al-Baqarah:136

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq dan

yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:136

َشْهُر رََمَضاَن ٱلَِّذٓى أُنِزَل ِفيِه ٱْلُقرَْءاُن
bulan Ramadhan yang dia menurunkan tentang (kebenaran) itu al-

qur'an
Al-Baqarah:185

بِِّهۦ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ِبَمآ أُنِزَل إَِليِْه ِمن رَّ
ia beriman mengetahui kepada apa dia menurunkan kepadanya dari

tuhannya
Al-Baqarah:285

۟ َءاِمنُوا۟ ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
kalian hendaklah mengimani / mempercayai dengan yang dia

menurunkan atas/terhadap orang-orang yang mereka mengimani
Ali-Imran:72

ُقْل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل َعَليْنَا
kamu hendaklah mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan

tidak dia menurunkan atas kami
Ali-Imran:84

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan atasku/terhadapku Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-anaknya
Ali-Imran:84

َوَمآ أُنِزَل إَِليُْكْم َوَمآ أُنِزَل إَِليِْهْم
dan tidak dia menurunkan kepadamu dan tidak dia menurunkan

kepada mereka
Ali-Imran:199

َوَمآ أُنِزَل إَِليُْكْم َوَمآ أُنِزَل إَِليِْهْم
dan tidak dia menurunkan kepadamu dan tidak dia menurunkan

kepada mereka
Ali-Imran:199
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أَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
sesungguhnya mereka mereka mengimani dengan/kepada apa dia

menurunkan kepadamu dan tidak dia menurunkan dari sebelum kamu
An-Nisa:60

أَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
sesungguhnya mereka mereka mengimani dengan/kepada apa dia

menurunkan kepadamu dan tidak dia menurunkan dari sebelum kamu
An-Nisa:60

ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
dengan/kepada apa dia menurunkan kepadamu dan tidak dia

menurunkan dari sebelum kamu
An-Nisa:162

ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبْلَِك
dengan/kepada apa dia menurunkan kepadamu dan tidak dia

menurunkan dari sebelum kamu
An-Nisa:162

إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوَمآ أُنِزَل إَِليْنَا
kecuali/lantaran bahwa kami telah beriman kepada Allah dan tidak

dia menurunkan kepada kami
Al-Maidah:59

َوَمآ أُنِزَل ِمن َقبُْل َوأَنَّ أَْكثَرَُكْم فَِٰسُقوَن
dan tidak dia menurunkan dari sebelum dan bahwasannya
kebanyakan diantara kalian orang-orang yang telah fasik

Al-Maidah:59

بَِّك َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:64

بِِّهْم َوَمآ أُنِزَل إَِليِْهم مِّن رَّ
dan tidak dia menurunkan kepada mereka dari Tuhan mereka

Al-Maidah:66

بَِّك يَٰٓأَيَُّها ٱلرَُّسوُل بَلِّغْ َمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
wahai mengetahui kamu hendaklah sampaikanlah secara tuntas apa

dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Al-Maidah:67

بُِّكْم نجِيَل َوَمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ َحتَّىٰ تُِقيُموا۟ ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
sehingga kalian menegakkan taurat dan Injil dan tidak dia

menurunkan kepadamu dari tuhan kalian
Al-Maidah:68

بَِّك طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوَليَِزيَدنَّ َكِثيًرا مِّنُْهم مَّآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan dia sungguh menambah sangat banyak dari mereka apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhanmu kedurhakaan dan kekafiran
Al-Maidah:68

َوَلْو َكانُوا۟ يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱلنَِّبىِّ َوَمآ أُنِزَل إَِليِْه
dan sekiranya adalah mereka mereka beriman dengan/kepada Allah

dan nabi dan tidak dia menurunkan kepadanya
Al-Maidah:81

إِذَا َسِمُعوا۟ َمآ أُنِزَل إَِلى ٱلرَُّسوِل َو
dan apabila Maha mendengar apa dia menurunkan kepada rasul

Al-Maidah:83
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َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َمَلٌك
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya malaikat

Al-An'aam:8

أَن تَُقوُلٓوا۟ إِنََّمآ أُنِزَل ٱْلِكتَُٰب
bahwa/supaya kalian mengatakan sesungguhnya/hanyalah dia

menurunkan kitab
Al-An'aam:156

أَْو تَُقوُلوا۟ َلْو أَنَّآ أُنِزَل َعَليْنَا ٱْلِكتَُٰب
atau kalian mengatakan jikalau bahwasanya dia menurunkan atas

kami kitab
Al-An'aam:157

نُْه ِكتٌَٰب أُنِزَل إَِليَْك فَاَل يَُكن ِفى َصْدرَِك َحَرٌج مِّ
catatan / ketetapan dia menurunkan kepadamu maka janganlah adalah

dia di dalam dadamu kesukaran/kesempitan dari padanya
Al-A'raaf:2

بُِّكْم ٱتَِّبُعوا۟ َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti apa dia

menurunkan kepadamu dari tuhan kalian
Al-A'raaf:3

ٱلَِّذٓى أُنِزَل َمَعُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
yang dia menurunkan bersama dia itulah mereka mereka orang-orang

yang beruntung
Al-A'raaf:157

بِِّهۦ َويَُقوُلوَن َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka mengatakan mengapa tidak dia menurunkan atasnya

suatu keterangan dari tuhannya
Yunus:20

َوَضآِئقٌۢ ِبِهۦ َصْدرَُك أَن يَُقوُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َكنزٌ
dan kesempitan dengannya dadamu bahwa dia mengatakan mengapa

tidak dia menurunkan atasnya harta simpanan
Huud:12

فَِإلَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلُكْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أُنِزَل ِبِعْلمِ الـلَّـِه
maka jika tidak dia memperkenankan bagi kalian maka kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya dia menurunkan dengan
pengetahuan / ilmu Allah

Huud:14

بَِّك ٱْلَحقُّ ِتْلَك َءايَُٰت ٱْلِكتَِٰب َوٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
itu ayat-ayat kitab dan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu

benar
Arraad:1

بِِّهۦٓ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu tanda dari tuhannya
Arraad:7

بَِّك ٱْلَحقُّ أَفََمن يَْعَلُم أَنََّمآ أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
maka siapkah yang dia mengetahui bahwasanya dia menurunkan

kepadamu dari tuhanmu benar
Arraad:19

بِِّهۦ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
mengatakan orang-orang yang mereka mengingkari mengapa tidak

dia menurunkan atasnya suatu ayat dari tuhannya
Arraad:27

5664

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَفْرَُحوَن ِبَمآ أُنِزَل إَِليَْك
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab bergembira

dengan apa dia menurunkan kepadamu
Arraad:36

َلوآَْل أُنِزَل إَِليِْه َمَلٌك فَيَُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا
mengapa tidak dia menurunkan kepadanya malaikat maka adalah

bersama dia peringatan besar
Al-Furqon:7

َلوآَْل أُنِزَل َعَليْنَا ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو نََرٰى َربَّنَا
mengapa tidak dia menurunkan atas kami malaikat-malaikat atau

kami melihat ya tuhan kami
Al-Furqon:21

َوُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليْنَا َوأُنِزَل إَِليُْكْم
dan kalian hendaklah mengatakan kami telah beriman dengan yang

dia menurunkan kepada kami dan diturunkan (ia) kepadamu
Al-Ankabuut:46

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلوآَْل أُنِزَل َعَليِْه َءايٌَٰت مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak dia menurunkan atasnya ayat-ayat

(mukjizat) dari tuhannya
Al-Ankabuut:50

بَِّك َويََرى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم ٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ
dan melihat/berpendapat orang-orang yang mereka diberi

pengetahuan yang dia menurunkan kepadamu dari tuhanmu
Saba':6

بُِّكم مِّن َقبِْل َوٱتَِّبُعٓوا۟ أَْحَسَن َمآ أُنِزَل إَِليُْكم مِّن رَّ
dan ikutilah memperbaiki apa dia menurunkan kepadamu dari tuhan

kalian dari sebelum
Az-Zumar:55

َقاُلوا۟ يََٰقْوَمنَآ إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَٰبًا أُنِزَل ِمۢن بَْعِد ُموَسىٰ
mereka berkata wahai kaum kami sesungguhnya kami kami dengar

suatu kewajiban dia menurunkan dari sesudah Musa
Al-Ahqaaf:30

نجِيُل إاِلَّ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ أَفَاَل تَْعِقُلوَن َوَمآ أُنزَِلِت ٱلتَّْوَرىُٰة َوٱإْلِ
dan tidak dia diturunkan taurat dan Injil melainkan dari sesudahnya ia

membenam kalian menggunakan akal
Ali-Imran:65 أُنزَِلِت

إِذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ أَْن َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َو
dan apabila diturunkan suatu surat hendaknya kalian hendaklah

mengimani / mempercayai kepada Allah
At-Taubah:86 أُنزَِلْت

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ فَِمنُْهم مَّن يَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدتُْه َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat maka diantara mereka orang

dia mengatakan siapa diantara kalian (ia) menambahnya
At-Taubah:124

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ نَّظََر بَْعُضُهْم َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat (dia)

memperhatikan/memikirkan sebagian mereka
At-Taubah:127
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واََل يَُصدُّنََّك َعْن َءايَِٰت الـلَّـِه بَْعَد إِذْ أُنزَِلْت إَِليَْك
dan jangan menghalang-halangimu dari ayat-ayat Allah sesudah

tatkala diturunkan kepadamu
Al-Qashash:87

فَِإذَآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ مُّْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها ٱْلِقتَاُل
maka apabila diturunkan suatu surat yang menjelaskan berbagai

kebijaksanaan dan telah disebut didalamnya perang
Muhammad:20

ثُمَّ ٱْستَقَُٰموا۟ تَتَنَزَُّل َعَليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
kemudian (mereka[lk]) teguhkanlah pendirian akan menurunkan atas

mereka malaikat-malaikat
Fush-Shilat:30 تَتَنَزَُّل

َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106 تَنِزياًل

وَِٰت ٱْلُعَلى مَٰ ْن َخَلَق ٱأْلَرَْض َوٱلسَّ تَنِزياًل مِّمَّ
penurunan sempurna dari siapa dia menciptakan bumi dan langit

tinggi
Thaahaa:4

مِ َونُزَِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة تَنِزياًل َمآُء ِبٱْلَغمَٰ  َويَْوَم تََشقَُّق ٱلسَّ
dan pada hari (ia) sengaja membelah langit dengan awan/kabut dan

diturunkan malaikat-malaikat penurunan sempurna
Al-Furqon:25

 إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن تَنِزياًل
sesungguhnya kami kami kami menurunkan atas kamu al quran

penurunan sempurna
Al-Insaan:23

ِن ٱلرَِّحيمِ تَنِزيٌل مَِّن ٱلرَّْحمَٰ
penurunan sempurna dari pemurah maha penyayang Fush-Shilat:2 تَنِزيٌل

تَنِزيٌل مِّْن َحِكيمٍ َحِميٍد
penurunan sempurna dari hikmah/bijaksana Maha Terpuji

Fush-Shilat:42

َلِمنَي تَنِزيٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
penurunan sempurna dari Tuhan semesta alam

Al-Waqi'a:80

َلِمنَي تَنِزيٌل مِّن رَّبِّ ٱْلعَٰ
penurunan sempurna dari Tuhan semesta alam

Al-Haaqqah:43

تَنِزيَل ٱْلَعِزيِز ٱلرَِّحيمِ
diturunkan sangat perkasa maha penyayang YaaSiin:5 تَنِزيَل

َلِمنَي تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب اَل َريَْب ِفيِه ِمن رَّبِّ ٱْلعَٰ
diturunkan kitab tidak keraguan tentang (kebenaran) itu dari Tuhan

semesta alam
As-Sajdah:2 تَنِزيُل

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Az-Zumar:1
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تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَعلِيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa yang sangat mengetahui

Ghafir:2

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Jaatsiyah:2

تَنِزيُل ٱْلِكتَِٰب ِمَن الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
diturunkan kitab dari Allah sangat perkasa Maha Bijaksana

Al-Ahqaaf:2

يَِٰطنُي َوَما تَنَزََّلْت ِبِه ٱلشَّ
dan tidak (ia) sengaja menurunkan dengannya syaitan-syaitan

Asy-
Syu'araa':210 تَنَزََّلْت

يَِٰطنُي َهْل أُنَبِّئُُكْم َعَلىٰ َمن تَنَزَُّل ٱلشَّ
apakah akan aku terangkanlah kepada kalian atas/terhadap siapa

menurunkan syaitan-syaitan

Asy-
Syu'araa':221

تَنَزَُّل
تَنَزَُّل َعَلىٰ ُكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ

menurunkan atas/terhadap setiap pendusta / perpalingan bergelimang
dosa

Asy-
Syu'araa':222

وُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر تَنَزَُّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menurunkan malaikat-malaikat dan roh/jibril padanya/pada malam

dengan seizin tuhan mereka dari setiap suatu perkara/urusan
Al-Qadr:4

أَن تُنَزََّل ٱلتَّْوَرىُٰة ُقْل فَأْتُوا۟ ِبٱلتَّْوَرىِٰة
bahwa dia menurunkan taurat kamu hendaklah mengatakan maka

kalian hendaklah mendatangkan dengan taurat
Ali-Imran:93 تُنَزََّل

يَْحذَُر ٱمْلُنَِٰفُقوَن أَن تُنَزََّل َعَليِْهْم ُسورَةٌ
takut orang-orang munafik jika dia menurunkan atas mereka suatu

surat
At-Taubah:64

َمآِء يَْسـَُٔلَك أَْهُل ٱْلِكتَِٰب أَن تُنَزَِّل َعَليِْهْم ِكتَٰبًا مَِّن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu ahli kitab bahwa dia menurunkan atas

mereka suatu kewajiban dari langit
An-Nisa:153 تُنَزَِّل

َوَلن نُّؤِْمَن لِرُِقيَِّك َحتَّىٰ تُنَزَِّل َعَليْنَا ِكتَٰبًا نَّْقَرؤُهُۥ
dan kami tidak beriman untuk dinaikkanmu sehingga dia menurunkan

atas kami suatu kewajiban membacanya
Al-Isra:93

َوَمن َقاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َمآ أَنزََل الـلَّـُه َوَلْو تََرىٰٓ
dan orang dia mengatakan kelak akan menurunkan seperti apa ia

menurunkan Allah sekiranya kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Al-An'aam:93
َسأُنِزُل

إِنَّ الـلَّـَه َمَعنَا فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَليِْه
sesungguhnya Allah bersama kami maka (ia[lk]) akhirnya

menurunkan Allah ketenteraman atasnya
At-Taubah:40 فَأَنزََل
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ِكينََة َعَليِْهْم َوأَثَٰبَُهْم فَتًْحا َقِريبًا فَأَنزََل ٱلسَّ
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan ketenteraman atas mereka dan

memberi pahala kepada mereka kemenangan dekat
Al-Fath:18

فَأَنزََل الـلَّـُه َسِكينَتَُهۥ َعَلىٰ رَُسولِِهۦ َوَعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي
maka (ia[lk]) akhirnya menurunkan Allah ketenteraman atas/terhadap

rasul-nya dan atas orang-orang yang beriman
Al-Fath:26

۟ فَأَنزَْلنَا َعَلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا
lalu kami menurunkanlah atas/terhadap orang-orang yang mereka

menganiaya
Al-Baqarah:59 فَأَنزَْلنَا

فَأَنزَْلنَا ِبِه ٱمْلَآَء فَأَْخرَْجنَا ِبِهۦ ِمن ُكلِّ ٱلثََّمرَِٰت
lalu kami menurunkanlah dengannya air lalu kami mengeluarkan

dengannya dari setiap buah-buahan
Al-A'raaf:57

َمآِء َمآًء يَٰحَ َلوَِٰقحَ فَأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ َوأَرَْسْلنَا ٱلرِّ
dan kami telah utus/meniup angin sungguh-sungguh (ia[lk]) yang

mengawinkan lalu kami menurunkanlah dari langit air
Al-Hijr:22

فَنُزٌُل مِّْن َحِميمٍ
maka penurunan-penurunan (hidangan) dari air panas sangat

mendidih
Al-Waqi'a:93 فَنُزٌُل

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة
dan sekiranya ia menghendaki Allah tentu (ia[lk]) akhirnya

menurunkan malaikat-malaikat

Al-
Mu'minuun:24

أَلَنزََل
َقاُلوا۟ َلْو َشآَء َربُّنَا أَلَنزََل َملَِٰٓئَكًة

mereka berkata kalau ia menghendaki tuhan kami tentu (ia[lk])
akhirnya menurunkan malaikat-malaikat

Fush-Shilat:14

َلِمنَي إِنَُّهۥ َلتَنِزيُل رَبِّ ٱْلعَٰ َو
dan sesungguhnya ia benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta

alam

Asy-
Syu'araa':192

َلتَنِزيُل
َمآِء َمَلًكا رَُّسواًل َلنَزَّْلنَا َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ

niscaya menurunkan atas mereka dari langit seorang malaikat seorang
rasul

Al-Isra:95 َلنَزَّْلنَا
ِننَي َوٱْلِحَساَب َوَقدَّرَهُۥ َمنَاِزَل لِتَْعَلُموا۟ َعَدَد ٱلسِّ

dan (ia) telah benar-benar tetapkannya tempat-tempat(nya) supay
kalian mengetahui (ia) menghitung tahun-tahun dan perhitungan

Yunus:5 َمنَاِزَل
َوٱْلَقَمَر َقدَّرْنَُٰه َمنَاِزَل َحتَّىٰ َعاَد َكٱْلُعرُْجوِن ٱْلَقِديمِ

dan bulan telah (kami) tetapkannya tempat-tempat(nya) sehingga dia
mengulangi seperti tandan dahulu

YaaSiin:39
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َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِنى ُمنزاًَل مُّبَارًَكا َوأَنَت َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) turunkanlah aku (ia[lk]) yang
menjadi tujuan tempat turun yang berusaha untuk diberkati dan

Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun

Al-
Mu'minuun:29

ُمنزاًَل

أَن يُِمدَُّكْم َربُُّكم ِبثَلَٰثَِة َءالٍَٰف مَِّن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة ُمنزَلِنَي
bahwa dia menolong kalian tuhan kalian dengan tiga ribu dari

malaikat-malaikat yang diturunkan
Ali-Imran:124 ُمنزَلِنَي

إِنَّا ُمنزُِلوَن َعَلىٰٓ أَْهِل
sesungguhnya kami orang-orang yang sungguh-sungguh menurunkan

atasku/terhadapku penduduk
Al-Ankabuut:34 ُمنزُِلوَن

َمآِء َوَما ُكنَّا ُمنزِلِنَي ِمن ُجنٍد مَِّن ٱلسَّ
dari tentara dari langit dan tidak adalah kami orang-orang yang

menurunkan
YaaSiin:28 ُمنزِلِنَي

بَِّك ِبٱْلَحقِّ َوٱلَِّذيَن َءاتَيْنَُٰهُم ٱْلِكتََٰب يَْعَلُموَن أَنَُّهۥ ُمنَزٌَّل مِّن رَّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mereka

mengetahui bahwasanya yang turun dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114 ُمنَزٌَّل

َقاَل الـلَّـُه إِنِّى ُمنَزُِّلَها َعَليُْكْم
dia mengatakan Allah sesungguhnya aku tempat menurunkannya atas

kalian
Al-Maidah:115 ُمنَزُِّلَها

َوَما نَتَنَزَُّل إاِلَّ ِبأَْمِر َربَِّك
dan tidak supaya menurunkan kecuali dengan perintah tuhanmu Maryam:64 نَتَنَزَُّل

َوِبٱْلَحقِّ أَنزَْلنَُٰه َوِبٱْلَحقِّ نَزََل
dan dengan kebenaran (kami) turunkannya dan dengan kebenaran (ia)

menurunkan
Al-Isra:105 نَزََل

وُح ٱأْلَِمنُي نَزََل ِبِه ٱلرُّ
(ia) menurunkan dengannya ruhul / roh amin

Asy-
Syu'araa':193

فَِإذَا نَزََل ِبَساَحِتِهْم فََسآَء َصبَاُح ٱمْلُنذَِريَن
maka apabila (ia) menurunkan di halaman mereka maka amat jelek

pagi hari orang-orang yang diberi peringatan

Ash-
Shaafaat:177

َوَما نَزََل ِمَن ٱْلَحقِّ
dan tidak (ia) menurunkan dari kebenaran

Al-Hadiid:16

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه نَزََّل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
itu bahwa kami Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan kitab

dengan kebenaran
Al-Baqarah:176 نَزََّل

نَزََّل َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas kamu kitab dengan

sebenarnya
Ali-Imran:3
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َوٱْلِكتَِٰب ٱلَِّذى نَزََّل َعَلىٰ رَُسولِِهۦ
dan Kitab yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas/terhadap

rasul-nya
An-Nisa:136

َوَقْد نَزََّل َعَليُْكْم ِفى ٱْلِكتَِٰب
dan sungguh Dia telah berangsur-angsur menurunkan atas kalian di

dalam kitab
An-Nisa:140

مَّا نَزََّل الـلَّـُه ِبَها ِمن ُسْلطٍَٰن
tidak Dia telah berangsur-angsur menurunkan Allah dengannya dari

kekuasaan
Al-A'raaf:71

إِنَّ َوِلۦَِّى الـلَّـُه ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلِكتََٰب
sesungguhnya pelindungku Allah yang Dia telah berangsur-angsur

menurunkan kitab
Al-A'raaf:196

تَبَارََك ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلفُرَْقاَن َعَلىٰ َعبِْدِهۦ
dia memberikan berkah yang silih berganti yang Dia telah berangsur-

angsur menurunkan al furqan/pembeda atas/terhadap hambanya
Al-Furqon:1

ِبًها مَّثَاِنىَ الـلَّـُه نَزََّل أَْحَسَن ٱْلَحِديِث ِكتَٰبًا مُّتَشَٰ
Allah Dia telah berangsur-angsur menurunkan memperbaiki

pembicaraan suatu kewajiban (ia[lk]) yang saling serupa (ia) yang
dua/berulang-ulang

Az-Zumar:23

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر َوٱلَِّذى نَزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan yang Dia telah berangsur-angsur menurunkan dari langit air

dengan ukuran
Az-Zukhruf:11

ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ لِلَِّذيَن َكرُِهوا۟ َما نَزََّل الـلَّـُه
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata bagi orang-orang

yang (mereka) membenci apa-apa Dia telah berangsur-angsur
menurunkan Allah

Muhammad:26

فََكذَّبْنَا َوُقْلنَا َما نَزََّل الـلَّـُه ِمن َشىٍْء
maka (kami) mendustakan dan kami berkata tidak Dia telah

berangsur-angsur menurunkan Allah dari sesuatu
Al-Mulk:9

فَِإنَُّهۥ نَزََّلُهۥ َعَلىٰ َقْلِبَك ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka sesungguhnya dia ia telah benar-benar menurunkannya

atas/terhadap hatimu dengan seizin Allah
Al-Baqarah:97 نَزََّلُهۥ

بَِّك ِبٱْلَحقِّ ُقْل نَزََّلُهۥ ُروُح ٱْلُقُدِس ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan ia telah benar-benar menurunkannya

ruhul / roh kudus/suci dari tuhanmu dengan kebenaran
An-Nahl:102

ا نَزَّْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا مِّمَّ
dari apa kami menurunkan atas/terhadap hamba kami Al-Baqarah:23 نَزَّْلنَا

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َءاِمنُوا۟ ِبَما نَزَّْلنَا
wahai orang-orang yang mereka diberi kitab kalian hendaklah

mengimani / mempercayai dengan apa kami menurunkan
An-Nisa:47
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َوَلْو نَزَّْلنَا َعَليَْك ِكتَٰبًا ِفى ِقرْطَاٍس فََلَمُسوهُ ِبأَيِْديِهْم
dan jika kami menurunkan atas kamu suatu kewajiban di dalam

kertas lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka
Al-An'aam:7

ِفظُوَن إِنَّا َلُهۥ َلحَٰ إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا ٱلذِّْكَر َو
sesungguhnya kami kami kami menurunkan peringatan dan

sesungguhnya kami baginya penjaga/pemelihara
Al-Hijr:9

إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلُقرَْءاَن تَنِزياًل
sesungguhnya kami kami kami menurunkan atas kamu al quran

penurunan sempurna
Al-Insaan:23

َوَلْو أَنَّنَا نَزَّْلنَآ إَِليِْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكَة وََكلََّمُهُم ٱمْلَْوتَىٰ
dan kalau sekiranya Kami kami menurunkan kepada mereka

malaikat-malaikat dan dia benar-benar berbicara dengan mereka
kematian

Al-An'aam:111
نَزَّْلنَآ

َوَلْو نَزَّْلنَُٰه َعَلىٰ بَْعِض ٱأْلَْعَجِمنَي
dan kalau Kami menurunkannya atas/terhadap sebagian bahasa-

bahasa asing

Asy-
Syu'araa':198

نَزَّْلنَُٰه
َوَلَقْد رََءاهُ نَزَْلًة أُْخَرٰى

dan sesungguhnya melihatnya satu kali turun yang lain An-Najm:13 نَزَْلًة
نُزاًُل مِّْن ِعنِد الـلَّـِه

anugerah-anugerah dari sisi Allah Ali-Imran:198 نُزاًُل
ِفِريَن نُزاًُل  إِنَّآ أَْعتَْدنَا َجَهنََّم لِْلكَٰ

sesungguhnya kami kami telah menyediakan neraka jahanam bagi
orang-orang kafir anugerah-anugerah

Al-Kahfi:102

 َكانَْت َلُهْم َجنَُّٰت ٱْلِفرَْدْوِس نُزاًُل
adalah ia bagi mereka surga surga firdaus anugerah-anugerah

Al-Kahfi:107

نُزاًُل مِّْن َغفُوٍر رَِّحيمٍ
anugerah-anugerah dari sangat pengampun penyayang

Fush-Shilat:32

فََلُهْم َجنَُّٰت ٱمْلَأَْوٰى نُزاُلًۢ ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka bagi mereka surga tempat tinggal anugerah-anugerah terhadap

apa adalah mereka mereka mengerjakan
As-Sajdah:19 نُزاُلًۢ

ذَا نُزُُلُهْم يَْوَم ٱلدِّيِن هَٰ
ini pemberian-pemberian mereka pada hari pembalasan Al-Waqi'a:56 نُزُُلُهْم

بِِّهۦ َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه َءايٌَة مِّن رَّ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya

suatu ayat/mukjizat dari tuhannya
Al-An'aam:37 نُزَِّل
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َوَقاُلوا۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذى نُزَِّل َعَليِْه ٱلذِّْكُر إِنََّك مَلَْجنُوٌن
dan mereka berkata wahai yang benar-benar diturunkan atasnya

peringatan sesungguhnya kamu benar-benar (ia[lk]) yang gila
Al-Hijr:6

ُروَن َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ لِتُبنَيِّ
agar kamu menerangkan kepada manusia apa benar-benar diturunkan
kepada mereka dan supaya / boleh jadi mereka menjadi memikirkan

An-Nahl:44

َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32

ذَا ٱْلُقرَْءاُن َوَقاُلوا۟ َلواَْل نُزَِّل هَٰ
dan mereka berkata mengapa tidak benar-benar diturunkan ini al-

qur'an
Az-Zukhruf:31

ٍد ِت َوَءاَمنُوا۟ ِبَما نُزَِّل َعَلىٰ ُمَحمَّ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dan mereka mempercayai dengan apa benar-

benar diturunkan atas/terhadap muhammad

Muhammad:2

َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َلواَْل نُزَِّلْت ُسورَةٌ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani mengapa tidak

benar-benar diturunkan suatu surat
Muhammad:20 نُزَِّلْت

َما نُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
tidak diturunkan malaikat-malaikat melainkan dengan benar Al-Hijr:8 نُنَزُِّل

ْعُلومٍ َوَما نُنَزُِّلُهۥٓ إاِلَّ ِبَقَدٍر مَّ
dan tidak diturunkannya melainkan dengan ukuran (ia[lk])yang

diketahui
Al-Hijr:21 نُنَزُِّلُهۥٓ

َمآِء َءايًَة إِن نََّشأْ نُنَزِّْل َعَليِْهم مَِّن ٱلسَّ
jika menghendaki diturunkan atas mereka dari langit mukjizat Asy-Syu'araa':4 نُنَزِّْل

َمآِء َمآًء َوَلِئن َسأَْلتَُهم مَّن نَّزََّل ِمَن ٱلسَّ
dan jika (kamu) menanyakan kepada mereka siapa Dia telah

berangsur-angsur menurunkan dari langit air
Al-Ankabuut:63 نَّزََّل

أَذَٰلَِك َخيٌْر نُّزاًُل أَْم َشَجرَةُ ٱلزَّقُّومِ
apakah yang demikian itu kebaikan anugerah-anugerah ataukah

pohon (kb/kt sifat) zaqqum
Ash-Shaafaat:62 نُّزاًُل

َمآِء َمآًء َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Dia menurunkan dari langit air Al-Baqarah:22 َوأَنزََل
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َوأَنزََل َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
dan Dia menurunkan bersama mereka kitab dengan hak/benar

Al-Baqarah:213

نجِيَل َوأَنزََل ٱلتَّْوَرىَٰة َوٱإْلِ
dan Dia menurunkan taurat dan Injil

Ali-Imran:3

ِمن َقبُْل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنزََل ٱْلفُرَْقاَن
dari sebelum petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan al

furqan/pembeda
Ali-Imran:4

َوأَنزََل الـلَّـُه َعَليَْك ٱْلِكتََٰب َوٱْلِحْكَمَة
dan Dia menurunkan Allah atas kamu kitab dan Hikmah

An-Nisa:113

۟ َوأَنزََل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوَعذََّب ٱلَِّذيَن َكفَُروا
dan Dia menurunkan para bala tentara tidak melihatnya dan (ia) telah

benar-benar mengazab orang-orang yang mereka mengingkari
At-Taubah:26

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ مَٰ الـلَّـُه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

dari langit air
Ibrahim:32

َمآِء َمآًء َوأَنزََل ِمَن ٱلسَّ
dan Dia menurunkan dari langit air

Thaahaa:53

َمآِء َمآًء وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱلسَّ مَٰ أَمَّْن َخَلَق ٱلسَّ
siapkah yang dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan

bagi kalian dari langit air
An-Naml:60

َوأَنزََل ٱلَِّذيَن ظََٰهُروُهم مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب ِمن َصيَاِصيِهْم
dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari

penduduk kitab dari benteng-benteng mereka
Al-Ahzab:26

جٍ ِنيََة أَزْوَٰ مِ ثَمَٰ َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱأْلَنْعَٰ
dan Dia menurunkan bagi kalian dari binatang ternak delapan

pasangan-pasangan
Az-Zumar:6

ْلَوٰى َوأَنزَْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan kami telah menurunkan atas kalian manna / nikmat dan salwa

(burung sebangsa puyuh)
Al-Baqarah:57 َوأَنزَْلنَا

ْلَوٰى َم َوأَنزَْلنَا َعَليِْهُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ َوظَلَّْلنَا َعَليِْهُم ٱْلَغمَٰ
dan kami naungi atas mereka awan / kabut dan kami telah

menurunkan atas mereka manna / nikmat salwa (sebangsa burung
puyuh)

Al-A'raaf:160

َمآِء َمآءًۢ ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَُّٰه ِفى ٱأْلَرِْض َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air dengan ukuran lalu (kami)

menempatkannyalah di dalam bumi

Al-
Mu'minuun:18

ُروَن ُسورَةٌ أَنزَْلنََٰها َوفَرَْضنََٰها َوأَنزَْلنَا ِفيَهآ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت لََّعلَُّكْم تَذَكَّ
suatu surat (kami) menurunkannya dan (kami) wajibkannya dan kami

telah menurunkan didalamnya ayat-ayat bukti nyata agar supaya
kalian kalian ingat

An-Nuur:1
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َمآِء َمآًء طَُهوًرا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan kami telah menurunkan dari langit air bersih/suci

Al-Furqon:48

َمآِء َمآًء َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan dia mengembang biakan didalamnya dari setiap binatang melata

dan kami telah menurunkan dari langit air
Luqman:10

َلَقْد أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَنزَْلنَا َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱمْلِيزَاَن
sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan

keterangan-keterangan nyata dan kami telah menurunkan bersama
mereka kitab dan timbangan

Al-Hadiid:25

لِيَُقوَم ٱلنَّاُس ِبٱْلِقْسِط َوأَنزَْلنَا ٱْلَحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد
supaya menegakkan manusia dengan adil dan kami telah menurunkan

besi tentang (kebenaran) itu kekuatan sangat keras/berat
Al-Hadiid:25

اًجا َوأَنزَْلنَا ِمَن ٱمْلُْعِصرَِٰت َمآًء ثَجَّ
dan kami telah menurunkan dari awan air tercurah

An-Naba:14

ِبينًا َوأَنزَْلنَآ إَِليُْكْم نُوًرا مُّ
dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya dengan nyata An-Nisa:174 َوأَنزَْلنَآ

َوأَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ
dan kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran

Al-Maidah:48

ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوأَنزَْلنَآ إَِليَْك ٱلذِّْكَر
dengan keterangan-keterangan dan kitab-kitab dan kami telah

menurunkan kepadamu peringatan
An-Nahl:44

َوُقوُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبٱلَِّذٓى أُنِزَل إَِليْنَا َوأُنِزَل إَِليُْكْم
dan kalian hendaklah mengatakan kami telah beriman dengan yang

dia menurunkan kepada kami dan diturunkan (ia) kepadamu
Al-Ankabuut:46 َوأُنِزَل

َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89
َونَزَّْلنَا

ْلَوٰى َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80

بَٰرًَكا َمآِء َمآًء مُّ َونَزَّْلنَا ِمَن ٱلسَّ
dan (kami) menurunkan dari langit air yang berusaha untuk diberkati

Qaaf:9
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َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106
َونَزَّْلنَُٰه

مِ َونُزَِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة تَنِزياًل َمآُء ِبٱْلَغمَٰ َويَْوَم تََشقَُّق ٱلسَّ
dan pada hari (ia) sengaja membelah langit dengan awan/kabut dan

diturunkan malaikat-malaikat penurunan sempurna
Al-Furqon:25 َونُزَِّل

َونُنَزُِّل ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َما ُهَو ِشفَآٌء َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي
dan diturunkan dari al-qur'an apa dia obat dan rahmat bagi para yang

beriman
Al-Isra:82 َونُنَزُِّل

رَُكم ِبِهۦ َمآِء َمآًء لِّيُطَهِّ َويُنَزُِّل َعَليُْكم مَِّن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan atas kalian dari langit air

agar dia membersihkan kalian dengannya
Al-Anfaal:11 َويُنَزُِّل

َمآِء ِمن ِجبَاٍل ِفيَها َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit dari gunung

didalamnya
An-Nuur:43

َمآِء َمآًء فَيُْحىِۦ ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَهآ َويُنَزُِّل ِمَن ٱلسَّ
dan sungguh-sungguh akan menurunkan dari langit air lalu Dia

menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya
Ar-Ruum:24

اَعِة َويُنَزُِّل ٱْلَغيَْث إِنَّ الـلَّـَه ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلسَّ
sesungguhnya Allah di sisi-nya pengetahuan kiamat dan sungguh-

sungguh akan menurunkan hujan
Luqman:34

َمآِء ِرزًْقا ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ َويُنَزُِّل َلُكم مَِّن ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Nya dan sungguh-

sungguh akan menurunkan bagi kalian dari langit rizki
Ghafir:13

يَتَنَزَُّل ٱأْلَْمُر بَيْنَُهنَّ لِتَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
menjadi menurunkan perkata itu diantara mereka[pr]/diantaranya
supayakalian mengetahui bahwasanya Allah atas/terhadap setiap

sesuatu yang menguasi

Ath-Thalaaq:12
يَتَنَزَُّل

َمآِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسَّ
dan tidak (dia) menurunkan dari langit dan tidak menaiki di dalamnya Saba':2 يَنِزُل

َمآِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسَّ
dan tidak (dia) menurunkan dari langit dan tidak menaiki dari

padanya
Al-Hadiid:4

واََل ٱمْلُْشرِِكنَي أَن يُنَزََّل َعَليُْكم
dan tidak orang-orang yang mempersekutukan bahwa ia diturunkan

atas kalian
Al-Baqarah:105 يُنَزََّل
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أَن يُنَزََّل َعَليِْهم مِّن َقبْلِِهۦ مَلُبْلِِسنَي
bahwa ia diturunkan atas mereka dari sebelumnya benar-benar

berputus asa
Ar-Ruum:49

إِن تَْسـَُٔلوا۟ َعنَْها ِحنَي يُنَزَُّل ٱْلُقرَْءاُن تُبَْد َلُكْم َو
dan jika kalian meminta daripadanya ketika dia diturunkan al-qur'an

dia diterangkan bagi kalian
Al-Maidah:101 يُنَزَُّل

أَن يُنَزَِّل الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan Allah dari karunianya Al-Baqarah:90 يُنَزَِّل

َمآِء َهْل يَْستَِطيعُ َربَُّك أَن يُنَزَِّل َعَليْنَا َمآِئَدةً مَِّن ٱلسَّ
apakah dia mentaati tuhanmu hendak ia sungguh-sungguh akan

menurunkan atas kami hidangan dari langit
Al-Maidah:112

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه َقاِدٌر َعَلىٰٓ أَن يُنَزَِّل َءايًَة
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah yang menguasi
atasku/terhadapku bahwa ia sungguh-sungguh akan menurunkan

suatu ayat/mukjizat

Al-An'aam:37

يُنَزُِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكَة ِبٱلرُّوحِ ِمْن أَْمرِِهۦ َعَلىٰ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦٓ
sungguh-sungguh akan menurunkan malaikat-malaikat dengan

ruh/wahyu dari urusan-nya atas/terhadap siapadia kehendaki dari
hamba-hambanya

An-Nahl:2
يُنَزُِّل

 َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يُنَزُِّل
dan Allah paling mengetahui dengan/terhadap apa sungguh-sungguh

akan menurunkan
An-Nahl:101

َولَِٰكن يُنَزُِّل ِبَقَدٍر مَّا يََشآُء
akan tetapi sungguh-sungguh akan menurunkan dengan ukuran apa

yang dia kehendaki
Asy-Syuura:27

َوُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل ٱْلَغيَْث ِمۢن بَْعِد
dan dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan hujan dari sesudah

Asy-Syuura:28

ُهَو ٱلَِّذى يُنَزُِّل َعَلىٰ َعبِْدِهۦٓ َءايَٰتٍۭ بَيِّنٍَٰت
dia yang sungguh-sungguh akan menurunkan atas/terhadap

hambanya ayat-ayat bukti nyata
Al-Hadiid:9

ِبَمآ أَْشرَُكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dengan sebab kalian menyekutukan kepada Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Ali-Imran:151 يُنَزِّْل

أَنَُّكْم أَْشرَْكتُم ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ َعَليُْكْم ُسْلطَٰنًا
bahwa kamu kalian persekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya atas kalian kekuasaan
Al-An'aam:81

َوأَن تُْشرُِكوا۟ ِبالـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan bahwa kalian menyekutukan dengan Allah apa tidak dia

menurunkan dengannya kekuasaan
Al-A'raaf:33
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َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما َلْم يُنَزِّْل ِبِهۦ ُسْلطَٰنًا
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak dia menurunkan

dengannya kekuasaan
Al-Hajj:71

َءأَنتُْم أَنزَْلتُُموهُ ِمَن ٱمْلُزِْن أَْم نَْحُن ٱمْلُنزُِلوَن
apakah kamu (kalian) menurunkannya lah dari mendung/awan atau

kami orang-orang yang menurunkan
Al-Waqi'a:69 ٱمْلُنزُِلوَن

أاََل تََرْوَن أَنِّىٓ أُوِفى ٱْلَكيَْل َوأَنَا۠ َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
tidaklah (kalian) melihat bahwasanya aku aku menyempurnakan

sukatan dan aku sebaik-baik pemberi tempat turun
Yusuf:59 ٱمْلُنزِلِنَي

 َوُقل رَّبِّ أَنزِْلِنى ُمنزاًَل مُّبَارًَكا َوأَنَت َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
dan katakanlah Tuhan (kamu[lk]) turunkanlah aku (ia[lk]) yang
menjadi tujuan tempat turun yang berusaha untuk diberkati dan

Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun

Al-
Mu'minuun:29
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hء س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wanita, betina, puteri, istri,

kaum wanita, kaum hawa, tas, kantong, kantung, karung, koper, nyonya,
bu, bini, rodong, gadis, rok, anderok, rok dalam wanita, rok anak,

pameran, pekan raya, pasar malam, eksposisi, wanita cantik, wanita

ِنَسآِء ِنَسآَءُهْم ِنَسآَءُكْم ِنَسآٌء ِنَسآًء
wanita-wanita perempuan-

perempuan mereka
anak-anak

perempuan kalian wanita perempuan

ِنْسَوةٌ ِنَسآِئِهنَّ ِنَسآِئُكْم ِنَسآؤُُكْم ِنَسآِء
wanita-wanita wanita-wanita

mereka isteri-isteri kalian isteri-isteri kalian wanita-wanita

نَِّسآِئِهم نَِّسآِئُكْم نَِّسآِئُكُم نَِّسآٍء ِنْسَوةٌ
istri-istri mereka isteri-isteri kalian isteri-isteri kalian wanita wanita-wanita

َوِنَسآٌء َوِنَسآًء َولِلنَِّسآِء نَِّسآِئِهْم نَِّسآِئِهم
dan orang-orang

perempuan dan perempuan dan bagi orang-
orang perempuan istri-istri mereka istri-istri mereka

َوٱلنَِّسآِء َوِنَسآِء َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوِنَسآٌء
dan perempuan dan perempuan dan isteri-isteri kami dan isteri-isteri

kalian
dan orang-orang

perempuan

5678

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16


Kosakata Al-Quran

ٱلنَِّسآِء
isteri-isteri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
فَِإن ُكنَّ ِنَسآًء فَْوَق ٱثْنَتنَْيِ

maka jika adalah kami perempuan di atas dua orang perempuan An-Nisa:11 ِنَسآًء
واََل ِنَسآٌء مِّن نَِّسآٍء َعَسىٰٓ أَن يَُكنَّ َخيًْرا مِّنُْهنَّ

dan jangan wanita dari wanita dia mudah-mudahan bahwa adalah
kebaikan daripada mereka

Al-Hujuraat:11 ِنَسآٌء
يُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم

disembelih anak laki-laki dan mereka membiarkan hidup anak-anak
perempuan kalian

Al-Baqarah:49 ِنَسآَءُكْم
 يَُقتُِّلوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم

dibunuh anak-anak lelakimu dan mereka membiarkan hidup anak-
anak perempuan kalian

Al-A'raaf:141

 َويُذَبُِّحوَن أَبْنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن ِنَسآَءُكْم
dan disembelih anak-anak laki-lakimu dan mereka membiarkan hidup

anak-anak perempuan kalian
Ibrahim:6

َويَذَرََك َوَءالَِهتََك َقاَل َسنَُقتُِّل أَبْنَآَءُهْم َونَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم
dan dia meninggalkan / membiarkan kalian dan tuhan-tuhanmu dia

mengatakan kelak kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-A'raaf:127 ِنَسآَءُهْم

نُْهْم يُذَبِّحُ أَبْنَآَءُهْم َويَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم  يَْستَْضِعُف طَآِئفًَة مِّ
kelak akan melemahkan/menindas segolongan dari mereka sungguh-

sungguh akan menyembelih anak laki-laki mereka dan dia
membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-Qashash:4

ِفِريَن إاِلَّ ِفى َضلٍَٰل َوٱْستَْحيُوا۟ ِنَسآَءُهْم َوَما َكيُْد ٱْلكَٰ
dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan tidak tipu daya

para pembangkang / kafir kecuali di dalam tambahan kesesatan
Ghafir:25

َلِمنَي َوٱْصطَفَىِٰك َعَلىٰ ِنَسآِء ٱْلعَٰ
dan dia memilih/melebihkan kamu atas/terhadap wanita-wanita

semesta alam
Ali-Imran:42 ِنَسآِء

ِنَسآؤُُكْم َحرٌْث لَُّكْم فَأْتُوا۟ َحرْثَُكْم
isteri-isteri kalian ladang bagi kalian maka kalian hendaklah

mendatangkan ladangmu
Al-Baqarah:223 ِنَسآؤُُكْم

يَامِ ٱلرَّفَُث إَِلىٰ ِنَسآِئُكْم أُِحلَّ َلُكْم َليَْلَة ٱلصِّ
dia menghalalkan bagi kalian malam puasa percampuran

kepada/dengan isteri-isteri kalian
Al-Baqarah:187 ِنَسآِئُكْم
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ُت ِنَسآِئُكْم َعِة َوأُمَّهَٰ  َوأََخوَٰتُُكم مَِّن ٱلرَّضَٰ
dan saudara-saudara perempuan kalian dari sepersusuan dan ibu-ibu

isteri-isteri kalian
An-Nisa:23

نُُهنَّ أَْو بَِنىٓ أََخوَِٰتِهنَّ أَْو ِنَسآِئِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau anak laki-laki saudara wanita mereka[pr] atau wanita-wanita

mereka atau apa dia menguasai budak-budak mereka[pr]
An-Nuur:31 ِنَسآِئِهنَّ

نُُهنَّ واََل ِنَسآِئِهنَّ واََل َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan tidak wanita-wanita mereka dan tidak apa-apa dia menguasai

budak-budak mereka[pr]
Al-Ahzab:55

َوَقاَل ِنْسَوةٌ ِفى ٱمْلَِدينَِة ٱْمَرأَُت ٱْلَعِزيِز
dan dia mengucapkan wanita-wanita di dalam kota isteri sangat

perkasa
Yusuf:30 ِنْسَوةٌ

واََل ِنَسآٌء مِّن نَِّسآٍء َعَسىٰٓ أَن يَُكنَّ َخيًْرا مِّنُْهنَّ
dan jangan wanita dari wanita dia mudah-mudahan bahwa adalah

kebaikan daripada mereka
Al-Hujuraat:11 نَِّسآٍء

َوَربَِٰٓئبُُكُم ٱلَِّٰتى ِفى ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم ٱلَِّٰتى َدَخْلتُم ِبِهنَّ
dan anak-anak isterimu yang di dalam pemeliharaanmu dari isteri-

isteri kalian yang kalian telah masuki/campuri dengan mereka
An-Nisa:23 نَِّسآِئُكُم

َوٱلَِّٰتى يَأِْتنَي ٱْلفَِٰحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم
dan wanita-wanita yang datang kepada kami yang melakukan

perbuatan keji dari/diantara isteri-isteri kalian
An-Nisa:15 نَِّسآِئُكْم

 َوٱلَّٰٓـِٔى يَِئْسَن ِمَن ٱمْلَِحيِض ِمن نَِّسآِئُكْم
yang berputus asa dari haid dari isteri-isteri kalian

Ath-Thalaaq:4

ِتِهْم هَٰ ٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّسآِئِهم مَّا ُهنَّ أُمَّ
orang-orang yang (mereka) menzihar diantara kalian dari istri-istri

mereka tidak mereka ibu-ibu mereka
Al-Mujaadilah:2 نَِّسآِئِهم

لِّلَِّذيَن يُؤُْلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر
bagi orang-orang yang di-ila (bersumpah tidak akan mendekati) dari

istri-istri mereka (ia) supaya menanti/diberi tangguh empat[pr] bulan-
bulan (kb jamak)

Al-Baqarah:226
نَِّسآِئِهْم

َوٱلَِّذيَن يُظَِٰهُروَن ِمن نَِّسآِئِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا
dan orang-orang yang (mereka) menzhihar dari istri-istri mereka

kemudian kembali terhadap apa-apa
Al-Mujaadilah:3

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7 َولِلنَِّسآِء
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ا ٱْكتََسنْبَ َوْسـَُٔلوا۟ الـلَّـَه ِمن فَْضلِِهۦٓ َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa mereka

melakukan dan mohonlah Allah dari karunianya
An-Nisa:32

َوبَثَّ ِمنُْهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَسآًء
dan dia mengembang biakan diantara keduanya orang laki-laki sangat

banyak dan perempuan
An-Nisa:1 َوِنَسآًء

إِن َكانُٓوا۟ إِْخَوةً رَِّجااًل َوِنَسآًء ا تَرََك َو  فََلُهَما ٱلثُُّلثَاِن ِممَّ
maka bagi keduanya dua pertiga dari apa dia meninggalkan dan jika

adalah mereka beberapa saudara orang laki-laki dan perempuan
An-Nisa:176

َوَلواَْل رَِجاٌل مُّؤِْمنُوَن َوِنَسآٌء مُّؤِْمنٌَٰت لَّْم تَْعَلُموُهْم
dan kalau tidak orang laki-laki para yang mempercayai dan orang-

orang perempuan perempuan yang beriman tidak mengetahui
mereka[lk]

Al-Fath:25 َوِنَسآٌء

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
َوِنَسآَءُكْم

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
َوِنَسآَءنَا

َزْوَِٰجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسآِء ٱمْلُؤِْمِننَي يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ألِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada istri-istrimu dan

anak-anak perempuanmu dan perempuan orang-orang yang beriman
Al-Ahzab:59 َوِنَسآِء

َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
dan orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-

anak dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu
sebenar-benar pelindung

An-Nisa:75
َوٱلنَِّسآِء

إاِلَّ ٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن
kecuali orang-orang yang dalam kondisi tertindas dari laki-laki dan

perempuan dan anak-anak
An-Nisa:98

َعْف بَيِّنٍَة يُضَٰ يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبفَِٰحَشٍة مُّ
hai istri-istri nabi siapa ia mendatangkan / mengumpulkan diantara

(kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang
menjelaskan) dilipat gandakan

Al-Ahzab:30 يَِٰنَسآَء
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َ َكأََحٍد مَِّن ٱلنَِّسآِء يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َلْسنتُّ
hai istri-istri nabi (kalian[pr]) bukankah seperti seseorang dari isteri-

isteri
Al-Ahzab:32

فَٱْعتَزُِلوا۟ ٱلنَِّسآَء ِفى ٱمْلَِحيِض
maka hendaklah kamu menjauhkan diri wanita-wanita di dalam haid Al-Baqarah:222 ٱلنَِّسآَء

إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:231

إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ َو
dan apabila (kalian) mentalak wanita-wanita maka/lalu (mereka)

sampai waktu mereka[pr]
Al-Baqarah:232

 الَّ ُجنَاَح َعَليُْكْم إِن طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء
tidak dosa-dosa atas kalian jika (kalian) mentalak wanita-wanita

Al-Baqarah:236

َوَءاتُوا۟ ٱلنَِّسآَء َصُدقَِٰتِهنَّ ِنْحَلًة
dan kalian hendaklah memberikan wanita-wanita maskawin /

pemberian mereka ikhlas/wajib
An-Nisa:4

أَن تَرِثُوا۟ ٱلنَِّسآَء َكرًْها
bahwa kalian mewarisi wanita-wanita keterpaksaan

An-Nisa:19

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka/kemudian tidak kamu

mendapatkan air
An-Nisa:43

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka tidak kamu mendapatkan

air
Al-Maidah:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُُم ٱلنَِّسآَء اَل تَْدِرى َلَعلَّ الـلَّـَه يُْحِدُث بَْعَد ذَٰلَِك أَْمًرا
wahai nabi apabila (kalian) mentalak wanita-wanita tidak mengetahui

barangkali / boleh jadi Allah menyebabkan akan menimbulkan
sesudah itu sesuatu

Ath-Thalaaq:1

الَّ يَِحلُّ َلَك ٱلنَِّسآُء ِمۢن بَْعُد
tidak dia halal bagimu wanita-wanita dari sesudah Al-Ahzab:52 ٱلنَِّسآُء

ِمْن ِخطْبَِة ٱلنَِّسآِء أَْو أَْكنَنتُْم ِفىٓ أَنفُِسُكْم
daripada peminangan isteri-isteri atau apakah (kamu)

menyembunyikan di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235 ٱلنَِّسآِء

ِة ِمَن ٱلنَِّسآِء َوٱْلبَِننَي َوٱْلَقنَِٰطيِر ٱمْلَُقنطَرَِة ِمَن ٱلذََّهِب َوٱْلِفضَّ
dari isteri-isteri dan anak-anak dan harta wanita-wanita yang pilihan

dari emas dan perak
Ali-Imran:14

 فَٱنِكُحوا۟ َما طَاَب َلُكم مَِّن ٱلنَِّسآِء
maka kalian hendaklah nikahi apa baik/senangi bagi kalian dari isteri-

isteri
An-Nisa:3

5682

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

مَِّن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َقْد َسَلَف
dari isteri-isteri kecuali sungguh telah dia melalui

An-Nisa:22

نُُكْم ِكتََٰب الـلَّـِه َعَليُْكْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan wanita yang bersuami dari isteri-isteri kecuali apa dia menguasai

tangan kanan kalian kitab/catatan Allah atas kalian
An-Nisa:24

 ٱلرَِّجاُل َقوَُّٰموَن َعَلى ٱلنَِّسآِء
kaum laki-laki orang-orang yang menegakkan atas/terhadap isteri-

isteri
An-Nisa:34

َويَْستَفْتُونََك ِفى ٱلنَِّسآِء ُقِل الـلَّـُه يُفِْتيُكْم ِفيِهنَّ
dan mereka minta fatwa kepadamu di dalam isteri-isteri kamu

hendaklah mengatakan Allah dia memberi fatwa kalian tentang
mereka

An-Nisa:127

ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل تُؤْتُونَُهنَّ َما ُكِتَب َلُهنَّ
isteri-isteri yang tidak kalian memberikan mereka apa ia telah

diwajibkan bagi mereka
An-Nisa:127

 َوَلن تَْستَِطيُعٓوا۟ أَن تَْعِدُلوا۟ بَنْيَ ٱلنَِّسآِء
dan tidak kalian dapat akan kalian melakukan keadilan diantara isteri-

isteri
An-Nisa:129

 إِنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki nafsu dari selain isteri-

isteri
Al-A'raaf:81

 أَِو ٱلطِّفِْل ٱلَِّذيَن َلْم يَظَْهُروا۟ َعَلىٰ َعْورَِٰت ٱلنَِّسآِء
atau anak-anak kecil orang-orang yang tidak

menampakkan/mengalahkan atas/terhadap aurat isteri-isteri
An-Nuur:31

َوٱْلَقوَِٰعُد ِمَن ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل يَرُْجوَن ِنَكاًحا
azas-azas/yang tua dari isteri-isteri yang tidak mereka mengharapkan

pernikahan
An-Nuur:60

 أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوةً مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآِء
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki nafsu dari selain

isteri-isteri
An-Naml:55

َ َكأََحٍد مَِّن ٱلنَِّسآِء  يَِٰنَسآَء ٱلنَِّبىِّ َلْسنتُّ
hai istri-istri nabi (kalian[pr]) bukankah seperti seseorang dari isteri-

isteri
Al-Ahzab:32

فَْسـَْٔلُه َما بَاُل ٱلنِّْسَوِة ٱلَِّٰتى َقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ
maka tanyakan padanya apa/bagaimana halnya wanita-wanita yang

(mereka) memotong tangan mereka[pr]
Yusuf:50 ٱلنِّْسَوِة
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ا س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, relieve, get rid of, omit,
dispel, deprive, erase, ignore, overlook, neglect, disregard, forsake, leave,

abandon, leave behind, renounce, miss, shirk, fail, slight, cancel out

ٱلنَِّسىُٓء ِمنَسأَتَُهۥ
mengundur-undurkan tongkatnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َما َدلَُّهْم َعَلىٰ َمْوِتِهۦٓ إاِلَّ َدآبَُّة ٱأْلَرِْض تَأُْكُل ِمنَسأَتَُهۥ
tidak ada sering menunjukkan kepada mereka atas/terhadap
kematiannya kecuali binatang melata bumi kalian memakan

tongkatnya

Saba':14
ِمنَسأَتَُهۥ

إِنََّما ٱلنَِّسىُٓء ِزيَاَدةٌ ِفى ٱْلُكفِْر يَُضلُّ ِبِه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
sesungguhnya hanyalah mengundur-undurkan tambahan di dalam

kekafiran disesatkan dengannya orang-orang yang mereka
mengingkari

At-Taubah:37
ٱلنَِّسىُٓء
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ب س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna garis silsilah, sulalat, silsilah,

keturunan, asal usul, nenek moyang, turunnya, lereng, lerengan, serbuan,
baka, hubungan, perhubungan, relasi, saudara, sanak, sangkut paut,
persetubuhan, sangkutan, perpautan, cerita, pertalian, persaudaraan,
nasabah, perantaraan, pencabutan, pengeluaran, penggalian, sanak

saudara, famili, jiran, dansanak, isu, persoalan, terbitan, emisi, nomor,
pokok persoalan, pemberian, hasil, akibat, anak, keakraban, dekatnya,
hubungan dekat, keadaan dekat, penurunan, asal, asal mula, derifasi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeluarkan, mengedarkan,
menerbitkan, mencetak, memberikan, memunculkan, keluar, membagikan,

mempertalikan, menyambungkan, merelasikan

نََسبًا أَنَساَب
nasab/hubungan pertalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَآَل أَنَساَب بَيْنَُهْم يَْوَمِئٍذ واََل يَتََسآَءُلوَن
maka tidak pertalian diantara mereka pada hari itu dan tidak

bertanya-tanya

Al-
Mu'minuun:101

أَنَساَب
فََجَعَلُهۥ نََسبًا َوِصْهًرا وََكاَن َربَُّك َقِديًرا

maka (ia) menjadikannya nasab/hubungan dan hubungan perkawinan
dan ia adalah tuhanmu maha kuasa

Al-Furqon:54 نََسبًا
َِّة نََسبًا  َوَجَعُلوا۟ بَيْنَُهۥ َوبَنْيَ ٱْلجِن

dan mereka menjadikan antara Dia dan antara jin-jin nasab/hubungan
Ash-

Shaafaat:158
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خ س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tiruan, kopi, tembusan,

naskah, turunan, tindasan, jiplakan, buah, rangkapan, tindihan, afdruk,
sesuatu yg seperti contoh, yg digandakan, reproduksi, barang tiruan,

perkembang-biakan, tulisan, rekaman, duplikasi, hal melipatgandakan, hal
memperbanyak, tanda balasan, tanda jaga

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyalin, meniru, menyontek,
menjiplak, menurun, menuruntukan, memancarkan kembali,

memperanakkan, membanyakkan, menuliskan, mencatat, mencatatkan,
menterjemahkan, menuliskan secara fonemis, menulis catatan dgn tulisan

biasa, menggantikan, membatalkan, meniadakan, menghapuskan,
menolak, menggandakan, mengulangi, menelan, meliputi, melanda, ikut

menandatangani

نُْسَخِتَها نَنَسخْ نَْستَنِسخُ فَيَنَسخُ
batu tulisnya kami mencoret mohon mencoret maka mencoret

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يْطَُٰن فَيَنَسخُ الـلَّـُه َما يُْلِقى ٱلشَّ
maka mencoret Allah apa yang dimasukkan syaitan Al-Hajj:52 فَيَنَسخُ

إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسخُ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami adalah kami mohon mencoret apa yang adalah

kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:29 نَْستَنِسخُ

َما نَنَسخْ ِمْن َءايٍَة أَْو نُنِسَها
tidak kami mencoret dari sebuah ayat atau kami dijadikannya lupa Al-Baqarah:106 نَنَسخْ

َوِفى نُْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربِِّهْم يَرَْهبُوَن
dan dalam batu tulisnya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang

mereka kepada tuhan mereka takut
Al-A'raaf:154 نُْسَخِتَها
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ر س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna burung elang, nazar, burung

bangkai, burung hering
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َونَْسًرا
dan nasr

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل ُسَواًعا واََل يَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا
dan jangan suwa' dan jangan yagus (dewa hujan) dan ya'uq dan nasr Nuh:23 َونَْسًرا
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ف س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ledakan, detonasi, letusan,

peletusan, penghancuran, pembasmian, perusakan, penumpasan,
pembinasaan, pengikisan, penghapusan, pengrusakan, kesedihan,

ketandusan, pengangkatan barang yg rusak, kehancuran, kemusnahan,
kejatuhan, pemberantasan, pemusnahan, bencana, pembakaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, meledakkan, meledak,
marah, memompa, meletuskan, menambah angin, meletus, berangkat,
memulai, memasang, menyebabkan, membunyikan, meletup, sangat

marah, menghancurkan, melepaskan, menurunkan, turunkan,
membebaskan, melepas, mengeluarkan, melampiaskan, meletuskan,

memusnahkan, membinasakan, membunuh, merusakkan, melenyapkan,
meremukkan, berjejal, menggilas, menindas, melindas, menggempur,

membongkar, meruntuhkan, melumpuhkan, mendobrak, hancur luluh,
remuk, jatuh hancur, merusak, menjatuhkan, mengganggu, membobolkan,
pecah, memecahkan, hancur, karam, rusak, menyedihkan, menyusahkan,

merobek, mencabik, menyobek, mengoyakkan, mencarik, larut,
membubarkan, menghilang, lenyap, memutuskan, meluruh, memecah,

menghapuskan, membasmi, mempertiadakan, memberantas, mencabut,
memadamkan, mematikan, menumpas, mengacaukan, memisahkan,

memecahbelah, berlari, menerpa, melemparkan, lari dgn cepat,
mengempaskan, melikuidasi, menguangkan, mengusir, mencukur,

mengalahkan sama sekali, melayu, menjadi layu, meranggas, mengering,
melayukan, menjadi lemah, kehilangan tenaga, menjadi tdk berdaya,

memuji, tertawa terbahak-bahak

يَنِسفَُها نُِسفَْت نَْسفًا َلنَنِسفَنَُّهۥ
menghancurkannya[pr] telah dihancurkan hancuran-hancuran sungguh akan

menghancurkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ َلنَنِسفَنَُّهۥ ِفى ٱْليَمِّ نَْسفًا
kemudian sungguh akan menghancurkannya di dalam laut hancuran-

hancuran
Thaahaa:97 َلنَنِسفَنَُّهۥ

ثُمَّ َلنَنِسفَنَُّهۥ ِفى ٱْليَمِّ نَْسفًا
kemudian sungguh akan menghancurkannya di dalam laut hancuran-

hancuran
Thaahaa:97 نَْسفًا
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 َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلجِبَاِل فَُقْل يَنِسفَُها َربِّى نَْسفًا
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang gunung-

gunung maka kamu hendaklah mengatakan menghancurkannya[pr]
Tuhanku hancuran-hancuran

Thaahaa:105

إِذَا ٱْلجِبَاُل نُِسفَْت َو
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan Al-Mursalaat:10 نُِسفَْت

َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلجِبَاِل فَُقْل يَنِسفَُها َربِّى نَْسفًا
dan mereka akan menanyakan kepadamu dari/tentang gunung-

gunung maka kamu hendaklah mengatakan menghancurkannya[pr]
Tuhanku hancuran-hancuran

Thaahaa:105
يَنِسفَُها
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ك س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rancangan, tata ruang,

sistem, cara, tata, jaringan, pola, stelsel, pengaturan, persiapan, gubahan,
penggubahan, aransemen, rencana, aturan, pengurusan, urusan,

penetapan, susunan musik, mode, wahana, sikap, gaya, macam, ragam,
olah, rentak, lagu, laju, suku, angka, kecepatan, harga, kadar, kurs, tarip,

kapasitas, bea, harkah, tingkah laku, kapasitet, bagian, jenis, merek,
jajaran, pameran, pertunjukan, kesatuan tempur, kesatuan perang,

perhiasan, dandanan, jarak, barisan, lapangan, kompor, tingkat nada,
tempat latihan, jajar, makan, bergerak, bergeser, terbentang, menyusun,

membariskan, berbaris, menempatkan diri, terletak sejajar, mengembara,
menggolongkan, eselon, formasi, tingkat kekuasaan, seri, rangkaian,
rentetan, rantai, banjar, jejer, koordinatif, sederajat, sama penting,

seimbang, leretan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusun, mengatur,
mempersiapkan, mengkoordinasikan, berkoordinasi, memutuskan,

memerintahkan, mentakdirkan, menobatkan, mentahbiskan jadi pendeta,
mengkoordinir, menyelaraskan, mencocokkan, menyerasikan,
memperimbangkan, memperseimbangkan, memperjumpakan,

mempersetujukan, bergerak, bergeser, terbentang, membariskan, berbaris,
menempatkan diri, terletak sejajar, mengembara, menggolongkan, cocok,
menyetel, bertanding, menandingi, jodoh, setel, mengawinkah, bergaul,

memilih, mengarang musik, menyusun musik

نُُسٍك نَاِسُكوهُ نَِٰسَكُكْم مَّ َمنَاِسَكنَا َمنَسًكا
kurban-kurban (mereka[lk]) yang

menyembahnya
cara ibadah haji

kalian
cara beribadah haji

kami cara beribadat

َونُُسِكى
dan ibadahku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِّيَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه َولُِكلِّ أُمَّ
dan bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat supay

mengingat/menyebut nama Allah
Al-Hajj:34 َمنَسًكا
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ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ لُِّكلِّ أُمَّ
bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat mereka

(mereka[lk]) yang menyembahnya
Al-Hajj:67

َوأَرِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَليْنَآ
dan ia menunjukkan pada kami cara beribadah haji kami dan kamu

terimalah taubat atas (kami)
Al-Baqarah:128 َمنَاِسَكنَا

نَِٰسَكُكْم فَٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه فَِإذَا َقَضيْتُم مَّ
maka apabila kalian telah menyelesaikan cara ibadah haji kalian

maka kalian hendaklah berdzikir Allah
Al-Baqarah:200 نَِٰسَكُكْم مَّ

ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ لُِّكلِّ أُمَّ
bagi tiap-tiap ummat kami jadikan cara beribadat mereka

(mereka[lk]) yang menyembahnya
Al-Hajj:67 نَاِسُكوهُ

فَِفْديٌَة مِّن ِصيَامٍ أَْو َصَدَقٍة أَْو نُُسٍك
maka fidyah (tebusan-tebusan) dari berpuasa atau sedekah atau

kurban-kurban
Al-Baqarah:196 نُُسٍك

ُقْل إِنَّ َصاَلِتى َونُُسِكى َوَمْحيَاَى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya sholat dan ibadahku dan

hidupku
Al-An'aam:162 َونُُسِكى
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ل س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna turunnya, nenek moyang,

lereng, serbuan, asal usul, leluhur, asal, baris, garis, saluran, antre,
barisan, darah, semangat, pesolek, air buah-buahan, saham, persediaan,
stok, efek, modal, silsilah, stambom, anak cucu, anak-anak, turunan, hal

turun temurun, sifat turun temurun, benih, biji, bibit, sumber, jenis,
bangsa, kembang, ketegangan, tekanan, kejang, alunan, lagu, generasi,

pembangkitan, angkatan, bangkitan, putra, bin, putera, anakanda, anak
laki-laki, pencabutan, penggalian, pengeluaran, ras, perlombaan, lomba,

pacuan, mula, musim semi, pegas, mata air, per
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkembang biak,
membiakkan, menternakkan, berbiak, memelihara, mendidik,

menurunkan, memperturunkan, berlepasan, terurai, menguraikan,
mengusuntukan, membingungkan, bertiras-tiras, menjadi ayah,

menghasilkan

يَنِسُلوَن َوٱلنَّْسَل نَْسَلُهۥ
mengalir/turun dengan cepat dan binatang ternak keturunannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
آٍء مَِّهنيٍ ثُمَّ َجَعَل نَْسَلُهۥ ِمن ُسلََٰلٍة مِّن مَّ

kemudian ia menjadikan keturunannya dari sari pati dari air sangat
hina

As-Sajdah:8 نَْسَلُهۥ
َويُْهلَِك ٱْلَحرَْث َوٱلنَّْسَل

dan dia membinasakan tanam-tanaman dan binatang ternak Al-Baqarah:205 َوٱلنَّْسَل
َوُهم مِّن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوَن

dan mereka dari setiap tempat yang tinggi mengalir/turun dengan
cepat

Al-Anbiyaa':96 يَنِسُلوَن
وِر فَِإذَا ُهم مَِّن ٱأْلَْجَداِث إَِلىٰ َربِِّهْم يَنِسُلوَن  َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ

dan telah ditiup di dalam sangkakala maka tiba-tiba mereka dari
kubur kepada tuhan mereka mengalir/turun dengan cepat

YaaSiin:51
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ي س ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lupa, kelupaan, lali, kelupa-

lupaan, gagal, kalah, rusak, membiarkan, urung, lupa, tersesat, tewas,
kesasar, tersasar, terlupa, tdk sadar, berkarat, karatan, kaku, usang,

marah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melupakan, mengabaikan,
kelupaan, lali, kelupa-lupaan, mengubur, menguburkan, memendam,

menanam, mengebumikan, memaafkan, pangling, memandang ke bawah,
memandang dr atas, mengesampingkan, menyimpan, mendep, memboros,

tewas, kehilangan, menggosok, menggesek, membarut, membuang,
menghapuskan, menghilangkan dr pikiran , menganggap sepi,
menyampingkan, memungkiri, tdk perduli, lalai, melalaikan,

meninggalkan, membiarkan, mengebelakangkan, mengenyampingkan, tdk
menghiraukan, tdk memperhatikan, tdk mengacuhkan, tdk

mempedulikan, menghilangkan, batal, melangkaui, tdk mengindahkan,
menghentikan, memperhitungkan, menyembunyikan, lulus, melewati,
lewat, berlalu, menyampaikan, menukarkan, hilang, mempergunakan

identitas, meremehkan, menggampangkan, mempergampang, melampaui,
meninggal, mendiamkan, melintasi, membelah, menganggap kecil,

memperkecil, memperhina, memperhinakan, mencium, mendengus,
menghirup, berdengus, menduga, menolak, menindas, memijak,

memijakkan, berjalan dgn langkah berat, memperkosa, mengabaikan ,
menyingkirkan, membatalkan, melelahkan, menyisihkan, menguntukkan,

menangguhkan, menyusun di atas rak, memasang di atas rak,
melemarieskan, menepikan, menepiskan, menabung, menabungkan,

berbelok, membongkar, bertengkar, berkelahi, merombengkan,
mencampakkan, mencampak, memisahkan, mengasingkan, menjauhkan

تَنَسىٰٓ تَنَسُوا۟ تَنَس أَنَسىِٰنيُه أَنَسوُْكْم
melupakan melupakan melupakan (aku) melupakannya (mereka) lupakanlah

kalian

۟ فَنَُسوا فَأَنَسىُٰهْم فَأَنَسىُٰه تُنَسىٰ تَنَسىٰٓ
maka/tetapi mereka

melupakan
lalu (dia)

menjadikan mereka
lupa

maka (ia)
menjadikan ia lupa dilupakan melupakan

مَّنِسيًّا فَنَِسيَُهْم فَنَِسيتََها فَنَِسىَ فَنَُسوا۟
yang dilupakan maka (ia)

melupakan mereka
maka (kamu)

melupakannya
maka (dia)
melupakan

maka/tetapi mereka
melupakan
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نَِسيَت نَِسىَ نَُسوهُ نَُسوا۟ مَّنِسيًّا
(kamu) melupakan (ia) lupa mereka

melupakannya mereka lupa yang dilupakan

نَِسيَا نَِسينَُٰكْم نَِسيتُْم نَِسيُت نَِسيَت
(ia) lupa (kami) melupakan

kalian[lk] (kalian) melupakan (aku) lupa (kamu) melupakan

نَنَسىُٰهْم نَنَسىُٰكْم نَْسيًا نَِسيًّا نَِسيَا
melupakan
mereka[lk]

melupakan
kalian[lk] kelupaan kelupaan (ia) lupa

۟ َونَُسوا َوتَنَسْوَن نَِّسينَآ
dan mereka melupakan dan kalian melupakan kami melupakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱتََّخذْتُُموُهْم ِسْخِريًّا َحتَّىٰٓ أَنَسوُْكْم ِذْكِرى
maka kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga (mereka)

lupakanlah kalian peringatan

Al-
Mu'minuun:110

أَنَسوُْكْم
يْطَُٰن فَِإنِّى نَِسيُت ٱْلُحوَت َوَمآ أَنَسىِٰنيُه إاِلَّ ٱلشَّ

maka sesungguhnya aku (aku) lupa ikan dan tidak (aku)
melupakannya kecuali syaitan

Al-Kahfi:63 أَنَسىِٰنيُه
واََل تَنَس نَِصيبََك ِمَن ٱلدُّنْيَا

dan jangan melupakan bahagianmu[lk] dari dunia Al-Qashash:77 تَنَس
واََل تَنَسُوا۟ ٱْلفَْضَل بَيْنَُكْم

dan jangan melupakan karunia diantara kalian Al-Baqarah:237 ۟ تَنَسُوا
َسنُْقرِئَُك فَاَل تَنَسىٰٓ

akan bacakan kepadamu maka tidak melupakan Al-Alaa:6 تَنَسىٰٓ
فَنَِسيتََها وََكذَٰلَِك ٱْليَْوَم تُنَسىٰ

maka (kamu) melupakannya dan demikian hari ini dilupakan Thaahaa:126 تُنَسىٰ
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ْجِن ِبْضعَ ِسِننَي يْطَُٰن ِذْكَر َربِِّهۦ فََلِبَث ِفى ٱلسِّ فَأَنَسىُٰه ٱلشَّ
maka (ia) menjadikan ia lupa syaitan sebutan tuhannya maka (ia)

menetap di dalam penjara sebagian/beberapa beberapa tahun
Yusuf:42 فَأَنَسىُٰه

يْطَُٰن فَأَنَسىُٰهْم ِذْكَر الـلَّـِه ٱْستَْحَوذَ َعَليِْهُم ٱلشَّ
(ia) memohon menjadi menguasai atas mereka syaitan lalu (dia)

menjadikan mereka lupa sebutan Allah

Al-
Mujaadilah:19 فَأَنَسىُٰهْم

فَأَنَسىُٰهْم أَنفَُسُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
lalu (dia) menjadikan mereka lupa diri-diri mereka sendiri itulah

mereka mereka yang melakukan kesembarangan
Al-Hasyr:19

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ فَنَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
maka/tetapi mereka melupakan bagian dari apamereka

memperingatkan dengannya
Al-Maidah:14 ۟ فَنَُسوا

إِلَُٰه ُموَسىٰ فَنَِسىَ ذَآ إِلَُٰهُكْم َو فََقاُلوا۟ هَٰ
maka mereka mengatakan ini tuhan kalian dan tuhan Musa maka

(dia) melupakan
Thaahaa:88 فَنَِسىَ

فَنَِسىَ َوَلْم نَجِْد َلُهۥ َعزًْما
maka (dia) melupakan dan tidak (ia) dapati baginya kemauan yang

kuat
Thaahaa:115

فَنَِسيتََها وََكذَٰلَِك ٱْليَْوَم تُنَسىٰ
maka (kamu) melupakannya dan demikian hari ini dilupakan Thaahaa:126 فَنَِسيتََها

َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا۟ الـلَّـَه فَنَِسيَُهْم
dan mereka melarang dari (ia[lk]) yang dibaikkan dan

menggenggamkan tangan mereka mereka lupa Allah maka (ia)
melupakan mereka

At-Taubah:67
فَنَِسيَُهْم

ذَا وَُكنُت نَْسيًا مَّنِسيًّا يََٰليْتَِنى ِمتُّ َقبَْل هَٰ
amboi, kiranya aku (aku) telah mati sebelum ini dan adalah aku

kelupaan yang dilupakan
Maryam:23 مَّنِسيًّا

ُروا۟ ِبِهۦ ا نَُسوا۟ َما ذُكِّ فََلمَّ
maka setelah mereka lupa apamereka memperingatkan dengannya Al-An'aam:44 ۟ نَُسوا

ذَا فَٱْليَْوَم نَنَسىُٰهْم َكَما نَُسوا۟ لَِقآَء يَْوِمِهْم هَٰ
maka pada hari itu melupakan mereka[lk] sebagaimana mereka lupa

pertemuan hari (mereka[lk]) ini
Al-A'raaf:51

ُروا۟ ِبِهۦٓ ا نَُسوا۟ َما ذُكِّ فََلمَّ
maka setelah mereka lupa apa mereka memperingatkan dengannya

Al-A'raaf:165
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َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا۟ الـلَّـَه فَنَِسيَُهْم
dan mereka melarang dari (ia[lk]) yang dibaikkan dan

menggenggamkan tangan mereka mereka lupa Allah maka (ia)
melupakan mereka

At-Taubah:67

تَّْعتَُهْم َوَءابَآَءُهْم َحتَّىٰ نَُسوا۟ ٱلذِّْكَر وََكانُوا۟ َقْومًۢا بُوًرا َولَِٰكن مَّ
akan tetapi (ia) memberi kenikmatan hidup mereka dan bapak-bapak

mereka sehingga mereka lupa peringatan dan adalah mereka kaum
binasa

Al-Furqon:18

َلُهْم َعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما نَُسوا۟ يَْوَم ٱْلِحَساِب
bagi mereka siksaan sangat keras/berat dengan apa/sebab mereka

lupa pada hari perhitungan
Shaad:26

واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن نَُسوا۟ الـلَّـَه
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang mereka lupa Allah

Al-Hasyr:19

يَُقوُل ٱلَِّذيَن نَُسوهُ ِمن َقبُْل
dia mengatakan orang-orang yang mereka melupakannya dari

sebelum
Al-A'raaf:53 نَُسوهُ

نُْه نَِسىَ ثُمَّ إِذَا َخوََّلُهۥ ِنْعَمًة مِّ
kemudian apabila (ia) telah memberi semuanya kepadanya nikmat-

nikmat dari padanya (ia) lupa
Az-Zumar:8 نَِسىَ

إِذَا نَِسيَت َوُقْل َعَسىٰٓ أَن يَْهِديَِن
jika (kamu) melupakan dan katakanlah dia mudah-mudahan akan

(dia) memberi petunjuk kepadaku
Al-Kahfi:24 نَِسيَت

يْطَُٰن فَِإنِّى نَِسيُت ٱْلُحوَت َوَمآ أَنَسىِٰنيُه إاِلَّ ٱلشَّ
maka sesungguhnya aku (aku) lupa ikan dan tidak (aku)

melupakannya kecuali syaitan
Al-Kahfi:63 نَِسيُت

 َقاَل اَل تَُؤاِخذِْنى ِبَما نَِسيُت
dia mengatakan tidak dihukukum aku (oleh kamu) dengan apa/sebab

(aku) lupa
Al-Kahfi:73

ذَآ فَذُوُقوا۟ ِبَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
maka kalian hendaklah merasakan dengan apa (kalian) melupakan

pertemuan hari kamu ini
As-Sajdah:14 نَِسيتُْم

َوِقيَل ٱْليَْوَم نَنَسىُٰكْم َكَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم
dan dikatakan pada hari melupakan kalian[lk] sebagaimana (kalian)

melupakan pertemuan hari kamu
Al-Jaatsiyah:34

إِنَّا نَِسينَُٰكْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلُخْلِد ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
sesungguhnya kami (kami) melupakan kalian[lk] dan dirasakanlah

siksa pengekalan dengan apa/sebab adalah kalian kalian melakukan
As-Sajdah:14 نَِسينَُٰكْم

ا بََلَغا َمْجَمعَ بَيِْنِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فََلمَّ
maka tatkala ia telah sampai pertemuan antara mereka berdua (ia)

lupa ikan (mereka berdua)
Al-Kahfi:61 نَِسيَا
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َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًّا
dan tidak adalah dia tuhanmu kelupaan Maryam:64 نَِسيًّا

ذَا وَُكنُت نَْسيًا مَّنِسيًّا يََٰليْتَِنى ِمتُّ َقبَْل هَٰ
amboi, kiranya aku (aku) telah mati sebelum ini dan adalah aku

kelupaan yang dilupakan
Maryam:23 نَْسيًا

َوِقيَل ٱْليَْوَم نَنَسىُٰكْم َكَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم
dan dikatakan pada hari melupakan kalian[lk] sebagaimana (kalian)

melupakan pertemuan hari kamu
Al-Jaatsiyah:34 نَنَسىُٰكْم

ذَا فَٱْليَْوَم نَنَسىُٰهْم َكَما نَُسوا۟ لَِقآَء يَْوِمِهْم هَٰ
maka pada hari itu melupakan mereka[lk] sebagaimana mereka lupa

pertemuan hari (mereka[lk]) ini
Al-A'raaf:51 نَنَسىُٰهْم

َما نَنَسخْ ِمْن َءايٍَة أَْو نُنِسَها
tidak kami mencoret dari sebuah ayat atau kami dijadikannya lupa Al-Baqarah:106 نُنِسَها

َربَّنَا اَل تَُؤاِخذْنَآ إِن نَِّسينَآ أَْو أَْخطَأْنَا
ya tuhan kami tidak kamu menghukum kami jika kami melupakan

atau kami melakukan kesalahan
Al-Baqarah:286 نَِّسينَآ

َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم
dan kalian melupakan diri-diri kalian Al-Baqarah:44 َوتَنَسْوَن

إِن َشآَء َوتَنَسْوَن َما تُْشرُِكوَن
jika ia menghendaki dan kalian melupakan apa kalian

mempersekutukan
Al-An'aam:41

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ َونَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka

melupakan bagian dari apamereka memperingatkan dengannya
Al-Maidah:13 ۟ َونَُسوا

فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلٓوا۟ أَْحَصىُٰه الـلَّـُه َونَُسوهُ
lalu dia memberitahu mereka tentang apa-apa (mereka) mengerjakan

menghitungnya Allah dan (mereka) melupakannya
Al-Mujaadilah:6 َونَُسوهُ

فَأَْعرََض َعنَْها َونَِسىَ َما َقدََّمْت يََداهُ
maka (ia) menyebabkan memalingkan dari padanya dan (dia) lupa

apa yang ia menyediakan/meneguhkan tangannya
Al-Kahfi:57 َونَِسىَ

َوَضرََب َلنَا َمثاًَل َونَِسىَ َخْلَقُهۥ
dan (ia) membuat bagi kami perumpamaan dan (dia) lupa

penciptaannya
YaaSiin:78
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الَّ يَِضلُّ َربِّى واََل يَنَسى
tidak menyesesatkan Tuhanku dan Dia tidak lupa Thaahaa:52 يَنَسى

يْطَُٰن فَاَل تَْقُعْد إِمَّا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ َو
dan jika dia menyebabkan melupakan kamu syaitan maka janga

duduk-duduk
Al-An'aam:68 يُنِسيَنََّك
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ا ش ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kanji, zat tepung, tajin,

kekakuan, bangun, berdiri, semangat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna timbul, muncul, tumbuh,

keluar, bangun, berdiri, menjadi akibat, bertumbuh, bertambah,
menanam, menjadi, memelihara, bertunas, berkecambah, bersemi,

tumbuh meninggi, berpucuk, hidup seperti tumbuh-tumbuhan,
mempercabangkan, bercabang-cabang, terjadi, berlaku, jadi, kebetulan

mendapat, menemukan, tampak, kelihatan, tampil, menyembul,
menembus, tembus, ketahuan, menimbulkan, melahirkan, menyebabkan,

mengakibatkan, memperkesankan

أَنَشأْتُْم أَنَشأََهآ أَنَشأَُكْم أَنَشأَُكم َ أَنَشأ
(kalian[lk])

menumbuhkanlah
(ia) telah

menjadikannya
dia telah

menjadikan kalian
dia telah

menjadikan kalian menumbuhkan

إِنَشآًء أَنَشأْنَُٰهنَّ أَنَشأْنَُٰه أَنَشأْنَا أَنَشأْتُْم
dengan kejadian (kami) telah jadikan

lah mereka[pr]
(kami)

tumbuhkanlah (ia)
(kami) telah

menumbuhkan
(kalian[lk])

menumbuhkanlah

َوأَنَشأْنَا نَاِشئََة ِفى فَأَنَشأْنَا إِنَشآًء
dan kami telah
menumbuhkan bangun di dalam maka (kami)

menumbuhkan dengan kejadian

ٱلنَّْشأَةَ يُنِشئُ َويُنِشئُ َونُنِشئَُكْم
kejadian ditumbuhkan dan menumbuhkan dan menumbuhkan kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٍت ٍت َوَغيَْر َمْعُروشَٰ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َجنٍَّٰت مَّْعُروشَٰ
dan dia yang menumbuhkan surga yang dijunjung dan tidak yang

dijunjung
Al-An'aam:141 َ أَنَشأ

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَ َلُكُم
dan dia yang menumbuhkan untuk kalian

Al-
Mu'minuun:78
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َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dan dia yang dia telah menjadikan kalian dari jiwa/orang yang satu Al-An'aam:98 أَنَشأَُكم

يَِّة َقْومٍ َءاَخِريَن َكَمآ أَنَشأَُكم مِّن ذُرِّ
sebagaimana dia telah menjadikan kalian dari keturunan kaum/orang-

orang yang lain
Al-An'aam:133

ُهَو أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َوٱْستَْعَمرَُكْم ِفيَها
dia dia telah menjadikan kalian dari bumi dan Dia memakmurkan

kamu di dalamnya
Huud:61

ِتُكْم هَٰ إِذْ أَنتُْم أَِجنٌَّة ِفى بُطُوِن أُمَّ إِذْ أَنَشأَُكم مَِّن ٱأْلَرِْض َو
ketika dia telah menjadikan kalian dari bumi dan ketika kalian janin

di dalam perut ibu-ibu kamu
An-Najm:32

َر َوٱأْلَفْـَِٔدةَ ْمعَ َوٱأْلَبْصَٰ ُقْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan dia yang dia telah menjadikan kalian
dan dia menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan

hati

Al-Mulk:23
أَنَشأَُكْم

َل َمرٍَّة ُقْل يُْحِييَها ٱلَِّذٓى أَنَشأََهآ أَوَّ
kamu hendaklah mengatakan menghidupkannya yang (ia) telah

menjadikannya paling pertama kali
YaaSiin:79 أَنَشأََهآ

َءأَنتُْم أَنَشأْتُْم َشَجرَتََهآ أَْم نَْحُن ٱمْلُنِشـُٔوَن
apakah kamu (kalian[lk]) menumbuhkanlah pohonnya atau kami

(orang-orang) yang menumbuhkannya
Al-Waqi'a:72 أَنَشأْتُْم

ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka

umat/kurun/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:31

أَنَشأْنَا
ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم ُقُرونًا َءاَخِريَن

kemudian (kami) telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat-
umat/generasi yang lain

Al-
Mu'minuun:42

َولَِٰكنَّآ أَنَشأْنَا ُقُرونًا فَتَطَاَوَل َعَليِْهُم ٱْلُعُمُر
akan tetapi (kami) telah menumbuhkan umat-umat/generasi maka (ia)

menjadi memanjang atas mereka umur
Al-Qashash:45

فََكَسْونَا ٱْلِعظََٰم َلْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَُٰه َخْلًقا َءاَخَر
lalu (kami) membungkus tulang-tulang daging kemudian (kami)

tumbuhkanlah (ia) penciptaan yang lain

Al-
Mu'minuun:14

أَنَشأْنَُٰه
إِنَّآ أَنَشأْنَُٰهنَّ إِنَشآًء

sesungguhnya kami (kami) telah jadikan lah mereka[pr] dengan
kejadian

Al-Waqi'a:35 أَنَشأْنَُٰهنَّ
إِنَّآ أَنَشأْنَُٰهنَّ إِنَشآًء

sesungguhnya kami (kami) telah jadikan lah mereka[pr] dengan
kejadian

Al-Waqi'a:35 إِنَشآًء
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فَأَنَشأْنَا َلُكم ِبِهۦ َجنٍَّٰت مِّن نَِّخيٍل َوأَْعنٍَٰب لَُّكْم
maka (kami) menumbuhkan bagi kalian dengannya surga dari korma

dan anggur-anggur bagi kalian

Al-
Mu'minuun:19

فَأَنَشأْنَا
ؤُا۟ ِفى ٱْلِحْليَِة َوُهَو أََوَمن يُنَشَّ

atau setiap orang di dalam (kalian) bertasbih dan dia Az-Zukhruf:18 ِفى
إِنَّ نَاِشئََة ٱلَّيِْل ِهىَ أََشدُّ َوطْـًٔا َوأَْقَوُم ِقياًل

sesungguhnya bangun malam dia paling keras/berat injakan dan dia
menguatkan perkataan

Al-
Muzzammil:6

نَاِشئََة
فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم َوأَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن

maka kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kami
telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat/kurun/generasi yang

lain

Al-An'aam:6
َوأَنَشأْنَا

َوأَنَشأْنَا بَْعَدَها َقْوًما َءاَخِريَن
dan kami telah menumbuhkan sesudahnya kaum yang lain

Al-Anbiyaa':11

َعَلىٰٓ أَن نُّبَدَِّل أَْمثََٰلُكْم َونُنِشئَُكْم ِفى َما اَل تَْعَلُموَن
atasku/terhadapku bahwa diganti serupa kalian dan menumbuhkan

kamu di dalam apa tidak kalian mengetahui
Al-Waqi'a:61 َونُنِشئَُكْم

َحاَب ٱلثَِّقاَل ُهَو ٱلَِّذى يُِريُكُم ٱْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنِشئُ ٱلسَّ
dia yang diperlihatkan kepada kalian (olehnya kilat ketakutan dan

harapan / keinginan dan menumbuhkan awan tebal/mendung
Arraad:12 َويُنِشئُ

ثُمَّ الـلَّـُه يُنِشئُ ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلَِخرَةَ
kemudian Allah ditumbuhkan kejadian akhirat Al-Ankabuut:20 يُنِشئُ

ثُمَّ الـلَّـُه يُنِشئُ ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلَِخرَةَ
kemudian Allah ditumbuhkan kejadian akhirat Al-Ankabuut:20 ٱلنَّْشأَةَ

َوأَنَّ َعَليِْه ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلُْخَرٰى
dan bahwasannya atasnya kejadian yang lain

An-Najm:47

ُروَن َوَلَقْد َعلِْمتُُم ٱلنَّْشأَةَ ٱأْلُوَلىٰ فََلواَْل تَذَكَّ
dan sesungguhnya kalian telah mengetahui kejadian pertama/dahulu

maka mengapa tidak kalian ingat
Al-Waqi'a:62

َوَلُه ٱْلَجَواِر ٱمْلُنَشـَٔاُت ِفى ٱْلبَْحِر َكٱأْلَْعلَٰمِ
dan bagi-Nya (ia/sesuatu) yang beredar/mengalir (kapal-kapal)

(ia[pr]) yang tumbuh di dalam lautan seperti gunung-gunung
Ar-Rahman:24 ٱمْلُنَشـَٔاُت
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َءأَنتُْم أَنَشأْتُْم َشَجرَتََهآ أَْم نَْحُن ٱمْلُنِشـُٔوَن
apakah kamu (kalian[lk]) menumbuhkanlah pohonnya atau kami

(orang-orang) yang menumbuhkannya
Al-Waqi'a:72 ٱمْلُنِشـُٔوَن
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ر ش ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna publikasi, terbitan,

pengumuman, cetakan, pengeluaran, penerbit, penerbitan , isu, persoalan,
emisi, nomor, pokok persoalan, edisi, keluaran buku, jejak, kesan,

tindasan, tindihan, rekam, jumlah, angka, bilangan, lagu, terbitan ,
penyebaran, tersebarnya, olesan, perbedaan, lebar, lumuran, pertebaran,

penaburan, pembubaran, bubaran, pengusiran, difusi, perbauran,
transmisi, penularan, pengiriman, persneling, penjangkitan, perambatan,

pembiakan, penyiaran, perkembang-biakan, penghamburan, sejumlah
kecil, proliferasi, pertambahan cepat, pemberitahuan, pemakluman

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyebar, tersebar,
menyebarkan, meluas, menjalar, menular, meliputi, mengaparkan,

berbaris, menyebarluaskan, menaburkan, menebarkan, menanamkan,
menabur, mendistribusikan, membagikan, menyalurkan, membagi,

mengedarkan, memperbanyak, memperkembangbiakkan, membiakkan,
memperbanyakkan, membaur, memencarkan, menghamburkan, bubar,

menghilangkan, menghalau, mengusir, menyerakkan, mengirimkan,
menularkan, meneruskan, membawa, mewariskan, menanam,

berkembang biak, berhasil banyak, berlemparan, menjadikan buah mulut,
berlempar-lemparan, terhampar, menceraiberaikan, melemparkan ke

mana-mana, berhasil, berhasil menipu, memulai, memulakan, menyerang,
menyebarkan, menerbitkan, terbit, mengumumkan, memuat,

mengeluarkan, mencetak, memberikan, memunculkan, memadamkan,
mengibarkan, menggantungkan, menghasilkan, memproduksi, membuat,
menciptakan, menimbulkan, menunjukkan, melahirkan, beranak, turun,

lolos, melarikan diri, meloloskan diri, menerbitkan, membuahkan,
menjadikan, melakukan, buat, menjadi

۟ فَٱنتَِشُروا فَأَنَشرْنَا تَنتَِشُروَن ِبُمنَشِريَن أَنَشرَهُۥ
maka

bertebaranlah/keluarlah
lalu (kami)

kembang biakkan
(kalian)

mengembang biak
dengan orang-

orang yang
dibangkitkan

(ia) menyebabkan
membangkitkan

رَةً مُّنَشَّ مُّنتَِشٌر مَّنُشوٍر َمنُشوًرا فَٱنتَِشُروا۟
orang[pr] yang

berterbaran
(ia[lk]) yang dalam
kondisi beterbaran

(ia[lk]) yang
dibentangkan yang dibuka maka

bertebaranlah/keluarlah

َويَنُشُر نُِشرَْت نُُشوًرا نَْشًرا رَةً مُّنَشَّ
dan menyebarkan telah disebarkanlah kebangkitan sebaran seluas-

luasnya
orang[pr] yang

berterbaran
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ٱلنُُّشوُر يُنِشُروَن
dibangkitkan kembali disebarkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ إِذَا َشآَء أَنَشرَهُۥ
kemudian apabila ia menghendaki (ia) menyebabkan membangkitkan Abasa:22 أَنَشرَهُۥ

إِْن ِهىَ إاِلَّ َمْوتَتُنَا ٱأْلُوَلىٰ َوَما نَْحُن ِبُمنَشِريَن
bahwa dia kecuali kematian kami pertama/dahulu dan tidak kami

dengan orang-orang yang dibangkitkan
Ad-Dukhaan:35 ِبُمنَشِريَن

ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بََشٌر تَنتَِشُروَن
kemudian tiba-tiba kalian seorang manusia (kalian) mengembang

biak
Ar-Ruum:20 تَنتَِشُروَن

يْتًا َكذَٰلَِك تُْخرَُجوَن فَأَنَشرْنَا ِبِهۦ بَْلَدةً مَّ
lalu (kami) kembang biakkan dengannya negeri orang yang mati

seperti itulah kalian dikeluarkan
Az-Zukhruf:11 فَأَنَشرْنَا

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwakalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53
۟ فَٱنتَِشُروا

َلٰوةُ فَٱنتَِشُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَِإذَا ُقِضيَِت ٱلصَّ
maka apabila telah diselesaikan sholat maka bertebaranlah kamu di

dalam muka bumi
Al-Jumu'ah:10

َونُْخِرُج َلُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِكتَٰبًا يَْلَقىُٰه َمنُشوًرا
dan akan dikeluarkan baginya pada hari kiamat-kiamat suatu

kewajiban menemuinya yang dibuka
Al-Isra:13 َمنُشوًرا

ِفى َرقٍّ مَّنُشوٍر
di dalam lembaran (ia[lk]) yang dibentangkan Ath-Thuur:3 مَّنُشوٍر
رُُهْم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجرَاٌد مُّنتَِشٌر ًعا أَبْصَٰ ُخشَّ

sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-
akan belalang (ia[lk]) yang dalam kondisi beterbaran

Al-Qamar:7 مُّنتَِشٌر
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رَةً نُْهْم أَن يُؤْتَىٰ ُصُحفًا مُّنَشَّ بَْل يُِريُد ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
bahkan dia menghendaki tiap seseorang dari mereka untuk dia

memberikan lembaran-lembaran orang[pr] yang berterbaran

Al-
Muddaththir:52

رَةً مُّنَشَّ

َوٱلنَِّٰشرَِٰت نَْشًرا
dan orang[pr] yang menyebarkan sebaran seluas-luasnya Al-Mursalaat:3 نَْشًرا

واََل يَْملُِكوَن َمْوتًا واََل َحيَٰوةً واََل نُُشوًرا
dan tidak menguasai kematian dan tidak kehidupan dan tidak

kebangkitan
Al-Furqon:3 نُُشوًرا

 أَفََلْم يَُكونُوا۟ يََرْونََها بَْل َكانُوا۟ اَل يَرُْجوَن نُُشوًرا
apakah maka tidak adalah mereka melihatnya[pr] bahkan adalah

mereka tidak mereka mengharapkan kebangkitan
Al-Furqon:40

 َوَجَعَل ٱلنََّهاَر نُُشوًرا
dan dia menjadikan siang kebangkitan

Al-Furqon:47

ُحُف نُِشرَْت إِذَا ٱلصُّ َو
dan apabila lembaran-lembaran / catatan telah disebarkanlah At-Takwiir:10 نُِشرَْت

َما َقنَطُوا۟ َويَنُشُر رَْحَمتَُهۥ َوُهَو ٱْلَولِىُّ ٱْلَحِميُد
apa (mereka) putus asa dan menyebarkan rahmat-nya dan dia

pelindung Maha Terpuji
Asy-Syuura:28 َويَنُشُر

َوٱلنَِّٰشرَِٰت نَْشًرا
dan orang[pr] yang menyebarkan sebaran seluas-luasnya Al-Mursalaat:3 َوٱلنَِّٰشرَِٰت

فَأُْوۥٓا۟ إَِلى ٱْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم َربُُّكم مِّن رَّْحَمِتِهۦ
maka carilah tempat perlindungan kedalam gua

menyebarkan/melimpahkan bagi kalian tuhan kalian dari rahmat-nya
Al-Kahfi:16 يَنُشْر

أَمِ ٱتََّخذُٓوا۟ َءالَِهًة مَِّن ٱأْلَرِْض ُهْم يُنِشُروَن
ataukah/apakah mereka mengambil/menjadikan tuhan-tuhan dari

bumi mereka (tuhan-tuhan) disebarkan
Al-Anbiyaa':21 يُنِشُروَن

فَأَْحيَيْنَا ِبِه ٱأْلَرَْض بَْعَد َمْوِتَها َكذَٰلَِك ٱلنُُّشوُر
lalu (kami) menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya

seperti itulah dibangkitkan kembali
Faathir:9 ٱلنُُّشوُر

إَِليِْه ٱلنُُّشوُر زِْقِهۦ َو  فَٱْمُشوا۟ ِفى َمنَاِكِبَها وَُكُلوا۟ ِمن رِّ
maka berjalanlah kamu di dalam persimpangannya dan kalian
hendaklah memakan dari sebagian rizki-nya dan kepada-Nya

dibangkitkan kembali

Al-Mulk:15
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ز ش ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebangkitan, kenaikan,

penerbitan, tambahan, bangkit, gerakan, adukan, kengerian, kejijikan,
perasaan muak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, naik, bangkit, muncul, terbit,
bangun, bertambah, membangkit, datang, timbul, mendekat,
menggerakkan, membangkitkan, mengaduk, menggegerkan,

mendebarkan, memberontak, berevolusi, merasa jijik, merasa ngeri,
memuakkan

۟ ٱنُشزُوا نُنِشزَُها نُُشوزَُهنَّ نُُشوزًا فَٱنُشزُوا۟
(kalian[lk])
bangunlah

disusunnya
kembali

'nusyuz'nya/kedurhakaan
mereka[pr]

nusyuz/membuat
kesalahan maka bangunlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ إِذَا ِقيَل ٱنُشزُوا۟ فَٱنُشزُوا َو
dan apabila dia dikatakan (kalian[lk]) bangunlah maka bangunlah

Al-
Mujaadilah:11 ۟ فَٱنُشزُوا

إِِن ٱْمَرأَةٌ َخافَْت ِمۢن بَْعلَِها نُُشوزًا أَْو إِْعَراًضا َو
dan jika seorang wanita dia takut/khawatir dari suaminya

nusyuz/membuat kesalahan atau penciptaan dalam perpalingan
An-Nisa:128 نُُشوزًا

َوٱلَِّٰتى تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َوٱْهُجُروُهنَّ ِفى ٱمْلََضاِجعِ َوٱْضِربُوُهنَّ
dan wanita-wanita yang kalian takut 'nusyuz'nya/kedurhakaan

mereka[pr] maka (mereka) menasehati mereka[pr] dan
pindahkan/pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan pukullah

mereka

An-Nisa:34
نُُشوزَُهنَّ

َوٱنظُْر إَِلى ٱْلِعظَامِ َكيَْف نُنِشزَُها
dan lihatlah kepada tulang belulang bagaimana menurut disusunnya

kembali
Al-Baqarah:259 نُنِشزَُها

إِذَا ِقيَل ٱنُشزُوا۟ فَٱنُشزُوا۟ َو
dan apabila dia dikatakan (kalian[lk]) bangunlah maka bangunlah

Al-
Mujaadilah:11 ۟ ٱنُشزُوا
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ط ش ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lincah, giat, dingin, tajam,

ramai, ringan kaki, bernyawa, jahe, halia, kelincahan, orang berambut
perang, bangun

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengaktifkan, menggerakkan,
menggiatkan, menghidupkan, mempergiat, mempergiatkan,

meradioaktifkan, meramaikan, menggembirakan, menjadi riang,
menjiwai, memperhidup, menggelorakan, menyemarakkan,

menggairahkan, merangsang, mendorong, mencambuk, menstimulir,
melapangkan, memperlapang, mengaktifkan kembali, menggiatkan

kembali, memacu, membumbui dgn jahe, membumbui dgn halia,
mempercepat, mempercepatkan, mencepatkan, menjadi lebih cepat,
memperlancar, memperkencangkan, memperlekas, mempersegera,

mempersegerakan, memperderas, mengeras, menjadi keras, mengeraskan,
memperkeras, membatu, memperkeraskan, menegarkan, mempertegar,

membajakan, mengangkat, menaikkan, memperbaiki, meninggikan,
mempertinggi, mengambil, membawa, menjemput, menangkap,

mendapati, membeli, memungut, meneruskan, menambah, memperoleh,
mendapat, maju, belajar, menambahkan, ketularan, menangkapi,

mengenal, memberikan tenaga, memberikan, menganugerahi,
melimpahkan, bersenandung, menyanyi kecil, mendengung, mengumbang,

membangunkan, menggugah, bangun

َوٱلنَِّٰشطَِٰت نَْشطًا
dan orang[pr] yang mencabut cabutan perlahan-lahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلنَِّٰشطَِٰت نَْشطًا
dan orang[pr] yang mencabut cabutan perlahan-lahan An-Naziaat:2 نَْشطًا

َوٱلنَِّٰشطَِٰت نَْشطًا
dan orang[pr] yang mencabut cabutan perlahan-lahan An-Naziaat:2 َوٱلنَِّٰشطَِٰت
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ب ص ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penipuan, olokan, hal

berkelakuan nakal, pengecohan, perdayaan, arca.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendirikan, mempersiapkan,

mengadakan, menyebabkan, mulai, mentraktir, memperdirikan,
memasang, menempatkan, memasangkan, melantik, mengukuhkan,

mengajukan, membangun, menginap, membuat, mengatur, menyediakan,
mencalonkan diri, menaikkan, memberi, menyumbangkan, mencalonkan,

mengangkat, mencadangkan, menunjuk, memberi nama, merupakan,
menegakkan, membenarkan, menguasakan, memangkatkan, menipu,

mengecoh, memperdaya, memperdayakan, menggait, mendaya,
mendayakan, memukul, memberikan hak, mengset.

نَِصيبًا نََصٌب نََصبًا فَٱنَصْب ِبنُْصٍب
bagian/sebagian

besar kelelahan keletihan maka kerja keraslah
kamu

dengan
kesombongan

نَِصيبُُهم نَِصيبَُهْم نَِصيبََك نَِصيٌب نَِصيبًا
bagian mereka bagian mereka bahagianmu[lk] pembagian besar bagian/sebagian

besar

نَّاِصبٌَة نُِصيُب نُِصبَْت نُُصٍب نَِصيبُُهم
(ia[pr]) yang

letih/kepayahan (kami) dilimpahkan telah ditegakkan berhala-berhala bagian mereka

ٱلنُُّصِب
berhala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يْطَُٰن ِبنُْصٍب َوَعذَاٍب ِنىَ ٱلشَّ أَنِّى َمسَّ

sesungguhnya aku benar-benar menimpaku syaitan dengan
kesombongan dan siksaan

Shaad:41 ِبنُْصٍب
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فَِإذَا فََرْغَت فَٱنَصْب
maka apabila (kamu) menyelesaikan/bertindak maka kerja keraslah

kamu
Ash-Sharh:7 فَٱنَصْب

ذَا نََصبًا َلَقْد َلِقينَا ِمن َسفَرِنَا هَٰ
sesungguhnya (kami) menemui dari perjalan ksmi ini keletihan Al-Kahfi:62 نََصبًا

واََل نََصٌب واََل َمْخَمَصٌة ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan tidak kelelahan dan tidak kelaparan di dalam jalan Allah At-Taubah:120 نََصٌب

ُهْم ِفيَها نََصٌب  اَل يََمسُّ
tidak (ia) akan menimpa mereka didalamnya kelelahan

Al-Hijr:48

نَا ِفيَها ُلُغوٌب نَا ِفيَها نََصٌب واََل يََمسُّ اَل يََمسُّ
tidak menyentuh kami di dalamnya kelelahan dan tidak menyentuh

kami di dalamnya keletihan / kelesuan
Faathir:35

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
Ali-Imran:23 نَِصيبًا

ا َقلَّ ِمنُْه أَْو َكثَُر نَِصيبًا مَّفُْروًضا ِممَّ
dari apa sedikit dari padanya atau ia memperbanyak bagian/sebagian

besar yang ditentukan
An-Nisa:7

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:44

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ نَِصيبًا مَِّن ٱْلِكتَِٰب
apakah tidak kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:51

لََّعنَُه الـلَّـُه َوَقاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا مَّفُْروًضا
dia mengutukinya Allah dan dia mengucapkan sungguh dia akan

mengambil dari hamba-hamba-mu bagian/sebagian besar yang
ditentukan

An-Nisa:118

مِ نَِصيبًا ا ذََرأَ ِمَن ٱْلَحرِْث َوٱأْلَنْعَٰ  َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ِممَّ
dan mereka menjadikan untuk Allah dari apa dia sebarkan dari ladang

dan binatang ternak bagian/sebagian besar
Al-An'aam:136

ا َرزَْقنَُٰهْم َويَْجَعُلوَن مِلَا اَل يَْعَلُموَن نَِصيبًا مِّمَّ
dan menjadikan untuk apa tidak mereka mengetahui bagian/sebagian

besar dari apa kami rizqikan kepada mereka
An-Nahl:56

ْغنُوَن َعنَّا نَِصيبًا مَِّن ٱلنَّاِر فََهْل أَنتُم مُّ
maka apakah kalian orang-orang yang kaya dari kami

bagian/sebagian besar dari neraka
Ghafir:47
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۟ ا َكَسبُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم نَِصيٌب مِّمَّ
itulah mereka bagi mereka pembagian besar dari apa mereka telah

melakukan
Al-Baqarah:202 نَِصيٌب

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
bagi orang laki-laki pembagian besar dari apa dia meninggalkan

kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7

۟ ا ٱْكتََسبُوا بَْعَضُكْم َعَلىٰ بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
sebagian kalian atas/terhadap bagian bagi orang laki-laki pembagian

besar dari apa mereka melakukan
An-Nisa:32

ا ٱْكتََسنْبَ َوْسـَُٔلوا۟ الـلَّـَه ِمن فَْضلِِهۦٓ َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa mereka

melakukan dan mohonlah Allah dari karunianya
An-Nisa:32

أَْم َلُهْم نَِصيٌب مَِّن ٱمْلُْلِك
atau bagi mereka pembagian besar dari kerajaan

An-Nisa:53

مَّن يَْشفَعْ َشفََٰعًة َحَسنًَة يَُكن لَُّهۥ نَِصيٌب مِّنَْها
barang siapa dia memberi syafaat/pertolongan syafa'at/pertolongan

baik adalah dia baginya pembagian besar daripadanya
An-Nisa:85

ِفِريَن نَِصيٌب إِن َكاَن لِْلكَٰ  َو
dan jika adalah dia bagi orang-orang kafir pembagian besar

An-Nisa:141

واََل تَنَس نَِصيبََك ِمَن ٱلدُّنْيَا
dan jangan melupakan bahagianmu[lk] dari dunia Al-Qashash:77 نَِصيبََك

نُُكْم فَـَٔاتُوُهْم نَِصيبَُهْم َوٱلَِّذيَن َعَقَدْت أَيْمَٰ
dan orang-orang yang ia mengikat tangan kanan kalian maka berilah

mereka bagian mereka
An-Nisa:33 نَِصيبَُهْم

إِنَّا مَلَُوفُّوُهْم نَِصيبَُهْم َغيَْر َمنُقوٍص َو
dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan mereka bagian

mereka tidak / bukan / selain (ia[lk]) yang dikurangi
Huud:109

أُ۟ولَِٰٓئَك يَنَاُلُهْم نَِصيبُُهم مَِّن ٱْلِكتَِٰب
itulah mereka mereka memperoleh bagian mereka dari kitab Al-A'raaf:37 نَِصيبُُهم

َكأَنَُّهْم إَِلىٰ نُُصٍب يُوِفُضوَن
seakan-akan mereka kepada berhala-berhala dipercepat Al-Ma'arij:43 نُُصٍب
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َوإَِلى ٱْلجِبَاِل َكيَْف نُِصبَْت
dan kepada gunung-gunung bagaimana menurut telah ditegakkan

Al-
Ghaashiyah:19 نُِصبَْت

نُِصيُب ِبرَْحَمِتنَا َمن نََّشآُء واََل نُِضيعُ أَْجَر ٱمْلُْحِسِننَي
(kami) dilimpahkan dengan rahmat / kasih-sayang kami siapa dia

menghendaki dan tidak disia-siakan pahala orang-orang yang berbuat
baik

Yusuf:56
نُِصيُب

َعاِمَلٌة نَّاِصبٌَة
(ia[pr]) yang berbuat (ia[pr]) yang letih/kepayahan Al-Ghaashiyah:3 نَّاِصبٌَة

َوَما َلُهۥ ِفى ٱأْلَِخرَِة ِمن نَِّصيٍب
dan tidak baginya di dalam akhirat dari pembagian besar Asy-Syuura:20 نَِّصيٍب

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib
dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90 َوٱأْلَنَصاُب

يْتُْم َوَما ذُِبحَ َعَلى ٱلنُُّصِب إاِلَّ َما ذَكَّ
kecuali dan tidak kalian menyembelih dan tidak dia disembelih

atas/terhadap berhala
Al-Maidah:3 ٱلنُُّصِب
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ت ص ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pendengaran, perhatian,

pencarian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendengar, mencari,
mendengarkan, memperhatikan, tunduk, mendengar-dengarkan

۟ َوأَنِصتُوا أَنِصتُوا۟
dan (kalian) diamlah / perhatikanlah (kalian) diamlah / perhatikanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

۟ ا َحَضُروهُ َقاُلٓوا۟ أَنِصتُوا فََلمَّ
maka tatkala mereka menghadirinya mereka berkata (kalian) diamlah

/ perhatikanlah
Al-Ahqaaf:29 ۟ أَنِصتُوا

َوأَنِصتُوا۟ َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan (kalian) diamlah / perhatikanlah agar supaya kaliankalian

mendapat rahmat
Al-A'raaf:204 ۟ َوأَنِصتُوا
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ح ص ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna desakan, peringatan,

dorongan, khotbah, cambukan, kotbah, pengacara, saran, teguran, nasihat
yg baik, rencana, perundingan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberitahu, menganjurkan,
menegur, memperingatkan, mengingatkan, berkhotbah, mengajarkan,

berkotbah, menasihati, memberi nasihat, sarankan, menyarankan,
mendesak, mendorong, menasihatkan, rekomendasikan, memujikan,
memuji kebaikan, menyampaikan salam, memaklumkan, memberi

petunjuk, membunuh, memberi peringatan, mengatakan secara rahasia,
menuangkan, mempertimbangkan.

نَِٰصُحوَن نََصُحوا۟ نَاِصحٌ َلنَِٰصُحوَن أَنَصحَ
orang-orang yang
telah menasehati

(mereka) memberi
nasehat yang menasehati

sungguh orang-
orang yang telah

menasehati
(ia) menyebabkan
memberi nasehat

َونََصْحُت َوأَنَصحُ نَُّصوًحا نُْصِحىٓ نَِٰصُحوَن
dan aku memberi

nasehat dan aku menasehati sungguh-sungguh
nasehat ichlas nasehatku orang-orang yang

telah menasehati

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل يَنفَُعُكْم نُْصِحىٓ إِْن أَرَدتُّ أَْن أَنَصحَ َلُكْم
dan tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian nasehatku jika apakah

(aku) hendak akan (ia) menyebabkan memberi nasehat bagi kalian
Huud:34 أَنَصحَ

إِنَّا َلُهۥ َلنَِٰصُحوَن َو
dan sesungguhnya kami baginya sungguh orang-orang yang telah

menasehati
Yusuf:11 َلنَِٰصُحوَن

َوأَنَا۠ َلُكْم نَاِصحٌ أَِمنٌي
dan aku bagi kalian yang menasehati kepercayaan Al-A'raaf:68 نَاِصحٌ

إِذَا نََصُحوا۟ لِـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َما َعَلى ٱمْلُْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل
apabila (mereka) memberi nasehat kepada Allah dan rasul-nya tidak

atas/terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dari jalan
At-Taubah:91 ۟ نََصُحوا
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يَْكفُُلونَُهۥ َلُكْم َوُهْم َلُهۥ نَِٰصُحوَن
akan memeliharanya bagi kalian dan mereka baginya orang-orang

yang telah menasehati
Al-Qashash:12 نَِٰصُحوَن

واََل يَنفَُعُكْم نُْصِحىٓ إِْن أَرَدتُّ أَْن أَنَصحَ َلُكْم
dan tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian nasehatku jika apakah

(aku) hendak akan (ia) menyebabkan memberi nasehat bagi kalian
Huud:34 نُْصِحىٓ

نَُّصوًحا َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يَُكفَِّر َعنُكْم َسيِّـَٔاِتُكْم إِنََّك َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
sungguh-sungguh nasehat ichlas dia mudah-mudahan tuhan kalian

akan sungguh-sungguh akan menghapus dari kalian kesalahan-
kesalahan kalian sesungguhnya kamu atas/terhadap setiap sesuatu

yang menguasi

At-Tahriim:8
نَُّصوًحا

لَِٰت َربِّى َوأَنَصحُ َلُكْم أُبَلُِّغُكْم رِسَٰ
aku menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku dan aku menasehati

bagi kalian
Al-A'raaf:62 َوأَنَصحُ

َونََصْحُت َلُكْم َولَِٰكن الَّ تُِحبُّوَن ٱلنَِّٰصِحنَي
dan aku memberi nasehat bagi kalian akan tetapi tidak kalian

mencintai orang-orang yang memberi nasehat
Al-A'raaf:79 َونََصْحُت

ِفِريَن َونََصْحُت َلُكْم فََكيَْف َءاَسىٰ َعَلىٰ َقْومٍ كَٰ
dan aku memberi nasehat bagi kalian maka bagaimana aku bersedih

hati / putus asa atas/terhadap kaum/orang-orang orang-orang kafir
Al-A'raaf:93

َوَقاَسَمُهَمآ إِنِّى َلُكَما مَلَِن ٱلنَِّٰصِحنَي
dan dia menyumpah kepada keduanya sesungguhnya aku bagi kamu

berdua sungguh dari/termasuk orang-orang yang memberi nasehat
Al-A'raaf:21 ٱلنَِّٰصِحنَي

 َونََصْحُت َلُكْم َولَِٰكن الَّ تُِحبُّوَن ٱلنَِّٰصِحنَي
dan aku memberi nasehat bagi kalian akan tetapi tidak kalian

mencintai orang-orang yang memberi nasehat
Al-A'raaf:79

 فَٱْخُرْج إِنِّى َلَك ِمَن ٱلنَِّٰصِحنَي
maka keluarlah kamu sesungguhnya aku kepadamu dari/termasuk

orang-orang yang memberi nasehat
Al-Qashash:20
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ر ص ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jaya, wijaya, kewijayaan,

keberhasilan, hasil, jaya, wijaya, kewijayaan, keberhasilan, hasil,
kejayaan, keagungan, kebanggaan, keindahan, cahaya kemuliaan, pohon

salam, kemenangan , sukses, kesuksesan, hasil baik, keberhasilan ,
pukulan, ketulan, tindakan yg mengenai sasaran, prestasi, pencapaian,
hasil yg dicapai, hasil yg diperoleh, kemasyhuran, penghargaan umum,

hasil positif, ucapan semoga saudara berhasil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menang, berhasil, menjadikan

bangga, membuat berhasil, membuat indah, membuat kemuliaan,
membuat kesuksesan

أَنَصاِرٓى أَنَصاُر أَنَصاَر أَنَصاٍر أَنَصاًرا
menjadi penolong-

penolongku penolong-penolong penolong-penolong para penolong penolong

۟ تَنُصُروا تَنتَِصَراِن ِبنَْصرِِهۦ ِبنَْصِر أَنَصاِرٓى
menolong (kalian berdua)

menolong
dengan

pertolongannya dengan pertolongan menjadi penolong-
penolongku

فَٱنتَِصْر تُنَصُروَن تَنَاَصُروَن تَنُصُروهُ تَنُصُروا۟
maka tolonglah

(aku) (kalian[k]) ditolong kamu tolong-
menolong menolongnya menolong

َليَنُصرَنَُّه َلنَنُصُر َلنَنُصرَنَُّكْم فَٱنُصرْنَا فَٱنتَِصْر
sungguh akan
menolongnya

benar-benar
menolong

niscaya akan
membantu kalian

maka tolonglah
kami

maka tolonglah
(aku)

ُمنتَِصِريَن ُمنتَِصًرا َمنُصوًرا َلٱنتََصَر َليَنُصرَنَُّه
orang-orang

yangdalam kondisi
ditolong

orang yang dalam
kondisi ditolong yang ditolong Dia tidak menolong sungguh akan

menolongnya

نَاِصَر نَاِصٍر نَاِصًرا مُّنتَِصٌر ُمنتَِصِريَن
(ia[lk]) yang

menolong
yang sangat

penolong
yang sangat
menolong

(ia[lk]) yang dalam
kondisi ditolong

orang-orang
yangdalam kondisi

ditolong
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َرٰى نَصَٰ نََصرَُهُم نََصرَهُ نََصرَُكُم نَاِصَر
nasrani (ia) menolong

mereka (ia) menolongnya ia menolong kalian (ia[lk]) yang
menolong

نَْصًرا نَِصيٍر نَِصيًرا َرىٰٓ نَصَٰ َرٰى نَصَٰ
pertolongan yang sangat

penolong
yang sangat
menolong nasrani nasrani

نَْصرَُكْم نَْصرَاِنيًّا نَْصَر نَْصٌر نَْصًرا
menolong kalian orang nasrani pertolongan pertolongan pertolongan

نَْصرِِهْم نَْصرُنَا نَْصُر نَْصرَُهْم نَْصرَُكْم
menolong
mereka[lk] pertolongan pertolongan menolong

mereka[lk] menolong kalian

نَِّٰصِريَن نَِّصيٍر نَِّصيًرا نََّصُروُهْم نَْصرِِهْم
para penolong yang sangat

penolong
yang sangat
menolong

(mereka) menolong
mereka

menolong
mereka[lk]

َونََصرْنَُٰه َونََصُروهُ َوَليَنُصَرنَّ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ نَِّٰصِريَن
dan (kami) telah

menolongnya
dan (mereka)
menolongnya

dan sungguh akan
menolong

dan kamu sungguh
menolongnya para penolong

َويَنُصُروَن َويَنُصرََك َونَِصيًرا َونََصرْنَُٰهْم َونََصرْنَُٰه
dan menolong dan (ia) menolong

kamu dan penolong dan (kami)
menolong mereka

dan (kami) telah
menolongnya

َوٱأْلَنَصاِر َرىٰٓ َوٱلنَّصَٰ َرٰى َوٱلنَّصَٰ َويَنُصرُْكْم َويَنُصُروَن
dan orang-orang

anshor
dan orang-orang

nasrani
dan orang-orang

nasrani
dan akan menolong

kalian[lk] dan menolong

۟ وَّنََصُرٓوا َوٱنُصرْنَا َوٱنُصُرٓوا۟ َوٱنتََصُروا۟ َوٱأْلَنَصاِر
dan (mereka)

memberi
pertolongan

dan kamu hendaklah
menolong kami dan tolonglah

dan mereka
mendapat

pertolongan
dan orang-orang

anshor
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يَنُصرُُكم يَنُصُر يَنُصرَهُ يَنتَِصُروَن وَّنََصُرٓوا۟
menolong kalian menolong menolongnya akhirnya membela

diri
dan (mereka)

memberi
pertolongan

يَنُصرُهُۥٓ يَنُصرُهُۥ يَنُصرُِنى يَنُصرُنَا يَنُصرُُكم
menolong-nya menolong-nya menolongku menolong kami menolong kalian

يَنُصُرونَُهْم يَنُصُرونَُهم يَنُصُرونَُكْم
menolong menolong dapat menolong kalian[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََلْم يَجُِدوا۟ َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه أَنَصاًرا
maka mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah penolong Nuh:25 أَنَصاًرا

فَِإنَّ الـلَّـَه يَْعَلُمُهۥ َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
maka sesungguhnya Allah dia mengetahuinya dan tidak bagi orang-

orang yang dzalim dari para penolong
Al-Baqarah:270 أَنَصاٍر

 فََقْد أَْخزَيْتَُهۥ َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
maka sesungguhnya telah kamu menghinakan ia dan tidak bagi

orang-orang dzalim dari para penolong
Ali-Imran:192

 َوَمأَْوىُٰه ٱلنَّاُر َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
dan tempatnya neraka dan tidak orang-orang yang dzalim dari para

penolong
Al-Maidah:72

۟ يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُكونُٓوا۟ أَنَصاَر الـلَّـِه فَأَيَّْدنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا
ظَِٰهِريَن

wahai orang-orang yang mereka mengimani adalah mereka
penolong-penolong Allah maka (kami) memberi kekuatan orang-

orang yang mereka mengimani atas/terhadap musuh-musuh mereka
maka mereka mejadi orang-orang yang menang

Ash-Shaff:14

أَنَصاَر

نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوٱْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
kami penolong-penolong Allah kami telah beriman kepada Allah dan

kamu hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang
mematuhi / menyerahkan diri

Ali-Imran:52
أَنَصاُر
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َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر الـلَّـِه
dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia kami penolong-

penolong Allah
Ash-Shaff:14

َقاَل َمْن أَنَصاِرٓى إَِلى الـلَّـِه َقاَل ٱْلَحَواِريُّوَن
dia mengatakan siapa menjadi penolong-penolongku kepada/untuk

Allah dia mengatakan pengikut-pengikut yang setia
Ali-Imran:52 أَنَصاِرٓى

َمْن أَنَصاِرٓى إَِلى الـلَّـِه
siapakah menjadi penolong-penolongku kepada Allah

Ash-Shaff:14

ِبنَْصِر الـلَّـِه يَنُصُر َمن يََشآُء
dengan pertolongan Allah menolong siapadia kehendaki Ar-Ruum:5 ِبنَْصِر

َوالـلَّـُه يَُؤيُِّد ِبنَْصرِِهۦ َمن يََشآُء
dan Allah dia memperkuat dengan pertolongannya daridia kehendaki Ali-Imran:13 ِبنَْصرِِهۦ

 تََخافُوَن أَن يَتََخطَّفَُكُم ٱلنَّاُس فَـَٔاَوىُٰكْم َوأَيََّدُكم ِبنَْصرِِهۦ
kalian takut bahwa/akan menjadi menyambar/menculik kalian

manusia/orang-orang maka (dia) memberi tempat kalian dan (dia)
menguatkan kalian dengan pertolongannya

Al-Anfaal:26

ُهَو ٱلَِّذٓى أَيََّدَك ِبنَْصرِِهۦ َوِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan

orang-orang yang beriman
Al-Anfaal:62

يُرَْسُل َعَليُْكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َونَُحاٌس فَاَل تَنتَِصَراِن
akan dikirimkan atas kalian berdua nyala dari api neraka dan cairan

tembaga maka tidak (kalian berdua) menolong
Ar-Rahman:35 تَنتَِصَراِن

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7 ۟ تَنُصُروا

إاِلَّ تَنُصُروهُ فََقْد نََصرَهُ الـلَّـُه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
jika tidak menolongnya maka sesungguhnya telah (ia) menolongnya

Allah dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
At-Taubah:40 تَنُصُروهُ

َما َلُكْم اَل تَنَاَصُروَن
mengapa bagi kalian tidak kamu tolong-menolong Ash-Shaafaat:25 تَنَاَصُروَن

ثُمَّ اَل تُنَصُروَن
kemudian tidak (kalian[k]) ditolong Huud:113 تُنَصُروَن
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نَّا اَل تُنَصُروَن  اَل تَْجـَُٔروا۟ ٱْليَْوَم إِنَُّكم مِّ
tidak memekik hari ini sesungguhnya kalian dari kami tidak

(kalian[k]) ditolong

Al-
Mu'minuun:65

 أَن يَأِْتيَُكُم ٱْلَعذَاُب ثُمَّ اَل تُنَصُروَن
bahwa dia akan datang kepada kalian azab / siksa kemudian tidak

(kalian[k]) ditolong
Az-Zumar:54

فََدَعا َربَُّهۥٓ أَنِّى َمْغُلوٌب فَٱنتَِصْر
maka (ia) berdo'a tuhannya aku ini (ia[lk]) yang dikalahkan maka

tolonglah (aku)
Al-Qamar:10 فَٱنتَِصْر

ِفِريَن فَٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
maka tolonglah kami atas/terhadap kaum para pembangkang / kafir Al-Baqarah:286 فَٱنُصرْنَا

ِذبُوَن إِن ُقوِتْلتُْم َلنَنُصرَنَُّكْم َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلكَٰ َو
dan jika kalian telah dibunuh niscaya akan membantu kalian dan

Allah dia menjadi saksi sesungguhnya mereka sungguh orang-orang
yang telah mendustakan

Al-Hasyr:11 َلنَنُصرَنَُّكْم

إِنَّا َلنَنُصُر رُُسَلنَا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
sesungguhnya kami benar-benar menolong utusan-utusan kami dan

orang-orang yang mereka mengimani
Ghafir:51 َلنَنُصُر

ثُمَّ بُِغىَ َعَليِْه َليَنُصرَنَُّه الـلَّـُه إِنَّ الـلَّـَه َلَعفُوٌّ َغفُوٌر
kemudian telah dianiaya atasnya sungguh akan menolongnya Allah

sesungguhnya Allah sungguh sangat pemaaf sangat mengampuni
Al-Hajj:60 َليَنُصرَنَُّه

ذَٰلَِك َوَلْو يََشآُء الـلَّـُه َلٱنتََصَر ِمنُْهْم
itu dan jika dia kehendaki Allah Dia tidak menolong dari mereka Muhammad:4 َلٱنتََصَر

فَاَل يُْسرِف فِّى ٱْلَقتِْل إِنَُّهۥ َكاَن َمنُصوًرا
maka jangan dilampaui batas (oleh nya) (kalian) bertasbih

pembunuhan sesungguhnya dia adalah dia yang ditolong
Al-Isra:33 َمنُصوًرا

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ُمنتَِصًرا
dari selain Allah dan tidak adalah dia orang yang dalam kondisi

ditolong
Al-Kahfi:43 ُمنتَِصًرا

فََما ٱْستَطَُٰعوا۟ ِمن ِقيَامٍ َوَما َكانُوا۟ ُمنتَِصِريَن
maka tidak mereka memohon kuasa dari berdiri dan tidak adalah

mereka orang-orang yangdalam kondisi ditolong

Adz-
Dzaariyaat:45

ُمنتَِصِريَن
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أَْم يَُقوُلوَن نَْحُن َجِميعٌ مُّنتَِصٌر
atau mereka mengatakan kami keseluruhan (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) (ia[lk]) yang dalam kondisi ditolong
Al-Qamar:44 مُّنتَِصٌر

فََسيَْعَلُموَن َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا
maka akan mengetahui siapa paling/lebih lemah yang sangat

menolong dan lebih sedikit bilangan / hitungan
Al-Jinn:24 نَاِصًرا

فََما َلُهۥ ِمن ُقوٍَّة واََل نَاِصٍر
maka tidak baginya dari kekuatan dan tidak yang sangat penolong At-Taariq:10 نَاِصٍر

أَْهَلْكنَُٰهْم فَاَل نَاِصَر َلُهْم
kami membinasakanlah mereka maka tidak ada (ia[lk]) yang

menolong bagi mereka
Muhammad:13 نَاِصَر

َوَلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِببَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلٌَّة
dan sesungguhnya ia menolong kalian Allah dengan/dalam (perang)

badar dan kalian lemah/hina
Ali-Imran:123 نََصرَُكُم

َلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِفى َمَواِطَن َكِثيرٍَة َويَْوَم ُحننَْيٍ
sesungguhnya ia menolong kalian Allah di dalam medan perang

sangat banyak dan pada hari (peperangan) hunain
At-Taubah:25

إاِلَّ تَنُصُروهُ فََقْد نََصرَهُ الـلَّـُه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ َحِكيٌم
jika tidak menolongnya maka sesungguhnya telah (ia) menolongnya

Allah dan Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
At-Taubah:40 نََصرَهُ

فََلواَْل نََصرَُهُم ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه ُقْربَانًا َءالَِهةًۢ
maka mengapa tidak (ia) menolong mereka orang-orang yang mereka
mengambil/menjadikan dari selain Allah pendekatan diri tuhan-tuhan

Al-Ahqaaf:28 نََصرَُهُم
َرٰى إاِلَّ َمن َكاَن ُهوًدا أَْو نَصَٰ

kecuali orang adalah dia yahudi atau nasrani Al-Baqarah:111 َرٰى نَصَٰ
َرٰى تَْهتَُدوا۟ َوَقاُلوا۟ ُكونُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ

dan mereka berkata adalah mereka yahudi atau nasrani mereka telah
mendapat petunjuk

Al-Baqarah:135

َرٰى  َكانُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ
adalah mereka yahudi atau nasrani

Al-Baqarah:140

َرٰى  َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82
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َرىٰٓ أََخذْنَا ِميثََٰقُهْم َوِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan dari/diantara orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya

kami nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka
Al-Maidah:14 َرىٰٓ نَصَٰ

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45
نَِصيًرا

 َوَمن يَْلَعِن الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ نَِصيًرا
dan barang siapa dia mengutuk Allah maka sekali-kali tidak dia

mendapatkan baginya yang sangat menolong
An-Nisa:52

 َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا
dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu yang

sangat menolong
An-Nisa:75

 واََل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan janganlah kalian menjadikan dari mereka sebenar-benar

pelindung dan jangan yang sangat menolong
An-Nisa:89

 واََل يَجِْد َلُهۥ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak dia mendapatkan baginya dari selain Allah sebenar-benar

pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:123

 َوَلن تَجَِد َلُهْم نَِصيًرا
dan tidak dia mendapatkan bagi mereka yang sangat menolong

An-Nisa:145

 واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:173

 ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك َعَليْنَا نَِصيًرا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu atas kami yang sangat

menolong
Al-Isra:75

 واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
Al-Ahzab:17

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا الَّ يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا  خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya tidak mereka

mendapatkan sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat
menolong

Al-Ahzab:65

 ثُمَّ اَل يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا
kemudian tidak mereka mendapatkan sebenar-benar pelindung dan

tidak yang sangat menolong
Al-Fath:22
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َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Al-Baqarah:107 نَِصيٍر

 َما َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
tidak bagimu dari Allah dari benar-benar pelindung dan tidak yang

sangat penolong
Al-Baqarah:120

 َوَما َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi mereka di dalam bumi dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
At-Taubah:74

 َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
At-Taubah:116

 ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dari benar-benar pelindung dan tidak yang sangat penolong

Al-Ankabuut:22

 َوٱلظَّٰلُِموَن َما َلُهم مِّن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan orang-orang yang zalim tidaklah bagi mereka dari benar-benar

pelindung dan tidak yang sangat penolong
Asy-Syuura:8

 َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Asy-Syuura:31

واََل يَْستَِطيُعوَن َلُهْم نَْصًرا وآََل أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن
dan tidak mereka mentaati kepada mereka pertolongan dan tidak diri-

diri mereka sendiri menolong kami
Al-A'raaf:192 نَْصًرا

 فََقْد َكذَّبُوُكم ِبَما تَُقوُلوَن فََما تَْستَِطيُعوَن َصرْفًا واََل نَْصًرا
maka sesungguhnya telah (mereka) telah mendustakan (kalian)

dengan/tentang apa kalian mengatakan maka tidak
kuasa/mampu/dapat pemalingan / penolakan dan tidak pertolongan

Al-Furqon:19

َويَنُصرََك الـلَّـُه نَْصًرا َعِزيزًا
dan (ia) menolong kamu Allah pertolongan sungguh pahala / hadiah

Al-Fath:3

بَِّك َليَُقوُلنَّ َوَلِئن َجآَء نَْصٌر مِّن رَّ
dan jika dia datang pertolongan dari tuhanmu tentu akan mengatakan Al-Ankabuut:10 نَْصٌر

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر مَِّن الـلَّـِه َوفَتْحٌ َقِريٌب َوبَشِّ
dan yang lain disukainya pertolongan dari Allah dan kemenangan

sangat dekat dan beritakanlah orang-orang yang beriman
Ash-Shaff:13

أآََل إِنَّ نَْصَر الـلَّـِه َقِريٌب
ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat Al-Baqarah:214 نَْصَر
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نَّا يُْصَحبُوَن اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصَر أَنفُِسِهْم واََل ُهم مِّ
tidak mereka mentaati pertolongan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak

mereka dari kami dibela/ditolong
Al-Anbiyaa':43

َما َكاَن إِبْرَِٰهيُم يَُهوِديًّا واََل نَْصرَاِنيًّا
tidak adalah dia Ibrahim seorang yahudi dan bukan orang nasrani Ali-Imran:67 نَْصرَاِنيًّا

َوٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦ اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُكْم
dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain dia tidak mereka

mentaati menolong kalian
Al-A'raaf:197 نَْصرَُكْم

اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصرَُهْم َوُهْم َلُهْم ُجنٌد مُّْحَضُروَن
tidak mereka mentaati menolong mereka[lk] dan mereka untuk
mereka tentara (mereka) yang dalam kondisi cepatmenghadap

YaaSiin:75 نَْصرَُهْم

َمتَىٰ نَْصُر الـلَّـِه
kapan, bilakah pertolongan Allah Al-Baqarah:214 نَْصُر

وََكاَن َحقًّا َعَليْنَا نَْصُر ٱمْلُؤِْمِننَي
dan ia adalah sebenar-benarnya atas kami pertolongan orang-orang

yang beriman
Ar-Ruum:47

إِذَا َجآَء نَْصُر الـلَّـِه َوٱْلفَتْحُ
apabila dia datang pertolongan Allah dan kemenangan

An-Nasr:1

فََصبَُروا۟ َعَلىٰ َما ُكذِّبُوا۟ َوأُوذُوا۟ َحتَّىٰٓ أَتَىُٰهْم نَْصرُنَا
maka mereka sabar atas/terhadap apa mereka telah didustakan dan
mereka disakiti sehingga/sampai datang pada mereka pertolongan

Al-An'aam:34 نَْصرُنَا
ىَ َمن نََّشآُء أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا۟ َجآَءُهْم نَْصرُنَا فَنُجِّ

sesungguhnya mereka sungguh telah didustakan ia datang kepada
mereka pertolongan maka/lalu sering diselamatkan orang dia

menghendaki

Yusuf:110

إِنَّ الـلَّـَه َعَلىٰ نَْصرِِهْم َلَقِديٌر َو
dan sesungguhnya kami Allah atas/terhadap menolong mereka[lk]

sungguh (ia[lk]) yang telah menguasai
Al-Hajj:39 نَْصرِِهْم

َوَلِئن نََّصُروُهْم َليَُولُّنَّ ٱأْلَْدبََٰر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن
dan sungguh jika (mereka) menolong mereka sungguh akan

dipalingkan mereka[pr] belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Al-Hasyr:12
نََّصُروُهْم

َوٱْجَعل لِّى ِمن لَُّدنَك ُسْلطَٰنًا نَِّصيًرا
dan kamu hendaklah menjadikan bagiku dari sisi kamu kekuasaan

yang sangat menolong
Al-Isra:80 نَِّصيًرا
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َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمن نَِّصيٍر
dan tidak bagi orang-orang yang zalim dari yang sangat penolong Al-Hajj:71 نَِّصيٍر

 َوَجآَءُكُم ٱلنَِّذيُر فَذُوُقوا۟ فََما لِلظَّٰلِِمنَي ِمن نَِّصيٍر
dan datang kepadamu pemberian peringatan maka kalian hendaklah

merasakan maka tidaklah bagi orang-orang zalim dari yang sangat
penolong

Faathir:37

َوَما َلُهم مِّن نَِّٰصِريَن
dan tidak mereka (memperoleh) daripada para penolong Ali-Imran:22 نَِّٰصِريَن

 َوَما َلُهم مِّن نَِّٰصِريَن
dan tidak bagi mereka dari para penolong

Ali-Imran:56

 َوَما َلُهم مِّن نَِّٰصِريَن
dan tidak bagi mereka dari para penolong

Ali-Imran:91

 َوَما َلُهم مِّن نَِّٰصِريَن
dan tidak bagi mereka dari para penolong

An-Nahl:37

 َوَمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصِريَن
dan tempat kembali kalian api/neraka dan tidak bagi kalian dari para

penolong
Al-Ankabuut:25

 َوَما َلُهم مِّن نَِّٰصِريَن
dan tidak bagi mereka dari para penolong

Ar-Ruum:29

ذَا َوَمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصِريَن  هَٰ
ini dan tempat tinggal kalian neraka dan tidak bagi kalian dari para

penolong
Al-Jaatsiyah:34

َ ِبِهۦ َوَلتَنُصرُنَُّهۥ َقاَل َءأَْقَررْتُْم َوأََخذْتُْم َعَلىٰ ذَٰلُِكْم إِْصِرى َلتُؤِْمننُّ
sungguh kamu akan beriman dengannya dan kamu sungguh

menolongnya dia mengatakan kalian apakah mengakui dan kalian
apakah mengambil atas/terhadap yang demikian itu bagi kalian

bebanku / perjanjianku

Ali-Imran:81
َوَلتَنُصرُنَُّهۥ

َوَليَنُصَرنَّ الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥٓ إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
dan sungguh akan menolong Allah orang menolong-nya
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:40 َوَليَنُصَرنَّ
فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبِهۦ َوَعزَُّروهُ َونََصُروهُ َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلنُّوَر

maka orang-orang yang mereka mengimani dengannya dan (mereka)
memuliakannya dan (mereka) menolongnya dan mereka mengikuti

cahaya terang

Al-A'raaf:157 َونََصُروهُ

َونََصرْنَُٰه ِمَن ٱْلَقْومِ ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ
dan (kami) telah menolongnya dari kaum orang-orang yang mereka

telah mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-Anbiyaa':77 َونََصرْنَُٰه
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َونََصرْنَُٰهْم فََكانُوا۟ ُهُم ٱْلغَٰلِِبنَي
dan (kami) menolong mereka maka adalah mereka para pemenang

Ash-
Shaafaat:116 َونََصرْنَُٰهْم

وََكفَىٰ ِبَربَِّك َهاِديًا َونَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu (ia[lk]) yang memberi

petunjuk/pemimpin dan penolong
Al-Furqon:31 َونَِصيًرا

َويَنُصرََك الـلَّـُه نَْصًرا َعِزيزًا
dan (ia) menolong kamu Allah pertolongan sungguh pahala / hadiah Al-Fath:3 َويَنُصرََك

ِدُقوَن َويَنُصُروَن الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصَّٰ
dan menolong Allah dan rasul-nya itulah mereka mereka orang-orang

yang benar
Al-Hasyr:8 َويَنُصُروَن

قَِٰتُلوُهْم يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَليِْهْم
orang-orang yang memerangi mereka diazab mereka Allah dengan

tangan-tangan kalian dan menyebabkab menghinakan mereka[lk] dan
akan menolong kalian[lk] atas mereka

At-Taubah:14
َويَنُصرُْكْم

ِبـِٔنَي َرٰى َوٱلصَّٰ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلنَّصَٰ
dan orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani

dan ShabiXin
Al-Baqarah:62 َرٰى َوٱلنَّصَٰ

َرٰى نَْحُن أَبْنَٰٓؤُا۟ الـلَّـِه َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َوٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani

kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya
Al-Maidah:18

َرٰى ِبـُٔوَن َوٱلنَّصَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang

yang orang-orang yahudi dan Shabi-in dan orang-orang nasrani
Al-Maidah:69

َرٰى َوٱمْلَُجوَس ِبـِٔنَي َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yahudi dan orang-orang Shabi-in dan orang-orang

nasrani dan orang-orang Majusi

Al-Hajj:17

َرىٰٓ أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلنَّصَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:51 َرىٰٓ َوٱلنَّصَٰ

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر ِبُقوَن ٱأْلَوَُّلوَن ِمَن ٱمْلُهَٰ َوٱلسَّٰ
dan orang-orang yang terdahulu terdahulu dari/diantara orang-orang

yang berhijrah dan orang-orang anshor
At-Taubah:100 َوٱأْلَنَصاِر

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر  لََّقد تَّاَب الـلَّـُه َعَلى ٱلنَِّبىِّ َوٱمْلُهَٰ
sesungguhnya dia bertaubat Allah atas/terhadap nabi dan orang-orang

Muhajirin dan orang-orang Anshor
At-Taubah:117
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۟ َوذََكُروا۟ الـلَّـَه َكِثيًرا َوٱنتََصُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan mereka mengingat Allah sangat banyak dan mereka mendapat

pertolongan dari sesudah apaaniaya

Asy-
Syu'araa':227

۟ َوٱنتََصُروا
َقاُلوا۟ َحرُِّقوهُ َوٱنُصُرٓوا۟ َءالَِهتَُكْم إِن ُكنتُْم فَِٰعلنَِي

mereka berkata (kalian) membakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan
kalian jika adalah kalian orang-orang yang mengerjakan

Al-Anbiyaa':68 ۟ َوٱنُصُرٓوا
ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ

dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan
kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para

pembangkang / kafir

Al-Baqarah:250
َوٱنُصرْنَا

ِفِريَن َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوٱنُصرْنَا َعَلى ٱْلَقْومِ ٱْلكَٰ
dan kamu hendaklah mengkokohkan pendirian-pendirian kami dan

kamu hendaklah menolong kami atas/terhadap kaum para
pembangkang / kafir

Ali-Imran:147

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72
۟ وَّنََصُرٓوا

َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُؤِْمنُوَن َحقًّا
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman/perlindungan dan
(mereka) memberi pertolongan itulah mereka mereka orang-orang

yang beriman sebenar-benarnya

Al-Anfaal:74

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َهْل يَنُصُرونَُكْم أَْو يَنتَِصُروَن
dari selain Allah apakah dapat menolong kalian[lk] atau akhirnya

membela diri
Asy-Syu'araa':93 يَنتَِصُروَن

 َوٱلَِّذيَن إِذَآ أََصابَُهُم ٱْلبَْغىُ ُهْم يَنتَِصُروَن
dan orang-orang yang apabila dia menimpa mereka kezaliman

mereka akhirnya membela diri
Asy-Syuura:39

َمن َكاَن يَظُنُّ أَن لَّن يَنُصرَهُ الـلَّـُه
barangsiapa adalah dia sungguh menyangka bahwa tidak

menolongnya Allah
Al-Hajj:15 يَنُصرَهُ

ِبنَْصِر الـلَّـِه يَنُصُر َمن يََشآُء
dengan pertolongan Allah menolong siapadia kehendaki Ar-Ruum:5 يَنُصُر

إِن يَْخذُْلُكْم فََمن ذَا ٱلَِّذى يَنُصرُُكم مِّۢن بَْعِدِهۦ َو
dan jika dia membiarkan kalian maka barang siapa mempunyai/yang

ada yang menolong kalian dari sesudahnya
Ali-Imran:160 يَنُصرُُكم
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ِن يَنُصرُُكم مِّن ُدوِن ٱلرَّْحمَٰ
menolong kalian dari selain pemurah

Al-Mulk:20

فََمن يَنُصرُنَا ِمۢن بَأِْس الـلَّـِه
maka barang siapa menolong kami dari siksaan Allah Ghafir:29 يَنُصرُنَا

َويََٰقْومِ َمن يَنُصرُِنى ِمَن الـلَّـِه
dan hai kaumku siapakah menolongku dari Allah Huud:30 يَنُصرُِنى

َوَءاتَىِٰنى ِمنُْه رَْحَمًة فََمن يَنُصرُِنى ِمَن الـلَّـِه
dan diberinya aku dari padanya rahmat maka barang siapa

menolongku dari Allah
Huud:63

َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥ َورُُسَلُهۥ ِبٱْلَغيِْب
dan beberapa manfaat bagi manusia dan karena dia hendak

mengetahui Allah siapa menolong-nya dan rasul-rasul-nya dengan
gaib/tidak kelihatan

Al-Hadiid:25
يَنُصرُهُۥ

َوَليَنُصَرنَّ الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥٓ إِنَّ الـلَّـَه َلَقِوىٌّ َعِزيزٌ
dan sungguh akan menolong Allah orang menolong-nya
sesungguhnya Allah sungguh sangat kuat sangat perkasa

Al-Hajj:40 يَنُصرُهُۥٓ
واََل يَْستَِطيُعوَن َلُهْم نَْصًرا وآََل أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن

dan tidak mereka mentaati kepada mereka pertolongan dan tidak diri-
diri mereka sendiri menolong kami

Al-A'raaf:192 يَنُصُروَن
 وآََل أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن

dan tidak diri-diri mereka sendiri menolong kami
Al-A'raaf:197

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َهْل يَنُصُرونَُكْم أَْو يَنتَِصُروَن
dari selain Allah apakah dapat menolong kalian[lk] atauakhirnya

membela diri
Asy-Syu'araa':93 يَنُصُرونَُكْم

َوَما َكاَن َلُهم مِّْن أَْولِيَآَء يَنُصُرونَُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi mereka dari pemimpin-pemimpin menolong

dari selain Allah
Asy-Syuura:46 يَنُصُرونَُهم

َوَلِئن ُقوِتُلوا۟ اَل يَنُصُرونَُهْم
dan sungguh jika mereka telah dibunuh tidak menolong Al-Hasyr:12 يَنُصُرونَُهْم

َوَلْم تَُكن لَُّهۥ ِفئٌَة يَنُصُرونَُهۥ
dan tidak adalah baginya segolongan menolongnya Al-Kahfi:43 يَنُصُرونَُهۥ

 فََما َكاَن َلُهۥ ِمن ِفئٍَة يَنُصُرونَُهۥ
maka tidak adalah dia baginya dari golongan menolongnya

Al-Qashash:81
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إِن يَنُصرُْكُم الـلَّـُه فَاَل َغالَِب َلُكْم
jika dia menolong kalian Allah maka tidak ada yang menguasai bagi

kalian
Ali-Imran:160 يَنُصرُْكُم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَنُصُروا۟ الـلَّـَه يَنُصرُْكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika menolong Allah

menolong kalian dan akan diteguhkan kedudukan-kedudukan kalian
Muhammad:7 يَنُصرُْكْم

واََل ُهْم يُنَصُروَن
dan tidaklah mereka mereka akan ditolong Al-Baqarah:48 يُنَصُروَن

 واََل ُهْم يُنَصُروَن
dan tidak mereka mereka akan ditolong

Al-Baqarah:86

 واََل ُهْم يُنَصُروَن
dan tidak mereka mereka akan ditolong

Al-Baqarah:123

إِن يُقَِٰتُلوُكْم يَُولُّوُكُم ٱأْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن  َو
dan sekiranya mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian

mereka memalingkan kalian belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Ali-Imran:111

 واََل َعن ظُُهورِِهْم واََل ُهْم يُنَصُروَن
dan tidak dari punggung-punggung mereka dan/sedang mereka tidak

mereka akan ditolong
Al-Anbiyaa':39

 َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة اَل يُنَصُروَن
dan pada hari kiamat-kiamat tidak mereka akan ditolong

Al-Qashash:41

 َوٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َءالَِهًة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن
dan mereka mengambil/menyembah dari selain Allah tuhan-tuhan

boleh jadi mereka mereka akan ditolong
YaaSiin:74

 َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أَْخزَٰى َوُهْم اَل يُنَصُروَن
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih hina dan mereka tidak mereka

akan ditolong
Fush-Shilat:16

 يَْوَم اَل يُْغِنى َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan kawan karib dari kawan karib

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ad-Dukhaan:41

 يَْوَم اَل يُْغِنى َعنُْهْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan dari mereka tipu daya mereka

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ath-Thuur:46

 َوَلِئن نََّصُروُهْم َليَُولُّنَّ ٱأْلَْدبََٰر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن
dan sungguh jika (mereka) menolong mereka sungguh akan

dipalingkan mereka[pr] belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Al-Hasyr:12
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فَِإذَا ٱلَِّذى ٱْستَنَصرَهُۥ ِبٱأْلَْمِس يَْستَْصرُِخُهۥ
maka tiba-tiba yang (ia) memohon tolong kepadanya dengan kemarin

(ia) menjadi meneriakkan kepadanya
Al-Qashash:18 ٱْستَنَصرَهُۥ

إِِن ٱْستَنَصُروُكْم ِفى ٱلدِّيِن فََعَليُْكُم ٱلنَّْصُر َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ َو
sehingga sering berpindah-pindah dan jika (mereka) minta
tolonglah pada kalian di dalam agama maka wajib atasmu

pertolongan/kemenangan

Al-Anfaal:72 ٱْستَنَصُروُكْم

َرى ٱمْلَِسيحُ ٱبُْن الـلَّـِه َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani al masih putra Allah At-Taubah:30 َرى ٱلنَّصَٰ

َرٰى َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َليَْسِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang Yahudi ia bukanlah orang-orang nasrani

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113 َرٰى ٱلنَّصَٰ

َرٰى َليَْسِت ٱْليَُهوُد َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani ia bukanlah orang Yahudi

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113

َرٰى َحتَّىٰ تَتَِّبعَ ِملَّتَُهْم َوَلن تَرَْضىٰ َعنَك ٱْليَُهوُد واََل ٱلنَّصَٰ
dan tidak ia rela/senang padamu orang-orang Yahudi dan tidak orang-

orang nasrani sehingga mengikuti agama mereka
Al-Baqarah:120

ِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong Al-Anfaal:40 ٱلنَِّصيُر

 ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيمِ
dan tidak pertolongan/kemenangan melainkan dari sisi Allah sangat

perkasa Maha Bijaksana
Ali-Imran:126 ٱلنَّْصُر

َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد الـلَّـِه
dan tidak pertolongan/kemenangan kecuali dari sisi Allah

Al-Anfaal:10

إِِن ٱْستَنَصُروُكْم ِفى ٱلدِّيِن فََعَليُْكُم ٱلنَّْصُر  َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ َو
sehingga sering berpindah-pindah dan jika (mereka) minta tolonglah

pada kalian di dalam agama maka wajib atasmu
pertolongan/kemenangan

Al-Anfaal:72

بَِل الـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو َخيُْر ٱلنَِّٰصِريَن
tetapi Allah perlindungan kalian dan dia sebaik-baik orang-orang

yang menolong
Ali-Imran:150 ٱلنَِّٰصِريَن

5729

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِنَُّهْم َلُهُم ٱمْلَنُصوُروَن
sesungguhnya mereka bagi mereka yang ditolong

Ash-
Shaafaat:172 ٱمْلَنُصوُروَن

ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَما َكاَن ِمَن ٱمْلُنتَِصِريَن
dari selain Allah dan tidak adalah dia dari/termasuk orang-orang yang

menolong
Al-Qashash:81 ٱمْلُنتَِصِريَن

َومَلَِن ٱنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِهۦ
dan sungguh orang-orang (ia) kemudian menolong sesudah

teraniayanya
Asy-Syuura:41 ٱنتََصَر

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena

(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:26

ٱنُصرِْنى
َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى ِبَما َكذَّبُوِن

dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku dengan apa/karena
(mereka) mendustakan aku

Al-
Mu'minuun:39

َقاَل رَبِّ ٱنُصرِْنى َعَلى ٱْلَقْومِ ٱمْلُفِْسِديَن
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tolonglah aku atas/terhadap kaum

orang-orang yang membuat kerusakan
Al-Ankabuut:30
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ف ص ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna separuh, babak, tengah,

separoh, paro, bagian, separoh , semi, sebagian, seperdua, ukuran yg tdk
besar, kurang baik, sok, semu, pura-pura, tak benar, setengah , alang,

kurang bermutu, tdk selesai, tdk lengkap, tdk sempurna, belang-belang,
beberapa, suatu, sedikit, satu, hebat , semi , mengimbal, imbal, jumplang,

terganggu jiwa, tdk cocok
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membagi dua, membelah dua,

memperduakan, mengurangi separuhnya, memperdua

ٱلنِّْصُف َوِنْصفَُهۥ نِّْصفَُهۥٓ ِنْصُف فَِنْصُف
separuh dan/atau separuhnya seperduanya separuh maka (bayarlah)

seperdua

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم إآِلَّ أَن يَْعفُوَن
maka (bayarlah) seperdua apa (kalian) menentukan / mewajibkan

kecuali bahwa/jika memaafkan
Al-Baqarah:237 فَِنْصُف

إِن َكاَن رَُجٌل يُورَُث َكلََٰلًة َوَلُكْم ِنْصُف َما تَرََك أَزْوَُٰجُكْم َو
dan bagi kamu separuh apa/harta dia meninggalkan isteri-isteri kalian

dan jika adalah dia seorang laki-laki dia mewarisinya tidak punya
ibu-bapak dan anak

An-Nisa:12 ِنْصُف

فََعَليِْهنَّ ِنْصُف َما َعَلى ٱمْلُْحَصنَِٰت ِمَن ٱْلَعذَاِب
maka atas mereka separuh apa atas/terhadap wanita-wanita yang

merdeka dari siksa
An-Nisa:25

فََلَها ِنْصُف َما تَرََك َوُهَو يَرِثَُهآ
maka baginya seperdua apa (harta) dia meninggalkan dan dia dia

mewarisinya
An-Nisa:176

نِّْصفَُهۥٓ أَِو ٱنُقْص ِمنُْه َقلِياًل
seperduanya atau (kamu) kurangilah dari padanya sedikit

Al-
Muzzammil:3 نِّْصفَُهۥٓ
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َوِنْصفَُهۥ َوثُُلثَُهۥ َوطَآِئفٌَة مَِّن ٱلَِّذيَن َمَعَك َوَءاَخُروَن يُقَِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم
أَْجًرا َوٱْستَْغِفُروا۟ الـلَّـَه

dan/atau separuhnya dan/atau sepertiganya dan segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu dan orang-orang lain mereka

terbunuh di dalam jalan Allah dia kebaikan dan lebih besar pahala
dan kalian hendaklah mohon ampun allah

Al-
Muzzammil:20

َوِنْصفَُهۥ

إِن َكانَْت وَِٰحَدةً فََلَها ٱلنِّْصُف َو
dan jika adalah ia yang melakukan penyatuan maka baginya separuh An-Nisa:11 ٱلنِّْصُف
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ي ص ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna umbun-umbun, lapangan,

medan, ladang, padang, sawah, daerah, tempat, lahan, luasnya, wilayah,
kawasan, bagian, sektor, segi, tembereng, bola, lingkungan, bulatan, dunia,
pesawat, pesawat terbang, pesawat udara, dataran, taraf, alam, kerajaan,

kalangan, baris, garis, saluran, antre, barisan, cakupan, jangkauan,
kesempatan, keleluasaan, paket, bingkisan, bungkusan, kiriman, balutan,

sistem, risalah, brosur, buku kecil, bilah, potongan, lajur, kepingan,
landasan, trayek, uluran, masa, stan, kios, pendirian, tribun, kedai, negara,

negeri, tanah, tanah air, desa, set, kumpulan, perangkat, setel, pasangan,
banyaknya, nasib, undi, tumpukan, kapling

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menarik, mengambil,
mengulur, mempertarikkan, mendesak untuk berbicara

نَاِصيٍَة ِبٱلنَّوَِٰصى ِبٱلنَّاِصيَِة ِبنَاِصيَِتَهآ
umbun-umbun dengan umbun-umbun dengan umbun-umbun dengan ubun-ubunnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

مَّا ِمن َدآبٍَّة إاِلَّ ُهَو َءاِخذٌۢ ِبنَاِصيَِتَهآ
tidak ada dari binatang melata melainkan dia pengambil dengan

ubun-ubunnya
Huud:56 ِبنَاِصيَِتَهآ

ا ِبٱلنَّاِصيَِة َكالَّ َلِئن لَّْم يَنتَِه َلنَْسفَعًۢ
sekali-kali tidak sungguh jika tidak menghentikannya niscaya

memegang/menarik dengan umbun-umbun
Al-Alaq:15 ِبٱلنَّاِصيَِة

ُهْم فَيُؤَْخذُ ِبٱلنَّوَِٰصى َوٱأْلَْقَدامِ يُْعَرُف ٱمْلُْجرُِموَن ِبِسيمَٰ
diketahui / dikenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda
mereka lalu dipegang/diambil dengan umbun-umbun dan telapak-

telapak kaki

Ar-Rahman:41
ِبٱلنَّوَِٰصى

ِذبٍَة َخاِطئٍَة نَاِصيٍَة كَٰ
umbun-umbun (ia[pr]) yang mendustakan orang yang salah Al-Alaq:16 نَاِصيٍَة
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ر ض ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perhatian, pemikiran,

perhitungan, pemandangan, rupa, penglihatan, alat pembidik, pendapat,
timbangan, kepentingan, tinjauan ke masa depan, upah, ganjaran,

kearifan, ketajaman, kecerdasan, hadiah, anggaran, pandangan, wajah,
tilik, ketenggangan, pembayaran, tatapan, renungan, kepatutan, banding,
gemuruh, gelegar, kegaduhan, pertengkaran, kehebohan, bunyi gerabak-

gerubuk
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melihat, mempertimbangkan,

memikirkan, memperhitungkan, rasa, memandang, menimbang,
membilang, memeka, meninjau, menilik, memikir, memperembukkan,

mengagak, memperasakan, berpendapat, percaya, yakin, mempercayai,
menganggap, merasa, memeriksa, menengok, menonton, kelihatan,

nampak, memperhatikan, memandang dgn penuh perhatian, menatap dgn
penuh perhatian, menyorot, berteori, menteoretisasi, membuat teori,

bergemuruh, berdentam, menderu, menderu-deru, berderu, menderum

تُنِظُروِن تَنظُُروَن أَنِظرِْنىٓ أَنظُْر يَنظُُروَن
memberi tangguh

padaku
kalian

memperhatikan
kamu hendaklah
memberi tangguh

saya
kamu hendaklah
memperlihatkan mereka melihat

فَْليَنظُْر فَْليَنظُِر فَأَنِظرِْنىٓ َسنَنظُُر تُنِظُروِن
maka hendaklah
memperhatikan

maka hendaklah
memperhatikan

maka beri
tangguhlah aku kelak akan lihat memberi tangguh

padaku

فَيَنظَُر فَنَِظرَةٌ فَنَظََر فَنَاِظرَةٌۢ فَْليَنظُْر
maka dia akan

melihat
maka

penangguhannya
maka (dia)

memperhatikan
maka

penangguhannya
maka hendaklah
memperhatikan

فَٱنظُِرى فَٱنظُُروا۟ فَٱنتَِظُرٓوا۟ فَيَنظُُروا۟ فَيَنظَُر
maka

perhatikan/pertimbangkan
maka kalian
hendaklah

memperhatikan
maka tunggulah

alehmu
lalu

memperhatikan
maka dia akan

melihat

ُمنتَِظُروَن لِنَنظَُر لِلنَِّٰظِريَن فَٱنظُْر فَٱنظُِرى
orang-orang yang

menunggu
supaya

memperhatikan
bagi yang yang

melihat
maka kamu
hendaklah

memperhatikan
maka

perhatikan/pertimbangkan
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مُّنظَِريَن مُّنتَِظُروَن ُمنظَِريَن ُمنظَُروَن ُمنتَِظُروَن
orang-orang yang

diberi tangguh
orang-orang yang

menunggu
orang-orang yang

diberi tangguh
orang-orang yang

diberi tangguh
orang-orang yang

menunggu

نَنظُْر نَظْرَةً نَظََر نَاِظرَةٌ مُّنظَِريَن
akan melihat pandangan (dia)

memperhatikan/memikirkan
orang yang

memperhatikan
orang-orang yang

diberi tangguh

۟ َوٱنتَِظُرٓوا َوْلتَنظُْر نَّظََر نَِٰظِريَن نَنظُْر
dan tunggulah dan hendaklah

memperhatikan
(dia)

memperhatikan/memikirkan
orang-orang yang
menunggu-nunggu akan melihat

َوٱنظُرْنَا َوٱنظُْر َوٱنظُُروا۟ َوٱنتَِظْر َوٱنتَِظُرٓوا۟
dan hendaklah kamu
perhatikanlah kami dan lihatlah dan perhatikanlah dan tunggulah dan tunggulah

۟ يَنظُُروا يَنظُُر يَنتَِظُروَن يَنتَِظُر َوٱنظُرْنَا
dia melihat dia melihat menunggu-nunggu (dia) menunggu dan hendaklah kamu

perhatikanlah kami

ٱلنَِّٰظِريَن يُنظَُروَن يَنظُُرٓوا۟
orang-orang yang memandang mereka diberi tangguh dia melihat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَُساُقوَن إَِلى ٱمْلَْوِت َوُهْم يَنظُُروَن يَنظُُروَن
seakan-akan dihalau kepada dan mereka mereka melihat mereka

melihat
Al-Anfaal:6 يَنظُُروَن

َقاَل رَبِّ أَرِِنىٓ أَنظُْر إَِليَْك
dia mengatakan Tuhan kamu hendaklah memperlihatkan kepadaku

kamu hendaklah memperlihatkan Engkau
Al-A'raaf:143 أَنظُْر

َقاَل أَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan kamu hendaklah memberi tangguh saya sampai hari

(waktu) mereka dibangkitkan
Al-A'raaf:14 أَنِظرِْنىٓ
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فَأَنَجيْنَُٰكْم َوأَْغرَْقنَآ َءاَل ِفْرَعْوَن َوأَنتُْم تَنظُُروَن
maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan

keluarga/pengikut fir'aun dan kalian kalian memperhatikan
Al-Baqarah:50 تَنظُُروَن

ِعَقُة َوأَنتُْم تَنظُُروَن  فَأََخذَتُْكُم ٱلصَّٰ
maka kalian disambar petir (kb/kt sifat ) dan kalian kalian

memperhatikan
Al-Baqarah:55

 أَن تَْلَقْوهُ فََقْد َرأَيْتُُموهُ َوأَنتُْم تَنظُُروَن
bahwa kalian menemuinya maka sesungguhnya telah kalian telah

melihatnya dan kalian kalian memperhatikan
Ali-Imran:143

 َوأَنتُْم ِحينَِئٍذ تَنظُُروَن
dan kalian ketika itu kalian memperhatikan

Al-Waqi'a:84

ُقِل ٱْدُعوا۟ ُشرََكآَءُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَاَل تُنِظُروِن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menyeru sekutu-
sekutu kalian kemudian lakukan tipu daya untukku maka jangan

memberi tangguh padaku

Al-A'raaf:195
تُنِظُروِن

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن  َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

 ِمن ُدوِنِهۦ فَِكيُدوِنى َجِميًعا ثُمَّ اَل تُنِظُروِن
dari selain dia maka tipu dayalah aku semuanya kemudian tidak

memberi tangguh padaku
Huud:55

ِذِبنَي َقاَل َسنَنظُُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن ٱْلكَٰ
dia mengatakan kelak akan lihat (kamu[lk]) benarkah atau adalah

kamu dari/termasuk para yang mendustakan
An-Naml:27 َسنَنظُُر

َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Al-Hijr:36 فَأَنِظرِْنىٓ

َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Shaad:79

ُن إَِلىٰ طََعاِمِهۦٓ نسَٰ فَْليَنظُِر ٱإْلِ
maka hendaklah memperhatikan manusia kepada makanannya Abasa:24 فَْليَنظُِر

ُن ِممَّ ُخلَِق نسَٰ فَْليَنظُِر ٱإْلِ
maka hendaklah memperhatikan manusia dari apa (ia[lk]) telah

diciptakan (kk lampu)
At-Taariq:5
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نُْه وََكذَٰلَِك بََعثْنَُٰهْم لِيَتََسآَءُلوا۟ بَيْنَُهْم فَْليَنظُْر أَيَُّهآ أَزَْكىٰ طََعاًما فَْليَأِْتُكم ِبِرزٍْق مِّ
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan

diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih
bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa

untukmu dengan/sebagian rezki dari padanya

Al-Kahfi:19
فَْليَنظُْر

َ َكيُْدهُۥ َما يَِغيُظ ثُمَّ ْليَْقطَعْ فَْليَنظُْر َهْل يُذِْهنبَّ
kemudian hendaklah melalui maka hendaklah memperhatikan apakah

sungguh menyebakan akan menghilangkan tipu dayanya apa yang
menjengkelkan

Al-Hajj:15

فَنَاِظرَةٌۢ ِبَم يَرِْجعُ ٱمْلُرَْسُلوَن
maka penangguhannya pada apamengembalikan/memberikan para

utusan
An-Naml:35 ۢ فَنَاِظرَةٌ

فَنَظََر نَظْرَةً ِفى ٱلنُُّجومِ
maka (dia) memperhatikan pandangan di dalam bintang-bintang Ash-Shaafaat:88 فَنَظََر

إِن َكاَن ذُو ُعْسرٍَة فَنَِظرَةٌ إَِلىٰ َميَْسرٍَة َو
dan jika adalah dia mempunyai kesulitan maka penangguhannya

sampai tempat / waktu yang memudahkan
Al-Baqarah:280 فَنَِظرَةٌ

َويَْستَْخلِفَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض فَيَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
dan dia kelak menjadikan kalian khalifah di dalam bumi maka dia

akan melihat bagaimana menurut kalian melakukan
Al-A'raaf:129 فَيَنظَُر

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Yusuf:109 ۟ فَيَنظُُروا

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ar-Ruum:9

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Faathir:44

ِقبَُة ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang adalah mereka dari sebelum
mereka

Ghafir:21

ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Ghafir:82
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ِقبَُة ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فَيَنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang

mengakibatkan orang-orang yang dari sebelum mereka
Muhammad:10

فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
maka tunggulah alehmu sesungguhnya aku beserta kalian

dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Al-A'raaf:71 ۟ فَٱنتَِظُرٓوا

فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
maka tunggulah olehmu sesungguhnya aku beserta kalian

dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Yunus:20

ُقْل فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
kamu hendaklah mengatakan maka tunggulah sesungguhnya aku

beserta kalian dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Yunus:102

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Ali-Imran:137
۟ فَٱنظُُروا

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah berjalan di dalam bumi maka kalian

hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

An-Nahl:36

ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah

dia yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
An-Naml:69

ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف بََدأَ ٱْلَخْلَق
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut Dia memulai menciptakan ciptaan

Al-Ankabuut:20

ِقبَُة ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱأْلَرِْض فَٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah berjalan di dalam

muka bumi maka kalian hendaklah memperhatikan bagaimana
menurut adalah dia yang mengakibatkan

Ar-Ruum:42

َوٱأْلَْمُر إَِليِْك فَٱنظُِرى َماذَا تَأُْمِريَن
dan perkara/keputusan kepadamu maka perhatikan/pertimbangkan

apa yang akan perintahkan
An-Naml:33 فَٱنظُِرى

فَٱنظُْر إَِلىٰ طََعاِمَك َوَشرَاِبَك
maka kamu hendaklah memperhatikan kepada makananmu dan

minumanmu
Al-Baqarah:259 فَٱنظُْر
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ِقبَُة ٱمْلُْجرِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:84

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَظََلُموا۟ ِبَها فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
lalu mereka mengingkari dengannya/padanya maka kamu hendaklah
memperhatikan bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan

orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:103

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Yunus:39

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Yunus:73

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan
An-Naml:14

ثُمَّ تََولَّ َعنُْهْم فَٱنظُْر َماذَا يَرِْجُعوَن
kemudian ia benar-benar memalingkan dari mereka maka kamu

hendaklah memperhatikan apa yang mereka kembali
An-Naml:28

ِقبَُة َمْكرِِهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan tipu daya mereka
An-Naml:51

ِقبَُة ٱلظَّٰلِِمنَي فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan yang mendzalmi
Al-Qashash:40

فَٱنظُْر إَِلىٰٓ َءاثَِٰر رَْحَمِت الـلَّـِه
maka kamu hendaklah memperhatikan kepada bekas rahmat Allah

Ar-Ruum:50

ِقبَُة ٱمْلُنذَِريَن فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut adalah dia

yang mengakibatkan orang-orang yang diberi peringatan
Ash-Shaafaat:73

أَنِّىٓ أَذْبَُحَك فَٱنظُْر َماذَا تََرٰى
bahwasannya aku akhirnya menyembelih kamu maka kamu

hendaklah memperhatikan apa yang kamu hendaklah
memperhatikan/melihat

Ash-
Shaafaat:102

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka Kami siksa dari mereka maka kamu hendaklah memperhatikan

bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan orang-orang
yang mendustakan

Az-Zukhruf:25
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َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih (bercahaya) bagi

yang yang melihat
Al-A'raaf:108 لِلنَِّٰظِريَن

َمآِء بُُروًجا َوزَيَّنََّٰها لِلنَِّٰظِريَن  َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفى ٱلسَّ
dan sesungguhnya kami jadikan di dalam langit gugusan bintang dan

(kami) menghiasinya bagi yang yang melihat
Al-Hijr:16

 َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih bagi yang yang

melihat
Asy-Syu'araa':33

بَْعِدِهْم لِنَنظَُر َكيَْف تَْعَمُلوَن
sesudah mereka supaya memperhatikan bagaimana menurut kalian

melakukan
Yunus:14 لِنَنظَُر

ُقِل ٱنتَِظُرٓوا۟ إِنَّا ُمنتَِظُروَن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah memperhatikan

sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu
Al-An'aam:158 ُمنتَِظُروَن

 َوٱنتَِظُرٓوا۟ إِنَّا ُمنتَِظُروَن
dan tunggulah sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu

Huud:122

فَيَُقوُلوا۟ َهْل نَْحُن ُمنظَُروَن
lalu dia mengatakan apakah kami orang-orang yang diberi tangguh

Asy-
Syu'araa':203 ُمنظَُروَن

َمآُء َوٱأْلَرُْض َوَما َكانُوا۟ ُمنظَِريَن فََما بََكْت َعَليِْهُم ٱلسَّ
maka tidaklah (ia) menangis atas mereka langit dan bumi dan tidak

adalah mereka orang-orang yang diberi tangguh
Ad-Dukhaan:29 ُمنظَِريَن

فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوٱنتَِظْر إِنَُّهم مُّنتَِظُروَن
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka dan tunggulah

sesungguhnya mereka orang-orang yang menunggu
As-Sajdah:30 مُّنتَِظُروَن

َوَما َكانُٓوا۟ إِذًا مُّنظَِريَن
dan tidak adalah mereka tiba-tiba/ketika itu orang-orang yang diberi

tangguh
Al-Hijr:8 مُّنظَِريَن

إَِلىٰ َربَِّها نَاِظرَةٌ
kepada tuhannya orang yang memperhatikan Al-Qiyaamah:23 نَاِظرَةٌ

يَنظُُروَن إَِليَْك نَظََر ٱمْلَْغِشىِّ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت فَأَْوَلىٰ َلُهْم
mereka melihat kepadamu (dia) memperhatikan/memikirkan pingsan

atasnya dari mati maka lebih utama/kecelakaan bagi mereka
Muhammad:20 نَظََر
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 ثُمَّ نَظََر
kemudian (dia) memperhatikan/memikirkan

Al-
Muddaththir:21

فَنَظََر نَظْرَةً ِفى ٱلنُُّجومِ
maka (dia) memperhatikan pandangan di dalam bintang-bintang Ash-Shaafaat:88 نَظْرَةً

ُروا۟ َلَها َعرَْشَها نَنظُْر َقاَل نَكِّ
dia mengatakan (kalian) telah merubah baginya singgasananya akan

melihat
An-Naml:41 نَنظُْر

إآِلَّ أَن يُؤْذََن َلُكْم إَِلىٰ طََعامٍ َغيَْر نَِٰظِريَن ذَٰلُِكْم أَطَْهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن
تُؤْذُوا۟ رَُسوَل الـلَّـِه

kecuali bahwa diizinkan bagi kalian kecuali tambahan makanan tidak
/ bukan / selain orang-orang yang menunggu-nunggu yang demikian
itu bagi kalian paling/lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dan

tidak adalah dia bagi kalian bahwa disakiti / disiksa utusan Allah

Al-Ahzab:53

نَِٰظِريَن

إِذَا َمآ أُنزَِلْت ُسورَةٌ نَّظََر بَْعُضُهْم َو
dan apabila apa diturunkan suatu surat (dia)

memperhatikan/memikirkan sebagian mereka
At-Taubah:127 نَّظََر

َوْلتَنظُْر نَفٌْس مَّا َقدََّمْت لَِغٍد
dan hendaklah memperhatikan jiwa/seorang apa ia

menyediakan/meneguhkan untuk esok pagi
Al-Hasyr:18 َوْلتَنظُْر

َوٱنتَِظُرٓوا۟ إِنَّا ُمنتَِظُروَن
dan tunggulah sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu Huud:122 ۟ َوٱنتَِظُرٓوا

فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوٱنتَِظْر إِنَُّهم مُّنتَِظُروَن
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka dan tunggulah

sesungguhnya mereka orang-orang yang menunggu
As-Sajdah:30 َوٱنتَِظْر

ِقبَُة ٱمْلُفِْسِديَن َوٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
dan perhatikanlah bagaimana menurut adalah dia yang
mengakibatkan orang-orang yang membuat kerusakan

Al-A'raaf:86 ۟ َوٱنظُُروا
َلْم يَتََسنَّْه َوٱنظُْر إَِلىٰ ِحَمارَِك َولِنَْجَعَلَك َءايًَة لِّلنَّاِس

tidak menjadi merubah dan lihatlah kepada keledai kamu da
menjadikan kamu tanda/kekuasaan bagi manusia

Al-Baqarah:259 َوٱنظُْر
َوٱنظُْر إَِلى ٱْلِعظَامِ َكيَْف نُنِشزَُها

dan lihatlah kepada tulang belulang bagaimana menurut disusunnya
kembali

Al-Baqarah:259

َوٱنظُْر إَِلىٰٓ إِلَِٰهَك ٱلَِّذى ظَْلَت َعَليِْه َعاِكفًا لَّنَُحرَِّقنَُّهۥ
dan lihatlah kepada tuhanmu yang (kamu[lk]) menaungi atasnya

(ia[lk]) yang menekuni sungguh akan dibakarnya
Thaahaa:97
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َوٱْسَمعْ َوٱنظُرْنَا َلَكاَن َخيًْرا لَُّهْم َوأَْقَوَم
dan kamu hendaklah mndengarkan dan hendaklah kamu

perhatikanlah kami tentu itu adalah kebaikan bagi mereka dan (ia[lk])
lebih menguatkan

An-Nisa:46
َوٱنظُرْنَا

َوِمنُْهم مَّن يَنتَِظُر َوَما بَدَُّلوا۟ تَبِْدياًل
dan diantara mereka orang (dia) menunggu dan tidak (mereka)

menukar berubah total
Al-Ahzab:23 يَنتَِظُر

فََهْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ ِمثَْل أَيَّامِ ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلِِهْم
maka tidak menunggu-nunggu kecuali seperti hari orang-orang yang

mereka melewati dari sebelum mereka
Yunus:102 يَنتَِظُروَن

واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه واََل يَنظُُر إَِليِْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

dan tidak dia melihat kepada mereka pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:77 يَنظُُر

َوِمنُْهم مَّن يَنظُُر إَِليَْك
dan diantara mereka orang dia melihat kepadamu

Yunus:43

ؤآَُلِء إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً َوَما يَنظُُر هَٰٓ
dan tidak dia melihat mereka itu melainkan teriakan/suara keras yang

melakukan penyatuan
Shaad:15

يَنظُُر ٱمْلَرُْء َما َقدََّمْت يََداهُ
dia melihat seseorang apa ia menyediakan/meneguhkan tangannya

An-Naba:40

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أََوَلْم يَنظُُروا۟ ِفى َمَلُكوِت ٱلسَّ
tidakkah dia melihat di dalam kerajaan langit dan bumi Al-A'raaf:185 ۟ يَنظُُروا

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن يَأِْتيَُهُم الـلَّـُه
apakah/tidakkah mereka melihat kecuali/melainkan bahwa datang

kepada mereka Allah
Al-Baqarah:210 يَنظُُروَن

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة
tidaklah mereka melihat kecuali/selain bahwa datang kepada mereka

malaikat-malaikat
Al-An'aam:158

َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ تَأِْويَلُهۥ يَْوَم يَأِْتى تَأِْويُلُهۥ
apakah mereka melihat kecuali/hanya kesudahan kejadiannya pada

hari ia mendatangkan / mengumpulkan kesudahan kejadiannya
Al-A'raaf:53

َوتََرىُٰهْم يَنظُُروَن إَِليَْك َوُهْم اَل يُبِْصُروَن
dn melihat mereka mereka melihat kepadamu dan mereka tidak

mereka melihat
Al-A'raaf:198

َهْل يَنظُُروَن إآِلَّ أَن تَأِْتيَُهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة أَْو يَأِْتىَ أَْمُر َربَِّك
apakah mereka melihat melainkan akan datang kepada mereka

malaikat-malaikat atau ia menghadiri/mendatangi ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33
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يَنظُُروَن إَِليَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكٱلَِّذى يُْغَشىٰ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت
mereka melihat kepadamu putar-putar mata-mata mereka[lk] seperti

orang yang ditutupi atasnya dari mati
Al-Ahzab:19

فََهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ُسنََّت ٱأْلَوَّلِنَي
maka tidakkah mereka melihat kecuali sunnah/peraturan yang

pertama kali
Faathir:43

ُموَن َما يَنظُُروَن إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يَِخصِّ
tidak mereka melihat kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan menimpa mereka[lk] dan mereka bertengkar
YaaSiin:49

 فَِإنََّما ِهىَ زَْجرَةٌ وَِٰحَدةٌ فَِإذَا ُهْم يَنظُُروَن
maka sesungguhnya hanyalah dia hentakan/teriakan (ia[pr]) yang satu

maka tiba-tiba mereka mereka melihat
Ash-Shaafaat:19

 ثُمَّ نُِفخَ ِفيِه أُْخَرٰى فَِإذَا ُهْم ِقيَاٌم يَنظُُروَن
kemudian (dia[lk]) telah ditiup tentang (kebenaran) itu yang lain

maka tiba-tiba mereka berdiri mereka melihat
Az-Zumar:68

۟ يَنظُُروَن ِمن طَْرٍف َخِفىٍّ َوَقاَل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا
mereka melihat dari pandangan mata sangat tersembunyi dan dia

mengucapkan orang-orang yang mereka mengimani
Asy-Syuura:45

اَعَة َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ٱلسَّ
tidakkah mereka melihat kecuali kiamat

Az-Zukhruf:66

اَعَة أَن تَأِْتيَُهم بَْغتًَة فََهْل يَنظُُروَن إاِلَّ ٱلسَّ
maka tidaklah mereka melihat kecuali kiamat bahwa datang kepada

mereka[pr] tiba-tiba
Muhammad:18

يَنظُُروَن إَِليَْك نَظََر ٱمْلَْغِشىِّ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت فَأَْوَلىٰ َلُهْم
mereka melihat kepadamu (dia) memperhatikan/memikirkan pingsan

atasnya dari mati maka lebih utama/kecelakaan bagi mereka
Muhammad:20

ِعَقُة َوُهْم يَنظُُروَن  فََعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَتُْهُم ٱلصَّٰ
maka (mereka) sombong / angkuh dari perintah tuhan mereka maka

dia mengambil mereka petir (kb/kt sifat ) dan mereka mereka melihat

Adz-
Dzaariyaat:44

 َعَلى ٱأْلَرَآِئِك يَنظُُروَن
atas/terhadap dipan mereka melihat

Al-
Mutaffifiin:23

 َعَلى ٱأْلَرَآِئِك يَنظُُروَن
atas/terhadap dipan mereka melihat

Al-
Mutaffifiin:35

ِبِل َكيَْف ُخلَِقْت أَفَاَل يَنظُُروَن إَِلى ٱإْلِ
ia membenam mereka melihat kepada unta bagaimana menurut telah

diciptakan

Al-
Ghaashiyah:17

َمآِء فَْوَقُهْم أَفََلْم يَنظُُرٓوا۟ إَِلى ٱلسَّ
maka apakah tidak dia melihat kepada langit di atas mereka Qaaf:6 ۟ يَنظُُرٓوا
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واََل ُهْم يُنظَُروَن
dan tidak mereka mereka diberi tangguh Al-Baqarah:162 يُنظَُروَن

 ٱْلَعذَاُب واََل ُهْم يُنظَُروَن
azab / siksa dan tidak mereka mereka diberi tangguh

Ali-Imran:88

 َوَلْو أَنزَْلنَا َمَلًكا لَُّقِضىَ ٱأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُنظَُروَن
dan kalau kami telah menurunkan seorang malaikat tentu dia telah

diputuskan perkata itu kemudian tidak mereka diberi tangguh
Al-An'aam:8

 فَاَل يَُخفَُّف َعنُْهْم واََل ُهْم يُنظَُروَن
maka tidak dia meringankan dari mereka dan tidak mereka mereka

diberi tangguh
An-Nahl:85

 رَدََّها واََل ُهْم يُنظَُروَن
(mereka berdua) menolaknya dan tidak mereka mereka diberi

tangguh
Al-Anbiyaa':40

 واََل ُهْم يُنظَُروَن
dan tidaklah mereka mereka diberi tangguh

As-Sajdah:29

إِنََّها بََقرَةٌ َصفْرَآُء فَاِقعٌ لَّْونَُها تَُسرُّ ٱلنَِّٰظِريَن
bahwasanya ia sapi betina kuning yang sangat kuning warnanya dia

menarik hati orang-orang yang memandang
Al-Baqarah:69 ٱلنَِّٰظِريَن

فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
maka tunggulah alehmu sesungguhnya aku beserta kalian

dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Al-A'raaf:71 ٱمْلُنتَِظِريَن

 فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
maka tunggulah olehmu sesungguhnya aku beserta kalian

dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Yunus:20

 ُقْل فَٱنتَِظُرٓوا۟ إِنِّى َمَعُكم مَِّن ٱمْلُنتَِظِريَن
kamu hendaklah mengatakan maka tunggulah sesungguhnya aku

beserta kalian dari/termasuk orang-orang yang menunggu
Yunus:102

َقاَل إِنََّك ِمَن ٱمْلُنظَِريَن
dia mengatakan sesungguhnya kamu dari/termasuk para yang diberi

tangguh
Al-A'raaf:15 ٱمْلُنظَِريَن

 َقاَل فَِإنََّك ِمَن ٱمْلُنظَِريَن
dia mengatakan maka sesungguhnya kamu dari/termasuk para yang

diberi tangguh
Al-Hijr:37

 َقاَل فَِإنََّك ِمَن ٱمْلُنظَِريَن
dia mengatakan maka sesungguhnya kamu dari/termasuk para yang

diberi tangguh
Shaad:80
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ُقِل ٱنتَِظُرٓوا۟ إِنَّا ُمنتَِظُروَن
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah memperhatikan

sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu
Al-An'aam:158 ۟ ٱنتَِظُرٓوا

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي ثُمَّ ٱنظُُروا۟ َكيَْف َكاَن عَٰ
kemudian kalian hendaklah memperhatikan bagaimana menurut
adalah dia yang mengakibatkan orang-orang yang mendustakan

Al-An'aam:11 ۟ ٱنظُُروا
وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقِل ٱنظُُروا۟ َماذَا ِفى ٱلسَّ

kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah memperhatikan apa
yang di dalam langit dan bumi

Yunus:101

ٱنظُُرونَا نَْقتَِبْس ِمن نُّورُِكْم
perhatikanlah kami mendapat penerangan dari cahaya kamu Al-Hadiid:13 ٱنظُُرونَا

ِبٍه ٱنظُُرٓوا۟ إَِلىٰ ثََمرِِهۦٓ َوٱلزَّيْتُوَن َوٱلرُّمَّاَن ُمْشتَِبًها َوَغيَْر ُمتَشَٰ
dan zaitun dan delima yang menjadi serupa dan tidak yang saling

serupa kalian hendaklah memperhatikan kepada buahnya
Al-An'aam:99 ۟ ٱنظُُرٓوا

ٱنظُْر َكيَْف يَفْتَُروَن َعَلى الـلَّـِه ٱْلَكِذَب
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mengada-adakan atas/terhadap Allah kedustaan / kebohongan
An-Nisa:50 ٱنظُْر

ُ َلُهُم ٱْلَءايَِٰت ٱنظُْر َكيَْف نُبنَيِّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut dia dijelaskan

bagi/kepada mereka keterangan-keterangan
Al-Maidah:75

ثُمَّ ٱنظُْر أَنَّىٰ يُؤْفَُكوَن
kemudian kamu hendaklah memperhatikan bahwasanya mereka

berpaling
Al-Maidah:75

ٱنظُْر َكيَْف َكذَبُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mendustakan atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka
Al-An'aam:24

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang tanda-tanda(kebesaran) kemudian mereka mereka
memalingkan

Al-An'aam:46

ٱنظُْر َكيَْف نَُصرُِّف ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّهْم يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami ulang-

ulang ayat-ayat itu boleh jadi mereka mereka mengerti
Al-An'aam:65

َقاَل َلن تََرىِٰنى َولَِٰكِن ٱنظُْر إَِلى ٱْلَجبَِل
dia mengatakan tidak akan kamu melihat aku akan tetapi kamu

hendaklah memperhatikan ke bukit
Al-A'raaf:143
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ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ٱنظُْر َكيَْف فَضَّ
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut kami telah

lebihkan sebagian mereka atas/terhadap bagian
Al-Isra:21

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثَاَل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar terhadapmu perumpamaan
Al-Isra:48

ٱنظُْر َكيَْف َضَربُوا۟ َلَك ٱأْلَْمثََٰل فََضلُّوا۟ فَاَل يَْستَِطيُعوَن َسِبياًل
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

melempar padamu/tentang kamu perumpamaan maka menyesatkan
maka tidak mereka mentaati jalan

Al-Furqon:9

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقوُلوا۟ رَِٰعنَا َوُقوُلوا۟ ٱنظُرْنَا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian mengatakan

peliharalah dan kalian hendaklah mengatakan perhatikanlah kami
Al-Baqarah:104 ٱنظُرْنَا
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ح ط ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelantak, alat pemukul, alat

pelantak, biri-biri jantan, pantat, bokong, puntung, pangkal, ujung,
sasaran, hulu, obyek, puntung rokok, korban, birit, menanduk, memberi

bertanduk, kebocoran, bocoran, tirisan, rembesan, perembesan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menanduk, melukai dgn
tanduk, membenturkan, melanggarkan, menyerodok, menghantam,

memukul, memukulkan, mendorong kuat-kuat, memukul-mukul,
menyondol, bertubrukan kepala, tanduk, klakson, terompet, semacam alat

musik, bocor, membocorkan, merembes, tiris, meloloskan, meresap,
mengalir keluar

َوٱلنَِّطيَحُة
dan binatang yang ditanduk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بُعُ َوٱمْلُنَْخِنَقُة َوٱمْلَْوُقوذَةُ َوٱمْلُتَرَدِّيَُة َوٱلنَِّطيَحُة َوَمآ أََكَل ٱلسَّ
dan yang tercekik dan yang dipukul dan yang jatuh dan binatang

yang ditanduk dan tidak dia memakan binatang buas
Al-Maidah:3 َوٱلنَِّطيَحُة
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ف ط ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mani, air mani, nutfah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلنُّطْفََة نُّطْفٍَة نُطْفًَة
air mani air mani air mani

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ثُمَّ َجَعْلنَُٰه نُطْفًَة ِفى َقرَاٍر مَِّكنيٍ

kemudian telah kami jadikannya air mani di dalam tambahan tempat
menetap kuat / kokoh / kedudukan tinggi

Al-
Mu'minuun:13

نُطْفًَة
أََلْم يَُك نُطْفًَة مِّن مَِّنىٍّ يُْمنَىٰ

bukankah adalah setetes dari air mani ditumpahkan (olehnya)
Al-Qiyaamah:37

َن ِمن نُّطْفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي نسَٰ َخَلَق ٱإْلِ
dia menciptakan manusia dari air mani maka tiba-tiba dia musuh

bebuyutan yang nyata
An-Nahl:4 نُّطْفٍَة

ىَٰك رَُجاًل َقاَل َلُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو يَُحاِورُهُۥٓ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َسوَّ
dia mengatakan baginya (ia[lk]) yang menjadi kawannya dan dia

bercakap-cakap dengannya kemudian dari setetes air mani kemudian
sempurnakan kamu orang laki-laki

Al-Kahfi:37

فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5

 َوالـلَّـُه َخَلَقُكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة
dan Allah Dia menciptakan kalian dari tanah kemudian dari air mani

Faathir:11

ُن أَنَّا َخَلْقنَُٰه ِمن نُّطْفٍَة نسَٰ  أََو َلْم يََر ٱإْلِ
atau setiap tidak melihat manusia bahwasanya (kami) telah

menciptakannya dari air mani
YaaSiin:77
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ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة
kemudian dari setetes mani kemudian dari segumpal darah

Ghafir:67

ِمن نُّطْفٍَة إِذَا تُْمنَىٰ
dari air mani apabila dipancarkan

An-Najm:46

َن ِمن نُّطْفٍَة أَْمَشاجٍ نسَٰ إِنَّا َخَلْقنَا ٱإْلِ
sesungguhnya kami (kami) menciptakan manusia dari setetes mani

campuran-campuran
Al-Insaan:2

ِمن نُّطْفٍَة َخَلَقُهۥ فََقدَّرَهُۥ
dari setetes mani dia menciptakannya lalu (ia) telah berkali-kali

menentukannya
Abasa:19

ثُمَّ َخَلْقنَا ٱلنُّطْفََة َعَلَقًة
kemudian (kami) menciptakan air mani segumpal darah

Al-
Mu'minuun:14 ٱلنُّطْفََة
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ق ط ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bahasa, kemampuan

berbicara, cara bicara, cara berbicara, logat, amanat, cara bercakap, ruji,
sengkang, jari-jari, ucapan, ungkapan, penyebutan, lafal, pengumuman,

pemberitahuan, ucapan yg jelas, pernyataan, keterangan, keputusan,
artikulasi, sambungan, pengucapan, bahasa, kemampuan berbicara, cara
bicara, cara berbicara, logat, amanat, cara bercakap, ruji, sengkang, jari-
jari, ucapan, ungkapan, penyebutan, lafal, pengumuman, pemberitahuan,

ucapan yg jelas, pernyataan, keterangan, keputusan, artikulasi,
sambungan, pengucapan, bahasa, kemampuan berbicara, cara bicara, cara
berbicara, logat, amanat, cara bercakap, ruji, sengkang, jari-jari, ucapan,

ungkapan, penyebutan, lafal, pengumuman, pemberitahuan, ucapan yg
jelas, pernyataan, keterangan, keputusan, artikulasi, sambungan,

pengucapan, bahasa, kemampuan berbicara, cara bicara, cara berbicara,
logat, amanat, cara bercakap, ruji, sengkang, jari-jari, ucapan, ungkapan,

penyebutan, lafal, pengumuman, pemberitahuan, ucapan yg jelas,
pernyataan, keterangan, keputusan, artikulasi, sambungan, pengucapan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna , mengucapkan, melafalkan,
mengumumkan, memutuskan, menyatakan, berkata, berucap, mengira,

bilang, kata, mengomong, jar, berpendapat, membilangkan, memperikan,
menjatuhkan, menyuarakan, menyanyi, membunyikan, memberitahukan

يَنِطُق َمنِطَق تَنِطُقوَن أَنطََقنَا أَنطََق
menuturkan ucapan/suara mengucap/menjawab (kami) akhirnya

mengatakan
(ia) akhirnya
mengatakan

يَنِطُقوَن
berbicara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلٓوا۟ أَنطََقنَا الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنطََق ُكلَّ َشىٍْء
mereka berkata (kami) akhirnya mengatakan Allah yang (ia) akhirnya

mengatakan tiap-tiap sesuatu
Fush-Shilat:21 أَنطََق
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َقاُلٓوا۟ أَنطََقنَا الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنطََق ُكلَّ َشىٍْء
mereka berkata (kami) akhirnya mengatakan Allah yang (ia) akhirnya

mengatakan tiap-tiap sesuatu
Fush-Shilat:21 أَنطََقنَا

َما َلُكْم اَل تَنِطُقوَن
kenapa bagi kalian tidak mengucap/menjawab Ash-Shaafaat:92 تَنِطُقوَن

ثَْل َمآ أَنَُّكْم تَنِطُقوَن َمآِء َوٱأْلَرِْض إِنَُّهۥ َلَحقٌّ مِّ  فََورَبِّ ٱلسَّ
demi tuhan langit dan bumi sesungguhnya dia sungguh kebenaran

seperti apa bahwa kamu mengucap/menjawab

Adz-
Dzaariyaat:23

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16 َمنِطَق

يَنِطُق ِبٱْلَحقِّ َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
menuturkan dengan benar dan mereka tidak mereka dianiaya

Al-
Mu'minuun:62 يَنِطُق

ذَا ِكتَٰبُنَا يَنِطُق َعَليُْكم ِبٱْلَحقِّ هَٰ
ini kitab/catatan kami menuturkan atas kalian dengan benar

Al-Jaatsiyah:29

َوَما يَنِطُق َعِن ٱْلَهَوىٰٓ
dan tidak menuturkan dari hawa nafsu

An-Najm:3

ذَا فَْسـَُٔلوُهْم إِن َكانُوا۟ يَنِطُقوَن َقاَل بَْل فََعَلُهۥ َكِبيرُُهْم هَٰ
dia mengatakan bahkan (ia) melakukannya tertua diantara mereka ini

maka tanyakan kepada mereka jika adalah mereka berbicara
Al-Anbiyaa':63 يَنِطُقوَن

ؤآَُلِء يَنِطُقوَن  ثُمَّ نُِكُسوا۟ َعَلىٰ رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما هَٰٓ
kemudian ditundukkan atas/terhadap kepala mereka sesungguhnya

(kamu) telah mengetahui tidaklah mereka itu berbicara
Al-Anbiyaa':65

 َوَوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهم ِبَما ظََلُموا۟ فَُهْم اَل يَنِطُقوَن
(ia [lk]) menjatuhkan perkataan atas mereka dengan apa/sebab

mereka menganiaya maka mereka tidak berbicara
An-Naml:85

ذَا يَْوُم اَل يَنِطُقوَن  هَٰ
ini hari tidak berbicara

Al-Mursalaat:35
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ج ظ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemasakan seorang anak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi dewasa, datang
waktunya

نَِضَجْت
dia membakar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُكلََّما نَِضَجْت ُجُلوُدُهم بَدَّْلنَُٰهْم ُجُلوًدا َغيْرََها
setiap apa dia membakar kulit-kulit mereka Kami ganti mereka kulit-

kulit lainnya
An-Nisa:56 نَِضَجْت
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خ ظ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bunyi aspirasi, pancuran,

semprotan air, pengeluaran, percikan, penitisan, penghamburan, banjur,
jumlah sedikit, pembubukan, penumbukan, hal melumatkan,

penyemprotan, pengeluaran keringat, penembusan, umpatan, fitnah,
fitnahan, umpat, kata yg menjelek-jelekkan, berkeringat, bekerja keras,

menyebabkan berkeringat, berair sebelah luar, membimbangkan, semprot,
semprotan, semburan, setangkai, recik, obat penyemprotan, dorongan,

serangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mandi air dus, mandi siram,

menaburkan, menaburi, menabur, menghamburkan, menghamburi,
merenjis, gerimis, memerciki, menyirami, membubuhi, keluar,

mengeluarkan, mengalir dgn perlahan, memancarkan, mencucurkan,
menitiskan, menitis, membersitkan, menghancurleburkan, memipis,

menumbuk, membubuk, menyerbukkan, menghancurlumatkan,
melumatkan, menyemprotkan, menyemprot, menyemproti,

memberondong, membesuntukan, menyembur, menyemburkan, muncrat,
berlari cepat

اَختَاِن نَضَّ
(dua) yang memancarkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَختَاِن ِفيِهَما َعيْنَاِن نَضَّ
pada keduanya dua mata air (dua) yang memancarkan Ar-Rahman:66 اَختَاِن نَضَّ

5753

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

د ظ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna susunan, tumpukan, jalinan,

anyaman, ciptaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyusun, menggubah,
menyelesaikan, menenangkan, mengarang, menjalin, menciptakan,

mencipta, melerai, mengarangkan, mengikat, memperjalin, menganggit

نَِّضيٌد مَّنُضوٍد
bersusun-susun (ia[lk]) yang disusun-susun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يٍل مَّنُضوٍد َوأَْمطَرْنَا َعَليَْها ِحَجارَةً مِّن ِسجِّ
dan kami telah menghujani diatasnya batu dari tanah yang terbakar

(ia[lk]) yang disusun-susun
Huud:82 مَّنُضوٍد

 َوطَْلحٍ مَّنُضوٍد
dan pohon pisang (ia[lk]) yang disusun-susun

Al-Waqi'a:29

َوٱلنَّْخَل بَاِسقٍَٰت لََّها طَْلعٌ نَِّضيٌد
dan pohon kurma (ia[pr]) yang tinggi menjulang baginya mayang

bersusun-susun
Qaaf:10 نَِّضيٌد
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ر ظ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna segar, berair, yg banyak

airnya, makmur, subur-makmur
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

نَّاِضرَةٌ نَْضرَةَ نَْضرَةً
(ia[lk]) yang berseri-seri bersinar/bercahaya kejernihan / berseri-seri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََوَقىُٰهُم الـلَّـُه َشرَّ ذَٰلَِك ٱْليَْومِ َوَلقَّىُٰهْم نَْضرَةً َوُسُروًرا
maka memelihara mereka Allah kejahatan itu hari dan (ia)

melemparkan mereka kejernihan / berseri-seri dan kegembiraan
Al-Insaan:11 نَْضرَةً

تَْعرُِف ِفى ُوُجوِهِهْم نَْضرَةَ ٱلنَِّعيمِ
mengenal / melihat di dalam muka-muka mereka bersinar/bercahaya

kenikmatan

Al-
Mutaffifiin:24

نَْضرَةَ
ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ نَّاِضرَةٌ

wajah-wajah pada hari itu (ia[lk]) yang berseri-seri Al-Qiyaamah:22 نَّاِضرَةٌ
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Kosakata AlQuran

ج ع ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna domba betina, biri-biri betina

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِنَعاِجِهۦ نَْعَجِتَك نَْعَجٌة نَْعَجًة
kambingnya kambing kamu kambing betina kambing betina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ذَآ أَِخى َلُهۥ ِتْسعٌ َوِتْسُعوَن نَْعَجًة َولِىَ نَْعَجٌة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini saudaraku baginya sembilan dan sembilan puluh

kambing betina dan bagiku kambing betina
Shaad:23 نَْعَجًة

ذَآ أَِخى َلُهۥ ِتْسعٌ َوِتْسُعوَن نَْعَجًة َولِىَ نَْعَجٌة إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini saudaraku baginya sembilan dan sembilan puluh

kambing betina dan bagiku kambing betina
Shaad:23 نَْعَجٌة

َقاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك إَِلىٰ ِنَعاِجِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan

meminta kambing kamu kepada kambingnya
Shaad:24 نَْعَجِتَك

َقاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك إَِلىٰ ِنَعاِجِهۦ
dia mengatakan sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan

meminta kambing kamu kepada kambingnya
Shaad:24 ِنَعاِجِهۦ
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Kosakata AlQuran

س ع ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keadaan mengantuk, tidur

ayam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengantuk, mengangut,

hampir tidur, menyebabkan mengantuk

ٱلنَُّعاَس نَُّعاًسا
kantuk kantuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُدوِر ثُمَّ أَنزََل َعَليُْكم مِّۢن بَْعِد ٱْلَغمِّ أََمنًَة نَُّعاًسا َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبذَاِت ٱلصُّ
kemudian ia menurunkan atas kalian dari sesudah/setelah kesedihan

ketentraman kantuk dan Allah sangat mengetahui dengan yang
mempunyai dada/hati

Ali-Imran:154
نَُّعاًسا

يُكُم ٱلنَُّعاَس أََمنًَة مِّنُْه إِذْ يَُغشِّ
ketika ditutuplah kalian kantuk ketentraman dari padanya Al-Anfaal:11 ٱلنَُّعاَس
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Kosakata AlQuran

ق ع ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jeritan, teriak, protes keras,

gaduh, haru-biru
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggaok, berteriak, hingar-

bingar

يَنِْعُق
(dia) meneriakkan/memanggil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َكَمثَِل ٱلَِّذى يَنِْعُق
dan perumpamaan orang-orang yang mereka mengingkari seperti

perumpamaan yang (dia) meneriakkan/memanggil
Al-Baqarah:171 يَنِْعُق
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Kosakata AlQuran

ل ع ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tapak kaki, tapak sepatu,

ikan lidah, ambang jendela, ambang pintu, tunggal, satu-satunya,
tersendiri, tak bersuami, sepatu, bantal, tapal kuda, tapak, telapak,

langkah, jejak, anak tangga, kaus kaki, kaos kaki, sarung kaki, kaus, kaos,
sok, sandal, komidi, komedi, sesuatu yg bersukses besar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memasang sol, mensol, sendok
sepatu, pengiah, memberi tapal besi, memasangi ladam, melapisi,

melangkah, bertapak, memijak, menjejaki, menginjak, berjejak, berdansa,
menempuh, menginjak-injak, menindas, meninju, mengenakan kaus kaki

نَْعَليَْك
kedua terompah kamu[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنِّىٓ أَنَا۠ َربَُّك فَٱْخَلعْ نَْعَليَْك إِنََّك ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
sesungguhnya aku Aku tuhanmu maka lepaskan/tanggalkan kedua

terompah kamu[lk] sesungguhnya kamu di lembah orang-orang yang
sangat suci tuwa

Thaahaa:12
نَْعَليَْك
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Kosakata AlQuran

م ع ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pekataan iya, persetujuan,

pengesahan, pembenaran, kesepatan, peng-ia-an, penerimaan dengan baik,
pengakuan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna setuju, sepakat, menyetujui,
sependapat, sesuai, cocok, mengesahkan, mengizinkan, membenarkan,

memperkenan, mendukung, mengukuhkan, memperkuat, memperkukuh,
memperkukuhkan, meng-oke-kan, menerima, menyambut, mengabulkan,

memakbulkan, menampung, memperkenankan, ikut serta, ikut,
memangku jabatan penting, mengiakan, menyokong, mengabsahkan,
menguasakan, menuliskan nama, mengambil, memakai, mengangkat,

memungut, meniri, berlangganan, menganut, menyumbang,
menandatangani, berabonemen, berjalan, turut, menyelusuri,

menyelesaikan, mematangkan, mengakhiri, membereskan, berbunyi,
membunyikan, menerima dgn baik, menegaskan, menyungguhkan,

menyangka, mengakui, mensahkan

أَنَْعْمُت أَنَْعْمَت أَنَْعَمَها أَنَْعَم أَفَِبِنْعَمِة
aku telah

menganugerahkan
kamu

menganugerahkan
(ia[lk]) menyebabkan
menganugerahkannya

dia
menganugerahkan

maka apakah
dengan nikmat

َمُكْم أَنْعَٰ ٌم أَنْعَٰ ًما أَنْعَٰ أَنَْعْمنَا أَنَْعْمُت
binatang-binatang

ternak kalian
binatang-binatang

ternak
binatang-binatang

ternak
(kami) memberi

kesenangan
aku telah

menganugerahkan

ِبِنْعَمٍة ِبأَنُْعمِ مٍ ِبأَنْعَٰ ُمُهْم أَنْعَٰ َمُكْم أَنْعَٰ
dengan nikmat dengan nikmat-

nikmat
dengan binatang

ternak
binatang-binatang

ternak mereka
binatang-binatang

ternak kalian

فََلِنْعَم ِبِنْعَمِتِهۦٓ ِبِنْعَمِت ِبِنْعَمِة ِبِنْعَمٍة
maka sebaik-baik

nikmat dengan nikmatnya dengan nikmat dengan ni'mat dengan nikmat

َنُْعِمِه ألِّ مِ َكٱأْلَنْعَٰ فَِنْعَم ا فَِنِعمَّ فََلِنْعَم
untuk nikmatnya seperti binatang

ternak maka nikmat maka nikmat maka sebaik-baik
nikmat
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Kosakata Al-Quran

نَْعَمآَء نَِعيمٍ نَِعيٌم نَِعيًما َنُْعِمِه ألِّ
kenikmatan sangat

senang/nikmat
sangat

senang/nikmat kenikmatan untuk nikmatnya

ِنْعَمًة ِنْعَم ا ِنِعمَّ ِنَعَمُهۥ نَْعَمآَء
nikmat-nikmat sebaik-baik sebaik-baiknya nikmat-nya kenikmatan

ِنْعَمَت ِنْعَمُة ِنْعَمَة ِنْعَمٌة ِنْعَمًة
nikmat nikmat-nikmat nikmat nikmat-nikmat nikmat-nikmat

ِنْعَمِتىَ ِنْعَمِتى ِنْعَمتَُهۥ ِنْعَمتََك ِنْعَمَت
nikmatku nikmatku nikmatnya nikmat kamu nikmat

نِّْعَمٍة نِّْعَمًة نِّْعَم نَّاِعَمٌة ِنْعَمِتىَ
nikmat-nikmat nikmat-nikmat sebaik-baik (ia[pr]) yang

menikmati nikmatku

َوِبِنْعَمِت َوِبِنْعَمِة ٌم َوأَنْعَٰ َوأَنَْعْمَت نِّْعَمٍة
dan dengan nikmat dan dengan nikmat dan binatang ternak dan (kamu)

memberi ni'mat nikmat-nikmat

َمُهۥ َونَعَّ َونَِعيمٍ ِمُكْم وأَِلَنْعَٰ َوَلِنْعَم َوِبِنْعَمِت
dan (ia) telah benar-
benar memberikan

nikmat padanya
dan kenikmatan dan bagi binatang

ternak kalian dan sungguh nikmat dan dengan nikmat

َم َوٱأْلَنْعَٰ
dan binatang ternak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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KosakataAlQuran

فَُهْم ِفيِه َسَوآٌء أَفَِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْجَحُدوَن
maka mereka tentang (kebenaran) itu sama saja maka apakah dengan

nikmat Allah mereka menyangkal
An-Nahl:71 أَفَِبِنْعَمِة

فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمعَ ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
maka itulah mereka bersama orang-orang yang dia menganugerahkan

Allah atas mereka
An-Nisa:69 أَنَْعَم

بَتُْكم مُِّصيبٌَة َقاَل َقْد أَنَْعَم الـلَّـُه َعَلىَّ فَِإْن أَصَٰ
maka jika dia menimpakan kalian bencana dia mengatakan sungguh

telah dia menganugerahkan Allah atas
An-Nisa:72

َقاَل رَُجاَلِن ِمَن ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهَما
dia mengatakan dua orang laki-laki dari/diantara orang-orang yang

mereka takut dia menganugerahkan Allah atas keduanya
Al-Maidah:23

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْهم
itulah mereka orang-orang yang dia menganugerahkan Allah atas

mereka
Maryam:58

جِ أَْدِعيَآِئِهْم إِذْ تَُقوُل لِلَِّذٓى أَنَْعَم الـلَّـُه َعَليِْه لَِكىْ اَل يَُكوَن َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي َحَرٌج ِفىٓ أَزْوَٰ َو
dan ketika kalian mengatakan kepada (tuhan) yang dia

menganugerahkan Allah atasnya supaya/sehingga tidak adalah dia
atas/terhadap orang-orang yang beriman kesukaran/kesempitan di

dalam / pada istri-istri anak-anak angkat mereka

Al-Ahzab:37

أَنَْعَمَها َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
(ia[lk]) menyebabkan menganugerahkannya atas/terhadap

kaum/orang-orang sehingga sungguh-sungguh akan
merubah/melainkan apa yang dengan diri mereka sendiri

Al-Anfaal:53
أَنَْعَمَها

ِصرََٰط ٱلَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم
jalan orang-orang yang kamu menganugerahkan atas mereka Al-Faatihah:7 أَنَْعْمَت

أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ
untuk bersyukur nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas dan

atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku
An-Naml:19

َقاَل رَبِّ ِبَمآ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan dengan apa/nikmat kamu menganugerahkan

atas
Al-Qashash:17

َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
yang aku telah menganugerahkan atas kalian Al-Baqarah:40 أَنَْعْمُت
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KosakataAlQuran

ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:47

ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:122

ِن أَْعرََض َونَـَٔا ِبَجاِنِبِهۦ نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia Ia

memalingkan dan menjauhkan diri dengan sampingnya
Al-Isra:83 أَنَْعْمنَا

ِن نسَٰ إِذَآ أَنَْعْمنَا َعَلى ٱإْلِ َو
dan apabila (kami) memberi kesenangan atas/terhadap manusia

Fush-Shilat:51

إِْن ُهَو إاِلَّ َعبٌْد أَنَْعْمنَا َعَليِْه
tidak lain dia kecuali seorang hamba (kami) memberi kesenangan

atasnya
Az-Zukhruf:59

ًما َوأَنَاِسىَّ َكِثيًرا ا َخَلْقنَآ أَنْعَٰ َونُْسِقيَُهۥ ِممَّ
dan diberi minum dengannya dari apa (kami) menciptakan binatang-

binatang ternak dan manusia sangat banyak
Al-Furqon:49 ًما أَنْعَٰ

ًما فَُهْم َلَها مَٰلُِكوَن ا َعِمَلْت أَيِْدينَآ أَنْعَٰ مِّمَّ
dari apa dia membuat tangan-tangan kami binatang-binatang ternak

lalu mereka padanya mereka yan telah memiliki/menguasai
YaaSiin:71

ٌم َوَحرٌْث ِحْجٌر الَّ يَطَْعُمَهآ ِذِهۦٓ أَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ هَٰ
dan mereka berkata ini binatang-binatang ternak dan tanaman

larangan tidak (boleh) dia memakan keduanya
Al-An'aam:138 ٌم أَنْعَٰ

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ َمُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ ُكُلوا۟ َوٱْرَعْوا۟ أَنْعَٰ
kalian makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:54
َمُكْم أَنْعَٰ

ُمُهْم َوأَنفُُسُهْم أَفَاَل يُبِْصُروَن فَنُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا تَأُْكُل ِمنُْه أَنْعَٰ
lalu dikeluarkan oleh kami dengannya tanaman-tanaman kalian

memakan dari padanya binatang-binatang ternak mereka dan diri
mereka sendiri ia membenam mereka melihat

As-Sajdah:27 ُمُهْم أَنْعَٰ

مٍ َوبَِننَي أََمدَُّكم ِبأَنْعَٰ
dia telah memanjangkan/menganugerahkan kepadamu dengan

binatang ternak anak-anak

Asy-
Syu'araa':133

مٍ ِبأَنْعَٰ
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فََكفَرَْت ِبأَنُْعمِ الـلَّـِه فَأَذََٰقَها الـلَّـُه لِبَاَس ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف
maka/tetapi (ia) mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah maka

merasakanlah padanya Allah pakaian (perasaan) kelaparan dan
ketakutan

An-Nahl:112
ِبأَنُْعمِ

يَْستَبِْشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
mereka kelak akan bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia Ali-Imran:171 ِبِنْعَمٍة

فَٱنَقَلبُوا۟ ِبِنْعَمٍة مَِّن الـلَّـِه َوفَْضٍل
maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia

Ali-Imran:174

َمآ أَنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجنُوٍن
tidakkah kamu dengan ni'mat tuhanmu dengan (ia[lk]) yang digilai Al-Qalam:2 ِبِنْعَمِة

َوأَمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّْث
dan adapun dengan nikmat tuhanmu maka hendaklah kamu ceritakan

Ad-Duha:11

ِبِنْعَمِت الـلَّـِه لِيُِريَُكم مِّْن َءايَِٰتِهۦٓ
dengan nikmat Allah untuk diperlihatkan kepada kalian dari tanda-

tanda-Nya
Luqman:31 ِبِنْعَمِت

ْر فََمآ أَنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن واََل َمْجنُوٍن فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah maka tidaklah

kamu dengan nikmat tuhanmu dengan dukun/tukang tenung dan tidak
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Ath-Thuur:29

فَأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِهۦٓ إِْخوَٰنًا
maka dia menjinakkan antara hati kalian maka/lalu kalian memulai

dengan nikmatnya penciptaan dalam persaudaraan
Ali-Imran:103 ِبِنْعَمِتِهۦٓ

َوَلَقْد نَاَدىٰنَا نُوٌح فََلِنْعَم ٱمْلُجِيبُوَن
dan sesungguhnya (dia) menyeru kami Nuh maka sebaik-baik nikmat

yang memperkenankan
Ash-Shaafaat:75 فََلِنْعَم

ا ِهىَ َدقَِٰت فَِنِعمَّ إِن تُبُْدوا۟ ٱلصَّ
jika kalian menampakkan sedekah maka nikmat dia Al-Baqarah:271 ا فَِنِعمَّ

َسلٌَٰم َعَليُْكم ِبَما َصبَرْتُْم فَِنْعَم ُعْقبَى ٱلدَّاِر
kehormatan/kesejahteraan atas kalian dengan apa/sebab (kalian)

bersabar maka nikmat akibat / kesudahan tempat
Arraad:24 فَِنْعَم

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78
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ِملنَِي فَِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ
maka nikmat pahala/balasan orang-orang yang beramal

Az-Zumar:74

َوٱأْلَرَْض فَرَْشنََٰها فَِنْعَم ٱمْلَِٰهُدوَن
dan bumi (kami) menghamparkannya maka nikmat orang yang

menghamparkan

Adz-
Dzaariyaat:48

فََقَدرْنَا فَِنْعَم ٱْلقَِٰدُروَن
lalu (kami) menentukan maka nikmat orang-orang yang menentukan

Al-Mursalaat:23

مِ بَْل ُهْم أََضلُّ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلغَِٰفُلوَن أُ۟ولَِٰٓئَك َكٱأْلَنْعَٰ
itulah mereka seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat

itulah mereka mereka orang-orang yang lalai
Al-A'raaf:179 مِ َكٱأْلَنْعَٰ

مِ  إِْن ُهْم إاِلَّ َكٱأْلَنْعَٰ
tidak lain mereka kecuali seperti binatang ternak

Al-Furqon:44

َنُْعِمِه ٱْجتَبَىُٰه َوَهَدىُٰه إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َشاِكًرا ألِّ
yang mensyukuri untuk nikmatnya (dia) memilihnya dan (dia)

memberi petunjuk kepadanya kepada jalan orang yang lurus
An-Nahl:121 َنُْعِمِه ألِّ

إِذَا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا َو
dan apabila kamu melihat kemudian kamu melihat kenikmatan

kerajaan sangat besar
Al-Insaan:20 نَِعيًما

َوَجنٍَّٰت لَُّهْم ِفيَها نَِعيٌم مُِّقيٌم
dan surga bagi mereka didalamnya sangat senang/nikmat tetap/kekal At-Taubah:21 نَِعيٌم

فََرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ
maka kesenangan/ketentraman dan kepuasan dan surga sangat

senang/nikmat
Al-Waqi'a:89 نَِعيمٍ

نُْهْم أَن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ  أَيَطَْمعُ ُكلُّ ٱْمِرٍئ مِّ
apakah ingin tiap seseorang dari mereka akan dimasuk surga sangat

senang/nikmat
Al-Ma'arij:38

 إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر َلِفى نَِعيمٍ
sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar dalam sangat

senang/nikmat
Al-Infitaar:13

 إِنَّ ٱأْلَبْرَاَر َلِفى نَِعيمٍ
sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar dalam sangat

senang/nikmat

Al-
Mutaffifiin:22

تُْه َوَلِئْن أَذَْقنَُٰه نَْعَمآَء بَْعَد َضرَّآَء َمسَّ
dan jika kami rasakan kepadanya kenikmatan sesudah kesusahan (ia)

menimpanya
Huud:10 نَْعَمآَء
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َوأَْسبَغَ َعَليُْكْم ِنَعَمُهۥ ظَِٰهرَةً َوبَاِطنًَة
dan (ia) akhirnya menyempurnakan atas kalian nikmat-nya lahir dan

(ia[pr]) yang tersembunyi / batin
Luqman:20 ِنَعَمُهۥ

ا يَِعظُُكم ِبِهۦٓ إِنَّ الـلَّـَه ِنِعمَّ
sesungguhnya Allah sebaik-baiknya dia memberi pengajaran kepada

kalian dengannya
An-Nisa:58 ا ِنِعمَّ

ِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong Al-Anfaal:40 ِنْعَم

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ِنْعَم ٱلثََّواُب َوَحُسنَْت ُمرْتَفًَقا مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap kursi panjang yang

indah sebaik-baik pahala dan (ia[pr]) bagus/indah yang menjadi
tempat istirahat

Al-Kahfi:31

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها ِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal di alamnya sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Al-Ankabuut:58

َن ِنْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب َوَوَهبْنَا لَِداُوۥَد ُسَليْمَٰ
dan kami memberikan kepada Daud sulaiman sebaik-baik hamba

sesungguhnya dia orang yang suka kembali
Shaad:30

نُْه نَِسىَ ثُمَّ إِذَا َخوََّلُهۥ ِنْعَمًة مِّ
kemudian apabila (ia) telah memberi semuanya kepadanya nikmat-

nikmat dari padanya (ia) lupa
Az-Zumar:8 ِنْعَمًة

نَّا ثُمَّ إِذَا َخوَّْلنَُٰه ِنْعَمًة مِّ
kemudian apabila (kami) memberikan kepadanya nikmat-nikmat dari

kami
Az-Zumar:49

َوِتْلَك ِنْعَمٌة تَُمنَُّها َعَلىَّ أَْن َعبَّدتَّ بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan itulah(tunggal) nikmat-nikmat kamu limpahkannya atas bahwa

(kamu) memperhambakan Bani Israil
Asy-Syu'araa':22 ِنْعَمٌة

بِِّهۦ لَّوآَْل أَن تَدَٰرََكُهۥ ِنْعَمٌة مِّن رَّ
kalau tidak karena (ia) pura-pura mendapatkannya nikmat-nikmat

dari tuhannya
Al-Qalam:49

َوَمن يُبَدِّْل ِنْعَمَة الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما َجآَءتُْه
dan barang siapa ia menukar nikmat Allah dari sesudah apa datang

kepadanya
Al-Baqarah:211 ِنْعَمَة

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:7

يََٰقْومِ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
hai kaumku kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Al-Maidah:20
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إِذْ َقاَل ُموَسىٰ لَِقْوِمِه ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم َو
dan ketika dia mengatakan Musa kepada kaumnya kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Ibrahim:6

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr]

An-Nahl:18

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَة الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Ahzab:9

لِتَْستَُوۥا۟ َعَلىٰ ظُُهورِِهۦ ثُمَّ تَذُْكُروا۟ ِنْعَمَة َربُِّكْم
supaya menyamakan atas/terhadap punggungnya kemudian

mengingat nikmat tuhan kalian
Az-Zukhruf:13

َوَلواَْل ِنْعَمُة َربِّى َلُكنُت ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
dan jika tidak nikmat-nikmat Tuhanku pastilah aku adalah

dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Ash-Shaafaat:57 ِنْعَمُة

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم َوَمآ أَنزََل َعَليُْكم
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian dan tidak ia

menurunkan atas kalian
Al-Baqarah:231 ِنْعَمَت

َوٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعَدآًء
dan kalian hendaklah ingat nikmat Allah atas kalian ketika adalah

kalian bermusuh-musuhan
Ali-Imran:103

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

mengingat nikmat Allah atas kalian
Al-Maidah:11

أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن بَدَُّلوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه ُكفًْرا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang (mereka) menukar nikmat Allah kekafiran
Ibrahim:28

إِن تَُعدُّوا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه اَل تُْحُصوَهآ َو
dan jika menghitung nikmat Allah tidak dihitungnya[pr]

Ibrahim:34

ِفُروَن يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت الـلَّـِه ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَرُُهُم ٱْلكَٰ
mereka mengenal nikmat Allah kemudian diingkarinya dan

kebanyakan dari mereka para pembangkan
An-Nahl:83

َوٱْشُكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن
dan kalian hendaklah bersyukur nikmat Allah jika adalah kalian

hanya kepadanya kalian menyembah
An-Nahl:114

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai manusia kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Faathir:3
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أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ
untuk bersyukur nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas dan

atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku
An-Naml:19 ِنْعَمتََك

َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن َولَِٰكن يُِريُد لِيُطَهِّ
akan tetapi dia menghendaki agar dia membersihkan kalian dan dia
menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya kalian kalian

berterima kasih

Al-Maidah:6
ِنْعَمتَُهۥ

َويُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َوَعَلىٰٓ َءاِل يَْعُقوَب
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan atas keluarga yaqub

Yusuf:6

َكذَٰلَِك يُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تُْسلُِموَن
seperti itulah disempurnakan nikmatnya atas kalian agar supaya

kalian berserah diri
An-Nahl:81

َويُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َويَْهِديََك ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan memberi petunjuk

kepadamu jalan orang yang lurus
Al-Fath:2

وأَِلُِتمَّ ِنْعَمِتى َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya / boleh

jadi kalian mereka mendapat petunjuk
Al-Baqarah:150 ِنْعَمِتى

 ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتى
pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku

telah mencukupkan atas kalian nikmatku
Al-Maidah:3

ٱذُْكْر ِنْعَمِتى َعَليَْك َوَعَلىٰ وَٰلَِدِتَك أَيَّدتَُّك
kamu hendaklah ingat nikmatku atas kamu dan atas yang menjadi

ibumu aku menguatkan kamu
Al-Maidah:110

يَٰبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمِتىَ
wahai Bani Israil kalian hendaklah mengingat nikmatku Al-Baqarah:40 ِنْعَمِتىَ

ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:47

ِنْعَمِتىَ ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم
nikmatku yang aku telah menganugerahkan atas kalian

Al-Baqarah:122

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ نَّاِعَمٌة
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang menikmati Al-Ghaashiyah:8 نَّاِعَمٌة
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واََل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَُٰه َصاِبًرا نِّْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan jangan melanggar sesungguhnya kami (kami) mendapatkan dia

(ia[lk]) yang sabar sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang
kembali/bertaubat

Shaad:44
نِّْعَم

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َلْم يَُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة
itu bahwa kami Allah tidak akan adalah (ia[lk]) yang merubah

nikmat-nikmat
Al-Anfaal:53 نِّْعَمًة

نِّْعَمًة مِّْن ِعنِدنَا َكذَٰلَِك نَْجِزى َمن َشَكَر
nikmat-nikmat dari sisi Kami seperti itulah kami membalas orang (ia)

mensyukuri
Al-Qamar:35

َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن الـلَّـِه
dan tidak dengan/kepada kalian dari nikmat-nikmat maka dari Allah An-Nahl:53 نِّْعَمٍة

َوَما أِلََحٍد ِعنَدهُۥ ِمن نِّْعَمٍة تُْجزَىٰٓ
dan tidak bagi seorang di sisi-nya dari nikmat-nikmat patut dibalas

Al-Lail:19

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37
َوأَنَْعْمَت

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138 ٌم َوأَنْعَٰ

ٌم الَّ يَذُْكُروَن ٱْسَم الـلَّـِه َعَليَْها ٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَنْعَٰ َوأَنْعَٰ
dan binatang ternak dia haram punggungnya/menungganginya dan

binatang ternak tidak mereka ingat/memperhatikan nama Allah
diatasnya

Al-An'aam:138

َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67
َوِبِنْعَمِة

َوَرزََقُكم مَِّن ٱلطَّيِّبَِٰت أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِت الـلَّـِه ُهْم يَْكفُُروَن
dan (ia) memberi rezki kamu (kalian) dari orang yang baik-baik

apakah dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah
mereka mereka mengingkari

An-Nahl:72
َوِبِنْعَمِت

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر َوَلِنْعَم َداُر ٱمْلُتَِّقنَي
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan dan sungguh nikmat

rumah orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:30 َوَلِنْعَم

ِمُكْم َمتًَٰعا لَُّكْم وأَِلَنْعَٰ
pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian dan bagi binatang ternak

kalian
An-Naziaat:33 ِمُكْم وأَِلَنْعَٰ
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ِمُكْم تًَٰعا لَُّكْم وأَِلَنْعَٰ  مَّ
pelipatan kesenangan / hadiah bagi kalian dan bagi binatang ternak

kalian
Abasa:32

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َونَِعيمٍ
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan

kenikmatan
Ath-Thuur:17 َونَِعيمٍ

َمُهۥ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَْكرََمِن فَأَْكرََمُهۥ َونَعَّ
lalu (ia[lk]) sangat memuliakannya dan (ia) telah benar-benar

memberikan nikmat padanya lalu dia mengatakan Tuhanku (ia[lk])
telah sangat memuliakanku

Al-Fajr:15
َمُهۥ َونَعَّ

َونَْعَمٍة َكانُوا۟ ِفيَها فَِٰكِهنَي
dan kenikmatan adalah mereka di dalamnya (mereka) bersuka ria dan

gembira
Ad-Dukhaan:27 َونَْعَمٍة

ِملنَِي لِِديَن ِفيَها َوِنْعَم أَْجُر ٱْلعَٰ خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya dan sebaik-baik pahala/balasan

orang-orang yang beramal
Ali-Imran:136 َوِنْعَم

نًا َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َوِنْعَم ٱْلوَِكيُل فَزَاَدُهْم إِيمَٰ
maka dia menambah mereka keimanan dan mereka berkata cukuplah

kami Allah dan sebaik-baik pelindung
Ali-Imran:173

ِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Anfaal:40

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

فَْضاًل مَِّن الـلَّـِه َوِنْعَمًة َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحِكيٌم
karunia dari Allah dan nikmat dan Allah sangat mengetahui Maha

Bijaksana
Al-Hujuraat:8 َوِنْعَمًة

َم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَِٰفعُ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن َوٱأْلَنْعَٰ
dan binatang ternak (ia) menciptakannya bagi kalian

didalamnya/padanya hangat dan beberapa manfaat dan daripadanya
kalian makan

An-Nahl:5
َم َوٱأْلَنْعَٰ

ُم ا يَأُْكُل ٱلنَّاُس َوٱأْلَنْعَٰ فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض ِممَّ
maka/lalu ia bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi dari apa

makan manusia dan binatang ternak
Yunus:24 ُم َوٱأْلَنْعَٰ

مِ َوٱْلَحرِْث َوٱْلَخيِْل ٱمْلَُسوََّمِة َوٱأْلَنْعَٰ
dan kuda yang menyentuh hati dan binatang ternak dan sawah ladang Ali-Imran:14 مِ َوٱأْلَنْعَٰ
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مِ نَِصيبًا ا ذََرأَ ِمَن ٱْلَحرِْث َوٱأْلَنْعَٰ َوَجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ِممَّ
dan mereka menjadikan untuk Allah dari apa dia sebarkan dari ladang

dan binatang ternak bagian/sebagian besar
Al-An'aam:136

مِ ُمْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ َوِمَن ٱلنَّاِس َوٱلدََّوآبِّ َوٱأْلَنْعَٰ
dan diantara manusia dan binatang melata dan binatang ternak

(ia[lk]) yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:28

مِ َما تَرَْكبُوَن َوَجَعَل َلُكم مَِّن ٱْلفُْلِك َوٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari perahu dan binatang ternak apa

yang menaiki / mengendarai
Az-Zukhruf:12

ثُْل َما َقتََل ِمَن ٱلنََّعمِ ًدا فََجزَآٌء مِّ َوَمن َقتََلُهۥ ِمنُكم مُّتََعمِّ
dan barang siapa dia membunuhnya diantara kalian orang yang

kemudian dengan sengaja maka balasan seperti apa dia memerangi
dari binatang ternak

Al-Maidah:95
ٱلنََّعمِ

َلَكفَّرْنَا َعنُْهْم َسيِّـَٔاِتِهْم وأََلَْدَخْلنَُٰهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
tentu kami menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka

dan tentu kami memasukkan mereka surga kenikmatan
Al-Maidah:65 ٱلنَِّعيمِ

ُر ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ  تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai di dalam surga

kenikmatan
Yunus:9

ِت ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ  فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
maka orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan di dalam surga kenikmatan
Al-Hajj:56

 َوٱْجَعْلِنى ِمن َورَثَِة َجنَِّة ٱلنَِّعيمِ
dan jadikanlah aku dari/termasuk yang mewarisi surga kenikmatan

Asy-Syu'araa':85

ِت َلُهْم َجنَُّٰت ٱلنَِّعيمِ لِحَٰ  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka
melakukan kesalehan-kesalehan bagi mereka surga kenikmatan

Luqman:8

 ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
di dalam surga kenikmatan

Ash-Shaafaat:43

 ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
di dalam surga kenikmatan

Al-Waqi'a:12

 إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد َربِِّهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan disisi

tuhan mereka surga kenikmatan
Al-Qalam:34

 تَْعرُِف ِفى ُوُجوِهِهْم نَْضرَةَ ٱلنَِّعيمِ
mengenal / melihat di dalam muka-muka mereka bersinar/bercahaya

kenikmatan

Al-
Mutaffifiin:24
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 ثُمَّ َلتُْسـَُٔلنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن ٱلنَِّعيمِ
kemudian sungguh akan ditanya pada hari itu dari/tetang kenikmatan

At-Takaathur:8

ْلُهْم َقلِياًل َوذَرِْنى َوٱمْلَُكذِِّبنَي أُ۟ولِى ٱلنَّْعَمِة َوَمهِّ
biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan kaum

kenikmatan/kemewahan dan (kamu) sungguh-sungguh berilah tempo
mereka sedikit

Al-
Muzzammil:11

ٱلنَّْعَمِة

َم لِتَرَْكبُوا۟ ِمنَْها َوِمنَْها تَأُْكُلوَن الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
Allah yang ia menjadikan untuk kalian binatang ternak untu

kendarai sebagiannya dan sebagiannya kalian makan
Ghafir:79 َم ٱأْلَنْعَٰ

ُم إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم َوأُِحلَّْت َلُكُم ٱأْلَنْعَٰ
dan dihalalkan untuk kalian binatang ternak kecuali apa yang dia

membacakan atas kalian
Al-Hajj:30 ُم ٱأْلَنْعَٰ

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

dan memakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12

مِ وأََلُِضلَّنَُّهْم وأََلَُمنِّيَنَُّهْم َوَلَءاُمرَنَُّهْم فََليُبَتُِّكنَّ َءاذَاَن ٱأْلَنْعَٰ
dan sungguh saya akan menyesatkan mereka dan sungguh saya akan
membangkitkan angan-angan kosong mereka dan sungguh saya akan

menyuruh mereka dan sungguh mereka akan memotong telinga
binatang ternak

An-Nisa:119
مِ ٱأْلَنْعَٰ

مِ إاِلَّ َما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم أُِحلَّْت َلُكم بَِهيَمُة ٱأْلَنْعَٰ
dia menghalalkan bagi kalian binatang binatang ternak kecuali apa

dia membacakan atas kalian
Al-Maidah:1

مِ َخالَِصٌة لِّذُُكورِنَا ِذِه ٱأْلَنْعَٰ َوَقاُلوا۟ َما ِفى بُطُوِن هَٰ
dan mereka berkata apa yang ada di dalam perut ini binatang ternak

yang menjernihkan untuk laki-laki kami
Al-An'aam:139

مِ َحُموَلًة َوفَرًْشا َوِمَن ٱأْلَنْعَٰ
dan diantara binatang ternak untuk pengangkutan dan penyembelehan

Al-An'aam:142

مِ إِنَّ َلُكْم ِفى ٱأْلَنْعَٰ  َو
dan sesungguhnya kami bagi kalian di dalam binatang ternak

An-Nahl:66

مِ بُيُوتًا َوَجَعَل َلُكم مِّن ُجُلوِد ٱأْلَنْعَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit binatang ternak

rumah-rumah
An-Nahl:80

مِ  َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ
atas/terhadap apa (rezeki) (ia) memberi rezeki kepada mereka dari

binatang binatang ternak
Al-Hajj:28
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مِ  َعَلىٰ َما َرزََقُهم مِّۢن بَِهيَمِة ٱأْلَنْعَٰ
atas/terhadap apa (ia) memberi rezeki kepada mereka dari binatang

binatang ternak
Al-Hajj:34

مِ َلِعبْرَةً إِنَّ َلُكْم ِفى ٱأْلَنْعَٰ َو
dan sesungguhnya kami bagi kalian di dalam binatang ternak

sungguh pelajaran

Al-
Mu'minuun:21

جٍ ِنيََة أَزْوَٰ مِ ثَمَٰ َوأَنزََل َلُكم مَِّن ٱأْلَنْعَٰ
dan Dia menurunkan bagi kalian dari binatang ternak delapan

pasangan-pasangan
Az-Zumar:6

مِ أَزْوًَٰجا يَذَْرؤُُكْم ِفيِه َوِمَن ٱأْلَنْعَٰ
dan dari binatang ternak berpasangan menjadikan kamu berkembang

tentang (kebenaran) itu
Asy-Syuura:11
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ظ غ ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengabaian,

pengesampingan, pelalaian, pembiaran, tdk perduli, lalai,lewat,
berlalu,hilang,kelupa-lupaan, lulus

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengabaikan,
mengesampingkan, menganggap sepi, menyampingkan, memungkiri,

melalaikan, meninggalkan, membiarkan, mengebelakangkan,
mengenyampingkan, tdk menghiraukan, tdk memperhatikan, tdk

mengacuhkan, tdk mempedulikan, melupakan, memaafkan, pangling,
memandang ke bawah, memandang dr atas, menghilangkan, batal,
melangkaui, tdk mengindahkan, menghentikan, memperhitungkan,
menyembunyikan, lupa, kelupaan, lali, melewati, menyampaikan,

menukarkan, mempergunakan identitas, meremehkan, menggampangkan,
mempergampang, melampaui, meninggal, mendiamkan, melintasi,

membelah, menganggap kecil, memperkecil, memperhina,
memperhinakan, mencium, mendengus, menghirup, berdengus, menduga,

menolak

فََسيُنِْغُضوَن
lalu menggeleng-gelengkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََسيُنِْغُضوَن إَِليَْك رُُءوَسُهْم َويَُقوُلوَن َمتَىٰ ُهَو
lalu menggeleng-gelengkan kepadamu kepala mereka dan mereka

mengatakan kapan, bilakah dia
Al-Isra:51 فََسيُنِْغُضوَن
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Kosakata AlQuran

ث ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ludah, pengeluaran,

peniupan, hembusan 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meludah, mengeluarkan,
berludah, menusuk, menggerutu, bercakap dgn menggagap, terbatuk-

batuk , meniup, bertiup, menghembus, berhembus, berembus, melayang,
memadamkan, meletus, gembos, kempes, mati, menyapu, menjuarai,
memanjang, membentang, menjalar di, menumbangkan, bernafas,

menghirup, meniupkan, berhembus, mengatakan, menafaskan, berembus,
memancarkan, mengeluarkan, menyinarkan, meletus, meledak, menyebut-
nyebut, mengucapkan, menyuarakan, berucap, mengungkapkan, bertitah,

melisankan, melahirkan, membuang, halau, mengucilkan, memecat,
menghembuskan, memaksa keluar, menendang, memanjatkan

ٱلنَّفَّٰثَِٰت
orang yang meniup-niup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمن َشرِّ ٱلنَّفَّٰثَِٰت ِفى ٱْلُعَقِد
dan dari kejahatan orang yang meniup-niup di dalam ikatan/simpul Al-Falaq:4 ٱلنَّفَّٰثَِٰت
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Kosakata AlQuran

ح ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hembusan, ilham, wahyu,

penjiwaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghembus, menjiwai

نَفَْحٌة
hembusan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تُْهْم نَفَْحٌة مِّْن َعذَاِب َربَِّك َوَلِئن مَّسَّ
dan jika (ia) menimpa mereka hembusan dari azab tuhanmu Al-Anbiyaa':46 نَفَْحٌة
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خ ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelembungan, bal, montok,

bulat, sintal, gemuk padat, mendadak, tiba-tiba, tepat, debur, isapan,
embusan, tiupan, hembusan, sedotan, gumpal, inflasi, pemompaan,

penambahan jumlah uang yg beredar, kentut, muka asam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memompa, membusungkan,

mengisi dgn udara, mengisi dgn gas, membubungkan, menjatuhkan,
mengempaskan, menyokong, mendukung, mengisi, bertambah gemuk,

membernaskan, mengasapi, mengasap, menjadi gembung, engah,
mengisap, mengepul, merokok, mengengah, sesak nafas, sesak dada,

membedakkan, terengah-engah, mengengah-engah, engah-engah,
meledakkan, meledak, meletuskan, marah, menambah angin, tambah
angin, melebih-lebihkan, menggelembung, melembungkan, berusaha

keras, mencibir, merengus, merajuk, mendongkol, merongseng, bersungut,
bersungut-sungut

نُِفخَ نَفَْخٌة فَنَفَْخنَا فَتَنفُخُ فَأَنفُخُ
(dia[lk]) telah ditiup tiupan lalu (kami)

meniupkan
maka/lalu kamu

meniup
maka/lalu
meniupkan

يُنفَخُ َونُِفخَ َونَفَْخُت َونَفَخَ نُِفخَ
dia ditiup dan telah ditiup dan (aku)

meniupkan dan (ia) meniupkan (dia[lk]) telah ditiup

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْن الـلَّـِه
seperti bentuk burung-burung maka/lalu meniupkan tentang

(kebenaran) itu maka mereka jadi burung-burung dengan seizin Allah
Ali-Imran:49 فَأَنفُخُ

فَتَنفُخُ ِفيَها فَتَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْنى َوتُبِْرئُ ٱأْلَْكَمَه َوٱأْلَبْرََص ِبِإذِْنى
maka/lalu kamu meniup di dalamnya maka adalah burung-burung

dengan seizin dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit
lepra dengan seizin

Al-Maidah:110
فَتَنفُخُ
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KosakataAlQuran

وِحنَا َوٱلَِّتىٓ أَْحَصنَْت فَرَْجَها فَنَفَْخنَا ِفيَها ِمن رُّ
dan perempuan yang sangat memelihara kemaluannya lalu (kami)

meniupkan didalamnya/kedalamnya dari
Al-Anbiyaa':91 فَنَفَْخنَا

وِحنَا فَنَفَْخنَا ِفيِه ِمن رُّ
lalu (kami) meniupkan tentang (kebenaran) itu dari ruh kami

At-Tahriim:12

وِر نَفَْخٌة وَِٰحَدةٌ فَِإذَا نُِفخَ ِفى ٱلصُّ
maka apabila (dia[lk]) telah ditiup di dalam sangkakala tiupan (ia[pr])

yang satu
Al-Haaqqah:13 نَفَْخٌة

وِر فَِإذَا نُِفخَ ِفى ٱلصُّ
maka apabila (dia[lk]) telah ditiup di dalam sangkakala

Al-
Mu'minuun:101 نُِفخَ

ثُمَّ نُِفخَ ِفيِه أُْخَرٰى فَِإذَا ُهْم ِقيَاٌم يَنظُُروَن
kemudian (dia[lk]) telah ditiup tentang (kebenaran) itu yang lain

maka tiba-tiba mereka berdiri mereka melihat
Az-Zumar:68

وِر نَفَْخٌة وَِٰحَدةٌ فَِإذَا نُِفخَ ِفى ٱلصُّ
maka apabila (dia[lk]) telah ditiup di dalam sangkakala tiupan (ia[pr])

yang satu
Al-Haaqqah:13

وِحِهۦ ىُٰه َونَفَخَ ِفيِه ِمن رُّ ثُمَّ َسوَّ
kemudian (ia) menyempurnakannya dan (ia) meniupkan tentang

(kebenaran) itu dari ruhnya
As-Sajdah:9 َونَفَخَ

يْتُُهۥ َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَِإذَا َسوَّ
maka tatkala telah kusempurnakan kejadiannya dan (aku) meniupkan

tentang (kebenaran) itu dari ruhku
Al-Hijr:29 َونَفَْخُت

يْتُُهۥ َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَِإذَا َسوَّ
maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan (aku) meniupkan

tentang (kebenaran) itu dari ruhku
Shaad:72

وِر فََجَمْعنَُٰهْم َجْمًعا َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka/lalu (kami)

mengumpulkan mereka pengumpulan
Al-Kahfi:99 َونُِفخَ

وِر فَِإذَا ُهم مَِّن ٱأْلَْجَداِث إَِلىٰ َربِِّهْم يَنِسُلوَن َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala maka tiba-tiba mereka dari

kubur kepada tuhan mereka mengalir/turun dengan cepat
YaaSiin:51

وِر َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala

Az-Zumar:68

وِر ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلَوِعيِد َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala itu pada hari beberapa ancaman

Qaaf:20
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وِر َوَلُه ٱمْلُْلُك يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
dan baginya kerajaan pada hari dia ditiup di dalam sangkakala Al-An'aam:73 يُنفَخُ

وِر يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

Thaahaa:102

وِر َويَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
dan pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

An-Naml:87

وِر فَتَأْتُوَن أَفَْواًجا يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala maka datang bergolong-

golong
An-Naba:18

َقاَل ٱنفُُخوا۟ َحتَّىٰٓ إِذَا َجَعَلُهۥ نَاًرا
dia mengatakan (kalian[lk]) tiuplah sehingga apabila dia

menjadikannya api
Al-Kahfi:96 ۟ ٱنفُُخوا
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د ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pungkasan, pembagian,

pengeluaran, pelepasan, pengumuman, kehabisan. 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna habis, membagikan,
mengeluarkan, melepaskan, memberitahukan, mengumumkan,

menyemburkan, kehabisan, berakhir, lari keluar, pergi keluar, mengusir,
meninggalkan, lampau, mulai surut, menganjur.

يَنفَُد نَّفَاٍد نَِفَدْت َلنَِفَد تَنفََد
melenyap lenyap (ia) melenyap tentu (ia) melenyap melenyap

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُت َربِّى َلنَِفَد ٱْلبَْحُر َقبَْل أَن تَنفََد َكلِمَٰ
tentu (ia) melenyap lautan sebelum akan melenyap kalimat /

ketentuan Tuhanku
Al-Kahfi:109 تَنفََد

ُت َربِّى َلنَِفَد ٱْلبَْحُر َقبَْل أَن تَنفََد َكلِمَٰ
tentu (ia) melenyap lautan sebelum akanmelenyap kalimat /

ketentuan Tuhanku
Al-Kahfi:109 َلنَِفَد

ُت الـلَّـِه يَُمدُّهُۥ ِمۢن بَْعِدِهۦ َسبَْعُة أَبُْحٍر مَّا نَِفَدْت َكلِمَٰ
mennambahnya dari sesudahnya tujuh laut-laut tidak (ia) melenyap

kalimat / ketentuan Allah
Luqman:27 نَِفَدْت

ذَا َلِرزُْقنَا َما َلُهۥ ِمن نَّفَاٍد إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini benar-benar rizki kami tidak baginya dari lenyap Shaad:54 نَّفَاٍد

َما ِعنَدُكْم يَنفَُد َوَما ِعنَد الـلَّـِه بَاٍق
apa kamu mempunyai melenyap dan tidak disisi Allah (ia[lk]) yang

kekal
An-Nahl:96 يَنفَُد
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ذ ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perawatan, perlakuan,

pelayanan, rawatan, pengerjaan, pemeliharaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melakukan, dilakukan,

berbuat, mengerjakan, membuat, buat, menggunakan, menjalankan,
bergerak badan, mengadakan, melaksanakan, menyelenggarakan,

mempertunjukkan, menjadikan, menjadi, bikin, membawa, menghukum
mati, mencapai, menyelesaikan dgn baik, berusaha, mengusahakan,

memperusahakan, menyelesaikan, memecahkan, menggasak, menangkap,
mengambil, ambil, memakan waktu, menerima, menghadapi, mengisi,
menyerahkan, memasukkan, mempercayakan, memegang, menahan,

memiliki, menyimpan, meneruskan, membuka, berhasil memenangkan,
berhasil mencapai, berhasil, menangani, mengurus, memperlakukan,

mempergunakan, menghasilkan, menyebabkan, menimbulkan, mengelola,
memberikan, menyadari, mewujudkan, sadar, memahami

۟ فَٱنفُذُوا تَنفُذُوَن تَنفُذُوا۟
maka tembuslah/lintasilah menembusnya menembus/melintasi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ أَن تَنفُذُوا۟ ِمْن أَْقطَاِر ٱلسَّ
bahwa menembus/melintasi dari segala penjuru langit dan bumi Ar-Rahman:33 ۟ تَنفُذُوا

فَٱنفُذُوا۟ اَل تَنفُذُوَن إاِلَّ ِبُسْلطٍَٰن
maka tembuslah/lintasilah tidak menembusnya kecuali dengan alasan Ar-Rahman:33 تَنفُذُوَن

فَٱنفُذُوا۟ اَل تَنفُذُوَن إاِلَّ ِبُسْلطٍَٰن
maka tembuslah/lintasilah tidakmenembusnya kecuali dengan alasan Ar-Rahman:33 ۟ فَٱنفُذُوا
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Kosakata AlQuran

ر ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pribadi, oknum, persona,

pelaku, kepala
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berdinas di tentara,

menjauhkan, mengasingkan, memindahkan hak, memindahkan benda,
mensita, benci, membenci, enggan, tdk suka, membencikan, mengusir,
menolak, mengingkari, menangkis, mengelakkan, memukul mundur,

menjijikkan, memberi tanda

نَفًَرا مُّْستَنِفرَةٌ لِيَنِفُروا۟ فَٱنِفُروا۟ تَنِفُروا۟
golongan/rombongan

(ia[lk]) yang
memohon untuk
berlari / terkejut

untuk pergi maka kalian
hendaklah pergi berangkat

نُفُوًرا نَِفيًرا نَفََر نَفٌَر نَفًَرا
pelarian kelompok (ia) meninggalkan

(pergi) sekumpulan golongan/rombongan

۟ ٱنِفُروا
kalian hendaklah pergi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إاِلَّ تَنِفُروا۟ يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم
jika tidak berangkat diazab kalian azab / siksa pedih dan memohon

menggantikan kaum selain kalian
At-Taubah:39 ۟ تَنِفُروا

َوَقاُلوا۟ اَل تَنِفُروا۟ ِفى ٱْلَحرِّ
dan mereka berkata tidak berangkat di dalam panas terik

At-Taubah:81

فَٱنِفُروا۟ ثُبَاٍت أَِو ٱنِفُروا۟ َجِميًعا
maka kalian hendaklah pergi berkelompok-kelompok atau kalian

hendaklah pergi semuanya
An-Nisa:71 ۟ فَٱنِفُروا

َوَما َكاَن ٱمْلُؤِْمنُوَن لِيَنِفُروا۟ َكآفًَّة
dan tidak adalah dia orang-orang yang beriman untuk pergi semuanya At-Taubah:122 ۟ لِيَنِفُروا
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َكأَنَُّهْم ُحُمٌر مُّْستَنِفرَةٌ
seakan-akan mereka keledai-keledai (ia[lk]) yang memohon untuk

berlari / terkejut

Al-
Muddaththir:50

مُّْستَنِفرَةٌ
أَنَا۠ أَْكثَُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا

aku paling/lebih banyak daripadamu harta dan lebih gagah
golongan/rombongan

Al-Kahfi:34 نَفًَرا
إِذْ َصرَفْنَآ إَِليَْك نَفًَرا مَِّن ٱْلجِنِّ يَْستَِمُعوَن ٱْلُقرَْءاَن َو

dan ketika (kami) ulang-ulang kepadamu golongan/rombongan dari
jin-jin mendengarkan al quran

Al-Ahqaaf:29

ُقْل أُوِحىَ إَِلىَّ أَنَُّه ٱْستََمعَ نَفٌَر مَِّن ٱْلجِنِّ
kamu hendaklah mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku

bahwasanya (ia) mendengarkan sekumpulan dari jin-jin
Al-Jinn:1 نَفٌَر

فََلواَْل نَفََر ِمن ُكلِّ ِفرَْقٍة مِّنُْهْم
maka mengapa tidak (ia) meninggalkan (pergi) dari setiap golongan-

gologan dari mereka
At-Taubah:122 نَفََر

ٍل َوبَِننَي َوَجَعْلنَُٰكْم أَْكثََر نَِفيًرا َوأَْمَدْدنَُٰكم ِبأَْموَٰ
dan apakah (kami) membantu kalian dengan harta anak-anak dan

(kami) menjadikan kalian kebanyakan kelompok
Al-Isra:6 نَِفيًرا

ُروا۟ َوَما يَِزيُدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا لِيَذَّكَّ
supaya mengingat dan tidak (ia) menambah mereka melainkan

pelarian
Al-Isra:41 نُفُوًرا

إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا  َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46

ُن أَنَْسُجُد مِلَا تَأُْمرُنَا َوزَاَدُهْم نُفُوًرا  َقاُلوا۟ َوَما ٱلرَّْحمَٰ
mereka berkata dan tidak pemurah apakah kami bersujud kepada apa

kalian memerintahkan dan (ia) menambah mereka pelarian
Al-Furqon:60

ا َجآَءُهْم نَِذيٌر مَّا زَاَدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا  فََلمَّ
maka tatkala ia datang kepada mereka pemberi peringatan tidak (ia)

menambah mereka kecuali pelarian
Faathir:42

وا۟ ِفى ُعتُوٍّ َونُفُوٍر إِْن أَْمَسَك ِرزَْقُهۥ بَل لَّجُّ
jika (ia) menahan rezkinya bahkan terus-menerus di dalam

kesombongan dan pelarian/perpaling
Al-Mulk:21 َونُفُوٍر

فَٱنِفُروا۟ ثُبَاٍت أَِو ٱنِفُروا۟ َجِميًعا
maka kalian hendaklah pergi berkelompok-kelompok atau kalian

hendaklah pergi semuanya
An-Nisa:71 ۟ ٱنِفُروا
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ٱنِفُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱثَّاَقْلتُْم إَِلى ٱأْلَرِْض
kalian hendaklah pergi di dalam jalan Allah apakah (kalian) merasa

berat kepada bumi
At-Taubah:38

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41
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س ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna, bayu, kentut, nafas,

lingkaran, belit, belitan, belokan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencium, melilit, berbelit,

memutar.

أَنفَُسُهم أَنفَُسنَا أَنفَُسُكْم أَنفَُسُكُم أَنفَُسُكم
diri-diri mereka

sendiri diri kami sendiri diri-diri kalian diri-diri kalian diri-diri kalian

أَنفُُسُهْم أَنفُُسُكْم أَنفُُسُكُم أَنفَُسُهْم أَنفَُسُهم
diri-diri mereka diri-diri kalian[lk] diri-diri kalian diri-diri mereka

sendiri
diri-diri mereka

sendiri

أَنفُِسنَا أَنفُِسُكْم أَنفُِسُكُم أَنفُِسُكم أَنفُُسُهْم
diri kami sendiri diri/jenis-jenis

kalian diri-diri kalian diri/jenis-jenis
kalian diri-diri mereka

ِبأَنفُِسِهْم أَنفُِسِهنَّ أَنفُِسِهْم أَنفُِسِهم أَنفُِسنَا
dengan diri mereka

sendiri diri-diri mereka[pr] diri/jiwa-jiwa
mereka

diri/jiwa-jiwa
mereka diri kami sendiri

تَنَفََّس ِبٱلنَّفِْس ِبنَفِْسَك ِبأَنفُِسِهنَّ ِبأَنفُِسِهْم
(ia) telah menjadi

menyingsing/mulai
terang

dengan jiwa dengan dirimu
sendiri

dengan diri
mereka[pr]

dengan diri mereka
sendiri

فَْليَتَنَافَِس فَلِنَفِْسِهۦ فَأِلَنفُِسِهْم فَأِلَنفُِسُكْم تَنَفََّس
maka hendaklah
berlomba-lomba

maka untuk dirinya
sendiri

maka untuk diri
mereka sendiri

maka untuk dirimu
sendiri

(ia) telah menjadi
menyingsing/mulai

terang

أِلَنفُِسِهْم أِلَنفُِسُكْم أِلَنفُِسُكم َكنَفٍْس فَْليَتَنَافَِس
bagi diri mereka untuk diri kalian untuk diri kalian seperti jiwa maka hendaklah

berlomba-lomba
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لِنَفِْسى لِنَفِْسِهۦٓ لِنَفِْسِهۦ لِنَفٍْس أِلَنفُِسِهْم
kepadaku/untukku untuk diri sendiri untuk diri sendiri bagi seseorang bagi diri mereka

لِّنَفِْسِهۦ لِّنَفٍْس َنفُِسِهْم ألِّ َنفُِسُكْم ألِّ لِنَفِْسى
untuk diri sendiri bagi seseorang bagi diri mereka untuk diri kalian kepadaku/untukku

نَفْسٌۢ نَفٌْس ا نَفْسًۢ نَفًْسا لِّنَفِْسِهۦ
jiwa/seorang jiwa/seorang seseorang seseorang untuk diri sendiri

نَفَْسَها نَفَْسَك نَفْسٍۭ نَفٍْس نَفْسٌۢ
dirinya dirimu sendiri jiwa/orang jiwa/orang jiwa/seorang

نَفُْسُهۥ نَفُْسَك نَفَْسُهۥ نَفَْسُه نَفَْسَها
jiwanya/hatinya dirimu dirinya dirinya dirinya

نَفِْسِهۦ نَفِْسِه نَفِْسَك نَفِْس نَفُْسُهۥ
dirinya sendiri dirinya sendiri hati kamu diriku jiwanya/hatinya

نَّفٍْس نُفُوِسُكْم نَفِْسىٓ نَفِْسى نَفِْسِهۦ
jiwa/orang jiwamu/hatimu diriku diriku dirinya sendiri

نَّفِْسِهۦ نَّفِْسَها نَّفِْسَك نَّفَْسَك نَّفٍْس
dirinya sendiri dirinya hati kamu dirimu sendiri jiwa/orang
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َوأَنفَُسُهْم َوأَنفَُسنَا
dan diri mereka dan diri-diri kami

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يََٰقْومِ إِنَُّكْم ظََلْمتُْم أَنفَُسُكم
hai kaumku sesungguhnya kalian kalian telah menganiaya diri-diri

kalian
Al-Baqarah:54 أَنفَُسُكم

واََل تُْخرُِجوَن أَنفَُسُكم مِّن ِديَٰرُِكْم
dan tidak kalian dikeluarkan diri-diri kalian dari rumah/kampung

halaman kalian
Al-Baqarah:84

 فَاَل تَُلوُموِنى َوُلوُمٓوا۟ أَنفَُسُكم
maka jangan mencela aku dan (kalian) mencela diri-diri kalian

Ibrahim:22

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93
أَنفَُسُكُم

َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم
dan kalian melupakan diri-diri kalian Al-Baqarah:44 أَنفَُسُكْم

 فَٱْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم
maka kalian bunuhlah diri-diri kalian

Al-Baqarah:54

ؤآَُلِء تَْقتُُلوَن أَنفَُسُكْم  ثُمَّ أَنتُْم هَٰٓ
kemudian kalian ini (Bani Israil) kalian membunuh diri-diri kalian

Al-Baqarah:85

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعَليُْكْم َوَعفَا َعنُكْم
ia mengetahui Allah bahwa kamu adalah kalian khianat diri-diri

kalian maka ia menerima taubat atas kalian dan (ia) memaafkan dari
kalian

Al-Baqarah:187

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم إِنَّ الـلَّـَه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah

adalah dia dengan/kepada kalian maha penyayang
An-Nisa:29

 َوَلْو أَنَّا َكتَبْنَا َعَليِْهْم أَِن ٱْقتُُلٓوا۟ أَنفَُسُكْم
dan kalau bahwasanya kami mewajibkan atas mereka agar/hendalah

kalian hendaklah membunuh diri-diri kalian
An-Nisa:66

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َعَليُْكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُُّكم مَّن َضلَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani atas kalian diri-diri

kalian tidak dia memberi mudharat kepada kalian orang dia
menyesatkan

Al-Maidah:105

 ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم فَاَل تَظْلُِموا۟ ِفيِهنَّ أَنفَُسُكْم
itu agama yang lurus maka jangan kamu menganiaya tentang mereka

diri-diri kalian
At-Taubah:36
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 فَأَنتُْم ِفيِه َسَوآٌء تََخافُونَُهْم َكِخيفَِتُكْم أَنفَُسُكْم
maka kamu tentang (kebenaran) itu sama saja (kalian[lk]) takut

kepada mereka[lk] seperti takutmu diri-diri kalian
Ar-Ruum:28

ْقِتُكْم أَنفَُسُكْم  إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنَاَدْوَن مَلَْقُت الـلَّـِه أَْكبَُر ِمن مَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari diseru sungguh

(ia) memurkai Allah paling besar daripada kebencian kalian diri-diri
kalian

Ghafir:10

 واََل تَْلِمزُٓوا۟ أَنفَُسُكْم
dan jangan mencela diri-diri kalian

Al-Hujuraat:11

ٓوا۟ أَنفَُسُكْم ُهَو أَْعَلُم ِبَمِن ٱتََّقىٰٓ فَاَل تُزَكُّ
maka jangan disucikan diri-diri kalian dia paling mengetahui dengan

siapa dia bertaqwa
An-Najm:32

َولَِٰكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َوٱرْتَبْتُْم َوَغرَّتُْكُم ٱأْلََماِنىُّ
tetapi kalian (kamu) telah memfitnah diri-diri kalian dan (kalian)

menunggu-nunggu dan kamu ragu-ragu dan (ia) telah menipu kalian
angan-angan kosong

Al-Hadiid:14

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُقٓوا۟ أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani peliharalah diri-diri

kalian dan keluargamu api
At-Tahriim:6

َقااَل َربَّنَا ظََلْمنَآ أَنفَُسنَا
dia mengatakan ya tuhan kami kami menganiaya diri kami sendiri Al-A'raaf:23 أَنفَُسنَا

وَن أَنفَُسُهم أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يُزَكُّ
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang mereka membersihkan diri-diri mereka sendiri
An-Nisa:49 أَنفَُسُهم

 فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهم
maka itulah mereka orang-orang yang mereka merugikan diri-diri

mereka sendiri
Al-A'raaf:9

َوَما يَْخَدُعوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
dan tidak (mereka[lk]) menipu kecuali diri-diri mereka sendiri dan

tidak mereka menyadari
Al-Baqarah:9 أَنفَُسُهْم

َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak mereka menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Al-Baqarah:57

 ِبئَْسَما ٱْشتََرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم
alangkah buruknya mereka menukar dengannya diri-diri mereka

sendiri
Al-Baqarah:90

َوَلِبئَْس َما َشَرْوا۟ ِبِهۦٓ أَنفَُسُهْم َلْو َكانُوا۟ يَْعَلُموَن
dan sungguh buruk/jahat apa mereka menukar dengannya diri-diri

mereka sendiri kalau adalah mereka mereka mengetahui
Al-Baqarah:102
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َلْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
sekiranya mereka menyesatkan kalian dan tidak mereka menyesatkan

melainkan diri-diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Ali-Imran:69

أََصابَْت َحرَْث َقْومٍ ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَأَْهَلَكتُْه
dia menimpa ladang kaum/orang-orang mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri maka/lalu dia membinasakannya
Ali-Imran:117

َوَما ظََلَمُهُم الـلَّـُه َولَِٰكْن أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak dia menganiaya mereka Allah akan tetapi diri-diri mereka

sendiri mereka mendzalimi
Ali-Imran:117

 َوٱلَِّذيَن إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة أَْو ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau

mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri
Ali-Imran:135

َوَلْو أَنَُّهْم إِذ ظََّلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َجآُءوَك
dan jikalau sesungguhnya mereka ketika mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri mereka datang kepadamu
An-Nisa:64

ِدْل َعِن ٱلَِّذيَن يَْختَانُوَن أَنفَُسُهْم  واََل تُجَٰ
dan janganlah kamu semakin mendebat dari orang-orang yang

mereka mengkhianati diri-diri mereka sendiri
An-Nisa:107

ونََك ِمن َشىٍْء َوَما يُِضلُّوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَُضرُّ
dan tidak mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri dan

tidak mereka mudharatkan kamu dari sesuatu
An-Nisa:113

ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka itu tidak mereka beriman
Al-An'aam:12

ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَُهْم اَل يُؤِْمنُوَن
orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri maka

mereka tidak mereka beriman
Al-An'aam:20

إِن يُْهلُِكوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن َو
dan jika (dan tidaklah) mereka menyebabkan membinasakan kecuali

diri-diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Al-An'aam:26

َقْد َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
sungguh telah mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan

sesatkan dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-A'raaf:53

۟ َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160
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واََل يَْستَِطيُعوَن َلُهْم نَْصًرا وآََل أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن
dan tidak mereka mentaati kepada mereka pertolongan dan tidak diri-

diri mereka sendiri menolong kami
Al-A'raaf:192

وآََل أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن
dan tidak diri-diri mereka sendiri menolong kami

Al-A'raaf:197

 َلَخرَْجنَا َمَعُكْم يُْهلُِكوَن أَنفَُسُهْم
tentu (kami) keluar/berangkat beserta kalian mereka menyebabkan

membinasakan diri-diri mereka sendiri
At-Taubah:42

َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
At-Taubah:70

إِنَّ الـلَّـَه ٱْشتََرٰى ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي أَنفَُسُهْم َوأَْموََٰلُهم
sesungguhnya Allah tukarlah dari orang-orang yang beriman diri-diri

mereka sendiri dan harta benda mereka
At-Taubah:111

َولَِٰكنَّ ٱلنَّاَس أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi manusia diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi

Yunus:44

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم
itulah mereka orang-orang yang mereka merugikan diri-diri mereka

sendiri
Huud:21

 َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi mereka menganiaya

diri-diri mereka sendiri
Huud:101

َ َلُكْم ِكِن ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوتَبنَيَّ َوَسَكنتُْم ِفى َمسَٰ
dan (kalian) telah mendiami di dalam kediaman orang-orang yang
mereka menganiaya diri-diri mereka sendiri dan (ia) menjadi telah

jelas/nyata bagi kalian

Ibrahim:45

َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
An-Nahl:33

َوَما ظََلْمنَُٰهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
dan tidak Kami menganiaya mereka akan tetapi adalah mereka diri-

diri mereka sendiri mereka mendzalimi
An-Nahl:118

لُِدوَن ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم ِفى َجَهنََّم خَٰ َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan barangsiapa dia ringan timbangannya maka itulah mereka orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri di dalam
neraka jahanam orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:103

َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri mereka

mendzalimi
Al-Ankabuut:40
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فََما َكاَن الـلَّـُه لِيَظْلَِمُهْم َولَِٰكن َكانُٓوا۟ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
maka tidak adalah dia Allah menganiaya mereka akan tetapi adalah

mereka diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi
Ar-Ruum:9

 فََقاُلوا۟ َربَّنَا بَِٰعْد بَنْيَ أَْسفَارِنَا َوظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم
maka mereka mengatakan ya tuhan kami jauhkanlah antara

perjalanan-perjalanan kami dan mereka berbuat dzalim diri-diri
mereka sendiri

Saba':19

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga
mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ ٱْلخَٰ
sesungguhnya para yang merugi orang-orang yang mereka merugikan
diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat-kiamat

Asy-Syuura:45

فَأَنَسىُٰهْم أَنفَُسُهْم أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
lalu (dia) menjadikan mereka lupa diri-diri mereka sendiri itulah

mereka mereka yang melakukan kesembarangan
Al-Hasyr:19

ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُكُم ٱْستَْكبَرْتُْم
dengan apa tidak menginginkan diri-diri kalian kalian mencari

kesombongan diri
Al-Baqarah:87 أَنفُُسُكُم

َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:18 أَنفُُسُكْم

َقاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا
dia mengatakan bahkan (ia) telah benar-benar menggoda bagi kalian

diri-diri kalian[lk] sesuatu
Yusuf:83

 َوَلُكْم ِفيَها َما تَْشتَِهىٓ أَنفُُسُكْم
dan bagimu didalamnya apa yang inginkan diri-diri kalian[lk]

Fush-Shilat:31

تُْهْم أَنفُُسُهْم يَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه َغيَْر ٱْلَحقِّ ظَنَّ َقْد أََهمَّ
sungguh telah dia telah mengharapkan mereka diri-diri mereka

mereka menyangka dengan/kepada Allah tidak / bukan / selain benar
berpendapat

Ali-Imran:154 أَنفُُسُهْم

 ُكلََّما َجآَءُهْم رَُسولٌۢ ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُهْم
setiap apa ia datang kepada mereka seorang rasul dengan apa tidak

menginginkan diri-diri mereka
Al-Maidah:70

 َلِبئَْس َما َقدََّمْت َلُهْم أَنفُُسُهْم
sungguh amat buruk apa ia menyediakan/meneguhkan bagi mereka

diri-diri mereka
Al-Maidah:80
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ِفُروَن َوتَزَْهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَٰ
dan akan melayang/binasa diri-diri mereka dan mereka orang-orang

yang telah kafir
At-Taubah:55

ِفُروَن َوتَزَْهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَٰ
dan akan melayang/binasa diri-diri mereka dan mereka orang-orang

yang telah kafir
At-Taubah:85

 َحتَّىٰٓ إِذَا َضاَقْت َعَليِْهُم ٱأْلَرُْض ِبَما رَُحبَْت َوَضاَقْت َعَليِْهْم أَنفُُسُهْم
sehingga apabila (ia[pr]) merasa sempit (kk lampau) atas mereka
bumi dengan apa/padahal (ia) meluas dan (ia) merasa sempit atas

mereka diri-diri mereka

At-Taubah:118

لُِدوَن اَل يَْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفى َما ٱْشتََهْت أَنفُُسُهْم خَٰ
tidak mereka mendengar suara/desirnya (apa neraka) dan mereka di

dalam apa (ia) menginginkan diri-diri mereka orang-orang yang kekal
Al-Anbiyaa':102

 َوٱلَِّذيَن يَرُْموَن أَزْوََٰجُهْم َوَلْم يَُكن لَُّهْم ُشَهَدآُء إآِلَّ أَنفُُسُهْم
dan orang-orang yang menuduh / melempar isteri-isteri mereka dan

tidak adalah dia bagi mereka saksi-saksi kecuali diri-diri mereka
An-Nuur:6

َوَجَحُدوا۟ ِبَها َوٱْستَيَْقنَتَْهآ أَنفُُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا
dan (mereka) mengingkari dengannya dan meyakininya diri-diri

mereka kezaliman dan kesombongan
An-Naml:14

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23
أَنفُِسُكم

ِدِقنَي ُقْل فَٱْدرَُءوا۟ َعْن أَنفُِسُكُم ٱمْلَْوَت إِن ُكنتُْم صَٰ
kamu hendaklah mengatakan maka kalian hendaklah menolak dari

diri-diri kalian kematian jika adalah kalian para yang membenarkan
Ali-Imran:168 أَنفُِسُكُم

ِمْن ِخطْبَِة ٱلنَِّسآِء أَْو أَْكنَنتُْم ِفىٓ أَنفُِسُكْم
daripada peminangan isteri-isteri atau apakah (kamu)

menyembunyikan di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235 أَنفُِسُكْم

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه يَْعَلُم َما ِفىٓ أَنفُِسُكْم
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dia mengetahui

apa di dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Baqarah:235

إِن تُبُْدوا۟ َما ِفىٓ أَنفُِسُكْم  َو
dan jika kalian menampakkan apa di dalam / pada diri/jenis-jenis

kalian
Al-Baqarah:284

ذَا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنفُِسُكْم  ُقْلتُْم أَنَّىٰ هَٰ
kalian mengatakan bahwasanya ini kamu hendaklah mengatakan dia

dari sisi diri/jenis-jenis kalian
Ali-Imran:165
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َوَلْو َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي
walaupun atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian atau kedua orang

tua dan kaum kerabat
An-Nisa:135

َلَقْد َجآَءُكْم رَُسوٌل مِّْن أَنفُِسُكْم َعِزيزٌ َعَليِْه
sesungguhnya ia datang kepada kalian seorang rasul dari diri/jenis-

jenis kalian sangat perkasa atasnya
At-Taubah:128

َوالـلَّـُه َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan Allah ia menjadikan bagi kalian dari diri/jenis-jenis kalian

berpasangan
An-Nahl:72

ُ الـلَّـُه َلُكُم ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن واََل َعَلى ٱمْلَِريِض َحَرٌج واََل َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
dan tidak atas/terhadap orang yang sakit kesukaran/kesempitan dan

tidak atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian seperti itulah dia
sungguh-sungguh akan menerangkan Allah untuk kalian ayat-ayat

agar supaya kalian kalian menggunakan akal

An-Nuur:61

 فَِإذَا َدَخْلتُم بُيُوتًا فََسلُِّموا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم
maka apabila kalian telah masuki/campuri rumah-rumah maka
(kalian[lk]) sering-sering memberilah salam atasku/terhadapku

diri/jenis-jenis kalian

An-Nuur:61

َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ أَْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا
dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa dia menciptakan bagi kalian dari

diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Ar-Ruum:21

 َضرََب َلُكم مَّثاًَل مِّْن أَنفُِسُكْم
(ia[lk]) membuat (kk lampau) bagi kalian perumpamaan dari

diri/jenis-jenis kalian
Ar-Ruum:28

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنفُِسُكْم أَزْوًَٰجا مَٰ فَاِطُر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi ia menjadikan bagi kalian

dari diri/jenis-jenis kalian berpasangan
Asy-Syuura:11

َوِفىٓ أَنفُِسُكْم أَفَاَل تُبِْصُروَن
dan pada diri/jenis-jenis kalian ia membenam celaan-ku/kemurkaan-

ku

Adz-
Dzaariyaat:21

 َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة ِفى ٱأْلَرِْض واََل ِفىٓ أَنفُِسُكْم
tidak semakin menimpa dari bencana di dalam bumi dan tidak di

dalam / pada diri/jenis-jenis kalian
Al-Hadiid:22

َقاُلوا۟ َشِهْدنَا َعَلىٰٓ أَنفُِسنَا َوَغرَّتُْهُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
mereka berkata kami menyaksikan atasku/terhadapku diri kami

sendiri dan dia telah menipu mereka kehidupan dunia
Al-An'aam:130 أَنفُِسنَا

َحَسًدا مِّْن ِعنِد أَنفُِسِهم
kedengkian dari sisi diri/jiwa-jiwa mereka Al-Baqarah:109 أَنفُِسِهم
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 ُقْل إِنَّ ٱأْلَْمَر ُكلَُّهۥ لِـلَّـِه يُْخفُوَن ِفىٓ أَنفُِسِهم
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya perkara/urusan

semuanya bagi/di tangan Allah mereka menyembunyikan di dalam /
pada diri/jiwa-jiwa mereka

Ali-Imran:154

ِهِديَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهم ِبٱْلُكفِْر أُ۟ولَِٰٓئَك شَٰ
orang-orang yang mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

dengan perbuatan kekafiran itulah mereka
At-Taubah:17

ُروا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهم  أََو َلْم يَتَفَكَّ
atau setiap tidak menjadi memikirkan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa

mereka
Ar-Ruum:8

َوتَثِْبيتًا مِّْن أَنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنَّةٍۭ ِبَربَْوٍة
dan untuk keteguhan besar dari diri/jiwa-jiwa mereka seperti

perumpamaan surga didataran tinggi
Al-Baqarah:265 أَنفُِسِهْم

 إِذْ بََعَث ِفيِهْم رَُسواًل مِّْن أَنفُِسِهْم
ketika dia mengangkat pada/diantara mereka seorang rasul dari

diri/jiwa-jiwa mereka
Ali-Imran:164

َوِعظُْهْم َوُقل لَُّهْم ِفىٓ أَنفُِسِهْم َقواْلًۢ بَلِيًغا
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan katakanlah
kepada mereka di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka perkataan

berbekas

An-Nisa:63

ثُمَّ اَل يَجُِدوا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َحرًَجا
kemudian tidak mereka mendapatkan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa

mereka kesukaran/kesempitan
An-Nisa:65

 إِنَّ ٱلَِّذيَن تََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
sesungguhnya orang-orang yang dia mewafatkan mereka malaikat-

malaikat (keadaan) menganiaya diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nisa:97

وا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم نَِٰدِمنَي فَيُْصِبُحوا۟ َعَلىٰ َمآ أََسرُّ
maka mereka menjadikan atas/terhadap apa merahasiakan di dalam /

pada diri/jiwa-jiwa mereka orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:52

 ٱنظُْر َكيَْف َكذَبُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah memperhatikan bagaimana menurut mereka

mendustakan atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka
Al-An'aam:24

ِفِريَن َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا۟ كَٰ
dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka

sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir
Al-An'aam:130

۟ ِن ٱفْتََرٰى َعَلى الـلَّـِه َقاُلوا۟ َضلُّوا۟ َعنَّا َوَشِهُدوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا فََمْن أَظَْلُم ِممَّ
ِفِريَن كَٰ

maka barang siapa paling/lebih dzalim daripada siapa dia
mengadakan atas/terhadap Allah mereka berkata mereka telah sesat

dari kami dan mereka mengakui atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang kafir

Al-A'raaf:37
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َوأَْشَهَدُهْم َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا۟ بََلىٰ َشِهْدنَآ
dan (ia[lk]) akhirnya menyaksikan mereka atasku/terhadapku

diri/jiwa-jiwa mereka bukankah (aku) ini dengan/kepada tuhan kalian
mereka berkata ya betul kami menyaksikan

Al-A'raaf:172

َِن ٱلظَّٰلِِمنَي أَْعَلُم ِبَما ِفىٓ أَنفُِسِهْم إِنِّىٓ إِذًا ملَّ
paling mengetahui dengan apa di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka
sesungguhnya aku kalau begitu tentu dari/termasuk yang mendzalmi

Huud:31

 ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan zalim diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:28

ٍة َشِهيًدا َعَليِْهم مِّْن أَنفُِسِهْم  َويَْوَم نَبَْعُث ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan di dalam setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan atas mereka dari diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:89

واََل َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ٱمْلُِضلِّنَي َعُضًدا
dan tidak ciptaan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak adalah aku orang

yang mengambil orang-orang yang menyesatkan pembantu/penolong
Al-Kahfi:51

نَّا يُْصَحبُوَن اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصَر أَنفُِسِهْم واََل ُهم مِّ
tidak mereka mentaati pertolongan diri/jiwa-jiwa mereka dan tidak

mereka dari kami dibela/ditolong
Al-Anbiyaa':43

فَرََجُعٓوا۟ إَِلىٰٓ أَنفُِسِهْم فََقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم أَنتُُم ٱلظَّٰلُِموَن
maka (mereka) kembali kepada diri/jiwa-jiwa mereka maka mereka
mengatakan sesungguhnya kalian kalian[lk] para yang mendzalimi

Al-Anbiyaa':64

َلَقِد ٱْستَْكبَُروا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َوَعتَْو ُعتُوًّا َكِبيًرا
sesungguhnya kalian mencari kesombongan diri di dalam / pada

diri/jiwa-jiwa mereka dan mereka sombong /angkuh kesombongan
sangat besar

Al-Furqon:21

تُُهْم ٱلنَِّبىُّ أَْوَلىٰ ِبٱمْلُؤِْمِننَي ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَزْوَُٰجُهۥٓ أُمَّهَٰ
nabi lebih utama dengan orang-orang mukmin dari diri/jiwa-jiwa

mereka dan isteri-isterinya ibu-ibu mereka
Al-Ahzab:6

ا اَل يَْعَلُموَن ا تُنِۢبُت ٱأْلَرُْض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ ِممَّ
dari apa dia ditumbuhkan bumi dan dari diri/jiwa-jiwa mereka dan

dari apa tidak mereka mengetahui
YaaSiin:36

 ُقْل يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن أَْسرَفُوا۟ َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم
kamu hendaklah mengatakan wahai hamba-hambaku orang-orang

yang (kalian[lk]) melampaui batas atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa
mereka

Az-Zumar:53

 َسنُِريِهْم َءايَِٰتنَا ِفى ٱْلَءافَاِق َوِفىٓ أَنفُِسِهْم
akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di dalam segenap

penjuru / ufuk dan pada diri/jiwa-jiwa mereka
Fush-Shilat:53
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َويَُقوُلوَن ِفىٓ أَنفُِسِهْم َلواَْل يَُعذِّبُنَا الـلَّـُه
dan mereka mengatakan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka

mengapa tidak sungguh-sungguh akan menyiksa kita Allah
Al-Mujaadilah:8

َويُؤِْثُروَن َعَلىٰٓ أَنفُِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة
dan dijejaki atasku/terhadapku diri/jiwa-jiwa mereka walaupun

adalah dia mereka kepapaan/kesusahan
Al-Hasyr:9

ِفيَما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف َوالـلَّـُه
tentang apa mereka membuatkan di dalam / pada diri-diri mereka[pr]

menurut yang patut dan Allah
Al-Baqarah:234 أَنفُِسِهنَّ

 فَاَل ُجنَاَح َعَليُْكْم ِفى َما فََعْلَن ِفىٓ أَنفُِسِهنَّ
maka tidak dosa-dosa atas kalian di dalam apa mereka membuatkan

di dalam / pada diri-diri mereka[pr]
Al-Baqarah:240

َوَما يَْمُكُروَن إاِلَّ ِبأَنفُِسِهْم َوَما يَْشُعُروَن
dan tidak mereka membuat tipu dayakan kecuali/melainkan dengan

diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Al-An'aam:123 ِبأَنفُِسِهْم

 أَنَْعَمَها َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
(ia[lk]) menyebabkan menganugerahkannya atas/terhadap

kaum/orang-orang sehingga sungguh-sungguh akan
merubah/melainkan apa yang dengan diri mereka sendiri

Al-Anfaal:53

 أَن يَتََخلَّفُوا۟ َعن رَُّسوِل الـلَّـِه واََل يَْرَغبُوا۟ ِبأَنفُِسِهْم
bahwa menjadi tinggal dibelakang dari/dengan rasul Allah dan tidak

ia mencintai dengan diri mereka sendiri
At-Taubah:120

 إِنَّ الـلَّـَه اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا۟ َما ِبأَنفُِسِهْم
sesungguhnya Allah tidak sungguh-sungguh akan

merubah/melainkan apa/keadaan dengan suatu kaum sehingga
sungguh-sungguh akan merubah/melainkan apa/keadaan dengan diri

mereka sendiri

Arraad:11

لَّوآَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت ِبأَنفُِسِهْم َخيًْرا
mengapa tidak tatkala (kalian) mendengarnya berpendapat orang-

orang yang beriman dan orang-orang muXminat dengan diri mereka
sendiri kebaikan

An-Nuur:12

َوٱمْلُطَلَّقَُٰت يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ ثَلَٰثََة ُقُرٓوٍء
dan wanita-wanita yang ditalak menjadi sangat menahan dengan diri

mereka[pr] tiga[lk] suci (dari haid)
Al-Baqarah:228 ِبأَنفُِسِهنَّ

يَتََربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ أَْربََعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا
menjadi sangat menahan dengan diri mereka[pr] empat[pr] bulan-

bulan (kb jamak) dan sepuluh (hari)
Al-Baqarah:234

5796

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ٱْقَرأْ ِكتَٰبََك َكفَىٰ ِبنَفِْسَك ٱْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا
(kamu) bacalah kitabmu cukuplah dengan dirimu sendiri hari atas

kamu perhitungan
Al-Isra:14 ِبنَفِْسَك

وََكتَبْنَا َعَليِْهْم ِفيَهآ أَنَّ ٱلنَّفَْس ِبٱلنَّفِْس َوٱْلَعنْيَ ِبٱْلَعنْيِ
dan kami menetapkan atas mereka di dalamnya bahwasanya jiwa/diri

dengan jiwa dan mata dengan mata
Al-Maidah:45 ِبٱلنَّفِْس

وآََل أُْقِسُم ِبٱلنَّفِْس ٱللَّوَّاَمِة
dan benar-benar (aku) bersumpah dengan jiwa mencela/menyesali

Al-Qiyaamah:2

بْحِ إِذَا تَنَفََّس َوٱلصُّ
dan subuh apabila (ia) telah menjadi menyingsing/mulai terang At-Takwiir:18 تَنَفََّس

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر فَأِلَنفُِسُكْم
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan maka untuk

dirimu sendiri
Al-Baqarah:272 فَأِلَنفُِسُكْم

لًِحا فَأِلَنفُِسِهْم يَْمَهُدوَن َوَمْن َعِمَل صَٰ
dan barangsiapa dia membuat yang saleh maka untuk diri mereka

sendiri menghamparkan / melapangkan
Ar-Ruum:44 فَأِلَنفُِسِهْم

فََمْن أَبَْصَر فَلِنَفِْسِهۦ َوَمْن َعِمىَ فََعَليَْها
maka barang siapa dia melihat maka untuk dirinya sendiri dan barang

siapa dia buta maka atasnya
Al-An'aam:104 فَلِنَفِْسِهۦ

فََمِن ٱْهتََدٰى فَلِنَفِْسِهۦ َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka untuk dirinya

sendiri dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya
hanyalah menyesesatkan diatasnya

Az-Zumar:41

لًِحا فَلِنَفِْسِهۦ  مَّْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh maka untuk dirinya sendiri

Fush-Shilat:46

لًِحا فَلِنَفِْسِهۦ  َمْن َعِمَل صَٰ
barang siapa dia membuat yang saleh maka untuk dirinya sendiri

Al-Jaatsiyah:15

ِختَُٰمُهۥ ِمْسٌك َوِفى ذَٰلَِك فَْليَتَنَافَِس ٱمْلُتَنَِٰفُسوَن
capnya/laknya kasturi dan untuk itu maka hendaklah berlomba-lomba

orang-orang yang berlomba

Al-
Mutaffifiin:26

فَْليَتَنَافَِس
مَّا َخْلُقُكْم واََل بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَفٍْس وَِٰحَدٍة

tidak menciptakan kalian dan tidak kebangkitanmu kecuali seperti
jiwa yang satu

Luqman:28 َكنَفٍْس
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َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan
Al-Baqarah:110 أِلَنفُِسُكم

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

أَنَّىٰ ِشئْتُْم َوَقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكْم
bahwasanya kalian telah menghendaki dan (kalian) cepat-cepat

dahulukanlah untuk diri kalian
Al-Baqarah:223 أِلَنفُِسُكْم

ذَا َما َكنَزْتُْم أِلَنفُِسُكْم فَذُوُقوا۟ َما ُكنتُْم تَْكِنزُوَن هَٰ
ini apa (kalian) menyimpan untuk diri kalian maka kalian hendaklah

merasakan apa adalah kalian menyimpan
At-Taubah:35

إِْن أََسأْتُْم فََلَها إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم أِلَنفُِسُكْم َو
jika kamu berbuat baik kamu berbuat baik untuk diri kalian dan jika

kejahatan (kalian) maka baginya
Al-Isra:7

اَل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم نَفًْعا واََل َضرًّا
tidak menguasai bagi diri mereka kemanfaatan dan tidak pemberian

bahaya
Arraad:16 أِلَنفُِسِهْم

واََل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم َضرًّا واََل نَفًْعا
dan tidak menguasai bagi diri mereka pemberian bahaya dan tidak

kemanfaatan
Al-Furqon:3

َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تَُموَت إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang bahwa dia akan mati

kecuali/melainkan dengan seizin Allah
Ali-Imran:145 لِنَفٍْس

َوَما َكاَن لِنَفٍْس أَن تُؤِْمَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi seseorang untuk beriman kecuali dengan

seizin Allah
Yunus:100

فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka

sesungguhnya hanyalah (dia) mendapat petunjuk untuk diri sendiri
Yunus:108 لِنَفِْسِهۦ

 مَِّن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya

hanyalah (dia) mendapat petunjuk untuk diri sendiri
Al-Isra:15

 َقاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dia mengatakan yang di sisi-nya pengetahuan dari kitab dan

barangsiapa (ia) mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])
mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri

An-Naml:40
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 َوأَْن أَتُْلَوا۟ ٱْلُقرَْءاَن فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
dan supaya membacakan al quran maka barangsiapa (ia[lk])

mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya (dia) mendapat petunjuk
untuk diri sendiri

An-Naml:92

 َوَمن يَْشُكْر فَِإنََّما يَْشُكُر لِنَفِْسِهۦ
dan barang siapa mensyukuri maka sesungguhnya hanyalah (ia[lk])

mensyukuri (sedang/akan) untuk diri sendiri
Luqman:12

ىٰ لِنَفِْسِهۦ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر ىٰ فَِإنََّما يَتَزَكَّ َوَمن تَزَكَّ
dan barang siapa (kamu) sucikanlah maka sesungguhnya hanyalah

sangat mensucikan untuk diri sendiri dan kepada Allah tempat
kembali

Faathir:18

ِهُد لِنَفِْسِهۦٓ َهَد فَِإنََّما يُجَٰ َوَمن جَٰ
dan barangsiapa (ia) semakin berjihad/berjuang maka sesungguhnya

hanyalah semakin melakukan kesungguhan untuk diri sendiri
Al-Ankabuut:6 لِنَفِْسِهۦٓ

ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

kemanfaatan
Al-A'raaf:188 لِنَفِْسى

ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى َضرًّا واََل نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

pemberian bahaya dan tidak kemanfaatan
Yunus:49

 َوَقاَل ٱمْلَلُِك ٱئْتُوِنى ِبِهۦٓ أَْستَْخلِْصُه لِنَفِْسى
dan dia mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku

dengannya akan mengikhlaskannya/memilihnya kepadaku/untukku
Yusuf:54

 َوٱْصطَنَْعتَُك لِنَفِْسى
dan Aku telah memilih kamu kepadaku/untukku

Thaahaa:41

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

َنفُِسُكْم ألِّ

َنفُِسِهْم َ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَنََّما نُْملِى َلُهْم َخيٌْر ألِّ واََل يَْحَسنبَّ
dan janganlah dia sungguh akan menyangka orang-orang yang

mereka mengingkari bahwasanya kami memberi tangguh kepada
mereka kebaikan bagi diri mereka

Ali-Imran:178 َنفُِسِهْم ألِّ

يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19 لِّنَفٍْس
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َوَدَخَل َجنَّتَُهۥ َوُهَو ظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ
dan (ia [lk]) masuk kebunnya dan dia zalim untuk diri sendiri Al-Kahfi:35 لِّنَفِْسِهۦ

ْقتَِصٌد فَِمنُْهْم ظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ َوِمنُْهم مُّ
maka diantara mereka zalim/aniaya untuk diri sendiri dan diantara

mereka (ia[lk]) yang sungguh-sungguh saling dipertengahan
Faathir:32

يَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَالٌِم لِّنَفِْسِهۦ ُمِبنٌي َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan keduanya yang melakukan kebaikan dan berbuat

zalim untuk diri sendiri yang nyata

Ash-
Shaafaat:113

إِذْ َقتَْلتُْم نَفًْسا فَٱدَّٰرَْٰٔتُْم ِفيَها َو
dan ketika kalian membunuh seseorang lalu kamu saling menuduh

tentang hal itu
Al-Baqarah:72 نَفًْسا

اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang

melainkan kesanggupannya
Al-Baqarah:286

نُْه نَفًْسا  فَِإن ِطنْبَ َلُكْم َعن َشىٍْء مِّ
maka jika mereka baik hati/menyerahkan bagi kalian dari sesuatu dari

padanya seseorang
An-Nisa:4

اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak kami membebani seseorang kecuali kesanggupannya

Al-An'aam:152

نَُها اَل يَنفَعُ نَفًْسا إِيمَٰ
tidak dia memberi manfaat seseorang imannya/seseorang

Al-An'aam:158

ِت اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَهآ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan tidak kami membebani seseorang kecuali
kesanggupannya

Al-A'raaf:42

فََقتََلُهۥ َقاَل أََقتَْلَت نَفًْسا زَِكيَّةًۢ ِبَغيِْر نَفٍْس
maka dia membunuhnya dia mengatakan mengapa (kamu[lk])

membunuh seseorang suci/bersih dengan tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Kahfi:74

يْنََٰك ِمَن ٱْلَغمِّ واََل تَْحزََن َوَقتَْلَت نَفًْسا فَنَجَّ
dan tidak bersedih hati dan (kamu) membunuh seseorang maka

menyelamatkan kamu dari kesedihan
Thaahaa:40

واََل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوَلَديْنَا ِكتٌَٰب
dan tidak kami membebani seseorang melainkan

keluasannya/kesanggupannya dan di sisi kami catatan / ketetapan

Al-
Mu'minuun:62

 َقاَل رَبِّ إِنِّى َقتَْلُت ِمنُْهْم نَفًْسا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) membunuh dari

mereka seseorang
Al-Qashash:33

َر الـلَّـُه نَفًْسا  َوَلن يُؤَخِّ
dan tidak akan ditangguhkan Allah seseorang

Al-
Munaafiquun:11
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اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ َمآ َءاتَىَٰها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang kecuali

apa pendatangannya / pemberianya
Ath-Thalaaq:7

ا ِبَغيِْر نَفٍْس أَنَُّهۥ َمن َقتََل نَفْسًۢ
bahwasanya barang siapa dia memerangi seseorang dengan

tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Maidah:32 ا نَفْسًۢ

ا ِبٱأْلَْمِس َكَما َقتَْلَت نَفْسًۢ
sebagaimana (kamu) membunuh seseorang dengan kemarin

Al-Qashash:19

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak kamu dapat

membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:48 نَفٌْس

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak dapat kamu

dapat membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:123

اَل تَُكلَُّف نَفٌْس إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak kamu dibebani jiwa/seorang melainkan menurut

kesanggupannya
Al-Baqarah:233

يَْوَم يَأِْت اَل تََكلَُّم نَفٌْس إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan tidak (ia) sengaja

berbicara jiwa/seorang kecuali dengan izinnya
Huud:105

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47

َويَْعَلُم َما ِفى ٱأْلَرَْحامِ َوَما تَْدِرى نَفٌْس مَّاذَا تَْكِسُب َغًدا
dan dia mengetahui apa yang di dalam rahim dan tidak mengetahui

jiwa/seorang apa yang dia melakukan besok pagi
Luqman:34

فَاَل تَْعَلُم نَفٌْس مَّآ أُْخِفىَ َلُهم مِّن ُقرَِّة
maka tidak amu mengetahui jiwa/seorang apa yang disembunyikan

untuk mereka dari menyejukkan
As-Sajdah:17

فَٱْليَْوَم اَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا
maka pada hari itu tidak dianiaya/dirugikan jiwa/seorang sesuatu

YaaSiin:54

أَن تَُقوَل نَفٌْس يََٰحْسرَتَىٰ َعَلىٰ َما فَرَّطُت ِفى َجنِۢب الـلَّـِه
bahwa mengatakan jiwa/seorang aduhai penyesalanku atas/terhadap

apa (aku) telah melalaikan di dalam sisi Allah
Az-Zumar:56

َوْلتَنظُْر نَفٌْس مَّا َقدََّمْت لَِغٍد
dan hendaklah memperhatikan jiwa/seorang apa ia

menyediakan/meneguhkan untuk esok pagi
Al-Hasyr:18
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َعلَِمْت نَفٌْس مَّآ أَْحَضرَْت
(ia) mengetahui jiwa/seorang apa (ia[pr]) akhirnya menyediakan

At-Takwiir:14

رَْت َعلَِمْت نَفٌْس مَّا َقدََّمْت َوأَخَّ
(ia) mengetahui jiwa/seorang apa ia menyediakan/meneguhkan dan

(ia[pr]) mengakhirkan/tinggalkan
Al-Infitaar:5

يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19

أَن تُبَْسَل نَفْسٌۢ ِبَما َكَسبَْت
bahwa dia dibinasakan/dijerumuskan jiwa/seorang disebabkan apa ia

telah mengusahakan
Al-An'aam:70 نَفْسٌۢ

َوَما تَْدِرى نَفْسٌۢ ِبأَىِّ أَرٍْض تَُموُت
dan tidak mengetahui jiwa/seorang di mana bumi akan mati

Luqman:34

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Al-Baqarah:281 نَفٍْس

َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Ali-Imran:25

يَْوَم تَجُِد ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخيٍْر مُّْحَضًرا
pada hari kamu mendapatkan tiap jiwa/orang apa dia membuat dari

kebajikan/kebaikan yang dalam kondisi cepat menghadap
Ali-Imran:30

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ali-Imran:161

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati

Ali-Imran:185

ا ِبَغيِْر نَفٍْس  أَنَُّهۥ َمن َقتََل نَفْسًۢ
bahwasanya barang siapa dia memerangi seseorang dengan

tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Maidah:32

واََل تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس إاِلَّ َعَليَْها
dan tidak dia melakukan tiap jiwa/orang kecuali/melainkan diatasnya

Al-An'aam:164

ُهنَالَِك تَبُْلوا۟ ُكلُّ نَفٍْس مَّآ أَْسَلفَْت
disanalah merasakan tiap jiwa/orang apa (ia[pr]) telah lewat

Yunus:30

َوَلْو أَنَّ لُِكلِّ نَفٍْس ظََلَمْت َما ِفى ٱأْلَرِْض
dan kalau bahwasanya bagi tiap-tiap jiwa/orang (ia) menganiaya diri

apa di dalam bumi
Yunus:54
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 يَْعَلُم َما تَْكِسُب ُكلُّ نَفٍْس
dia mengetahui apa yang dia melakukan tiap jiwa/orang

Arraad:42

لِيَْجِزَى الـلَّـُه ُكلَّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
karena hendak memberi balasan Allah tiap-tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ibrahim:51

ِدُل َعن نَّفِْسَها يَْوَم تَأِْتى ُكلُّ نَفٍْس تُجَٰ
pada hari datang tiap jiwa/orang semakin mendebat dari dirinya

An-Nahl:111

َوتَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dipenuhi/disempurnakan (olehnya) tiap jiwa/orang apa dia

membuat dan mereka tidak mereka dianiaya
An-Nahl:111

 فََقتََلُهۥ َقاَل أََقتَْلَت نَفًْسا زَِكيَّةًۢ ِبَغيِْر نَفٍْس
maka dia membunuhnya dia mengatakan mengapa (kamu[lk])

membunuh seseorang suci/bersih dengan tidak/tanpa jiwa/orang
Al-Kahfi:74

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت
tiap jiwa/orang rasakan mati

Al-Anbiyaa':35

ُكلُّ نَفٍْس ذَآِئَقُة ٱمْلَْوِت ثُمَّ إَِليْنَا تُرَْجُعوَن
tiap jiwa/orang rasakan mati kemudian kepada kami kalian

dikembalikan
Al-Ankabuut:57

َوَلْو ِشئْنَا َلَءاتَيْنَا ُكلَّ نَفٍْس ُهَدىَٰها
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) memberikan tiap-tiap

jiwa/orang petunjuknya
As-Sajdah:13

َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa dia membuat

Az-Zumar:70

َعَها َسآِئٌق َوَشِهيٌد َوَجآَءْت ُكلُّ نَفٍْس مَّ
dan datang tiap jiwa/orang bersamanya seorang penggiring dan

seorang saksi
Qaaf:21

َّا َعَليَْها َحاِفٌظ إِن ُكلُّ نَفٍْس ملَّ
tidak tiap jiwa/orang melainkan diatasnya penjaga

At-Taariq:4

أَفََمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلىٰ ُكلِّ نَفْسٍۭ َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
maka siapkah yang dia yang menegakkan atas/terhadap setiap

jiwa/orang dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak
baginya dari orang yang memberi petunjuk

Arraad:33
نَفْسٍۭ

لِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما تَْسَعىٰ
untuk dibalas tiap jiwa/orang dengan apa merayap

Thaahaa:15

ٱْليَْوَم تُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت
pada hari patut dibalas tiap jiwa/orang dengan menurut ia telah

mengusahakan
Ghafir:17
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َولِتُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan untuk diberi balasan tiap jiwa/orang dengan apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Al-Jaatsiyah:22

ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت رَِهينٌَة
tiap jiwa/orang terhadap apa ia telah mengusahakan tergadai/terikat

Al-
Muddaththir:38

فَقَِٰتْل ِفى َسِبيِل الـلَّـِه اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَفَْسَك
maka kamu hendaklah memerangi di dalam jalan Allah tidak kamu

dibebani kecuali/melainkan dirimu sendiri
An-Nisa:84 نَفَْسَك

َوٱْصِبْر نَفَْسَك َمعَ ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن
dan bersabarlah dirimu sendiri bersama orang-orang yang mereka

memohon
Al-Kahfi:28

إِن َوَهبَْت نَفَْسَها لِلنَِّبىِّ إِْن أَرَاَد ٱلنَِّبىُّ
jika (ia) memberikan dirinya bagi nabi jika dia ingin nabi Al-Ahzab:50 نَفَْسَها

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشِرى نَفَْسُه ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan dari manusia orang dia menukar dirinya dia hendaklah mencari

keridhaan Allah
Al-Baqarah:207 نَفَْسُه

إاِلَّ َمن َسِفَه نَفَْسُهۥ
kecuali/hanyalah orang dia membodohi dirinya Al-Baqarah:130 نَفَْسُهۥ

 َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan barang siapa dia melakukan itu maka sesungguhnya telah ia

menganiaya dirinya
Al-Baqarah:231

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوإَِلى الـلَّـِه ٱمْلَِصيُر
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan kepada Allah tempat kembali
Ali-Imran:28

َويَُحذِّرُُكُم الـلَّـُه نَفَْسُهۥ َوالـلَّـُه رَُءوفٌۢ ِبٱْلِعبَاِد
dan dia sungguh-sungguh akan memperingatkan kalian Allah dirinya

dan Allah maha penyantun dengan hamba
Ali-Imran:30

 َوَمن يَْعَمْل ُسٓوًءا أَْو يَظْلِْم نَفَْسُهۥ
dan barang siapa dia mengerjakan keburukan atau dia menganiaya

dirinya
An-Nisa:110

 َوِتْلَك ُحُدوُد الـلَّـِه َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد الـلَّـِه فََقْد ظََلَم نَفَْسُهۥ
dan itulah(tunggal) batas-batas/hukum-hukum Allah dan barang siapa
sangat melanggar / melampui batas batas-batas/hukum-hukum Allah

maka sesungguhnya telah dia berbuat zalim dirinya

Ath-Thalaaq:1

فَاَل تَذَْهْب نَفُْسَك َعَليِْهْم َحَسرٍَٰت
maka tidak/janganlah menghilangkan/membinasakan dirimu atas

mereka kesedihan
Faathir:8 نَفُْسَك
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فَطَوََّعْت َلُهۥ نَفُْسُهۥ َقتَْل أَِخيِه
maka dia telah menjadi taat baginya jiwanya/hatinya pembunuhan

saudaranya
Al-Maidah:30 نَفُْسُهۥ

َن َونَْعَلُم َما تَُوْسوُِس ِبِهۦ نَفُْسُهۥ نسَٰ  َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dan mengetahui apa

yang dibisik-bisikkan dengannya jiwanya/hatinya
Qaaf:16

إاِلَّ َحاَجًة ِفى نَفِْس يَْعُقوَب َقَضىَٰها
kecuali/hanya hajat/keinginan di dalam diriku yaqub (ia)

menetapkannya
Yusuf:68 نَفِْس

وآََل أَْعَلُم َما ِفى نَفِْسَك إِنََّك أَنَت َعلَُّٰم ٱْلُغيُوِب
dan tidak paling mengetahui apa di dalam hati kamu sesungguhnya

kamu Engkau sangat mengetahui segala yang gaib
Al-Maidah:116 نَفِْسَك

بََّك ِفى نَفِْسَك تََضرًُّعا َوِخيفًَة َوٱذُْكر رَّ
dan kamu hendaklah menyebut Tuhanmu di dalam hati kamu proses

perendahan diri dan rasa takut
Al-A'raaf:205

َوٱتَِّق الـلَّـَه َوتُْخِفى ِفى نَفِْسَك َما الـلَّـُه ُمبِْديِه
dan bertakwalah Allah dan kamu menyembunyikan di dalam hati

kamu apa-apa Allah menyatakannya
Al-Ahzab:37

ُقل لِـلَّـِه َكتََب َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
kamu hendaklah mengatakan untuk Allah dia menuliskan /

menetapkan atas/terhadap dirinya sendiri kasih sayang
Al-An'aam:12 نَفِْسِه

فَُقْل َسلٌَٰم َعَليُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعَلىٰ نَفِْسِه ٱلرَّْحَمَة
maka kamu hendaklah mengatakan kehormatan/kesejahteraan atas

kalian dia menuliskan / menetapkan tuhan kalian atas/terhadap
dirinya sendiri kasih sayang

Al-An'aam:54

إاِلَّ َما َحرََّم إِْسرَِٰٓءيُل َعَلىٰ نَفِْسِهۦ ِمن َقبِْل
kecuali apa dia telah benar-benar mengharamkan Israil atas/terhadap

dirinya sendiri dari sebelum
Ali-Imran:93 نَفِْسِهۦ

 َوَمن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُُهۥ َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
dan barang siapa dia mengerjakan dosa maka sesungguhnyalah dia

mengerjakannya atas/terhadap dirinya sendiri
An-Nisa:111

فَأََسرََّها يُوُسُف ِفى نَفِْسِهۦ َوَلْم يُبِْدَها َلُهْم
maka menyembunyikannya yusuf di dalam dirinya sendiri dan tidak

menampakkannya kepada mereka
Yusuf:77

فَأَْوَجَس ِفى نَفِْسِهۦ ِخيفًَة مُّوَسىٰ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai di dalam dirinya sendiri takut Musa

Thaahaa:67
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 فََمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
maka barang siapa (ia) melanggar janji maka sesungguhnya hanyalah

melanggar atas/terhadap dirinya sendiri
Al-Fath:10

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung
Al-Hasyr:9

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung

At-
Taghaabun:16

ُن َعَلىٰ نَفِْسِهۦ بَِصيرَةٌ نسَٰ بَِل ٱإْلِ
bahkan manusia atas/terhadap dirinya sendiri melihat terang (menjadi

saksi)
Al-Qiyaamah:14

َقاَل رَبِّ إِنِّى آَل أَْملُِك إاِلَّ نَفِْسى َوأَِخى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku tidak aku berkuasa kecuali

diriku dan saudaraku
Al-Maidah:25 نَفِْسى

 إِن ُكنُت ُقْلتُُهۥ فََقْد َعلِْمتَُهۥ تَْعَلُم َما ِفى نَفِْسى
jika adalah aku aku mengatakannya maka sesungguhnya telah kamu

telah mengetahuinya amu mengetahui apa di dalam diriku
Al-Maidah:116

 فَنَبَذْتَُها وََكذَٰلَِك َسوََّلْت لِى نَفِْسى
lalu melemparkannya dan demikianlah (ia) telah benar-benar

menggoda bagiku/kepadaku diriku
Thaahaa:96

 َقاَلْت رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
An-Naml:44

 َقاَل رَبِّ إِنِّى ظََلْمُت نَفِْسى
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) telah menganiaya

diriku
Al-Qashash:16

 ُقْل إِن َضَلْلُت فَِإنََّمآ أَِضلُّ َعَلىٰ نَفِْسى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku menyesatkan maka

sesungguhnya untuk kesesatan diriku sendiri atas/terhadap diriku
Saba':50

ُقْل َما يَُكوُن لِىٓ أَْن أُبَدَِّلُهۥ ِمن ِتْلَقآِئ نَفِْسىٓ
kamu hendaklah mengatakan tidak ada adalah mereka bagiku untuk

aku menggantinya dari pelemparanku diriku
Yunus:15 نَفِْسىٓ

ٓوِء َوَمآ أُبَرِّئُ نَفِْسىٓ إِنَّ ٱلنَّفَْس أَلَمَّارَةٌۢ ِبٱلسُّ
dan tidak aku membebaskan diriku sesungguhnya jiwa/diri selalu

menyuruh dengan/pada yang buruk
Yusuf:53

بُُّكْم أَْعَلُم ِبَما ِفى نُفُوِسُكْم رَّ
tuhan kalian paling mengetahui dengan/terhadap apa di dalam

jiwamu/hatimu
Al-Isra:25 نُفُوِسُكْم
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َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak kamu dapat

membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:48 نَّفٍْس

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak dapat kamu

dapat membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:123

ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu

An-Nisa:1

َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dan dia yang dia telah menjadikan kalian dari jiwa/orang yang satu

Al-An'aam:98

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dia yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu

Al-A'raaf:189

َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

فََلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu

sendiri atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka
Al-Kahfi:6 نَّفَْسَك

َلَعلََّك بَِٰخعٌ نَّفَْسَك أاَلَّ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
boleh jadi kamu (ia[lk]) yang merusak/membunuh diri dirimu sendiri

karena adalah mereka para yang beriman
Asy-Syu'araa':3

َوَمآ أََصابََك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسَك
dan tidak dia menimpamu dari kejelekan/bencana maka dari hati

kamu
An-Nisa:79 نَّفِْسَك

ِدُل َعن نَّفِْسَها يَْوَم تَأِْتى ُكلُّ نَفٍْس تُجَٰ
pada hari datang tiap jiwa/orang semakin mendebat dari dirinya An-Nahl:111 نَّفِْسَها

َعن نَّفِْسِهۦ ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم اَل يُِصيبُُهْم ظََمأٌ
dari dirinya sendiri itu karena sesungguhnya mereka tidak ditiimpa

mereka[lk] kehausan
At-Taubah:120 نَّفِْسِهۦ

َوَدتُْه ٱلَِّتى ُهَو ِفى بَيِْتَها َعن نَّفِْسِهۦ  َورَٰ
dan ia mendatanginya/menggodanya yang dia di dalam rumahnya

dari dirinya sendiri
Yusuf:23

وُِد فَتَىَٰها َعن نَّفِْسِهۦ َقْد َشَغفََها ُحبًّا تُرَٰ
digoda bujangnya dari dirinya sendiri sungguh telah sangat

mendalam kecintaan
Yusuf:30
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َودتُُّهۥ َعن نَّفِْسِهۦ فَٱْستَْعَصَم َوَلَقْد رَٰ
dan sesungguhnya (aku) menggodanya dari dirinya sendiri maka/lalu

dia menolak/berlindung
Yusuf:32

َودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفِْسِهۦ  َقاَل َما َخطْبُُكنَّ إِذْ رَٰ
dia mengatakan apa keadaan kalian[pr] ketika (kalian[pr]) menggoda

yusuf dari dirinya sendiri
Yusuf:51

ِدِقنَي إِنَُّهۥ مَلَِن ٱلصَّٰ َودتُُّهۥ َعن نَّفِْسِهۦ َو أَنَا۠ رَٰ
aku (aku) menggodanya dari dirinya sendiri dan sesungguhnya dia

sungguh termasuk orang-orang yang benar
Yusuf:51

فَِإنََّما يَبَْخُل َعن نَّفِْسِهۦ َوالـلَّـُه ٱْلَغِنىُّ َوأَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء
maka sesungguhnya hanyalah ia kikir dari dirinya sendiri dan Allah

sangat kaya dan kamu orang-orang yang memerlukan
Muhammad:38

َوَدتِْنى َعن نَّفِْسى َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ َقاَل ِهىَ رَٰ
dia mengatakan dia (kamu) menggodaku dari diriku danmenyaksikan

sangat penyaksi dari keluarganya
Yusuf:26 نَّفِْسى

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
َوأَنفَُسُكْم

فَُقْل تََعاَلْوا۟ نَْدُع أَبْنَآَءنَا َوأَبْنَآَءُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم
maka kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah kemari kami

menyeru/menyembah anak-anak kami dan anak-anak kalian dan
isteri-isteri kami dan isteri-isteri kalian dan diri-diri kami dan diri-diri

kalian

Ali-Imran:61
َوأَنفَُسنَا

َسآَء َمثاًَل ٱْلَقْوُم ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َوأَنفَُسُهْم َكانُوا۟ يَظْلُِموَن
amat buruk perumpamaan kaum orang-orang yang mereka telah

mendustakan pada ayat-ayat Kami dan diri mereka adalah mereka
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:177
َوأَنفَُسُهْم

ُمُهْم َوأَنفُُسُهْم أَفَاَل يُبِْصُروَن فَنُْخِرُج ِبِهۦ زَْرًعا تَأُْكُل ِمنُْه أَنْعَٰ
lalu dikeluarkan oleh kami dengannya tanaman-tanaman kalian

memakan dari padanya binatang-binatang ternak mereka dan diri
mereka sendiri ia membenam mereka melihat

As-Sajdah:27 َوأَنفُُسُهْم

َلتُبَْلُونَّ ِفىٓ أَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم
sungguh kalian akan diuji di dalam / pada harta-harta kalian dan diri

kalian
Ali-Imran:186 َوأَنفُِسُكْم

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱنِفُروا۟ ِخفَافًا َوِثَقااًل َوجَٰ
kalian hendaklah pergi dalam keadaan ringan dan keberatan dan yang
melakukan kesungguhan dengan harta kalian dan diri kalian di dalam

jalan Allah

At-Taubah:41
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ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلُِكْم َوأَنفُِسُكْم  تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتُجَٰ
kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan berjihad/berjuang di

dalam jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian
Ash-Shaff:11

َل الـلَّـُه ِهُدوَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم فَضَّ َوٱمْلُجَٰ
dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan Allah dengan harta

mereka dan jiwa / diri mereka dia melebihkan Allah
An-Nisa:95 َوأَنفُِسِهْم

ِهِديَن ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َعَلى ٱْلقَِٰعِديَن َدرََجًة ٱمْلُجَٰ
orang-orang yang berjihad/bersungguh-sungguh dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka atas/terhadap orang-orang yang duduk/tinggal

satu derajat

An-Nisa:95

َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَووا۟ وَّنََصُرٓوا۟ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman/perlindungan dan (mereka) memberi
pertolongan dan Allah dengan/kepada apa kalian melakukan maha

melihat

Al-Anfaal:72

ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَُم َدرََجًة ِعنَد الـلَّـِه
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka paling/lebih tinggi derajat

disisi Allah
At-Taubah:20

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي أَن يُجَٰ
bahwa/untuk semakin melakukan kesungguhan dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-

orang yang bertakwa

At-Taubah:44

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه وََكرُِهٓوا۟ أَن يُجَٰ
dan (mereka) membenci untuk semakin melakukan kesungguhan
dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah

At-Taubah:81

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم  لَِٰكِن ٱلرَُّسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ جَٰ
tetapi mengetahui dan orang-orang yang mereka mengimani bersama

dia mereka berjihad/berkerja keras dengan harta mereka dan jiwa /
diri mereka

At-Taubah:88

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا۟ َوجَٰ
kemudian tidak ragu-ragu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh

dengan harta mereka dan jiwa / diri mereka di dalam jalan Allah
Al-Hujuraat:15

ىَٰها َونَفٍْس َوَما َسوَّ
dan manusia/jiwa dan tidak penyempurnaanya Ash-Shams:7 َونَفٍْس

ِل َوٱأْلَنفُِس َوٱلثََّمرَِٰت َونَْقٍص مَِّن ٱأْلَْموَٰ
dan kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan Al-Baqarah:155 َوٱأْلَنفُِس
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وََكتَبْنَا َعَليِْهْم ِفيَهآ أَنَّ ٱلنَّفَْس ِبٱلنَّفِْس َوٱْلَعنْيَ ِبٱْلَعنْيِ
dan kami menetapkan atas mereka di dalamnya bahwasanya jiwa/diri

dengan jiwa dan mata dengan mata
Al-Maidah:45 ٱلنَّفَْس

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan hak/benar
Al-An'aam:151

ٓوِء َوَمآ أُبَرِّئُ نَفِْسىٓ إِنَّ ٱلنَّفَْس أَلَمَّارَةٌۢ ِبٱلسُّ
dan tidak aku membebaskan diriku sesungguhnya jiwa/diri selalu

menyuruh dengan/pada yang buruk
Yusuf:53

واََل تَْقتُُلوا۟ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan janganlah kalian membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan benar
Al-Isra:33

واََل يَْقتُُلوَن ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم الـلَّـُه إاِلَّ ِبٱْلَحقِّ
dan tidak mereka membunuh jiwa/diri yang dia telah benar-benar

mengharamkan Allah kecuali dengan baik
Al-Furqon:68

َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َونََهى ٱلنَّفَْس َعِن ٱْلَهَوٰى
dan adapun siapa (ia) takut makam tuhannya dan (ia) menahan /

melarang jiwa/diri dari hawa nafsu
An-Naziaat:40

يَٰٓأَيَّتَُها ٱلنَّفُْس ٱمْلُطَْمِئنَُّة
hai jiwa/diri orang yang tenang dan tentram Al-Fajr:27 ٱلنَّفُْس

إِذَا ٱلنُّفُوُس زُوَِّجْت َو
dan apabila jiwa/ruh-ruh benar-benar dijodohkan/dipertemukan At-Takwiir:7 ٱلنُّفُوُس

الـلَّـُه يَتََوفَّى ٱأْلَنفَُس ِحنَي َمْوِتَها
Allah menjadi mewafatkan jiwa ketika kematiannya Az-Zumar:42 ٱأْلَنفَُس

إِن تُْحِسنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ حَّ َو ْلحُ َخيٌْر َوأُْحِضرَِت ٱأْلَنفُُس ٱلشُّ َوٱلصُّ
dan perdamaian itu kebaikan dan dia dibiasakan jiwa/manusia kikir

dan jika kalian berbuat kebaikan dan kalian memelihara diri
An-Nisa:128 ٱأْلَنفُُس

لُِدوَن َوِفيَها َما تَْشتَِهيِه ٱأْلَنفُُس َوتََلذُّ ٱأْلَْعنُيُ َوأَنتُْم ِفيَها خَٰ
dan didalamnya (bumi) apa yang ingininya jiwa/manusia dan sedap

mata-mata dan kalian didalamnya orang-orang yang kekal
Az-Zukhruf:71

 إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َوَما تَْهَوى ٱأْلَنفُُس
tidak lain mereka mengikuti kecuali sangkaan dan tidak

menginginkan jiwa/manusia
An-Najm:23
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َوتَْحِمُل أَثَْقاَلُكْم إَِلىٰ بََلٍد لَّْم تَُكونُوا۟ بَٰلِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ ٱأْلَنفُِس
dan ia membawa/mengangkat beban-beban berat kalian[lk] sampai

suatu negeri tidak adalah kalian (ia[lk]) yang sampai kepadanya
melainkan dengan menyusahkan diri

An-Nahl:7 ٱأْلَنفُِس

ِختَُٰمُهۥ ِمْسٌك َوِفى ذَٰلَِك فَْليَتَنَافَِس ٱمْلُتَنَِٰفُسوَن
capnya/laknya kasturi dan untuk itu maka hendaklah berlomba-lomba

orang-orang yang berlomba

Al-
Mutaffifiin:26

ٱمْلُتَنَِٰفُسوَن
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ش ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna cobaan, bujukan, penggoda,

kecondongan, gangguan, usikan, obsesi, gangguan pikiran, kesurupan
setan, kemasukan setan, pengusik, pengejek, daya tarik, daya pemikat,

daya penarik, pikatan, permohonan, permintaan, pengumpulan, hasutan,
penghasutan, kesengsaraan, kesukaran besar, kesulitan besar, percobaan,

pengadilan, pemeriksaan pengadilan, skandal, fitnah, keonaran, kecek,
fitnahan, kekacauan, kerusuhan, pengacauan, dislokasi, rapat umum, apel,

penyatuan, hal cepat menjadi sembuh
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggoda, membujuk,
menguji, mengumpan, memikat, menarik, mengajak, mengumpani,

bercanda, mengusik, mengejek, menjahati, membengkengi, menggiurkan,
menderita, mentertawakan, naik, menunggang, mengendarai,

menumpang, menuju, mengerahkan, bersatu, berkumpul, mengumpulkan,
berhimpun, mengumpat, merayu, memikat hati, mengganggu,
mengacaukan, mengacau, meletihkan, memasuki, menghantui,

mengganggu pikiran, membuat bingung, mengganggu-ganggu, menyusah-
nyusahkan, mendesak, menyusahkan, merengek-rengek, mengolok-olok,
menguatkan dgn tulang rusuk, memperolokkan, memperolok-olokkan,

menganiaya, menyiksa, memperlakukan dgn kejam, menyulitkan,
menertawakan, ejek, mencemoohkan, memperguraukan

ٱمْلَنفُوِش نَفََشْت
(ia[lk]) yang dihambur-hamburkan (ia) merusak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِهِديَن إِذْ نَفََشْت ِفيِه َغنَُم ٱْلَقْومِ وَُكنَّا لُِحْكِمِهْم شَٰ
ketika (ia) merusak tentang (kebenaran) itu kambing kaum dan

(kami) adalah pada keputusan mereka orang-orangyang mengakui
Al-Anbiyaa':78 نَفََشْت

َوتَُكوُن ٱْلجِبَاُل َكٱْلِعْهِن ٱمْلَنفُوِش
dan adalah gunung-gunung seperti bulu (ia[lk]) yang dihambur-

hamburkan
Al-Qaariah:5 ٱمْلَنفُوِش
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ع ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna eksploitasi, ggiliran,

instrumentasi, peralatan, pemakaian pesawat, penggubahan musik untuk
alat-alat musik, faedah, guna, kegunaan, penerapan, pergunaan,

keuntungan, daya guna, kefaedahan, laba, untung, manfaat, pendapatan,
pamrih, bati.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggunakan, memakai,
mempergunakan, melayani, menyajikan, mengabdi, menyediakan,

meladeni, menjadi, bertindak, membantu, menyampaikan, menjalani,
menyuguhkan, dipakai, menghidangkan, menjamukan, menjalankan,

dipergunakan, berdinas, menolong, menyerahkan, memperhambakan, ada
manfaatnya, adalah berguna, menghidangi, mempertuankan,
mempertuan, mulai memukul, memperhamba, bermanfaat,

menghabiskan, mengeksploitasi, mengeksploitir, berfaedah, mendapat
keuntungan, mengambil pelajaran, membubuhi.

فَتَنفََعُه تَنفَُعُهْم تَنفَُعَها تَنفَعُ تَنفََعُكْم
lalu memberi

manfaat kepadanya
berguna kepada

mereka[lk]
kamu memberi

manfaat memberi manfaat memberi manfaat
kepada kalian

نَفًْعا َمنَِٰفعُ َمنَِٰفعَ فَنَفََعَهآ فَتَنفََعُه
kemanfaatan beberapa

kemanfaatan berbagai manfaat
maka/lalu (ia)

memberi manfaat
padanya )

lalu memberi
manfaat kepadanya

نَّفِْعِهَما نَّفًْعا نَّفََعِت ا نَفْعًۢ نَفًْعا
manfaat keduanya kemanfaatan (kamu)

memanfaatkan kemanfaatan kemanfaatan

يَنفََعنَآ يَنفََعُكُم َوَمنَِٰفعُ نَّفِْعِهۦ نَّفِْعِهَما
memberi manfaat

kepada kami
memberi manfaat

kepada kalian
dan beberapa

manfaat manfaatnya manfaat keduanya
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يَنفَُعنَا يَنفَُعُكْم يَنفَُعَك يَنفَعُ
dia memberi manfaat

kepada kami
(ia[lk]) memberi manfaat

bagi kalian
memberi manfaat kepada

kamu dia memberi manfaat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلن تَنفََعُكْم أَرَْحاُمُكْم وآََل أَْولَُٰدُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
tidak memberi manfaat kepada kalian orang-orang yang kalian

kasihani (kerabat-kerabat) dan tidak anak-anak kalian pada hari
kiamat-kiamat

Al-
Mumtahinah:3

تَنفََعُكْم

فََٰعُة يَْوَمِئٍذ الَّ تَنفَعُ ٱلشَّ
pada hari itu tidak memberi manfaat pertolongan (kb abstrak/kt sifat) Thaahaa:109 تَنفَعُ

فََٰعُة ِعنَدهُۥٓ إاِلَّ مِلَْن أَِذَن َلُهۥ واََل تَنفَعُ ٱلشَّ
dan tidak memberi manfaat pertolongan (kb abstrak/kt sifat) di sisi-

nya kecuali bagi orang memberi izin baginya
Saba':23

ْر فَِإنَّ ٱلذِّْكَرٰى تَنفَعُ ٱمْلُؤِْمِننَي َوذَكِّ
dan kamu hendaklah memperingtkan maka sesungguhnya peringatan

memberi manfaat orang-orang yang beriman

Adz-
Dzaariyaat:55

واََل تَنفَُعَها َشفََٰعٌة
dan tidak kamu memberi manfaat syafa'at/pertolongan Al-Baqarah:123 تَنفَُعَها

ِفِعنَي فََما تَنفَُعُهْم َشفََٰعُة ٱلشَّٰ
maka tidak berguna kepada mereka[lk] pertolongan/syafaat (kb
abstrak/kt sifat) orang-orang yang memberi pertolongan/syafaat

Al-
Muddaththir:48 تَنفَُعُهْم

ُر فَتَنفََعُه ٱلذِّْكَرىٰٓ أَْو يَذَّكَّ
atau dia mengambil pelajaran lalu memberi manfaat kepadanya

peringatan
Abasa:4 فَتَنفََعُه

نَُهآ َكَشفْنَا َعنُْهْم َعذَاَب ٱْلِخزِْى ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا فََلواَْل َكانَْت َقْريٌَة َءاَمنَْت فَنَفََعَهآ إِيمَٰ
maka mengapa tidak adalah ia negeri (ia) mempercayai maka/lalu (ia)
memberi manfaat padanya ) imannya/seseorang kami menghilangkan

dari mereka siksa kehinaan di dalam kehidupan dunia

Yunus:98
فَنَفََعَهآ

ْعُلومٍَٰت لِّيَْشَهُدوا۟ َمنَِٰفعَ َلُهْم َويَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka danmenyebut

nama Allah di dalam / pada hari yang ditentukan
Al-Hajj:28 َمنَِٰفعَ

ى َلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
bagi kalian padanya beberapa kemanfaatan sampai waktu yang

ditentukan yang telah sangat menentukan
Al-Hajj:33 َمنَِٰفعُ
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َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َكِثيرَةٌ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن
dan bagi kamu didalamnya/padanya beberapa kemanfaatan sangat

banyak dan dari padanya kalian makan

Al-
Mu'minuun:21

َوَلُهْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َوَمَشارُِب أَفَاَل يَْشُكُروَن
dan bagi mereka (memperoleh) padanya beberapa kemanfaatan dan

minuman ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:73

َوَلُكْم ِفيَها َمنَِٰفعُ َولِتَبُْلُغوا۟ َعَليَْها َحاَجًة ِفى ُصُدورُِكْم
dan untuk kamu padanya beberapa kemanfaatan dan supaya

mencapai diatasnya hajat/keinginan di dalam dada / hati kalian
Ghafir:80

أَيُُّهْم أَْقرَُب َلُكْم نَفًْعا فَِريَضًة مَِّن الـلَّـِه
siapa diantara mereka paling/lebih dekat bagi kalian kemanfaatan

ketentuan/mahar dari Allah
An-Nisa:11 نَفًْعا

ِميعُ ٱْلَعلِيُم واََل نَفًْعا َوالـلَّـُه ُهَو ٱلسَّ
dan tidak kemanfaatan dan Allah dia yang maha mendengarkan yang

sangat mengetahui
Al-Maidah:76

 ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

kemanfaatan
Al-A'raaf:188

 ُقل آلَّ أَْملُِك لِنَفِْسى َضرًّا واََل نَفًْعا
kamu hendaklah mengatakan tidak aku berkuasa kepadaku/untukku

pemberian bahaya dan tidak kemanfaatan
Yunus:49

اَل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم نَفًْعا واََل َضرًّا
tidak menguasai bagi diri mereka kemanfaatan dan tidak pemberian

bahaya
Arraad:16

 واََل يَْملُِك َلُهْم َضرًّا واََل نَفًْعا
dan ia tidak dia menguasai kepada mereka pemberian bahaya dan

tidak kemanfaatan
Thaahaa:89

 واََل يَْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم َضرًّا واََل نَفًْعا
dan tidak menguasai bagi diri mereka pemberian bahaya dan tidak

kemanfaatan
Al-Furqon:3

ا إِْن أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد ِبُكْم نَفْعًۢ
jika dia ingin dengan/kepada kalian pemberian bahaya atau dia ingin

dengan/kepada kalian kemanfaatan
Al-Fath:11 ا نَفْعًۢ

ْر إِن نَّفََعِت ٱلذِّْكَرٰى فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah sesungguhnya

(kamu) memanfaatkan peringatan
Al-Alaa:9 نَّفََعِت

فَٱْليَْوَم اَل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نَّفًْعا
maka pada hari ini tidak dia menguasai sebagian kalian bagi sebagian

yang lain kemanfaatan
Saba':42 نَّفًْعا
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إِثُْمُهَمآ أَْكبَُر ِمن نَّفِْعِهَما َو
dan dosa keduanya paling besar daripada manfaat keduanya Al-Baqarah:219 نَّفِْعِهَما

يَْدُعوا۟ مَلَن َضرُّهُۥٓ أَْقرَُب ِمن نَّفِْعِهۦ
mereka menyeru pada sesuatu mudharatnya paling/lebih dekat dari

manfaatnya
Al-Hajj:13 نَّفِْعِهۦ

ُقْل ِفيِهَمآ إِثٌْم َكِبيٌر َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan pada keduanya dosa sangat besar dan

beberapa manfaat bagi manusia
Al-Baqarah:219 َوَمنَِٰفعُ

َم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَِٰفعُ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن َوٱأْلَنْعَٰ
dan binatang ternak (ia) menciptakannya bagi kalian

didalamnya/padanya hangat dan beberapa manfaat dan daripadanya
kalian makan

An-Nahl:5

َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥ َورُُسَلُهۥ ِبٱْلَغيِْب
dan beberapa manfaat bagi manusia dan karena dia hendak

mengetahui Allah siapa menolong-nya dan rasul-rasul-nya dengan
gaib/tidak kelihatan

Al-Hadiid:25

ُقل لَّن يَنفََعُكُم ٱْلِفرَاُر إِن فََررْتُم مَِّن ٱمْلَْوِت
kamu hendaklah mengatakan tidaklah memberi manfaat kepada

kalian lari-lari jika (kalian) melarikan diri dari mati
Al-Ahzab:16 يَنفََعُكُم

َوَلن يَنفََعُكُم ٱْليَْوَم إِذ ظََّلْمتُْم أَنَُّكْم ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
dan tidak memberi manfaat kepada kalian hari itu apabila kalian telah
menganiaya bahwa kamu di dalam siksa orang-orang yang sungguh-

sungguh saling bersekutu

Az-Zukhruf:39

أَْكرِِمى َمثَْوىُٰه َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا
(kamu) muliakan aku tempat-tempat tinggalnya dia mudah-mudahan

bahwa memberi manfaat kepada kami atau (kami) ambil/pungut (dia)
anak

Yusuf:21
يَنفََعنَآ

َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dia mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kami atau

(kami) ambil/pungut (dia) anak dan mereka tidak mereka menyadari
Al-Qashash:9

ِبَما يَنفَعُ ٱلنَّاَس
dengan apa dia memberi manfaat manusia Al-Baqarah:164 يَنفَعُ

ِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُهْم ذَا يَْوُم يَنفَعُ ٱلصَّٰ َقاَل الـلَّـُه هَٰ
dia mengatakan Allah ini suatu hari dia memberi manfaat orang-

orang yang benar kebenaran mereka bagi mereka
Al-Maidah:119

نَُها اَل يَنفَعُ نَفًْسا إِيمَٰ
tidak dia memberi manfaat seseorang imannya/seseorang

Al-An'aam:158
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فَأَمَّا ٱلزَّبَُد فَيَذَْهُب ُجفَآًء َوأَمَّا َما يَنفَعُ ٱلنَّاَس
maka adapun buih maka akan hilang tak berharga (murah) dan

adapun apa dia memberi manfaat manusia
Arraad:17

يَْوَم اَل يَنفَعُ َماٌل واََل بَنُوَن
pada hari tidak dia memberi manfaat harta dan tidak anak-anak laki-

laki
Asy-Syu'araa':88

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَنفَعُ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َمْعِذرَتُُهْم واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari itu tidak dia memberi manfaat orang-orang yang

mereka menganiaya permintaan maaf (mereka) dan tidak mereka
mohon untuk dikasihani

Ar-Ruum:57

نُُهْم ُقْل يَْوَم ٱْلفَتْحِ اَل يَنفَعُ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan pada hari keputusan/kemenangan tidak

dia memberi manfaat orang-orang yang mereka mengingkari iman
mereka

As-Sajdah:29

يَْوَم اَل يَنفَعُ ٱلظَّٰلِِمنَي َمْعِذرَتُُهْم
pada hari tidak dia memberi manfaat orang-orang yang zalim

permintaan maaf (mereka)
Ghafir:52

واََل تَْدُع ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعَك
dan jangan mengharapkan/menyeru dari selain Allah apa tidak

memberi manfaat kepada kamu
Yunus:106 يَنفَُعَك

واََل يَنفَُعُكْم نُْصِحىٓ إِْن أَرَدتُّ أَْن أَنَصحَ َلُكْم
dan tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian nasehatku jika apakah

(aku) hendak akan (ia) menyebabkan memberi nasehat bagi kalian
Huud:34 يَنفَُعُكْم

َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُكْم َشيْـًٔا واََل يَُضرُُّكْم
dia mengatakan maka mengapa (kalian) menyembah dari selain Allah

apa tidak (ia[lk]) memberi manfaat bagi kalian sesuatu dan tidak dia
memberi mudharat kepada kalian

Al-Anbiyaa':66

َما اَل يَنفَُعنَا واََل يَُضرُّنَا
apa tidak dia memberi manfaat kepada kami dan tidak dia memberi

mudarat
Al-An'aam:71 يَنفَُعنَا

َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا۟ مَلَِن ٱْشتََرىُٰه
dan mereka mengetahui tidak ia memberi mudharat mereka dan tidak

ia memberi manfaat kepada mereka dan sesungguhnya yang
mengetahui bagi siapa menukarnya

Al-Baqarah:102 يَنفَُعُهْم

 َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَُضرُُّهْم واََل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa/sesuatu tidak ia memberi
mudharat mereka dan tidak ia memberi manfaat kepada mereka

Yunus:18

 َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه َما اَل يَنفَُعُهْم
dan menyembah dari selain Allah apa yang tidak ia memberi manfaat

kepada mereka
Al-Furqon:55
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َا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا نُُهْم ملَّ فََلْم يَُك يَنفَُعُهْم إِيمَٰ
maka tidak ada adalah ia memberi manfaat kepada mereka iman

mereka tatkala (mereka) melihat azab Kami
Ghafir:85

لَُٰل ٱْلبَِعيُد اَل يَنفَُعُهۥ ذَٰلَِك ُهَو ٱلضَّ
tidak memberi manfaat kepadanya itu dia kesesatan yang jauh Al-Hajj:12 يَنفَُعُهۥ

أَْو يَنفَُعونَُكْم أَْو يَُضرُّوَن
atau (mereka[lk]) memberi manfaat kepada kalian atau dia memberi

mudarat
Asy-Syu'araa':73 يَنفَُعونَُكْم
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ق ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tembusan, kereta api bawah

tanah, terowongan bawah tanah, jalan bawah tanah, kereta api metro,
tabung, pembuluh, pipa, lampu, cepuk, bis, semperong

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggali terowongan,
menembusi, memasuki ke dlm pipa, naik kereta api metro, naik kereta api

bawah tanah,

أَنفَْقتُْم أَنفَْقتُم أَنفَْقَت أَنفَُقوا۟ أَنفََق
kalian telah

membelanjakan
kalian telah

membelanjakan
(kamu[lk])

membelanjakan
yang mereka
belanjakan

(ia) telah
menyebabkan

membelanjakan

۟ فَأَنِفُقوا تُنِفُقوَن تُنِفُقوا۟ أَنِفُقوا۟ أَنفَْقتُْم
maka (kalian[lk])
beri nafkah lah kalian menafkahkan kalian menafkahkan kalian hendaklah

menafkahkan
kalian telah

membelanjakan

لِيُنِفْق لِتُنِفُقوا۟ فَْليُنِفْق فََسيُنِفُقونََها فَأَنِفُقوا۟
agar diberi nafkah untuk/agar diberi

nafkah
maka hendaknya

diberi nafkah
(olehnya)

maka kelak
dinafkahkannya

maka (kalian[lk])
beri nafkah lah

نَفََقًة نَفًَقا نَافَُقوا۟ ُمنَِٰفُقوَن لِيُنِفْق
suatu nafkah lubang para yang munafik orang-orang

munafik agar diberi nafkah

۟ َوأَنفَُقوا نَّفََقٍة ِنفَاًقا نَفَقَٰتُُهْم نَفََقًة
dan mereka

menafkahkan sesuatu nafkah kemunafikan menafkahkan
mereka suatu nafkah

َوٱمْلُنِفِقنَي َويُنِفُقوا۟ َوِنفَاًقا َوأَنِفُقوا۟ َوأَنفَُقوا۟
dan orang-orang

yang menafkahkan
hartanya

dan diberi
nafkahkan dan kemunafikan

dan kalian
hendaklah

menafkahkan
dan mereka

menafkahkan
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يُنِفُق َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت َوٱمْلُنِفِقنَي
dia memberi nafkah dan orang-orang

munafik
orang-orang

munafik perempuan
dan orang-orang

munafik perempuan
dan orang-orang

yang menafkahkan
hartanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعَلىٰ َمآ أَنفََق ِفيَها َوِهىَ َخاِويٌَة َعَلىٰ ُعُروِشَها
atas/terhadap apa yang (ia) telah menyebabkan membelanjakan

padanya dan dia (pohon anggur) (ia[pr]) yang melapuk/tumbang
atas/terhadap atap-atapnya

Al-Kahfi:42
أَنفََق

اَل يَْستَِوى ِمنُكم مَّْن أَنفََق ِمن َقبِْل ٱْلفَتْحِ
tidak dia sama diantara kalian siapa (ia) telah menyebabkan

membelanjakan dari sebelum keputusan/kemenangan
Al-Hadiid:10

ثُمَّ اَل يُتِْبُعوَن َمآ أَنفَُقوا۟ َمنًّا
kemudian tidak mereka diiringi apa yang mereka belanjakan umpatan Al-Baqarah:262 ۟ أَنفَُقوا

َوِبَمآ أَنفَُقوا۟ ِمْن أَْموَٰلِِهْم
dan dengan sebab yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka

An-Nisa:34

۟ َوٱلَِّذيَن إِذَآ أَنفَُقوا۟ َلْم يُْسرِفُوا۟ َوَلْم يَْقتُُروا
dan orang-orang yang tatkala yang mereka belanjakan mereka tidak

berlebih-lebihan dan tidak kikir
Al-Furqon:67

َوقَٰتََل أُ۟ولَِٰٓئَك أَْعظَُم َدرََجًة مَِّن ٱلَِّذيَن أَنفَُقوا۟ ِمۢن بَْعُد
dan dia membunuh itulah mereka paling/lebih tinggi derajat dari

orang-orang yang yang mereka belanjakan dari sebelum
Al-Hadiid:10

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

۟ ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا  فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan agar
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

۟ ثَْل َمآ أَنفَُقوا  فَـَٔاتُوا۟ ٱلَِّذيَن ذََهبَْت أَزْوَُٰجُهم مِّ
maka (mereka[lk]) berikanlah orang-orang yang (ia) meninggalkan

isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:11
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َوأَلََّف بَنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو أَنفَْقَت َما ِفى ٱأْلَرِْض َجِميًعا
dan (ia) lebih menjinakkan / mempersatukan antara hati mereka

walaupun (kamu[lk]) membelanjakan apa di dalam bumi semuanya
Al-Anfaal:63 أَنفَْقَت

ُقْل َمآ أَنفَْقتُم مِّْن َخيٍْر
kamu hendaklah mengatakan apa kalian telah membelanjakan dari

kebajikan/kebaikan
Al-Baqarah:215 أَنفَْقتُم

َوَمآ أَنفَْقتُم مِّن نَّفََقٍة
dan tidak kalian telah membelanjakan dari sesuatu nafkah

Al-Baqarah:270

َويَْقِدُر َلُهۥ َوَمآ أَنفَْقتُم مِّن َشىٍْء
dan (ia) menyempitkan / menguasai baginya dan tidak kalian telah

membelanjakan dari sesuatu
Saba':39

۟ ِنِهنَّ َوْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسـَُٔلوا۟ َمآ أَنفَُقوا فَٱْمتَِحنُوُهنَّ الـلَّـُه أَْعَلُم ِبِإيمَٰ
maka ujilah mereka Allah paling mengetahui tentang keimanan

mereka[pr] dan mintalah apa kalian telah membelanjakan dan aga
meminta apa yang mereka belanjakan

Al-
Mumtahinah:10

أَنفَْقتُْم

ا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِممَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada kalian dari sebelum
Al-Baqarah:254 ۟ أَنِفُقوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَنِفُقوا۟ ِمن طَيِّبَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menafkahkan dari kebaikan
Al-Baqarah:267

ُقْل أَنِفُقوا۟ طَْوًعا أَْو َكرًْها
kamu hendaklah mengatakan kalian hendaklah menafkahkan ketaatan

atau keterpaksaan
At-Taubah:53

ا َرزََقُكُم الـلَّـُه إِذَا ِقيَل َلُهْم أَنِفُقوا۟ ِممَّ َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah
menafkahkan dari apa dia memberikan rezeki kalian Allah

YaaSiin:47

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر فَأِلَنفُِسُكْم
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan maka untuk

dirimu sendiri
Al-Baqarah:272 ۟ تُنِفُقوا

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan

Al-Baqarah:272

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمْن َخيٍْر فَِإنَّ الـلَّـَه ِبِهۦ َعلِيٌم
dan tidak kalian menafkahkan dari kebajikan/kebaikan maka

sesungguhnya Allah dengannya sangat mengetahui
Al-Baqarah:273
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ا تُِحبُّوَن َلن تَنَاُلوا۟ ٱْلِبرَّ َحتَّىٰ تُنِفُقوا۟ ِممَّ
belum kalian mencapai kebaikan/kebaktian sehingga (sebelum)

kalian menafkahkan dari apa kalian mencintai
Ali-Imran:92

َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء
dan tidak kalian menafkahkan dari sesuatu

Ali-Imran:92

الـلَّـُه يَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا۟ ِمن َشىٍْء ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
Allah (ia[lk]) mengetahui mereka dan tidak kalian menafkahkan dari

sesuatu di dalam jalan Allah
Al-Anfaal:60

َوَما َلُكْم أاَلَّ تُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan tidak bagi kalian kecuali kalian menafkahkan di dalam jalan

Allah
Al-Hadiid:10

ُهُم ٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن اَل تُنِفُقوا۟ َعَلىٰ َمْن ِعنَد رَُسوِل الـلَّـِه
mereka orang-orang yang mereka mengatakan tidak kalian

menafkahkan atas/terhadap orang disisi rasul Allah

Al-
Munaafiquun:7

تُنِفُقوَن َوَلْستُم ِبـَٔاِخِذيِه إآِلَّ أَن تُْغِمُضوا۟ ِفيِه
kalian menafkahkan padahal kalian bukankah dengan mengambilnya
melainkan bahwa kalian memincingkan mata tentang (kebenaran) itu

Al-Baqarah:267 تُنِفُقوَن
َوَما تُنِفُقوَن إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه الـلَّـِه

dan tidak kalian menafkahkan kecuali/melainkan dia hendaklah
mencari wajah Allah

Al-Baqarah:272

إِن ُكنَّ أُ۟ولَِٰت َحْمٍل فَأَنِفُقوا۟ َعَليِْهنَّ َحتَّىٰ يََضْعَن َحْمَلُهنَّ َو
dan jika adalah kami mempunyai kandungan maka (kalian[lk]) beri

nafkah lah atas mereka sehingga (mereka) meletakkan/
menanggalkan kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:6
۟ فَأَنِفُقوا

فََسيُنِفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن َعَليِْهْم َحْسرَةً
maka kelak dinafkahkannya kemudianadalah kalian atas mereka

sesalan
Al-Anfaal:36 فََسيُنِفُقونََها

آ َءاتَىُٰه الـلَّـُه َوَمن ُقِدَر َعَليِْه ِرزُْقُهۥ فَْليُنِفْق ِممَّ
dan barang siapa telah ditetapkan atasnya rizkinya maka hendaknya

diberi nafkah (olehnya) dari apa dia memberi kepadanya Allah
Ath-Thalaaq:7 فَْليُنِفْق

ؤآَُلِء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
ingatlah kamu mereka/orang-orang ini diseru/diajak untuk/agar diberi

nafkah di dalam jalan Allah
Muhammad:38 ۟ لِتُنِفُقوا

لِيُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّن َسَعِتِهۦ
agar diberi nafkah mempunyai saat dari/menurut kemampuan Ath-Thalaaq:7 لِيُنِفْق
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ٱأْلَْعرَاِب ُمنَِٰفُقوَن
orang-orang arab orang-orang munafik At-Taubah:101 ُمنَِٰفُقوَن

َولِيَْعَلَم ٱلَِّذيَن نَافَُقوا۟ َوِقيَل َلُهْم
dan karena dia hendak mengetahui orang-orang yang para yang

munafik dan dikatakan kepada mereka
Ali-Imran:167 ۟ نَافَُقوا

 أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نَافَُقوا۟
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang para yang munafik
Al-Hasyr:11

فَِإِن ٱْستَطَْعَت أَن تَبْتَِغىَ نَفًَقا ِفى ٱأْلَرِْض
maka jika kamu memohon kesanggupan bahwa kamu

mencari/membuat lubang di dalam bumi
Al-An'aam:35 نَفًَقا

واََل يُنِفُقوَن نَفََقًة َصِغيرَةً واََل َكِبيرَةً
dan tidak mereka menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak

yang besar
At-Taubah:121 نَفََقًة

َوَما َمنََعُهْم أَن تُْقبََل ِمنُْهْم نَفَقَٰتُُهْم
dan tidak (ia) mencegah / melindungi mereka bahwa diterima dari

mereka menafkahkan mereka
At-Taubah:54 نَفَقَٰتُُهْم

فَأَْعَقبَُهْم ِنفَاًقا ِفى ُقُلوِبِهْم
maka (ia[lk]) menyebabkan membalas mereka kemunafikan di dalam

hati mereka
At-Taubah:77 ِنفَاًقا

َوَمآ أَنفَْقتُم مِّن نَّفََقٍة
dan tidak kalian telah membelanjakan dari sesuatu nafkah Al-Baqarah:270 نَّفََقٍة

ا َرزََقُهُم الـلَّـُه وََكاَن الـلَّـُه ِبِهْم َعلِيًما َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa dia memberi rezki kepada mereka

Allah dan ia adalah Allah terhadap mereka sangat pandai
An-Nisa:39 ۟ َوأَنفَُقوا

يِّئََة ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ
dan mereka menafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka
tersembunyi dan keterus-terangan dan menolak dengan kebaikan

kejahatan

Arraad:22

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة َلٰوةَ َوأَنفَُقوا۟ ِممَّ َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan mereka mendirikan sholat dan mereka menafkahkan dari apa
kami rizqikan kepada mereka tersembunyi dan keterus-terangan

Faathir:29

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوأَنفَُقوا۟ َلُهْم أَْجٌر َكِبيٌر
maka orang-orang yang mereka mengimani diantara kalian dan

mereka menafkahkan bagi mereka pahala sangat besar
Al-Hadiid:7
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َوأَنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan kalian hendaklah menafkahkan di dalam jalan Allah Al-Baqarah:195 ۟ َوأَنِفُقوا

ا َجَعَلُكم مُّْستَْخَلِفنَي ِفيِه َءاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوأَنِفُقوا۟ ِممَّ
kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepada Allah dan rasul-

nya dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa dia menjadikan
kalian orang-orang yang dikuasai tentang (kebenaran) itu

Al-Hadiid:7

َوأَنِفُقوا۟ ِمن مَّا َرزَْقنَُٰكم مِّن َقبِْل
dan kalian hendaklah menafkahkan dari apa kami rizkikan kepada

kalian dari sebelum

Al-
Munaafiquun:10

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

ٱأْلَْعرَاُب أََشدُّ ُكفًْرا َوِنفَاًقا َوأَْجَدُر
orang-orang arab paling keras/berat kekafiran dan kemunafikan dan

(ia[lk]) lebih wajar
At-Taubah:97 َوِنفَاًقا

ا َرزَْقنَُٰهْم ِسرًّا َوَعاَلِنيًَة مِّن َقبِْل َويُنِفُقوا۟ ِممَّ
dan diberi nafkahkan dari apa kami rizqikan kepada mereka

tersembunyi dan keterus-terangan dari sebelum
Ibrahim:31 ۟ َويُنِفُقوا

ِدِقنَي َوٱْلقَِٰنِتنَي َوٱمْلُنِفِقنَي َوٱمْلُْستَْغِفِريَن ِبٱأْلَْسَحاِر ِبِريَن َوٱلصَّٰ ٱلصَّٰ
orang-orang yang sabar dan laki-laki yang benar dan orang-orang
yang tetap taat dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan

orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur

Ali-Imran:17
َوٱمْلُنِفِقنَي

ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت بَْعُضُهم مِّۢن بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبٱمْلُنَكِر
orang-orang munafik dan orang-orang munafik perempuan sebagian

mereka dari bagian mereka menyuruh kepada kemungkaran
At-Taubah:67 َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت

يَْوَم يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
pada hari dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

munafik perempuan bagi orang-orang yang mereka mengimani
Al-Hadiid:13

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68
َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت
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ِت لِّيَُعذَِّب الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
karena akan disiksa Allah orang-orang munafik laki-laki dan orang

munafik perempuan dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik
perempuan

Al-Ahzab:73

ِت َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
dan sungguh-sungguh akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki
dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-

laki dan orang-orang musyrik perempuan

Al-Fath:6

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Taubah:73 َوٱمْلُنَِٰفِقنَي

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي  واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan jangan ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang munafik

Al-Ahzab:1

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوَدْع أَذَىُٰهْم واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang

munafik (ia) membiarkan / meninggalkan gangguan mereka
Al-Ahzab:48

ِهِد ٱْلُكفَّاَر َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْغُلْظ َعَليِْهْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ جَٰ
wahai nabi (ia[lk]) yang bersungguh-sungguh orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah atas mereka
At-Tahriim:9

َكٱلَِّذى يُنِفُق َماَلُهۥ رِئَآَء ٱلنَّاِس
seperti orang yang dia memberi nafkah hartanya riya' / supaya dilihat

manusia
Al-Baqarah:264 يُنِفُق

بَْل يََداهُ َمبُْسوطَتَاِن يُنِفُق َكيَْف يََشآُء
bahkan tangannya mereka berdua dibuka dia memberi nafkah

bagaimana menurut dia kehendaki
Al-Maidah:64

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق َمْغرًَما
dan dari/diantara orang-orang arab orang mereka mengambil apa dia

memberi nafkah hutang
At-Taubah:98

َويَتَِّخذُ َما يُنِفُق ُقُربٍَٰت ِعنَد الـلَّـِه َوَصَلوَِٰت ٱلرَُّسوِل
dan (ia) telah benar-benar mengambil/memandang apa dia memberi

nafkah pendekatan-pendekatan disisi Allah dan salawat/doa rasul
At-Taubah:99

زَْقنَُٰه ِمنَّا ِرزًْقا َحَسنًا فَُهَو يُنِفُق ِمنُْه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل يَْستَُوۥَن َوَمن رَّ
dan orang (kami) beri rezkinya dari kami rizki kebaikan maka/lalu

dia dia memberi nafkah dari padanya tersembunyi dan keterus-
terangan apakah menyamakan

An-Nahl:75

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َوِممَّ
dari apa kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan Al-Baqarah:3 يُنِفُقوَن
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 يَْسـَُٔلونََك َماذَا يُنِفُقوَن
mereka menanyakan kepadamu apa yang mereka menafkahkan

Al-Baqarah:215

َويَْسـَُٔلونََك َماذَا يُنِفُقوَن ُقِل ٱْلَعفَْو
dan mereka akan menanyakan kepadamu apa yang mereka

menafkahkan kamu hendaklah mengatakan lebih dari keperluan
Al-Baqarah:219

ثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه مَّ
perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta

mereka di dalam jalan Allah
Al-Baqarah:261

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di dalam

jalan Allah
Al-Baqarah:262

َوَمثَُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهُم ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan perumpamaan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-

harta mereka dia hendaklah mencari keridhaan Allah
Al-Baqarah:265

ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di malam

hari dan siang hari
Al-Baqarah:274

ِذِه ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َمثَُل َما يُنِفُقوَن ِفى هَٰ
perumpamaan apa (harta) mereka menafkahkan di dalam ini

kehidupan dunia
Ali-Imran:117

رَّآِء رَّآِء َوٱلضَّ ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفى ٱلسَّ
orang-orang yang mereka menafkahkan di dalam waktu senang dan

penderitaan
Ali-Imran:134

َوٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم رِئَآَء ٱلنَّاِس
dan orang-oarng yang mereka menafkahkan harta-harta mereka riya' /

supaya dilihat manusia
An-Nisa:38

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوةَ َوِممَّ  ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ
orang-orang yang mereka didirikan sholat dan dari apa(rezki) kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Anfaal:3

إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم لِيَُصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari mereka

menafkahkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah
Al-Anfaal:36

رُِهوَن واََل يُنِفُقوَن إاِلَّ َوُهْم كَٰ
dan tidak mereka menafkahkan melainkan dan mereka orang-orang

yang telah membenci
At-Taubah:54

واََل َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang tidak mereka mendapatkan

apa mereka menafkahkan kesukaran/kesempitan
At-Taubah:91

 َحزَنًا أاَلَّ يَجُِدوا۟ َما يُنِفُقوَن
sedih karena tidak mereka mendapatkan apa mereka menafkahkan

At-Taubah:92
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واََل يُنِفُقوَن نَفََقًة َصِغيرَةً واََل َكِبيرَةً
dan tidak mereka menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak

yang besar
At-Taubah:121

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن َلٰوِة َوِممَّ ِبِريَن َعَلىٰ َمآ أََصابَُهْم َوٱمْلُِقيِمى ٱلصَّ  َوٱلصَّٰ
dan laki-laki yang sabar atas/terhadap apa dia menimpa mereka dan

orang-orang yang mendirikan sholat dan dari apa kami rizqikan
kepada mereka mereka menafkahkan

Al-Hajj:35

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن يِّئََة َوِممَّ  َويَْدرَُءوَن ِبٱْلَحَسنَِة ٱلسَّ
dan menolak dengan kebaikan kejahatan dan sebagian dari apa kami

rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
Al-Qashash:54

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن  يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ
mereka memohon tuhan ketakutan dan harapan / keinginan dan dari

apa/rezeki kami rizqikan kepada mereka mereka menafkahkan
As-Sajdah:16

ا َرزَْقنَُٰهْم يُنِفُقوَن  ُشوَرٰى بَيْنَُهْم َوِممَّ
musyawarah diantara mereka dan sebagian apa kami rizqikan kepada

mereka mereka menafkahkan
Asy-Syuura:38

َة واََل يُنِفُقونََها ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن يَْكِنزُوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضَّ
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diberi

dia nafkah di dalam jalan Allah
At-Taubah:34 يُنِفُقونََها

َوِمْن أَْهِل ٱمْلَِدينَِة َمرَُدوا۟ َعَلى ٱلنِّفَاِق اَل تَْعَلُمُهْم
dan dari penduduk kota (mereka) durhaka atas/terhadap kemunafikan

tidak mengetahui mereka[lk]
At-Taubah:101 ٱلنِّفَاِق

ُن َقتُوًرا نسَٰ نفَاِق وََكاَن ٱإْلِ َْمَسْكتُْم َخْشيََة ٱإْلِ إِذًا ألَّ
jika demikian niscaya (kalian) menahan takut membelanjakan dan ia

adalah manusia sangat kikir / miskin
Al-Isra:100 نفَاِق ٱإْلِ

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang yang di

dalam hati mereka penyakit
Al-Anfaal:49 ٱمْلُنَِٰفُقوَن

يَْحذَُر ٱمْلُنَِٰفُقوَن أَن تُنَزََّل َعَليِْهْم ُسورَةٌ
takut orang-orang munafik jika dia menurunkan atas mereka suatu

surat
At-Taubah:64

ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت بَْعُضُهم مِّۢن بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبٱمْلُنَكِر
orang-orang munafik dan orang-orang munafik perempuan sebagian

mereka dari bagian mereka menyuruh kepada kemungkaran
At-Taubah:67

إِذْ يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض َو
dan ketika dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:12
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لَِّئن لَّْم يَنتَِه ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
sesungguhnya jika tidak menghentikannya orang-orang munafik dan

orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:60

۟ يَْوَم يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

munafik perempuan bagi orang-orang yang mereka mengimani
Al-Hadiid:13

إِذَا َجآَءَك ٱمْلُنَِٰفُقوَن َقاُلوا۟ نَْشَهُد
apabila/tatkala ia telah datang kepadamu orang-orang munafik

mereka berkata menyaksikan

Al-
Munaafiquun:1

َرأَيَْت ٱمْلُنَِٰفِقنَي يَُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا
kamu melihat orang-orang munafik laki-laki mereka menghalangi

dari kamu halangan yang sangat kuat
An-Nisa:61 ٱمْلُنَِٰفِقنَي

فََما َلُكْم ِفى ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِفئَتنَْيِ
maka mengapa bagi kalian di dalam orang-orang munafik laki-laki

dua golongan
An-Nisa:88

ِر ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِبأَنَّ َلُهْم َعذَابًا أَلِيًما بَشِّ
kalian mengabarkan dengan sejelas-jelasnya orang-orang munafik

laki-laki bahwa kami bagi mereka azab / siksa pedih
An-Nisa:138

ِفِريَن ِفى َجَهنََّم َجِميًعا إِنَّ الـلَّـَه َجاِمعُ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik laki-

laki dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya
An-Nisa:140

ِدُعُهْم ِدُعوَن الـلَّـَه َوُهَو خَٰ إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي يُخَٰ
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki mereka menipu Allah

dan dia yang membalas tipuan mereka
An-Nisa:142

إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِفى ٱلدَّرِْك ٱأْلَْسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki di dalam tingkatan

bawah dari neraka
An-Nisa:145

إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki mereka itu yang

melakukan kesembarangan
At-Taubah:67

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68

 َوَليَْعَلَمنَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَليَْعَلَمنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي
dan sungguh mengetahui Allah orang-orang yang mereka mengimani

dan sungguh mengetahui orang-orang munafik laki-laki
Al-Ankabuut:11
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ِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي إِن َشآَء لِّيَْجِزَى الـلَّـُه ٱلصَّٰ
karena hendak memberi balasan Allah orang-orang yang benar

dengan kebenaran mereka dan sungguh-sungguh akan menyiksa
orang-orang munafik laki-laki jika ia menghendaki

Al-Ahzab:24

ِت لِّيَُعذَِّب الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
karena akan disiksa Allah orang-orang munafik laki-laki dan orang

munafik perempuan dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik
perempuan

Al-Ahzab:73

ِت َويَُعذَِّب ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱمْلُْشرِِكنَي َوٱمْلُْشرِكَٰ
dan sungguh-sungguh akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki
dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-

laki dan orang-orang musyrik perempuan

Al-Fath:6

ِذبُوَن إِنََّك َلرَُسوُلُهۥ َوالـلَّـُه يَْشَهُد إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي َلكَٰ
sesungguhnya kamu benar-benar rasul-nya dan Allah dia menjadi

saksi sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki sungguh orang-
orang yang telah mendustakan

Al-
Munaafiquun:1

َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَفَْقُهوَن
akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak mereka mengerti

Al-
Munaafiquun:7

َوهللَِِّ ٱْلِعزَّةُ َولِرَُسولِِهۦ َولِْلُمؤِْمِننَي َولَِٰكنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي اَل يَْعَلُموَن
dan kepunyaan Allah kemuliaan dan bagi rasul-nya dan bagi orang-
orang yang beriman akan tetapi orang-orang munafik laki-laki tidak

mereka mengetahui

Al-
Munaafiquun:8
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ل ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna semanggi, sukarela, sengaja,

fakultatif
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَنفَاِل ٱأْلَنفَاُل نَاِفَلًة
harta rampasan perang harta rampasan perang (ia[pr]) yang menjalankan salat

sunnat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ْد ِبِهۦ نَاِفَلًة لََّك َوِمَن ٱلَّيِْل فَتََهجَّ

dan dari/sebagian malam maka (kamu) kemudian bertahajjudlah (kt
perintah/seru) dengannya (ia[pr]) yang menjalankan salat sunnat

bagimu

Al-Isra:79
نَاِفَلًة

لِِحنَي َق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا صَٰ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub (ia[pr]) yang

menjalankan salat sunnat dan tiap-tiap kami jadikan orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':72

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَنفَاِل ُقِل ٱأْلَنفَاُل لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang kamu
hendaklah mengatakan harta rampasan perang kepunyaan Allah dan

rasul

Al-Anfaal:1
ٱأْلَنفَاُل

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَنفَاِل ُقِل ٱأْلَنفَاُل لِـلَّـِه َوٱلرَُّسوِل
mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang kamu
hendaklah mengatakan harta rampasan perang kepunyaan Allah dan

rasul

Al-Anfaal:1 ٱأْلَنفَاِل
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و ف ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bantahan, penyangkalan,

peniadaan, sangkalan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, memperdebatkan,

membantah, menentang, membuktikan, memperlihatkan, mendesak,
menyangkal, menolak, mengingkari, memungkiri, meniadakan, melintasi,
melewati, menyeberang, menjajah, membahas, bertengkar, menyangsikan,

memperselisihkan, mendebat, menyanggah, mempertidak,
mempertidakkan, menangkis, bertentangan, meningkahi, menopang,
berselisih, berlawanan, melawan, membalas, menjawab, menimbal,

menyerang, menantang, melanggar, tahan menghadapi, menjawab dgn
pedas, menjawab dgn tajam, kembali, pulang, mengembalikan, balik,

menggagalkan, menghalangi, merintangi, tdk sesuai, menjawab dgn keras,
meragukan, berbantah, memukul mundur, menampik, menyerbu,

menjijikkan, memuakkan, memualkan, memuji, berbicara dgn keras dan
jelas, memuji-muji, memprotes, membujuk, membuat tak berhasil,

membantah , ingkar, menanggalkan, menyisihkan, menidakkan,
mengecilkan, melirihkan, melipat, melipatkan, mengendurkan, mengusir,

memalingkan kepala, memutar kepala, memecat, menahan, membela,
menghidupi, memelihara, menurun, merosot, mengecil, mundur, meleset,

berkeberatan, tdk setuju, tdk suka, memberhentikan, membubarkan,
menghilangkan, menyingkirkan, meliburkan, menyikat, menghilangkan
dgn sikat, tdk mengakui, meninggalkan, melepaskan, mengesampingkan,

membatalkan, tdk mengindahkan, melelahkan, menunda, menangguhkan,
menyuruh menunggu, mematikan, matikan, memadamkan, menutup,

berbelok, mencegah, menjaga, menangkal, menghalang, melarang,
mendorong, menekan, dorong, memencet, memalukan, memperkejikan,

memperkosa, berbeda pendapat, menyimpan, menguntukkan

۟ يُنفَْوا
mereka menyingkir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْو يُنفَْوا۟ ِمَن ٱأْلَرِْض ذَٰلَِك َلُهْم ِخزٌْى ِفى ٱلدُّنْيَا
atau mereka menyingkir dari muka bumi/negeri itu bagi mereka

hinaan di dalam dunia
Al-Maidah:33 ۟ يُنفَْوا
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ب ق ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengumpil, penggeledahan,

penggalian, korok, pengeluaran, tajam, tajam-menusuk, pembobolan,
pengeboran, pemboran, penggerekan, penggurdian, akar, umbi, sumber,

asal kata, akar pangkat, kata dasar, urat, pencarian, penyelidikan, barang
yg dicarikan, ikan, makanan dr ikan, orang, penggaruk, sikat, bandot,

sisir, orang yg kurus sekali, lereng, lerengan, landaian, orang yg tdk
senonoh, ranjau , tambang, lombong, madan, bahan peledak, bahan
peletus, periuk api, sumber informasi, sumber pengetahuan, jengger,

balung, penggosokan, bahan penggosok, liang, detektif, anjing pencari
jejak, mata-mata, barang rombengan, barang loakan, barang rongsokan,

barang sisa.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membongkar, menggali,

bersembunyi, menggali lubang, mencari-cari, menyelidiki, mempelajari,
menyelami, membasmi, menyapu bersih, mendukung, memakukan,

mencari, menjagoi, memancing, mengail, merogoh, mengambil, menyapu,
menggaruk, memeriksa, menggeledah, mengumpulkan daun kering,

memberondong, membabat, menyimak, menatapi, menatap, mengamati
dgn teliti, meneliti dgn cermat, memeriksa dgn teliti, memperkaca,

memperkacai, mengamat-amati dgn teliti, memperamat-amati,
menambang, memasang ranjau, merampok, menggedor, menyisir,

menyikat, menjelajah, menapis, mencari dgn teliti, memaksa bangun,
mengeluarkan, menggosok, mengampelas, membersihkan, menggilap,

memberi obat pencahar, mencari ke segala tempat, lari dgn cepat, mencari
jejak, bekerja sbg detektif, mengubrak-abrik, membuka-buka,

mengungkit, ingin tahu, mengintip, mengintai, membuka dgn keras,
membuka dgn paksa, mengumpil, mengungkil, mencampur-campuri,

cawe-cawe.

نَْقبًا نَِقيبًا فَنَقَّبُوا۟
lubang pemimpin maka (mereka) membuat lubang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَنَقَّبُوا۟ ِفى ٱْلِبلَِٰد َهْل ِمن مَِّحيٍص
maka (mereka) membuat lubang di dalam negeri apakah dari tempat

lari
Qaaf:36 ۟ فَنَقَّبُوا

َوبََعثْنَا ِمنُْهُم ٱثْنَىْ َعَشَر نَِقيبًا
dan kami mengangkat diantara mereka dua belas pemimpin Al-Maidah:12 نَِقيبًا
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KosakataAlQuran

فََما ٱْسطَُٰعٓوا۟ أَن يَظَْهُروهُ َوَما ٱْستَطَُٰعوا۟ َلُهۥ نَْقبًا
tidaklah kuasa lah mereka bahwa mereka mendakinya dan tidak

mereka memohon kuasa baginya lubang
Al-Kahfi:97 نَْقبًا
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Kosakata AlQuran

ذ ق ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penyelamatan harta, barang

yg diselamatkan, pengamanan harta, penyelamatan, pertolongan, bantuan,
tolong, pembantu, uluran, sandaran, pembantuan, penyantunan, sambung
tangan, inayah, membebaskan, melepaskan, memerdekakan, pelega, salap,

obat penawar, obat salap, obat penceda nyeri, bujuk, bujukan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menaikkan, mengangkat,

mengajukan, mengumpulkan, membangkitkan, menimbulkan,
membesarkan, memelihara, angkat, meninggikan, membangun,

mendapatkan kembali, mendapat kembali, menyelamatkan, memiliki
kembali, memungut kembali, mengingat, menolong, memulihkan sbg

semula, membetulkan, mencari keterangan, menyampaikan,
menyerahkan, memberi, membawakan, mengantarkan, menghasilkan,

memberi hasil, membebaskan, melepaskan, mengucapkan, memperlepas,
memperlepaskan, membantu, bantu, menyumbang, membela, menuntun,

mengobati, meredakan, menenangkan, menaruh salap, memalit,
membujuk

يُنِقذُوِن يُنَقذُوَن يَْستَنِقذُوهُ فَأَنَقذَُكم تُنِقذُ
diselamatkan

aku dilepaskan/diselamatkan mohon
menyelamatkannya

maka/lalu dia
menyelamatkan

kalian
akan

melepaskan/menyelamatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفَأَنَت تُنِقذُ َمن ِفى ٱلنَّاِر
apakah maka kamu akan melepaskan/menyelamatkan orang di dalam

api neraka
Az-Zumar:19 تُنِقذُ

وَُكنتُْم َعَلىٰ َشفَا ُحفْرٍَة مَِّن ٱلنَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنَْها
dan kalian adalah atas/terhadap pinggir jurang/lubang dari neraka

maka/lalu dia menyelamatkan kalian daripadanya
Ali-Imran:103 فَأَنَقذَُكم

إِن يَْسُلبُْهُم ٱلذُّبَاُب َشيْـًٔا الَّ يَْستَنِقذُوهُ ِمنُْه َو
dan jika merampas mereka lalat itu sesuatu tidaklah mohon

menyelamatkannya dari padanya
Al-Hajj:73 يَْستَنِقذُوهُ

إِن نََّشأْ نُْغرِْقُهْم فَاَل َصِريخَ َلُهْم واََل ُهْم يُنَقذُوَن َو
dan jika menghendaki ditenggelamkan mereka maka tidak menolong

bagi mereka dan tidak mereka dilepaskan/diselamatkan
YaaSiin:43 يُنَقذُوَن
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KosakataAlQuran

الَّ تُْغِن َعنِّى َشفََٰعتُُهْم َشيْـًٔا واََل يُنِقذُوِن
tidak dikayakan dariku/bagiku pertolongan mereka sesuatu dan tidak

diselamatkan aku
YaaSiin:23 يُنِقذُوِن

5835

Vers
i E

va
lua

si



Kosakata AlQuran

ر ق ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketukan, detak, pancuran,

kedai bir, tepukan ringan, sumbat, perop, ketokan, penerjunan, sentuhan
jari, takar, banyaknya, ciuman cepat, drum, gendang, tambur, dram,

genderang, teromol, tong, dung, denderang, penyadapan, bunyi petikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyadap, mengetuk,

menepuk, menutuk, menokok, membuka, menarik, membuka sumbat,
melubangi, menyediakan, memberi jalan, membuka jalan, mengetok,
membalik, melemparkan, memberontak, menjentikkan, menjentik,

memadamkan, melejat, mematuk, catuk, memagut, makan sedikit-sedikit,
mengeluarkan, memompakan berulang-ulang, memetik, mengempaskan,

menyokong

ٱلنَّاُقوِر نُِقَر نَِقيًرا
sangkakala telah ditiup sedikitpun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإذًا الَّ يُؤْتُوَن ٱلنَّاَس نَِقيًرا
maka jika demikian/kendatipun ada tidak dia akan mendatangkan

manusia sedikitpun
An-Nisa:53 نَِقيًرا

 َوُهَو ُمؤِْمٌن فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُخُلوَن ٱْلَجنََّة واََل يُظَْلُموَن نَِقيًرا
dan dia orang yang beriman maka itulah mereka mereka masuk surga

ini dan tidak mereka dianiaya sedikitpun
An-Nisa:124

فَِإذَا نُِقَر ِفى ٱلنَّاُقوِر
maka apabila telah ditiup di dalam sangkakala

Al-
Muddaththir:8 نُِقَر

فَِإذَا نُِقَر ِفى ٱلنَّاُقوِر
maka apabila telah ditiup di dalam sangkakala

Al-
Muddaththir:8 ٱلنَّاُقوِر
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Kosakata AlQuran

ص ق ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ketiadaan, ketidakcukupan,

ketekoran, kesentengan, cacat, cacad, pengurangan, susutan, penurunan,
potongan, kelangkaan, kejarangan, celah, jurang, jarak, sela, kekosongan,

renggang, perselisihan, belah, lowongan, lembah, ketidaksempurnaan,
kelemahan, kecelaan, hal kurang memuaskan, celaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kekurangan, kurang, tak
punya, berkekurangan, mengurangi, susut, menipiskan, melorotkan,
mempersedikitkan, menurunkan, merendahkan, memperturunkan,

menyungkurkan, melembuntukan, melirihkan, mengeji, mengejikan,
memperkejikan, berkurang, mengurangkan, mengecilkan, memperkecil,

membuat, menjadikan, mereduksikan, menjabarkan, memperciut,
mengurangi berat badan, menciuntukan, mengerat, menyedikiti,

memperkurangkan

َونَْقٍص نَنُقُصَها َمنُقوٍص تَنُقُصوا۟ تَنُقُص
dan kekurangan menguranginya (ia[lk]) yang

dikurangi mengurangi mengurangi

ٱنُقْص يُنَقُص يَنُقُصوُكْم
(kamu) kurangilah dikurangi (mereka[lk]) mengurangi kalian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقْد َعلِْمنَا َما تَنُقُص ٱأْلَرُْض ِمنُْهْم َوِعنَدنَا ِكتٌَٰب َحِفيظٌۢ
sungguh telah (kami) mengetahui apa yang mengurangi bumi dari

mereka dan di sisi Kami catatan / ketetapan penjaga
Qaaf:4 تَنُقُص

واََل تَنُقُصوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن
dan jangan mengurangi takaran dan timbangan Huud:84 ۟ تَنُقُصوا

إِنَّا مَلَُوفُّوُهْم نَِصيبَُهْم َغيَْر َمنُقوٍص َو
dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan mereka bagian

mereka tidak / bukan / selain (ia[lk]) yang dikurangi
Huud:109 َمنُقوٍص
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KosakataAlQuran

أََو َلْم يََرْوا۟ أَنَّا نَأِْتى ٱأْلَرَْض نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَها
atau setiap tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami datangkan

bumi/daerah menguranginya dari tepi-tepinya
Arraad:41 نَنُقُصَها

نَنُقُصَها ِمْن أَطْرَاِفَهآ أَفَُهُم ٱْلغَٰلِبُوَن
menguranginya dari tepi-tepinya apakah maka mereka orang-orang

yang mengalahkan/menang
Al-Anbiyaa':44

ِل َوٱأْلَنفُِس َوٱلثََّمرَِٰت َونَْقٍص مَِّن ٱأْلَْموَٰ
dan kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan Al-Baqarah:155 َونَْقٍص

ُروَن َونَْقٍص مَِّن ٱلثََّمرَِٰت َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
dan kekurangan dari buah-buahan boleh jadi mereka mereka

mengingat/mengambil pelajaran
Al-A'raaf:130

ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشيْـًٔا
kemudian tidak (mereka[lk]) mengurangi kalian sesuatu At-Taubah:4 يَنُقُصوُكْم

واََل يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِهۦٓ إاِلَّ ِفى ِكتٍَٰب
dan tidak dikurangi dari umurnya melainkan/kecuali di dalam kitab Faathir:11 يُنَقُص

نِّْصفَُهۥٓ أَِو ٱنُقْص ِمنُْه َقلِياًل
seperduanya atau (kamu) kurangilah dari padanya sedikit

Al-
Muzzammil:3 ٱنُقْص
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Kosakata AlQuran

ظ ق ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hak veto, larangan, istirahat,

putusnya, pemutusan, kesempatan, nasib, untung, patahan, perubahan,
keretakan, selaan, tempo, pencabutan, pembatalan perintah, sambaran,
tukikan, anak panah, dart, gerakan tiba-tiba, gerakan tergesa-gesa, lari
cepat dgn tiba-tiba, mengeluarkan cepat-cepat, negatif, klise, penolakan,
peniadaan, gambar negatif, kata ingkar, cepat, tergesa-gesa, badai, angin

topan, ribut, angin ribut, keributan, semburan, bantahan, sangkalan,
tangkisan, pengakuan kesalahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memveto, melarang, menolak,
memecahkan, mematahkan, memecah, memutuskan, menghentikan,

merusakkan, melanggar, membobol, mulai, memungkiri, menukarkan,
meneruskan, menguraikan isi kode, mencabut, membatalkan, menghapus,

meniadakan, mempertiadakan, menidakkan, mempertidakkan,
mencabuntukan, mempertidak, menghapuskan, membatalkan perintah,

membantah, membuat tak berhasil, mengendapkan, mempercepat,
mempercepatkan, menimbulkan, menerjunkan, melemparkan ke bawah,

menyerang, menggempur, membabi buta, beribut, meribut, membadai

يَنُقُضوَن نَْقِضِهم نََقَضْت تَنُقُضوا۟ أَنَقَض
merusak mereka merusak (ia)

merusak/mengurai merusak/melanggar (ia) menyebabkan
merusakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱلَِّذٓى أَنَقَض ظَْهرََك
yang (ia) menyebabkan merusakan punggungmu Ash-Sharh:3 أَنَقَض

َن بَْعَد تَوِْكيِدَها واََل تَنُقُضوا۟ ٱأْلَيْمَٰ
dan jangan merusak/melanggar sumpah-sumpah sesudah

meneguhkannya[pr]
An-Nahl:91 ۟ تَنُقُضوا

ثًا واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّتى نََقَضْت َغزَْلَها ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة أَنكَٰ
dan jangan adalah kalian seperti orang perempuan (ia)

merusak/mengurai benangnya dari sesudah kekuatan tenunan-
tenunan

An-Nahl:92
نََقَضْت
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KosakataAlQuran

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم وَُكفْرِِهم ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
maka disebabkan mereka merusak perjanjian mereka dan kekafiran

mereka dengan/terhadap ayat-ayat Allah
An-Nisa:155 نَْقِضِهم

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم َلَعنَُّٰهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوبَُهْم قَِٰسيًَة
maka dengan sebab mereka merusak perjanjian mereka kami

mengutuk mereka dan kami menjadikan hati mereka yang membatu
Al-Maidah:13

ٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah meneguhkannya Al-Baqarah:27 يَنُقُضوَن

َهدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفى ُكلِّ َمرٍَّة ٱلَِّذيَن عَٰ
orang-orang yang (kamu) semakin menjanjikan dari mereka

kemudian merusak janji mereka di dalam setiap kali
Al-Anfaal:56

ٱلَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد الـلَّـِه واََل يَنُقُضوَن ٱمْلِيثََٰق
orang-orang yang disempurnakan dengan janji Allah dan tidak

merusak perjanjian
Arraad:20

َوٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
dan orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah

meneguhkannya
Arraad:25
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Kosakata AlQuran

ع ق ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hujan lebat, hujan berderau,

hujan keras, dosis obat, pemabuk, curam, terjal, terlalu mahal, terlalu
tinggi, tunggang, hal mencelupkan, condong, langit, hal meresapkan,

jenuh, yg penuh dgn, hamil, yg dihamilkan, penuh, air, perairan, ombak-
ombak, cuci, pencucian, cucian, mandi, sibak air, kesabaran, kemarahan,

sifat, watak, perangai, semangat, tabiat marah, keadaan marah,
kekerasan, tingkah marah, kesanggupan menguasai diri, keadaan hati,

penghamilan, pembuntingan, hal menghamilkan, kejenuhan, penjenuhan,
penyerapan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna merendam, meresap,
merendamkan, mencelup, merembes, meresapkan, menguyupkan,

mencelupkan, menggadaikan, membasahkuyupi, membuat basah kuyup,
memberi minuman, menceburkan, mengasinkan, menyiram dgn air,

membuat acar, mengasini, mendalami, merendam dlm air panas,
mengasyikkan diri, menanamkan, menanam, memasukkan, memompakan,
memenuhi, menyerap, membasahkan, mengisi, meresapi, membuntingkan,
menghamilkan, memuaskan, padam, memadamkan, memadami, mereda,

mengurangi, menyirami, menjirus, minum, mengambil air minum,
meminumkan, keluar air liur, menggenangi air, mencampuri dgn air,

melemahkan, melunakkan, memperlunak, memperlemah, memperencer,
memperlunakkan, mempermudah, mempermudahkan, mengencerkan,
mencuci, membasuh, memandikan, mendulang, dicuci, mengincah, dpt
dicuci, menghanyuntukan, membawa hanyut, mengeluarkan, berlaga,

melimbang, melembuntukan, mengekang, mempertegar, memperlembut,
meringankan, sesuai dgn, adalah selaras dgn, mengeraskan, menegarkan,

melenyeh, melembekkan

نَْقًعا
debu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَثَْرَن ِبِهۦ نَْقًعا
lalu (mereka) menerbangkan dengannya debu Al-Adiyaat:4 نَْقًعا
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م ق ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pendirian, persiapan, traktir,

sebab. 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendirikan, mempersiapkan,
mengadakan, menyebabkan, mulai, mentraktir, memperdirikan, mengset,

mari., melahap, menolak, memuntahkan, menyangkal, menangkis,
menyisihkan, mengapkir, memungkiri, menidakkan, meniadakan,

mempertiadakan, mengenggankan, mempertidak, mempertidakkan,
mencela, mempersalahkan, mencelakan, tdk menyetujui, benci, membenci,

enggan, tdk suka, membencikan, menelan, mengganyang, menggasak,
membalas dendam pada.

ُمنتَِقُموَن فَٱنتََقْمنَا فَيَنتَِقُم تَنِقُموَن تَنِقُم
orang-orang yang

dalam kondisi
dihukum

maka Kami
menghukum

maka dia akhirnya
akan menyiksa

kalian membalas /
menghukum

kamu menghukum /
membalas dendam

ٱنتََقْمنَا نََقُمٓوا۟ نََقُموا۟ مُّنتَِقُموَن ُمنتَِقُموَن
(kami) menghukum (mereka)

menghukum
(mereka)

menghukum
orang-orang yang

dalam kondisi
dihukum

orang-orang yang
dalam kondisi

dihukum

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َا َجآَءتْنَا َوَما تَنِقُم ِمنَّآ إآِلَّ أَْن َءاَمنَّا ِبـَٔايَِٰت َربِّنَا ملَّ
dan tidak kamu menghukum / membalas dendam dari kami kecuali

bahwa kami telah beriman dengan ayat-ayat tuhan kami
setelah/ketika dia datang kepada kami

Al-A'raaf:126 تَنِقُم

ُقْل يَٰٓأَْهَل ٱْلِكتَِٰب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّآ
kamu hendaklah mengatakan hai ahli kitab apakah kalian membalas /

menghukum dari kami
Al-Maidah:59 تَنِقُموَن

َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم الـلَّـُه ِمنُْه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan barang siapa dia mengulangi maka dia akhirnya akan menyiksa
Allah dari padanya dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-

sungguh hukuman

Al-Maidah:95 فَيَنتَِقُم

فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَأَْغرَْقنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ
maka Kami menghukum dari mereka maka kami tenggelamkan

mereka di dalam laut
Al-A'raaf:136 فَٱنتََقْمنَا
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إِنَُّهَما َلِبِإَمامٍ مُِّبنيٍ فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم َو
maka Kami siksa/binasakan dari mereka dan sesungguhnya keduanya

sungguh dijalan nyata
Al-Hijr:79

۟ فََجآُءوُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَٱنتََقْمنَا ِمَن ٱلَِّذيَن أَْجرَُموا
maka (Rasul) datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan

lalu Kami menyiksa dari orang-orang yang mereka melanggar
Ar-Ruum:47

ِقبَُة ٱمْلَُكذِِّبنَي فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَٱنظُْر َكيَْف َكاَن عَٰ
maka Kami siksa dari mereka maka kamu hendaklah memperhatikan

bagaimana menurut adalah dia yang mengakibatkan orang-orang
yang mendustakan

Az-Zukhruf:25

ثُمَّ أَْعرََض َعنَْهآ إِنَّا ِمَن ٱمْلُْجرِِمنَي ُمنتَِقُموَن
kemudian Ia memalingkan dari padanya sesungguhnya kami dari para

yang melakukan dosa orang-orang yang dalam kondisi dihukum
As-Sajdah:22 ُمنتَِقُموَن

 يَْوَم نَبِْطُش ٱْلبَطَْشَة ٱْلُكبَْرىٰٓ إِنَّا ُمنتَِقُموَن
pada hari menghantam/menyerang hantaman/serangan (ia[lk]) yang
besar sesungguhnya kami orang-orang yang dalam kondisi dihukum

Ad-Dukhaan:16

َ ِبَك فَِإنَّا ِمنُْهم مُّنتَِقُموَن فَِإمَّا نَذَْهنبَّ
maka jika sungguh hilangkan dengan kamu maka sesungguhnya dari

mereka orang-orang yang dalam kondisi dihukum
Az-Zukhruf:41 مُّنتَِقُموَن

َوَما نََقُموا۟ ِمنُْهْم إآِلَّ أَن يُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dan tidak (mereka) menghukum dari mereka kecuali bahwa mereka

mempercayai kepada Allah sangat perkasa Maha Terpuji
Al-Buruuj:8 ۟ نََقُموا

َوَما نََقُمٓوا۟ إآِلَّ أَْن أَْغنَىُٰهُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ ِمن فَْضلِِهۦ
dan tidak (mereka) menghukum kecuali telah mencukupkan mereka

Allah dan rasulnya dari karunianya
At-Taubah:74 ۟ نََقُمٓوا

آ َءاَسفُونَا ٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَأَْغرَْقنَُٰهْم أَْجَمِعنَي فََلمَّ
maka tatkala (mereka) membuat kami dukacita (kami) menghukum

dari mereka maka kami tenggelamkan mereka mereka semuanya
Az-Zukhruf:55 ٱنتََقْمنَا

َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh hukuman Ali-Imran:4 ٱنِتَقامٍ

 َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم الـلَّـُه ِمنُْه َوالـلَّـُه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
dan barang siapa dia mengulangi maka dia akhirnya akan menyiksa
Allah dari padanya dan Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-

sungguh hukuman

Al-Maidah:95
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 إِنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ ذُو ٱنِتَقامٍ
sesungguhnya Allah sangat perkasa mempunyai sungguh-sungguh

hukuman
Ibrahim:47

 أََليَْس الـلَّـُه ِبَعِزيٍز ِذى ٱنِتَقامٍ
bukankah Allah dengan payah / sulit yang memiliki sungguh-

sungguh hukuman
Az-Zumar:37
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ب ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , gurauan, canda, gurau,

humor, dagelan, sumbat, kelakar, banyol, cumbu, cumbuan, cura, senda-
gurau, pertunjukan jenaka, sandiwara jenaka, daging cincang, cerita

bohong, kenakalan, olokan, tipuan, bohong, jawaban yg tepat dan lucu,
sindiran, ejekan, kata yg tepat, lembu berbulu panjang, sandiwara pendek

lucu, lakon pendek lucu, orang ramai, desah, bunyi menciut-ciut, tipu
daya, tipu muslihat, jeritan, teriakan, teriak, badut, pekik, sihir, lawak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َمنَاِكِبَها َلنَِٰكبُوَن
persimpangannya sungguh mereka telah menyimpang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَِٰط َلنَِٰكبُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َعِن ٱلصِّ َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang tidak mereka beriman

dengan/kepada akhirat dari jalan sungguh mereka telah menyimpang

Al-
Mu'minuun:74

َلنَِٰكبُوَن
إَِليِْه ٱلنُُّشوُر زِْقِهۦ َو فَٱْمُشوا۟ ِفى َمنَاِكِبَها وَُكُلوا۟ ِمن رِّ

maka berjalanlah kamu di dalam persimpangannya dan kalian
hendaklah memakan dari sebagian rizki-nya dan kepada-Nya

dibangkitkan kembali

Al-Mulk:15
َمنَاِكِبَها
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ث ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelakar, sumbat, banyol,

gurauan, canda, gurau, seloroh, lawak, humor, dagelan, cumbuan, ejekan,
olokan, cumbu, cura, banyol, olok-olok

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna muntah, membungkam,
tercekik, menyumbat, tercekek, berkelakar, bercanda, berseloroh,

bergurau, berkelakar, bersenda gurau, melawak, melucu, berlawak,
berlucu, mengocak, mengguraukan

يَنُكثُوَن يَنُكُث نََّكثُٓوا۟ نََّكَث ثًا أَنكَٰ
mereka melanggar

janji melanggar (mereka) melanggar
janji (ia) melanggar janji tenunan-tenunan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثًا واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّتى نََقَضْت َغزَْلَها ِمۢن بَْعِد ُقوٍَّة أَنكَٰ
dan jangan adalah kalian seperti orang perempuan (ia)

merusak/mengurai benangnya dari sesudah kekuatan tenunan-
tenunan

An-Nahl:92
ثًا أَنكَٰ

فََمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
maka barang siapa (ia) melanggar janji maka sesungguhnya hanyalah

melanggar atas/terhadap dirinya sendiri
Al-Fath:10 نََّكَث

نَُهم مِّۢن بَْعِد َعْهِدِهْم إِن نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ َو
dan jika (mereka) melanggar janji sumpah-sumpah mereka dari

sesudah janji mereka
At-Taubah:12 ۟ نََّكثُٓوا

نَُهْم أاََل تُقَِٰتُلوَن َقْوًما نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ
mengapa tidak kalian memerangi kaum (mereka) melanggar janji

sumpah-sumpah mereka
At-Taubah:13

فََمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلىٰ نَفِْسِهۦ
maka barang siapa (ia) melanggar janji maka sesungguhnya hanyalah

melanggar atas/terhadap dirinya sendiri
Al-Fath:10 يَنُكُث

ُهم بَٰلُِغوهُ إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن
mereka mereka telah memperolehnya tiba-tiba mereka mereka

melanggar janji
Al-A'raaf:135 يَنُكثُوَن
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ا َكَشفْنَا َعنُْهُم ٱْلَعذَاَب إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن  فََلمَّ
maka tatkala kami menghilangkan dari mereka azab / siksa tiba-tiba

mereka mereka melanggar janji
Az-Zukhruf:50
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ح ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pernikahan, perkawinan,

ikatan perkawinan, nikah, penggabungan, jimak, sanggama, pergaulan,
lambangsari, upacara nikah.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersetubuh, mengancuk.

۟ تَنِكُحٓوا تَنِكُحوُهنَّ تَنِكُحوا۟ تَنِكحَ أُنِكَحَك
kalian menikahi kalian menikahi

mereka kalian menikahi menikah dinikahkan kepada
kamu

نََكحَ فَٱنِكُحوُهنَّ فَٱنِكُحوا۟ تُنِكُحوا۟ تَنِكُحٓوا۟
dia menikahi maka nikahilah

mereka
maka kalian

hendaklah nikahi kalian menikahi kalian menikahi

يَْستَنِكَحَها َوأَنِكُحوا۟ ِنَكاًحا نََكْحتُُم نََكحَ
memohon

mengawininya[pr]
dan (kalian[lk])

nikahkanlah pernikahan (ia) mengawini
mereka(pr) dia menikahi

يَنِكْحَن يَنِكُحَهآ يَنِكحُ يَنِكحَ
menikah mengawininya[pr] menikahi dia menikah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
تنَْيِ َقاَل إِنِّىٓ أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى ٱبْنَتَىَّ هَٰ

dia mengatakan sesungguhnya aku aku berkehendak untuk
dinikahkan kepada kamu salah satu kedua anak perempuanku ini

Al-Qashash:27 أُنِكَحَك
َحتَّىٰ تَنِكحَ زَْوًجا َغيْرَهُۥ

sehingga menikah suami lainnya Al-Baqarah:230 تَنِكحَ
ِت َحتَّىٰ يُؤِْمنَّ واََل تَنِكُحوا۟ ٱمْلُْشرِكَٰ

dan jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga dia
beriman

Al-Baqarah:221 ۟ تَنِكُحوا
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واََل تَنِكُحوا۟ َما نََكحَ َءابَآؤُُكم َما
dan janganlah kalian menikahi apa dia menikahi bapak-bapak kalian

apa/masa
An-Nisa:22

َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱْلوِْلدَِٰن
dan mereka menginginkan akan kalian menikahi mereka dan yang

lemah-lemah dari anak-anak
An-Nisa:127 تَنِكُحوُهنَّ

جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ
 تَنِكُحوُهنَّ

wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang
orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah

mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas
kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

إِنَىُٰه َولَِٰكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَٱْدُخُلوا۟ فَِإذَا طَِعْمتُْم فَٱنتَِشُروا۟ وآََل أَن تَنِكُحٓوا۟ أَزْوََٰجُهۥ ِمۢن بَْعِدِهۦٓ
أَبًَدا

waktu/ketika akan tetapi apabila diundang/diseru maka masuklah
maka apabila (kalian) makan maka bertebaranlah/keluarlah dan tidak
bahwa kalian menikahi istri-istrinya dari sesudahnya selama-lamanya

Al-Ahzab:53
۟ تَنِكُحٓوا

واََل تُنِكُحوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َحتَّىٰ يُؤِْمنُوا۟
dan jangan kalian menikahi orang-orang yang mempersekutukan

sehingga mereka mempercayai
Al-Baqarah:221 ۟ تُنِكُحوا

فَٱنِكُحوا۟ َما طَاَب َلُكم مَِّن ٱلنَِّسآِء
maka kalian hendaklah nikahi apa baik/senangi bagi kalian dari isteri-

isteri
An-Nisa:3 ۟ فَٱنِكُحوا

فَٱنِكُحوُهنَّ ِبِإذِْن أَْهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
maka nikahilah mereka dengan seizin ahli/tuan mereka dan berilah

mereka maskawin mereka dengan/menurut yang patut
An-Nisa:25 فَٱنِكُحوُهنَّ

واََل تَنِكُحوا۟ َما نََكحَ َءابَآؤُُكم َما
dan janganlah kalian menikahi apa dia menikahi bapak-bapak kalian

apa/masa
An-Nisa:22 نََكحَ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََكْحتُُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (ia) mengawini

mereka(pr) perempuan-perempuan yang beriman
Al-Ahzab:49 نََكْحتُُم

َوْليَْستَْعِفِف ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن ِنَكاًحا
maka hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang tidak mereka

mendapatkan pernikahan
An-Nuur:33 ِنَكاًحا

 َوٱْلَقوَِٰعُد ِمَن ٱلنَِّسآِء ٱلَِّٰتى اَل يَرُْجوَن ِنَكاًحا
azas-azas/yang tua dari isteri-isteri yang tidak mereka mengharapkan

pernikahan
An-Nuur:60
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إَِمآِئُكْم لِِحنَي ِمْن ِعبَاِدُكْم َو َوأَنِكُحوا۟ ٱأْلَيََٰمىٰ ِمنُكْم َوٱلصَّٰ
dan (kalian[lk]) nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-
budak perempuan kalian

An-Nuur:32
۟ َوأَنِكُحوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ إِنَّآ أَْحَلْلنَا َلَك أَزْوََٰجَك ٱلَِّٰتىٓ َءاتَيَْت أُُجورَُهنَّ أَن يَْستَنِكَحَها َخالَِصًة لََّك ِمن
ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي

wahai nabi sesungguhnya kami (kami) telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang kamu mendatangkan maskawin mereka bahwa

memohon mengawininya[pr] yang suci bagimu dari selain orang-
orang yang beriman

Al-Ahzab:50

يَْستَنِكَحَها

أَن يَنِكحَ ٱمْلُْحَصنَِٰت ٱمْلُؤِْمنَِٰت
sesungguhnya dia menikah wanita-wanita yang merdeka perempuan-

perempuan yang beriman
An-Nisa:25 يَنِكحَ

ٱلزَّاِنى اَل يَنِكحُ إاِلَّ زَاِنيًَة أَْو ُمْشرَِكًة
laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan (ia[pr]) yang

menzina atau (ia[pr]) yang musyrik
An-Nuur:3 يَنِكحُ

َوٱلزَّاِنيَُة اَل يَنِكُحَهآ إاِلَّ زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك
dan pezina tidak mengawininya[pr] melainkan (ia[lk]) berzina atau

(ia[lk]) yang berusaha untuk menyekutukan
An-Nuur:3 يَنِكُحَهآ

فَاَل تَْعُضُلوُهنَّ أَن يَنِكْحَن أَزْوََٰجُهنَّ
maka jangan kalian menghalangi mereka bahwa menikah (bakal)

suami-suami mereka
Al-Baqarah:232 يَنِكْحَن

َوٱبْتَُلوا۟ ٱْليَتََٰمىٰ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلُغوا۟ ٱلنَِّكاَح
dan kalian hendaklah memeriksa/menguji anak-anak yatim sehingga

jika mereka sampai/cukup umur nikah/kawin
An-Nisa:6 ٱلنَِّكاَح

واََل تَْعزُِموا۟ ُعْقَدةَ ٱلنَِّكاحِ َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلِكتَُٰب أََجَلُهۥ
dan jangan bertetap hati berakad / berikatan nikah sehingga sampai

kitab waktunya
Al-Baqarah:235 ٱلنَِّكاحِ

 أَْو يَْعفَُوا۟ ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ ُعْقَدةُ ٱلنَِّكاحِ
atau dia memaafkan yang dengan tangannya ikatan nikah

Al-Baqarah:237
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د ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kemasgulan, kemasygulan,

kesayuan, depresi, penurunan, kesedihan, duka, kehilangan, kesuraman,
kegelapan, kekelaman, zulmat, keputusasaan, kepatahan, kepatahan

semangat, kepatahan hati, melankoli, panggul, pangkal paha, buah mawar
liar, kemasgulan, kemasygulan, penyakit pd binatang, mudah tersinggung,

bengkeng, tdk sabar, kesal, jengkel, marah, lasak, yg suka mengeluh,
pemarah, lekas marah, rajuk, cengeng, rongseng, yg suka mengomel,

marah-marah, muram, suram, gobar, redup, berkenaan dgn anak limpa,
yg berkenaan dgn limpa, yg anak limpanya sakit, orang yg limpanya sakit,

yg berubah-ubah sikapnya, yg suka mengeluh, yg bersungut, yg suka
mengomel, yg bersungut-sungut,

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengganggu kesehatan,
mengapur dinding, merajuk, mendongkol, merongseng, bersungut,

bersungut-sungut, cemberut, jengkel, kelam, merengus, rekam, berengus,
rongseng, murung, muram, menyusahkan, menyakitkan hati,

menjengkelkan, mendongkolkan, mengesalkan

نَِكًدا
merana/kerdil

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَِّذى َخبَُث اَل يَْخُرُج إاِلَّ نَِكًدا
dan yang buruk tidak mereka keluar kecuali merana/kerdil Al-A'raaf:58 نَِكًدا
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ر ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pembantahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyangkal, menolak,
mengingkari, membantah, meniadakan, memungkiri, menyalahkan,

mempersalahkan, mungkir, menidakkan, mempertiadakan, mempertidak,
mempertidakkan, membukankan, melarang, menarik kembali, menarik,

mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan, mencabut, membatalkan,
memasukkan kembali, meninggalkan, melepaskan, tdk mengakui,

menanggalkan, menangkis, bertentangan dgn, berlawanan, menyangsikan,
tdk percaya, memutuskan, menyingkiri

ُمنِكُروَن ُمنَكًرا تُنِكُروَن ِبٱمْلُنَكِر أَنَكَر
orang-orang yang
sungguh-sungguh

mengingkari
yang akhirnya

berbuat mungkar mengingkari kepada
kemungkaran (ia[lk]) paling buruk

نَِكرَُهْم مُّنِكرَةٌ مُّنَكُروَن مُّنَكٍر ُمنِكُروَن
(ia) memandang

aneh kepada mereka
(ia[pr]) yang
mengingkari

orang-orang yang
tidak dikenal

orang yang cepat
dalam berbuat

mungkar

orang-orang yang
sungguh-sungguh

mengingkari

نُُّكٍر نَِّكيٍر ُروا۟ نَكِّ نَِكيِر نَِكرَُهْم
yang tidak

menyenangkan sangat ingkari (kalian) telah
merubah

kemurkaan-
ku/hukuman-ku

(ia) memandang
aneh kepada mereka

يُنِكُرونََها يُنِكُر َوٱمْلُنَكِر نُّْكًرا
diingkarinya menyebabkan

mengingkari dan munkar sangat keras

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ أَنَكَر ٱأْلَْصوَِٰت َلَصْوُت ٱْلَحِميِر
sesungguhnya (ia[lk]) paling buruk suara-suara sungguh suara

keledai
Luqman:19 أَنَكَر

ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت بَْعُضُهم مِّۢن بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبٱمْلُنَكِر
orang-orang munafik dan orang-orang munafik perempuan sebagian

mereka dari bagian mereka menyuruh kepada kemungkaran
At-Taubah:67 ِبٱمْلُنَكِر
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َويُِريُكْم َءايَِٰتِهۦ فَأَىَّ َءايَِٰت الـلَّـِه تُنِكُروَن
dan ia perlihatkan pada kalian tanda-tanda-Nya maka yang manakah

tanda-tanda Allah mengingkari
Ghafir:81 تُنِكُروَن

إِنَُّهْم َليَُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن ٱْلَقْوِل َوزُوًرا َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan yang akhirnya

berbuat mungkar dari perkataan dan dusta
Al-Mujaadilah:2 ُمنَكًرا

فََعرَفَُهْم َوُهْم َلُهۥ ُمنِكُروَن
maka (ia) mengenal mereka dan mereka baginya orang-orang yang

sungguh-sungguh mengingkari
Yusuf:58 ُمنِكُروَن

ذَا ِذْكٌر مُّبَارٌَك أَنزَْلنَُٰه أَفَأَنتُْم َلُهۥ ُمنِكُروَن  َوهَٰ
dan ini pelajaran/peringatan (ia[lk]) yang ingin diberkahi (kami)

turunkannya apakah maka kamu baginya orang-orang yang sungguh-
sungguh mengingkari

Al-Anbiyaa':50

 أَْم َلْم يَْعرِفُوا۟ رَُسوَلُهْم فَُهْم َلُهۥ ُمنِكُروَن
atau tidak mengenal rasul mereka maka mereka baginya orang-orang

yang sungguh-sungguh mengingkari

Al-
Mu'minuun:69

َكانُوا۟ اَل يَتَنَاَهْوَن َعن مُّنَكٍر فََعُلوهُ
adalah mereka tidak mereka saling melarang dari orang yang cepat

dalam berbuat mungkar mereka melakukannya
Al-Maidah:79 مُّنَكٍر

َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم مُّنَكُروَن
dia mengatakan sesungguhnya kalian kaum orang-orang yang tidak

dikenal
Al-Hijr:62 مُّنَكُروَن

 إِذْ َدَخُلوا۟ َعَليِْه فََقاُلوا۟ َسلًَٰما َقاَل َسلٌَٰم َقْوٌم مُّنَكُروَن
ketika mereka masuk atasnya maka mereka mengatakan keselamatan

dia mengatakan kehormatan/kesejahteraan kaum orang-orang yang
tidak dikenal

Adz-
Dzaariyaat:25

ُقُلوبُُهم مُّنِكرَةٌ َوُهم مُّْستَْكِبُروَن
hati mereka (ia[pr]) yang mengingkari dan mereka orang-orang yang

dalam kondisi sombong diri
An-Nahl:22 مُّنِكرَةٌ

نَِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة
(ia) memandang aneh kepada mereka dan sangat mencurigai dari

mereka ketakutan
Huud:70 نَِكرَُهْم

ِفِريَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر فَأَْمَليُْت لِْلكَٰ
maka (aku) memberi tangguh bagi orang-orang kafir kemudian (aku)

mengambil mereka maka bagaimana adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Al-Hajj:44 نَِكيِر
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 َمآ َءاتَيْنَُٰهْم فََكذَّبُوا۟ رُُسلِى فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
apa kami telah mendatangkan kepada mereka (mereka) mendustakan

rasul-rasul-ku maka bagaimana/alangkah adalah dia kemurkaan-
ku/hukuman-ku

Saba':45

 ثُمَّ أََخذُْت ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
kemudian (aku) ambil/azab orang-orang yang mereka mengingkari

maka bagaimana adalah dia kemurkaan-ku/hukuman-ku
Faathir:26

 َوَلَقْد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم فََكيَْف َكاَن نَِكيِر
dan sesungguhnya dia telah sungguh-sungguh mendustakan orang-

orang yang dari sebelum mereka maka bagaimana adalah dia celaan-
ku/kemurkaan-ku

Al-Mulk:18

ُروا۟ َلَها َعرَْشَها نَنظُْر َقاَل نَكِّ
dia mengatakan (kalian) telah merubah baginya singgasananyaakan

melihat
An-Naml:41 ۟ ُروا نَكِّ

َوَما َلُكم مِّن نَِّكيٍر
dan tidak bagi kalian dari sangat ingkari Asy-Syuura:47 نَِّكيٍر

فَتََولَّ َعنُْهْم يَْوَم يَْدُع ٱلدَّاعِ إَِلىٰ َشىٍْء نُُّكٍر
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

pada hari mereka menyeru penyeru kepada sesuatu yang tidak
menyenangkan

Al-Qamar:6 نُُّكٍر

لََّقْد ِجئَْت َشيْـًٔا نُّْكًرا
sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu sangat keras Al-Kahfi:74 نُّْكًرا

 ثُمَّ يُرَدُّ إَِلىٰ َربِِّهۦ فَيَُعذِّبُُهۥ َعذَابًا نُّْكًرا
kemudian dia ditolak kepada tuhannya maka akan sungguh-sungguh

menyiksanya azab / siksa sangat keras
Al-Kahfi:87

 فََحاَسبْنََٰها ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذَّبْنََٰها َعذَابًا نُّْكًرا
maka Kami perhitungkannya perhitungan/pemeriksaan sangat
keras/berat dan (kami) mengazabnya azab / siksa sangat keras

Ath-Thalaaq:8

إِيتَآِئ ِذى ٱْلُقْربَىٰ َويَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوٱْلبَْغىِ َو
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan melarang

dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90 َوٱمْلُنَكِر

يْطَِٰن فَِإنَُّهۥ يَأُْمُر ِبٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر  َوَمن يَتَِّبعْ ُخطُوَِٰت ٱلشَّ
dan barangsiapa ikutilah langkah-langkah syaitan maka

sesungguhnya dia dia menyuruh dengan perbuatan keji dan mungkar
An-Nuur:21

َلٰوةَ تَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر  إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat melarang dari perbuatan keji dan mungkar

Al-Ankabuut:45
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َوِمَن ٱأْلَْحزَاِب َمن يُنِكُر بَْعَضُهۥ
dan dari/diantara golongan-golongan orang menyebabkan

mengingkari sebagiannya
Arraad:36 يُنِكُر

ِفُروَن يَْعرِفُوَن ِنْعَمَت الـلَّـِه ثُمَّ يُنِكُرونََها َوأَْكثَرُُهُم ٱْلكَٰ
mereka mengenal nikmat Allah kemudian diingkarinya dan

kebanyakan dari mereka para pembangkan
An-Nahl:83 يُنِكُرونََها

ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱمْلُنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن ِبٱلَِّذيَن يَتُْلوَن َعَليِْهْم َءايَِٰتنَا
orang-orang yang mereka mengingkari pembuat kemungkaran

hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang mereka
membaca atas mereka ayat-ayat Kami

Al-Hajj:72
ٱمْلُنَكَر

ِبيَل َوتَأْتُوَن ِفى نَاِديُكُم ٱمْلُنَكَر  أَِئنَُّكْم َلتَأْتُوَن ٱلرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن ٱلسَّ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan

memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan di dalam
tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran

Al-Ankabuut:29

َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka menyuruh dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran dan mereka itulah mereka orang-orang
yang beruntung

Ali-Imran:104
ٱمْلُنَكِر

 تَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
kalian memerintahkan dengan/kepada kebaikan dan kalian melarang

dari pembuat kemungkaran
Ali-Imran:110

 يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114

نجِيِل يَأُْمرُُهم ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهىُٰهْم َعِن ٱمْلُنَكِر  ِعنَدُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
disisi mereka di dalam taurat dan Injil (ia[lk]) menyuruh mereka[lk]

dengan yang maXruf dan melarang mereka[lk] dari pembuat
kemungkaran

Al-A'raaf:157

 يَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka menyuruh dengan berbuat kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran
At-Taubah:71

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِفظُوَن لُِحُدوِد الـلَّـِه َوبَشِّ َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوٱْلحَٰ
dan orang-orang yang mencegah dari pembuat kemungkaran dan

orang-orang yang memelihara bagi hukum-hukum Allah dan
beritakanlah orang-orang yang beriman

At-Taubah:112

 َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأََمُروا۟ ِبٱمْلَْعُروِف َونََهْوا۟ َعِن ٱمْلُنَكِر
dan mereka menunaikan zakat dan (mereka) menyuruh dengan

perbuatan baik dan (mereka) mencegah / melarang dari pembuat
kemungkaran

Al-Hajj:41

َلٰوةَ َوأُْمْر ِبٱمْلَْعُروِف َوٱنَْه َعِن ٱمْلُنَكِر  يَٰبُنَىَّ أَِقمِ ٱلصَّ
wahai anakku dirikanlah sholat dan kamu hendaklah menyuruh

dengan yang baik dan cegahlah dari pembuat kemungkaran
Luqman:17
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Kosakata AlQuran

س ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kambuh, pengulangan,

perulangan, kumat, keadaan sakit yg berulang, bentan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggantung,

menggantungkan, bergantung, menyampirkan, menyangkuntukan,
menggantungkan orang, menundukkan, meletakkan, menempelkan

ْسُه نُنَكِّ نُِكُسوا۟ نَاِكُسوا۟
dikembalikan dia ditundukkan yang menundukkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْو تََرىٰٓ إِِذ ٱمْلُْجرُِموَن نَاِكُسوا۟ رُُءوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika orang-

orang yang berdosa yang menundukkan kepala mereka disisi tuhan
mereka

As-Sajdah:12
۟ نَاِكُسوا

ؤآَُلِء يَنِطُقوَن ثُمَّ نُِكُسوا۟ َعَلىٰ رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما هَٰٓ
kemudian ditundukkan atas/terhadap kepala mereka sesungguhnya

(kamu) telah mengetahui tidaklah mereka itu berbicara
Al-Anbiyaa':65 ۟ نُِكُسوا

ْسُه ِفى ٱْلَخْلِق أَفَاَل يَْعِقُلوَن رْهُ نُنَكِّ َوَمن نَُّعمِّ
dan barangsiapa dipanjangkan umurnya dikembalikan dia di dalam

kejadian/ciptaan ia membenam mereka menggunakan akal
YaaSiin:68 ْسُه نُنَكِّ
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Kosakata AlQuran

ص ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , kekalahan, pemutaran,

inversi, kumandang, gema, tolakan ke belakang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, mundur, undur, menarik,
menarik kembali, membatalkan, mengelakkan diri, menyingkapkan,
mundur turun, menyokong, meluap, menggenang, takut, melompat,
meloncat, berkecut hati, tdk sampai hati, menyentak, mengingkari,
menjauhkan diri, meninggalkan, mengundurkan diri, menarik diri,

memensiunkan, pergi tidur, memberhentikan, memundurkan,
mengebelakangkan, kembali, pulang, mengingat, tdk memenuhi, tdk setia,
surut, berjalan ke arah yg sebaliknya, berjalan dr timur ke barat, berjalan
surut, bersandar, percaya, menggunakan, menyusut, dilupakan, miring ke

belakang, berkurang nilainya, menurun, menolak, merosot, mengecil,
meleset, melemah, berkurang kekuasaannya, memberikan, memberi,
menyerahkan, menyampaikan, mengorbankan, menyerah, runtuh,

ambruk, roboh, lungsur, tergelincir, menyelinap, terpeleset, lolos, terlepas,
berkurang, membalas, menerima kembali, membalas dendam, jatuh,
mengecil , menahan, menyimpan, memotongkan, memperpotongkan,

memberkas, mengecewakan, menurunkan, melepaskan, memperturunkan,
mengeluarkan, kendur, mengendur, kendor, mengendurkan, melonggarkan

نََكَص تَنِكُصوَن
(ia) membalikan membalikkkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقْد َكانَْت َءايَِٰتى تُتَْلىٰ َعَليُْكْم فَُكنتُْم َعَلىٰٓ أَْعقَِٰبُكْم تَنِكُصوَن
sungguh telah adalah ia ayat-ayat-Ku kamu membaca atas kalian

maka (kalian) adalah atasku/terhadapku tumit-tumit kalian
membalikkkan

Al-
Mu'minuun:66

تَنِكُصوَن

ا تَرَآَءِت ٱْلِفئَتَاِن نََكَص َعَلىٰ َعِقبَيِْه إِنِّى َجاٌر لَُّكْم فََلمَّ َو
dan sesungguhnya saya pelindung bagi kalian maka tatkala (kamu)

saling melihat kedua golongan/pasukan (ia) membalikan
atas/terhadap kedua tumitnya

Al-Anfaal:48
نََكَص
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Kosakata AlQuran

ف ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna segan hati, yg berkeberatan,

segan, emoh, tdk berkemauan penuh, keberatan, iri hati, tdk rela, tdk
bersedia

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyegani, enggan, takut,
menjauhkan diri, mundur ketakutan, mudah kaget, benci, membenci, tdk

suka, membencikan, bersembunyi, segan-segan, menahan, mencegah,
merahasiakan,

۟ ٱْستَنَكفُوا يَْستَنِكْف يَْستَنِكَف
mereka memohon keengganan dia memohon keengganan dia memohon keengganan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لَّن يَْستَنِكَف ٱمْلَِسيحُ أَن يَُكوَن َعبًْدا لِـلَّـِه
sekali-kali tidak dia memohon keengganan al masih bahwa adalah dia

hamba bagi Allah
An-Nisa:172 يَْستَنِكَف

بُوَن َوَمن يَْستَنِكْف َعْن ِعبَاَدِتِهۦ َويَْستَْكِبْر واََل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ٱمْلَُقرَّ
dan tidak malaikat-malaikat orang-orang yang sangat didekatkan dan

barang siapa dia memohon keengganan dari hambanya dan di
menjadi menyombongkan diri

An-Nisa:172
يَْستَنِكْف

َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْستَنَكفُوا۟ َوٱْستَْكبَُروا۟ فَيَُعذِّبُُهْم َعذَابًا أَلِيًما
dan adapun orang-orang yang mereka memohon keengganan dan

mereka menyombongkan diri maka diaakan sungguh-sungguh
menyiksa mereka azab / siksa pedih

An-Nisa:173
۟ ٱْستَنَكفُوا
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Kosakata AlQuran

ل ك ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penganiayaan, siksaan,

penderitaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyiksa, menganiaya,

memilin, memuntir, persecute, mistreat, torture, molest, maul, ill-treat

اًل نَكَٰ نََكاَل تَنِكياًل أَنَكااًل
peringatan (ia[lk]) semakin menyiksa keras belenggu-belenggu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ َلَديْنَآ أَنَكااًل َوَجِحيًما
sesungguhnya di sisi kami belenggu-belenggu dan api yang menyala-

nyala

Al-
Muzzammil:12 أَنَكااًل

َوالـلَّـُه أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكياًل
dan Allah paling keras/berat siksaan dan lebih kuat/keras keras An-Nisa:84 تَنِكياًل

فَأََخذَهُ الـلَّـُه نََكاَل ٱأْلَِخرَِة َوٱأْلُوَلىٰٓ
maka (ia) mengambil/menyiksanya Allah (ia[lk]) semakin menyiksa

akhirat dan dunia
An-Naziaat:25 نََكاَل

َا بَنْيَ يََديَْها اًل ملِّ فََجَعْلنََٰها نَكَٰ
kami jadikannya peringatan bagi apa diantara dua tangannya Al-Baqarah:66 اًل نَكَٰ

اًل مَِّن الـلَّـِه َجزَآءًۢ ِبَما َكَسبَا نَكَٰ
balasan dengan/bagi apa mereka berdua mengerjakan mereka berdua

peringatan dari Allah
Al-Maidah:38
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Kosakata AlQuran

ق ر م ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , bantalan, alas duduk, kasur

kecil, alas, buku catatan, buku notes, telapak kaki anjing
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َونََماِرُق
dan bantal-bantal

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َونََماِرُق َمْصفُوفٌَة
dan bantal-bantal yang dibariskan / disusun

Al-
Ghaashiyah:15 َونََماِرُق
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Kosakata AlQuran

ل م ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna semut, seekor semut

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَنَاِمَل ٱلنَّْمِل ٱلنَّْمُل نَْمَلٌة
jari-jari semut semut seekor semut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِكنَُكْم َقاَلْت نَْمَلٌة يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّْمُل ٱْدُخُلوا۟ َمسَٰ
dia mengatakan seekor semut wahai semut kalian hendaklah masuk

tempat tinggal kalian
An-Naml:18 نَْمَلٌة

ِكنَُكْم َقاَلْت نَْمَلٌة يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّْمُل ٱْدُخُلوا۟ َمسَٰ
dia mengatakan seekor semut wahai semut kalian hendaklah masuk

tempat tinggal kalian
An-Naml:18 ٱلنَّْمُل

َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَْوا۟ َعَلىٰ َواِد ٱلنَّْمِل
sehingga tatkala mereka sampai atas/terhadap lembah semut An-Naml:18 ٱلنَّْمِل

وا۟ َعَليُْكُم ٱأْلَنَاِمَل ِمَن ٱْلَغيِْظ إِذَا َخَلْوا۟ َعضُّ َو
dan apabila mereka melewati mereka menggigit atas kalian jari-jari

dari kemarahan/kebencian
Ali-Imran:119 ٱأْلَنَاِمَل
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Kosakata AlQuran

م م ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pemfitnah, fitnah, umpatan,

fitnahan, umpat, pengumpat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengkhianati, membuka,

menyingkapkan, menyingkap, memperlihatkan, memberitahukan,
mengungkapkan, mengungkap, menyatakan, membeberkan,

menampakkan, membukakan, membeber.

ِبنَِميمٍ
dengan menghamburkan fitnah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

آءٍۭ ِبنَِميمٍ اٍز مَّشَّ َهمَّ
pengumpat berjalan-jalan dengan menghamburkan fitnah Al-Qalam:11 ِبنَِميمٍ
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Kosakata AlQuran

ر ه ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hari, siang, kali, bengawan,

batang air, aliran, arus, pengaliran, berkas, urutan, arungan, jangkat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

تَنَْهْر ِبٱلنََّهاِر ِبنََهٍر ٌر أَنْهَٰ ًرا أَنْهَٰ
menghardik pada siang hari dengan sungai sungai-sungai sungai-sungai

نََّهارٍۭ نََهًرا نََهاًرا تَنَْهرُْهَما تَنَْهْر
siang hari sungai sungai membentak

keduanya menghardik

َونََهٍر َونََهاًرا ٌر َوأَنْهَٰ ًرا َوأَنْهَٰ نََّهارٍۭ
dan sungai-sungai dan siang dan sungai-sungai dan sungai-sungai siang hari

ٱلنََّهاَر َوٱلنََّهاِر َوٱلنََّهاُر َوٱلنََّهاَر َونََهٍر
siang dan siang dan siang dan siang dan sungai-sungai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًرا أَمَّن َجَعَل ٱأْلَرَْض َقرَاًرا َوَجَعَل ِخلََٰلَهآ أَنْهَٰ
siapkah yang ia menjadikan bumi tambahan tempat menetap dan dia

menjadikan celah-celahnya sungai-sungai
An-Naml:61 ًرا أَنْهَٰ

ًرا ٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنٍَّٰت َويَْجَعل لَُّكْم أَنْهَٰ  َويُْمِدْدُكم ِبأَْموَٰ
dan dipanjangkan kalian dengan harta anak-anak dan menjadikan

bagi kalian surga dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai
Nuh:12
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KosakataAlQuran

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15
ٌر أَنْهَٰ

ا فََصَل طَاُلوُت ِبٱْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ الـلَّـَه ُمبْتَلِيُكم ِبنََهٍر فََلمَّ
maka tatkala ia menjelaskan/keluar talut dengan tentaranya dia

mengatakan sesungguhnya Allah yang melakukan pengujian kepada
kalian dengan sungai

Al-Baqarah:249 ِبنََهٍر

َوُهَو ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكم ِبٱلَّيِْل َويَْعَلُم َما َجرَْحتُم ِبٱلنََّهاِر
dan dia yang dia mewafatkan kalian di malam hari dan dia

mengetahui apa kalian mengerjakan pada siang hari
Al-An'aam:60 ِبٱلنََّهاِر

 َوَمْن ُهَو ُمْستَْخفٍۭ ِبٱلَّيِْل َوَسارِبٌۢ ِبٱلنََّهاِر
dan siapa dia yang dalam kondisi tersembunyi di malam hari dan

(ia[lk]) yang telah menjalankan disiang hari
Arraad:10

آِئَل فَاَل تَنَْهْر َوأَمَّا ٱلسَّ
dan adapun orang minta-minta maka jangan menghardik Ad-Duha:10 تَنَْهْر

واََل تَنَْهرُْهَما َوُقل لَُّهَما َقواًْل َكِريًما
dan jangan membentak keduanya dan katakanlah terhadap keduanya

perkataan sangat mulia
Al-Isra:23 تَنَْهرُْهَما

أَنَُّهْم قَِٰدُروَن َعَليَْهآ أَتَىَٰهآ أَْمرُنَا َليْاًل أَْو نََهاًرا
sesungguhnya mereka (mereka[lk]) yang telah menguasai diatasnya
pendatangannya / pemberianya urusan kami malam hari atau sungai

Yunus:24 نََهاًرا
أَْو نََهاًرا مَّاذَا يَْستَْعجُِل ِمنُْه ٱمْلُْجرُِموَن

atau sungai apa yang berubah menjadi menyegerakan dari padanya
orang-orang yang berdosa

Yunus:50

رْنَا ِخلََٰلُهَما نََهًرا َوفَجَّ
dan (kami) memancarkan sela-sela keduanya sungai Al-Kahfi:33 نََهًرا

َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مِّن نََّهارٍۭ بَلَٰغٌ
tidak menempati kecuali saat dari siang hari tambahan penjelasan Al-Ahqaaf:35 نََّهارٍۭ

ًرا َوُهَو ٱلَِّذى َمدَّ ٱأْلَرَْض َوَجَعَل ِفيَها َروَِٰسىَ َوأَنْهَٰ
dan dia yang dia memanjangkan bumi dan dia menjadikan padanya

gunung-gunung dan sungai-sungai
Arraad:3 ًرا َوأَنْهَٰ

ًرا َوُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar supaya kalian mereka

mendapat petunjuk
An-Nahl:15
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ٌر مِّن لَّنَبٍ لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمُهۥ َغيِْر َءاِسٍن َوأَنْهَٰ
selain/tanpa berubah dan sungai-sungai dari air susu tidak menjadi

lain rasanya
Muhammad:15 ٌر َوأَنْهَٰ

ٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى ِرِبنَي َوأَنْهَٰ ٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّٰ َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dari minuman-minuman keras sedap rasanya bagi

orang-orang yang meminum dan sungai-sungai dari madu yang
sangat jernih/bening

Muhammad:15

ٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى ِرِبنَي َوأَنْهَٰ ٌر مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّٰ َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dari minuman-minuman keras sedap rasanya bagi

orang-orang yang meminum dan sungai-sungai dari madu yang
sangat jernih/bening

Muhammad:15

َقاَل رَبِّ إِنِّى َدَعْوُت َقْوِمى َليْاًل َونََهاًرا
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (aku) menyeru kaum

malam hari dan siang
Nuh:5 َونََهاًرا

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َونََهٍر
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan sungai-

sungai
Al-Qamar:54 َونََهٍر

َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَْسَمُعوَن
dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh menerangi sesungguhnya di

dalam itu terdapat tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka
mendengar

Yunus:67
َوٱلنََّهاَر

َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر  َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang
Ibrahim:33

رَٰتٌۢ ِبأَْمرِِهۦٓ ْمَس َوٱْلَقَمَر َوٱلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ َوَسخَّ
dan (ia) telah benar-benar memperjalankan untuk kalian malam dan

siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang (ia[pr]) yang
sangat ditundukkan dengan perintahnya

An-Nahl:12

َوَجَعْلنَا ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َءايَتنَْيِ فََمَحْونَآ َءايََة ٱلَّيِْل
dan kami menjadikan malam dan siang dua tanda maka/lalu (kami)

menghapuskan tanda-tanda malam
Al-Isra:12

يَُسبُِّحوَن ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر اَل يَفْتُُروَن
bertasbih malam dan siang tidak berhenti

Al-Anbiyaa':20

ْمَس َوٱْلَقَمَر َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ
dan dia yang dia menciptakan malam dan siang dan matahari dan

bulan
Al-Anbiyaa':33

 يَُقلُِّب الـلَّـُه ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر
sungguh-sungguh akan membolak-balik Allah malam dan siang

An-Nuur:44

َْن أَرَاَد َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر ِخْلفًَة ملِّ
dan dia yang ia menjadikan malam dan siang berlainan/silih berganti

bagi orang dia ingin
Al-Furqon:62
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أََلْم يََرْوا۟ أَنَّا َجَعْلنَا ٱلَّيَْل لِيَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami jadikan

malam agar istirahat tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang
sungguh-sungguh menerangi

An-Naml:86

 َوِمن رَّْحَمِتِهۦ َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر
dan dari/karena rahmat-nya ia menjadikan untuk kalian malam dan

siang
Al-Qashash:73

الـلَّـُه ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِتَْسُكنُوا۟ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمبِْصًرا
Allah yang ia menjadikan untuk kalian malam supaya istirahat

tentang (kebenaran) itu dan siang (ia[lk]) yang sungguh-sungguh
menerangi

Ghafir:61

َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

ْمُس َوٱْلَقَمُر َوِمْن َءايَِٰتِه ٱلَّيُْل َوٱلنََّهاُر َوٱلشَّ
dan dari tanda-tanda-Nya malam dan siang dan matahari dan bulan Fush-Shilat:37 َوٱلنََّهاُر

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر مَٰ إِنَّ ِفى َخْلِق ٱلسَّ
sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian

malam dan siang
Al-Baqarah:164 َوٱلنََّهاِر

 ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di malam

hari dan siang hari
Al-Baqarah:274

ُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َلَءايٍَٰت ألِّ
dan silih berganti malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda bagi

orang yang mempunyai berakal
Ali-Imran:190

 َوَلُهۥ َما َسَكَن ِفى ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
dan kepunyaanNya apa dia mendiami di dalam malam dan siang

Al-An'aam:13

 إِنَّ ِفى ٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر
sesungguhnya di dalam pertukaran malam dan siang

Yunus:6

ِن ُقْل َمن يَْكَلؤُُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر ِمَن ٱلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan siapakah melindungi/memelihara kalian

diwaktu malam dan siang hari dari pemurah
Al-Anbiyaa':42

َوَلُه ٱْخِتلَُٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر أَفَاَل تَْعِقُلوَن
baginya berselisihlah/bergantilah malam dan siang ia membenam

kalian menggunakan akal

Al-
Mu'minuun:80

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َمنَاُمُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوٱبِْتَغآؤُُكم مِّن فَْضلِِهۦٓ
dan diantara ayat-ayat-Nya tidur kalian diwaktu malam dan siang hari

dan usaha pencarianmu dari/sebagian karunianya
Ar-Ruum:23
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بَْل َمْكُر ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر إِذْ تَأُْمُرونَنَآ
bahkan tipu-daya malam dan siang hari ketika/tatkala menyuruh kami

Saba':33

يَُسبُِّحوَن َلُهۥ ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوُهْم اَل يَْسـَُٔموَن
bertasbih baginya pada malam dan siang dan mereka tidak jemu-jemu

Fush-Shilat:38

زٍْق َمآِء ِمن رِّ َوٱْخِتلَِٰف ٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوَمآ أَنزََل الـلَّـُه ِمَن ٱلسَّ
dan pergantian malam dan siang dan tidak ia menurunkan Allah dari

langit dari rezki
Al-Jaatsiyah:5

َوٱلنََّهاِر إِذَا َجلَّىَٰها
dan siang apabila menampakkannya

Ash-Shams:3

َوٱلنََّهاِر إِذَا تََجلَّىٰ
dan siang apabila dia menampakkan

Al-Lail:2

َوتُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dan kamu memasukkan siang di dalam malam Ali-Imran:27 ٱلنََّهاَر
ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر يَطُْلبُُهۥ َحِثيثًا

kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy` dia menutup malam
siang dia mencarinya / mengejarnya dengan sangat cepat

Al-A'raaf:54

ُروَن يُْغِشى ٱلَّيَْل ٱلنََّهاَر إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ
dia menutup malam siang sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-

tanda bagi kaum/orang-orang menjadi memikirkan
Arraad:3

َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam

Al-Hajj:61

َوَجَعَل ٱلنََّهاَر نُُشوًرا
dan dia menjadikan siang kebangkitan

Al-Furqon:47

ٱلنََّهاَر َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
siang terus menerus sampai hari kiamat-kiamat

Al-Qashash:72

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل َوَسخَّ
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam dan (ia) telah benar-benar

memperjalankan matahari dan bulan
Luqman:29

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Faathir:13

َوَءايٌَة لَُّهُم ٱلَّيُْل نَْسَلخُ ِمنُْه ٱلنََّهاَر فَِإذَا ُهم مُّظْلُِموَن
dan suatu tanda bagi mereka malam menanggalkan dari padanya

siang maka tiba-tiba mereka mereka kegelapan
YaaSiin:37

ُر ٱلنََّهاَر َعَلى ٱلَّيِْل َويَُكوِّ
dan sungguh-sungguh akan menggulung / menutup siang

atas/terhadap malam
Az-Zumar:5
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يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Al-Hadiid:6

َوَجَعْلنَا ٱلنََّهاَر َمَعاًشا
dan kami menjadikan siang penghidupan

An-Naba:11

تُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
kamu memasukkan malam di dalam siang Ali-Imran:27 ٱلنََّهاِر

َوْجَه ٱلنََّهاِر َوٱْكفُُرٓوا۟ َءاِخرَهُۥ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
wajah siang dan mereka mengingkari akhirnya boleh jadi mereka

mereka kembali
Ali-Imran:72

 َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َكأَن لَّْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مَِّن ٱلنََّهاِر
dan pada hari dia mengumpulkan mereka seakan-akan belum pernah

menempati kecuali saat dari siang hari
Yunus:45

َلٰوةَ طَرَفَىِ ٱلنََّهاِر َوزَُلفًا مَِّن ٱلَّيِْل َوأَِقمِ ٱلصَّ
dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan yang dekat dari

malam
Huud:114

بُِّكْم َوَجَعْلنَآ َءايََة ٱلنََّهاِر ُمبِْصرَةً لِّتَبْتَُغوا۟ فَْضاًل مِّن رَّ
dan kami menjadikan tanda-tanda siang (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan supaya mencari karunia dari tuhan
kalian

Al-Isra:12

فََسبِّحْ َوأَطَْراَف ٱلنََّهاِر َلَعلََّك تَرَْضىٰ
maka (kamu) banyak-banyak bertasbihlah dan di ujung siang boleh

jadi kamu ia rela/senang
Thaahaa:130

 ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
itu bahwa kami Allah dimasukkan malam di dalam siang

Al-Hajj:61

 أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dimasukkan malam di dalam siang
Luqman:29

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Faathir:13

واََل ٱلَّيُْل َساِبُق ٱلنََّهاِر وَُكلٌّ ِفى فََلٍك يَْسبَُحوَن
dan tidak malam (ia[lk]) yang mendahului siang dan semuanya di

dalam garis edar (mereka) beredar
YaaSiin:40

ُر ٱلَّيَْل َعَلى ٱلنََّهاِر وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِبٱْلَحقِّ يَُكوِّ مَٰ  َخَلَق ٱلسَّ
dia menciptakan langit dan bumi dengan benar sungguh-sungguh

akan menggulung / menutup malam atas/terhadap siang
Az-Zumar:5

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Al-Hadiid:6
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إِنَّ َلَك ِفى ٱلنََّهاِر َسبًْحا طَِوياًل
sesungguhnya bagimu di dalam siang hari cepat panjang/banyak

Al-
Muzzammil:7

َر تَْجِرى ِمن تَْحِتِهْم َمآَء َعَليِْهم مِّْدرَاًرا َوَجَعْلنَا ٱأْلَنْهَٰ َوأَرَْسْلنَا ٱلسَّ
dan kami telah utus/meniup langit atas mereka sangat deras dan kami

menjadikan sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah mereka
Al-An'aam:6 َر ٱأْلَنْهَٰ

َر َر َلُكُم ٱأْلَنْهَٰ  لِتَْجِرَى ِفى ٱْلبَْحِر ِبأَْمرِِهۦ َوَسخَّ
untuk berlayar/berjalan di dalam lautan dengan perintahnya dan (ia)

telah benar-benar memperjalankan untuk kalian sungai-sungai
Ibrahim:32

َر ِخلََٰلَها تَفْجِيًرا َر ٱأْلَنْهَٰ فَتُفَجِّ
lalu kamu mengalirkan sungai-sungai celah-celahnya pancaran/aliran

Al-Isra:91

ُر أَنَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
bahwasanya bagi mereka surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
Al-Baqarah:25 ُر ٱأْلَنْهَٰ

ُر ُر ِمنُْه ٱأْلَنْهَٰ إِنَّ ِمَن ٱْلِحَجارَِة مَلَا يَتَفَجَّ  َو
dan sesungguhnya kami dari batu-batu sungguh apa dia berubah

menjadi mengalir dari padanya sungai-sungai
Al-Baqarah:74

ُر َلُهۥ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai baginya

Al-Baqarah:266

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ali-Imran:15

ُر  َوَجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Ali-Imran:136

ُر  وأََلُْدِخَلنَُّهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan tentu aku masukkan mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
Ali-Imran:195

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya
Ali-Imran:198

ُر  يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
An-Nisa:13

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:57

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
An-Nisa:122
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ُر  وأََلُْدِخَلنَُّكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan sungguh aku akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:12

ُر  فَأَثَٰبَُهُم الـلَّـُه ِبَما َقاُلوا۟ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
maka dia memberi pahala mereka Allah dengan apa mereka berkata

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Al-Maidah:85

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
kebun dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal didalamnya selama-lamanya
Al-Maidah:119

ُر  تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai

Al-A'raaf:43

ُر  َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72

ُر  أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia telah menyediakan Allah bagi mereka surga dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai
At-Taubah:89

ُر  َوأََعدَّ َلُهْم َجنٍَّٰت تَْجِرى تَْحتََها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia sediakan bagi mereka surga dia mengalirkan di bawahnya

sungai-sungai
At-Taubah:100

ُر ِفى َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawah mereka sungai-sungai di dalam surga

kenikmatan
Yunus:9

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ  مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang

yang kekal di dalamnya
Ibrahim:23

ُر َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن يَْدُخُلونََها تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn memasukkan kami ke dalamnya dia mengalirkan dari

bawahnya sungai-sungai bagi mereka
An-Nahl:31

ُر  أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتِهُم ٱأْلَنْهَٰ
itulah mereka bagi mereka surga 'adn dia mengalirkan dari bawah

mereka sungai-sungai
Al-Kahfi:31

ُر  َجنَُّٰت َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga 'adn dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Thaahaa:76

ُر  َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Hajj:14
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ُر يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai diberi perhiasan

didalamnya dari gelang-gelang
Al-Hajj:23

ُر  مِّن ذَٰلَِك َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dari itu surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Furqon:10

ُر  تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Al-Ankabuut:58

ُر  تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Az-Zumar:20

ُر تَْجِرى ِمن تَْحِتىٓ أَفَاَل تُبِْصُروَن ِذِه ٱأْلَنْهَٰ َوهَٰ
dan ini sungai-sungai dia mengalirkan dari bawah ia membenam

celaan-ku/kemurkaan-ku
Az-Zukhruf:51

ُر  َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai

Muhammad:12

ُر  لِّيُْدِخَل ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
karena hendak dimasukkan (olehnya) orang-orang yang beriman dan

orang-orang mukmin perempuan surga dia mengalirkan dari
bawahnya sungai-sungai

Al-Fath:5

ُر  يُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia masukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-

sungai
Al-Fath:17

ُر  بُْشَرىُٰكُم ٱْليَْوَم َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
berita gembira untuk mu hari ini kebun dia mengalirkan dari

bawahnya sungai
Al-Hadiid:12

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

ُر  يَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan dimasukkan kalian

surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Ash-Shaff:12

ُر  َويُْدِخْلُه َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan dia akan memasukkannya surga dia mengalirkan dari bawahnya

sungai-sungai
At-Taghaabun:9

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا ُر خَٰ تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-orang yang

kekal di dalamnya selama-lamanya
Ath-Thalaaq:11

ُر  َويُْدِخَلُكْم َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dan menyebabkan akan memasukkan kalian surga dia mengalirkan

dari bawahnya sungai-sungai
At-Tahriim:8
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ُر  تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai

Al-Buruuj:11

ُر  تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
dia mengalirkan dari bawahnya sungai

Al-Baiyinah:8
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و ه ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna larangan, halangan,

kekangan, keinginan yg tertahan, sifat menahan diri, alasan, sebab, akal,
budi, karena, akal budi, lantaran, argumen, pantang, pantangan, masa
larangan minuman keras, pemegatan, mengejuntukan, menakuntukan,

intelijen, kecerdasan, kecerdikan, inteligensi, intel, kepandaian, inteligensia
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melarang, menghalangi,

menginginkan, menghentikan

تَنتَِه تَنتَُهوا۟ أَنَْهىُٰكْم أَنَْهُكَما أَتَنَْهىٰنَآ
menghentikannya menghentikan

(aku) menghentikan
/ melarang kalian (kt

sedang/akan)
aku melarang kalian

berdua
apakah kamu

melarang kami

۟ فَٱنتَُهوا فَٱنتََهىٰ تُنَْهْوَن تَنَْهىٰ تَنتَِه
maka

hentikan/tinggalkan
maka/lalu ia

berhenti kalian dilarang melarang menghentikannya

نََهىُٰكَما نَنَْهَك مُّنتَُهوَن ُمنتََهىَٰهآ فَٱنتَُهوا۟
dia melarang kalian

berdua melarang kamu[lk]
orang-orang yang

cekatan
menghentikan

kesudahannya maka
hentikan/tinggalkan

َوتَنَْهْوَن نُِهيُت نُُهوا۟ نََهىُٰكْم نََهىُٰكَما
dan kalian melarang dilarang oleh aku mereka melarang

(ia) semakin
melarang kamu

berdua
dia melarang kalian

berdua

َويَنَْهىٰ َويَنَْهْوَن َونََهى َونََهْوا۟ َوتَنَْهْوَن
dan melarang dan mereka

melarang
dan (ia) menahan /

melarang
dan (mereka)
mencegah /
melarang

dan kalian melarang

يَتَنَاَهْوَن َوٱنَْه َوٱلنَّاُهوَن َويَنَْهىُٰهْم َويَنَْهىٰ
mereka saling

melarang dan cegahlah dan orang-orang
yang mencegah

dan melarang
mereka[lk] dan melarang
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يَنَْهْوَن يَنتَِه يَنتَُهوَن يَنتَُهوا۟ يَتَنَاَهْوَن
melarang menghentikannya melarang mereka

menghentikan
mereka saling

melarang

ٱلنَُّهىٰ
pengertian/fikiran

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَنَْهىٰنَآ أَن نَّْعبَُد َما يَْعبُُد َءابَآؤُنَا
apakah kamu melarang kami bahwa kami menyembah apa dia

menyembah bapak-bapak kami
Huud:62 أَتَنَْهىٰنَآ

َجرَِة َونَاَدىُٰهَما َربُُّهَمآ أََلْم أَنَْهُكَما َعن ِتْلُكَما ٱلشَّ
dan dia memanggil keduanya tuhan mereka berdua bukankah aku

melarang kalian berdua dari itulah(ganda) pohon
Al-A'raaf:22 أَنَْهُكَما

إَِلىٰ َمآ أَنَْهىُٰكْم َعنُْه
kepada apa (aku) menghentikan / melarang kalian (kt sedang/akan)

daripadanya
Huud:88 أَنَْهىُٰكْم

إِن تَنتَُهوا۟ فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم َو
dan jika menghentikan maka itu kebaikan bagi kalian Al-Anfaal:19 ۟ تَنتَُهوا

نَّا َعذَاٌب أَلِيٌم نَُّكم مِّ َلِئن لَّْم تَنتَُهوا۟ َلنَرُْجَمنَُّكْم َوَليََمسَّ
sungguh jika tidak menghentikan niscaya lempari batu kalian[lk] dan

sungguh akan menimpa kamu dari kami siksaan sangat pedih
YaaSiin:18

يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َلِئن لَّْم تَنتَِه أَلَرُْجَمنََّك َوٱْهُجرِْنى َملِيًّا
wahai Ibrahim sungguh jika tidak menghentikannya sungguh akan

merajam kamu dan tinggalkan aku penangguhan
Maryam:46 تَنتَِه

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَٰنُوُح َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلَرُْجوِمنَي
mereka berkata sungguh jika tidak menghentikannya hai Nuh

sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk yang dirajam

Asy-
Syu'araa':116

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَُٰلوُط َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلُْخرَِجنَي
mereka berkata sesungguhnya jika kamu tidak menghentikannya hai

Lut sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk orang-orang yang
diusir

Asy-
Syu'araa':167
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َلٰوةَ تَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat melarang dari perbuatan keji dan mungkar Al-Ankabuut:45 تَنَْهىٰ

إِن تَْجتَِنبُوا۟ َكبَآِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه
jika kalian menjauhi besar apa kalian dilarang daripadanya An-Nisa:31 تُنَْهْوَن

فَٱنتََهىٰ فََلُهۥ َما َسَلَف
maka/lalu ia berhenti maka baginya apa dia melalui Al-Baqarah:275 فَٱنتََهىٰ

فَٱنتَُهوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka hentikan/tinggalkan dan kalian hendaklah bertawakal / takut

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Hasyr:7 ۟ فَٱنتَُهوا

إَِلىٰ َربَِّك ُمنتََهىَٰهآ
kepada tuhanmu kesudahannya An-Naziaat:44 ُمنتََهىَٰهآ

فََهْل أَنتُم مُّنتَُهوَن
maka apakah kalian orang-orang yang cekatan menghentikan Al-Maidah:91 مُّنتَُهوَن

َلِمنَي َقاُلٓوا۟ أََو َلْم نَنَْهَك َعِن ٱْلعَٰ
mereka berkata atau setiap tidak melarang kamu[lk] dari semesta

alam
Al-Hijr:70 نَنَْهَك

َجرَِة ِذِه ٱلشَّ َوَقاَل َما نََهىُٰكَما َربُُّكَما َعْن هَٰ
dan dia mengucapkan tidak dia melarang kalian berdua tuhanmu

berdua dari ini pohon
Al-A'raaf:20 نََهىُٰكَما

َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىُٰكْم َعنُْه
dan tidak yang diberikan kepadamu mengetahui maka kalian

hendaklah mengambilnya dan tidak (ia) semakin melarang kamu
berdua dari padanya

Al-Hasyr:7 نََهىُٰكْم

بَٰوا۟ َوَقْد نُُهوا۟ َعنُْه َوأَْخِذِهُم ٱلرِّ
dan dia mengambil mereka riba dan sesungguhnya mereka melarang

daripadanya
An-Nisa:161 ۟ نُُهوا

ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ َلَعاُدوا۟ مِلَا نُُهوا۟ َعنُْه َو
tentu mereka kembali kepada apa mereka melarang daripadanya dan
sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang telah mendustakan

Al-An'aam:28

ا َعتَْوا۟ َعن مَّا نُُهوا۟ َعنُْه فََلمَّ
maka setelah (mereka) melanggar dari/terhadap apa mereka melarang

daripadanya
Al-A'raaf:166
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أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن نُُهوا۟ َعِن ٱلنَّْجَوٰى ِبَما نَُقوُل َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصَلْونََها فَِبئَْس ٱمْلَِصيُر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat atas orang-orang

yang mereka melarang dari pembicaraan rahasia dengan
apa/disebabkan kami mengatakan cukup bagi mereka neraka jahanam

masuk kedalamnya[pr] maka seburuk-buruk tempat kembali

Al-Mujaadilah:8

ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا نُُهوا۟ َعنُْه
kemudian kembali kepada apa mereka melarang dari padanya

Al-Mujaadilah:8

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Al-An'aam:56
نُِهيُت

ُقْل إِنِّى نُِهيُت أَْن أَْعبَُد ٱلَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dilarang oleh aku

bahwa aku menyembah orang-orang yang mereka menyeru dari
selain Allah

Ghafir:66

تَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
kalian memerintahkan dengan/kepada kebaikan dan kalian melarang

dari pembuat kemungkaran
Ali-Imran:110 َوتَنَْهْوَن

َوَءاتَُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ َوأََمُروا۟ ِبٱمْلَْعُروِف َونََهْوا۟ َعِن ٱمْلُنَكِر
dan mereka menunaikan zakat dan (mereka) menyuruh dengan

perbuatan baik dan (mereka) mencegah / melarang dari pembuat
kemungkaran

Al-Hajj:41
۟ َونََهْوا

َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َونََهى ٱلنَّفَْس َعِن ٱْلَهَوٰى
dan adapun siapa (ia) takut makam tuhannya dan (ia) menahan /

melarang jiwa/diri dari hawa nafsu
An-Naziaat:40 َونََهى

َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan mereka menyuruh dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran dan mereka itulah mereka orang-orang
yang beruntung

Ali-Imran:104
َويَنَْهْوَن

يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114

َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا۟ الـلَّـَه فَنَِسيَُهْم
dan mereka melarang dari (ia[lk]) yang dibaikkan dan

menggenggamkan tangan mereka mereka lupa Allah maka (ia)
melupakan mereka

At-Taubah:67

يَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka menyuruh dengan berbuat kebaikan dan mereka melarang

dari pembuat kemungkaran
At-Taubah:71
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إِيتَآِئ ِذى ٱْلُقْربَىٰ َويَنَْهىٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱمْلُنَكِر َوٱْلبَْغىِ َو
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan melarang

dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90 َويَنَْهىٰ

نجِيِل يَأُْمرُُهم ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهىُٰهْم َعِن ٱمْلُنَكِر ِعنَدُهْم ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
disisi mereka di dalam taurat dan Injil (ia[lk]) menyuruh mereka[lk]

dengan yang maXruf dan melarang mereka[lk] dari pembuat
kemungkaran

Al-A'raaf:157 َويَنَْهىُٰهْم

ِر ٱمْلُؤِْمِننَي ِفظُوَن لُِحُدوِد الـلَّـِه َوبَشِّ َوٱلنَّاُهوَن َعِن ٱمْلُنَكِر َوٱْلحَٰ
dan orang-orang yang mencegah dari pembuat kemungkaran dan

orang-orang yang memelihara bagi hukum-hukum Allah dan
beritakanlah orang-orang yang beriman

At-Taubah:112
َوٱلنَّاُهوَن

َلٰوةَ َوأُْمْر ِبٱمْلَْعُروِف َوٱنَْه َعِن ٱمْلُنَكِر يَٰبُنَىَّ أَِقمِ ٱلصَّ
wahai anakku dirikanlah sholat dan kamu hendaklah menyuruh

dengan yang baik dan cegahlah dari pembuat kemungkaran
Luqman:17 َوٱنَْه

َكانُوا۟ اَل يَتَنَاَهْوَن َعن مُّنَكٍر فََعُلوهُ
adalah mereka tidak mereka saling melarang dari orang yang cepat

dalam berbuat mungkar mereka melakukannya
Al-Maidah:79 يَتَنَاَهْوَن

ا يَُقوُلوَن إِن لَّْم يَنتَُهوا۟ َعمَّ َو
dan jika tidak mereka menghentikan dari apa mereka mengatakan Al-Maidah:73 ۟ يَنتَُهوا

ُقل لِّلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَنتَُهوا۟ يُْغفَْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengingkari jika mereka menghentikan diampuni bagi mereka
apa/dosa-dosa sungguh telah dia melalui

Al-Anfaal:38

َن َلُهْم َلَعلَُّهْم يَنتَُهوَن إِنَُّهْم آَل أَيْمَٰ
sesungguhnya mereka tidak ada sumpah bagi mereka boleh jadi

mereka melarang
At-Taubah:12 يَنتَُهوَن

لَِّئن لَّْم يَنتَِه ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِفى ُقُلوِبِهم مَّرٌَض
sesungguhnya jika tidak menghentikannya orang-orang munafik dan

orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit
Al-Ahzab:60 يَنتَِه

ا ِبٱلنَّاِصيَِة َكالَّ َلِئن لَّْم يَنتَِه َلنَْسفَعًۢ
sekali-kali tidak sungguh jika tidak menghentikannya niscaya

memegang/menarik dengan umbun-umbun
Al-Alaq:15

َوُهْم يَنَْهْوَن َعنُْه َويَنْـَْٔوَن َعنُْه
dan mereka melarang daripadaNya(Al Quran) dan mereka

mengucilkan daripadaNya(Al Quran)
Al-An'aam:26 يَنَْهْوَن
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ٓوِء أَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن يَنَْهْوَن َعِن ٱلسُّ
(kami) selamatkan (kt peritah) orang-orang yang melarang dari

kejahatan
Al-A'raaf:165

يَنَْهْوَن َعِن ٱْلفََساِد ِفى ٱأْلَرِْض إاِلَّ َقلِياًل
melarang dari kerusakan di dalam bumi kecuali sedikit

Huud:116

أَرََءيَْت ٱلَِّذى يَنَْهىٰ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu yang melarang Al-Alaq:9 يَنَْهىٰ

الَّ يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن َلْم يُقَِٰتُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
tidak melarang kalian Allah dari/terhadap orang-orang yang tidak
mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:8 يَنَْهىُٰكُم

إِنََّما يَنَْهىُٰكُم الـلَّـُه َعِن ٱلَِّذيَن قَٰتَُلوُكْم ِفى ٱلدِّيِن
sesungguhnya hanyalah melarang kalian Allah dari orang-orang yang

(mereka) semakin memerangi kalian di dalam agama

Al-
Mumtahinah:9

ثَْم بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر َعن َقْولِِهُم ٱإْلِ َلواَْل يَنَْهىُٰهُم ٱلرَّ
mengapa tidak dia melarang mereka orang-orang alim yahudi dan

pendeta-pendeta dari perkataan mereka dosa/bohong
Al-Maidah:63 يَنَْهىُٰهُم

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ َمُكْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ ُكُلوا۟ َوٱْرَعْوا۟ أَنْعَٰ
kalian makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:54
ٱلنَُّهىٰ

ُ۟ولِى ٱلنَُّهىٰ ِكِنِهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت ألِّ  يَْمُشوَن ِفى َمسَٰ
berjalan-jalan di dalam tempat tinggal mereka/ummat-ummat

sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang yang
mempunyai pengertian/fikiran

Thaahaa:128

ِعنَد ِسْدرَِة ٱمْلُنتََهىٰ
disisi sidratil yang menjadi akhir tujuan An-Najm:14 ٱمْلُنتََهىٰ

 َوأَنَّ إَِلىٰ َربَِّك ٱمْلُنتََهىٰ
dan bahwasannya kepada tuhanmu yang menjadi akhir tujuan

An-Najm:42

فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Baqarah:192 ۟ ٱنتََهْوا

َن إاِلَّ َعَلى ٱلظَّٰلِِمنَي فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَاَل ُعْدوَٰ
maka jika (mereka) menghentikan lah maka tidak permusuhan

kecuali atas/terhadap yang mendzalmi
Al-Baqarah:193
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فَِإِن ٱنتََهْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه ِبَما يَْعَمُلوَن بَِصيٌر
maka jika (mereka) menghentikan lah maka sesungguhnya Allah

dengan /terhadap apa mereka mengerjakan maha melihat
Al-Anfaal:39

واََل تَُقوُلوا۟ ثَلَٰثٌَة ٱنتَُهوا۟ َخيًْرا لَُّكْم
dan jangan kalian mengatakan bertiga/tiga orang[pr] kalian

hendaklah menghentikan kebaikan bagi kalian
An-Nisa:171 ۟ ٱنتَُهوا
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ا و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna membanjiri,
meliputi, membingungkan, melimpahkan, menindas, memberati,

melandakan

ُ َلتَنُٓوأ
sungguh berat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُهۥ َلتَنُٓوأُ ِبٱْلُعْصبَِة أُ۟ولِى ٱْلُقوَِّة
apa (harta) sesungguhnya kuncinya sungguh berat dengan

golongan/sejumlah kaum kekuatan
Al-Qashash:76 ُ َلتَنُٓوأ
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ب و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tobat, penyesalan, sesal,rasa

sesal, ketua, kesal, utama, terpenting, induk, pemimpin, pembimbing,
tokoh, pemuka, gembong, mbah, pengendali, manajer, pengelola,

pelaksana, pemangku, pengemudi, pemimpin usaha, laksanawan, kapten,
nakhoda, kapitan, kolonel

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menyesali, menyesalkan,
menyayangkan, bertobat, menyatakan penyesalan, mengeluh,

menyedihkan, meratapi, meratap, mengaduh, menyesal, menyalahkan,
mempersalahkan, mencela, mengaibkan, mencacat

ُمِنيِبنَي ُمِنيبًا أُِنيُب أَنَبْنَا أَنَاَب
kembali bertaubat orang yang suka

kembali aku kembali (kami) bertaubat taubat

َوأَنَاَب ِنيِبنَي مُّ ِنيٍب مُّ ِنيٌب مُّ ُمِنيِبنَي
dan (dia)

kembali/taubat kembali bertaubat orang yang suka
kembali

(ia[lk]) yang suka
kembali kembali bertaubat

يُِنيُب َوأَِنيبُٓوا۟
dikembalikanlah (olehnya) dan (mereka[lk]) kembalilah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل إِنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمْن أَنَاَب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah disesatkan siapa

dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadaNya siapa taubat
Arraad:27 أَنَاَب

َوَصاِحبُْهَما ِفى ٱلدُّنْيَا َمْعُروفًا َوٱتَِّبعْ َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِلىَّ
dan (ia[lk]) yang mempergauli keduanya di dalam dunia yang benar-

benar baik dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku
Luqman:15

َن َوأَْلَقيْنَا َعَلىٰ ُكرِْسيِِّهۦ َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب  َوَلَقْد فَتَنَّا ُسَليْمَٰ
dan sesungguhnya kami menguji sulaiman dan kami telah

melemparkan atas/terhadap kursinya jasad kemudian taubat
Shaad:34
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إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4

أَنَبْنَا

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو َوَما تَْوِفيِقىٓ إاِلَّ ِبالـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
dan tidak taufik bagiku melainkan/kecuali dengan Allah atasnya (aku)

supaya bertawakkal dan kepadaNya aku kembali
Huud:88 أُِنيُب

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو  ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربِّى َعَليِْه تَوَكَّ
demikian itu Allah Tuhanku atasnya (aku) supaya bertawakkal dan

kepada-Nya aku kembali
Asy-Syuura:10

َن ُضرٌّ َدَعا َربَُّهۥ ُمِنيبًا إَِليِْه نسَٰ إِذَا َمسَّ ٱإْلِ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya dia berdoa tuhannya orang

yang suka kembali kepada-Nya
Az-Zumar:8 ُمِنيبًا

َلٰوةَ ُمِنيِبنَي إَِليِْه َوٱتَُّقوهُ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
kembali bertaubat kepada-NYA dan bertakwalah kepada-Nya dan

hendaklah kalian tegakkan sholat
Ar-Ruum:31 ُمِنيِبنَي

إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َلَحلِيٌم أَوَّٰهٌ مُِّنيٌب
sesungguhnya Ibrahim sungguh penyantun (ks/kb[tunggal]

sangat/maha) penghiba (ia[lk]) yang suka kembali
Huud:75 ِنيٌب مُّ

إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة لُِّكلِّ َعبٍْد مُِّنيٍب
sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda bagi tiap-tiap

hamba orang yang suka kembali
Saba':9 ِنيٍب مُّ

 تَبِْصرَةً َوِذْكَرٰى لُِكلِّ َعبٍْد مُِّنيٍب
pemandangan dan pelajaran bagi tiap-tiap hamba orang yang suka

kembali
Qaaf:8

ِنيٍب َن ِبٱْلَغيِْب َوَجآَء ِبَقْلٍب مُّ  مَّْن َخِشىَ ٱلرَّْحمَٰ
siapa dia takut pemurah dengan yang gaib dan dia datang dengan hati

orang yang suka kembali
Qaaf:33

ِنيِبنَي إَِليِْه إِذَا َمسَّ ٱلنَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا۟ َربَُّهم مُّ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya mereka

berseru/mengharapkan tuhan kembali bertaubat kepada-Nya
Ar-Ruum:33 ِنيِبنَي مُّ

َوظَنَّ َداُوۥُد أَنََّما فَتَنَُّٰه فَٱْستَْغفََر َربَُّهۥ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب
dan sungguh (ia[lk]) akan menyangka daud bahwasannya (kami)

mengujinya maka dia minta ampun tuhannya dan jatuh (ia[lk]) yang
menundukkan dan (dia) kembali/taubat

Shaad:24 َوأَنَاَب
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َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوا۟ ٱلطَُّٰغوَت أَن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه
dan orang-orang yang (mereka) menjauhi taghut bahwa

menyembahnya[pr] dan (mereka[lk]) kembali kepada Allah
Az-Zumar:17 ۟ َوأَنَابُٓوا

َوأَِنيبُٓوا۟ إَِلىٰ َربُِّكْم َوأَْسلُِموا۟ َلُهۥ ِمن َقبِْل
dan (mereka[lk]) kembalilah kepada tuhan kalian dan (kalian)

berserah dirilah baginya dari sebelum
Az-Zumar:54 ۟ َوأَِنيبُٓوا

ُر إاِلَّ َمن يُِنيُب َوَما يَتَذَكَّ
dan tidak menjadi mengingat/berfikir kecuali orang yang

dikembalikanlah (olehnya)
Ghafir:13 يُِنيُب

 يَْجتَِبىٓ إَِليِْه َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمن يُِنيُب
Dia memilih kepadanya siapa yang dia kehendaki dan memberi

petunjuk kepadanya siapa dikembalikanlah (olehnya)
Asy-Syuura:13
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ح و ن
Makna kata dasar :

َوزَاَدُكْم نُّوحٍ نُوحٍ نُوٌح نُوًحا
nuh nuh nuh Nuh Nuh

يَٰنُوُح َونُوًحا
hai Nuh dan Nuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Al-A'raaf:59 نُوًحا

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦٓ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Huud:25

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-
Mu'minuun:23

َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦ
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Al-Ankabuut:14

ىٰ ِبِهۦ نُوًحا  َشرََع َلُكم مَِّن ٱلدِّيِن َما َوصَّ
(ia) mensyari'atkan bagi kalian dari pada agama apa yang (ia)

mewasiatkan dengannya Nuh
Asy-Syuura:13

يَِّتِهَما ٱلنُّبُوَّةَ َوٱْلِكتََٰب إِبْرَِٰهيَم َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَلَقْد أَرَْسْلنَا نُوًحا َو
dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami

menjadikan di dalam keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab
Al-Hadiid:26

إِنَّآ أَرَْسْلنَا نُوًحا إَِلىٰ َقْوِمِهۦٓ
sesungguhnya kami kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

Nuh:1

َونَاَدٰى نُوٌح ٱبْنَُهۥ وََكاَن ِفى َمْعِزٍل
dan dia menyeru Nuh anaknya dan ia adalah di dalam tempat

terpencil / yang jauh
Huud:42 نُوٌح
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بَُّهۥ فََقاَل رَبِّ َونَاَدٰى نُوٌح رَّ
dan dia menyeru Nuh tuhannya lalu ia mengatakan Tuhan

Huud:45

إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Nuh mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':106

َوَلَقْد نَاَدىٰنَا نُوٌح فََلِنْعَم ٱمْلُجِيبُوَن
dan sesungguhnya (dia) menyeru kami Nuh maka sebaik-baik nikmat

yang memperkenankan
Ash-Shaafaat:75

َقاَل نُوٌح رَّبِّ إِنَُّهْم َعَصْوِنى
dia mengatakan Nuh Tuhan sesungguhnya mereka (mereka)

mendurhakai aku
Nuh:21

ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26

إِنَّآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َكَمآ أَْوَحيْنَآ إَِلىٰ نُوحٍ
sesungguhnya kami kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana

kami telah wahyukan kepada nuh
An-Nisa:163 نُوحٍ

ِت ِب َمْديََن َوٱمْلُؤْتَِفكَٰ َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْومِ إِبْرَِٰهيَم َوأَْصحَٰ
kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud dan kaum Ibrahim dan

penduduk Madyan dan negeri yang telah musnah
At-Taubah:70

ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan

peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas
Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah

kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

 َوأُوِحىَ إَِلىٰ نُوحٍ
dan dia mewahyukan kepada nuh

Huud:36

ثُْل َمآ أََصاَب َقْوَم نُوحٍ  أَن يُِصيبَُكم مِّ
akan ditimpa kalian[lk] seperti apa semakin menimpa kaum nuh

Huud:89

 أََلْم يَأِْتُكْم نَبَُؤا۟ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َقْومِ نُوحٍ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang

yang dari sebelum kalian kaum nuh
Ibrahim:9

يََّة َمْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ إِنَُّهۥ َكاَن َعبًْدا َشُكوًرا ذُرِّ
keturunan (anak cucu) orang-orang (kami) bawa/angkut bersama nuh

sesungguhnya dia adalah dia hamba banyak syukur
Al-Isra:3

 وََكْم أَْهَلْكنَا ِمَن ٱْلُقُروِن ِمۢن بَْعِد نُوحٍ
dan berapa banyaknya kami membinasakan dari kurun/umat-umat

dari sesudah nuh
Al-Isra:17
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ْن َحَمْلنَا َمعَ نُوحٍ يَِّة َءاَدَم َوِممَّ  مَِّن ٱلنَِّبيِّۦَن ِمن ذُرِّ
dari para nabi dari keturunan Adam dan diantara orang (kami)

bawa/angkut bersama nuh
Maryam:58

إِن يَُكذِّبُوَك فََقْد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َو
dan jika sungguh-sungguh akan mendustakan kamu maka

sesungguhnya telah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan
sebelum mereka kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Al-Hajj:42

َّا َكذَّبُوا۟ ٱلرُُّسَل أَْغرَْقنَُٰهْم َوَقْوَم نُوحٍ ملَّ
dan kaum nuh tatkala mereka telah mendustakan para rasul (kami)

telah menenggelamkan mereka
Al-Furqon:37

َكذَّبَْت َقْوُم نُوحٍ ٱمْلُرَْسلنَِي
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan kaum nuh para yang diutus

/ para rasul / utusan

Asy-
Syu'araa':105

َلِمنَي َسلٌَٰم َعَلىٰ نُوحٍ ِفى ٱْلعَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap nuh di dalam semesta alam

Ash-Shaafaat:79

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara
Shaad:12

َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوٱأْلَْحزَاُب ِمۢن بَْعِدِهْم
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan golongan yang bersekutu dari sesudah mereka
Ghafir:5

ِمثَْل َدأِْب َقْومِ نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد
seperti keadaan kaum nuh dan kaum 'ad dan kaum tsamud

Ghafir:31

ُب ٱلرَّسِّ َوثَُموُد َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوأَْصحَٰ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

dan penduduk Rass dan kaum tsamud
Qaaf:12

َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل إِنَُّهْم َكانُوا۟ َقْوًما فَِٰسِقنَي
dan kaum nuh dari sebelum sesungguhnya mereka adalah mereka

kaum orang-orang fasik/jahat

Adz-
Dzaariyaat:46

َوَقْوَم نُوحٍ مِّن َقبُْل
dan kaum nuh dari sebelum

An-Najm:52

 َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ
(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh

Al-Qamar:9

َضرََب الـلَّـُه َمثاًَل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ٱْمَرأََت نُوحٍ َوٱْمَرأََت ُلوٍط
(ia[lk]) membuat (kk lampau) Allah perumpamaan bagi orang-orang

yang mereka mengingkari isteri nuh dan isteri lut
At-Tahriim:10

إِذْ أََخذْنَا ِمَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِميثََٰقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوحٍ َو
dan ketika kami telah mengambil dari para nabi perjanjian mereka

dan dari kamu dan dari nuh
Al-Ahzab:7 نُّوحٍ
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ُخَلفَآَء ِمۢن بَْعِد َقْومِ نُوحٍ َوزَاَدُكْم
dia menjadikan kalian pengganti-pengganti dari sesudah kaum nuh Al-A'raaf:69 َوزَاَدُكْم

إِنَّ الـلَّـَه ٱْصطَفَىٰٓ َءاَدَم َونُوًحا
sesungguhnya Allah dia memilih Adam dan Nuh Ali-Imran:33 َونُوًحا

َق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا  َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub setiap kami

memberikan petunjuk dan Nuh
Al-An'aam:84

َونُوًحا إِذْ نَاَدٰى ِمن َقبُْل
dan Nuh ketika (dia) menyeru dari sebelum

Al-Anbiyaa':76

َدْلتَنَا فَأَْكثَرَْت ِجدََٰلنَا َقاُلوا۟ يَٰنُوُح َقْد جَٰ
mereka berkata hai Nuh sungguh telah (kamu) berbantahan dengan

kami maka (kamu) memperbanyaklah perbantahan terhadap kami
Huud:32 يَٰنُوُح

َقاَل يَٰنُوُح إِنَُّهۥ َليَْس ِمْن أَْهلَِك
dia mengatakan hai Nuh sesungguhnya dia bukankah dari/termasuk

keluargamu
Huud:46

نَّا ِقيَل يَٰنُوُح ٱْهِبْط ِبَسلَٰمٍ مِّ
dia dikatakan hai Nuh turunlah dengan damai dari kami

Huud:48

َقاُلوا۟ َلِئن لَّْم تَنتَِه يَٰنُوُح َلتَُكونَنَّ ِمَن ٱمْلَرُْجوِمنَي
mereka berkata sungguh jika tidak menghentikannya hai Nuh

sungguh (kalian[lk]) adalah dari/termasuk yang dirajam

Asy-
Syu'araa':116
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ر و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sinar, suasana, pancaran

cahaya, sekilas, penerangan, penyinaran, hiasan cahaya, hari, siang,
pendaftaran, suar, marak, cerawat, nyala api, lidah api, bagian yg melebar,

jelas, kosong, jernih, bersih, bening, cerah, terang, curai, tegas, tedas,
gamblang, bebas, lepas, encer, ketentuan, bayan, sama sekali

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersinar, bercahaya, berseri-
seri, berseri, bernyala, memarak, bergelora, berkilat, menyala, berkobar,

mengembang, menerangi, menyinari, menerangkan, menjelaskan,
membarakan, menghiasi dgn lampu-lampu, membersihkan,

membebaskan, mengosongkan, meninggalkan, membuka, menjauhi,
melewati, menjadi jernih, melunasi, menyiapkan, mengheningkan,

memperbaiki akhlak, memperbaiki pendidikan, memajukan pendidikan

ِنيًرا مُّ لِنُورِِهۦ فَٱلنَّاُر ِبنُورِِهْم ِبنُوِر
bercahaya kepada cahaya-Nya maka neraka dengan cahaya

mereka dengan cahaya

نَاُر نَاٌر نَاًرا ِنيٍر مُّ ِنيًرا مُّ
api/neraka api api bercahaya/terang bercahaya

نُوٍر نُوٌر نُوًرا نَاِر نَاُر
cahaya cahaya cahaya neraka api/neraka

نُوُر نُورَهُۥ نُورَنَا نُوَر نُوٍر
cahaya cahayanya cahaya kami cahaya cahaya

نَّاٍر نُورِِهۦ نُورُُهْم نُورُُهم نُوُر
api neraka cahaya-nya cahaya mereka cahaya mereka cahaya
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نُّورُِكْم نُّوٍر نُّوٌر نَّاِر نَّاٍر
cahaya kamu cahaya cahaya neraka api neraka

َوٱلنُّوَر َوٱلنَّاُر َونُورُُهْم َونُوٌر نُّورُِكْم
dan cahaya/terang dan api/neraka dan cahaya mereka dan cahaya cahaya kamu

يَٰنَاُر يَْمِشى َوٱلنُّوِر َوٱلنُّوُر َوٱلنُّوَر
hai api cahaya yang terang dan cahaya dan cahaya/terang

benderang dan cahaya/terang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَْشرََقِت ٱأْلَرُْض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب
dan (ia[pr]) lebih menerangi bumi dengan cahaya tuhannya dan telah

diletakkan kitab
Az-Zumar:69 ِبنُوِر

ذََهَب الـلَّـُه ِبنُورِِهْم
ia melenyapkan Allah dengan cahaya mereka Al-Baqarah:17 ِبنُورِِهْم

فَٱلنَّاُر َمْوِعُدهُۥ فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّنُْه
maka neraka tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka maka

janganlah adalah di dalam keraguan dari padanya
Huud:17 فَٱلنَّاُر

فَِإن يَْصِبُروا۟ فَٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم
maka jika bersabar maka neraka tempat tinggal bagi mereka

Fush-Shilat:24

نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر يَْهِدى الـلَّـُه لِنُورِِهۦ َمن يََشآُء
cahaya atas/terhadap cahaya dia menunjukkan Allah kepada cahaya-

Nya orang/siapadia kehendaki
An-Nuur:35 لِنُورِِهۦ

ِنيًرا َوَجَعَل ِفيَها ِسرًَٰجا َوَقَمًرا مُّ
dan dia menjadikan padanya pelita dan bulan bercahaya Al-Furqon:61 ِنيًرا مُّ

ِنيًرا  َوَداِعيًا إَِلى الـلَّـِه ِبِإذِْنِهۦ َوِسَراًجا مُّ
dan (ia[lk]) yang telah menyeru kepada Allah dengan izinnya dan

pelita bersinar/terang
Al-Ahzab:46
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ِنيٍر واََل ُهًدى واََل ِكتٍَٰب مُّ
dan tidak/tanpa petunjuk dan tidak/tanpa kitab bercahaya/terang Al-Hajj:8 ِنيٍر مُّ

 واََل ُهًدى واََل ِكتٍَٰب مُِّنيٍر
dan tanpa petunjuk dan tidak kitab memberi penerangan

Luqman:20

َمثَُلُهْم َكَمثَِل ٱلَِّذى ٱْستَْوَقَد نَاًرا
perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang ia berusaha

menyalakan api
Al-Baqarah:17 نَاًرا

إِنََّما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم نَاًرا َوَسيَْصَلْوَن َسِعيًرا
sesungguhnya/hanyalah mereka makan di dalam mereka

meninggalkan api dan mereka kelak masuk api yang menyala-nyala
An-Nisa:10

لًِدا ِفيَها َوَلُهۥ َعذَاٌب مُِّهنٌي يُْدِخْلُه نَاًرا خَٰ
dia masukkannya api yang kekal di dalamnya dan baginya siksaan

yang sangat menghinakan
An-Nisa:14

 َوَمن يَفَْعْل ذَٰلَِك ُعْدوَٰنًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه نَاًرا
dan barang siapa dia melakukan itu permusuhan / pelanggaran hak

dan aniaya maka kelak kami memasukkannya api
An-Nisa:30

 إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari dengan/kepada

ayat-ayat Kami kelak/bakal kami masukkan mereka api
An-Nisa:56

ُكلََّمآ أَْوَقُدوا۟ نَاًرا لِّْلَحرِْب أَطْفَأََها الـلَّـُه
setiap apa kalian menyalakan api untuk peperangan dia

memadamkannya Allah
Al-Maidah:64

 َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنَّآ أَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي نَاًرا
dan barang siapa ia menghendaki maka (ia) kafirlah sesungguhnya

kami kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim api
Al-Kahfi:29

 َقاَل ٱنفُُخوا۟ َحتَّىٰٓ إِذَا َجَعَلُهۥ نَاًرا
dia mengatakan (kalian[lk]) tiuplah sehingga apabila dia

menjadikannya api
Al-Kahfi:96

۟ إِذْ رََءا نَاًرا فََقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا
tatkala dia melihat api lalu ia mengatakan kepada keluarganya

(kalian[lk]) tinggallah / menetaplah
Thaahaa:10

إِنِّىٓ َءانَْسُت نَارًا لََّعلِّىٓ َءاِتيُكم مِّنَْها ِبَقبٍَس
sesungguhnya aku aku melihat api agar / boleh jadi aku aku
mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan nyala api

Thaahaa:10

 إِذْ َقاَل ُموَسىٰ أِلَْهلِِهۦٓ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
ketika dia mengatakan Musa kepada keluarganya sesungguhnya aku

aku melihat api
An-Naml:7
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 َءانََس ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر نَاًرا
(dia) melihat dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur api

Al-Qashash:29

 َقاَل أِلَْهلِِه ٱْمُكثُٓوا۟ إِنِّىٓ َءانَْسُت نَاًرا
dia mengatakan kepada keluarganya (kalian[lk]) tinggallah /

menetaplah sesungguhnya aku aku melihat api
Al-Qashash:29

َجِر ٱأْلَْخَضِر نَاًرا  ٱلَِّذى َجَعَل َلُكم مَِّن ٱلشَّ
yang ia menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau api

YaaSiin:80

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُقٓوا۟ أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani peliharalah diri-diri

kalian dan keluargamu api
At-Tahriim:6

ا َخِطيٓـَِٰٔتِهْم أُْغرُِقوا۟ فَأُْدِخُلوا۟ نَاًرا  مِّمَّ
dari apa kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu

dimasukkan api
Nuh:25

تَْصَلىٰ نَاًرا َحاِميًَة
memasuki api (ia[pr]) yang sangat panas

Al-Ghaashiyah:4

فَأَنذَرْتُُكْم نَارًا تََلظَّىٰ
maka (ia) peringatkan kalian api menyala-nyala

Al-Lail:14

َسيَْصَلىٰ نَاًرا ذَاَت َلَهٍب
kelak akan masuk api sebelah bara api

Al-Masad:3

فَأََصابََهآ إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر
maka dia menimpakanya angin keras tentang (kebenaran) itu api Al-Baqarah:266 نَاٌر

 يََكاُد زَيْتَُها يُِضىُٓء َوَلْو َلْم تَْمَسْسُه نَاٌر
semakin dekat zaitunnya diterangi walaupun tidak (kamu)

menimpakannya api
An-Nuur:35

ۢ َعَليِْهْم نَاٌر مُّؤَْصَدةٌ
atas mereka api/neraka (ia[pr) yang terikat/ditutup rapat

Al-Balad:20

نَاٌر َحاِميَةٌۢ
api (ia[pr]) yang sangat panas

Al-Qaariah:11

ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا۟ يَفَْقُهوَن
kamu hendaklah mengatakan api/neraka neraka jahanam paling

keras/berat panas jika adalah mereka mereka mengerti
At-Taubah:81 نَاُر

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلُهْم نَاُر َجَهنََّم
dan orang-orang yang mereka mengingkari bagi mereka api/neraka

neraka jahanam
Faathir:36

نَاُر الـلَّـِه ٱمْلُوَقَدةُ
api/neraka Allah (ia[pr]) yang menyala

Al-Humazah:6
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يَْوَم يُْحَمىٰ َعَليَْها ِفى نَاِر َجَهنََّم
pada hari dipanaskan diatasnya di dalam neraka neraka jahanam At-Taubah:35 نَاِر

فَٱنَْهاَر ِبِهۦ ِفى نَاِر َجَهنََّم
maka/lalu runtuh dengannya di dalam neraka neraka jahanam

At-Taubah:109

ا وَن إَِلىٰ نَاِر َجَهنََّم َدعًّ يَْوَم يَُدعُّ
pada hari didorong kepada neraka neraka jahanam sungguh-sungguh

di dorong
Ath-Thuur:13

لِِديَن ِفيَهآ َوٱمْلُْشرِِكنَي ِفى نَاِر َجَهنََّم خَٰ
dan orang-orang musyrik di dalam neraka neraka jahanam orang-

orang yang kekal di dalammnya
Al-Baiyinah:6

ِبينًا َوأَنزَْلنَآ إَِليُْكْم نُوًرا مُّ
dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya dengan nyata An-Nisa:174 نُوًرا

 ُقْل َمْن أَنزََل ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذى َجآَء ِبِهۦ ُموَسىٰ نُوًرا
kamu hendaklah mengatakan siapa ia menurunkan kitab yang dia

datang dengannya Musa cahaya
Al-An'aam:91

ْمَس ِضيَآًء َوٱْلَقَمَر نُوًرا  ُهَو ٱلَِّذى َجَعَل ٱلشَّ
dia yang ia menjadikan matahari bersinar dan bulan cahaya

Yunus:5

 َوَمن لَّْم يَْجَعِل الـلَّـُه َلُهۥ نُوًرا
dan barangsiapa tidak menjadikan Allah baginya cahaya

An-Nuur:40

َولَِٰكن َجَعْلنَُٰه نُورًا نَّْهِدى ِبِهۦ َمن نََّشآُء ِمْن ِعبَاِدنَا
akan tetapi telah kami jadikannya cahaya memberi petunjuk
dengannya siapa dia menghendaki dari hamba-hamba kami

Asy-Syuura:52

 ِقيَل ٱرِْجُعوا۟ َورَآَءُكْم فَٱْلتَِمُسوا۟ نُوًرا
dia dikatakan (kalian[lk]) kembalilah belakangmu maka carilah

cahaya
Al-Hadiid:13

يُؤِْتُكْم ِكفَْلنْيِ ِمن رَّْحَمِتِهۦ َويَْجَعل لَُّكْم نُورًا تَْمُشوَن ِبِهۦ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] dua bagian dari rahmat-

nya dan menjadikan bagi kalian cahaya berjalan dengannya
Al-Hadiid:28

ْمَس ِسَراًجا َوَجَعَل ٱْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل ٱلشَّ
dan dia menjadikan bulan tentang mereka cahaya dan dia menjadikan

matahari pelita
Nuh:16

َقْد َجآَءُكم مَِّن الـلَّـِه نُوٌر وَِكتٌَٰب مُِّبنٌي
sungguh telah ia datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab

yang nyata
Al-Maidah:15 نُوٌر

نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر يَْهِدى الـلَّـُه لِنُورِِهۦ َمن يََشآُء
cahaya atas/terhadap cahaya dia menunjukkan Allah kepada cahaya-

Nya orang/siapadia kehendaki
An-Nuur:35 نُوٍر
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بِِّهۦ فَُهَو َعَلىٰ نُوٍر مِّن رَّ
maka dia atas/terhadap cahaya dari tuhannya

Az-Zumar:22

يُِريُدوَن أَن يُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan bahwa/untuk dipadamkan cahaya Allah

dengan mulut-mulut mereka
At-Taubah:32 نُوَر

يُِريُدوَن لِيُطِْفـُٔوا۟ نُوَر الـلَّـِه ِبأَفْوَِٰهِهْم
mereka mengharapkan untuk dipadamkan cahaya Allah dengan

mulut-mulut mereka
Ash-Shaff:8

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ تُوبُٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه تَْوبًَة يَُقوُلوَن َربَّنَآ أَتِْمْم َلنَا نُورَنَا َوٱْغِفْر َلنَآ
wahai orang-orang yang mereka mengimani bertaubatlah (kalian[lk])

kepada Allah taubat mereka mengatakan ya tuhan kami (kamu[lk])
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami

At-Tahriim:8
نُورَنَا

ِفُروَن َويَأْبَى الـلَّـُه إآِلَّ أَن يُِتمَّ نُورَهُۥ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan enggan/tidak menghendaki Allah selain bahwa disempurnakan

cahayanya walaupun (ia) membenci para pembangkan
At-Taubah:32 نُورَهُۥ

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ الـلَّـُه نُوُر ٱلسَّ
Allah cahaya langit dan bumi An-Nuur:35 نُوُر

ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12
نُورُُهم

ِنِهْم َمَعُهۥ نُورُُهْم يَْسَعىٰ بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
bersama dia cahaya mereka (ia) berusaha(kt sedang/akan) diantara

tangan-tangan mereka dan disebelah kanan mereka
At-Tahriim:8 نُورُُهْم

َمثَُل نُورِِهۦ َكِمْشَكٰوٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح ٱمْلِْصبَاُح ِفى زَُجاَجٍة
perumpamaan cahaya-nya seperti lobang didalamnya pelita pelita-

pelita itu di dalam kaca
An-Nuur:35 نُورِِهۦ

ِفُروَن َوالـلَّـُه ُمِتمُّ نُورِِهۦ َوَلْو َكرِهَ ٱْلكَٰ
dan Allah disempurnakan cahaya-nya meskipun (ia) membenci para

pembangkan
Ash-Shaff:8

َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر َوَخَلْقتَُهۥ ِمن ِطنيٍ
kamu telah menciptakan aku dari api neraka dan kamu telah

menciptakan dia dari tanah
Al-A'raaf:12 نَّاٍر

 فَٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ُقطَِّعْت َلُهْم ِثيَاٌب مِّن نَّاٍر
maka orang-orang yang mereka mengingkari dipotong-potong untuk

mereka pakaian dari api neraka
Al-Hajj:19
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نُْه َخَلْقتَِنى ِمن نَّاٍر  َقاَل أَنَا۠ َخيٌْر مِّ
dia mengatakan aku kebaikan dari padanya kamu telah menciptakan

aku dari api neraka
Shaad:76

 َوَخَلَق ٱْلَجآنَّ ِمن مَّاِرجٍ مِّن نَّاٍر
dan Dia menciptakan jin-jin dari (ia[lk]) yang membingungkan dari

api neraka
Ar-Rahman:15

يُرَْسُل َعَليُْكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َونَُحاٌس فَاَل تَنتَِصَراِن
akan dikirimkan atas kalian berdua nyala dari api neraka dan cairan

tembaga maka tidak (kalian berdua) menolong
Ar-Rahman:35

ُمومِ َوٱْلَجآنَّ َخَلْقنَُٰه ِمن َقبُْل ِمن نَّاِر ٱلسَّ
dan jin (kami) telah menciptakannya dari sebelum dari neraka yang

sangat panas itu
Al-Hijr:27 نَّاِر

نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر يَْهِدى الـلَّـُه لِنُورِِهۦ َمن يََشآُء
cahaya atas/terhadap cahaya dia menunjukkan Allah kepada cahaya-

Nya orang/siapadia kehendaki
An-Nuur:35 نُّوٌر

فََما َلُهۥ ِمن نُّوٍر
maka tidak baginya dari cahaya An-Nuur:40 نُّوٍر

ٱنظُُرونَا نَْقتَِبْس ِمن نُّورُِكْم
perhatikanlah kami mendapat penerangan dari cahaya kamu Al-Hadiid:13 نُّورُِكْم

إِنَّآ أَنزَْلنَا ٱلتَّْوَرىَٰة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر
sesungguhnya kami kami telah menurunkan taurat di dalamnya

petunjuk dan cahaya
Al-Maidah:44 َونُوٌر

نجِيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر  َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
dan kami telah memberinya Injil tentang (kebenaran) itu petunjuk

dan cahaya
Al-Maidah:46

َهَدآُء ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم أَْجرُُهْم َونُورُُهْم َوٱلشُّ
dan orang-orang yang menjadi saksi disisi tuhan mereka bagi mereka

pahala mereka dan cahaya mereka
Al-Hadiid:19 َونُورُُهْم

ُم َوٱلنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يَتََمتَُّعوَن َويَأُْكُلوَن َكَما تَأُْكُل ٱأْلَنْعَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari akan menjadi menikmati

dan memakan sebagaimana kalian memakan binatang ternak dan
api/neraka tempat tinggal bagi mereka

Muhammad:12
َوٱلنَّاُر

ِت َوٱلنُّوَر َوَجَعَل ٱلظُُّلمَٰ
dan dia menjadikan gelap dan cahaya/terang Al-An'aam:1 َوٱلنُّوَر
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ُت َوٱلنُّوُر أَْم َجَعُلوا۟ لِـلَّـِه ُشرََكآَء أَْم َهْل تَْستَِوى ٱلظُُّلمَٰ
atau apakah sama gelap gulita dan cahaya/terang benderang atau

(mereka) menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu
Arraad:16 َوٱلنُّوُر

فَـَٔاِمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوٱلنُّوِر ٱلَِّذٓى أَنزَْلنَا
maka kalian hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-nya dan

cahaya yang kami telah menurunkan
At-Taghaabun:8 َوٱلنُّوِر

َلُهۥ نُورًا يَْمِشى ِبِهۦ ِفى ٱلنَّاِس
dan kami menjadikan baginya cahaya yang terang dengannya

dengannya (kalian) bertasbih
Al-An'aam:122 يَْمِشى

ُقْلنَا يَٰنَاُر ُكوِنى بَرًْدا َوَسلًَٰما َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم
kami mengatakan hai api jadilah aku dingin dan selamat

atasku/terhadapku Ibrahim
Al-Anbiyaa':69 يَٰنَاُر

ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan

bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-
orang kafir

Al-Baqarah:24
ٱلنَّاَر

 أُ۟ولَِٰٓئَك َما يَأُْكُلوَن ِفى بُطُوِنِهْم إاِلَّ ٱلنَّاَر
itulah mereka tidak mereka makan di dalam mereka meninggalkan

kecuali/melainkan api
Al-Baqarah:174

ِفِريَن َوٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتىٓ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada api neraka yang dia

menyediakan tempat bagi orang-orang kafir
Ali-Imran:131

 َربَّنَآ إِنََّك َمن تُْدِخِل ٱلنَّاَر
ya tuhan kami sesungguhnya kamu siapa-siapa kamu masukkan

neraka
Ali-Imran:192

فَأَْورََدُهُم ٱلنَّاَر َوِبئَْس ٱْلِورُْد ٱمْلَْوُروُد
maka/lalu (ia[lk]) akhirnya mendatangi mereka neraka dan seburuk-

buruk kedatangan (ia[lk]) yang didatangi
Huud:98

أَنَّ َلُهُم ٱْلُحْسنَىٰ اَل َجرََم أَنَّ َلُهُم ٱلنَّاَر َوأَنَُّهم مُّفْرَطُوَن
bahwasanya bagi mereka kebaikan tidak (ia) merasa ragu-

ragu/berdosa bahwasanya bagi mereka neraka dan sesungguhnya
mereka orang-orang yang menjadi cepat melaikan

An-Nahl:62

۟ َورََءا ٱمْلُْجرُِموَن ٱلنَّاَر فَظَنُّٓوا
dan melihat orang-orang yang berdosa neraka maka

menyangka/yakin
Al-Kahfi:53

 ِحنَي اَل يَُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم ٱلنَّاَر
diwaktu tidak menahan/mengelakkan dari muka-muka mereka api

neraka
Al-Anbiyaa':39

أَفَرََءيْتُُم ٱلنَّاَر ٱلَِّتى تُوُروَن
apakah maka kalian perhatikan api yang kamu nyalakan

Al-Waqi'a:71
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َوِقيَل ٱْدُخاَل ٱلنَّاَر َمعَ ٱلدَِّٰخلنَِي
dan dikatakan (kalian berdua) masuklah api/neraka bersama orang-

orang yang masuk
At-Tahriim:10

ٱلَِّذى يَْصَلى ٱلنَّاَر ٱْلُكبَْرٰى
yang akan masuk api/neraka (ia[lk]) yang besar

Al-Alaa:12

نَا ٱلنَّاُر َوَقاُلوا۟ َلن تََمسَّ
dan mereka berkata tidak akan ia akan menyentuh kami neraka Al-Baqarah:80 ٱلنَّاُر

نَا ٱلنَّاُر  ذَٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقاُلوا۟ َلن تََمسَّ
itu karena sesungguhnya mereka mereka berkata tidak ia akan

menyentuh kami api neraka
Ali-Imran:24

َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوِبئَْس َمثَْوى ٱلظَّٰلِِمنَي
dan tempat kembali mereka neraka dan seburuk-buruk tempat-tempat

tinggal yang mendzalmi
Ali-Imran:151

 أاَلَّ نُؤِْمَن لِرَُسوٍل َحتَّىٰ يَأِْتيَنَا ِبُقْربَاٍن تَأُْكُلُه ٱلنَّاُر
supaya tidak beriman bagi seorang rasul sehingga dia datang kepada

kami dengan korban dia memakannya api
Ali-Imran:183

َوَمأَْوىُٰه ٱلنَّاُر َوَما لِلظَّٰلِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر
dan tempatnya neraka dan tidak orang-orang yang dzalim dari para

penolong
Al-Maidah:72

لِِديَن ِفيَهآ َقاَل ٱلنَّاُر َمثَْوىُٰكْم خَٰ
dia mengatakan neraka tempat-tempat tinggal kalian orang-orang

yang kekal di dalamnya
Al-An'aam:128

أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
itulah mereka tempat mereka neraka dengan apa/disebabkan adalah

mereka mereka usahakan
Yunus:8

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َليَْس َلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة إاِلَّ ٱلنَّاُر
itulah mereka orang-orang yang bukankah bagi mereka di dalam

akhirat kecuali neraka
Huud:16

ُكُم ٱلنَّاُر  واََل تَرَْكنُٓوا۟ إَِلى ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ فَتََمسَّ
dan jangan cenderung kepada orang-orang yang mereka menganiaya

maka (ia) menjadi menyentuh kalian api/neraka
Huud:113

ِفِريَن ٱلنَّاُر  ِتْلَك ُعْقبَى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَُّعْقبَى ٱْلكَٰ
itu akibat / kesudahan orang-orang yang mereka bertakwa dan

kesudahan para pembangkang / kafir neraka
Arraad:35

 َسرَاِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوتَْغَشىٰ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر
pakaian mereka dari tembaga yang panas dan menutupi wajah-wajah

mereka api neraka
Ibrahim:50

 ُقْل أَفَأُنَبِّئُُكم ِبَشرٍّ مِّن ذَٰلُِكُم ٱلنَّاُر
kamu hendaklah mengatakan apakah akan (aku) terangkan pada

kalian dengan keburukan dari yang demikian itu bagi kalian
api/neraka

Al-Hajj:72
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لُِحوَن تَْلفَحُ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر َوُهْم ِفيَها كَٰ
membakar wajah-wajah mereka api neraka dan mereka didalamnya

orang-orang yang telah bermuka masam

Al-
Mu'minuun:104

َوَمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر َوَلِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dan tempat kembali mereka api/neraka dan sungguh amat buruk

tempat kembali
An-Nuur:57

َوَمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصِريَن
dan tempat kembali kalian api/neraka dan tidak bagi kalian dari para

penolong
Al-Ankabuut:25

 َوأَمَّا ٱلَِّذيَن فََسُقوا۟ فََمأَْوىُٰهُم ٱلنَّاُر
dan adapun orang-orang yang (mereka) berbuat fasik maka tempat

kediaman mereka api/neraka
As-Sajdah:20

ٱلنَّاُر يُْعرَُضوَن َعَليَْها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا
api neraka dipalingkan diatasnya pagi dan petang

Ghafir:46

 ذَٰلَِك َجزَآُء أَْعَدآِء الـلَّـِه ٱلنَّاُر
itu balasan musuh-musuh Allah neraka

Fush-Shilat:28

ذَا َوَمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصِريَن هَٰ
ini dan tempat tinggal kalian neraka dan tidak bagi kalian dari para

penolong
Al-Jaatsiyah:34

ِذِه ٱلنَّاُر ٱلَِّتى ُكنتُم ِبَها تَُكذِّبُوَن هَٰ
ini api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan

Ath-Thuur:14

 واََل ِمَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َمأَْوىُٰكُم ٱلنَّاُر
dan tidak dari orang-orang yang mereka mengingkari tempat tinggal

kalian api/neraka
Al-Hadiid:15

ُب ٱلنَّاِر أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka Al-Baqarah:39 ٱلنَّاِر

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
maka itulah mereka para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:81

ثُمَّ أَْضطَرُّهُۥٓ إَِلىٰ َعذَاِب ٱلنَّاِر َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
kemudian aku paksa ia kepada azab neraka dan amat buruk tempat

kembali
Al-Baqarah:126

رِِجنَي ِمَن ٱلنَّاِر  َوَما ُهم ِبخَٰ
dan tidak mereka sebagai orang-orang yang keluar dari neraka

Al-Baqarah:167

 فََمآ أَْصبَرَُهْم َعَلى ٱلنَّاِر
maka alangkah (mereka) sangat tahan/sabar atas/terhadap neraka

Al-Baqarah:175

 َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
peliharalah kami siksa neraka

Al-Baqarah:201
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لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu para penghuni neraka mereka didalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:217

 أُ۟ولَِٰٓئَك يَْدُعوَن إَِلى ٱلنَّاِر
itulah mereka mereka memohon kepada neraka

Al-Baqarah:221

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Baqarah:257

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ فَأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
maka itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-

orang yang kekal
Al-Baqarah:275

 َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم َوُقوُد ٱلنَّاِر
dan itulah mereka bahan bakar api neraka

Ali-Imran:10

 فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-dosa kami

peliharalah kami siksa neraka
Ali-Imran:16

وَُكنتُْم َعَلىٰ َشفَا ُحفْرٍَة مَِّن ٱلنَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنَْها
dan kalian adalah atas/terhadap pinggir jurang/lubang dari neraka

maka/lalu dia menyelamatkan kalian daripadanya
Ali-Imran:103

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-

orang yang kekal
Ali-Imran:116

فََمن زُْحزَِح َعِن ٱلنَّاِر َوأُْدِخَل ٱْلَجنََّة
maka barang siapa dia dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan

surga ini
Ali-Imran:185

نََك فَِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر  ُسبْحَٰ
maha suci engkau maka kamu hendaklah memelihara kami siksa

neraka
Ali-Imran:191

 إِنَّ ٱمْلُنَِٰفِقنَي ِفى ٱلدَّرِْك ٱأْلَْسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر
sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki di dalam tingkatan

bawah dari neraka
An-Nisa:145

ِب ٱلنَّاِر َوذَٰلَِك َجزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِِمنَي فَتَُكوَن ِمْن أَْصحَٰ
maka adalah kalian dari kaum/golongan neraka dan yang demikian

itu balasan yang mendzalmi
Al-Maidah:29

 يُِريُدوَن أَن يَْخرُُجوا۟ ِمَن ٱلنَّاِر
mereka mengharapkan supaya mereka keluar dari neraka

Al-Maidah:37

 َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap neraka
Al-An'aam:27

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni nereka mereka di dalamnya orang-orang

yang kekal
Al-A'raaf:36
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ٌة لََّعنَْت أُْختََها مَِّن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس ِفى ٱلنَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ
dari jin-jin dan manusia di dalam neraka setiap apa dia memasuki

suatu ummat dia mengutuk kawannya
Al-A'raaf:38

ؤآَُلِء أََضلُّونَا فَـَٔاِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن ٱلنَّاِر  َربَّنَا هَٰٓ
ya tuhan kami mereka itulah mereka telah menyesatkan kami maka

datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38

َب ٱلنَّاِر ُب ٱْلَجنَِّة أَْصحَٰ  َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni surga penghuni neraka

Al-A'raaf:44

ِب ٱلنَّاِر رُُهْم ِتْلَقآَء أَْصحَٰ إِذَا ُصرِفَْت أَبْصَٰ  َو
dan apabila dia telah dipalingkan pandangan mereka pelemparan

kaum/golongan neraka
Al-A'raaf:47

َب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر أَْصحَٰ َونَاَدىٰٓ أَْصحَٰ
dan dia menyeru para penghuni neraka penghuni surga

Al-A'raaf:50

ِفِريَن َعذَاَب ٱلنَّاِر  ذَٰلُِكْم فَذُوُقوهُ َوأَنَّ لِْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian maka dirasakannya dan bahwasannya

bagi orang-orang kafir siksa neraka
Al-Anfaal:14

لُِدوَن ُلُهْم َوِفى ٱلنَّاِر ُهْم خَٰ َحِبطَْت أَْعمَٰ
dia menyiakan amal-amal mereka dan didalam neraka mereka orang-

orang yang kekal
At-Taubah:17

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal
Yunus:27

 فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َشُقوا۟ فَِفى ٱلنَّاِر
maka adapun orang-orang yang (mereka) mencelakakan maka

didalam neraka
Huud:106

ُب ٱلنَّاِر  َوأُ۟ولَِٰٓئَك ٱأْلَْغلَُٰل ِفىٓ أَْعنَاِقِهْم َوأُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan mereka itu belenggu-belenggu di dalam / pada leher-leher mereka

dan mereka itu para penghuni api/neraka
Arraad:5

ا يُوِقُدوَن َعَليِْه ِفى ٱلنَّاِر ٱبِْتَغآَء ِحْليٍَة َوِممَّ
dan dari apa dibakar atasnya di dalam api dia hendaklah mencari

perhiasan
Arraad:17

 ُقْل تََمتَُّعوا۟ فَِإنَّ َمِصيرَُكْم إَِلى ٱلنَّاِر
kamu hendaklah mengatakan (kalian) bersenang-senang maka

sesungguhnya tempat kembali kalian kepada neraka
Ibrahim:30

أَْو أَِجُد َعَلى ٱلنَّاِر ُهًدى
atau aku mendapati atas/terhadap api petunjuk

Thaahaa:10

َمن ِفى ٱلنَّاِر َوَمْن َحْوَلَها
orang-orang di dalam api dan orang-orang disekitarnya

An-Naml:8
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يِّئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر  َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka dijerumuskan /

diterlungkupkan wajah mereka di dalam api/neraka
An-Naml:90

أَْو َجذَْوٍة مَِّن ٱلنَّاِر َلَعلَُّكْم تَْصطَُلوَن
atau bara/nyala dari api agar supaya kalian kalian memanaskan badan

Al-Qashash:29

ًة يَْدُعوَن إَِلى ٱلنَّاِر  َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin mereka

memohon kepada api neraka
Al-Qashash:41

 ٱْقتُُلوهُ أَْو َحرُِّقوهُ فَأَنَجىُٰه الـلَّـُه ِمَن ٱلنَّاِر
(kalian) bunuhlah dia atau (kalian) membakar dia lalu

menyelamatkannya Allah dari api
Al-Ankabuut:24

َوِقيَل َلُهْم ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن
dan dikatakan kepada mereka kalian hendaklah merasakan siksa

api/neraka yang adalah kalian dengannya didustakan
As-Sajdah:20

 يَْوَم تَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر
pada hari dibolak-balik wajah mereka di dalam neraka

Al-Ahzab:66

 واََل َضرًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا۟ ذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱلنَّاِر
dan tidak pemberian bahaya dan kami mengatakan bagi orang-orang

yang mereka menganiaya kalian hendaklah merasakan siksa api
neraka

Saba':42

 فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمَن ٱلنَّاِر
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

api/neraka
Shaad:27

 اَل َمرَْحبًۢا ِبِهْم إِنَُّهْم َصاُلوا۟ ٱلنَّاِر
tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka

(mereka) masuk api/neraka
Shaad:59

ذَا فَزِْدهُ َعذَابًا ِضْعفًا ِفى ٱلنَّاِر  هَٰ
ini maka tambahkan kepadanya azab / siksa berlipat ganda di dalam

neraka
Shaad:61

 إِنَّ ذَٰلَِك َلَحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل ٱلنَّاِر
sesungguhnya itu sungguh kebenaran mempertengkarkan penduduk

api/neraka
Shaad:64

ِب ٱلنَّاِر  ُقْل تََمتَّعْ ِبُكفْرَِك َقلِياًل إِنََّك ِمْن أَْصحَٰ
kamu hendaklah mengatakan (ia) kemudian bersenang-senanglah

dengan kekafiranmu sedikit sesungguhnya kamu dari/termasuk
kaum/golongan neraka

Az-Zumar:8

َلُهم مِّن فَْوِقِهْم ظَُلٌل مَِّن ٱلنَّاِر َوِمن تَْحِتِهْم ظَُلٌل
bagi mereka dari atas mereka naungan/lapisan dari api dan dari

bawah mereka naungan/lapisan
Az-Zumar:16
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 أَفَأَنَت تُنِقذُ َمن ِفى ٱلنَّاِر
apakah maka kamu akan melepaskan/menyelamatkan orang di dalam

api neraka
Az-Zumar:19

ُب ٱلنَّاِر  أَنَُّهْم أَْصحَٰ
sesungguhnya mereka para penghuni neraka

Ghafir:6

 َويََٰقْومِ َما لِىٓ أَْدُعوُكْم إَِلى ٱلنََّجٰوِة َوتَْدُعونَِنىٓ إَِلى ٱلنَّاِر
dan hai kaumku mengapa aku menyeru kalian kepada keselamatan

dan menyeru-ku kepada neraka
Ghafir:41

ُب ٱلنَّاِر  َوأَنَّ َمرَدَّنَآ إَِلى الـلَّـِه َوأَنَّ ٱمْلُْسرِِفنَي ُهْم أَْصحَٰ
dan bahwasannya tempat kembali kami kepada Allah dan

bahwasannya orang-orang yang berlebih-lebihan mereka para
penghuni neraka

Ghafir:43

۟ َعفَٰٓؤُا۟ لِلَِّذيَن ٱْستَْكبَُرٓوا وَن ِفى ٱلنَّاِر فَيَُقوُل ٱلضُّ إِذْ يَتََحآجُّ َو
dan ketika saling berbantah-bantahan di dalam neraka lalu dia

mengatakan orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang kalian
mencari kesombongan diri

Ghafir:47

ْغنُوَن َعنَّا نَِصيبًا مَِّن ٱلنَّاِر  فََهْل أَنتُم مُّ
maka apakah kalian orang-orang yang kaya dari kami

bagian/sebagian besar dari neraka
Ghafir:47

َوَقاَل ٱلَِّذيَن ِفى ٱلنَّاِر لَِخزَنَِة َجَهنََّم
dan dia mengucapkan orang-orang yang di dalam neraka kepada

penjaga neraka jahanam
Ghafir:49

ِفى ٱْلَحِميمِ ثُمَّ ِفى ٱلنَّاِر يُْسَجُروَن
di dalam air yang sangat panas kemudian di dalam api dibakar /

dididihkah
Ghafir:72

َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَدآُء الـلَّـِه إَِلى ٱلنَّاِر فَُهْم يُوزَُعوَن
dan pada hari mereka dikumpulkan musuh-musuh Allah ke neraka

lalu mereka dibagi-bagi
Fush-Shilat:19

أَفََمن يُْلَقىٰ ِفى ٱلنَّاِر َخيٌْر
maka siapkah yang dilemparkan (olehnya) di dalam neraka kebaikan

Fush-Shilat:40

 َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:20

 َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:34

لٌِد ِفى ٱلنَّاِر  َكَمْن ُهَو خَٰ
seperti orang dia (ia[lk]) yang mengkekalkan di dalam neraka

Muhammad:15

يَْوَم ُهْم َعَلى ٱلنَّاِر يُفْتَنُوَن
pada hari mereka atas/terhadap neraka akan diuji

Adz-
Dzaariyaat:13
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يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48

لُِدوَن ُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها خَٰ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni neraka mereka didalamnya orang-orang

yang kekal

Al-
Mujaadilah:17

 َلَعذَّبَُهْم ِفى ٱلدُّنْيَا َوَلُهْم ِفى ٱأْلَِخرَِة َعذَاُب ٱلنَّاِر
pasti (ia) telah benar-benar mengazab mereka di dalam dunia dan

mereka di dalam akhirat azab / siksa neraka
Al-Hasyr:3

ِقبَتَُهَمآ أَنَُّهَما ِفى ٱلنَّاِر  فََكاَن عَٰ
maka (ia) adalah (ia[lk]) yang mengakibatkan keduanya bahwasanya

keduanya di dalam neraka
Al-Hasyr:17

ُب ٱْلَجنَِّة ُب ٱلنَّاِر َوأَْصحَٰ اَل يَْستَِوٓى أَْصحَٰ
tidak dia sama para penghuni api/neraka dan penduduk surga

Al-Hasyr:20

ُب ٱلنَّاِر  َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَآ أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

pada ayat-ayat Kami itulah mereka para penghuni api/neraka

At-
Taghaabun:10

ذَا َمثاًَل َب ٱلنَّاِر إاِلَّ َملَِٰٓئَكًة َماذَآ أَرَاَد الـلَّـُه ِبهَٰ َوَما َجَعْلنَآ أَْصحَٰ
dan tidak kami jadikan penghuni neraka kecuali malaikat-malaikat

apa yang dia ingin Allah dengan ini perumpamaan

Al-
Muddaththir:31

ٱلنَّاِر ذَاِت ٱْلَوُقوِد
api mempunyai kayu bakar / bahan bakar

Al-Buruuj:5

فَٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِبِهۦ َوَعزَُّروهُ َونََصُروهُ َوٱتَّبَُعوا۟ ٱلنُّوَر
maka orang-orang yang mereka mengimani dengannya dan (mereka)

memuliakannya dan (mereka) menolongnya dan mereka mengikuti
cahaya terang

Al-A'raaf:157
ٱلنُّوَر

ُت واََل ٱلنُّوُر واََل ٱلظُُّلمَٰ
dan tidak yang gelap dan tidak yang terang Faathir:20 ٱلنُّوُر

ِت إَِلى ٱلنُّوِر يُْخرُِجُهم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya Al-Baqarah:257 ٱلنُّوِر

ِت يُْخرُِجونَُهم مَِّن ٱلنُّوِر إَِلى ٱلظُُّلمَٰ
mereka dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan

Al-Baqarah:257

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِبِإذِْنِهۦ َويُْخرُِجُهم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya/terang

dengan izinnya
Al-Maidah:16
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ِت إَِلى ٱلنُّوِر  ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك لِتُْخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu keluar manusia

dari gelap ke cahaya
Ibrahim:1

ِت إَِلى ٱلنُّوِر  أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
agar (kamu[lk]) keluarkanlah kaum kamu dari kegelapan kepada

cahaya terang
Ibrahim:5

ِت إَِلى ٱلنُّوِر وََكاَن ِبٱمْلُؤِْمِننَي رَِحيًما لِيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan ia

adalah kepada orang-orang mukmin maha penyayang
Al-Ahzab:43

ِت إَِلى ٱلنُّوِر  لِّيُْخرَِجُكم مَِّن ٱلظُُّلمَٰ
karena dikeluarkan kalian dari kegelapan atas/kepada cahaya

Al-Hadiid:9

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِت ِمَن ٱلظُُّلمَٰ لِحَٰ  لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
karena akan dikeluarkan orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan dari kegelapan kepada
cahaya

Ath-Thalaaq:11

َجآُءو ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوٱلزُّبُِر َوٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata dan kitab-

kitab dan Kitab yang memberikan cahaya
Ali-Imran:184 ٱمْلُِنيِر

 َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوِبٱلزُّبُِر َوِبٱْلِكتَِٰب ٱمْلُِنيِر
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan-
penjelasan dan dengan zubur dan dengan kitab bercahaya/terang

Faathir:25
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س و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suku, rakyat, bangsa, lupa,

terlupa, tdk sadar, suku bangsa, ummat, gelombang, alun, ombak,
lambaian, alunan, keriting, ikal, anak negeri, sanak saudara, orang-orang.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendiami, melambaikan,
melambai, bergelombang, mengibarkan, berombak, berkibar, mengeriting,

mengeritingkan, mengeritingi, menggapai, menempatkan penduduk.

َوٱلنَّاِس لِّلنَّاِس لِلنَّاِس َكَمن ِبٱلنَّاِس
manusia bagi manusia kepada manusia manusia dengan/kepada

manusia

ٱلنَّاِس ٱلنَّاُس ٱلنَّاَس ٱلنَّاِس
(sebagian) manusia manusia manusia manusia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Baqarah:143 ِبٱلنَّاِس

إِذْ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربََّك أََحاَط ِبٱلنَّاِس  َو
dan ketika kami mengatakan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu

semakin meliputi dengan manusia
Al-Isra:60

إِنَّ الـلَّـَه ِبٱلنَّاِس َلرَُءوٌف رَِّحيٌم
sesungguhnya Allah dengan/kepada manusia benar-benar lembut /

halus sangat penyayang
Al-Hajj:65

ِت َليَْس ِبَخاِرجٍ مِّنَْها َكذَٰلَِك ثَُلُهۥ ِفى ٱلظُُّلمَٰ َكَمن مَّ
manusia seperti orang di dalam (kalian) bertasbih bukankah

bukankah sebagai orang yang keluar seperti itulah
Al-An'aam:122 َكَمن

َوُقوُلوا۟ لِلنَّاِس ُحْسنًا
dan kalian hendaklah mengatakan kepada manusia kebaikan Al-Baqarah:83 لِلنَّاِس
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َقاَل إِنِّى َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما
dia mengatakan sesungguhnya aku yang menjadikan kamu bagi

manusia imam/pemimpin
Al-Baqarah:124

ٌة لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَليُْكْم ُحجَّ
agar tidak adalah dia bagi manusia atas kalian alasan

Al-Baqarah:150

ِمۢن بَْعِد َما بَيَّنَُّٰه لِلنَّاِس ِفى ٱْلِكتَِٰب
dari sesudah apa telah Kami terangkannya kepada manusia di dalam

kitab
Al-Baqarah:159

ُ الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن ِتْلَك َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
itu seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah ayat-

ayatNya kepada manusia boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-Baqarah:187

ُقْل ِهىَ َموَِٰقيُت لِلنَّاِس َوٱْلَحجِّ
kamu hendaklah mengatakan dia tanda-tanda waktu tertentu bagi

manusia dan (ibadah) haji
Al-Baqarah:189

 ُقْل ِفيِهَمآ إِثٌْم َكِبيٌر َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan pada keduanya dosa sangat besar dan

beberapa manfaat bagi manusia
Al-Baqarah:219

ُروَن ُ َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َويُبنَيِّ
dan dia sungguh-sungguh akan menjelaskan ayat-ayatNya kepada

manusia boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Baqarah:221

َهوَِٰت زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
dia dihiasi bagi manusia kecintaan syahwat / hawa nafsu

Ali-Imran:14

ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا۟ ِعبَاًدا لِّى ِمن ُدوِن الـلَّـِه
kemudian ia mengatakan kepada manusia adalah mereka hamba

bagiku dari selain Allah
Ali-Imran:79

َة َل بَيٍْت ُوِضعَ لِلنَّاِس َللَِّذى ِببَكَّ إِنَّ أَوَّ
sesungguhnya paling pertama rumah-tangga telah diletakkan /

dibangun bagi manusia ialah rumah (Baitullah) di bakkah
Ali-Imran:96

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس  ُكنتُْم َخيَْر أُمَّ
adalah kalian sebaik-baik ummat dia mengeluarkan/lahit bagi/untuk

manusia
Ali-Imran:110

 ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َلتُبَيِّنُنَُّهۥ لِلنَّاِس
orang-orang yang mereka diberi kitab untuk kamu menerangkannya

kepada manusia
Ali-Imran:187

َوأَرَْسْلنََٰك لِلنَّاِس رَُسواًل وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َشِهيًدا
dan kami utus kamu kepada manusia seorang rasul dan cukuplah

dengan Allah yang benar-benar sangat menyaksikan
An-Nisa:79

ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس  رُُّساًل مُّبَشِّ
para utusan para yang menggembirakan dan para yang
memperingatkan supaya tidak adalah dia bagi manusia

An-Nisa:165

5905

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َءأَنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ٱتَِّخذُوِنى َوأُمِّىَ إِلََٰهنْيِ ِمن ُدوِن الـلَّـِه
adakah kamu kamu mengatakan kepada manusia kalian hendaklah

mengambil aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah
Al-Maidah:116

أََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحيْنَآ
adakah/patutkah bagi manusia keheranan bahwa kami telah

wahyukan
Yunus:2

رَّ ٱْسِتْعَجاَلُهم ُل الـلَّـُه لِلنَّاِس ٱلشَّ َوَلْو يَُعجِّ
dan kalau /sekiranya sungguh-sungguh akan menyegerakan Allah

bagi manusia kejahatan (kalian) segerakanlah mereka
Yunus:11

ُروَن َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia boleh jadi mereka

mereka mudah-mudahan ingat/mengambil pelajaran
Ibrahim:25

ُروَن َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ لِتُبنَيِّ
agar kamu menerangkan kepada manusia apa benar-benar diturunkan
kepada mereka dan supaya / boleh jadi mereka menjadi memikirkan

An-Nahl:44

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang bagi manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Al-Isra:89

ذَا ٱْلُقرَْءاِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) telah mengulang-ulang di dalam ini al-

qur'an bagi manusia dari setiap perumpamaan
Al-Kahfi:54

ٱْقتَرََب لِلنَّاِس ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفى َغفَْلٍة مُّْعرُِضوَن
(ia[lk]) telah kemudian menjadi dekat bagi/kepada manusia

perhitungan mereka dan mereka di dalam lalai/lengah orang-orang
yang memalingkan

Al-Anbiyaa':1

ِكُف ِفيِه َوٱْلبَاِد َوٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ ٱلَِّذى َجَعْلنَُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱْلعَٰ
dan Masjidil Haram yang telah kami jadikannya untuk manusia sama

(ia[lk]) yang tekun tentang (kebenaran) itu dan datang berkunjung
Al-Hajj:25

َويَْضرُِب الـلَّـُه ٱأْلَْمثََٰل لِلنَّاِس َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan membuat Allah perumpamaan bagi manusia dan Allah dengan

setiap sesuatu sangat mengetahui
An-Nuur:35

َوَجَعْلنَُٰهْم لِلنَّاِس َءايًَة َوأَْعتَْدنَا لِلظَّٰلِِمنَي َعذَابًا أَلِيًما
dan (kami) menjadikan mereka bagi manusia ayat/pelajaran dan kami

telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab / siksa pedih
Al-Furqon:37

َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنتُم مُّْجتَِمُعوَن
dan dikatakan kepada manusia (orang banyak) apakah kalian orang-

orang yang akhirnya berkumpul
Asy-Syu'araa':39
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 ِمۢن بَْعِد َمآ أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ٱأْلُوَلىٰ بََصآِئَر لِلنَّاِس
dari sesudah apa kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

pertama/dahulu pandangan bagi manusia
Al-Qashash:43

 َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia
Al-Ankabuut:43

ذَا ٱْلُقرَْءاِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) untuk manusia di

dalam ini al-qur'an dari setiap perumpamaan
Ar-Ruum:58

ْر َخدََّك لِلنَّاِس واََل تَْمِش ِفى ٱأْلَرِْض َمرًَحا واََل تَُصعِّ
dan jangan dipalingkan mukamu kepada manusia dan jangan berjalan

di dalam bumi angkuh
Luqman:18

مَّا يَفْتَحِ الـلَّـُه لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة
apa membukakan Allah bagi manusia dari rahmat

Faathir:2

ذَا ٱْلُقرَْءاِن َوَلَقْد َضَربْنَا لِلنَّاِس ِفى هَٰ
dan sesungguhnya (kami) menjadikan (kk lampau) bagi manusia di

dalam ini al-qur'an
Az-Zumar:27

إِنَّآ أَنزَْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب لِلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ
sesungguhnya kami kami telah menurunkan atas kamu kitab bagi

manusia dengan kebenaran
Az-Zumar:41

ِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن ذَا بَصَٰٓ هَٰ
ini pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:20

َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه لِلنَّاِس أَْمثََٰلُهْم
seperti itulah mengadakan / menjadikan Allah bagi manusia serupa

mereka
Muhammad:3

َوَمنَِٰفعُ لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم الـلَّـُه َمن يَنُصرُهُۥ َورُُسَلُهۥ ِبٱْلَغيِْب
dan beberapa manfaat bagi manusia dan karena dia hendak

mengetahui Allah siapa menolong-nya dan rasul-rasul-nya dengan
gaib/tidak kelihatan

Al-Hadiid:25

ُروَن َوِتْلَك ٱأْلَْمثَُٰل نَْضِربَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَفَكَّ
dan itulah(tunggal) perumpamaan-perumpamaan membuatnya untuk

manusia boleh jadi mereka menjadi memikirkan
Al-Hasyr:21

إِذْ َجَعْلنَا ٱْلبَيَْت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َو
dan ketika kami jadikan rumah/baitullah tempat ziarah/berkumpul

bagi manusia dan tempat aman
Al-Baqarah:125 لِّلنَّاِس

ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنٍَٰت مَِّن ٱْلُهَدٰى َوٱْلفُرَْقاِن
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari yang

menunjukkan tersebut dan Furqan (pembeda)
Al-Baqarah:185
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 َلْم يَتََسنَّْه َوٱنظُْر إَِلىٰ ِحَمارَِك َولِنَْجَعَلَك َءايًَة لِّلنَّاِس
tidak menjadi merubah dan lihatlah kepada keledai kamu dan

menjadikan kamu tanda/kekuasaan bagi manusia
Al-Baqarah:259

ِمن َقبُْل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنزََل ٱْلفُرَْقاَن
dari sebelum petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan al

furqan/pembeda
Ali-Imran:4

ذَا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتَِّقنَي هَٰ
ini tambahan penerangan bagi manusia dan petunjuk dan pelajaran

bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:138

 َجَعَل الـلَّـُه ٱْلَكْعبََة ٱْلبَيَْت ٱْلَحرَاَم ِقيًَٰما لِّلنَّاِس
ia menjadikan Allah KaXbah rumah/baitullah suci berdiri bagi

manusia
Al-Maidah:97

َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعُلونَُهۥ َقرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخفُوَن َكِثيًرا
dan petunjuk bagi manusia jadikannya lembaran-lembaran kertas

diperlihatkannya[pr] dan disembunyikan sangat banyak
Al-An'aam:91

إِنَّ َربََّك َلذُو َمْغِفرٍَة لِّلنَّاِس َعَلىٰ ظُْلِمِهْم َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan

bagi manusia atas/terhadap kezaliman mereka
Arraad:6

ذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاِس َولِيُنذَُروا۟ ِبِهۦ هَٰ
ini tambahan penjelasan bagi manusia dan untuk diberi peringatan

dengannya
Ibrahim:52

 يَْخُرُج ِمۢن بُطُوِنَها َشرَاٌب مُّْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ ِفيِه ِشفَآٌء لِّلنَّاِس
mereka keluar dari perutnya tambahan minuman (ia[lk]) yang dalam

kondisi berbeda-beda warnanya tentang (kebenaran) itu obat bagi
manusia

An-Nahl:69

 َوَما َجَعْلنَا ٱلرُّْءيَا ٱلَِّتىٓ أََريْنََٰك إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس
dan tidak kami jadikan mimpi yang (kami) perlihatkan kepadamu

melainkan cobaan/fitnah bagi manusia
Al-Isra:60

نَّا وََكاَن أَْمًرا مَّْقِضيًّا َولِنَْجَعَلُهۥٓ َءايًَة لِّلنَّاِس َورَْحَمًة مِّ
dan hendak jadikannya tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan

ia adalah sesuatu tempat/waktu putusan
Maryam:21

َوَمآ أَرَْسْلنََٰك إاِلَّ َكآفًَّة لِّلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا
dan tidak kami mengutus kamu kecuali semuanya untuk manusia

pembawa berita gembira besar dan peringatan besar
Saba':28

أُ۟ولَِٰٓئَك َعَليِْهْم َلْعنَُة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka atas mereka kutukan/laknat Allah dan para Malaikat

manusia mereka semuanya
Al-Baqarah:161 َوٱلنَّاِس

أُ۟ولَِٰٓئَك َجزَآؤُُهْم أَنَّ َعَليِْهْم َلْعنََة الـلَّـِه َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي
itulah mereka balasan mereka bahwasanya atas mereka kutukan Allah

dan para Malaikat dan manusia mereka semuanya
Ali-Imran:87

5908

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari/dengan jin-jin dan

manusia mereka semuanya
Huud:119

َِّة َوٱلنَّاِس أَْجَمِعنَي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْلجِن
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari jin-jin dan

manusia mereka semuanya
As-Sajdah:13

َِّة َوٱلنَّاِس  ِمَن ٱْلجِن
dari jin-jin manusia

An-Nas:6

ِفُروَن إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس ِبلَِقآِئ َربِِّهْم َلكَٰ َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dengan

pertemuan tuhan mereka benar-benar orang-orang yang telah ingkar
Ar-Ruum:8 ٱلنَّاِس

أَتَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلِبرِّ
mengapa kalian menyuruh manusia dengan (berbuat) kebaikan Al-Baqarah:44 ٱلنَّاَس

ْحَر يَِٰطنَي َكفَُروا۟ يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ ُن َولَِٰكنَّ ٱلشَّ َوَما َكفََر ُسَليْمَٰ
dan tidak ia mengingkari sulaiman akan tetapi syaitan-syaitan mereka

mengingkari mereka diajarkan manusia sihir
Al-Baqarah:102

 ِبَما يَنفَعُ ٱلنَّاَس
dengan apa dia memberi manfaat manusia

Al-Baqarah:164

ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَّفََسَدِت ٱأْلَرُْض
manusia sebagian mereka dengan sebagian tentu rusaklah bumi

Al-Baqarah:251

ُهْم اَل يَْسـَُٔلوَن ٱلنَّاَس إِْلَحافًا تَْعرِفُُهم ِبِسيمَٰ
kalian mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka tidak mereka

menanyakan manusia secara buru-buru
Al-Baqarah:273

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰثََة أَيَّامٍ إاِلَّ رَْمزًا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu berkata-kata

manusia tiga[lk] hari kecuali isyarat / tanda
Ali-Imran:41

لِِحنَي َويَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل َوِمَن ٱلصَّٰ
dan dia akan bicara manusia di dalam buaian dan kedewasaan dan

(salah seorang) dari orang-orang yang soleh
Ali-Imran:46

إِنَّ ٱلنَّاَس َقْد َجَمُعوا۟ َلُكْم فَٱْخَشْوُهْم
sesungguhnya manusia sungguh telah mereka mengumpul bagi kalian

maka takutlah kepada mereka
Ali-Imran:173

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia/orang lain dengan berbuat kikir
An-Nisa:37

فَِإذًا الَّ يُؤْتُوَن ٱلنَّاَس نَِقيًرا
maka jika demikian/kendatipun ada tidak dia akan mendatangkan

manusia sedikitpun
An-Nisa:53
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أَْم يَْحُسُدوَن ٱلنَّاَس َعَلىٰ َمآ َءاتَىُٰهُم الـلَّـُه ِمن فَْضلِِهۦ
atau mereka membenci manusia atas/terhadap apa (karunia) dia

memberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:54

نُْهْم يَْخَشْوَن ٱلنَّاَس ا ُكِتَب َعَليِْهُم ٱْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق مِّ  فََلمَّ
maka setelah ia telah diwajibkan atas mereka perang tiba-tiba

segolongan dari mereka mereka takut manusia
An-Nisa:77

َلٰوِة َقاُموا۟ ُكَساَلىٰ يُرَآُءوَن ٱلنَّاَس إِذَا َقاُمٓوا۟ إَِلى ٱلصَّ  َو
dan apabila berdiri kepada/untuk sholat mereka menyesuaikan malas

diperlihatkan manusia
An-Nisa:142

أَْو فََساٍد ِفى ٱأْلَرِْض فََكأَنََّما َقتََل ٱلنَّاَس َجِميًعا
atau kerusakan di dalam bumi maka seakan-akan dia memerangi

manusia semuanya
Al-Maidah:32

َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّمآ أَْحيَا ٱلنَّاَس َجِميًعا
dan barang siapa dia menghidupkannya maka seakan-akan ia

menghidupkan manusia semuanya
Al-Maidah:32

فَاَل تَْخَشُوا۟ ٱلنَّاَس َوٱْخَشْوِن
maka jangan kalian takut manusia dan kalian takutlah kepadaKu

Al-Maidah:44

إِذْ ِبُروحِ ٱْلُقُدِس تَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل
ketika/di waktu dengan ruhul/roh kudus/suci kamu berbicara manusia

di dalam buaian dan kedewasaan
Al-Maidah:110

لِّيُِضلَّ ٱلنَّاَس ِبَغيِْر ِعْلمٍ
sungguh dia menyesatkan manusia dengan tidak/tanpa pengetahuan

Al-An'aam:144

واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka

Al-A'raaf:85

نُْهْم أَْن أَنِذِر ٱلنَّاَس  إَِلىٰ رَُجٍل مِّ
kepada seorang laki-laki dari mereka agar memberi peringatan

manusia
Yunus:2

تُْهْم إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة مِّۢن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّ َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat dari sesudah

kesusahan (ia) menimpa mereka
Yunus:21

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَظْلُِم ٱلنَّاَس َشيْـًٔا
sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sesuatu

Yunus:44

َولَِٰكنَّ ٱلنَّاَس أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن
akan tetapi manusia diri-diri mereka sendiri mereka mendzalimi

Yunus:44

ُكلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت تُْكرِهُ ٱلنَّاَس َحتَّىٰ يَُكونُوا۟ ُمؤِْمِننَي
semua diantara mereka semuanya apakah kamu dipaksa manusia

sehingga adalah mereka para yang beriman
Yunus:99
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واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم واََل تَْعثَْوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض ُمفِْسِديَن
dan jangan merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka dan jangan

kalian melampaui batas di dalam bumi pembuat kerusakan
Huud:85

ًة وَِٰحَدةً َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ
dan jikalau ia menghendaki tuhanmu tentu (ia [lk]) menjadikan

manusia ummat yang melakukan penyatuan
Huud:118

 فَأَمَّا ٱلزَّبَُد فَيَذَْهُب ُجفَآًء َوأَمَّا َما يَنفَعُ ٱلنَّاَس
maka adapun buih maka akan hilang tak berharga (murah) dan

adapun apa dia memberi manfaat manusia
Arraad:17

ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه َلَهَدى ٱلنَّاَس َجِميًعا
orang-orang yang mereka mengimani bahwa seandainya dia

kehendaki Allah tentu (dia) memberi petunjuk manusia semuanya
Arraad:31

ِت إَِلى ٱلنُّوِر ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه إَِليَْك لِتُْخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمَٰ
catatan / ketetapan (kami) turunkannya kepadamu keluar manusia

dari gelap ke cahaya
Ibrahim:1

۟ َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44

َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَرََك َعَليَْها ِمن َدآبٍَّة
dan jikalau diambil (oleh dia) Allah manusia karena kelaziman
mereka tidak dia meninggalkan diatasnya dari binatang melata

An-Nahl:61

َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدىٰٓ
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai tatkala datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Isra:94

َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدٰى
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai ketika datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Kahfi:55

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلََٰث َليَاٍل َسِويًّا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu bercakap-cakap

manusia tiga malam sama lurus
Maryam:10

َرٰى َرٰى َوَما ُهم ِبُسكَٰ َوتََرى ٱلنَّاَس ُسكَٰ
dan kamu melihat manusia mabuk dan tidak mereka tidak dengan

mabuk
Al-Hajj:2

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40
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واََل تَبَْخُسوا۟ ٱلنَّاَس أَْشيَآَءُهْم
dan janganlah merugikan manusia sesuatu/hak-hak mereka

Asy-
Syu'araa':183

تَُكلُِّمُهْم أَنَّ ٱلنَّاَس َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا اَل يُوِقنُوَن
ia berkata kepada mereka bahwasanya manusia adalah mereka

kepada ayat-ayat Kami tidak mereka meyakini
An-Naml:82

الـلَّـِه ٱلَِّتى فَطََر ٱلنَّاَس َعَليَْها اَل تَبِْديَل لَِخْلِق الـلَّـِه
Allah yang dia menciptakan manusia diatasnya tidak perubahan bagi

ciptaan Allah
Ar-Ruum:30

ِنيِبنَي إَِليِْه إِذَا َمسَّ ٱلنَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا۟ َربَُّهم مُّ َو
dan apabila dia menimpa manusia bahaya mereka

berseru/mengharapkan tuhan kembali bertaubat kepada-Nya
Ar-Ruum:33

إِذَآ أَذَْقنَا ٱلنَّاَس رَْحَمًة فَرُِحوا۟ ِبَها َو
dan apabila (kami) merasakan manusia rahmat mereka gembira

dengannya/karenanya
Ar-Ruum:36

َوتَْخَشى ٱلنَّاَس َوالـلَّـُه أََحقُّ أَن تَْخَشىُٰه
dan takut manusia dan Allah lebih berhak bahwa takuti-nya

Al-Ahzab:37

۟ َوَلْو يَُؤاِخذُ الـلَّـُه ٱلنَّاَس ِبَما َكَسبُوا
dan jika sekiranya diambil (oleh dia) Allah manusia dengan

apa/sebab mereka telah melakukan
Faathir:45

ِبيُل َعَلى ٱلَِّذيَن يَظْلُِموَن ٱلنَّاَس  إِنََّما ٱلسَّ
sesungguhnya hanyalah jalan atas/terhadap orang-orang yang mereka

mendzalimi manusia
Asy-Syuura:42

ذَا َعذَاٌب أَلِيٌم يَْغَشى ٱلنَّاَس هَٰ
dia menutup manusia ini siksaan sangat pedih

Ad-Dukhaan:11

تَنزُِع ٱلنَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل مُّنَقِعٍر
membantah manusia seakan-akan mereka batang-batang pohon

korma (ia[lk]) yang akhirnya ditumbangkan
Al-Qamar:20

ٱلَِّذيَن يَبَْخُلوَن َويَأُْمُروَن ٱلنَّاَس ِبٱْلبُْخِل
orang-orang yang mereka melakukan kekikiran dan mereka

menyuruh manusia dengan berbuat kikir
Al-Hadiid:24

َوَرأَيَْت ٱلنَّاَس يَْدُخُلوَن ِفى ِديِن الـلَّـِه أَفَْواًجا
dan (kamu) melihat manusia mereka masuk di dalam agama Allah

bergolong-golong
An-Nasr:2

َكَمآ َءاَمَن ٱلنَّاُس
sebagaimana ia beriman manusia Al-Baqarah:13 ٱلنَّاُس

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱْعبُُدوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah menyembah Tuhan kalian

Al-Baqarah:21
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ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan

bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-
orang kafir

Al-Baqarah:24

ا ِفى ٱأْلَرِْض َحلَٰاًل طَيِّبًا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكُلوا۟ ِممَّ
wahai manusia kalian makanlah dari apa di dalam bumi halal

kebaikan
Al-Baqarah:168

 ثُمَّ أَِفيُضوا۟ ِمْن َحيُْث أَفَاَض ٱلنَّاُس
kemudian kalian hendaklah menuju / bertolak dari tempat dia telah

bertolak manusia/orang-orang
Al-Baqarah:199

ًة وَِٰحَدةً َكاَن ٱلنَّاُس أُمَّ
adalah dia manusia umat yang melakukan penyatuan

Al-Baqarah:213

 ٱلَِّذيَن َقاَل َلُهُم ٱلنَّاُس
orang-orang yang dia mengatakan kepada mereka manusia/orang

Ali-Imran:173

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal Tuhan kalian

An-Nisa:1

إِن يََشأْ يُذِْهبُْكْم أَيَُّها ٱلنَّاُس َويَأِْت ِبـَٔاَخِريَن
jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian manakah manusia dan

dia mendatangkan / mengganti dengan yang lain
An-Nisa:133

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱلرَُّسوُل ِبٱْلَحقِّ ِمن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang mengetahui dengan

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:170

بُِّكْم ٌن مِّن رَّ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكم بُرْهَٰ
wahai manusia sungguh telah ia datang kepada kalian bukti

kebenaran dari tuhan kalian
An-Nisa:174

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنِّى رَُسوُل الـلَّـِه إَِليُْكْم َجِميًعا
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya aku

rasul/utusan Allah kepadamu semuanya
Al-A'raaf:158

تََخافُوَن أَن يَتََخطَّفَُكُم ٱلنَّاُس فَـَٔاَوىُٰكْم َوأَيََّدُكم ِبنَْصرِِهۦ
kalian takut bahwa/akan menjadi menyambar/menculik kalian

manusia/orang-orang maka (dia) memberi tempat kalian dan (dia)
menguatkan kalian dengan pertolongannya

Al-Anfaal:26

ًة وَِٰحَدةً َوَما َكاَن ٱلنَّاُس إآِلَّ أُمَّ
dan tidak adalah dia manusia kecuali umat yang melakukan

penyatuan
Yunus:19

تَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعَلىٰٓ أَنفُِسُكم مَّ
wahai manusia sesungguhnya hanyalah pelampauan

batasmu/kezalimanmu atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian
kesenangan kehidupan dunia

Yunus:23
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ُم ا يَأُْكُل ٱلنَّاُس َوٱأْلَنْعَٰ فَٱْختََلَط ِبِهۦ نَبَاُت ٱأْلَرِْض ِممَّ
maka/lalu ia bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi dari apa

makan manusia dan binatang ternak
Yunus:24

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءتُْكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang kepada kalian nasehat /

pelajaran dari tuhan kalian
Yunus:57

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َشكٍّ مِّن ِديِنى
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia jika adalah kalian di

dalam keraguan dari agama
Yunus:104

بُِّكْم ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءُكُم ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sungguh telah dia telah

datang kebenaran dari tuhan kalian
Yunus:108

 ذَٰلَِك يَْوٌم مَّْجُموٌع لَُّه ٱلنَّاُس
itu hari yang dikumpulkan baginya manusia

Huud:103

يَُغاُث ٱلنَّاُس َوِفيِه يَْعِصُروَن
diberi minum manusia dan padanya memeras

Yusuf:49

َقاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم ٱلزِّينَِة َوأَن يُْحَشَر ٱلنَّاُس ُضًحى
dia mengatakan waktu perjanjian kalian hari perhiasan dan

hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu pagi
Thaahaa:59

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian

Al-Hajj:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم ِفى َريٍْب مَِّن ٱْلبَْعِث ثُمَّ نُْخرُِجُكْم ِطفْاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغٓوا۟ أَُشدَُّكْم
wahai manusia jika adalah kalian di dalam keraguan dari/tentang

kebangkitan kemudian dikeluarkan kalian[lk] anak kecil kemudian
agar sampai kedewasaan kalian[lk]

Al-Hajj:5

ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنََّمآ أَنَا۠ َلُكْم نَِذيٌر مُِّبنٌي
kamu hendaklah mengatakan wahai manusia sesungguhnya hanyalah

aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata
Al-Hajj:49

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضرَِب َمثٌَل فَٱْستَِمُعوا۟ َلُهۥٓ
wahai manusia (ia[pr]) telah dijadikan (kkp lampau) perumpamaan

maka dengarkanlah baginya
Al-Hajj:73

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16

۟ أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن يُتْرَُكٓوا
apakah mengira manusia bahwa ditinggalkan/dibiarkan

Al-Ankabuut:2
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َويُتََخطَُّف ٱلنَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أَفَِبٱْلبَِٰطِل يُؤِْمنُوَن َوِبِنْعَمِة الـلَّـِه يَْكفُُروَن
dan kemudian disambar/dirampok manusia dari/di sekitar mereka

apakah maka dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat
Allah mereka mengingkari

Al-Ankabuut:67

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم َوٱْخَشْوا۟ يَْوًما الَّ يَْجِزى
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian dan takutlah

hari tidak memberi balasan
Luqman:33

اَعِة يَْسـَُٔلَك ٱلنَّاُس َعِن ٱلسَّ
dia akan meminta kepadamu manusia dari/tentang kiamat

Al-Ahzab:63

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱذُْكُروا۟ ِنْعَمَت الـلَّـِه َعَليُْكْم
wahai manusia kalian hendaklah mengingat nikmat Allah atas kalian

Faathir:3

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
wahai manusia sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Faathir:5

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس أَنتُُم ٱْلفَُقرَآُء إَِلى الـلَّـِه
wahai manusia kalian[lk] orang-orang yang memerlukan kepada

Allah
Faathir:15

ًة وَِٰحَدةً َوَلوآَْل أَن يَُكوَن ٱلنَّاُس أُمَّ
dan jika tidak bahwa adalah dia manusia ummat yang melakukan

penyatuan
Az-Zukhruf:33

ِفِريَن إِذَا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُوا۟ َلُهْم أَْعَدآًء وََكانُوا۟ ِبِعبَاَدِتِهْم كَٰ َو
dan apabila telah dikumpulkan manusia adalah mereka bagi mereka
bermusuh-musuhan dan adalah mereka dengan peribadatan mereka

orang-orang kafir

Al-Ahqaaf:6

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن ذََكٍر َوأُنثَىٰ
wahai manusia sesungguhnya kami kami menciptakan kalian dari

laki-laki dan perempuan
Al-Hujuraat:13

لِيَُقوَم ٱلنَّاُس ِبٱْلِقْسِط َوأَنزَْلنَا ٱْلَحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد
supaya menegakkan manusia dengan adil dan kami telah menurunkan

besi tentang (kebenaran) itu kekuatan sangat keras/berat
Al-Hadiid:25

َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ َعَليَْها َملَِٰٓئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد
kayu apinya / bahan bakarnya manusia dan batu-batu diatasnya

malaikat orang yang kasar amat kesulitan
At-Tahriim:6

َلِمنَي يَْوَم يَُقوُم ٱلنَّاُس لِرَبِّ ٱْلعَٰ
pada hari dia mendirikan manusia kapada tuhan/pemelihara semesta

alam
Al-Mutaffifiin:6

َلُهْم يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر ٱلنَّاُس أَْشتَاتًا لِّيَُرْوا۟ أَْعمَٰ
pada hari itu mengungkapkan manusia bermacam-macam untuk

dilihat perbuatan-perbuatan mereka
Az-Zalzalah:6

يَْوَم يَُكوُن ٱلنَّاُس َكٱْلفَرَاِش ٱمْلَبْثُوِث
pada hari adalah mereka manusia seperti anai-anai (ia[lk]) yang

ditebarkan
Al-Qaariah:4

5915

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dari (sebagian) manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Baqarah:8 ٱلنَّاِس

 ِعنَد الـلَّـِه َخالَِصًة مِّن ُدوِن ٱلنَّاِس
disisi Allah yang suci dari selain manusia

Al-Baqarah:94

َوَلتَجَِدنَُّهْم أَْحرََص ٱلنَّاِس َعَلىٰ َحيَٰوٍة
dan sungguh kamu mendapati mereka ia serakah manusia

atas/terhadap kehidupan
Al-Baqarah:96

فََهآُء ِمَن ٱلنَّاِس  َسيَُقوُل ٱلسُّ
dia nanti akan mengatakan orang-orang bodoh dari/diantara manusia

Al-Baqarah:142

 لِّتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس
agar kalian menjadi para saksi-saksi atas/terhadap manusia

Al-Baqarah:143

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَنَداًدا
dan dari/sebagian manusia orang mereka mengambil dari selain Allah

sekutu-sekutu
Al-Baqarah:165

ثْمِ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن ِل ٱلنَّاِس ِبٱإْلِ لِتَأُْكُلوا۟ فَِريًقا مِّْن أَْموَٰ
supaya memakan segolongan/sebagian dari harta-harta manusia

dengan dosa dan kalian kalian mengetahui
Al-Baqarah:188

 َكِذْكرُِكْم َءابَآَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكرًا فَِمَن ٱلنَّاِس
sebagaimana kalian sebut kalian bapak-bapak kalian atau paling

keras/berat pelajaran/peringatan maka dari/diantara manusia
Al-Baqarah:200

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُْعجِبَُك َقْوُلُهۥ ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
dan dari/diantara manusia orang dia menarik hatimu ucapannya di

dalam kehidupan dunia
Al-Baqarah:204

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشِرى نَفَْسُه ٱبِْتَغآَء َمرَْضاِت الـلَّـِه
dan dari manusia orang dia menukar dirinya dia hendaklah mencari

keridhaan Allah
Al-Baqarah:207

لِيَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِفيَما ٱْختََلفُوا۟ ِفيِه
agar dia menghukum diantara manusia tentang apa mereka

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:213

 َوتَتَُّقوا۟ َوتُْصلُِحوا۟ بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan kalian memelihara diri dan diakurkan (oleh kalian) diantara

manusia
Al-Baqarah:224

 ثُمَّ أَْحيَُٰهْم إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kemudian dia menghidupkan mereka sesungguhnya Allah benar-

benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Al-Baqarah:243

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri

Al-Baqarah:243

5916

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

 َكٱلَِّذى يُنِفُق َماَلُهۥ رِئَآَء ٱلنَّاِس
seperti orang yang dia memberi nafkah hartanya riya' / supaya dilihat

manusia
Al-Baqarah:264

َربَّنَآ إِنََّك َجاِمعُ ٱلنَّاِس لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
ya tuhan kami sesungguhnya kamu yang mengumpulkan manusia

pada hari tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:9

 َويَْقتُُلوَن ٱلَِّذيَن يَأُْمُروَن ِبٱْلِقْسِط ِمَن ٱلنَّاِس
dan mereka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh dengan

keadilan dari manusia
Ali-Imran:21

إِنَّ أَْوَلى ٱلنَّاِس ِبِإبْرَِٰهيَم َللَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ
sesungguhnya lebih utama manusia/orang dengan Ibrahim bagi

orang-orang yang mengikutinya
Ali-Imran:68

َوَمن َدَخَلُهۥ َكاَن َءاِمنًا َوهللَِِّ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ
dan barang siapa dia memasukinya adalah dia aman dan kepunyaan

Allah atas/terhadap manusia berhaji
Ali-Imran:97

 إاِلَّ ِبَحبٍْل مَِّن الـلَّـِه َوَحبٍْل مَِّن ٱلنَّاِس
kecuali dengan/kepada tali dari Allah dan tali dari manusia

Ali-Imran:112

ِظِمنَي ٱْلَغيَْظ َوٱْلَعاِفنَي َعِن ٱلنَّاِس  َوٱْلكَٰ
dan orang-orang yang menahan kemarahan/kebencian dan orang-

orang yang memaafkan dari manusia/orang lain
Ali-Imran:134

 َوِتْلَك ٱأْلَيَّاُم نَُداوُِلَها بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan itulah(tunggal) hari/masa kami mempergilirkannya diantara

manusia
Ali-Imran:140

 َوٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموََٰلُهْم رِئَآَء ٱلنَّاِس
dan orang-oarng yang mereka menafkahkan harta-harta mereka riya' /

supaya dilihat manusia
An-Nisa:38

إِذَا َحَكْمتُم بَنْيَ ٱلنَّاِس أَن تَْحُكُموا۟ ِبٱْلَعْدِل َو
dan apabila kalian telah menetapkan hukum diantara manusia supaya

kalian menetapkan hukum dengan adil
An-Nisa:58

لِتَْحُكَم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبَمآ أََرىَٰك الـلَّـُه
supaya kamu mengadili diantara manusia dengan apa dia

memperlihatkan kepadamu Allah
An-Nisa:105

يَْستَْخفُوَن ِمَن ٱلنَّاِس واََل يَْستَْخفُوَن ِمَن الـلَّـِه
mereka menyembunyikan dari manusia dan tidak mereka

menyembunyikan dari Allah
An-Nisa:108

 أَْو إِْصلَٰحٍۭ بَنْيَ ٱلنَّاِس
atau perwujudan perdamaian antara manusia

An-Nisa:114

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َوأَْكلِِهْم أَْموَٰ
dan makanan mereka harta-harta manusia/orang lain dengan jalan

bathil
An-Nisa:161
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إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس َلفَِٰسُقوَن َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia sungguh orang-

orang fasik
Al-Maidah:49

 َوالـلَّـُه يَْعِصُمَك ِمَن ٱلنَّاِس
dan Allah melindungi kamu dari manusia

Al-Maidah:67

۟ َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82

آ أَْلَقْوا۟ َسَحُرٓوا۟ أَْعنُيَ ٱلنَّاِس  َقاَل أَْلُقوا۟ فََلمَّ
dia mengatakan kalian hendaklah melemparkan maka setelah mereka

melemparkan mereka menyihir mata-mata manusia
Al-A'raaf:116

لَِٰتى َوِبَكلَِٰمى َقاَل يَُٰموَسىٰٓ إِنِّى ٱْصطَفَيْتَُك َعَلى ٱلنَّاِس ِبرِسَٰ
dia mengatakan ya Musa sesungguhnya aku aku memilih kamu

atas/terhadap manusia dengan risalahku dan perkataanku / kalimatku
Al-A'raaf:144

اَعِة أَيَّاَن ُمرَْسىَٰها َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱلسَّ
mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan yang

memancangkannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka
mengetahui

Al-A'raaf:187

 واََل تَُكونُوا۟ َكٱلَِّذيَن َخرَُجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهم بَطًَرا َورِئَآَء ٱلنَّاِس
dan janganlah adalah kalian seperti orang-orang yang mereka

keluar/pergi dari rumah/kampung halaman mereka keangkuhan dan
riya manusia

Al-Anfaal:47

 َوَقاَل اَل َغالَِب َلُكُم ٱْليَْوَم ِمَن ٱلنَّاِس
dan dia mengucapkan tidak yang menguasai untuk kalian pada hari

dari manusia
Al-Anfaal:48

َوأَذٌَٰن مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦٓ إَِلى ٱلنَّاِس يَْوَم ٱْلَحجِّ ٱأْلَْكبَِر
dan suatu permakluman dari Allah dan rasul-nya kepada manusia

pada hari orang-orang yang mengerjakan haji besar
At-Taubah:3

َل ٱلنَّاِس ِبٱْلبَِٰطِل َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل الـلَّـِه َليَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sungguh memakan harta-harta manusia dengan batil dan

menghalang-halangi dari jalan Allah
At-Taubah:34

 ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60

إِنَّ َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس َعْن َءايَِٰتنَا َلغَِٰفُلوَن َو
dan sesungguhnya kami sangat banyak dari manusia dari ayat-ayat

Kami sungguh orang-orang yang telah lalai
Yunus:92

بَِّك َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن إِنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ
sesungguhnya dia benar-benar dari tuhanmu akan tetapi kebanyakan

manusia tidak mereka beriman
Huud:17
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َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Yusuf:21

 ذَٰلَِك ِمن فَْضِل الـلَّـِه َعَليْنَا َوَعَلى ٱلنَّاِس
itu dari karunia Allah atas kami dan atas manusia

Yusuf:38

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri

Yusuf:38

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Yusuf:40

لََّعلِّىٓ أَرِْجعُ إَِلى ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْعَلُموَن
agar / boleh jadi aku (aku) kembali kepada manusia/orang-orang

boleh jadi mereka mereka mengetahui
Yusuf:46

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Yusuf:68

َوَمآ أَْكثَُر ٱلنَّاِس َوَلْو َحرَْصَت ِبُمؤِْمِننَي
dan tidak paling/lebih banyak manusia walaupun (kamu) sangat

menginginkan terhadap para yang mempercayai
Yusuf:103

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka beriman

Arraad:1

 رَبِّ إِنَُّهنَّ أَْضَلْلَن َكِثيًرا مَِّن ٱلنَّاِس
Tuhan sesungguhnya mereka[pr] (mereka) menyesatkan sangat

banyak dari manusia
Ibrahim:36

فَٱْجَعْل أَفْـَِٔدةً مَِّن ٱلنَّاِس تَْهِوٓى إَِليِْهْم
maka jadikanlah hati dari manusia menginginkan kepada mereka

Ibrahim:37

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

An-Nahl:38

فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran

Al-Isra:89

َوُقرَْءانًا فَرَْقنَُٰه لِتَْقَرأَهُۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلىٰ ُمْكٍث َونَزَّْلنَُٰه تَنِزياًل
dan al-qur'an pisah-pisahkannya supaya membacakannya

atas/terhadap manusia atas/terhadap ketetapan dan diturunkannya
(oleh kami) penurunan sempurna

Al-Isra:106

َقاُلوا۟ فَأْتُوا۟ ِبِهۦ َعَلىٰٓ أَْعنُيِ ٱلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن
mereka berkata maka kalian hendaklah mendatangkan dengannya

atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi
mereka mereka menyaksikan

Al-Anbiyaa':61

5919

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:3

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Hajj:8

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْعبُُد الـلَّـَه َعَلىٰ َحْرٍف
dan diantara manusia orang dia menyembah Allah atas/terhadap tepi

Al-Hajj:11

َوٱلدََّوآبُّ وََكِثيٌر مَِّن ٱلنَّاِس وََكِثيٌر َحقَّ َعَليِْه ٱْلَعذَاُب
dan binatang melata dan sangat banyak dari manusia dan sangat

banyak haq/kebenaran/ketetapan yang telah pasti atasnya azab / siksa
Al-Hajj:18

َوأَذِّن ِفى ٱلنَّاِس ِبٱْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجااًل
dan serulah di dalam manusia untuk mengerjakan haji mereka datang

kepadamu orang laki-laki
Al-Hajj:27

 الـلَّـُه يَْصطَِفى ِمَن ٱمْلَلَِٰٓئَكِة رُُساًل َوِمَن ٱلنَّاِس
Allah memilih dari malaikat-malaikat para utusan dan dari manusia

Al-Hajj:75

ذَا لِيَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليُْكْم َوتَُكونُوا۟ ُشَهَدآَء َعَلى ٱلنَّاِس  َوِفى هَٰ
dan dalam ini supaya keduanya menjadi mengetahui yang benar-
benar sangat menyaksikan atas kalian dan adalah para saksi-saksi

atas/terhadap manusia

Al-Hajj:78

فَأَبَىٰٓ أَْكثَُر ٱلنَّاِس إاِلَّ ُكفُوًرا
maka / tetapi enggan paling/lebih banyak manusia kecuali keingkaran

Al-Furqon:50

إِنَّ َربََّك َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس  َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia

atas/terhadap manusia
An-Naml:73

ًة مَِّن ٱلنَّاِس  َوَجَد َعَليِْه أُمَّ
dia mendapatkan atasnya suatu ummat (sekumpulan) dari manusia

(orang)
Al-Qashash:23

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَُقوُل َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه
dan diantara manusia orang dia mengatakan kami telah beriman

dengan/kepada Allah
Al-Ankabuut:10

فَِإذَآ أُوِذَى ِفى الـلَّـِه َجَعَل ِفتْنََة ٱلنَّاِس َكَعذَاِب الـلَّـِه
maka apabila (dia) disakiti di dalam Allah ia menjadikan fitnah

manusia seperti azab Allah
Al-Ankabuut:10

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Ar-Ruum:6

ذَٰلَِك ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
itu agama yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka

mengetahui
Ar-Ruum:30
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ِل ٱلنَّاِس بًا لِّيَْربَُوا۟ ِفىٓ أَْموَٰ  َوَمآ َءاتَيْتُم مِّن رِّ
dan tidak yang (kalian) berikan dari riba untuk menambah di dalam /

pada harta-harta manusia
Ar-Ruum:39

 ظََهَر ٱْلفََساُد ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدى ٱلنَّاِس
telah nampak kerusakan di dalam darat dan di laut dengan apa/sebab

ia telah mengusahakan tangan-tangan manusia
Ar-Ruum:41

َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَْشتَِرى َلْهَو ٱْلَحِديِث
dan diantara manusia orang yang membeli sia-sia /permainan

pembicaraan
Luqman:6

ِدُل ِفى الـلَّـِه ِبَغيِْر ِعْلمٍ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُجَٰ
dan diantara manusia orang semakin membantah di dalam Allah

dengan tidak/tanpa pengetahuan
Luqman:20

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Saba':28

َويَْقِدُر َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
dan (ia) menyempitkan / menguasai akan tetapi kebanyakan manusia

tidak mereka mengetahui
Saba':36

مِ ُمْختَلٌِف أَْلوَٰنُُهۥ َوِمَن ٱلنَّاِس َوٱلدََّوآبِّ َوٱأْلَنْعَٰ
dan diantara manusia dan binatang melata dan binatang ternak

(ia[lk]) yang dalam kondisi berbeda-beda warnanya
Faathir:28

فَٱْحُكم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعِ ٱْلَهَوٰى
maka kamu hendaklah putuskan diantara manusia dengan benar dan

tidak mengikuti hawa nafsu
Shaad:26

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق ٱلنَّاِس مَٰ  َلَخْلُق ٱلسَّ
sungguh penciptaan langit dan bumi paling besar dari penciptaan

manusia
Ghafir:57

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Ghafir:57

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤِْمنُوَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka beriman

Ghafir:59

 إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap

manusia
Ghafir:61

َولَِٰكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْشُكُروَن
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka menyukuri

Ghafir:61

أَْكثََر ٱلنَّاِس اَل يَْعَلُموَن
kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui

Al-Jaatsiyah:26

ِذِهۦ وََكفَّ أَيِْدَى ٱلنَّاِس َعنُكْم هَٰ
ini dan (ia) menahan tangan manusia dari kalian

Al-Fath:20
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 إِن زََعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِيَآُء لِـلَّـِه ِمن ُدوِن ٱلنَّاِس
jika kalian menyangka bahwa kamu pelindung-pelindung Allah dari

selain manusia
Al-Jumu'ah:6

ٱلَِّذيَن إِذَا ٱْكتَاُلوا۟ َعَلى ٱلنَّاِس يَْستَْوفُوَن
orang-orang yang apabila mereka menerima takaran atas/terhadap

manusia (orang lain) kelak akan menyempurnakan
Al-Mutaffifiin:2

 ُقْل أَُعوذُ ِبرَبِّ ٱلنَّاِس
kamu hendaklah mengatakan aku berlindung dengan tuhan manusia

An-Nas:1

 َملِِك ٱلنَّاِس
yang menguasi/raja manusia

An-Nas:2

 إِلَِٰه ٱلنَّاِس
tuhan manusia

An-Nas:3

 ٱلَِّذى يَُوْسوُِس ِفى ُصُدوِر ٱلنَّاِس
yang dibisik-bisikkan di dalam dada manusia

An-Nas:5
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ش و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلتَّنَاُوُش
pencapaian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبِهۦ َوأَنَّىٰ َلُهُم ٱلتَّنَاُوُش ِمن مََّكانٍۭ بَِعيٍد
dan mereka berkata kami telah beriman dengannya dan bahwasannya

bagi mereka pencapaian dari tempat yang jauh
Saba':52 ٱلتَّنَاُوُش
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Kosakata AlQuran

ص و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mundurnya, pertapaan,

pengunduran, perasingan, tempat perlindungan, tanda mundur, lalat,
penerbangan, lalar, golbi, tutup luar, cerdik

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mundur, undur, menarik,
menarik kembali, membatalkan, terbang, melayang, berkibar,

menerbangkan, mengemudikan, beterbangan, berterbangan, berjalan
cepat, tinggal, bersisa, adalah tetap

َمنَاٍص
tambahan kelepasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَنَاَدوا۟ وَّاَلَت ِحنَي َمنَاٍص
maka (mereka) memanggil pertolongan waktu tambahan kelepasan Shaad:3 َمنَاٍص
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ق و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna unta betina, onta wedhok

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱلنَّاَقِة ٱلنَّاَقَة نَاَقُة نَاَقَة نَاَقٌة
unta betina unta betina unta betina unta betina seekor unta betina

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْعُلومٍ ِذِهۦ نَاَقٌة لََّها ِشرٌْب َوَلُكْم ِشرُْب يَْومٍ مَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini seekor unta betina baginya minuman dan bagimu

minuman hari (ia[lk])yang diketahui

Asy-
Syu'araa':155 نَاَقٌة

فََقاَل َلُهْم رَُسوُل الـلَّـِه نَاَقَة الـلَّـِه َوُسْقيََٰها
lalu ia mengatakan kepada mereka rasul/utusan Allah unta betina

Allah dan diberi minumannya (olehnya)
Ash-Shams:13 نَاَقَة

ِذِهۦ نَاَقُة الـلَّـِه َلُكْم َءايًَة هَٰ
ini unta betina Allah bagi kalian suatu tanda Al-A'raaf:73 نَاَقُة

ِذِهۦ نَاَقُة الـلَّـِه َلُكْم َءايًَة َويََٰقْومِ هَٰ
dan hai kaumku ini unta betina Allah bagi kalian ayat/tanda

Huud:64

فََعَقُروا۟ ٱلنَّاَقَة َوَعتَْوا۟ َعْن أَْمِر َربِِّهْم
maka mereka menyembelih unta betina dan mereka sombong /angkuh

dari perintah tuhan mereka
Al-A'raaf:77 ٱلنَّاَقَة

َوَءاتَيْنَا ثَُموَد ٱلنَّاَقَة ُمبِْصرَةً فَظََلُموا۟ ِبَها
dan kami berikan kaum tsamud unta betina (ia[pr]) yang

menjelaskan/memberi penerangan lalu mereka mengingkari
dengannya

Al-Isra:59

إِنَّا ُمرِْسُلوا۟ ٱلنَّاَقِة ِفتْنًَة لَُّهْم فَٱرْتَِقبُْهْم َوٱْصطَِبْر
sesungguhnya kami para rasul-rasul unta betina cobaan/fitnah bagi

mereka maka tungguhlah mereka dan bersabarlah
Al-Qamar:27 ٱلنَّاَقِة
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م و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mati, bobo, sisa, istirahat,

ketenangan, keheningan, sandaran, rihat, penopang, tumpuan, saat
berhenti, baringan, dana cadangan, lain-lain

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tidur, menginap, bobok, mati,
bobo, mengawini, memberi tempat tidur, adalah tenang, adalah tenteram,

menjamah, beristirahat, mengistirahatkan, jeda, bersandar, berbaring,
menyandarkan, terletak, bertumpu, meletakkan, menenteramkan,

mengaso, merebah, menggalangkan, mengalaskan, tetap tdk berubah,
memeras, meluncurkan, menggoyangkan supaya buahnya jatuh,

menidurkan, membaringkan

نَْوٌم نَآِئُموَن َمنَاِمَها َمنَاِمَك َمنَاُمُكم
ketiduran mereka yang tidur tidurnya tidur kamu tidur kalian

ٱمْلَنَامِ َوٱلنَّْوَم نَْوَمُكْم
tidurku dan tidur tidur kalian[lk]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمْن َءايَِٰتِهۦ َمنَاُمُكم ِبٱلَّيِْل َوٱلنََّهاِر َوٱبِْتَغآؤُُكم مِّن فَْضلِِهۦٓ
dan diantara ayat-ayat-Nya tidur kalian diwaktu malam dan siang hari

dan usaha pencarianmu dari/sebagian karunianya
Ar-Ruum:23 َمنَاُمُكم

إِذْ يُِريَكُهُم الـلَّـُه ِفى َمنَاِمَك َقلِياًل
ketika dinampakkan mereka kepadamu Allah di dalam tidur kamu

sedikit
Al-Anfaal:43 َمنَاِمَك

َوٱلَِّتى َلْم تَُمْت ِفى َمنَاِمَها
dan yang tidak/belum mati di dalam tidurnya Az-Zumar:42 َمنَاِمَها

أَفَأَِمَن أَْهُل ٱْلُقَرىٰٓ أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسنَا بَيَٰتًا َوُهْم نَآِئُموَن
apakah dia merasa aman ahli negeri jika dia datang kepada mereka

siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97 نَآِئُموَن
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KosakataAlQuran

بَِّك َوُهْم نَآِئُموَن  فَطَاَف َعَليَْها طَآِئٌف مِّن رَّ
maka mengepung diatasnya kepungan (malapetaka) benar-benar

sangat mengetahui tuhanmu dan mereka mereka yang tidur
Al-Qalam:19

اَل تَأُْخذُهُۥ ِسنٌَة واََل نَْوٌم
tidak dia mengalami kantuk dan tidak ketiduran Al-Baqarah:255 نَْوٌم

َوَجَعْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا
dan kami menjadikan tidur kalian[lk] istirahat An-Naba:9 نَْوَمُكْم

َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَّيَْل لِبَاًسا َوٱلنَّْوَم ُسبَاتًا
dan dia yang ia menjadikan untuk kalian malam pakaian dan tidur

istirahat
Al-Furqon:47 َوٱلنَّْوَم

َقاَل يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أََرٰى ِفى ٱمْلَنَامِ
dia mengatakan wahai anakku sesungguhnya aku (aku) memandang

di dalam tidurku

Ash-
Shaafaat:102

ٱمْلَنَامِ
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Kosakata AlQuran

ن و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوذَاٱلنُّوِن
Zun Nun (Yunus)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوذَاٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَِٰضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعَليِْه
Zun Nun (Yunus) tatkala (ia) lenyap orang yang dalam keadaan

marah lalu dia menyangka bahwa tidakkuasa atasnya
Al-Anbiyaa':87 َوذَاٱلنُّوِن
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Kosakata AlQuran

ي و ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jahat, nakal, sedang, hina,

keji, licik, rendah, buruk, kikir, lokek, sakit, kotor, dengki, lekas marah,
hebat, pemberangas, pemberang, cendala, sedang-sedang, rata-rata,
tujuan, maksud, makna, rencana, guna, kegunaan, fungsi, kehendak,
pamrih, ajun, kasad, prayojana, akibat, arah, cita-cita, perencanaan,

rancangan, kerangka, rang, buram, proyek, pembangunan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berniat, bermaksud,
bertujuan, hendak, memaksudkan, berhajat, memperuntukkan,

menembak, berarti, bersangka, menandakan, menujukan, mentakdirkan,
merencanakan, merancang, mereka, mencadangkan, membuat rencana,

merencana, merincikan, memproyeksikan, ingat, mengharapkan,
menonjol, menjorok, menjelir, menyorot

َوٱلنََّوٰى
dan biji buah-buahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ الـلَّـَه فَالُِق ٱْلَحبِّ َوٱلنََّوٰى
sesungguhnya Allah yang membelah/menyingsingkan butir tumbuh-

tumbuhan dan bijibuah-buahan
Al-An'aam:95 َوٱلنََّوٰى
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Kosakata AlQuran

ل ي ن
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hasil yg dicapai, hasil yg

diperoleh, tindakan mencapai sesuatu
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencapai, menghasilkan,

memperoleh, menuju sukses

يَنَاَل نَّيْاًل َسيَنَاُلُهْم تَنَاُلوا۟ تَنَاُلُهۥٓ
mengantarkan/menyampaikan pendapatan

(bahaya)
kelak akan

menimpa mereka kalian mencapai memperolehnya

يَنَاُلُهْم يَنَاُلُهُم يَنَاُلُه يَنَاُل يَنَاَل
mereka

memperoleh
bertambah
menerima

semakin sampai
kepada-nya memperoleh mengantarkan/menyampaikan

يَنَاُلوَن
mendapat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يِْد تَنَاُلُهۥٓ أَيِْديُكْم َورَِماُحُكْم مَِّن ٱلصَّ
dari perburuan memperolehnya tangan-tangan kalian dan tombak

kalian
Al-Maidah:94 تَنَاُلُهۥٓ

ا تُِحبُّوَن َلن تَنَاُلوا۟ ٱْلِبرَّ َحتَّىٰ تُنِفُقوا۟ ِممَّ
belum kalian mencapai kebaikan/kebaktian sehingga (sebelum)

kalian menafkahkan dari apa kalian mencintai
Ali-Imran:92 ۟ تَنَاُلوا

بِِّهْم إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ٱْلِعْجَل َسيَنَاُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan

anak-anak lembu kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan
mereka

Al-A'raaf:152 َسيَنَاُلُهْم

لِحٌ نَّيْاًل إاِلَّ ُكِتَب َلُهم ِبِهۦ َعَمٌل صَٰ
pendapatan (bahaya) melainkan ia telah diwajibkan bagi mereka

dengannya perbuatan (ia[lk]) yang sholeh
At-Taubah:120 نَّيْاًل
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KosakataAlQuran

َلن يَنَاَل الـلَّـَه ُلُحوُمَها واََل ِدَمآؤَُها
tidak akan mengantarkan/menyampaikan Allah dagingnya dan tidak

darahnya
Al-Hajj:37 يَنَاَل

َقاَل اَل يَنَاُل َعْهِدى ٱلظَّٰلِِمنَي
dia mengatakan tidak memperoleh janjiku yang mendzalmi Al-Baqarah:124 يَنَاُل

رََها َلُكْم َولَِٰكن يَنَاُلُه ٱلتَّْقَوٰى ِمنُكْم َكذَٰلَِك َسخَّ
akan tetapi semakin sampai kepada-nya takwa diantara kalian seperti

itulah (ia) telah berkali-kali menundukkannya bagi kalian
Al-Hajj:37 يَنَاُلُه

ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَاُلُهُم الـلَّـُه ِبرَْحَمٍة أَهَٰٓ
inikah orang-orang yang kalian bersumpah tidak bertambah

menerima Allah dengan rahmat
Al-A'raaf:49 يَنَاُلُهُم

أُ۟ولَِٰٓئَك يَنَاُلُهْم نَِصيبُُهم مَِّن ٱْلِكتَِٰب
itulah mereka mereka memperoleh bagian mereka dari kitab Al-A'raaf:37 يَنَاُلُهْم

وا۟ ِبَما َلْم يَنَاُلوا۟ وََكفَُروا۟ بَْعَد إِْسلَِٰمِهْم َوَهمُّ
dan (mereka) mengingkari sesudah islam mereka (berserah diri

mereka) dan mengharapkan kepada apa yang tidak memperoleh
At-Taubah:74 ۟ يَنَاُلوا

َورَدَّ الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبَغيِْظِهْم َلْم يَنَاُلوا۟ َخيًْرا
dan menolak/menghalau Allah orang-orang yang mereka

mengingkari dengan kemarahan/kejengkelan mereka tidak
memperoleh kebaikan

Al-Ahzab:25

واََل يَطَـُٔوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ ٱْلُكفَّاَر واََل يَنَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ
dan tidak menginjak suatu tempat menginjak menjengkelkan orang-

orang kafir dan tidak mendapat dari musuh
At-Taubah:120 يَنَاُلوَن
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Kosakata AlQuran

م ا ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penting, berarti, yg

menunjukkan, besar, banyak, luas, sangat, sekali, sedapat mungkin,
sungguh-sungguh, bahan, pokok, material, kain, cita, alat-alat, materiil,

jasmani, jasmaniah, kebendaan, lahiriah, lahir, bendawi, utama,
bendawiah, dewasa, gadang, gedang, raya, bersejarah, historis,

kesejarahan, berhubung dgn sejarah, dahulu kala, layak, pantas, patut,
berguna, berfaedah, yg patut dihormati, tekun, yg bertekad, uang muka,

alamat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengembara, berkelana,

menyimpang, hanyut, berkeluyuran, meleler, melarat, mengeluyur,
membatak, berhanyut-hanyut, berkeliling-keliling, menulis dgn panjang

lebar, mengarang dgn panjang lebar, berbicara dgn panjang lebar

َهآؤُُم
marilah/ambillah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَيَُقوُل َهآؤُُم ٱْقرَُءوا۟ ِكتَِٰبيَْه
lalu dia mengatakan marilah/ambillah (kalian) bacalah kitab Al-Haaqqah:19 َهآؤُُم
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Kosakata AlQuran

ن ا ه
Makna kata dasar :

أَنتُْم هَٰٓ
beginilah kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َجْجتُْم ِفيَما َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم ؤآَُلِء حَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
beginilah kamu (kamu) ini kalian berbantahan tentang apa bagi kalian

dengannya pengetahuan
Ali-Imran:66 أَنتُْم هَٰٓ

أَنتُْم أُوآَ۟لِء تُِحبُّونَُهْم واََل يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبٱْلِكتَِٰب ُكلِِّهۦ هَٰٓ
kamu ini beginilah disukai mereka dan tidak mereka menyukaii

kalian dan kalian beriman dengan/kepada Kitab semuanya
Ali-Imran:119

َدْلتُْم َعنُْهْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ؤآَُلِء جَٰ أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
itulah kamu adalah kalian telah memperdebatkan dari mereka di

dalam kehidupan dunia
An-Nisa:109

ؤآَُلِء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه أَنتُْم هَٰٓ هَٰٓ
ingatlah kamu mereka/orang-orang ini diseru/diajak untuk/agar diberi

nafkah di dalam jalan Allah
Muhammad:38
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Kosakata AlQuran

ط ب ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jatuhnya, kejatuhan,

turunnya, runtuhnya, musim rontok, surutnya, landaian, lereng, lerengan,
musim runtuh, tingginya, kemunduran, kemerosotan, keturunan, jumlah

besar, rawa, penyelaman, tukikan, tempat minuman, paya
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna jatuh, turun, tumbang, gugur,
reda, melihat ke bawah, redup, datang, menurun, menurunkan, turun ke

bawah, meminta dgn keras, menyerang dgn tiba-tiba, menuruni,
menghinggapi, hinggap, singgah, mampir, mewarisi, merendahkan diri,
menimpa, mendatang, bernenek-moyang, mengecil, mundur, menolak,

menampik, merosot, meleset, mentasrifkan, condong, memungkiri,
menanggalkan, menumpuk, menumpukkan, mengumpulkan, jatuh keras,

duduk, bergerak dgn kurang tangkas, reda dgn tiba-tiba, meletakkan,
menuliskan, mendaftarkan, menganggap, memperturunkan, menjejakkan,
menyelam, terjun, selam, menceburkan diri, menukik, mencebur, merogoh,

mencempung, menghilang, berkecimpung, mencempungkan diri, masuk,
surut, hilang, berkurang, menyusut, terhenyak, terduduk

ٱْهِبْط ٱْهِبطُوا۟ ٱْهِبطَا يَْهِبُط فَٱْهِبْط
turunlah kalian pergilah turunlah (mereka

berdua) berdua dia meluncur maka turunlah kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َقاَل فَٱْهِبْط ِمنَْها فََما يَُكوُن َلَك

dia mengatakan maka turunlah kamu daripadanya maka tidak adalah
mereka bagimu

Al-A'raaf:13 فَٱْهِبْط
إِنَّ ِمنَْها مَلَا يَْهِبُط ِمْن َخْشيَِة الـلَّـِه َو

dan sesungguhnya kami daripadanya sungguh apa dia meluncur dari
takut Allah

Al-Baqarah:74 يَْهِبُط
ا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َقاَل ٱْهِبطَا ِمنَْها َجِميعًۢ

dia mengatakan turunlah (mereka berdua) berdua daripadanya
semuanya sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh

Thaahaa:123 ٱْهِبطَا
َوُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ

dan kami berkata kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang
lain musuh

Al-Baqarah:36 ۟ ٱْهِبطُوا
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KosakataAlQuran

ُقْلنَا ٱْهِبطُوا۟ ِمنَْها َجِميًعا
kami mengatakan kalian pergilah daripadanya (surga) semuanya

Al-Baqarah:38

ٱْهِبطُوا۟ ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلتُْم
kalian pergilah kota maka sesungguhnya bagi kalian apa kalian

meminta
Al-Baqarah:61

َقاَل ٱْهِبطُوا۟ بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ
dia mengatakan kalian pergilah sebagian kalian bagi sebagian yang

lain musuh
Al-A'raaf:24

نَّا ِقيَل يَٰنُوُح ٱْهِبْط ِبَسلَٰمٍ مِّ
dia dikatakan hai Nuh turunlah dengan damai dari kami Huud:48 ٱْهِبْط
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Kosakata AlQuran

ع ب ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna , pemberian, kado, bakat,

bawaan, kurnia, premi, pengungkil, pres, jarahan perang, keputusan juri,
pahala, ganjaran, upah, hukuman, pituas, hasil, pembayaran ganji, waktu

sekarang, waktu kini, karunia, rahmat, kebajikan, kemurahan hati,
kedermawanan, hibah, dana, tunjangan, sokongan dr pemerintah, uang
bantuan, kebaikan, kebaikan hati, pernaungan, tolong, pujian yg wajar,

pujian, komplimen, anugerah, keuntungan, hikmah, tanda mata,
pemberian untuk kebahagiaan, tanda mata untuk kebahagiaan, hadiah

untuk kebahagiaan, tanda mata untuk kebahagian, hadiah untuk
kebahagian, harga, harganya, kimat, pertimbangan, perhatian, pemikiran,

perhitungan, timbangan, sumbangan, sifat murah hati
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َهبَآًء
debu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََجَعْلنَُٰه َهبَآًء مَّنثُوًرا
lalu (kami) menjadikannya debu yang dihamburkan Al-Furqon:23 َهبَآًء

نۢبَثًّا فََكانَْت َهبَآًء مُّ
maka (ia) adalah debu yang berterbangan

Al-Waqi'a:6
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Kosakata AlQuran

ا ت ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna datang, tiba, sampai,
mendatang, menimpa, terdapat

۟ َهاتُوا
kalian kemukakanlah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Baqarah:111 ۟ َهاتُوا

نَُكْم أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ َءالَِهًة ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
ataukah mereka mengambil/menjadikan dari selain dia tuhan-tuhan

kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti
kebenaran kalian

Al-Anbiyaa':24

ِدِقنَي نَُكْم إِن ُكنتُْم صَٰ ُقْل َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
kamu hendaklah mengatakan kalian kemukakanlah bukti-bukti

kebenaran kalian jika adalah kalian para yang membenarkan
An-Naml:64

نَُكْم فََعلُِمٓوا۟ أَنَّ ٱْلَحقَّ لِـلَّـِه فَُقْلنَا َهاتُوا۟ بُرْهَٰ
maka kami katakan kalian kemukakanlah bukti-bukti kebenaran

kalian maka (mereka) mengetahui bahwasanya kebenaran
bagi/kepunyaan Allah

Al-Qashash:75

5937

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

د ج ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jaga, penjaga, arlogi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menonton, menyaksikan,
memperhatikan, mengamati, menjaga, melindungi, menunggu, menilik,
mempersaksikan, mengamat-amati, memperamat-amati, berjaga-jaga

ْد فَتََهجَّ
maka (kamu) kemudian bertahajjudlah (kt perintah/seru)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ْد ِبِهۦ نَاِفَلًة لََّك َوِمَن ٱلَّيِْل فَتََهجَّ

dan dari/sebagian malam maka (kamu) kemudian bertahajjudlah (kt
perintah/seru) dengannya (ia[pr]) yang menjalankan salat sunnat

bagimu

Al-Isra:79
ْد فَتََهجَّ

5938

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ر ج ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna libur, liburan, izin, sunyi,

sepi, tandus, telantar, yg ditinggalkan, penyeberangan, perbuatan
meninggalkan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meninggalkan, pergi,
membiarkan, mewariskan, mengabaikan, melarikan diri, mengungsi,

minggat, lari, mengambil langkah seribu, membelot, meninggalkan tugas
militer, lenyap, hilang, mewasiatkan, berangkat, bertolak, menyerahkan,

menunda, cabut

ُمَهاِجًرا َمْهُجوًرا فَٱْهُجْر فَتَُهاِجُروا۟ تَْهُجُروَن
orang yang berusaha

untuk berpindah /
berhijrah

yang dijauhi maka tinggalkan maka kalian kesana-
kemari

mengucapkan
perkataan keji

۟ َهاَجُروا َهاَجَر جِرٍَٰت ُمهَٰ ُمَهاِجٌر ُمَهاِجًرا
orang-orang yang

berhijrah/berpindah-
pindah

(dia) hijrah/pindah-
pindah

orang yang
berhijrah

(ia[lk]) yang
berusaha untuk

berpindah

orang yang
berusaha untuk

berpindah /
berhijrah

جِِريَن َوٱمْلُهَٰ َوَهاَجُروا۟ َهْجًرا َهاَجْرَن َهاَجُروا۟
dan orang-orang

Muhajirin
dan (mereka[lk])
yang berhijrah perpindahan

(mereka)
hijrah/berpindah-

pindah

orang-orang yang
berhijrah/berpindah-

pindah

۟ يَُهاِجُروا َوٱْهُجرُْهْم َوٱْهُجرِْنى َوٱْهُجُروُهنَّ
sering berpindah-pindah dan pindahlah/jauhilah

mereka dan tinggalkan aku dan pindahkan/pisahkan
mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِمرًا تَْهُجُروَن ُمْستَْكِبِريَن ِبِهۦ سَٰ
orang-orang dalam kondisi menyombongkan diri dengannya (ia[lk])

yang mengatakan mengucapkan perkataan keji

Al-
Mu'minuun:67

تَْهُجُروَن
فَتَُهاِجُروا۟ ِفيَها فَأُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيًرا

maka kalian kesana-kemari di dalamnya maka itulah mereka tempat
tinggal mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali

An-Nisa:97 ۟ فَتَُهاِجُروا
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َوٱلرُّْجزَ فَٱْهُجْر
dan perbuatan dosa maka tinggalkan

Al-
Muddaththir:5 فَٱْهُجْر

ذَا ٱْلُقرَْءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل ٱلرَُّسوُل يَٰرَبِّ إِنَّ َقْوِمى ٱتََّخذُوا۟ هَٰ
dan dia mengucapkan mengetahui ya tuhanku sesungguhnya kaum

mereka mengambil/menjadikan ini al quran yang dijauhi
Al-Furqon:30 َمْهُجوًرا

َوَمن يَْخُرْج ِمۢن بَيِْتِهۦ ُمَهاِجًرا إَِلى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
dan barang siapa dia menyuruh keluar dari rumahnya orang yang
berusaha untuk berpindah / berhijrah kepada Allah dan rasul-nya

An-Nisa:100 ُمَهاِجًرا
إِنِّى ُمَهاِجٌر إَِلىٰ َربِّىٓ

sesungguhnya aku (ia[lk]) yang berusaha untuk berpindah kepada
Tuhanku

Al-Ankabuut:26 ُمَهاِجٌر
جِرٍَٰت َوَءاتُوُهم مَّآ أَنفَُقوا۟ واََل ُجنَاَح َعَليُْكْم أَن يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا َجآَءُكُم ٱمْلُؤِْمنَُٰت ُمهَٰ

تَنِكُحوُهنَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila dia telah datang

orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah
mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas

kalian bahwa kalian menikahi mereka

Al-
Mumtahinah:10

جِرٍَٰت ُمهَٰ

يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِليِْهْم
disenangkan orang-orang (dia) hijrah/pindah-pindah kepada mereka Al-Hasyr:9 َهاَجَر

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah dan orang-orang

yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah

Al-Baqarah:218
۟ َهاَجُروا

 بَْعُضُكم مِّۢن بَْعٍض فَٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟
sebagian kalian dari bagian maka orang-orang yang orang-orang yang

berhijrah/berpindah-pindah
Ali-Imran:195

۟ َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد َما ظُلُِموا
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam Allah dari sesudah apa aniaya
An-Nahl:41

۟ ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِمۢن بَْعِد َما فُِتنُوا
kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang orang-

orang yang berhijrah/berpindah-pindah dari sesudah apa dicoba/diuji
An-Nahl:110

َوٱلَِّذيَن َهاَجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
dan orang-orang yang orang-orang yang berhijrah/berpindah-pindah

di dalam jalan Allah
Al-Hajj:58
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ٱلَِّٰتى َهاَجْرَن َمَعَك َوٱْمَرأَةً مُّؤِْمنًَة وََكاَن الـلَّـُه َغفُورًا رَِّحيًما
yang (mereka) hijrah/berpindah-pindah bersama kamu dan wanita

(ia[pr]) yang beriman dan ia adalah Allah sangat pengampun maha
penyayang

Al-Ahzab:50
َهاَجْرَن

َوٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوٱْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمياًل
dan bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan dan

pindahlah/jauhilah mereka perpindahan kebaikan

Al-
Muzzammil:10

َهْجًرا
َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ

sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])
yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan

harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian
dan antaramereka perjanjian

Al-Anfaal:72
۟ َوَهاَجُروا

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

Al-Anfaal:74

َهُدوا۟ َمَعُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمۢن بَْعُد َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dari sesudah itu dan

(mereka[lk]) yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-
sungguh beserta kalian maka itulah mereka diantara kalian

Al-Anfaal:75

َهُدوا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk]) yang

berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan
Allah

At-Taubah:20

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر لََّقد تَّاَب الـلَّـُه َعَلى ٱلنَِّبىِّ َوٱمْلُهَٰ
sesungguhnya dia bertaubat Allah atas/terhadap nabi dan orang-orang

Muhajirin dan orang-orang Anshor
At-Taubah:117 جِِريَن َوٱمْلُهَٰ

جِِريَن ِفى َسِبيِل الـلَّـِه ِكنَي َوٱمْلُهَٰ أَن يُؤْتُٓوا۟ أُ۟ولِى ٱْلُقْربَىٰ َوٱمْلَسَٰ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan

orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan
Allah

An-Nuur:22

ْعُروفًا جِِريَن إآِلَّ أَن تَفَْعُلٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئُكم مَّ ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُهَٰ
dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin kecuali

bahwa mengerjakan/buat kepada penguasa-penguasa kalian yang
benar-benar baik

Al-Ahzab:6

َوٱلَِّٰتى تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َوٱْهُجُروُهنَّ ِفى ٱمْلََضاِجعِ َوٱْضِربُوُهنَّ
dan wanita-wanita yang kalian takut 'nusyuz'nya/kedurhakaan

mereka[pr] maka (mereka) menasehati mereka[pr] dan
pindahkan/pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan pukullah

mereka

An-Nisa:34
َوٱْهُجُروُهنَّ
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يَِٰٓإبْرَِٰهيُم َلِئن لَّْم تَنتَِه أَلَرُْجَمنََّك َوٱْهُجرِْنى َملِيًّا
wahai Ibrahim sungguh jika tidak menghentikannya sungguh akan

merajam kamu dan tinggalkan aku penangguhan
Maryam:46 َوٱْهُجرِْنى

َوٱْصِبْر َعَلىٰ َما يَُقوُلوَن َوٱْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمياًل
dan bersabarlah atas/terhadap apa mereka mengatakan dan

pindahlah/jauhilah mereka perpindahan kebaikan

Al-
Muzzammil:10

َوٱْهُجرُْهْم
فَاَل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم أَْولِيَآَء َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه

maka jangalah kalian menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin
sehingga sering berpindah-pindah di dalam jalan Allah

An-Nisa:89 ۟ يَُهاِجُروا
َوَلْم يَُهاِجُروا۟ َما َلُكم مِّن َولَٰيَِتِهم مِّن َشىٍْء

dan tidak/belum sering berpindah-pindah tidak ada bagi kalian dari
perlindungan mereka dari sesuatu

Al-Anfaal:72

إِِن ٱْستَنَصُروُكْم ِفى ٱلدِّيِن فََعَليُْكُم ٱلنَّْصُر َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ َو
sehingga sering berpindah-pindah dan jika (mereka) minta tolonglah

pada kalian di dalam agama maka wajib atasmu
pertolongan/kemenangan

Al-Anfaal:72

َوَمن يَُهاِجْر ِفى َسِبيِل الـلَّـِه يَجِْد ِفى ٱأْلَرِْض
dan barang siapa dia berpindah di dalam jalan Allah dia mendapatkan

di dalam muka bumi
An-Nisa:100 يَُهاِجْر

جِِريَن َوٱأْلَنَصاِر ِبُقوَن ٱأْلَوَُّلوَن ِمَن ٱمْلُهَٰ َوٱلسَّٰ
dan orang-orang yang terdahulu terdahulu dari/diantara orang-orang

yang berhijrah dan orang-orang anshor
At-Taubah:100 جِِريَن ٱمْلُهَٰ

جِِريَن ٱلَِّذيَن أُْخرُِجوا۟ ِمن ِديَٰرِِهْم لِْلفَُقرَآِء ٱمْلُهَٰ
bagi orang-orang fakir orang-orang yang berhijrah orang-orang yang

(mereka) diusir dari rumah/kampung halaman mereka
Al-Hasyr:8
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ع ج ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mati, bobo, mimpi, keadaan

tdk aktif, sisa, istirahat, ketenangan, sandaran, rihat, ranjang, kesunyian,
keheningan, harmoni

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna tidur, menginap, bobok, mati,
bobo, mengawini, mengantuk, ketiduran, adalah tdk aktif, beristirahat,

berjeda

يَْهَجُعوَن
tidur

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكانُوا۟ َقلِياًل مَِّن ٱلَّيِْل َما يَْهَجُعوَن
adalah mereka sedikit dari/di waktu malam tidak tidur

Adz-
Dzaariyaat:17 يَْهَجُعوَن
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د د ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bahaya, bahaya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengancam, menggertak,
mengancamkan, adalah ancaman, menakuti, menakuntukan,

mempertakuti, menggertakkan, menengadah, memandang ke atas,
mengagumi, menghormati, mengunjungi, bertambah maju, mencari dlm

kamus, menjadi baik, bertambah baik, mengintai, bersembunyi, mengintai
siap menerkam, bergantung, menganjur, mengancam, menggertak,

mengancamkan, adalah ancaman, menakuti, menakuntukan,
mempertakuti, menggertakkan, menengadah, memandang ke atas,

mengagumi, menghormati, mengunjungi, bertambah maju, mencari dlm
kamus, menjadi baik, bertambah baik, mengintai, bersembunyi, mengintai

siap menerkam, bergantung, menganjur

َهدًّا
reruntuhan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَِخرُّ ٱْلجِبَاُل َهدًّا
dan (kamu[lk]) menyungkur gunung-gunung reruntuhan Maryam:90 َهدًّا
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م د ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghancuran, pembasmian,

perusakan, pengrusakan, pembinasaan, neraka, penumpasan, peniadaan,
penanggalan, pelepasan, keluarnya, pemberhentian, kotoran, pelaksanaan,

pencahayaan, pembukaan, kedapatan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, membongkar, menurunkan,

mencurahkan, melimpahkan, memperturunkan, memangkalkan,
melepaskan, melaksanakan, membebaskan, keluar, mengalirkan,
mencopot, mencopoti, meruntuhkan, merobohkan, merombak,

mematahkan, mencatat, mengambil, menjatuhkan, melepas, membuka,
meratakan, menyamakan, menumbangkan, mengarahkan, memperata,

bongkar, meretas, mengkritik, mencela, mencelakan, mengosongkan, ingin
tahu, mengintip, mengintai, menyelidiki, membuka dgn keras,

menelanjangi, memamerkan, menampakkan, menyingkapkan thd cahaya,
menghancurkan, menggempur, memusnahkan, melumpuhkan, buka,
dibuka, membukakan, mengembang, rusak, menjebol, mogok, masuk,

mendobrak, memotong, menyela, mengajar, menggali, mencari, mencabut,
mengumpulkan, mencabuntukan, membatalkan, mengesampingkan,

bertengkar, berkelahi, menetas, memutuskan, merobek-robek, menyerang,
memukul, mencoret, mencoreng, mengangkat, menerima, mengisi,
membahas, memukul sampai jatuh, menjual, turun dr kereta api,
mencungkil, mencongkel, menyungkur, menabrak sampai pecah,

menyerahkan, berbalik, membalik, membalikkan, terbalik

لَُّهدَِّمْت
sering dirobohkan (dia[pr])

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلواَْل َدفْعُ الـلَّـِه ٱلنَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َصوَِٰمعُ َوِبيَعٌ
dan sekiranya tidak penolakan Allah manusia sebagian mereka

dengan sebagian sering dirobohkan (dia[pr]) biara-biara dan gereja-
gereja

Al-Hajj:40
لَُّهدَِّمْت
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د ه د ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلُهْدُهَد
hud-hud

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَفَقََّد ٱلطَّيَْر فََقاَل َما لِىَ آَل أََرى ٱْلُهْدُهَد
dan (ia) sengaja memeriksa/mencari burung-burung lalu ia

mengatakan tidak ada/mengapa bagiku aku tidak (aku) memandang
hud-hud

An-Naml:20
ٱْلُهْدُهَد
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ي د ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pimpinan, pedoman,

petunjuk, tuntunan, bimbitan, arah, tujuan, haluan, hala, jurusan, tuju,
abah, pengendalian, sudut, paran, kiblah, pengemudian, kepemimpinan,

pengurus, imamat, perintah, titah, komando, kekuasaan, aba-aba,
pengajaran, pelajaran, pesan, pengajian, aturan, perguruan, instruksi,

direktif, yg menunjuk, yg menginstruksikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memerintahkan, menguasai,

menitahkan, menuntut, memiliki, mempunyai, mewajibkan, memberi hak,
membangkitkan

أَْهِدُكْم أَْهِدَك أَْهَدىٰٓ أَْهَدٰى أَتَْهتَِدٓى
tunjukkanlah kepada

kalian
akan menunjukkan

kepadamu
lebih mendapat

petunjuk
lebih mendapat

petunjuk
apakah dia
mengenal

ِد ِبهَٰ ِبَهِديَِّتُكْم ِبَهِديٍَّة أَْهِديُكْم أَْهِدُكْم
dengan memberi

petunjuk
dengan hadiah

kalian dengan hadiah tunjukkanlah kepada
kalian

tunjukkanlah kepada
kalian

۟ تَْهتَُدوا ِبٱْلُهَدٰى ِبٱمْلُْهتَِديَن ِدى ِبهَٰ ِد ِبهَٰ
mereka telah

mendapat petunjuk dengan petunjuk
terhadap orang-

orang yang
mendapat petunjuk

dengan memberi
petunjuk

dengan memberi
petunjuk

َسيَْهِديِن تَْهِدى تَْهُدوا۟ تَْهتَُدوَن تَْهتَُدوا۟
(dia) akan memberi
petunjuk kepadaku memberi petunjuk memberi petunjuk mereka mendapat

petunjuk
mereka telah

mendapat petunjuk

فََهَدٰى فََهَدى فَِبُهَدىُٰهُم َسيَْهِديِهْم َسيَْهِديِن
maka dia memberi

petunjuk
maka dia memberi

petunjuk
maka dengan

ditunjukkan (oleh
mereka)

(ia) akan memberi
petunjuk mereka

(dia) akan memberi
petunjuk kepadaku

َلْلُهَدٰى َلتَْهِدٓى فَٱْهُدوُهْم فََهَديْنَُٰهْم فََهَدٰى
kesudahan/akherat benar-benar

memberi petunjuk
maka tunjukkan

mereka
maka (kami) beri
petunjuk mereka

maka dia memberi
petunjuk
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َلَهَدى َلَهاِد َلنَْهِديَنَُّهْم مَلُْهتَُدوَن َلْلُهَدٰى
tentu (dia) memberi

petunjuk sungguh memimpin
sungguh akan
menunjukkan

mereka

sungguh orang-
orang yang cepat

mendapat petunjuk
kesudahan/akherat

۟ لِتَْهتَُدوا َلُهًدى َلَهَديْنَُٰكْم َلَهَدىُٰكْم َلَهَدى
agar kalian

mendapat petunjuk
benar-benar

petunjuk

niscaya (kami)
dapat memberi
petunjuk pada

kalian

pasti dia memberi
petunjuk kepada

kalian
tentu (dia) memberi

petunjuk

ا ِممَّ ُمْهتَِديَن لِيَْهِديَُهْم لِنَْهتَِدَى لِتَْهتَُدوا۟
dengan petunjuk orang-orang yang

mendapat petunjuk
untuk dia memberi
petunjuk kepada

mereka
agar kami

menujukkan
agar kalian

mendapat petunjuk

َهاٍد نَّْهِدى ْهتَُدوَن مُّ ْهتٍَد مُّ ا ِممَّ
orang yang memberi

petunjuk memberi petunjuk para yang mendapat
petunjuk

orang yang menjadi
mendapat petunjuk dengan petunjuk

َهَدٰى َهَدى َهاِديًا َهاِدَى َهاٍد
dia mendapat

petunjuk
dia mendapat

petunjuk
(ia[lk]) yang

memberi
petunjuk/pemimpin

(ia[lk]) yang
memberi petunjuk

orang yang memberi
petunjuk

َهَدىِٰنى َهَدىِٰن َهَدىٰنَا َهَدىُٰكْم َهَدٰى
dia telah memberi
petunjuk padaku

dia telah memberi
petunjuk padaku dia menunjuki kami

dia telah memberi
petunjuk kepada

kalian
dia mendapat

petunjuk

َهَديْنَا َهَديْتَنَا َهَدىُٰهْم َهَدىُٰهُم َهَدىِٰنى
kami memberikan

petunjuk
kamu telah memberi
petunjuk pada kami

(dia) memberi
petunjuk mereka

(dia) memberi
petunjuk kepada

mereka
dia telah memberi
petunjuk padaku

ُهَداَى ُهًدى َهْديًۢا َهَديْنَُٰه َهَديْنَا
petunjuk-ku petunjuk pengorbanan (kami) memberi

petunjuk padanya
kami memberikan

petunjuk

ُهِدَى ُهَدىُٰهْم ُهَدىَٰها ُهَدى ُهَداَى
dia telah mendapat

petunjuk
dia menunjukkan

mereka petunjuknya petunjuk petunjuk-ku5948
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َوَهَدٰى َوَلَهَديْنَُٰهْم َوتَْهِدى َوأَْهِديََك ُهِدَى
dan (dia) memberi

petunjuk
dan pasti kami

memberi petunjuk
mereka

dan memberi
petunjuk aku

dan (aku)
tunjukkan/pimpin

kamu
dia telah mendapat

petunjuk

َوَهَديْنَُٰهْم َوَهَديْنَُٰهَما َوَهَديْنَُٰه َوَهَدىُٰه َوَهَدٰى
dan kami memberi
petunjuk keduanya

dan (kami) memberi
petunjuk keduanya

dan kami telah
menunjukkannya

dan (dia) memberi
petunjuk kepadanya

dan (dia) memberi
petunjuk

َويَْهِدٓى َويَْهِدى َوُهُدٓوا۟ َوُهًدى َوَهَديْنَُٰهْم
dan memberi

petunjuk
dan memberi

petunjuk
dan diberi

petunjuk/dipimpin dan petunjuk dan kami memberi
petunjuk keduanya

َويَْهِديَُكْم َويَْهِديََك َويَْهِديِهْم َويَْهِديِه َويَْهِدٓى
dan memberi

petunjuk kepada
kalian

dan memberi
petunjuk kepadamu

dan dia memberi
petunjuk dan memimpinnya dan memberi

petunjuk

يَِهدِّٓى َوٱْهِدنَآ َوٱْلُهَدٰى َوٱْلَهْدَى َويَْهِديَُكْم
memberi petunjuk

aku dan tunjukilah kami dan petunjuk dan binatang kurban
dan memberi

petunjuk kepada
kalian

يَْهتَِدى يَْهتَُدٓوا۟ يَْهتَُدوَن يَْهتَُدوا۟ يَِهدِّٓى
(dia) mendapat

petunjuk mendapat petunjuk mereka mendapat
petunjuk mendapat petunjuk memberi petunjuk

aku

يَْهِدِنى يَْهِد يَْهُدونَنَا يَْهُدوَن يَْهتَِدى
dia memberi

petunjuk kepadaku dia menunjukkan memberi petunjuk
kepada kami memberi petunjuk (dia) mendapat

petunjuk

يَْهِديِن يَْهِديُكْم يَْهِدٓى يَْهِدى يَْهِدِنى
dia memberi

petunjuk kepadaku
(dia[lk]) memberi
petunjuk kalian[lk] dia menunjukkan dia menunjukkan dia memberi

petunjuk kepadaku
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يَْهِديَِن يَْهِديِهْم
(dia) memberi petunjuk kepadaku dia memberi petunjuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَْهتَِدٓى أَْم تَُكوُن ِمَن ٱلَِّذيَن اَل يَْهتَُدوَن
apakah dia mengenal atauadalah kalian dari/termasuk orang-orang

yang tidak mereka mendapat petunjuk
An-Naml:41 أَتَْهتَِدٓى

ؤآَُلِء أَْهَدٰى ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َسِبياًل َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا۟ هَٰٓ
dan mereka mengatakan bagi orang-orang yang mereka mengingkari

mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka
mengimani jalan

An-Nisa:51 أَْهَدٰى

َلُكنَّآ أَْهَدٰى ِمنُْهْم
tentu kamu menjadi lebih mendapat petunjuk dari mereka

Al-An'aam:157

فََربُُّكْم أَْعَلُم ِبَمْن ُهَو أَْهَدٰى َسِبياًل
maka tuhanmu paling mengetahui dengan/kepada siapa dia lebih

mendapat petunjuk jalan
Al-Isra:84

ِدِقنَي ُهَو أَْهَدٰى ِمنُْهَمآ أَتَِّبْعُه إِن ُكنتُْم صَٰ
dia lebih mendapat petunjuk diantara keduanya (aku) mengikutinya

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Qashash:49

لَّيَُكونُنَّ أَْهَدٰى ِمْن إِْحَدى ٱأْلَُممِ
agar sungguh (mereka[lk]) adalah lebih mendapat petunjuk dari salah

satu ummat-ummat
Faathir:42

أَفََمن يَْمِشى ُمِكبًّا َعَلىٰ َوْجِهِهۦٓ أَْهَدىٰٓ
maka siapkah yang dengannya tiarap/telengkup atas/terhadap

wajahnya lebih mendapat petunjuk
Al-Mulk:22 أَْهَدىٰٓ

َما َلْم يَأِْتَك فَٱتَِّبْعِنىٓ أَْهِدَك ِصرَٰطًا َسِويًّا
apa tidak (ia[lk])datang kepadamu maka ikutilah aku akan

menunjukkan kepadamu jalan sama lurus
Maryam:43 أَْهِدَك

أَْهِدُكْم َسِبيَل ٱلرََّشاِد
tunjukkanlah kepada kalian jalan petunjuk/benar Ghafir:38 أَْهِدُكْم

َوَمآ أَْهِديُكْم إاِلَّ َسِبيَل ٱلرََّشاِد
dan tidak tunjukkanlah kepada kalian kecuali jalan petunjuk/benar Ghafir:29 أَْهِديُكْم

إِنِّى ُمرِْسَلٌة إَِليِْهم ِبَهِديٍَّة َو
dan sesungguhnya aku (ia[pr]) yang menjadi utusan kepada mereka

dengan hadiah
An-Naml:35 ِبَهِديٍَّة
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بَْل أَنتُم ِبَهِديَِّتُكْم تَفْرَُحوَن
bahkan kalian dengan hadiah kalian gembira An-Naml:36 ِبَهِديَِّتُكْم

ِد ٱْلُعْمىِ َعن َضلََٰلِتِهْم َوَمآ أَنَت ِبهَٰ
dan tidak kamu dengan memberi petunjuk buta dari kesesatan mereka Ar-Ruum:53 ِد ِبهَٰ

ِدى ٱْلُعْمىِ َعن َضلََٰلِتِهْم َوَمآ أَنَت ِبهَٰ
dan tidak kamu dengan memberi petunjuk buta dari kesesatan mereka An-Naml:81 ِدى ِبهَٰ

َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
dan dia paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat

petunjuk
Al-An'aam:117 ِبٱمْلُْهتَِديَن

 َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
dan dia paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat

petunjuk
An-Nahl:125

 َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
akan tetapi Allah dia menunjukkan siapa/orang dia kehendaki dan dia

paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk
Al-Qashash:56

 َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
dan dia paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat

petunjuk
Al-Qalam:7

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk
Al-Baqarah:16 ِبٱْلُهَدٰى

لََٰلَة ِبٱْلُهَدٰى َوٱْلَعذَاَب ِبٱمْلَْغِفرَِة أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن ٱْشتََرُوا۟ ٱلضَّ
itulah mereka orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan

petunjuk dan siksa dengan ampunan
Al-Baqarah:175

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
At-Taubah:33

َوَقاَل ُموَسىٰ َربِّىٓ أَْعَلُم ِبَمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى ِمْن ِعنِدِهۦ
dan dia mengucapkan Musa Tuhanku paling mengetahui

dengan/kepada siapa dia datang dengan petunjuk dari sisi-Nya
Al-Qashash:37

بِّىٓ أَْعَلُم َمن َجآَء ِبٱْلُهَدٰى  ُقل رَّ
kamu hendaklah mengatakan Tuhanku paling mengetahui orang dia

datang dengan petunjuk
Al-Qashash:85

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama benar

Al-Fath:28

ُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل رَُسوَلُهۥ ِبٱْلُهَدٰى َوِديِن ٱْلَحقِّ
dia yang (ia) mengutus rasul-nya dengan petunjuk dan agama yang

benar
Ash-Shaff:9
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۟ َرٰى تَْهتَُدوا َوَقاُلوا۟ ُكونُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ
dan mereka berkata adalah mereka yahudi atau nasrani mereka telah

mendapat petunjuk
Al-Baqarah:135 ۟ تَْهتَُدوا

إِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا۟ َوَما َعَلى ٱلرَُّسوِل إاِلَّ ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي َو
dan jika ditaatinya mereka telah mendapat petunjuk dan tidak

atas/terhadap rasul kecuali penyampaian nyata/terang
An-Nuur:54

َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk Al-Baqarah:53 تَْهتَُدوَن

 وأَِلُِتمَّ ِنْعَمِتى َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya / boleh

jadi kalian mereka mendapat petunjuk
Al-Baqarah:150

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن  َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi

kalian ayat-ayatNya agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Ali-Imran:103

ِتِهۦ َوٱتَِّبُعوهُ َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن  ٱلَِّذى يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه وََكلِمَٰ
yang mereka mempercayai kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan

ikutilah dia agar supaya kalian mereka mendapat petunjuk
Al-A'raaf:158

ًرا َوُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن  َوأَنْهَٰ
dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar supaya kalian mereka

mendapat petunjuk
An-Nahl:15

 َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسباًُل لََّعلَُّكْم تَْهتَُدوَن
dan dia menjadikan bagi kalian diatasnya jalan-jalan agar supaya

kalian mereka mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:10

أَتُِريُدوَن أَن تَْهُدوا۟ َمْن أََضلَّ الـلَّـُه
apakah kalian inginkan bahwa/akan memberi petunjuk orang

menyesatkan Allah
An-Nisa:88 ۟ تَْهُدوا

أَفَأَنَت تَْهِدى ٱْلُعْمىَ َوَلْو َكانُوا۟ اَل يُبِْصُروَن
apakah kamu memberi petunjuk buta walaupun adalah mereka tidak

mereka melihat
Yunus:43 تَْهِدى

إِنََّك اَل تَْهِدى َمْن أَْحبَبَْت
sesungguhnya kamu tidak memberi petunjuk siapa/orang (kamu[lk])

cintai/sukai
Al-Qashash:56

مَّ أَْو تَْهِدى ٱْلُعْمىَ أَفَأَنَت تُْسِمعُ ٱلصُّ
apakah maka kamu akan mendengar orang tuli atau memberi

petunjuk buta
Az-Zukhruf:40

َقاَل َكآلَّ إِنَّ َمِعىَ َربِّى َسيَْهِديِن
dia mengatakan sekali-kali tidak sesungguhnya bersama aku Tuhanku

(dia) akan memberi petunjuk kepadaku
Asy-Syu'araa':62 َسيَْهِديِن
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 َوَقاَل إِنِّى ذَاِهٌب إَِلىٰ َربِّى َسيَْهِديِن
dan dia mengucapkan sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku (dia)

akan memberi petunjuk kepadaku
Ash-Shaafaat:99

 إاِلَّ ٱلَِّذى فَطَرَِنى فَِإنَُّهۥ َسيَْهِديِن
kecuali yang (ia) telah menciptakan aku maka sesungguhnya dia (dia)

akan memberi petunjuk kepadaku
Az-Zukhruf:27

َسيَْهِديِهْم َويُْصلِحُ بَاَلُهْم
(ia) akan memberi petunjuk mereka dan menyebakan akan membuat

kebaikan keadaan mereka
Muhammad:5 َسيَْهِديِهْم

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه فَِبُهَدىُٰهُم ٱْقتَِدهْ
itulah mereka orang-orang yang dia mendapat petunjuk Allah maka

dengan ditunjukkan (oleh mereka) kamu tertariklah untuk mengikuti
dia

Al-An'aam:90 فَِبُهَدىُٰهُم

فََهَدى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ مِلَا ٱْختََلفُوا۟
maka dia memberi petunjuk Allah orang-orang yang mereka

mengimani tentang apamereka memperselisihkan
Al-Baqarah:213 فََهَدى

َوٱلَِّذى َقدََّر فََهَدٰى
dan yang (ia) telah sukses menetapkan maka dia memberi petunjuk Al-Alaa:3 فََهَدٰى

 َوَوَجَدَك َضآالًّ فََهَدٰى
dia (ia[lk]) mendapatimu sesat/bingung maka dia memberi petunjuk

Ad-Duha:7

َوأَمَّا ثَُموُد فََهَديْنَُٰهْم فَٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَعَمىٰ َعَلى ٱْلُهَدٰى
dan adapun kaum tsamud maka (kami) beri petunjuk mereka maka

(tetapi) mereka menyukai buta atas/terhadap yang menunjukkan
tersebut

Fush-Shilat:17
فََهَديْنَُٰهْم

ِمن ُدوِن الـلَّـِه فَٱْهُدوُهْم إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَجِحيمِ
dari selain Allah maka tunjukkan mereka kepada jalan jahim/naraka Ash-Shaafaat:23 فَٱْهُدوُهْم

إِنََّك َلتَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan

orang yang lurus
Asy-Syuura:52 َلتَْهِدٓى

إِنَّ َعَليْنَا َلْلُهَدٰى
sesungguhnya atas kami kesudahan/akherat Al-Lail:12 َلْلُهَدٰى

إِنَّآ إِن َشآَء الـلَّـُه مَلُْهتَُدوَن َو
dan sesungguhnya kami jika ia menghendaki Allah sungguh orang-

orang yang cepat mendapat petunjuk
Al-Baqarah:70 مَلُْهتَُدوَن
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 ِبَما َعِهَد ِعنَدَك إِنَّنَا مَلُْهتَُدوَن
dengan apa telah menjanjikan disisimu sesungguhnya kami sungguh

orang-orang yang cepat mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:49

َهُدوا۟ ِفينَا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا َوٱلَِّذيَن جَٰ
dan orang-orang yang mereka berjihad/berkerja keras dalam Kami

sungguh akan menunjukkan mereka jalan-jalan kami
Al-Ankabuut:69 َلنَْهِديَنَُّهْم

إِنَّ الـلَّـَه َلَهاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َو
dan sesungguhnya kami Allah sungguh memimpin orang-orang yang

mereka mengimani kepada jalan orang yang lurus
Al-Hajj:54 َلَهاِد

ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَن لَّْو يََشآُء الـلَّـُه َلَهَدى ٱلنَّاَس َجِميًعا
orang-orang yang mereka mengimani bahwa seandainya dia

kehendaki Allah tentu (dia) memberi petunjuk manusia semuanya
Arraad:31 َلَهَدى

فََلْو َشآَء َلَهَدىُٰكْم أَْجَمِعنَي
maka jika ia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kalian

mereka semuanya
Al-An'aam:149 َلَهَدىُٰكْم

َوَلْو َشآَء َلَهَدىُٰكْم أَْجَمِعنَي
dan jika ia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kalian

mereka semuanya
An-Nahl:9

َقاُلوا۟ َلْو َهَدىٰنَا الـلَّـُه َلَهَديْنَُٰكْم َسَوآٌء َعَليْنَآ
mereka berkata seandainya dia menunjuki kami Allah niscaya (kami)

dapat memberi petunjuk pada kalian sama saja atas (kami)
Ibrahim:21 َلَهَديْنَُٰكْم

إِنَُّهۥ َلُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي َو
dan sesungguhnya ia benar-benar petunjuk dan rahmat bagi para yang

beriman
An-Naml:77 َلُهًدى

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر لِتَْهتَُدوا۟ ِبَها ِفى ظُُلمَٰ
agar kalian mendapat petunjuk dengannya di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
Al-An'aam:97 ۟ لِتَْهتَُدوا

َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَى َلوآَْل أَْن َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan tidak adalah kami agar kami menujukkan jika tidak bahwa dia

menunjuki kami Allah
Al-A'raaf:43 لِنَْهتَِدَى

لَّْم يَُكِن الـلَّـُه لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم َسِبيالًۢ
tidak adalah Allah untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka

dan tidak untuk dia memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:137 لِيَْهِديَُهْم
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لِيَْغِفَر َلُهْم واََل لِيَْهِديَُهْم طَِريًقا
untuk dia memberi ampunan bagi/kepada mereka dan tidak untuk dia

memberi petunjuk kepada mereka jalan
An-Nisa:168

َوَما َكانُوا۟ ُمْهتَِديَن
dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk Al-Baqarah:16 ُمْهتَِديَن

 َقْد َضلُّوا۟ َوَما َكانُوا۟ ُمْهتَِديَن
sungguh telah mereka telah sesat dan tidak adalah mereka orang-

orang yang mendapat petunjuk
Al-An'aam:140

 َوَما َكانُوا۟ ُمْهتَِديَن
dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk

Yunus:45

ا قََٰل أََوَلْو ِجئْتُُكم ِبأَْهَدٰى ِممَّ
dia mengatakan atau setiap dia telah datang kepada kalian dia telah

datang kepada kalian dengan petunjuk
Az-Zukhruf:24 ا ِممَّ

نُْهْم فَِٰسُقوَن ْهتٍَد وََكِثيٌر مِّ فَِمنُْهم مُّ
dan diantara mereka orang yang menjadi mendapat petunjuk dan

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:26 ْهتٍَد مُّ

أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهُم ٱأْلَْمُن َوُهم مُّْهتَُدوَن
itulah mereka bagi mereka keamanan dan mereka para yang

mendapat petunjuk
Al-An'aam:82 ْهتَُدوَن مُّ

 َويَْحَسبُوَن أَنَُّهم مُّْهتَُدوَن
dan mereka mengira sesungguhnya mereka para yang mendapat

petunjuk
Al-A'raaf:30

ْهتَُدوَن  ٱتَِّبُعوا۟ َمن الَّ يَْسـَُٔلُكْم أَْجًرا َوُهم مُّ
kalian hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti orang tidak ia
minta kepada pahala dan mereka para yang mendapat petunjuk

YaaSiin:21

ْهتَُدوَن إِنَّا َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهم مُّ  َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka

para yang mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:22

ْهتَُدوَن ِبيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهم مُّ إِنَُّهْم َليَُصدُّونَُهْم َعِن ٱلسَّ  َو
dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi dari jalan dan

mereka mengira sesungguhnya mereka para yang mendapat petunjuk
Az-Zukhruf:37

َولَِٰكن َجَعْلنَُٰه نُورًا نَّْهِدى ِبِهۦ َمن نََّشآُء ِمْن ِعبَاِدنَا
akan tetapi telah kami jadikannya cahaya memberi petunjuk
dengannya siapa dia menghendaki dari hamba-hamba kami

Asy-Syuura:52 نَّْهِدى
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إِنََّمآ أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْومٍ َهاٍد
sesungguhnya hanyalah kaum (ia[lk]) sungguh-sungguh memberi

peringatan dan bagi tiap-tiap kaum/orang-orang orang yang memberi
petunjuk

Arraad:7 َهاٍد

 أَفََمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلىٰ ُكلِّ نَفْسٍۭ َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
maka siapkah yang dia yang menegakkan atas/terhadap setiap

jiwa/orang dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak
baginya dari orang yang memberi petunjuk

Arraad:33

 َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Az-Zumar:23

 َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Az-Zumar:36

 َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمْن َهاٍد
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak ada baginya dari

orang yang memberi petunjuk
Ghafir:33

َمن يُْضلِِل الـلَّـُه فَاَل َهاِدَى َلُهۥ
barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak (ia[lk]) yang

memberi petunjuk baginya
Al-A'raaf:186 َهاِدَى

وََكفَىٰ ِبَربَِّك َهاِديًا َونَِصيًرا
dan cukuplah dengan tuhanmu (ia[lk]) yang memberi

petunjuk/pemimpin dan penolong
Al-Furqon:31 َهاِديًا

إِن َكانَْت َلَكِبيرَةً إاِلَّ َعَلى ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه َو
dan sebenarnya adalah ia sungguh berat kecuali atas/terhadap orang-

orang yang dia mendapat petunjuk Allah
Al-Baqarah:143 َهَدى

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدى الـلَّـُه فَِبُهَدىُٰهُم ٱْقتَِدهْ
itulah mereka orang-orang yang dia mendapat petunjuk Allah maka

dengan ditunjukkan (oleh mereka) kamu tertariklah untuk mengikuti
dia

Al-An'aam:90

لََٰلُة فَِمنُْهم مَّْن َهَدى الـلَّـُه َوِمنُْهم مَّْن َحقَّْت َعَليِْه ٱلضَّ
maka diantara mereka orang dia mendapat petunjuk Allah dan

diantara mereka orang pasti atasnya kesesatan
An-Nahl:36

لََٰلُة فَِريًقا َهَدٰى َوفَِريًقا َحقَّ َعَليِْهُم ٱلضَّ
segolongan/sebagian dia mendapat petunjuk dan segolongan

haq/pasti atas mereka kesesatan
Al-A'raaf:30 َهَدٰى

 َقاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعطَىٰ ُكلَّ َشىٍْء َخْلَقُهۥ ثُمَّ َهَدٰى
dia mengatakan tuhan kami yang ia memberikan tiap-tiap sesuatu

penciptaannya kemudian dia mendapat petunjuk
Thaahaa:50
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 َوأََضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُهۥ َوَما َهَدٰى
dan (ia) telah menyesatkan / menghapuskan lah fir'aun kaumnya dan

tidak dia mendapat petunjuk
Thaahaa:79

َولِتُْكِمُلوا۟ ٱْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم
dan agar disempurnakan bilangan dan hendaklah diagungkan Allah

atas/terhadap apa dia telah memberi petunjuk kepada kalian
Al-Baqarah:185 َهَدىُٰكْم

 َوٱذُْكُروهُ َكَما َهَدىُٰكْم
dan kalian hendaklah berdzikir padaNya sebagaimana dia telah

memberi petunjuk kepada kalian
Al-Baqarah:198

ِر ٱمْلُْحِسِننَي لِتَُكبُِّروا۟ الـلَّـَه َعَلىٰ َما َهَدىُٰكْم َوبَشِّ
supaya diagungkan Allah atas/terhadap apa dia telah memberi

petunjuk kepada kalian dan beritakanlah orang-orang yang berbuat
kebaikan

Al-Hajj:37

ِدِقنَي ِن إِن ُكنتُْم صَٰ يمَٰ أَْن َهَدىُٰكْم لِإْلِ
bahwa dia telah memberi petunjuk kepada kalian kepada keimanan

jika adalah kalian para yang membenarkan
Al-Hujuraat:17

َونُرَدُّ َعَلىٰٓ أَْعَقاِبنَا بَْعَد إِذْ َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan kami dikembalikan atasku/terhadapku tumit-tumit kami sesudah

ketika dia menunjuki kami Allah
Al-An'aam:71 َهَدىٰنَا

ذَا َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َهَدىٰنَا لِهَٰ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang dia menunjuki kami

kepada ini
Al-A'raaf:43

َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَى َلوآَْل أَْن َهَدىٰنَا الـلَّـُه
dan tidak adalah kami agar kami menujukkan jika tidak bahwa dia

menunjuki kami Allah
Al-A'raaf:43

َوَقْد َهَدىٰنَا ُسبَُلنَا َوَلنَْصِبَرنَّ َعَلىٰ َمآ َءاذَيْتُُمونَا
dan/padahal sesungguhnya dia menunjuki kami jalan-jalan kami dan

sungguh akan bersabar atas/terhadap apa (mereka) telah menyakiti
kami

Ibrahim:12

َقاُلوا۟ َلْو َهَدىٰنَا الـلَّـُه َلَهَديْنَُٰكْم َسَوآٌء َعَليْنَآ
mereka berkata seandainya dia menunjuki kami Allah niscaya (kami)

dapat memberi petunjuk pada kalian sama saja atas (kami)
Ibrahim:21

َوَقْد َهَدىِٰن وآََل أََخاُف َما تُْشرُِكوَن ِبِهۦٓ
dan sesungguhnya dia telah memberi petunjuk padaku dan tidak aku

takut apa kalian mempersekutukan dengannya
Al-An'aam:80 َهَدىِٰن

ُقْل إِنَِّنى َهَدىِٰنى َربِّىٓ إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku dia telah memberi

petunjuk padaku Tuhanku kepada jalan orang yang lurus
Al-An'aam:161 َهَدىِٰنى
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أَْو تَُقوَل َلْو أَنَّ الـلَّـَه َهَدىِٰنى َلُكنُت ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
atau mengatakan kalau bahwasanya Allah dia telah memberi petunjuk

padaku tentu aku adalah dari/termasuk orang-orang yang bertakwa
Az-Zumar:57

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َهَدىُٰهُم الـلَّـُه َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب
itulah mereka orang-orang yang (dia) memberi petunjuk kepada

mereka Allah dan mereka itu mereka orang-orang yang mempunyai
akal/fikiran

Az-Zumar:18
َهَدىُٰهُم

َوَما َكاَن الـلَّـُه لِيُِضلَّ َقْومًۢا بَْعَد إِذْ َهَدىُٰهْم
dan tidak adalah dia Allah sungguh dia menyesatkan kaum sesudah

ketika (dia) memberi petunjuk mereka
At-Taubah:115 َهَدىُٰهْم

َربَّنَا اَل تُزِغْ ُقُلوبَنَا بَْعَد إِذْ َهَديْتَنَا
ya tuhan kami tidak kamu hendak memalingkan hati kami sesudah

tatkala kamu telahmemberi petunjuk pada kami
Ali-Imran:8 َهَديْتَنَا

َق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub setiap kami

memberikan petunjuk dan Nuh
Al-An'aam:84 َهَديْنَا

َن يَِّتِهۦ َداُوۥَد َوُسَليْمَٰ َهَديْنَا ِمن َقبُْل َوِمن ذُرِّ
kami memberikan petunjuk dan sebelum dan dari keturunannya daud

dan sulaiman
Al-An'aam:84

ْن َهَديْنَا َوٱْجتَبَيْنَآ إِْسرَِٰٓءيَل َوِممَّ يَِّة إِبْرَِٰهيَم َو َوِمن ذُرِّ
dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan diantara orang kami

memberikan petunjuk dan Kami telah pilih
Maryam:58

إِمَّا َكفُوًرا ِبيَل إِمَّا َشاِكًرا َو إِنَّا َهَديْنَُٰه ٱلسَّ
sesungguhnya kami (kami) memberi petunjuk padanya jalan

terkadang/adakalanya yang mensyukuri dan terkadang kekafiran /
keingkaran

Al-Insaan:3
َهَديْنَُٰه

ِكنَي أَْو َعْدُل يَْحُكُم ِبِهۦ ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًۢا بَٰلِغَ ٱْلَكْعبَِة أَْو َكفَّٰرَةٌ طََعاُم َمسَٰ
ia memberi keputusan dengannya dua orang keadilan diantara kalian

pengorbanan yang menyampaikan KaXbah ataudenda makanan
orang-orang miskin atau tebusan / keadilan

Al-Maidah:95
َهْديًۢا

ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي
petunjuk bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan Al-Baqarah:2 ُهًدى

بِِّهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َعَلىٰ ُهًدى مِّن رَّ
itulah mereka atas/terhadap petunjuk dari Tuhan mereka

Al-Baqarah:5

 فَِإمَّا يَأِْتيَنَُّكم مِّنِّى ُهًدى
maka jika sungguh ia datang kepadamu daripadaKu petunjuk

Al-Baqarah:38
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ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنٍَٰت مَِّن ٱْلُهَدٰى َوٱْلفُرَْقاِن
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari yang

menunjukkan tersebut dan Furqan (pembeda)
Al-Baqarah:185

ِمن َقبُْل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنزََل ٱْلفُرَْقاَن
dari sebelum petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan al

furqan/pembeda
Ali-Imran:4

إِنَّآ أَنزَْلنَا ٱلتَّْوَرىَٰة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر
sesungguhnya kami kami telah menurunkan taurat di dalamnya

petunjuk dan cahaya
Al-Maidah:44

نجِيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوَءاتَيْنَُٰه ٱإْلِ
dan kami telah memberinya Injil tentang (kebenaran) itu petunjuk

dan cahaya
Al-Maidah:46

ُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

Al-A'raaf:52

َوِفى نُْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربِِّهْم يَرَْهبُوَن
dan dalam batu tulisnya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang

mereka kepada tuhan mereka takut
Al-A'raaf:154

َوَءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan kami berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi

Bani Israil
Al-Isra:2

 إِنَُّهْم ِفتْيٌَة َءاَمنُوا۟ ِبَربِِّهْم َوزِْدنَُٰهْم ُهًدى
sesungguhnya mereka pemuda-pemuda mereka mengimani kepada

tuhan mereka dan (kami) tambahkan mereka petunjuk
Al-Kahfi:13

َويَِزيُد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ ُهًدى َوٱْلبَِٰقيَُٰت
dan menambah Allah orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk

petunjuk dan yang kekal
Maryam:76

 أَْو أَِجُد َعَلى ٱلنَّاِر ُهًدى
atau aku mendapati atas/terhadap api petunjuk

Thaahaa:10

 فَِإمَّا يَأِْتيَنَُّكم مِّنِّى ُهًدى
maka adapun/jika sungguh ia datang kepadamu dari pada-Ku

petunjuk
Thaahaa:123

ِنيٍر واََل ُهًدى واََل ِكتٍَٰب مُّ
dan tidak/tanpa petunjuk dan tidak/tanpa kitab bercahaya/terang

Al-Hajj:8

إِنََّك َلَعَلىٰ ُهًدى مُّْستَِقيمٍ
sesungguhnya kamu benar-benar di atas petunjuk orang yang lurus

Al-Hajj:67

ُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
petunjuk dan kabar gembira bagi para yang beriman

An-Naml:2
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ِن ٱتَّبَعَ َهَوىُٰه ِبَغيِْر ُهًدى مَِّن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapakah lebih sesat daripada siapa dia sungguh-sungguh

mengikuti hawa nafsunya dengan tidak/tanpa petunjuk dari Allah
Al-Qashash:50

ُهًدى َورَْحَمًة لِّْلُمْحِسِننَي
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

Luqman:3

بِِّهْم أُ۟ولَِٰٓئَك َعَلىٰ ُهًدى مِّن رَّ
itulah mereka atas/terhadap petunjuk dari Tuhan mereka

Luqman:5

ِنيٍر واََل ُهًدى واََل ِكتٍَٰب مُّ
dan tanpa petunjuk dan tidak kitab memberi penerangan

Luqman:20

َوَجَعْلنَُٰه ُهًدى لِّبَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan (kami) jadikannya petunjuk bagi Bani Israil

As-Sajdah:23

إِنَّآ أَْو إِيَّاُكْم َلَعَلىٰ ُهًدى  ُقِل الـلَّـُه َو
kamu hendaklah mengatakan Allah dan sesungguhnya kami atau

kepada kalian benar-benar di atas petunjuk
Saba':24

ُهًدى َوِذْكَرٰى أِلُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
petunjuk dan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran

Ghafir:54

ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُهًدى َوِشفَآٌء
kamu hendaklah mengatakan dia bagi orang-orang yang mereka

mengimani petunjuk dan penyembuh/penawar
Fush-Shilat:44

ذَا ُهًدى َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم هَٰ
ini petunjuk dan orang-orang yang mereka mengingkari terhadap

ayat-ayat tuhan mereka
Al-Jaatsiyah:11

َوٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ زَاَدُهْم ُهًدى َوَءاتَىُٰهْم تَْقَوىُٰهْم
dan orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk (ia) menambah

mereka petunjuk dan dia memberi mereka ketakwaan mereka[lk]
Muhammad:17

فََمن تَِبعَ ُهَداَى
maka barang siapa dia mengikuti petunjuk-ku Al-Baqarah:38 ُهَداَى

فََمِن ٱتَّبَعَ ُهَداَى فَاَل يَِضلُّ واََل يَْشَقىٰ
maka barangsiapa dia sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-ku maka

dia tidak akan menyesesatkan dan dia tidak mencelakakan
Thaahaa:123

ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-Baqarah:120 ُهَدى

ُقْل إِنَّ ٱْلُهَدٰى ُهَدى الـلَّـِه أَن يُؤْتَىٰٓ أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang menunjukkan

tersebut petunjuk Allah bahwa dia memberikan seorang
Ali-Imran:73
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ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-An'aam:71

ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

dari/diantara hamba-hambanya
Al-An'aam:88

ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

Az-Zumar:23

َوَلْو ِشئْنَا َلَءاتَيْنَا ُكلَّ نَفٍْس ُهَدىَٰها
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) memberikan tiap-tiap

jiwa/orang petunjuknya
As-Sajdah:13 ُهَدىَٰها

لَّيَْس َعَليَْك ُهَدىُٰهْم
bukankah atas kamu dia menunjukkan mereka Al-Baqarah:272 ُهَدىُٰهْم

إِن تَْحرِْص َعَلىٰ ُهَدىُٰهْم فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمن يُِضلُّ
jika sangat mengharapkan atas/terhadap dia menunjukkan mereka

maka sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang disesatkan
An-Nahl:37

فََقْد ُهِدَى إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka sesungguhnya telah dia telah mendapat petunjuk kepada jalan

orang yang lurus
Ali-Imran:101 ُهِدَى

َوأَْهِديََك إَِلىٰ َربَِّك فَتَْخَشىٰ
dan (aku) tunjukkan/pimpin kamu kepada tuhanmu maka (supaya

takut
An-Naziaat:19 َوأَْهِديََك

َوتَْهِدى َمن تََشآُء أَنَت َولِيُّنَا فَٱْغِفْر َلنَا
dan memberi petunjuk aku siapa kamu menghendaki Engkau

pelindung kami maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami
Al-A'raaf:155 َوتَْهِدى

َوَلَهَديْنَُٰهْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan pasti kami memberi petunjuk mereka jalan orang yang lurus An-Nisa:68 َوَلَهَديْنَُٰهْم

ثُمَّ ٱْجتَبَُٰه َربُُّهۥ فَتَاَب َعَليِْه َوَهَدٰى
kemudian (dia) memilihnya tuhannya maka ia menerima taubat

atasnya dan (dia) memberi petunjuk
Thaahaa:122 َوَهَدٰى

َنُْعِمِه ٱْجتَبَىُٰه َوَهَدىُٰه إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ َشاِكًرا ألِّ
yang mensyukuri untuk nikmatnya (dia) memilihnya dan (dia)

memberi petunjuk kepadanya kepada jalan orang yang lurus
An-Nahl:121 َوَهَدىُٰه

َوَهَديْنَُٰه ٱلنَّْجَديِْن
dan kami telah menunjukkannya dua jalan Al-Balad:10 َوَهَديْنَُٰه
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رََٰط ٱمْلُْستَِقيَم َوَهَديْنَُٰهَما ٱلصِّ
dan (kami) memberi petunjuk keduanya jalan orang-orang yang

lurus/benar

Ash-
Shaafaat:118

َوَهَديْنَُٰهَما
َوٱْجتَبَيْنَُٰهْم َوَهَديْنَُٰهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ

dan Kami telah memilih mereka dan kami memberi petunjuk
keduanya kepada jalan orang yang lurus

Al-An'aam:87 َوَهَديْنَُٰهْم
َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي

dan petunjuk dan kabar gembira bagi para yang beriman Al-Baqarah:97 َوُهًدى
َلِمنَي ُمبَارًَكا َوُهًدى لِّْلعَٰ

yang berusaha untuk diberkati dan petunjuk untuk seluruh alam
Ali-Imran:96

ذَا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتَِّقنَي هَٰ
ini tambahan penerangan bagi manusia dan petunjuk dan pelajaran

bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:138

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa (Kitab)
antara dua tangannya/sebelumnya dari taurat dan petunjuk dan

pelajaran bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Maidah:46

َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعُلونَُهۥ َقرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخفُوَن َكِثيًرا
dan petunjuk bagi manusia jadikannya lembaran-lembaran kertas

diperlihatkannya[pr] dan disembunyikan sangat banyak
Al-An'aam:91

َوتَفِْصياًل لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة
dan penjelasan besar bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat

Al-An'aam:154

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة فََقْد َجآَءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
maka sesungguhnya telah ia datang kepada kalian bukti nyata dari

tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat
Al-An'aam:157

بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن ذَا بََصآِئُر ِمن رَّ هَٰ
ini pandangan/bukti nyata dari tuhan kalian dan petunjuk dan rahmat

bagi kaum/orang-orang mereka beriman
Al-A'raaf:203

ُدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمؤِْمِننَي َا ِفى ٱلصُّ َوِشفَآٌء ملِّ
dan penyembuh/penawar bagi apa (penyakit) di dalam dada dan

petunjuk dan rahmat bagi para yang beriman
Yunus:57

َوتَفِْصيَل ُكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan menjelaskan setiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka beriman
Yusuf:111

َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْومٍ يُؤِْمنُوَن
dan petunjuk dan rahmat bagi kaum/orang-orang mereka beriman

An-Nahl:64
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َونَزَّْلنَا َعَليَْك ٱْلِكتََٰب ِتبْيَٰنًا لُِّكلِّ َشىٍْء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
dan (kami) menurunkan atas kamu kitab penjelasan / pemberitahuan

bagi tiap-tiap sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri

An-Nahl:89

لِيُثَبَِّت ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوُهًدى َوبُْشَرٰى لِْلُمْسلِِمنَي
untuk diteguhkan (ia[pr]) orang-orang yang mereka mengimani dan

petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
An-Nahl:102

ُروَن َوُهًدى َورَْحَمًة لََّعلَُّهْم يَتَذَكَّ
dan petunjuk dan rahmat boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan

ingat/mengambil pelajaran
Al-Qashash:43

ِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن ذَا بَصَٰٓ هَٰ
ini pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:20

َوُهُدٓوا۟ إَِلى ٱلطَّيِِّب ِمَن ٱْلَقْوِل
dan diberi petunjuk/dipimpin kepada kebaikan dari perkataan Al-Hajj:24 ۟ َوُهُدٓوا

َوُهُدٓوا۟ إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَحِميِد
dan diberi petunjuk/dipimpin kepada jalan terpuji

Al-Hajj:24

يُِضلُّ ِبِهۦ َكِثيًرا َويَْهِدى ِبِهۦ َكِثيًرا
disesatkan dengannya sangat banyak dan memberi petunjuk

dengannya sangat banyak
Al-Baqarah:26 َويَْهِدى

َويَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan memberi petunjuk orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang

yang lurus
Yunus:25

َويَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم
dan memberi petunjuk siapa dia kehendaki dan dia maha perkasa

maha bijaksana
Ibrahim:4

َولَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
akan tetapi disesatkan siapa dia kehendaki dan memberi petunjuk

siapa dia kehendaki
An-Nahl:93

فَِإنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدى َمن يََشآُء
maka sesungguhnya Allah disesatkan dari dia kehendaki dan

memberi petunjuk dari dia kehendaki
Faathir:8

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orang dia kehendaki

Al-
Muddaththir:31
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ُقْل إِنَّ الـلَّـَه يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمْن أَنَاَب
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya Allah disesatkan siapa

dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadaNya siapa taubat
Arraad:27 َويَْهِدٓى

ُهَو ٱْلَحقَّ َويَْهِدٓى إَِلىٰ ِصرَِٰط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميِد
dia benar dan memberi petunjuk kepada jalan sangat perkasa Maha

Terpuji
Saba':6

يَْجتَِبىٓ إَِليِْه َمن يََشآُء َويَْهِدٓى إَِليِْه َمن يُِنيُب
Dia memilih kepadanya siapa yang dia kehendaki dan memberi

petunjuk kepadanya siapa dikembalikanlah (olehnya)
Asy-Syuura:13

ِعيِر َويَْهِديِه إَِلىٰ َعذَاِب ٱلسَّ
dan memimpinnya kepada azab nyala api/neraka Al-Hajj:4 َويَْهِديِه

َويَْهِديِهْم إَِليِْه ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan dia memberi petunjuk kepadaNya jalan orang yang lurus An-Nisa:175 َويَْهِديِهْم

َويَْهِديِهْم إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan dia memberi petunjuk kepada jalan orang yang lurus

Al-Maidah:16

َويُِتمَّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َويَْهِديََك ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan memberi petunjuk

kepadamu jalan orang yang lurus
Al-Fath:2 َويَْهِديََك

َويَْهِديَُكْم ُسنَنَ ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم
dan memberi petunjuk kepada kalian jalan orang-orang yang dari

sebelum kalian
An-Nisa:26 َويَْهِديَُكْم

َولِتَُكوَن َءايًَة لِّْلُمؤِْمِننَي َويَْهِديَُكْم ِصرَٰطًا مُّْستَِقيًما
dan agar menjadi ayat/bukti bagi para yang beriman dan memberi

petunjuk kepada kalian jalan orang yang lurus
Al-Fath:20

۟ ْهَر ٱْلَحرَاَم َوٱْلَهْدَى َوٱْلَقلَِٰٓئَد ذَٰلَِك لِتَْعَلُمٓوا َوٱلشَّ
dan bulan suci dan binatang kurban dan binatang yang diberi kalung

itu supayakalian mengetahui
Al-Maidah:97 َوٱْلَهْدَى

َوٱْلَهْدَى َمْعُكوفًا أَن يَبُْلغَ َمِحلَُّهۥ
dan hewan kurban (ia[lk]) yang ditekuni bahwa sampai tempatnya

Al-Fath:25

إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْكتُُموَن َمآ أَنزَْلنَا ِمَن ٱْلبَيِّنَِٰت َوٱْلُهَدٰى
sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa kami

telah menurunkan dari keterangan/keterangan dan petunjuk
Al-Baqarah:159 َوٱْلُهَدٰى
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رَِٰط فَٱْحُكم بَيْنَنَا ِبٱْلَحقِّ واََل تُْشِطْط َوٱْهِدنَآ إَِلىٰ َسَوآِء ٱلصِّ
maka kamu hendaklah putuskan di antara kami dengan benar dan
tidak dilewatkan batas/disimpangkan dan tunjukilah kami kepada

tengah jalan

Shaad:22
َوٱْهِدنَآ

أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ يَِهدِّٓى إآِلَّ أَن يُْهَدٰى
bahwa sungguh-sungguh diikuti siapkah yang tidak memberi

petunjuk aku kecuali agar diberi petunjuk
Yunus:35 يَِهدِّٓى

ذَآ إِفٌْك َقِديٌم إِذْ َلْم يَْهتَُدوا۟ ِبِهۦ فََسيَُقوُلوَن هَٰ َو
dan karena tidak mendapat petunjuk dengannya maka (mereka) akan

mengatakan ini perpalingan / kebohongan keteguhan / lama
Al-Ahqaaf:11 ۟ يَْهتَُدوا

أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعِقُلوَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah walaupun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang
mereka tidak mereka menggunakan akal sesuatu dan tidak mereka

mendapat petunjuk

Al-Baqarah:170
يَْهتَُدوَن

اَل يَْستَِطيُعوَن ِحيَلًة واََل يَْهتَُدوَن َسِبياًل
tidak mereka mentaati daya upaya dan tidak mereka mendapat

petunjuk jalan
An-Nisa:98

 أََوَلْو َكاَن َءابَآؤُُهْم اَل يَْعَلُموَن َشيْـًٔا واََل يَْهتَُدوَن
apakah meskipun adalah dia bapak-bapak mereka / nenek moyang

mereka tidak mereka mengetahui sesuatu dan tidak mereka mendapat
petunjuk

Al-Maidah:104

ٍت َوِبٱلنَّْجمِ ُهْم يَْهتَُدوَن  َوَعلَٰمَٰ
dan tanda-tanda dan dengan bintang mereka mereka mendapat

petunjuk
An-Nahl:16

 َوَجَعْلنَا ِفيَها ِفَجاًجا ُسباًُل لََّعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan kami menjadikan didalamnya (bumi) beberapa jurusan jalan-

jalan boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Anbiyaa':31

 َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab boleh jadi mereka

mereka mendapat petunjuk

Al-
Mu'minuun:49

ِبيِل فَُهْم اَل يَْهتَُدوَن  فََصدَُّهْم َعِن ٱلسَّ
lalu telah benar-benar menghalangi mereka dari jalan maka mereka

tidak mereka mendapat petunjuk
An-Naml:24

 أَتَْهتَِدٓى أَْم تَُكوُن ِمَن ٱلَِّذيَن اَل يَْهتَُدوَن
apakah dia mengenal atau adalah kalian dari/termasuk orang-orang

yang tidak mereka mendapat petunjuk
An-Naml:41

 َوَرأَُوا۟ ٱْلَعذَاَب َلْو أَنَُّهْم َكانُوا۟ يَْهتَُدوَن
dan (mereka) melihat azab / siksa sekiranya sesungguhnya mereka

adalah mereka mereka mendapat petunjuk
Al-Qashash:64
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 مِّن َقبْلَِك َلَعلَُّهْم يَْهتَُدوَن
dari sebelum kamu boleh jadi mereka mereka mendapat petunjuk

As-Sajdah:3

فََلن يَْهتَُدٓوا۟ إِذًا أَبًَدا
maka tidak mendapat petunjuk jika demikian selama-lamanya Al-Kahfi:57 ۟ يَْهتَُدٓوا

فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka

sesungguhnya hanyalah (dia) mendapat petunjuk untuk diri sendiri
Yunus:108 يَْهتَِدى

مَِّن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya

hanyalah (dia) mendapat petunjuk untuk diri sendiri
Al-Isra:15

َوأَْن أَتُْلَوا۟ ٱْلُقرَْءاَن فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
dan supaya membacakan al quran maka barangsiapa (ia[lk])

mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya (dia) mendapat petunjuk
untuk diri sendiri

An-Naml:92

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن َوِمن َقْومِ ُموَسىٰٓ أُمَّ
dan dari kaum Musa ummat memberi petunjuk dengan hak dan

dengannya (hak) mereka mengadili
Al-A'raaf:159 يَْهُدوَن

ٌة يَْهُدوَن ِبٱْلَحقِّ َوِبِهۦ يَْعِدُلوَن ْن َخَلْقنَآ أُمَّ َوِممَّ
dan diantara orang (kami) menciptakan umat memberi petunjuk

dengan benar dan dengannya mereka mengadili
Al-A'raaf:181

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْهْم ِفْعَل ٱْلَخيْرَِٰت َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada
mereka perbuatan kebaikan

Al-Anbiyaa':73

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم أَِئمَّ
dan kami menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami
As-Sajdah:24

۟ فََقاُلٓوا۟ أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا۟ َوتََولَّوا
maka mereka mengatakan apakah manusia memberi petunjuk kepada

kami lalu (mereka) mengingkari dan memalingkan
At-Taghaabun:6 يَْهُدونَنَا

أََو َلْم يَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد أَْهلَِهآ
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi orang-orang yang mereka

mewarisi bumi/negeri dari sesudah keluarganya
Al-A'raaf:100 يَْهِد

َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِدى
barang siapa dia menunjukkan Allah maka dia orang yang mendapat

petunjuk
Al-A'raaf:178
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َوَمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد َوَمن يُْضلِْل
dan barangsiapa dia menunjukkan Allah maka dia orang yang

mendapat petunjuk dan barangsiapa disesatkan
Al-Isra:97

ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد
itu dari tanda-tanda Allah barang siapa dia menunjukkan Allah maka

dia orang yang mendapat petunjuk
Al-Kahfi:17

أَفََلْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah maka tidak dia menunjukkan bagi mereka berapa banyak

kami membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
Thaahaa:128

أََو َلْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi mereka berapa banyak kami

membinasakan dari sebelum mereka
As-Sajdah:26

َوَمن يَْهِد الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن مُِّضلٍّ
dan barang siapa dia menunjukkan Allah maka tidak baginya dari

seorang yang menyesatkan
Az-Zumar:37

َوَمن يُؤِْمۢن ِبالـلَّـِه يَْهِد َقْلبَُهۥ َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan barangsiapa beriman kepada Allah dia menunjukkan hatinya dan

Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

At-
Taghaabun:11

آ أَفََل َقاَل َلِئن لَّْم يَْهِدِنى َربِّى فََلمَّ
maka ketika ia membenam dia mengatakan sungguh jika tidak dia

memberi petunjuk kepadaku Tuhanku
Al-An'aam:77 يَْهِدِنى

يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapadia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:142 يَْهِدى

يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan orang yang

lurus
Al-Baqarah:213

فَبُِهَت ٱلَِّذى َكفََر َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia telah dihilangankan akal yang ia mengingkari dan Allah

tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi
Al-Baqarah:258

ِفِريَن َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

Al-Baqarah:264

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء
akan tetapi Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki

Al-Baqarah:272

ِنِهْم َكيَْف يَْهِدى الـلَّـُه َقْوًما َكفَُروا۟ بَْعَد إِيمَٰ
bagaimana menurut dia menunjukkan Allah kaum mereka

mengingkari sesudah iman mereka
Ali-Imran:86
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َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ali-Imran:86

لَٰمِ يَْهِدى ِبِه الـلَّـُه َمِن ٱتَّبَعَ رِْضوَٰنَُهۥ ُسبَُل ٱلسَّ
dia menunjukkan dengannya Allah orang dia sungguh-sungguh

mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan/kedamaian
Al-Maidah:16

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Maidah:51

ِفِريَن إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang

/ kafir
Al-Maidah:67

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْسَمُعوا۟ َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

dengarkanlah dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang
yang sewenang-wenang

Al-Maidah:108

ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

dari/diantara hamba-hambanya
Al-An'aam:88

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-An'aam:144

اَل يَْستَُوۥَن ِعنَد الـلَّـِه َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
tidak menyamakan disisi Allah dan Allah tidak dia menunjukkan

kaum yang mendzalmi
At-Taubah:19

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dam Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:24

ِفِريَن َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum para pembangkang / kafir

At-Taubah:37

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
At-Taubah:80

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

At-Taubah:109

ُقِل الـلَّـُه يَْهِدى لِْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan Allah dia menunjukkan terhadap

kebenaran
Yunus:35

َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َكيَْد ٱْلَخآِئِننَي
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan tipu daya orang-

orang yang berkhianat
Yusuf:52
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إِن تَْحرِْص َعَلىٰ ُهَدىُٰهْم فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمن يُِضلُّ
jika sangat mengharapkan atas/terhadap dia menunjukkan mereka

maka sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang disesatkan
An-Nahl:37

ِفِريَن َوأَنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلكَٰ
dan bahwasannya Allah tidak dia menunjukkan kaum para

pembangkang / kafir
An-Nahl:107

ذَا ٱْلُقرَْءاَن يَْهِدى لِلَِّتى ِهىَ أَْقَوُم إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini al quran dia menunjukkan bagi yang dia

paling/lebih lurus
Al-Isra:9

َوأَنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يُِريُد
dan bahwasannya Allah dia menunjukkan siapa dia menghendaki

Al-Hajj:16

نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر يَْهِدى الـلَّـُه لِنُورِِهۦ َمن يََشآُء
cahaya atas/terhadap cahaya dia menunjukkan Allah kepada cahaya-

Nya orang/siapa dia kehendaki
An-Nuur:35

َوالـلَّـُه يَْهِدى َمن يََشآُء إَِلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
dan Allah dia menunjukkan orang/siapa dia kehendaki kepada jalan

orang yang lurus
An-Nuur:46

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Qashash:50

َولَِٰكنَّ الـلَّـَه يَْهِدى َمن يََشآُء َوُهَو أَْعَلُم ِبٱمْلُْهتَِديَن
akan tetapi Allah dia menunjukkan siapa/orang dia kehendaki dan dia

paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk
Al-Qashash:56

فََمن يَْهِدى َمْن أََضلَّ الـلَّـُه
maka barang siapa dia menunjukkan orang menyesatkan Allah

Ar-Ruum:29

ِبيَل ذَٰلُِكْم َقْوُلُكم ِبأَفْوَِٰهُكْم َوالـلَّـُه يَُقوُل ٱْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدى ٱلسَّ
yang demikian itu bagi kalian perkataan kalian dengan mulut-mulut

kalian dan Allah dia mengatakan benar dan dia dia menunjukkan
jalan

Al-Ahzab:4

ِذٌب َكفَّاٌر إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو كَٰ
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan orang dia (ia[lk]) yang

mendustakan orang yang sangat ingkar
Az-Zumar:3

ذَٰلَِك ُهَدى الـلَّـِه يَْهِدى ِبِهۦ َمن يََشآُء
itu petunjuk Allah dia menunjukkan dengannya siapa dia kehendaki

Az-Zumar:23

نَُهۥٓ إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب َوَقاَل رَُجٌل مُّؤِْمٌن مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيمَٰ
dan dia mengucapkan seorang laki-laki orang yang beriman dari

keluarga/pengikut fir'aun menyembunyikan imannya sesungguhnya
Allah tidak dia menunjukkan orang dia yang sungguh-sungguh

melampaui batas pendusta

Ghafir:28
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إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Ahqaaf:10

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang sewenang-

wenang
Ash-Shaff:5

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
baginya tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Ash-Shaff:7

َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱلظَّٰلِِمنَي
dan Allah tidak dia menunjukkan kaum yang mendzalmi

Al-Jumu'ah:5

إِنَّ الـلَّـَه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
sesungguhnya Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang yang

sewenang-wenang

Al-
Munaafiquun:6

ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ
kamu hendaklah mengatakan apakah dari sekutu-sekutu kamu orang

dia menunjukkan kepada hak/kebenaran
Yunus:35 يَْهِدٓى

أَفََمن يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ أََحقُّ
maka siapkah yang dia menunjukkan kepada kebenaran lebih berhak

Yunus:35

إَِلىٰ طَِريٍق مُّْستَِقيمٍ يَْهِدٓى إَِلى ٱْلَحقِّ َو
dia menunjukkan kepada kebenaran dan kepada benar-benar jalan

orang yang lurus
Al-Ahqaaf:30

يَْهِدٓى إَِلى ٱلرُّْشِد فَـَٔاَمنَّا ِبِهۦ
dia menunjukkan kepada kebenaran maka (kami) beriman dengannya

Al-Jinn:2

ِت ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر أَمَّن يَْهِديُكْم ِفى ظُُلمَٰ
siapkah yang (dia[lk]) memberi petunjuk kalian[lk] di dalam berbagai

kegelapan daratan dan lautan
An-Naml:63 يَْهِديُكْم

ٱلَِّذى َخَلَقِنى فَُهَو يَْهِديِن
yang (ia) menciptakan aku maka Dia dia memberi petunjuk kepadaku Asy-Syu'araa':78 يَْهِديِن

ُروَن فََمن يَْهِديِه ِمۢن بَْعِد الـلَّـِه أَفَاَل تَذَكَّ
maka barang siapa memberi petunjuk kepadanya dari sesudah Allah

ia membenam kalian ingat
Al-Jaatsiyah:23 يَْهِديِه

اَل يَْهِديِهُم الـلَّـُه َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
tidak (dia) memberi petunjuk mereka Allah dan bagi mereka siksaan

sangat pedih
An-Nahl:104 يَْهِديِهُم
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واََل يَْهِديِهْم َسِبياًل ٱتََّخذُوهُ وََكانُوا۟ ظَٰلِِمنَي
dan tidak dia memberi petunjuk jalan apakah kalian mengambilnya

dan adalah mereka orang-orang menindas
Al-A'raaf:148 يَْهِديِهْم

ِنِهْم ِت يَْهِديِهْم َربُُّهم ِبِإيمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan dia memberi petunjuk tuhan mereka
karena keimanan mereka

Yunus:9

إِذَا نَِسيَت َوُقْل َعَسىٰٓ أَن يَْهِديَِن
jika (kamu) melupakan dan katakanlah dia mudah-mudahan akan

(dia) memberi petunjuk kepadaku
Al-Kahfi:24 يَْهِديَِن

ِبيِل َقاَل َعَسىٰ َربِّىٓ أَن يَْهِديَِنى َسَوآَء ٱلسَّ
dia mengatakan dia mudah-mudahan Tuhanku bahwa (dia) memberi

petunjuk kepadaku sama/lurus jalan
Al-Qashash:22 يَْهِديَِنى

ْسلَٰمِ فََمن يُرِِد الـلَّـُه أَن يَْهِديَُهۥ يَْشرَْح َصْدرَهُۥ لِإْلِ
maka barang siapa dia menghendaki Allah bahwa dia memberikan
petunjuknya mereka hendaklah melapangkan dadanya untuk islam

Al-An'aam:125 يَْهِديَُهۥ
أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ يَِهدِّٓى إآِلَّ أَن يُْهَدٰى

bahwa sungguh-sungguh diikuti siapkah yang tidak memberi
petunjuk aku kecuali agar diberi petunjuk

Yunus:35 يُْهَدٰى
لِِحنَي َويَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل َوِمَن ٱلصَّٰ

dan dia akan bicara manusia di dalam buaian dan kedewasaan dan
(salah seorang) dari orang-orang yang soleh

Ali-Imran:46 ٱمْلَْهِد
إِذْ ِبُروحِ ٱْلُقُدِس تَُكلُِّم ٱلنَّاَس ِفى ٱمْلَْهِد وََكْهاًل

ketika/di waktu dengan ruhul/roh kudus/suci kamu berbicara manusia
di dalam buaian dan kedewasaan

Al-Maidah:110

فَأََشارَْت إَِليِْه َقاُلوا۟ َكيَْف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفى ٱمْلَْهِد َصِبيًّا
maka (ia[pr]) musyawarah / menunjukkan kepadanya (anaknya)

mereka berkata bagaimana menurut dibicarakan orang (anak) adalah
dia di dalam buaian kanak-kanak

Maryam:29

َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُْهتَُدوَن
dan mereka itu mereka orang-orang yang ditunjukkan Al-Baqarah:157 ٱمْلُْهتَُدوَن

َوَمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد َوَمن يُْضلِْل
dan barangsiapa dia menunjukkan Allah maka dia orang yang

mendapat petunjuk dan barangsiapa disesatkan
Al-Isra:97 ٱمْلُْهتَِد
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 ذَٰلَِك ِمْن َءايَِٰت الـلَّـِه َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِد
itu dari tanda-tanda Allah barang siapa dia menunjukkan Allah maka

dia orang yang mendapat petunjuk
Al-Kahfi:17

َمن يَْهِد الـلَّـُه فَُهَو ٱمْلُْهتَِدى
barang siapa dia menunjukkan Allah maka dia orang yang mendapat

petunjuk
Al-A'raaf:178 ٱمْلُْهتَِدى

إِذًا َوَمآ أَنَا۠ ِمَن ٱمْلُْهتَِديَن
jika demikian dan tidak aku dari/termasuk orang-orang yang

mendapat petunjuk
Al-An'aam:56 ٱمْلُْهتَِديَن

 فََعَسىٰٓ أُ۟ولَِٰٓئَك أَن يَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْهتَِديَن
maka mudah-mudahan itulah mereka bahwa adalah mereka dari

orang-orang yang mendapat petunjuk
At-Taubah:18

ْهَر ٱْلَحرَاَم واََل ٱْلَهْدَى واََل ٱْلَقلَِٰٓئَد واََل ٱلشَّ
dan jangan bulan haram/suci dan jangan binatang hadiah/korban dan

jangan binatang yang diberi kalung untuk korban
Al-Maidah:2 ٱْلَهْدَى

واََل تَْحلُِقوا۟ رُُءوَسُكْم َحتَّىٰ يَبُْلغَ ٱْلَهْدُى َمِحلَُّهۥ
dan jangan kalian mencukur kepala kalian sehingga/sebelum sampai

binatang kurban tempat penyembelihannya
Al-Baqarah:196 ٱْلَهْدُى

فَِإْن أُْحِصرْتُْم فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka jika kalian dikepung maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban
Al-Baqarah:196 ٱْلَهْدِى

 فَِإذَآ أَِمنتُْم فََمن تََمتَّعَ ِبٱْلُعْمرَِة إَِلى ٱْلَحجِّ فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka apabila kalian telah aman maka barang siapa dia menjadi

tamattu/ingin dengan ibadah umrah kepada (sebelum) orang-orang
yang mengerjakan haji maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban

Al-Baqarah:196

ٌب يَْدُعونَُهۥٓ إَِلى ٱْلُهَدى ٱئِْتنَا أَْصحَٰ
kawan-kawan mereka memanggilnya kepada yang menunjukkan

tersebut kamu hendaklah medatangkan kepada kami
Al-An'aam:71 ٱْلُهَدى

َ َلُهُم ٱْلُهَدى  مِّۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dari sesudah apa ia menjadi jelas bagi mereka yang menunjukkan

tersebut
Muhammad:25

ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-Baqarah:120 ٱْلُهَدٰى

ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنٍَٰت مَِّن ٱْلُهَدٰى َوٱْلفُرَْقاِن
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari yang

menunjukkan tersebut dan Furqan (pembeda)
Al-Baqarah:185

5972

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُقْل إِنَّ ٱْلُهَدٰى ُهَدى الـلَّـِه أَن يُؤْتَىٰٓ أََحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya yang menunjukkan

tersebut petunjuk Allah bahwa dia memberikan seorang
Ali-Imran:73

َ َلُه ٱْلُهَدٰى  َوَمن يَُشاِقِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan barang siapa dia menentang rasul dari sesudah apa ia menjadi

jelas baginya yang menunjukkan tersebut
An-Nisa:115

ِهلنَِي َلَجَمَعُهْم َعَلى ٱْلُهَدٰى فَاَل تَُكونَنَّ ِمَن ٱْلجَٰ
tentu dia menghimpun mereka atas/terhadap yang menunjukkan

tersebut maka jangan adalah kalian dari/termasuk orang-orang yang
jahil

Al-An'aam:35

 ُقْل إِنَّ ُهَدى الـلَّـِه ُهَو ٱْلُهَدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah dia yang

menunjukkan tersebut
Al-An'aam:71

إِن تَْدُعوُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى اَل يَتَِّبُعوُكْم َو
dan jika menyeru mereka kepada yang menunjukkan tersebut tidak

(mereka[lk]) mengikuti kalian
Al-A'raaf:193

۟ إِن تَْدُعوُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى اَل يَْسَمُعوا َو
dan jika menyeru mereka kepada/untuk yang menunjukkan tersebut

tidak mendengar
Al-A'raaf:198

 َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدٰى
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai ketika datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Kahfi:55

إِن تَْدُعُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى  َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا َو
dan dalam telinga mereka sumbat dan jika menyeru mereka kepada

yang menunjukkan tersebut
Al-Kahfi:57

َوَقاُلٓوا۟ إِن نَّتَِّبعِ ٱْلُهَدٰى َمَعَك
dan mereka berkata jika mengikuti yang menunjukkan tersebut

bersama kamu
Al-Qashash:57

أَنَْحُن َصَدْدنَُٰكْم َعِن ٱْلُهَدٰى بَْعَد
apakah kami (kami) menghalangi kamu dari yang menunjukkan

tersebut sesudah
Saba':32

 َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلُهَدٰى
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa yang menunjukkan

tersebut
Ghafir:53

 َوأَمَّا ثَُموُد فََهَديْنَُٰهْم فَٱْستََحبُّوا۟ ٱْلَعَمىٰ َعَلى ٱْلُهَدٰى
dan adapun kaum tsamud maka (kami) beri petunjuk mereka maka

(tetapi) mereka menyukai buta atas/terhadap yang menunjukkan
tersebut

Fush-Shilat:17

َ َلُهُم ٱْلُهَدٰى  َوَشآقُّوا۟ ٱلرَُّسوَل ِمۢن بَْعِد َما تَبنَيَّ
dan menentang rasul dari sesudah apa-apa ia menjadi jelas bagi

mereka yang menunjukkan tersebut
Muhammad:32
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َوَما َمنَعَ ٱلنَّاَس أَن يُؤِْمنُٓوا۟ إِذْ َجآَءُهُم ٱْلُهَدىٰٓ
dan tidak ia mencegah / menghalangi manusia bahwa mereka

mempercayai tatkala datang kepada mereka yang menunjukkan
tersebut

Al-Isra:94 ٱْلُهَدىٰٓ

لَُٰم َعَلىٰ َمِن ٱتَّبَعَ ٱْلُهَدىٰٓ  َوٱلسَّ
dan keselamatan atas/terhadap orang dia sungguh-sungguh mengikuti

yang menunjukkan tersebut
Thaahaa:47

بِِّهُم ٱْلُهَدىٰٓ  َوَلَقْد َجآَءُهم مِّن رَّ
dan sesungguhnya ia datang kepada mereka dari tuhan mereka yang

menunjukkan tersebut
An-Najm:23

َا َسِمْعنَا ٱْلُهَدىٰٓ َءاَمنَّا ِبِهۦ فََمن َوأَنَّا ملَّ
dan bahwasannya tatkala kami dengar yang menunjukkan tersebut

kami telah beriman dengannya maka barang siapa
Al-Jinn:13

 أَرََءيَْت إِن َكاَن َعَلى ٱْلُهَدىٰٓ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu jika adalah dia atas/terhadap yang

menunjukkan tersebut
Al-Alaq:11

۟ إِن تََولَّْوا فََقِد ٱْهتََدوا۟ وَّ
maka sungguh telah kalian mendapatlah petunjuk dan jika kalian

telah memalingkan
Al-Baqarah:137 ۟ ٱْهتََدوا

 َوٱأْلُمِّيِّۦَن َءأَْسَلْمتُْم فَِإْن أَْسَلُموا۟ فََقِد ٱْهتََدوا۟
dan orang-orang ummi (buta huruf) apakah kalian sudah masuk islam

maka jika mereka masuk islam maka sungguh telah kalian
mendapatlah petunjuk

Ali-Imran:20

َويَِزيُد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ ُهًدى َوٱْلبَِٰقيَُٰت
dan menambah Allah orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk

petunjuk dan yang kekal
Maryam:76 ۟ ٱْهتََدْوا

َوٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ زَاَدُهْم ُهًدى َوَءاتَىُٰهْم تَْقَوىُٰهْم
dan orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk (ia) menambah

mereka petunjuk dan dia memberi mereka ketakwaan mereka[lk]
Muhammad:17

فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka

sesungguhnya hanyalah (dia) mendapat petunjuk untuk diri sendiri
Yunus:108 ٱْهتََدٰى

مَِّن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya

hanyalah (dia) mendapat petunjuk untuk diri sendiri
Al-Isra:15

لًِحا ثُمَّ ٱْهتََدٰى َن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل صَٰ إِنِّى َلَغفَّاٌر ملِّ  َو
dan sesungguhnya Aku sungguh sangat pengampun bagi siapa dia

bertaubat dan beriman dan ia melakukan yang saleh kemudian
(ia[lk]) mendapat lah petunjuk

Thaahaa:82
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ِوىِّ َوَمِن ٱْهتََدٰى رَِٰط ٱلسَّ ُب ٱلصِّ  فََستَْعَلُموَن َمْن أَْصحَٰ
maka kelak (kalian) akan mengetahuinya orang/siapa para penghuni

jalan sama/lurus dan siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk
Thaahaa:135

َوأَْن أَتُْلَوا۟ ٱْلُقرَْءاَن فََمِن ٱْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدى لِنَفِْسِهۦ
dan supaya membacakan al quran maka barangsiapa (ia[lk])

mendapat lah petunjuk maka sesungguhnya (dia) mendapat petunjuk
untuk diri sendiri

An-Naml:92

فََمِن ٱْهتََدٰى فَلِنَفِْسِهۦ َوَمن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعَليَْها
maka barang siapa (ia[lk]) mendapat lah petunjuk maka untuk dirinya

sendiri dan barang siapa dia menyesatkan maka sesungguhnya
hanyalah menyesesatkan diatasnya

Az-Zumar:41

 َوُهَو أَْعَلُم ِبَمِن ٱْهتََدٰى
dan dia paling mengetahui kepada siapa (ia[lk]) mendapat lah

petunjuk
An-Najm:30

إِِن ٱْهتََديُْت فَِبَما يُوِحىٓ إَِلىَّ َربِّىٓ َو
dan jika (aku) mendapat petunjuk maka dengan sebab dia

mewahyukan kepadaku Tuhanku
Saba':50 ٱْهتََديُْت

إِذَا ٱْهتََديْتُْم إَِلى الـلَّـِه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا
apabila kalian mendapat petunjuk kepada Allah tempat kembali

kalian semuanya
Al-Maidah:105 ٱْهتََديْتُْم

رََٰط ٱمْلُْستَِقيَم ٱْهِدنَا ٱلصِّ
tunjukkan lah kami jalan orang-orang yang lurus/benar Al-Faatihah:6 ٱْهِدنَا
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ب ر ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kelepasan, jalan keluar,

hiburan, pelolosan, lolos, melarikan diri, melepaskan diri, meloloskan diri,
lari, berlibur, berhasil meloloskan diri, bertolak, menyingkir diri,

mengungsi, minggat, mengambil langkah seribu, lenyap, hilang, lalat,
penerbangan, lalar, golbi, tutup luar, lalu lintas, perdagangan,

pengangkutan, penukaran
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melarikan diri, lepas,
melepaskan diri, luput, hilang, keluar, meloloskan diri, mengungsi,

minggat, lari, mengambil langkah seribu, lenyap, terbang, melayang,
berkibar, menerbangkan, mengemudikan, beterbangan, berterbangan,

berjalan cepat, berdagang, mendagangkan, memperdagangkan, bergaul,
menjual-belikan, lari dgn kekasih, mengalirkan, mencetak,

menyelundupkan, menyelundup, menyunamkan, menyusupkan,
menggelapkan, merusakkan, menyogok, turut campur, memberi suapan

َهَربًا
pelarian

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلن نُّْعجِزَهُۥ َهَربًا
dan tidak dilemahkannya pelarian Al-Jinn:12 َهَربًا
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ت ر ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُروَت هَٰ
harut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروَت َومَُٰروَت َوَمآ أُنِزَل َعَلى ٱمْلََلَكنْيِ ِببَاِبَل هَٰ
dan tidak dia menurunkan atas/terhadap dua malaikat di negeri Babil

harut dan marut
Al-Baqarah:102 ُروَت هَٰ
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ع ر ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bergegas, mempercepat,
mempercepatkan, menggesa-gesakan, bergegas-gegas, berlari, bersegera,
menyegerakan, mempersegera, mempersegerakan, berlomba, membalap,

mengebut, memperlombakan, melomba

يُْهَرُعوَن
sangat disegerakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يِّـَٔاِت َوَجآَءهُۥ َقْوُمُهۥ يُْهَرُعوَن إَِليِْه َوِمن َقبُْل َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن ٱلسَّ
dan datang kepadanya kaumnya sangat disegerakan kepadanya dan

dari sebelum adalah mereka mereka mengerjakan kesalahan-
kesalahan

Huud:78
يُْهَرُعوَن

 فَُهْم َعَلىٰٓ َءاثَٰرِِهْم يُْهَرُعوَن
maka mereka atasku/terhadapku sepeninggal/bekas mereka sangat

disegerakan
Ash-Shaafaat:70
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و ر ه
Makna kata dasar :

ُروُن يَٰهَٰ ُروَن َوهَٰ ُروُن هَٰ ُروَن هَٰ
hai Harun dan Harun harun Harun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروَن تَْحِمُلُه ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َءاُل ُموَسىٰ َوَءاُل هَٰ
keluarga Musa dan keluarga Harun dia membawanya malaikat-

malaikat
Al-Baqarah:248 ُروَن هَٰ

ُروَن  َوَقاَل ُموَسىٰ أِلَِخيِه هَٰ
dan dia mengucapkan Musa kepada saudaranya Harun

Al-A'raaf:142

ُروَن َما َكاَن أَبُوِك ٱْمَرأَ َسْوٍء يَٰٓأُْخَت هَٰ
hai saudara perempuan Harun tidakkah adalah dia ayahmu orang

buruk/jahat
Maryam:28

ُروَن نَِبيًّا َوَوَهبْنَا َلُهۥ ِمن رَّْحَمِتنَآ أََخاهُ هَٰ
dan kami memberikan baginya dari rahmat kami saudaranya Harun

seorang nabi
Maryam:53

ُروَن أَِخى هَٰ
(Yaitu) Harun saudaraku

Thaahaa:30

ُروَن َوُموَسىٰ ًدا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبرَبِّ هَٰ َحرَةُ ُسجَّ فَأُْلِقىَ ٱلسَّ
maka dilempar para penyihir sujud mereka berkata kami telah

beriman dengan tuhan Harun dan Musa
Thaahaa:70

ُروَن ِبـَٔايَِٰتنَا َوُسْلطٍَٰن مُِّبنيٍ ثُمَّ أَرَْسْلنَا ُموَسىٰ َوأََخاهُ هَٰ
kemudian kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan

ayat-ayat kami dan kekuasaan/keterangan yang nyata

Al-
Mu'minuun:45

ُروَن َوِزيًرا َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

ُروَن  َويَِضيُق َصْدِرى واََل يَنطَلُِق لَِساِنى فَأَرِْسْل إَِلىٰ هَٰ
dan menjadi sangat sempit dadaku dan tidak akhirnya dapat

menjalankan lisan maka kamu hendaklah mengutus kepada Harun
Asy-Syu'araa':13
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ُروُن ِمن َقبُْل َوَلَقْد َقاَل َلُهْم هَٰ
dan sesungguhnya dia mengatakan kepada mereka harun dari

sebelum
Thaahaa:90 ُروُن هَٰ

ُروُن ُهَو أَفَْصحُ ِمنِّى لَِسانًا َوأَِخى هَٰ
dan saudaraku harun dia paling/lebih fasih daripada aku lisan/bahasa

Al-Qashash:34

ُروَن َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط َوِعيَسىٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَٰ
dan yaqub dan anak-anak cucunya dan 'isa dan Ayyub dan Yunus dan

Harun
An-Nisa:163 ُروَن َوهَٰ

ُروَن وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰ َوهَٰ
dan Ayub dan yusuf dan Musa dan Harun dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-An'aam:84

ُروَن  رَبِّ ُموَسىٰ َوهَٰ
Tuhan Musa dan Harun

Al-A'raaf:122

ُروَن إَِلىٰ ِفْرَعْوَن ثُمَّ بََعثْنَا ِمۢن بَْعِدِهم مُّوَسىٰ َوهَٰ
kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Musa dan Harun

kepada fir'aun
Yunus:75

ُروَن ٱْلفُرَْقاَن َوِضيَآًء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقنَي َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa dan Harun al

furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran
bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Anbiyaa':48

ُروَن  رَبِّ ُموَسىٰ َوهَٰ
Tuhan Musa dan Harun

Asy-Syu'araa':48

ُروَن  َوَلَقْد َمنَنَّا َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya memberi karunia atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:114

ُروَن  َسلٌَٰم َعَلىٰ ُموَسىٰ َوهَٰ
kehormatan/kesejahteraan atas/terhadap Musa dan Harun

Ash-
Shaafaat:120

۟ ُروُن َما َمنََعَك إِذْ َرأَيْتَُهْم َضلُّٓوا َقاَل يَٰهَٰ
dia mengatakan hai Harun apa yang dia mencegah / melindungi kamu

ketika (kamu) melihat mereka mereka telah sesat
Thaahaa:92 ُروُن يَٰهَٰ
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ا ز ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ejekan, cemooh, penghinaan,

olokan, hinaan, ejekan, cemooh, olokan, hinaan, penghinaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengejek, mencemoohkan,

menyeringai, mengolok-olok, memandang hina, memandang keji, merasa
rendah, mengejek, mencemoohkan, menyeringai, mengolok-olok,

memperbagai-bagaikan, memandang hina, memandang keji, merasa
rendah

يَْستَْهزُِءوَن ُ َويُْستَْهزَأ ُهزًُوا ُمْستَْهزُِءوَن تَْستَْهزُِءوَن
mereka berkeingnan
untuk memperolok-

olok
dan dia diperolok-

olok olok-olokan
orang-orang yang

dalam kondisi
memperolok-olok

kelak akan
memperolok-olok

ٱمْلُْستَْهزِِءيَن ٱْستُْهِزئَ ٱْستَْهزُِءٓوا۟ يَْستَْهِزئُ
orang-orang yang
memperolok-olok

dia telah diperolok-
oloklah

(kalian) memperolok-
oloklah ia memperolok-olok

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل أَِبلـلَّـِه َوَءايَِٰتِهۦ َورَُسولِِهۦ ُكنتُْم تَْستَْهزُِءوَن
kamu hendaklah mengatakan apakah dengan Allah dan ayat-ayatNya

dan rasul-nya adalah kalian kelak akan memperolok-olok
At-Taubah:65 تَْستَْهزُِءوَن

إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهزُِءوَن
sesungguhnya hanyalah kami orang-orang yang dalam kondisi

memperolok-olok
Al-Baqarah:14 ُمْستَْهزُِءوَن

َقاُلٓوا۟ أَتَتَِّخذُنَا ُهزًُوا
mereka berkata apakah kamu menjadikan kami olok-olokan Al-Baqarah:67 ُهزًُوا

 واََل تَتَِّخذُٓوا۟ َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا
dan jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah olok-olokan

Al-Baqarah:231

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُكْم ُهزًُوا
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan agama kalian olok-
olokan

Al-Maidah:57
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َلٰوِة ٱتََّخذُوَها ُهزًُوا َوَلِعبًا إِذَا نَاَديْتُْم إَِلى ٱلصَّ َو
dan jika kalian menyeru/memanggil kepada sholat mereka

mengambilnya olok-olokan dan permainan
Al-Maidah:58

 َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َوَمآ أُنِذُروا۟ ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayat-Ku dan tidak

diperingatkan olok-olokan
Al-Kahfi:56

 َوٱتََّخذُٓوا۟ َءايَِٰتى َورُُسلِى ُهزًُوا
dan mereka mengambil/menjadikan ayat-ayatKu dan rasul-rasulku

olok-olokan
Al-Kahfi:106

إِذَا رََءاَك ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا  َو
dan apakah melihat kamu orang-orang yang mereka mengingkari

tidak lain (mereka[lk]) membuat kamu hanyalah olok-olokan
Al-Anbiyaa':36

إِذَا َرأَْوَك إِن يَتَِّخذُونََك إاِلَّ ُهزًُوا  َو
dan apabila (mereka) melihat kamu tidaklah (mereka[lk]) membuat

kamu melainkan olok-olokan
Al-Furqon:41

َويَتَِّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi mereka siksaan

yang sangat menghinakan
Luqman:6

ٱتََّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
(ia) sungguh-sungguh menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi

mereka siksaan yang sangat menghinakan
Al-Jaatsiyah:9

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّكُم ٱتََّخذْتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه ُهزًُوا َوَغرَّتُْكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya kamu (kalian)

ambil/sembah ayat-ayat Allah olok-olokan dan (ia) telah menipu
kalian kehidupan dunia

Al-Jaatsiyah:35

أَْن إِذَا َسِمْعتُْم َءايَِٰت الـلَّـِه يُْكفَُر ِبَها َويُْستَْهزَأُ ِبَها
bahwa apabila kalian telah mendengar ayat-ayat Allah dia

mengingkari dengannya/daripadanya dan dia diperolok-olok
dengannya

An-Nisa:140
ُ َويُْستَْهزَأ

فََسْوَف يَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka kelak dia datang kepada mereka berita apa adalah mereka

dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-An'aam:5 يَْستَْهزُِءوَن

 فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung pada orang-orang yang mereka mengejek dari

mereka apa adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk
memperolok-olok

Al-An'aam:10

 َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka dengannya mereka

berkeingnan untuk memperolok-olok
Huud:8
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 َوَما يَأِْتيِهم مِّن رَُّسوٍل إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari seorang rasul melainkan

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Al-Hijr:11

 فَأََصابَُهْم َسيِّـَٔاُت َما َعِمُلوا۟ َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka semakin menimpa mereka kejahatan-kejahatan apa mereka

mengerjakan dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

An-Nahl:34

 فََحاَق ِبٱلَِّذيَن َسِخُروا۟ ِمنُْهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka mengurung dengan orang-orang yang mereka mengejek dari
mereka apa (azab) adalah mereka dengannya mereka berkeingnan

untuk memperolok-olok

Al-Anbiyaa':41

 فََقْد َكذَّبُوا۟ فََسيَأِْتيِهْم أَنۢبَٰٓؤُا۟ َما َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
maka sesungguhnya telah mereka telah mendustakan maka kelak

akan datang kepada mereka berita apa yang adalah mereka
dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-olok

Asy-Syu'araa':6

 أَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه وََكانُوا۟ ِبَها يَْستَْهزُِءوَن
karena mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan adalah
mereka dengannya/padanya mereka berkeingnan untuk memperolok-

olok

Ar-Ruum:10

 إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
kecuali adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk

memperolok-olok
YaaSiin:30

 َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi dengan mereka apa adalah mereka dengannya mereka

berkeingnan untuk memperolok-olok
Az-Zumar:48

 َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan mengepung pada mereka apa (azab) adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Ghafir:83

 َوَما يَأِْتيِهم مِّن نَِّبىٍّ إاِلَّ َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan tidak dia datang kepada mereka dari benar-benar nabi kecuali

adalah mereka dengannya mereka berkeingnan untuk memperolok-
olok

Az-Zukhruf:7

 َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi pada mereka apa yang adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-Jaatsiyah:33

 َوَحاَق ِبِهم مَّا َكانُوا۟ ِبِهۦ يَْستَْهزُِءوَن
dan meliputi pada mereka apa yang adalah mereka dengannya

mereka berkeingnan untuk memperolok-olok
Al-Ahqaaf:26

الـلَّـُه يَْستَْهِزئُ ِبِهْم
Allah ia memperolok-olok dengan/kepada mereka Al-Baqarah:15 يَْستَْهِزئُ
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۟ تُنَبِّئُُهم ِبَما ِفى ُقُلوِبِهْم ُقِل ٱْستَْهزُِءٓوا
diterangkan kepada mereka dengan/tentang apa di dalam hati mereka

kamu hendaklah mengatakan (kalian) memperolok-oloklah
At-Taubah:64 ۟ ٱْستَْهزُِءٓوا

َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Al-An'aam:10 ٱْستُْهِزئَ

َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Arraad:32

َوَلَقِد ٱْستُْهِزئَ ِبرُُسٍل مِّن َقبْلَِك
dan sesungguhnya dia telah diperolok-oloklah pada beberapa rasul

dari sebelum kamu
Al-Anbiyaa':41

إِنَّا َكفَيْنََٰك ٱمْلُْستَْهزِِءيَن
sesungguhnya kami (kami) mencukupi kamu orang-orang yang

memperolok-olok
Al-Hijr:95 ٱمْلُْستَْهزِِءيَن
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ز ز ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keributan, penggerak,

langkah, dorongan, desakan, serangan, tolak, tolakan, senggolan,
tumbukan, perpindahan, adukan, golakan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggerakkan, bergerak,
menggelorakan, membangkitkan, memindahkan, berpindah, pindah,

menggeser, menimbulkan, mendorong, mengarih, mengaduk, memukul,
menarik, menggegerkan, mendesak, memaksa, menekan, dorong, bangkit,
mendebarkan, mendorongkan, mengobarkan, mengacaukan, menaikkan,

menyokong, mengolak, mengocok, memperkacaukan, mengacau

ٱْهتَزَّْت َوُهزِّٓى تَْهتَزُّ
(ia) sangat cepat bergerak dan digoyangkan menjadi cepat menggerakkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan lemparkanlah tongkatmu maka tatkala melihat menjadi cepat

menggerakkan seakan-akan ia seperti ular
An-Naml:10 تَْهتَزُّ

ا رََءاَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجآنٌّ َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فََلمَّ
dan kamu hendaklah melemparkan tongkatmu maka tatkala melihat

menjadi cepat menggerakkan seakan-akan ia ular
Al-Qashash:31

ِقْط َعَليِْك رُطَبًا َجِنيًّا َوُهزِّٓى إَِليِْك ِبجِذْعِ ٱلنَّْخَلِة تُسَٰ
dan digoyangkan kepadamu/kearahmu dengan batang pohon kurma
semakin menggugurkan atas kamu[pr] biji yang basah/masak buah

Maryam:25 َوُهزِّٓى
ى ٱْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنۢبَتَْت ِمن ُكلِّ زَْوجٍۭ بَِهيجٍ َونُِقرُّ ِفى ٱأْلَرَْحامِ َما نََشآُء إَِلىٰٓ أََجٍل مَُّسمًّ
dan ditetapkan di dalam rahim apa yang dia menghendaki sampai
waktu yang ditentukan yang telah sangat menentukan (ia) sangat

cepat bergerak dan (ia) mengembang dan (ia[pr]) akhirnya
menumbuhkan dari setiap pasangan/jenis indah

Al-Hajj:5
ٱْهتَزَّْت

فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء ٱْهتَزَّْت َوَربَْت
maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air (ia) sangat cepat

bergerak dan (ia) mengembang
Fush-Shilat:39
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ل ز ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegembiraan, minat,

menarik, kelucuan, kejenakaan, keadaan kecondongan hati, olokan,
lelucon, gurauan, canda, gurau, seloroh, humor, dagelan, lawak, cumbuan,
ejekan, cumbu, cura, banyol, olok-olok, kurus, kurus kering, kerempeng,

kurus kerempeng, yg merana, tipis, jarang, encer, lemah, pipih, cair,
ceking, renggang, langsir, bangsai, genting, yg sedikit jumlahnya, ramping,
langsing, lampai, kecil, sedikit sekali, lanjai, langkai, puncak, ujung, nok,

kemuncak, bubungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersenda gurau, berolok-olok,

menghibur, menyenangkan hati, memanjakan, membujuk, kelakar,
bercanda, berseloroh, bergurau, berkelakar, melawak, melucu, berlawak,
berlucu, mengocak, mengguraukan, menipis, mengencerkan, menipiskan,

menguruskan, mengurus, memperjarang, menurunkan, berkurang,
mengurangkan, mengecilkan, memperkecil, membuat, menjadikan,

mereduksikan, menjabarkan, memperciut, mengurangi berat badan,
mempersedikitkan, menciuntukan, mengerat, menyedikiti,

memperkurangkan, memperturunkan, menjadi lebih kurus, merindukan,
rindu, merana, berhasrat, ingin sekali, melemahkan, mencapai puncaknya

ِبٱْلَهزِْل
dengan sia-sia/senda gurau

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَما ُهَو ِبٱْلَهزِْل
dan tidak dia dengan sia-sia/senda gurau At-Taariq:14 ِبٱْلَهزِْل
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Kosakata AlQuran

م ز ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penaklukan, ketewasan,

pemukulan, penyambukan, hal mengalahkan, pukulan-pukulan,
penggebokan, kerugian, kehilangan, rugi, berontak, sampah masyarakat,

pemberontakan, jumlah besar, pukulan, hajaran, gebukan, bantingan,
tebahan, pembalikan, pemutaran, balik, kebalikan, kemunduran, sebalik,

persneling mundur, hiasan, teguran, kelengkapan, umpat, umpatan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengalahkan, memukul,

berdenyut, menang, melebihi, mengepakkan, membuat, menyusun,
memukul irama, meningkah, menundukkan, menaklukkan, mengatasi,

menghantam, memukulkan, memukul sbg hukuman, menggundul,
menggagalkan, menewaskan, menggulingkan, menggulung, menguasai,
menanggulangi, melemahkan, memintas, menggagahi, adalah lebih kuat

dr, merobohkan, menulis, membuat orang heran, menakjubkan, membuat
tdk berdaya, mengganggu, mengacaukan, membuncah, merusak,

menumbangkan, mengkritik, menyerang dr udara, memukul berkali-kali,
menjilat, menjalar, mencambuk, memukul dgn tongkat, mengelakkan,

mematahkan, menipu, mendaya, menjatuhkan, meruntuhkan,
menjungkal, membuang, menjual, mengatur, menentukan, menyelesaikan,
menyerbu, membanjiri, mengerumuni, menduduki, menutupi, mendera,

mencemeti, memecut, membunuh, bergerak dgn cepat, menyabet,
mengocok, menciak, mencicit, melukai, menciak-ciak, menghancurkan,
mendobrak, hancur luluh, meremukkan, remuk, menampar, memukul-

mukul, mengandaskan, menghalangi, mengecewakan, mencegah,
menghajar, menghabiskan, melantai, membingungkan, memapani

َمْهزُوٌم فََهزَُموُهم َسيُْهزَُم
yang dibinasakan/dikalahkan maka mereka mengalahkan

mereka kelak akan dihacurkan/dikalahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسيُْهزَُم ٱْلَجْمعُ َويَُولُّوَن ٱلدُّبَُر
kelak akan dihacurkan/dikalahkan semua/golongan dipalingkan

belakang
Al-Qamar:45 َسيُْهزَُم

فََهزَُموُهم ِبِإذِْن الـلَّـِه
maka mereka mengalahkan mereka dengan seizin Allah Al-Baqarah:251 فََهزَُموُهم
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KosakataAlQuran

ُجنٌد مَّا ُهنَالَِك َمْهزُوٌم مَِّن ٱأْلَْحزَاِب
tentara apa ada disana yang dibinasakan/dikalahkan dari golongan-

golongan
Shaad:11 َمْهزُوٌم
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Kosakata AlQuran

ش ش ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna keriting, segar dan kering,

bros, dingin dan bersalju, yg kena dan singkat, tangkas dan teratur, rapuh,
pecah belah, gampang pecah, mubut, yg lekas pecah, repih, bangsai, lemah,
halus, tipis, getis, kurang ajar, gembur, pendek, rendah, sumir, kasar, tekor,

cekak, cupet, dekat, secara singkat, secara pendek, sebelum waktunya,
tiba-tiba, berbedak, bertepung, seperti tepung, seperti bedak, yg dibedaki,

menepung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat garing,

mengeritingkan, mengeritingi, mengeriting

َوأَُهشُّ
dan memukul

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ؤُا۟ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلىٰ َغنَِمى َقاَل ِهىَ َعَصاَى أَتَوَكَّ
dia mengatakan dia tongkatku aku menyandarkan diatasnya dan

memukul dengannya atas/terhadap kambingku
Thaahaa:18 َوأَُهشُّ
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Kosakata AlQuran

م ش ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tabrakan, sukses besar,

kehancuran, keruntuhan, remuknya, bunyi tabrakan, bunyi tubrukan,
tubrukan, hancurnya, keremukan, pukulan keras, es jeruk, bait, tongkat,

juluan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghancurleburkan,

memipis, menumbuk, membubuk, menyerbukkan, menghancurlumatkan,
melumatkan, menyemprotkan, pecah, memecahkan, meremukkan,

menghancurkan, hancur, memusnahkan, remuk, mendobrak, hancur
luluh, jatuh hancur, jatuh terbanting, merusak, memberantas,

mengganyang, mengalahkan, menyeterika, menabrak, menubruk,
membantingkan, menurunkan, meruntuhkan, menarik ke bawah

َهِشيًما َكَهِشيمِ
sangat kering seperti rumput kering

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َصيَْحًة وَِٰحَدةً فََكانُوا۟ َكَهِشيمِ ٱمْلُْحتَِظِر
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka teriakan/suara
keras yang melakukan penyatuan maka adalah seperti rumput kering

pengumpul binatang/pemelihara ternak

Al-Qamar:31
َكَهِشيمِ

يَٰحُ فَأَْصبَحَ َهِشيًما تَذُْروهُ ٱلرِّ
maka dia akhirnya menjadikan sangat kering menerbangkannya angin Al-Kahfi:45 َهِشيًما
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Kosakata AlQuran

ع ط ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelepasan, keluarnya,

pembongkaran, pemberhentian, kotoran, pelaksanaan, pembebasan,
kelepasan, pengeluaran, surat bebas, penghentian, penyumbatan, henti,

pemogokan, kemacetan, pemutusan, pemberhentian, istirahat,
kesempatan, putusnya, patahan, perubahan, pemotongan, pelanggaran,

penembusan, bobos, penerobosan, pembubaran, terputusnya, perceraian,
peleburan, potongan, setek, guntingan, penurunan, anggur, pembantaian,

penyembelihan, penjagalan, tewas, pembunuhan masal, pembunuhan
kejam, penyembelihan besar-besaran, amputasi, pembagian dlm bagian-

bagian, pembedahan, seksi, penghilangan, pengucilan, pengeluaran, pajak
memakai dok, tempat pelabuhan kapal di dok, tebangan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, memotong, mengurangi,
memangkas, menggunting, melukai, membuat, memutus, memutuskan,

memenggal, mengerat, memisahkan, cepol, mengakhiri, coplok,
memutuskan hubungan, cocok, menghentikan, pergi, meninggalkan,

pantas, menebang, membabat, membelah, merambah, mengapak,
diratakan, merapikan, menghias, menghiasi, memperpendek, membelok ke

belakang, menjepitkan, meninju, lari dgn cepat, mengambil,
memperpotongkan, menembus, memotong jalan, mengiris, menyayat,
menyedihkan, membuat lelucon, memotong-motong, menyingkatkan,

mencacati, mematahkan, memendekkan, menyingkat, menggorok,
mengecam, potong-memotong, silang-menyilang, menyeberang, melintasi,

menyilangkan, mengarungi, bertemu, mengganggu, menyela, sela,
memecahkan, mengeping, membedakan, merenggangkan, menceraikan,
menyembelih, membantai, menjagal, menumbangkan, membunuh besar-
besaran, bantai, membunuh, merusak, mencegat, menangkap, menahan,

menangkapi, memintas, mengudung, menebak, memecah,
menggantungkan diri, taat, meretakkan, mencukur, bercukur,

menyerempet, menyayati, membedah, mengamputasi, memancung,
mengeluarkan, menghilangkan, masuk, mendobrak, membongkar,

mengajar, menatah, menetak, membentuk, mengupas, memecat,
memberhentikan, menjadi potongan, menggigit, mencubit, menghentikan
pertumbuhan, menghentikan kembangan, mencuri, menoreh, menakik,

membuat takik, menjatuhkan, terkerat, mengoyakkan, menggergaji,
menuai, mendapatkan, mendapat, memperoleh, memungut, membentak,

putus, mencaplok, beroperasi, menjalankan, mengoperasi,
menyelenggarakan, memotong , memisahkan , menolak, membubarkan,

menyingkirkan, meliburkan, merampok, menjarah, mengantungi,
mengantungkan, berhenti, terdiam, mempersinggahkan, meragukan,
memperhentikan, mencegah, menyetop, melepaskan, melaksanakan,
membebaskan, keluar, mengalirkan, mundur, mengundurkan diri,

menarik diri, memensiunkan, pergi tidur, merenggut, mengesampingkan,
menangguhkan, menyisihkan, menyusun di atas rak, memasang di atas rak
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Kosakata Al-Quran

مُّْهِطِعنَي ُمْهِطِعنَي
orang-orang yang menyegerakan orang-orang yang menyegerakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعى رُُءوِسِهْم اَل يَرْتَدُّ إَِليِْهْم
orang-orang yang menyegerakan (ia[lk]) yang menengadah /

merelakan kepala mereka tidakberkedip kepada mereka
Ibrahim:43 ُمْهِطِعنَي

 فََماِل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِقبََلَك ُمْهِطِعنَي
maka harta orang-orang yang mereka mengingkari datang ke arahmu

orang-orang yang menyegerakan
Al-Ma'arij:36

ذَا يَْوٌم َعِسٌر ِفُروَن هَٰ مُّْهِطِعنَي إَِلى ٱلدَّاعِ يَُقوُل ٱْلكَٰ
orang-orang yang menyegerakan kepada penyeru dia mengatakan

para pembangkan ini hari kesulitan
Al-Qamar:8 مُّْهِطِعنَي
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Kosakata AlQuran

م ظ ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna inti, perpendekan,

persingkatan, perut, selera, keinginan, mengasimilasi, berasimilasi,
mencernakan, menerima, membaur, menjadi satu, memahamkan,

pencernaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencernakan, dicernakan,

menyelami isi, mengunyah, menerima, menelan, memuakkan, memualkan,
menahan, asimilasi, pembauran, perpaduan, penerimaan, percampuran yg

harmonis

َهْضًما َهِضيٌم
pengurangan hak sangat lembut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوزُُروعٍ َونَْخٍل طَْلُعَها َهِضيٌم
dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma mayangnya sangat

lembut

Asy-
Syu'araa':148

َهِضيٌم

فَاَل يََخاُف ظُْلًما واََل َهْضًما
maka tidak mereka takut kezaliman dan tidak pengurangan hak Thaahaa:112 َهْضًما
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Kosakata AlQuran

ع ل ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegegeran, panik, ketakutan,

teror, kengerian, rasa ngeri, fobi, penyakit ketakutan, perasaan kagum,
perasaan terpesona

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi panik, membikin
panik, menjadi gugup, menggelikan hati, menakuti, mengusir, menghalau,

menjadi takut, mengejuntukan, menakuntukan, membuat ketakutan,
menakuti hingga lari, membuat kagum, membuat terpesona

َهُلوًعا
keluh-kesah/loba-kikir

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن ُخلَِق َهُلوًعا نسَٰ إِنَّ ٱإْلِ
sesungguhnya manusia (ia[lk]) telah diciptakan (kk lampu) keluh-

kesah/loba-kikir
Al-Ma'arij:19 َهُلوًعا
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Kosakata AlQuran

ك ل ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kutukan, kutuk.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna binasa, mati, hancur, tewas,
mengutuk, menyumpah, menganggap tdk bermutu, menggagalkan,

membusuk.

أَْهَلْكتَُهم أَْهَلَكِنىَ أَْهَلَك أَفَتُْهلُِكنَا أَتُْهلُِكنَا
(kamu)

membinasakan lah
mereka

(ia) akhirnya
membinasakan aku keluarga kamu apakah akan

dibinasakan kami
apakah akan

dibinasakan kami
(oleh kamu)

أَْهَلْكنََٰها أَْهَلْكنَآ أَْهَلْكنَا أَْهَلْكُت أَْهَلْكتَُهم
kami

membinasakanlah
dia

(kami) telah
membinasakan kami membinasakan (aku) telah

membinasakan
(kamu)

membinasakan lah
mereka

فَأَْهَلَكتُْه أَْهَلْكنَُٰهْم أَْهَلْكنَُٰهم أَْهَلْكنََٰهآ أَْهَلْكنََٰها
maka/lalu dia

membinasakannya
kami

membinasakanlah
mereka

kami
membinasakanlah

mereka

kami
membinasakanlah

dia

kami
membinasakanlah

dia

۟ فَأُْهلُِكوا فَأَْهَلْكنَُٰهْم فَأَْهَلْكنَُٰهم فَأَْهَلْكنَآ فَأَْهَلَكتُْه
maka

dibinasakanlah
maka kami

binasakan mereka
maka kami

binasakan mereka
maka (kami)

binasakan
maka/lalu dia

membinasakannya

لِّيَْهلَِك لِيُْهلَِك مِلَْهلِِكِهم َلنُْهلَِكنَّ فَأُْهلُِكوا۟
agar binasalah untuk dibinasakan bagi kebinasaan

mereka
sungguh akan
dibinasakan

maka
dibinasakanlah

ُمْهلُِكوَها ُمْهلُِكُهْم ُمْهلَِك َمْهلَِك لِّيَْهلَِك
orang-orang yang
membinasakannya

(ia[lk]) yang
membinasakan

mereka
yang membinasakan tempat / waktu

kebinasaan agar binasalah

نُّْهلَِك نُْهلِِك ُمْهلِِكى ُمْهلُِكٓوا۟ ُمْهلُِكوَها
dibinasakan telah dibinasakan (ia) yang

membinasakan
(mereka[lk]) yang

membinasakan
orang-orang yang
membinasakannya

5995

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#19
http://quran.bblm.go.id/test.htm#18
http://quran.bblm.go.id/test.htm#17
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24
http://quran.bblm.go.id/test.htm#23
http://quran.bblm.go.id/test.htm#22
http://quran.bblm.go.id/test.htm#21
http://quran.bblm.go.id/test.htm#20
http://quran.bblm.go.id/test.htm#28
http://quran.bblm.go.id/test.htm#27
http://quran.bblm.go.id/test.htm#26
http://quran.bblm.go.id/test.htm#25
http://quran.bblm.go.id/test.htm#24


Kosakata Al-Quran

َويُْهلَِك َوأَْهَلْكنَا َهَلَك َهالٌِك نُّْهلَِك
dan dia

membinasakan
dan (kami) telah
membinasakan dia membinasakan (ia[lk]) yang

membinasakan dibinasakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِيَّٰىَ أَتُْهلُِكنَا ِبَما َو
dan kepadakulah apakah akan dibinasakan kami (oleh kamu) dengan

apa
Al-A'raaf:155 أَتُْهلُِكنَا

يًَّة مِّۢن بَْعِدِهْم أَفَتُْهلُِكنَا ِبَما فََعَل ٱمْلُبِْطُلوَن وَُكنَّا ذُرِّ
dan (kami) adalah keturunan dari sesudahnya apakah akan

dibinasakan kami dengan apa (dia) melakukan orang-orang yang
sesat

Al-A'raaf:173
أَفَتُْهلُِكنَا

أََو َلْم يَْعَلْم أَنَّ الـلَّـَه َقْد أَْهَلَك ِمن َقبْلِِهۦ
atau setiap tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah

keluarga kamu dari sebelumnya
Al-Qashash:78 أَْهَلَك

َوأَنَُّهۥٓ أَْهَلَك َعاًدا ٱأْلُوَلىٰ
dan bahwasanya ia keluarga kamu kaum 'ad pertama/dahulu

An-Najm:50

ُقْل أَرََءيْتُْم إِْن أَْهَلَكِنىَ الـلَّـُه َوَمن مَِّعىَ أَْو رَِحَمنَا
kamu hendaklah mengatakan apakah pikiran kalian jika (ia) akhirnya
membinasakan aku Allah dan orang-orang yang bersama aku atau dia

memberi rahmat kami

Al-Mulk:28
أَْهَلَكِنىَ

َقاَل رَبِّ َلْو ِشئَْت أَْهَلْكتَُهم مِّن َقبُْل
dia mengatakan Tuhan jika (kamu) menghendaki (kamu)

membinasakan lah mereka dari sebelum
Al-A'raaf:155 أَْهَلْكتَُهم

يَُقوُل أَْهَلْكُت َمااًل لُّبًَدا
dia mengatakan (aku) telah membinasakan harta banyak /

berkerumun
Al-Balad:6 أَْهَلْكُت

أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّن َقْرٍن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan dari sebelum mereka dari umat
Al-An'aam:6 أَْهَلْكنَا

َوَلَقْد أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ِمن َقبْلُِكْم
dan sesungguhnya kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

dari sebelum kalian
Yunus:13

ْعُلوٌم َوَمآ أَْهَلْكنَا ِمن َقْريٍَة إاِلَّ َوَلَها ِكتَاٌب مَّ
dan tidak kami membinasakan dari negeri melainkan dan baginya/ia

mempunyai catatan / ketetapan (ia[lk]) yang diketahui
Al-Hijr:4
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وََكْم أَْهَلْكنَا ِمَن ٱْلُقُروِن ِمۢن بَْعِد نُوحٍ
dan berapa banyaknya kami membinasakan dari kurun/umat-umat

dari sesudah nuh
Al-Isra:17

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَٰثًا َورِْءيًا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka lebih baik perkakas rumah tangga dan pandang mata
Maryam:74

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

Maryam:98

أَفََلْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah maka tidak dia menunjukkan bagi mereka berapa banyak

kami membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
Thaahaa:128

َوَمآ أَْهَلْكنَا ِمن َقْريٍَة إاِلَّ َلَها ُمنِذُروَن
dan tidak kami membinasakan dari negeri kecuali/melainkan baginya

orang-orang yang sungguh-sungguh memberi peringatan

Asy-
Syu'araa':208

ِمۢن بَْعِد َمآ أَْهَلْكنَا ٱْلُقُروَن ٱأْلُوَلىٰ بََصآِئَر لِلنَّاِس
dari sesudah apa kami membinasakan umat-umat (kb jamak[lk])

pertama/dahulu pandangan bagi manusia
Al-Qashash:43

وََكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقْريَةٍۭ بَِطرَْت َمِعيَشتََها
dan berapa (banyak) kami membinasakan dari negeri (ia[pr])

subur/bersenang-senang penghidupannya
Al-Qashash:58

أََو َلْم يَْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi mereka berapa banyak kami

membinasakan dari sebelum mereka
As-Sajdah:26

أََلْم يََرْوا۟ َكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مَِّن ٱْلُقُروِن
apakah tidak mereka memperhatikan berapa banyak kami

membinasakan sebelum mereka dari kurun/umat-umat
YaaSiin:31

َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّن َقْرٍن
berapa banyak kami membinasakan dari sebelum mereka dari umat

Shaad:3

َوَلَقْد أَْهَلْكنَا َما َحْوَلُكم مَِّن ٱْلُقَرٰى
dan sesungguhnya kami membinasakan apa yang di sekitarmu dari

negeri
Al-Ahqaaf:27

وََكْم أَْهَلْكنَا َقبَْلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطًْشا
dan berapa banyak kami membinasakan sebelum mereka dari umat

mereka paling keras/berat dari mereka kekuatan
Qaaf:36

َوَلَقْد أَْهَلْكنَآ أَْشيَاَعُكْم فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
dan sesungguhnya (kami) telah membinasakan orang-orang yang

serupa dengan kalian maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:51
أَْهَلْكنَآ
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وََكم مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰها
dan berapa banyak dari negeri kami membinasakanlah dia Al-A'raaf:4 أَْهَلْكنََٰها

فََكأَيِّن مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰها َوِهىَ ظَامِلٌَة
maka berapa banyak dari negeri kami membinasakanlah dia dan ia

(penduduknya) keadaan zalim
Al-Hajj:45

َمآ َءاَمنَْت َقبَْلُهم مِّن َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَفَُهْم يُؤِْمنُوَن
tidak ada (ia) mempercayai sebelum mereka dari negeri kami
membinasakanlah dia apakah maka mereka mereka beriman

Al-Anbiyaa':6 أَْهَلْكنََٰهآ
َوَحرٌَٰم َعَلىٰ َقْريٍَة أَْهَلْكنََٰهآ أَنَُّهْم اَل يَرِْجُعوَن

dan haram atas/terhadap negeri kami membinasakanlah dia
sesungguhnya mereka tidak mereka kembali

Al-Anbiyaa':95

َوَلْو أَنَّآ أَْهَلْكنَُٰهم ِبَعذَاٍب مِّن َقبْلِِهۦ
dan sekiranya bahwasanya kami membinasakanlah mereka dengan

siksaan dari sebelumnya
Thaahaa:134 أَْهَلْكنَُٰهم

ْوِعًدا َا ظََلُموا۟ َوَجَعْلنَا مِلَْهلِِكِهم مَّ َوِتْلَك ٱْلُقَرىٰٓ أَْهَلْكنَُٰهْم ملَّ
dan itulah(tunggal) negeri kami membinasakanlah mereka karena apa

mereka menganiaya dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka
tempat / waktu yang dijanjikan

Al-Kahfi:59 أَْهَلْكنَُٰهْم

َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم أَْهَلْكنَُٰهْم إِنَُّهْم َكانُوا۟ ُمْجرِِمنَي
dan orang-orang yang dari sebelum mereka kami membinasakanlah

mereka sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang
berbuat dosa

Ad-Dukhaan:37

أَْهَلْكنَُٰهْم فَاَل نَاِصَر َلُهْم
kami membinasakanlah mereka maka tidak ada (ia[lk]) yang

menolong bagi mereka
Muhammad:13

أََصابَْت َحرَْث َقْومٍ ظََلُمٓوا۟ أَنفَُسُهْم فَأَْهَلَكتُْه
dia menimpa ladang kaum/orang-orang mereka menganiaya diri-diri

mereka sendiri maka/lalu dia membinasakannya
Ali-Imran:117 فَأَْهَلَكتُْه

فَأَْهَلْكنَآ أََشدَّ ِمنُْهم بَطًْشا َوَمَضىٰ َمثَُل ٱأْلَوَّلِنَي
maka (kami) binasakan paling keras/berat dari mereka kekuatan dan

telah melewati perumpamaan yang pertama kali
Az-Zukhruf:8 فَأَْهَلْكنَآ

فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم َوأَنَشأْنَا ِمۢن بَْعِدِهْم َقرْنًا َءاَخِريَن
maka kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kami

telah menumbuhkan dari sesudah mereka umat/kurun/generasi yang
lain

Al-An'aam:6
فَأَْهَلْكنَُٰهم
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َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰت َربِِّهْم فَأَْهَلْكنَُٰهم ِبذُنُوِبِهْم
mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat tuhan mereka maka

kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka
Al-Anfaal:54

فََكذَّبُوهُ فَأَْهَلْكنَُٰهْم إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايًَة
maka mereka mendustakannya maka kami binasakan mereka

sesungguhnya di dalam itu benar-benar tanda-tanda

Asy-
Syu'araa':139 فَأَْهَلْكنَُٰهْم

فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهلُِكوا۟ ِبٱلطَّاِغيَِة
maka adapun kaum tsamud maka dibinasakanlah dengan melampui

batas
Al-Haaqqah:5 ۟ فَأُْهلُِكوا

َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهلُِكوا۟ ِبِريحٍ َصرَْصٍر َعاِتيٍَة
dan adapun kaum ad maka dibinasakanlah dengan angin sangat

dingin dan kencan (ia[pr]) yang amat sombong
Al-Haaqqah:6

أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم َربُُّهْم َلنُْهلَِكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي
atau sungguh kembali di dalam agama kami maka (kamu)
wahyukanlah kepada mereka tuhan mereka sungguh akan

dibinasakan yang mendzalmi

Ibrahim:13
َلنُْهلَِكنَّ

ْوِعًدا َا ظََلُموا۟ َوَجَعْلنَا مِلَْهلِِكِهم مَّ َوِتْلَك ٱْلُقَرىٰٓ أَْهَلْكنَُٰهْم ملَّ
dan itulah(tunggal) negeri kami membinasakanlah mereka karena apa

mereka menganiaya dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka
tempat / waktu yang dijanjikan

Al-Kahfi:59
مِلَْهلِِكِهم

َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها ُمْصلُِحوَن
dan tidak adalah dia tuhanmu untuk dibinasakan negeri dengan

aniaya dan penduduknya orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat
baik

Huud:117
لِيُْهلَِك

لِّيَْهلَِك َمْن َهَلَك َعۢن بَيِّنٍَة
agar binasalah orang dia membinasakan dari/dengan bukti nyata Al-Anfaal:42 لِّيَْهلَِك

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ثُمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّهۦ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِهۦ َو
kemudian mengatakan kalian kepada warisnya kita tidak kami

menyaksikan tempat / waktu kebinasaan keluarganya dan
sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar

An-Naml:49
َمْهلَِك

ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى ِبظُْلمٍ َوأَْهُلَها غَِٰفُلوَن
yang membinasakan negeri dengan aniaya dan penduduknya para

yang pelupa / pelamun
Al-An'aam:131 ُمْهلَِك

َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك ٱْلُقَرٰى
dan tidak adalah dia tuhanmu yang membinasakan negeri

Al-Qashash:59
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لَِم تَِعظُوَن َقْوًما الـلَّـُه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا
mengapa kamu menasehati kami kaum Allah (ia[lk]) yang

membinasakan mereka atau mereka yang diazab azab / siksa sangat
keras/berat

Al-A'raaf:164 ُمْهلُِكُهْم

إِن مِّن َقْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهلُِكوَها َقبَْل يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan tidaklah dari negeri melainkan kami orang-orang yang

membinasakannya sebelum hari kiamat-kiamat
Al-Isra:58 ُمْهلُِكوَها

ِذِه ٱْلَقْريَِة َقاُلٓوا۟ إِنَّا ُمْهلُِكٓوا۟ أَْهِل هَٰ
mereka berkata sesungguhnya kami (mereka[lk]) yang

membinasakan penduduk ini negeri
Al-Ankabuut:31 ۟ ُمْهلُِكٓوا

َوَما ُكنَّا ُمْهلِِكى ٱْلُقَرىٰٓ إاِلَّ َوأَْهُلَها ظَٰلُِموَن
dan tidak adalah kami (ia) yang membinasakan negeri kecuali dan

penduduknya orang-orang yang dzalim
Al-Qashash:59 ُمْهلِِكى

أََلْم نُْهلِِك ٱأْلَوَّلِنَي
tidaklah/bukanlah telah dibinasakan yang pertama kali Al-Mursalaat:16 نُْهلِِك

إِذَآ أَرَْدنَآ أَن نُّْهلَِك َقْريًَة أََمرْنَا ُمتْرَِفيَها َو
dan apabila kami menghendaki bahwa dibinasakan negeri (kami)

perintahkan orang-orang yang hidup mewah padanya (negeri)
Al-Isra:16 نُّْهلَِك

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُهۥ َلُه ٱْلُحْكُم َو
(ia[lk]) yang membinasakan kecuali wajahnya baginya
hukum/penentuan dan kepadaNya kalian dikembalikan

Al-Qashash:88 َهالٌِك
إِِن ٱْمُرؤٌا۟ َهَلَك َليَْس َلُهۥ َوَلٌد َوَلُهۥٓ أُْخٌت

jika seseorang dia membinasakan bukankah baginya anak laki-laki
dan baginya saudara perempuan

An-Nisa:176 َهَلَك
لِّيَْهلَِك َمْن َهَلَك َعۢن بَيِّنٍَة

agar binasalah orang dia membinasakan dari/dengan bukti nyata
Al-Anfaal:42

َحتَّىٰٓ إِذَا َهَلَك ُقْلتُْم َلن يَبَْعَث الـلَّـُه ِمۢن بَْعِدِهۦ رَُسواًل
sehingga ketika dia membinasakan kalian mengatakan tidak akan

mengirimkan Allah dari sesudahnya seorang rasul
Ghafir:34

َهَلَك َعنِّى ُسْلطَِٰنيَْه
dia membinasakan daripadaku kekuasaanku

Al-Haaqqah:29

َوَمن نََّشآُء َوأَْهَلْكنَا ٱمْلُْسرِِفنَي
dan orang dia menghendaki dan (kami) telah membinasakan orang-

orang yang berlebih-lebihan
Al-Anbiyaa':9 َوأَْهَلْكنَا
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َويُْهلَِك ٱْلَحرَْث َوٱلنَّْسَل
dan dia membinasakan tanam-tanaman dan binatang ternak Al-Baqarah:205 َويُْهلَِك

َهْل يُْهَلُك إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱلظَّٰلُِموَن
apakah/tidaklah dia membinasakan kecuali kaum para yang

mendzalimi
Al-An'aam:47 يُْهَلُك

فََهْل يُْهَلُك إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلفَِٰسُقوَن
maka tidaklah dia membinasakan kecuali kaum yang melakukan

kesembarangan
Al-Ahqaaf:35

ُهۥ إِْن أَرَاَد أَن يُْهلَِك ٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوأُمَّ
jika dia ingin untuk dia membinasakan al masih anak Maryam dan

ibunya
Al-Maidah:17 يُْهلَِك

َقاَل َعَسىٰ َربُُّكْم أَن يُْهلَِك َعُدوَُّكْم
dia mengatakan dia mudah-mudahan tuhan kalian akan dia

membinasakan musuh kalian
Al-A'raaf:129

َوَما يُْهلُِكنَآ إاِلَّ ٱلدَّْهُر
dan tidak mereka menyebabkan membinasakan kecuali masa Al-Jaatsiyah:24 يُْهلُِكنَآ

إِن يُْهلُِكوَن إآِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشُعُروَن َو
dan jika (dan tidaklah) mereka menyebabkan membinasakan kecuali

diri-diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari
Al-An'aam:26 يُْهلُِكوَن

َلَخرَْجنَا َمَعُكْم يُْهلُِكوَن أَنفَُسُهْم
tentu (kami) keluar/berangkat beserta kalian mereka menyebabkan

membinasakan diri-diri mereka sendiri
At-Taubah:42

واََل تُْلُقوا۟ ِبأَيِْديُكْم إَِلى ٱلتَّْهُلَكِة
dan jangan kalian dilemparkan / ditemui / disampaikan dengan

tangan-tangan kalian kepada/kedalam kebinasaan
Al-Baqarah:195 ٱلتَّْهُلَكِة

فََكذَّبُوُهَما فََكانُوا۟ ِمَن ٱمْلُْهَلِكنَي
lalu (mereka) mendustakan keduanya maka adalah dari/termasuk

orang-orang yang binasa

Al-
Mu'minuun:48

ٱمْلُْهَلِكنَي
لِِكنَي َحتَّىٰ تَُكوَن َحرًَضا أَْو تَُكوَن ِمَن ٱْلهَٰ

sehingga adalah kalian penyakit yang berat atau adalah kalian
dari/termasuk orang-orang yang binasa

Yusuf:85 لِِكنَي ٱْلهَٰ
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ل ل ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegembiraan, keriangan,

keriaan, semangat, keadaan hati, makanan yg baik, sorak-sorai, tepuk
tangan sorak, pujian, sanjungan, madah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersorak, menyoraki,
membujuk dgn sorak, menyatakan, menobatkan, menyambut dgn sorak-
sorai, elu-elu, memuji, memuliakan, memuja, mengagungkan, memuji-
muji, bermadah, menyanjungkan, memuja-muja, mengangkat-angkat

ٱأْلَِهلَِّة أُِهلَّ
bulan baru/sabit dia menyembelih

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآ أُِهلَّ ِبِهۦ لَِغيِْر الـلَّـِه
dan tidak dia menyembelih dengannya selain Allah Al-Baqarah:173 أُِهلَّ

َوَمآ أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dan tidak dia menyembelih selain Allah dengannya

Al-Maidah:3

أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dia menyembelih selain Allah dengannya

Al-An'aam:145

َوَمآ أُِهلَّ لَِغيِْر الـلَّـِه ِبِهۦ
dan tidak dia menyembelih selain Allah dengannya

An-Nahl:115

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱأْلَِهلَِّة
mereka menanyakan kepadamu tentang bulan baru/sabit Al-Baqarah:189 ٱأْلَِهلَِّة
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Kosakata AlQuran

م ل ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membawa, bawa,
membawakan, mengantar, mengambilkan, memajukan, mengemukakan,

memindahkan

َهُلمَّ
bawalah kemari

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل َهُلمَّ ُشَهَدآَءُكُم ٱلَِّذيَن يَْشَهُدوَن
kamu hendaklah mengatakan bawalah kemari saksi-saksi kalian

orang-orang yang mereka menyaksikan
Al-An'aam:150 َهُلمَّ

َهُلمَّ إَِليْنَا واََل يَأْتُوَن ٱْلبَأَْس إاِلَّ َقلِياًل
marilah kepada kami dan tidak mendatangkan / membuat peperangan

kecuali sedikit
Al-Ahzab:18
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Kosakata AlQuran

د م ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna mati, padam, lenyap, yg

hilang, tdk bekerja lagi, lembam, malas, tak giat, tdk dapat beraksi, tdk
bertenaga, tdk berdaya, statis, tenang, hening, tenteram, sentosa, jenjam,

angler, tak bernyawa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َهاِمَدةً
(ia[pr]) yang kering

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َ َلُكْم َوتََرى ٱأْلَرَْض َهاِمَدةً فَِإذَآ أَنزَْلنَا َعَليَْها ٱمْلَآَء َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة لِّنُبنَيِّ ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مُّ

kemudian dari (ia[pr]) yang menjadi segumpal daging orang yang
menjadi diciptakan dan tidak orang yang menjadi diciptakan karena

hendak dijelaskannya bagi kalian dan kamu melihat bumi (ia[pr])
yang kering maka apabila kami telah menurunkan diatasnya air

Al-Hajj:5
َهاِمَدةً
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Kosakata AlQuran

ر م ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna aliran keluar, pengocoran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menuangkan, mencurahkan

نَْهِمٍر مُّ
(ia[lk]) yang akhirnya mencurahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نَْهِمٍر َمآِء ِبَمآٍء مُّ فَفَتَْحنَآ أَبْوََٰب ٱلسَّ
maka (kami) membukakan pintu-pintu langit dengan air (ia[lk]) yang

akhirnya mencurahkan
Al-Qamar:11 نَْهِمٍر مُّ
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Kosakata AlQuran

ز م ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lecutan, dorongan, tusukan,

jolokan, taji, pacu, susuh, jalu, cangkir, cabang rel kereta api, tongkat
untuk menghalau, galah untuk menghalau, halau ternak

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melecut, mendorong,
menggelitik, mendesak, menusuk, memecut, memacu, menggertak,

menggertakkan, menerjang dgn taji, berlari secepat-cepatnya, menghalau

ُهَمزٍَة اٍز َهمَّ َهَمزَِٰت
pengumpat pengumpat umpatan / bisikan buruk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
يَِٰطنيِ َوُقل رَّبِّ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َهَمزَِٰت ٱلشَّ

dan katakanlah Tuhan aku berlindung kepada Engkau dari umpatan /
bisikan buruk syaitan-syaitan

Al-
Mu'minuun:97 َهَمزَِٰت

آءٍۭ ِبنَِميمٍ اٍز مَّشَّ َهمَّ
pengumpat berjalan-jalan dengan menghamburkan fitnah Al-Qalam:11 اٍز َهمَّ

َزٍَة َويٌْل لُِّكلِّ ُهَمزٍَة ملُّ
kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat pencela Al-Humazah:1 ُهَمزٍَة
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Kosakata AlQuran

س م ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna desis, kasak-kisik, kasak-

kusuk, desas-desus
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berbisik, membisikkan,

mendesis, berdesir, membisiki, memperbisikkan

َهْمًسا
bisikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن فَاَل تَْسَمعُ إاِلَّ َهْمًسا َوَخَشَعِت ٱأْلَْصَواُت لِلرَّْحمَٰ
dan khusyuk/merendah suara-suara kepada pemurah maka tidak

mendengar kecuali bisikan
Thaahaa:108 َهْمًسا
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Kosakata AlQuran

م م ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekuatiran, resah, urusan,

kebimbangan, kesusahan, kerisauan, kepusingan, kesulitan, kesukaran,
kekacauan, persoalan, penyakit, kesakitan, kekurangan, perhatian, soal,

keprihatian, perusahaan, firma, kemasygulan, prihatian, kemasgulan,
saham, perawatan, asuhan, pemeliharaan, perlindungan, penyelenggaraan,
ketelitian, rawatan, kewaspadaan, asi, penampungan, masalah, hal, bahan,
perkara, isi, zat, unsur, barang, ihwal, kebendaan, bicara, nanah, bab, sari,

barang-barang
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kuatir, mencemaskan,

menyusahkan, mempedulikan, memikirkan, merasa cemas, merisaukan,
mengganggu, menguatirkan, menggelisahkan, menyelempangkan,

merusuhi, memperusuh, memikir, memikiri, bersusah payah, meminta,
membosankan, menyebabkan penderitaan, bersusah-susah, berpayah-

payah, menyangkut, mengenai, penting bagi, menuju, berhubungan dgn,
menggambarkan, sangkut paut, peduli, mengurus, memelihara,

memperhatikan, perduli, bela, mau, suka, berurusan, mengacuhkan,
mengindahkan, mengemong, ada perhatian, membenakan, diperhatikan,

mengasuh

ْت َهمَّ ت َهمَّ َهمَّ ت َلَهمَّ تُْهْم أََهمَّ
ia menginginkan ia menginginkan dia mencemaskan tentulah dia

mengharapkan
dia telah

mengharapkan
mereka

۟ وا َوَهمُّ ْت َوَهمَّ َوَهمَّ
dan mengharapkan dan (ia) mengharapkan dan bermaksud / mengharapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تُْهْم أَنفُُسُهْم يَظُنُّوَن ِبالـلَّـِه َغيَْر ٱْلَحقِّ ظَنَّ َقْد أََهمَّ
sungguh telah dia telah mengharapkan mereka diri-diri mereka

mereka menyangka dengan/kepada Allah tidak / bukan / selain benar
berpendapat

Ali-Imran:154 تُْهْم أََهمَّ

نُْهْم أَن يُِضلُّوَك ت طَّآِئفٌَة مِّ َلَهمَّ
tentulah dia mengharapkan segolongan dari mereka akan mereka

menyesatkanmu
An-Nisa:113 ت َلَهمَّ
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KosakataAlQuran

إِذْ َهمَّ َقْوٌم أَن يَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم
ketika dia mencemaskan kaum untuk mereka

memanjangkan/meluaskan kepadamu tangan mereka
Al-Maidah:11 َهمَّ

ت طَّآِئفَتَاِن ِمنُكْم أَن تَفَْشاَل َوالـلَّـُه َولِيُُّهَما إِذْ َهمَّ
ketika ia menginginkan dua golongan diantara kalian bahwa kalian

berdua takut/gentar dan Allah penolong / pelindung keduanya
Ali-Imran:122 ت َهمَّ

ْت ِبِهۦ َوَهمَّ ِبَها َوَلَقْد َهمَّ
dan sesungguhnya ia menginginkan dengannya dan bermaksud /

mengharapkan dengannya/kepadanya
Yusuf:24 ْت َهمَّ

ْت ِبِهۦ َوَهمَّ ِبَها َوَلَقْد َهمَّ
dan sesungguhnya ia menginginkan dengannya dan bermaksud /

mengharapkan dengannya/kepadanya
Yusuf:24 َوَهمَّ

ةٍۭ ِبرَُسولِِهْم لِيَأُْخذُوهُ ْت ُكلُّ أُمَّ َوَهمَّ
dan (ia) mengharapkan tiap ummat dengan rasul mereka untuk

mengambilnya
Ghafir:5 ْت َوَهمَّ

َل َمرٍَّة وا۟ ِبِإْخَراجِ ٱلرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم أَوَّ َوَهمُّ
dan mengharapkan dengan mengusir rasul dan mereka memulai

(memerangi) kamu paling pertama kali
At-Taubah:13 ۟ وا َوَهمُّ

وا۟ ِبَما َلْم يَنَاُلوا۟ وََكفَُروا۟ بَْعَد إِْسلَِٰمِهْم َوَهمُّ
dan (mereka) mengingkari sesudah islam mereka (berserah diri

mereka) dan mengharapkan kepada apa yang tidak memperoleh
At-Taubah:74
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Kosakata AlQuran

و ي م ه
Makna kata dasar :

ُن مَٰ يَٰهَٰ َن مَٰ َوهَٰ
hai Haman dan Haman

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن مَٰ َن َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض َونُِرَى ِفْرَعْوَن َوهَٰ َونَُمكِّ
dan diteguhkan bagi mereka di dalam muka bumi dan telah

diperlihatkan (oleh dia[lk]) fir'aun dan Haman
Al-Qashash:6 َن مَٰ َوهَٰ

ِطـِٔنَي َن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا۟ خَٰ مَٰ إِنَّ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
sesungguhnya fir'aun dan Haman dan para bala tentara keduanya

adalah mereka orang-orang yang bersalah
Al-Qashash:8

َن َوَلَقْد َجآَءُهم مُّوَسىٰ ِبٱْلبَيِّنَِٰت مَٰ َوقَُٰروَن َوِفْرَعْوَن َوهَٰ
dan karun dan fir'aun dan Haman dan sesungguhnya ia datang kepada

mereka Musa dengan keterangan yang nyata
Al-Ankabuut:39

ِحٌر َكذَّاٌب َن َوقَُٰروَن فََقاُلوا۟ سَٰ مَٰ إَِلىٰ ِفْرَعْوَن َوهَٰ
kepada fir'aun dan Haman dan karun maka mereka mengatakan

(ia[lk]) yang menyihir pendusta
Ghafir:24

ُن َعَلى ٱلطِّنيِ مَٰ فَأَْوِقْد لِى يَٰهَٰ
maka (kamu) nyalakan lah untukku hai Haman atas/terhadap tanah

liat
Al-Qashash:38 ُن مَٰ يَٰهَٰ

ُن ٱبِْن لِى َصرًْحا لََّعلِّىٓ أَبُْلغُ ٱأْلَْسبََٰب مَٰ َوَقاَل ِفْرَعْوُن يَٰهَٰ
dan dia mengucapkan fir'aun wahai Haman buatkan untukku istana

agar / boleh jadi aku aku sampai pintu-pintu
Ghafir:36
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Kosakata AlQuran

ل ن ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ke sini, ke mari, ini, begini

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُهنَالَِك
disanalah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهنَالَِك َدَعا زََكِريَّا َربَُّهۥ
disanalah dia berdoa Zakaria tuhannya Ali-Imran:38 ُهنَالَِك

ِغِريَن فَُغلِبُوا۟ ُهنَالَِك َوٱنَقَلبُوا۟ صَٰ
maka mereka dikalahkan disana (ditempat itu) dan mereka kembali

orang-orang yang kecil / hina
Al-A'raaf:119

ُهنَالَِك تَبُْلوا۟ ُكلُّ نَفٍْس مَّآ أَْسَلفَْت
disanalah merasakan tiap jiwa/orang apa (ia[pr]) telah lewat

Yunus:30

ُهنَالَِك ٱْلَولَٰيَُة لِـلَّـِه ٱْلَحقِّ
di sana perlindungan bagi Allah benar

Al-Kahfi:44

َقرَِّننَي َدَعْوا۟ ُهنَالَِك ثُبُوًرا مُّ
orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama mereka

berseru/mengharapkan disana kebinasaan
Al-Furqon:13

ُهنَالَِك ٱبْتُلِىَ ٱمْلُؤِْمنُوَن َوزُْلزُِلوا۟ زِْلزَااًل َشِديًدا
disitulah diuji orang-orang mukmin dan mereka digoncangkan

goncangan sangat keras/berat
Al-Ahzab:11

ُجنٌد مَّا ُهنَالَِك َمْهزُوٌم مَِّن ٱأْلَْحزَاِب
tentara apa ada disana yang dibinasakan/dikalahkan dari golongan-

golongan
Shaad:11

فَِإذَا َجآَء أَْمُر الـلَّـِه ُقِضىَ ِبٱْلَحقِّ َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱمْلُبِْطُلوَن
maka apabila dia datang ketetapan Allah (ia) telah diputuskan dengan

benar/adil dan (ia) merugi di waktu itu orang-orang yang berpegang
pada yang bathil

Ghafir:78
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KosakataAlQuran

ِفُروَن َوَخِسَر ُهنَالَِك ٱْلكَٰ
dan (ia) merugi di waktu itu para pembangkan

Ghafir:85
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Kosakata AlQuran

ي ن ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna madu, kegirangan, suka, suka

cita, untung, kesejahteraan, kebahagiaan mutlak, kebahagiaan yg besar,
kemakmuran, keselamatan, selamat, kesuka-riaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyenangkan,
menggembirakan, memuaskan, memenuhi, memberi kebahagiaan,

memberi kepuasaan, senang, gemar

َهِنيٓـًٔۢا َهِنيٓـًٔا
kepuasan kepuasan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِريٓـًٔا فَُكُلوهُ َهِنيٓـًٔا مَّ
maka kalian memakannya kepuasan cukup An-Nisa:4 َهِنيٓـًٔا

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan terhadap apa adalah

kalian kalian melakukan
Ath-Thuur:19 َهِنيٓـًٔۢا

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَمآ أَْسَلفْتُْم ِفى ٱأْلَيَّامِ ٱْلَخالِيَِة
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan

apa/disebabkan (kalian) dahulu lalui di dalam hari-hari yang melalui /
pelewat

Al-Haaqqah:24

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan apa/karena

apa adalah kalian kalian melakukan
Al-Mursalaat:43
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Kosakata AlQuran

ن ه ه
Makna kata dasar :

ُهنَآ هَٰ ُهنَا هَٰ
di sini di sini

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُهنَا ِمَن ٱأْلَْمِر َشىٌْء مَّا ُقِتْلنَا هَٰ
dari urusan ini barang sesuatu tidak dibunuh di sini Ali-Imran:154 ُهنَا هَٰ

ُهنَا قَِٰعُدوَن فَقَِٰتآَل إِنَّا هَٰ
maka kalian berdua yang memerangi sesungguhnya kami di sini

orang-orang yang duduk
Al-Maidah:24

ُهنَا َحِميٌم فََليَْس َلُه ٱْليَْوَم هَٰ
maka bukankah baginya hari ini di sini seorang teman

Al-Haaqqah:35

ُهنَآ َءاِمِننَي أَتُتْرَُكوَن ِفى َما هَٰ
apakah kalian akan dibiarkan (kt tanya) di dalam apa (disini) di sini

keadaan aman

Asy-
Syu'araa':146

ُهنَآ هَٰ
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Kosakata AlQuran

د و ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yahudi, Hud

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ُهوٌد ُهوًدا ُهْدنَآ َهاُدٓوا۟ َهاُدوا۟
hud yahudi (kami)

kembali/bertaubat orang-orang yahudi orang-orang yahudi

يَُٰهوُد ُهوٍد
hai hud hud

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِبـِٔنَي َرٰى َوٱلصَّٰ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلنَّصَٰ
dan orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani

dan ShabiXin
Al-Baqarah:62 ۟ َهاُدوا

مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ
dari orang-orang yang orang-orang yahudi mereka merubah

perkataan dari tempat-tempatnya
An-Nisa:46

فَِبظُْلمٍ مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َعَليِْهْم طَيِّبٍَٰت
maka disebabkan kezaliman dari orang-orang yang orang-orang

yahudi kami telah haramkan atas mereka kebaikan
An-Nisa:160

ُعوَن لَِقْومٍ َءاَخِريَن ُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّٰ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َسمَّٰ
dan dari orang-orang yang orang-orang yahudi orang-orang yang

suka mendengar pada yang dusta / bohong orang-orang yang suka
mendengar bagi kaum/orang-orang yang lain

Al-Maidah:41

بَِّٰنيُّوَن َوٱأْلَْحبَاُر يَْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبيُّوَن ٱلَِّذيَن أَْسَلُموا۟ لِلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلرَّ
ia memberi keputusan dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka

masuk islam bagi orang-orang yang orang-orang yahudi dan orang-
orang yang bertuhan dan para pendeta

Al-Maidah:44

َرٰى ِبـُٔوَن َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang

yang orang-orang yahudi dan Shabi-in dan orang-orang nasrani
Al-Maidah:69
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KosakataAlQuran

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذى ظُفٍُر
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

tiap-tiap yang memiliki berkuku
Al-An'aam:146

َوَعَلى ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َحرَّْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك ِمن َقبُْل
dan atas orang-orang yang orang-orang yahudi kami telah haramkan

apa (kami) menceritakan atas kamu dari sebelum
An-Nahl:118

َرٰى َوٱمْلَُجوَس ِبـِٔنَي َوٱلنَّصَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ َوٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan orang-orang
yang orang-orang yahudi dan orang-orang Shabi-in dan orang-orang

nasrani dan orang-orang Majusi

Al-Hajj:17

۟ ُقْل يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َهاُدٓوا
kamu hendaklah mengatakan wahai orang-orang yang orang-oran

yahudi
Al-Jumu'ah:6 ۟ َهاُدٓوا

إِنَّا ُهْدنَآ إَِليَْك َقاَل َعذَاِبىٓ أُِصيُب ِبِهۦ َمْن أََشآُء
sesungguhnya kami (kami) kembali/bertaubat kepada Engkau dia

mengatakan azab (aku) timpakan dengannya siapa kehendaki
Al-A'raaf:156 ُهْدنَآ

َرٰى إاِلَّ َمن َكاَن ُهوًدا أَْو نَصَٰ
kecuali orang adalah dia yahudi atau nasrani Al-Baqarah:111 ُهوًدا

َرٰى تَْهتَُدوا۟ َوَقاُلوا۟ ُكونُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ
dan mereka berkata adalah mereka yahudi atau nasrani mereka telah

mendapat petunjuk
Al-Baqarah:135

َرٰى َكانُوا۟ ُهوًدا أَْو نَصَٰ
adalah mereka yahudi atau nasrani

Al-Baqarah:140

إَِلىٰ َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا  َو
dan kepada orang yang melampaui batas saudara mereka yahudi

Al-A'raaf:65

إَِلىٰ َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا  َو
dan kepada orang yang melampaui batas saudara mereka yahudi

Huud:50

يْنَا ُهوًدا َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ َا َجآَء أَْمرُنَا نَجَّ َوملَّ
dan setelah dia datang urusan kami (kami) selamatkan yahudi dan

orang-orang yang mereka mengimani bersama dia
Huud:58

إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka hud mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':124

ُهوٌد
أاََل بُْعًدا لَِّعاٍد َقْومِ ُهوٍد

ingatlah kebinasaan bagi kaum 'ad kaum hud Huud:60 ُهوٍد
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KosakataAlQuran

لِحٍ أَْو َقْوَم ُهوٍد أَْو َقْوَم صَٰ
atau kaum hud atau kaum (ia[lk]) yang sholeh

Huud:89

َقاُلوا۟ يَُٰهوُد َما ِجئْتَنَا ِببَيِّنٍَة َوَما نَْحُن ِبتَارِِكىٓ َءالَِهِتنَا
mereka berkata hai hud tidak kamu datang pada kami dengan bukti

yang nyata dan tidak kami dengan meninggalkanku
tuhan/sesembahan kami

Huud:53
يَُٰهوُد
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Kosakata AlQuran

ر و ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerobot, mengganggu,
merusakkan, menggarong, merampas, menyiksa, menyerang berkali-kali

َهاٍر فَٱنَْهاَر
reruntuhan maka/lalu runtuh

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَٱنَْهاَر ِبِهۦ ِفى نَاِر َجَهنََّم
maka/lalu runtuh dengannya di dalam neraka neraka jahanam At-Taubah:109 فَٱنَْهاَر

َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ َشفَا ُجُرٍف َهاٍر أَم مَّْن أَسَّ
ataukah orang (ia) menjadi mendirikan bangunannya atas/terhadap

pinggir jurang-jurang reruntuhan
At-Taubah:109 َهاٍر
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Kosakata AlQuran

ن و ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna rasa malu, noda, keaiban,

fadihat, penghinaan, kecelaan, arang di muka, sakit hati.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memalukan, mengaibkan.

مَِّهنيٍ ُمَهانًا َمِهنٌي أَْهَوُن نَنِ أَهَٰ
sangat hina terhina sangat hina paling/lebih hina (dia) menghinaku

َهيِّنًا َهْونًا مُِّهنٌي مُِّهينًا مَِّهنيٍ
kehinaan /
keringanan kerendahan hati yang sangat

menghinakan
orang yang

menghinakan sangat hina

ٱْلُهوِن ٱمْلُِهنيِ يُِهِن
orang-orang yang menghinakan orang-orang yang hina dihinakan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
نَنِ فَيَُقوُل َربِّىٓ أَهَٰ

lalu dia mengatakan Tuhanku (dia) menghinaku Al-Fajr:16 نَنِ أَهَٰ
ثُمَّ يُِعيُدهُۥ َوُهَو أَْهَوُن َعَليِْه

kemudian mengembalikan dia dan dia paling/lebih hina atasnya Ar-Ruum:27 أَْهَوُن
ٱلَِّذى ُهَو َمِهنٌي واََل يََكاُد يُِبنُي

yang dia sangat hina dan tidak semakin dekat dijelaskannya Az-Zukhruf:52 َمِهنٌي
َعْف َلُه ٱْلَعذَاُب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َويَْخُلْد ِفيِهۦ ُمَهانًا يُضَٰ

dilipat gandakan baginya azab / siksa pada hari kiamat-kiamat dan
kekal tentang (kebenaran) itu terhina

Al-Furqon:69 ُمَهانًا
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KosakataAlQuran

آٍء مَِّهنيٍ ثُمَّ َجَعَل نَْسَلُهۥ ِمن ُسلََٰلٍة مِّن مَّ
kemudian ia menjadikan keturunannya dari sari pati dari air sangat

hina
As-Sajdah:8 مَِّهنيٍ

ٍف مَِّهنيٍ  واََل تُِطعْ ُكلَّ َحالَّ
dan jangan kamu mengikuti tiap-tiap banyak bersumpah sangat hina

Al-Qalam:10

آٍء مَِّهنيٍ م مِّن مَّ  أََلْم نَْخُلقكُّ
tidaklah/bukankah menciptakan kalian[lk] dari air sangat hina

Al-Mursalaat:20

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:37 ِهينًا مُّ

ِفِريَن َعذَابًا مُِّهينًا  إِنَّ الـلَّـَه أََعدَّ لِْلكَٰ
sesungguhnya Allah dia telah menyediakan bagi orang-orang kafir

azab / siksa orang yang menghinakan
An-Nisa:102

ِهينًا ِفِريَن َعذَابًا مُّ  َوأَْعتَْدنَا لِْلكَٰ
dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab / siksa

orang yang menghinakan
An-Nisa:151

ِهينًا  َلَعنَُهُم الـلَّـُه ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُّ
sungguh ia mengutuk mereka Allah di dalam dunia dan akherat dan

dia sediakan bagi mereka azab / siksa orang yang menghinakan
Al-Ahzab:57

ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي فَبَآُءو ِبَغَضٍب َعَلىٰ َغَضٍب َولِْلكَٰ
maka mereka kembali dengan kemurkaan atas/terhadap kemurkaan

dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan
Al-Baqarah:90 مُِّهنٌي

 إِنََّما نُْملِى َلُهْم لِيَزَْداُدٓوا۟ إِثًْما َوَلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
sesungguhnya hanyalah kami memberi tangguh kepada mereka

supaya mereka menambah dosa dan bagi mereka siksaan yang sangat
menghinakan

Ali-Imran:178

لًِدا ِفيَها َوَلُهۥ َعذَاٌب مُِّهنٌي  يُْدِخْلُه نَاًرا خَٰ
dia masukkannya api yang kekal di dalamnya dan baginya siksaan

yang sangat menghinakan
An-Nisa:14

 َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ وََكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا فَأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan orang-orang yang mereka mengingkari dan mereka mendustakan

dengan ayat-ayat Kami maka itulah mereka bagi mereka siksaan yang
sangat menghinakan

Al-Hajj:57

 َويَتَِّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
dan menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi mereka siksaan

yang sangat menghinakan
Luqman:6

 ٱتََّخذََها ُهزًُوا أُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
(ia) sungguh-sungguh menjadikannya olok-olokan itulah mereka bagi

mereka siksaan yang sangat menghinakan
Al-Jaatsiyah:9
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ِفِريَن َعذَاٌب مُِّهنٌي  َولِْلكَٰ
dan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat menghinakan

Al-Mujaadilah:5

 فََلُهْم َعذَاٌب مُِّهنٌي
maka bagi mereka siksaan yang sangat menghinakan

Al-
Mujaadilah:16

ِن ٱلَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى ٱأْلَرِْض َهْونًا َوِعبَاُد ٱلرَّْحمَٰ
dan hamba-hamba pemurah orang-orang yang berjalan-jalan

atas/terhadap bumi kerendahan hati
Al-Furqon:63 َهْونًا

َوتَْحَسبُونَُهۥ َهيِّنًا َوُهَو ِعنَد الـلَّـِه َعِظيٌم
dan mengiranya kehinaan / keringanan dan dia disisi Allah yang

besar
An-Nuur:15 َهيِّنًا

ُهۥ ِفى ٱلتُّرَاِب أَيُْمِسُكُهۥ َعَلىٰ ُهوٍن أَْم يَُدسُّ
apakah ia akan menahannya atas/terhadap kehinaan atau ia

menguburkan di dalam tanah
An-Nahl:59 ُهوٍن

َوَمن يُِهِن الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن مُّْكرِمٍ
dan barang siapa dihinakan Allah maka tidak baginya dari (ia[lk])

yang sungguh-sungguh memuliakan
Al-Hajj:18 يُِهِن

َما َلِبثُوا۟ ِفى ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ
tidak (mereka) menetap di dalam siksa orang-orang yang hina Saba':14 ٱمْلُِهنيِ

يْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ِمَن ٱْلَعذَاِب ٱمْلُِهنيِ  َوَلَقْد نَجَّ
dan sesungguhya (kami) selamatkan Bani Israil dari siksa orang-

orang yang hina
Ad-Dukhaan:30

ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93 ٱْلُهوِن

ِعَقُة ٱْلَعذَاِب ٱْلُهوِن ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن فَأََخذَتُْهْم صَٰ
maka (ia[pr]) akhirnya mengambil mereka (ia[pr]) yang menyambar

(petir) siksa orang-orang yang menghinakan dengan apa adalah
mereka mereka usahakan

Fush-Shilat:17

 فَٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن
maka pada hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang

menghinakan
Al-Ahqaaf:20
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ي و ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegemaran, semangat, nafsu,

keinginan besar, berahi, keberahian, kemarahan, kegemasan, cinta berahi,
renjana, tingkah, ragam, lela, kecenderungan, kesukaan, inklinasi,

keinginan, kehendak, lereng, lerengan, fantasi, khayalan, khayal, lamunan,
angan-angan, sentimen, perasaan, kepekaan perasaan, pendirian, tingkah

laku yg aneh, canda, keajaiban, orang sinting, bertingkah, aneh, ganjil, tdk
normal, cinta, kasih, sayang, percintaan, cinta kasih, kasih sayang,

kecintaan, kekasih, kesayangan, asmara, pacar, kosong, nol, kekasihan,
kegandrungan, ketresnoan, udara, suasana, angin, hawa, melodi, lagu,

berhawa
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna pusing, berhasrat,

mengkhayalkan, membayangkan, cinta, mencintai, mengasihi, sayang,
menyayangi, suka, menyukai, gemar, menaruh cinta, menaruh kasih,
menyiarkan, membiarkan angin masuk, mengangini, menganginkan,

memperanginkan, memperdengarkan, membawa berjalan-jalan,
mengipasi, menghembus, mengapi, mengusir dgn kipas, memperbesar,

mengisi dgn gas, mengisi dgn udara, mengisi dgn angin

أَْهَوٰى أَْهَوآَءُهْم أَْهَوآَءُهم أَْهَوآَءُكْم أَْهَوآَء
dia hancurkan hawa nafsu mereka hawa nafsu mereka hawa nafsumu keinginan

تَْهِوى تَْهَوىٰٓ تَْهَوى ِبأَْهَوآِئِهم أَْهَوٰى
menginginkan menginginkan menginginkan dengan hawa nafsu

mereka dia hancurkan

َهَوٰى َهَوآٌء َهاِويٌَة تَْهِوٓى تَْهِوى
terbenam hawa nafsu / kosong

(ia[pr]) yang
dalam/neraka

hawiyah
menginginkan menginginkan
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Kosakata Al-Quran

ٱْلَهَوىٰٓ ٱْلَهَوٰى
hawa nafsu hawa nafsu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَتَِّبُعٓوا۟ أَْهَوآَء َقْومٍ َقْد َضلُّوا۟ ِمن َقبُْل
dan janganlah kalian mengikuti keinginan kaum/orang-orang

sungguh telah mereka telah sesat dari sebelum
Al-Maidah:77 أَْهَوآَء

واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن َكذَّبُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا
dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang mereka telah

mendustakan dengan ayat-ayat Kami
Al-An'aam:150

فَٱتَِّبْعَها واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن
maka ikutilah ia dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang

tidak mereka mengetahui
Al-Jaatsiyah:18

ُقل آلَّ أَتَِّبعُ أَْهَوآَءُكْم َقْد َضَلْلُت
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mengikuti hawa nafsumu

sungguh telah aku menyesatkan
Al-An'aam:56 أَْهَوآَءُكْم

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah yang ia telah

datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:120 أَْهَوآَءُهم

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم مِّۢن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ
dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka dari sesudah

apa ia telah datang kepadamu dari pengetahuan
Al-Baqarah:145

َوَلِئِن ٱتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَدَما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلمِ َما
dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah apa ia

telah datang kepadamu dari pengetahuan
Arraad:37

بَِل ٱتَّبَعَ ٱلَِّذيَن ظََلُمٓوا۟ أَْهَوآَءُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
bahkan/tetapi dia sungguh-sungguh mengikuti orang-orang yang

mereka menganiaya hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Ar-Ruum:29

 َكَمن زُيَِّن َلُهۥ ُسٓوُء َعَملِِهۦ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهم
seperti dia dihiasi baginya buruk perbuatannya dan mereka mengikuti

hawa nafsu mereka
Muhammad:14

ا َجآَءَك ِمَن ٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم َعمَّ
dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dari apa ia telah datang

kepadamu dari kebenaran
Al-Maidah:48 أَْهَوآَءُهْم

واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم َوٱْحذَرُْهْم
dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka dan hati-hatilah terhadap

mereka
Al-Maidah:49
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KosakataAlQuran

وَُٰت َوٱأْلَرُْض مَٰ َوَلِو ٱتَّبَعَ ٱْلَحقُّ أَْهَوآَءُهْم َلفََسَدِت ٱلسَّ
dan sekiranya dia sungguh-sungguh mengikuti kebenaran hawa nafsu

mereka tentu rusaklah langit dan bumi

Al-
Mu'minuun:71

 فَِإن لَّْم يَْستَجِيبُوا۟ َلَك فَٱْعَلْم أَنََّما يَتَِّبُعوَن أَْهَوآَءُهْم
maka jika tidak dia memperkenankan kepadamu maka ketahuilah

bahwasanya hanyalah mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Al-Qashash:50

 فَلِذَٰلَِك فَٱْدُع َوٱْستَِقْم َكَمآ أُِمرَْت واََل تَتَِّبعْ أَْهَوآَءُهْم
maka karena itu maka kamu mohonlah dan tetaplah sebagaimana

(kamu) diperintahkan dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka
Asy-Syuura:15

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن طَبَعَ الـلَّـُه َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم
itulah mereka orang-orang yang (ia) menutup mati Allah

atas/terhadap hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka
Muhammad:16

وََكذَّبُوا۟ َوٱتَّبَُعٓوا۟ أَْهَوآَءُهْم وَُكلُّ أَْمٍر مُّْستَِقرٌّ
dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka dan tiap-

tiap suatu perkara/urusan (ia[lk]) yang tetap / kekal
Al-Qamar:3

َوٱمْلُؤْتَِفَكَة أَْهَوٰى
dan MuXtafikah dia hancurkan An-Najm:53 أَْهَوٰى
إِنَّ َكِثيرًا لَّيُِضلُّوَن ِبأَْهَوآِئِهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ َو

dan sesungguhnya kami sangat banyak sungguh hendak disesatkan
dengan hawa nafsu mereka dengan tidak/tanpa pengetahuan

Al-An'aam:119 ِبأَْهَوآِئِهم
إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ ٱلظَّنَّ َوَما تَْهَوى ٱأْلَنفُُس

tidak lain mereka mengikuti kecuali sangkaan dan tidak
menginginkan jiwa/manusia

An-Najm:23 تَْهَوى
ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُكُم ٱْستَْكبَرْتُْم

dengan apa tidak menginginkan diri-diri kalian kalian mencari
kesombongan diri

Al-Baqarah:87 تَْهَوىٰٓ
ُكلََّما َجآَءُهْم رَُسولٌۢ ِبَما اَل تَْهَوىٰٓ أَنفُُسُهْم

setiap apa ia datang kepada mereka seorang rasul dengan apa tidak
menginginkan diri-diri mereka

Al-Maidah:70

يحُ ِفى َمَكاٍن َسِحيٍق فَتَْخطَفُُه ٱلطَّيُْر أَْو تَْهِوى ِبِه ٱلرِّ
maka/lalu (kamu[lk]) menyambarnya burung-burung atau

menginginkan dengannya angin di dalam tempat jauh
Al-Hajj:31 تَْهِوى

فَٱْجَعْل أَفْـَِٔدةً مَِّن ٱلنَّاِس تَْهِوٓى إَِليِْهْم
maka jadikanlah hati dari manusia menginginkan kepada mereka Ibrahim:37 تَْهِوٓى
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KosakataAlQuran

ُهۥ َهاِويٌَة فَأُمُّ
maka ibunya (tempat kembalinya) (ia[pr]) yang dalam/neraka

hawiyah
Al-Qaariah:9 َهاِويٌَة

طَرْفُُهْم َوأَفْـَِٔدتُُهْم َهَوآٌء
ujung/mata mereka dan hati mereka hawa nafsu / kosong Ibrahim:43 َهَوآٌء

فَيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضِبى َوَمن يَْحلِْل َعَليِْه َغَضِبى فََقْد َهَوٰى
maka halal/menimpa atas kalian kemurkaan-ku dan barangsiapa

(ia[lk]) halal/menimpa atasnya kemurkaan-ku maka sesungguhnya
telah terbenam

Thaahaa:81 َهَوٰى

 َوٱلنَّْجمِ إِذَا َهَوٰى
demi bintang apabila terbenam

An-Najm:1

َولَِٰكنَُّهۥٓ أَْخَلَد إَِلى ٱأْلَرِْض َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه
tetapi dia (ia) mengekalkan kepada bumi dan dia mengikuti hawa

nafsunya
Al-A'raaf:176 َهَوىُٰه

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه وََكاَن أَْمرُهُۥ فُرُطًا
dan dia mengikuti hawa nafsunya dan ia adalah urusan-urusannya

pelalaian
Al-Kahfi:28

َوٱتَّبَعَ َهَوىُٰه فَتَرَْدٰى
dan dia mengikuti hawa nafsunya maka akan binasa

Thaahaa:16

 أَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
apakah (kamu) lihat/pendapatmu orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Furqon:43

ِن ٱتَّبَعَ َهَوىُٰه ِبَغيِْر ُهًدى مَِّن الـلَّـِه َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
dan siapakah lebih sesat daripada siapa dia sungguh-sungguh

mengikuti hawa nafsunya dengan tidak/tanpa petunjuk dari Allah
Al-Qashash:50

 أَفَرََءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰهُهۥ َهَوىُٰه
Apakah kamu memperhatikan orang ia telah mengambil tuhannya

hawa nafsunya
Al-Jaatsiyah:23

يَِٰطنُي ِفى ٱأْلَرِْض َحيَْراَن َلُهۥٓ َكٱلَِّذى ٱْستَْهَوتُْه ٱلشَّ
seperti orang dia menyesatkannya syaitan-syaitan di dalam bumi

yang kebingungan baginya
Al-An'aam:71 ٱْستَْهَوتُْه

فَٱْحُكم بَنْيَ ٱلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ واََل تَتَِّبعِ ٱْلَهَوٰى
maka kamu hendaklah putuskan diantara manusia dengan benar dan

tidak mengikuti hawa nafsu
Shaad:26 ٱْلَهَوٰى

 َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َونََهى ٱلنَّفَْس َعِن ٱْلَهَوٰى
dan adapun siapa (ia) takut makam tuhannya dan (ia) menahan /

melarang jiwa/diri dari hawa nafsu
An-Naziaat:40
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KosakataAlQuran

۟ فَالـلَّـُه أَْوَلىٰ ِبِهَما فَاَل تَتَِّبُعوا۟ ٱْلَهَوىٰٓ أَن تَْعِدُلوا
maka Allah lebih utama kepada mereka berdua maka janganlah

kalian mengikuti hawa nafsu agar kalian melakukan keadilan
An-Nisa:135 ٱْلَهَوىٰٓ

 َوَما يَنِطُق َعِن ٱْلَهَوىٰٓ
dan tidak menuturkan dari hawa nafsu

An-Najm:3
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Kosakata AlQuran

ا ي ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persiapan, persediaan,

olahan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempersiapkan, menyiapkan,

menyediakan, membuat, mengolah, mempersediakan.

َويَُهيِّئْ َوَهيِّئْ َكَهيْـَِٔة
dan akan disediakan dan (ia) sungguh-sungguh

sediakanlah seperti bentuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيَُكوُن طَيْرًۢا ِبِإذِْن الـلَّـِه
seperti bentuk burung-burung maka/lalu meniupkan tentang

(kebenaran) itu maka mereka jadi burung-burung dengan seizin Allah
Ali-Imran:49 َكَهيْـَِٔة

إِذْ تَْخُلُق ِمَن ٱلطِّنيِ َكَهيْـَِٔة ٱلطَّيِْر ِبِإذِْنى َو
dan ketika kamu menciptakan dari tanah seperti bentuk burung-

burung dengan seizin
Al-Maidah:110

َوَهيِّئْ َلنَا ِمْن أَْمرِنَا رََشًدا
dan (ia) sungguh-sungguh sediakanlah bagi kami dari/bagi urusan

kami petunjuk yang lurus
Al-Kahfi:10 َوَهيِّئْ

َويَُهيِّئْ َلُكم مِّْن أَْمرُِكم مِّرْفًَقا
dan akan disediakan bagi kalian dari urusan kalian suatu yang

berguna / tempat istirahat
Al-Kahfi:16 َويَُهيِّئْ
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Kosakata AlQuran

ت ي ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna datang, tiba, sampai,
mendatang, menimpa, terdapat

َهيَْهاَت َهيَْت
jauh kemarilah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَغلََّقِت ٱأْلَبْوََٰب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه
dan telah benar-benar menutup pintu-pintu dan dia mengatakan
kemarilah bagi kamu dia mengatakan tempat berlindung Allah

Yusuf:23 َهيَْت
َهيَْهاَت َهيَْهاَت مِلَا تُوَعُدوَن

jauh jauh terhadap apa kalian diberi nasehat
Al-

Mu'minuun:36 َهيَْهاَت
َهيَْهاَت َهيَْهاَت مِلَا تُوَعُدوَن

jauh jauh terhadap apa kalian diberi nasehat
Al-

Mu'minuun:36
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Kosakata AlQuran

ج ي ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna godaan, pengusik, pengejek,

usikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggoda, mengusik,

mengganggu, bercanda, mengejek, menjahati, membengkengi, menyisir
wol, menggelisahkan, mengacau, mengagitasi, merangsang,
menggoncangkan, menggoncang, mengaduk, mengacaukan,

menggerakkan secara tdk teratur, mengadakan hasutan, beragitasi

يَِهيجُ
menjadi sangat kering

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ يَِهيجُ فَتََرىُٰه ُمْصفَرًّا ثُمَّ يَْجَعُلُهۥ ُحطًَٰما
kemudian menjadi sangat kering makamelihatnya yang menjadi

kuning kemudian (mereka) menjadikannya/memasukkannya hancur
Az-Zumar:21 يَِهيجُ

 َكَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب ٱْلُكفَّاَر نَبَاتُُهۥ ثُمَّ يَِهيجُ
seperti perumpamaan hujan (ia) mengherankan orang-orang kafir

tanaman/tanamannya kemudian menjadi sangat kering
Al-Hadiid:20
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Kosakata AlQuran

ل ي ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tumpukan, timbunan, busut,

onggokan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membuat timbunan, membuat

tumpukan, menguruk

مَِّهياًل
licin/bertaburan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

مَِّهياًل
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Kosakata AlQuran

م ي ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tahanan, tertahan, yg

dipenjarakan, yg ditawan hati, yg dipikat hati, yg ditarik hati, bingung,
kacau, bimbang, terbagi-bagi perhatiannya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengembara, berkelana,
menyimpang, hanyut, berkeluyuran, meleler, melarat, mengeluyur,

membatak, berhanyut-hanyut, berkeliling-keliling

ٱْلِهيمِ يَِهيُموَن
unta mengembara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أََلْم تََر أَنَُّهْم ِفى ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat sesungguhnya

mereka di dalam setiap lembah mengembara

Asy-
Syu'araa':225

يَِهيُموَن
ِربُوَن ُشرَْب ٱْلِهيمِ فَشَٰ

maka yang telah meminum minuman unta Al-Waqi'a:55 ٱْلِهيمِ
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Kosakata AlQuran

ن م ي ه
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengamatan, penjagaan,

perlindungan, proteksi, pembelaan, penjaga, pemelihara, pengawas,
pengawal, deking, belaan, pengayoman, jagaan, pengamat-amatan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendominasi, menguasai,
berkuasa, mengungkung, menjaga, mengawal, menahan,

mempertahankan, berhati-hati, berjaga-jaga, menuani, mengongkong

ٱمْلَُهيِْمُن َوُمَهيِْمنًا
orang yang mengawal / menjaga dan orang yang menjaga

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوُمَهيِْمنًا َعَليِْه فَٱْحُكم بَيْنَُهم ِبَمآ أَنزََل الـلَّـُه

dan orang yang menjaga atasnya maka kamu hendaklah putuskan
diantara mereka dengan/menurut apa ia menurunkan Allah

Al-Maidah:48 َوُمَهيِْمنًا
لَُٰم ٱمْلُؤِْمُن ٱمْلَُهيِْمُن ٱْلَعِزيزُ ٱمْلَلُِك ٱْلُقدُّوُس ٱلسَّ

raja sangat suci sejahtera (ks/kb[tunggal] sangat/maha) yang
mengaruniai kemanan orang yang mengawal / menjaga maha perkasa

Al-Hasyr:23 ٱمْلَُهيِْمُن
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Kosakata AlQuran

ه ي ه
Makna kata dasar :

ِهيَْه
itu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما ِهيَْه
dan tidak memberitahukan kamu apa itu Al-Qaariah:10 ِهيَْه
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Kosakata AlQuran

د ا و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna jurang, leak, lembang, lebak,

selokan, alur, parit, pisau besar, bukit pasir
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengubur, menguburkan,
menyembunyikan, memendam, melupakan, menanam, mengebumikan,

menanamkan, menyelamatkan, menguruk, memendamkan

ٱمْلَْوُءۥَدةُ
bayi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ٱمْلَْوُءۥَدةُ ُسِئَلْت َو
dan apabila bayi ditanya At-Takwiir:8 ٱمْلَْوُءۥَدةُ
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Kosakata AlQuran

ل ا و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kampung halaman, tempat

kediaman asli, pengungsian, tempat perlindungan, pertolongan,
penghiburan, hiburan, gantungan, penghibur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencari perlindungan,
memakai sbg perlindungan

َمْوِئاًل
tempat berlindung

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْوِعٌد لَّن يَجُِدوا۟ ِمن ُدوِنِهۦ َمْوِئاًل بَل لَُّهم مَّ
bahkan bagi mereka waktu / tempat perjanjian tidak mereka

mendapatkan dari selain dia tempat berlindung
Al-Kahfi:58 َمْوِئاًل
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Kosakata AlQuran

ر ب و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bulu binatang, lidah sakit,

perhiasan, rambut, bulu kasar, rumbai-rumbai wol
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوأَْوبَارَِها
dan bulu-bulunya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوأَْشَعارَِهآ أَثَٰثًا َوَمتًَٰعا إَِلىٰ ِحنيٍ

dan dari bulu-bulunya dan bulu-bulunya dan rambutnya perkakas
rumah tangga dan kesenangan sampai waktu

An-Nahl:80 َوأَْوبَارَِها
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Kosakata AlQuran

ه ق ب و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengurusakan, pembinasaan,

pembongkaran, neraka, penumpasan, peniadaan, pekerjaan merusak,
pekerjaan menghancurkan, pekerjaan membinasakan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna binasa, mati, hancur, tewas,
membusuk

يُوِبْقُهنَّ ْوِبًقا مَّ
sungguh ingin untuk dibinasakan mereka[pr] (nya) tempat kebinasaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْوِبًقا َوَجَعْلنَا بَيْنَُهم مَّ
dan kami menjadikan diantara mereka tempat kebinasaan Al-Kahfi:52 ْوِبًقا مَّ

أَْو يُوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسبُوا۟ َويَْعُف َعن َكِثيٍر
atau sungguh ingin untuk dibinasakan mereka[pr] (nya) dengan sebab

mereka telah melakukan danmemaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:34 يُوِبْقُهنَّ
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Kosakata AlQuran

ل ب و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberitahu,
memberitahukan, melaporkan

َوِبياًل َوبَاَل َواِبٌل
yang berat kejahatan/akibat buruk hujan lebat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأََصابَُهۥ َواِبٌل فَتَرََكُهۥ َصْلًدا
kemudian dia menimpakannya hujan lebat maka ia meninggalkannya

kebersihan
Al-Baqarah:264 َواِبٌل

أََصابََها َواِبٌل فَـَٔاتَْت أُُكَلَها ِضْعفَنْيِ
dia menimpanya/menyiramnya hujan lebat maka dia mendatangkan

makanan-makanannya dua kali lipat
Al-Baqarah:265

فَِإن لَّْم يُِصبَْها َواِبٌل فَطَلٌّ
maka jika tidak dia ditiimpanya hujan lebat maka hujan gerimis

Al-Baqarah:265

ا َسَلَف ذَٰلَِك ِصيَاًما لِّيَذُوَق َوبَاَل أَْمرِِهۦ َعفَا الـلَّـُه َعمَّ
itu berpuasa supaya merasakan kejahatan/akibat buruk urusan-nyadia

telah memberi maaf Allah tentang apa dia melalui
Al-Maidah:95 َوبَاَل

ذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
mereka merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka dan bagi

mereka siksaan sangat pedih
Al-Hasyr:15

فَذَاُقوا۟ َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka (mereka) merasakan kejahatan/akibat buruk perkara mereka

dan bagi mereka siksaan sangat pedih
At-Taghaabun:5

ِقبَُة أَْمرَِها ُخْسًرا فَذَاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن عَٰ
maka (ia) merasakan kejahatan/akibat buruk urusannya/perbuatannya
dan ia adalah yang mengakibatkan urusannya/perbuatannya kerugian

Ath-Thalaaq:9

فََعَصىٰ ِفْرَعْوُن ٱلرَُّسوَل فَأََخذْنَُٰه أَْخذًا َوِبياًل
maka mendurhakai fir'aun rasul maka (kami) ambil/siksa dia siksaan

yang berat

Al-
Muzzammil:16 َوِبياًل
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Kosakata AlQuran

د ت و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna taruhannya, hadiah

perlombaan, piramida
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْوتَاِد أَْوتَاًدا
bala tentara pancang/pasak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱْلجِبَاَل أَْوتَاًدا
dan gunung-gunung pancang/pasak An-Naba:7 أَْوتَاًدا
َكذَّبَْت َقبَْلُهْم َقْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذُو ٱأْلَْوتَاِد

(ia) telah sungguh-sungguh mendustakan sebelum mereka kaum nuh
dan kaum 'ad dan FirXaun mempunyai bala tentara

Shaad:12 ٱأْلَْوتَاِد
 َوِفْرَعْوَن ِذى ٱأْلَْوتَاِد

dan fir'aun yang memiliki pasak-pasak (bala tentara)
Al-Fajr:10
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Kosakata AlQuran

ر ت و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna aneh, ganjil, asing, sambilan,

gasal, tak tetap, terasing, ekstra, lebih banyak, selang, jarak waktu, sela,
ruang, selingan, waktu istirahat, waktu jeda, lat, waktu mengaso, ruangan,

berurutan, berturutan, berturut-turut, bertalian, beriring, penggantian,
urutan, rangkaian, turutan, hak mewarisi, urut-urutan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَِترَُكْم َوٱْلَوتِْر تَتَْرا
akan mengurangi kalian dan yang ganjil berturut-turut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ًة رَُّسوُلَها ثُمَّ أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجآَء أُمَّ
kemudian kami telah mengutus utusan-utusan kami berturut-turut

tiap-tiap apa-apa dia datang ummat rasulnya

Al-
Mu'minuun:44

تَتَْرا
فْعِ َوٱْلَوتِْر َوٱلشَّ

dan yang genap dan yang ganjil Al-Fajr:3 َوٱْلَوتِْر
َلُكْم َوالـلَّـُه َمَعُكْم َوَلن يَِترَُكْم أَْعمَٰ

dan Allah beserta kalian dan tidak akan mengurangi kalian
perbuatan-perbuatan kamu

Muhammad:35 يَِترَُكْم
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Kosakata AlQuran

ق ث و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna dokumen, surat, naskah,

akte, surat perjalanan, yg dipercayakan, berkenaan dgn persekutuan,
berkenaan dgn perserikatan, keyakinan, perserikatan, persekutuan,

harapan, tanggung jawab, kredit, penjagaan, piutang.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mempercayai, membuktikan,

membuka rahasia, mempercayakan, mengungkapkan isi hati,
menceritakan sbg rahasia, membuka isi hati, menguatkan, membenarkan,
menyokong, mempertegas, mengandalkan, bergantung, menggantungkan

nasibnya, mempergantungi, menyandarkan nasibnya, memaksa,
mendesak, mengharuskan, mensahkan, membuktikan kebenaran, percaya,
yakin, menganggap, merasa, berharap, percaya pd, menaruh kepercayaan

kpd, menghutangi.

ِميثََٰقُكْم ِميثََٰق َمْوِثَقُهْم َمْوِثًقا ِبِميثَِٰقِهْم
janji (dari) kalian perjanjian janji mereka janji yang teguh dengan perjanjian

mereka

مِّيثًَٰقا ْوِثًقا مَّ ِميثَِٰقِهۦ ِميثََٰقُهْم ِميثََٰقُكْم
perjanjian janji yang teguh meneguhkannya perjanjian mereka janji (dari) kalian

َواثََقُكم مِّيثَُٰق مِّيثََٰقُهْم مِّيثٌَٰق مِّيثًَٰقا
dia menjajikan
kepada kalian perjanjian perjanjian mereka perjanjian perjanjian

ٱمْلِيثََٰق يُوِثُق َوِميثََٰقُه َوثَاَقُهۥٓ
perjanjian usaha untuk diikatkan dan perjanjiannya orang yang mengikatkan-

nya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َورَفَْعنَا فَْوَقُهُم ٱلطُّوَر ِبِميثَِٰقِهْم
dan kami mengangkat atas mereka bukit tursina dengan perjanjian

mereka
An-Nisa:154 ِبِميثَِٰقِهْم
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KosakataAlQuran

َقاَل َلْن أُرِْسَلُهۥ َمَعُكْم َحتَّىٰ تُؤْتُوِن َمْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه
dia mengatakan tidak akan dilepaskannya beserta kalian

sehingga/sampai didatangkan kepadaku janji yang teguh dari/atas
Allah

Yusuf:66
َمْوِثًقا

آ َءاتَْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل الـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل فََلمَّ
maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka dia mengatakan

Allah atas/terhadap apa kami mengatakan pemelihara
Yusuf:66 َمْوِثَقُهْم

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َو
dan ketika kami telah mengambil perjanjian Bani Israil Al-Baqarah:83 ِميثََٰق

إِذْ أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق ٱلنَِّبيِّۦَن َو
dan ketika ia mengambil/mengazab Allah perjanjian para nabi

Ali-Imran:81

إِذْ أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق  َو
dan ketika ia mengambil/mengazab Allah perjanjian

Ali-Imran:187

َوَلَقْد أََخذَ الـلَّـُه ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab Allah perjanjian Bani

Israil
Al-Maidah:12

َلَقْد أََخذْنَا ِميثََٰق بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل َوأَرَْسْلنَآ إَِليِْهْم رُُساًل
sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian Bani Israil dan kami

telah utus/meniup kepada mereka para utusan
Al-Maidah:70

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian Al-Baqarah:63 ِميثََٰقُكْم

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم اَل تَْسِفُكوَن ِدَمآَءُكْم َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian tidak kalian

menumpahkan darah kalian
Al-Baqarah:84

إِذْ أََخذْنَا ِميثََٰقُكْم  َو
dan ketika kami telah mengambil janji (dari) kalian

Al-Baqarah:93

يَْدُعوُكْم لِتُؤِْمنُوا۟ ِبَربُِّكْم َوَقْد أََخذَ ِميثََٰقُكْم إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
mereka memanggil kalian supaya beriman dengan/kepada tuhan

kalian dan sesungguhnya ia mengambil/mengazab janji (dari) kalian
jika adalah kalian para yang beriman

Al-Hadiid:8

َرىٰٓ أََخذْنَا ِميثََٰقُهْم َوِمَن ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan dari/diantara orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya

kami nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka
Al-Maidah:14 ِميثََٰقُهْم

إِذْ أََخذْنَا ِمَن ٱلنَِّبيِّۦَن ِميثََٰقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوحٍ َو
dan ketika kami telah mengambil dari para nabi perjanjian mereka

dan dari kamu dan dari nuh
Al-Ahzab:7
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ٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah meneguhkannya Al-Baqarah:27 ِميثَِٰقِهۦ

 َوٱلَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد الـلَّـِه ِمۢن بَْعِد ِميثَِٰقِهۦ
dan orang-orang yang merusak janji Allah dari sesudah

meneguhkannya
Arraad:25

ْوِثًقا مَِّن الـلَّـِه َقْد أََخذَ َعَليُْكم مَّ
sungguh telah ia mengambil/mengazab atas kalian janji yang teguh

dari/dengan Allah
Yusuf:80 ْوِثًقا مَّ

َوأََخذَْن ِمنُكم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil diantara kalian perjanjian orang yang teguh An-Nisa:21 مِّيثًَٰقا

َوأََخذْنَا ِمنُْهم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil dari mereka perjanjian orang yang teguh

An-Nisa:154

َوأََخذْنَا ِمنُْهم مِّيثًَٰقا َغلِيظًا
dan mereka mengambil dari mereka perjanjian orang yang teguh

Al-Ahzab:7

إاِلَّ ٱلَِّذيَن يَِصُلوَن إَِلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق
kecuali orang-orang yang mereka mengadakan hubungan kepada

kaum/orang-orang diantara kalian dan antara mereka perjanjian
An-Nisa:90 مِّيثٌَٰق

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92

َهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم إاِلَّ َعَلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق  إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَهاَجُروا۟ َوجَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan (mereka[lk])

yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan
harta mereka kecuali atas/terhadap kaum/orang-orang diantara kalian

dan antara mereka perjanjian

Al-Anfaal:72

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم وَُكفْرِِهم ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه
maka disebabkan mereka merusak perjanjian mereka dan kekafiran

mereka dengan/terhadap ayat-ayat Allah
An-Nisa:155 مِّيثََٰقُهْم

فَِبَما نَْقِضِهم مِّيثََٰقُهْم َلَعنَُّٰهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوبَُهْم قَِٰسيًَة
maka dengan sebab mereka merusak perjanjian mereka kami

mengutuk mereka dan kami menjadikan hati mereka yang membatu
Al-Maidah:13

ذَا ٱأْلَْدنَىٰ َويَُقوُلوَن َسيُْغفَُر َلنَا أََلْم يُؤَْخذْ َعَليِْهم مِّيثَُٰق ٱْلِكتَِٰب هَٰ
ini yang rendah dan mereka mengatakan kelak akan diampuni bagi

kami bukankah dia diambil atas mereka perjanjian kitab
Al-A'raaf:169 مِّيثَُٰق
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َوِميثََٰقُه ٱلَِّذى َواثََقُكم ِبِهۦٓ
dan perjanjiannya yang dia menjajikan kepada kalian dengannya Al-Maidah:7 َواثََقُكم

واََل يُوِثُق َوثَاَقُهۥٓ أََحٌد
dan tidak usaha untuk diikatkan orang yang mengikatkan-nya seorang Al-Fajr:26 َوثَاَقُهۥٓ

َوِميثََٰقُه ٱلَِّذى َواثََقُكم ِبِهۦٓ
dan perjanjiannya yang dia menjajikan kepada kalian dengannya Al-Maidah:7 َوِميثََٰقُه

واََل يُوِثُق َوثَاَقُهۥٓ أََحٌد
dan tidak usaha untuk diikatkan orang yang mengikatkan-nya seorang Al-Fajr:26 يُوِثُق

ٱلَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد الـلَّـِه واََل يَنُقُضوَن ٱمْلِيثََٰق
orang-orang yang disempurnakan dengan janji Allah dan tidak

merusak perjanjian
Arraad:20 ٱمْلِيثََٰق

َحتَّىٰٓ إِذَآ أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا۟ ٱْلَوثَاَق
sehingga apabila (kalian) kalahkanlah mereka (kt seru) maka

mengeraskan ikatan perjanjian
Muhammad:4 ٱْلَوثَاَق

فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan dengan/kepada tali

perjanjian yang teguh/kokoh
Al-Baqarah:256 ٱْلُوثَْقىٰ

ِقبَُة ٱأْلُُموِر فََقِد ٱْستَْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوثَْقىٰ َوإَِلى الـلَّـِه عَٰ
maka sungguh telah dia memohon pegangan pada tali perjanjian yang

teguh/kokoh dan kepada Allah yang mengakibatkan segala urusan
Luqman:22
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ن ث و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna idola, berhala, pujaan, dewa

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱأْلَْوثَِٰن أَْوثَٰنًا
berhala-berhala berhala-berhala

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْوثَٰنًا َوتَْخُلُقوَن إِفًْكا
sesungguhnya hanyalah kalian menyembah dari selain Allah berhala-

berhala danmembuat kedustaan / perpalingan
Al-Ankabuut:17 أَْوثَٰنًا

أَْوثَٰنًا مََّودَّةَ بَيِْنُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
berhala-berhala kasih sayang diantara kamu di dalam kehidupan

dunia
Al-Ankabuut:25

فَٱْجتَِنبُوا۟ ٱلرِّْجَس ِمَن ٱأْلَْوثَِٰن َوٱْجتَِنبُوا۟ َقْوَل ٱلزُّوِر
maka jauhilah kekejian dari berhala-berhala dan jauhilah perkataan

dusta
Al-Hajj:30 ٱأْلَْوثَِٰن
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ب ج و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tempat, hal, angka, mata,

pokok, maksud, pendapat, ujung, batas, ihwal, pendirian, gol, biji, mata
angin, bakat, tuntung, timah, petunjuk, peranan penting, arang isi pensil,

keharusan, cendawan, kelapukan, yg dimestikan, harus, seharusnya,
sebaiknya, akan, semestinya, patut, lebih baik, perlu, terpaksa, mesti,

wajib, kudu, hendak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memerlukan, mengharuskan,
memaksa, mewajibkan, menunjukkan, tunjuk, menunjuk, mengarahkan,

menekankan, menjelaskan, menuding, mengacu, menujukan,
membidikkan, mensinyalir, menudingkan, mengacungkan, mendirikan,

meletakkan dasar, memperdirikan, mempersendikan, berdasarkan,
memimpin, menyebabkan, membawa, menuntun, menuju, membimbing,

menjalani, menggiring, menempuh, memainkan, menang, menjagoi, harus,
wajib, pasti, perlu, mesti, tentu saja, kudu, butuh

َوَجبَْت
(ia) merobohkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكُلوا۟ ِمنَْها َوأَطِْعُموا۟ ٱْلَقاِنعَ َوٱمْلُْعتَرَّ
maka apabila (ia) merobohkan lambungnya maka kalian hendaklah

memakan daripadanya dan (mereka) berikanlah makan (ia[lk]) yang
rela dan orang yang meminta

Al-Hajj:36
َوَجبَْت
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د ج و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pukulan, sukses, gembira

luar biasa, senang sekali, yg menimbulkan suka cita, rapsodi, pujian yg
meluap, pujian yg berlebihan, kegembiraan, gairah, kegemaran, semangat,
nafsu, keinginan besar, berahi, keberahian, kemarahan, kegemasan, cinta
berahi, renjana, kesurupan, keadaan tdk sadar diri, keadaan kemasukan

roh, perasaan suka cita, kegairahan besar, kegembiraan yg luar biasa,
ketulan, hasil baik, tindakan yg mengenai sasaran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menemukan, mengelola,
mengurus, mengendalikan, menekel, mengusahakan, memperlakukan,
kesurupan, kerasukan, jatuh pingsan, mengatur, memangku, berhasil,

berusaha, melaksanakan, menguruskan, mengarah, memimpin, sanggup,
memakan, memecahkan, menguraikan, memukul, menabrak, membentur,
mengenai, kena, mendapatkan, mendapat, mendapati, makan, terbentur,

masuk, memukulkan, mengenai sasaran, gasak, mengirap, kesomplok,
mengadu, catuk, menggocoh, memperpukulkan, mendapat akal,

memperpukul, memberi, memukul-mukul, menempatkan, menetap,
merasa, melihat, menjumpai, mengetahui, merasakan, mengetemukan.

۟ تَجُِدوا تَجُِد تَجَِد أَِجُد أَِجَد
kamu mendapatkan kamu mendapatkan dia mendapatkan aku mendapati mendapatkan

َعَليِْه َستَجُِدوَن َستَجُِدِنىٓ تَجُِدوهُ تَجُِدوا۟
kalian memperoleh kalian kelak akan

dapati
kelak akan

mendapati aku
kalian

mendapatkannya kamu mendapatkan

أَلَِجَدنَّ فََوَجْدنََٰها فََوَجَدا فََوَجَد َعَليِْه
pasti akan mendapat maka (kami)

mendapatinya
maka (dia)

mendapatkan
maka (dia)

mendapatkan kalian memperoleh

نَجِْد َلَوَجُدوا۟ َلتَجَِدنَّ أَلَِجُد أَلَِجَدنَّ
(ia) dapati tentu mereka

mendapati
sungguh kamu

mendapati mendapat pasti akan mendapat

6047

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#16
http://quran.bblm.go.id/test.htm#15
http://quran.bblm.go.id/test.htm#14
http://quran.bblm.go.id/test.htm#13
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12


Kosakata Al-Quran

َوَجدتَُّها َوَجدتُُّموُهْم َوَجدتُّم َوَجدتُّ نَجِْد
(aku)

mendapatkannya
kalian mendapatkan

mereka kalian memperoleh (aku) menjumpai (ia) dapati

َوَجْدنَا َوَجُدوا۟ َوَجَدَها َوَجَد َوَجدتَُّها
kami mendapati (mereka)

mendapatkan mendapatkannya dia mendapatkan (aku)
mendapatkannya

َوَلتَجَِدنَُّهْم َوَلتَجَِدنَّ َوَجْدنَُٰه َوَجْدنَآ َوَجْدنَا
dan sungguh kamu
mendapati mereka

dan sungguh kamu
akan mendapati

(kami) mendapatkan
dia kami mendapati kami mendapati

۟ َوَوَجُدوا َوَوَجَدَك َوَوَجَد َوْليَجُِدوا۟ َوَلتَجَِدنَُّهْم
dan (mereka)
mendapatkan

dia (ia[lk])
mendapatimu

dan (ia)
mendapatkan

dan agar
mendapati/menemui

dan sungguh kamu
mendapati mereka

يَجُِدوَن يَجُِدوا۟
mereka mendapatkan mereka mendapatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْن أَِجَد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا
dan tidak mendapatkan dari selain dia orang yang dalam kondisi jahat Al-Jinn:22 أَِجَد

ُقل آلَّ أَِجُد ِفى َمآ أُوِحىَ إَِلىَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mendapati di dalam apa aku

telah diwahyukan kepadaku
Al-An'aam:145 أَِجُد

ُقْلَت آَل أَِجُد َمآ أَْحِمُلُكْم َعَليِْه
kamu mengatakan tidak aku mendapati apa/sesuatu membawa kalian

atasnya
At-Taubah:92

أَْو أَِجُد َعَلى ٱلنَّاِر ُهًدى
atau aku mendapati atas/terhadap api petunjuk

Thaahaa:10

َوَمن يَْلَعِن الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ نَِصيًرا
dan barang siapa dia mengutuk Allah maka sekali-kali tidak dia

mendapatkan baginya yang sangat menolong
An-Nisa:52 تَجَِد
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َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak dia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:88

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََلن تَجَِد َلُهۥ َسِبياًل
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak dia mendapatkan

baginya jalan
An-Nisa:143

َوَلن تَجَِد َلُهْم نَِصيًرا
dan tidak dia mendapatkan bagi mereka yang sangat menolong

An-Nisa:145

فََلن تَجَِد َلُهْم أَْولِيَآَء ِمن ُدوِنِهۦ
maka tidak akan dia mendapatkan bagi mereka pemimpin-pemimpin

dari selain dia
Al-Isra:97

َوَمن يُْضلِْل فََلن تَجَِد َلُهۥ َولِيًّا مُّرِْشًدا
dan barang siapa disesatkan maka tidak akan dia mendapatkan

baginya sebenar-benar pelindung yang memberi petunjuk
Al-Kahfi:17

ِتِهۦ َوَلن تَجَِد ِمن ُدوِنِهۦ ُمْلتََحًدا اَل ُمبَدَِّل لَِكلِمَٰ
tidak dia merubah untuk kalimatnya dan tidak dia mendapatkan dari

selain dia orang yang dalam kondisi jahat
Al-Kahfi:27

َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Al-Ahzab:62

فََلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَبِْدياًل
maka tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Faathir:43

َوَلن تَجَِد لُِسنَِّت الـلَّـِه تَْحِوياًل
dan tidaklah dia mendapatkan bagi sunnah Allah menyimpang

Faathir:43

َوَلن تَجَِد لُِسنَِّة الـلَّـِه تَبِْدياًل
dan tidak dia mendapatkan bagi sunnah Allah berubah total

Al-Fath:23

يَْوَم تَجُِد ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخيٍْر مُّْحَضًرا
pada hari kamu mendapatkan tiap jiwa/orang apa dia membuat dari

kebajikan/kebaikan yang dalam kondisi cepat menghadap
Ali-Imran:30 تَجُِد

ِكِريَن ِنِهْم َوَعن َشَمآِئلِِهْم واََل تَجُِد أَْكثَرَُهْم شَٰ َوَعْن أَيْمَٰ
dan dari sumpah-sumpah mereka dan dari kiri mereka dan tidak kamu

mendapatkan kebanyakan mereka para yang mensyukuri
Al-A'raaf:17

ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك َعَليْنَا نَِصيًرا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu atas kami yang sangat

menolong
Al-Isra:75

واََل تَجُِد لُِسنَِّتنَا تَْحِوياًل
dan tidak kamu mendapatkan bagi ketetapan kami perobahan

Al-Isra:77
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ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك ِبِهۦ َعَليْنَا وَِكياًل
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu dengannya atas kami

penjaga/pemelihara
Al-Isra:86

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

ْقبُوَضٌة ٌن مَّ َوَلْم تَجُِدوا۟ َكاِتبًا فَرِهَٰ
dan tidak kamu mendapatkan yang menuliskan maka barang jaminan

yang digenggam
Al-Baqarah:283 ۟ تَجُِدوا

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka/kemudian tidak kamu

mendapatkan air
An-Nisa:43

َْستُُم ٱلنَِّسآَء فََلْم تَجُِدوا۟ َمآًء أَْو ملَٰ
atau kalian menyentuh wanita-wanita maka tidak kamu mendapatkan

air
Al-Maidah:6

اَل تَجُِدوا۟ َلُكْم وَِكياًل
tidak kamu mendapatkan bagi kalian penjaga/pemelihara

Al-Isra:68

ثُمَّ اَل تَجُِدوا۟ َلُكْم َعَليْنَا ِبِهۦ تَِبيًعا
kemudian tidak kamu mendapatkan bagi kalian atas kami dengannya

orang-orang yang mengikuti
Al-Isra:69

فَِإن لَّْم تَجُِدوا۟ ِفيَهآ أََحًدا فَاَل تَْدُخُلوَها
maka jika tidak kamu mendapatkan didalamnya seseorang/siapapun

maka jangan memasukinya
An-Nuur:28

فَِإن لَّْم تَجُِدوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
maka jika tidak kamu mendapatkan maka sesungguhnya Allah sangat

mengampuni sangat penyayang

Al-
Mujaadilah:12

تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه
kalian mendapatkannya disisi Allah Al-Baqarah:110 تَجُِدوهُ

إِنَّ َربََّك يَْعَلُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَىٰ ِمن ثُُلثَىِ ٱلَّيِْل َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن ِفى ٱأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن
فَْضِل الـلَّـِه َوَما تَُقدُِّموا۟ أِلَنفُِسُكم مِّْن َخيٍْر تَجُِدوهُ ِعنَد الـلَّـِه

sesungguhnya Tuhanmu dia mengetahui bahwasanya kamu kalian
berdiri lebih dekat dari dua pertiga malam dan orang-orang lain

mengadakan di dalam bumi mereka menginginkan dari karunia Allah
dan tidak kalian didahulukan untuk diri kalian dari

kebajikan/kebaikan kalian mendapatkannya disisi Allah

Al-
Muzzammil:20

َقاَل َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه َصاِبًرا
dia mengatakan kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah

(ia[lk]) yang sabar
Al-Kahfi:69 َستَجُِدِنىٓ

 َوَمآ أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعَليَْك َستَجُِدِنىٓ
dan tidak aku berkehendak bahwa aku memberatkan atas kamu kelak

akan mendapati aku
Al-Qashash:27
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ِبِريَن َستَجُِدِنىٓ إِن َشآَء الـلَّـُه ِمَن ٱلصَّٰ
kelak akan mendapati aku jika ia menghendaki Allah dari/termasuk

orang-orang yang sabar

Ash-
Shaafaat:102

َستَجُِدوَن َءاَخِريَن يُِريُدوَن أَن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا۟ َقْوَمُهْم
kalian kelak akan dapati yang lain mereka mengharapkan bahwa

mereka aman dari kalian dan mereka mengamankan kaum mereka
An-Nisa:91 َستَجُِدوَن

َوَجدتُّْم َعَليِْه َءابَآَءُكْم َقاُلٓوا۟
dari apa kalian memperoleh atasnyamereka berkata Az-Zukhruf:24 َعَليِْه

ذَا ِمن ِشيَعِتِهۦ فََوَجَد ِفيَها رَُجَلنْيِ يَْقتَِتاَلِن هَٰ
maka (dia) mendapatkan di dalamnya (kota) dua orang laki-lak

membunuh ini dari golongannya
Al-Qashash:15 فََوَجَد

فََوَجَدا َعبًْدا مِّْن ِعبَاِدنَآ َءاتَيْنَُٰه رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا
maka (dia) mendapatkan hamba dari hamba-hamba kami kami telah

memberikannya rahmat dari sisi Kami
Al-Kahfi:65 فََوَجَدا

فَأَبَْوا۟ أَن يَُضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا
maka mereka menolak untuk menjamu keduanya (mereka) maka

(dia) mendapatkan didalamnya dinding
Al-Kahfi:77

َمآَء فََوَجْدنََٰها ُملِئَْت َحرًَسا َشِديًدا َوُشُهبًا َوأَنَّا مَلَْسنَا ٱلسَّ
dan bahwasannya (kami) menyentuh langit maka (kami)

mendapatinya dipenuhi (olehnya) penjagaan sangat keras/berat dan
suluh api yang menyala

Al-Jinn:8
فََوَجْدنََٰها

َوَلِئن رُِّددتُّ إَِلىٰ َربِّى أَلَِجَدنَّ َخيًْرا مِّنَْها ُمنَقَلبًا
dan jika dikembalikan kepada Tuhanku pasti akan mendapat

kebaikan darinya yang menjadi tempat kembali
Al-Kahfi:36 أَلَِجَدنَّ

إِنِّى أَلَِجُد ِريحَ يُوُسَف َلوآَْل أَن تُفَنُِّدوِن
sesungguhnya aku mendapat angin yusuf sekiranya tidak telah

menuduhku lemah akal
Yusuf:94 أَلَِجُد

َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82
َلتَجَِدنَّ

َلَوَجُدوا۟ الـلَّـَه تَوَّابًا رَِّحيًما
tentu mereka mendapati Allah penerima taubat maha penyayang An-Nisa:64 ۟ َلَوَجُدوا
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َلَوَجُدوا۟ ِفيِه ٱْخِتلَٰفًا َكِثيًرا
tentu mereka mendapati tentang (kebenaran) itu sungguh-sungguh

pertentangan sangat banyak
An-Nisa:82

فَنَِسىَ َوَلْم نَجِْد َلُهۥ َعزًْما
maka (dia) melupakan dan tidak (ia) dapati baginya kemauan yang

kuat
Thaahaa:115 نَجِْد

إِنِّى َوَجدتُّ ٱْمَرأَةً تَْملُِكُهْم َوأُوِتيَْت ِمن ُكلِّ َشىٍْء
sesungguhnya aku (aku) menjumpai seorang wanita memerintah

mereka[lk] dan (ia) diberi / dianugerahi dari setiap sesuatu
An-Naml:23 َوَجدتُّ

فََهْل َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا
maka apakah kalian memperoleh apa Iamenjanjikan tuhan kalian

sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44 َوَجدتُّم

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengambil/menawan mereka dan kalian hendaklah membunuh
mereka dimana saja kalian mendapatkan mereka

An-Nisa:89 َوَجدتُُّموُهْم

 فَٱْقتُُلوا۟ ٱمْلُْشرِِكنَي َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka bunuhlah orang-orang yang mempersekutukan dimana saja

kalian mendapatkan mereka
At-Taubah:5

ْمِس ِمن ُدوِن الـلَّـِه َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلشَّ
(aku) mendapatkannya dan kaumnya mereka bersujud kepada

matahari dari selain Allah
An-Naml:24 َوَجدتَُّها

َوَجَد ِعنَدَها ِرزًْقا
dia mendapatkan di sisinya rizki Ali-Imran:37 َوَجَد

َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما الَّ يََكاُدوَن يَفَْقُهوَن َقواًْل
dia mendapatkan dari selain keduanya kaum tidak hampir-hampir

mereka mengerti perkataan
Al-Kahfi:93

ًة مَِّن ٱلنَّاِس َوَجَد َعَليِْه أُمَّ
dia mendapatkan atasnya suatu ummat (sekumpulan) dari manusia

(orang)
Al-Qashash:23

َوَجَدَها تَْغرُُب ِفى َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما
mendapatkannya (ia) terbenam di dalam mata lumpur hitam dan (ia)

mendapatkan di sisinya kaum
Al-Kahfi:86 َوَجَدَها

ْمِس َوَجَدَها تَطُْلعُ َعَلىٰ َقْومٍ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلغَ َمطْلِعَ ٱلشَّ
sehingga tatkala ia telah sampai tempat /waktu terbit matahari

mendapatkannya terbit atas/terhadap kaum/orang-orang
Al-Kahfi:90
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َعتَُهْم رُدَّْت إَِليِْهْم َا فَتَُحوا۟ َمتََٰعُهْم َوَجُدوا۟ ِبضَٰ َوملَّ
dan tatkala (mereka) membuka kesenangan mereka (mereka)

mendapatkan barang-barang mereka dikembalikanlah kepada mereka
Yusuf:65 ۟ َوَجُدوا

َوإَِلى ٱلرَُّسوِل َقاُلوا۟ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ
dan kepada rasul mereka berkata cukuplah kami apa kami mendapati

atasnya bapak / nenek moyang kami
Al-Maidah:104 َوَجْدنَا

إِذَا فََعُلوا۟ فَِٰحَشًة َقاُلوا۟ َوَجْدنَا َعَليَْهآ َءابَآَءنَا َو
dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata kami

mendapati diatasnya bapak / nenek moyang kami
Al-A'raaf:28

أَن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحقًّا
bahwa sungguh telah kami mendapati apa menjanjikan kepada kami

tuhan kami sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44

َوَما َوَجْدنَا أِلَْكثَرِِهم مِّْن َعْهٍد
dan tidak kami mendapati bagi kebanyakan mereka dari perjanjian

Al-A'raaf:102

ا َوَجْدنَا َعَليِْه َوَما نَْحُن َلُكَما ِبُمؤِْمِننَي َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِتَْلِفتَنَا َعمَّ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami untuk

memalingkan kami dari apa kami mendapati atasnya dan tidak kami
bagi kamu berdua terhadap para yang mempercayai

Yunus:78

َقاَل َمَعاذَ الـلَّـِه أَن نَّأُْخذَ إاِلَّ َمن َوَجْدنَا َمتََٰعنَا ِعنَدهُۥٓ
dia mengatakan tempat berlindung Allah bahwa menahan/mengambil

kecuali orang kami mendapati harta benda kami di sisi-nya
Yusuf:79

َقاُلوا۟ بَْل نَتَِّبعُ َما َوَجْدنَا َعَليِْه َءابَآَءنَآ أََوَلْو
mereka berkata bahkan mengikuti apa yang kami mendapati atasnya

bapak / nenek moyang kami atau setiap
Luqman:21

فََما َوَجْدنَا ِفيَها َغيَْر بَيٍْت مَِّن ٱمْلُْسلِِمنَي
maka tidak kami mendapati didalamnya tidak / bukan / selain rumah-

tangga dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Adz-
Dzaariyaat:36

إِن َوَجْدنَآ أَْكثَرَُهْم َلفَِٰسِقنَي َو
dan sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka sungguh para

fasik
Al-A'raaf:102 َوَجْدنَآ

ِبِديَن َقاُلوا۟ َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َلَها عَٰ
mereka berkata kami mendapati bapak / nenek moyang kami

kepadanya orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':53

َقاُلوا۟ بَْل َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َكذَٰلَِك يَفَْعُلوَن
mereka berkata bahkan kami mendapati bapak / nenek moyang kami

seperti itulah mereka melakukan
Asy-Syu'araa':74
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ٍة بَْل َقاُلٓوا۟ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
bahkan mereka berkata sesungguhnya kami kami mendapati bapak /

nenek moyang kami atasku/terhadapku ummat
Az-Zukhruf:22

ٍة إاِلَّ َقاَل ُمتْرَفُوَهآ إِنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلىٰٓ أُمَّ
kecuali dia mengatakan orang-orang hidup mewah padanya (di negeri
itu) sesungguhnya kami kami mendapati bapak / nenek moyang kami

atasku/terhadapku ummat

Az-Zukhruf:23

واََل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَُٰه َصاِبًرا نِّْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan jangan melanggar sesungguhnya kami (kami) mendapatkan dia

(ia[lk]) yang sabar sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang
kembali/bertaubat

Shaad:44
َوَجْدنَُٰه

َرٰى َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yan
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82
َوَلتَجَِدنَّ

َوَلتَجَِدنَُّهْم أَْحرََص ٱلنَّاِس َعَلىٰ َحيَٰوٍة
dan sungguh kamu mendapati mereka ia serakah manusia

atas/terhadap kehidupan
Al-Baqarah:96 َوَلتَجَِدنَُّهْم

َوْليَجُِدوا۟ ِفيُكْم ِغْلظًَة َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan agar mendapati/menemui kepada kalian kekuatan/kekerasan dan

kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-
orang yang bertakwa

At-Taubah:123
۟ َوْليَجُِدوا

َوَجَدَها تَْغرُُب ِفى َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما
mendapatkannya (ia) terbenam di dalam mata lumpur hitam dan (ia)

mendapatkan di sisinya kaum
Al-Kahfi:86 َوَوَجَد

َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39

يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم ٱْمَرأَتَنْيِ
memberi minum dan (ia) mendapatkan dari selain mereka dua orang

wanita
Al-Qashash:23

َوَوَجَدَك َضآالًّ فََهَدٰى
dia (ia[lk]) mendapatimu sesat/bingung maka dia memberi petunjuk Ad-Duha:7 َوَوَجَدَك

َوَوَجَدَك َعآِئاًل فَأَْغنَىٰ
dia (ia[lk]) mendapatimu miskin / kekurangan lalu (kamu)

cukupkanlah
Ad-Duha:8
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إآِلَّ أَْحَصىَٰها َوَوَجُدوا۟ َما َعِمُلوا۟ َحاِضًرا
kecuali menghitungnya dan (mereka) mendapatkan apa yang mereka

mengerjakan (ia[lk]) yang mendatangi / hadir
Al-Kahfi:49 ۟ َوَوَجُدوا

َقاُلوا۟ َجزَٰٓؤُهُۥ َمن ُوِجَد ِفى رَْحلِِهۦ
mereka berkata balasannya siapa telah didapatkan di dalam

karungnya
Yusuf:75 ُوِجَد

أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن ُوْجِدُكْم
(kalian) tempatkanlah mereka[pr] dari mana (kalian) mendiami dari

yang kamu dapati/menurut kemampuan
Ath-Thalaaq:6 ُوْجِدُكْم

ثُمَّ اَل يَجُِدوا۟ ِفىٓ أَنفُِسِهْم َحرًَجا
kemudian tidak mereka mendapatkan di dalam / pada diri/jiwa-jiwa

mereka kesukaran/kesempitan
An-Nisa:65 ۟ يَجُِدوا

َحزَنًا أاَلَّ يَجُِدوا۟ َما يُنِفُقوَن
sedih karena tidak mereka mendapatkan apa mereka menafkahkan

At-Taubah:92

َواِقُعوَها َوَلْم يَجُِدوا۟ َعنَْها َمْصرِفًا أَنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka jatuh kedalamnya dan tidak mereka

mendapatkan darinya tempat berpaling
Al-Kahfi:53

ْوِعٌد لَّن يَجُِدوا۟ ِمن ُدوِنِهۦ َمْوِئاًل بَل لَُّهم مَّ
bahkan bagi mereka waktu / tempat perjanjian tidak mereka

mendapatkan dari selain dia tempat berlindung
Al-Kahfi:58

فََلْم يَجُِدوا۟ َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه أَنَصاًرا
maka mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah penolong

Nuh:25

أُ۟ولَِٰٓئَك َمأَْوىُٰهْم َجَهنَُّم واََل يَجُِدوَن َعنَْها َمِحيًصا
itulah mereka tempat tinggal mereka neraka jahanam dan tidak

mereka mendapatkan daripadanya tempat lari
An-Nisa:121 يَجُِدوَن

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:173

َلْو يَجُِدوَن َمْلَجـًٔا أَْو َمغَٰرٍَٰت أَْو ُمدََّخاًل
jikalau mereka mendapatkan tempat berlindung atau gua-gua atau

yang menjadi tempat-tempat masuk/lubang-lubang
At-Taubah:57

َوٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم
dan orang-orang yang tidak mereka mendapatkan selain kesungguhan

mereka
At-Taubah:79

واََل َعَلى ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang tidak mereka mendapatkan

apa mereka menafkahkan kesukaran/kesempitan
At-Taubah:91
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َوْليَْستَْعِفِف ٱلَِّذيَن اَل يَجُِدوَن ِنَكاًحا
maka hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang tidak mereka

mendapatkan pernikahan
An-Nuur:33

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
Al-Ahzab:17

لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا الَّ يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya tidak mereka

mendapatkan sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat
menolong

Al-Ahzab:65

ثُمَّ اَل يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا
kemudian tidak mereka mendapatkan sebenar-benar pelindung dan

tidak yang sangat menolong
Al-Fath:22

۟ آ أُوتُوا واََل يَجُِدوَن ِفى ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّمَّ
dan tidak mereka mendapatkan di dalam dada mereka hajat/keinginan

dari apa mereka diberi
Al-Hasyr:9

ٱلَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّبىَّ ٱأْلُمِّىَّ ٱلَِّذى يَجُِدونَُهۥ َمْكتُوبًا
orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi ummi yang

mendapatkannya (ia[lk]) yang ditulis
Al-A'raaf:157 يَجُِدونَُهۥ

ثُمَّ يَْستَْغِفِر الـلَّـَه يَجِِد الـلَّـَه َغفُورًا رَِّحيًما
kemudian mereka memohon ampun Allah dia mendapati Allah sangat

pengampun maha penyayang
An-Nisa:110 يَجِِد

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ ِفى ٱْلَحجِّ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari di

dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:196 يَجِْد

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti)
An-Nisa:92

َوَمن يَُهاِجْر ِفى َسِبيِل الـلَّـِه يَجِْد ِفى ٱأْلَرِْض
dan barang siapa dia berpindah di dalam jalan Allah dia mendapatkan

di dalam muka bumi
An-Nisa:100

واََل يَجِْد َلُهۥ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak dia mendapatkan baginya dari selain Allah sebenar-benar

pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:123

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari

Al-Maidah:89

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ ِمن َقبِْل
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa dua bulan

berturut-turut (yang saling mengikuti) dari sebelum
Al-Mujaadilah:4
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فََمن يَْستَِمعِ ٱْلَءاَن يَجِْد َلُهۥ ِشَهابًا رََّصًدا
maka barang siapa mendengarkan sekarang dia mendapatkan baginya

suluh api yang menyala intaian
Al-Jinn:9

أََلْم يَجِْدَك يَِتيًما فَـَٔاَوٰى
apakah tidak/bukanlah mendapatimu anak yatim lalu (dia)

melindungi
Ad-Duha:6 يَجِْدَك

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءهُۥ َلْم يَجِْدهُ َشيْـًٔا
sehingga apabila dia telah sampai padanya ia tidak mendapatkannya

sesuatu
An-Nuur:39 يَجِْدهُ
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س ج و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suasana, penyelidikan,

sentuhan, hubungan, kaitan, peraba, goresan, gores, tekanan, gaya,
pengetahuan, coretan, ciri khas, cara, ketrampilan, jumlah sedikit,

kemahiran, kecekatan, tipuan, pemeriksaan, lapis, lapisan, sehelai benang,
rabaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meraba, merasa, merasakan,
berasa, terasa, pikir, kira, menjamah, menggagap, memperasakan,

menyelidiki, menggali, menyentuh, sentuh, bersentuhan, menyinggung,
memegang, mengusik, mendekati, memilukan, mengenai, menandingi,
mempengaruhi, bersinggung, menggerayangi, menyayat, menggores,

mencoret, bersentuh, menjajaki, menangani, memberi sinyal, mencoreng,
memarahkan, mengharukan, merugikan, berdampingan dgn, mengutik-

utik, hampir-hampir bersifat, mengarungi, menjelajah, menjalankan,
melakukan, menghujani, memberi, melayari

َوأَْوَجَس فَأَْوَجَس
dan sangat mencurigai maka (ia[lk) akhirnya mencurigai

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْوَجَس ِفى نَفِْسِهۦ ِخيفًَة مُّوَسىٰ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai di dalam dirinya sendiri takut Musa Thaahaa:67 فَأَْوَجَس

ُروهُ ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة َقاُلوا۟ اَل تََخْف َوبَشَّ
maka (ia[lk) akhirnya mencurigai dari mereka takut mereka berkata

tidak takut dan mereka memberi kabar gembira dengan seorang anak
sangat pandai

Adz-
Dzaariyaat:28

نَِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفًَة
(ia) memandang aneh kepada mereka dan sangat mencurigai dari

mereka ketakutan
Huud:70 َوأَْوَجَس
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ف ج و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekersangan, hawa kering,

kering, kemarau, gersang, kersang, membosankan, haus, tohor, seret,
ringkai, saluran, selokan, got, serokan, pipa saluran, pengosongan, pipa
kuras, bandar, musim, masa, waktu, tahun, yg berdebar, yg gemetar, yg

berdebar-debar, waktu yg tepat, membumbui, menjemur, mengeringkan,
karcis sepanjang musim, karcis musiman, kartu abonemen

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna kering, mengusap, mengering,
mengeringkan, menjadi kering, menguras, mengalirkan, menghabiskan,

memperkurus, mengeluarkan, menarik, menyalurkan, keluar airnya,
meminum habis, mencucurkan, membumbui, menjemur

َواِجفٌَة أَْوَجفْتُْم
(ia[lk]) yang mendebarkan (kalian[lk]) mengerahkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََمآ أَْوَجفْتُْم َعَليِْه ِمْن َخيٍْل
maka tidak (kalian[lk]) mengerahkan atasnya dari seekor kuda Al-Hasyr:6 أَْوَجفْتُْم

ُقُلوٌب يَْوَمِئٍذ َواِجفٌَة
hati pada hari itu (ia[lk]) yang mendebarkan An-Naziaat:8 َواِجفٌَة
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ل ج و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna, penyerangan, penyerbuan,

serbuan, generasi, angkatan, pembangkitan, keturunan, turunan,
bangkitan, sundut, gangguan, sergapan, makar, tempuhan, gayung,

bidasan, serudukan, nenek moyang, turunnya, lereng, lerengan, asal usul,
baka, sulalat.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerang, serang,
mengecam, menyergap, mengkritik, mencela, menggasak, menyerbu,

memecahkan, menerpa, menempuh, menubruk, menampar, menjamah,
mendatangi, mencelakan, hinggap.

َوِجُلوَن َوِجَلْت َوِجَلٌة تَْوَجْل
gemetar ketakutan (ia) gemetarlah gemetaran gemetar ketakutan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

رَُك ِبُغلَٰمٍ َعلِيمٍ َقاُلوا۟ اَل تَْوَجْل إِنَّا نُبَشِّ
mereka berkata tidak gemetar ketakutan sesungguhnya kami diberi

kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki sangat
pandai

Al-Hijr:53
تَْوَجْل

َوٱلَِّذيَن يُؤْتُوَن َمآ َءاتَوا۟ وَُّقُلوبُُهْم َوِجَلٌة
dan orang-orang yang dia akan mendatangkan apa mereka sampai

dan hati mereka gemetaran

Al-
Mu'minuun:60 َوِجَلٌة

إِنََّما ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman orang-orang yang

apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati mereka
Al-Anfaal:2 َوِجَلْت

ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم
orang-orang yang apabila telah disebut Allah (ia) gemetarlah hati

mereka
Al-Hajj:35

َقاَل إِنَّا ِمنُكْم َوِجُلوَن
dia mengatakan sesungguhnya kami diantara kalian gemetar

ketakutan
Al-Hijr:52 َوِجُلوَن
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ه ج و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna muka, paras, rupa, air muka,

permukaan, seringai, reputasi, seringih, kelancangan, lapisan luar, bagian
luar, bagian muka dr suatu gedung, sokongan, persetujuan, roman muka,

ketenangan, titik, tempat, hal, angka, mata, pokok, maksud, pendapat,
ujung, batas, ihwal, pendirian, langsung, tepat, sebenarnya, panduan, buku

pedoman, petunjuk, penunjuk, pemandu, pembimbing, pandu, buku
petunjuk, pegangan, petunjuk jalan, tujuan, sasaran, bidikan, arah, ujud,
tumpuan, paran, obyek, cita-cita, pengendalian, pengawasan, penguasaan,

kekuasaan, pengaturan, pembatasan, pengemudian, perjuangan, sifat
menahani perasaan, sifat menahani nafsu

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghadapi, menghadap,
menghadapkan, berhadapan dgn, menyetujui, menyokong, menunjukkan,
tunjuk, menunjuk, mengarahkan, menekankan, menjelaskan, menuding,

mengacu, menujukan, membidikkan, mensinyalir, menudingkan,
menjuruskan, memimpin, menyutradarai, mengarah, mengatur,

memerintah, menepatkan, membimbing, menuntun, mengemudikan,
menjadi petunjuk jalan, menuju, membidik, bermaksud, hendak,

memperusahakan, mencoba mencapai, mengalirkan, mengenakan,
berangan-angan, mengubah, berubah, berbalik, berkisar,

mempertukarkan, merubah, ganti, bertukar, menukar, menukarkan,
berganti, menyalin, pindah, tukarkan, memutar, memutarkan,

mempergantikan, mentakdirkan, memperuntukkan, mengetuai,
mengawasi, mengorientasikan, mengontrol, menguasai, memegang,

menyetir, mengendalikan, menahan, membatasi

َوِجيًها لَِوْجِه َه تََوجَّ ِبُوُجوِهُكْم ِبَوْجِهِهۦ
terhormat karena wajahnya (ia) sengaja

menghadap
dengan/pada wajah

kalian dengan wajahnya

َوْجَهَها َوْجَهَك َوْجَه ْهُت َوجَّ َوِجيًها
wajahnya wajahmu wajah aku telah

menghadapkan terhormat

َوْجُهُهۥ َوْجُه َوْجَهُهۥٓ َوْجَهُهۥ َوْجَهَها
mukanya wajah/zat wajahnya wajahnya wajahnya
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َوْجِهِهۦ َوْجِهَهآ َوْجِهَك َوْجِه َوْجُهُهۥ
wajahnya wajahnya wajahmu wajah mukanya

ُوُجوًها َوُوُجوهٌ َوْجِهىَ َوْجِهِهۦٓ َوْجِهِهۦ
wajah-wajah dan wajah-wajah wajahku/diriku wajahnya wajahnya

ُوُجوَهُهْم ُوُجوَهُهُم ُوُجوَهُكْم ُوُجوهٌ ُوُجوًها
wajah-wajah mereka wajah-wajah mereka wajah-wajah kalian wajah-wajah wajah-wajah

ُوُجوِه ُوُجوُهُهْم ُوُجوُهُهم ُوُجوهُ ُوُجوَهُهْم
wajahnya wajah mereka wajah mereka wajah-wajah wajah-wajah mereka

وِْجَهٌة ُوُجوِهِهْم
tujuan / kiblat / muka muka-muka mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَفََمن يَتَِّقى ِبَوْجِهِهۦ ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka siapkah yang telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

dengan wajahnya buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:24 ِبَوْجِهِهۦ

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian

An-Nisa:43 ِبُوُجوِهُكْم

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكم مِّنُْه فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian dari padanya

Al-Maidah:6

َه ِتْلَقآَء َمْديََن َا تََوجَّ َوملَّ
dan tatkala (ia) sengaja menghadap pelemparan Madyan Al-Qashash:22 َه تََوجَّ
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إِنََّما نُطِْعُمُكْم لَِوْجِه الـلَّـِه
sesungguhnya hanyalah diberi makan kepada kalian[lk] karena

wajahnya Allah
Al-Insaan:9 لَِوْجِه

ِبنَي َوِجيًها ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َوِمَن ٱمْلَُقرَّ
terhormat di dalam dunia dan akhirat dan (salah seorang) dari orang-

orang yang sangat didekatkan
Ali-Imran:45 َوِجيًها

ا َقاُلوا۟ وََكاَن ِعنَد الـلَّـِه َوِجيًها  فَبَرَّأَهُ الـلَّـُه ِممَّ
maka membebaskannya Allah dari apa mereka berkata dan ia adalah

disisi Allah terhormat
Al-Ahzab:69

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َحِنيفًا مَٰ ْهُت َوْجِهىَ لِلَِّذى فَطََر ٱلسَّ إِنِّى َوجَّ
sesungguhnya aku aku telah menghadapkan wajahku/diriku kepada

(tuhan) yang dia menciptakan langit dan bumi lurus
Al-An'aam:79 ْهُت َوجَّ

َوْجَه ٱلنََّهاِر َوٱْكفُُرٓوا۟ َءاِخرَهُۥ َلَعلَُّهْم يَرِْجُعوَن
wajah siang dan mereka mengingkari akhirnya boleh jadi mereka

mereka kembali
Ali-Imran:72 َوْجَه

ذَٰلَِك َخيٌْر لِّلَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه
itu kebaikan bagi orang-orang yang mereka mengharapkan wajah

Allah
Ar-Ruum:38

تُِريُدوَن َوْجَه الـلَّـِه فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُْضِعفُوَن
kalian menghendaki wajah Allah maka itulah mereka mereka orang-

orang yang melipat-gandakan
Ar-Ruum:39

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 َوْجَهَك

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:149

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:150

َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا
dan hendaknya hadapkan wajahmu kepada agama lurus

Yunus:105

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفًا ِفطْرََت
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama lurus

fitrah/ciptaan
Ar-Ruum:30

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن ٱْلَقيِّمِ ِمن َقبِْل
maka tegakkanlah/hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus

dari sebelum
Ar-Ruum:43
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ْت َوْجَهَها فَأَْقبََلِت ٱْمَرأَتُُهۥ ِفى َصرٍَّة فََصكَّ
maka (kamu[pr]) akhirnya menghadap / datang isterinya di dalam

teriakan lalu (ia) menampar wajahnya

Adz-
Dzaariyaat:29

َوْجَهَها
بََلىٰ َمْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه

bahkan barang siapa dia sangat mematuhi wajahnya kepada Allah Al-Baqarah:112 َوْجَهُهۥ
ْن أَْسَلَم َوْجَهُهۥ لِـلَّـِه َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا مِّمَّ

dan siapakah lebih baik agama dari siapa dia sangat mematuhi
wajahnya kepada Allah

An-Nisa:125

 ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
pada pagi hari dan petang hari mereka mengharapkan wajahnya

Al-An'aam:52

 َربَُّهم ِبٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهۥ
tuhan di waktu pagi dan petang mereka mengharapkan wajahnya

Al-Kahfi:28

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُهۥ َلُه ٱْلُحْكُم َو
(ia[lk]) yang membinasakan kecuali wajahnya baginya
hukum/penentuan dan kepadaNya kalian dikembalikan

Al-Qashash:88

َوَمن يُْسلِْم َوْجَهُهۥٓ إَِلى الـلَّـِه َوُهَو ُمْحِسٌن
dan barang siapa ditaklukkan wajahnya kepada Allah dan dia yang

melakukan kebaikan
Luqman:22 َوْجَهُهۥٓ

فَأَيْنََما تَُولُّوا۟ فَثَمَّ َوْجُه الـلَّـِه
maka dimana saja mereka dipalingkan maka kemudian wajah/zat

Allah
Al-Baqarah:115 َوْجُه

ٱْقتُُلوا۟ يُوُسَف أَِو ٱطْرَُحوهُ أَرًْضا يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم
kalian hendaklah membunuh yusuf atau (kalian) buanglah dia

bumi/suatu tempat tertuju/tertumpah bagi kalian wajah/zat ayahmu
Yusuf:9

ْكَرامِ َويَبَْقىٰ َوْجُه َربَِّك ذُو ٱْلَجلَِٰل َوٱإْلِ
dan tetap/kekal wajah/zat tuhanmu mempunyai kebesaran dan

kemuliaan
Ar-Rahman:27

َر أََحُدُهم ِبٱأْلُنثَىٰ ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم إِذَا بُشِّ َو
dan apabila diberi kabar gembira seseorang dari mereka dengan anak

perempuan jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang
menahan (marah / kesedihan)

An-Nahl:58
َوْجُهُهۥ

ظَلَّ َوْجُهُهۥ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم
jadilah mukanya (ia[lk) yang hitam dan dia orang yang menahan

(marah / kesedihan)
Az-Zukhruf:17

َوَما تُنِفُقوَن إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه الـلَّـِه
dan tidak kalian menafkahkan kecuali/melainkan dia hendaklah

mencari wajah Allah
Al-Baqarah:272 َوْجِه
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ذَا فَأَْلُقوهُ َعَلىٰ َوْجِه أَِبى ٱذَْهبُوا۟ ِبَقِميِصى هَٰ
(kalian) pergilah dengan bajuku ini lalu lemparkanlah ia atas/terhadap

wajah ayahku
Yusuf:93

َلٰوةَ َوٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا۟ ٱلصَّ
dan orang-orang yang mereka sabar dia hendaklah mencari wajah

tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat
Arraad:22

إاِلَّ ٱبِْتَغآَء َوْجِه َربِِّه ٱأْلَْعَلىٰ
kecuali dia hendaklah mencari wajah tuhannya sangat tinggi

Al-Lail:20

َمآِء َقْد نََرٰى تََقلَُّب َوْجِهَك ِفى ٱلسَّ
sungguh telah kami melihat kamu menengadah wajahmu di dalam

langit
Al-Baqarah:144 َوْجِهَك

َدِة َعَلىٰ َوْجِهَهآ هَٰ ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ ِبٱلشَّ
itu lebih dekat agar mereka datang dengan kesaksian atas/terhadap

wajahnya
Al-Maidah:108 َوْجِهَهآ

آ أَن َجآَء ٱْلبَِشيُر أَْلَقىُٰه َعَلىٰ َوْجِهِهۦ فََلمَّ
maka tatkala telah dia datang pembawa kabar gembira

dilemparkanlah kepadanya atas/terhadap wajahnya
Yusuf:96 َوْجِهِهۦ

إِْن أََصابَتُْه ِفتْنٌَة ٱنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِهِهۦ َخِسَر ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَةَ َو
dan jika menimpanya cobaan-cobaan (ia) kemudian membalik

atas/terhadap wajahnya ia telah merugi di dunia dan akhirat
Al-Hajj:11

أَفََمن يَْمِشى ُمِكبًّا َعَلىٰ َوْجِهِهۦٓ أَْهَدىٰٓ
maka siapkah yang dengannya tiarap/telengkup atas/terhadap

wajahnya lebih mendapat petunjuk
Al-Mulk:22 َوْجِهِهۦٓ

وَك فَُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهىَ لِـلَّـِه فَِإْن َحآجُّ
maka jika mereka mendebat kamu maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah menundukan wajahku/diriku kepada Allah
Ali-Imran:20 َوْجِهىَ

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َحِنيفًا مَٰ ْهُت َوْجِهىَ لِلَِّذى فَطََر ٱلسَّ إِنِّى َوجَّ
sesungguhnya aku aku telah menghadapkan wajahku/diriku kepada

(tuhan) yang dia menciptakan langit dan bumi lurus
Al-An'aam:79

َوُوُجوهٌ يَْوَمِئذٍۭ بَاِسرَةٌ
dan wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang masam/muram Al-Qiyaamah:24 َوُوُجوهٌ

َوُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ َعَليَْها َغبَرَةٌ
dan wajah-wajah pada hari itu diatasnya tertutup debu

Abasa:40

أَن نَّطِْمَس ُوُجوًها فَنَرُدََّها َعَلىٰٓ أَْدبَارَِهآ
bahwa kami merubah wajah-wajah maka/lalu kami putarkannya

atasku/terhadapku belakangnya
An-Nisa:47 ُوُجوًها
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يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ
pada hari dia menjadi putih (berseri) wajah-wajah dan dia menjadi

hitam (muram) wajah-wajah
Ali-Imran:106 ُوُجوهٌ

 يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ
pada hari dia menjadi putih (berseri) wajah-wajah dan dia menjadi

hitam (muram) wajah-wajah
Ali-Imran:106

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ نَّاِضرَةٌ
wajah-wajah pada hari itu (ia[lk]) yang berseri-seri

Al-Qiyaamah:22

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ مُّْسِفرَةٌ
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang bergembira ria

Abasa:38

ِشَعٌة ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ خَٰ
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang mendunduk

Al-Ghaashiyah:2

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ نَّاِعَمٌة
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang menikmati

Al-Ghaashiyah:8

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:144 ُوُجوَهُكْم

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:150

لَّيَْس ٱْلِبرَّ أَن تَُولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم ِقبََل ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب
bukankah kebaikan/kebaktian bahwa mereka dipalingkan wajah-

wajah kalian kearah timur dan barat
Al-Baqarah:177

فَٱْغِسُلوا۟ ُوُجوَهُكْم َوأَيِْديَُكْم إَِلى ٱمْلَرَاِفِق
maka kalian hendaklah membasuh wajah-wajah kalian dan tangan

kalian sampai siku-siku
Al-Maidah:6

َوأَِقيُموا۟ ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجٍِد
dan hendaklah kalian tegakkan wajah-wajah kalian disisi setiap

masjid
Al-A'raaf:29

 فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة لِيَُسۥٓـُٔوا۟ ُوُجوَهُكْم
maka ketika dia datang janji akhirat agar (mereka) memburukkan

wajah-wajah kalian
Al-Isra:7

َسرَاِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوتَْغَشىٰ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر
pakaian mereka dari tembaga yang panas dan menutupi wajah-wajah

mereka api neraka
Ibrahim:50 ُوُجوَهُهُم

لُِحوَن تَْلفَحُ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر َوُهْم ِفيَها كَٰ
membakar wajah-wajah mereka api neraka dan mereka didalamnya

orang-orang yang telah bermuka masam

Al-
Mu'minuun:104

6066

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم َوذُوُقوا۟ َعذَاَب ٱْلَحِريِق
malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung

mereka dan dirasakanlah siksa membakar
Al-Anfaal:50 ُوُجوَهُهْم

واََل يَرَْهُق ُوُجوَهُهْم َقتٌَر واََل ِذلٌَّة
dan tidak menutupi / menimpakan wajah-wajah mereka kehitaman /

kegelapan dan tidak kehinaan
Yunus:26

فََكيَْف إِذَا تََوفَّتُْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم
maka bagaimana apabila (kamu) supaya mewafatkan mereka

malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung
mereka

Muhammad:27

۟ ا َرأَْوهُ زُْلفًَة ِسيٓـَْٔت ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن َكفَُروا فََلمَّ
maka ketika (mereka) melihatnya dekat menjadi buruk/jelek wajah-

wajah orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Mulk:27 ُوُجوهُ

ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ أََليَْس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلُمتََكبِِّريَن
wajah mereka (ia[pr]) yang menjadi hitam bukankah di dalam neraka

jahanam tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri
Az-Zumar:60 ُوُجوُهُهم

ِنُكْم فَأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَرْتُم بَْعَد إِيمَٰ
maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka

mengapa kalian mengingkari sesudah iman kalian
Ali-Imran:106 ُوُجوُهُهْم

ْت ُوُجوُهُهْم  َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ٱبْيَضَّ
dan adapun orang-orang yang dia menjadi putih (berseri) wajah

mereka
Ali-Imran:107

َكأَنََّمآ أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا مَِّن ٱلَّيِْل ُمظْلًِما
seakan-akan ditutupilah wajah mereka potongan dari malam gelap

gulita
Yunus:27

يِّئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر َوَمن َجآَء ِبٱلسَّ
dan barangsiapa dia datang dengan kejahatan maka dijerumuskan /

diterlungkupkan wajah mereka di dalam api/neraka
An-Naml:90

يَْوَم تَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر
pada hari dibolak-balik wajah mereka di dalam neraka

Al-Ahzab:66

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْهْم َءايَٰتُنَا بَيِّنٍَٰت تَْعرُِف ِفى ُوُجوِه َو
dan apabila kamu membaca atas mereka ayat-ayat Kami bukti nyata

mengenal / melihat di dalam wajahnya
Al-Hajj:72 ُوُجوِه

ُجوِد ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر ٱلسُّ
tanda-tanda mereka di dalam muka-muka mereka dari bekas bersujud Al-Fath:29 ُوُجوِهِهم

6067

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ِحنَي اَل يَُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم ٱلنَّاَر
diwaktu tidak menahan/mengelakkan dari muka-muka mereka api

neraka
Al-Anbiyaa':39 ُوُجوِهِهُم

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97
ُوُجوِهِهْم

ٱلَِّذيَن يُْحَشُروَن َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم إَِلىٰ َجَهنََّم
orang-orang yang mereka dikumpulkan atas/terhadap muka-muka

mereka ke neraka jahanam
Al-Furqon:34

يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48

تَْعرُِف ِفى ُوُجوِهِهْم نَْضرَةَ ٱلنَِّعيمِ
mengenal / melihat di dalam muka-muka mereka bersinar/bercahaya

kenikmatan

Al-
Mutaffifiin:24

َولُِكلٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها
dan bagi tiap-tiap tujuan / kiblat / muka dia menghadap kepadanya Al-Baqarah:148 وِْجَهٌة

ههُّ اَل يَأِْت ِبَخيٍْر َوُهَو َكلٌّ َعَلىٰ َمْوَلىُٰه أَيَْن َما يَُوجِّ
dan dia tiap-tiap atas/terhadap pelindungnya dimana saja

dihadapkannya tidak ia mendatangkan / mengumpulkan dengan
kebaikan

An-Nahl:76 ههُّ يَُوجِّ

ثُمَّ َلَقطَْعنَا ِمنُْه ٱْلَوِتنَي
kemudian pasti (kami) memotong dari padanya wajahnya Al-Haaqqah:46 ٱْلَوِتنَي

رَاُب َوَسآَءْت ُمرْتَفًَقا يَْشِوى ٱْلُوُجوهَ ِبئَْس ٱلشَّ
menghanguskan wajah-wajah seburuk-buruk minuman dan seburuk-

buruk yang menjadi tempat istirahat
Al-Kahfi:29 ٱْلُوُجوهَ

َوَعنَِت ٱْلُوُجوهُ لِْلَحىِّ ٱْلَقيُّومِ
dan menekun/tunduk semua wajah kepada yang hidup yang berdiri

sendiri
Thaahaa:111 ٱْلُوُجوهُ
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د ح و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persatuan, utuh, bulat,

berkumpul, korupsi, cantum, transplantasi, sogok, pemindahan kulit,
permainan sogok, cangkuk, sekutu, sekongkol, kaki tangan, hak, kolam,

genangan, lubuk, kedung, balong, palung, bilyar pul, bilyar kantong,
kelompok, bergabung.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna bersatu, menyatukan,
menggabungkan, memadu, memperpadukan, mempersatukan,

mempertemukan, mempertalikan, menggandengkan, menggembleng,
memperhubungkan, menauntukan, mempertauntukan, mengetemukan,
mempergandengkan, mengkombinasikan, bergabung, mengintegrasikan,

memadukan, menyatupadukan, mengkonjugasikan, mentasrifkan,
mengkonsolidasikan, memperkuat, memperkukuh, mempererat,
mempertebal, memperkukuhkan, mengkonsolodir, memperketat,

menggali, mencabangkan, mencangkuk, mengenten, mentransplantasikan,
makan sogok, makan uang suap, kawin, mengawini, mengawinkan,

memperistri, menyunting, mempersuamikan, memperistrikan,
mengelamin, memperbinikan, memperlaki, memperumahkan, bersekutu,
menggabungkan diri, sekutu, sekongkol, kaki tangan, mempersuatukan.

َوِحيًدا َلوَِٰحٌد فَوَِٰحَدةً َسِمُعوا۟ ِبوَِٰحَدٍة
yang satu benar-benar (ia[lk])

yang telah satu
maka (ia[lk]) yang

satu (ia[pr]) yang satu dengan satu

وَِٰحًدا َوْحَدهُۥٓ َوْحَدهُۥ َوْحَدهُ َوِحيًدا
yang satu sendirinya sendirinya sendirinya yang satu

وَِٰحَدةٌ وَِٰحَدةً وَِٰحٍد وَِٰحٌد وَِٰحًدا
(ia[pr]) yang satu yang melakukan

penyatuan yang satu yang esa yang satu
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ٱْلوَِٰحِد
(ia[lk]) yang esa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقْل إِنََّمآ أَِعظُُكم ِبوَِٰحَدٍة أَن تَُقوُموا۟ لِـلَّـِه َمثْنَىٰ َوفُرََٰدٰى
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah memberi

nasihat kepada kalian dengan satu bahwa kalian berdiri kepada Allah
dua dan sendiri-sendiri

Saba':46 ِبوَِٰحَدٍة

إِذَآ أُْلُقوا۟ ِفيَها َسِمُعوا۟ َلَها َشِهيًقا َوِهىَ تَفُوُر
apabila (kalian) lemparkanlah di dalamnya (ia[pr]) yang satu baginya

jeritan / rintihan dan ia mendidih
Al-Mulk:7 ۟ َسِمُعوا

َمثْنَىٰ َوثُلََٰث َوُربَٰعَ فَِإْن ِخفْتُْم أاَلَّ تَْعِدُلوا۟ فَوَِٰحَدةً
dua dan bertiga dan berempat maka jika kalian takut bahwa tidak

kalian melakukan keadilan maka (ia[lk]) yang satu
An-Nisa:3 فَوَِٰحَدةً

إِنَّ إِلََٰهُكْم َلوَِٰحٌد
sesungguhnya tuhan kalian benar-benar (ia[lk]) yang telah satu Ash-Shaafaat:4 َلوَِٰحٌد

ذَرِْنى َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا
biarkan aku dan orang (aku) menciptakan yang satu

Al-
Muddaththir:11 َوِحيًدا

إِذَا ذُِكَر الـلَّـُه َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّْت ُقُلوُب ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة َو
dan apabila telah disebut Allah sendirinya (ia[pr]) mengerutlah /

kesallah hati orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari
akhirat

Az-Zumar:45 َوْحَدهُ

َقاُلٓوا۟ أَِجئْتَنَا لِنَْعبَُد الـلَّـَه َوْحَدهُۥ
mereka berkata apakah kamu datang kepada kami agar menyembah

Allah sendirinya
Al-A'raaf:70 َوْحَدهُۥ

إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46

ذَٰلُِكم ِبأَنَُّهۥٓ إِذَا ُدِعىَ الـلَّـُه َوْحَدهُۥ َكفَرْتُْم
yang demikian itu bagi kalian karena sesungguhnya apabila telah

diseru/disembah Allah sendirinya (kalian) mengingkari
Ghafir:12

ا َرأَْوا۟ بَأَْسنَا َقاُلٓوا۟ َءاَمنَّا ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥ  فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihat azab Kami mereka berkata kami telah

beriman kepada Allah sendirinya
Ghafir:84

َحتَّىٰ تُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوْحَدهُۥٓ إاِلَّ َقْوَل إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه
hingga kalian beriman kepada Allah sendirinya kecuali perkataan

Ibrahim kepada bapaknya

Al-
Mumtahinah:4

َوْحَدهُۥٓ
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إِلًَٰها وَِٰحًدا َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن
tuhan yang satu dan kami baginya orang-orang yang mematuhi /

menyerahkan diri
Al-Baqarah:133 وَِٰحًدا

 َوٱمْلَِسيحَ ٱبَْن َمْريََم َوَمآ أُِمُرٓوا۟ إاِلَّ لِيَْعبُُدٓوا۟ إِلًَٰها وَِٰحًدا
dan Al Masih anak Maryam dan tidak mereka diperintahkan

melainkan untuk menyembah tuhan yang satu
At-Taubah:31

الَّ تَْدُعوا۟ ٱْليَْوَم ثُبُوًرا وَِٰحًدا َوٱْدُعوا۟ ثُبُوًرا َكِثيًرا
jangan mengharapkan/menyeru hari ini kebinasaan yang satu dan

harapkanlah kebinasaan sangat banyak
Al-Furqon:14

 أََجَعَل ٱْلَءالَِهَة إِلًَٰها وَِٰحًدا
apakah (ia[lk]) menjadikan (kt tanya) tuhan-tuhan tuhan yang satu

Shaad:5

نَّا وَِٰحًدا نَّتَِّبُعُهۥٓ فََقاُلٓوا۟ أَبََشًرا مِّ
maka mereka mengatakan apakah sesorang manusia dari kami yang

satu mengikutinya
Al-Qamar:24

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد َو
dan tuhan kalian tuhan yang esa Al-Baqarah:163 وَِٰحٌد

نَُهۥٓ أَن يَُكوَن َلُهۥ َوَلٌد لَُّهۥ إِنََّما الـلَّـُه إِلٌَٰه وَِٰحٌد ُسبْحَٰ
sesungguhnya hanyalah Allah tuhan yang esa maha suci dia bahwa

adalah dia baginya anak laki-laki baginya
An-Nisa:171

 َوَما ِمْن إِلٍَٰه إآِلَّ إِلٌَٰه وَِٰحٌد
dan tidak dari tuhan selain tuhan yang esa

Al-Maidah:73

 ُقْل إِنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah dia tuhan yang

esa
Al-An'aam:19

َر أُ۟وُلوا۟ ٱأْلَْلبَِٰب َولِيَْعَلُمٓوا۟ أَنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد َولِيَذَّكَّ
dan supaya mengetahui bahwasanya dia tuhan yang esa dan supaya

mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal
Ibrahim:52

إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبٱأْلَِخرَِة
tuhan kalian tuhan yang esa maka orang-orang yang tidak mereka

beriman dengan hari akhir
An-Nahl:22

إِنََّما ُهَو إِلٌَٰه وَِٰحٌد فَِإيَّٰىَ فَٱرَْهبُوِن
sesungguhnya hanyalah dia tuhan yang esa maka kepadaku

hendaknya kalian takut
An-Nahl:51

 أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد
bahwa sesungguhnya hanyalah tuhan kalian tuhan yang esa

Al-Kahfi:110

أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََهْل أَنتُم مُّْسلُِموَن
sesungguhnya hanyalah tuhan kalian tuhan yang esa maka apakah

kalian orang-orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Al-Anbiyaa':108
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ِر ٱمْلُْخِبِتنَي فَِإلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد فََلُهۥٓ أَْسلُِموا۟ َوبَشِّ
maka tuhan kalian tuhan yang esa maka kepada-Nya (kalian)

berserah dirilah dan beritakanlah orang-orang yang menundukan
diri/mematuhi

Al-Hajj:34

إِلَُٰهُكْم وَِٰحٌد َونَْحُن َلُهۥ ُمْسلُِموَن إِلَُٰهنَا َو َو
dan tuhan kami dan tuhan kalian yang esa dan kami baginya orang-

orang yang mematuhi / menyerahkan diri
Al-Ankabuut:46

 أَنََّمآ إِلَُٰهُكْم إِلٌَٰه وَِٰحٌد
bahwasanya tuhan kalian tuhan yang esa

Fush-Shilat:6

إِذْ ُقْلتُْم يَُٰموَسىٰ َلن نَّْصِبَر َعَلىٰ طََعامٍ وَِٰحٍد َو
dan ketika kalian mengatakan ya Musa tidak kami bersabar

atas/terhadap tambahan makanan yang satu
Al-Baqarah:61 وَِٰحٍد

ا تَرََك ُدُس ِممَّ وأَِلَبََويِْه لُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
dan untuk dua ibu-bapaknya bagi tiap-tiap yang satu diantara

keduanya seperenam dari apa dia meninggalkan
An-Nisa:11

ُدُس فَِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَلُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
maka jika adalah dia bagi mereka anak laki-laki maka bagi tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seperenam
An-Nisa:12

 َوَقاَل يَٰبَِنىَّ اَل تَْدُخُلوا۟ ِمۢن بَاٍب وَِٰحٍد
dan dia mengucapkan hai anak-anakku tidak kalian kelak memasuki

dari pintu yang satu
Yusuf:67

ُل بَْعَضَها َعَلىٰ بَْعٍض ِفى ٱأْلُُكِل وَِٰحٍد َونُفَضِّ
yang satu dan dilebihkan sebagian atas/terhadap bagian di dalam rasa

Arraad:4

ٱلزَّاِنيَُة َوٱلزَّاِنى فَٱْجلُِدوا۟ ُكلَّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ِما۟ئََة َجْلَدٍة
pezina perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seratus deraan
An-Nuur:2

ًة وَِٰحَدةً َكاَن ٱلنَّاُس أُمَّ
adalah dia manusia umat yang melakukan penyatuan Al-Baqarah:213 وَِٰحَدةً

إِن َكانَْت وَِٰحَدةً فََلَها ٱلنِّْصُف َو
dan jika adalah ia yang melakukan penyatuan maka baginya separuh

An-Nisa:11

يَْلًة وَِٰحَدةً  َلْو تَْغفُُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميُلوَن َعَليُْكم مَّ
sekiranya kalian melupakan dari senjata-senjata kalian dan

kenikmatan kalian maka mereka akan balik menyerbu atas kalian
perpalingan yang melakukan penyatuan

An-Nisa:102

ًة وَِٰحَدةً  َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan sekiranya ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu

ummat yang melakukan penyatuan
Al-Maidah:48
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ًة وَِٰحَدةً  َوَما َكاَن ٱلنَّاُس إآِلَّ أُمَّ
dan tidak adalah dia manusia kecuali umat yang melakukan

penyatuan
Yunus:19

ًة وَِٰحَدةً  َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ
dan jikalau ia menghendaki tuhanmu tentu (ia [lk]) menjadikan

manusia ummat yang melakukan penyatuan
Huud:118

ًة وَِٰحَدةً  َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُكْم أُمَّ
dan kalau ia menghendaki Allah niscaya (ia) menjadikan kamu umat

yang melakukan penyatuan
An-Nahl:93

ًة وَِٰحَدةً تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ  إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini umatmu/agamamu ummat/agama yang melakukan

penyatuan
Al-Anbiyaa':92

ًة وَِٰحَدةً َوأَنَا۠ َربُُّكْم فَٱتَُّقوِن تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ إِنَّ هَٰ َو
dan sesungguhnya kami ini umatmu/agamamu ummat/agama yang

melakukan penyatuan dan aku tuhan kalian maka (kalian)
bertakwalah kepadaku

Al-
Mu'minuun:52

 َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلواَْل نُزَِّل َعَليِْه ٱْلُقرَْءاُن ُجْمَلًة وَِٰحَدةً
dan dia mengucapkan orang-orang yang mereka mengingkari

mengapa tidak benar-benar diturunkan atasnya al-qur'an jumlah yang
melakukan penyatuan

Al-Furqon:32

ِمُدوَن إِن َكانَْت إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً فَِإذَا ُهْم خَٰ
tidak adalah ia kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan maka tiba-tiba mereka orang-orang yang telah padam/mati
YaaSiin:29

ُموَن َما يَنظُُروَن إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يَِخصِّ
tidak mereka melihat kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan menimpa mereka[lk] dan mereka bertengkar
YaaSiin:49

 إِن َكانَْت إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً
tidak adalah ia kecuali teriakan/suara keras yang melakukan

penyatuan
YaaSiin:53

ؤآَُلِء إاِلَّ َصيَْحًة وَِٰحَدةً  َوَما يَنظُُر هَٰٓ
dan tidak dia melihat mereka itu melainkan teriakan/suara keras yang

melakukan penyatuan
Shaad:15

ًة وَِٰحَدةً  َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َلَجَعَلُهْم أُمَّ
dan jika ia menghendaki Allah tentu (ia) menjadikan mereka ummat

yang melakukan penyatuan
Asy-Syuura:8

ًة وَِٰحَدةً  َوَلوآَْل أَن يَُكوَن ٱلنَّاُس أُمَّ
dan jika tidak bahwa adalah dia manusia ummat yang melakukan

penyatuan
Az-Zukhruf:33

إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم َصيَْحًة وَِٰحَدةً فََكانُوا۟ َكَهِشيمِ ٱمْلُْحتَِظِر
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka teriakan/suara
keras yang melakukan penyatuan maka adalah seperti rumput kering

pengumpul binatang/pemelihara ternak

Al-Qamar:31
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ًة وَِٰحَدةً تَا َدكَّ  َوُحِمَلِت ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل فَُدكَّ
dan telah diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dihancurkan

keduanya (olehnya) kehancuran yang melakukan penyatuan
Al-Haaqqah:14

فَِإنََّما ِهىَ زَْجرَةٌ وَِٰحَدةٌ فَِإذَا ُهْم يَنظُُروَن
maka sesungguhnya hanyalah dia hentakan/teriakan (ia[pr]) yang satu

maka tiba-tiba mereka mereka melihat
Ash-Shaafaat:19 وَِٰحَدةٌ

وَِٰحَدةٌ فََقاَل أَْكِفْلِنيَها َوَعزَِّنى ِفى ٱْلِخطَاِب
(ia[pr]) yang satu lalu ia mengatakan (kamu[lk]) peliharakanlah ia

kepadaku dan mengalahkan aku di dalam perkara/pembicaraan
Shaad:23

َوَمآ أَْمرُنَآ إاِلَّ وَِٰحَدةٌ َكَلْمحٍۭ ِبٱْلبََصِر
dan tidak urusan kami kecuali (ia[pr]) yang satu seperti/secepat

kejapan dengan pandangan mata
Al-Qamar:50

وِر نَفَْخٌة وَِٰحَدةٌ  فَِإذَا نُِفخَ ِفى ٱلصُّ
maka apabila (dia[lk]) telah ditiup di dalam sangkakala tiupan (ia[pr])

yang satu
Al-Haaqqah:13

 فَِإنََّما ِهىَ زَْجرَةٌ وَِٰحَدةٌ
maka sesungguhnya hanyalah dia hentakan/teriakan (ia[pr]) yang satu

An-Naziaat:13

ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu An-Nisa:1 وَِٰحَدٍة

 َوُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأَُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dan dia yang dia telah menjadikan kalian dari jiwa/orang yang satu

Al-An'aam:98

 ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة
dia yang Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu

Al-A'raaf:189

ينًا َوَءاتَْت ُكلَّ وَِٰحَدٍة مِّنُْهنَّ ِسكِّ
dan (ia) memberikan tiap-tiap yang satu daripada mereka sebuah

pisau
Yusuf:31

 مَّا َخْلُقُكْم واََل بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَفٍْس وَِٰحَدٍة
tidak menciptakan kalian dan tidak kebangkitanmu kecuali seperti

jiwa yang satu
Luqman:28

َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس وَِٰحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَأَنَّىٰ تُْصرَفُوَن
Dia menciptakan kalian dari jiwa/orang yang satu kemudian ia

menjadikan dari padanya pasangannya/isterinya tidak ada tuhan
kecuali dia maka mengapa dipalingkan

Az-Zumar:6

اُر أَمِ الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ
ataukah Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa Yusuf:39 ٱْلوَِٰحُد
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ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

اُر َوَما ِمْن إِلٍَٰه إاِلَّ الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ
dan tidak dari tuhan kecuali Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Shaad:65

اُر نَُهۥ ُهَو الـلَّـُه ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّ ُسبْحَٰ
maha suci dia dia Allah (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Az-Zumar:4

اِر َوبََرزُوا۟ لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ
dan (mereka) menghadap/menampakkan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ibrahim:48 ٱْلوَِٰحِد

اِر َِن ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ ملِّ
kepunyaan siapa kerajaan hari ini kepunyaan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ghafir:16
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ش ح و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna binatang ganjil, besar sekali

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membengisi, menganiaya

ٱْلُوُحوُش
binatang-binatang liar/buas (kb jamak)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ٱْلُوُحوُش ُحِشرَْت َو
dan apabila binatang-binatang liar/buas (kb jamak) telah

dikumpulkan
At-Takwiir:5 ٱْلُوُحوُش
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ي ح و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ilham, wahyu, penjiwaan,

pembukaan, pemberitahuan, penerangan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أُوِحىَ أَْوَحيْنَآ أَْوَحيُْت أَْوَحىٰٓ أَْوَحىٰ
aku telah

diwahyukan
kami telah
wahyukan aku mewahyukan wahyukan wahyukan

فَيُوِحىَ فَأَْوَحيْنَآ فَأَْوَحىٰٓ ِبٱْلَوْحىِ أُوِحىَ
lalu diwahyukan (ia) maka (kami)

mewahyukan
maka (kamu)
wahyukanlah dengan wahyu aku telah

diwahyukan

نُوِحيِه نُوِحيَهآ نُوِحىٓ َليُوُحوَن فَيُوِحىَ
kami

mewahyukannya diwahyukannya diwahyukan diwahyukan lalu diwahyukan (ia)

َوأُوِحىَ َوأَْوَحيْنَآ َوأَْوَحىٰ نُّوِحىٓ نُوِحيِه
dan dia

mewahyukan
dan kami telah

wahyukan
dan (dia)

mewahyukan diwahyukan kami
mewahyukannya

َوَوْحِينَا َوْحيُُهۥ َوْحيًا َوْحىٌ َوأُوِحىَ
dan wahyu kami wahyukannya wahyu wahyu dan dia

mewahyukan

يُوِحى
dia mewahyukan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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فَأَْوَحىٰٓ إَِلىٰ َعبِْدِهۦ َمآ أَْوَحىٰ
maka (kamu) wahyukanlah kepada hambanya apa yang wahyukan An-Najm:10 أَْوَحىٰ

ِبأَنَّ َربََّك أَْوَحىٰ َلَها
bahwa kami Tuhanmu wahyukan padanya

Az-Zalzalah:5

آ أَْوَحىٰٓ إَِليَْك َربَُّك ِمَن ٱْلِحْكَمِة ذَٰلَِك ِممَّ
itu dari apa wahyukan kepadamu tuhanmu dari/sebagian hikmah-

hikmah
Al-Isra:39 أَْوَحىٰٓ

ۦَن أَْن َءاِمنُوا۟ ِبى َوِبرَُسولِى إِذْ أَْوَحيُْت إَِلى ٱْلَحَواِريِّ َو
dan ketika aku mewahyukan kepada pengikut yang setia (kb jamak)

hendaknya kalian hendaklah mengimani / mempercayai kepadaKu
dan kepada rasulku

Al-Maidah:111
أَْوَحيُْت

إِنَّآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َكَمآ أَْوَحيْنَآ إَِلىٰ نُوحٍ
sesungguhnya kami kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana

kami telah wahyukan kepada nuh
An-Nisa:163 أَْوَحيْنَآ

إِنَّآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َكَمآ أَْوَحيْنَآ إَِلىٰ نُوحٍ
sesungguhnya kami kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana

kami telah wahyukan kepada nuh
An-Nisa:163

 أََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحيْنَآ
adakah/patutkah bagi manusia keheranan bahwa kami telah

wahyukan
Yunus:2

نَْحُن نَُقصُّ َعَليَْك أَْحَسَن ٱْلَقَصِص ِبَمآ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك
kami kami mengisahkan atas kamu memperbaiki kisah dengan apa

kami telah wahyukan kepadamu
Yusuf:3

ِن لِّتَتُْلَوا۟ َعَليِْهُم ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوُهْم يَْكفُُروَن ِبٱلرَّْحمَٰ
supaya membacakan atas mereka yang kami telah wahyukan

kepadamu dan mereka mereka mengingkari pemurah
Arraad:30

ثُمَّ أَْوَحيْنَآ إَِليَْك أَِن ٱتَِّبعْ ِملََّة إِبْرَِٰهيَم َحِنيفًا
kemudian kami telah wahyukan kepadamu agar/hendalah kamu

hendaklah mengikuti agama Ibrahim lurus
An-Nahl:123

إِن َكاُدوا۟ َليَفِْتنُونََك َعِن ٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َو
dan bahwa mereka semakin mendekat sungguh akan memfitnah kamu

dari yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:73

َ ِبٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَلِئن ِشئْنَا َلنَذَْهنبَّ
dan sesungguhnya jika (kami) menghendaki sungguh akan hilangkan

dengan/apa yang kami telah wahyukan kepadamu
Al-Isra:86

إِذْ أَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ أُمَِّك َما يُوَحىٰٓ
ketika kami telah wahyukan kepada ibumu apa/sesuatu

diwahyukan/diilhamkan
Thaahaa:38
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َوَلَقْد أَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدى
dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa agar

berjalanlah dengan hamba-hamba-ku
Thaahaa:77

َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب ُهَو ٱْلَحقُّ
dan apa yang kami telah wahyukan kepadamu dari kitab dia adalah

benar
Faathir:31

وََكذَٰلَِك أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا
dan demikian kami telah wahyukan kepadamu bacaan bahasa arab

Asy-Syuura:7

يْنَا ِبِهۦٓ إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسىٰٓ َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَما َوصَّ
dan yang kami telah wahyukan kepadamu dan tidak yang kami

mewasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan 'isa
Asy-Syuura:13

وََكذَٰلَِك أَْوَحيْنَآ إَِليَْك ُروًحا مِّْن أَْمرِنَا
dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu roh dari urusan

kami
Asy-Syuura:52

أَْو َقاَل أُوِحىَ إَِلىَّ َوَلْم يُوَح إَِليِْه َشىٌْء
atau dia mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku dan/padahal

tidak diwahyukan/diilhamkan kepadanya barang sesuatu
Al-An'aam:93 أُوِحىَ

بَِّك ٱتَِّبعْ َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمن رَّ
kamu hendaklah mengikuti apa aku telah diwahyukan kepadamu dari

tuhanmu
Al-An'aam:106

ُقل آلَّ أَِجُد ِفى َمآ أُوِحىَ إَِلىَّ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku mendapati di dalam apa aku

telah diwahyukan kepadaku
Al-An'aam:145

َوٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمن ِكتَاِب َربَِّك
dan kamu hendaklah membacakan apa aku telah diwahyukan

kepadamu dari kitab tuhanmu
Al-Kahfi:27

إِنَّا َقْد أُوِحىَ إَِليْنَآ
sesungguhnya kami sungguh telah aku telah diwahyukan kepada

kami
Thaahaa:48

َلٰوةَ ٱتُْل َمآ أُوِحىَ إَِليَْك ِمَن ٱْلِكتَِٰب َوأَِقمِ ٱلصَّ
(kamu) bacalah apa aku telah diwahyukan kepadamu dari kitab dan

dirikanlah sholat
Al-Ankabuut:45

َوَلَقْد أُوِحىَ إَِليَْك َوإَِلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلَِك
dan sesungguhnya aku telah diwahyukan kepadamu dan kepada

orang-orang yang dari sebelum kamu
Az-Zumar:65

فَٱْستَْمِسْك ِبٱلَِّذٓى أُوِحىَ إَِليَْك إِنََّك َعَلىٰ ِصرٍَٰط مُّْستَِقيمٍ
maka berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku telah

diwahyukan kepadamu sesungguhnya kamu atas/terhadap jalan orang
yang lurus

Az-Zukhruf:43

ُقْل أُوِحىَ إَِلىَّ أَنَُّه ٱْستََمعَ نَفٌَر مَِّن ٱْلجِنِّ
kamu hendaklah mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku

bahwasanya (ia) mendengarkan sekumpulan dari jin-jin
Al-Jinn:1
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ُقْل إِنََّمآ أُنِذرُُكم ِبٱْلَوْحىِ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah diperingatan

kepada kalian dengan wahyu
Al-Anbiyaa':45 ِبٱْلَوْحىِ

أَْو َلتَُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتنَا فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم َربُُّهْم َلنُْهلَِكنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي
atau sungguh kembali di dalam agama kami maka (kamu)
wahyukanlah kepada mereka tuhan mereka sungguh akan

dibinasakan yang mendzalmi

Ibrahim:13
فَأَْوَحىٰٓ

فَأَْوَحىٰٓ إَِليِْهْم أَن َسبُِّحوا۟ بُْكرَةً َوَعِشيًّا
maka (kamu) wahyukanlah kepada mereka supaya (kalian[lk]) telah

memuji diwaktu pagi dan petang
Maryam:11

فَأَْوَحىٰٓ إَِلىٰ َعبِْدِهۦ َمآ أَْوَحىٰ
maka (kamu) wahyukanlah kepada hambanya apa yang wahyukan

An-Najm:10

فَأَْوَحيْنَآ إَِليِْه أَِن ٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا
maka (kami) mewahyukan kepadanya agar/hendalah membuat perahu

dengan penghilatan kami dan wahyu kami

Al-
Mu'minuun:27

فَأَْوَحيْنَآ
فَأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَِن ٱْضرِب بَِّعَصاَك ٱْلبَْحَر

maka (kami) mewahyukan kepada Musa agar/hendalah kamu
pukullah dengan tongkatmu lautan

Asy-Syu'araa':63

أَْو يُرِْسَل رَُسواًل فَيُوِحىَ ِبِإذِْنِهۦ َما يََشآُء
atau menjadikan mengirimkan seorang rasul lalu diwahyukan (ia)

dengan izinnya apa yangdia kehendaki
Asy-Syuura:51 فَيُوِحىَ

ِدُلوُكْم يَِٰطنَي َليُوُحوَن إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئِهْم لِيُجَٰ إِنَّ ٱلشَّ إِنَُّهۥ َلِفْسٌق َو َو
dan sesungguhnya (perbuatan) itu kefasikan/kejahatan dan

sesungguhnya kami syaitan-syaitan diwahyukan kepada pelindung-
pelindung mereka agar kalian dibantah

Al-An'aam:121
َليُوُحوَن

إاِلَّ نُوِحىٓ إَِليِْه أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠ فَٱْعبُُدوِن
melainkan diwahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan Aku maka (kalian) sembahlah aku
Al-Anbiyaa':25 نُوِحىٓ

ِتْلَك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيَهآ إَِليَْك
itu dari sebagian berita semua yang gaib diwahyukannya kepadamu Huud:49 نُوِحيَهآ

ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيِه إَِليَْك
itu dari sebagian berita semua yang gaib kami mewahyukannya

kepadamu
Ali-Imran:44 نُوِحيِه

ذَٰلَِك ِمْن أَنۢبَآِء ٱْلَغيِْب نُوِحيِه إَِليَْك
itu dari/sebagian sebagian berita semua yang gaib kami

mewahyukannya kepadaku
Yusuf:102
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َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
Yusuf:109 نُّوِحىٓ

َوَمآ أَرَْسْلنَا ِمن َقبْلَِك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحىٓ إَِليِْهْم
dan tidak kami telah mengutus dari sebelum kamu kecuali/melainkan

orang laki-laki diwahyukan kepada mereka
An-Nahl:43

نُّوِحىٓ إَِليِْهْم فَْسـَُٔلٓوا۟ أَْهَل ٱلذِّْكِر
diwahyukan kepada mereka maka tanyakan olehmu sekalian

ahlul/ahli peringatan
Al-Anbiyaa':7

َوأَْوَحىٰ َربَُّك إَِلى ٱلنَّْحِل
dan (dia) mewahyukan tuhanmu kepada lebah An-Nahl:68 َوأَْوَحىٰ

َوأَْوَحىٰ ِفى ُكلِّ َسَمآٍء أَْمرََها
dan (dia) mewahyukan di dalam setiap langit urusannya

Fush-Shilat:12

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوٱلنَِّبيِّۦَن ِمۢن بَْعِدِهۦ َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan nabi-nabi dari sesudahnya/kemudiannya dan kami telah

wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq
An-Nisa:163 َوأَْوَحيْنَآ

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْلِق َعَصاَك
dan kami telah wahyukan kepada Musa bahwa kamu hendaklah

melemparkan tongkatmu
Al-A'raaf:117

۟ َوَقطَّْعنَُٰهُم ٱثْنَتَىْ_َعْشرَةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ َوَما ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُٓوا
أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن

dan (kami) membagi/memotong mereka dua belas suku-suku umat-
umat dan kami telah wahyukan kepada Musa dan tidak mereka

menganiaya Kami akan tetapi adalah mereka diri-diri mereka sendiri
mereka mendzalimi

Al-A'raaf:160

َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰ َوأَِخيِه أَن تَبَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِبِمْصَر
dan kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya hendaknya

(mereka berdua) supaya membuat bagi kaum kalian berdua di mesir
Yunus:87

َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْه َلتُنَبِّئَنَُّهم ِبأَْمرِِهْم
dan kami telah wahyukan kepadanya sungguh dikisahkan kepada

mereka dengan perkara/perbuatan mereka
Yusuf:15

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَآ إَِليِْهْم ِفْعَل ٱْلَخيْرَِٰت َوَجَعْلنَُٰهْم أَِئمَّ
dan (kami) menjadikan mereka pemimpin-pemimpin memberi

petunjuk dengan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada
mereka perbuatan kebaikan

Al-Anbiyaa':73

تَّبَُعوَن َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰ ُموَسىٰٓ أَْن أَْسِر ِبِعبَاِدٓى إِنَُّكم مُّ
dan kami telah wahyukan kepada Musa agar berjalanlah dengan

hamba-hamba-ku sesungguhnya kalian orang-orang yang menarik
untuk diikuti / dikejar

Asy-Syu'araa':52
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َوأَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ أُمِّ ُموَسىٰٓ أَْن أَرِْضِعيِه
dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa agar (kamu) susuilah dia

Al-Qashash:7

ذَا ٱْلُقرَْءاُن َوأُوِحىَ إَِلىَّ هَٰ
dan dia mewahyukan kepadaku ini al-qur'an Al-An'aam:19 َوأُوِحىَ

َوأُوِحىَ إَِلىٰ نُوحٍ
dan dia mewahyukan kepada nuh

Huud:36

إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحىٌ يُوَحىٰ
tidak lain dia kecuali wahyu diwahyukan/diilhamkan An-Najm:4 َوْحىٌ

إاِلَّ َوْحيًا أَْو ِمن َورَآِئ ِحَجاٍب
kecuali wahyu atau dari belakang tabir Asy-Syuura:51 َوْحيًا
واََل تَْعَجْل ِبٱْلُقرَْءاِن ِمن َقبِْل أَن يُْقَضىٰٓ إَِليَْك َوْحيُُهۥ

dan jangan minta menyegerakan dengan Al-QurXan dari sebelum
bahwa diselesaikan/disempurnakan kepadamu wahyukannya

Thaahaa:114 َوْحيُُهۥ
َوٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا

dan buatlah perahu dengan penghilatan kami dan wahyu kami Huud:37 َوَوْحِينَا
 فَأَْوَحيْنَآ إَِليِْه أَِن ٱْصنَعِ ٱْلفُْلَك ِبأَْعيُِننَا َوَوْحِينَا

maka (kami) mewahyukan kepadanya agar/hendalah membuat perahu
dengan penghilatan kami dan wahyu kami

Al-
Mu'minuun:27

أَْو َقاَل أُوِحىَ إَِلىَّ َوَلْم يُوَح إَِليِْه َشىٌْء
atau dia mengatakan aku telah diwahyukan kepadaku dan/padahal

tidak diwahyukan/diilhamkan kepadanya barang sesuatu
Al-An'aam:93 يُوَح

إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحىٌ يُوَحىٰ
tidak lain dia kecuali wahyu diwahyukan/diilhamkan An-Najm:4 يُوَحىٰ

إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
jika aku mengikuti kecuali apa diwahyukan/diilhamkan kepadaku Al-An'aam:50 يُوَحىٰٓ

بِّى َلواَْل ٱْجتَبَيْتََها ُقْل إِنََّمآ أَتَِّبعُ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ِمن رَّ
mengapa tidak (kamu[lk]) memilihnya/membuat sendiri ia kamu

hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku mengikuti apa
diwahyukan/diilhamkan kepadaku dari Tuhanku

Al-A'raaf:203

إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
tidaklah aku mengikuti kecuali apa diwahyukan/diilhamkan kepadaku

Yunus:15
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َوٱتَِّبعْ َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك َوٱْصِبْر
dan ikutilah apa diwahyukan/diilhamkan kepadamu dan bersabarlah

Yunus:109

فََلَعلََّك تَارِكٌۢ بَْعَض َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك
maka boleh jadi kamu (ia[lk]) yang meninggalkan sebagian apa

diwahyukan/diilhamkan kepadamu
Huud:12

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Kahfi:110

 َوأَنَا ٱْختَرْتَُك فَٱْستَِمعْ مِلَا يُوَحىٰٓ
dan Aku (aku) telah memilih kamu maka dengarkanlah terhadap apa

diwahyukan/diilhamkan
Thaahaa:13

 إِذْ أَْوَحيْنَآ إَِلىٰٓ أُمَِّك َما يُوَحىٰٓ
ketika kami telah wahyukan kepada ibumu apa/sesuatu

diwahyukan/diilhamkan
Thaahaa:38

ُقْل إِنََّما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah

diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Anbiyaa':108

بَِّك َوٱتَِّبعْ َما يُوَحىٰٓ إَِليَْك ِمن رَّ
dan ikutilah apa yang diwahyukan/diilhamkan kepadamu dari

tuhanmu
Al-Ahzab:2

إِن يُوَحىٰٓ إَِلىَّ إآِلَّ أَنََّمآ أَنَا۠ نَِذيٌر مُِّبنٌي
tidak diwahyukan/diilhamkan kepadaku kecuali/melainkan bahwa

sesungguhnya hanyalah aku pemberi peringatan yang nyata
Shaad:70

ثُْلُكْم يُوَحىٰٓ إَِلىَّ ُقْل إِنََّمآ أَنَا۠ بََشٌر مِّ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah aku seorang

manusia seperti kalian diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Fush-Shilat:6

واََل ِبُكْم إِْن أَتَِّبعُ إاِلَّ َما يُوَحىٰٓ إَِلىَّ
dan tidak dengan/kepada kalian tidak aku mengikuti kecuali apa yang

diwahyukan/diilhamkan kepadaku
Al-Ahqaaf:9

يُوِحى بَْعُضُهْم إَِلىٰ بَْعٍض زُْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُروًرا
dia mewahyukan sebagian mereka kepada bagian perihiasan

perkataan tipuan
Al-An'aam:112 يُوِحى

إِذْ يُوِحى َربَُّك إَِلى ٱمْلَلَِٰٓئَكِة
ketika dia mewahyukan tuhanmu kepada malaikat-malaikat

Al-Anfaal:12

إِِن ٱْهتََديُْت فَِبَما يُوِحىٓ إَِلىَّ َربِّىٓ َو
dan jika (aku) mendapat petunjuk maka dengan sebab dia

mewahyukan kepadaku Tuhanku
Saba':50 يُوِحىٓ

َكذَٰلَِك يُوِحىٓ إَِليَْك َوإَِلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلَِك
seperti itulah dia mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang

yang dari sebelum kamu
Asy-Syuura:3
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د د و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kecenderungan, keramahan,

kebaikan, kebaikan hati, keramahtamahan, seperti, bagaikan, bagai,
kecondongan, sebagai, laksana, selayak, umpama, sama dgn, layak.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna suka, menyukai, gemar,

senang, hobi, betah, menggemari, menyenangi, demam, membenakan,
membetahi, cocok, setuju, menghendaki.

َمَودَّةٌ تََودُّ ِبٱمْلََودَِّة أَيََودُّ أَدُّٓوا۟
kasih sayang dia menyukai dengan kasih sayang apakah ingin (kalian[lk])

serahkanlah

َوُدوٌد َوتََودُّوَن َودَّةَ مَّ َودَّةً مَّ َمَودَّةٌ
maha pengasih dan/sedang

menginginkan kasih sayang rasa kasih kasih sayang

۟ َودُّوا َودَّت َودَّ َودًّا َوُدوٌد
mereka ingin dia menginginkan ingin wadd maha pengasih

۟ يََودُّوا يََودُّ ُودًّا َوَودُّوا۟ َودُّوا۟
ia menginginkan ia menginginkan rasa kasih sayang dan menginginkan mereka ingin

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْن أَدُّٓوا۟ إَِلىَّ ِعبَاَد الـلَّـِه
hendaklah (kalian[lk]) serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Ad-Dukhaan:18 ۟ أَدُّٓوا

أَيََودُّ أََحُدُكْم أَن تَُكوَن َلُهۥ َجنٌَّة
apakah ingin seorang diantara kalian bahwaadalah kalian baginya

kebun
Al-Baqarah:266 أَيََودُّ
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تُْلُقوَن إَِليِْهم ِبٱمْلََودَِّة
kalian menemui kepada mereka dengan kasih sayang

Al-
Mumtahinah:1 ِبٱمْلََودَِّة

وَن إَِليِْهم ِبٱمْلََودَِّة  َوٱبِْتَغآَء َمرَْضاِتى تُِسرُّ
dan dia mengharapkan/mencari keridhaanKU dirahasiakan kepada

mereka dengan kasih sayang

Al-
Mumtahinah:1

تََودُّ َلْو أَنَّ بَيْنََها َوبَيْنَُهۥٓ أََمدًۢا بَِعيًدا
dia menyukai sekiranya bahwasanya antara ia dan antara hari itu

panjang/lama benar-benar sangat jauhnya
Ali-Imran:30 تََودُّ

َليَُقوَلنَّ َكأَن لَّْم تَُكۢن بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهۥ َمَودَّةٌ
tentu dia mengatakan seakan-akan tidak adalah diantara kalian dan

antara ia kasih sayang
An-Nisa:73 َمَودَّةٌ

َرٰى َوَلتَجَِدنَّ أَْقَربَُهم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱلَِّذيَن َقاُلٓوا۟ إِنَّا نَصَٰ
dan sungguh kamu akan mendapati paling dekat diantara mereka rasa

kasih bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yan
mereka berkata sesungguhnya kami nasrani

Al-Maidah:82
َودَّةً مَّ

لِّتَْسُكنُٓوا۟ إَِليَْها َوَجَعَل بَيْنَُكم مََّودَّةً َورَْحَمًة
supaya istirahat kepadanya dan dia menjadikan diantara kalian rasa

kasih dan rahmat
Ar-Ruum:21

َودَّةً  َوبَنْيَ ٱلَِّذيَن َعاَديْتُم مِّنُْهم مَّ
dan antara orang-orang yang (kalian) semakin memungsuhi dari

mereka rasa kasih

Al-
Mumtahinah:7

أَْوثَٰنًا مََّودَّةَ بَيِْنُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا
berhala-berhala kasih sayang diantara kamu di dalam kehidupan

dunia
Al-Ankabuut:25 َودَّةَ مَّ

وَْكِة تَُكوُن َلُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغيَْر ذَاِت ٱلشَّ
dan/sedang menginginkan bahwasanya tidak / bukan / selain

mempunyai kekuatan senjataadalah kalian bagi kalian
Al-Anfaal:7 َوتََودُّوَن

إِنَّ َربِّى رَِحيٌم َوُدوٌد
sesungguhnya Tuhanku sangat penyayang maha pengasih Huud:90 َوُدوٌد

َوَقاُلوا۟ اَل تَذَُرنَّ َءالَِهتَُكْم واََل تَذَُرنَّ َودًّا
dan mereka berkata tidak (kamu) membiarkan tuhan-tuhan kalian dan

janganlah sekali-kali (kamu) membiarkan wadd
Nuh:23 َودًّا

َودَّ َكِثيٌر مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
ingin sangat banyak dari penduduk kitab Al-Baqarah:109 َودَّ
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۟ فَْليَُصلُّوا۟ َمَعَك َوْليَأُْخذُوا۟ ِحذْرَُهْم َوأَْسلَِحتَُهْم َودَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا
maka mereka hendaklah shalat bersama kamu dan mereka sungguh

mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka ingin orang-
orang yang mereka mengingkari

An-Nisa:102

َودَّت طَّآِئفٌَة مِّْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
dia menginginkan segolongan dari penduduk kitab Ali-Imran:69 َودَّت

اَل يَأُْلونَُكْم َخبَااًل َودُّوا۟ َما َعِنتُّْم
tidak mereka henti-hentinya kepada kalian yg menarik/menimbulkan

kemudharatan mereka ingin apa kalian menyusahkan kamu
Ali-Imran:118 ۟ َودُّوا

َودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا۟ فَتَُكونُوَن َسَوآًء
mereka ingin atau kalian mengingkari sebagaimana mereka

mengingkari maka adalah kalian sama
An-Nisa:89

َودُّوا۟ َلْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن
mereka ingin sekiranya/supaya bersikap lemah lembut maka akan

bersikap lemah lembut
Al-Qalam:9

ٓوِء َوَودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َويَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهم ِبٱلسُّ
dan dia meluaskan kepadamu tangan mereka dan lidah mereka

dengan/pada yang buruk dan menginginkan sekiranya/supaya kalian
mengingkari

Al-
Mumtahinah:2

۟ َوَودُّوا

ُن ُودًّا ِت َسيَْجَعُل َلُهُم ٱلرَّْحمَٰ لِحَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka mengimani dan mereka

melakukan kesalehan-kesalehan kelak akan menjadikan bagi mereka
pemurah rasa kasih sayang

Maryam:96
ُودًّا

َوِمَن ٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ يََودُّ أََحُدُهْم
dan dari orang-orang yang kalian menyekutukan ia menginginkan

seseorang dari mereka
Al-Baqarah:96 يََودُّ

مَّا يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمْن أَْهِل ٱْلِكتَِٰب
tidak ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari dari

penduduk kitab
Al-Baqarah:105

يَْوَمِئٍذ يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَعَصُوا۟ ٱلرَُّسوَل
pada hari itu ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari

dan mereka mendurhakai rasul
An-Nisa:42

بََما يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلْو َكانُوا۟ ُمْسلِِمنَي رُّ
kadang-kadang ia menginginkan orang-orang yang mereka

mengingkari seandainya adalah mereka orang-orang yang berserah
diri

Al-Hijr:2

ُرونَُهْم يََودُّ ٱمْلُْجرُِم َلْو يَفْتَِدى ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئذٍۭ ِببَِنيِه يُبَصَّ
saling dilihat ia menginginkan orang yang berdosa sekiranya

menebus dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya
Al-Ma'arij:11
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يََودُّوا۟ َلْو أَنَُّهم بَاُدوَن ِفى ٱأْلَْعرَاِب
ia menginginkan sekiranya sesungguhnya mereka mereka

mengembara di dalam orang-orang arab
Al-Ahzab:20 ۟ يََودُّوا

يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ رَِضىَ الـلَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا۟ َعنُْه أُ۟ولَِٰٓئَك ِحزُْب الـلَّـِه
diberi kasih sayang siapa/orang ia menentang Allah dan rasul-nya

ridha Allah dari mereka dan mereka ridha dari pada-Nya itulah
mereka golongan Allah

Al-
Mujaadilah:22

يَُوآدُّوَن

ُقل آلَّ أَْسـَُٔلُكْم َعَليِْه أَْجًرا إاِلَّ ٱمْلََودَّةَ ِفى ٱْلُقْربَىٰ
kamu hendaklah mengatakan tidak aku akan minta kepada kalian

atasnya pahala kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan /
kedekatan

Asy-Syuura:23
ٱمْلََودَّةَ

َوُهَو ٱْلَغفُوُر ٱْلَوُدوُد
dan dia sangat pengampun maha pengasih Al-Buruuj:14 ٱْلَوُدوُد
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ع د و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gaji, upah, bayaran, cek, uji,

ujian, tanda penerimaan karcis, tanda pemeriksaan, perbandingan,
pencegah, pondok, penginapan, rumah kecil untuk sementara, toko, kedai,

warung, gudang, simpanan, persediaan, jumlah besar, kepentingan,
halangan, gedung sewa, pemeliharaan, penetapan, keseimbangan,

pemilikan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membiarkan, menjaga,
menyimpan, menaruh, membayar, bayar, memeriksa, mengurangi,

mengirimkan, memberangkatkan, memesan, mengecek, periksakan,
menitipkan, membredel, mempertepat, mencoba, memperbandingkan,

mengakurkan, cocok, menimbun, membuat penyimpanan, mencadangkan,
memuji, memuji-muji, menghargai, menyerahkan, mempercayakan,
melakukan, berbuat, menjalankan, memperlakukan, mengerjakan,

memasukkan, memperbuat, mengamanatkan, menaruhkan,
mempertaruhkan, menugaskan, mengirim, mempertaruhkan kewajiban,

menggudangkan, mengajukan, menginap, memondok, menyewa,
tersangkut, memondokkan, meletakkan, menyimpan uang, mengantarkan,

melepaskan, memelihara, menahan, memegang, memiliki, mematuhi,
menerima, menepati, memenuhi, mentaati, turut, memperhatikan,

merayakan, menghidupi, membiayai, mengongkosi, simpankan, tinggal,
tahan lama, menunjukkan, memperteguhkan, memperteguh,

memperturuntukan, mempergantungi, biar, memberi, menyewakan,
memperuntukkan, mengasingkan, membuang, menyampaikan, mari,

mengempiskan, menggemboskan, mempersewakan.

َوُمْستَْوَدَعَها َوُمْستَْوَدٌع َودََّعَك َوَدْع
dan yang menjadi tempat

penyimpanannya
dan yang menjadi tempat

simpanan
(ia) telah sungguh-

sungguh meninggalkan
kamu

(ia) membiarkan /
meninggalkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِفِريَن َوٱمْلُنَِٰفِقنَي َوَدْع أَذَىُٰهْم واََل تُِطعِ ٱْلكَٰ
dan janganlah ditaati para pembangkang / kafir dan orang-orang

munafik (ia) membiarkan / meninggalkan gangguan mereka
Al-Ahzab:48 َوَدْع

َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلىٰ
tidak (ia) telah sungguh-sungguh meninggalkan kamu tuhanmu dan

tidak dia mengatakan
Ad-Duha:3 َودََّعَك
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ْلنَا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَفَْقُهوَن فَُمْستََقرٌّ َوُمْستَْوَدٌع َقْد فَصَّ
maka yang menjadi tempat tetap dan yang menjadi tempat simpanan

sungguh telah kami telah menjelaskan ayat-ayat/tanda-tanda bagi
kaum/orang-orang mereka mengerti

Al-An'aam:98 َوُمْستَْوَدٌع

َويَْعَلُم ُمْستََقرََّها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ ِفى ِكتٍَٰب مُِّبنيٍ
dan dia mengetahui yang menjadi tempat berdiamnya dan yang

menjadi tempat penyimpanannya setiap di dalam kitab nyata
Huud:6 َوُمْستَْوَدَعَها
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ق د و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hujan, gerimis, penumbukan,

hal melumatkan, penyemprotan, ketuk, pukul, tabuh-tabuhan, ketukan,
entakan, getok, ketokan, debur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghujani, menghujan,
mengeluh, berdenting, mendenting, mendecing

ٱْلَوْدَق
hujan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-celahnya An-Nuur:43 ٱْلَوْدَق

َكيَْف يََشآُء َويَْجَعُلُهۥ ِكَسفًا فَتََرى ٱْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخلَٰلِِهۦ
bagaimana menurut dia kehendaki dan (ia[k]) menjadikannya

potong/gumpalan maka kamu lihat hujan mereka keluar dari celah-
celahnya

Ar-Ruum:48
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ي د و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ramah tamah, penuh

persahabatan, guyub, manja, yg bersahabat, murah tangan, yg bermurah
hati, senang menjamu, yg suka menerima tamu, rahim, baik budi, yg

menyenangkan, lunak, tdk berbahaya, subur, mesra, tulus, peramah, tulus
hati, baik hati, sopan, baik, murah hati, manis, enak, yg suka bergaul,
supel, luwes, berhubung dgn pesta, yg gemar minum-minum, yg gemar

pesta-pesta, nyaman, sedap, jinak, hangat, panas, suam, demisioner, surut,
yg mengundurkan diri, yg meninggalkan dinas, lemah lembut, lirih, cocok,

serasi, bersedia menyetujui, yg menyenangkan sekali, sabar, terlalu
pemurah, riang, lembut, halus, licin, lancar, polos, tenang, sosial,

kemasyarakatan, luas, ekspansif, yg dpt berkembang, yg dpt diperluas, yg
suka menyenangkan orang, menurut, sukarela, yg menguntungkan,

informil, tdk resmi, yg menular, yg dpt dipindahkan atau diteruskan,
ramah , cocok untuk menjadi teman, yg dirasakan sedalam-dalamnya,

tulus ikhlas, simpatik, berhati ramah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

فَِديٌَة ِبٱْلَواِد ِبَواٍد أَْوِديَِتِهْم أَْوِديَةٌۢ
maka pembayaran

diyat di lembah di lembah lembah-lembah
mereka lembah-lembah

َواِديًا َواِد َواٍد َوأََدآٌء فَِديٌَة
(ia[lk]) yang lembah lembah lembah dan pembayaran

diyat
maka pembayaran

diyat

ٱْلَواِد
lembah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء َمآًء فََساَلْت أَْوِديَةٌۢ ِبَقَدرَِها فَيَْمُكُث ِفى ٱأْلَرِْض َكذَٰلَِك يَْضرُِب الـلَّـُه أَنزََل ِمَن ٱلسَّ
ٱأْلَْمثَاَل

ia menurunkan dari langit air maka (ia) mengalirlah lembah-lembah
dengan/menurut ukurannya makamenetap di dalam bumi seperti

itulahmengadakan / menjadikan Allah perumpamaan

Arraad:17
أَْوِديَةٌۢ
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ا َرأَْوهُ َعارًِضا مُّْستَْقِبَل أَْوِديَِتِهْم فََلمَّ
maka tatkala (mereka) melihatnya (ia[lk]) yang mengawan orang

yang kondisi menuju lembah-lembah mereka
Al-Ahqaaf:24 أَْوِديَِتِهْم

يَِّتى ِبَواٍد َغيِْر ِذى زَرْعٍ بَّنَآ إِنِّىٓ أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ رَّ
ya tuhan kami sesungguhnya aku (aku) menempatkan dari

keturunanku di lembah selain/tanpa yang memiliki tanaman
Ibrahim:37 ِبَواٍد

إِنِّىٓ أَنَا۠ َربَُّك فَٱْخَلعْ نَْعَليَْك إِنََّك ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
sesungguhnya aku Aku tuhanmu maka lepaskan/tanggalkan kedua

terompah kamu[lk] sesungguhnya kamu di lembah orang-orang yang
sangat suci tuwa

Thaahaa:12 ِبٱْلَواِد

إِذْ نَاَدىُٰه َربُُّهۥ ِبٱْلَواِد ٱمْلَُقدَِّس طًُوى
tatkala (dia) menyerunya tuhannya di lembah orang-orang yang

sangat suci tuwa
An-Naziaat:16

ْخَر ِبٱْلَواِد  َوثَُموَد ٱلَِّذيَن َجابُوا۟ ٱلصَّ
dan kaum tsamud orang-orang yang (mereka) memotong batu di

lembah
Al-Fajr:9

إِن َكاَن ِمن َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق فَِديٌَة فَتَْحِريُر رََقبٍَة مُّؤِْمنٍَة َو
maka kamu hendaklah memerdekakan hamba sahaya (orang yang

menjaga rumah) yang beriman dan jika adalah dia dari kaum/orang-
orang diantara kalian dan diantara mereka perjanjian maka

pembayaran diyat

An-Nisa:92
فَِديٌَة

ٍن فَٱتِّبَاعٌۢ ِبٱمْلَْعُروِف َوأََدآٌء إَِليِْه ِبِإْحسَٰ
maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan pembayaran

diyat kepadanya dengan kebaikan
Al-Baqarah:178 َوأََدآٌء

أََلْم تََر أَنَُّهْم ِفى ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat sesungguhnya

mereka di dalam setiap lembah mengembara

Asy-
Syu'araa':225 َواٍد

َحتَّىٰٓ إِذَآ أَتَْوا۟ َعَلىٰ َواِد ٱلنَّْمِل
sehingga tatkala mereka sampai atas/terhadap lembah semut An-Naml:18 َواِد

واََل يَْقطَُعوَن َواِديًا إاِلَّ ُكِتَب َلُهْم
dan tidak memotong/melintasi (ia[lk]) yang lembah melainkan ia

telah diwajibkan bagi mereka
At-Taubah:121 َواِديًا

دَُّقوا۟ َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة إَِلىٰٓ أَْهلِِهۦٓ إآِلَّ أَن يَصَّ
dan pembayaran diat / perganti-rugian yang sangat ikhlas

menyerahkan kepada keluarganya kecuali akan mereka memberikan
An-Nisa:92 َوِديٌَة
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ِطئِ ٱْلَواِد ٱأْلَيَْمِن آ أَتَىَٰها نُوِدَى ِمن شَٰ فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

dari pinggir lembah sebelah kanan
Al-Qashash:30 ٱْلَواِد
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ر ذ و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penghamburan, sejumlah

kecil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membiarkan

تَذَرِْنى تَذَْر تَذَُرنَّ تَذَُر أَتَذَُر
(kamu) biarkan aku (kamu) tinggalkan /

biarkan (kamu) membiarkan (kamu) membiarkan apakah kamu
membiarkan

ذَرْنَا ذَُروِنىٓ ذَُرونَا تَذَرُْهْم تَذَرِْنى
(kami) membiarkan biarkan aku biarkanlah kami (kamu) biarkan

mereka (kamu) biarkan aku

فَذَُروَها فَتَذَُروَها ذَرُْهْم ذَرِْنى ذَرْنَا
maka biarkanlah ia

maka/sehingga
kalian

membiarkannya
biarkanlah mereka biarkan aku (kami) membiarkan

فَيَذَرَُها فَذَرُْهْم فَذَرِْنى فَذَُروهُ فَذَُروَها
maka (dia)

membiarkannya
maka hendaklah

kamu membiarkan
mereka

maka biarkan aku
maka

tinggalkan/biarkan
ia

maka biarkanlah ia

َوذَِر َوذَُروا۟ َوتَذَُروَن لِيَذََر فَيَذَرَُها
peningalan /
pembiaran

kalian hendaklah
meninggalkan

dan (kalian)
membiarkan

untuk dia
membiarkan

maka (dia)
membiarkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتَذَُر ُموَسىٰ َوَقْوَمُهۥ لِيُفِْسُدوا۟ ِفى ٱأْلَرِْض
apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di

dalam bumi
Al-A'raaf:127 أَتَذَُر

َما تَذَُر ِمن َشىٍْء أَتَْت َعَليِْه إاِلَّ َجَعَلتُْه َكٱلرَِّميمِ
tidak (kamu) membiarkan dari sesuatu (ia) datang atasnya kecuali (ia)

menjadikannya seperti abu/hancur

Adz-
Dzaariyaat:42

تَذَُر
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 اَل تُبِْقى واََل تَذَُر
tidak ia meninggalkan dan tidak (kamu) membiarkan

Al-
Muddaththir:28

َوَقاُلوا۟ اَل تَذَُرنَّ َءالَِهتَُكْم واََل تَذَُرنَّ َودًّا
dan mereka berkata tidak (kamu) membiarkan tuhan-tuhan kalian dan

janganlah sekali-kali (kamu) membiarkan wadd
Nuh:23 تَذَُرنَّ

َوَقاُلوا۟ اَل تَذَُرنَّ َءالَِهتَُكْم واََل تَذَُرنَّ َودًّا
dan mereka berkata tidak (kamu) membiarkan tuhan-tuhan kalian dan

janganlah sekali-kali (kamu) membiarkan wadd
Nuh:23

ِفِريَن َديَّاًرا َوَقاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تَذَْر َعَلى ٱأْلَرِْض ِمَن ٱْلكَٰ
dan dia mengucapkan Nuh Tuhan tidak (kamu) tinggalkan / biarkan

atas/terhadap bumi dari para pembangkang / kafir tempat menetap
Nuh:26 تَذَْر

رِِثنَي رَبِّ اَل تَذَرِْنى فَرًْدا َوأَنَت َخيُْر ٱْلوَٰ
Tuhan tidak (kamu) biarkan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik

orang-orang yang mewarisi
Al-Anbiyaa':89 تَذَرِْنى

إِنََّك إِن تَذَرُْهْم يُِضلُّوا۟ ِعبَاَدَك
sesungguhnya kamu jika (kamu) biarkan mereka disesatkan hamba-

hamba kamu
Nuh:27 تَذَرُْهْم

لِتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَِّبْعُكْم يُِريُدوَن أَن يُبَدُِّلوا۟ َكلََٰم الـلَّـِه
untuk mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kalian[lk] mereka

mengharapkan bahwa sungguh-sungguh akanmengganti kalimat /
firman Allah

Al-Fath:15
ذَُرونَا

َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِنىٓ أَْقتُْل ُموَسىٰ َوْليَْدُع َربَُّهۥٓ
dan dia mengucapkan fir'aun biarkan aku membunuh Musa dan

hendaklah dia berdo'a tuhannya
Ghafir:26 ذَُروِنىٓ

عَ ٱْلقَِٰعِديَن َوَقاُلوا۟ ذَرْنَا نَُكن مَّ
dan mereka berkata (kami) membiarkan adalah bersama orang-orang

yang duduk/tinggal
At-Taubah:86 ذَرْنَا

ذَرِْنى َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا
biarkan aku dan orang (aku) menciptakan yang satu

Al-
Muddaththir:11 ذَرِْنى

ثُمَّ ذَرُْهْم ِفى َخْوِضِهْم يَْلَعبُوَن
kemudian biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka main-main Al-An'aam:91 ذَرُْهْم

ذَرُْهْم يَأُْكُلوا۟ َويَتََمتَُّعوا۟ َويُْلِهِهُم ٱأْلََمُل فََسْوَف يَْعَلُموَن
biarkanlah mereka makan dan sangat bersenang-senang dan

menyebabkan melalaikan mereka angan-angan maka kelak mereka
mengetahui

Al-Hijr:3
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َوَلْو َحرَْصتُْم فَاَل تَِميُلوا۟ ُكلَّ ٱمْلَيِْل فَتَذَُروَها َكٱمْلَُعلََّقِة
walaupun kalian menginginkan sekali maka janganlah kalian

memalingkan tiap-tiap perpalingan maka/sehingga kalian
membiarkannya seperti tergantung/terkatung-katung

An-Nisa:129
فَتَذَُروَها

فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah Al-A'raaf:73 فَذَُروَها

فَذَُروَها تَأُْكْل ِفىٓ أَرِْض الـلَّـِه
maka biarkanlah ia kamu makan di dalam / pada bumi Allah

Huud:64

ا تَأُْكُلوَن فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ ِفى ُسنۢبُلِِهۦٓ إاِلَّ َقلِياًل مِّمَّ
maka apa (kalian) menuai maka tinggalkan/biarkan ia di dalam

tangkainya kecuali sedikit dari apa kalian makan
Yusuf:47 فَذَُروهُ

ذَا ٱْلَحِديِث فَذَرِْنى َوَمن يَُكذُِّب ِبهَٰ
maka biarkan aku dan orang sungguh-sungguh akan mendustakan

dengan ini pembicaraan
Al-Qalam:44 فَذَرِْنى

َوَلْو َشآَء َربَُّك َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki tuhanmu tidak mereka melakukannya maka

hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-
adakan

Al-An'aam:112 فَذَرُْهْم

َوَلْو َشآَء الـلَّـُه َما فََعُلوهُ فَذَرُْهْم َوَما يَفْتَُروَن
dan jika ia menghendaki Allah tidak mereka melakukannya maka
hendaklah kamu membiarkan mereka dan tidak mereka mengada-

adakan

Al-An'aam:137

فَذَرُْهْم ِفى َغْمرَِتِهْم َحتَّىٰ ِحنيٍ
maka hendaklah kamu membiarkan mereka di dalam

kesengsaraan/kesesatan mereka hingga/sampai suatu waktu

Al-
Mu'minuun:54

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Az-Zukhruf:83

فَذَرُْهْم َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى ِفيِه يُْصَعُقوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka sehingga ditemukan hari

mereka yang tentang (kebenaran) itu dibinasakan
Ath-Thuur:45

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Al-Ma'arij:42

فَيَذَرَُها َقاًعا َصفَْصفًا
maka (dia) membiarkannya kekosongan tanah datar Thaahaa:106 فَيَذَرَُها
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مَّا َكاَن الـلَّـُه لِيَذََر ٱمْلُؤِْمِننَي َعَلىٰ َمآ أَنتُْم َعَليِْه
tidak adalah dia Allah untuk dia membiarkan orang-orang yang

beriman atas/terhadap apa kalian atasnya
Ali-Imran:179 لِيَذََر

َوتَذَُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكم مِّْن أَزْوَِٰجُكم
dan (kalian) membiarkan apa dia menciptakan bagi kalian tuhan

kalian dari isteri-isteri kalian

Asy-
Syu'araa':166

َوتَذَُروَن
لِِقنَي أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتَذَُروَن أَْحَسَن ٱْلخَٰ

apakah (kalian) menyeru/menyembah ba'l dan (kalian) membiarkan
memperbaiki para yang menciptakan

Ash-
Shaafaat:125

َوتَذَُروَن ٱأْلَِخرَةَ
dan (kalian) membiarkan hari akhirat

Al-Qiyaamah:21

بَوٰٓا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوذَُروا۟ َما بَِقىَ ِمَن ٱلرِّ
kalian hendaklah meninggalkan apa tersisa dari riba jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Baqarah:278 ۟ َوذَُروا

ثْمِ َوبَاِطنَُهۥٓ َوذَُروا۟ ظَِٰهَر ٱإْلِ
kalian hendaklah meninggalkan yang lahir/tampak dosa dan yang

tersembunyi
Al-An'aam:120

ِئِهۦ َوذَُروا۟ ٱلَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفىٓ أَْسمَٰٓ
kalian hendaklah meninggalkan orang-orang yang dijahati di dalam /

pada nama-namanya
Al-A'raaf:180

فَٱْسَعْوا۟ إَِلىٰ ِذْكِر الـلَّـِه َوذَُروا۟ ٱْلبَيْعَ
maka berjalanlah kamu kepada/untuk peringatan Allah kalian

hendaklah meninggalkan jual beli/perdagangan
Al-Jumu'ah:9

َوذَِر ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِدينَُهْم َلِعبًا َوَلْهًوا
peningalan / pembiaran orang-orang yang mereka

mengambil/menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau
Al-An'aam:70 َوذَِر

ْلُهْم َقلِياًل َوذَرِْنى َوٱمْلَُكذِِّبنَي أُ۟ولِى ٱلنَّْعَمِة َوَمهِّ
biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan kaum

kenikmatan/kemewahan dan (kamu) sungguh-sungguh berilah tempo
mereka sedikit

Al-
Muzzammil:11

َوذَرِْنى

َويَذَرََك َوَءالَِهتََك َقاَل َسنَُقتُِّل أَبْنَآَءُهْم َونَْستَْحىِۦ ِنَسآَءُهْم
dan dia meninggalkan / membiarkan kalian dan tuhan-tuhanmu dia

mengatakan kelakkami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka
dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka

Al-A'raaf:127
َويَذَرََك

َويَذَرُُهْم ِفى طُْغيَِٰنِهْم يَْعَمُهوَن
dan (ai) membiarkan mereka[lk] di dalam kedurhakaan/kesesatan

mereka mereka terombang-ambing / bingung
Al-A'raaf:186 َويَذَرُُهْم
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َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:234 َويَذَُروَن

َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:240

َويَذَُروَن َورَآَءُهْم يَْوًما ثَِقياًل
dan (mereka) meninggalkan di belakang mereka hari beban

Al-Insaan:27
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ث ر و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna turunan, harta peninggalan,

kematian, kemangkatan, kehendak, hasrat, kemauan, wasiat, surat wasiat,
permintaan, surat warisan, pemberian warisan, waris, pewarisan, harta

pusaka
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberi, berunding,

membicarakan, menganugerahkan, berbuat, berhitung, menyewakan,
memberi warisan, minta nasihat, merancang, merencanakan, memikirkan,

menemukan, mendapatkan, memikir, memerlukan, mengharuskan,
menyebabkan perlu, membawakan, berkehendak, mau, dapat, harus,

mungkin, biasa, sudi, mewariskan, mewasiatkan, memaksakan, barangkali

ِميرَُٰث تَرِثُوا۟ أُورِثْتُُموَها أُورِثُوا۟ أَْورَثْنَا
segala warisan kalian mewarisi diwariskannya (mereka[lk])

diwarisi lah (kami) wariskan

َوأَْورَثَنَا َوأَْورَثَُكْم نُورُِث نَرُِث ِميرَُٰث
dan (ia[lk]) akhirnya
mewariskan kepada

kami

dan (ia[lk]) akhirnya
mewariskan kepada

kalian
diwariskan mewarisi segala warisan

۟ َورِثُوا َورَثَِة َوأَْورَثْنََٰها َوأَْورَثْنَا َوأَْورَثَنَا
(mereka) mewarisi yang mewarisi dan (kami)

wariskannya
dan (kami) telah

mewariskan
dan (ia[lk]) akhirnya
mewariskan kepada

kami

َويَرُِث َوَورِثَُهۥٓ َوَورَِث َونَرِثُُهۥ َورِثُوا۟
dan akan mewarisi dan dia mewarisinya dan telah mewarisi dan akan

mewarisinya (mereka) mewarisi

يَرِثُوَن يَرِثَُهآ يَرِثَُها يَرِثُِنى َويَرُِث
mereka mewarisi dia mewarisinya dia mewarisinya (dia) yang akan

mewarisi aku dan akan mewarisi
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ٱْلَوارِِث ٱلتُّرَاَث
(ia[lk]) yang mewarisi harta warisan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ثُمَّ أَْورَثْنَا ٱْلِكتََٰب ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا
kemudian (kami) wariskan kitab orang-orang yang (kami) memilih

dari hamba-hamba kami
Faathir:32 أَْورَثْنَا

إِنَّ ٱلَِّذيَن أُورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمۢن بَْعِدِهْم َو
dan sesungguhnya kami orang-orang yang (mereka[lk]) diwarisi lah

kitab dari sesudah mereka
Asy-Syuura:14 ۟ أُورِثُوا

أَن ِتْلُكُم ٱْلَجنَُّة أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
bahwa itulah surga diwariskannya dengan apa adalah kalian kalian

melakukan
Al-A'raaf:43 أُورِثْتُُموَها

َوِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتىٓ أُورِثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dan itulah(tunggal) surga yang diwariskannya sebab adalah kalian

kalian melakukan
Az-Zukhruf:72

أَن تَرِثُوا۟ ٱلنَِّسآَء َكرًْها
bahwa kalian mewarisi wanita-wanita keterpaksaan An-Nisa:19 ۟ تَرِثُوا

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi Ali-Imran:180 ِميرَُٰث

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ َوهللَِِّ ِميرَُٰث ٱلسَّ
dan kepunyaan Allah segala warisan langit dan bumi

Al-Hadiid:10

إِنَّا نَْحُن نَرُِث ٱأْلَرَْض
sesungguhnya kami kami mewarisi bumi Maryam:40 نَرُِث

ِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتى نُورُِث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا
itu surga yang diwariskan dari hamba-hamba kami orang adalah dia

orang yang bertakwa
Maryam:63 نُورُِث

َوأَْورَثَُكْم أَرَْضُهْم َوِديَٰرَُهْم َوأَْموََٰلُهْم َوأَرًْضا
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kalian bumi mereka dan

rumah-rumah mereka dan harta benda mereka dan bumi/tanah
Al-Ahzab:27 َوأَْورَثَُكْم

َوأَْورَثَنَا ٱأْلَرَْض نَتَبَوَّأُ ِمَن ٱْلَجنَِّة َحيُْث نََشآُء
dan (ia[lk]) akhirnya mewariskan kepada kami bumi/negeri (kami)

supaya meninggalkan/menempati dari/di surga dimana saja dia
menghendaki

Az-Zumar:74
َوأَْورَثَنَا

َوأَْورَثْنَا ٱْلَقْوَم ٱلَِّذيَن َكانُوا۟ يُْستَْضَعفُوَن
dan (kami) telah mewariskan kaum orang-orang yang adalah mereka

mereka ditindas
Al-A'raaf:137 َوأَْورَثْنَا
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َوأَْورَثْنَا بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل ٱْلِكتََٰب
dan (kami) telah mewariskan Bani Israil kitab

Ghafir:53

َكذَٰلَِك َوأَْورَثْنََٰها بَِنىٓ إِْسرَِٰٓءيَل
seperti itulah dan (kami) wariskannya Bani Israil Asy-Syu'araa':59 َوأَْورَثْنََٰها

َكذَٰلَِك َوأَْورَثْنََٰها َقْوًما َءاَخِريَن
seperti itulah dan (kami) wariskannya kaum yang lain

Ad-Dukhaan:28

َوٱْجَعْلِنى ِمن َورَثَِة َجنَِّة ٱلنَِّعيمِ
dan jadikanlah aku dari/termasuk yang mewarisi surga kenikmatan Asy-Syu'araa':85 َورَثَِة

فََخَلَف ِمۢن بَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا۟ ٱْلِكتََٰب يَأُْخذُوَن َعرََض
maka (ia) menggantikan dari sesudah mereka penggantian (mereka)

mewarisi kitab mengambil harta benda
Al-A'raaf:169 ۟ َورِثُوا

َونَرِثُُهۥ َما يَُقوُل َويَأِْتينَا فَرًْدا
dan akan mewarisinya apa dia mengatakan danakan datang kepada

kami sendirian
Maryam:80 َونَرِثُُهۥ

ُن َداُوۥَد َوَقاَل يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق ٱلطَّيِْر َوَورَِث ُسَليْمَٰ
dan telah mewarisi sulaiman daud dan dia mengucapkan wahai

manusia (kami) diajar dengan keras ucapan/suara burung-burung
An-Naml:16 َوَورَِث

ِه ٱلثُُّلُث َوَورِثَُهۥٓ أَبََواهُ فَأِلُمِّ
dan dia mewarisinya ibu-bapaknya maka bagi ibunya sepertiga An-Nisa:11 َوَورِثَُهۥٓ

يَرِثُِنى َويَرُِث ِمْن َءاِل يَْعُقوَب َوٱْجَعْلُه رَبِّ رَِضيًّا
(dia) yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi dari keluarga yaqub

dan jadikanlah ia Tuhan seorang yang diridhai
Maryam:6 َويَرُِث

يَرِثُِنى َويَرُِث ِمْن َءاِل يَْعُقوَب َوٱْجَعْلُه رَبِّ رَِضيًّا
(dia) yang akan mewarisi aku danakan mewarisi dari keluarga yaqub

dan jadikanlah ia Tuhan seorang yang diridhai
Maryam:6 يَرِثُِنى

لُِحوَن أَنَّ ٱأْلَرَْض يَرِثَُها ِعبَاِدَى ٱلصَّٰ
bahwasanya bumi dia mewarisinya hamba-hamba-ku orang-orang

yang saleh
Al-Anbiyaa':105 يَرِثَُها

فََلَها ِنْصُف َما تَرََك َوُهَو يَرِثَُهآ
maka baginya seperdua apa (harta) dia meninggalkan dan dia dia

mewarisinya
An-Nisa:176 يَرِثَُهآ
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أََو َلْم يَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱأْلَرَْض ِمۢن بَْعِد أَْهلَِهآ
atau setiap tidak dia menunjukkan bagi orang-orang yang mereka

mewarisi bumi/negeri dari sesudah keluarganya
Al-A'raaf:100 يَرِثُوَن

لُِدوَن ٱلَِّذيَن يَرِثُوَن ٱْلِفرَْدْوَس ُهْم ِفيَها خَٰ
orang-orang yang mereka mewarisi surga firdaus mereka didalamnya

orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:11

إِن َكاَن رَُجٌل يُورَُث َكلََٰلًة َوَلُكْم ِنْصُف َما تَرََك أَزْوَُٰجُكْم َو
dan bagi kamu separuh apa/harta dia meninggalkan isteri-isteri kalian

dan jika adalah dia seorang laki-laki dia mewarisinya tidak punya
ibu-bapak dan anak

An-Nisa:12
يُورَُث

ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي يُورِثَُها َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوٱْلعَٰ
dia diwariskannya siapadia kehendaki dari hamba-hambanya dan

akibatnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Al-A'raaf:128 يُورِثَُها

ًّا َوتَأُْكُلوَن ٱلتُّرَاَث أَْكاًل ملَّ
dan memakan harta warisan dengan makan loba Al-Fajr:19 ٱلتُّرَاَث

َوَعَلى ٱْلَوارِِث ِمثُْل ذَٰلَِك
dan atas (ia[lk]) yang mewarisi seperti itu Al-Baqarah:233 ٱْلَوارِِث

رِثُوَن إِنَّا َلنَْحُن نُْحىِۦ َونُِميُت َونَْحُن ٱْلوَٰ َو
dan sesungguhnya kami pasti (kami) dihidupkan dan dimatikan dan

kami orang-orang yang mewarisi
Al-Hijr:23 رِثُوَن ٱْلوَٰ

رِثُوَن  أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلوَٰ
itulah mereka mereka orang-orang yang mewarisi

Al-
Mu'minuun:10

رِِثنَي رَبِّ اَل تَذَرِْنى فَرًْدا َوأَنَت َخيُْر ٱْلوَٰ
Tuhan tidak (kamu) biarkan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik

orang-orang yang mewarisi
Al-Anbiyaa':89 رِِثنَي ٱْلوَٰ

رِِثنَي ًة َونَْجَعَلُهُم ٱْلوَٰ  َونَْجَعَلُهْم أَِئمَّ
dan akan menjadikan mereka[lk] pemimpin dan akan menjadikan

mereka orang-orang yang mewarisi
Al-Qashash:5

رِِثنَي  وَُكنَّا نَْحُن ٱْلوَٰ
dan (kami) adalah kami orang-orang yang mewarisi

Al-Qashash:58
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د ر و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna hadiah, pemberian, kado,

waktu sekarang, waktu kini, sekarang, kini, yg hadir, tepat, secara pantas,
sebagaimana semestinya, sebaik-baiknya

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyajikan,
mempersembahkan, membawakan, menyampaikan, memberikan,

menganugerahkan, mengajukan, memperkenalkan, mempertunjukkan,
menghidangkan, memperseni, mempersenkan, memainkan, tiba, datang,
sampai, mencapai, mengambil, menjadi terkenal, turun, terbenam, jatuh,
tenggelam, karam, berkurang, kalah, tercacat, mengalami kemunduran,

ditelan, reda, dimasukkan, diterima, minum, meminum

َورَْدةً َورَُدوَها َوارُِدَها َوارَِدُهْم فَأَْورََدُهُم
mawar merah mendatanginya (ia[lk]) yang

mendatanginya
(ia[lk]) yang

mendatangi mereka
maka/lalu (ia[lk])

akhirnya
mendatangi mereka

ٱْلَوِريِد ٱمْلَْوُروُد ِورًْدا رُِدوَن وَٰ َورَْدةً
urat leher (ia[lk]) yang

didatangi keadaan dahaga orang-orang yang
telah mendatangi mawar merah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَأَْورََدُهُم ٱلنَّاَر َوِبئَْس ٱْلِورُْد ٱمْلَْوُروُد
maka/lalu (ia[lk]) akhirnya mendatangi mereka neraka dan seburuk-

buruk kedatangan (ia[lk]) yang didatangi
Huud:98 فَأَْورََدُهُم

َوَجآَءْت َسيَّارَةٌ فَأَرَْسُلوا۟ َوارَِدُهْم فَأَْدَلىٰ َدْلَوهُۥ
dan datanglah orang yang berjalan maka/lalu mereka menyuruh

(ia[lk]) yang mendatangi mereka maka/lalu dia mengulurkan
timbanya

Yusuf:19 َوارَِدُهْم

إِن مِّنُكْم إاِلَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َحتًْما مَّْقِضيًّا َو
dan tidak diantara kalian melainkan (ia[lk]) yang mendatanginya

adalah dia atas/terhadap tuhanmu kepastian tempat/waktu putusan
Maryam:71 َوارُِدَها

لُِدوَن مَّا َورَُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها خَٰ
mereka tidak mendatanginya dan semuanya didalamnya orang-orang

yang kekal
Al-Anbiyaa':99 َورَُدوَها
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َمآُء فََكانَْت َورَْدةً َكٱلدَِّهاِن فَِإذَا ٱنَشقَِّت ٱلسَّ
maka apabila keterbelahan langit maka (ia) adalah mawar merah

seperti minyak
Ar-Rahman:37 َورَْدةً

رُِدوَن َحَصُب َجَهنََّم أَنتُْم َلَها وَٰ
kayu bakar/umpan neraka jahanam kalian padanya (kedalam) orang-

orang yang telah mendatangi
Al-Anbiyaa':98 رُِدوَن وَٰ

َونَُسوُق ٱمْلُْجرِِمنَي إَِلىٰ َجَهنََّم ِورًْدا
dan akan menghalau para yang melakukan dosa ke neraka jahanam

keadaan dahaga
Maryam:86 ِورًْدا

فَأَْورََدُهُم ٱلنَّاَر َوِبئَْس ٱْلِورُْد ٱمْلَْوُروُد
maka/lalu (ia[lk]) akhirnya mendatangi mereka neraka dan seburuk-

buruk kedatangan (ia[lk]) yang didatangi
Huud:98 ٱمْلَْوُروُد

َونَْحُن أَْقرَُب إَِليِْه ِمْن َحبِْل ٱْلَوِريِد
dan kami paling/lebih dekat kepadanya dari tali/urat urat leher Qaaf:16 ٱْلَوِريِد

فَأَْورََدُهُم ٱلنَّاَر َوِبئَْس ٱْلِورُْد ٱمْلَْوُروُد
maka/lalu (ia[lk]) akhirnya mendatangi mereka neraka dan seburuk-

buruk kedatangan (ia[lk]) yang didatangi
Huud:98 ٱْلِورُْد
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ق ر و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna uang perak, daun, lembaran,

lembar, halaman, lapisan, lapis, daun meja
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوَرِق َورََقٍة ِبَورِِقُكْم
daun sehelai daun dengan uang perakmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِذِهۦٓ إَِلى ٱمْلَِدينَِة فَٱبَْعثُٓوا۟ أََحَدُكم ِبَورِِقُكْم هَٰ
maka suruhlah salah seorang diantara kalian dengan uang perakmu

ini ke kota
Al-Kahfi:19 ِبَورِِقُكْم

َوَما تَْسُقُط ِمن َورََقٍة إاِلَّ يَْعَلُمَها
dan tidak jatuh dari sehelai daun melainkan/kecuali dia

mengetahuinya
Al-An'aam:59 َورََقٍة

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Al-A'raaf:22 َوَرِق

َوطَِفَقا يَْخِصفَاِن َعَليِْهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة
dan mereka berdua mulai berbuat mereka berdua menutupi atas

keduanya dari daun surga
Thaahaa:121
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و ر و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna punggung, bokong, bek,

pemain belakang, sandaran, sebelah belakang, lama, tunggakan, kembali,
di belakang, ke belakang, terbelakang, di balik, pantat, burit, panggul,
luar, di luar, melebihi, melewati, terlalu sulit, jauh, alam baka, setelah,

sesudah, demi, sehabis, karena, menurut, lewat, mengikut, seperti, lepas,
meniru, oleh, sebab, lepas dari, sama dengan, oleh karena, lebih rendah,

punya, oleh sebab, tentang, mirip, kemudian, sesudah itu, setelah itu,
berikut, yg tersebut di bawah, pengikutan, pengiringan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memundurkan, menyokong,
memperkukuh, memperkukuhkan, mengongkosi

َورَآَء فَٱمْلُوِريَِٰت ِرَى فَأُوَٰ تُوُروَن تََوارَْت
di belakang lalu yang

memercikkan/terbitkan
maka/lalu aku

menutupi/menguburkan kamu nyalakan (ia[pr])
tersembunyi/tertutup

َورَآَءهُۥ َورَآَءُهْم َورَآَءُهم َورَآَءُكْم َورَآَء
di belakangnya di belakang mereka dibelakang mereka di belakangmu di belakang

َورَآِئُكْم َورَآِئ َورَآِءى َورَآِء َورَآَءهُۥ
belakang kalian belakang belakangku/sepeninggalku belakang/sesudah di belakangnya

ُوۥِرَى َورَآِئِهۦ َورَآِئِهْم َورَآِئِهم
dia ditutupi belakangnya belakang mereka belakang mereka

(dihadapan)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َحتَّىٰ تََوارَْت ِبٱْلِحَجاِب
sehingga (ia[pr]) tersembunyi/tertutup dengan tabir/dinding Shaad:32 تََوارَْت
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أَفَرََءيْتُُم ٱلنَّاَر ٱلَِّتى تُوُروَن
apakah maka kalian perhatikan api yang kamu nyalakan Al-Waqi'a:71 تُوُروَن

ِرَى َسْوَءةَ أَِخى فَأَْصبَحَ ِمَن ٱلنَِّٰدِمنَي فَأُوَٰ
maka/lalu aku menutupi/menguburkan mayat saudaraku maka dia

akhirnya menjadikan dari orang-orang yang menyesal
Al-Maidah:31 ِرَى فَأُوَٰ

فَٱمْلُوِريَِٰت َقْدًحا
lalu yang memercikkan/terbitkan api Al-Adiyaat:2 فَٱمْلُوِريَِٰت

َورَآَء ظُُهورِِهْم َكأَنَُّهْم اَل يَْعَلُموَن
di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak mereka

mengetahui
Al-Baqarah:101 َورَآَء

واََل تَْكتُُمونَُهۥ فَنَبَذُوهُ َورَآَء ظُُهورِِهْم
dan jangan menyembunyikannya lalu mereka melemparkannya di

belakang punggung mereka
Ali-Imran:187

َوأُِحلَّ َلُكم مَّا َورَآَء ذَٰلُِكْم
dan dihalalkan bagi kalian apa di belakang yang demikian itu bagi

kalian
An-Nisa:24

َوتَرَْكتُم مَّا َخوَّْلنَُٰكْم َورَآَء ظُُهورُِكْم
dan kalian tinggalkan apa kami karuniakan kepada kalian di belakang

punggung kalian
Al-An'aam:94

فََمِن ٱبْتََغىٰ َورَآَء ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَعاُدوَن
maka barangsiapa ia mencari di belakang itu maka itulah mereka

mereka melampaui batas
Al-Mu'minuun:7

فََمِن ٱبْتََغىٰ َورَآَء ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلَعاُدوَن
maka barang siapa ia mencari di belakang itu maka itulah mereka

mereka melampaui batas
Al-Ma'arij:31

َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ َورَآَء ظَْهرِِهۦ
dan adapun siapa/orang dia memberikan kitabnya di belakang

punggungnya
Al-Inshiqaaq:10

َوٱتََّخذْتُُموهُ َورَآَءُكْم ِظْهِريًّا إِنَّ َربِّى ِبَما تَْعَمُلوَن ُمِحيٌط
dan kamu mengambil/meletakkan Dia di belakangmu punggung
sesungguhnya Tuhanku dengan/terhadap apa kalian melakukan

sangat meliputi

Huud:92
َورَآَءُكْم

ِقيَل ٱرِْجُعوا۟ َورَآَءُكْم فَٱْلتَِمُسوا۟ نُوًرا
dia dikatakan (kalian[lk]) kembalilah belakangmu maka carilah

cahaya
Al-Hadiid:13

لٌِك فَأَرَدتُّ أَْن أَِعيبََها وََكاَن َورَآَءُهم مَّ
maka apakah (aku) hendak bahwa merusaknya dan ia adalah

dibelakang mereka seorang raja
Al-Kahfi:79 َورَآَءُهم
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َويَذَُروَن َورَآَءُهْم يَْوًما ثَِقياًل
dan (mereka) meninggalkan di belakang mereka hari beban Al-Insaan:27 َورَآَءُهْم

َويَْكفُُروَن ِبَما َورَآَءهُۥ َوُهَو ٱْلَحقُّ
dan mereka mengingkari dengan apa di belakangnya dan dia

hak/benar
Al-Baqarah:91 َورَآَءهُۥ

َق يَْعُقوَب َوِمن َورَآِء إِْسحَٰ
dan dari belakang/sesudah ishak Yaqub Huud:71 َورَآِء

إِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتًَٰعا فَْسـَُٔلوُهنَّ ِمن َورَآِء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَْدُخُلوا۟ بُيُوَت ٱلنَِّبىِّ َو
ِحَجاٍب

wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian kelak
memasuki rumah nabi dan apabila (kalian) meminta kepada

mereka[pr] pelipatan kesenangan / hadiah maka mintalah kepada
mereka dari belakang tabir

Al-Ahzab:53

إِنَّ ٱلَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َورَآِء ٱْلُحُجرَِٰت أَْكثَرُُهْم اَل يَْعِقُلوَن
sesungguhnya orang-orang yang dipanggil kamu dari belakang

kamar-kamar kebanyakan dari mereka tidak mereka menggunakan
akal

Al-Hujuraat:4

أَْو ِمن َورَآِء ُجُدرٍۭ بَأُْسُهم بَيْنَُهْم َشِديٌد
atau dari belakang tembok-tembok kekuatan/permungsuhan mereka

diantara mereka sangat keras/berat
Al-Hasyr:14

إِنِّى ِخفُْت ٱمْلَوَٰلِىَ ِمن َورَآِءى وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َو
dan sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir kaum keluargaku dari

belakangku/sepeninggalku dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang
mandul

Maryam:5
َورَآِءى

إاِلَّ َوْحيًا أَْو ِمن َورَآِئ ِحَجاٍب
kecuali wahyu atau dari belakang tabir Asy-Syuura:51 َورَآِئ

فَِإذَا َسَجُدوا۟ فَْليَُكونُوا۟ ِمن َورَآِئُكْم
maka apabila mereka telah sujud maka mereka hendaklah adalah

dari/di belakang kalian
An-Nisa:102 َورَآِئُكْم

َوِمن َورَآِئِهم بَْرزٌَخ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dan dari belakang mereka (dihadapan) batas sampai hari mereka

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:100

َورَآِئِهم
َوالـلَّـُه ِمن َورَآِئِهم مُِّحيطٌۢ

dan Allah dari belakang mereka sangat meliputi
Al-Buruuj:20

مِّن َورَآِئِهْم َجَهنَُّم واََل يُْغِنى َعنُْهم مَّا َكَسبُوا۟ َشيْـًٔا
dari belakang mereka neraka jahanam dan tidak dia mengkayakan

dari mereka apa-apa mereka telah melakukan sesuatu
Al-Jaatsiyah:10 َورَآِئِهْم
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آٍء َصِديٍد مِّن َورَآِئِهۦ َجَهنَُّم َويُْسَقىٰ ِمن مَّ
dari belakangnya neraka jahanam dan akan diberi minum (olehnya)

dari/dengan air nanah
Ibrahim:16 َورَآِئِهۦ

َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َورَآِئِهۦ َعذَاٌب َغلِيٌظ
dan tidak dia dengan orang yang mati dan dari belakangnya siksaan

keras/berat
Ibrahim:17

لِيُبِْدَى َلُهَما َما ُوۥِرَى َعنُْهَما ِمن َسْوءَِٰتِهَما
agar dia menampakkan terhadap keduanya apa dia ditutupi dari

keduanya dari keburukan/aurat keduanya
Al-A'raaf:20 ُوۥِرَى

َر ِبِهۦٓ َرٰى ِمَن ٱْلَقْومِ ِمن ُسٓوِء َما بُشِّ يَتَوَٰ
menyembunyikan diri dari kaum dari buruk apa diberi kabar gembira

dengannya
An-Nahl:59 َرٰى يَتَوَٰ

ِرى َسْوَءةَ أَِخيِه لِيُِريَُهۥ َكيَْف يُوَٰ
untuk dia memperlihatkannya bagaimana menurut dia

menutupi/mengubur mayat saudaranya
Al-Maidah:31 ِرى يُوَٰ

ِرى َسْوءَِٰتُكْم يَٰبَِنىٓ َءاَدَم َقْد أَنزَْلنَا َعَليُْكْم لِبَاًسا يُوَٰ
hai anak Adam sungguh telah kami telah menurunkan atas kalian

pakaian dia menutupi/mengubur keburukan/aurat kalian
Al-A'raaf:26
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ر ز و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sulbi, paha, daging pinggang,

daging punggung, baju kerja, pakaian kerja, pengangkutan, beban,
muatan, angkutan, bawaan, pikulan, tumpangan, timpaan, tanggungan,
pembebanan, pokok, dosa, kesalahan, kepasikan, persetubuhan tanpa

perkawinan, cacat, kekurangan, cacad
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menanggung, tahan, memikul,

betah, melahirkan, beranak, menghasilkan, tanggung, mengandung,
membuahkan, menyandang, berhubungan, menyinggung, menunjang,

memperanakkan, menuju, membelok, membawa, mengatasi, mengangkat,
memuat, menguasai, mempunyai, menjual, mencapai, menggotong,
memenangkan, jual, meloloskan, memuatkan, memuati, mengisi,

menimbuni, membebani, memberati, memikulkan, membebankan,
menyusahkan, memperberatkan, berdosa, melanggar

تَِزُر أَْوزَاِر أَْوزَارَُهْم أَْوزَارََها أَْوزَاًرا
dia memikul
beban/dosa beban-beban beban-beban / dosa-

dosa mereka
atau menerima

tebusan-tembusan beban-beban

ِوزًْرا َوِزيًرا َوزََر َواِزرَةٌ تَِزُر
beban/dosa seorang pembantu tempat

lari/berlindung
yang memikul

beban
dia memikul
beban/dosa

يَِزُروَن ِوزْرََك
mereka pikul bebanmu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْلنَآ أَْوزَاًرا مِّن ِزينَِة ٱْلَقْومِ َولَِٰكنَّا ُحمِّ
akan tetapi dibawa/diangkut beban-beban dari perhiasan kaum Thaahaa:87 أَْوزَاًرا

إِمَّا ِفَدآًء َحتَّىٰ تََضعَ ٱْلَحرُْب أَْوزَارََها فَِإمَّا َمنًّۢا بَْعُد َو
maka adapun umpatan sesudah itu dan adapun tebusan-tebusan

sehingga (ia [lk]) meletakkan perang atau menerima tebusan-
tembusan

Muhammad:4
أَْوزَارََها
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َوُهْم يَْحِمُلوَن أَْوزَارَُهْم َعَلىٰ ظُُهورِِهْم
dan mereka mereka memikul beban-beban / dosa-dosa mereka

atas/terhadap punggung mereka
Al-An'aam:31 أَْوزَارَُهْم

لِيَْحِمُلٓوا۟ أَْوزَارَُهْم َكاِمَلًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
karena membawa/memikul beban-beban / dosa-dosa mereka (ia[pr])

yang menyempurnakan pada hari kiamat-kiamat
An-Nahl:25

َوِمْن أَْوزَاِر ٱلَِّذيَن يُِضلُّونَُهم ِبَغيِْر ِعْلمٍ
dan dari beban-beban orang-orang yang disesatkan mereka dengan

tidak/tanpa pengetahuan
An-Nahl:25 أَْوزَاِر

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-An'aam:164 تَِزُر

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-Isra:15

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Faathir:18

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Az-Zumar:7

أاَلَّ تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
bahwa tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban

beban/dosa yang lain
An-Najm:38

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-An'aam:164 َواِزرَةٌ

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-Isra:15

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Faathir:18

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Az-Zumar:7

أاَلَّ تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
bahwa tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban

beban/dosa yang lain
An-Najm:38

َكالَّ اَل َوزََر
sekali-kali tidak tidak tempat lari/berlindung Al-Qiyaamah:11 َوزََر
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َوٱْجَعل لِّى َوِزيًرا مِّْن أَْهلِى
dan kamu hendaklah menjadikan untukku seorang pembantu dari

penduduk
Thaahaa:29 َوِزيًرا

ُروَن َوِزيًرا  َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسى ٱْلِكتََٰب َوَجَعْلنَا َمَعُهۥٓ أََخاهُ هَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa kitab dan kami

menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35

مَّْن أَْعرََض َعنُْه فَِإنَُّهۥ يَْحِمُل يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِوزًْرا
barangsiapa Ia memalingkan daripadanya maka sesungguhnya dia ia

membawa/memikul pada hari kiamat-kiamat beban/dosa
Thaahaa:100 ِوزًْرا

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-An'aam:164 ِوزَْر

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Al-Isra:15

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Faathir:18

واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
dan tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban beban/dosa

yang lain
Az-Zumar:7

أاَلَّ تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرٰى
bahwa tidak dia memikul beban/dosa yang memikul beban

beban/dosa yang lain
An-Najm:38

َوَوَضْعنَا َعنَك ِوزْرََك
dan (kami) meletakkan / menurunkan dari kamu bebanmu Ash-Sharh:2 ِوزْرََك

أاََل َسآَء َما يَِزُروَن
ingatlah amat buruk apa mereka pikul Al-An'aam:31 يَِزُروَن

 أاََل َسآَء َما يَِزُروَن
ingatlah amat buruk apa mereka pikul

An-Nahl:25
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ع ز و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna benak, batin, akal, budi, jiwa,

fikiran, pendapat, maksud, ingatan, kehendak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membagi, bagi, memisahkan,

membagikan, bercabang, berpisah, membelah, memecah, pecah,
memberikan, bersama-sama mendiami, bersama-sama memakai,

berurusan, membeli, menguraikan, berhubung dgn, mendistribusikan,
menyebarkan, menyalurkan, mengedarkan, memotong, mengurangi,

memangkas, menggunting, melukai, menyekat, menggolongkan,
melepaskan, bercerai, menjual, menceraikan, menyelesaikan,

memecahkan, memutuskan, menjelaskan, mendistribusi, dipecah, berpisah
, menghasut, mendorong, menyuntik, menghangatkan, menghangati,
menggalakkan, menggosok, memberangsangkan, membangkitkan,

menyibukkan, mengocok, mengapi, mempertarungkan, mengilhami,
mengilhamkan, mengobarkan, menahan, menyimpan, mundur,

memotongkan, memperpotongkan

يُوزَُعوَن أَْوِزْعِنىٓ
dibagi-bagi (kamu[lk]) tunjukilah aku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َم َضاِحًكا مِّن َقْولَِها َوَقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ فَتَبَسَّ
maka (ia) sengaja senyum (ia[lk]) yang menertawakan dari

perkataannya dan dia mengucapkan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku
An-Naml:19 أَْوِزْعِنىٓ

َقاَل رَبِّ أَْوِزْعِنىٓ أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ
dia mengatakan Tuhan (kamu[lk]) tunjukilah aku untuk bersyukur

nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas
Al-Ahqaaf:15

َن ُجنُوُدهُۥ ِمَن ٱْلجِنِّ َوٱإْلِنِس َوٱلطَّيِْر فَُهْم يُوزَُعوَن َوُحِشَر لُِسَليْمَٰ
dan telah dikumpulkan untuk sulaiman para bala tentaranya dari jin-

jin dan manusia dan burung-burung maka/lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:17 يُوزَُعوَن

ن يَُكذُِّب ِبـَٔايَِٰتنَا فَُهْم يُوزَُعوَن  فَْوًجا مِّمَّ
segolongan dari siapa sungguh-sungguh akan mendustakan dengan

ayat-ayat Kami lalu mereka dibagi-bagi
An-Naml:83
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 َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَدآُء الـلَّـِه إَِلى ٱلنَّاِر فَُهْم يُوزَُعوَن
dan pada hari mereka dikumpulkan musuh-musuh Allah ke neraka

lalu mereka dibagi-bagi
Fush-Shilat:19
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ن ز و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bobot, timbangan, pengaruh,

kepentingan, anak timbangan, timpaan, batu ladung, anting-anting,
pengukuran, sistem timbangan Inggeris, ukuran berat, kewenangan,
wewenang, kekuasaan, kuasa, penguasa, kewibawaan, wibawa, ahli,

sumber, hak untuk bertindak, orang berkuasa, skala, neraca, sisik, derajat,
kampungan, kedaerahan, kedesaan, pantas untuk kehidupan di desa,
kerak air, hak memerintah, orang yg berwenang, yg mengukur, hal

menimbang, pentingnya.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberatkan, menimbang,

menimbangkan, timbangkan, menimbang berat badan, memberati,
berpengaruh, menindih, kelihatan penting, mepertimbangkan,

membongkar sauh, membongkar jangkar, mencemaskan, membanding-
bandingkan, membersihkan sisik, menyisiki, mendaki, mengelupas.

َوٱمْلِيزَاَن َوزْنًا َوزِنُوا۟ مَّْوزُوٍن ِزينُُهۥ َموَٰ
dan timbangan timbangan (mereka)

menimbang
(ia[lk]) yang
ditimbang timbangannya

ٱمْلِيزَاَن ِزيَن ٱمْلَوَٰ زَنُوُهْم وَّ َوٱْلَوزُْن َوٱمْلِيزَاَن
timbangan

timbangan-
timbangan (kb

jamak)
mereka menimbang dan timbangan dan timbangan

ٱْلَوزَْن
neraca/timbangan (kb)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِزينُُهۥ فََمن ثَُقَلْت َموَٰ
maka barang siapa dia memberatkan timbangannya Al-A'raaf:8 ِزينُُهۥ َموَٰ

ِزينُُهۥ  َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan siapa dia ringan timbangannya

Al-A'raaf:9
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ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن فََمن ثَُقَلْت َموَٰ
maka barang siapa dia memberatkan timbangannya maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung

Al-
Mu'minuun:102

لُِدوَن ِزينُُهۥ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم ِفى َجَهنََّم خَٰ َوَمْن َخفَّْت َموَٰ
dan barangsiapa dia ringan timbangannya maka itulah mereka orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri di dalam
neraka jahanam orang-orang yang kekal

Al-
Mu'minuun:103

ِزينُُهۥ  فَأَمَّا َمن ثَُقَلْت َموَٰ
maka adapun siapa/orang dia memberatkan timbangannya

Al-Qaariah:6

ِزينُُهۥ  َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َموَٰ
dan adapun orang dia ringan timbangannya

Al-Qaariah:8

َوأَنۢبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوزُوٍن
dan (kami) telah menumbuhkan didalamnya/padanya dari setiap

sesuatu (ia[lk]) yang ditimbang
Al-Hijr:19 مَّْوزُوٍن

َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل إِذَا ِكْلتُْم َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس
dan kalian sempurnakanlah takaran apabila (kalian) menakar

(mereka) menimbang dengan adil/neraca
Al-Isra:35 ۟ َوزِنُوا

َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس ٱمْلُْستَِقيمِ
(mereka) menimbang dengan neraca/timbangan orang-orang yang

lurus/benar

Asy-
Syu'araa':182

ُلُهْم فَاَل نُِقيُم َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوزْنًا فََحِبطَْت أَْعمَٰ
maka (ia) menghapus amal-amal mereka maka tidak kami mendirikan

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat timbangan
Al-Kahfi:105 َوزْنًا

َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan kalian sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Al-An'aam:152 َوٱمْلِيزَاَن

 فَأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل َوٱمْلِيزَاَن
maka kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan timbangan

Al-A'raaf:85

 واََل تَنُقُصوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن
dan jangan mengurangi takaran dan timbangan

Huud:84

َويََٰقْومِ أَْوفُوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan hai kaumku kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan

timbangan dengan adil
Huud:85

 الـلَّـُه ٱلَِّذٓى أَنزََل ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحقِّ َوٱمْلِيزَاَن
Allah yang ia menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca

Asy-Syuura:17
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 َلَقْد أَرَْسْلنَا رُُسَلنَا ِبٱْلبَيِّنَِٰت َوأَنزَْلنَا َمَعُهُم ٱْلِكتََٰب َوٱمْلِيزَاَن
sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan

keterangan-keterangan nyata dan kami telah menurunkan bersama
mereka kitab dan timbangan

Al-Hadiid:25

َوٱْلَوزُْن يَْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ
dan timbangan pada hari itu kebenaran Al-A'raaf:8 َوٱْلَوزُْن

زَنُوُهْم يُْخِسُروَن إِذَا َكاُلوُهْم أَو وَّ َو
dan apabila mereka menakar (mereka) mengetahui mereka

menimbang mengurangi
Al-Mutaffifiin:3 زَنُوُهْم وَّ

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47
ِزيَن ٱمْلَوَٰ

َمآَء رَفََعَها َوَوَضعَ ٱمْلِيزَاَن َوٱلسَّ
dan langit (ia) meninggikannya dan (ia) meletakkan timbangan Ar-Rahman:7 ٱمْلِيزَاَن

 َوأَِقيُموا۟ ٱْلَوزَْن ِبٱْلِقْسِط واََل تُْخِسُروا۟ ٱمْلِيزَاَن
dan hendaklah kalian tegakkan neraca/timbangan (kb) dengan adil

dan janganlah dikurangi neraca/timbangan
Ar-Rahman:9

أاَلَّ تَطَْغْوا۟ ِفى ٱمْلِيزَاِن
supaya jangan melampui batas di dalam neraca/timbangan Ar-Rahman:8 ٱمْلِيزَاِن

َوأَِقيُموا۟ ٱْلَوزَْن ِبٱْلِقْسِط واََل تُْخِسُروا۟ ٱمْلِيزَاَن
dan hendaklah kalian tegakkan neraca/timbangan (kb) dengan adil

dan janganlahdikurangi neraca/timbangan
Ar-Rahman:9 ٱْلَوزَْن
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ط س و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tengah, bagian tengah, titik

pusat, senter, sentrum, penyerang tengah, penengah, ligas, pumpunan,
setengah, alang, pertengahan, pinggang, tengah-tengah, antara, di antara,
di tengah-tengah, medium, perantara, sarana, perantaraan, cenayang, alat
jalur, wasitah, dukun yg berhubungan dgn roh, sedang, madya, setengah
matang, sedang-sedang, baju, lingkungan, suasana, adil, wajar, cukup,

lumayan, jujur, baik, cantik, terang, pameran, pekan raya, pasar malam,
di kalangan, rata, jahat, hina, keji, licik, rendah, kikir

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memusatkan, menyenter,
berkisi, menempatkan di tengah-tengah, berarti, bermaksud,

memaksudkan, menandakan

ٱْلُوْسطَىٰ َوَسطًا فََوَسطَْن أَْوَسِط أَْوَسطُُهْم
wustha ('ashar) pertengahan maka (mereka[pr])

menyerbu ketengah
dia masuk kedalam
pertengahan/biasa

paling/lebih baik
diantara mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَل أَْوَسطُُهْم أََلْم أَُقل لَُّكْم َلواَْل تَُسبُِّحوَن
dia mengatakan paling/lebih baik diantara mereka tidakkah

mengatakan bagi kalian mengapa tidak bertasbih
Al-Qalam:28 أَْوَسطُُهْم

ِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم فََكفَّٰرَتُُهۥٓ إِطَْعاُم َعَشرَِة َمسَٰ
maka dendanya kalian hendaklah memberi makan sepuluh orang-

orang miskin dari dia masuk kedalam pertengahan/biasa apa kalian
memberi makan keluargamu

Al-Maidah:89 أَْوَسِط

فََوَسطَْن ِبِهۦ َجْمًعا
maka (mereka[pr]) menyerbu ketengah dengannya pengumpulan Al-Adiyaat:5 فََوَسطَْن

ًة َوَسطًا وََكذَٰلَِك َجَعْلنَُٰكْم أُمَّ
dan demikian itu kami jadikan kalian umat pertengahan Al-Baqarah:143 َوَسطًا

َلٰوِة ٱْلُوْسطَىٰ َلوَِٰت َوٱلصَّ ِفظُوا۟ َعَلى ٱلصَّ حَٰ
peliharalah atas/terhadap sholat dan sholat wustha ('ashar) Al-Baqarah:238 ٱْلُوْسطَىٰ
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ع س و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suar, kemarahan,

pertengkaran sengit, golak-gejolak, marak, cerawat, nyala api, lidah api,
bagian yg melebar, dgn kaki bebek, dgn kurang tangkas, miring, renggang

keluar, berkaki bebek.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperluas, melebarkan,

membesarkan, meluaskan, berbicara dgn panjang lebar, memberi
penerangan, menerangkan, menguraikan, berisi, mengandung, membatasi,

memuat, menahan, bermuatan, muat, mengekang, menguasai,
menampung, mengangkut, mengetahui, memperluaskan, memperamatkan,
memperbesar kekayaan, memperamat, memperamat-amatkan, menyala,

berkobar, mengembang, melebar, memperlebar, meluas, mengembangkan,
memperkembangkan, melapangkan, memperlonggar, melonggarkan,

bertambah lebar, memperpanjang, memberikan, menyampaikan,
mengulurkan, merentangkan, mementang, membabarkan, membentang,
mengulur, memperbesar, memperbanyak, memperbanyakkan, sampai,

menjangkau, menawarkan, menganjurkan, memperdalam, menghampar,
menawari, melanjuntukan, menggapaikan, membangun, menghasilkan,

terjadi, membina, membudayakan, timbul, menjadi, memperkuat,
mencuci, menguatkan, menjelaskan, memperkeras, mengeraskan,

memperkeraskan, membentangkan, membesar, melar, memperlapang,
mengatakan dgn panjang lebar, menjadi lebih ramah.

َوَسَعًة مَلُوِسُعوَن َسَعِتِهۦ َسَعٍة َسَعًة
luas benar-benar luas keluasanNya

(karuniaNya) saat saat

وَِٰسًعا َوِسْعَت َوِسَعْت َوِسعَ َوَسَعًة
yang meluaskan (kamu)

luas/meliputi (ia) luas/meliputi dia meliputi luas

وَِٰسَعٍة وَِٰسَعٌة وَِٰسَعًة وَِٰسعٌ وَِٰسًعا
yang meluaskan (ia[pr]) yang

meluaskan yang luas yang meluaskan yang meluaskan

6119

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8
http://quran.bblm.go.id/test.htm#7
http://quran.bblm.go.id/test.htm#6
http://quran.bblm.go.id/test.htm#5
http://quran.bblm.go.id/test.htm#4
http://quran.bblm.go.id/test.htm#12
http://quran.bblm.go.id/test.htm#11
http://quran.bblm.go.id/test.htm#10
http://quran.bblm.go.id/test.htm#9
http://quran.bblm.go.id/test.htm#8


Kosakata Al-Quran

ُوْسَعَهآ ُوْسَعَها َعِة َوٱلسَّ
kesanggupannya menurut kesanggupannya dan keluasan/kelapangan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلْم يُؤَْت َسَعًة مَِّن ٱمْلَاِل
dan tidak dia memberikan saat dari harta/kekayaan Al-Baqarah:247 َسَعًة

لِيُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّن َسَعِتِهۦ
agar diberi nafkah mempunyai saat dari/menurut kemampuan Ath-Thalaaq:7 َسَعٍة

إِن يَتَفَرََّقا يُْغِن الـلَّـُه ُكالًّ مِّن َسَعِتِهۦ َو
dan jika keduanya cerai dia mengkayakan Allah setiap dari

keluasanNya (karuniaNya)
An-Nisa:130 َسَعِتِهۦ

 لِيُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّن َسَعِتِهۦ
agar diberi nafkah mempunyai saat dari/menurut kemampuan

Ath-Thalaaq:7

إِنَّا مَلُوِسُعوَن َمآَء بَنَيْنََٰها ِبأَيْيٍ۟د َو َوٱلسَّ
dan langit Kami bangun ia dengan kekuasaan dan sesungguhnya

kami benar-benar luas

Adz-
Dzaariyaat:47

مَلُوِسُعوَن
ُمرََٰغًما َكِثيًرا َوَسَعًة

yang berusaha melindungan sangat banyak luas An-Nisa:100 َوَسَعًة
وَِٰت َوٱأْلَرَْض مَٰ إاِلَّ ِبَما َشآَء َوِسعَ ُكرِْسيُُّه ٱلسَّ

kecuali dengan apa ia menghendaki dia meliputi kekuasaanNya langit
dan bumi

Al-Baqarah:255 َوِسعَ
ُروَن َوِسعَ َربِّى ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما أَفَاَل تَتَذَكَّ

dia meliputi Tuhanku tiap-tiap sesuatu pengetahuan ia membenam
kalian mendapatkan peringatan

Al-An'aam:80

إآِلَّ أَن يََشآَء الـلَّـُه َربُّنَا َوِسعَ َربُّنَا
kecuali bahwa dia menghendaki Allah tuhan kami dia meliputi tuhan

kami
Al-A'raaf:89

َوِسعَ ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما
dia meliputi tiap-tiap sesuatu pengetahuan

Thaahaa:98

َورَْحَمِتى َوِسَعْت ُكلَّ َشىٍْء
dan rahmatku (ia) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu Al-A'raaf:156 َوِسَعْت

َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشىٍْء رَّْحَمًة َوِعْلًما
ya tuhan kami (kamu) luas/meliputi tiap-tiap sesuatu rahmat dan ilmu Ghafir:7 َوِسْعَت
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KosakataAlQuran

وََكاَن الـلَّـُه وَِٰسًعا َحِكيًما
dan ia adalah Allah yang meluaskan benar-benar sangat mengetahui An-Nisa:130 وَِٰسًعا

إِنَّ الـلَّـَه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
sesungguhnya Allah yang meluaskan sangat mengetahui Al-Baqarah:115 وَِٰسعٌ

َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:247

ِعُف مِلَن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم َوالـلَّـُه يُضَٰ
dan Allah dia melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan

Allah yang meluaskan sangat mengetahui
Al-Baqarah:261

َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

Al-Baqarah:268

يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dia berikan siapa/orang dia kehendaki dan Allah yang meluaskan

sangat mengetahui
Ali-Imran:73

ذَٰلَِك فَْضُل الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
itu karunia Allah dia berikan pada siapa dia kehendaki Allah yang

meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54

َوالـلَّـُه وَِٰسعٌ َعلِيٌم
dan Allah yang meluaskan sangat mengetahui

An-Nuur:32

َقاُلٓوا۟ أََلْم تَُكْن أَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعًة
mereka berkata bukankah/tidakkah adalah bumi Allah yang luas An-Nisa:97 وَِٰسَعًة

يَِٰعبَاِدَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ أَرِْضى وَِٰسَعٌة فَِإيَّٰىَ فَٱْعبُُدوِن
wahai hamba-hambaku orang-orang yang mereka mengimani

sesungguhnya bumi-Ku (ia[pr]) yang meluaskan maka kepadaku
maka (kalian) sembahlah aku

Al-Ankabuut:56 وَِٰسَعٌة

ِذِه ٱلدُّنْيَا َحَسنٌَة َوأَرُْض الـلَّـِه وَِٰسَعٌة  لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا۟ ِفى هَٰ
bagi orang-orang yang lebih baik di dalam ini dunia kebaikan dan

bumi Allah (ia[pr]) yang meluaskan
Az-Zumar:10

بُُّكْم ذُو رَْحَمٍة وَِٰسَعٍة فَِإن َكذَّبُوَك فَُقل رَّ
maka jika mereka mendustakan kamu maka kamu hendaklah

mengatakan tuhan kalian mempunyai rahmat yang meluaskan
Al-An'aam:147 وَِٰسَعٍة

إِنَّ َربََّك وَِٰسعُ ٱمْلَْغِفرَِة ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم
sesungguhnya Tuhanmu (ia[lk]) yang meluaskan ampunan dia paling

mengetahui dengan/kepada kalian
An-Najm:32 وَِٰسعُ
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KosakataAlQuran

َعِة واََل يَأْتَِل أُ۟وُلوا۟ ٱْلفَْضِل ِمنُكْم َوٱلسَّ
dan jangan bersumpah orang-orang yang mempunyai karunia

diantara kalian dan keluasan/kelapangan
An-Nuur:22 َعِة َوٱلسَّ

اَل تَُكلَُّف نَفٌْس إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak kamu dibebani jiwa/seorang melainkan menurut

kesanggupannya
Al-Baqarah:233 ُوْسَعَها

 اَل يَُكلُِّف الـلَّـُه نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak dia sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang

melainkan kesanggupannya
Al-Baqarah:286

 اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها
tidak kami membebani seseorang kecuali kesanggupannya

Al-An'aam:152

واََل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوَلَديْنَا ِكتٌَٰب
dan tidak kami membebani seseorang melainkan

keluasannya/kesanggupannya dan di sisi kami catatan / ketetapan

Al-
Mu'minuun:62

ِت اَل نَُكلُِّف نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَهآ لِحَٰ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
dan orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan

kesalehan-kesalehan tidak kami membebani seseorang kecuali
kesanggupannya

Al-A'raaf:42
ُوْسَعَهآ

َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى ٱمْلُوِسعِ َقَدرُهُۥ َوَعَلى ٱمْلُْقِتِر َقَدرُهُۥ
dan (kalian) sungguh-sungguh memberikanlah mereka[pr] mut'ah

atas/terhadap orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas
orang yang sangat miskin / kikir menurut kemampuannya

Al-Baqarah:236
ٱمْلُوِسعِ
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Kosakata AlQuran

ق س و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna serentak, sama-sama, sama,

satu sama lain, berbarengan, serempak, sekalian, berbareng, bareng-
bareng, dgn tak henti-hentinya, tanpa henti-hentinya, lengkap, penuh,

komplet, tuntas, sempurna, paripurna, menyeluruh, rampung,
sepenuhnya, benar-benar, kamil, utuh, sepenuh, yg sudah dilakukan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyelesaikan, mengisi,

menyempurnakan, menamatkan, melengkapi, melengkapkan, mencapai,
membulatkan, mempersudahkan, meperlengkapi

َوَسَق
menyelubungi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوٱلَّيِْل َوَما َوَسَق
dan malam dan tidak menyelubungi Al-Inshiqaaq:17 َوَسَق
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Kosakata AlQuran

ل س و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penemuan, koneksi,

sambungan, hubungan, kaitan, pertalian, relasi, penghubungan,
rangkaian, sangkut paut, persambungan, rancangan, rencana, kecakapan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْلَوِسيَلَة
jalan yang mendekatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِهُدوا۟ ِفى َسِبيلِِهۦ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن َوٱبْتَُغٓوا۟ إَِليِْه ٱْلَوِسيَلَة َوجَٰ
dan kalian hendaklah cari kepadaNya jalan yang mendekatkan dan

yang melakukan kesungguhan di dalam jalannya agar supaya kalian
kalian beruntung

Al-Maidah:35
ٱْلَوِسيَلَة

 أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إَِلىٰ َربِِّهُم ٱْلَوِسيَلَة
itulah mereka orang-orang yang mereka memohon mereka

menginginkan kepada tuhan mereka jalan yang mendekatkan
Al-Isra:57
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Kosakata AlQuran

م س و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna label, kartu, kutipan, etiket,

pening, tanda pengenal, ujung yg terlepas, kepingan nama, merek,
perangko, cap, tanda, stempel, prangko, meterai, setempel, kupon, bekas,

macam, ketukan kaki, ketokan kaki, jenis, buatan, cap ternak, batang
kayu yg menyala, ciri, nama, warna bulu.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencap, menandai,
membuntuti, menambahkan, mengecap, menyegel, menaruh cap, memukul

cap, memperangkoi, menunjukkan, merentak, melangkah dgn berat,
menambah, membubuhi etiket, memasang etiket, merangkaikan,

menamai, menamakan, memberikan nama, memberi etiket, mengecapi,
mengaibkan, menodai.

ِمنَي لِّْلُمتََوسِّ َسنَِسُمُهۥ
bagi orang-orang yang berfikir kelak akan Kami beri tanda dia

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َسنَِسُمُهۥ َعَلى ٱْلُخرْطُومِ
kelak akan Kami beri tanda dia atas/terhadap belalai Al-Qalam:16 َسنَِسُمُهۥ

ِمنَي إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لِّْلُمتََوسِّ
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi orang-orang

yang berfikir
Al-Hijr:75 ِمنَي لِّْلُمتََوسِّ

6125

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0
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ن س و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna gigi, gigi garpu, mata garpu,

usia, umur, masa, jaman, abad, ketuaan, tuanya, ujung pena, cotok, paruh,
takik, takuk, torehan, derajat, toreh, kumai, takuh, cekukan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memboros, melupakan,
kehilangan, tewas, menusuk, menua, bertambah tua, menjadi tua,
menuakan, menyimpan lama, menoreh, membuat takik, menakik,

mencatat, mencatatkan

ِسنٌَة
kantuk

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

اَل تَأُْخذُهُۥ ِسنٌَة واََل نَْوٌم
tidak dia mengalami kantuk dan tidak ketiduran Al-Baqarah:255 ِسنٌَة

6126

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

وسوس
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sindiran, bisikan, insinuasi,

tuduhan tdk langsung, godaan, cobaan, bujukan, penggoda, kecondongan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna membisikkan

ٱْلَوْسَواِس يَُوْسوُِس فََوْسَوَس تَُوْسوُِس
bisikkan dibisik-bisikkan maka dia bisikkan dibisik-bisikkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن َونَْعَلُم َما تَُوْسوُِس ِبِهۦ نَفُْسُهۥ نسَٰ َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱإْلِ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan manusia dan mengetahui apa

yang dibisik-bisikkan dengannya jiwanya/hatinya
Qaaf:16 تَُوْسوُِس

يْطَُٰن فََوْسَوَس َلُهَما ٱلشَّ
maka dia bisikkan terhadap keduanya syaitan Al-A'raaf:20 فََوْسَوَس

يْطَُٰن َقاَل يَٰٓـَٔاَدُم َهْل أَُدلَُّك فََوْسَوَس إَِليِْه ٱلشَّ
maka dia bisikkan kepadanya syaitan dia mengatakan hai Adam

apakah/maukah (aku) tunjukkan kepadamu
Thaahaa:120

ٱلَِّذى يَُوْسوُِس ِفى ُصُدوِر ٱلنَّاِس
yang dibisik-bisikkan di dalam dada manusia An-Nas:5 يَُوْسوُِس

ِمن َشرِّ ٱْلَوْسَواِس ٱْلَخنَّاِس
dari kejahatan bisikkan yang menunggu-nunggu/bersembunyi An-Nas:4 ٱْلَوْسَواِس

6127

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ي ش و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna teriakan, teriak, badut,

pekik, pelawak, pekikan, kertak, ketawa terbahak-bahak, tangisan, tangis,
protes keras, gaduh, haru-biru, dengking

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berteriak, menjerit, memekik,
melolong, mendesing, melengking, meneriakkan, berkulik, tdk bersesuaian

ِشيََة
belang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

الَّ ِشيََة ِفيَها
tidak belang padanya Al-Baqarah:71 ِشيََة
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ب ص و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kekal, tak henti-hentinya,

terus-menerus, terus-terusan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َواِصٌب َواِصبًا
(ia[lk]) yang menetap / mengkekalkan (ia[lk]) yang menetap

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوَلُه ٱلدِّيُن َواِصبًا أَفََغيَْر الـلَّـِه تَتَُّقوَن
dan untukNya agama (ia[lk]) yang menetap maka apakah selain Allah

bertakwa
An-Nahl:52 َواِصبًا

ُدُحوًرا َوَلُهْم َعذَاٌب َواِصٌب
terusir dan bagi mereka siksaan (ia[lk]) yang menetap /

mengkekalkan
Ash-Shaafaat:9 َواِصٌب
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د ص و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ambang, tenunan,

permulaan, ambang pintu, berkubah, melengkung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menenun, menganyam,

bertenun, menjalin, merangkaikan, menyusun, mengarang, memperjalin,
memperselukkan, menauntukan, mempertauntukan, menyelipkan,

membelok-belok

ۢ مُّؤَْصَدةٌ مُّؤَْصَدةٌ ِبٱْلَوِصيِد
(ia[pr) yang terikat/ditutup rapat (ia[pr) yang terikat/ditutup rapat dihalaman (pintu gua)

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وََكْلبُُهم بَِٰسٌط ِذَراَعيِْه ِبٱْلَوِصيِد
dan/sedang anjing mereka (ia[lk]) yang mengulurkan kedua

hasta/lengannya dihalaman (pintu gua)
Al-Kahfi:18 ِبٱْلَوِصيِد

إِنََّها َعَليِْهم مُّؤَْصَدةٌ
sesungguhnya ia (api) atas mereka (ia[pr) yang terikat/ditutup rapat Al-Humazah:8 مُّؤَْصَدةٌ

َعَليِْهْم نَاٌر مُّؤَْصَدةٌۢ
atas mereka api/neraka (ia[pr) yang terikat/ditutup rapat Al-Balad:20 ۢ مُّؤَْصَدةٌ
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ف ص و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sifatkan,gambaran,

karakterisasi, pemeranan, pencirian, kata sifat, lukisan watak
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menggambarkan,

membayangkan, melukiskan, mengutarakan, memperikan,
memperkatakan, ucapkan

يَِصفُوَن َوتَِصُف تَِصفُوَن تَِصُف
mereka sifatkan dan (kamu) ucapkan (kalian) sifatkan /

ucapkan (kamu) sifatkan/sebutkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَُقوُلوا۟ مِلَا تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم ٱْلَكِذَب
dan jangan kalian mengatakan terhadap apa (kamu) sifatkan/sebutkan

lidah-lidah kalian kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116 تَِصُف

فََصبٌْر َجِميٌل َوالـلَّـُه ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dan Allah
yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian)

sifatkan / ucapkan

Yusuf:18
تَِصفُوَن

 َقاَل أَنتُْم َشرٌّ مََّكانًا َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما تَِصفُوَن
dia mengatakan kalian keburukan tempat/kedudukan dan Allah

paling mengetahui daripada apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:77

ا تَِصفُوَن  فَِإذَا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم ٱْلَويُْل ِممَّ
maka ia dia (ia[lk]) yang melenyapkan dan bagimu kecelakaan dari

apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':18

ُن ٱمْلُْستََعاُن َعَلىٰ َما تَِصفُوَن  َوَربُّنَا ٱلرَّْحمَٰ
dan tuhan kami pemurah yang menjadi tempat mohon pertolongan

atas/terhadap apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':112

َويَْجَعُلوَن لِـلَّـِه َما يَْكرَُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم ٱْلَكِذَب
dan menjadikan bagi Allah apa membenci dan (kamu) ucapkan lidah-

lidah mereka kedustaan / kebohongan
An-Nahl:62 َوتَِصُف
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KosakataAlQuran

ا يَِصفُوَن َلىٰ َعمَّ نَُهۥ َوتَعَٰ ُسبْحَٰ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka sifatkan Al-An'aam:100 يَِصفُوَن

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ  فَُسبْحَٰ
maka maha suci Allah Tuhan 'arsy` dari apa mereka sifatkan

Al-Anbiyaa':22

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ  َوَلَعاَل بَْعُضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ُسبْحَٰ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian

maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:91

 أَْعَلُم ِبَما يَِصفُوَن
paling mengetahui dengan/tentang apa mereka sifatkan

Al-
Mu'minuun:96

ا يَِصفُوَن َن الـلَّـِه َعمَّ  ُسبْحَٰ
maha suci Allah dari apa mereka sifatkan

Ash-
Shaafaat:159

ا يَِصفُوَن َن َربَِّك رَبِّ ٱْلِعزَِّة َعمَّ  ُسبْحَٰ
maha suci tuhanmu Tuhan keperkasaan / kemuliaan dari apa mereka

sifatkan

Ash-
Shaafaat:180

ا يَِصفُوَن وَِٰت َوٱأْلَرِْض رَبِّ ٱْلَعرِْش َعمَّ مَٰ َن رَبِّ ٱلسَّ  ُسبْحَٰ
maha suci Tuhan langit dan bumi Tuhan 'arsy` dari apa mereka

sifatkan
Az-Zukhruf:82
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Kosakata AlQuran

ل ص و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tautan, hubungan,

jangkauan, lingkungan, tercapainya, daerah, uluran, kalangan,
sambungan, hal dpt mencapai, jengkauan, penghubung, penyambung,

mata rantai, gelang rantai
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menghubungkan,

mencantumkan, memperhubungkan, mempertalikan,
mempersangkuntukan, menggandengkan, mempergandengkan,

menyambung, menyambungkan, mengaitkan, bersambung, memasang,
menauntukan, mempertauntukan, mencapai, meraih, menjangkau,

sampai, menyentuh, menghubungi, menggapai, mengulurkan,
menyampaikan, memberi, membentang, mencantum, terikat

يَِصُلوَن يَِصُل ْلنَا َوصَّ َوِصيَلٍة تَِصُل
mereka mengadakan

hubungan dia menyampaikan telah (kami)
sampaikan wasilah sampaikan

يُوَصَل يَِصُلٓوا۟
dihubungkan dia menyampaikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا رََءآ أَيِْديَُهْم اَل تَِصُل إَِليِْه فََلمَّ
maka tatkala dia melihat tangan mereka tidak sampaikan kepadanya Huud:70 تَِصُل

واََل َسآِئبٍَة واََل َوِصيَلٍة
dan tidak saibah (unta yang tidak boleh diganggu) dan tidak wasilah Al-Maidah:103 َوِصيَلٍة

ُروَن ْلنَا َلُهُم ٱْلَقْوَل َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya telah (kami) sampaikan kepada mereka perkataan

boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan ingat/mengambil
pelajaran

Al-Qashash:51
ْلنَا َوصَّ

فََما َكاَن لُِشرََكآِئِهْم فَاَل يَِصُل إَِلى الـلَّـِه
maka apa yang adalah dia untuk sekutu mereka maka tidak dia

menyampaikan kepada Allah
Al-An'aam:136 يَِصُل
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KosakataAlQuran

َوَما َكاَن لِـلَّـِه فَُهَو يَِصُل إَِلىٰ ُشرََكآِئِهْم َسآَء َما يَْحُكُموَن
dan tidak adalah dia untuk Allah maka Dia dia menyampaikan

kepada sekutu-sekutu (berhala-berhala) mereka amat buruk apa
mereka tetapkan

Al-An'aam:136

إاِلَّ ٱلَِّذيَن يَِصُلوَن إَِلىٰ َقْومٍۭ بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّيثٌَٰق
kecuali orang-orang yang mereka mengadakan hubungan kepada

kaum/orang-orang diantara kalian dan antara mereka perjanjian
An-Nisa:90 يَِصُلوَن

َوٱلَِّذيَن يَِصُلوَن َمآ أََمَر الـلَّـُه ِبِهۦٓ
dan orang-orang yang mereka mengadakan hubungan apa dia

menyuruh Allah dengannya
Arraad:21

فَاَل يَِصُلوَن إَِليُْكَما ِبـَٔايَِٰتنَآ أَنتَُما
maka tidak mereka mengadakan hubungan kepada (mereka berdua)

dengan ayat/mukjizat Kami kamu berdua (kt ganti orang ke ii ganda)
Al-Qashash:35

َقاُلوا۟ يَُٰلوُط إِنَّا رُُسُل َربَِّك َلن يَِصُلٓوا۟ إَِليَْك
mereka berkata hai Luth sesungguhnya kami utusan-utusan tuhanmu

tidak dia menyampaikan kepadamu
Huud:81 ۟ يَِصُلٓوا

أَن يُوَصَل َويُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
bahwa/untuk dihubungkan dan membuat kerusakan di dalam bumi Al-Baqarah:27 يُوَصَل

أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسٓوَء ٱْلِحَساِب
supaya dihubungkan dan takut tuhan dan takut buruk perhitungan

Arraad:21

أَن يُوَصَل َويُفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
supaya dihubungkan dan membuat kerusakan di dalam bumi

Arraad:25
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Kosakata AlQuran

ي ص و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wakil, pengawas, komisaris,

pengurus yayasan, pamong, penjamin.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mewalikan, memperwalikan.

ِنى َوأَْوصَٰ مُّوٍص تُوُصوَن تَْوِصيًَة أَتََواَصْوا۟
dan mewasiatkanlah

kepadaku
orang yang
berwasiat kalian mewasiatkan satu wasiat apakah mereka

saling berwasiat

ىٰ َوصَّ َوِصيٍَّة َوِصيًَّة َوتََواَصْوا۟ ِنى َوأَْوصَٰ
(ia) mewasiatkan wasiat wasiat dan (kamu) saling

mewasiati
dan mewasiatkanlah

kepadaku

ىٰ َوَوصَّ يْنَا َوصَّ ىُٰكُم َوصَّ ىُٰكم َوصَّ ىٰ َوصَّ
dan ia telah

mewasiatkan
yang kami

mewasiatkan
dia telah

mewasiatkan kepada
kalian

dia mewasiatkan
kepada kalian (ia) mewasiatkan

يُوِصيُكُم يُوِصى يُوَصىٰ يْنَا َوَوصَّ ىٰ َوَوصَّ
dia mewasiatkan

kepada kalian
diwasiatkan
kepadaku dia mewasiatkan dan (kami)

mewasiatkan
dan ia telah

mewasiatkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَتََواَصْوا۟ ِبِهۦ بَْل ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن
apakah mereka saling berwasiat dengannya bahkan mereka kaum

melampaui batas

Adz-
Dzaariyaat:53

۟ أَتََواَصْوا
فَاَل يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيًَة وآََل إَِلىٰٓ أَْهلِِهْم يَرِْجُعوَن

maka tidak mereka mentaati satu wasiat dan tidak kecuali keluarga
mereka mereka kembali

YaaSiin:50 تَْوِصيًَة
مِّۢن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَهآ

dari sesudah wasiat kalian mewasiatkan dengannya An-Nisa:12 تُوُصوَن
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فََمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَفًا أَْو إِثًْما
maka barang siapa (ia) takut dari orang yang berwasiat berat sebelah

atau dosa
Al-Baqarah:182 مُّوٍص

َلٰوِة َوٱلزََّكٰوِة َما ُدْمُت َحيًّا ِنى ِبٱلصَّ أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوصَٰ
dimana apa/saja adalah aku dan mewasiatkanlah kepadaku dengan

sholat dan zakat apa aku tetap/selama kehidupan
Maryam:31 ِنى َوأَْوصَٰ

بِْر َوتََواَصْوا۟ ِبٱمْلَرَْحَمِة َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan sabar dan (kamu) saling

mewasiati dengan kasih-sayang
Al-Balad:17 ۟ َوتََواَصْوا

بِْر َوتََواَصْوا۟ ِبٱمْلَرَْحَمِة َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan sabar dan (kamu) saling

mewasiati dengan kasih-sayang
Al-Balad:17

بِْر َوتََواَصْوا۟ ِبٱْلَحقِّ َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan kebenaran dan (kamu) saling

mewasiati dengan sabar
Al-Asr:3

بِْر َوتََواَصْوا۟ ِبٱْلَحقِّ َوتََواَصْوا۟ ِبٱلصَّ
dan (kamu) saling mewasiati dengan kebenaran dan (kamu) saling

mewasiati dengan sabar
Al-Asr:3

تًَٰعا إَِلى ٱْلَحْوِل َزْوَِٰجِهم مَّ َوِصيًَّة ألِّ
wasiat untuk isteri-istri mereka pelipatan kesenangan / hadiah

sampai/hingga setahun
Al-Baqarah:240 َوِصيًَّة

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12

ُدُس ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِه ٱلسُّ فَِإن َكاَن َلُهۥٓ إِْخَوةٌ فَأِلُمِّ
maka jika adalah dia baginya persaudaraan maka bagi ibunya

seperenam dari sesudah wasiat
An-Nisa:11 َوِصيٍَّة

ا تَرَْكَن ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىٰ ِبَهآ أَْو َديٍْن ِممَّ
dari apa mereka tinggalkan dari sesudahnya wasiat dari sesudah

wasiat dia mewasiatkan dengannya atau hutang
An-Nisa:12

مِّۢن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَهآ
dari sesudah wasiat kalian mewasiatkan dengannya

An-Nisa:12

ا تَرَْكَن ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىٰ ِبَهآ أَْو َديٍْن ِممَّ
dari apa mereka tinggalkan dari sesudahnya wasiat dari sesudah

wasiat dia mewasiatkan dengannya atau hutang
An-Nisa:12

ىٰ ِبِهۦ نُوًحا َشرََع َلُكم مَِّن ٱلدِّيِن َما َوصَّ
(ia) mensyari'atkan bagi kalian dari pada agama apa yang (ia)

mewasiatkan dengannya Nuh
Asy-Syuura:13 ىٰ َوصَّ
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ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَْعِقُلوَن ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian kalian menggunakan akal
Al-An'aam:151 ىُٰكم َوصَّ

ُروَن ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَذَكَّ ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian kalian ingat
Al-An'aam:152

ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian bertakwa
Al-An'aam:153

ذَا ىُٰكُم الـلَّـُه ِبهَٰ إِذْ َوصَّ
ketika dia telah mewasiatkan kepada kalian Allah dengan ini Al-An'aam:144 ىُٰكُم َوصَّ

يْنَا ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوَلَقْد َوصَّ
dan sesungguhnya yang kami mewasiatkan orang-orang yang mereka

diberi kitab dari sebelum kalian
An-Nisa:131 يْنَا َوصَّ

يْنَا ِبِهۦٓ إِبْرَِٰهيَم َوُموَسىٰ َوِعيَسىٰٓ َوٱلَِّذٓى أَْوَحيْنَآ إَِليَْك َوَما َوصَّ
dan yang kami telah wahyukan kepadamu dan tidak yang kami

mewasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan 'isa
Asy-Syuura:13

ىٰ ِبَهآ إِبْرَِٰهيُم بَِنيِه َويَْعُقوُب َوَوصَّ
dan ia telah mewasiatkan dengannya Ibrahim anak-anaknya dan

yaqub
Al-Baqarah:132 ىٰ َوَوصَّ

َهَداَك لِتُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َن ِبوَٰلَِديِْه ُحْسنًا َو نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

kebaikan dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras
untukmu untuk mempersekutukan dengan-Ku

Al-Ankabuut:8
يْنَا َوَوصَّ

ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan
Luqman:14

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

ا تَرَْكَن ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة ِمۢن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىٰ ِبَهآ أَْو َديٍْن ِممَّ
dari apa mereka tinggalkan dari sesudahnya wasiat dari sesudah

wasiat dia mewasiatkan dengannya atau hutang
An-Nisa:12 يُوَصىٰ
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يُوِصى ِبَهآ أَْو َديٍْن َءابَآؤُُكْم َوأَبْنَآؤُُكْم اَل تَْدُروَن
diwasiatkan kepadaku baginya atau hutang bapak-bapak kalian dan

anak-anak kalian tidakmengetahui
An-Nisa:11 يُوِصى

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11
يُوِصيُكُم

ا تَرَْكتُْم َغيَْر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الـلَّـِه َوالـلَّـُه َعلِيٌم َحلِيٌم بُعُ ِممَّ يُوِصنَي ِبَهآ أَْو َديٍْن َوَلُهنَّ ٱلرُّ
mereka mewasiatkan dengannya atau hutang dan bagi mereka
seperempat dari apa (kalian) tinggalkan tidak / bukan / selain

memudlaratkan wasiat dari Allah dan Allah sangat mengetahui Maha
Penyantun

An-Nisa:12
يُوِصنَي

إِن تَرََك َخيًْرا ٱْلَوِصيَُّة لِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي ِبٱمْلَْعُروِف
jika dia meninggalkan kebaikan wasiat (kb abstrak/kt sifat ) untuk

kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik
Al-Baqarah:180 ٱْلَوِصيَُّة

إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم ٱمْلَْوُت ِحنَي ٱْلَوِصيَِّة ٱثْنَاِن ذََوا َعْدٍل مِّنُكْم
apabila ia menghadiri salah satu dari kalian kematian ketika wasiat

dua dua orang keadilan diantara kalian
Al-Maidah:106 ٱْلَوِصيَِّة
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ا ط و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penindasan, hubungan,

persetubuhan, hubungan kelamin, pertukaran, hubungan seksuil
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menindas, memijak,

memijakkan, menginjak-injak, berjalan dgn langkah berat, memperkosa,
mengabaikan, melalaikan

َوطْـًٔا َمْوِطئًا لِّيَُواِطـُٔوا۟ تَطَـُٔوُهْم تَطَـُٔوَها
injakan suatu tempat

menginjak agar disesuaikan
(kalian[lk]) akan

membunuh
mereka[lk]

menginjaknya[pr]

يَطَـُٔوَن
menginjak

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لَّْم تَطَـُٔوَها وََكاَن الـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديًرا
tidak menginjaknya[pr] dan ia adalah Allah atas/terhadap setiap

sesuatu maha kuasa
Al-Ahzab:27 تَطَـُٔوَها

َعرَّةٌۢ ِبَغيِْر ِعْلمٍ أَن تَطَـُٔوُهْم فَتُِصيبَُكم مِّنُْهم مَّ
bahwa (kalian[lk]) akan membunuh mereka[lk] maka akan ditiimpa

kalian[lk] dari mereka kesusahan dengan tidak/tanpa pengetahuan
Al-Fath:25 تَطَـُٔوُهْم

يُِحلُّونَُهۥ َعاًما َويَُحرُِّمونَُهۥ َعاًما لِّيَُواِطـُٔوا۟ ِعدَّةَ َما َحرََّم الـلَّـُه
(mereka) dihalalkannya tahun dan diharamkannya tahun agar

disesuaikan bilangan / jumlah apa dia telah benar-benar
mengharamkan Allah

At-Taubah:37
۟ لِّيَُواِطـُٔوا

واََل يَطَـُٔوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ ٱْلُكفَّاَر واََل يَنَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ
dan tidak menginjak suatu tempat menginjak menjengkelkan orang-

orang kafir dan tidak mendapat dari musuh
At-Taubah:120 َمْوِطئًا

إِنَّ نَاِشئََة ٱلَّيِْل ِهىَ أََشدُّ َوطْـًٔا َوأَْقَوُم ِقياًل
sesungguhnya bangun malam dia paling keras/berat injakan dan dia

menguatkan perkataan

Al-
Muzzammil:6

َوطْـًٔا
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واََل يَطَـُٔوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ ٱْلُكفَّاَر واََل يَنَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ
dan tidak menginjak suatu tempat menginjakmenjengkelkan orang-

orang kafir dan tidak mendapat dari musuh
At-Taubah:120 يَطَـُٔوَن
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ر ط و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna matang, masak, goblek,

kesiap-siagaan, perlu, penting, seperlunya, terpaksa, yg diperlukan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوطًَرا
keperluan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ا َقَضىٰ زَيٌْد مِّنَْها َوطًَرا زَوَّْجنََٰكَها فََلمَّ
maka tatkala ia memutuskan zaid dari padanya keperluan kawinkan

kamu dengannya
Al-Ahzab:37 َوطًَرا

َوأَنَْعْمَت َعَليِْه أَْمِسْك َعَليَْك زَْوَجَك إِذَا َقَضْوا۟ ِمنُْهنَّ َوطًَرا وََكاَن أَْمُر الـلَّـِه َمفُْعواًل
dan (kamu) memberi ni'mat atasnya (kamu[lk]) tahanlah atas kamu

istrimu apabila (mereka) memutuskan/menyelesaikan daripada
mereka keperluan dan ia adalah ketetapan Allah yang dikerjai

Al-Ahzab:37
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ن ط و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tanah tumpah darah, nusa

dan bangsa, rumah, keluarga, dlm negeri, sekandung, kampung halaman,
rumah tangga, negeri sendiri, wisma, panti asuhan, suaka, tempat

perlindungan, naungan, tempat diam, pautan, tempat sembunyi, naung,
negara, negeri, rakyat, tanah, desa, luar kota, dusun, benua, bidang,
pedesaan, pedusunan, bumi, lahan, kotoran, noda, sampah, lumur

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengotori, menyuburkan,
mencemari, mencemarkan, menajiskan, melumurkan, menjadi kotor,
menodai nama baik, mendirikan, membuat, menyusun, menetapkan,

menegakkan, membentuk, membuktikan, memperlihatkan, menentukan,
mengadakan, menempatkan, memperdirikan, mempertetap,

mempertetapkan, memegang kedudukan, memperjanjikan, mendiami,
menempatkan penduduk, menetap, duduk, menempati, menyelesaikan,

mengendap, melunasi, menenangkan, membereskan, mengatur,
mendamaikan, memperdamaikan, membayar, memutuskan,

menenteramkan, selesaikan, memastikan, menyudahi, menjawab,
bertempat tinggal, tiba, berumah tangga, mewasiatkan, mewariskan,

menurun, mendap, terduduk, mencapai persetujuan

َمَواِطَن
medan perang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِفى َمَواِطَن َكِثيرٍَة َويَْوَم ُحننَْيٍ

sesungguhnya ia menolong kalian Allah di dalam medan perang
sangat banyak dan pada hari (peperangan) hunain

At-Taubah:25 َمَواِطَن

6142

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

ع ظ و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna letak, situasi, keadaan, hal,

kedudukan, tata cara, alat makan, kebohongan, dusta, bohong, kedustaan,
arah, sikap, laku, pendirian, gelagat, lagak, watak, sifat, penempatan,

pengaturan, fitrah, letak, habis, lelah, kepayahan, lunglai, terpakai
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menempatkan, meletakkan,

menaruh, memasukkan, mengajukan, mengatakan, mengatur posisi,
mengatur tempat, memberikan, bertelur, memasang, membuat, taruh,
menduduki, menemukan, menetap, menempati, terletak, berdasarkan,

menyimpan, menyetor, mendepositokan, penyetoran, menabung,
menetapkan, menugaskan, menentukan, menyerahkan, mencatat,

membukukan, mengumumkan, mencatatkan, memasangkan, melantik,
mengukuhkan, menyelesaikan, mengendap, melunasi, membayar,

mendirikan, membentuk, menanam, menanamkan, menghijaukan,
memukul, memukulkan, melihat, terpandang, menodai, mengotori,

mengaibkan, menjadi perantara, mengemukakan, mengajukan protes,
meletakkan di antara, menyela, menyisipkan, menyelakan,

mempersisipkan, berdiri, tahan, bertahan, berada, menahan, melubangi,
mencari jejak, membagikan, memondokkan, memarkir, memparkirkan,

menaruhkan

َمَواِضِعِهۦ تََضُعٓوا۟ تََضُعوَن تََضعُ تََضعَ
tempat-tempatnya kalian meletakkan meletakkan kalian meletakkan (ia [lk]) meletakkan

َوَضَعْت َوتََضعُ مَّْوُضوَعٌة مََّواِضِعِهۦ َمَواِضِعِهۦ
dia melahirkan dan meletakkan /

gugurlah
(ia[pr]) yang
disediakan tempat-tempatnya tempat-tempatnya

۟ وأََلَْوَضُعوا َوَضْعتَُهآ َوَضَعَها َوَضَعتَْها َوَضَعْت
dan tentu bergegas

maju
aku telah

melahirkannya
(ia) meletakkan /
hamparkannya dia melahirkannya dia melahirkan

َوَوَضْعنَا َوَوَضَعتُْه َوَوَضعَ َونََضعُ وأََلَْوَضُعوا۟
dan (kami)

meletakkan /
menurunkan

dan (ia)
melahirkannya dan (ia) meletakkan dan akan meletakan dan tentu bergegas

maju
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يََضْعَن
(mereka) meletakkan/ menanggalkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِمَّا ِفَدآًء َحتَّىٰ تََضعَ ٱْلَحرُْب أَْوزَارََها فَِإمَّا َمنًّۢا بَْعُد َو
maka adapun umpatan sesudah itu dan adapun tebusan-tebusan

sehingga (ia [lk]) meletakkan perang atau menerima tebusan-
tembusan

Muhammad:4
تََضعَ

ٍر ُر ِمن مَُّعمَّ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ َوَما يَُعمَّ
dan tidak kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya dan

tidak ia umur panjang dari orang-orang yang berumur panjang
Faathir:11 تََضعُ

َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىٰ واََل تََضعُ إاِلَّ ِبِعْلِمِهۦ
dan tidak mengandung dari seorang seorang perempuan dan tidak

kalian meletakkan kecuali dengan pengetahuannya
Fush-Shilat:47

مِّن َقبِْل َصَلٰوِة ٱْلفَْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ِثيَابَُكم مَِّن ٱلظَِّهيرَِة
dari sebelum sholat fajar dan sewaktu meletakkan pakaian kamu dari

yang tampak (luar)
An-Nuur:58 تََضُعوَن

أَْو ُكنتُم مَّرَْضىٰٓ أَن تََضُعٓوا۟ أَْسلَِحتَُكْم َوُخذُوا۟ ِحذْرَُكْم
atau adalah kalian sakit akan kalian meletakkan senjata-senjata kalian

dan kalian ambillah kewaspadaan /kesiapan kalian
An-Nisa:102 ۟ تََضُعٓوا

َلْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم ِمۢن بَْعِد َمَواِضِعِهۦ
tidak mereka datang kepadamu mereka merubah perkataan dari

sesudah tempat-tempatnya
Al-Maidah:41 َمَواِضِعِهۦ

مَِّن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ
dari orang-orang yang orang-orang yahudi mereka merubah

perkataan dari tempat-tempatnya
An-Nisa:46 مََّواِضِعِهۦ

ُروا۟ ِبِهۦ ا ذُكِّ يَُحرِّفُوَن ٱْلَكلَِم َعن مََّواِضِعِهۦ َونَُسوا۟ َحظًّا مِّمَّ
mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka

melupakan bagian dari apa mereka memperingatkan dengannya
Al-Maidah:13

َوأَْكَواٌب مَّْوُضوَعٌة
dan cangkir-cangkir / gelas-gelas (ia[pr]) yang disediakan

Al-
Ghaashiyah:14 مَّْوُضوَعٌة
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َوتََضعُ ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْمَلَها
dan meletakkan / gugurlah tiap mempunyai kandungan

kandungannya
Al-Hajj:2 َوتََضعُ

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَليَْس ٱلذََّكُر َكٱأْلُنثَىٰ
dan Allah paling mengetahui dengan apa dia melahirkan dan dia

bukanlah/tidaklah laki-laki seperti anak perempuan
Ali-Imran:36 َوَضَعْت

ا َوَضَعتَْها َقاَلْت رَبِّ إِنِّى َوَضْعتَُهآ أُنثَىٰ فََلمَّ
maka tatkala dia melahirkannya dia mengatakan Tuhan sesungguhnya

aku aku telah melahirkannya seorang perempuan
Ali-Imran:36 َوَضَعتَْها

َوٱأْلَرَْض َوَضَعَها لِأْلَنَامِ
dan bumi (ia) meletakkan / hamparkannya untuk makhluk Ar-Rahman:10 َوَضَعَها

ا َوَضَعتَْها َقاَلْت رَبِّ إِنِّى َوَضْعتَُهآ أُنثَىٰ فََلمَّ
maka tatkala dia melahirkannya dia mengatakan Tuhan sesungguhnya

aku aku telah melahirkannya seorang perempuan
Ali-Imran:36 َوَضْعتَُهآ

ُعوَن َلُهْم وأََلَْوَضُعوا۟ ِخلََٰلُكْم يَبُْغونَُكُم ٱْلِفتْنََة َوِفيُكْم َسمَّٰ
dan tentu bergegas maju sela-sela kalian menghendaki kamu
fitnah/kekacauan dan diantara kalian orang-orang yang suka

mendengar pada mereka

At-Taubah:47
۟ وأََلَْوَضُعوا

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47
َونََضعُ

َمآَء رَفََعَها َوَوَضعَ ٱمْلِيزَاَن َوٱلسَّ
dan langit (ia) meninggikannya dan (ia) meletakkan timbangan Ar-Rahman:7 َوَوَضعَ

إِنِّى ِمَن ٱمْلُْسلِِمنَي ُلُهۥ ثَلَٰثُوَن َشْهًرا َو َوَوَضَعتُْه ُكرًْها َوَحْمُلُهۥ َوِفصَٰ
dan (ia) melahirkannya kebencian / susah payah dan mengandungnya

dan menyapihnya tiga puluh bulan dan sesungguhnya aku
termasuk/dari orang-orang yang berserah diri / patuh

Al-Ahqaaf:15
َوَوَضَعتُْه

َوَوَضْعنَا َعنَك ِوزْرََك
dan (kami) meletakkan / menurunkan dari kamu bebanmu Ash-Sharh:2 َوَوَضْعنَا

ا ِفيِه َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب فَتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
dan telah diletakkan kitab maka kamu lihat para yang melakukan

dosa orang-orang yang takut dari apa tentang (kebenaran) itu
Al-Kahfi:49 َوُوِضعَ
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َوأَْشرََقِت ٱأْلَرُْض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضعَ ٱْلِكتَُٰب
dan (ia[pr]) lebih menerangi bumi dengan cahaya tuhannya dan telah

diletakkan kitab
Az-Zumar:69

َويََضعُ َعنُْهْم إِْصرَُهْم َوٱأْلَْغلََٰل ٱلَِّتى َكانَْت َعَليِْهْم
dan meletakkan / membuang dari mereka beban-beban mereka dan

belenggu-belenggu yang adalah ia atas mereka
Al-A'raaf:157 َويََضعُ

َة َل بَيٍْت ُوِضعَ لِلنَّاِس َللَِّذى ِببَكَّ إِنَّ أَوَّ
sesungguhnya paling pertama rumah-tangga telah diletakkan /

dibangun bagi manusia ialah rumah (Baitullah) di bakkah
Ali-Imran:96 ُوِضعَ

تٍۭ ِبِزينٍَة فََليَْس َعَليِْهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ِثيَابَُهنَّ َغيَْر ُمتَبَرِّجَٰ
maka bukankah atas mereka dosa-dosa bahwa (mereka) meletakkan/

menanggalkan pakaian mereka[pr] tidak / bukan / selain penampakan
dengan hiasan

An-Nuur:60
يََضْعَن

َوٱلَّٰٓـِٔى َلْم يَِحْضَن َوأُ۟ولَُٰت ٱأْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ
yang tidak haid dan wanita yang mempunyai mengandung/hamil

waktu mereka[pr] bahwa (mereka) meletakkan/ menanggalkan
kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:4

إِن ُكنَّ أُ۟ولَِٰت َحْمٍل فَأَنِفُقوا۟ َعَليِْهنَّ َحتَّىٰ يََضْعَن َحْمَلُهنَّ َو
dan jika adalah kami mempunyai kandungan maka (kalian[lk]) beri

nafkah lah atas mereka sehingga (mereka) meletakkan/
menanggalkan kandungan mereka[pr]

Ath-Thalaaq:6
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ن ظ و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjalin, menjalinkan, saling
mengikat

مَّْوُضونٍَة
(ia[pr]) yang disulam

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْوُضونٍَة
atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-singgasana (ia[pr]) yang

disulam
Al-Waqi'a:15 مَّْوُضونٍَة
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د ع و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ikrar, padan, harap, andalan,

penjaminan, cagar, gadaian, rungguh, kesetiaan, kejujuran, perjanjian,
keadaan buruk, keadaan sedih, keadaan jelek, kata, perkataan, kabar,
sabda, pesan, perintah, titah, nasihat, cakap, kata sandi, pepatah, tutur,

kecap, penuturan, sembah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjanji, menjanjikan,

memberi harapan, sanggup, memperjanjikan, menyanggupkan,
mencagarkan, minum untuk kesehatan, berjanji untuk kawin, menyusun

kata, memastikan, jamin, mengasuransikan, percaya, tanggung,
menimbulkan, melahirkan, menyebabkan, mengakibatkan,

memperkesankan

تَِعُدنَآ تَُعوُدوا۟ ِبٱْلَوِعيِد أَيَِعُدُكْم أَتَِعَداِنِنىٓ
kamu menasehati

kami menjanjikan dengan
janji/ancaman

apakah ia
menjanjikan kepada

kalian
apakah kamu berdua
akan mengancamku

تُوَعظُوَن تُوَعُدوَن تََواَعدتُّْم تَِعظُوَن تَِعُدنَآ
kalian diberi nasehat kalian diberi nasehat

(kalian) saling
mengadakan

perjanjan
kamu menasehati

kami
kamu menasehati

kami

َمْوِعًدا مَلَْوِعُدُهْم تَُواِعُدوُهنَّ تُوِعُدوَن تُوَعظُوَن
tempat / waktu yang

dijanjikan
sungguh orang yang
mejanjikan kepada

mereka

(kalian[lk]) semakin
menjanjikan kepada

mereka[pr]
keinginan untuk

dijanjikan kalian diberi nasehat

َمْوِعُدُهْم َمْوِعُدُكْم َمْوِعَدُهُم َمْوِعَدَك َمْوِعًدا
waktu / tempat yang

dijanjikan kepada
mereka

waktu perjanjian
kalian

tempat / waktu yang
dijanjikan kepada

mereka

tempat /waktu yang
dijanjikan kepada

kamu
tempat / waktu yang

dijanjikan

ْوِعَدٍة مَّ ْوِعٌد مَّ ْوِعًدا مَّ َمْوِعُدهُۥ َمْوِعُدُهْم
tempat / waktu yang

dijanjikan
waktu / tempat

perjanjian
tempat / waktu yang

dijanjikan
tempat / waktu yang

dijanjikan kepada
mereka

waktu / tempat yang
dijanjikan kepada

mereka
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نَُّعوَد نَِعُدُهْم مِّيَعاُد ْوِعِدى مَّ ْوِعَدٍة مَّ
menghendaki mengancamkan

pada mereka janji perjanjianku tempat / waktu yang
dijanjikan

َوَعَدُكُم َوَعَد َوَعدتَُّهْم َوَعدتَّنَا نَُّعوَد
(ia) menjanjikan

kepada kalian Ia menjanjikan kamu janjikan
kepada mereka

kamu janjikan
kepada kami menghendaki

َوَعَدَهآ َوَعَدَها َوَعَدنَا َوَعَدُكْم َوَعَدُكُم
(ia) janjikannya (ia) janjikannya menjanjikan kepada

kami
(ia) telah

menjanjikan kepada
kalian

(ia) menjanjikan
kepada kalian

َوِعيِد َوَعْدنَُٰهْم َوَعْدنَُٰه َوَعُدوهُ َوَعَدَهآ
janjiku / ancamanku (kami) ancamkan

kepada mereka
(kami) janjikan

kepadanya
mereka janjikan

kepadanya (ia) janjikannya

َوْعَدَك َوْعَد َوْعٌد َوْعًدا َوِعيِد
janji kamu janji janji janji janjiku / ancamanku

َوْعُدهُۥ َوْعُد َوْعَدهُۥٓ َوْعَدهُۥ َوْعَدَك
janjinya janji janji-nya janji-nya janji kamu

َووََٰعْدنَُٰكْم َووََٰعْدنَا َوَوَعدتُُّكْم َوْعِدِهۦ َوْعُدهُۥ
dan (kami) telah

menjanjikan kepada
kalian

dan kami
menjanjikan

dan (aku)
menjanjikan kepada

kalian
janjinya janjinya

يَِعُد ُوِعْدنَا ُوِعَد
menjanjikan diancam telah dijanjikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
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َوٱلَِّذى َقاَل لِوَٰلَِديِْه أُفٍّ لَُّكَمآ أَتَِعَداِنِنىٓ أَْن أُْخَرَج
dan orang yang dia mengatakan pada kedua orang tuanya ah (celaka)

bagi kamu berdua apakah kamu berdua akan mengancamku bahw
dibangkitkan

Al-Ahqaaf:17
أَتَِعَداِنِنىٓ

أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم وَُكنتُْم تُرَابًا َوِعظًَٰما أَنَُّكم مُّْخرَُجوَن
apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa kamu apabila

(kalian[lk]) telah mati dan kalian adalah tanah dan tulang bahwa
kamu orang-orang yang dalam kondisi dikeluarkan

Al-
Mu'minuun:35

أَيَِعُدُكْم

َوَقْد َقدَّْمُت إَِليُْكم ِبٱْلَوِعيِد
dan sesungguhnya (aku) telah menyediakan kepadamu dengan

janji/ancaman
Qaaf:28 ِبٱْلَوِعيِد

إِن تَُعوُدوا۟ نَُعْد َوَلن تُْغِنىَ َعنُكْم ِفئَتُُكْم َشيْـًٔا َو
dan jika menjanjikan kembali dan tidak dia mencukupkan /

mengkayakan dari kalian golongan kalian sesuatu
Al-Anfaal:19 ۟ تَُعوُدوا

فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami
Al-A'raaf:70 تَِعُدنَآ

لِحُ ٱئِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ  َوَقاُلوا۟ يَٰصَٰ
dan mereka berkata hai saleh kamu hendaklah medatangkan kepada

kami dengan apa kamu menasehati kami
Al-A'raaf:77

ِدِقنَي فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari/termasuk orang-orang yang
benar

Huud:32

ِدِقنَي فَأِْتنَا ِبَما تَِعُدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ
maka kamu hendaklah mendatangkan kepada kami dengan apa kamu

menasehati kami jika adalah kamu dari orang-orang yang benar
Al-Ahqaaf:22

لَِم تَِعظُوَن َقْوًما الـلَّـُه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا
mengapa kamu menasehati kami kaum Allah (ia[lk]) yang

membinasakan mereka atau mereka yang diazab azab / siksa sangat
keras/berat

Al-A'raaf:164
تَِعظُوَن

ِد َوٱلرَّْكُب أَْسفََل ِمنُكْم َوَلْو تََواَعدتُّْم َلٱْختََلفْتُْم ِفى ٱمْلِيعَٰ
dan kafilah (yang menunggangi) (ia[lk]) paling dibawah diantara
kalian dan sekiranya (kalian) saling mengadakan perjanjan pasti

kamu berselisih di dalam perjanjian itu

Al-Anfaal:42
تََواَعدتُّْم

إِنَّ َما تُوَعُدوَن َلَءاٍت َوَمآ أَنتُم ِبُمْعجِِزيَن
sesungguhnya apa yang kalian diberi nasehat pasti datang dan tidak

kalian bagi para yang melepaskan diri
Al-An'aam:134 تُوَعُدوَن
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ذَا يَْوُمُكُم ٱلَِّذى ُكنتُْم تُوَعُدوَن  هَٰ
ini hari kalian yang adalah kalian kalian diberi nasehat

Al-Anbiyaa':103

إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب أَم بَِعيٌد مَّا تُوَعُدوَن  َو
dan aku (aku) mengetahui sangat dekat atau yang jauh apa kalian

diberi nasehat
Al-Anbiyaa':109

 َهيَْهاَت َهيَْهاَت مِلَا تُوَعُدوَن
jauh jauh terhadap apa kalian diberi nasehat

Al-
Mu'minuun:36

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن  هَٰ
ini neraka jahanam yang adalah kalian kalian diberi nasehat

YaaSiin:63

ذَا َما تُوَعُدوَن لِيَْومِ ٱْلِحَساِب هَٰ
ini apa kalian diberi nasehat pada hari perhitungan

Shaad:53

 أاَلَّ تََخافُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟ َوأَبِْشُروا۟ ِبٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُكنتُْم تُوَعُدوَن
janganlah takut dan janganlah kalian bersedih hati dan (kalian[lk])

gembirakanlah dengan surga yang adalah kalian kalian diberi nasehat
Fush-Shilat:30

ذَا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّاٍب َحِفيٍظ هَٰ
ini apa yang kalian diberi nasehat bagi tiap-tiap orang-orang yang

kembali penjaga/pemelihara
Qaaf:32

إِنََّما تُوَعُدوَن َلَصاِدٌق
sesungguhnya hanyalah kalian diberi nasehat (ia[lk]) yang telah

memastikan

Adz-
Dzaariyaat:5

َمآِء ِرزُْقُكْم َوَما تُوَعُدوَن  َوِفى ٱلسَّ
dan di langit rezki kalian dan tidak kalian diberi nasehat

Adz-
Dzaariyaat:22

 ُقْل إِْن أَْدِرٓى أََقِريٌب مَّا تُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan tidak (aku) mengetahui sangat dekat

apa (azab) kalian diberi nasehat
Al-Jinn:25

إِنََّما تُوَعُدوَن َلوَِٰقعٌ
sesungguhnya hanyalah kalian diberi nasehat sungguh-sungguh

(ia[lk]) yang telah mengawinkan
Al-Mursalaat:7

ا ذَٰلُِكْم تُوَعظُوَن ِبِهۦ أَن يَتََمآسَّ
bahwa (keduanya) menyentuh yang demikian itu bagi kalian kalian

diberi nasehat dengannya
Al-Mujaadilah:3 تُوَعظُوَن

واََل تَْقُعُدوا۟ ِبُكلِّ ِصرٍَٰط تُوِعُدوَن
jangan kalian duduk-duduk dengan setiap jalan keinginan untuk

dijanjikan
Al-A'raaf:86 تُوِعُدوَن

َعلَِم الـلَّـُه أَنَُّكْم َستَذُْكُرونَُهنَّ َولَِٰكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا
ia mengetahui Allah bahwa kamu kelak (kalian) akan menyebut
mereka[pr] akan tetapi jangan (kalian[lk]) semakin menjanjikan

kepada mereka[pr] tersembunyi

Al-Baqarah:235
تَُواِعُدوُهنَّ
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إِنَّ َجَهنََّم مَلَْوِعُدُهْم أَْجَمِعنَي َو
dan sesungguhnya kami neraka jahanam sungguh orang yang

mejanjikan kepada mereka mereka semuanya
Al-Hijr:43 مَلَْوِعُدُهْم

ثْلِِهۦ فَٱْجَعْل بَيْنَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا فََلنَأِْتيَنََّك ِبِسْحٍر مِّ
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir

semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami
dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan

Thaahaa:58
َمْوِعًدا

إِنَّ َلَك َمْوِعًدا لَّن تُْخَلفَُهۥ أَن تَُقوَل اَل ِمَساَس َو
bahwa mengatakan tidak persentuhan dan sesungguhnya kami

bagimu tempat / waktu yang dijanjikan tidak
disalahkannya/dihindarinya

Thaahaa:97

َقاُلوا۟ َمآ أَْخَلفْنَا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكنَا
mereka berkata tidak (kami) menyalahi/melanggar tempat /waktu

yang dijanjikan kepada kamu dengan kekuasaan kami
Thaahaa:87 َمْوِعَدَك

بْحُ ِبَقِريٍب بْحُ أََليَْس ٱلصُّ إِنَّ َمْوِعَدُهُم ٱلصُّ
sesungguhnya tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka waktu

subuh bukankah waktu subuh dengan (ia[lk]) sangat dekat
Huud:81 َمْوِعَدُهُم

َقاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم ٱلزِّينَِة َوأَن يُْحَشَر ٱلنَّاُس ُضًحى
dia mengatakan waktu perjanjian kalian hari perhiasan dan

hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu pagi
Thaahaa:59 َمْوِعُدُكْم

اَعُة أَْدَهىٰ َوأََمرُّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوٱلسَّ بَِل ٱلسَّ
bahkan kiamat waktu / tempat yang dijanjikan kepada mereka dan

kiamat lebih buruk/dahsyat dan lebih berurusan
Al-Qamar:46 َمْوِعُدُهْم

فَٱلنَّاُر َمْوِعُدهُۥ فَاَل تَُك ِفى ِمْريٍَة مِّنُْه
maka neraka tempat / waktu yang dijanjikan kepada mereka maka

janganlah adalah di dalam keraguan dari padanya
Huud:17 َمْوِعُدهُۥ

ْوِعًدا َا ظََلُموا۟ َوَجَعْلنَا مِلَْهلِِكِهم مَّ َوِتْلَك ٱْلُقَرىٰٓ أَْهَلْكنَُٰهْم ملَّ
dan itulah(tunggal) negeri kami membinasakanlah mereka karena apa

mereka menganiaya dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka
tempat / waktu yang dijanjikan

Al-Kahfi:59
ْوِعًدا مَّ

ْوِعٌد لَّن يَجُِدوا۟ ِمن ُدوِنِهۦ َمْوِئاًل بَل لَُّهم مَّ
bahkan bagi mereka waktu / tempat perjanjian tidak mereka

mendapatkan dari selain dia tempat berlindung
Al-Kahfi:58 ْوِعٌد مَّ
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ْوِعَدٍة َوَما َكاَن ٱْسِتْغفَاُر إِبْرَِٰهيَم أِلَِبيِه إاِلَّ َعن مَّ
dan tidak adalah dia (kamu) mohon ampunlah Ibrahim kepada

bapaknya meliankan dari/karena tempat / waktuyang dijanjikan
At-Taubah:114 ْوِعَدٍة مَّ

بُِّكْم فَأَْخَلفْتُم مَّْوِعِدى مِّن رَّ
dari tuhan kalian maka (kalian) menyalahi/melanggar perjanjianku Thaahaa:86 مَّْوِعِدى

ُقل لَُّكم مِّيَعاُد
kamu hendaklah mengatakan bagi kalian janji Saba':30 مِّيَعاُد

إِمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو
dan adapun/jika telah diperlihatkan kepadamu sesudah yang
mengancamkan pada mereka atausupaya mewafatkan kamu

Yunus:46 نَِعُدُهْم
إِن مَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو

dan jika apa telah diperlihatkan kepadamu sebagian yang
mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu

Arraad:40

إِنَّا َعَلىٰٓ أَن نُِّريََك َما نَِعُدُهْم َلقَِٰدُروَن َو
dan sesungguhnya kami atasku/terhadapku (bahwa) telah

diperlihatkan kepadamu apa mengancamkan pada mereka benar-
benar yang telah menguasai

Al-
Mu'minuun:95

فَِإمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإَليْنَا يُرَْجُعوَن
maka adapun telah diperlihatkan kepadamu sebagai yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu maka
kepada (kami) mereka dikembalikan

Ghafir:77

َوَما يَُكوُن َلنَآ أَن نَُّعوَد ِفيَهآ
dan tidak adalah mereka bagi kami bahwa menghendaki

didalamnya/kepadanya
Al-A'raaf:89 نَُّعوَد

َربَّنَا َوَءاِتنَا َما َوَعدتَّنَا َعَلىٰ رُُسلَِك
ya tuhan kami dan kamu hendaklah memberikan kami apa kamu

janjikan kepada kami atas/terhadap rasul-rasul kamu
Ali-Imran:194 َوَعدتَّنَا

َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعدتَُّهْم
ya tuhan kami dan (kamu[lk]) masukkanlah mereka surga 'adn yang

kamu janjikan kepada mereka
Ghafir:8 َوَعدتَُّهْم

َل الـلَّـُه وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوفَضَّ
dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah kebaikan dan dia melebihkan

Allah
An-Nisa:95 َوَعَد

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani dan

mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:9
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فََهْل َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا
maka apakah kalian memperoleh apa Ia menjanjikan tuhan kalian

sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44

لِِديَن ِفيَها َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُنَِٰفِقنَي َوٱمْلُنَِٰفقَِٰت َوٱْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang munafik laki-laki orang-orang

munafik perempuan dan orang-orang kafir kami melihat neraka
jahanam orang-orang yang kekal didalamnya

At-Taubah:68

ُر َوَعَد الـلَّـُه ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت َجنٍَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang

beriman perempuan surga dia mengalirkan dari bawahnya sungai-
sungai

At-Taubah:72

ُن ِعبَاَدهُۥ ِبٱْلَغيِْب َجنَِّٰت َعْدٍن ٱلَِّتى َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ
surga 'adn yang Ia menjanjikan pemurah hamba-hambanya dengan

yang gaib/tidak nampak
Maryam:61

ِت لِحَٰ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمنُكْم َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
Ia menjanjikan Allah orang-orang yang mereka mengimani diantara

kalian dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
An-Nuur:55

ُن َوَصَدَق ٱمْلُرَْسُلوَن ذَا َما َوَعَد ٱلرَّْحمَٰ هَٰ
ini apa Ia menjanjikan pemurah dan (ia) membenarkan para utusan

YaaSiin:52

ِت ِمنُْهم لِحَٰ َكزَرْعٍ أَْخَرَج َشطْـَُٔهۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱْستَْغَلَظ َوَعَد الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
ا ْغِفرَةً َوأَْجًرا َعِظيمًۢ مَّ

seperti tanaman dia telah mengeluarkan tumbuhnya/tunasnya maka
yang menguatkannya lalu ia menjadi besar Ia menjanjikan Allah

orang-orang yang mereka mengimani dan mereka melakukan
kesalehan-kesalehan dari mereka tempat / waktu ampunan dan pahala

sangat berlipat ganda

Al-Fath:29

َوقَٰتَُلوا۟ وَُكالًّ َوَعَد الـلَّـُه ٱْلُحْسنَىٰ َوالـلَّـُه ِبَما تَْعَمُلوَن َخِبيٌر
dan orang-orang yang berperang dan tiap-tiap Ia menjanjikan Allah

kebaikan dan Allah terhadap apa kalian melakukan maha mengetahui
Al-Hadiid:10

َل َلُكْم َوَعَدُكُم الـلَّـُه َمَغاِنَم َكِثيرَةً تَأُْخذُونََها فََعجَّ
(ia) menjanjikan kepada kalian Allah rampasan perang sangat banya
mengambilnya[pr] maka (ia)telah berulang kali menyegerakan bagi

kalian

Al-Fath:20
َوَعَدُكُم

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22
َوَعَدُكْم

أَن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحقًّا
bahwa sungguh telah kami mendapati apa menjanjikan kepada kami

tuhan kami sebenar-benarnya
Al-A'raaf:44 َوَعَدنَا

6154

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

مَّا َوَعَدنَا الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥٓ إاِلَّ ُغُروًرا
tidak menjanjikan kepada kami Allah dan rasulnya kecuali tipuan

Al-Ahzab:12

ذَا َما َوَعَدنَا الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ هَٰ
ini apa menjanjikan kepada kami Allah dan rasulnya

Al-Ahzab:22

َوَعَدَها الـلَّـُه ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
(ia) janjikannya Allah orang-orang yang mereka mengingkari dengan

seburuk-buruk tempat kembali
Al-Hajj:72 َوَعَدَها

َ َلُهۥٓ أَنَُّهۥ َعُدوٌّ لِـلَّـِه ا تَبنَيَّ َوَعَدَهآ إِيَّاهُ فََلمَّ
(ia) janjikannya hanya kepadanya maka tatkala ia menjadi jelas

baginya bahwasanya musuh bagi Allah
At-Taubah:114 َوَعَدَهآ

َما َوَعُدوهُ َوِبَما َكانُوا۟ يَْكِذبُوَن
apa mereka janjikan kepadanya dan dengan apa /sebab adalah mereka

mendustakan
At-Taubah:77 َوَعُدوهُ

تَّْعنَُٰه أَفََمن َوَعْدنَُٰه َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو لَِٰقيِه َكَمن مَّ
maka siapkah yang (kami) janjikan kepadanya janji kebaikan lalu dia

orang-orang yang menemuinya seperti orang (kami) memberi
kesenangan dia

Al-Qashash:61
َوَعْدنَُٰه

ْقتَِدُروَن أَْو نُِريَنََّك ٱلَِّذى َوَعْدنَُٰهْم فَِإنَّا َعَليِْهم مُّ
atau telah diperlihatkan kepadamu yang (kami) ancamkan kepada

mereka maka sesungguhnya atas mereka orang-orang yang sungguh-
sungguh saling menguasai

Az-Zukhruf:42
َوَعْدنَُٰهْم

مِلَْن َخاَف َمَقاِمى َوَخاَف َوِعيِد
bagi orang (ia) takut makam dan takut janjiku / ancamanku Ibrahim:14 َوِعيِد

 ُكلٌّ َكذََّب ٱلرُُّسَل فََحقَّ َوِعيِد
setiap dia telah sungguh-sungguh mendustakan para rasul maka

pasti/berhak janjiku / ancamanku
Qaaf:14

ْر ِبٱْلُقرَْءاِن َمن يََخاُف َوِعيِد  فَذَكِّ
maka (kamu) sering-sering memberi peringatanlah dengan Al

QurXan orang yang mereka takut janjiku / ancamanku
Qaaf:45

نجِيِل فَيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا ِفى ٱلتَّْوَرىِٰة َوٱإْلِ
maka/lalu membunuh dan dibunuh janji atasnya sebenar-benarnya di

dalam taurat dan Injil
At-Taubah:111 َوْعًدا

بََلىٰ َوْعًدا َعَليِْه َحقًّا
ya/bahkan janji atasnya sebenar-benarnya

An-Nahl:38
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فََجاُسوا۟ ِخلََٰل ٱلدِّيَاِر وََكاَن َوْعًدا مَّفُْعواًل
lalu (mereka[lk]) merajalela celah-celah rumah-rumah (kampung)

dan ia adalah janji yang dikerjai
Al-Isra:5

َقاَل يََٰقْومِ أََلْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا
dia mengatakan hai kaumku bukankah menjanjikan kalian tuhan

kalian janji kebaikan
Thaahaa:86

َل َخْلٍق نُِّعيُدهُۥ َوْعًدا َعَليْنَآ َكَما بََدأْنَآ أَوَّ
sebagaimana (kami) memulai paling pertama penciptaan/kejadian

diulanginya / dikembalikannya janji atas (kami)
Al-Anbiyaa':104

لِِديَن َكاَن َعَلىٰ َربَِّك َوْعًدا مَّْسـُٔواًل خَٰ
orang-orang yang kekal adalah dia atas/terhadap tuhanmu janji orang

yang ditanya
Al-Furqon:16

تَّْعنَُٰه أَفََمن َوَعْدنَُٰه َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو لَِٰقيِه َكَمن مَّ
maka siapkah yang (kami) janjikan kepadanya janji kebaikan lalu dia

orang-orang yang menemuinya seperti orang (kami) memberi
kesenangan dia

Al-Qashash:61

ذَٰلَِك َوْعٌد َغيُْر َمْكذُوٍب
itu janji tidak / selain (ia[lk]) yang didustakan Huud:65 َوْعٌد

َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن الـلَّـِه ِقياًل
janji Allah sebenar-benarnya dan barang siapa paling/lebih benar dari

Allah perkataan
An-Nisa:122 َوْعَد

إَِليِْه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا
kepadaNya tempat kembali kalian semuanya janji Allah sebenar-

benarnya
Yunus:4

أآََل إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
ingatlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Yunus:55

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22

وََكذَٰلَِك أَْعثَرْنَا َعَليِْهْم لِيَْعَلُمٓوا۟ أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan demikianlah (kami) perlihatkan atas mereka agar mengetahui

bahwasanya janji Allah hak/kebenaran
Al-Kahfi:21

واََل تَْحزََن َولِتَْعَلَم أَنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
dan ia tidak bersedih hati dan supaya mengetahui bahwasanya janji

Allah hak/kebenaran
Al-Qashash:13

َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah janji-nya

Ar-Ruum:6
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فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ar-Ruum:60

لِِديَن ِفيَها َوْعَد الـلَّـِه َحقًّا َوُهَو ٱْلَعِزيزُ ٱْلَحِكيُم خَٰ
orang-orang yang kekal didalamnya janji Allah sebenar-benarnya dan

dia maha perkasa maha bijaksana
Luqman:9

إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ فَاَل تَُغرَّنَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا
sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran maka jangan menipu kalian

kehidupan dunia
Luqman:33

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
wahai manusia sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Faathir:5

َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه ٱمْلِيَعاَد
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah perjanjian itu

Az-Zumar:20

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:55

فَٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Ghafir:77

إِذَا ِقيَل إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ َو
dan apabila dia dikatakan sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Al-Jaatsiyah:32

ْدِق ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن َوْعَد ٱلصِّ
janji benar yang adalah mereka mereka diberikan nasehat

Al-Ahqaaf:16

َويَْلَك َءاِمْن إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
celaka kamu berimanlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran

Al-Ahqaaf:17

ِكِمنَي إِنَّ َوْعَدَك ٱْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم ٱْلحَٰ َو
dan sesungguhnya kami janji kamu benar dan Engkau menghukum

para penghukum
Huud:45 َوْعَدَك

َويَْستَْعجُِلونََك ِبٱْلَعذَاِب َوَلن يُْخلَِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
dan minta meyegerakan kepadamu dengan azab dan tidak ia

disalahkan Allah janji-nya
Al-Hajj:47 َوْعَدهُۥ

 َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه َوْعَدهُۥ
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah janji-nya

Ar-Ruum:6

 َوَقاُلوا۟ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َصَدَقنَا َوْعَدهُۥ
dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang membenarkan kami

janji-nya
Az-Zumar:74

َوَلَقْد َصَدَقُكُم الـلَّـُه َوْعَدهُۥٓ
dan sesungguhnya ia telah membenarkan kalian Allah janji-nya Ali-Imran:152 َوْعَدهُۥٓ
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َوَلْو أَنَّ ُقرَْءانًا ُسيِّرَْت ِبِه ٱْلجِبَاُل أَْو تَُحلُّ َقِريبًا مِّن َدارِِهْم َحتَّىٰ يَأِْتىَ َوْعُد الـلَّـِه
dan bahwasanya bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung

atau (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka sehingga
ia menghadiri/mendatangi janji Allah

Arraad:31
َوْعُد

فَِإذَا َجآَء َوْعُد أُوَلىُٰهَما
maka tatkala dia datang janji yang pertama dari (mereka berdua)

Al-Isra:5

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة لِيَُسۥٓـُٔوا۟ ُوُجوَهُكْم
maka ketika dia datang janji akhirat agar (mereka) memburukkan

wajah-wajah kalian
Al-Isra:7

فَِإذَا َجآَء َوْعُد ٱأْلَِخرَِة ِجئْنَا ِبُكْم َلِفيفًا
maka apabila dia datang janji akhirat kami datangkan dengan/kepada

kalian bercampur baur
Al-Isra:104

َن َربِّنَآ إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا مَلَفُْعواًل َويَُقوُلوَن ُسبْحَٰ
dan mereka mengatakan maha suci tuhan kami sesungguhnya adalah

dia janji tuhan kami pasti yang dilaksanakan
Al-Isra:108

آَء فَِإذَا َجآَء َوْعُد َربِّى َجَعَلُهۥ َدكَّ
maka apabila dia datang janji Tuhanku dia menjadikannya

hancur/rata
Al-Kahfi:98

وََكاَن َوْعُد َربِّى َحقًّا
dan ia adalah janji Tuhanku sebenar-benarnya

Al-Kahfi:98

إِنَُّهۥ َكاَن َوْعُدهُۥ َمأِْتيًّا
sesungguhnya dia adalah dia janjinya akan datang / terjadi Maryam:61 َوْعُدهُۥ

َمآُء ُمنفَِطرٌۢ ِبِهۦ َكاَن َوْعُدهُۥ َمفُْعواًل ٱلسَّ
langit (ia[lk]) yang dalam kondisi membelah dengannya adalah dia

janjinya yang dikerjai

Al-
Muzzammil:18

َ الـلَّـَه ُمْخلَِف َوْعِدِهۦ رُُسَلُهۥٓ فَاَل تَْحَسنبَّ
maka janganlah kalian mengira Allah orang yang menyalahkan

janjinya rasul-rasulnya
Ibrahim:47 َوْعِدِهۦ

إِنَّ الـلَّـَه َوَعَدُكْم َوْعَد ٱْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخَلفْتُُكْم إِنِّى َكفَرُْت ِبَمآ أَْشرَْكتُُموِن ِمن َقبُْل
sesungguhnya Allah (ia) telah menjanjikan kepada kalian janji benar

dan (aku) menjanjikan kepada kalian lalu menyalahi kepada
kalian[lk] sesungguhnya aku (aku) mengingkari dengan/terhadap apa

(kalian) mempersekutukanku dari sebelum

Ibrahim:22
َوَوَعدتُُّكْم

َووََٰعْدنَا ُموَسىٰ ثَلَِٰثنَي َليَْلًة َوأَتَْمْمنََٰها ِبَعْشٍر
dan kami menjanjikan Musa tiga puluh malam dan kami telah

menyempurnakannya dengan sepuluh
Al-A'raaf:142 َووََٰعْدنَا
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ْلَوٰى َووََٰعْدنَُٰكْم َجاِنَب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمَن َونَزَّْلنَا َعَليُْكُم ٱمْلَنَّ َوٱلسَّ
dan (kami) telah menjanjikan kepada kalian (ia[lk]) yang

disisi/sebagian gunung tur sumpah-sumpah dan (kami) menurunkan
atas kalian manna / nikmat dan salwa

Thaahaa:80
َووََٰعْدنَُٰكْم

إِذْ وََٰعْدنَا ُموَسىٰٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة َو
dan ketika kami menjanjikan Musa empat puluh malam Al-Baqarah:51 وََٰعْدنَا

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35 ُوِعَد

 ُقْل أَذَٰلَِك َخيٌْر أَْم َجنَُّة ٱْلُخْلِد ٱلَِّتى ُوِعَد
kamu hendaklah mengatakan apakah yang demikian itu kebaikan atau

surga pengekalan yang telah dijanjikan
Al-Furqon:15

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15

ذَا ِمن َقبُْل َلَقْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوَءابَآؤُنَا هَٰ
sesungguhnya diancam kami dan bapak-bapak kami ini dari sebelum

Al-
Mu'minuun:83 ُوِعْدنَا

ذَا نَْحُن َوَءابَآؤُنَا ِمن َقبُْل َلَقْد ُوِعْدنَا هَٰ
sesungguhnya diancam ini kami dan bapak-bapak kami dari sebelum

An-Naml:68

بَْل إِن يَِعُد ٱلظَّٰلُِموَن بَْعُضُهم بَْعًضا إاِلَّ ُغُروًرا
bahkan tidak menjanjikan orang-orang yang zalim sebagian mereka

bagian kecuali tipuan
Faathir:40 يَِعُد

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dia menjanjikan mereka dan dia memberi angan-angan kosong

kepada mereka dan tidak dia menjanjikan mereka syaitan kecuali
tipuan

An-Nisa:120
يَِعُدُهُم

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan tidak dia

menjanjikan mereka syaitan melainkan tipuan
Al-Isra:64

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dia menjanjikan mereka dan dia memberi angan-angan kosong

kepada mereka dan tidak dia menjanjikan mereka syaitan kecuali
tipuan

An-Nisa:120
يَِعُدُهْم
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َقاَل يََٰقْومِ أََلْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا
dia mengatakan hai kaumku bukankah menjanjikan kalian tuhan

kalian janji kebaikan
Thaahaa:86 يَِعْدُكْم

َوٱْليَْومِ ٱمْلَْوُعوِد
dan hari (ia[lk]) yang dijanjikan Al-Buruuj:2 ٱمْلَْوُعوِد

إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
sesungguhnya Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti perjanjian itu Ali-Imran:9 ٱمْلِيَعاَد

 إِنََّك اَل تُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
sesungguhnya kamu tidak kamu menyalahi perjanjian itu

Ali-Imran:194

 أَْو ُقطَِّعْت ِبِه ٱأْلَرُْض أَْو ُكلَِّم ِبِه ٱمْلَْوتَىٰ إِنَّ الـلَّـَه اَل يُْخلُِف ٱمْلِيَعاَد
atau dipotong-potong dengannya bumi atau benar-benar dibicara

dengannya kematian sesungguhnya Allah tidak dia
mkenyalahi/mengganti perjanjian itu

Arraad:31

 َوْعَد الـلَّـِه اَل يُْخلُِف الـلَّـُه ٱمْلِيَعاَد
janji Allah tidak dia mkenyalahi/mengganti Allah perjanjian itu

Az-Zumar:20

ِد َوٱلرَّْكُب أَْسفََل ِمنُكْم َوَلْو تََواَعدتُّْم َلٱْختََلفْتُْم ِفى ٱمْلِيعَٰ
dan kafilah (yang menunggangi) (ia[lk]) paling dibawah diantara
kalian dan sekiranya (kalian) saling mengadakan perjanjan pasti

kamu berselisih di dalam perjanjian itu

Al-Anfaal:42 ِد ٱمْلِيعَٰ

وََكذَٰلَِك أَنزَْلنَُٰه ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َوَصرَّفْنَا ِفيِه ِمَن ٱْلَوِعيِد
dan demikianlah (kami) turunkannya bacaan bahasa arab dan (kami)

telah ulang-ulang tentang (kebenaran) itu dari beberapa ancaman
Thaahaa:113 ٱْلَوِعيِد

وِر ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلَوِعيِد  َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala itu pada hari beberapa ancaman

Qaaf:20

ثُمَّ َصَدْقنَُٰهُم ٱْلَوْعَد فَأَنَجيْنَُٰهْم
kemudian benarkan/tepati mereka janji/ancaman maka (kami)

selamatkan mereka
Al-Anbiyaa':9 ٱْلَوْعَد

ذَا ٱْلَوْعُد َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman Yunus:48 ٱْلَوْعُد

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Anbiyaa':38

ُر ِخَصٌة أَبْصَٰ َوٱْقتَرََب ٱْلَوْعُد ٱْلَحقُّ فَِإذَا ِهىَ شَٰ
dan telah dekat janji/ancaman benar maka tiba-tiba dia (ia[pr]) yang

membelalak pandangan/mata
Al-Anbiyaa':97
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ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
An-Naml:71

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Saba':29

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
YaaSiin:48

ِدِقنَي ذَا ٱْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صَٰ َويَُقوُلوَن َمتَىٰ هَٰ
dan mereka mengatakan kapan, bilakah ini janji/ancaman jika adalah

kalian para yang membenarkan
Al-Mulk:25

إِنَُّهۥ َكاَن َصاِدَق ٱْلَوْعِد وََكاَن رَُسواًل نَِّبيًّا
sesungguhnya dia adalah dia (ia[lk]) yang membenarkan

janji/ancaman dan ia adalah seorang rasul seorang nabi
Maryam:54 ٱْلَوْعِد
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ض ع و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna ikrar, padan, harap, andalan,

penjaminan, cagar, gadaian, rungguh, kesetiaan, kejujuran, perjanjian,
keadaan buruk, keadaan sedih, keadaan jelek, kata, perkataan, kabar,
sabda, pesan, perintah, titah, nasihat, cakap, kata sandi, pepatah, tutur,

kecap, penuturan, sembah
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berjanji, menjanjikan,

memberi harapan, sanggup, memperjanjikan, menyanggupkan,
mencagarkan, minum untuk kesehatan, berjanji untuk kawin, menyusun

kata, memastikan, jamin, mengasuransikan, percaya, tanggung,
menimbulkan, melahirkan, menyebabkan, mengakibatkan,

memperkesankan

َمْوِعظٌَة فَِعظُوُهنَّ أََوَعظَْت أَِعظُُكم أَِعظَُك
nasehat / pelajaran

maka (mereka)
menasehati
mereka[pr]

apakah (kamu[lk])
memberi nasehat

memberi nasihat
kepada kalian

memberi nasehat
kepadamu

َوِعظُْهْم َوِعْدُهْم مَّْوِعظٌَة مَّْوِعظًَة َمْوِعظٌَة
dan kamu hendaklah
memberi pelajaran

mereka

dan kamu hendaklah
memberi pelajaran

mereka
nasehat / pelajaran nasehat / pelajaran nasehat / pelajaran

يَِعُدُكم َوٱمْلَْوِعظَِة َوَمْوِعظٌَة َوَمْوِعظًَة َوِعظُْهْم
dia memberi

pengajaran kepada
kalian

dan pelajaran dan pelajaran dan pelajaran
dan kamu hendaklah
memberi pelajaran

mereka

يَِعظُُكُم يَِعظُُكم يَِعُدُكْم يَِعُدُكُم يَِعُدُكم
dia menasehati

kalian
dia memberi

pengajaran kepada
kalian

dia memberi
pengajaran kepada

kalian
dia menasehati

kalian
dia memberi

pengajaran kepada
kalian
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يُوَعُظ يُوَعُدوَن يَِعظُُهۥ
dinasehati mereka diberikan nasehat memberi pelajaran kepadanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ِهلنَِي إِنِّىٓ أَِعظَُك أَن تَُكوَن ِمَن ٱْلجَٰ

sesungguhnya aku memberi nasehat kepadamu bahwaadalah kalian
dari/termasuk orang-orang yang jahil

Huud:46 أَِعظَُك
ُقْل إِنََّمآ أَِعظُُكم ِبوَِٰحَدٍة أَن تَُقوُموا۟ لِـلَّـِه َمثْنَىٰ َوفُرََٰدٰى

kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya hanyalah memberi
nasihat kepada kalian dengan satu bahwa kalian berdiri kepada Allah

dua dan sendiri-sendiri

Saba':46
أَِعظُُكم

َقاُلوا۟ َسَوآٌء َعَليْنَآ أََوَعظَْت
mereka berkata sama saja atas (kami) apakah (kamu[lk]) memberi

nasehat

Asy-
Syu'araa':136

أََوَعظَْت
َوٱلَِّٰتى تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َوٱْهُجُروُهنَّ ِفى ٱمْلََضاِجعِ َوٱْضِربُوُهنَّ

dan wanita-wanita yang kalian takut 'nusyuz'nya/kedurhakaan
mereka[pr] maka (mereka) menasehati mereka[pr] dan

pindahkan/pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan pukullah
mereka

An-Nisa:34
فَِعظُوُهنَّ

بِِّهۦ فََمن َجآَءهُۥ َمْوِعظٌَة مِّن رَّ
maka barang siapa dia telah sampai padanya nasehat / pelajaran dari

tuhannya
Al-Baqarah:275 َمْوِعظٌَة

وََكتَبْنَا َلُهۥ ِفى ٱأْلَْلَواحِ ِمن ُكلِّ َشىٍْء مَّْوِعظًَة
dan kami menetapkan baginya di dalam batu tulis dari setiap sesuatu

nasehat / pelajaran
Al-A'raaf:145 مَّْوِعظًَة

بُِّكْم يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس َقْد َجآَءتُْكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّ
wahai manusia sungguh telah dia telah datang kepada kalian nasehat /

pelajaran dari tuhan kalian
Yunus:57 مَّْوِعظٌَة

يْطَُٰن إاِلَّ ُغُروًرا َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan tidak dia

menjanjikan mereka syaitan melainkan tipuan
Al-Isra:64 َوِعْدُهْم

َوِعظُْهْم َوُقل لَُّهْم ِفىٓ أَنفُِسِهْم َقواْلًۢ بَلِيًغا
dan kamu hendaklah memberi pelajaran mereka dan katakanlah
kepada mereka di dalam / pada diri/jiwa-jiwa mereka perkataan

berbekas

An-Nisa:63 َوِعظُْهْم

َوَما َخْلفََها َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan tidak dibelakangnya dan pelajaran bagi orang-orang yang

melakukan ketaqwaan
Al-Baqarah:66 َوَمْوِعظًَة
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َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa (Kitab)
antara dua tangannya/sebelumnya dari taurat dan petunjuk dan

pelajaran bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Maidah:46

َوَمثاًَل مَِّن ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكْم َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan perumpamaan dari orang-orang yang mereka melewati dari
sebelum kalian dan pelajaran bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan

An-Nuur:34

ذَا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتَِّقنَي هَٰ
ini tambahan penerangan bagi manusia dan petunjuk dan pelajaran

bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:138 َوَمْوِعظٌَة

َوَمْوِعظٌَة َوِذْكَرٰى لِْلُمؤِْمِننَي
dan pelajaran dan pelajaran bagi para yang beriman

Huud:120

ٱْدُع إَِلىٰ َسِبيِل َربَِّك ِبٱْلِحْكَمِة َوٱمْلَْوِعظَِة ٱْلَحَسنَِة
kalian hendaklah menyeru kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran kebaikan
An-Nahl:125 َوٱمْلَْوِعظَِة

نُْه َوفَْضاًل ْغِفرَةً مِّ َوالـلَّـُه يَِعُدُكم مَّ
dan Allah dia memberi pengajaran kepada kalian tempat / waktu

ampunan dari padanya dan karunia
Al-Baqarah:268 يَِعُدُكم

يْطَُٰن يَِعُدُكُم ٱْلفَْقَر َويَأُْمرُُكم ِبٱْلفَْحَشآِء ٱلشَّ
syaitan dia menasehati kalian kemiskinan dan dia menyuruh kalian

dengan berbuat kejahatan
Al-Baqarah:268 يَِعُدُكُم

إِذْ يَِعُدُكُم الـلَّـُه إِْحَدى ٱلطَّآِئفَتنَْيِ أَنََّها َلُكْم َو
dan ketika dia menasehati kalian Allah salah satu dua golongan itu

bahwasanya ia bagi kalian
Al-Anfaal:7

إِن يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكم بَْعُض ٱلَِّذى يَِعُدُكْم َو
dan jika dia adalah (ia[lk]) yang membenarkan ditimpa kalian[lk]

sebagian yang dia memberi pengajaran kepada kalian
Ghafir:28 يَِعُدُكْم

مَِّن ٱْلِكتَِٰب َوٱْلِحْكَمِة يَِعظُُكم ِبِهۦ
dari kitab dan hikmah dia memberi pengajaran kepada kalian

dengannya
Al-Baqarah:231 يَِعظُُكم

ا يَِعظُُكم ِبِهۦٓ إِنَّ الـلَّـَه ِنِعمَّ
sesungguhnya Allah sebaik-baiknya dia memberi pengajaran kepada

kalian dengannya
An-Nisa:58

يَِعظُُكُم الـلَّـُه أَن تَُعوُدوا۟ مِلِثْلِِهۦٓ أَبًَدا إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia menasehati kalian Allah bahwamenjanjikan agar sepertinya

selama-lamanya jika adalah kalian para yang beriman
An-Nuur:17 يَِعظُُكُم

6164

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

ُروَن يَِعظُُكْم َلَعلَُّكْم تَذَكَّ
dia memberi pengajaran kepada kalian agar supaya kalian kalian

ingat
An-Nahl:90 يَِعظُُكْم

ُن لِٱبِْنِهۦ َوُهَو يَِعظُُهۥ إِذْ َقاَل ُلْقمَٰ َو
dan ketika dia mengatakan luqmân kepada anaknya dan dia memberi

pelajaran kepadanya
Luqman:13 يَِعظُُهۥ

اَعَة إِمَّا ٱلسَّ َحتَّىٰٓ إِذَا َرأَْوا۟ َما يُوَعُدوَن إِمَّا ٱْلَعذَاَب َو
sehingga apabila (mereka) melihat apa mereka diberikan nasehat

maupun azab / siksa dan maupun kiamat
Maryam:75 يُوَعُدوَن

 ُقل رَّبِّ إِمَّا تُِريَنِّى َما يُوَعُدوَن
kamu hendaklah mengatakan Tuhan adapun/jika telah diperlihatkan

kepadaku apa mereka diberikan nasehat

Al-
Mu'minuun:93

 ثُمَّ َجآَءُهم مَّا َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
kemudian ia datang kepada mereka apa (azab) adalah mereka mereka

diberikan nasehat

Asy-
Syu'araa':206

 فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Az-Zukhruf:83

ْدِق ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن  َوْعَد ٱلصِّ
janji benar yang adalah mereka mereka diberikan nasehat

Al-Ahqaaf:16

 واََل تَْستَْعجِل لَُّهْم َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن
dan jangan minta menyegerakan bagi mereka seakan-akan mereka

pada hari (mereka) melihat apa yang mereka diberikan nasehat
Al-Ahqaaf:35

 فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن يَْوِمِهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

pada hari mereka yang mereka diberikan nasehat

Adz-
Dzaariyaat:60

 فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Al-Ma'arij:42

 ذَٰلَِك ٱْليَْوُم ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
itu hari yang adalah mereka mereka diberikan nasehat

Al-Ma'arij:44

 َحتَّىٰٓ إِذَا َرأَْوا۟ َما يُوَعُدوَن
sehingga apabila/tatkala (mereka) melihat apa mereka diberikan

nasehat
Al-Jinn:24

ذَٰلَِك يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن ِمنُكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
itu dinasehati dengannya orang adalah dia diantara kalian mereka

mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Al-Baqarah:232 يُوَعُظ
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ذَٰلُِكْم يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
yang demikian itu bagi kalian dinasehati dengannya orang adalah dia

mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Ath-Thalaaq:2

َوَلْو أَنَُّهْم فََعُلوا۟ َما يُوَعظُوَن ِبِهۦ
dan kalau sesungguhnya mereka mereka melakukan apa/pelajaran

mereka diberikan nasehat dengannya
An-Nisa:66 يُوَعظُوَن

أَْم َلْم تَُكن مَِّن ٱْلوَِٰعِظنَي
atau tidak adalah dari orang-orang yang memberi nasehat

Asy-
Syu'araa':136 ٱْلوَِٰعِظنَي
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و ع و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pengetahuan, keinsafan,

realisasi, penglaksanaan, ketepatan, perasaan halus, kesanggupan merasa,
sifat lekas tersinggung

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengumpulkan, memungut,
berkumpul, berkerumun, menghimpunkan, berkelompok, mengambil,
mengangkat, menagih, menampung, terkumpul, menarik, membendel,

menahan, memelihara, menguasai, menyewa, menggaji, menyimpan dlm
hati

وَِعآِء وَِٰعيٌَة َوتَِعيََهآ فَأَْوَعىٰٓ ِبأَْوِعيَِتِهْم
karung/wadah (ia[lk]) yang

menjaga/memperhatikan
dan menjaganya /

memperhatikannya lalu (dia) jagalah dengan karung-
karung mereka

يُوُعوَن
dijaga

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَبََدأَ ِبأَْوِعيَِتِهْم َقبَْل وَِعآِء أَِخيِه
maka (Yusuf) mulai dengan karung-karung mereka sebelum

karung/wadah saudaranya
Yusuf:76 ِبأَْوِعيَِتِهْم

َوَجَمعَ فَأَْوَعىٰٓ
dan (ia) mengumpulkan lalu (dia) jagalah Al-Ma'arij:18 فَأَْوَعىٰٓ

لِنَْجَعَلَها َلُكْم تَذِْكرَةً َوتَِعيََهآ أُذٌُن وَِٰعيٌَة
karena akan menjadikannya bagi kalian peringatan/pengajaran dan

menjaganya / memperhatikannya apa yang didengarnya (ia[lk]) yang
menjaga/memperhatikan

Al-Haaqqah:12
َوتَِعيََهآ

لِنَْجَعَلَها َلُكْم تَذِْكرَةً َوتَِعيََهآ أُذٌُن وَِٰعيٌَة
karena akan menjadikannya bagi kalian peringatan/pengajaran dan

menjaganya / memperhatikannya apa yang didengarnya (ia[lk]) yang
menjaga/memperhatikan

Al-Haaqqah:12 وَِٰعيٌَة
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فَبََدأَ ِبأَْوِعيَِتِهْم َقبَْل وَِعآِء أَِخيِه
maka (Yusuf) mulai dengan karung-karung mereka sebelum

karung/wadah saudaranya
Yusuf:76 وَِعآِء

ثُمَّ ٱْستَْخرََجَها ِمن وَِعآِء أَِخيِه
kemudian (ia) mohon keluar daripadanya dari karung/wadah

saudaranya
Yusuf:76

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبَما يُوُعوَن
dan Allah paling mengetahui terhadap apa dijaga Al-Inshiqaaq:23 يُوُعوَن
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د ف و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna perwakilan, perutusan,

penyerahan, deputasi, pengutusan, kedutaan, legasi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوفًْدا
perutusan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِن َوفًْدا يَْوَم نَْحُشُر ٱمْلُتَِّقنَي إَِلى ٱلرَّْحمَٰ
pada hari mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada

pemurah perutusan
Maryam:85 َوفًْدا
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ر ف و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna lanjutan yang baik, kebaikan

yang berkesinabungan,
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

مَّْوفُوًرا
yang dicukupkan/dipenuhi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَآؤُُكْم َجزَآًء مَّْوفُوًرا
maka sesungguhnya neraka jahanam balasan kalian[lk] balasan yang

dicukupkan/dipenuhi
Al-Isra:63 مَّْوفُوًرا
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ق ف و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna persetujuan,keserasian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyeimbangkan,
menyamakan, mempertandingkan, mempersamakan, menandingkan,

memukul rata, mempersama-samakan, sesuai, selaras, cocok, serasi, seia,
memberi, menyampaikan, seia sekata, sependapat, sependirian

يَُوفِِّق وِفَاًقا َوتَْوِفيًقا تَْوِفيِقىٓ
dia akan memberi taufik setimpal dan perdamaian yang

sempurna taufik bagiku

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو َوَما تَْوِفيِقىٓ إاِلَّ ِبالـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
dan tidak taufik bagiku melainkan/kecuali dengan Allah atasnya (aku)

supaya bertawakkal dan kepadaNya aku kembali
Huud:88 تَْوِفيِقىٓ

نًا َوتَْوِفيًقا إِْن أَرَْدنَآ إآِلَّ إِْحسَٰ
sekali-kali tidak kami menghendaki kecuali/selain perwujudan dalam

perbuatan baik dan perdamaian yang sempurna
An-Nisa:62 َوتَْوِفيًقا

َجزَآًء وِفَاًقا
balasan setimpal An-Naba:26 وِفَاًقا

يَُوفِِّق الـلَّـُه بَيْنَُهَمآ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا
dia akan memberi taufik Allah diantara mereka berdua sesungguhnya

Allah adalah dia sangat pandai maha mengetahui
An-Nisa:35 يَُوفِِّق

6171

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#3
http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


Kosakata AlQuran

و ف و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna janji, ikrar, padan, harap,

pertunangan, perjanjian, pertempuran, perjanjian pemakaian
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memenuhi, melaksanakan,

menunaikan, menepati, menyelesaikan, mengabulkan, menetapi,
memperturuntukan, memakbulkan, berjanji, menjanjikan, memberi

harapan, sanggup, memperjanjikan, menyanggupkan

يُوِفُضوَن
dipercepat

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكأَنَُّهْم إَِلىٰ نُُصٍب يُوِفُضوَن
seakan-akan mereka kepada berhala-berhala dipercepat Al-Ma'arij:43 يُوِفُضوَن
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Kosakata AlQuran

ي ف و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna loyal, taat, bakti, perusahaan,

firma, tegas, keras, ketat, kuat, teguh, kukuh, tetap, erat, tangguh, tandas,
tepat, sebenarnya, persis dgn kenyataan, jujur, tulus ikhlas, tulus, tulus

hati, menurut kenyataan, yg selalu mengatakan sebenarnya, benar, betul,
cocok, sejati, hakiki, sungguh, sah, pas, konstan, ajek, panggeng, terus-

menerus, terus-terusan, kesatuan yg konstan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

تَتََوفَّىُٰهُم أُوِفى أُوِف أَْوفُوا۟ أَْوفَىٰ
(kamu) mewafatkan

mereka
aku

menyempurnakan
aku

menyempurnakan
kalian hendaklah
menyempurnakan dia menepati

تََوفَّىُٰهُم تََوفَِّنى تََوفَّتُْهُم تََوفَّتُْه تَتََوفَّىُٰهُم
dia mewafatkan

mereka
(kamu) supaya

mewafatkan aku
(kamu) supaya

mewafatkan mereka
dia supaya

mewafatkannya
(kamu) mewafatkan

mereka

۟ فَأَْوفُوا تَُوفَّىٰ تَُوفَّْوَن تََوفَّيْتَِنى تََوفَّىُٰهُم
maka kalian
hendaklah

menyempurnakan
dia membalas

dengan sempurna
kalian

disempurnakan
kamu mewafatkan

aku
dia mewafatkan

mereka

مَلَُوفُّوُهْم فَيَُوفِّيِهْم فََوفَّىُٰه فَأَْوِف فَأَْوفُوا۟
pasti akan

menyempurnakan
mereka

maka dia
mewafatkan mereka

lalu
mencukupkannya

maka
sempurnakanlah

maka kalian
hendaklah

menyempurnakan

نَتََوفَّيَنََّك ُمتََوفِّيَك لِيَُوفِّيَُهْم َليَُوفِّيَنَُّهْم مَلَُوفُّوُهْم
supaya mewafatkan

kamu
yang akan

mewafatkan kamu
karena

disempurnakan
mereka

pasti akan
menyempurnakan

mereka

pasti akan
menyempurnakan

mereka

َوتَُوفَّىٰ َوتََوفَّنَا َوأَْوفُوا۟ نَُوفِّ نَتََوفَّيَنََّك
dan

dipenuhi/disempurnakan
(olehnya)

dan kamu
hendaklah

mewafatkan
kami

dan kalian
sempurnakanlah dipenuhi/disempurnakan

supaya
mewafatkan

kamu
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Kosakata Al-Quran

َوُوفِّيَْت َوْليُوفُوا۟ َولِيَُوفِّيَُهْم َوفَّىٰٓ َوتَُوفَّىٰ
dan dia telah

disempurnakan
dan hendaklah
disempurnakan

dan bagi
disempurnakan

mereka
mesempurnakan

dan
dipenuhi/disempurnakan

(olehnya)

يَتََوفَّىُٰكم يَتََوفَّى يَتََوفَّْونَُهْم َوٱمْلُوفُوَن َوُوفِّيَْت
dia mewafatkan

kalian
menjadi

mewafatkan
menjadi

mewafatkan mereka
dan orang-orang
yang menepati

dan dia telah
disempurnakan

يُتََوفَّْوَن يَْستَْوفُوَن يَتََوفَّىُٰهنَّ
mereka diwafatkan kelak akan menyempurnakan dia mewafatkan mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بََلىٰ َمْن أَْوفَىٰ ِبَعْهِدِهۦ
ya/benar siapa/orang dia menepati janjinya Ali-Imran:76 أَْوفَىٰ

َوٱْلُقرَْءاِن َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَعْهِدِهۦ ِمَن الـلَّـِه
dan Al Quran dan siapakah dia menepati janjinya dari Allah

At-Taubah:111

َهَد َعَليُْه الـلَّـَه فََسيُؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما َوَمْن أَْوفَىٰ ِبَما عَٰ
dan barang siapa dia menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan

atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala sangat berlipat
ganda

Al-Fath:10

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَْوفُوا۟ ِبٱْلُعُقوِد
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

menyempurnakan dengan/akan janji-janji
Al-Maidah:1 ۟ أَْوفُوا

 َوِبَعْهِد الـلَّـِه أَْوفُوا۟
dan dengan janji Allah kalian hendaklah menyempurnakan

Al-An'aam:152

َويََٰقْومِ أَْوفُوا۟ ٱمْلِْكيَاَل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط
dan hai kaumku kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan

timbangan dengan adil
Huud:85

أَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل واََل تَُكونُوا۟ ِمَن ٱمْلُْخِسِريَن
kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan janganlah adalah

kalian dari/termasuk orang-orang yang merugikan

Asy-
Syu'araa':181

َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِدٓى أُوِف ِبَعْهِدُكْم
dan kalian sempurnakanlah dengan janji aku menyempurnakan

dengan janji kepada kalian
Al-Baqarah:40 أُوِف
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KosakataAlQuran

أاََل تََرْوَن أَنِّىٓ أُوِفى ٱْلَكيَْل َوأَنَا۠ َخيُْر ٱمْلُنزِلِنَي
tidaklah (kalian) melihat bahwasanya aku aku menyempurnakan

sukatan dan aku sebaik-baik pemberi tempat turun
Yusuf:59 أُوِفى

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan zalim diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:28 تَتََوفَّىُٰهُم

ٱلَِّذيَن تَتََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة طَيِِّبنَي يَُقوُلوَن َسلٌَٰم َعَليُْكُم
orang-orang yang (kamu) mewafatkan mereka malaikat-malaikat

dalam keadaan baik/suci mereka mengatakan
kehormatan/kesejahteraan atas kalian

An-Nahl:32

تََوفَّتُْه رُُسُلنَا َوُهْم اَل يُفَرِّطُوَن
dia supaya mewafatkannya utusan-utusan kami dan mereka tidak

mereka malalaikan
Al-An'aam:61 تََوفَّتُْه

فََكيَْف إِذَا تََوفَّتُْهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَٰرَُهْم
maka bagaimana apabila (kamu) supaya mewafatkan mereka

malaikat-malaikat mengadakan wajah-wajah mereka dan punggung
mereka

Muhammad:27
تََوفَّتُْهُم

لِِحنَي ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة تََوفَِّنى ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
di dalam dunia dan akhirat (kamu) supaya mewafatkan aku yang

sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan temukanlah aku dengan
orang-orang yang saleh

Yusuf:101
تََوفَِّنى

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََوفَّىُٰهُم ٱمْلَلَِٰٓئَكُة ظَامِلِىٓ أَنفُِسِهْم
sesungguhnya orang-orang yang dia mewafatkan mereka malaikat-

malaikat (keadaan) menganiaya diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nisa:97 تََوفَّىُٰهُم

ا تََوفَّيْتَِنى ُكنَت أَنَت ٱلرَِّقيَب َعَليِْهْم فََلمَّ
maka setelah kamu mewafatkan aku adalah kamu Engkau pengawas

atas mereka
Al-Maidah:117 تََوفَّيْتَِنى

إِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجورَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َو
dan sesungguhnya hanyalah kalian disempurnakan pahala kalian pada

hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:185 تَُوفَّْوَن

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Al-Baqarah:281 تَُوفَّىٰ

ثُمَّ تَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت
kemudian dia membalas dengan sempurna tiap jiwa/orang apa ia

telah mengusahakan
Ali-Imran:161

فَأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل َوٱمْلِيزَاَن
maka kalian hendaklah menyempurnakan takaran dan timbangan Al-A'raaf:85 ۟ فَأَْوفُوا
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KosakataAlQuran

َعٍة مُّزَْجىٍٰة فَأَْوِف َلنَا ٱْلَكيَْل َوِجئْنَا ِبِبضَٰ
dan kami mendatangkan dengan barang-barang yang tidak dihargai

maka sempurnakanlah bagi kami sukatan
Yusuf:88 فَأَْوِف

َوَوَجَد الـلَّـَه ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُهۥ َوالـلَّـُه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan (ia) mendapatkan Allah di sisi-nya lalu mencukupkannya

perhitungannya dan Allah amat cepat perhitungan
An-Nuur:39 فََوفَّىُٰه

فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َوالـلَّـُه اَل يُِحبُّ ٱلظَّٰلِِمنَي
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan Allah tidak dia

menyukai yang mendzalmi
Ali-Imran:57 فَيَُوفِّيِهْم

فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َويَِزيُدُهم مِّن فَْضلِِهۦ
maka dia mewafatkan mereka pahala mereka dan menambah mereka

dari karunianya
An-Nisa:173

إِنَّا مَلَُوفُّوُهْم نَِصيبَُهْم َغيَْر َمنُقوٍص َو
dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan mereka bagian

mereka tidak / bukan / selain (ia[lk]) yang dikurangi
Huud:109 مَلَُوفُّوُهْم

َلُهْم َّا َليَُوفِّيَنَُّهْم َربَُّك أَْعمَٰ إِنَّ ُكالًّ ملَّ َو
dan sesungguhnya kami setiap tentu pasti akan menyempurnakan

mereka tuhanmu perbuatan-perbuatan mereka
Huud:111 َليَُوفِّيَنَُّهْم

لِيَُوفِّيَُهْم أُُجورَُهْم َويَِزيَدُهم مِّن فَْضلِِهۦٓ
karena disempurnakan mereka pahala mereka dan (ia) menambah

mereka dari karunianya
Faathir:30 لِيَُوفِّيَُهْم

إِذْ َقاَل الـلَّـُه يَِٰعيَسىٰٓ إِنِّى ُمتََوفِّيَك َورَاِفُعَك إَِلىَّ
ketika dia mengatakan Allah hai Isa sesungguhnya aku yang akan

mewafatkan kamu dan dia yang mengangkat kamu kepadaku
Ali-Imran:55 ُمتََوفِّيَك

إِمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك َو
dan adapun/jika telah diperlihatkan kepadamu sesudah yang
mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu

Yunus:46 نَتََوفَّيَنََّك
إِن مَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك  َو

dan jika apa telah diperlihatkan kepadamu sebagian yang
mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu

Arraad:40

فَِإمَّا نُِريَنََّك بَْعَض ٱلَِّذى نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإَليْنَا يُرَْجُعوَن
maka adapun telah diperlihatkan kepadamu sebagai yang

mengancamkan pada mereka atau supaya mewafatkan kamu maka
kepada (kami) mereka dikembalikan

Ghafir:77
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َلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُبَْخُسوَن نَُوفِّ إَِليِْهْم أَْعمَٰ
dipenuhi/disempurnakan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka
didalamnya/didunia dan mereka didalamnya/didunia tidak dirugikan

Huud:15 نَُوفِّ
َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِدٓى أُوِف ِبَعْهِدُكْم

dan kalian sempurnakanlah dengan janji aku menyempurnakan
dengan janji kepada kalian

Al-Baqarah:40 ۟ َوأَْوفُوا
َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل َوٱمْلِيزَاَن ِبٱْلِقْسِط

dan kalian sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil
Al-An'aam:152

َهدتُّْم َوأَْوفُوا۟ ِبَعْهِد الـلَّـِه إِذَا عَٰ
dan kalian sempurnakanlah dengan janji Allah apabila (kalian)

semakin menjanjikan
An-Nahl:91

َحتَّىٰ يَبُْلغَ أَُشدَّهُۥ َوأَْوفُوا۟ ِبٱْلَعْهِد إِنَّ ٱْلَعْهَد َكاَن َمْسـُٔواًل
sehingga sampai dewasanya dan kalian sempurnakanlah janji

sesungguhnya janji adalah dia orang yang ditanya
Al-Isra:34

َوأَْوفُوا۟ ٱْلَكيَْل إِذَا ِكْلتُْم َوزِنُوا۟ ِبٱْلِقْسطَاِس
dan kalian sempurnakanlah takaran apabila (kalian) menakar

(mereka) menimbang dengan adil/neraca
Al-Isra:35

وََكفِّْر َعنَّا َسيِّـَٔاِتنَا َوتََوفَّنَا َمعَ ٱأْلَبْرَاِر
dan kamu hendaklah menghapuskan dari kami kesalahan-kesalahan
kami dan kamu hendaklah mewafatkan kami bersama orang-orang

yang baik

Ali-Imran:193
َوتََوفَّنَا

َربَّنَآ أَفْرِغْ َعَليْنَا َصبًْرا َوتََوفَّنَا ُمْسلِِمنَي
ya tuhan kami kamu hendaklah menuangkan atas kami kesabaran dan

kamu hendaklah mewafatkan kami orang-orang yang berserah diri
Al-A'raaf:126

َوتَُوفَّىٰ ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dipenuhi/disempurnakan (olehnya) tiap jiwa/orang apa dia

membuat dan mereka tidak mereka dianiaya
An-Nahl:111 َوتَُوفَّىٰ

إِبْرَِٰهيَم ٱلَِّذى َوفَّىٰٓ َو
dan Ibrahim yang mesempurnakan An-Najm:37 َوفَّىٰٓ

َلُهْم َوُهْم اَل يُظَْلُموَن َولِيَُوفِّيَُهْم أَْعمَٰ
dan bagi disempurnakan mereka perbuatan-perbuatan mereka dan

mereka tidak mereka dianiaya
Al-Ahqaaf:19 َولِيَُوفِّيَُهْم

ثُمَّ ْليَْقُضوا۟ تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا۟ نُذُورَُهْم َوْليَطَّوَّفُوا۟ ِبٱْلبَيِْت ٱْلَعِتيِق
kemudian hendaklah menghilangkan kotoran mereka dan hendaklah

disempurnakan nadzar mereka dan hendaklahbertawaf di rumah
kuno/tua

Al-Hajj:29
۟ َوْليُوفُوا
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َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َكَسبَْت َوُهْم اَل يُظَْلُموَن
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa ia telah

mengusahakan dan mereka tidak mereka dianiaya
Ali-Imran:25 َوُوفِّيَْت

َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت
dan dia telah disempurnakan tiap jiwa/orang apa dia membuat

Az-Zumar:70

۟ َهُدوا َوٱمْلُوفُوَن ِبَعْهِدِهْم إِذَا عَٰ
dan orang-orang yang menepati pada janji mereka apabila perjanjian Al-Baqarah:177 َوٱمْلُوفُوَن

َحتَّىٰٓ إِذَا َجآَءتُْهْم رُُسُلنَا يَتََوفَّْونَُهْم
sehingga apabila dia datang kepada mereka utusan-utusan kami

menjadi mewafatkan mereka
Al-A'raaf:37 يَتََوفَّْونَُهْم

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ يَتََوفَّى ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika menjadi

mewafatkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Anfaal:50 يَتََوفَّى

الـلَّـُه يَتََوفَّى ٱأْلَنفَُس ِحنَي َمْوِتَها
Allah menjadi mewafatkan jiwa ketika kematiannya

Az-Zumar:42

َوُهَو ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكم ِبٱلَّيِْل َويَْعَلُم َما َجرَْحتُم ِبٱلنََّهاِر
dan dia yang dia mewafatkan kalian di malam hari dan dia

mengetahui apa kalian mengerjakan pada siang hari
Al-An'aam:60 يَتََوفَّىُٰكم

َل ِبُكْم َلُك ٱمْلَْوِت ٱلَِّذى وُكِّ ُقْل يَتََوفَّىُٰكم مَّ
kamu hendaklah mengatakan dia mewafatkan kalian malaikat mati

yang diserahi dengan/kepada kalian
As-Sajdah:11

َولَِٰكْن أَْعبُُد الـلَّـَه ٱلَِّذى يَتََوفَّىُٰكْم َوأُِمرُْت
akan tetapi sembah Allah yang dia mewafatkan kalian dan (aku)

diperintahkan
Yunus:104 يَتََوفَّىُٰكْم

َوالـلَّـُه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّىُٰكْم َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
dan Allah ia menciptakan kalian kemudian dia mewafatkan kalian
dan diantara kamu orang dia ditolak kepada melemah / hina umur

An-Nahl:70

فَِإن َشِهُدوا۟ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِفى ٱْلبُيُوِت َحتَّىٰ يَتََوفَّىُٰهنَّ ٱمْلَْوُت
maka jika mereka mempersaksikan maka kalian hendaklah menahan

mereka di dalam rumah-rumah sehingga/sampai dia mewafatkan
mereka kematian

An-Nisa:15
يَتََوفَّىُٰهنَّ

ٱلَِّذيَن إِذَا ٱْكتَاُلوا۟ َعَلى ٱلنَّاِس يَْستَْوفُوَن
orang-orang yang apabila mereka menerima takaran atas/terhadap

manusia (orang lain) kelak akan menyempurnakan
Al-Mutaffifiin:2 يَْستَْوفُوَن
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َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:234 يُتََوفَّْوَن

َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَزْوًَٰجا
dan orang-orang yang mereka diwafatkan diantara kalian dan

(mereka) meninggalkan berpasangan
Al-Baqarah:240

فَِإنَّا َخَلْقنَُٰكم مِّن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِلىٰٓ أَرْذَِل ٱْلُعُمِر
maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah kemudian
dari setetes mani dan diantara kamu orang diwafatkan dan diantara

kamu orang dia ditolak sampai melemah / hina umur

Al-Hajj:5
يُتََوفَّىٰ

ثُمَّ لِتَُكونُوا۟ ُشيُوًخا َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّىٰ ِمن َقبُْل
kemudian agar kalian menjadi tua dan diantara kamu orang

diwafatkan dari sebelum
Ghafir:67

ٱلَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد الـلَّـِه واََل يَنُقُضوَن ٱمْلِيثََٰق
orang-orang yang disempurnakan dengan janji Allah dan tidak

merusak perjanjian
Arraad:20 يُوفُوَن

يُوفُوَن ِبٱلنَّذِْر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّهُۥ ُمْستَِطيًرا
disempurnakan dengan nazar dan takut hari adalah dia

bahayanya/azabnya yang terbang kemana-mana
Al-Insaan:7

يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنتُْم اَل تُظَْلُموَن
dia menyempurnakan kepadamu dan kalian tidak kalian dianiaya Al-Baqarah:272 يَُوفَّ

يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنتُْم اَل تُظَْلُموَن
dia menyempurnakan kepadamu dan kalian tidak kalian dianiaya

Al-Anfaal:60

ِبُروَن أَْجرَُهم ِبَغيِْر ِحَساٍب إِنََّما يَُوفَّى ٱلصَّٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyempurnakan orang-orang yang

sabar pahala mereka dengan tidak/tanpa perhitungan
Az-Zumar:10 يَُوفَّى

يَْوَمِئٍذ يَُوفِّيِهُم الـلَّـُه ِدينَُهُم ٱْلَحقَّ
pada hari itu disempurnakan mereka Allah agama mereka

sebenarnya/semestinya
An-Nuur:25 يَُوفِّيِهُم

ثُمَّ يُْجزَىُٰه ٱْلَجزَآَء ٱأْلَْوفَىٰ
kemudian (ia) diberi balasan kepadanya balasan cukup/sempurna An-Najm:41 ٱأْلَْوفَىٰ
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ب ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kegelapan, peredaran,

lintasan, edaran, lingkaran, kitaran, stopkontak, rongga, sendi, sok,
persendian

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memudarkan, mengorbitkan,
mengitari, melontarkan

َوَقَب
(ia) gelap

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إِذَا َوَقَب
dan dari kejahatan (ia[lk]) yang menutup / gelap gulita apabila (ia)

gelap
Al-Falaq:3 َوَقَب
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ت ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna saat, masa, kali, jam,

kesempatan, jaman, kala, musim, waktu luang, tahun, tempo, rentak, usia,
umur, pukul, berkenaan dgn waktu, waktu bekerja, waktu datangnya,

waktu terluang, waktu berangkat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memilih waktu, menentukan

waktu, mengukur waktu, mengatur, menyesuaikan, menyetel

ِيقَِٰتنَا ملِّ لَِوْقِتَهآ مِلِيقَِٰتنَا مِلِيقَِٰت أُقِّتَْت
untuk waktu yang

Kami tentukan bagi waktunya pada waktu yang
Kami tentukan pada waktu-waktu ditetapkan waktunya

ِميقَٰتُُهْم ِميقَُٰت ِميقَٰتًا َموَِٰقيُت ِيقَِٰتنَا ملِّ
waktu mereka waktu yang

ditentukan
waktu yang
ditentukan

tanda-tanda waktu
tertentu

untuk waktu yang
Kami tentukan

ٱْلَوْقِت ْوُقوتًا مَّ
waktu (kb) yang ditentukan waktunya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَا ٱلرُُّسُل أُقِّتَْت َو
dan apabila para orang rasul ditetapkan waktunya Al-Mursalaat:11 أُقِّتَْت

ْعُلومٍ َحرَةُ مِلِيقَِٰت يَْومٍ مَّ فَُجِمعَ ٱلسَّ
maka telah dikumpulkan para penyihir pada waktu-waktu hari (ia[lk]

yang diketahui
Asy-Syu'araa':38 مِلِيقَِٰت

َا َجآَء ُموَسىٰ مِلِيقَِٰتنَا وََكلََّمُهۥ َربُُّهۥ َوملَّ
dan tatkala dia datang Musa pada waktu yang Kami tentukan dan dia

telah benar-benar berfirman kepadanya tuhannya
Al-A'raaf:143 مِلِيقَِٰتنَا

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ اَل يَُجلِّيَها لَِوْقِتَهآ إاِلَّ ُهَو ثَُقَلْت ِفى ٱلسَّ
tidak diungkapkannya bagi waktunya kecuali dia dia memberatkan di

dalam langit dan bumi
Al-A'raaf:187 لَِوْقِتَهآ
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آ أََخذَتُْهُم ٱلرَّْجفَُة َوٱرَْحْمنَا َوأَنَت َخيُْر ِيقَِٰتنَا فََلمَّ َوٱْختَاَر ُموَسىٰ َقْوَمُهۥ َسبِْعنَي رَُجاًل ملِّ
ٱْلغَِٰفِريَن

dan memilih Musa kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk waktu
yang Kami tentukan maka ketika (ia[pr]) menimpa mereka

goncangan/gempa dan berilah kami rahmat dan Engkau sebaik-baik
pemberi ampun

Al-A'raaf:155

ِيقَِٰتنَا ملِّ

ُقْل ِهىَ َموَِٰقيُت لِلنَّاِس َوٱْلَحجِّ
kamu hendaklah mengatakan dia tanda-tanda waktu tertentu bagi

manusia dan (ibadah) haji
Al-Baqarah:189 َموَِٰقيُت

إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل َكاَن ِميقَٰتًا
sesungguhnya pada hari putusan adalah dia waktu yang ditentukan An-Naba:17 ِميقَٰتًا

فَتَمَّ ِميقَُٰت َربِِّهۦٓ أَْربَِعنَي َليَْلًة
maka dia sempurnakan waktu yang ditentukan tuhannya empat puluh

malam
Al-A'raaf:142 ِميقَُٰت

إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل ِميقَٰتُُهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya pada hari putusan waktu mereka mereka semuanya Ad-Dukhaan:40 ِميقَٰتُُهْم

ْعُلومٍ مَلَْجُموُعوَن إَِلىٰ ِميقَِٰت يَْومٍ مَّ
sungguh mereka orang yang dikumpulkan atas waktu-waktu tertentu

hari (ia[lk])yang diketahui
Al-Waqi'a:50 ِميقَِٰت

ْوُقوتًا َلٰوةَ َكانَْت َعَلى ٱمْلُؤِْمِننَي ِكتَٰبًا مَّ إِنَّ ٱلصَّ
sesungguhnya sholat adalah ia atas/terhadap orang-orang yang

beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktunya
An-Nisa:103 ْوُقوتًا مَّ

إَِلىٰ يَْومِ ٱْلَوْقِت ٱمْلَْعُلومِ
sampai hari waktu (kb) (ia[lk]) yang diketahui / ditentukan Al-Hijr:38 ٱْلَوْقِت

إَِلىٰ يَْومِ ٱْلَوْقِت ٱمْلَْعُلومِ
sampai pada hari waktu (kb) (ia[lk]) yang diketahui / ditentukan

Shaad:81
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ح ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tdk senonoh, kasar, tambung,

primitif, mentah, keras, kuat, hebat, cekak, bersahaja, sederhana, selamba,
bapet, yg tdk tahu adat, tdk sopan, lancang, kurang ajar, galak, yg tdk

tahu malu, brutal, angkara, biadab, besar mulut, tebal muka, terbuat dr
kuningan, menyolok, ribut, menyolok mata, kurang sopan, yg tdk

menghormati, yg tdk berhubung dgn, tdk ada hubungannya, di luar pokok
persoalan, di luar pokok pembicaraan, yg tdk mengenai pokok

persoalannya, yg menyimpang dr yg biasa, cakep, gembira, tampan,
sembrono, bermulut usil, pandai ngomong, lancang mulut, berani, tegas,

gagah, jelas, bahadur, curam, penggosok, ampelas, alat pengempelas,
kesat, bajingan, bangsat, penipu, jahil, anak bandel, brandal, bajul, gajul,

banyol, perampok, penyamun, berandal, anak nakal, pemalas
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َلوَِٰقحَ
sungguh-sungguh (ia[lk]) yang mengawinkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآِء َمآًء يَٰحَ َلوَِٰقحَ فَأَنزَْلنَا ِمَن ٱلسَّ َوأَرَْسْلنَا ٱلرِّ
dan kami telah utus/meniup angin sungguh-sungguh (ia[lk]) yang

mengawinkan lalu kami menurunkanlah dari langit air
Al-Hijr:22 َلوَِٰقحَ
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د ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna bahan bakar, kebakaran,

semangat, tungku, bara, gejolak, dapur, demam
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengisi dgn bahan bakar,

memecat, melepaskan, membakar, menyalakan, merangsang, membedil,
memetik, melemparkan

َوُقوُدَها َوُقوُد فَأَْوِقْد تُوِقُدوَن أَْوَقُدوا۟
kayu apinya / bahan

bakarnya bahan bakar maka (kamu)
nyalakan lah dinyalakan kalian menyalakan

ٱمْلُوَقَدةُ ٱْستَْوَقَد يُوِقُدوَن يُوَقُد َوُقوُدَها
(ia[pr]) yang

menyala
ia berusaha
menyalakan dibakar dinyalakan kayu apinya / bahan

bakarnya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
ُكلََّمآ أَْوَقُدوا۟ نَاًرا لِّْلَحرِْب أَطْفَأََها الـلَّـُه

setiap apa kalian menyalakan api untuk peperangan dia
memadamkannya Allah

Al-Maidah:64 ۟ أَْوَقُدوا
نُْه تُوِقُدوَن فَِإذَآ أَنتُم مِّ

maka tiba-tiba kalian dari padanya dinyalakan YaaSiin:80 تُوِقُدوَن
ُن َعَلى ٱلطِّنيِ مَٰ فَأَْوِقْد لِى يَٰهَٰ

maka (kamu) nyalakan lah untukku hai Haman atas/terhadap tanah
liat

Al-Qashash:38 فَأَْوِقْد
َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهْم َوُقوُد ٱلنَّاِر

dan itulah mereka bahan bakar api neraka Ali-Imran:10 َوُقوُد
ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ

maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan
bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-

orang kafir

Al-Baqarah:24
َوُقوُدَها
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KosakataAlQuran

َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ َعَليَْها َملَِٰٓئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد
kayu apinya / bahan bakarnya manusia dan batu-batu diatasnya

malaikat orang yang kasar amat kesulitan
At-Tahriim:6

بَٰرََكٍة زَيْتُونٍَة ىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدرِّ
kaca itu (kb) seakan-akan bintang sangat berkilauan dinyalakan dari

pohon (ia[pr]) yang ingin keberkatan pohon zaitun
An-Nuur:35 يُوَقُد

ا يُوِقُدوَن َعَليِْه ِفى ٱلنَّاِر ٱبِْتَغآَء ِحْليٍَة َوِممَّ
dan dari apa dibakar atasnya di dalam api dia hendaklah mencari

perhiasan
Arraad:17 يُوِقُدوَن

َمثَُلُهْم َكَمثَِل ٱلَِّذى ٱْستَْوَقَد نَاًرا
perumpamaan mereka seperti perumpamaan yang ia berusaha

menyalakan api
Al-Baqarah:17 ٱْستَْوَقَد

نَاُر الـلَّـِه ٱمْلُوَقَدةُ
api/neraka Allah (ia[pr]) yang menyala Al-Humazah:6 ٱمْلُوَقَدةُ

ٱلنَّاِر ذَاِت ٱْلَوُقوِد
api mempunyai kayu bakar / bahan bakar Al-Buruuj:5 ٱْلَوُقوِد
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Kosakata AlQuran

ذ ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna serangan, sambaran,

penemuan, pukul, rintangan, halangan, denyut, denyutan, debaran,
ketukan, debar, ronda, ketokan, dentaman gendang, gerakan irama,

gerakan tempo, rute seorang polisi, endut-endutan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerang, membentur,

mogok, memukul, mencetak, menyambar, menabrak, mencoret,
menggeret, menggores, mencoreng, menghantam, menumbuk, menampar,
mencapai, menemukan, makan, membunyikan, berbunyi, membongkar,

menghapuskan, memukulkan, memperpukul, memperpukulkan,
menghantamkan, melekatkan, melanggar, menggayung, mengesankan,

memperkesankan, menyebabkan, mendatangkan, mengambil, memukul-
mukul, mengalahkan, melebihi, berdenyut, mengaduk, menang,

mengepakkan, pergi, menggebuk, mengocok, mengacaukan,
menggebukkan

َوٱمْلَْوُقوذَةُ
dan yang dipukul

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

بُعُ َوٱمْلُنَْخِنَقُة َوٱمْلَْوُقوذَةُ َوٱمْلُتَرَدِّيَُة َوٱلنَِّطيَحُة َوَمآ أََكَل ٱلسَّ
dan yang tercekik dan yang dipukul dan yang jatuh dan binatang

yang ditanduk dan tidak dia memakan binatang buas
Al-Maidah:3 َوٱمْلَْوُقوذَةُ
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Kosakata AlQuran

ر ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kehormatan, kemuliaan,

gengsi, marwah, pangkat tinggi, sumbat
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memuja, memuliakan,

menghormati, menyegani, membesarkan, mentakzimkan

وِْقًرا َوْقٌر َوْقًرا َوَقاًرا َوتَُوقُِّروهُ
beban berat sumbat sumbat kebesaran dan dimuliakan-nya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لِّتُؤِْمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َورَُسولِِهۦ َوتَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوأَِصياًل
supaya beriman kepada Allah dan rasul-nya dan diteguhkan-nya dan
dimuliakan-nya dan bertasbih kepada-nya di waktu pagi dan petang

Al-Fath:9 َوتَُوقُِّروهُ
مَّا َلُكْم اَل تَرُْجوَن لِـلَّـِه َوَقاًرا

mengapa bagi kalian tidak mengharapkan bagi Allah kebesaran Nuh:13 َوَقاًرا
أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا

untuk mereka memahaminya dan dalam telinga mereka sumbat Al-An'aam:25 َوْقًرا
 َوَجَعْلنَا َعَلىٰ ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة أَن يَفَْقُهوهُ َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا

dan kami menjadikan atas/terhadap hati mereka penyimpanan /
tutupan mereka (tidak) dapat mereka memahaminya dan dalam

telinga mereka sumbat

Al-Isra:46

إِن تَْدُعُهْم إَِلى ٱْلُهَدٰى َوِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقًرا َو
dan dalam telinga mereka sumbat dan jika menyeru mereka kepada

yang menunjukkan tersebut
Al-Kahfi:57

 َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ ِفىٓ أُذُنَيِْه َوْقًرا
seakan-akan tidak mendengarnya[pr] seakan-akan di dalam / pada

kedua telinganya sumbat
Luqman:7

َوِفىٓ َءاذَاِننَا َوْقٌر َوِمۢن بَيِْننَا َوبَيِْنَك ِحَجاٌب
dan dalam telinga kami sumbat dan dari antara kami dan antara kamu

dinding
Fush-Shilat:5 َوْقٌر
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KosakataAlQuran

 َوٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِفىٓ َءاذَاِنِهْم َوْقٌر
dan orang-orang yang tidak mereka beriman di dalam / pada telinga

mereka sumbat
Fush-Shilat:44

ِملَِٰت وِْقًرا فَٱْلحَٰ
maka yang mengandung beban berat

Adz-
Dzaariyaat:2 وِْقًرا
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Kosakata AlQuran

ع ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yang terjadi, kejaian, tempat,

tempat tinggal, kedudukan, lokal, wewenang, bagian, ruang, angkasa,
spasi, ruangan, jarak, bintik, noda, restoran, becak, titik, hal, angka,
pokok, maksud, daerah, bidang, lahan, luasnya, lapangan, wilayah,
kawasan, letak, situasi, kamar, bilik, selesa, adegan, pemandangan,
panggung, suasana, layar, kursi, tempat duduk, jok, bangku, pusat,

pemegang, pemilik, lokalitas, tempat dan sekitarnya, tempat tidur, tempat
berlabuh, tempat tambatan, tempat merapat, pekerjaan, keadaan, pos,

tiang, jabatan, surat, tonggak, celah, lubang, petak, jejak, penjara, pihak,
peranan, suku, kapal, pembuluh, bejana, wadah, bak, pengocok, botol, alat

kocok, set, kumpulan, perangkat, setel, pasangan, kedudukan, tempat
tinggal, lokal, bagian, urusan, tingkat, wewenang, tanda, isyarat, petanda,

alamat, pertanda, gelagat, lampu, semboyan, gerak, bakat, riak, papan
arah, pratanda, faal, pengenal, jatuhnya, kejatuhan, turunnya, runtuhnya,
musim rontok, surutnya, landaian, lereng, lerengan, pemogokan, serangan,

sambaran, penemuan, pukul, rintangan, halangan, penurunan, jeblok,
titik, titisan, titis, rintik, menjadi calon, penanggung, lari, kandang,

perjalanan, giliran bermain, tempat bergerak, kawanan, oplah, jumlah
penerbitan, musim runtuh, tingginya, tanah, negeri, lahan, darat, daratan,
jatuh terguling-guling, posisi, keadaan, jabatan, pekerjaan, formasi, sikap
badan, kursi, kelungguhan, daerah, permukaan bumi, lapangan, alasan,

sebab, pokok, dasar laut
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menempatkan, meletakkan,
menaruh, memasukkan, taruh, menduduki, menaruhkan, menampung,
menyerahkan, mengenakan, kenal, menandatangani, teken, meneken,
membubuhkan, berlangganan, menganut, menyetujui, menyumbang,

berabonemen, berjanji akan membayar, mengabonemenkan, menganuti,
jatuh, turun, tumbang, gugur, reda, datang, tiba, sampai, mendatang,

menimpa, terdapat, terjadi, berlaku, jadi, tumbuh, kebetulan mendapat,
menemukan, berlangsung, bertempat, menyerang, membentur, mogok,

memukul, mencetak, menyambar, menabrak, mencoret, menggeret,
menggores, mencoreng, menghantam, menumbuk, menampar, mencapai,

makan, membunyikan, berbunyi, membongkar, menghapuskan,
memukulkan, memperpukul, memperpukulkan, menghantamkan,

melekatkan, melanggar, menggayung, mengesankan, memperkesankan,
menyebabkan, mendatangkan, mengambil, memukul-mukul, tinggal,

menghuni, mendiami, memikirkan, memikir, merenungkan, membahas
secara dalam, mulai, memulai, membuka, memulakan, memperlancar,

menjatuhkan, menurunkan, luruh, meluruh, memperturunkan,
menjalankan, berjalan, berlari, melarikan, memimpin, menembus,

mengatur, memuat, memperlarikan, membujur, memuatkan, menjadi
calon, mengajukan, mengantarkan, datang setelah, mendarat,

mendaratkan, masuk, terlepas, cepol, terletak, berlokasi, berkedudukan,
terguling, merobohkan, berguling, berguling-guling, berjalan dgn

tersandung, menemukan secara kebetulan, jatuh jungkir-balik, berjalan
dgn terhuyung-huyung, mengatur posisi, mengatur tempat, kandas,
mengandaskan, mendatarkan, melarang terbang, tdk dpt terbang,

mengalaskan, melatih
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لَِوْقَعِتَها َلوَِٰقعٌ فََوَقعَ فََقُعوا۟ تََقعَ
bagi/tentang
terjadinya

sungguh-sungguh
(ia[lk]) yang telah

mengawinkan
maka dia nyatalah maka (mereka)

menunduk
(ia [lk])

menjatuhkan
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Kosakata Al-Quran

َوَقعَ َواِقعٍ َواِقعٌۢ َواِقُعوَها مُّ لَِوْقَعِتَها
dia mendapatkan (ia[lk]) yang

menjatuhkan
(ia[lk]) yang

menimpa jatuh kedalamnya bagi/tentang
terjadinya

ٱْلَواِقَعُة يُوِقعَ َوَوَقعَ
(ia[pr]) yang menjatuhkan dia berusaha menimbulkan (ia [lk]) menjatuhkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآَء أَن تََقعَ َعَلى ٱأْلَرِْض إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦٓ َويُْمِسُك ٱلسَّ
dan menyebabkan akan menahan langit akan (ia [lk]) menjatuhkan

atas/terhadap bumi melainkan dengan izinnya
Al-Hajj:65 تََقعَ

جِِديَن فََقُعوا۟ َلُهۥ سَٰ
maka (mereka) menunduk baginya mereka bersujud Al-Hijr:29 ۟ فََقُعوا

جِِديَن فََقُعوا۟ َلُهۥ سَٰ
maka (mereka) menunduk baginya mereka bersujud

Shaad:72

فََوَقعَ ٱْلَحقُّ َوبَطََل َما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
maka dia nyatalah yang benar dan dia melenyapkan apa adalah

mereka mereka mengerjakan
Al-A'raaf:118 فََوَقعَ

إِنَّ ٱلدِّيَن َلوَِٰقعٌ َو
dan sesungguhnya kami ketaatan/agama sungguh-sungguh (ia[lk])

yang telah mengawinkan

Adz-
Dzaariyaat:6

َلوَِٰقعٌ
 إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َلوَِٰقعٌ

sesungguhnya siksa tuhanmu sungguh-sungguh (ia[lk]) yang telah
mengawinkan

Ath-Thuur:7

 إِنََّما تُوَعُدوَن َلوَِٰقعٌ
sesungguhnya hanyalah kalian diberi nasehat sungguh-sungguh

(ia[lk]) yang telah mengawinkan
Al-Mursalaat:7

َليَْس لَِوْقَعِتَها َكاِذبٌَة
bukankah bagi/tentang terjadinya (ia[pr]) yang mendustakan Al-Waqi'a:2 لَِوْقَعِتَها

َواِقُعوَها َوَلْم يَجُِدوا۟ َعنَْها َمْصرِفًا أَنَُّهم مُّ
sesungguhnya mereka jatuh kedalamnya dan tidak mereka

mendapatkan darinya tempat berpaling
Al-Kahfi:53 َواِقُعوَها مُّ
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KosakataAlQuran

َوظَنُّٓوا۟ أَنَُّهۥ َواِقعٌۢ ِبِهْم ُخذُوا۟ َمآ َءاتَيْنَُٰكم ِبُقوٍَّة
dan (mereka[lk]) mengira bahwasanya (ia[lk]) yang menimpa kepada

mereka kalian hendaklah mengambil apa telah kami berikan kepada
kalian dengan kekuatan

Al-A'raaf:171
َواِقعٌۢ

ا َكَسبُوا۟ َوُهَو َواِقعٌۢ ِبِهْم تََرى ٱلظَّٰلِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang zalim
orang-orang yang takut dari apa mereka telah melakukan dan dia

(ia[lk]) yang menimpa pada mereka

Asy-Syuura:22

َسأََل َسآِئلٌۢ ِبَعذَاٍب َواِقعٍ
(ia) menanyakan seorang penanya dengan siksaan (ia[lk]) yang

menjatuhkan
Al-Ma'arij:1 َواِقعٍ

ثُمَّ يُْدرِْكُه ٱمْلَْوُت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُۥ َعَلى الـلَّـِه
kemudian dia menemuinya kematian maka sesungguhnya telah dia

mendapatkan pahalanya atas/terhadap Allah
An-Nisa:100 َوَقعَ

َقاَل َقْد َوَقعَ َعَليُْكم
dia mengatakan sungguh telah dia mendapatkan atas kalian

Al-A'raaf:71

َا َوَقعَ َعَليِْهُم ٱلرِّْجزُ َوملَّ
dan ketika dia mendapatkan atas mereka azab

Al-A'raaf:134

أَثُمَّ إِذَا َما َوَقعَ َءاَمنتُم ِبِهۦٓ
apakah kemudian apabila apa dia mendapatkan apakah kalian

beriman dengannya
Yunus:51

إِذَا َوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهْم أَْخرَْجنَا َلُهْم َدآبًَّة مَِّن ٱأْلَرِْض َو
dan apabila dia mendapatkan perkataan atas mereka kami keluarkan

bagi mereka binatang melata dari bumi
An-Naml:82

إِذَا َوَقَعِت ٱْلَواِقَعُة
apabila jatuh/terjadi (ia[pr]) yang menjatuhkan Al-Waqi'a:1 َوَقَعِت

فَيَْوَمِئٍذ َوَقَعِت ٱْلَواِقَعُة
maka pada hari itu terjadi (ia[pr]) yang menjatuhkan

Al-Haaqqah:15

َوَوَقعَ ٱْلَقْوُل َعَليِْهم ِبَما ظََلُموا۟ فَُهْم اَل يَنِطُقوَن
(ia [lk]) menjatuhkan perkataan atas mereka dengan apa/sebab

mereka menganiaya maka mereka tidak berbicara
An-Naml:85 َوَوَقعَ

يْطَُٰن أَن يُوِقعَ بَيْنَُكُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إِنََّما يُِريُد ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah dia menghendaki syaitan hendak dia

berusaha menimbulkan diantara kamu permusuhan dan kebencian
Al-Maidah:91 يُوِقعَ
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إِذَا َوَقَعِت ٱْلَواِقَعُة
apabila jatuh/terjadi (ia[pr]) yang menjatuhkan Al-Waqi'a:1 ٱْلَواِقَعُة

 فَيَْوَمِئٍذ َوَقَعِت ٱْلَواِقَعُة
maka pada hari itu terjadi (ia[pr]) yang menjatuhkan

Al-Haaqqah:15
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ف ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna istirahat, waktu jeda, selaan,

waktu istirahat, henti, perhentian, waktu mengaso, tempat pemberhentian,
kemandekan, hal berhenti sebentar

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berhenti, terdiam,
mempersinggahkan, memberhentikan, berhenti sebentar, memperhentikan

۟ ُوِقفُوا َوِقفُوُهْم َمْوُقوفُوَن
mereka dihentikan/dihadapkan Dan berhentikanlah mereka yang dihentikan/dihadapkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن َمْوُقوفُوَن ِعنَد َربِِّهْم
ketika orang-orang yang zalim yang dihentikan/dihadapkan disisi

tuhan mereka
Saba':31 َمْوُقوفُوَن

َوِقفُوُهْم إِنَُّهم مَّْسـُٔوُلوَن
Dan berhentikanlah mereka sesungguhnya mereka orang-orang yan

ditanya
Ash-Shaafaat:24 َوِقفُوُهْم

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap neraka
Al-An'aam:27 ۟ ُوِقفُوا

َوَلْو تََرىٰٓ إِذْ ُوِقفُوا۟ َعَلىٰ َربِِّهْم
dan sekiranya kamu hendaklah memperhatikan/melihat ketika mereka

dihentikan/dihadapkan atas/terhadap tuhan mereka
Al-An'aam:30
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ي ق و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna tempat perlindungan,

lindungan, naungan, keteduhan, gubuk, pernaungan, naung, jambar,
surukan, deking, bumbun, jerumun, aling-aling, cagar, selai, suaka alam,
suaka margasatwa, sele, konserven,usaha perlindungan, jaminan, usaha

penjagaan, surat pas jalan, jaminan keamanan dalam perjalanan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berlindung, bernaung,

melindungi, bersembunyi, menyembunyikan, memberi naungan, memberi
tempat, menginap, melindungkan, memperlindungkan, memperlindung,

menjaga, melindungi, menjamin, melindungkan, mempertahankan,
mengamankan, mengawetkan, memelihara, melanggengkan, jaga,

mengasamkan, membuat tahan lama, menyimpan, memelihara, menahan,
memegang mematuhi, menepati, memenuhi, memperhatikan, merayakan,
memperturuntukan, memperteguh, memperteguhkan, mempergantungi,
menunjukkan, tahan lama, tinggal, simpankan, mengongkosi, membiayai,

menghidupi, merayakan, memperhatikan, turut, mentaati. membela,
menyentosakan.

۟ تَتَُّقوا ِبٱمْلُتَِّقنَي ِبٱلتَّْقَوىٰٓ أَتَْقىُٰكْم َواٍق
kalian bertaqwa

terhadap orang-
orang yang
bertakwa

dengan taqwa
orang-orang yang
paling bertakwa
diantara kalian

seorang pemelihara

تَِقيُكُم تَِقيُكم تَِق تَتَُّقوَن تَتَُّقوا۟
sangat melindungi /
memelihara kalian

sangat melindungi /
memelihara kalian kamu pelihara bertakwa kalian bertaqwa

تَْقَوىُٰهْم تَْقَوٰى تَْقَوى تَِقيًّا تَِقيُكُم
ketakwaan
mereka[lk] takwa takwa orang yang

bertakwa
sangat melindungi /
memelihara kalian

۟ فَْليَتَُّقوا فَِقنَا تَُقىًٰة تَُقاِتِهۦ تَْقَوىُٰهْم
maka mereka

hendaklah bertakwa
maka kamu
hendaklah

memelihara kami
suatu yang ditakuti ketaqwaan

kepadanya
ketakwaan
mereka[lk]
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فَٱتَُّقوِن فَٱتَُّقوا۟ فََوَقىُٰهُم فََوَقىُٰه فَْليَتَُّقوا۟
maka (kalian)
bertakwalah

kepadaku
maka kalian

hendaklah takut
maka memelihara

mereka
maka

melindungi/memeliharanya
maka mereka

hendaklah
bertakwa

لِّْلُمتَِّقنَي لِْلُمتَِّقنَي لِلتَّْقَوٰى ُقٓوا۟ فَٱتَُّقوِن
bagi orang-orang
yang melakukan

ketaqwaan

bagi orang-orang
yang melakukan

ketaqwaan
kepada takwa peliharalah

maka (kalian)
bertakwalah

kepadaku

َوِقنَا َوتَْقَوىَٰها َوتَتَُّقوا۟ َواٍق لِّْلُمتَِّقنَي
peliharalah kami pemeliharaan dia dan kalian

memelihara diri seorang pemelihara
bagi orang-orang
yang melakukan

ketaqwaan

َوْليَتَِّق َوَلَعلَُّكْم َوِقِهْم َوِقِهُم َوِقنَا
dan dia hendaklah

bertakwa
dan supaya
bertakwa peliharalah mereka peliharalah mereka peliharalah kami

۟ َوٱتََّقْوا َويَتَّْقِه َوَوَقىُٰهْم َوَوَقىٰنَا َوْليَتَِّق
dan mereka
bertakwa

dan bertakwa
kepada-nya

pemeliharaan
mereka pemeliharaan kami dan dia hendaklah

bertakwa

َوٱتَُّقوهُ َوٱتَُّقوِن َوٱتَُّقوا۟ َوٱتََّقىٰ َوٱتََّقْوا۟
dan bertakwalah

kepadaNya
dan kalian

hendaklah bertaqwa
kepadaku

dan kalian
hendaklah

bertawakal / takut
kepada

dan ia bertakwa dan mereka
bertakwa

يَتَُّقوَن َوٱلتَّْقَوٰى َوٱتَِّقنَي َوٱتَِّق َوٱتَُّقوهُ
mereka bertakwa dan ketakwaan dan bertakwalah

kamu dan bertakwalah dan bertakwalah
kepadaNya

۟ ٱتََّقوا يُوَق يَتَِّقى يَتَِّق
mereka bertakwa dipelihara telah sungguh-sungguh

bertakwa / memelihara
telah sungguh-sungguh
bertakwa / memelihara

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َلَك ِمَن ٱهللَِّ الـلَّـِه َولِىٍّ واََل َواٍق َواٍق
tidak ada bagimu dari Allah dari benar-benar pelindung dan tidak

seorang pemelihara
Arraad:37 َواٍق
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إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد الـلَّـِه أَتَْقىُٰكْم
sesungguhnya (ia[lk]) paling mulia diantara kalian disisi Allah orang-

orang yang paling bertakwa diantara kalian
Al-Hujuraat:13 أَتَْقىُٰكْم

أَْو أََمَر ِبٱلتَّْقَوىٰٓ
atau dia menyuruh dengan taqwa Al-Alaq:12 ِبٱلتَّْقَوىٰٓ

فََلن يُْكفَُروهُ َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي
maka tidak (sekali-kali) mereka menghapuskannya /

menghilangkannya dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-
orang yang bertakwa

Ali-Imran:115
ِبٱمْلُتَِّقنَي

ِهُدوا۟ ِبأَْموَٰلِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوالـلَّـُه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُتَِّقنَي  أَن يُجَٰ
bahwa/untuk semakin melakukan kesungguhan dengan harta mereka
dan jiwa / diri mereka dan Allah sangat mengetahui terhadap orang-

orang yang bertakwa

At-Taubah:44

ِفى َشىٍْء إآِلَّ أَن تَتَُّقوا۟ ِمنُْهْم تَُقىًٰة
di dalam sesuatu kecuali bahwa kalian bertaqwa dari mereka suatu

yang ditakuti
Ali-Imran:28 ۟ تَتَُّقوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِن تَتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَْجَعل لَُّكْم فُرَْقانًا
wahai orang-orang yang mereka mengimani jika kalian bertaqwa

Allah dia menjadikan bagi kalian furqan / pembeda
Al-Anfaal:29

ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
yang ia menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum

kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:21 تَتَُّقوَن

 َوٱذُْكُروا۟ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan kalian hendaklah ingat apa yang tentang (kebenaran) itu agar

supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:63

 َوَلُكْم ِفى ٱْلِقَصاِص َحيَٰوةٌ يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan bagimu di dalam hukum qishash kehidupan hai golongan orang-

orang yang berpengatahuan agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:179

 َكَما ُكِتَب َعَلى ٱلَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
sebagaimana ia telah diwajibkan atas/terhadap orang-orang yang dari

sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa
Al-Baqarah:183

ىُٰكم ِبِهۦ َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن  ذَٰلُِكْم َوصَّ
yang demikian itu bagi kalian dia mewasiatkan kepada kalian

dengannya agar supaya kalian bertakwa
Al-An'aam:153

 َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-A'raaf:65
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 َوٱذُْكُروا۟ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن
dan kalian hendaklah ingat apa tentang (kebenaran) itu agar supaya

kalian bertakwa
Al-A'raaf:171

 فََسيَُقوُلوَن الـلَّـُه فَُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
maka (mereka) akan mengatakan Allah maka kamu hendaklah

mengatakan ia membenam bertakwa
Yunus:31

 َوَلُه ٱلدِّيُن َواِصبًا أَفََغيَْر الـلَّـِه تَتَُّقوَن
dan untukNya agama (ia[lk]) yang menetap maka apakah selain Allah

bertakwa
An-Nahl:52

 َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:23

 َما َلُكم مِّْن إِلٍَٰه َغيْرُهُۥٓ أَفَاَل تَتَُّقوَن
tidak ada bagi kalian dari tuhan selain dia ia membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:32

 َسيَُقوُلوَن لِـلَّـِه ُقْل أَفَاَل تَتَُّقوَن
akan mengatakan kepunyaan Allah kamu hendaklah mengatakan ia

membenam bertakwa

Al-
Mu'minuun:87

 إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Nuh mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':106

 إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka hud mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':124

لِحٌ أاََل تَتَُّقوَن  إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم صَٰ
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka (ia[lk]) yang

sholeh mengapa tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':142

 إِذْ َقاَل َلُهْم أَُخوُهْم ُلوٌط أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka saudara mereka Lut mengapa

tidak bertakwa

Asy-
Syu'araa':161

 إِذْ َقاَل َلُهْم ُشَعيٌْب أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada mereka syu'aib mengapa tidak

bertakwa

Asy-
Syu'araa':177

 إِذْ َقاَل لَِقْوِمِهۦٓ أاََل تَتَُّقوَن
ketika dia mengatakan kepada kaumnya mengapa tidak bertakwa

Ash-
Shaafaat:124

فََكيَْف تَتَُّقوَن إِن َكفَرْتُْم يَْوًما يَْجَعُل ٱْلوِْلدََٰن ِشيبًا
maka bagaimana bertakwa jika (kalian) mengingkari hari dia

menjadikan anak-anak muda beruban

Al-
Muzzammil:17

يِّـَٔاِت يَْوَمِئٍذ يِّـَٔاِت َوَمن تَِق ٱلسَّ َوِقِهُم ٱلسَّ
peliharalah mereka kesalahan-kesalahan dan siapa/orang kamu

pelihara kesalahan-kesalahan pada hari itu
Ghafir:9 تَِق
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ِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم ِبيَل تَِقيُكُم ٱْلَحرَّ َوَسرَٰ َوَجَعَل َلُكْم َسرَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian pakaian sangat melindungi /

memelihara kalian panas dan pakaian sangat melindungi /
memelihara kalian peperanganmu

An-Nahl:81
تَِقيُكم

ِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم ِبيَل تَِقيُكُم ٱْلَحرَّ َوَسرَٰ َوَجَعَل َلُكْم َسرَٰ
dan dia menjadikan bagi kalian pakaian sangat melindungi /

memelihara kalian panas dan pakaian sangat melindungi /
memelihara kalian peperanganmu

An-Nahl:81 تَِقيُكُم

َوَحنَانًا مِّن لَُّدنَّا َوزََكٰوةً وََكاَن تَِقيًّا
dan rasa belas kasihan dari sisi kami dan kesucian dan ia adalah

orang yang bertakwa
Maryam:13 تَِقيًّا

ِن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا  َقاَلْت إِنِّىٓ أَُعوذُ ِبٱلرَّْحمَٰ
dia mengatakan sesungguhnya aku aku berlindung pemurah

daripadamu jika adalah kamu orang yang bertakwa
Maryam:18

 ِتْلَك ٱْلَجنَُّة ٱلَِّتى نُورُِث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا
itu surga yang diwariskan dari hamba-hamba kami orang adalah dia

orang yang bertakwa
Maryam:63

ِئَر الـلَّـِه فَِإنََّها ِمن تَْقَوى ٱْلُقُلوِب ذَٰلَِك َوَمن يَُعظِّْم َشعَٰٓ
itu dan barangsiapa diperbesar syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya

ia dari takwa hati
Al-Hajj:32 تَْقَوى

ٍن َخيٌْر َس بُنْيَٰنَُهۥ َعَلىٰ تَْقَوٰى ِمَن الـلَّـِه َورِْضوَٰ أَفََمْن أَسَّ
maka siapkah yang (ia) menjadi mendirikan bangunannya

atas/terhadap takwa dari/pada Allah dan keridhaan kebaikan
At-Taubah:109 تَْقَوٰى

َوٱلَِّذيَن ٱْهتََدْوا۟ زَاَدُهْم ُهًدى َوَءاتَىُٰهْم تَْقَوىُٰهْم
dan orang-orang yang kalian mendapatlah petunjuk (ia) menambah

mereka petunjuk dan dia memberi mereka ketakwaan mereka[lk]
Muhammad:17 تَْقَوىُٰهْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َحقَّ تَُقاِتِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah sebenar-benarnya ketaqwaan kepadanya
Ali-Imran:102 تَُقاِتِهۦ

ِفى َشىٍْء إآِلَّ أَن تَتَُّقوا۟ ِمنُْهْم تَُقىًٰة
di dalam sesuatu kecuali bahwa kalian bertaqwa dari mereka suatu

yang ditakuti
Ali-Imran:28 تَُقىًٰة

نََك فَِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر ُسبْحَٰ
maha suci engkau maka kamu hendaklah memelihara kami siksa

neraka
Ali-Imran:191 فَِقنَا
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َخافُوا۟ َعَليِْهْم فَْليَتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوْليَُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
mereka mengkhawatirkan atas mereka maka mereka hendaklah

bertakwa Allah dan mereka hendaklahmengatakan perkataan yang
benar

An-Nisa:9
۟ فَْليَتَُّقوا

فََوَقىُٰه الـلَّـُه َسيِّـَٔاِت َما َمَكُروا۟
maka melindungi/memeliharanya Allah kejahatan apa yang (mereka)

membuat tipu daya
Ghafir:45 فََوَقىُٰه

فََوَقىُٰهُم الـلَّـُه َشرَّ ذَٰلَِك ٱْليَْومِ َوَلقَّىُٰهْم نَْضرَةً َوُسُروًرا
maka memelihara mereka Allah kejahatan itu hari dan (ia)

melemparkan mereka kejernihan / berseri-seri dan kegembiraan
Al-Insaan:11 فََوَقىُٰهُم

ِفِريَن فَٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتى َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجارَةُ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
maka kalian hendaklah takut api neraka yang kayu apinya / bahan

bakarnya manusia dan batu-batu dia menyediakan tempat bagi orang-
orang kafir

Al-Baqarah:24
۟ فَٱتَُّقوا

بُِّكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن َوِجئْتُُكم ِبـَٔايٍَة مِّن رَّ
dan aku datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari tuhan kalian
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Ali-Imran:50

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن
maka kalian hendaklah takut Allah agar supaya kalian kalian

berterima kasih
Ali-Imran:123

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan akal agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Maidah:100

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَْصلُِحوا۟ ذَاَت بَيِْنُكْم
maka kalian hendaklah takut Allah dan (kalian[lk]) perbaikilah

sebelah diantara kamu
Al-Anfaal:1

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه واََل تُْخزُوِن ِفى َضيِْفىٓ
maka kalian hendaklah takut Allah dan jangan (mereka)

menghinakan di dalam tamuku
Huud:78

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':108

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':110

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':126

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':131
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فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':144

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':150

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':163

فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن
maka kalian hendaklah takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Asy-
Syu'araa':179

َ َلُكم بَْعَض ٱلَِّذى تَْختَلِفُوَن ِفيِه فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوأَِطيُعوِن وأَِلُبَنيِّ
dan untuk aku jelaskan bagi kalian sebagian yang kalian

memperselisihkan tentang (kebenaran) itu maka kalian hendaklah
takut Allah dan kalian hendaklah mentaatiku

Az-Zukhruf:63

َنفُِسُكْم فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َما ٱْستَطَْعتُْم َوٱْسَمُعوا۟ َوأَِطيُعوا۟ َوأَنِفُقوا۟ َخيًْرا ألِّ
maka kalian hendaklah takut Allah apa (kalian) meminta

kesanggupan/kemampuan dan kalian dengarkanlah dan kalian
hendaklah mentaati dan kalian hendaklah menafkahkan kebaikan

untuk diri kalian

At-
Taghaabun:16

۟ أََعدَّ الـلَّـُه َلُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
dia telah menyediakan Allah bagi mereka azab / siksa sangat
keras/berat maka kalian hendaklah takut Allah hai golongan

pikiran/akal orang-orang yang mereka mengimani

Ath-Thalaaq:10

إِيَّٰىَ فَٱتَُّقوِن َو
dan kepadakulah maka (kalian) bertakwalah kepadaku Al-Baqarah:41 فَٱتَُّقوِن

 أَْن أَنِذُرٓوا۟ أَنَُّهۥ آَل إِلََٰه إآِلَّ أَنَا۠ فَٱتَُّقوِن
hendaklah (kalian[lk]) beri peringatanlah bahwasanya tidak ada tuhan

melainkan Aku maka (kalian) bertakwalah kepadaku
An-Nahl:2

ًة وَِٰحَدةً َوأَنَا۠ َربُُّكْم فَٱتَُّقوِن تُُكْم أُمَّ ِذِهۦٓ أُمَّ إِنَّ هَٰ  َو
dan sesungguhnya kami ini umatmu/agamamu ummat/agama yang

melakukan penyatuan dan aku tuhan kalian maka (kalian)
bertakwalah kepadaku

Al-
Mu'minuun:52

 ذَٰلَِك يَُخوُِّف الـلَّـُه ِبِهۦ ِعبَاَدهُۥ يَِٰعبَاِد فَٱتَُّقوِن
itu sungguh-sungguh akan menakut-nakuti Allah dengannya hamba-

hambanya hai hamba-hamba maka (kalian) bertakwalah kepadaku
Az-Zumar:16

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ُقٓوا۟ أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا
wahai orang-orang yang mereka mengimani peliharalah diri-diri

kalian dan keluargamu api
At-Tahriim:6 ۟ ُقٓوا
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َوأَن تَْعفُٓوا۟ أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى
dan bahwa memaafkan paling/lebih dekat kepada takwa Al-Baqarah:237 لِلتَّْقَوٰى

ٱْعِدُلوا۟ ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
kalian hendaklah berlaku adil dia paling/lebih dekat kepada takwa

dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:8

ِقبَُة لِلتَّْقَوٰى  اَل نَْسـَُٔلَك ِرزًْقا نَّْحُن نَْرزُُقَك َوٱْلعَٰ
tidak minta kepadamu rizki kami memberi rezekimu dan akibat

kepada takwa
Thaahaa:132

ْغِفرَةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم لِلتَّْقَوٰى َلُهم مَّ
kepada takwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar

Al-Hujuraat:3

وَُٰت َوٱأْلَرُْض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي مَٰ َعرُْضَها ٱلسَّ
luasnya langit dan bumi dia menyediakan tempat bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:133 لِْلُمتَِّقنَي

ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي  يُورِثَُها َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َوٱْلعَٰ
dia diwariskannya siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya dan

akibatnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Al-A'raaf:128

ِقبََة لِْلُمتَِّقنَي  فَٱْصِبْر إِنَّ ٱْلعَٰ
maka bersabarlah sesungguhnya (ia[pr]) yang mengakibatkan

/membalas bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Huud:49

َوٱْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما
dan kamu jadikanlah kami bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan pemuka/pemimpin
Al-Furqon:74

 َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Asy-Syu'araa':90

ِقبَُة لِْلُمتَِّقنَي  واََل فََساًدا َوٱْلعَٰ
dan tidak benar-benar kerusakan dan akibat/kesudahan bagi orang-

orang yang melakukan ketaqwaan
Al-Qashash:83

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َلُحْسَن َمـَٔاٍب ذَا ِذْكٌر َو هَٰ
ini pelajaran/peringatan dan sesungguhnya kami bagi orang-orang

yang melakukan ketaqwaan benar-benar baik tempat kembali
Shaad:49

 َوٱأْلَِخرَةُ ِعنَد َربَِّك لِْلُمتَِّقنَي
dan akhirat disisi tuhanmu bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan
Az-Zukhruf:35

َوأُزْلِفَِت ٱْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيَْر بَِعيٍد
dan didekatkan surga bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

tidak / bukan / selain jauh
Qaaf:31

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد َربِِّهْم َجنَِّٰت ٱلنَِّعيمِ
sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan disisi

tuhan mereka surga kenikmatan
Al-Qalam:34
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إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َمفَازًا
sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

tempat/waktu keuntungan/kemenangan
An-Naba:31

ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي
petunjuk bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan Al-Baqarah:2 لِّْلُمتَِّقنَي

 َوَما َخْلفََها َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan tidak dibelakangnya dan pelajaran bagi orang-orang yang

melakukan ketaqwaan
Al-Baqarah:66

ذَا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتَِّقنَي  هَٰ
ini tambahan penerangan bagi manusia dan petunjuk dan pelajaran

bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan
Ali-Imran:138

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي  َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa (Kitab)
antara dua tangannya/sebelumnya dari taurat dan petunjuk dan

pelajaran bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Maidah:46

ُروَن ٱْلفُرَْقاَن َوِضيَآًء َوِذْكًرا لِّْلُمتَِّقنَي  َوَلَقْد َءاتَيْنَا ُموَسىٰ َوهَٰ
dan sesungguhnya mereka mendatangi Musa dan Harun al

furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran
bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Anbiyaa':48

 َوَمثاًَل مَِّن ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلُِكْم َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي
dan perumpamaan dari orang-orang yang mereka melewati dari
sebelum kalian dan pelajaran bagi orang-orang yang melakukan

ketaqwaan

An-Nuur:34

إِنَُّهۥ َلتَذِْكرَةٌ لِّْلُمتَِّقنَي  َو
dan sesungguhnya orang yang lurus bagi orang-orang yang

melakukan ketaqwaan
Al-Haaqqah:48

َوَلَعذَاُب ٱأْلَِخرَِة أََشقُّ َوَما َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
dan sungguh siksaan/azab akhirat lebih berat dan tidak bagi mereka

dari/terhadap Allah dari seorang pemelihara
Arraad:34 َواٍق

 فَأََخذَُهُم الـلَّـُه ِبذُنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مَِّن الـلَّـِه ِمن َواٍق
maka dia akhirnya mengambil/menyiksa mereka Allah dengan dosa-

dosa mereka dan tidak adalah dia bagi mereka dari Allah dari seorang
pemelihara

Ghafir:21

َوتَتَُّقوا۟ َوتُْصلُِحوا۟ بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan kalian memelihara diri dan diakurkan (oleh kalian) diantara

manusia
Al-Baqarah:224 ۟ َوتَتَُّقوا

إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ اَل يَُضرُُّكْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا َو
dan jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara diri

tidak dia memberi mudharat kepada kalian tipu daya mereka sesuatu
Ali-Imran:120
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بََلىٰٓ إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا۟ َويَأْتُوُكم مِّن فَْورِِهْم
yang benar jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara

diri dan mereka mendatangi / menyerang kalian dari/dengan
semangat membara mereka

Ali-Imran:125

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فََلُكْم أَْجٌر َعِظيٌم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri maka bagi kalian

pahala yang besar
Ali-Imran:179

۟ إِن تَْصِبُروا۟ َوتَتَُّقوا  َو
dan jika kalian melakukan kesabaran dan kalian memelihara diri

Ali-Imran:186

۟ إِن تُْحِسنُوا۟ َوتَتَُّقوا حَّ َو ْلحُ َخيٌْر َوأُْحِضرَِت ٱأْلَنفُُس ٱلشُّ  َوٱلصُّ
dan perdamaian itu kebaikan dan dia dibiasakan jiwa/manusia kikir

dan jika kalian berbuat kebaikan dan kalian memelihara diri
An-Nisa:128

إِن تُْصلُِحوا۟ َوتَتَُّقوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َكاَن َغفُورًا رَِّحيًما َو
dan jika mereka membuat kebaikan dan kalian memelihara diri maka
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pengampun maha penyayang

An-Nisa:129

إِن تُؤِْمنُوا۟ َوتَتَُّقوا۟ يُؤِْتُكْم أُُجورَُكْم واََل يَْسـَْٔلُكْم أَْموََٰلُكْم َو
dan jika kalian beriman dan kalian memelihara diri menyebabkan

akan memberikan kalian[lk] pahala kalian dan tidak meminta kepada
kalian harta-harta kalian

Muhammad:36

فَأَْلَهَمَها فُُجورََها َوتَْقَوىَٰها
maka (ia[lk]) akhirnya mengilhamkanlah padanya kedurhakaanya

pemeliharaan dia
Ash-Shams:8 َوتَْقَوىَٰها

َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
peliharalah kami siksa neraka Al-Baqarah:201 َوِقنَا

فَٱْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر
maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami dosa-dosa kami

peliharalah kami siksa neraka
Ali-Imran:16

يِّـَٔاِت يَْوَمِئٍذ يِّـَٔاِت َوَمن تَِق ٱلسَّ َوِقِهُم ٱلسَّ
peliharalah mereka kesalahan-kesalahan dan siapa/orang kamu

pelihara kesalahan-kesalahan pada hari itu
Ghafir:9 َوِقِهُم

فَٱْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا۟ َوٱتَّبَُعوا۟ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
maka kamu hendaklah mengampuni bagi orang-orang yang mereka

melakukan taubat dan mereka mengikuti jalan-mu peliharalah mereka
siksa neraka yang menyala-nyala

Ghafir:7
َوِقِهْم

َولِتَتَُّقوا۟ َوَلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن تُرَْحُموَن
untuk diberi peringatan kalian dan supaya bertakwa kalian mendapat

rahmatkalian mendapat rahmat
Al-A'raaf:63 َوَلَعلَُّكْم
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رَةً َحاِضرَةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم َوْليُْملِِل ٱلَِّذى َعَليِْه ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ إآِلَّ أَن تَُكوَن ِتجَٰ
maka dia hendaklah dibaca yang atasnya hak dan dia hendaklah

bertakwa Allah tuhannya kecuali bahwaadalah kalian perniagaan
yang mendatangi / menghadiri kalian tempatkan padanya diantara

kalian

Al-Baqarah:282
َوْليَتَِّق

َدةَ هَٰ َوْليَتَِّق الـلَّـَه َربَُّهۥ واََل تَْكتُُموا۟ ٱلشَّ
dan dia hendaklah bertakwa Allah tuhannya dan jangan kalian

menyembunyikan kesakisan-kesaksian
Al-Baqarah:283

ُمومِ فََمنَّ الـلَّـُه َعَليْنَا َوَوَقىٰنَا َعذَاَب ٱلسَّ
maka memberi karunia Allah atas kami pemeliharaan kami siksa

yang sangat panas itu
Ath-Thuur:27 َوَوَقىٰنَا

َوَوَقىُٰهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ
pemeliharaan mereka siksa neraka jahim Ad-Dukhaan:56 َوَوَقىُٰهْم
فَِٰكِهنَي ِبَمآ َءاتَىُٰهْم َربُُّهْم َوَوَقىُٰهْم َربُُّهْم َعذَاَب ٱْلَجِحيمِ

(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada
mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa

neraka jahanam

Ath-Thuur:18

َوَمن يُِطعِ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َويَْخَش الـلَّـَه َويَتَّْقِه
dan barangsiapa dia mentaati Allah dan rasul-nya dan takut Allah da

bertakwa kepada-nya
An-Nuur:52 َويَتَّْقِه

َوَلْو أَنَُّهْم َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا۟
dan kalau sesungguhnya mereka mereka mengimani dan mereka

bertakwa
Al-Baqarah:103 ۟ َوٱتََّقْوا

َوٱتََّقْوا۟ أَْجٌر َعِظيٌم
dan mereka bertakwa pahala yang besar

Ali-Imran:172

۟  َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلِكتَِٰب َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan kalau bahwasanya ahlul/ahli kitab mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-Maidah:65

۟  َوَلْو أَنَّ أَْهَل ٱْلُقَرىٰٓ َءاَمنُوا۟ َوٱتََّقْوا
dan sekiranya bahwasanya ahlul/ahli negeri mereka mengimani dan

mereka bertakwa
Al-A'raaf:96

َوٱتََّقىٰ فَِإنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
dan ia bertakwa maka sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang

yang bertakwa
Ali-Imran:76 َوٱتََّقىٰ

 فَأَمَّا َمْن أَْعطَىٰ َوٱتََّقىٰ
maka adapun orang ia memberikan dan bertaqwa

Al-Lail:5

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak kamu dapat

membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:48 ۟ َوٱتَُّقوا
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َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak dapat kamu

dapat membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:123

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Al-Baqarah:189

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang
bertakwa

Al-Baqarah:194

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Baqarah:196

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu kepadaNya kalian akan
dikumpulkan

Al-Baqarah:203

لَُٰقوهُ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكم مُّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwa kamu orang-orang yang menemuinya
Al-Baqarah:223

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian
hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu

sangat mengetahui

Al-Baqarah:231

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيٌر
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah dengan apa kalian
melakukan maha melihat

Al-Baqarah:233

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه إَِلى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari kalian

dikembalikan tentang (kebenaran) itu kepada Allah
Al-Baqarah:281

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian beruntung
Ali-Imran:130
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ِفِريَن َوٱتَُّقوا۟ ٱلنَّاَر ٱلَِّتىٓ أُِعدَّْت لِْلكَٰ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada api neraka yang dia

menyediakan tempat bagi orang-orang kafir
Ali-Imran:131

َورَاِبطُوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن
dan kalian hendaklah meningkatkan kewaspadaan dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya kalian kalian
beruntung

Ali-Imran:200

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذى تََسآَءُلوَن ِبِهۦ َوٱأْلَرَْحاَم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

sering meminta dengannya dan hubungan keluarga
An-Nisa:1

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat keras/berat balasan
Al-Maidah:2

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah amat cepat perhitungan
Al-Maidah:4

إِذْ ُقْلتُْم َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taat dan kalian

hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:7

ٱْعِدُلوا۟ ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوٰى َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
kalian hendaklah berlaku adil dia paling/lebih dekat kepada takwa

dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:8

فََكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
maka dia menahan tangan mereka dari kalian dan kalian hendaklah

bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:11

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah jika adalah

kalian para yang beriman
Al-Maidah:57

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai
Al-Maidah:88

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang

kepadaNya kalian akan dikumpulkan
Al-Maidah:96

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْسَمُعوا۟ َوالـلَّـُه اَل يَْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلفَِٰسِقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

dengarkanlah dan Allah tidak dia menunjukkan kaum orang-orang
yang sewenang-wenang

Al-Maidah:108
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فَٱتَِّبُعوهُ َوٱتَُّقوا۟ َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
maka ikutilah dia dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada

agar supaya kalian kalian mendapat rahmat
Al-An'aam:155

ًة َ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمنُكْم َخآصَّ َوٱتَُّقوا۟ ِفتْنًَة الَّ تُِصينبَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada cobaan/fitnah tidak

benar-benar ditimpa orang-orang yang mereka menganiaya diantara
kalian khusus

Al-Anfaal:25

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َغفُوٌر رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah sangat mengampuni sangat penyayang
Al-Anfaal:69

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه واََل تُْخزُوِن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan jangan

(mereka) menghinakan
Al-Hijr:69

َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذٓى أََمدَُّكم ِبَما تَْعَلُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang dia telah

memanjangkan/menganugerahkan kepadamu dengan apa kalian
mengetahui

Asy-
Syu'araa':132

َوٱتَُّقوا۟ ٱلَِّذى َخَلَقُكْم َوٱْلجِِبلََّة ٱأْلَوَّلِنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada yang ia menciptakan

kalian dan ummat-ummat yang pertama kali

Asy-
Syu'araa':184

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َسِميعٌ َعلِيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mendengar sangat mengetahui
Al-Hujuraat:1

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah agar supaya

kalian kalian mendapat rahmat
Al-Hujuraat:10

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه تَوَّاٌب رَِّحيٌم
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah penerima taubat (ks/kb[tunggal] sangat/maha) sangat
penyayang

Al-Hujuraat:12

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى إَِليِْه تُْحَشُروَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kepada-

Nya kalian akan dikumpulkan
Al-Mujaadilah:9

فَٱنتَُهوا۟ َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َشِديُد ٱْلِعَقاِب
maka hentikan/tinggalkan dan kalian hendaklah bertawakal / takut

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras/berat balasan
Al-Hasyr:7

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َخِبيرٌۢ ِبَما تَْعَمُلوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah sesungguhnya

Allah maha mengetahui terhadap apa-apa kalian melakukan
Al-Hasyr:18

6208

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه ٱلَِّذٓى أَنتُم ِبِهۦ ُمؤِْمنُوَن
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah yang kalian

dengannya para yang mempercayai

Al-
Mumtahinah:11

َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َربَُّكْم اَل تُْخرُِجوُهنَّ ِمۢن بُيُوِتِهنَّ
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah tuhan kalian

tidak dikeluarkan mereka[pr] dari rumah-rumah mereka[pr]
Ath-Thalaaq:1

َوٱتَُّقوِن يَٰٓأُ۟ولِى ٱأْلَْلبَِٰب
dan kalian hendaklah bertaqwa kepadaku hai golongan berakal Al-Baqarah:197 َوٱتَُّقوِن

َلٰوةَ َوٱتَُّقوهُ َوأَْن أَِقيُموا۟ ٱلصَّ
dan hendaknya kalian hendaklah mendirikan sholat dan bertakwalah

kepadaNya
Al-An'aam:72 َوٱتَُّقوهُ

َوٱتَُّقوهُ ذَٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن
dan bertakwalah kepada-Nya yang demikian itu bagi kalian kebaikan

bagi kalian jika adalah kalian kalian mengetahui
Al-Ankabuut:16

َلٰوةَ ُمِنيِبنَي إَِليِْه َوٱتَُّقوهُ َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ
kembali bertaubat kepada-NYA dan bertakwalah kepada-Nya dan

hendaklah kalian tegakkan sholat
Ar-Ruum:31

أَِن ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱتَُّقوهُ َوأَِطيُعوِن
agar/hendalah kalian hendaklah menyembah Allah dan bertakwalah

kepada-Nya dan kalian hendaklah mentaatiku
Nuh:3

َوٱتَِّق الـلَّـَه َوتُْخِفى ِفى نَفِْسَك َما الـلَّـُه ُمبِْديِه
dan bertakwalah Allah dan kamu menyembunyikan di dalam hati

kamu apa-apa Allah menyatakannya
Al-Ahzab:37 َوٱتَِّق

َوٱتَِّقنَي الـلَّـَه إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َشِهيًدا
dan bertakwalah kamu Allah sesungguhnya Allah adalah dia

atas/terhadap setiap sesuatu yang benar-benar sangat menyaksikan
Al-Ahzab:55 َوٱتَِّقنَي

أَن تَْعتَُدوا۟ َوتََعاَونُوا۟ َعَلى ٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى
bahwa kalian melampaui batas dan kalian hendaklah tolong

menolong atas/terhadap kebaikan dan ketakwaan
Al-Maidah:2 َوٱلتَّْقَوٰى

ِن َوَمْعِصيَِت ٱلرَُّسوِل َوتَنََٰجْوا۟ ِبٱْلِبرِّ َوٱلتَّْقَوٰى  َوٱْلُعْدوَٰ
dan permungsuhan dan tempat / waktu mendurhakai rasul dan saling

berbicara rahasia dengan kebaikan dan ketakwaan
Al-Mujaadilah:9

ُ الـلَّـُه َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن ِتْلَك َكذَٰلَِك يُبنَيِّ
itu seperti itulah dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah ayat-

ayatNya kepada manusia boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-Baqarah:187 يَتَُّقوَن
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َوَللدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sungguh kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-An'aam:32

 واََل َشِفيعٌ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
dan tidak penolong boleh jadi mereka mereka bertakwa

Al-An'aam:51

َوَما َعَلى ٱلَِّذيَن يَتَُّقوَن ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang mereka bertakwa dari

perhitungan mereka dari sesuatu
Al-An'aam:69

 َولَِٰكن ِذْكَرٰى َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
akan tetapi sebutan boleh jadi mereka mereka bertakwa

Al-An'aam:69

فََسأَْكتُبَُها لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َويُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ
maka akan menuliskan / menetapkan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa dan mereka menunaikan zakat
Al-A'raaf:156

 َقاُلوا۟ َمْعِذرَةً إَِلىٰ َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن
mereka berkata tempat mengumukakan alasan kepada tuhan kalian

dan supaya / boleh jadi mereka mereka bertakwa
Al-A'raaf:164

َوٱلدَّاُر ٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Al-A'raaf:169

 َوُهْم اَل يَتَُّقوَن
dan mereka tidak mereka bertakwa

Al-Anfaal:56

َ َلُهم مَّا يَتَُّقوَن  َحتَّىٰ يُبنَيِّ
sehingga sungguh-sungguh akan menjelaskan bagi mereka apa

mereka bertakwa
At-Taubah:115

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْومٍ يَتَُّقوَن مَٰ  َوَما َخَلَق الـلَّـُه ِفى ٱلسَّ
dan tidak dia menciptakan Allah di dalam langit dan bumi sungguh

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka bertakwa
Yunus:6

 ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
orang-orang yang mereka mengimani dan adalah mereka mereka

bertakwa
Yunus:63

 وأََلَْجُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan sungguh pahala akhirat kebaikan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dan adalah mereka mereka bertakwa
Yusuf:57

َلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن أَْو يُْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا
boleh jadi mereka mereka bertakwa atau menyebabkan akan

menimbulkan bagi mereka pelajaran/peringatan
Thaahaa:113

 َقْوَم ِفْرَعْوَن أاََل يَتَُّقوَن
kaum fir'aun mengapa tidak mereka bertakwa

Asy-Syu'araa':11
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 َوأَنَجيْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
An-Naml:53

 ُقرَْءانًا َعَرِبيًّا َغيَْر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّهْم يَتَُّقوَن
bacaan bahasa arab tidak / bukan / selain yang memiliki kebengkokan

boleh jadi mereka mereka bertakwa
Az-Zumar:28

يْنَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ وََكانُوا۟ يَتَُّقوَن  َونَجَّ
dan (kami) selamatkan orang-orang yang mereka mengimani dan

adalah mereka mereka bertakwa
Fush-Shilat:18

إِنَُّهۥ َمن يَتَِّق َويَْصِبْر
sesungguhnya dia barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa /

memelihara dan bersabarlah
Yusuf:90 يَتَِّق

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ َمْخرًَجا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya jalan/tempat keluar
Ath-Thalaaq:2

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ ِمْن أَْمرِِهۦ يُْسًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya dari urusan-nya kemudahan
Ath-Thalaaq:4

َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَُكفِّْر َعنُْه َسيِّـَٔاِتِهۦ َويُْعِظْم َلُهۥٓ أَْجًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dihapus dari padanya kesalahan-kesalahannya dan diperbesar
baginya pahala

Ath-Thalaaq:5

أَفََمن يَتَِّقى ِبَوْجِهِهۦ ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka siapkah yang telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

dengan wajahnya buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:24 يَتَِّقى

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung
Al-Hasyr:9 يُوَق

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُفْلُِحوَن
dan barang siapa dipelihara kekikiran dirinya sendiri maka itulah

mereka mereka orang-orang yang beruntung

At-
Taghaabun:16

ِت لِحَٰ ِفيَما طَِعُمٓوا۟ إِذَا َما ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ َوَعِمُلوا۟ ٱلصَّٰ
tentang apa mereka memakan apabila/jika apa mereka bertakwa dan

mereka mempercayai dan mereka melakukan kesalehan-kesalehan
Al-Maidah:93 ۟ ٱتََّقوا

ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93
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ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وََّءاَمنُوا۟ ثُمَّ ٱتََّقوا۟ وَّأَْحَسنُوا۟ َوالـلَّـُه يُِحبُّ ٱمْلُْحِسِننَي
kemudian mereka bertakwa dan mereka mempercayai kemudian

mereka bertakwa dan terbaik / sebaik-baik dan Allah dia menyukai
orang-orang yang berbuat kebaikan

Al-Maidah:93

ِفِريَن ٱلنَّاُر ِتْلَك ُعْقبَى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَُّعْقبَى ٱْلكَٰ
itu akibat / kesudahan orang-orang yang mereka bertakwa dan

kesudahan para pembangkang / kafir neraka
Arraad:35

إِنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّٱلَِّذيَن ُهم مُّْحِسنُوَن
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka bertakwa dan

orang-orang yang mereka orang-orang yang sungguh-sungguh
membuat kebaikan

An-Nahl:128

ى ٱلَِّذيَن ٱتََّقوا۟ وَّنَذَُر ٱلظَّٰلِِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا ثُمَّ نُنَجِّ
kemudian akan diselamatkan orang-orang yang mereka bertakwa dan

(ia) memperingatkan orang-orang yang zalim didalamnya berlutut
Maryam:72

۟ َويَْسَخُروَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا
dan/sedang mereka memperolok-olok dari/kepada orang-orang yang

mereka mengimani dan orang-orang yang mereka bertakwa
Al-Baqarah:212 ۟ ٱتََّقْوا

لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِعنَد َربِِّهْم
bagi orang-orang yang mereka bertakwa disisi tuhan mereka

Ali-Imran:15

لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم َلُهْم َجنٌَّٰت
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan bagi mereka kebun

Ali-Imran:198

يْطَِٰن ُهْم طَِٰٓئٌف مَِّن ٱلشَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ إِذَا َمسَّ
sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa apabila telah

benar-benar menimpa mereka kepungan (malapetaka) dari syaitan
Al-A'raaf:201

َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر لِّلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ أَفَاَل تَْعِقُلوَن
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan bagi orang-orang yang

mereka bertakwa ia membenam kalian menggunakan akal
Yusuf:109

َوِقيَل لِلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َماذَآ أَنزََل َربُُّكْم
dan dikatakan bagi orang-orang yang mereka bertakwa apa yang ia

menurunkan tuhan kalian
An-Nahl:30

لَِٰكِن ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم
tetapi orang-orang yang mereka bertakwa tuhan

Az-Zumar:20

ى الـلَّـُه ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ ِبَمفَازَِتِهْم َويُنَجِّ
dan menyelamatkan Allah orang-orang yang mereka bertakwa

dengan keberuntungan/kemenangan mereka
Az-Zumar:61
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َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتََّقْوا۟ َربَُّهْم إَِلى ٱْلَجنَِّة زَُمًرا
dan dihalau/digiring orang-orang yang mereka bertakwa tuhan ke

surga berbondong-bondong
Az-Zumar:73

َولَِٰكنَّ ٱْلِبرَّ َمِن ٱتََّقىٰ
akan tetapi kebaikan/kebaktian siapa/orang dia bertaqwa Al-Baqarah:189 ٱتََّقىٰ

َر فَآَل إِثَْم َعَليِْه مِلَِن ٱتََّقىٰ  َوَمن تَأَخَّ
dan barang siapa dia mengakhirkan maka tidak berdosa atasnya

terhadap siapa yang dia bertaqwa
Al-Baqarah:203

َِن ٱتََّقىٰ واََل تُظَْلُموَن فَِتياًل َوٱأْلَِخرَةُ َخيٌْر ملِّ
dan akhirat kebaikan bagi orang dia bertaqwa dan tidak kalian

dianiaya sedikitpun
An-Nisa:77

وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى فََمِن ٱتََّقىٰ َوأَْصَلحَ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayat-Ku maka barang siapa

dia bertaqwa dan kamu memperbaiki
Al-A'raaf:35

ٓوا۟ أَنفَُسُكْم ُهَو أَْعَلُم ِبَمِن ٱتََّقىٰٓ فَاَل تُزَكُّ
maka jangan disucikan diri-diri kalian dia paling mengetahui dengan

siapa dia bertaqwa
An-Najm:32 ٱتََّقىٰٓ

َ فَاَل تَْخَضْعَن ِبٱْلَقْوِل إِِن ٱتََّقيْنتُّ
jika mentaati/mematuhi maka jangan tunduk dengan/dalam

perkataan/pembicaraan
Al-Ahzab:32 َ ٱتََّقيْنتُّ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Baqarah:278 ۟ ٱتَُّقوا

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َحقَّ تَُقاِتِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah sebenar-benarnya ketaqwaan kepadanya
Ali-Imran:102

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكُم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal Tuhan kalian

An-Nisa:1

إِيَّاُكْم أَِن ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َو
dan kepada kalian agar/hendalah kalian hendaklah bertawakal Allah

An-Nisa:131

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Maidah:35

َقاَل ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي
dia mengatakan kalian hendaklah bertawakal Allah jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:112

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
At-Taubah:119
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يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian

Al-Hajj:1

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم َوٱْخَشْوا۟ يَْوًما الَّ يَْجِزى
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian dan takutlah

hari tidak memberi balasan
Luqman:33

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوُقوُلوا۟ َقواًْل َسِديًدا
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan kalian hendaklah mengatakan perkataan benar
Al-Ahzab:70

إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَُّقوا۟ َما بَنْيَ أَيِْديُكْم َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bertawakal apa yang diantara tangan-tangan kalian
YaaSiin:45

ُقْل يَِٰعبَاِد ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم
kamu hendaklah mengatakan hai hamba-hamba orang-orang yang

mereka mengimani kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian
Az-Zumar:10

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوَءاِمنُوا۟ ِبرَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah dan mereka mempercayai kepada rasul-rasulnya
Al-Hadiid:28

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
wahai orang-orang yang mereka mengimani kalian hendaklah

bertawakal Allah
Al-Hasyr:18

إِذَا ِقيَل َلُه ٱتَِّق الـلَّـَه َو
dan apabila dia dikatakan baginya kalian hendaklah bertaqwa kepada

Allah
Al-Baqarah:206 ٱتَِّق

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ٱتَِّق الـلَّـَه
wahai nabi kalian hendaklah bertaqwa kepada Allah

Al-Ahzab:1

َوتَزَوَُّدوا۟ فَِإنَّ َخيَْر ٱلزَّاِد ٱلتَّْقَوٰى
dan kalian membekali maka sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa Al-Baqarah:197 ٱلتَّْقَوٰى

َوِريًشا َولِبَاُس ٱلتَّْقَوٰى ذَٰلَِك َخيٌْر
dan perhiasan dan pakaian takwa itu kebaikan

Al-A'raaf:26

ِل يَْومٍ أََحقُّ َس َعَلى ٱلتَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َْسجٌِد أُسِّ ملَّ
sungguh mesjid didirikan atas/terhadap takwa dari/sejak paling

pertama/awal hari lebih hak/patut
At-Taubah:108

رََها َلُكْم َولَِٰكن يَنَاُلُه ٱلتَّْقَوٰى ِمنُكْم َكذَٰلَِك َسخَّ
akan tetapi semakin sampai kepada-nya takwa diantara kalian seperti

itulah (ia) telah berkali-kali menundukkannya bagi kalian
Al-Hajj:37
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َوأَْلزََمُهْم َكلَِمَة ٱلتَّْقَوٰى وََكانُٓوا۟ أََحقَّ ِبَها َوأَْهَلَها
dan ditetapkanlah mereka kalimat / seruan takwa dan adalah mereka

lebih berhak dengannya dan ahlinya
Al-Fath:26

ُهَو أَْهُل ٱلتَّْقَوٰى َوأَْهُل ٱمْلَْغِفرَِة
dia ahli takwa dan berhak/patut ampunan

Al-
Muddaththir:56

َوَسيَُجنَّبَُها ٱأْلَتَْقى
dan akan (ia[lk]) dijauhkan-dia berbakti Al-Lail:17 ٱأْلَتَْقى

أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َصَدُقوا۟ َوأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن
itulah mereka orang-orang yang (mereka) membenarkan dan mereka

itu mereka orang-orang yang bertakwa
Al-Baqarah:177 ٱمْلُتَُّقوَن

 َوَما َكانُٓوا۟ أَْولِيَآَءهُۥٓ إِْن أَْولِيَآؤُهُۥٓ إاِلَّ ٱمْلُتَُّقوَن
dan tidak adalah mereka penguasa-penguasanya tidaklah pelindung-

pelindungnya kecuali/hanyalah orang-orang yang bertakwa
Al-Anfaal:34

ُر ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai
Arraad:35

ٱمْلُتَُّقوَن َكانَْت َلُهْم َجزَآًء َوَمِصيًرا
orang-orang yang bertakwa adalah ia bagi mereka balasan dan tempat

kembali
Al-Furqon:15

ْدِق َوَصدََّق ِبِهۦٓ أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱمْلُتَُّقوَن  َوٱلَِّذى َجآَء ِبٱلصِّ
dan yang/orang dia datang dengan kebenaran dan (ia) telah sukses
membenarkan dengannya itulah mereka mereka orang-orang yang

bertakwa

Az-Zumar:33

آٍء َوُسُقوا۟ َمآًء َحِميًما فََقطَّعَ أَْمَعآَءُهْم ٌر مِّن مَّ ثَُل ٱْلَجنَِّة ٱلَِّتى ُوِعَد ٱمْلُتَُّقوَن ِفيَهآ أَنْهَٰ مَّ
perumpamaan surga yang telah dijanjikan orang-orang yang bertakwa

didalamnya sungai-sungai dari air dan diberi minum air mendidih
maka (ia) telah benar-benar memotong-potong isi perut mereka

Muhammad:15

َحقًّا َعَلى ٱمْلُتَِّقنَي
sebenar-benarnya atas/terhadap orang-orang yang bertakwa Al-Baqarah:180 ٱمْلُتَِّقنَي

 َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada Allah dan kalian

hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang
bertakwa

Al-Baqarah:194

 َحقًّا َعَلى ٱمْلُتَِّقنَي
sebenar-benarnya atas/terhadap orang-orang yang bertakwa

Al-Baqarah:241
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 َوٱتََّقىٰ فَِإنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
dan ia bertakwa maka sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang

yang bertakwa
Ali-Imran:76

 َقاَل أَلَْقتَُلنََّك َقاَل إِنََّما يَتََقبَُّل الـلَّـُه ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
dia mengatakan sungguh dia akan membunuhmu dia mengatakan

sesungguhnya hanyalah dia menerima Allah dari orang-orang yang
bertakwa

Al-Maidah:27

 إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertakwa

At-Taubah:4

 إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَِّقنَي
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang bertakwa

At-Taubah:7

 َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-

orang yang bertakwa
At-Taubah:36

 َوْليَجُِدوا۟ ِفيُكْم ِغْلظًَة َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمعَ ٱمْلُتَِّقنَي
dan agar mendapati/menemui kepada kalian kekuatan/kekerasan dan

kalian hendaklah mengetahui bahwasanya Allah bersama orang-
orang yang bertakwa

At-Taubah:123

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan mata

air
Al-Hijr:45

 َوَلَداُر ٱأْلَِخرَِة َخيٌْر َوَلِنْعَم َداُر ٱمْلُتَِّقنَي
dan sesungguhnya kampung akhirat kebaikan dan sungguh nikmat

rumah orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:30

 ِفيَها َما يََشآُءوَن َكذَٰلَِك يَْجِزى الـلَّـُه ٱمْلُتَِّقنَي
didalamnya apa kehendaki seperti itulah memberi balasan Allah

orang-orang yang bertakwa
An-Nahl:31

ِن َوفًْدا يَْوَم نَْحُشُر ٱمْلُتَِّقنَي إَِلى ٱلرَّْحمَٰ
pada hari mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada

pemurah perutusan
Maryam:85

ٱمْلُتَِّقنَي َوتُنِذَر ِبِهۦ َقْوًما لُّدًّا
orang-orang yang bertakwa dan diberi peringatan dengannya kaum

pembatahan / pembangkangan
Maryam:97

اِر َكٱمْلُفِْسِديَن ِفى ٱأْلَرِْض أَْم نَْجَعُل ٱمْلُتَِّقنَي َكٱْلفُجَّ
seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam bumi atau

jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka
Shaad:28

 أَْو تَُقوَل َلْو أَنَّ الـلَّـَه َهَدىِٰنى َلُكنُت ِمَن ٱمْلُتَِّقنَي
atau mengatakan kalau bahwasanya Allah dia telah memberi petunjuk

padaku tentu aku adalah dari/termasuk orang-orang yang bertakwa
Az-Zumar:57
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ُء يَْوَمِئذٍۭ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ ٱمْلُتَِّقنَي  ٱأْلَِخآلَّ
sahabat-sahabat akrab pada hari itu sebagian mereka bagi sebagian

yang lain musuh kecuali orang-orang yang bertakwa
Az-Zukhruf:67

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َمَقامٍ أَِمنيٍ
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam tambahan tempat

dipercaya
Ad-Dukhaan:51

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُتَِّقنَي  َو
dan sesungguhnya kami orang-orang ynag zalim sebagian mereka
pelindung-pelindung bagian dan Allah penolong/pelindung orang-

orang yang bertakwa

Al-Jaatsiyah:19

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan mata

air

Adz-
Dzaariyaat:15

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َونَِعيمٍ
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan

kenikmatan
Ath-Thuur:17

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى َجنٍَّٰت َونََهٍر
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan sungai-

sungai
Al-Qamar:54

إِنَّ ٱمْلُتَِّقنَي ِفى ِظلٍَٰل َوُعيُوٍن
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam naungan dan

mata air
Al-Mursalaat:41
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د ك و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna titik berat, perhatian,

aksentuasi, tegasan, aksen, logat, jaminan, kepastian, keyakinan, tenang,
afirmasi, penguatan, pengesahan, sumpahnya, tasdik, tuntutan,

penonjolan, penyataan yg tegas, konfirmasi, penegasan, mengkonfirmasi,
penetapan, pembenaran, sidi, isbat, ketegasan, kesombongan, ramalan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menekankan, memberi
tekanan

تَوِْكيِدَها
meneguhkannya[pr]

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َن بَْعَد تَوِْكيِدَها واََل تَنُقُضوا۟ ٱأْلَيْمَٰ
dan jangan merusak/melanggar sumpah-sumpah sesudah

meneguhkannya[pr]
An-Nahl:91 تَوِْكيِدَها
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ز ك و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna sodokan, kantung, kantong,

dorongan, senggolan, sentuhan, cuitan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyodok, menusuk,
mencungkil, mencongkel, meninju, menonjolkan, mengulurkan,
mengaduk-aduk, membongkar-bongkar, menyinggung, menyiku,

menyentuh, bersinggung, membangkitkan

فَوََكزَهُۥ
maka (ia) meninjunya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َعَلى ٱلَِّذى ِمْن َعُدوِِّهۦ فَوََكزَهُۥ ُموَسىٰ فََقَضىٰ َعَليِْه
atas/terhadap yang dari musuhnya maka (ia) meninjunya Musa lalu

(ia) menentukan atasnya
Al-Qashash:15 فَوََكزَهُۥ
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ل ك و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna izin, kuasa, pembenaran,

kedaulatan,penguasaan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengizinkan, memberi kuasa,

mengesahkan, membenarkan, mensahkan, memberi hak, menguasakan,
memberi wewenang, mendaulatkan, memberi kuasa kpd.

۟ ُلٓوا فَتَوَكَّ ْلنَا تَوَكَّ ْلُت تَوَكَّ ُلٓوا۟ تَوَكَّ ِبوَِكيٍل
maka

kalianhendaklah
bertawakkal

(kami) supaya
bertawakal

(aku) supaya
bertawakkal (kalian) bertawakkal dengan pengurus

ْل َوتَوَكَّ َل نَتَوَكَّ ِل فَْليَتَوَكَّ ْل فَتَوَكَّ ُلٓوا۟ فَتَوَكَّ
dan bertawakkallah supaya bertawakkal maka ia hendaklah

bertawakkal
maka kamu
hendaklah
bertawakal

maka
kalianhendaklah

bertawakkal

َل وُكِّ ْلنَا وَكَّ وَِكيٌل وَِكياًل ْل َوتَوَكَّ
diserahi kami menyerahkan pemelihara penjaga/pemelihara dan bertawakkallah

ُلوَن ٱمْلُتَوَكِّ ْل يَتَوَكَّ ُلوَن يَتَوَكَّ ُل يَتَوَكَّ
orang-orang yang

berserah diri
berubah menjadi sangat

bertawakkal
berubah menjadi

bertawakkal
menjadi sangat

bertawakkal/berserah diri

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُقل لَّْسُت َعَليُْكم ِبوَِكيٍل
kamu hendaklah mengatakan (aku) bukankah atas kalian dengan

pengurus
Al-An'aam:66 ِبوَِكيٍل

 َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبوَِكيٍل
dan tidak kamu atas mereka dengan pengurus

Al-An'aam:107

 َوَمآ أَنَا۠ َعَليُْكم ِبوَِكيٍل
dan tidak aku atas kalian dengan pengurus

Yunus:108

 َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبوَِكيٍل
dan tidak kamu atas mereka dengan pengurus

Az-Zumar:41
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 َوَمآ أَنَت َعَليِْهم ِبوَِكيٍل
dan tidak kamu atas mereka dengan pengurus

Asy-Syuura:6

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّْسلِِمنَي فََعَليِْه تَوَكَّ
maka atas/kepadaNya (kalian) bertawakkal jika adalah kalian orang-

orang yang berserah diri
Yunus:84 ۟ ُلٓوا تَوَكَّ

ْلُت آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َعَليِْه تَوَكَّ
tidak ada tuhan selain/kecuali dia atasnya (aku) supaya bertawakkal At-Taubah:129 ْلُت تَوَكَّ
ْلُت ثُمَّ ٱْقُضٓوا۟ إَِلىَّ واََل تُنِظُروِن َوٱتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوحٍ َوتَذِْكيِرى ِبـَٔايَِٰت الـلَّـِه فََعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ

dan kamu hendaklah membacakan atas mereka kisah nuh dan
peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka (aku) hanya kepada/atas

Allah (aku) supaya bertawakkal kemudian (kalian[lk]) lakukanlah
kepadaku dan jangan memberi tangguh padaku

Yunus:71

ْلُت َعَلى الـلَّـِه َربِّى َوَربُِّكم إِنِّى تَوَكَّ
sesungguhnya aku (aku) supaya bertawakkal atas/terhadap Allah

Tuhanku dan tuhan kalian
Huud:56

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو َوَما تَْوِفيِقىٓ إاِلَّ ِبالـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
dan tidak taufik bagiku melainkan/kecuali dengan Allah atasnya (aku)

supaya bertawakkal dan kepadaNya aku kembali
Huud:88

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ ْلُت َوَعَليِْه فَْليَتَوَكَّ إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
jika hukum/penentuan hanyalah bagi/hak Allah atasnya (aku) supaya

bertawakkal dan atas-nya maka ia hendaklah bertawakkal orang-
orang yang berserah diri

Yusuf:67

إَِليِْه َمتَاِب ْلُت َو َعَليِْه تَوَكَّ
atasnya (aku) supaya bertawakkal dan kepadaNya tempat bertaubat

Arraad:30

إَِليِْه أُِنيُب ْلُت َو ذَٰلُِكُم الـلَّـُه َربِّى َعَليِْه تَوَكَّ
demikian itu Allah Tuhanku atasnya (aku) supaya bertawakkal dan

kepada-Nya aku kembali
Asy-Syuura:10

ْلنَا ُكلَّ َشىٍْء ِعْلًما َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
tiap-tiap sesuatu pengetahuan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Al-A'raaf:89 ْلنَا تَوَكَّ

ْلنَا  فََقاُلوا۟ َعَلى الـلَّـِه تَوَكَّ
maka mereka mengatakan atas/terhadap Allah (kami) supaya

bertawakal
Yunus:85

إَِليَْك ٱمْلَِصيُر إَِليَْك أَنَبْنَا َو ْلنَا َو بَّنَا َعَليَْك تَوَكَّ َوٱلَِّذيَن َمَعُهۥٓ إِذْ َقاُلوا۟ لَِقْوِمِهْم رَّ
dan orang-orang yang bersama dia apabila mereka berkata kepada

kaum mereka ya tuhan kami atas kamu (kami) supaya bertawakal dan
kepada Engkau (kami) bertaubat dan kepada Engkau tempat kembali

Al-
Mumtahinah:4
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ْلنَا فََستَْعَلُموَن َمْن ُهَو ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ َوَعَليِْه تَوَكَّ
dan atas-nya (kami) supaya bertawakal maka kelak (kalian) akan

mengetahuinya siapa dia di dalam tambahan kesesatan nyata
Al-Mulk:29

ُلٓوا۟ إِن ُكنتُم مُّؤِْمِننَي َوَعَلى الـلَّـِه فَتَوَكَّ
dan atas Allah maka kalianhendaklah bertawakkal jika adalah kalian

para yang beriman
Al-Maidah:23 ۟ ُلٓوا فَتَوَكَّ

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإذَا َعزَْمَت فَتَوَكَّ
maka apabila kamu membulatkan tekad maka kamu hendaklah

bertawakal atas/terhadap Allah
Ali-Imran:159 ْل فَتَوَكَّ

ْل َعَلى الـلَّـِه فَتَوَكَّ
maka kamu hendaklah bertawakal atas/terhadap Allah

An-Naml:79

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:122 ِل فَْليَتَوَكَّ

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Ali-Imran:160

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman
Al-Maidah:11

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َلنَا ُهَو َمْوَلىٰنَا َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
bagi kami dia pelindung kami dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
At-Taubah:51

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ ْلُت َوَعَليِْه فَْليَتَوَكَّ إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
jika hukum/penentuan hanyalah bagi/hak Allah atasnya (aku) supaya

bertawakkal dan atas-nya maka ia hendaklah bertawakkal orang-
orang yang berserah diri

Yusuf:67

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن إاِلَّ ِبِإذِْن الـلَّـِه َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
melainkan dengan seizin Allah dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
Ibrahim:11

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

berserah diri
Ibrahim:12

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

beriman

Al-
Mujaadilah:10

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن الـلَّـُه آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
Allah tidak tuhan kecuali dia dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman

At-
Taghaabun:13
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َل َعَلى الـلَّـِه َوَما َلنَآ أاَلَّ نَتَوَكَّ
dan tidak bagi kami tidak akan supaya bertawakkal atas/terhadap

Allah
Ibrahim:12 َل نَتَوَكَّ

ْل َعَلى الـلَّـِه فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوتَوَكَّ
maka kamu hendaklah berpaling dari mereka dan bertawakkallah

atas/terhadap Allah
An-Nisa:81 ْل َوتَوَكَّ

ِميعُ ٱْلَعلِيُم ْل َعَلى الـلَّـِه إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah sesungguhnya dia dia yang

maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Anfaal:61

ا تَْعَمُلوَن ْل َعَليِْه َوَما َربَُّك ِبغَِٰفٍل َعمَّ فَٱْعبُْدهُ َوتَوَكَّ
maka sembahlah Dia dan bertawakkallah atasnya dan tidak tuhanmu

sebagai pelalai / pelupa dari/terhadap apa kalian melakukan
Huud:123

ْل َعَلى ٱْلَحىِّ ٱلَِّذى اَل يَُموُت َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Yang Hidup yang tidak mati

Al-Furqon:58

ْل َعَلى ٱْلَعِزيِز ٱلرَِّحيمِ َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap sangat perkasa maha penyayang

Asy-
Syu'araa':217

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah dengan Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:3

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:48

وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل
dan cukuplah dengan Allah penjaga/pemelihara An-Nisa:81 وَِكياًل

 أَم مَّن يَُكوُن َعَليِْهْم وَِكياًل
atau siapa adalah mereka atas mereka penjaga/pemelihara

An-Nisa:109

 وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل
dan cukuplah dengan/kepada Allah penjaga/pemelihara

An-Nisa:132

وَِٰت َوَما ِفى ٱأْلَرِْض وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل مَٰ  َما ِفى ٱلسَّ
apa di dalam langit dan tidak di dalam bumi dan cukuplah dengan

Allah penjaga/pemelihara
An-Nisa:171

 أاَلَّ تَتَِّخذُوا۟ ِمن ُدوِنى وَِكياًل
bahwa janganlah kalian menjadikan dari selain penjaga/pemelihara

Al-Isra:2

 أَْو إِن يََشأْ يَُعذِّبُْكْم َوَمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم وَِكياًل
atau jika dia menghendaki diazab kalian dan tidak kami mengutus

kamu atas mereka penjaga/pemelihara
Al-Isra:54
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 وََكفَىٰ ِبَربَِّك وَِكياًل
dan cukuplah dengan tuhanmu penjaga/pemelihara

Al-Isra:65

 اَل تَجُِدوا۟ َلُكْم وَِكياًل
tidak kamu mendapatkan bagi kalian penjaga/pemelihara

Al-Isra:68

 ثُمَّ اَل تَجُِد َلَك ِبِهۦ َعَليْنَا وَِكياًل
kemudian tidak kamu mendapatkan bagimu dengannya atas kami

penjaga/pemelihara
Al-Isra:86

 أَفَأَنَت تَُكوُن َعَليِْه وَِكياًل
apakah maka kamu adalah kalian atasnya penjaga/pemelihara

Al-Furqon:43

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل  َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah dengan Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:3

ْل َعَلى الـلَّـِه وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه وَِكياًل  َوتَوَكَّ
dan bertawakkallah atas/terhadap Allah dan cukuplah Allah

penjaga/pemelihara
Al-Ahzab:48

 رَّبُّ ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب آَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو فَٱتَِّخذْهُ وَِكياًل
tuhan timur dan barat tidak ada tuhan kecuali dia maka

ambillah/jadikan Dia penjaga/pemelihara

Al-
Muzzammil:9

َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
dan dia atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara Al-An'aam:102 وَِكيٌل

 إِنََّمآ أَنَت نَِذيٌر َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل
sesungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu pemelihara
Huud:12

آ َءاتَْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل الـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل  فََلمَّ
maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka dia mengatakan

Allah atas/terhadap apa kami mengatakan pemelihara
Yusuf:66

َن َعَلىَّ َوالـلَّـُه َعَلىٰ َما نَُقوُل وَِكيٌل  فَاَل ُعْدوَٰ
maka tidak ada permusuhan atas dan Allah atas/terhadap apa yang

kami mengatakan pemelihara
Al-Qashash:28

لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء وَِكيٌل  الـلَّـُه خَٰ
Allah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia atas/terhadap setiap

sesuatu pemelihara
Az-Zumar:62

ْلنَا ِبَها َقْوًما ؤآَُلِء فََقْد وَكَّ فَِإن يَْكفُْر ِبَها هَٰٓ
maka jika ia mengingkari padanya mereka ini maka sesungguhnya

telah kami menyerahkan padanya (perkara itu) kaum
Al-An'aam:89 ْلنَا وَكَّ
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َل ِبُكْم َلُك ٱمْلَْوِت ٱلَِّذى وُكِّ ُقْل يَتََوفَّىُٰكم مَّ
kamu hendaklah mengatakan dia mewafatkan kalian malaikat mati

yang diserahi dengan/kepada kalian
As-Sajdah:11 َل وُكِّ

ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38
ُل يَتَوَكَّ

ُلوَن َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
dan atas tuhan mereka berubah menjadi bertawakkal Al-Anfaal:2 ُلوَن يَتَوَكَّ

ُلوَن  ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
An-Nahl:42

ُلوَن  إِنَُّهۥ َليَْس َلُهۥ ُسْلطٌَٰن َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
sesungguhnya dia bukankah baginya kekuasaan atas/terhadap orang-

orang yang mereka mengimani dan atas tuhan mereka berubah
menjadi bertawakkal

An-Nahl:99

ُلوَن  ٱلَِّذيَن َصبَُروا۟ َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
orang-orang yang mereka sabar dan atas tuhan mereka berubah

menjadi bertawakkal
Al-Ankabuut:59

ُلوَن  َوَعَلىٰ َربِِّهْم يَتَوَكَّ
dan atas tuhan mereka berubah menjadi bertawakkal

Asy-Syuura:36

ْل َعَلى الـلَّـِه فَِإنَّ الـلَّـَه َعِزيزٌ َحِكيٌم َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka sesungguhnya Allah sangat perkasa Maha Bijaksana
Al-Anfaal:49 ْل يَتَوَكَّ

ْل َعَلى الـلَّـِه فَُهَو َحْسبُُهۥٓ َوَمن يَتَوَكَّ
dan barang siapa berubah menjadi sangat bertawakkal atas/terhadap

Allah maka Dia mencukupi
Ath-Thalaaq:3

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ ْلُت َوَعَليِْه فَْليَتَوَكَّ إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ لِـلَّـِه َعَليِْه تَوَكَّ
jika hukum/penentuan hanyalah bagi/hak Allah atasnya (aku) supaya

bertawakkal dan atas-nya maka ia hendaklah bertawakkal orang-
orang yang berserah diri

Yusuf:67
ُلوَن ٱمْلُتَوَكِّ

ُلوَن ِل ٱمْلُتَوَكِّ  َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
dan atas Allah maka ia hendaklah bertawakkal orang-orang yang

berserah diri
Ibrahim:12

ُلوَن ُل ٱمْلُتَوَكِّ  َليَُقوُلنَّ الـلَّـُه ُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه َعَليِْه يَتَوَكَّ
tentu akan mengatakan Allah kamu hendaklah mengatakan cukup

bagiku Allah atasnya menjadi sangat bertawakkal/berserah diri
orang-orang yang berserah diri

Az-Zumar:38
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لنَِي إِنَّ الـلَّـَه يُِحبُّ ٱمْلُتَوَكِّ
sesungguhnya Allah dia menyukai orang-orang yang berserahdiri Ali-Imran:159 لنَِي ٱمْلُتَوَكِّ

نًا َوَقاُلوا۟ َحْسبُنَا الـلَّـُه َوِنْعَم ٱْلوَِكيُل فَزَاَدُهْم إِيمَٰ
maka dia menambah mereka keimanan dan mereka berkata cukuplah

kami Allah dan sebaik-baik pelindung
Ali-Imran:173 ٱْلوَِكيُل
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و ك و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna punggung, bek, sandaran,

sebelah belakang, pemain belakang, sisa, istirahat, ketenangan, tidur, rihat,
bantuan, pendukung, penunjang, sokongan, tunjangan, penopang

punggung, dinding jembatan, kotamara, pertolongan, tolong, pembantu,
uluran

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna beristirahat,
mengistirahatkan, jeda, bersandar, terletak, menyandarkan, cenderung,

miring, condong, bersandaran, bertekan, mendasarkan, mempersendikan

تَِّكـِٔنَي مُّ ُمتَِّكـِٔنَي ُمتَِّكـُٔوَن ُمتََّكـًٔا ۟ ؤُا أَتَوَكَّ
mereka yang

bersandar
mereka yang

bersandar
(mereka) yang
menyandarkan tempat duduk aku menyandarkan

يَتَِّكـُٔوَن
menyandarkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ؤُا۟ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلىٰ َغنَِمى َقاَل ِهىَ َعَصاَى أَتَوَكَّ
dia mengatakan dia tongkatku aku menyandarkan diatasnya da

memukul dengannya atas/terhadap kambingku
Thaahaa:18 ۟ ؤُا أَتَوَكَّ

ا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ أَرَْسَلْت إَِليِْهنَّ َوأَْعتََدْت َلُهنَّ ُمتََّكـًٔا فََلمَّ
maka tatkala (ia) mendengar dengan tipu daya mereka[pr] (ia[pr])
menyebabkan mengutus/mengundang kepada mereka[pr] dan (ia)

menyediakan bagi mereka tempat duduk

Yusuf:31
ُمتََّكـًٔا

ُهْم َوأَزْوَُٰجُهْم ِفى ِظلٍَٰل َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ُمتَِّكـُٔوَن
mereka dan isteri-isteri mereka di dalam tempat yang teduh

atas/terhadap tempat duduk/pelamin (mereka) yang menyandarkan
YaaSiin:56 ُمتَِّكـُٔوَن
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ُمتَِّكـِٔنَي ِفيَها يَْدُعوَن ِفيَها ِبفَِٰكَهٍة َكِثيرٍَة َوَشرَاٍب
mereka yang bersandar di dalamnya mereka memohon di dalamnya

(sorga) dengan buah-buahan sangat banyak dan minuman
Shaad:51 ُمتَِّكـِٔنَي

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ ُسُرٍر مَّْصفُوفٍَة َوزَوَّْجنَُٰهم ِبُحوٍر ِعنيٍ
mereka yang bersandar atas/terhadap dipan-dipan / singgasana-

singgasana (ia[pr]) yang dibariskan / disusun dan jodohkan mereka
jelita/bidadari mata-mata

Ath-Thuur:20

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ فُرُشٍۭ بَطَآِئنَُها ِمْن إِْستَبَْرٍق َوَجنَى ٱْلَجنَّتنَْيِ َداٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap hamparan / permadani-

permadani sebelah dalamnya dari sutera dan memetik kedua kebun
dekat

Ar-Rahman:54

ُمتَِّكـِٔنَي َعَلىٰ رَفَْرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِرىٍّ ِحَساٍن
mereka yang bersandar atas/terhadap bantal-bantal yang hijau dan

permandani keindahan
Ar-Rahman:76

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك ِنْعَم ٱلثََّواُب َوَحُسنَْت ُمرْتَفًَقا مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap kursi panjang yang

indah sebaik-baik pahala dan (ia[pr]) bagus/indah yang menjadi
tempat istirahat

Al-Kahfi:31
تَِّكـِٔنَي مُّ

تَِّكـِٔنَي َعَليَْها ُمتَقَِٰبلنَِي مُّ
mereka yang bersandar diatasnya orang yang berhadap-hadapan

Al-Waqi'a:16

تَِّكـِٔنَي ِفيَها َعَلى ٱأْلَرَآِئِك مُّ
mereka yang bersandar didalamnya atas/terhadap pelaminan/dipan

Al-Insaan:13

بًا َوُسُرًرا َعَليَْها يَتَِّكـُٔوَن َولِبُيُوِتِهْم أَبْوَٰ
dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu dan kegembiraan ria

diatasnya menyandarkan
Az-Zukhruf:34 يَتَِّكـُٔوَن
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ج ل و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebobolan, bolos

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَلِجَ َويُولِجُ َولِيَجًة َوتُولِجُ تُولِجُ
dia masukkan dan dimasukkan (ia) teman yang setia dan kamu

memasukkan kamu memasukkan

يُولِجُ يَلِجُ
dimasukkan (ia) masukkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

تُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
kamu memasukkan malam di dalam siang Ali-Imran:27 تُولِجُ

َوتُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dan kamu memasukkan siang di dalam malam Ali-Imran:27 َوتُولِجُ

واََل رَُسولِِهۦ واََل ٱمْلُؤِْمِننَي َولِيَجًة
dan tidak rasul-nya dan tidak orang-orang yang beriman teman yang

setia
At-Taubah:16 َولِيَجًة

َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam Al-Hajj:61 َويُولِجُ

ْمَس َوٱْلَقَمَر َر ٱلشَّ َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل َوَسخَّ
dan dimasukkan (ia) siang di dalam malam dan (ia) telah benar-benar

memperjalankan matahari dan bulan
Luqman:29

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Faathir:13

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Al-Hadiid:6
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َحتَّىٰ يَلِجَ ٱْلَجَمُل ِفى َسمِّ ٱْلِخيَاِط وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْجرِِمنَي
sehingga dia masukkan unta di dalam lubang jarum dan demikianlah

kami membalas para yang melakukan dosa
Al-A'raaf:40 يَلِجَ

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Saba':2 يَلِجُ

يَْعَلُم َما يَلِجُ ِفى ٱأْلَرِْض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها
dia mengetahui apa (ia) masukkan di dalam bumi dan tidak mereka

keluar dari padanya
Al-Hadiid:4

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
itu bahwa kami Allah dimasukkan malam di dalam siang Al-Hajj:61 يُولِجُ

أََلْم تََر أَنَّ الـلَّـَه يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر
tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat bahwasanya Allah

dimasukkan malam di dalam siang
Luqman:29

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Faathir:13

يُولِجُ ٱلَّيَْل ِفى ٱلنََّهاِر َويُولِجُ ٱلنََّهاَر ِفى ٱلَّيِْل
dimasukkan malam di dalam siang dan dimasukkan (ia) siang di

dalam malam
Al-Hadiid:6
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د ل و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna pelayan, anak laki-laki,

putra, bin, putera, keturunan, anakanda, anak, anak kambing, bocah, kulit
anak kambing, bayi, orok, ayah, papa, aba, bapak, sang ayah, sang bapa,
leluhur, pendeta, paderi, baba, babe, pembela, ibu, mama, mami, induk,

mak, biang, bu, indung, biyung
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memperolokkan,

memperolok-olokkan, mempermain-mainkan, menjadi ayah, berlaku sbg
ayah, menghasilkan, menyebabkan, mengeluarkan, membangkitkan,

menimbulkan, menurunkan, mengadakan, memperanakkan, melahirkan,
mengasuh, mengangkat, memungut

أَْولََٰدُهنَّ أَْولََٰدُهْم أَْولََٰدُكْم أَْولََٰدُكم َءأَلُِد
anak-anak
mereka[pr] anak-anak mereka anak-anak kalian anak-anak kalian apakah aku akan

melahirkan

أَْولَُٰدُهْم أَْولَُٰدُهم أَْولَُٰدُكْم أَْولَُٰدُكم أَْولََٰدُهنَّ
anak-anak mereka anak-anak mereka anak-anak kalian anak-anak kalian anak-anak

mereka[pr]

ِبَوَلِدِهۦ ِبَوَلِدَها أَْولَِٰدِهْم أَْولَِٰدُكْم أَْولَُٰدُهْم
dengan/karena

anaknya
dengan/karena

anaknya anak-anak mereka anak-anak kalian anak-anak mereka

لِْلوَٰلَِديِْن فَلِْلوَٰلَِديِْن ِبوَٰلَِديِْه ِبوَٰلَِدِتى ِبَوَلِدِهۦ
untuk kedua orang

tua
maka untuk kedua

orang tua
kepada kedua orang

tuanya
dengan/kepada

ibuku
dengan/karena

anaknya

َوأَْولًَٰدا نَُولِّى َمْوُلوٌد لِوَٰلَِديِْه لِْلوَٰلَِديِْن
dan anak-anak dijadikan pemimpin (ia[lk]) yang

dilahirkan
pada kedua orang

tuanya
untuk kedua orang

tua

َوالٌِد َوأَْولَِٰدُكْم َوأَْولَُٰدُهْم َوأَْولَُٰدُكْم َوأَْولًَٰدا
(ia[lk]) yang

menjadi bapak dan anak-anakmu dan anak-anak
mereka dan anak-anakmu dan anak-anak
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َوَلٌد َوَلًدا َوِبٱْلوَٰلَِديِْن َوالِِدِهۦ َوالٌِد
anak laki-laki anak dan kepada orang

tua
(ia[lk]) yang

menjadi bapaknya
(ia[lk]) yang

menjadi bapak

َوَلْدنَُهْم َوَلِدِهۦ َوَلَد َوَلٍد َوَلٌد
melahirkan mereka anaknya (ia [lk]) memiliki

anak anak anak laki-laki

َوَوالٍِد َولِيًدا َولِوَٰلَِديَْك َولِوَٰلَِدىَّ َوَلْدنَُهْم
demi bapak kanak-kanak dan kepada kedua

orang tuamu
dan kedua orang

tuaku melahirkan mereka

وَٰلَِدِتَك ۢ وَٰلَِدةٌ َوَوَلُدهُۥٓ َوَوَلًدا َوَوالٍِد
yang menjadi ibumu (ia[pr]) yang

menjadi seorang ibu dan anak-anaknya dan anak-anak demi bapak

َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْلوَٰلِدَُٰت َوٱأْلَْولَِٰد وَٰلَِدىَّ وَٰلَِدِتَك
dan anak-anak dan para ibu dan anak-anak

(ia[lk]) yang
menjadi kedua

orang tuaku
yang menjadi ibumu

۟ يَلُِدٓوا
melahirkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاَلْت يََٰويَْلتَىٰٓ َءأَلُِد َوأَنَا۠ َعُجوزٌ
dia mengatakan aduhai celaka aku apakah aku akan melahirkan dan

aku orang tua
Huud:72 َءأَلُِد

واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكم مِّْن إِْملٍَٰق
dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian dari perwujudan

kepaan/kemiskinan
Al-An'aam:151 أَْولََٰدُكم

إِْن أَرَدتُّْم أَن تَْستَرِْضُعٓوا۟ أَْولََٰدُكْم فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما َو
maka tidak dosa-dosa atas keduanya dan jika apakah (kalian)

kehendaki untuk mohon menyusu anak-anak kalian
Al-Baqarah:233 أَْولََٰدُكْم
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إِيَّاُكْم واََل تَْقتُُلٓوا۟ أَْولََٰدُكْم َخْشيََة إِْملٍَٰق نَّْحُن نَْرزُُقُهْم َو
dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut perwujudan

kepaan/kemiskinan kami memberi rezeki mereka[lk] dan kepada
kalian

Al-Isra:31

ا ِبَغيِْر ِعْلمٍ َقْد َخِسَر ٱلَِّذيَن َقتَُلٓوا۟ أَْولََٰدُهْم َسفَهًۢ
sungguh telah ia telah merugi orang-orang yang mereka melakukan

pembunuhan anak-anak mereka kebodohan dengan tidak/tanpa
pengetahuan

Al-An'aam:140 أَْولََٰدُهْم

َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233
أَْولََٰدُهنَّ

ٍ أَْولََٰدُهنَّ واََل يَأِْتنَي ِببُْهنتَٰ
anak-anak mereka[pr] dan tidak datang kepada kami dengan dusta

Al-
Mumtahinah:12

بُُكْم ِعنَدنَا زُْلفَىٰٓ َوَمآ أَْموَُٰلُكْم وآََل أَْولَُٰدُكم ِبٱلَِّتى تَُقرِّ
dan tidak harta-harta kalian dan tidak anak-anak kalian dengan yang

mendekatkan kalian disisi kami dekat
Saba':37 أَْولَُٰدُكم

َلن تَنفََعُكْم أَرَْحاُمُكْم وآََل أَْولَُٰدُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
tidak memberi manfaat kepada kalian orang-orang yang kalian

kasihani (kerabat-kerabat) dan tidak anak-anak kalian pada hari
kiamat-kiamat

Al-
Mumtahinah:3

أَْولَُٰدُكْم

وآََل أَْولَُٰدُكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه
dan jangan anak-anak kalian dari peringatan Allah

Al-
Munaafiquun:9

وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu Ali-Imran:10 أَْولَُٰدُهم

وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Ali-Imran:116

لَّن تُْغِنىَ َعنُْهْم أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهم مَِّن الـلَّـِه َشيْـًٔا
tidak dia mencukupkan / mengkayakan dari mereka harta-harta benda

mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu

Al-
Mujaadilah:17

فَاَل تُْعجِبَْك أَْموَُٰلُهْم وآََل أَْولَُٰدُهْم
maka janganlah ditarik hatimu harta-harta benda mereka dan jangan

anak-anak mereka
At-Taubah:55 أَْولَُٰدُهْم

يُوِصيُكُم الـلَّـُه ِفىٓ أَْولَِٰدُكْم لِلذََّكِر ِمثُْل َحظِّ ٱأْلُنثَيَنْيِ إِنَّ الـلَّـَه َكاَن َعلِيًما َحِكيًما
dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam / pada anak-anak

kalian bagi (anak) lelaki seperti bagian dua yang perempuan
sesungguhnya Allah adalah dia sangat pandai benar-benar sangat

mengetahui

An-Nisa:11
أَْولَِٰدُكْم
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وََكذَٰلَِك زَيََّن لَِكِثيٍر مَِّن ٱمْلُْشرِِكنَي َقتَْل أَْولَِٰدِهْم ُشرََكآؤُُهْم
dan demikianlah dia memandang baik bagi kebanyakan dari orang-

orang yang mempersekutukan pembunuhan anak-anak mereka
sekutu-sekutu mereka

Al-An'aam:137 أَْولَِٰدِهْم

اَل تَُضآرَّ وَٰلَِدةٌۢ ِبَوَلِدَها
tidak (kamu[lk]) disengsarakan (ia[pr]) yang menjadi seorang ibu

dengan/karena anaknya
Al-Baqarah:233 ِبَوَلِدَها

واََل َمْوُلوٌد لَُّهۥ ِبَوَلِدِهۦ
dan tidak (ia[lk]) yang dilahirkan baginya dengan/karena anaknya Al-Baqarah:233 ِبَوَلِدِهۦ

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِدِتى َوَلْم يَْجَعْلِنى َجبَّارًا َشِقيًّا
dan kebaktian dengan/kepada ibuku dan tidak Dia menjadikan aku

seorang yang sombong celaka/kecewa
Maryam:32 ِبوَٰلَِدِتى

َوبَرًّۢا ِبوَٰلَِديِْه َوَلْم يَُكن َجبَّاًرا َعِصيًّا
dan kebaktian kepada kedua orang tuanya dan tidak adalah dia orang

yang sombong orang yang durhaka
Maryam:14 ِبوَٰلَِديِْه

َهَداَك لِتُْشرَِك ِبى إِن جَٰ َن ِبوَٰلَِديِْه ُحْسنًا َو نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

kebaikan dan jika (mereka berdua) semakin berjihad/berkeja keras
untukmu untuk mempersekutukan dengan-Ku

Al-Ankabuut:8

ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan
Luqman:14

يَِّتىٓ إِنِّى تُبُْت إَِليَْك ُهۥ ُكرًْها َوأَْصلِحْ لِى ِفى ذُرِّ نًا َحَمَلتُْه أُمُّ َن ِبوَٰلَِديِْه إِْحسَٰ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

perwujudan dalam perbuatan baik mengandungnya ibunya kebencian
/ susah payah dan kamu hendaklah berbuat kesalehan kepadaku di

dalam keturunanku sesungguhnya aku aku bertaubat kepada-Mu

Al-Ahqaaf:15

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk kedua orang tua dan kaum kerabat dan anak-anak yatim

dan orang-orang miskin dan orang-orang yang jalan
Al-Baqarah:215 فَلِْلوَٰلَِديِْن

إِن تَرََك َخيًْرا ٱْلَوِصيَُّة لِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي ِبٱمْلَْعُروِف
jika dia meninggalkan kebaikan wasiat (kb abstrak/kt sifat ) untuk

kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik
Al-Baqarah:180 لِْلوَٰلَِديِْن
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َوٱلَِّذى َقاَل لِوَٰلَِديِْه أُفٍّ لَُّكَمآ أَتَِعَداِنِنىٓ أَْن أُْخَرَج
dan orang yang dia mengatakan pada kedua orang tuanya ah (celaka)

bagi kamu berdua apakah kamu berdua akan mengancamku bahw
dibangkitkan

Al-Ahqaaf:17
لِوَٰلَِديِْه

واََل َمْوُلوٌد لَُّهۥ ِبَوَلِدِهۦ
dan tidak (ia[lk]) yang dilahirkan baginya dengan/karena anaknya Al-Baqarah:233 َمْوُلوٌد

َوالٌِد َعن َوَلِدِهۦ واََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِهۦ َشيْـًٔا
(ia[lk]) yang menjadi bapak dari anaknya dan tidak (ia[lk]) yang
dilahirkan dia (ia[lk]) yang menolong dari (ia[lk]) yang menjadi

bapaknya sesuatu

Luqman:33

ا ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن وََكذَٰلَِك نَُولِّى بَْعَض ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعضًۢ
dan demikianlah dijadikan pemimpin sebagian orang-orang yang

zalim bagian dengan apa disebabkan adalah mereka mereka usahakan
Al-An'aam:129 نَُولِّى

َوأَْكثََر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا فَٱْستَْمتَُعوا۟ ِبَخلَِٰقِهْم فَٱْستَْمتَْعتُم ِبَخلَِٰقُكْم َكَما ٱْستَْمتَعَ
dan (ia[lk]) lebih banyak harta-harta benda dan anak-anak maka

mereka menikmati dengan (ia) yang menciptakan mereka maka kamu
menikmati dengan (ia) menciptakan kalian sebagaimana dia lebih

nikmat

At-Taubah:69
َوأَْولًَٰدا

َوَقاُلوا۟ نَْحُن أَْكثَُر أَْمواًَٰل َوأَْولًَٰدا َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبنَي
dan mereka berkata kami paling/lebih banyak harta-harta benda dan

anak-anak dan tidak kami orang-orang yang disiksa berat
Saba':35

َوٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة
dan kalian hendaklah mengetahui bahwasanya hanyalah harta-harta

kalian dan anak-anakmu cobaan-cobaan
Al-Anfaal:28 َوأَْولَُٰدُكْم

إِنََّمآ أَْموَُٰلُكْم َوأَْولَُٰدُكْم ِفتْنٌَة َوالـلَّـُه ِعنَدهُۥٓ أَْجٌر َعِظيٌم
sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anakmu cobaan-

cobaan dan Allah di sisi-nya pahala yang besar

At-
Taghaabun:15

واََل تُْعجِبَْك أَْموَُٰلُهْم َوأَْولَُٰدُهْم
dan jangan ditarik hatimu harta-harta benda mereka dan anak-anak

mereka
At-Taubah:85 َوأَْولَُٰدُهْم

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنَّ ِمْن أَزْوَِٰجُكْم َوأَْولَِٰدُكْم َعُدوًّا لَُّكْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya dari isteri-

isteri kalian dan anak-anakmu musuh bagi kalian

At-
Taghaabun:14

َوأَْولَِٰدُكْم
َوالٌِد َعن َوَلِدِهۦ واََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِهۦ َشيْـًٔا

(ia[lk]) yang menjadi bapak dari anaknya dan tidak (ia[lk]) yang
dilahirkan dia (ia[lk]) yang menolong dari (ia[lk]) yang menjadi

bapaknya sesuatu

Luqman:33
َوالٌِد
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َوالٌِد َعن َوَلِدِهۦ واََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِهۦ َشيْـًٔا
(ia[lk]) yang menjadi bapak dari anaknya dan tidak (ia[lk]) yang
dilahirkan dia (ia[lk]) yang menolong dari (ia[lk]) yang menjadi

bapaknya sesuatu

Luqman:33
َوالِِدِهۦ

اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ الـلَّـَه َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحَسانًا
tidak kalian menyembah selain Allah dan kepada orang tua

perwujudan dalam perbuatan baik
Al-Baqarah:83 َوِبٱْلوَٰلَِديِْن

ِكنيِ نًا َوِبِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan kepada kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik dan

(dengan/terhadap)yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-
anak yatim dan orang-orang miskin

An-Nisa:36

نًا أاَلَّ تُْشرُِكوا۟ ِبِهۦ َشيْـًٔا َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
bahwa janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu

dan/terhadap kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik
Al-An'aam:151

نًا َوَقَضىٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدٓوا۟ إآِلَّ إِيَّاهُ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan (ia) menyempurnakan tuhanmu bahwa jangan menyembah

melainkan hanya kepadanya dan terhadap kedua orangtua
perwujudan dalam perbuatan baik

Al-Isra:23

َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan mereka berkata ia telah mengambil Allah anak Al-Baqarah:116 َوَلًدا

ذَآ نَُهۥ إِْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلطَٰنٍۭ ِبهَٰ َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا ُسبْحَٰ
mereka berkata ia telah mengambil Allah anak maha suci dia jika

tidak kamu mempunyai dari kekuasaan dengan ini
Yunus:68

 أَْكرِِمى َمثَْوىُٰه َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا
(kamu) muliakan aku tempat-tempat tinggalnya dia mudah-mudahan

bahwa memberi manfaat kepada kami atau (kami) ambil/pungut (dia)
anak

Yusuf:21

 َوُقِل ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا
dan katakanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak (ia[lk])

mengambil anak
Al-Isra:111

 َويُنِذَر ٱلَِّذيَن َقاُلوا۟ ٱتََّخذَ الـلَّـُه َوَلًدا
dan menyebabkan memperingatkan orang-orang yang mereka berkata

ia telah mengambil Allah anak
Al-Kahfi:4

ُن َوَلًدا  َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak

Maryam:88

ِن َوَلًدا  أَن َدَعْوا۟ لِلرَّْحمَٰ
bahwa mereka berseru/mengharapkan kepada pemurah anak

Maryam:91

ِن أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا  َوَما يَنۢبَِغى لِلرَّْحمَٰ
dan tidak layak/patut kepada pemurah bahwa dia mengambil anak

Maryam:92
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نَُهۥ بَْل ِعبَاٌد مُّْكرَُموَن ُن َوَلًدا ُسبْحَٰ َوَقاُلوا۟ ٱتََّخذَ ٱلرَّْحمَٰ
dan mereka berkata ia telah mengambil pemurah anak maha suci dia

bahkan hamba/makhluk orang-orang yang sangat dimuliakan
Al-Anbiyaa':26

َوَلْم يَتَِّخذْ َوَلًدا َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َشِريٌك ِفى ٱمْلُْلِك
dan tidak (ia[lk]) mengambil anak dan tidak adalah dia baginya

sekutu di dalam kerajaan
Al-Furqon:2

َعَسىٰٓ أَن يَنفََعنَآ أَْو نَتَِّخذَهُۥ َوَلًدا َوُهْم اَل يَْشُعُروَن
dia mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kami atau

(kami) ambil/pungut (dia) anak dan mereka tidak mereka menyadari
Al-Qashash:9

 لَّْو أَرَاَد الـلَّـُه أَن يَتَِّخذَ َوَلًدا
jika dia ingin Allah bahwa dia mengambil anak

Az-Zumar:4

ِحبًَة واََل َوَلًدا  َما ٱتََّخذَ صَٰ
tidak ia telah mengambil (ia[pr]) yang menjadi teman/isteri dan tidak

anak
Al-Jinn:3

َقاَلْت رَبِّ أَنَّىٰ يَُكوُن لِى َوَلٌد
dia mengatakan Tuhan bahwasanya adalah mereka bagi aku anak

laki-laki
Ali-Imran:47 َوَلٌد

إِن َكاَن َلُهۥ َوَلٌد فَِإن لَّْم يَُكن لَُّهۥ َوَلٌد
jika adalah dia baginya anak laki-laki maka jika tidak adalah dia

baginya anak laki-laki
An-Nisa:11

 إِن َكاَن َلُهۥ َوَلٌد فَِإن لَّْم يَُكن لَُّهۥ َوَلٌد
jika adalah dia baginya anak laki-laki maka jika tidak adalah dia

baginya anak laki-laki
An-Nisa:11

إِن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َوَلٌد أَِو ٱْمَرأَةٌ َوَلُهۥٓ أٌَخ أَْو أُْخٌت
jika tidak adalah dia bagi mereka anak laki-laki atau seorang wanita

dan baginya persaudaraan atau saudara perempuan
An-Nisa:12

ُدُس فَِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَلُِكلِّ وَِٰحٍد مِّنُْهَما ٱلسُّ
maka jika adalah dia bagi mereka anak laki-laki maka bagi tiap-tiap

yang satu diantara keduanya seperenam
An-Nisa:12

 إِن لَّْم يَُكن لَُّكْم َوَلٌد
jika tidak adalah dia bagi kalian anak laki-laki

An-Nisa:12

ا تَرَْكتُم فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فََلُهنَّ ٱلثُُّمُن ِممَّ
maka jika adalah dia bagi kalian anak laki-laki maka bagi mereka

seperdelapan dari apa (kalian) tinggalkan
An-Nisa:12

نَُهۥٓ أَن يَُكوَن َلُهۥ َوَلٌد لَُّهۥ إِنََّما الـلَّـُه إِلٌَٰه وَِٰحٌد ُسبْحَٰ
sesungguhnya hanyalah Allah tuhan yang esa maha suci dia bahwa

adalah dia baginya anak laki-laki baginya
An-Nisa:171

6237

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

إِِن ٱْمُرؤٌا۟ َهَلَك َليَْس َلُهۥ َوَلٌد َوَلُهۥٓ أُْخٌت
jika seseorang dia membinasakan bukankah baginya anak laki-laki

dan baginya saudara perempuan
An-Nisa:176

إِن لَّْم يَُكن لََّها َوَلٌد فَِإن َكانَتَا ٱثْنَتنَْيِ
jika tidak adalah dia baginya/mempunyai anak laki-laki maka jika

(ia) adalah dua orang perempuan
An-Nisa:176

وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَّىٰ يَُكوُن َلُهۥ َوَلٌد مَٰ  بَِديعُ ٱلسَّ
sangat memahami/mengawali langit dan bumi bahwasanya adalah

mereka baginya anak laki-laki
Al-An'aam:101

ِبِديَن ُل ٱْلعَٰ ِن َوَلٌد فَأَنَا۠ أَوَّ ُقْل إِن َكاَن لِلرَّْحمَٰ
kamu hendaklah mengatakan jika adalah dia kepada pemurah anak

laki-laki maka aku paling pertama-tama orang-orang yang
menyembah

Az-Zukhruf:81

َما َكاَن لِـلَّـِه أَن يَتَِّخذَ ِمن َوَلٍد
tidak adalah dia bagi Allah bahwa dia mengambil dari anak Maryam:35 َوَلٍد

 َما ٱتََّخذَ الـلَّـُه ِمن َوَلٍد
tidak ia telah mengambil Allah dari anak

Al-
Mu'minuun:91

ِذبُوَن إِنَُّهْم َلكَٰ َوَلَد الـلَّـُه َو
(ia [lk]) memiliki anak Allah dan sesungguhnya mereka sungguh

orang-orang yang telah mendustakan

Ash-
Shaafaat:152 َوَلَد

 َوَوالٍِد َوَما َوَلَد
demi bapak dan tidak (ia [lk]) memiliki anak

Al-Balad:3

َوالٌِد َعن َوَلِدِهۦ واََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِهۦ َشيْـًٔا
(ia[lk]) yang menjadi bapak dari anaknya dan tidak (ia[lk]) yang
dilahirkan dia (ia[lk]) yang menolong dari (ia[lk]) yang menjadi

bapaknya sesuatu

Luqman:33
َوَلِدِهۦ

تُُهْم إاِلَّ ٱلَّٰٓـِٔى َوَلْدنَُهْم إِْن أُمَّهَٰ
bahwa ibu mereka kecuali yang melahirkan mereka Al-Mujaadilah:2 َوَلْدنَُهْم

َربَّنَا ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َولِْلُمؤِْمِننَي يَْوَم يَُقوُم ٱْلِحَساُب
ya tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-

orang yang beriman pada hari dia mendirikan menghisab
Ibrahim:41 َولِوَٰلَِدىَّ

رَّبِّ ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َومِلَن َدَخَل بَيِْتىَ ُمؤِْمنًا َولِْلُمؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت
Tuhan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang dia

memasuki rumahku yang sungguh-sungguh beriman dan bagi orang-
orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman

Nuh:28
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ُلُهۥ ِفى َعاَمنْيِ أَِن ٱْشُكْر لِى َولِوَٰلَِديَْك إَِلىَّ ٱمْلَِصيُر َوِفصَٰ
dan menyapihnya di dalam dua tahun agar/hendalah (kamu)

bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu kepadaku
tempat kembali

Luqman:14
َولِوَٰلَِديَْك

َقاَل أََلْم نَُربَِّك ِفينَا َولِيًدا
dia mengatakan tidakkah/bukankah dipelihara dalam kami kanak-

kanak
Asy-Syu'araa':18 َولِيًدا

َوَوالٍِد َوَما َوَلَد
demi bapak dan tidak (ia [lk]) memiliki anak Al-Balad:3 َوَوالٍِد

إِن تََرِن أَنَا۠ أََقلَّ ِمنَك َمااًل َوَوَلًدا
jika kamu melihat aku aku lebih sedikit daripadamu harta dan anak-

anak
Al-Kahfi:39 َوَوَلًدا

َ َمااًل َوَوَلًدا  أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى َكفََر ِبـَٔايَِٰتنَا َوَقاَل أَلُوتَنيَّ
Apakah kamu memperhatikan yang ia mengingkari kepada ayat-ayat

Kami dan dia mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77

َوٱتَّبَُعوا۟ َمن لَّْم يَزِْدهُ َماُلُهۥ َوَوَلُدهُۥٓ إاِلَّ َخَساًرا
dan mereka mengikuti orang tidak menambah kepadanya hartanya

dan anak-anaknya kecuali kerugian
Nuh:21 َوَوَلُدهُۥٓ

اَل تَُضآرَّ وَٰلَِدةٌۢ ِبَوَلِدَها
tidak (kamu[lk]) disengsarakan (ia[pr]) yang menjadi seorang ibu

dengan/karena anaknya
Al-Baqarah:233 ۢ وَٰلَِدةٌ

ٱذُْكْر ِنْعَمِتى َعَليَْك َوَعَلىٰ وَٰلَِدِتَك أَيَّدتَُّك
kamu hendaklah ingat nikmatku atas kamu dan atas yang menjadi

ibumu aku menguatkan kamu
Al-Maidah:110 وَٰلَِدِتَك

أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ٱلَِّتىٓ أَنَْعْمَت َعَلىَّ َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ
untuk bersyukur nikmat kamu yang kamu menganugerahkan atas dan

atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku
An-Naml:19 وَٰلَِدىَّ

لًِحا تَرَْضىُٰه َوَعَلىٰ وَٰلَِدىَّ َوأَْن أَْعَمَل صَٰ
dan atas (ia[lk]) yang menjadi kedua orang tuaku dan agar (ia)

mewujudkan amalan yang saleh meridhainya
Al-Ahqaaf:15

ِل َوٱأْلَْولَِٰد َوأَْجلِْب َعَليِْهم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِْكُهْم ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan (kamu[lk]) kerahkanlah atas mereka dengan pasukan kudamu dan

pasukanmu yang berjalan kaki dan (ia) yang bersekutu dengan
mereka di dalam harta dan anak-anak

Al-Isra:64 َوٱأْلَْولَِٰد
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ِل َوٱأْلَْولَِٰد  َوِزينٌَة َوتَفَاُخرٌۢ بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر ِفى ٱأْلَْموَٰ
dan perhiasan dan saling bermegah-megahan diantara kalian dan

saling berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak-anak
Al-Hadiid:20

َوٱْلوَٰلِدَُٰت يُرِْضْعَن أَْولََٰدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعَة
dan para ibu disusu anak-anak mereka[pr] dua tahun (mereka[lk])

yang menyempurnakan bagi orang dia ingin untuk disempurnakan
penyusuan(nya)

Al-Baqarah:233 َوٱْلوَٰلِدَُٰت

َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
dan orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-

anak dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu
sebenar-benar pelindung

An-Nisa:75 َوٱْلوِْلدَِٰن

 إاِلَّ ٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن
kecuali orang-orang yang dalam kondisi tertindas dari laki-laki dan

perempuan dan anak-anak
An-Nisa:98

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada haridibangkitkan kehidupan
Maryam:33 ُولِدتُّ

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada har

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15 ُولَِد

َخلَُّدوَن يَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam

kondisi kekal
Al-Waqi'a:17 وِْلدٌَٰن

َخلَُّدوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم ُلؤُْلًؤا مَّنثُوًرا َويَطُوُف َعَليِْهْم وِْلدٌَٰن مُّ
dan mengelilingi atas mereka anak-anak muda (mereka) yang dalam
kondisi kekal apabila (kamu) melihat mereka kamu mengira mereka

mutiara yang dihamburkan

Al-Insaan:19

واََل يَلُِدٓوا۟ إاِلَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا
dan tidak melahirkan kecuali (ia[lk]) yang durhaka orang yang sangat

ingkar
Nuh:27 ۟ يَلُِدٓوا

َلْم يَلِْد َوَلْم يُوَلْد
tidak beranak dan tidak diperanakkan Al-Ikhlas:3 يَلِْد

َلْم يَلِْد َوَلْم يُوَلْد
tidak beranak dan tidak diperanakkan Al-Ikhlas:3 يُوَلْد
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َوَعَلى ٱمْلَْوُلوِد َلُهۥ ِرزُْقُهنَّ وَِكْسَوتُُهنَّ ِبٱمْلَْعُروِف
dan atas (ia[lk]) yang dilahirkan baginya rezki (mereka[pr]) dan

pakaian mereka[pr] dengan cara yang baik
Al-Baqarah:233 ٱمْلَْوُلوِد

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّمَّ
bagi orang laki-laki pembagian besar dari apa dia meninggalkan

kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7 ٱْلوَٰلَِداِن

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولِلنَِّسآِء نَِصيٌب مِّمَّ
dan bagi orang-orang perempuan pembagian besar dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:7

ا تَرََك ٱْلوَٰلَِداِن َوٱأْلَْقَربُوَن َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َموَٰلِىَ ِممَّ
dan bagi tiap-tiap kami jadikan pewaris-pewaris dari apa dia

meninggalkan kedua orang tua dan para kerabat
An-Nisa:33

َوَلْو َعَلىٰٓ أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي
walaupun atasku/terhadapku diri/jenis-jenis kalian atau kedua orang

tua dan kaum kerabat
An-Nisa:135 ٱْلوَٰلَِديِْن

فََكيَْف تَتَُّقوَن إِن َكفَرْتُْم يَْوًما يَْجَعُل ٱْلوِْلدََٰن ِشيبًا
maka bagaimana bertakwa jika (kalian) mengingkari hari dia

menjadikan anak-anak muda beruban

Al-
Muzzammil:17

ٱْلوِْلدََٰن
َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱْلوِْلدَِٰن

dan mereka menginginkan akan kalian menikahi mereka dan yang
lemah-lemah dari anak-anak

An-Nisa:127 ٱْلوِْلدَِٰن
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ي ل و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wali, petugas, sponsor,

penyokong, orang yg membiayai, pelindung, penjaga, pembela, mahkota,
tajuk, puncak, kejuaraan, kepala gigi, lambang kekuasaan raja, bagian

atas pohon, bagian atas topi, akhir, ubun-ubun, penjaga gedung.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mensponsori, membiayai,
memahkotai, menobatkan, mentakhtakan, mengarunia, memukul pd

kepala, pasangkan, mengongkosi, menjagokan.

أَْولِيَآَءهُۥٓ أَْولِيَآَءهُۥ أَْولِيَآَء أَْوَلىٰ أَْوَلى
penguasa-

penguasanya
penguasa-

penguasanya
pemimpin-
pemimpin lebih utama lebih utama

أَْولِيَآؤُُهُم أَْولِيَآؤُُهم أَْولِيَآؤُُكْم أَْولِيَآُء أَْولِيَآَءهُۥٓ
pelindung-

pelindung mereka
pelindung-

pelindung mereka
pelindung-

pelindung kalian
pelindung-
pelindung

penguasa-
penguasanya

۟ تَتََولَّْوا أَْولِيَآِئِهْم أَْولِيَآِئُكم أَْولِيَآؤُهُۥٓ أَْولِيَآؤُُهُم
memalingkan pelindung-

pelindung mereka
penguasa-penguasa

kalian
pelindung-

pelindungnya
pelindung-pelindung

mereka

تََولَّْوُهْم تََولَّْوا۟ تََولَّوا۟ تََولَّ تَتََولَّْوا۟
(kalian) menjadikan

mereka sebagai
kawan

kalian telah
memalingkan

kalian telah
memalingkan

ia benar-benar
memalingkan memalingkan

تََولَّيْتُْم تََولَّيْتُم تََولَّىٰٓ تََولَّىٰ تََولَّْوُهْم
kalian supaya
memalingkan

kalian supaya
memalingkan

ia benar-benar
memalingkan

ia benar-benar
memalingkan

(kalian) menjadikan
mereka sebagai

kawan

فَأَْوَلىٰ تَُولُّوُهُم تَُولُّوَن تَُولُّوا۟ تََولَّيْتُْم
maka lebih

utama/kecelakaan dipalingkan mereka dipalingkan mereka dipalingkan kalian supaya
memalingkan
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فَتََولَّىٰ فَتََولَّْوا۟ فَتََولَّ فَأَْوَلىٰٓ فَأَْوَلىٰ
maka kamu
hendaklah

memalingkan /
meninggalkan

maka (mereka)
memalingkan

maka kamu
hendaklah

memalingkan /
meninggalkan

maka lebih
utama/kecelakaan

maka lebih
utama/kecelakaan

۟ َلتََولَّوا فََولِّ فََولُّوا۟ فََلنَُولِّيَنََّك فَتََولَّىٰ
sungguh (kalian)

telah memalingkan
maka kamu

palingkanlah
maka kalian
palingkanlah

lalu sungguh kami
dipalingkan kamu

maka kamu
hendaklah

memalingkan /
meninggalkan

لَِولِيِِّهۦ َليَُولُّنَّ َلَولَّيَْت َلَولَُّوا۟ َلتََولَّوا۟
kepada warisnya

sungguh akan
dipalingkan
mereka[pr]

tentu (kamu)
memalingkan

pasti (mereka)
memalingkan

sungguh (kalian)
telah memalingkan

َمْوَلىُٰكْم َمْوَلىٰ َمْوَلى لََّولَّْوا۟ لَِولِيِِّهۦ
perlindungan kalian pelindung pelindung pasti (mereka)

memalingkan kepada warisnya

ُمَولِّيَها َمْوَلىُٰهُم َمْوَلىُٰه َمْوَلىٰنَا َمْوَلىُٰكْم
menghadap
kepadanya pelindung mereka pelindungnya pelindung kami perlindungan kalian

۟ َوتََولَّوا َوتََولَّ َواٍل نَُولِِّهۦ ُمَولِّيَها
dan memalingkan (ia) benar-benar

memalingkan pelindung dipalingkan dia menghadap
kepadanya

َولَٰيَِتِهم واََل َوتََولَّىٰٓ َوتََولَّىٰ َوتََولَّوا۟
perlindungan

mereka
benar-benar
pelindung

(ia) benar-benar
memalingkan

(ia) benar-benar
memalingkan dan memalingkan

َولِىِّۦ َولِىُّ َولِىٍّ َولِىٌّ َولَٰيَِتِهم
pelindungku penolong/pelindung benar-benar

pelindung
benar-benar
penolong /
pelindung

perlindungan
mereka

َولِيُُّهم َولِيُّنَا َولِيُُّكُم َولِيًّا َولِىِّۦ
dia melindungi

mereka pelindung kami pemimpin kalian sebenar-benar
pelindung pelindungku
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َوِلۦَِّى َولِيُُّهۥ َولِيُُّهُم َولِيُُّهَما َولِيُُّهم
pelindungku pelindungnya pemimpin

/pelindung mereka
penolong /

pelindung keduanya
dia melindungi

mereka

َولَّيْتُم َولَّىُٰهْم َولَّىٰ َولَّْوا۟ َوِلۦَِّى
memalingkan diri memalingkan

mereka memalingkan memalingkan pelindungku

يَتََولَّ َويَُولُّوَن َويَتََولَّوا۟
dia sangat melindungi dipalingkan dan (mereka) memalingkan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ أَْوَلى ٱلنَّاِس ِبِإبْرَِٰهيَم َللَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ
sesungguhnya lebih utama manusia/orang dengan Ibrahim bagi

orang-orang yang mengikutinya
Ali-Imran:68 أَْوَلى

فَالـلَّـُه أَْوَلىٰ ِبِهَما فَاَل تَتَِّبُعوا۟ ٱْلَهَوىٰٓ أَن تَْعِدُلوا۟
maka Allah lebih utama kepada mereka berdua maka janganlah

kalian mengikuti hawa nafsu agar kalian melakukan keadilan
An-Nisa:135 أَْوَلىٰ

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Anfaal:75

ثُمَّ َلنَْحُن أَْعَلُم ِبٱلَِّذيَن ُهْم أَْوَلىٰ ِبَها ِصلِيًّا
kemudian pasti (kami) paling mengetahui kepada orang-orang yang

mereka lebih utama dengannya masuk
Maryam:70

تُُهْم ٱلنَِّبىُّ أَْوَلىٰ ِبٱمْلُؤِْمِننَي ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَزْوَُٰجُهۥٓ أُمَّهَٰ
nabi lebih utama dengan orang-orang mukmin dari diri/jiwa-jiwa

mereka dan isteri-isterinya ibu-ibu mereka
Al-Ahzab:6

َوأُ۟وُلوا۟ ٱأْلَرَْحامِ بَْعُضُهْم أَْوَلىٰ ِببَْعٍض ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه
dan orang-orang yang mempunyai rahim sebagian mereka lebih

utama dengan sebagian di dalam kitab Allah
Al-Ahzab:6

أَْوَلىٰ َلَك فَأَْوَلىٰ
lebih utama bagimu maka lebih utama/kecelakaan

Al-Qiyaamah:34

ثُمَّ أَْوَلىٰ َلَك فَأَْوَلىٰٓ
kemudian lebih utama bagimu maka lebih utama/kecelakaan

Al-Qiyaamah:35
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ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي الَّ يَتَِّخِذ ٱمْلُؤِْمنُوَن ٱْلكَٰ
jangan dia mengambil/menjadikan orang-orang yang beriman para
pembangkang / kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang

yang beriman

Ali-Imran:28
أَْولِيَآَء

يْطَِٰن َكاَن َضِعيفًا يْطَِٰن إِنَّ َكيَْد ٱلشَّ فَقَِٰتُلٓوا۟ أَْولِيَآَء ٱلشَّ
maka mereka memerangi pemimpin-pemimpin syaitan sesungguhnya

tipu daya syaitan adalah dia lemah
An-Nisa:76

فَاَل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم أَْولِيَآَء َحتَّىٰ يَُهاِجُروا۟ ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka jangalah kalian menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin

sehingga sering berpindah-pindah di dalam jalan Allah
An-Nisa:89

ِفِريَن أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي ٱلَِّذيَن يَتَِّخذُوَن ٱْلكَٰ
orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan para pembangkang

/ kafir pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman
An-Nisa:139

أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱمْلُؤِْمِننَي
pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang yang beriman

An-Nisa:144

َرىٰٓ أَْولِيَآَء  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلنَّصَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:51

 َوَلِعبًا مَِّن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب ِمن َقبْلُِكْم َوٱْلُكفَّاَر أَْولِيَآَء
dan permainan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari

sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57

نُْهْم فَِٰسُقوَن َما ٱتََّخذُوُهْم أَْولِيَآَء َولَِٰكنَّ َكِثيًرا مِّ
tidak kalian mengambil mereka pemimpin-pemimpin akan tetapi

sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Maidah:81

 واََل تَتَِّبُعوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
dan jangan kalian mengikuti dari selain dia pemimpin-pemimpin

Al-A'raaf:3

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء لِلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن إِنَّا َجَعْلنَا ٱلشَّ
sesungguhnya kami kami jadikan syaitan-syaitan pemimpin-

pemimpin bagi orang-orang yang tidak mereka beriman
Al-A'raaf:27

يَِٰطنَي أَْولِيَآَء ِمن ُدوِن الـلَّـِه إِنَُّهُم ٱتََّخذُوا۟ ٱلشَّ
sesungguhnya mereka mereka mengambil/menjadikan syaitan-syaitan

pemimpin-pemimpin dari selain Allah
Al-A'raaf:30

إِْخوَٰنَُكْم أَْولِيَآَء  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُٓوا۟ َءابَآَءُكْم َو
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin

At-Taubah:23

أآََل إِنَّ أَْولِيَآَء الـلَّـِه اَل َخْوٌف َعَليِْهْم
ingatlah sesungguhnya pemimpin-pemimpin Allah tidak

kekhawatiran atas mereka
Yunus:62
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َعُف َلُهُم ٱْلَعذَاُب َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء يُضَٰ
bagi mereka dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin dilipat

gandakan bagi mereka azab / siksa
Huud:20

 َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمْن أَْولِيَآَء
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari pemimpin-pemimpin

Huud:113

ُر لُِق ُكلِّ َشىٍْء َوُهَو ٱْلوَِٰحُد ٱْلَقهَّٰ ُقْل أَفَٱتََّخذْتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء ُقِل الـلَّـُه خَٰ
kamu hendaklah mengatakan patutkah kamu mengambil dari selain
dia pemimpin-pemimpin kamu hendaklah mengatakan Allah yang

menciptakan setiap sesuatu dan dia (ia[lk]) yang esa sangat perkasa

Arraad:16

فََلن تَجَِد َلُهْم أَْولِيَآَء ِمن ُدوِنِهۦ
maka tidak akan dia mendapatkan bagi mereka pemimpin-pemimpin

dari selain dia
Al-Isra:97

يَّتَُهۥٓ أَْولِيَآَء ِمن ُدوِنى أَفَتَتَِّخذُونَُهۥ َوذُرِّ
maka patutkah (kalian) mengambil dia dan keturunannya pemimpin-

pemimpin dari selain
Al-Kahfi:50

 أَفََحِسَب ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَن يَتَِّخذُوا۟ ِعبَاِدى ِمن ُدوِنىٓ أَْولِيَآَء
maka apakah menyangka orang-orang yang mereka mengingkari
bahwa mereka mengambil hamba-hamba dari selain pemimpin-

pemimpin

Al-Kahfi:102

 أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدوِنَك ِمْن أَْولِيَآَء
bahwa mengambil/menjadikan dari selain kamu dari pemimpin-

pemimpin
Al-Furqon:18

َمثَُل ٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َكَمثَِل ٱْلَعنَكبُوِت
perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari

selain Allah pemimpin-pemimpin seperti perumpamaan laba-laba
Al-Ankabuut:41

 َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin
Az-Zumar:3

َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء الـلَّـُه َحِفيٌظ َعَليِْهْم
dan orang-orang yang mereka mengambil/menjadikan dari selain dia

pemimpin-pemimpin Allah (ia[lk]) yang menjaga atas mereka
Asy-Syuura:6

 أَمِ ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآَء
atau mereka mengambil/menjadikan dari selain dia pemimpin-

pemimpin
Asy-Syuura:9

َوَما َكاَن َلُهم مِّْن أَْولِيَآَء يَنُصُرونَُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه
dan tidak adalah dia bagi mereka dari pemimpin-pemimpin menolong

dari selain Allah
Asy-Syuura:46

واََل َما ٱتََّخذُوا۟ ِمن ُدوِن الـلَّـِه أَْولِيَآَء َعِظيٌم
dan tidak apa yang mereka mengambil/menjadikan dari selain Allah

pemimpin-pemimpin yang besar
Al-Jaatsiyah:10
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 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ َعُدوِّى َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَآَء
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

musuh-ku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin

Al-
Mumtahinah:1

يْطَُٰن يَُخوُِّف أَْولِيَآَءهُۥ إِنََّما ذَٰلُِكُم ٱلشَّ
sesungguhnya hanyalah mereka itu syaitan sungguh-sungguh akan

menakut-nakuti penguasa-penguasanya
Ali-Imran:175 أَْولِيَآَءهُۥ

َوَما َكانُٓوا۟ أَْولِيَآَءهُۥٓ إِْن أَْولِيَآؤُهُۥٓ إاِلَّ ٱمْلُتَُّقوَن
dan tidak adalah mereka penguasa-penguasanya tidaklah pelindung-

pelindungnya kecuali/hanyalah orang-orang yang bertakwa
Al-Anfaal:34 أَْولِيَآَءهُۥٓ

بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّنُكْم فَِإنَُّهۥ ِمنُْهْم
sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan barang siapa dia

melindungi mereka diantara kalian maka sesungguhnya dia dari
mereka

Al-Maidah:51 أَْولِيَآُء

أُ۟ولَِٰٓئَك بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
itulah mereka sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Anfaal:72

َوٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang yang mereka mengingkari sebagian mereka

pelindung-pelindung bagian
Al-Anfaal:73

َوٱمْلُؤِْمنُوَن َوٱمْلُؤِْمنَُٰت بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض
dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman

perempuan sebagian mereka pelindung-pelindung bagian
At-Taubah:71

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُتَِّقنَي َو
dan sesungguhnya kami orang-orang ynag zalim sebagian mereka
pelindung-pelindung bagian dan Allah penolong/pelindung orang-

orang yang bertakwa

Al-Jaatsiyah:19

 فََليَْس ِبُمْعجٍِز ِفى ٱأْلَرِْض َوَليَْس َلُهۥ ِمن ُدوِنِهۦٓ أَْولِيَآُء
maka bukankah bagi orang yang menyelamatkan di dalam bumi dan

dia bukanlah/tidaklah baginya dari selain dia pemimpin-pemimpin
Al-Ahqaaf:32

إِن زََعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِيَآُء لِـلَّـِه ِمن ُدوِن ٱلنَّاِس
jika kalian menyangka bahwa kamu pelindung-pelindung Allah dari

selain manusia
Al-Jumu'ah:6

نَْحُن أَْولِيَآؤُُكْم ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َوِفى ٱأْلَِخرَِة
kami pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan

dalam akhirat
Fush-Shilat:31 أَْولِيَآؤُُكْم

َوَقاَل أَْولِيَآؤُُهم مَِّن ٱإْلِنِس
dan dia mengucapkan pelindung-pelindung mereka dari manusia Al-An'aam:128 أَْولِيَآؤُُهم
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َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ أَْولِيَآؤُُهُم ٱلطَُّٰغوُت
dan orang-orang yang mereka mengingkari pelindung-pelindung

mereka berhala
Al-Baqarah:257 أَْولِيَآؤُُهُم

َوَما َكانُٓوا۟ أَْولِيَآَءهُۥٓ إِْن أَْولِيَآؤُهُۥٓ إاِلَّ ٱمْلُتَُّقوَن
dan tidak adalah mereka penguasa-penguasanya tidaklah pelindung-

pelindungnya kecuali/hanyalah orang-orang yang bertakwa
Al-Anfaal:34 أَْولِيَآؤُهُۥٓ

جِِريَن إآِلَّ أَن تَفَْعُلٓوا۟ إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئُكم مَّْعُروفًا ِمَن ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُهَٰ
dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin kecuali

bahwa mengerjakan/buat kepada penguasa-penguasa kalian yang
benar-benar baik

Al-Ahzab:6
أَْولِيَآِئُكم

ِدُلوُكْم يَِٰطنَي َليُوُحوَن إَِلىٰٓ أَْولِيَآِئِهْم لِيُجَٰ إِنَّ ٱلشَّ إِنَُّهۥ َلِفْسٌق َو َو
dan sesungguhnya (perbuatan) itu kefasikan/kejahatan dan

sesungguhnya kami syaitan-syaitan diwahyukan kepada pelindung-
pelindung mereka agar kalian dibantah

Al-An'aam:121
أَْولِيَآِئِهْم

واََل تَتََولَّْوا۟ ُمْجرِِمنَي
dan jangan memalingkan orang-orang yang berbuat dosa Huud:52 ۟ تَتََولَّْوا

إِن تَتََولَّْوا۟ يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيْرَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُٓوا۟ أَْمثََٰلُكم َو
dan jika memalingkan kelak akan menggantikan kaum selain kalian

kemudian tidak adalah mereka seperti kamu
Muhammad:38

إِن تَتََولَّْوا۟ َكَما تََولَّيْتُم مِّن َقبُْل يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َو
dan jika memalingkan orang-orang yang dibebani (jamak) kalian

supaya memalingkan dari sebelum diazab kalian azab / siksa pedih
Al-Fath:16

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتََولَّْوا۟ َقْوًما َغِضَب الـلَّـُه َعَليِْهْم
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak memalingkan

kaum (ia) memurkai / marah Allah atas mereka

Al-
Mumtahinah:13

ثُمَّ تََولَّ َعنُْهْم فَٱنظُْر َماذَا يَرِْجُعوَن
kemudian ia benar-benar memalingkan dari mereka maka kamu

hendaklah memperhatikan apa yang mereka kembali
An-Naml:28 تََولَّ

تََولَّوا۟ وَّأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّْمعِ
kalian telah memalingkan dan mata mereka sangat kebanjiran dari air

mata
At-Taubah:92 ۟ تََولَّوا

إِن تََولَّْوا۟ فََقِد ٱْهتََدوا۟ وَّ
maka sungguh telah kalian mendapatlah petunjuk dan jika kalian

telah memalingkan
Al-Baqarah:137 ۟ تََولَّْوا

َوأَبْنَآِئنَا تََولَّْوا۟ إاِلَّ َقلِياًل مِّنُْهْم
dan anak-anak kami kalian telah memalingkan kecuali sedikit dari

mereka
Al-Baqarah:246
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إِن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ وَّ
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya hanyalah atas

kamu menyampaikan
Ali-Imran:20

ِفِريَن فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه اَل يُِحبُّ ٱْلكَٰ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah tidak

dia menyukai para pembangkang / kafir
Ali-Imran:32

فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنَّ الـلَّـَه َعلِيمٌۢ ِبٱمْلُفِْسِديَن
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya Allah

sangat mengetahui terhadap orang-orang yang merusak
Ali-Imran:63

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقوُلوا۟ ٱْشَهُدوا۟ ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن
maka jika kalian telah memalingkan dan mereka mengatakan kalian
hendaklah menyaksikan bahwa kami orang-orang yang mematuhi /

menyerahkan diri

Ali-Imran:64

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََولَّْوا۟ ِمنُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن
sesungguhnya orang-orang yang kalian telah memalingkan diantara

kalian pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan
Ali-Imran:155

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُخذُوُهْم َوٱْقتُُلوُهْم َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengambil/menawan mereka dan kalian hendaklah membunuh
mereka dimana saja kalian mendapatkan mereka

An-Nisa:89

فَِإن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلْم أَنََّما يُِريُد الـلَّـُه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ذُنُوِبِهْم
maka jika kalian telah memalingkan maka ketahuilah bahwasanya dia

menghendaki Allah agar ditimpakan bencana kepada dengan
sebagian dosa-dosa mereka

Al-Maidah:49

واََل تََولَّْوا۟ َعنُْه َوأَنتُْم تَْسَمُعوَن
dan jangan kalian telah memalingkan daripadaNya dan kalian

mendengar
Al-Anfaal:20

إِن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمْوَلىُٰكْم َو
dan jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya Allah perlindungan kalian
Al-Anfaal:40

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َحْسِبىَ الـلَّـُه
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan cukuplah bagiku Allah
At-Taubah:129

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َكِبيٍر َو
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya aku aku takut

atas kalian siksa hari sangat besar
Huud:3

فَِإن تََولَّْوا۟ فََقْد أَبَْلْغتُُكم مَّآ أُرِْسْلُت ِبِهۦٓ إَِليُْكْم
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya telah aku

telah menyampaikan kepada kalian apa diutus dengannya kepadamu
Huud:57
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فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليَْك ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya hanyalah

atas kamu penyampaian nyata
An-Nahl:82

فَِإن تََولَّْوا۟ فَُقْل َءاذَنتُُكْم َعَلىٰ َسَوآٍء
maka jika kalian telah memalingkan maka kamu hendaklah

mengatakan aku telah memaklumkan kepadamu atas/terhadap yang
sama jujur

Al-Anbiyaa':109

ْلتُْم َل َوَعَليُْكم مَّا ُحمِّ فَِإن تََولَّْوا۟ فَِإنََّما َعَليِْه َما ُحمِّ
maka jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya/hanyalah

atasnya apa dipulkan/dibebankan dan atas kalian apa
dibawa/diangkut

An-Nuur:54

ثُمَّ تََولَّْوا۟ َعنُْه َوَقاُلوا۟ ُمَعلٌَّم مَّْجنُوٌن
kemudian kalian telah memalingkan dari padanya dan mereka berkata

[ia[lk]) yang mengajar (ia[lk]) yang digila-gilakan
Ad-Dukhaan:14

۟  أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن تََولَّْوا
tidakkah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-

orang yang kalian telah memalingkan

Al-
Mujaadilah:14

أَن تََولَّْوُهْم َوَمن يَتََولَُّهْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa (kalian) menjadikan mereka sebagai kawan dan barang siapa

dia melindungi mereka maka itulah mereka mereka para yang
mendzalimi

Al-
Mumtahinah:9

تََولَّْوُهْم

إِذَا تََولَّىٰ َسَعىٰ ِفى ٱأْلَرِْض لِيُفِْسَد ِفيَها َو
dan apabila ia benar-benar memalingkan ia berjalan di dalam bumi

untuk dia dirusakannya didalamnya
Al-Baqarah:205 تََولَّىٰ

فََمن تََولَّىٰ بَْعَد ذَٰلَِك فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلفَِٰسُقوَن
maka barang siapa ia benar-benar memalingkan sesudah itu maka

itulah mereka mereka yang melakukan kesembarangan
Ali-Imran:82

َوَمن تََولَّىٰ فََمآ أَرَْسْلنََٰك َعَليِْهْم َحِفيظًا
dan barang siapa ia benar-benar memalingkan maka tidak kami

mengutus kamu atas mereka penjaga
An-Nisa:80

نَُولِِّهۦ َما تََولَّىٰ َونُْصلِِهۦ َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dipalingkan dia apa ia benar-benar memalingkan dan kami masukkan

dia neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali
An-Nisa:115

َوٱلَِّذى تََولَّىٰ ِكبْرَهُۥ ِمنُْهْم َلُهۥ َعذَاٌب َعِظيٌم
dan yang/siapa ia benar-benar memalingkan terbesarnya dari mereka

baginya siksaan yang besar
An-Nuur:11

فَأَْعرِْض َعن مَّن تََولَّىٰ َعن ِذْكرِنَا
maka kamu hendaklah berpaling dari siapa yang ia benar-benar

memalingkan dari mengingat kami
An-Najm:29
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 أَفَرََءيَْت ٱلَِّذى تََولَّىٰ
Apakah kamu memperhatikan yang ia benar-benar memalingkan

An-Najm:33

إاِلَّ َمن تََولَّىٰ وََكفََر
kecuali siapa ia benar-benar memalingkan dan (ia) mengingkari

Al-
Ghaashiyah:23

فََسَقىٰ َلُهَما ثُمَّ تََولَّىٰٓ إَِلى ٱلظِّلِّ
maka memberi minum terhadap keduanya kemudian ia benar-benar

memalingkan kepada/ke tempat yang teduh
Al-Qashash:24 تََولَّىٰٓ

ثُمَّ تََولَّيْتُم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك
kemudian kalian supaya memalingkan dari sesudah itu Al-Baqarah:64 تََولَّيْتُم

إِن تَتََولَّْوا۟ َكَما تََولَّيْتُم مِّن َقبُْل يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَلِيًما َو
dan jika memalingkan orang-orang yang dibebani (jamak) kalian

supaya memalingkan dari sebelum diazab kalian azab / siksa pedih
Al-Fath:16

ثُمَّ تََولَّيْتُْم إاِلَّ َقلِياًل مِّنُكْم َوأَنتُم مُّْعرُِضوَن
kemudian kalian supaya memalingkan kecuali sedikit diantara kalian

dan kalian orang-orang yang memalingkan
Al-Baqarah:83 تََولَّيْتُْم

فَِإن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya atas/terhadap rasul kami penyampaian yang
nyata

Al-Maidah:92

إِن تََولَّيْتُْم فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعجِِزى الـلَّـِه َو
dan jika kalian supaya memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwa kamu tidak / selain (orang) yang melemahkan
Allah

At-Taubah:3

فَِإن تََولَّيْتُْم فََما َسأَْلتُُكم مِّْن أَْجٍر
maka jika kalian supaya memalingkan maka tidak meminta kepada

kalian dari upah
Yunus:72

 فََهْل َعَسيْتُْم إِن تََولَّيْتُْم
maka apakah kalian mudah-mudahan jika kalian supaya

memalingkan
Muhammad:22

فَِإن تََولَّيْتُْم فَِإنََّما َعَلىٰ رَُسولِنَا ٱْلبَلَٰغُ ٱمْلُِبنُي
maka sesungguhnya hanyalah kalian supaya memalingkan maka

sesungguhnya hanyalah atas/terhadap rasul kami penyampaian
terang/nyata

At-
Taghaabun:12

فَأَيْنََما تَُولُّوا۟ فَثَمَّ َوْجُه الـلَّـِه
maka dimana saja mereka dipalingkan maka kemudian wajah/zat

Allah
Al-Baqarah:115 ۟ تَُولُّوا
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لَّيَْس ٱْلِبرَّ أَن تَُولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم ِقبََل ٱمْلَْشِرِق َوٱمْلَْغرِِب
bukankah kebaikan/kebaktian bahwa mereka dipalingkan wajah-

wajah kalian kearah timur dan barat
Al-Baqarah:177

َوتَٱهللَِّ أَلَِكيَدنَّ أَْصنََٰمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا۟ ُمْدِبِريَن
dan demi Allah sungguh akan membuat tipu daya berhala-berhala

kalian sesudah bahwa mereka dipalingkan yang dibelakang
(mengatur)

Al-Anbiyaa':57

يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ
pada hari dipalingkan yang dibelakang (mengatur) tidak ada bagi

kalian dari Allah dari (ia[lk]) yang melindungi
Ghafir:33 تَُولُّوَن

فَاَل تَُولُّوُهُم ٱأْلَْدبَاَر
maka jangan dipalingkan mereka belakang Al-Anfaal:15 تَُولُّوُهُم
يَنظُُروَن إَِليَْك نَظََر ٱمْلَْغِشىِّ َعَليِْه ِمَن ٱمْلَْوِت فَأَْوَلىٰ َلُهْم

mereka melihat kepadamu (dia) memperhatikan/memikirkan pingsan
atasnya dari mati maka lebih utama/kecelakaan bagi mereka

Muhammad:20 فَأَْوَلىٰ
 أَْوَلىٰ َلَك فَأَْوَلىٰ

lebih utama bagimu maka lebih utama/kecelakaan
Al-Qiyaamah:34

ثُمَّ أَْوَلىٰ َلَك فَأَْوَلىٰٓ
kemudian lebih utama bagimu maka lebih utama/kecelakaan Al-Qiyaamah:35 فَأَْوَلىٰٓ

فَتََولَّ َعنُْهْم َحتَّىٰ ِحنيٍ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

sehingga waktu tertentu

Ash-
Shaafaat:174

فَتََولَّ
فَتََولَّ َعنُْهْم فََمآ أَنَت ِبَمُلومٍ

maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka
maka tidaklah kamu dengan orang-orang yang tercela

Adz-
Dzaariyaat:54

فَتََولَّ َعنُْهْم يَْوَم يَْدُع ٱلدَّاعِ إَِلىٰ َشىٍْء نُُّكٍر
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

pada hari mereka menyeru penyeru kepada sesuatu yang tidak
menyenangkan

Al-Qamar:6

فَتََولَّْوا۟ َعنُْه ُمْدِبِريَن
maka (mereka) memalingkan daripadanya yang dibelakang

(mengatur)
Ash-Shaafaat:90 ۟ فَتََولَّْوا

فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رَِساَلَة َربِّى
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:79
فَتََولَّىٰ
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لَِٰت َربِّى فَتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يََٰقْومِ َلَقْد أَبَْلْغتُُكْم رِسَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka dan

dia mengucapkan hai kaumku sesungguhnya aku telah
menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku

Al-A'raaf:93

فَتََولَّىٰ ِفْرَعْوُن فََجَمعَ َكيَْدهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan fir'aun lalu (ia)

mengumpulkan tipu dayanya kemudian telah pasti datang
Thaahaa:60

ِحٌر أَْو َمْجنُوٌن فَتََولَّىٰ ِبرُْكِنِهۦ َوَقاَل سَٰ
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dengan

kekuatannya dan dia mengucapkan (ia[lk]) yang menyihir atau
(ia[lk]) yang digila-gilakan

Adz-
Dzaariyaat:39

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 فََلنَُولِّيَنََّك

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:144 ۟ فََولُّوا

َوَحيُْث َما ُكنتُْم فََولُّوا۟ ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُۥ
dan dimana apa/saja adalah kalian maka kalian palingkanlah wajah-

wajah kalian kearahnya
Al-Baqarah:150

فََلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَرَْضىَٰها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
lalu sungguh kami dipalingkan kamu kiblat kamu sukainya maka

kamu palingkanlah wajahmu ke arah masjid Haram
Al-Baqarah:144 فََولِّ

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:149

َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر ٱمْلَْسجِِد ٱْلَحَرامِ
dan dari mana saja kamu mengeluarkan maka kamu palingkanlah

wajahmu kearah masjid Haram
Al-Baqarah:150

َوَلْو أَْسَمَعُهْم َلتََولَّوا۟ وَُّهم مُّْعرُِضوَن
dan kalau (ia[lk]) menyebabkan mendengar mereka sungguh (kalian)

telah memalingkan dan/sedang mereka orang-orang yang
memalingkan

Al-Anfaal:23
۟ َلتََولَّوا

َوَلْو قَٰتََلُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َلَولَُّوا۟ ٱأْلَْدبََٰر
dan sekiranya (ia) semakin memerangi kalian orang-orang yang

mereka mengingkari pasti (mereka) memalingkan belakang
Al-Fath:22 ۟ َلَولَُّوا
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َلِو ٱطََّلْعَت َعَليِْهْم َلَولَّيَْت ِمنُْهْم ِفرَاًرا َومَلُلِئَْت ِمنُْهْم ُرْعبًا
jika (kamu) melihat atas mereka tentu (kamu) memalingkan dari

mereka pelarian dan tentudipenuhi dari mereka ketakutan
Al-Kahfi:18 َلَولَّيَْت

َوَلِئن نََّصُروُهْم َليَُولُّنَّ ٱأْلَْدبََٰر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن
dan sungguh jika (mereka) menolong mereka sungguh akan

dipalingkan mereka[pr] belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Al-Hasyr:12
َليَُولُّنَّ

َوَمن ُقِتَل َمظُْلوًما فََقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّهۦ ُسْلطَٰنًا
dan barangsiapa dia telah dibunuh teraniaya/zalim maka

sesungguhnya telah kami jadikan kepada warisnya kekuasaan
Al-Isra:33 لَِولِيِِّهۦ

ِدُقوَن إِنَّا َلصَٰ ثُمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّهۦ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِهۦ َو
kemudian mengatakan kalian kepada warisnya kita tidak kami

menyaksikan tempat / waktu kebinasaan keluarganya dan
sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah benar

An-Naml:49

لََّولَّْوا۟ إَِليِْه َوُهْم يَْجَمُحوَن
pasti (mereka) memalingkan kepadanya dan mereka mereka lari

secepat-cepatnya
At-Taubah:57 ۟ لََّولَّْوا

ذَٰلَِك ِبأَنَّ الـلَّـَه َمْوَلى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
itu bahwa kami Allah pelindung orang-orang yang mereka

mengimani
Muhammad:11 َمْوَلى

ِفِريَن اَل َمْوَلىٰ َلُهْم َوأَنَّ ٱْلكَٰ
dan bahwasannya para pembangkang / kafir tidak pelindung bagi

mereka
Muhammad:11 َمْوَلىٰ

بَِل الـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو َخيُْر ٱلنَِّٰصِريَن
tetapi Allah perlindungan kalian dan dia sebaik-baik orang-orang

yang menolong
Ali-Imran:150 َمْوَلىُٰكْم

إِن تََولَّْوا۟ فَٱْعَلُمٓوا۟ أَنَّ الـلَّـَه َمْوَلىُٰكْم  َو
dan jika kalian telah memalingkan maka kalian hendaklah

mengetahui bahwasanya Allah perlindungan kalian
Al-Anfaal:40

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

ِهىَ َمْوَلىُٰكْم َوِبئَْس ٱمْلَِصيُر
dia perlindungan kalian dan seburuk-buruk tempat kembali

Al-Hadiid:15

َوالـلَّـُه َمْوَلىُٰكْم َوُهَو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيُم
dan Allah perlindungan kalian dan dia yang sangat mengetahui maha

bijaksana
At-Tahriim:2
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َوٱْعُف َعنَّا َوٱْغِفْر َلنَا َوٱرَْحْمنَآ أَنَت َمْوَلىٰنَا
dan maafkanlah dari kami dan ampunilah bagi kami dan rahmatilah

kami Engkau pelindung kami
Al-Baqarah:286 َمْوَلىٰنَا

ِل ٱمْلُؤِْمنُوَن َلنَا ُهَو َمْوَلىٰنَا َوَعَلى الـلَّـِه فَْليَتَوَكَّ
bagi kami dia pelindung kami dan atas Allah maka ia hendaklah

bertawakkal orang-orang yang beriman
At-Taubah:51

ههُّ اَل يَأِْت ِبَخيٍْر َوُهَو َكلٌّ َعَلىٰ َمْوَلىُٰه أَيَْن َما يَُوجِّ
dan dia tiap-tiap atas/terhadap pelindungnya dimana saja

dihadapkannya tidak ia mendatangkan / mengumpulkan dengan
kebaikan

An-Nahl:76
َمْوَلىُٰه

إِن تَظََٰهَرا َعَليِْه فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو َمْوَلىُٰه  َو
dan jika kamu berdua bantu-membantu atasnya maka sesungguhnya

Allah dia pelindungnya
At-Tahriim:4

ثُمَّ رُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ
kemudian mereka kembali kepada Allah pelindung mereka

sebenarnya
Al-An'aam:62 َمْوَلىُٰهُم

َورُدُّٓوا۟ إَِلى الـلَّـِه َمْوَلىُٰهُم ٱْلَحقِّ َوَضلَّ َعنُْهم مَّا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن
dan dikembalikan kepada Allah pelindung mereka benar dan sesatkan

dari mereka apa adalah mereka mereka mengada-adakan
Yunus:30

َولُِكلٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها
dan bagi tiap-tiap tujuan / kiblat / muka dia menghadap kepadanya Al-Baqarah:148 ُمَولِّيَها

نَُولِِّهۦ َما تََولَّىٰ َونُْصلِِهۦ َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصيًرا
dipalingkan dia apa ia benar-benar memalingkan dan kami masukkan

dia neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali
An-Nisa:115 نَُولِِّهۦ

َوَما َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َواٍل
dan tidak bagi mereka dari selain dia dari pelindung Arraad:11 َواٍل

َوتََولَّ َعنُْهْم َحتَّىٰ ِحنيٍ
(ia) benar-benar memalingkan dari mereka sehingga waktu tertentu

Ash-
Shaafaat:178 َوتََولَّ

َوتََولَّوا۟ وَُّهم مُّْعرُِضوَن
dan memalingkan dan mereka orang-orang yang memalingkan At-Taubah:76 ۟ َوتََولَّوا

 فََقاُلٓوا۟ أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا۟ َوتََولَّوا۟
maka mereka mengatakan apakah manusia memberi petunjuk kepada

kami lalu (mereka) mengingkari dan memalingkan
At-Taghaabun:6
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َوتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يَٰٓأََسفَىٰ َعَلىٰ يُوُسَف
(ia) benar-benar memalingkan dari mereka dan dia mengucapkan

aduhai duka-citaku atas/terhadap yusuf
Yusuf:84 َوتََولَّىٰ

 أَنَّ ٱْلَعذَاَب َعَلىٰ َمن َكذََّب َوتََولَّىٰ
bahwasanya azab / siksa atas/terhadap orang dia telah sungguh-

sungguh mendustakan (ia) benar-benar memalingkan
Thaahaa:48

 تَْدُعوا۟ َمْن أَْدبََر َوتََولَّىٰ
mengharapkan/menyeru orang (ia) akhirnya memalingkan (ia) benar-

benar memalingkan
Al-Ma'arij:17

 َولَِٰكن َكذََّب َوتََولَّىٰ
akan tetapi dia telah sungguh-sungguh mendustakan (ia) benar-benar

memalingkan
Al-Qiyaamah:32

 ٱلَِّذى َكذََّب َوتََولَّىٰ
yang dia telah sungguh-sungguh mendustakan (ia) benar-benar

memalingkan
Al-Lail:16

َعبََس َوتََولَّىٰٓ
(ia) memasamkan muka (ia) benar-benar memalingkan Abasa:1 َوتََولَّىٰٓ

 أَرََءيَْت إِن َكذََّب َوتََولَّىٰٓ
apakah (kamu) lihat/pendapatmu jika dia telah sungguh-sungguh

mendustakan (ia) benar-benar memalingkan
Al-Alaq:13

َلَك ِمَن ٱهللَِّ الـلَّـِه َولِىٍّ واََل َواٍق َواٍق
tidak ada bagimu dari Allah dari benar-benar pelindung dan tidak

seorang pemelihara
Arraad:37 واََل

َوَلْم يَُهاِجُروا۟ َما َلُكم مِّن َولَٰيَِتِهم مِّن َشىٍْء
dan tidak/belum sering berpindah-pindah tidak ada bagi kalian dari

perlindungan mereka dari sesuatu
Al-Anfaal:72 َولَٰيَِتِهم

َليَْس َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ َولِىٌّ
bukankah bagi mereka dari selain dia benar-benar penolong /

pelindung
Al-An'aam:51 َولِىٌّ

َليَْس َلَها ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِىٌّ واََل َشِفيعٌ
bukankah baginya dari selain Allah benar-benar penolong / pelindung

dan tidak penolong
Al-An'aam:70

َوَلْم يَُكن لَُّهۥ َولِىٌّ مَِّن ٱلذُّلِّ وََكبِّرْهُ تَْكِبيرًۢا
dan tidak adalah dia baginya benar-benar penolong / pelindung dari

kehinaan dan agungkanlah dia sebesar-besarnya
Al-Isra:111

فَِإذَا ٱلَِّذى بَيْنََك َوبَيْنَُهۥ َعدََٰوةٌ َكأَنَُّهۥ َولِىٌّ َحِميٌم
maka tiba-tiba yang diantaramu dan antara dia permusuhan seakan-

akan benar-benar penolong / pelindung teman
Fush-Shilat:34
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َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Al-Baqarah:107 َولِىٍّ

َما َلَك ِمَن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
tidak bagimu dari Allah dari benar-benar pelindung dan tidak yang

sangat penolong
Al-Baqarah:120

َوَما َلُهْم ِفى ٱأْلَرِْض ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi mereka di dalam bumi dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
At-Taubah:74

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
At-Taubah:116

 أَبِْصْر ِبِهۦ َوأَْسِمعْ َما َلُهم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َولِىٍّ
(kamu) lihatlah dengannya dan (kamu[lk]) alangkah tajam

pendengaran tidak ada bagi mereka dari selain dia dari benar-benar
pelindung

Al-Kahfi:26

ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dari benar-benar pelindung dan tidak yang sangat penolong

Al-Ankabuut:22

 َما َلُكم مِّن ُدوِنِهۦ ِمن َولِىٍّ
tidak ada bagi kalian dari selain dia dari benar-benar pelindung

As-Sajdah:4

َوٱلظَّٰلُِموَن َما َلُهم مِّن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan orang-orang yang zalim tidaklah bagi mereka dari benar-benar

pelindung dan tidak yang sangat penolong
Asy-Syuura:8

َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الـلَّـِه ِمن َولِىٍّ واََل نَِصيٍر
dan tidak bagi kalian dari selain Allah dari benar-benar pelindung dan

tidak yang sangat penolong
Asy-Syuura:31

َوَمن يُْضلِِل الـلَّـُه فََما َلُهۥ ِمن َولِىٍّ مِّۢن بَْعِدِهۦ
dan barang siapa dia menyesatkan Allah maka tidak ada baginya dari

benar-benar pelindung dari sesudah itu
Asy-Syuura:44

۟ الـلَّـُه َولِىُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
Allah penolong/pelindung orang-orang yang mereka mengimani Al-Baqarah:257 َولِىُّ

ذَا ٱلنَِّبىُّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُؤِْمِننَي َوهَٰ
dan ini nabi dan orang-orang yang mereka mengimani dan Allah

penolong/pelindung orang-orang yang beriman
Ali-Imran:68

إِنَّ ٱلظَّٰلِِمنَي بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوالـلَّـُه َولِىُّ ٱمْلُتَِّقنَي َو
dan sesungguhnya kami orang-orang ynag zalim sebagian mereka
pelindung-pelindung bagian dan Allah penolong/pelindung orang-

orang yang bertakwa

Al-Jaatsiyah:19
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وَِٰت َوٱأْلَرِْض أَنَت َولِىِّۦ مَٰ فَاِطَر ٱلسَّ
(ia[lk]) yang menciptakan langit dan bumi Engkau pelindungku Yusuf:101 َولِىِّۦ

َوالـلَّـُه أَْعَلُم ِبأَْعَدآِئُكْم وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه َولِيًّا وََكفَىٰ ِبالـلَّـِه نَِصيًرا
dan Allah paling mengetahui dengan/tentang musuh-musuh kalian
dan cukuplah dengan Allah sebenar-benar pelindung dan cukuplah

dengan Allah yang sangat menolong

An-Nisa:45
َولِيًّا

 َوٱمْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلنَِّسآِء َوٱْلوِْلدَِٰن َوٱْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
dan orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-

anak dan kamu hendaklah menjadikan bagi kami dari sisi kamu
sebenar-benar pelindung

An-Nisa:75

واََل تَتَِّخذُوا۟ ِمنُْهْم َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan janganlah kalian menjadikan dari mereka sebenar-benar

pelindung dan jangan yang sangat menolong
An-Nisa:89

يْطََٰن َولِيًّا مِّن ُدوِن الـلَّـِه َوَمن يَتَِّخِذ ٱلشَّ
dan barang siapa dia mengambil/menjadikan syaitan sebenar-benar

pelindung dari selain Allah
An-Nisa:119

واََل يَجِْد َلُهۥ ِمن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak dia mendapatkan baginya dari selain Allah sebenar-benar

pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:123

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
An-Nisa:173

وَِٰت َوٱأْلَرِْض مَٰ ُقْل أََغيَْر الـلَّـِه أَتَِّخذُ َولِيًّا فَاِطِر ٱلسَّ
kamu hendaklah mengatakan apakah selain Allah aku

mengambil/menjadikan sebenar-benar pelindung yang menciptakan
langit dan bumi

Al-An'aam:14

َوَمن يُْضلِْل فََلن تَجَِد َلُهۥ َولِيًّا مُّرِْشًدا
dan barang siapa disesatkan maka tidak akan dia mendapatkan

baginya sebenar-benar pelindung yang memberi petunjuk
Al-Kahfi:17

 فََهْب لِى ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
maka berilah bagiku dari sisi kamu sebenar-benar pelindung

Maryam:5

يْطَِٰن َولِيًّا  فَتَُكوَن لِلشَّ
maka adalah kalian bagi syaitan sebenar-benar pelindung

Maryam:45

واََل يَجُِدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الـلَّـِه َولِيًّا واََل نَِصيًرا
dan tidak mereka mendapatkan bagi mereka dari selain Allah

sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat menolong
Al-Ahzab:17
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لِِديَن ِفيَهآ أَبًَدا الَّ يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا خَٰ
orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya tidak mereka

mendapatkan sebenar-benar pelindung dan tidak yang sangat
menolong

Al-Ahzab:65

ثُمَّ اَل يَجُِدوَن َولِيًّا واََل نَِصيًرا
kemudian tidak mereka mendapatkan sebenar-benar pelindung dan

tidak yang sangat menolong
Al-Fath:22

۟ إِنََّما َولِيُُّكُم الـلَّـُه َورَُسوُلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
sesungguhnya hanyalah pemimpin kalian Allah dan rasulnya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:55 َولِيُُّكُم

َوتَْهِدى َمن تََشآُء أَنَت َولِيُّنَا فَٱْغِفْر َلنَا
dan memberi petunjuk aku siapa kamu menghendaki Engkau

pelindung kami maka kamu hendaklah mengampuni bagi kami
Al-A'raaf:155 َولِيُّنَا

نََك أَنَت َولِيُّنَا ِمن ُدوِنِهم َقاُلوا۟ ُسبْحَٰ
mereka berkata maha suci engkau Engkau pelindung kami dari selain

mereka
Saba':41

َوُهَو َولِيُُّهم ِبَما َكانُوا۟ يَْعَمُلوَن
dan dia dia melindungi mereka dengan/disebabkan apa adalah mereka

mereka mengerjakan
Al-An'aam:127 َولِيُُّهم

ت طَّآِئفَتَاِن ِمنُكْم أَن تَفَْشاَل َوالـلَّـُه َولِيُُّهَما إِذْ َهمَّ
ketika ia menginginkan dua golongan diantara kalian bahwa kalian

berdua takut/gentar dan Allah penolong / pelindung keduanya
Ali-Imran:122 َولِيُُّهَما

فَُهَو َولِيُُّهُم ٱْليَْوَم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka dia pemimpin /pelindung mereka hari itu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
An-Nahl:63 َولِيُُّهُم

أَْو اَل يَْستَِطيعُ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْملِْل َولِيُُّهۥ ِبٱْلَعْدِل َوأَْشِهُدٓوا۟ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه َويَُعلُِّمُكُم
الـلَّـُه َوالـلَّـُه ِبُكلِّ َشىٍْء َعلِيٌم

atau tidak dia mentaati untuk dia membaca dia maka dia hendaklah
membaca pelindungnya dengan adil dan (kalian[lk]) persaksikanlah

apabila (kalian) menjadi berjual beli dan kalian hendaklah bertawakal
/ takut kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mengajarkan kalian

Allah dan Allah dengan setiap sesuatu sangat mengetahui

Al-Baqarah:282

َولِيُُّهۥ

إِنَّ َوِلۦَِّى الـلَّـُه ٱلَِّذى نَزََّل ٱْلِكتََٰب
sesungguhnya pelindungku Allah yang Dia telah berangsur-angsur

menurunkan kitab
Al-A'raaf:196 َوِلۦَِّى

إِذَا ذََكرَْت َربََّك ِفى ٱْلُقرَْءاِن َوْحَدهُۥ َولَّْوا۟ َعَلىٰٓ أَْدبَٰرِِهْم نُفُوًرا َو
dan apabila (kamu) menyebut Tuhanmu di dalam al-qur'an sendirinya

memalingkan atasku/terhadapku belakang mereka pelarian
Al-Isra:46 ۟ َولَّْوا
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مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak dapat akan mendengar orang tuli seruan apabila

memalingkan yang dibelakang (mengatur)
An-Naml:80

مَّ ٱلدَُّعآَء إِذَا َولَّْوا۟ ُمْدِبِريَن واََل تُْسِمعُ ٱلصُّ
dan tidak akan mendengar orang tuli seruan apabila memalingkan

yang dibelakang (mengatur)
Ar-Ruum:52

ا ُقِضىَ َولَّْوا۟ إَِلىٰ َقْوِمِهم مُّنِذِريَن فََلمَّ
maka tatkala (ia) telah diputuskan memalingkan kepada kaum mereka

orang-orang yang memberi peringatan
Al-Ahqaaf:29

َولَّىٰ ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعقِّْب
memalingkan (mereka) yang sungguh-sungguh membalik ke

belakang dan dia tidak diakibatkan
An-Naml:10 َولَّىٰ

َولَّىٰ ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعقِّْب يَُٰموَسىٰٓ
memalingkan (mereka) yang sungguh-sungguh membalik ke

belakang dan dia tidak diakibatkan ya Musa
Al-Qashash:31

إِذَا تُتَْلىٰ َعَليِْه َءايَٰتُنَا َولَّىٰ ُمْستَْكِبًرا َو
dan apabila kamu membaca atasnya ayat-ayat Kami memalingkan

orang yang dalam kondisi menyombongkan diri
Luqman:7

َما َولَّىُٰهْم َعن ِقبَْلِتِهُم ٱلَِّتى َكانُوا۟ َعَليَْها
apakah memalingkan mereka dari kiblat mereka yang adalah mereka

diatasnya
Al-Baqarah:142 َولَّىُٰهْم

ْدِبِريَن ثُمَّ َولَّيْتُم مُّ
kemudian memalingkan diri yang dibelakang (mengatur) At-Taubah:25 َولَّيْتُم

فَِإن لَّْم تَْعَلُمٓوا۟ َءابَآَءُهْم فَِإْخوَٰنُُكْم ِفى ٱلدِّيِن َوَموَٰلِيُكْم
maka jika tidak amu mengetahui bapak-bapak mereka maka saudara-

saudara kalian di dalam agama dan pelindung-pelindung kalian
Al-Ahzab:5 َوَموَٰلِيُكْم

َويَتََولَّوا۟ وَُّهْم فَرُِحوَن
dan (mereka) memalingkan dan mereka (mereka) gembira At-Taubah:50 ۟ َويَتََولَّوا

َسيُْهزَُم ٱْلَجْمعُ َويَُولُّوَن ٱلدُّبَُر
kelak akan dihacurkan/dikalahkan semua/golongan dipalingkan

belakang
Al-Qamar:45 َويَُولُّوَن

َوَمن يَتََولَّ الـلَّـَه َورَُسوَلُهۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟
dan barang siapa dia sangat melindungi Allah dan rasul-nya dan

orang-orang yang mereka mengimani
Al-Maidah:56 يَتََولَّ
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َوَمن يَتََولَّ يَُعذِّبُْه َعذَابًا أَلِيًما
dan barang siapa dia sangat melindungi diazabnya azab / siksa pedih

Al-Fath:17

َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji
Al-Hadiid:24

َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ الـلَّـَه ُهَو ٱْلَغِنىُّ ٱْلَحِميُد
dan barang siapa dia sangat melindungi maka sesungguhnya Allah

dia sangat kaya Maha Terpuji

Al-
Mumtahinah:6

بَْعُضُهْم أَْولِيَآُء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّنُكْم فَِإنَُّهۥ ِمنُْهْم
sebagian mereka pelindung-pelindung bagian dan barang siapa dia

melindungi mereka diantara kalian maka sesungguhnya dia dari
mereka

Al-Maidah:51
يَتََولَُّهم

َوَمن يَتََولَُّهم مِّنُكْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
dan siapa dia melindungi mereka diantara kalian maka itulah mereka

mereka para yang mendzalimi
At-Taubah:23

أَن تََولَّْوُهْم َوَمن يَتََولَُّهْم فَأُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظَّٰلُِموَن
bahwa (kalian) menjadikan mereka sebagai kawan dan barang siapa

dia melindungi mereka maka itulah mereka mereka para yang
mendzalimi

Al-
Mumtahinah:9

يَتََولَُّهْم

إِن يَتََولَّْوا۟ يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه َعذَابًا أَلِيًما ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َو
dan jika sangat melindungi diazab mereka Allah azab / siksa pedih di

dalam dunia dan akhirat
At-Taubah:74 ۟ يَتََولَّْوا

ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
kemudian mereka memalingkan dari sesudah itu dan tidak itulah

mereka dengan orang-orang mukmin
Al-Maidah:43 يَتََولَّْوَن

نُْهْم يَتََولَّْوَن ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ تََرٰى َكِثيًرا مِّ
kamu hendaklah memperhatikan/melihat sangat banyak dari mereka

mereka memalingkan orang-orang yang mereka mengingkari
Al-Maidah:80

إِنََّما ُسْلطَٰنُُهۥ َعَلى ٱلَِّذيَن يَتََولَّْونَُهۥ َوٱلَِّذيَن ُهم ِبِهۦ ُمْشرُِكوَن
sesungguhnya hanyalah kekuasaannya atas/terhadap orang-orang

yang sangat melindunginya dan orang-orang yang mereka dengannya
orang-orang yang breusaha untuk mempersekutukan

An-Nahl:100
يَتََولَّْونَُهۥ

لِِحنَي َوُهَو يَتََولَّى ٱلصَّٰ
dan dia dia sangat melindungi orang-orang yang soleh Al-A'raaf:196 يَتََولَّى

نُْهْم َوُهم مُّْعرُِضوَن ثُمَّ يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّ
kemudian dia sangat melindungi segolongan dari mereka dan mereka

orang-orang yang memalingkan
Ali-Imran:23 يَتََولَّىٰ
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يَتََولَّىٰ فَِريٌق مِّنُْهم مِّۢن بَْعِد ذَٰلَِك َوَمآ أُ۟ولَِٰٓئَك ِبٱمْلُؤِْمِننَي
dia sangat melindungi segolongan dari mereka dari sesudah itu dan

tidak itulah mereka dengan orang-orang mukmin
An-Nuur:47

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن يَُلونَُكم مَِّن ٱْلُكفَّاِر
wahai orang-orang yang mereka mengimani orang-orang yang

memerangi orang-orang yang melindungi kalian dari orang-orang
kafir

At-Taubah:123
يَُلونَُكم

إِن يُقَِٰتُلوُكْم يَُولُّوُكُم ٱأْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل يُنَصُروَن َو
dan sekiranya mereka melakukan pembunuhan terhadap kalian

mereka memalingkan kalian belakang kemudian tidak mereka akan
ditolong

Ali-Imran:111 يَُولُّوُكُم

اَل يَُولُّوَن ٱأْلَْدبََٰر وََكاَن َعْهُد الـلَّـِه َمْسـُٔواًل
tidak dipalingkan belakang dan ia adalah janji Allah orang yang

ditanya
Al-Ahzab:15 يَُولُّوَن

َوَمن يَُولِِّهْم يَْوَمِئٍذ ُدبُرَهُۥٓ
dan barang siapa sungguh-sungguh akan memalingkan mereka pada

hari itu belakangnya
Al-Anfaal:16 يَُولِِّهْم

إِنِّى ِخفُْت ٱمْلَوَٰلِىَ ِمن َورَآِءى وََكانَِت ٱْمَرأَِتى َعاِقًرا َو
dan sesungguhnya aku (aku) takut/khawatir kaum keluargaku dari

belakangku/sepeninggalku dan (ia) adalah istriku (ia[lk]) yang
mandul

Maryam:5
ٱمْلَوَٰلِىَ

ِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong Al-Anfaal:40 ٱمْلَْوَلىٰ

َلِبئَْس ٱمْلَْوَلىٰ َوَلِبئَْس ٱْلَعِشيُر
sungguh sejahat-jahat pelindung dan sungguh sejahat-jahat kawan /

golongan
Al-Hajj:13

ُهَو ٱْجتَبَىُٰكْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِفى ٱلدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ُهَو َمْوَلىُٰكْم فَِنْعَم ٱمْلَْوَلىٰ َوِنْعَم ٱلنَِّصيُر
dia memilih kamu dan tidak ia menjadikan atas kalian di dalam

agama dari kesukaran/kesempitan dia perlindungan kalian maka
nikmat pelindung dan sebaik-baik penolong

Al-Hajj:78

ُهنَالَِك ٱْلَولَٰيَُة لِـلَّـِه ٱْلَحقِّ
di sana perlindungan bagi Allah benar Al-Kahfi:44 ٱْلَولَٰيَُة

فَالـلَّـُه ُهَو ٱْلَولِىُّ َوُهَو يُْحىِ ٱمْلَْوتَىٰ
maka Allah dia pelindung dan dia ia menghidupkan kematian Asy-Syuura:9 ٱْلَولِىُّ

َما َقنَطُوا۟ َويَنُشُر رَْحَمتَُهۥ َوُهَو ٱْلَولِىُّ ٱْلَحِميُد
apa (mereka) putus asa dan menyebarkan rahmat-nya dan dia

pelindung Maha Terpuji
Asy-Syuura:28
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ي ن و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

تَِنيَا
(kalian berdua) melalaikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٱذَْهْب أَنَت َوأَُخوَك ِبـَٔايَِٰتى واََل تَِنيَا ِفى ِذْكِرى
(kamu) pergilah kamu dan saudaramu dengan ayat-ayat-Ku dan

janganlah (kalian berdua) melalaikan di dalam peringatan
Thaahaa:42 تَِنيَا
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ب ه و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna penganugerahan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memberikan, memberi,
mengorbankan, menyerahkan, menghasilkan, menyebabkan, menyerah,

mengizinkan, mengalah, meluluskan, mencurahkan, menyampaikan,
menyumbangkan, mendermakan, menderma, menyajikan,

memperlihatkan, menganugerahi, memberkati, menggambarkan,
memberitahukan, membuka rahasia, menghadiahkan, membocorkan

rahasia, membocorkan pernyataan, membayar, mengucapkan, putus, kasi,
mundur, mewariskan, mewasiatkan

َوَهَب َهْب أِلََهَب فََوَهَب فََهْب
(ia) memberikan dan kamu hendaklah

memberikan untuk memberikan lalu (ia)
memberikan maka berilah

َوَوَهبْنَا َوَهبْنَا َوَهْب َوَهبَْت َوَهَب
dan kami

memberikan (kami) memberikan dan kamu bendaklah
memberikan (ia) memberikan (ia) memberikan

اِب ٱْلَوهَّ اُب ٱْلَوهَّ يََهُب
maha pemberi maha pemberi (dia) memberikan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََهْب لِى ِمن لَُّدنَك َولِيًّا
maka berilah bagiku dari sisi kamu sebenar-benar pelindung Maryam:5 فََهْب

فََوَهَب لِى َربِّى ُحْكًما َوَجَعَلِنى ِمَن ٱمْلُرَْسلنَِي
lalu (ia) memberikan kepadaku Tuhanku hikmah dan (ia) menjadikan

aku dari/di antara para yang diutus / para rasul / utusan
Asy-Syu'araa':21 فََوَهَب

أِلََهَب َلِك ُغلًَٰما زَِكيًّا
untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci Maryam:19 أِلََهَب
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يًَّة طَيِّبًَة َقاَل رَبِّ َهْب لِى ِمن لَُّدنَك ذُرِّ
dia mengatakan Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku dari

sisi kamu keturunan kebaikan
Ali-Imran:38 َهْب

َوٱلَِّذيَن يَُقوُلوَن َربَّنَا َهْب َلنَا
dan orang-orang yang mereka mengatakan ya tuhan kami dan kamu

hendaklah memberikan bagi kami
Al-Furqon:74

لِِحنَي رَبِّ َهْب لِى ُحْكًما َوأَْلِحْقِنى ِبٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan bagiku/aku hikmah dan

temukanlah aku dengan orang-orang yang saleh
Asy-Syu'araa':83

لِِحنَي رَبِّ َهْب لِى ِمَن ٱلصَّٰ
Tuhan dan kamu hendaklah memberikan kepadaku dari/termasuk

orang-orang yang soleh

Ash-
Shaafaat:100

َق ِعيَل َوإِْسحَٰ ٱْلَحْمُد لِـلَّـِه ٱلَِّذى َوَهَب لِى َعَلى ٱْلِكبَِر إِْسمَٰ
segala puji Allah yang (ia) memberikan kepadaku atas/terhadap masa

tuaku Ismail dan ishaq
Ibrahim:39 َوَهَب

إِن َوَهبَْت نَفَْسَها لِلنَِّبىِّ إِْن أَرَاَد ٱلنَِّبىُّ
jika (ia) memberikan dirinya bagi nabi jika dia ingin nabi Al-Ahzab:50 َوَهبَْت

َوَهْب َلنَا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة
dan kamu bendaklah memberikan bagi kami dari sisi kamu rahmat Ali-Imran:8 َوَهْب

َقاَل رَبِّ ٱْغِفْر لِى َوَهْب لِى ُمْلًكا
dia mengatakan Tuhan ampunilah aku dan kamu bendaklah

memberikan aku yang menjadi kerajaan
Shaad:35

َق َويَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلنَا نَِبيًّا َوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
(kami) memberikan baginya ishak dan yaqub dan tiap-tiap kami

jadikan seorang nabi
Maryam:49 َوَهبْنَا

َق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub setiap kami

memberikan petunjuk dan Nuh
Al-An'aam:84 َوَوَهبْنَا

َوَوَهبْنَا َلُهم مِّن رَّْحَمِتنَا َوَجَعْلنَا َلُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا
dan kami memberikan kepada mereka dari rahmat kami dan kami
menjadikan bagi mereka lisan/buah tutur kebenaran sangat tinggi

Maryam:50

ُروَن نَِبيًّا َوَوَهبْنَا َلُهۥ ِمن رَّْحَمِتنَآ أََخاهُ هَٰ
dan kami memberikan baginya dari rahmat kami saudaranya Harun

seorang nabi
Maryam:53

لِِحنَي َق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا صَٰ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub (ia[pr]) yang

menjalankan salat sunnat dan tiap-tiap kami jadikan orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':72
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فَٱْستََجبْنَا َلُهۥ َوَوَهبْنَا َلُهۥ يَْحيَىٰ َوأَْصَلْحنَا َلُهۥ زَْوَجُهۥٓ
maka Kami perkenankan baginya dan kami memberikan baginya

hidup dan (kami) memperbaiki baginya isterinya
Al-Anbiyaa':90

يَِّتِه ٱلنُّبُوَّةَ َق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub dan kami menjadikan

di dalam keturunannya kenabian
Al-Ankabuut:27

َن ِنْعَم ٱْلَعبُْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب َوَوَهبْنَا لَِداُوۥَد ُسَليْمَٰ
dan kami memberikan kepada Daud sulaiman sebaik-baik hamba

sesungguhnya dia orang yang suka kembali
Shaad:30

نَّا َعُهْم رَْحَمًة مِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ أَْهَلُهۥ َوِمثَْلُهم مَّ
dan kami memberikan baginya keluarganya dan serupa/sebanyak

mereka bersama mereka rahmat dari kami
Shaad:43

يََهُب مِلَن يََشآُء إِنَٰثًا َويََهُب مِلَن يََشآُء ٱلذُُّكوَر
(dia) memberikan kepada siapa dia kehendaki orang-orang

perempuan dan (dia) memberikan kepada siapadia kehendaki anak
laki-laki

Asy-Syuura:49 َويََهُب

يََهُب مِلَن يََشآُء إِنَٰثًا َويََهُب مِلَن يََشآُء ٱلذُُّكوَر
(dia) memberikan kepada siapadia kehendaki orang-orang

perempuan dan (dia) memberikan kepada siapadia kehendaki anak
laki-laki

Asy-Syuura:49
يََهُب

اُب إِنََّك أَنَت ٱْلَوهَّ
sesungguhnya kamu Engkau maha pemberi Ali-Imran:8 اُب ٱْلَوهَّ

اُب  الَّ يَنۢبَِغى أِلََحٍد مِّۢن بَْعِدٓى إِنََّك أَنَت ٱْلَوهَّ
tidak patut bagi seorang dari sesudahku sesungguhnya kamu Engkau

maha pemberi
Shaad:35

اِب أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن رَْحَمِة َربَِّك ٱْلَعِزيِز ٱْلَوهَّ
ataukah disisi mereka perbendaharaan rahmat tuhanmu sangat

perkasa maha pemberi
Shaad:9 اِب ٱْلَوهَّ
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ج ه و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kerlap, api, nyala api,

suasana, sinar, laut api, cahaya, cahaya yg menyilaukan, pandangan
sorotan

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berkilau, bersinar, bercahaya,
berseri-seri, berseri, bernyala, memarak, bergelora, membelalang,

berkobar, meluap, memijar, membelalak

اًجا َوهَّ َوِمنَْهاًجا
sangat terang dan jalan yang terang

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا
bagi tiap-tiap kami jadikan diantara kalian peraturan-peraturan dan

jalan yang terang
Al-Maidah:48 َوِمنَْهاًجا

اًجا َوَجَعْلنَا ِسَراًجا َوهَّ
dan kami menjadikan pelita sangat terang An-Naba:13 اًجا َوهَّ
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ن ه و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kebusukan, kehilangan,

kekurangan, hafalan, keadaan terkulai
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna melemahkan, memperlemah,
melembekkan, menjadi lemah, menurun, mengurangkan, semakin lemah,
melunakkan, melemaskan, memperkurangkan, mengurangi, memperkecil,
melembabkan, membasahi, menyedihkan, rusak, runtuh, menjadi busuk,
membusukkan, mengerut, melayukan, menjadi layu, mengurangi tenaga,
menghafal, menghafalkan, mengeringkan, memusnahkan, terkulai, terasa

berat, menunduk, melelai, memperjarang

۟ َوَهنُوا َوَهَن ُموِهُن تَِهنُوا۟ أَْوَهَن
mereka menjadi

lemah (ia) melemah orang yang
melemahkan kalian merasa lemah paling lemah

َوْهٍن َوْهنًا
kelelahan kelelahan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِنَّ أَْوَهَن ٱْلبُيُوِت َلبَيُْت ٱْلَعنَكبُوِت ٱتََّخذَْت بَيْتًا َو
(ia) sungguh-sungguh mengambil/membuat rumah dan sesungguhnya

kami paling lemah rumah-rumah sungguh rumah (aku) laba-laba
Al-Ankabuut:41 أَْوَهَن

واََل تَِهنُوا۟ واََل تَْحزَنُوا۟
dan jangan kalian merasa lemah dan jangan kalian bersedih hati Ali-Imran:139 ۟ تَِهنُوا

واََل تَِهنُوا۟ ِفى ٱبِْتَغآِء ٱْلَقْومِ إِن تَُكونُوا۟ تَأمَْلُوَن
dan janganlah kalian merasa lemah di dalam mencari/mengejar kaum

bahwa adalah kalian kalian mengetahui
An-Nisa:104

ْلمِ َوأَنتُُم ٱأْلَْعَلْوَن فَاَل تَِهنُوا۟ َوتَْدُعٓوا۟ إَِلى ٱلسَّ
maka janganlah kalian merasa lemah dan menyeru/mintalah kepada

damai dan kamu lebih tinggi
Muhammad:35
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ِفِريَن ذَٰلُِكْم َوأَنَّ الـلَّـَه ُموِهُن َكيِْد ٱْلكَٰ
yang demikian itu bagi kalian dan bahwasannya Allah orang yang

melemahkan tipu daya para pembangkang / kafir
Al-Anfaal:18 ُموِهُن

َقاَل رَبِّ إِنِّى َوَهَن ٱْلَعظُْم
dia mengatakan Tuhan sesungguhnya aku (ia) melemah tulang Maryam:4 َوَهَن

فََما َوَهنُوا۟ مِلَآ أََصابَُهْم ِفى َسِبيِل الـلَّـِه
maka tidak mereka menjadi lemah karena apa (bencana) dia menimpa

mereka di dalam jalan Allah
Ali-Imran:146 ۟ َوَهنُوا

ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan
Luqman:14 َوْهنًا

ُهۥ َوْهنًا َعَلىٰ َوْهٍن َن ِبوَٰلَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُّ نسَٰ يْنَا ٱإْلِ َوَوصَّ
dan (kami) mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya

mengandungnya ibunya kelelahan atas/terhadap kelelahan
Luqman:14 َوْهٍن
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ي ه و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kawat, telegram, tipis, rapuh,

lemah, sangat halus, yg bukan-bukan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َواِهيٌَة
(ia[pr]) yang lemah

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َمآُء فَِهىَ يَْوَمِئٍذ َواِهيٌَة َوٱنَشقَِّت ٱلسَّ
dan terbelahlah langit maka ia pemberi peringatan (ia[pr]) yang

lemah
Al-Haaqqah:16 َواِهيٌَة
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ك ي و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َويَْكأَنَُّهۥ َويَْكأَنَّ
aduhai bahwasanya aduhai bahwasanya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

زَْق مِلَن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِهۦ َويَْقِدُر يَُقوُلوَن َويَْكأَنَّ الـلَّـَه يَبُْسُط ٱلرِّ
mereka mengatakan aduhai bahwasanya Allah mereka

memanjangkan/meluaskan rizki bagi siapadia kehendaki dari hamba-
hambanya dan (ia) menyempitkan / menguasai

Al-Qashash:82
َويَْكأَنَّ

ِفُروَن َويَْكأَنَُّهۥ اَل يُفْلِحُ ٱْلكَٰ
aduhai bahwasanya tidak menyebabkan akan untung para

pembangkan
Al-Qashash:82 َويَْكأَنَُّهۥ
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ل ي و
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepiluan, kesayuan,

penderitaan, kesengsaraan, sengsara, kemiskinan, kemelaratan, kesulitan,
keadaan sukar, kesukaran, halangan, rintangan, kesusahan, kerumitan,

kepayahan, rintihan, penyesalan, kenestapaan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna berduka, berduka cita,

berpilu, menyusahkan

َويَْلُكْم َويَْلَك َويٌْل َوَويٌْل فََويٌْل
kecelakaan kalian celaka kamu kecelakaanlah dan kecelakaan maka kecelakaan

يََٰويَْلنَا يََٰويَْلتَىٰٓ يََٰويَْلتَىٰ يََٰويَْلتَنَا َويَْلُكْم
aduhai celaka kami aduhai celaka aku aduhai celaka aku aduhai celaka kami kecelakaan kalian

ٱْلَويُْل
kecelakaan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

فََويٌْل لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱْلِكتََٰب ِبأَيِْديِهْم
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menulis kitab

dengan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:79 فََويٌْل

ا َكتَبَْت أَيِْديِهْم فََويٌْل لَُّهم مِّمَّ
maka kecelakaan bagi mereka dari apa ia menulis tangan-tangan

mereka
Al-Baqarah:79

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن مَّْشَهِد يَْومٍ َعِظيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

tempat/waktu menyaksikan hari yang besar
Maryam:37

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمَن ٱلنَّاِر
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

api/neraka
Shaad:27
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فََويٌْل لِّْلقَِٰسيَِة ُقُلوبُُهم مِّن ِذْكِر الـلَّـِه
maka kecelakaan bagi yang keras membatu hati mereka dari

peringatan Allah
Az-Zumar:22

فََويٌْل لِّلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن َعذَاِب يَْومٍ أَلِيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menganiaya dari

azab hari pedih
Az-Zukhruf:65

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن يَْوِمِهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

pada hari mereka yang mereka diberikan nasehat

Adz-
Dzaariyaat:60

فََويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
maka kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Ath-Thuur:11

فََويٌْل لِّْلُمَصلِّنَي
maka kecelakaan bagi orang yang dalam kondisi shalat

Al-Maauun:4

ا يَْكِسبُوَن َوَويٌْل لَُّهم مِّمَّ
dan kecelakaan bagi mereka dari apa mereka usahakan Al-Baqarah:79 َوَويٌْل

ِفِريَن ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد َوَويٌْل لِّْلكَٰ
dan kecelakaan bagi orang-orang kafir dari azab / siksa sangat

keras/berat
Ibrahim:2

فَٱْستَِقيُمٓوا۟ إَِليِْه َوٱْستَْغِفُروهُ َوَويٌْل لِّْلُمْشرِِكنَي
maka tetaplah kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya dan

kecelakaan bagi orang-orang musyrik
Fush-Shilat:6

َويٌْل لُِّكلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ
kecelakaanlah bagi tiap-tiap pendusta / perpalingan bergelimang dosa Al-Jaatsiyah:7 َويٌْل

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:15

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:19

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:24

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:28

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:34

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:37
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َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:40

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:45

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:47

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:49

َويٌْل لِّْلُمطَفِِّفنَي
kecelakaanlah bagi orang-orang yang dalam kondisi curang

Al-Mutaffifiin:1

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-
Mutaffifiin:10

َزٍَة َويٌْل لُِّكلِّ ُهَمزٍَة ملُّ
kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat pencela

Al-Humazah:1

َويَْلَك َءاِمْن إِنَّ َوْعَد الـلَّـِه َحقٌّ
celaka kamu berimanlah sesungguhnya janji Allah hak/kebenaran Al-Ahqaaf:17 َويَْلَك

َقاَل َلُهم مُّوَسىٰ َويَْلُكْم
dia mengatakan kepada mereka Musa kecelakaan kalian Thaahaa:61 َويَْلُكْم

َْن َءاَمَن َويَْلُكْم ثََواُب الـلَّـِه َخيٌْر ملِّ
kecelakaan kalian pahala Allah kebaikan bagi orang ia beriman

Al-Qashash:80

ذَا ٱْلِكتَِٰب َويَُقوُلوَن يََٰويَْلتَنَا َماِل هَٰ
dan mereka mengatakan aduhai celaka kami apakah ini kitab Al-Kahfi:49 يََٰويَْلتَنَا

يََٰويَْلتَىٰ َليْتَِنى َلْم أَتَِّخذْ فُاَلنًا َخلِياًل
aduhai celaka aku aduhai kiranya aku aku tidak (aku)

mengambil/menjadikan si fulan teman akrab
Al-Furqon:28 يََٰويَْلتَىٰ

ذَا ٱْلُغرَاِب َقاَل يََٰويَْلتَىٰٓ أََعَجزُْت أَْن أَُكوَن ِمثَْل هَٰ
dia mengatakan aduhai celaka aku mengapa aku tidak mampu agar

adalah aku seperti ini burung gagak
Al-Maidah:31 يََٰويَْلتَىٰٓ

َقاَلْت يََٰويَْلتَىٰٓ َءأَلُِد َوأَنَا۠ َعُجوزٌ
dia mengatakan aduhai celaka aku apakah aku akan melahirkan dan

aku orang tua
Huud:72
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ذَا ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ يََٰويَْلنَا َقْد ُكنَّا ِفى َغفَْلٍة مِّْن هَٰ
orang-orang yang mereka mengingkari aduhai celaka kami sungguh

telah adalah kami di dalam lalai/lengah daripada ini
Al-Anbiyaa':97 يََٰويَْلنَا

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا َمۢن بََعثَنَا ِمن مَّرَْقِدنَا
mereka berkata aduhai celaka kami siapakah membangkitkan kami

dari tempat tidur kami
YaaSiin:52

ذَا يَْوُم ٱلدِّيِن َوَقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا هَٰ
dan mereka berkata aduhai celaka kami ini hari pembalasan

Ash-Shaafaat:20

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':14 يََٰويَْلنَآ

َليَُقوُلنَّ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَٰلِِمنَي
tentu akan mengatakan aduhai celaka kami sesungguhnya kami

adalah kami orang-orang menindas
Al-Anbiyaa':46

َقاُلوا۟ يََٰويَْلنَآ إِنَّا ُكنَّا طَِٰغنَي
mereka berkata aduhai celaka kami sesungguhnya kami adalah kami

durhaka
Al-Qalam:31

ا تَِصفُوَن فَِإذَا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم ٱْلَويُْل ِممَّ
maka ia dia (ia[lk]) yang melenyapkan dan bagimu kecelakaan dari

apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':18 ٱْلَويُْل
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ج ج أ ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَأُْجوُج يَأُْجوَج
ya'juj ya'juj

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َقاُلوا۟ يَٰذَاٱْلَقرْنَنْيِ إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدوَن ِفى ٱأْلَرِْض
mereka berkata wahai zulqarnain sesungguhnya ya'juj dan ma'juj

(mereka) yang sungguh-sungguh membuat kerusakan di dalam bumi
Al-Kahfi:94 يَأُْجوَج

َحتَّىٰٓ إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج
sehingga tatkala telah dibukakan ya'juj dan ma'juj Al-Anbiyaa':96 يَأُْجوُج
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س ئ ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna putus asa, kehilangan

harapan, kepatahan, kepatahan hati, kepatahan semangat, kenekatan,
kehilangan semangat, kecabaran, daerah angin mati, kesedihan,

kemurungan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menyerah, menyerahkan,
berhenti, meninggalkan, menghentikan, mengorbankan, melepaskan,

mengalah, tunduk, berlutut, menghasilkan, memberi, meluluskan,
mengizinkan, mengakui, membenarkan, memberi hak, mengajukan,

menyampaikan, memasrahkan, mengundurkan diri, meletakkan jabatan,
menunduk, mematuhi, berkapitulasi, mencapai persetujuan, runtuh,

ambruk, roboh, lungsur, mundur, menyerah kalah

۟ يَِئُسوا يَِئَس َليَـُٔوٌس فَيَـُٔوٌس تَا۟يْـَُٔسوا۟
putus asa dia berputus asa menjadi putus asa maka dia jemu putus asa

يَـُٔوًسا يَا۟يْـَِٔس يَا۟يْـَُٔس يَِئْسَن يَِئُسوا۟
berputus asa mengetahui berputus asa berputus asa putus asa

۟ ٱْستَيْـَُٔسوا
(mereka) berputus asa

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل تَا۟يْـَُٔسوا۟ ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه
dan jangan putus asa dari angin Allah Yusuf:87 ۟ تَا۟يْـَُٔسوا

رُّ فَيَـُٔوٌس َقنُوٌط ُه ٱلشَّ إِن مَّسَّ َو
dan jika telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan maka dia jemu frustasi
Fush-Shilat:49 فَيَـُٔوٌس
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ثُمَّ نَزَْعنََٰها ِمنُْه إِنَُّهۥ َليَـُٔوٌس َكفُوٌر
kemudian cabutnya dari padanya sesungguhnya dia menjadi putus asa

keingkaran
Huud:9 َليَـُٔوٌس

َوأَن تَْستَْقِسُموا۟ ِبٱأْلَزْلَٰمِ ذَٰلُِكْم ِفْسٌق ٱْليَْوَم يَِئَس
dan bahwa kalian menyumpah dengan anak panah yang demikian itu

bagi kalian kefasikan pada hari ini dia berputus asa
Al-Maidah:3 يَِئَس

ِب ٱْلُقبُوِر َكَما يَِئَس ٱْلُكفَّاُر ِمْن أَْصحَٰ
sebagaimana dia berputus asa orang-orang kafir dari penghuni-

penghuni kubur-kubur

Al-
Mumtahinah:13

يَِئُسوا۟ ِمن رَّْحَمِتى َوأُ۟ولَِٰٓئَك َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
putus asa dari rahmat dan mereka itu bagi mereka (mendapat) siksaan

sangat pedih
Al-Ankabuut:23 ۟ يَِئُسوا

َقْد يَِئُسوا۟ ِمَن ٱأْلَِخرَِة
sungguh telah putus asa dari/terhadap akhirat

Al-
Mumtahinah:13

َوٱلَّٰٓـِٔى يَِئْسَن ِمَن ٱمْلَِحيِض ِمن نَِّسآِئُكْم
yang berputus asa dari haid dari isteri-isteri kalian Ath-Thalaaq:4 يَِئْسَن

ِفُروَن إِنَُّهۥ اَل يَا۟يْـَُٔس ِمن رَّْوحِ الـلَّـِه إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلكَٰ
sesungguhnya dia tidak berputus asa dari angin Allah

kecuali/melainkan kaum para pembangkan
Yusuf:87 يَا۟يْـَُٔس

بَل لِـلَّـِه ٱأْلَْمُر َجِميًعا أَفََلْم يَا۟يْـَِٔس
bahkan kepunyaan Allah perkata itu semuanya tidakkah mengetahui Arraad:31 يَا۟يْـَِٔس

رُّ َكاَن يَـُٔوًسا ُه ٱلشَّ إِذَا َمسَّ َو
dan apabila telah benar-benar menimpanya / menyentuhnya

kejahatan/kesusahan adalah dia berputus asa
Al-Isra:83 يَـُٔوًسا

َحتَّىٰٓ إِذَا ٱْستَيْـََٔس ٱلرُُّسُل َوظَنُّٓوا۟
sehingga apabila putus asa/tidak mempunyai harapan para orang rasul

dan (mereka[lk]) mengira
Yusuf:110 ٱْستَيْـََٔس

ِكِمنَي ا ٱْستَيْـَُٔسوا۟ ِمنُْه َخَلُصوا۟ نَجِيًّا َوُهَو َخيُْر ٱْلحَٰ فََلمَّ
maka tatkala (mereka) berputus asa dari padanya (mereka

mengikhlaskan benar-benar berbisik dan dia sebaik-baik para hakim
Yusuf:80 ۟ ٱْستَيْـَُٔسوا
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س ب ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kering, kemarau, gersang,

membosankan, haus, tohor, yg dikeringkan, kersang, tdk menarik, yg
dibakar, keriting, segar dan kering, dingin dan bersalju, yg kena dan
singkat, tangkas dan teratur, layu, lemah, tdk berdaya, tdk menarik,

tandus, mandul, gundul, kurus, terpencil, sepi, sunyi, sedih, yg diboroskan,
yg dibuang-buang, yg disia-siakan, tak berguna, sia-sia

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mengeringkan, menguras,
mengalirkan, mengeringkan, menghabiskan, memperkurus,

mengeluarkan, mengering, menjadi kering, susut, merana, menyusut,
mengerut, menciut, hilang, mengeruntukan, memanggang, membakar,
melemahkan, menghafal, menghafalkan, memusnahkan, membumbui,

menjemur

يَبًَسا ٍت يَاِبسَٰ يَاِبٍس
kekeringan (ia) yang kering yang mengeringi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِت ٱأْلَرِْض واََل رَطٍْب واََل يَاِبٍس واََل َحبٍَّة ِفى ظُُلمَٰ
dan tidak biji di dalam berbagai kegelapan bumi dan tidak biji yang

basah dan tidak yang mengeringi
Al-An'aam:59 يَاِبٍس

ٍت َوَسبْعَ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering Yusuf:43 ٍت يَاِبسَٰ

ٍت  َوَسبْعِ ُسنۢبُلٍَٰت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبسَٰ
dan tujuh tangkai yang hijau dan yang lain (ia) yang kering

Yusuf:46

فَٱْضرِْب َلُهْم طَِريًقا ِفى ٱْلبَْحِر يَبًَسا
maka buatlah untuk mereka benar-benar jalan di dalam laut

kekeringan
Thaahaa:77 يَبًَسا
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م ت ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna anak yatim, anak tanpa ayah,

yatim, yatim piatu

يَِتيًما يَتََٰمى َوٱْليَتََٰمىٰ َويَِتيًما لِْليَتََٰمىٰ
anak yatim anak-anak yatim dan anak yatim dan anak yatim untuk anak-anak

yatim

ٱْليَِتيَم ٱْليَتََٰمىٰٓ ٱْليَتََٰمىٰ يَِتيَمنْيِ يَِتيًما
anak yatim anak-anak yatim anak yatim keduanya yatim anak yatim

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوأَن تَُقوُموا۟ لِْليَتََٰمىٰ ِبٱْلِقْسِط
dan akan kalian berdiri untuk anak-anak yatim dengan adil An-Nisa:127 لِْليَتََٰمىٰ

َويُطِْعُموَن ٱلطََّعاَم َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيًرا
dan menyebabkan memberi makan makanan atas/terhadap sangat

dicintainya orang miskin dan anak yatim dan tawanan
Al-Insaan:8 َويَِتيًما

ِكنيِ َوِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak yatim dan orang-

orang miskin
Al-Baqarah:83 َوٱْليَتََٰمىٰ

ِكنَي َوَءاتَى ٱمْلَاَل َعَلىٰ ُحبِِّهۦ ذَِوى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok

kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang
miskin

Al-Baqarah:177

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِْلوَٰلَِديِْن َوٱأْلَْقَرِبنَي َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk kedua orang tua dan kaum kerabat dan anak-anak yatim

dan orang-orang miskin dan orang-orang yang jalan
Al-Baqarah:215

ِكنُي إِذَا َحَضَر ٱْلِقْسَمَة أُ۟وُلوا۟ ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َو
dan apabila ia menghadiri pembagian / sumpah orang-orang yang

mempunyai kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin

An-Nisa:8
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ِكنيِ نًا َوِبِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ َوِبٱْلوَٰلَِديِْن إِْحسَٰ
dan kepada kedua orang tua perwujudan dalam perbuatan baik dan

(dengan/terhadap)yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-
anak yatim dan orang-orang miskin

An-Nisa:36

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
dan untuk yang dimiliki kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak

yatim dan orang-orang miskin dan Ibnu jalan
Al-Anfaal:41

ِبيِل ِكنيِ َوٱبِْن ٱلسَّ فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذى ٱْلُقْربَىٰ َوٱْليَتََٰمىٰ َوٱمْلَسَٰ
maka untuk Allah dan untuk rasul dan yang memiliki kekeluargaan /
kedekatan dan untuk anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-

orang jalan

Al-Hasyr:7

َوَما يُتَْلىٰ َعَليُْكْم ِفى ٱْلِكتَِٰب ِفى يَتََٰمى
dan tidak dia membacakan atas kalian di dalam kitab di dalam anak-

anak yatim
An-Nisa:127 يَتََٰمى

يَِتيًما ذَا َمْقَربٍَة
anak yatim mempunyai/yang ada dekat/kerabat Al-Balad:15 يَِتيًما

أََلْم يَجِْدَك يَِتيًما فَـَٔاَوٰى
apakah tidak/bukanlah mendapatimu anak yatim lalu (dia)

melindungi
Ad-Duha:6

َليِْه َصبًْرا َوأَمَّا ٱْلجَِداُر فََكاَن لُِغلََٰمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِفى ٱمْلَِدينَِة َما َلْم تَْسِطع عَّ
dan adapun dinding/tembok maka (ia) adalah milik kedua anak muda

keduanya yatim di dalam kota apa tidakdapat atasnya kesabaran
Al-Kahfi:82 يَِتيَمنْيِ

ِفى ٱلدُّنْيَا َوٱأْلَِخرَِة َويَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْليَتََٰمىٰ
di dalam dunia dan akhirat dan mereka akan menanyakan kepadamu

dari/tentang anak yatim
Al-Baqarah:220 ٱْليَتََٰمىٰ

إِْن ِخفْتُْم أاَلَّ تُْقِسطُوا۟ ِفى ٱْليَتََٰمىٰ  َو
dan jika kalian takut bahwa tidak kalian berlaku adil di dalam anak-

anak yatim
An-Nisa:3

َوٱبْتَُلوا۟ ٱْليَتََٰمىٰ َحتَّىٰٓ إِذَا بََلُغوا۟ ٱلنَِّكاَح
dan kalian hendaklah memeriksa/menguji anak-anak yatim sehingga

jika mereka sampai/cukup umur nikah/kawin
An-Nisa:6

َل ٱْليَتََٰمىٰ ظُْلًما إِنَّ ٱلَِّذيَن يَأُْكُلوَن أَْموَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka makan harta-harta anak

yatim (secara) zalim
An-Nisa:10

َوَءاتُوا۟ ٱْليَتََٰمىٰٓ أَْموََٰلُهْم واََل تَتَبَدَُّلوا۟ ٱْلَخِبيَث ِبٱلطَّيِِّب
dan kalian hendaklah memberikan anak-anak yatim harta-harta

mereka dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan kebaikan
An-Nisa:2 ٱْليَتََٰمىٰٓ
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َكالَّ بَل الَّ تُْكرُِموَن ٱْليَِتيَم
sekali-kali tidak bahkan tidak dimuliakan anak yatim Al-Fajr:17 ٱْليَِتيَم

فَأَمَّا ٱْليَِتيَم فَاَل تَْقَهْر
maka adapun anak yatim maka jangan memaksa

Ad-Duha:9

 فَذَٰلَِك ٱلَِّذى يَُدعُّ ٱْليَِتيَم
maka demikian itu yang menghardik/mendorong anak yatim

Al-Maauun:2

واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim Al-An'aam:152 ٱْليَِتيمِ

واََل تَْقَربُوا۟ َماَل ٱْليَِتيمِ إاِلَّ ِبٱلَِّتى ِهىَ أَْحَسُن
dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan

(cara) dia lebih baik
Al-Isra:34
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ب ر يث
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kota yastrib, madinah

sekarang 
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَثْرَِب
yasrib

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

نُْهْم يَٰٓأَْهَل يَثْرَِب إِذْ َقاَلت طَّآِئفٌَة مِّ َو
dan ketika dia mengatakan segolongan dari mereka hai ahli yasrib Al-Ahzab:13 يَثْرَِب
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ه د ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna adipati, bangsawan tinggi,

adipati, tangan, sisi, jarum, tulisan tangan, tulisan, sisir, cakar, kaki hewan,
sarung tangan, kepalan tangan, tinju, lengan, kekuatan, genggaman, jotos,

kepal, lengan bawah, sirip, sayap ikan, ceker, kuku, penyepit, gerutan
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَيِْديُكْم أَيِْديُكم أَيِْدَى أَيِْدى أَيٍْد
tangan-tangan

kalian
tangan-tangan

kalian tangan tangan-tangan tangan-tangan

أَيِْديِهنَّ أَيِْديِهْم أَيِْدينَآ أَيِْدينَا أَيِْديُكْم
tangan-tangan

mereka[pr]
tangan-tangan

mereka tangan-tangan kami tangan-tangan kami tangan-tangan kalian

أَيِْديَُهنَّ أَيِْديَُهْم أَيِْديَُهَما أَيِْديَُكْم أَيِْديِهنَّ
tangan mereka[pr] tangan mereka tangan keduanya tangan-tangan

kalian
tangan-tangan

mereka[pr]

ِبأَيِْديِهْم ِبأَيِْدينَا ِبأَيِْديُكْم ِبأَيِْدى أَيِْديَُهنَّ
dengan tangan-
tangan mereka dengan tangan kami dengan tangan-

tangan kalian di tangan-tangan tangan mereka[pr]

ِبيَِدَك ِبيَِد ِبيََدىَّ ِبأَيْيٍ۟د ِبأَيِْديِهْم
dengan tanganmu dengan tangan dengan tangan-Ku dengan kekuasaan dengan tangan-

tangan mereka

َوأَيِْديُكم َوأَيِْدى ِبيَِدِهۦ ِبيَِدِه ِبيَِدَك
dan tangan-tangan

kalian
dengan tangan-

tangan dengan tangannya dengan tangannya dengan tanganmu
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يٍَد َوأَيِْديَُكْم َوأَيِْديِهْم َوأَيِْديُكْم َوأَيِْديُكم
tangan/dengan patuh dan tangan kalian dan tangan-tangan

mereka
dan tangan-tangan

kalian
dan tangan-tangan

kalian

يََدَك يََدآ يََداهُ يََداَك يٍَد
tanganmu kedua tangan tangannya tanganmu tangan/dengan patuh

يََدْى يََدىَّ يََدِى
hadapan hadapanku/sebelumku hadapan

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

أَْم َلُهْم أَيٍْد يَبِْطُشوَن ِبَهآ
atau bagi mereka mempunyai tangan-tangan memegang dengannya Al-A'raaf:195 أَيٍْد

ظََهَر ٱْلفََساُد ِفى ٱْلبَرِّ َوٱْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدى ٱلنَّاِس
telah nampak kerusakan di dalam darat dan di laut dengan apa/sebab

ia telah mengusahakan tangan-tangan manusia
Ar-Ruum:41 أَيِْدى

ِذِهۦ وََكفَّ أَيِْدَى ٱلنَّاِس َعنُكْم هَٰ
ini dan (ia) menahan tangan manusia dari kalian Al-Fath:20 أَيِْدَى

َن ِفىٓ أَيِْديُكم مَِّن ٱأْلَْسَرىٰٓ يَٰٓأَيَُّها ٱلنَِّبىُّ ُقل ملِّ
wahai nabi kamu hendaklah mengatakan kepada orang di dalam /

pada tangan-tangan kalian dari tawanan
Al-Anfaal:70 أَيِْديُكم

ذَٰلَِك ِبَما َقدََّمْت أَيِْديُكْم
itu dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-

tangan kalian
Ali-Imran:182 أَيِْديُكْم

يِْد تَنَاُلُهۥٓ أَيِْديُكْم َورَِماُحُكْم مَِّن ٱلصَّ
dari perburuan memperolehnya tangan-tangan kalian dan tombak

kalian
Al-Maidah:94

 ذَٰلَِك ِبَما َقدََّمْت أَيِْديُكْم
itu dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-

tangan kalian
Al-Anfaal:51
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إِذَا ِقيَل َلُهُم ٱتَُّقوا۟ َما بَنْيَ أَيِْديُكْم  َو
dan apabila dia dikatakan kepada mereka kalian hendaklah

bertawakal apa yang diantara tangan-tangan kalian
YaaSiin:45

فَِبَما َكَسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعفُوا۟ َعن َكِثيٍر
maka disebabkan ia telah mengusahakan tangan-tangan kalian dan

memaafkan dari sangat banyak
Asy-Syuura:30

َلُهۥ َما بَنْيَ أَيِْدينَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَنْيَ ذَٰلَِك
baginya apa antara tangan-tangan kami dan tidak belakang kami dan

tidak diantara itu
Maryam:64 أَيِْدينَا

ًما فَُهْم َلَها مَٰلُِكوَن ا َعِمَلْت أَيِْدينَآ أَنْعَٰ مِّمَّ
dari apa dia membuat tangan-tangan kami binatang-binatang ternak

lalu mereka padanya mereka yan telah memiliki/menguasai
YaaSiin:71 أَيِْدينَآ

ا َكتَبَْت أَيِْديِهْم فََويٌْل لَُّهم مِّمَّ
maka kecelakaan bagi mereka dari apa ia menulis tangan-tangan

mereka
Al-Baqarah:79 أَيِْديِهْم

 َوَلن يَتََمنَّْوهُ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya

karena apa ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:95

 يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم
dia mengetahui apa diantara tangan-tangan mereka

Al-Baqarah:255

بَتُْهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم  فََكيَْف إِذَآ أَصَٰ
maka bagaimanakah apabila dia menimpakan bencana dengan sebab

ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
An-Nisa:62

أَْو تَُقطَّعَ أَيِْديِهْم َوأَرُْجُلُهم مِّْن ِخلٍَٰف
atau dia dipotong-potong tangan-tangan mereka dan kaki mereka dari

kelainan / pergantian
Al-Maidah:33

۟ ُغلَّْت أَيِْديِهْم َوُلِعنُوا۟ ِبَما َقاُلوا
dia membelenggu tangan-tangan mereka dan mereka dikutuk

dengan/disebabkan apa mereka berkata
Al-Maidah:64

إِِذ ٱلظَّٰلُِموَن ِفى َغَمرَِٰت ٱمْلَْوِت َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة بَاِسطُٓوا۟ أَيِْديِهْم أَْخرُِجٓوا۟ أَنفَُسُكُم
ketika orang-orang zalim di dalam kesengsaraan/sekarat mati dan
Malaikat yang mereka mengembangkan/memukul tangan-tangan

mereka kalian hendaklah mengeluarkan diri-diri kalian

Al-An'aam:93

ثُمَّ َلَءاِتيَنَُّهم مِّۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
kemudian sungguh saya akan mendatanginya mereka dari antara

tangan-tangan mereka dan dari belakang mereka
Al-A'raaf:17
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۟ َا ُسِقَط ِفىٓ أَيِْديِهْم َوَرأَْوا َوملَّ
dan setelah dia telah disesali di dalam / pada tangan-tangan mereka

dan mereka mengetahui
Al-A'raaf:149

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Thaahaa:110

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa-apa diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Anbiyaa':28

يَْعَلُم َما بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dia mengetahui apa yang diantara tangan-tangan mereka dan tidak

belakang mereka
Al-Hajj:76

 َوَلوآَْل أَن تُِصيبَُهم مُِّصيبَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan supaya tidak bahwa/ketika ditimpa mereka[lk] bencana dengan

apa/sebab ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka
Al-Qashash:47

إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم إِذَا ُهْم يَْقنَطُوَن َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan apa/sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka tiba-tiba mereka
berputus asa

Ar-Ruum:36

 أَفََلْم يََرْوا۟ إَِلىٰ َما بَنْيَ أَيِْديِهْم
apakah maka tidak mereka memperhatikan pada apa diantara tangan-

tangan mereka
Saba':9

َوَجَعْلنَا ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َسدًّا
dan kami menjadikan dari antara tangan-tangan mereka tutup/dinding

YaaSiin:9

لِيَأُْكُلوا۟ ِمن ثََمرِِهۦ َوَما َعِمَلتُْه أَيِْديِهْم أَفَاَل يَْشُكُروَن
supaya makan dari buahnya dan tidak (ia[pr]) mengusahakannya

tangan-tangan mereka ia membenam mereka menyukuri
YaaSiin:35

ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65

إِذْ َجآَءتُْهُم ٱلرُُّسُل ِمۢن بَنْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم
ketika dia datang kepada mereka para orang rasul dari antara tangan-

tangan mereka dan dari belakang mereka
Fush-Shilat:14

َوَقيَّْضنَا َلُهْم ُقرَنَآَء فَزَيَّنُوا۟ َلُهم مَّا بَنْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم
dan (kami) menetapkan bagi mereka teman-teman maka (mereka)

menjadikan memandang baik bagi mereka apa yang diantara tangan-
tangan mereka dan tidak belakang mereka

Fush-Shilat:25
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َن َكفُوٌر نسَٰ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئَةٌۢ ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم فَِإنَّ ٱإْلِ َو
dan jika dia menimpa mereka kejahatan/bencana dengan sebab ia

menyediakan/meneguhkan tangan-tangan mereka maka
sesungguhnya manusia keingkaran

Asy-Syuura:48

 يَُد الـلَّـِه فَْوَق أَيِْديِهْم
tangan Allah benar-benar orang-orang yang sesat tangan-tangan

mereka
Al-Fath:10

ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12

 واََل يَتََمنَّْونَُهۥٓ أَبَدًۢا ِبَما َقدََّمْت أَيِْديِهْم
dan tidak menjadi sangat mengangan-angankannya selama-lamanya
dengan apa/disebabkan ia menyediakan/meneguhkan tangan-tangan

mereka

Al-Jumu'ah:7

ِنِهْم َمَعُهۥ نُورُُهْم يَْسَعىٰ بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
bersama dia cahaya mereka (ia) berusaha (kt sedang/akan) diantara

tangan-tangan mereka dan disebelah kanan mereka
At-Tahriim:8

يَفْتَِرينَُهۥ بَنْيَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ واََل يَْعِصينََك ِفى َمْعُروٍف
mengada-adakannya antara tangan-tangan mereka[pr] dan kaki-kaki

mereka[pr] dan tidak mendurhakaimu di dalam yang dibaiki

Al-
Mumtahinah:12

أَيِْديِهنَّ
أََلْم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُكْم

tidaklah kamu hendaklah memperhatikan/melihat kepada orang-
orang yang dia dikatakan kepada mereka tahanlah tangan-tangan

kalian

An-Nisa:77 أَيِْديَُكْم

أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف
sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki kalian

dari kelainan / pergantian
Al-A'raaf:124

فَأَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم ِفى ُجذُوعِ ٱلنَّْخِل
maka sungguh (aku) akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki
kalian dari kelainan / pergantian dan sungguh akan menyalib kalian

di dalam batang pohon korma

Thaahaa:71

فََلَسْوَف تَْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجَلُكم مِّْن ِخلٍَٰف وأََلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي
maka pasti kelak kalian mengetahui sungguh memotong tangan-

tangan kalian dan kaki kalian dari/dengan kelainan / pergantian dan
sungguh akan menyalib kalian mereka semuanya

Asy-Syu'araa':49

ارَِقُة فَٱْقطَُعٓوا۟ أَيِْديَُهَما اِرُق َوٱلسَّ َوٱلسَّ
dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka kalian hendaklah

memotong tangan keduanya
Al-Maidah:38 أَيِْديَُهَما
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َلَم َويَُكفُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم فَِإن لَّْم يَْعتَزُِلوُكْم َويُْلُقٓوا۟ إَِليُْكُم ٱلسَّ
maka jika tidak mereka membiarkan kalian dan mereka melemparkan

kepada kalian penyerahan/tunduk dan mereka menahan tangan
mereka

An-Nisa:91
أَيِْديَُهْم

 إِذْ َهمَّ َقْوٌم أَن يَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم
ketika dia mencemaskan kaum untuk mereka

memanjangkan/meluaskan kepadamu tangan mereka
Al-Maidah:11

فََكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم َوٱتَُّقوا۟ الـلَّـَه
maka dia menahan tangan mereka dari kalian dan kalian hendaklah

bertawakal / takut kepada Allah
Al-Maidah:11

َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا۟ الـلَّـَه فَنَِسيَُهْم
dan mereka melarang dari (ia[lk]) yang dibaikkan dan

menggenggamkan tangan mereka mereka lupa Allah maka (ia)
melupakan mereka

At-Taubah:67

ا رََءآ أَيِْديَُهْم اَل تَِصُل إَِليِْه فََلمَّ
maka tatkala dia melihat tangan mereka tidak sampaikan kepadanya

Huud:70

َجآَءتُْهْم رُُسُلُهم ِبٱْلبَيِّنَِٰت فَرَدُّٓوا۟ أَيِْديَُهْم ِفىٓ أَفْوَِٰهِهْم
dia datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti

nyata lalu menutupkan tangan mereka di dalam / pada mulut-mulut
mereka

Ibrahim:9

َوُهَو ٱلَِّذى َكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم
dan dia yang menahan tangan mereka dari kalian

Al-Fath:24

ٓوِء َوَودُّوا۟ َلْو تَْكفُُروَن َويَبُْسطُٓوا۟ إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهم ِبٱلسُّ
dan dia meluaskan kepadamu tangan mereka dan lidah mereka

dengan/pada yang buruk dan menginginkan sekiranya/supaya kalian
mengingkari

Al-
Mumtahinah:2

ا َرأَيْنَُهۥٓ أَْكبَرْنَُهۥ َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَليِْهنَّ فََلمَّ
dan ia telah berkata kamu hendaklah keluar keluar atas mereka maka

tatkala (ia) melihatnya (mereka[pr]) kagum padanya dan (mereka)
membagi/memotong tangan mereka[pr]

Yusuf:31
أَيِْديَُهنَّ

 فَْسـَْٔلُه َما بَاُل ٱلنِّْسَوِة ٱلَِّٰتى َقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ
maka tanyakan padanya apa/bagaimana halnya wanita-wanita yang

(mereka) memotong tangan mereka[pr]
Yusuf:50

ِبأَيِْدى َسفَرٍَة
di tangan-tangan para utusan Abasa:15 ِبأَيِْدى

واََل تُْلُقوا۟ ِبأَيِْديُكْم إَِلى ٱلتَّْهُلَكِة
dan jangan kalian dilemparkan / ditemui / disampaikan dengan

tangan-tangan kalian kepada/kedalam kebinasaan
Al-Baqarah:195 ِبأَيِْديُكْم
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قَِٰتُلوُهْم يَُعذِّبُْهُم الـلَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَليِْهْم
orang-orang yang memerangi mereka diazab mereka Allah dengan

tangan-tangan kalian dan menyebabkab menghinakan mereka[lk] dan
akan menolong kalian[lk] atas mereka

At-Taubah:14

۟ مِّْن ِعنِدِهۦٓ أَْو ِبأَيِْدينَا فَتََربَُّصٓوا
dari sisiNya atau dengan tangan kami makamenunggu At-Taubah:52 ِبأَيِْدينَا

فََويٌْل لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱْلِكتََٰب ِبأَيِْديِهْم
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menulis kitab

dengan tangan-tangan mereka
Al-Baqarah:79 ِبأَيِْديِهْم

 َوَلْو نَزَّْلنَا َعَليَْك ِكتَٰبًا ِفى ِقرْطَاٍس فََلَمُسوهُ ِبأَيِْديِهْم
dan jika kami menurunkan atas kamu suatu kewajiban di dalam

kertas lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka
Al-An'aam:7

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2

إِنَّا مَلُوِسُعوَن َمآَء بَنَيْنََٰها ِبأَيْيٍ۟د َو َوٱلسَّ
dan langit Kami bangun ia dengan kekuasaan dan sesungguhnya

kami benar-benar luas

Adz-
Dzaariyaat:47 ِبأَيْيٍ۟د

َقاَل يَِٰٓإبْلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبيََدىَّ
dia mengatakan hai iblis apa dia mencegah / melindungi kamu untuk

bersujud pada apa (aku) menciptakan dengan tangan-Ku
Shaad:75 ِبيََدىَّ

ُقْل إِنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya karunia dengan tangan

Allah
Ali-Imran:73 ِبيَِد

َوأَنَّ ٱْلفَْضَل ِبيَِد الـلَّـِه يُؤِْتيِه َمن يََشآُء
dan bahwasannya karunia dengan tangan Allah dia berikan siapa dia

kehendaki
Al-Hadiid:29

َوتُِذلُّ َمن تََشآُء ِبيَِدَك ٱْلَخيُْر
dan dihinakan orang kamu menghendaki dengan tanganmu kebaikan Ali-Imran:26 ِبيَِدَك

َوُخذْ ِبيَِدَك ِضْغثًا فَٱْضرِب بِِّهۦ
dan (kamu) ambillah dengan tanganmu ranting/seikat rumput maka

pukullah dengannya
Shaad:44

تَبَٰرََك ٱلَِّذى ِبيَِدِه ٱمْلُْلُك
dia memberikan berkah yang silih berganti yang dengan tangannya

kerajaan
Al-Mulk:1 ِبيَِدِه
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أَْو يَْعفَُوا۟ ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ ُعْقَدةُ ٱلنَِّكاحِ
atau dia memaafkan yang dengan tangannya ikatan nikah Al-Baqarah:237 ِبيَِدِهۦ

 إاِلَّ َمِن ٱْغتََرَف ُغرْفَةًۢ ِبيَِدِهۦ
kecuali orang dia menciduk seciduk dengan tangannya

Al-Baqarah:249

ُقْل َمۢن ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء
kamu hendaklah mengatakan siapakah dengan tangannya kekuasaan

setiap sesuatu

Al-
Mu'minuun:88

إَِليِْه تُرَْجُعوَن َن ٱلَِّذى ِبيَِدِهۦ َمَلُكوُت ُكلِّ َشىٍْء َو فَُسبْحَٰ
maka maha suci yang dengan tangannya kekuasaan setiap sesuatu

dan kepadaNya kalian dikembalikan
YaaSiin:83

َوَقذََف ِفى ُقُلوِبِهُم ٱلرُّْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدى ٱمْلُؤِْمِننَي
dan (ia) memasukkan/melemparkan di dalam hati mereka ketakutan
itu diruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka

dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman

Al-Hasyr:2
َوأَيِْدى

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكم مِّنُْه فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian dari padanya

Al-Maidah:6
َوأَيِْديُكم

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian

An-Nisa:43 َوأَيِْديُكْم

يَْوَم تَْشَهُد َعَليِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَيِْديِهْم
pada hari menyaksikan atas mereka lidah-lidah mereka dan tangan-

tangan mereka
An-Nuur:24 َوأَيِْديِهْم

فَٱْغِسُلوا۟ ُوُجوَهُكْم َوأَيِْديَُكْم إَِلى ٱمْلَرَاِفِق
maka kalian hendaklah membasuh wajah-wajah kalian dan tangan

kalian sampai siku-siku
Al-Maidah:6 َوأَيِْديَُكْم

َة ِمۢن بَْعِد َوأَيِْديَُكْم َعنُْهم ِببَطِْن َمكَّ
dan tangan kalian dari mereka di tengah mekkah dari sesudah

Al-Fath:24

ِغُروَن َحتَّىٰ يُْعطُوا۟ ٱْلجِزْيََة َعن يٍَد َوُهْم صَٰ
sehingga diberi/dibayar upeti-upeti dari tangan/dengan patuh dan

mereka orang-orang yang telah kecil / hina
At-Taubah:29 يٍَد

ذَٰلَِك ِبَما َقدََّمْت يََداَك
itu dengan apa/sebab ia menyediakan/meneguhkan tanganmu Al-Hajj:10 يََداَك
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بَْل يََداهُ َمبُْسوطَتَاِن يُنِفُق َكيَْف يََشآُء
bahkan tangannya mereka berdua dibuka dia memberi nafkah

bagaimana menurutdia kehendaki
Al-Maidah:64 يََداهُ

 فَأَْعرََض َعنَْها َونَِسىَ َما َقدََّمْت يََداهُ
maka (ia) menyebabkan memalingkan dari padanya dan (dia) lupa

apa yang ia menyediakan/meneguhkan tangannya
Al-Kahfi:57

 يَنظُُر ٱمْلَرُْء َما َقدََّمْت يََداهُ
dia melihat seseorang apa ia menyediakan/meneguhkan tangannya

An-Naba:40

تَبَّْت يََدآ أَِبى َلَهٍب َوتَبَّ
(ia[pr]) binasa kedua tangan bapakku Lahab dan (ia[lk]) binasa Al-Masad:1 يََدآ

َلِئۢن بََسطَت إَِلىَّ يََدَك لِتَْقتَُلِنى
sungguh jika kamu mengembangkan/mengayunkan kepadaku

tanganmu untuk membunuhku
Al-Maidah:28 يََدَك

واََل تَْجَعْل يََدَك َمْغُلوَلًة إَِلىٰ ُعنُِقَك
dan jangan menjadikan tanganmu (ia[pr]) yang dibelenggu kepada

lehermu
Al-Isra:29

َوٱْضُمْم يََدَك إَِلىٰ َجنَاِحَك تَْخُرْج بَيَْضآَء
dan kepitkanlah tanganmu kepada sayapmu (kamu[lk]) keluarlah

putih
Thaahaa:22

َوأَْدِخْل يََدَك ِفى َجيِْبَك
dan (kamu[lk]) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu

An-Naml:12

ٱْسُلْك يََدَك ِفى َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضآَء ِمْن َغيِْر ُسٓوٍء
(kamu) masukkanlah tanganmu di dalam sakumu (kamu[lk])

keluarlah putih dari selain/tanpa jelek
Al-Qashash:32

َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih (bercahaya) bagi

yang yang melihat
Al-A'raaf:108 يََدهُۥ

إِذَآ أَْخَرَج يََدهُۥ َلْم يََكْد يََرىَٰها
apabila dia telah mengeluarkan tangannya tidak semakin dekat

melihatnya[pr]
An-Nuur:40

َونَزََع يََدهُۥ فَِإذَا ِهىَ بَيَْضآُء لِلنَِّٰظِريَن
dan dia menarik tangannya maka tiba-tiba dia putih bagi yang yang

melihat
Asy-Syu'araa':33

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدِى الـلَّـِه َورَُسولِِهۦ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian didahulukan

antara hadapan Allah dan rasul-nya
Al-Hujuraat:1 يََدِى

َا بَنْيَ يََدىَّ ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة مَُّصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara hadapanku/sebelumku dari

taurat
Ash-Shaff:6 يََدىَّ
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بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ
kabar gembira diantara hadapan rahmat-nya Al-A'raaf:57 يََدْى

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦ َوُهَو ٱلَِّذٓى أَرَْسَل ٱلرِّ
dan dia yang (ia) mengutus angin kabar gembira antara hadapan

rahmat-nya
Al-Furqon:48

يَٰحَ بُْشرًۢا بَنْيَ يََدْى رَْحَمِتِهۦٓ َوَمن يُرِْسُل ٱلرِّ
dan siapa menyebabkab mengirimkan angin kabar gembira antara

hadapan/sebelum rahmat-nya
An-Naml:63

إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذيٌر لَُّكم بَنْيَ يََدْى َعذَاٍب َشِديٍد
tak lain dia kecuali pemberi peringatan bagi kalian diantara

dihadapannya/sebelumnya azab / siksa sangat keras/berat
Saba':46

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نََٰجيْتُُم ٱلرَُّسوَل فََقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila (kalian) semakin

merahasiakan pembicaraan rasul maka (kalian) cepat-cepat
mendahulukanlah (kt perintah/seru) diantara hadapan (sebelum)

Al-
Mujaadilah:12

َءأَْشفَْقتُْم أَن تَُقدُِّموا۟ بَنْيَ يََدْى نَْجَوىُٰكْم َصَدقٍَٰت
apakah (kalian[lk]) takut bahwa kalian didahulukan diantara hadapan

(sebelum) membicarakan rahasia kalian[lk] sedekah

Al-
Mujaadilah:13

َا بَنْيَ يََديَْها اًل ملِّ فََجَعْلنََٰها نَكَٰ
kami jadikannya peringatan bagi apa diantara dua tangannya Al-Baqarah:66 يََديَْها

َا بَنْيَ يََديِْه ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan pada apa antara kedua tangannya Al-Baqarah:97 يََديِْه

َا بَنْيَ يََديِْه  ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa (kitab) antara dua tangannya

Ali-Imran:3

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa (Kitab) antara dua

tangannya/sebelumnya dari taurat
Al-Maidah:46

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱلتَّْوَرىِٰة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقنَي َوُمَصدًِّقا ملِّ
dan yang sungguh-sungguh membenarkan terhadap apa (Kitab)
antara dua tangannya/sebelumnya dari taurat dan petunjuk dan

pelajaran bagi orang-orang yang melakukan ketaqwaan

Al-Maidah:46

َا بَنْيَ يََديِْه ِمَن ٱْلِكتَِٰب ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara dua tangan/sebelumnya dari

kitab
Al-Maidah:48

ذَا ِكتٌَٰب أَنزَْلنَُٰه ُمبَارٌَك مَُّصدُِّق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه  َوهَٰ
dan ini catatan / ketetapan (kami) turunkannya (ia[lk]) yang ingin
diberkahi yang selalu membenarkan yang antara kedua tangannya

Al-An'aam:92
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َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوتَفِْصيَل ٱْلِكتَِٰب
akan tetapi membenarkan yang diantara kedua tangannya dan

menjelaskan kitab
Yunus:37

 َما َكاَن َحِديثًا يُفْتََرٰى َولَِٰكن تَْصِديَق ٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه
tidak adalah dia cerita-cerita dibuat-buat akan tetapi membenarkan

yang diantara (petunjuk) tangannya (sebelumnya)(
Yusuf:111

َلُهۥ ُمَعقِّبٌَٰت مِّۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ
baginya (ia[pr]) yang membawa akibat dari antara dua

tangannya/depannya dan dari belakangnya
Arraad:11

 َويَْوَم يََعضُّ ٱلظَّالُِم َعَلىٰ يََديِْه
dan pada hari menggigit orang yang zalim atas/terhadap dua

tangannya
Al-Furqon:27

َمن يَْعَمُل بَنْيَ يََديِْه ِبِإذِْن َربِِّهۦ
orang/jin mengerjakan diantara hadapannya dengan seizin tuhannya

Saba':12

واََل ِبٱلَِّذى بَنْيَ يََديِْه َوَلْو تََرىٰٓ
dan tidak dengan yang (Kitab) antara dihadapannya/sebelumnya dan

kalau kamu hendaklah memperhatikan/melihat
Saba':31

َا بَنْيَ يََديِْه  ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap antara yang dihadapannya/sebelumnya

Faathir:31

الَّ يَأِْتيِه ٱْلبَِٰطُل ِمۢن بَنْيِ يََديِْه واََل ِمْن َخْلِفِهۦ
tidak datang kepada-nya (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dari

antara depannya dan tidak dari belakangnya
Fush-Shilat:42

َوَقْد َخَلِت ٱلنُّذُُر ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦٓ
dan sesungguhnya telah berlalu pemberian peringatan dari antara

hadapannya dan dari belakangnya
Al-Ahqaaf:21

َا بَنْيَ يََديِْه  ُمَصدًِّقا ملِّ
yang membenarkan terhadap apa antara sebelumnya

Al-Ahqaaf:30

فَِإنَُّهۥ يَْسُلُك ِمۢن بَنْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِهۦ رََصًدا
maka sesungguhnya dia menjalankan/mengadakan dari antara kedua

tangannya/hadapannya dan dari belakangnya intaian
Al-Jinn:27

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد يَُد الـلَّـِه َمْغُلوَلٌة
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi tangan Allah yang

dibelenggu
Al-Maidah:64 يَُد

يَُد الـلَّـِه فَْوَق أَيِْديِهْم
tangan Allah benar-benar orang-orang yang sesat tangan-tangan

mereka
Al-Fath:10

َمآ أَنَا۠ ِببَاِسٍط يَِدَى إَِليَْك أِلَْقتَُلَك
tidak aku mengembangkan/mengayunkan tanganku kepadamu untuk

membunuhmu
Al-Maidah:28 يَِدَى
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َوٱذُْكْر َعبَْدنَا َداُوۥَد ذَا ٱأْلَيِْد إِنَُّهۥٓ أَوَّاٌب
dan ingatlah hamba kami daud mempunyai/yang ada tangan /

kekuatan sesungguhnya dia seorang yang kembali
Shaad:17 ٱأْلَيِْد

ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45 ٱأْلَيِْدى
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س ي
Makna kata dasar :

يٓس
YâSîn

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

يٓس
YâSîn YaaSiin:1 يٓس
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ر س ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna harta, harta benda,

perbendaharaan, fasilitas, kenyamanan, kesenangan, kenikmatan, nikmat,
kesempatan, kemudahan, kecakapan, kesederhanaan, kesahajaan,
ketulusan, kebodohan, ketulusan hati, kegampangan, jumlah besar,
kemakmuran, kemewahan, hal berlimpah-limpah, kesejahteraan,

kerezekian, kesuburan, kemampuan, kelimpahan, kejerahan, keadaan
berlimpah-limpah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mendapatkan kemudahan,
mencari kemudahan, mencari kemewahan, menyuburkan,

mensejahterakan, memudahkan, menyederhakan, menfasilitasi, membuat
nyaman

ُمْخَضرَّةً َميَْسرٍَة لِْليُْسَرٰى رُهُۥ فََسنُيَسِّ َر تَيَسَّ
(ia[pr]) yang dalam
kondisi menghijau

tempat / waktu yang
memudahkan

untuk mendapat
kemudahan

maka kelak akan
dimudahkan

(ia) mencari
kemudahan

َوٱمْلَيِْسُر ْر َويَسِّ رَُك َونُيَسِّ يُْسوًرا مَّ ُمْخَضرَّةً

dan judi
dan (kamu) benar-

benar dapatlah
kemudahan (kt
seru/perintah)

dan dimudahkan
kamu yang lemah lembut (ia[pr]) yang dalam

kondisi menghijau

يَِسيٍر يَِسيٌر يَِسيًرا َوٱمْلَيِْسِر َوٱمْلَيِْسُر
sangat mudah sangat mudah sangat mudah dan judi dan judi

يُْسًرا رْنَُٰه يَسَّ رْنَا يَسَّ رَهُۥ يَسَّ
kemudahan (dia) memudahkan kami

tentangnya
(ia[lk]) memudahkan

kami (dia) memudahkannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َر ِمَن ٱْلُقرَْءاِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّرَْضىٰ َوأَْقرُِضوا۟ الـلَّـَه َقرًْضا َحَسنًا فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari al-qur'an ia

mengetahui bahwa akan ada diantara kalian sakit dan (kalian[lk])
berikanlah pinjaman Allah pinjaman kebaikan

Al-
Muzzammil:20

َر تَيَسَّ
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َلٰوةَ َوَءاتُوا۟ ٱلزََّكٰوةَ إِنَّ الـلَّـَه َر ِمنُْه َوأَِقيُموا۟ ٱلصَّ َوالـلَّـُه يَُقدُِّر ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َعلَِم فَٱْقرَُءوا۟ َما تَيَسَّ
َغفُوٌر رَِّحيمٌۢ

dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang ia
mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan dari padanya

dan hendaklah kalian tegakkan sholat dan kalian hendaklah
memberikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni sangat

penyayang

Al-
Muzzammil:20

رُهُۥ لِْليُْسَرٰى فََسنُيَسِّ
maka kelak akan dimudahkan untuk mendapat kemudahan Al-Lail:7 رُهُۥ فََسنُيَسِّ

رُهُۥ لِْلُعْسَرٰى فََسنُيَسِّ
maka kelak akan dimudahkan bagi yang sulit

Al-Lail:10

رَُك لِْليُْسَرٰى َونُيَسِّ
dan dimudahkan kamu untuk mendapat kemudahan Al-Alaa:8 لِْليُْسَرٰى

رُهُۥ لِْليُْسَرٰى  فََسنُيَسِّ
maka kelak akan dimudahkan untuk mendapat kemudahan

Al-Lail:7

إِن َكاَن ذُو ُعْسرٍَة فَنَِظرَةٌ إَِلىٰ َميَْسرٍَة َو
dan jika adalah dia mempunyai kesulitan maka penangguhannya

sampai tempat / waktu yang memudahkan
Al-Baqarah:280 َميَْسرٍَة

فَتُْصِبحُ ٱأْلَرُْض ُمْخَضرَّةً إِنَّ الـلَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر
maka dijadi bumi (ia[pr]) yang dalam kondisi menghijau

sesungguhnya Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Al-Hajj:63 ُمْخَضرَّةً

يُْسوًرا تَرُْجوَها فَُقل لَُّهْم َقواًْل مَّ
mengharapkannya[pr] maka kamu hendaklah mengatakan kepada

mereka perkataan yang lemah lembut
Al-Isra:28 يُْسوًرا مَّ

رَُك لِْليُْسَرٰى َونُيَسِّ
dan dimudahkan kamu untuk mendapat kemudahan Al-Alaa:8 رَُك َونُيَسِّ

ْر لِىٓ أَْمِرى َويَسِّ
dan (kamu) benar-benar dapatlah kemudahan (kt seru/perintah)

untukku urusanku
Thaahaa:26 ْر َويَسِّ

يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱمْلَيِْسُر َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَزْلَُٰم رِْجٌس
wahai orang-orang yang mereka mengimani sesungguhnya hanyalah

minuman keras dan judi dan berhala-berhala dan mengundi nasib
dengan anak panah kekejian

Al-Maidah:90
َوٱمْلَيِْسُر

يَْسـَُٔلونََك َعِن ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر
mereka menanyakan kepadamu dari/tentang minuman keras dan judi Al-Baqarah:219 َوٱمْلَيِْسِر
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َلٰوِة ِفى ٱْلَخْمِر َوٱمْلَيِْسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الـلَّـِه َوَعِن ٱلصَّ
di dalam minuman keras dan berjudi dan dia menghalangi kalian dari

peringatan Allah dan dari sholat
Al-Maidah:91

وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah An-Nisa:30 يَِسيًرا

 وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

An-Nisa:169

 ثُمَّ َقبَْضنَُٰه إَِليْنَا َقبًْضا يَِسيًرا
kemudian (kami) menggenggam/menariknya kepada kami

genggaman/tarikan sangat mudah
Al-Furqon:46

 َوَما تََلبَّثُوا۟ ِبَهآ إاِلَّ يَِسيًرا
dan tidak (kalian) supaya menempati dengannya kecuali sangat

mudah
Al-Ahzab:14

 وََكاَن ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
dan ia adalah itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Ahzab:19

 ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيًرا
itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Ahzab:30

 فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا
maka kelak dilipatkan dalam penghisaban/periksaan

perhitungan/pemeriksaan sangat mudah
Al-Inshiqaaq:8

َونَزَْداُد َكيَْل بَِعيٍر ذَٰلَِك َكيٌْل يَِسيٌر
dan mendapat tambahan sukatan seekor unta itu sukatan sangat

mudah
Yusuf:65 يَِسيٌر

 إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Hajj:70

 ثُمَّ يُِعيُدهُۥٓ إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
kemudian mengembalikan dia sesungguhnya itu atas/terhadap Allah

sangat mudah
Al-Ankabuut:19

 إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Faathir:11

 ذَٰلَِك َحْشٌر َعَليْنَا يَِسيٌر
itu pengumpulan atas kami sangat mudah

Qaaf:44

 إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
sesungguhnya itu atas/terhadap Allah sangat mudah

Al-Hadiid:22

 َوذَٰلَِك َعَلى الـلَّـِه يَِسيٌر
dan demikian itu atas/terhadap Allah sangat mudah

At-Taghaabun:7
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ِفِريَن َغيُْر يَِسيٍر َعَلى ٱْلكَٰ
atas/terhadap para pembangkang / kafir tidak / selain sangat mudah

Al-
Muddaththir:10 يَِسيٍر

رَهُۥ ِبيَل يَسَّ ثُمَّ ٱلسَّ
kemudian jalan (dia) memudahkannya Abasa:20 رَهُۥ يَسَّ

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:17
رْنَا يَسَّ

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:22

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:32

رْنَا ٱْلُقرَْءاَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر َوَلَقْد يَسَّ
dan sesungguhnya (ia[lk]) memudahkan kami al quran untuk

peringatan/pelajaran maka adakah dari orang yang dalam kondisi
mengambil pelajaran

Al-Qamar:40

َر ِبِه رْنَُٰه ِبلَِساِنَك لِتُبَشِّ فَِإنََّما يَسَّ
maka sesungguhnya hanyalah (dia) memudahkan kami tentangnya

dengan lisan/bahasamu agar kamu memberi kabar gembira
dengannya

Maryam:97
رْنَُٰه يَسَّ

ُروَن رْنَُٰه ِبلَِساِنَك َلَعلَُّهْم يَتَذَكَّ فَِإنََّما يَسَّ
maka sesungguhnya (dia) memudahkan kami tentangnya dengan

lisan/bahasamu boleh jadi mereka mereka mudah-mudahan
ingat/mengambil pelajaran

Ad-Dukhaan:58

فََلُهۥ َجزَآًء ٱْلُحْسنَىٰ َوَسنَُقوُل َلُهۥ ِمْن أَْمرِنَا يُْسًرا
maka baginya balasan kebaikan dan akan mengatakan baginya dari

urusan kami kemudahan
Al-Kahfi:88 يُْسًرا

ِريَِٰت يُْسًرا  فَٱْلجَٰ
maka yang berlayar kemudahan

Adz-
Dzaariyaat:3

 َوَمن يَتَِّق الـلَّـَه يَْجَعل لَُّهۥ ِمْن أَْمرِِهۦ يُْسًرا
dan barang siapa telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

Allah dia menjadikan baginya dari urusan-nya kemudahan
Ath-Thalaaq:4

 َسيَْجَعُل الـلَّـُه بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا
kelak akan menjadikan Allah sesudah kesulitan kemudahan

Ath-Thalaaq:7
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 فَِإنَّ َمعَ ٱْلُعْسِر يُْسًرا
maka sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan

Ash-Sharh:5

 إِنَّ َمعَ ٱْلُعْسِر يُْسًرا
sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan

Ash-Sharh:6

فَِإْن أُْحِصرْتُْم فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka jika kalian dikepung maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban
Al-Baqarah:196 ٱْستَيَْسَر

فَِإذَآ أَِمنتُْم فََمن تََمتَّعَ ِبٱْلُعْمرَِة إَِلى ٱْلَحجِّ فََما ٱْستَيَْسَر ِمَن ٱْلَهْدِى
maka apabila kalian telah aman maka barang siapa dia menjadi

tamattu/ingin dengan ibadah umrah kepada (sebelum) orang-orang
yang mengerjakan haji maka apa dia hendaklah mendapatkan dari

binatang kurban

Al-Baqarah:196

يُِريُد الـلَّـُه ِبُكُم ٱْليُْسَر
dia menghendaki Allah dengan/untuk kalian kemudahan Al-Baqarah:185 ٱْليُْسَر
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ع س ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

َوٱْليََسعَ
dan Alyasa'

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ َو

dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah
lebihkan atas/terhadap semesta alam

Al-An'aam:86 َوٱْليََسعَ
ِعيَل َوٱْليََسعَ َوذَاٱْلِكفِْل وَُكلٌّ مَِّن ٱأْلَْخيَاِر َوٱذُْكْر إِْسمَٰ

dan ingatlah Ismail dan Ilyas dan zulkifli dan semuanya
dari/termasuk orang-orang yang baik/terpilih

Shaad:48
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ق ع ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna 

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna, menghambat, mengganggu,
menghalangi, merintangi, mencegah, menghalang, memblokir, melintangi,

menahan, menangkap, menangkapi, menawan, mencegat, tahan,
mengangkat, memegang, menegakkan, tersedak, tercekik, mencekik,

tersumbat, kesedakan, mengungkung, mengongkong

َويَُعوَق
dan ya'uq

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

واََل ُسَواًعا واََل يَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا
dan jangan suwa' dan jangan yagus (dewa hujan) dan ya'uq dan nasr Nuh:23 َويَُعوَق
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ب ق يع
Makna kata dasar :

يَْعُقوَب َويَْعُقوُب َويَْعُقوَب
yaqub dan yaqub dan yaqub

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل إَِلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan ishaq dan

yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:136 َويَْعُقوَب

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاَط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ أَْم تَُقوُلوَن إِنَّ إِبْرَِٰهيَم َو
ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-cucunya
Al-Baqarah:140

َق َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط ِعيَل َوإِْسحَٰ إِْسمَٰ َوَمآ أُنِزَل َعَلىٰٓ إِبْرَِٰهيَم َو
dan tidak dia menurunkan atasku/terhadapku Ibrahim dan Ismail dan

ishaq dan yaqub dan anak-anaknya
Ali-Imran:84

ُروَن َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط َوِعيَسىٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَٰ
dan yaqub dan anak-anak cucunya dan 'isa dan Ayyub dan Yunus dan

Harun
An-Nisa:163

َق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub setiap kami

memberikan petunjuk dan Nuh
Al-An'aam:84

َق َويَْعُقوَب  َوٱتَّبَْعُت ِملََّة َءابَآِءٓى إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan aku mengikuti agama ayah-ayah Ibrahim dan ishaq dan yaqub

Yusuf:38

َق َويَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلنَا نَِبيًّا َوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
(kami) memberikan baginya ishak dan yaqub dan tiap-tiap kami

jadikan seorang nabi
Maryam:49

لِِحنَي َق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا صَٰ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub (ia[pr]) yang

menjalankan salat sunnat dan tiap-tiap kami jadikan orang-orang
yang saleh

Al-Anbiyaa':72

يَِّتِه ٱلنُّبُوَّةَ َق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا ِفى ذُرِّ َوَوَهبْنَا َلُهۥٓ إِْسحَٰ
dan kami memberikan baginya ishak dan yaqub dan kami menjadikan

di dalam keturunannya kenabian
Al-Ankabuut:27
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ِر َق َويَْعُقوَب أُ۟ولِى ٱأْلَيِْدى َوٱأْلَبْصَٰ َوٱذُْكْر ِعبََٰدنَآ إِبْرَِٰهيَم َوإِْسحَٰ
dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan ishaq dan yaqub kaum

tangan / kekuatan dan pandangan/ilmu
Shaad:45

ىٰ ِبَهآ إِبْرَِٰهيُم بَِنيِه َويَْعُقوُب َوَوصَّ
dan ia telah mewasiatkan dengannya Ibrahim anak-anaknya dan

yaqub
Al-Baqarah:132 َويَْعُقوُب

أَْم ُكنتُْم ُشَهَدآَء إِذْ َحَضَر يَْعُقوَب ٱمْلَْوُت
atau/apakah adalah kalian para saksi-saksi ketika ia menghadiri

yaqub kematian
Al-Baqarah:133 يَْعُقوَب

َق يَْعُقوَب  َوِمن َورَآِء إِْسحَٰ
dan dari belakang/sesudah ishak Yaqub

Huud:71

 َويُِتمُّ ِنْعَمتَُهۥ َعَليَْك َوَعَلىٰٓ َءاِل يَْعُقوَب
dan disempurnakan nikmatnya atas kamu dan atas keluarga yaqub

Yusuf:6

إاِلَّ َحاَجًة ِفى نَفِْس يَْعُقوَب َقَضىَٰها
kecuali/hanya hajat/keinginan di dalam diriku yaqub (ia)

menetapkannya
Yusuf:68

يَرِثُِنى َويَرُِث ِمْن َءاِل يَْعُقوَب َوٱْجَعْلُه رَبِّ رَِضيًّا
(dia) yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi dari keluarga yaqub

dan jadikanlah ia Tuhan seorang yang diridhai
Maryam:6
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ت ق ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna batu delima, warna merah

delima, merah delima, merah cerah, merah terang, permata, ratna, jauhar,
sesuatu yg sangat berharga

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna mencat dlm warna merah
delima

ٱْليَاُقوُت
yakut

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َكأَنَُّهنَّ ٱْليَاُقوُت َوٱمْلَرَْجاُن
seakan-akan mereka[pr] yakut dan marjan Ar-Rahman:58 ٱْليَاُقوُت
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ط ق ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna labu kuning, labu merah

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

يَْقِطنيٍ
jenis labu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya
َوأَنۢبَتْنَا َعَليِْه َشَجرَةً مِّن يَْقِطنيٍ

dan (kami) telah menumbuhkan atasnya pohon dari jenis labu
Ash-

Shaafaat:146
يَْقِطنيٍ
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ظ ق ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kesadaran, kebangunan,

terbangunnya, bangun pagi, tanda tentara untuk bangun pagi
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

أَيَْقاظًا
bangun

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َوتَْحَسبُُهْم أَيَْقاظًا َوُهْم رُُقوٌد
dan mengira bangun dan mereka tidur Al-Kahfi:18 أَيَْقاظًا
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ن ق ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna kepastian, ketentuan,

jaminan, tanggungan, penanggung, perasaan pasti
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna meyakini, menjamin.

menanggung, memastikan.

ُموِقنُوَن لِّْلُموِقِننَي لِيَْستَيِْقَن تُوِقنُوَن ِبُمْستَيِْقِننَي
orang-orang yang

yakin
bagi orang-orang

yang yakin supaya meyakini usaha untuk
diyakini

bagi orang-orang
yang meyakini

يَِقينًۢا َوٱْستَيَْقنَتَْهآ ُهَو مُّوِقِننَي ُموِقنُوَن
meyakini dan meyakininya dia orang-orang yang

meyakini
orang-orang yang

yakin

ٱْليَِقنُي ٱمْلُوِقِننَي يُوِقنُوَن يَِقنيٍ
keyakinan para yang meyakini mereka meyakini yakin/benar

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِن نَّظُنُّ إاِلَّ ظَنًّا َوَما نَْحُن ِبُمْستَيِْقِننَي
tidaklah sungguh kami akan mengira kecuali dugaan dan tidak kami

bagi orang-orang yang meyakini
Al-Jaatsiyah:32 ِبُمْستَيِْقِننَي

ُل ٱْلَءايَِٰت َلَعلَُّكم ِبلَِقآِء َربُِّكْم تُوِقنُوَن يَُدبُِّر ٱأْلَْمَر يُفَصِّ
sungguh-sungguh akan membelakangi perkara/urusan sungguh-

sungguh akan menjelaskan tanda-tanda agar supaya kalian dengan
pertemuan tuhan kalian usaha untuk diyakini

Arraad:2
تُوِقنُوَن

نًا َويَْهِدى َمن يََشآُء لِيَْستَيِْقَن ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِكتََٰب َويَزَْداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِيمَٰ
supaya meyakini orang-orang yang mereka diberi kitab dan

menambah orang-orang yang mereka mengimani keimanan dan
memberi petunjuk siapa/orangdia kehendaki

Al-
Muddaththir:31

لِيَْستَيِْقَن
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َوِفى ٱأْلَرِْض َءايٌَٰت لِّْلُموِقِننَي
dan di bumi itu tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin

Adz-
Dzaariyaat:20 لِّْلُموِقِننَي

لًِحا إِنَّا ُموِقنُوَن َربَّنَآ أَبَْصرْنَا َوَسِمْعنَا فَٱرِْجْعنَا نَْعَمْل صَٰ
ya tuhan kami (kami) telah melihat dan (kami) mendengar maka

(kamu) kembalikanlah kami akan mengerjakan yang saleh
sesungguhnya kami orang-orang yang yakin

As-Sajdah:12
ُموِقنُوَن

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ َقاَل رَبُّ ٱلسَّ
dia mengatakan tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua jika adalah kalian orang-orang yang meyakini
Asy-Syu'araa':24 مُّوِقِننَي

وَِٰت َوٱأْلَرِْض َوَما بَيْنَُهَمآ إِن ُكنتُم مُّوِقِننَي مَٰ  رَبِّ ٱلسَّ
Tuhan langit dan bumi dan tidak diantara mereka berdua jika adalah

kalian orang-orang yang meyakini
Ad-Dukhaan:7

إَِليِْه تُْحَشُروَن ُقْل ُهَو ٱلَِّذى ذََرأَُكْم ِفى ٱأْلَرِْض َو
kamu hendaklah mengatakan dia yang menjadikan kalian

berkembang biak di dalam bumi dan kepada-Nya kalian akan
dikumpulkan

Al-Mulk:24
ُهَو

َوَجَحُدوا۟ ِبَها َوٱْستَيَْقنَتَْهآ أَنفُُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا
dan (mereka) mengingkari dengannya dan meyakininya diri-diri

mereka kezaliman dan kesombongan
An-Naml:14 َوٱْستَيَْقنَتَْهآ

ِبِهۦ ِمْن ِعْلمٍ إاِلَّ ٱتِّبَاَع ٱلظَّنِّ َوَما َقتَُلوهُ يَِقينًۢا
dengannya dari pengetahuan kecuali ikut-ikutan menyangka dan

tidak mereka membunuhnya meyakini
An-Nisa:157 يَِقينًۢا

َوِجئْتَُك ِمن َسبَإٍۭ ِبنَبٍَإ يَِقنيٍ
dan aku datang/bawa kepadamu dari negeri Saba dengan berita

yakin/benar
An-Naml:22 يَِقنيٍ

َوِبٱأْلَِخرَِة ُهْم يُوِقنُوَن
pada hari akhirat mereka mereka meyakini Al-Baqarah:4 يُوِقنُوَن

 َقْد بَيَّنَّا ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يُوِقنُوَن
sungguh telah kami telah menerangkan tanda-tanda bagi kaum/orang-

orang mereka meyakini
Al-Baqarah:118

 َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الـلَّـُه ُحْكًما لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan siapakah lebih baik dari Allah hikmah bagi kaum/orang-orang

mereka meyakini
Al-Maidah:50

 َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم يُوِقنُوَن
dan mereka dengan akhirat mereka mereka meyakini

An-Naml:3
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 تَُكلُِّمُهْم أَنَّ ٱلنَّاَس َكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا اَل يُوِقنُوَن
ia berkata kepada mereka bahwasanya manusia adalah mereka

kepada ayat-ayat Kami tidak mereka meyakini
An-Naml:82

 واََل يَْستَِخفَّنََّك ٱلَِّذيَن اَل يُوِقنُوَن
dan jangan kelak akan menggelisahkan kamu orang-orang yang tidak

mereka meyakini
Ar-Ruum:60

 َوُهم ِبٱأْلَِخرَِة ُهْم يُوِقنُوَن
dan mereka pada akhirat mereka mereka meyakini

Luqman:4

َا َصبَُروا۟ وََكانُوا۟ ِبـَٔايَِٰتنَا يُوِقنُوَن  ملَّ
ketika mereka sabar dan adalah mereka dengan ayat-ayat Kami

mereka meyakini
As-Sajdah:24

 َوِفى َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمن َدآبٍَّة َءايٌَٰت لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن
dan pada penciptaan kalian dan tidak bertebaran dari binatang melata

tanda-tanda bagi kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:4

ِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َورَْحَمٌة لَِّقْومٍ يُوِقنُوَن ذَا بَصَٰٓ  هَٰ
ini pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi

kaum/orang-orang mereka meyakini
Al-Jaatsiyah:20

وَِٰت َوٱأْلَرَْض بَل الَّ يُوِقنُوَن مَٰ  أَْم َخَلُقوا۟ ٱلسَّ
ataukah (mereka) menciptakan langit dan bumi bahkan tidak mereka

meyakini
Ath-Thuur:36

َولِيَُكوَن ِمَن ٱمْلُوِقِننَي
dan agar dia menjadi dari para yang meyakini Al-An'aam:75 ٱمْلُوِقِننَي

َوٱْعبُْد َربََّك َحتَّىٰ يَأِْتيََك ٱْليَِقنُي
dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan Al-Hijr:99 ٱْليَِقنُي

 َحتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱْليَِقنُي
sehingga datang kepada kami keyakinan

Al-
Muddaththir:47

ذَا َلُهَو َحقُّ ٱْليَِقنيِ إِنَّ هَٰ
sesungguhnya ini sungguh ia hak/benar keyakinan Al-Waqi'a:95 ٱْليَِقنيِ

إِنَُّهۥ َلَحقُّ ٱْليَِقنيِ  َو
dan sesungguhnya (Al QurXan) nyata-nyata kebenaran keyakinan

Al-Haaqqah:51

 َكالَّ َلْو تَْعَلُموَن ِعْلَم ٱْليَِقنيِ
sekali-kali tidak jika kalian mengetahui pengetahuan keyakinan

At-Takaathur:5

 ثُمَّ َلتََرُونََّها َعنْيَ ٱْليَِقنيِ
kemudian sungguh akan melihatnya sumber/mata air keyakinan

At-Takaathur:7
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ن م ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna wakil, pengawas, komisaris,

rasa, suasana, rabaan, pengurus yayasan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna memastikan, menjamin,
mengasuransikan, menentukan, menanggung, mempertanggungkan,

mewalikan, memperwalikan, jamin, percaya, merasa, merasakan, berasa,
terasa, pikir, meraba, kira, menjamah, menggagap, memperasakan,
mengganti rugi, memperjempuntukan, tanggung, berhati-hatilah.

نَُهم أَيْمَٰ نَُكْم أَيْمَٰ َن أَيْمَٰ نٌۢ أَيْمَٰ ٌن أَيْمَٰ
sumpah-sumpah

mereka
sumpah-sumpah

kalian sumpah sumpah-sumpah sumpah-sumpah

نُُهْم أَيْمَٰ نُُكْم أَيْمَٰ نُُكم أَيْمَٰ نَُهْم أَيْمَٰ نَُهم أَيْمَٰ
tangan kanan

mereka tangan kanan kalian tangan kanan kalian sumpah-sumpah
mereka

sumpah-sumpah
mereka

ِبيَِميِنَك ِنِهْم أَيْمَٰ ِنُكْم أَيْمَٰ نُُهنَّ أَيْمَٰ نُُهْم أَيْمَٰ
dengan tangan

kananmu
sumpah-sumpah

mereka
sumpah-sumpah

kalian
budak-budak
mereka[pr]

tangan kanan
mereka

۟ ُموا فَتَيَمَّ ُموا۟ تَيَمَّ ِبٱْليَِمنيِ ِبيَِميِنِهۦ ِبيَِميِنَك
maka kalian
hendaknya

bertayamum
kalian memilih dengan tangan

kanan
dengan tangan

kanannya
dengan tangan

kananmu

ِنِهْم َوِبأَيْمَٰ ِنِهم َوِبأَيْمَٰ ِنِهْم َوأَيْمَٰ ِنُكْم َيْمَٰ ألِّ ُموا۟ فَتَيَمَّ
dan disebelah kanan

mereka
dan disebelah kanan

mereka dan sumpah mereka bagi/dalam
sumpahmu

maka kalian
hendaknya

bertayamum
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ٱأْلَيَْمِن يَِميِنَك يَِمينَُك يَِمنيٍ ِنِهْم َوِبأَيْمَٰ
sebelah kanan tangan kananmu tangan kananmu sebelah kanan dan disebelah kanan

mereka

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ٌن َعَليْنَا بَٰلَِغٌة إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة أَْم َلُكْم أَيْمَٰ
atau bagi kalian sumpah-sumpah atas kami (ia[pr]) yang meneguhkan

sampai hari kiamat-kiamat
Al-Qalam:39 ٌن أَيْمَٰ

ِنِهْم نٌۢ بَْعَد أَيْمَٰ أَْو يََخافُٓوا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰ
atau mereka takut akan dikembalikan sumpah-sumpah sesudah

sumpah-sumpah mereka
Al-Maidah:108 نٌۢ أَيْمَٰ

َن َلُهْم َلَعلَُّهْم يَنتَُهوَن إِنَُّهْم آَل أَيْمَٰ
sesungguhnya mereka tidak ada sumpah bagi mereka boleh jadi

mereka melarang
At-Taubah:12 َن أَيْمَٰ

ُ الـلَّـُه َلُكْم َءايَِٰتِهۦ َلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن نَُكْم َكذَٰلَِك يُبنَيِّ َوٱْحفَظُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan kalian hendaklah menjaga sumpah-sumpah kalian seperti itulah

dia sungguh-sungguh akan menerangkan Allah bagi kalian ayat-
ayatNya agar supaya kalian kalian berterima kasih

Al-Maidah:89
نَُكْم أَيْمَٰ

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم تَتَِّخذُوَن أَيْمَٰ
menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya diantara kalian

An-Nahl:92

نَُكْم َدَخالًۢ بَيْنَُكْم فَتَِزلَّ َقَدمٌۢ بَْعَد ثُبُوِتَها واََل تَتَِّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian tipu daya

diantara kalian maka tergelincir tapak/kaki sesudah
teguhnya/tegaknya

An-Nahl:94

نَُهم مِّۢن بَْعِد َعْهِدِهْم إِن نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ َو
dan jika (mereka) melanggar janji sumpah-sumpah mereka dari

sesudah janji mereka
At-Taubah:12 نَُهم أَيْمَٰ

نَُهْم أاََل تُقَِٰتُلوَن َقْوًما نََّكثُٓوا۟ أَيْمَٰ
mengapa tidak kalian memerangi kaum (mereka) melanggar janji

sumpah-sumpah mereka
At-Taubah:13 نَُهْم أَيْمَٰ

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Mujaadilah:16

نَُهْم ُجنًَّة فََصدُّوا۟ َعن َسِبيِل الـلَّـِه ٱتََّخذُٓوا۟ أَيْمَٰ
mereka mengambil/menjadikan sumpah-sumpah mereka

tameng/perisai lalu menghalangi dari jalan Allah

Al-
Munaafiquun:2

نُُكم مِّن فَتَيَِٰتُكُم ٱمْلُؤِْمنَِٰت فَِمن مَّا َمَلَكْت أَيْمَٰ
maka dari apa dia menguasai tangan kanan kalian dari pemudi-

pemudi kalian perempuan-perempuan yang beriman
An-Nisa:25 نُُكم أَيْمَٰ
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نُُكم  َهل لَُّكم مِّن مَّا َمَلَكْت أَيْمَٰ
apakah bagi kalian dari apa (hamba sahaya) dia menguasai tangan

kanan kalian
Ar-Ruum:28

۟ نُُكْم ذَٰلَِك أَْدنَىٰٓ أاَلَّ تَُعوُلوا أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau apa dia menguasai tangan kanan kalian itu lebih dekat bahwa

tidak kalian menganiaya diri
An-Nisa:3 نُُكْم أَيْمَٰ

نُُكْم ِكتََٰب الـلَّـِه َعَليُْكْم َوٱمْلُْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسآِء إاِلَّ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan wanita yang bersuami dari isteri-isteri kecuali apa dia menguasai

tangan kanan kalian kitab/catatan Allah atas kalian
An-Nisa:24

نُُكْم فَـَٔاتُوُهْم نَِصيبَُهْم َوٱلَِّذيَن َعَقَدْت أَيْمَٰ
dan orang-orang yang ia mengikat tangan kanan kalian maka berilah

mereka bagian mereka
An-Nisa:33

نُُكْم ِبيِل َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ  َوٱبِْن ٱلسَّ
dan ibnu (orang) jalan dan tidak dia menguasai tangan kanan kalian

An-Nisa:36

نُُكْم ا َمَلَكْت أَيْمَٰ  َوٱلَِّذيَن يَبْتَُغوَن ٱْلِكتََٰب ِممَّ
dan orang-orang yang mereka menginginkan kitab dari apa dia

menguasai tangan kanan kalian
An-Nuur:33

نُُكْم  يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ لِيَْستَـِْٔذنُكُم ٱلَِّذيَن َمَلَكْت أَيْمَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani hendaklah (ia) meminta

izin kepada kalian orang-orang yang dia menguasai tangan kanan
kalian

An-Nuur:58

نُُهْم ُلوا۟ ِبرَآدِّى ِرزِْقِهْم َعَلىٰ َما َمَلَكْت أَيْمَٰ فََما ٱلَِّذيَن فُضِّ
maka tidak orang-orang yang (mereka) sangat dilebihkan dengan

mengembalikan/berikan rezki mereka atas/terhadap apa dia
menguasai tangan kanan mereka

An-Nahl:71
نُُهْم أَيْمَٰ

نُُهْم  إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa (budak) dia

menguasai tangan kanan mereka
Al-Mu'minuun:6

نُُهْم لَِكيْاَل يَُكوَن َعَليَْك لَِٰتَك َوَما َمَلَكْت أَيْمَٰ ِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خَٰ َك َوبَنَاِت َعمَّٰ َوبَنَاِت َعمِّ
َحَرٌج

dan anak-anak perempuanmu saudara laki-laki bapakmu dan anak-
anak perempuan saudara perempuan bapakmu dan anak-anak

perempuan saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan
saudara perempuan ibumu dan tidak dia menguasai tangan kanan

mereka agar supaya tidak adalah dia atas kamu kesukaran/kesempitan

Al-Ahzab:50

نُُهْم  إاِلَّ َعَلىٰٓ أَزْوَِٰجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
kecuali atasku/terhadapku istri-istri mereka atau apa dia menguasai

tangan kanan mereka
Al-Ma'arij:30

نُُهنَّ أَْو بَِنىٓ أََخوَِٰتِهنَّ أَْو ِنَسآِئِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
atau anak laki-laki saudara wanita mereka[pr] atau wanita-wanita

mereka atau apa dia menguasai budak-budak mereka[pr]
An-Nuur:31 نُُهنَّ أَيْمَٰ
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نُُهنَّ  واََل ِنَسآِئِهنَّ واََل َما َمَلَكْت أَيْمَٰ
dan tidak wanita-wanita mereka dan tidak apa-apa dia menguasai

budak-budak mereka[pr]
Al-Ahzab:55

ِنُكْم الَّ يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah dengan tidak sengaja di dalam /

pada sumpah-sumpah kalian
Al-Baqarah:225 ِنُكْم أَيْمَٰ

ِنُكْم  اَل يَُؤاِخذُُكُم الـلَّـُه ِبٱللَّْغِو ِفىٓ أَيْمَٰ
tidak dia mengambil kalian Allah karena main-main di dalam / pada

sumpah-sumpah kalian
Al-Maidah:89

ِنُكْم إِذَا َحَلفْتُْم ذَٰلَِك َكفَّٰرَةُ أَيْمَٰ
itu denda sumpah-sumpah kalian jika/bila kalian telah berjanji

Al-Maidah:89

ِنُكْم  َقْد فَرََض الـلَّـُه َلُكْم تَِحلََّة أَيْمَٰ
sungguh telah ia telah menentukan / mewajibkan Allah bagi kalian

pembebasan sumpah-sumpah kalian
At-Tahriim:2

ِنِهْم ؤآَُلِء ٱلَِّذيَن أَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ َويَُقوُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ أَهَٰٓ
mengatakan orang-orang yang mereka mengimani inikah orang-orang

yang mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-
sumpah mereka

Al-Maidah:53 ِنِهْم أَيْمَٰ

ِنِهْم نٌۢ بَْعَد أَيْمَٰ  أَْو يََخافُٓوا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰ
atau mereka takut akan dikembalikan sumpah-sumpah sesudah

sumpah-sumpah mereka
Al-Maidah:108

ِنِهْم  َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
Al-An'aam:109

ِكِريَن ِنِهْم َوَعن َشَمآِئلِِهْم واََل تَجُِد أَْكثَرَُهْم شَٰ َوَعْن أَيْمَٰ
dan dari sumpah-sumpah mereka dan dari kiri mereka dan tidak kamu

mendapatkan kebanyakan mereka para yang mensyukuri
Al-A'raaf:17

ِنِهْم اَل يَبَْعُث الـلَّـُه َمن يَُموُت َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka tidak membangkitkan Allah orang mati
An-Nahl:38

ِنِهْم  َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka
An-Nuur:53

ِنِهْم َلِئن َجآَءُهْم نَِذيٌر َوأَْقَسُموا۟ ِبالـلَّـِه َجْهَد أَيْمَٰ
dan mereka bersumpahlah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah-

sumpah mereka bahwa jika ia datang kepada mereka pemberi
peringatan

Faathir:42

َوَما ِتْلَك ِبيَِميِنَك يَُٰموَسىٰ
dan tidak itu dengan tangan kananmu ya Musa Thaahaa:17 ِبيَِميِنَك
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واََل تَُخطُُّهۥ ِبيَِميِنَك إِذًا لَّٱرْتَاَب ٱمْلُبِْطُلوَن
dan tidak menulisnya dengan tangan kananmu jika demikian tentu

ragu-ragulah orang-orang yang membatalkan/mengingkari
Al-Ankabuut:48

فََمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ فَأُ۟ولَِٰٓئَك يَْقرَُءوَن ِكتَٰبَُهْم واََل يُظَْلُموَن فَِتياًل
maka barang siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan kanannya
maka itulah mereka membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka

dianiaya sedikitpun

Al-Isra:71
ِبيَِميِنِهۦ

وَُٰت َمطِْويَّٰتٌۢ ِبيَِميِنِهۦ مَٰ  يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوٱلسَّ
pada hari kiamat-kiamat dan langit tempat gulungan dengan tangan

kanannya
Az-Zumar:67

 فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ
maka adapun orang dia memberikan kitabnya dengan tangan

kanannya
Al-Haaqqah:19

 فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ ِكتَٰبَُهۥ ِبيَِميِنِهۦ
maka adapun siapa dia memberikan kitabnya dengan tangan

kanannya
Al-Inshiqaaq:7

فََراغَ َعَليِْهْم َضْربًۢا ِبٱْليَِمنيِ
maka dia pergi atas mereka pukulan dengan tangan kanan Ash-Shaafaat:93 ِبٱْليَِمنيِ

 أَلََخذْنَا ِمنُْه ِبٱْليَِمنيِ
niscaya (kami) mengambil dari padanya dengan tangan kanan

Al-Haaqqah:45

ُموا۟ ٱْلَخِبيَث ِمنُْه واََل تَيَمَّ
dan jangan kalian memilih yang buruk dari padanya Al-Baqarah:267 ۟ ُموا تَيَمَّ

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian

An-Nisa:43
۟ ُموا فَتَيَمَّ

ُموا۟ َصِعيًدا طَيِّبًا فَٱْمَسُحوا۟ ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكم مِّنُْه فَتَيَمَّ
maka kalian hendaknya bertayamum debu/tanah kebaikan maka

kalian hendaklah mengusap dengan/pada wajah kalian dan tangan-
tangan kalian dari padanya

Al-Maidah:6

۟ وا ِنُكْم أَن تَبَرُّ َيْمَٰ واََل تَْجَعُلوا۟ الـلَّـَه ُعرَْضًة ألِّ
dan jangan mereka menjadikan Allah (sebagai) penghalang

bagi/dalam sumpahmu untuk (mereka) supaya membuat kebajikan
Al-Baqarah:224 ِنُكْم َيْمَٰ ألِّ

ِنِهْم ثََمنًا َقلِياًل إِنَّ ٱلَِّذيَن يَْشتَُروَن ِبَعْهِد الـلَّـِه َوأَيْمَٰ
sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar/membeli dengan

janji Allah dan sumpah mereka harga sedikit
Ali-Imran:77 ِنِهْم َوأَيْمَٰ
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ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12
ِنِهم َوِبأَيْمَٰ

ِنِهْم َمَعُهۥ نُورُُهْم يَْسَعىٰ بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
bersama dia cahaya mereka (ia) berusaha (kt sedang/akan) diantara

tangan-tangan mereka dan disebelah kanan mereka
At-Tahriim:8 ِنِهْم َوِبأَيْمَٰ

َلَقْد َكاَن لَِسبٍَإ ِفى َمْسَكِنِهْم َءايٌَة َجنَّتَاِن َعن يَِمنيٍ َوِشَماٍل
sesungguhnya adalah dia bagi kaum Saba di dalam tempat kediaman

mereka tanda-tanda dua surga dari sebelah kanan dan sebelah kiri
Saba':15 يَِمنيٍ

آ أَفَآَء الـلَّـُه َعَليَْك َقْد َعلِْمنَا َما فَرَْضنَا َعَليِْهْم ِفىٓ أَزْوَِٰجِهْم َوَما َمَلَكْت يَِمينَُك ِممَّ
dan tidak dia menguasai tangan kananmu dari apa (ia)

mengembalikan Allah atas kamu sungguh telah (kami) mengetahui
apa (kami) menentukan / mewajibkan atas mereka di dalam / pada

istri-istri mereka

Al-Ahzab:50
يَِمينَُك

 إاِلَّ َما َمَلَكْت يَِمينَُك
kecuali apa dia menguasai tangan kananmu

Al-Ahzab:52

۟ َوأَْلِق َما ِفى يَِميِنَك تَْلَقْف َما َصنَُعٓوا
dan lemparkanlah apa di dalam tangan kananmu menelan apa

(mereka) mengusahakan
Thaahaa:69 يَِميِنَك

بْنَُٰه نَجِيًّا َونََٰديْنَُٰه ِمن َجاِنِب ٱلطُّوِر ٱأْلَيَْمِن َوَقرَّ
dan kami panggilnya dari (ia[lk]) yang disisi/dipinggir gunung tur

sebelah kanan dantelah mendekatkannya berbisik
Maryam:52 ٱأْلَيَْمِن

ِطئِ ٱْلَواِد ٱأْلَيَْمِن آ أَتَىَٰها نُوِدَى ِمن شَٰ  فََلمَّ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil

dari pinggir lembah sebelah kanan
Al-Qashash:30

َن َولَِٰكن يَُؤاِخذُُكم ِبَما َعقَّدتُُّم ٱأْلَيْمَٰ
akan tetapi dia menghukum kalian dengan sebab kalian mengikat /

melakukan janji sumpah-sumpah
Al-Maidah:89 َن ٱأْلَيْمَٰ

َن بَْعَد تَوِْكيِدَها واََل تَنُقُضوا۟ ٱأْلَيْمَٰ
dan jangan merusak/melanggar sumpah-sumpah sesudah

meneguhkannya[pr]
An-Nahl:91

ُب ٱمْلَيَْمنَِة ُب ٱمْلَيَْمنَِة َمآ أَْصحَٰ فَأَْصحَٰ
maka kaum/golongan kanan apa/siapa para penghuni kanan Al-Waqi'a:8 ٱمْلَيَْمنَِة

ُب ٱمْلَيَْمنَِة ُب ٱمْلَيَْمنَِة َمآ أَْصحَٰ  فَأَْصحَٰ
maka kaum/golongan kanan apa/siapa para penghuni kanan

Al-Waqi'a:8
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ُب ٱمْلَيَْمنَِة  أُ۟ولَِٰٓئَك أَْصحَٰ
itulah mereka para penghuni kanan

Al-Balad:18

ًدا لِـلَّـِه َوُهْم دَِٰخُروَن َمآِئِل ُسجَّ يَتَفَيَّؤُا۟ ِظلَُٰلُهۥ َعِن ٱْليَِمنيِ َوٱلشَّ
menjadi membolak-balik bayangannya/naungannya dari sebelah
kanan dan kiri sujud kepada Allah dan mereka orang-orang yang

telah berendah diri

An-Nahl:48
ٱْليَِمنيِ

ْمَس إِذَا طََلَعت تَّزََٰوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ  َوتََرى ٱلشَّ
dan kamu melihat matahari ketika (ia) muncul (ia) pura-pura

miring/condong dari gua mereka sebelah sebelah kanan
Al-Kahfi:17

َماِل َونَُقلِّبُُهْم ذَاَت ٱْليَِمنيِ َوذَاَت ٱلشِّ
dan membolak-balikkan mereka sebelah sebelah kanan dan sebelah

kiri
Al-Kahfi:18

 َقاُلٓوا۟ إِنَُّكْم ُكنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن ٱْليَِمنيِ
mereka berkata sesungguhnya kalian adalah kalian datang kepada

kami dari sebelah kanan
Ash-Shaafaat:28

َماِل َقِعيٌد إِذْ يَتََلقَّى ٱمْلُتََلقِّيَاِن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
ketika menjadi sangat melemparkan dua pencatat/dua malaikat dari

sebelah kanan dan dari kiri duduk
Qaaf:17

ُب ٱْليَِمنيِ ُب ٱْليَِمنيِ َمآ أَْصحَٰ َوأَْصحَٰ
dan penduduk sebelah kanan apa/siapa para penghuni sebelah kanan

Al-Waqi'a:27

ُب ٱْليَِمنيِ ُب ٱْليَِمنيِ َمآ أَْصحَٰ  َوأَْصحَٰ
dan penduduk sebelah kanan apa/siapa para penghuni sebelah kanan

Al-Waqi'a:27

ِب ٱْليَِمنيِ َْصحَٰ  ألِّ
untuk kaum/golongan sebelah kanan

Al-Waqi'a:38

ِب ٱْليَِمنيِ  َوأَمَّآ إِن َكاَن ِمْن أَْصحَٰ
dan adapun bahwa adalah dia dari kaum/golongan sebelah kanan

Al-Waqi'a:90

ِب ٱْليَِمنيِ  فََسلٌَٰم لََّك ِمْن أَْصحَٰ
maka keselamatan bagimu dari kaum/golongan sebelah kanan

Al-Waqi'a:91

َماِل ِعِزيَن َعِن ٱْليَِمنيِ َوَعِن ٱلشِّ
dari sebelah kanan dan dari kiri berkelompok-kelompok

Al-Ma'arij:37

َب ٱْليَِمنيِ  إآِلَّ أَْصحَٰ
kecuali penghuni sebelah kanan

Al-
Muddaththir:39

اِحِل يَأُْخذْهُ َعُدوٌّ لِّى َوَعُدوٌّ لَُّهۥ فَْليُْلِقِه ٱْليَمُّ ِبٱلسَّ
maka dilemparkannya laut/sungai di tepi/pantaimengambilnya

musuh bagi-Ku dan musuh baginya
Thaahaa:39 ٱْليَمُّ

فَٱنتََقْمنَا ِمنُْهْم فَأَْغرَْقنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ
maka Kami menghukum dari mereka maka kami tenggelamkan

mereka di dalam laut
Al-A'raaf:136 ٱْليَمِّ
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 أَِن ٱْقِذِفيِه ِفى ٱلتَّابُوِت فَٱْقِذِفيِه ِفى ٱْليَمِّ
agar/hendalah lemparkanlah dia di dalam peti maka lemparkan dia di

dalam laut
Thaahaa:39

فَأَتْبََعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجنُوِدِهۦ فََغِشيَُهم مَِّن ٱْليَمِّ َما َغِشيَُهْم
maka (ia[lk]) akhirnya mengikuti mereka fir'aun dengan para bala

tentaranya lalu (ia) menutup mereka dari laut apa yang (ia) menimpa
/ menutup mereka

Thaahaa:78

ثُمَّ َلنَنِسفَنَُّهۥ ِفى ٱْليَمِّ نَْسفًا
kemudian sungguh akan menghancurkannya di dalam laut hancuran-

hancuran
Thaahaa:97

 فَِإذَا ِخفِْت َعَليِْه فَأَْلِقيِه ِفى ٱْليَمِّ
maka apabila (kamu[pr]) takut atasnya lalu lemparkanlah ia di dalam

laut
Al-Qashash:7

 فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut
Al-Qashash:40

فَأََخذْنَُٰه َوُجنُوَدهُۥ فَنَبَذْنَُٰهْم ِفى ٱْليَمِّ َوُهَو ُملِيٌم
maka (kami) ambil/siksa dia dan para bala tentaranya lalu

melemparkan mereka di dalam laut dan dia (ia[lk]) yang sangat
tercela

Adz-
Dzaariyaat:40
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ع ن ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna masak, dewasa, sempurna,

masak akal, ranum, tua, siap, sekarang ini, mutakhir, masih berlaku,
aktuil, jaman sekarang, sedang beredar, untuk saat ini

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna menjadi dewasa, datang
waktunya

َويَنِْعِهۦٓ
dan kematangannya

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

إِذَآ أَثَْمَر َويَنِْعِهۦٓ
ketika dia menjadi berbuah dan kematangannya Al-An'aam:99 َويَنِْعِهۦٓ
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د و ه ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna yahudi

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ٱْليَُهوُد ٱْليَُهوَد يَُهوِديًّا
orang Yahudi orang-orang Yahudi seorang yahudi

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

َما َكاَن إِبْرَِٰهيُم يَُهوِديًّا واََل نَْصرَاِنيًّا
tidak adalah dia Ibrahim seorang yahudi dan bukan orang nasrani Ali-Imran:67 يَُهوِديًّا

َرىٰٓ أَْولِيَآَء يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ اَل تَتَِّخذُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلنَّصَٰ
wahai orang-orang yang mereka mengimani tidak kalian menjadikan

orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:51 ٱْليَُهوَد

َلتَجَِدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعدََٰوةً لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ٱْليَُهوَد َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟
sungguh kamu mendapati paling keras/berat manusia permusuhan

bagi orang-orang yang mereka mengimani orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang kalian menyekutukan

Al-Maidah:82

َرٰى َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َليَْسِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang Yahudi ia bukanlah orang-orang nasrani

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113 ٱْليَُهوُد

َرٰى َليَْسِت ٱْليَُهوُد َعَلىٰ َشىٍْء َوَقاَلِت ٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang nasrani ia bukanlah orang Yahudi

atas/terhadap sesuatu
Al-Baqarah:113

َرٰى َحتَّىٰ تَتَِّبعَ ِملَّتَُهْم َوَلن تَرَْضىٰ َعنَك ٱْليَُهوُد واََل ٱلنَّصَٰ
dan tidak ia rela/senang padamu orang-orang Yahudi dan tidak orang-

orang nasrani sehingga mengikuti agama mereka
Al-Baqarah:120

َرٰى نَْحُن أَبْنَٰٓؤُا۟ الـلَّـِه َوأَِحبَّٰٓؤُهُۥ َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد َوٱلنَّصَٰ
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang nasrani

kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya
Al-Maidah:18

6321

Vers
i E

va
lua

si

http://quran.bblm.go.id/test.htm#2
http://quran.bblm.go.id/test.htm#1
http://quran.bblm.go.id/test.htm#0


KosakataAlQuran

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد يَُد الـلَّـِه َمْغُلوَلٌة
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi tangan Allah yang

dibelenggu
Al-Maidah:64

َوَقاَلِت ٱْليَُهوُد ُعزَيٌْر ٱبُْن الـلَّـِه
dan ia telah berkata orang-orang Yahudi uzair putra Allah

At-Taubah:30
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يوسف
Makna kata dasar :

يُوُسَف َويُوُسَف لِيُوُسَف َليُوُسُف ِبيُوُسَف
yusuf dan yusuf kepada yusuf sesungguh yusuf terhadap yusuf

يُوُسُف
yusuf

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ِهُلوَن ِبيُوُسَف َوأَِخيِه إِذْ أَنتُْم جَٰ
terhadap yusuf dan saudaranya ketika kalian orang-orang yang telah

tidak mangetahui
Yusuf:89 ِبيُوُسَف

إِذْ َقاُلوا۟ َليُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلىٰٓ أَِبينَا ِمنَّا
ketika mereka berkata sesungguh yusuf dan saudaranyasukai kepada

bapak kita dari kami
Yusuf:8 َليُوُسُف

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam

(muka) bumi
Yusuf:21 لِيُوُسَف

نَّا لِيُوُسَف ِفى ٱأْلَرِْض يَتَبَوَّأُ ِمنَْها َحيُْث يََشآُء وََكذَٰلَِك َمكَّ
dan demikianlah (kami) memberi kedudukan kepada yusuf di dalam
bumi/negeri ini menjadi pergi menuju daripadanya kemana saja dia

kehendaki

Yusuf:56

َكذَٰلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخذَ أََخاهُ ِفى ِديِن ٱمْلَلِِك
seperti itulah (kami) membuat tipu daya kepada yusuf tidak adalah
dia ia mengambil/menghukum saudaranya di dalam agama / aturan

raja

Yusuf:76

ُروَن وََكذَٰلَِك نَْجِزى ٱمْلُْحِسِننَي َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰ َوهَٰ
dan Ayub dan yusuf dan Musa dan Harun dan demikianlah kami

membalas orang-orang yang berbuat baik
Al-An'aam:84 َويُوُسَف
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آِئلنَِي إِْخَوِتِهۦٓ َءايٌَٰت لِّلسَّ لََّقْد َكاَن ِفى يُوُسَف َو
sesungguhnya adalah dia di dalam yusuf dan saudara-saudaranya

ayat-ayat/tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya
Yusuf:7 يُوُسَف

ٱْقتُُلوا۟ يُوُسَف أَِو ٱطْرَُحوهُ أَرًْضا يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم
kalian hendaklah membunuh yusuf atau (kalian) buanglah dia

bumi/suatu tempat tertuju/tertumpah bagi kalian wajah/zat ayahmu
Yusuf:9

نُْهْم اَل تَْقتُُلوا۟ يُوُسَف  َقاَل َقآِئٌل مِّ
dia mengatakan seorang yang berkata dari mereka tidak kalian

membunuh yusuf
Yusuf:10

نَّا َعَلىٰ يُوُسَف  َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَا َما َلَك اَل تَأْمَ۫
mereka berkata wahai bapak kami apa sebabnya kamu tidak menjadi

cepat mempercayai kami atas/terhadap yusuf
Yusuf:11

َقاُلوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذََهبْنَا نَْستَِبُق َوتَرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٰعنَا
mereka berkata wahai bapak kami sesungguhnya kami (kami) pergi

berlomba-lomba dan (kami) meninggalkan yusuf disisi barang-barang
kami

Yusuf:17

َودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفِْسِهۦ َقاَل َما َخطْبُُكنَّ إِذْ رَٰ
dia mengatakan apa keadaan kalian[pr] ketika (kalian[pr]) menggoda

yusuf dari dirinya sendiri
Yusuf:51

َوَجآَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخُلوا۟ َعَليِْه
dan dia datang saudara-saudara yusuf lalu (mereka) masuk atasnya

Yusuf:58

َا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أََخاهُ َوملَّ
dan tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya/ketempatnya saudaranya
Yusuf:69

َوِمن َقبُْل َما فَرَّطتُْم ِفى يُوُسَف فََلْن أَبْرََح ٱأْلَرَْض
dan dari sebelum apa (kalian) melalaikan di dalam yusuf maka tidak

(ia) meninggalkan bumi/negeri
Yusuf:80

 َوتََولَّىٰ َعنُْهْم َوَقاَل يَٰٓأََسفَىٰ َعَلىٰ يُوُسَف
(ia) benar-benar memalingkan dari mereka dan dia mengucapkan

aduhai duka-citaku atas/terhadap yusuf
Yusuf:84

 َقاُلوا۟ تَالـلَّـِه تَفْتَؤُا۟ تَذُْكُر يُوُسَف
mereka berkata demi Allah (kamu) senantiasa mengingat yusuf

Yusuf:85

ُسوا۟ ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه يَٰبَِنىَّ ٱذَْهبُوا۟ فَتََحسَّ
hai anak-anakku (kalian) pergilah maka carilah/selidikilah

dari/tentang yusuf dan saudaranya
Yusuf:87

إِنِّى أَلَِجُد ِريحَ يُوُسَف َلوآَْل أَن تُفَنُِّدوِن
sesungguhnya aku mendapat angin yusuf sekiranya tidak telah

menuduhku lemah akal
Yusuf:94
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ا َدَخُلوا۟ َعَلىٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إَِليِْه أَبََويِْه فََلمَّ
maka tatkala mereka masuk atas/terhadap yusuf atau setiap

kepadanya kedua ibu-bapaknya
Yusuf:99

إِذْ َقاَل يُوُسُف أِلَِبيِه
tatkala dia mengatakan yusuf kepada bapaknya Yusuf:4 يُوُسُف

ذَا يُوُسُف أَْعرِْض َعْن هَٰ
yusuf kamu hendaklah memalingkan dari ini

Yusuf:29

دِّيُق أَفِْتنَا يُوُسُف أَيَُّها ٱلصِّ
yusuf manakah orang yang paling benar (kamu[lk]) telah

menerangkan kepada kami
Yusuf:46

فَأََسرََّها يُوُسُف ِفى نَفِْسِهۦ َوَلْم يُبِْدَها َلُهْم
maka menyembunyikannya yusuf di dalam dirinya sendiri dan tidak

menampakkannya kepada mereka
Yusuf:77

َقاُلٓوا۟ أَِءنََّك أَلَنَت يُوُسُف َقاَل أَنَا۠ يُوُسُف
mereka berkata apakah sesungguhnya kamu sungguh kamu yusuf dia

mengatakan aku yusuf
Yusuf:90

 َقاُلٓوا۟ أَِءنََّك أَلَنَت يُوُسُف َقاَل أَنَا۠ يُوُسُف
mereka berkata apakah sesungguhnya kamu sungguh kamu yusuf dia

mengatakan aku yusuf
Yusuf:90

َوَلَقْد َجآَءُكْم يُوُسُف ِمن َقبُْل ِبٱْلبَيِّنَِٰت
dan sesungguhnya ia datang kepada kalian yusuf dari sebelum

dengan keterangan yang nyata
Ghafir:34
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م و ي
Makna kata dasar : Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna, siang, dua puluh empat jam.

Kata dasar ini sebagai kata kerja bermakna

ِبأَيَّىٰمِ أَيَّامِ أَيَّاَم أَيَّامٍ أَيَّاًما
dengan hari-hari hari hari-hari hari beberapa hari

فَٱْليَْوَم فَيَْوَمِئٍذ ِبٱْليَْومِ ِبيَْومِ ِبأَيَّىٰمِ
maka pada hari itu maka pada hari itu dengan/kepada hari kepada hari dengan hari-hari

َوِبٱْليَْومِ َوأَيَّاًما لِيَْومِ لِيَْومٍ فَٱْليَْوَم
dan pada hari dan siang hari pada hari pada hari maka pada hari itu

َوٱْليَْومِ َوٱْليَْوَم َويَْوَمِئٍذ َويَْوَم َوِبٱْليَْومِ
dan hari dan hari dan pada hari itu dan pada hari dan pada hari

يَْوَم يَْومٍ يَْوٌم يَْوًما َوٱْليَْومِ
pada hari hari hari hari dan hari

يَْوَمنْيِ يَْوَمُهُم يَْوَمِئذٍۭ يَْوَمِئٍذ يَْوَم
dua hari hari mereka pada hari itu pada hari itu pada hari

يَْوِمِئٍذ يَْومِ يَْوُمُكُم يَْوُم يَْوَمنْيِ
pada hari itu hari hari kalian suatu hari dua hari
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يَْوِمِهْم يَْوِمِهُم يَْوِمُكْم
hari (mereka[lk]) pada hari mereka hari kamu

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ْعُدوَدةً إآِلَّ أَيَّاًما مَّ
kecuali beberapa hari sebentar Al-Baqarah:80 أَيَّاًما

ْعُدودٍَٰت أَيَّاًما مَّ
beberapa hari yang ditentukan

Al-Baqarah:184

ْعُدودٍَٰت إآِلَّ أَيَّاًما مَّ
kecuali beberapa hari yang ditentukan

Ali-Imran:24

فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر
maka hitungan dari hari lain Al-Baqarah:184 أَيَّامٍ

فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر
maka hitungan dari hari lain

Al-Baqarah:185

فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ ِفى ٱْلَحجِّ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari di

dalam orang-orang yang mengerjakan haji
Al-Baqarah:196

ْعُدودٍَٰت َوٱذُْكُروا۟ الـلَّـَه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
dan kalian hendaklah ingat Allah di dalam / pada hari yang

ditentukan
Al-Baqarah:203

َقاَل َءايَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰثََة أَيَّامٍ إاِلَّ رَْمزًا
dia mengatakan tanda-tandamu bahwa tidak kamu berkata-kata

manusia tiga[lk] hari kecuali isyarat / tanda
Ali-Imran:41

 فََمن لَّْم يَجِْد فَِصيَاُم ثَلَٰثَِة أَيَّامٍ
maka barang siapa tidak dia mendapatkan maka berpuasa tiga hari

Al-Maidah:89

 ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ
di dalam enam hari

Al-A'raaf:54

ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
di dalam enam hari kemudian mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`

Yunus:3

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ  َوُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dan dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Huud:7

 فََعَقُروَها فََقاَل تََمتَُّعوا۟ ِفى َدارُِكْم ثَلَٰثََة أَيَّامٍ
maka (mereka) menyembelihnya (kk lampu) lalu ia mengatakan

(kalian) bersenang-senang di dalam rumah kalian[lk] tiga[lk] hari
Huud:65
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ْعُلومٍَٰت لِّيَْشَهُدوا۟ َمنَِٰفعَ َلُهْم َويَذُْكُروا۟ ٱْسَم الـلَّـِه ِفىٓ أَيَّامٍ مَّ
supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut

nama Allah di dalam / pada hari yang ditentukan
Al-Hajj:28

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ  ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
yang dia menciptakan langit dan bumi dan tidak diantara mereka

berdua di dalam enam hari
Al-Furqon:59

َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱْستََوٰى َعَلى ٱْلَعرِْش
dan tidak diantara mereka berdua di dalam enam hari kemudian

mereka berkuasa atas/terhadap 'arsy`
As-Sajdah:4

آِئلنَِي َوَقدََّر ِفيَهآ أَْقوَٰتََها ِفىٓ أَْربََعِة أَيَّامٍ َسَوآًء لِّلسَّ
dan (ia) telah benar-benar menetapkan didalamnya makanan-

makanannya di dalam / pada empat[pr] hari sama bagi orang-orang
yang bertanya

Fush-Shilat:10

فَأَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفىٓ أَيَّامٍ نَِّحَساٍت
maka kirimkanlah kami atas mereka angin sangat kencang dan dingin

di dalam / pada hari kecelakaan
Fush-Shilat:16

وَِٰت َوٱأْلَرَْض َوَما بَيْنَُهَما ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ  َوَلَقْد َخَلْقنَا ٱلسَّ
dan sesungguhnya (kami) menciptakan langit dan bumi dan tidak

diantara mereka berdua di dalam enam hari
Qaaf:38

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِفى ِستَِّة أَيَّامٍ مَٰ  ُهَو ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّ
dia yang dia menciptakan langit dan bumi di dalam enam hari

Al-Hadiid:4

ِنيََة أَيَّامٍ ُحُسوًما رََها َعَليِْهْم َسبْعَ َليَاٍل َوثَمَٰ َسخَّ
(ia) telah berkali-kali menundukkannya atas mereka tujuh malam dan

delapan[lk] hari terus menerus
Al-Haaqqah:7

ُقل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ يَْغِفُروا۟ لِلَِّذيَن اَل يَرُْجوَن أَيَّاَم الـلَّـِه
kamu hendaklah mengatakan bagi orang-orang yang mereka

mengimani dia mengampuni bagi orang-orang yang tidak mereka
mengharapkan hari-hari Allah

Al-Jaatsiyah:14 أَيَّاَم

فََهْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ ِمثَْل أَيَّامِ ٱلَِّذيَن َخَلْوا۟ ِمن َقبْلِِهْم
maka tidak menunggu-nunggu kecuali seperti hari orang-orang yang

mereka melewati dari sebelum mereka
Yunus:102 أَيَّامِ

رُْهم ِبأَيَّىٰمِ الـلَّـِه إِنَّ ِفى ذَٰلَِك َلَءايٍَٰت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوذَكِّ
dan (kamu) sering-sering ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah
sesungguhnya di dalam itu sungguh tanda-tanda bagi tiap-tiap orang-

orang yang sabar yang banyak syukur

Ibrahim:5
ِبأَيَّىٰمِ

الَّ يُؤِْمُن ِبيَْومِ ٱْلِحَساِب
tidak mereka mempercayai kepada hari perhitungan Ghafir:27 ِبيَْومِ
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َوٱلَِّذيَن يَُصدُِّقوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan orang-orang yang dibenarkan/dipercaya dengan hari pembalasan

Al-Ma'arij:26

وَُكنَّا نَُكذُِّب ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
dan (kami) adalah didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Muddaththir:46

آَل أُْقِسُم ِبيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
benar-benar (aku) bersumpah dengan hari kiamat-kiamat

Al-Qiyaamah:1

ٱلَِّذيَن يَُكذِّبُوَن ِبيَْومِ ٱلدِّيِن
orang-orang yang didustakan dengan hari pembalasan

Al-
Mutaffifiin:11

واََل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka beriman kepada Allah dan tidak dengan/kepada hari

akhirat
An-Nisa:38 ِبٱْليَْومِ

قَِٰتُلوا۟ ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه واََل ِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
orang-orang yang memerangi orang-orang yang tidak mereka

beriman kepada Allah dan tidak dengan hari akhirat
At-Taubah:29

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَنفَعُ ٱلَِّذيَن ظََلُموا۟ َمْعِذرَتُُهْم واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari itu tidakdia memberi manfaat orang-orang yang

mereka menganiaya permintaan maaf (mereka) dan tidak mereka
mohon untuk dikasihani

Ar-Ruum:57 فَيَْوَمِئٍذ

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يُْسـَُٔل َعن ذَنِۢبِهۦٓ إِنٌس واََل َجآنٌّ
maka pada hari itu tidak (ia) ditanya atas dosanya manusia dan tidak

ular
Ar-Rahman:39

فَيَْوَمِئٍذ َوَقَعِت ٱْلَواِقَعُة
maka pada hari itu terjadi (ia[pr]) yang menjatuhkan

Al-Haaqqah:15

فَيَْوَمِئٍذ الَّ يَُعذُِّب َعذَابَُهۥٓ أََحٌد
maka pada hari itu tidak sungguh-sungguh dia akan menyiksa azab-

nya seorang
Al-Fajr:25

ذَا فَٱْليَْوَم نَنَسىُٰهْم َكَما نَُسوا۟ لَِقآَء يَْوِمِهْم هَٰ
maka pada hari itu melupakan mereka[lk] sebagaimana mereka lupa

pertemuan hari (mereka[lk]) ini
Al-A'raaf:51 فَٱْليَْوَم

يَك ِببََدِنَك لِتَُكوَن مِلَْن َخْلفََك َءايًَة فَٱْليَْوَم نُنَجِّ
maka pada hari ini diselamatkan kamu dengan badanmu agar adalah

kalian bagi orang belakangmu ayat-ayat/pelajaran
Yunus:92

فَٱْليَْوَم اَل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نَّفًْعا
maka pada hari ini tidak dia menguasai sebagian kalian bagi sebagian

yang lain kemanfaatan
Saba':42

فَٱْليَْوَم اَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا
maka pada hari itu tidak dianiaya/dirugikan jiwa/seorang sesuatu

YaaSiin:54
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فَٱْليَْوَم اَل يُْخرَُجوَن ِمنَْها واََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن
maka pada hari tidak dikeluarkan darinya(neraka) dan tidaklah

mereka mohon untuk dikasihani
Al-Jaatsiyah:35

فَٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن
maka pada hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang

menghinakan
Al-Ahqaaf:20

فَٱْليَْوَم اَل يُؤَْخذُ ِمنُكْم ِفْديٌَة
maka pada hari tidak diambil oleh dia diantara kalian tebusan-tebusan

Al-Hadiid:15

فَٱْليَْوَم ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ ِمَن ٱْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن
maka pada hari orang-orang yang mereka mengimani dari orang-

orang kafir mentertawakan

Al-
Mutaffifiin:34

َربَّنَآ إِنََّك َجاِمعُ ٱلنَّاِس لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
ya tuhan kami sesungguhnya kamu yang mengumpulkan manusia

pada hari tidak ada keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:9 لِيَْومٍ

فََكيَْف إِذَا َجَمْعنَُٰهْم لِيَْومٍ الَّ َريَْب ِفيِه
maka bagaimana apabila kami mengumpulkan mereka pada hari tidak

keraguan tentang (kebenaran) itu
Ali-Imran:25

ُر رُُهْم لِيَْومٍ تَْشَخُص ِفيِه ٱأْلَبْصَٰ إِنََّما يُؤَخِّ
sesungguhnya hanyalah ditangguhkan mereka pada hari membelalak

tentang (kebenaran) itu pandangan/mata
Ibrahim:42

لِيَْومٍ َعِظيمٍ
pada hari yang besar

Al-Mutaffifiin:5

ِزيَن ٱْلِقْسَط لِيَْومِ ٱْلِقيََٰمِة فَاَل تُظَْلُم نَفٌْس َشيْـًٔا َونََضعُ ٱمْلَوَٰ
dan akan meletakan timbangan-timbangan (kb jamak)

kebenaran/keadilan pada hari kiamat-kiamat maka tidak
dianiaya/dikurangi jiwa/seorang sesuatu

Al-Anbiyaa':47
لِيَْومِ

ذَا َما تُوَعُدوَن لِيَْومِ ٱْلِحَساِب هَٰ
ini apa kalian diberi nasehat pada hari perhitungan

Shaad:53

يَْوَم يَْجَمُعُكْم لِيَْومِ ٱْلَجْمعِ ذَٰلَِك يَْوُم ٱلتََّغابُِن
pada hari (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] di hari kumpulan itu hari

penampakkan kesalahan-kesalahan
At-Taghaabun:9

لِيَْومِ ٱْلفَْصِل
untuk/sampai hari putusan

Al-Mursalaat:13

يَْر ِسيُروا۟ ِفيَها َليَالِىَ َوأَيَّاًما َءاِمِننَي َوَقدَّرْنَا ِفيَها ٱلسَّ
dan (kami) menetapkan di dalamnya (negeri itu) perjalanan kalian
hendaklah berjalan di dalamnya (negeri itu) pada malam hari dan

siang hari keadaan aman

Saba':18
َوأَيَّاًما
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َوِبٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَما ُهم ِبُمؤِْمِننَي
dan pada hari akhirat dan tidak mereka terhadap para yang

mempercayai
Al-Baqarah:8 َوِبٱْليَْومِ

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُرَدُّوَن إَِلىٰٓ أََشدِّ ٱْلَعذَاِب
dan pada hari kiamat-kiamat dikembalikan kepada keras/berat siksa Al-Baqarah:85 َويَْوَم

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَُكوُن َعَليِْهْم َشِهيًدا
dan pada hari kiamat-kiamat adalah mereka atas mereka yang benar-

benar sangat menyaksikan
An-Nisa:159

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya

Al-An'aam:22

َويَْوَم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن َقْوُلُه ٱْلَحقُّ
dan pada hari dia mengatakan jadilah maka mereka jadi ucapannya

benar
Al-An'aam:73

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا يََٰمْعَشَر ٱْلجِنِّ
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya hai golongan /

kelompok jin-jin
Al-An'aam:128

َويَْوَم اَل يَْسِبتُوَن اَل تَأِْتيِهْم
dan pada hari tidak istirahat mereka tidak kamu membawa mereka

Al-A'raaf:163

َلَقْد نََصرَُكُم الـلَّـُه ِفى َمَواِطَن َكِثيرٍَة َويَْوَم ُحننَْيٍ
sesungguhnya ia menolong kalian Allah di dalam medan perang

sangat banyak dan pada hari (peperangan) hunain
At-Taubah:25

َويَْوَم نَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشرَُكوا۟ َمَكانَُكْم أَنتُْم
dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya kemudian kami
mengatakan bagi orang-orang yang kalian menyekutukan tempat

kalian kalian

Yunus:28

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َكأَن لَّْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َساَعًة مَِّن ٱلنََّهاِر
dan pada hari dia mengumpulkan mereka seakan-akan belum pernah

menempati kecuali saat dari siang hari
Yunus:45

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أآََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا۟ َربَُّهْم
dan pada hari kiamat-kiamat ingatlah sesungguhnya kaum 'ad mereka

mengingkari tuhan
Huud:60

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِبئَْس ٱلرِّفُْد ٱمْلَرْفُوُد
dan pada hari kiamat-kiamat seburuk-buruk pemberian (ia[lk]) yang

diberi
Huud:99

تَْستَِخفُّونََها يَْوَم ظَْعِنُكْم َويَْوَم إَِقاَمِتُكْم
kelak akan merasa ringannya[pr] pada hari perjalananmu dan pada

hari berhentimu
An-Nahl:80

ٍة َشِهيًدا َويَْوَم نَبَْعُث ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan dari setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan
An-Nahl:84
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ٍة َشِهيًدا َعَليِْهم مِّْن أَنفُِسِهْم َويَْوَم نَبَْعُث ِفى ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari membangkitkan di dalam setiap umat yang benar-benar

sangat menyaksikan atas mereka dari diri/jiwa-jiwa mereka
An-Nahl:89

َويَْوَم نَُسيُِّر ٱْلجِبَاَل َوتََرى ٱأْلَرَْض
dan pada hari dijalankan gunung-gunung dan kamu melihat bumi

Al-Kahfi:47

َويَْوَم يَُقوُل نَاُدوا۟ ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن زََعْمتُْم
dan pada hari dia mengatakan (mereka) menyeru sekutu-sekutuku

orang-orang yang kalian menyangka
Al-Kahfi:52

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada hari

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada hari

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:33

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:33

۟ َويَْوَم يُرَْجُعوَن إَِليِْه فَيُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا
dan pada hari mereka dikembalikan kepada-Nya lalu dia

memberitahu mereka dengan apa mereka mengerjakan
An-Nuur:64

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلَّـِه
dan pada hari dia mengumpulkan mereka dan tidak menyembah dari

selain Allah
Al-Furqon:17

مِ َونُزَِّل ٱمْلَلَِٰٓئَكُة تَنِزياًل َمآُء ِبٱْلَغمَٰ َويَْوَم تََشقَُّق ٱلسَّ
dan pada hari (ia) sengaja membelah langit dengan awan/kabut dan

diturunkan malaikat-malaikat penurunan sempurna
Al-Furqon:25

َويَْوَم يََعضُّ ٱلظَّالُِم َعَلىٰ يََديِْه
dan pada hari menggigit orang yang zalim atas/terhadap dua

tangannya
Al-Furqon:27

ٍة َويَْوَم نَْحُشُر ِمن ُكلِّ أُمَّ
dan pada hari mengumpulkan dari setiap ummat

An-Naml:83

وِر َويَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
dan pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

An-Naml:87

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة اَل يُنَصُروَن
dan pada hari kiamat-kiamat tidak mereka akan ditolong

Al-Qashash:41
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َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُهم مَِّن ٱمْلَْقبُوِحنَي
dan pada hari kiamat-kiamat mereka dari/termasuk yang dijauhi

Al-Qashash:42

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku
Al-Qashash:62

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل َماذَآ أََجبْتُُم ٱمْلُرَْسلنَِي
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan apa

yang jawabanmu para yang diutus / para rasul / utusan
Al-Qashash:65

َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تَزُْعُموَن
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) lalu dia mengatakan

dimana sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian kalian
sangkakan / ujarkan

Al-Qashash:74

اَعُة يُبْلُِس ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menyebabkan akan berputus asa

orang-orang yang berdosa
Ar-Ruum:12

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَتَفَرَُّقوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu menjadi mencerai-

beraikan
Ar-Ruum:14

اَعُة يُْقِسُم ٱمْلُْجرُِموَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat menjadikan menyumpah orang-

orang yang berdosa
Ar-Ruum:55

َويَْوَم يَْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ يَُقوُل لِْلَملَِٰٓئَكِة
dan pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya kemudian dia

mengatakan kepada para malaikat
Saba':40

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُروَن ِبِشرِْكُكْم واََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيٍر
dan pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari dengan
kemusyrikan dan tidak dijelaskan kepadamu seperti maha

mengetahui

Faathir:14

َويَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تََرى ٱلَِّذيَن َكذَبُوا۟ َعَلى الـلَّـِه
dan pada hari kiamat-kiamat kamu hendaklah memperhatikan/melihat

orang-orang yang mereka mendustakan atas/terhadap Allah
Az-Zumar:60

اَعُة أَْدِخُلٓوا۟ َءاَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ ٱْلَعذَاِب َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat (kalian[lk]) masuklah

keluarga/kaum fir'aun paling keras/berat siksa
Ghafir:46

ُد ِفى ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا َويَْوَم يَُقوُم ٱأْلَْشهَٰ
di dalam kehidupan dunia dan pada hari dia mendirikan saksi-saksi

Ghafir:51

َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَدآُء الـلَّـِه إَِلى ٱلنَّاِر فَُهْم يُوزَُعوَن
dan pada hari mereka dikumpulkan musuh-musuh Allah ke neraka

lalu mereka dibagi-bagi
Fush-Shilat:19
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َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَيَْن ُشرََكآِءى
dan pada hari dipanggil mereka (olehnya) dimana sekutu-sekutu-ku

Fush-Shilat:47

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَْخَسُر ٱمْلُبِْطُلوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu merugi orang-orang

yang mengerjakan kebathilan
Al-Jaatsiyah:27

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:20

َويَْوَم يُْعرَُض ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َعَلى ٱلنَّاِر
dan pada hari dipalingkan orang-orang yang mereka mengingkari

atas/terhadap neraka
Al-Ahqaaf:34

َوِمۢن بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَفْرَُح ٱمْلُؤِْمنُوَن
dan dari sesudah dan pada hari itu mereka gembira orang-orang yang

beriman
Ar-Ruum:4 َويَْوَمِئٍذ

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر َوذََكَر الـلَّـَه َكِثيًرا ملِّ
bagi orang adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan (ia

[lk]) mengingat Allah sangat banyak
Al-Ahzab:21 َوٱْليَْوَم

َن َكاَن يَرُْجوا۟ الـلَّـَه َوٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر ملِّ
bagi siapa adalah dia mengharapkan Allah dan hari akhir

Al-
Mumtahinah:6

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Baqarah:62 َوٱْليَْومِ

ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:126

َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلَلَِٰٓئَكِة َوٱْلِكتَِٰب َوٱلنَِّبيِّۦَن
dan hari akhirat dan malaikat dan Kitab dan nabi-nabi

Al-Baqarah:177

إِن ُكنَّ يُؤِْمنَّ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kami dia beriman kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:228

ذَٰلَِك يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن ِمنُكْم يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
itu dinasehati dengannya orang adalah dia diantara kalian mereka

mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Al-Baqarah:232

واََل يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan tidak mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat

Al-Baqarah:264

يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َويَأُْمُروَن ِبٱمْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن ٱمْلُنَكِر
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka menyuruh

dengan/kepada kebaikan dan mereka melarang dari pembuat
kemungkaran

Ali-Imran:114
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َوَماذَا َعَليِْهْم َلْو َءاَمنُوا۟ ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan apakah atas mereka sekiranya mereka mengimani kepada Allah

dan hari akhirat
An-Nisa:39

إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nisa:59

َوَمن يَْكفُْر ِبالـلَّـِه َوَملَِٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َورُُسلِِهۦ َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan barang siapa ia mengingkari dengan/kepada Allah dan malaikat-

malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat
An-Nisa:136

َلٰوةَ َوٱمْلُؤْتُوَن ٱلزََّكٰوةَ َوٱمْلُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوٱمْلُِقيِمنَي ٱلصَّ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat

An-Nisa:162

لًِحا َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر َوَعِمَل صَٰ
orang/siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ia

melakukan yang saleh
Al-Maidah:69

جَِد الـلَّـِه َمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر إِنََّما يَْعُمُر َمسَٰ
sesungguhnya hanyalah dia menyuruh masjid-masjid Allah orang ia

beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:18

َكَمْن َءاَمَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
seperti orang ia beriman kepada Allah dan hari akhirat

At-Taubah:19

اَل يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
tidak kelak minta izin kepadamu orang-orang yang mereka beriman

kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:44

إِنََّما يَْستَـِْٔذنَُك ٱلَِّذيَن اَل يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
sesungguhnya hanyalah kelak minta izin kepadamu orang-orang yang

tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat
At-Taubah:45

َوِمَن ٱأْلَْعرَاِب َمن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
dan diantara orang-orang arab orang mereka mempercayai kepada

Allah dan hari akhirat
At-Taubah:99

إِن ُكنتُْم تُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
jika adalah kalian kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat

An-Nuur:2

لِِديَن ِفيَها ُر خَٰ الَّ تَجُِد َقْوًما يُؤِْمنُوَن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
tidak kamu mendapatkan kaum mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat dia mengalirkan dari bawahnya sungai-sungai orang-

orang yang kekal di dalamnya

Al-
Mujaadilah:22

ذَٰلُِكْم يُوَعُظ ِبِهۦ َمن َكاَن يُؤِْمُن ِبالـلَّـِه َوٱْليَْومِ ٱأْلَِخِر
yang demikian itu bagi kalian dinasehati dengannya orang adalah dia

mereka mempercayai kepada Allah dan hari akhirat
Ath-Thalaaq:2
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َوٱْليَْومِ ٱمْلَْوُعوِد
dan hari (ia[lk]) yang dijanjikan

Al-Buruuj:2

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak kamu dapat

membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:48 يَْوًما

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما الَّ تَْجِزى نَفٌْس َعن نَّفٍْس َشيْـًٔا
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari tidak dapat kamu

dapat membela jiwa/seorang dari jiwa/orang sesuatu
Al-Baqarah:123

َقاَل َلِبثُْت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
dia mengatakan (aku) tinggal hari atau setengah hari

Al-Baqarah:259

َوٱتَُّقوا۟ يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه إَِلى الـلَّـِه
dan kalian hendaklah bertawakal / takut kepada hari kalian

dikembalikan tentang (kebenaran) itu kepada Allah
Al-Baqarah:281

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian hari

Al-Kahfi:19

 إِن لَِّبثْتُْم إاِلَّ يَْوًما
tidaklah (kalian) menempati melainkan hari

Thaahaa:104

ا تَُعدُّوَن إِنَّ يَْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّمَّ َو
dan sesungguhnya kami hari disisi tuhanmu seperti seribu tahun dari

apa menghitung
Al-Hajj:47

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ فَْسـَِٔل ٱْلَعآدِّيَن
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian/setengah hari

maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung

Al-
Mu'minuun:113

ُر يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه ٱْلُقُلوُب َوٱأْلَبْصَٰ
mereka takut hari membolak-balik/bergoncang tentang (kebenaran)

itu hati dan penglihatan
An-Nuur:37

ِفِريَن َعِسيًرا وََكاَن يَْوًما َعَلى ٱْلكَٰ
dan ia adalah hari atas/terhadap para pembangkang / kafir

kesulitan/kesukaran
Al-Furqon:26

يَٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا۟ َربَُّكْم َوٱْخَشْوا۟ يَْوًما الَّ يَْجِزى
wahai manusia kalian hendaklah bertawakal tuhan kalian dan takutlah

hari tidak memberi balasan
Luqman:33

ٱْدُعوا۟ َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما مَِّن ٱْلَعذَاِب
kalian hendaklah menyeru tuhan kalian diringankan dari kami hari

dari siksa
Ghafir:49

فََكيَْف تَتَُّقوَن إِن َكفَرْتُْم يَْوًما يَْجَعُل ٱْلوِْلدََٰن ِشيبًا
maka bagaimana bertakwa jika (kalian) mengingkari hari dia

menjadikan anak-anak muda beruban

Al-
Muzzammil:17
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يُوفُوَن ِبٱلنَّذِْر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّهُۥ ُمْستَِطيًرا
disempurnakan dengan nazar dan takut hari adalah dia

bahayanya/azabnya yang terbang kemana-mana
Al-Insaan:7

بِّنَا يَْوًما َعبُوًسا َقْمطَِريًرا إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ
sesungguhnya kami semakin khawatir dari tuhan kami hari bermuka

masam penuh kesulitan
Al-Insaan:10

َويَذَُروَن َورَآَءُهْم يَْوًما ثَِقياًل
dan (mereka) meninggalkan di belakang mereka hari beban

Al-Insaan:27

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ بَيْعٌ ِفيِه
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak jual beli / perdagangan

tentang (kebenaran) itu
Al-Baqarah:254 يَْوٌم

ذَا يَْوٌم َعِصيٌب َوَضاَق ِبِهْم ذَْرًعا َوَقاَل هَٰ
dan (ia) merasa sempit dengan mereka dada dan dia mengucapkan ini

hari samat sulit
Huud:77

ذَٰلَِك يَْوٌم مَّْجُموٌع لَُّه ٱلنَّاُس
itu hari yang dikumpulkan baginya manusia

Huud:103

َوذَٰلَِك يَْوٌم مَّْشُهوٌد
dan demikian/itu hari (ia[lk]) yang disaksikan

Huud:103

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ بَيْعٌ ِفيِه واََل ِخلٌَٰل
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak jual beli / perdagangan

tentang (kebenaran) itu dan tidak persahabatan
Ibrahim:31

دَُّعوَن أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ يَصَّ
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah pada hari itu (mereka) memisah-misah
Ar-Ruum:43

أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah
Asy-Syuura:47

ذَا يَْوٌم َعِسٌر ِفُروَن هَٰ مُّْهِطِعنَي إَِلى ٱلدَّاعِ يَُقوُل ٱْلكَٰ
orang-orang yang menyegerakan kepada penyeru dia mengatakan

para pembangkan ini hari kesulitan
Al-Qamar:8

فَذَٰلَِك يَْوَمِئٍذ يَْوٌم َعِسيٌر
maka demikian itu pada hari itu hari kesulitan

Al-
Muddaththir:9

َقاَل َلِبثُْت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
dia mengatakan (aku) tinggal hari atau setengah hari Al-Baqarah:259 يَْومٍ

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Al-An'aam:15
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إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-A'raaf:59

ِل يَْومٍ أََحقُّ َس َعَلى ٱلتَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َْسجٌِد أُسِّ ملَّ
sungguh mesjid didirikan atas/terhadap takwa dari/sejak paling

pertama/awal hari lebih hak/patut
At-Taubah:108

إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku siksa

hari yang besar
Yunus:15

إِن تََولَّْوا۟ فَِإنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َكِبيٍر َو
dan jika kalian telah memalingkan maka sesungguhnya aku aku takut

atas kalian siksa hari sangat besar
Huud:3

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ أَلِيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari pedih

Huud:26

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ مُِّحيٍط إِنِّىٓ أََرىُٰكم ِبَخيٍْر َو
sesungguhnya aku dia memandang kalian dengan kebaikan dan

sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari meliputi
Huud:84

يحُ ِفى يَْومٍ َعاِصٍف ٱْشتَدَّْت ِبِه ٱلرِّ
(ia) sangat meniup keras dengannya angin di dalam hari (ia[lk]) yang

kencang
Ibrahim:18

 َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian hari

Al-Kahfi:19

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن مَّْشَهِد يَْومٍ َعِظيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

tempat/waktu menyaksikan hari yang besar
Maryam:37

اَعُة بَْغتًَة أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب يَْومٍ َعِقيمٍ َحتَّىٰ تَأِْتيَُهُم ٱلسَّ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba atau dia

datang kepada mereka azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan
apa-apa

Al-Hajj:55

َقاُلوا۟ َلِبثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومٍ فَْسـَِٔل ٱْلَعآدِّيَن
mereka berkata (kami) menempati hari atau sebagian/setengah hari

maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung

Al-
Mu'minuun:113

ْعُلومٍ َحرَةُ مِلِيقَِٰت يَْومٍ مَّ فَُجِمعَ ٱلسَّ
maka telah dikumpulkan para penyihir pada waktu-waktu hari (ia[lk])

yang diketahui
Asy-Syu'araa':38

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':135

ْعُلومٍ ِذِهۦ نَاَقٌة لََّها ِشرٌْب َوَلُكْم ِشرُْب يَْومٍ مَّ َقاَل هَٰ
dia mengatakan ini seekor unta betina baginya minuman dan bagimu

minuman hari (ia[lk]) yang diketahui

Asy-
Syu'araa':155
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وَها ِبُسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاُب يَْومٍ َعِظيمٍ واََل تََمسُّ
dan janganlah mereka supaya menimpakannya / menyentuhnya

dengan kejahatan maka dia akan menimpa kalian azab / siksa hari
yang besar

Asy-
Syu'araa':156

إِنَُّهۥ َكاَن َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya dia adalah dia siksa hari yang besar

Asy-
Syu'araa':189

ا تَُعدُّوَن ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥٓ أَْلَف َسنٍَة مِّمَّ
di dalam hari adalah dia ukurannya seribu tahun dari apa menghitung

As-Sajdah:5

يَْومٍ الَّ تَْستَـِْٔخُروَن َعنُْه َساَعًة واََل تَْستَْقِدُموَن
hari tidak minta diundurkan daripadanya saat dan tidak kelak akan

mendahulukan
Saba':30

ُقْل إِنِّىٓ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّى َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya aku aku takut jika aku

mendurhakai Tuhanku siksa hari yang besar
Az-Zumar:13

فََويٌْل لِّلَِّذيَن ظََلُموا۟ ِمْن َعذَاِب يَْومٍ أَلِيمٍ
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menganiaya dari

azab hari pedih
Az-Zukhruf:65

إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْومٍ َعِظيمٍ
sesungguhnya aku aku takut atas kalian siksa hari yang besar

Al-Ahqaaf:21

وَِٰت َوٱأْلَرِْض ُكلَّ يَْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن مَٰ يَْسـَُٔلُهۥ َمن ِفى ٱلسَّ
akan meminta kepada-nya orang/makhluk di dalam langit dan bumi

tiap-tiap hari dia di dalam kesibukan/urusan
Ar-Rahman:29

ْعُلومٍ مَلَْجُموُعوَن إَِلىٰ ِميقَِٰت يَْومٍ مَّ
sungguh mereka orang yang dikumpulkan atas waktu-waktu tertentu

hari (ia[lk]) yang diketahui
Al-Waqi'a:50

وُح إَِليِْه ِفى يَْومٍ َكاَن ِمْقَدارُهُۥ َخْمِسنَي_أَْلَف َسنٍَة تَْعُرُج ٱمْلَلَِٰٓئَكُة َوٱلرُّ
menaiki malaikat-malaikat dan roh/jibril kepada-Nya di dalam hari

adalah dia ukurannya lima puluh seribu tahun
Al-Ma'arij:4

َلْت أِلَىِّ يَْومٍ أُجِّ
untuk manakah hari ditentukan/ditangguhkan

Al-Mursalaat:12

ٌم ِفى يَْومٍ ِذى َمْسَغبٍَة أَْو إِطْعَٰ
atau pemberian makan di dalam hari yang memiliki waktu kelaparan

Al-Balad:14

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat-

kiamat
Al-Baqarah:113 يَْوَم

واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

pada hari kiamat-kiamat
Al-Baqarah:174
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فَْوَقُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوالـلَّـُه يَْرزُُق َمن يََشآُء ِبَغيِْر ِحَساٍب
di atas mereka pada hari kiamat-kiamat dan Allah dia memberi rezki

orang dia kehendaki dengan tidak/tanpa perhitungan
Al-Baqarah:212

يَْوَم تَجُِد ُكلُّ نَفٍْس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخيٍْر مُّْحَضًرا
pada hari kamu mendapatkan tiap jiwa/orang apa dia membuat dari

kebajikan/kebaikan yang dalam kondisi cepat menghadap
Ali-Imran:30

واََل يَُكلُِّمُهُم الـلَّـُه واََل يَنظُُر إَِليِْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan tidak sungguh-sungguh dia akan berbicara dengan mereka Allah

dan tidak dia melihat kepada mereka pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:77

يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ
pada hari dia menjadi putih (berseri) wajah-wajah dan dia menjadi

hitam (muram) wajah-wajah
Ali-Imran:106

إِنَّ ٱلَِّذيَن تََولَّْوا۟ ِمنُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن
sesungguhnya orang-orang yang kalian telah memalingkan diantara

kalian pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan
Ali-Imran:155

َوَمن يَْغُلْل يَأِْت ِبَما َغلَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan barang siapa dia mengkhianati ia mendatangkan / mengumpulkan

dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:161

بَُكْم يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوَمآ أَصَٰ
dan tidak dia menimpa kalian pada hari ditemukanlah kedua

kumpulan/golongan
Ali-Imran:166

َسيُطَوَُّقوَن َما بَِخُلوا۟ ِبِهۦ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dia kelak akan mengalungi apa mereka kikirkan dengannya pada hari

kiamat-kiamat
Ali-Imran:180

إِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجورَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َو
dan sesungguhnya hanyalah kalian disempurnakan pahala kalian pada

hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:185

واََل تُْخزِنَا يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan jangan kamu hendaklah menghinakan kami pada hari kiamat-

kiamat
Ali-Imran:194

ِدُل الـلَّـَه َعنُْهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فََمن يُجَٰ
maka barang siapa semakin membantah Allah dari mereka pada hari

kiamat-kiamat
An-Nisa:109

فَالـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-

kiamat
An-Nisa:141

يَْوَم يَْجَمعُ الـلَّـُه ٱلرُُّسَل فَيَُقوُل َماذَآ أُِجبْتُْم
pada hari dia mengumpulkan Allah para rasul lalu dia mengatakan

apa yang kalian jawab
Al-Maidah:109
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وِر َوَلُه ٱمْلُْلُك يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
dan baginya kerajaan pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

Al-An'aam:73

َوَءاتُوا۟ َحقَُّهۥ يَْوَم َحَصاِدِهۦ
dan kalian hendaklah memberikan telah benar-benar meberikan

haknya pada hari mengetamnya
Al-An'aam:141

يَْوَم يَأِْتى بَْعُض َءايَِٰت َربَِّك
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan sebagian ayat-ayat

tuhanmu
Al-An'aam:158

ُل ٱْلَءايَِٰت لَِقْومٍ يَْعَلُموَن َخالَِصًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َكذَٰلَِك نُفَصِّ
yang suci pada hari kiamat-kiamat seperti itulah kami menjelaskan

ayat-ayat bagi kaum/orang-orang mereka mengetahui
Al-A'raaf:32

َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ تَأِْويَلُهۥ يَْوَم يَأِْتى تَأِْويُلُهۥ
apakah mereka melihat kecuali/hanya kesudahan kejadiannya pada

hari ia mendatangkan / mengumpulkan kesudahan kejadiannya
Al-A'raaf:53

إِذْ تَأِْتيِهْم ِحيتَانُُهْم يَْوَم َسبِْتِهْم ُشرًَّعا
ketika kamu membawa mereka ikan-ikan mereka pada hari sabtu

mereka permukaan air
Al-A'raaf:163

أَن تَُقوُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
supaya kalian mengatakan pada hari kiamat-kiamat

Al-A'raaf:172

إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِبالـلَّـِه َوَمآ أَنزَْلنَا َعَلىٰ َعبِْدنَا يَْوَم ٱْلفُرَْقاِن
jika adalah kalian apakah kalian beriman kepada Allah dan tidak

kami telah menurunkan atas/terhadap hamba kami pada hari furqan
(pemisah)

Al-Anfaal:41

يَْوَم ٱْلتََقى ٱْلَجْمَعاِن َوالـلَّـُه َعَلىٰ ُكلِّ َشىٍْء َقِديٌر
pada hari ditemukanlah kedua kumpulan/golongan dan Allah

atas/terhadap setiap sesuatu yang menguasi
Al-Anfaal:41

َوأَذٌَٰن مَِّن الـلَّـِه َورَُسولِِهۦٓ إَِلى ٱلنَّاِس يَْوَم ٱْلَحجِّ ٱأْلَْكبَِر
dan suatu permakluman dari Allah dan rasul-nya kepada manusia

pada hari orang-orang yang mengerjakan haji besar
At-Taubah:3

يَْوَم يُْحَمىٰ َعَليَْها ِفى نَاِر َجَهنََّم
pada hari dipanaskan diatasnya di dalam neraka neraka jahanam

At-Taubah:35

وَِٰت َوٱأْلَرَْض ِمنَْهآ أَْربََعٌة ُحرٌُم مَٰ يَْوَم َخَلَق ٱلسَّ
pada hari dia menciptakan langit dan bumi diantaranya empat[pr]

yang dihormati
At-Taubah:36

ٱْلَكِذَب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ الـلَّـَه َلذُو فَْضٍل َعَلى ٱلنَّاِس
kedustaan / kebohongan pada hari kiamat-kiamat sesungguhnya

Allah benar-benar mempunyai karunia atas/terhadap manusia
Yunus:60
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يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه
pada hari kiamat-kiamat dalam/tentang apa adalah mereka tentang

(kebenaran) itu
Yunus:93

لَّيَُقوُلنَّ َما يَْحِبُسُهۥٓ أاََل يَْوَم يَأِْتيِهْم َليَْس َمْصُروفًا َعنُْهْم
tentu akan mengatakan apa menghalanginya ingatlah pada hari dia

datang kepada mereka bukankah (ia[lk]) yang dipalingkan dari
mereka

Huud:8

يَْقُدُم َقْوَمُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
mendirikan kaumnya pada hari kiamat-kiamat

Huud:98

يَْوَم يَأِْت اَل تََكلَُّم نَفٌْس إاِلَّ ِبِإذِْنِهۦ
pada hari ia mendatangkan / mengumpulkan tidak (ia) sengaja

berbicara jiwa/seorang kecuali dengan izinnya
Huud:105

َربَّنَا ٱْغِفْر لِى َولِوَٰلَِدىَّ َولِْلُمؤِْمِننَي يَْوَم يَُقوُم ٱْلِحَساُب
ya tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi orang-

orang yang beriman pada hari dia mendirikan menghisab
Ibrahim:41

۟ َوأَنِذِر ٱلنَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم ٱْلَعذَاُب فَيَُقوُل ٱلَِّذيَن ظََلُموا
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada
mereka azab / siksa lalu dia mengatakan orang-orang yang mereka

menganiaya

Ibrahim:44

وَُٰت مَٰ يَْوَم تُبَدَُّل ٱأْلَرُْض َغيَْر ٱأْلَرِْض َوٱلسَّ
pada hari diganti bumi tidak / bukan / selain bumi dan langit

Ibrahim:48

لِيَْحِمُلٓوا۟ أَْوزَارَُهْم َكاِمَلًة يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
karena membawa/memikul beban-beban / dosa-dosa mereka (ia[pr])

yang menyempurnakan pada hari kiamat-kiamat
An-Nahl:25

قُّوَن ِفيِهْم ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل أَيَْن ُشرََكآِءَى ٱلَِّذيَن ُكنتُْم تُشَٰٓ
kemudian pada hari kiamat-kiamat dihinakan mengatakan dimana

sekutu-sekutuku orang-orang yang adalah kalian dimusuhi/ditantang
pada mereka

An-Nahl:27

تَْستَِخفُّونََها يَْوَم ظَْعِنُكْم َويَْوَم إَِقاَمِتُكْم
kelak akan merasa ringannya[pr] pada hari perjalananmu dan pada

hari berhentimu
An-Nahl:80

َ َلُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن َوَليُبَيِّننَّ
dan sungguh akan menjelaskan bagi kalian pada hari kiamat-kiamat
apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian memperselisihkan

An-Nahl:92

ِدُل َعن نَّفِْسَها يَْوَم تَأِْتى ُكلُّ نَفٍْس تُجَٰ
pada hari datang tiap jiwa/orang semakin mendebat dari dirinya

An-Nahl:111

إِنَّ َربََّك َليَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن َو
dan sesungguhnya kami Tuhanmu sungguh akan memutuskan

diantara mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka
tentang (kebenaran) itu mereka memperselisihkan

An-Nahl:124
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َونُْخِرُج َلُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِكتَٰبًا يَْلَقىُٰه َمنُشوًرا
dan akan dikeluarkan baginya pada hari kiamat-kiamat suatu

kewajiban menemuinya yang dibuka
Al-Isra:13

يَْوَم يَْدُعوُكْم فَتَْستَجِيبُوَن ِبَحْمِدِهۦ
pada hari mereka memanggil kalian maka/lalu mematuhi dengan

memuji-nya
Al-Isra:52

ِمِهْم يَْوَم نَْدُعوا۟ ُكلَّ أُنَاسٍۭ ِبِإمَٰ
pada hari kami menyeru/menyembah tiap-tiap manusia dengan

pemimpin mereka
Al-Isra:71

أَْوىُٰهْم َجَهنَُّم ا مَّ َونَْحُشرُُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصمًّ
dan akan kumpulkan mereka[lk] pada hari kiamat-kiamat

atas/terhadap muka-muka mereka buta bisu dan tuli tempat tinggal
mereka neraka jahanam

Al-Isra:97

ُلُهْم فَاَل نُِقيُم َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوزْنًا فََحِبطَْت أَْعمَٰ
maka (ia) menghapus amal-amal mereka maka tidak kami mendirikan

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat timbangan
Al-Kahfi:105

َوَسلٌَٰم َعَليِْه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيًّا
dan kesejahteraan atasnya pada hari telah dilahirkan dan pada hari

mati dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:15

لَُٰم َعَلىَّ يَْوَم ُولِدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيًّا َوٱلسَّ
dan keselamatan atas pada hari (aku) telah dilahirkan dan pada hari

(aku) meninggal dan pada hari dibangkitkan kehidupan
Maryam:33

أَْسِمعْ ِبِهْم َوأَبِْصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا
(kamu[lk]) dengarkanlah dengan mereka dan (kamu[lk]) lihatlah pada

hari datang kepada kami
Maryam:38

َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَحْسرَِة إِذْ ُقِضىَ ٱأْلَْمُر
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari penyesalan ketika

(ia) telah diputuskan perkata itu
Maryam:39

ِن َوفًْدا يَْوَم نَْحُشُر ٱمْلُتَِّقنَي إَِلى ٱلرَّْحمَٰ
pada hari mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada

pemurah perutusan
Maryam:85

وَُكلُُّهْم َءاِتيِه يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة فَرًْدا
dan mereka semua datang kepadanya pada hari kiamat-kiamat

sendirian
Maryam:95

مَّْن أَْعرََض َعنُْه فَِإنَُّهۥ يَْحِمُل يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِوزًْرا
barangsiapa Ia memalingkan daripadanya maka sesungguhnya dia ia

membawa/memikul pada hari kiamat-kiamat beban/dosa
Thaahaa:100

لِِديَن ِفيِه َوَسآَء َلُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِحْماًل خَٰ
orang-orang yang kekal tentang (kebenaran) itu dan seburuk-buruk

bagi mereka pada hari kiamat-kiamat beban
Thaahaa:101
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وِر يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala

Thaahaa:102

فَِإنَّ َلُهۥ َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشرُهُۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة أَْعَمىٰ
maka sesungguhnya baginya penghidupan sulit/sempit dan akan

mengumpulkannya pada hari kiamat-kiamat buta
Thaahaa:124

جِلِّ لِْلُكتُِب َمآَء َكطَىِّ ٱلسِّ يَْوَم نَطِْوى ٱلسَّ
pada hari melipat/menggulung langit seperti lipatan/gulungan

daftar/lembaran kertas untuk tulisan-tulisan
Al-Anbiyaa':104

آ أَرَْضَعْت يَْوَم تََرْونََها تَذَْهُل ُكلُّ ُمرِْضَعٍة َعمَّ
pada hari melihatnya tidak ingat/lupa tiap (ia[lk]) yang menyusui

anak dari apa (anak) (ia[pr]) menyebabkan menyusui
Al-Hajj:2

َونُِذيُقُهۥ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعذَاَب ٱْلَحِريِق
dan akan dirasakan kepadanya pada hari kiamat-kiamat siksa yang

membakar
Al-Hajj:9

َوٱلَِّذيَن أَْشرَُكٓوا۟ إِنَّ الـلَّـَه يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan orang-orang yang kalian menyekutukan sesungguhnya Allah

menjelaskan diantara mereka pada hari kiamat-kiamat
Al-Hajj:17

الـلَّـُه يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَلِفُوَن
Allah ia memberi keputusan diantara kalian pada hari kiamat-kiamat

dalam/tentang apa adalah kalian tentang (kebenaran) itu kalian
memperselisihkan

Al-Hajj:69

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة تُبَْعثُوَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat akan

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:16

يَْوَم تَْشَهُد َعَليِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَيِْديِهْم
pada hari menyaksikan atas mereka lidah-lidah mereka dan tangan-

tangan mereka
An-Nuur:24

يَْوَم يََرْوَن ٱمْلَلَِٰٓئَكَة اَل بُْشَرٰى
pada hari (mereka) melihat malaikat-malaikat tidak kabar gembira

Al-Furqon:22

َعْف َلُه ٱْلَعذَاُب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َويَْخُلْد ِفيِهۦ ُمَهانًا يُضَٰ
dilipat gandakan baginya azab / siksa pada hari kiamat-kiamat dan

kekal tentang (kebenaran) itu terhina
Al-Furqon:69

َوٱلَِّذٓى أَطَْمعُ أَن يَْغِفَر لِى َخِطيٓـَِٔتى يَْوَم ٱلدِّيِن
dan yang paling/lebih ingin bahwa mengampuni bagiku kesalahanku

pada hari pembalasan
Asy-Syu'araa':82

واََل تُْخزِِنى يَْوَم يُبَْعثُوَن
dan janganlah menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan

Asy-Syu'araa':87
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يَْوَم اَل يَنفَعُ َماٌل واََل بَنُوَن
pada hari tidak dia memberi manfaat harta dan tidak anak-anak laki-

laki
Asy-Syu'araa':88

َمتَٰعَ ٱْلَحيَٰوِة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ُهَو يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِمَن ٱمْلُْحَضِريَن
kesenangan kehidupan duniawi kemudian dia pada hari kiamat-

kiamat dari/termasuk orang-orang yang dalam kondisi hadir
Al-Qashash:61

ا َكانُوا۟ يَفْتَُروَن َوَليُْسـَُٔلنَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعمَّ
dan sungguh akan ditanya pada hari kiamat-kiamat dari/tentang apa

adalah mereka mereka mengada-adakan
Al-Ankabuut:13

ثُمَّ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة يَْكفُُر بَْعُضُكم ِببَْعٍض َويَْلَعُن بَْعُضُكم بَْعًضا
kemudian pada hari kiamat-kiamat mereka mengingkari sebagian

kalian dengan sebagian dan mengutuk sebagian kalian bagian
Al-Ankabuut:25

يَْوَم يَْغَشىُٰهُم ٱْلَعذَاُب ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهْم
pada hari (ia) menutupi/meliputi mereka azab / siksa dari atas mereka

dan dari bawah kaki-kaki mereka
Al-Ankabuut:55

إِنَّ َربََّك ُهَو يَفِْصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
sesungguhnya Tuhanmu dia menjelaskan diantara mereka pada hari

kiamat-kiamat
As-Sajdah:25

نُُهْم ُقْل يَْوَم ٱْلفَتْحِ اَل يَنفَعُ ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إِيمَٰ
kamu hendaklah mengatakan pada hari keputusan/kemenangan tidak

dia memberi manfaat orang-orang yang mereka mengingkari iman
mereka

As-Sajdah:29

تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلَقْونَُهۥ َسلٌَٰم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما
penghormatan mereka pada hari menemuinya

kehormatan/kesejahteraan dan dia sediakan bagi mereka pahala
sangat mulia

Al-Ahzab:44

يَْوَم تَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفى ٱلنَّاِر
pada hari dibolak-balik wajah mereka di dalam neraka

Al-Ahzab:66

َلُهْم َعذَاٌب َشِديدٌۢ ِبَما نَُسوا۟ يَْوَم ٱْلِحَساِب
bagi mereka siksaan sangat keras/berat dengan apa/sebab mereka

lupa pada hari perhitungan
Shaad:26

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ُقْل إِنَّ ٱْلخَٰ
kamu hendaklah mengatakan sesungguhnya para yang merugi orang-

orang yang mereka merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga
mereka pada hari kiamat-kiamat

Az-Zumar:15

أَفََمن يَتَِّقى ِبَوْجِهِهۦ ُسٓوَء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
maka siapkah yang telah sungguh-sungguh bertakwa / memelihara

dengan wajahnya buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:24

ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِعنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن
kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat-kiamat disisi tuhan

kalian bertengkar
Az-Zumar:31
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َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ َلٱفْتََدْوا۟ ِبِهۦ ِمن ُسٓوِء ٱْلَعذَاِب يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia niscaya mereka menebus

dengannya dari buruk siksa pada hari kiamat-kiamat
Az-Zumar:47

وَُٰت َمطِْويَّٰتٌۢ ِبيَِميِنِهۦ مَٰ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة َوٱلسَّ
pada hari kiamat-kiamat dan langit tempat gulungan dengan tangan

kanannya
Az-Zumar:67

لِيُنِذَر يَْوَم ٱلتَّاَلِق
supaya diberi peringatan pada hari pertemuan

Ghafir:15

يَْوَم ُهم بَِٰرزُوَن اَل يَْخفَىٰ َعَلى الـلَّـِه ِمنُْهْم َشىٌْء
pada hari mereka (mereka[lk]) yang telah keluar tidak dia sembunyi

atas/terhadap Allah dari mereka barang sesuatu
Ghafir:16

ِظِمنَي َوأَنِذرُْهْم يَْوَم ٱْلَءازِفَِة إِِذ ٱْلُقُلوُب َلَدى ٱْلَحنَاِجِر كَٰ
dan (kamu) berilah peringatan mereka pada hari yang dekat ketika

hati di sisi kerongkongan orang-orang yang menahan
Ghafir:18

َويََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكْم يَْوَم ٱلتَّنَاِد
dan hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian pada hari

panggil-memanggil
Ghafir:32

يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكم مَِّن الـلَّـِه ِمْن َعاِصمٍ
pada hari dipalingkan yang dibelakang (mengatur) tidak ada bagi

kalian dari Allah dari (ia[lk]) yang melindungi
Ghafir:33

يَْوَم اَل يَنفَعُ ٱلظَّٰلِِمنَي َمْعِذرَتُُهْم
pada hari tidak dia memberi manfaat orang-orang yang zalim

permintaan maaf (mereka)
Ghafir:52

أَم مَّن يَأِْتىٓ َءاِمنًا يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
ataukah orang ia mendatangkan / mengumpulkan aman pada hari

kiamat-kiamat
Fush-Shilat:40

َوتُنِذَر يَْوَم ٱْلَجْمعِ اَل َريَْب ِفيِه
dan diberi peringatan pada hari kumpulan tidak keraguan tentang

(kebenaran) itu
Asy-Syuura:7

ِسِريَن ٱلَِّذيَن َخِسُرٓوا۟ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة إِنَّ ٱْلخَٰ
sesungguhnya para yang merugi orang-orang yang mereka merugikan
diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat-kiamat

Asy-Syuura:45

َمآُء ِبُدَخاٍن مُِّبنيٍ فَٱرْتَِقْب يَْوَم تَأِْتى ٱلسَّ
maka tunggulah pada hari datang langit dengan asap/kabut nyata

Ad-Dukhaan:10

يَْوَم نَبِْطُش ٱْلبَطَْشَة ٱْلُكبَْرىٰٓ إِنَّا ُمنتَِقُموَن
pada hari menghantam/menyerang hantaman/serangan (ia[lk]) yang
besar sesungguhnya kami orang-orang yang dalam kondisi dihukum

Ad-Dukhaan:16
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إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل ِميقَٰتُُهْم أَْجَمِعنَي
sesungguhnya pada hari putusan waktu mereka mereka semuanya

Ad-Dukhaan:40

يَْوَم اَل يُْغِنى َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan kawan karib dari kawan karib

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ad-Dukhaan:41

إِنَّ َربََّك يَْقِضى بَيْنَُهْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة ِفيَما َكانُوا۟ ِفيِه يَْختَلِفُوَن
sesungguhnya Tuhanmu memutuskan / menyempurnakan diantara

mereka pada hari kiamat-kiamat tentang apa adalah mereka tentang
(kebenaran) itu mereka memperselisihkan

Al-Jaatsiyah:17

واََل تَْستَْعجِل لَُّهْم َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن
dan jangan minta menyegerakan bagi mereka seakan-akan mereka

pada hari (mereka) melihat apa yang mereka diberikan nasehat
Al-Ahqaaf:35

ِزيٍد يَْوَم نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل ٱْمتأََلِْت َوتَُقوُل َهْل ِمن مَّ
pada hari kami mengatakan untuk neraka jahanam apakah apakah

kamu[pr] telah penuh dan mengucapkan apakah dari tambahan
Qaaf:30

َوٱْستَِمعْ يَْوَم يُنَاِد ٱمْلُنَاِد ِمن مََّكاٍن َقِريٍب
dan dengarkanlah pada hari dia memanggil (ia[lk]) yang menyeru

dari tempat yang sangat dekat
Qaaf:41

يَْحَة ِبٱْلَحقِّ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُروجِ يَْوَم يَْسَمُعوَن ٱلصَّ
pada hari mereka mendengar suara teriakan dengan sebenarnya itu

hari keluaran
Qaaf:42

يَْوَم تََشقَُّق ٱأْلَرُْض َعنُْهْم ِسَراًعا
pada hari (ia) sengaja membelah bumi dari mereka kecepatan

Qaaf:44

يَْوَم ُهْم َعَلى ٱلنَّاِر يُفْتَنُوَن
pada hari mereka atas/terhadap neraka akan diuji

Adz-
Dzaariyaat:13

َمآُء َمْوًرا يَْوَم تَُموُر ٱلسَّ
pada hari bergoncang langit goncangan

Ath-Thuur:9

ا وَن إَِلىٰ نَاِر َجَهنََّم َدعًّ يَْوَم يَُدعُّ
pada hari didorong kepada neraka neraka jahanam sungguh-sungguh

di dorong
Ath-Thuur:13

يَْوَم اَل يُْغِنى َعنُْهْم َكيُْدُهْم َشيْـًٔا واََل ُهْم يُنَصُروَن
pada hari tidak dia mengkayakan dari mereka tipu daya mereka

sesuatu dan tidaklah mereka mereka akan ditolong
Ath-Thuur:46

فَتََولَّ َعنُْهْم يَْوَم يَْدُع ٱلدَّاعِ إَِلىٰ َشىٍْء نُُّكٍر
maka kamu hendaklah memalingkan / meninggalkan dari mereka

pada hari mereka menyeru penyeru kepada sesuatu yang tidak
menyenangkan

Al-Qamar:6

6347

Vers
i E

va
lua

si



KosakataAlQuran

يَْوَم يُْسَحبُوَن ِفى ٱلنَّاِر َعَلىٰ ُوُجوِهِهْم ذُوُقوا۟ َمسَّ َسَقَر
pada hari diseret di dalam api neraka atas/terhadap muka-muka

mereka kalian hendaklah merasakan dia menimpa api/neraka
Al-Qamar:48

ذَا نُزُُلُهْم يَْوَم ٱلدِّيِن هَٰ
ini pemberian-pemberian mereka pada hari pembalasan

Al-Waqi'a:56

ِنِهم يَْوَم تََرى ٱمْلُؤِْمِننَي َوٱمْلُؤِْمنَِٰت يَْسَعىٰ نُورُُهم بَنْيَ أَيِْديِهْم َوِبأَيْمَٰ
pada hari kamu hendaklah memperhatikan/melihat orang-orang yang

beriman dan orang-orang perempuan beriman (ia) berusaha (kt
sedang/akan) cahaya mereka diantara tangan-tangan mereka dan

disebelah kanan mereka

Al-Hadiid:12

۟ يَْوَم يَُقوُل ٱمْلُنَِٰفُقوَن َوٱمْلُنَِٰفقَُٰت لِلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari dia mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang

munafik perempuan bagi orang-orang yang mereka mengimani
Al-Hadiid:13

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya

Al-Mujaadilah:6

ثُمَّ يُنَبِّئُُهم ِبَما َعِمُلوا۟ يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
kemudian dia memberitahukan kepada mereka tentang apa-apa

mereka mengerjakan pada hari kiamat-kiamat
Al-Mujaadilah:7

يَْوَم يَبَْعثُُهُم الـلَّـُه َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن َلُهۥ
pada hari dia akan membangkitkan mereka Allah semuanya lalu

menyumpah baginya

Al-
Mujaadilah:18

َلن تَنفََعُكْم أَرَْحاُمُكْم وآََل أَْولَُٰدُكْم يَْوَم ٱْلِقيََٰمِة
tidak memberi manfaat kepada kalian orang-orang yang kalian

kasihani (kerabat-kerabat) dan tidak anak-anak kalian pada hari
kiamat-kiamat

Al-
Mumtahinah:3

يَْوَم يَْجَمُعُكْم لِيَْومِ ٱْلَجْمعِ ذَٰلَِك يَْوُم ٱلتََّغابُِن
pada hari (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] di hari kumpulan itu hari

penampakkan kesalahan-kesalahan
At-Taghaabun:9

۟ يَْوَم اَل يُْخِزى الـلَّـُه ٱلنَِّبىَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا
pada hari tidak dihinakannya Allah nabi dan orang-orang yang

mereka mengimani
At-Tahriim:8

ُجوِد فَاَل يَْستَِطيُعوَن يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إَِلى ٱلسُّ
pada hari dibuka / disingkap dari betis dan diseru/dipanggil

kepada/untuk bersujud maka tidak mereka mentaati
Al-Qalam:42

َمآُء َكٱمْلُْهِل يَْوَم تَُكوُن ٱلسَّ
pada hari adalah kalian langit seperti leburan perak

Al-Ma'arij:8

يَْوَم يَْخرُُجوَن ِمَن ٱأْلَْجَداِث ِسَراًعا
pada hari keluar dari kubur kecepatan

Al-Ma'arij:43
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يَْوَم تَرُْجُف ٱأْلَرُْض َوٱْلجِبَاُل وََكانَِت ٱْلجِبَاُل َكِثيبًا مَِّهياًل
pada hari menggoncang bumi dan gunung-gunung dan (ia) adalah

gunung-gunung tumpukan pasir licin/bertaburan

Al-
Muzzammil:14

إِنَّ يَْوَم ٱْلفَْصِل َكاَن ِميقَٰتًا
sesungguhnya pada hari putusan adalah dia waktu yang ditentukan

An-Naba:17

وِر فَتَأْتُوَن أَفَْواًجا يَْوَم يُنفَخُ ِفى ٱلصُّ
pada hari dia ditiup di dalam sangkakala maka datang bergolong-

golong
An-Naba:18

وُح َوٱمْلَلَِٰٓئَكُة َصفًّا يَْوَم يَُقوُم ٱلرُّ
pada hari dia mendirikan ruhul / roh dan malaikat barisan

An-Naba:38

 إِنَّآ أَنذَرْنَُٰكْم َعذَابًا َقِريبًا يَْوَم
sesungguhnya kami (kami) memberi peringatan kepada kalian azab /

siksa (ia[lk]) yang sangat dekat pada hari
An-Naba:40

يَْوَم تَرُْجُف ٱلرَّاِجفَُة
pada hari menggoncang goncangan

An-Naziaat:6

ُن َما َسَعىٰ نسَٰ ُر ٱإْلِ يَْوَم يَتَذَكَّ
pada hari menjadi mengingat/berfikir manusia apa ia berjalan

An-Naziaat:35

َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها َلْم يَْلبَثُٓوا۟ إاِلَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحىَٰها
seakan-akan mereka pada hari melihatnya[pr] tidak menempati

kecuali di waktu petang atau paginya
An-Naziaat:46

يَْوَم يَِفرُّ ٱمْلَرُْء ِمْن أَِخيِه
pada hari lari seseorang dari saudaranya

Abasa:34

يَْصَلْونََها يَْوَم ٱلدِّيِن
masuk kedalamnya[pr] pada hari pembalasan

Al-Infitaar:15

يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19

َلِمنَي يَْوَم يَُقوُم ٱلنَّاُس لِرَبِّ ٱْلعَٰ
pada hari dia mendirikan manusia kapada tuhan/pemelihara semesta

alam
Al-Mutaffifiin:6

رَآِئُر يَْوَم تُبَْلى ٱلسَّ
pada hari dibuka/dinampakkan rahasia-rahasia

At-Taariq:9

يَْوَم يَُكوُن ٱلنَّاُس َكٱْلفَرَاِش ٱمْلَبْثُوِث
pada hari adalah mereka manusia seperti anai-anai (ia[lk]) yang

ditebarkan
Al-Qaariah:4
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ِن يمَٰ لَّٱتَّبَْعنَُٰكْم ُهْم لِْلُكفِْر يَْوَمِئٍذ أَْقرَُب ِمنُْهْم لِإْلِ
tentu kami mengikuti kamu mereka bagi/kepada kekafiran pada hari

itu paling/lebih dekat dari mereka kepada keimanan
Ali-Imran:167 يَْوَمِئٍذ

يَْوَمِئٍذ يََودُّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ َوَعَصُوا۟ ٱلرَُّسوَل
pada hari itu ia menginginkan orang-orang yang mereka mengingkari

dan mereka mendurhakai rasul
An-Nisa:42

 مَّن يُْصَرْف َعنُْه يَْوَمِئٍذ
barang siapa dia dipalingkan/dijauhkan dari padanya/azab pada hari

itu
Al-An'aam:16

َوٱْلَوزُْن يَْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ
dan timbangan pada hari itu kebenaran

Al-A'raaf:8

َوَمن يَُولِِّهْم يَْوَمِئٍذ ُدبُرَهُۥٓ
dan barang siapa sungguh-sungguh akan memalingkan mereka pada

hari itu belakangnya
Al-Anfaal:16

َقرَِّننَي ِفى ٱأْلَْصفَاِد َوتََرى ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ مُّ
dan kamu melihat para yang melakukan dosa pada hari itu orang-

orang yang sungguh-sungguh bersama-sama di dalam belenggu
Ibrahim:49

َلَم َوأَْلَقْوا۟ إَِلى الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ ٱلسَّ
dan mereka melemparkan kepada Allah pada hari itu

penyerahan/tunduk
An-Nahl:87

َوتَرَْكنَا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ يَُموُج ِفى بَْعٍض
dan (kami) meninggalkan sebagian mereka pada hari itu

bergelombang/bercampur di dalam bagian
Al-Kahfi:99

ِفِريَن َعرًْضا َوَعرَْضنَا َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِّْلكَٰ
dan (kami) memalingkan neraka jahanam pada hari itu bagi orang-

orang kafir perpalingan
Al-Kahfi:100

َونَْحُشُر ٱمْلُْجرِِمنَي يَْوَمِئٍذ زُرًْقا
dan akan mengumpulkan para yang melakukan dosa pada hari itu

mata kelabu
Thaahaa:102

يَْوَمِئٍذ يَتَِّبُعوَن ٱلدَّاِعىَ اَل ِعَوَج َلُهۥ
pada hari itu mereka mengikuti penyeru tidak bengkok baginya

Thaahaa:108

فََٰعُة يَْوَمِئٍذ الَّ تَنفَعُ ٱلشَّ
pada hari itu tidak memberi manfaat pertolongan (kb abstrak/kt sifat)

Thaahaa:109

ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه يَْحُكُم بَيْنَُهْم
kerajaan pada hari itu bagi/pada Allah ia memberi keputusan diantara

mereka
Al-Hajj:56

فَآَل أَنَساَب بَيْنَُهْم يَْوَمِئٍذ واََل يَتََسآَءُلوَن
maka tidak pertalian diantara mereka pada hari itu dan tidak

bertanya-tanya

Al-
Mu'minuun:101
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يَْوَمِئٍذ يَُوفِّيِهُم الـلَّـُه ِدينَُهُم ٱْلَحقَّ
pada hari itu disempurnakan mereka Allah agama mereka

sebenarnya/semestinya
An-Nuur:25

يَْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِمنَي َويَُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجوًرا
pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa dan mereka mengatakan

larangan/halangan yang dibatasi / dihalangi
Al-Furqon:22

ُب ٱْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخيٌْر مُّْستََقرًّا َوأَْحَسُن َمِقياًل أَْصحَٰ
para penghuni surga pada hari itu kebaikan yang menjadi tempat

menetap dan terbaik / sebaik-baik tempat istirahat
Al-Furqon:24

ِن ٱمْلُْلُك يَْوَمِئٍذ ٱْلَحقُّ لِلرَّْحمَٰ
kerajaan pada hari itu hak/benar kepada pemurah

Al-Furqon:26

َوُهم مِّن فَزَعٍ يَْوَمِئٍذ َءاِمنُوَن
dan mereka dari kejutan pada hari itu mereka aman sentosa

An-Naml:89

فََعِميَْت َعَليِْهُم ٱأْلَنۢبَآُء يَْوَمِئٍذ فَُهْم اَل يَتََسآَءُلوَن
maka (ia) buta/gelap atas mereka semua berita pada hari itu maka

mereka tidak bertanya-tanya
Al-Qashash:66

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَتَفَرَُّقوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu menjadi mencerai-

beraikan
Ar-Ruum:14

دَُّعوَن أَن يَأِْتىَ يَْوٌم الَّ َمرَدَّ َلُهۥ ِمَن الـلَّـِه يَْوَمِئٍذ يَصَّ
bahwa ia menghadiri/mendatangi hari tidak ditolak baginya dari

Allah pada hari itu (mereka) memisah-misah
Ar-Ruum:43

فَِإنَُّهْم يَْوَمِئٍذ ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
maka sesungguhnya mereka pada hari itu di dalam siksa orang-orang

yang sungguh-sungguh saling bersekutu
Ash-Shaafaat:33

يِّـَٔاِت يَْوَمِئٍذ يِّـَٔاِت َوَمن تَِق ٱلسَّ  َوِقِهُم ٱلسَّ
peliharalah mereka kesalahan-kesalahan dan siapa/orang kamu

pelihara kesalahan-kesalahan pada hari itu
Ghafir:9

ْلَجٍإ يَْوَمِئٍذ  َما َلُكم مِّن مَّ
tidak ada bagi kalian dari tempat berlindung pada hari itu

Asy-Syuura:47

اَعُة يَْوَمِئٍذ يَْخَسُر ٱمْلُبِْطُلوَن َويَْوَم تَُقوُم ٱلسَّ
dan pada hari kalian berdiri kiamat pada hari itu merugi orang-orang

yang mengerjakan kebathilan
Al-Jaatsiyah:27

فََويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
maka kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Ath-Thuur:11

ِنيٌَة َربَِّك فَْوَقُهْم يَْوَمِئٍذ ثَمَٰ
mendidih di atas mereka pada hari itu delapan[lk]

Al-Haaqqah:17
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يَْوَمِئٍذ تُْعرَُضوَن اَل تَْخفَىٰ ِمنُكْم َخاِفيٌَة
pada hari itu dipalingkan tidak menyembunyikan diantara kalian

(orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi
Al-Haaqqah:18

فَذَٰلَِك يَْوَمِئٍذ يَْوٌم َعِسيٌر
maka demikian itu pada hari itu hari kesulitan

Al-
Muddaththir:9

ُن يَْوَمِئٍذ أَيَْن ٱمْلَفَرُّ نسَٰ يَُقوُل ٱإْلِ
dia mengatakan manusia pada hari itu dimana tempat lari

Al-Qiyaamah:10

إَِلىٰ َربَِّك يَْوَمِئٍذ ٱمْلُْستََقرُّ
kepada tuhanmu pada hari itu yang menjadi tempat menetap/kembali

Al-Qiyaamah:12

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ نَّاِضرَةٌ
wajah-wajah pada hari itu (ia[lk]) yang berseri-seri

Al-Qiyaamah:22

إَِلىٰ َربَِّك يَْوَمِئٍذ ٱمْلََساُق
kepada tuhanmu pada hari itu tempat kembali

Al-Qiyaamah:30

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:15

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:19

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:24

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:28

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:34

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:37

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:40

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:45

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:47

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-Mursalaat:49
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ُقُلوٌب يَْوَمِئٍذ َواِجفٌَة
hati pada hari itu (ia[lk]) yang mendebarkan

An-Naziaat:8

نُْهْم يَْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيِه لُِكلِّ ٱْمِرٍئ مِّ
bagi tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu urusan

dikayakannya
Abasa:37

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ مُّْسِفرَةٌ
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang bergembira ria

Abasa:38

َوُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ َعَليَْها َغبَرَةٌ
dan wajah-wajah pada hari itu diatasnya tertutup debu

Abasa:40

يَْوَم اَل تَْملُِك نَفٌْس لِّنَفٍْس َشيْـًٔا َوٱأْلَْمُر يَْوَمِئٍذ لِـلَّـِه
pada hari tidak menguasai jiwa/seorang bagi seseorang sesuatu dan

urusan pada hari itu bagi Allah
Al-Infitaar:19

َويٌْل يَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي
kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

Al-
Mutaffifiin:10

َْحُجوبُوَن بِِّهْم يَْوَمِئٍذ ملَّ َكآلَّ إِنَُّهْم َعن رَّ
sekali-kali tidak sesungguhnya dari Tuhan mereka pada hari itu

benar-benar yang ditutupi

Al-
Mutaffifiin:15

ِشَعٌة ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ خَٰ
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang mendunduk

Al-Ghaashiyah:2

ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ نَّاِعَمٌة
wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang menikmati

Al-Ghaashiyah:8

ُن َوأَنَّىٰ َلُه ٱلذِّْكَرٰى نسَٰ ُر ٱإْلِ َوِجآ۟ىَء يَْوَمِئذٍۭ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَّ
dan didatangkan/diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam pada hari

itu menjadi mengingat/berfikir manusia dan bahwasannya baginya
peringatan

Al-Fajr:23

يَْوَمِئٍذ تَُحدُِّث أَْخبَارََها
pada hari itu ia menceritakan beritanya

Az-Zalzalah:4

َلُهْم يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر ٱلنَّاُس أَْشتَاتًا لِّيَُرْوا۟ أَْعمَٰ
pada hari itu mengungkapkan manusia bermacam-macam untuk

dilihat perbuatan-perbuatan mereka
Az-Zalzalah:6

إِنَّ َربَُّهم ِبِهْم يَْوَمِئٍذ لََّخِبيرٌۢ
sesungguhnya tuhan pada mereka pada hari itu benar-benar

mengetahui (ks/kb[tunggal] sangat/maha)
Al-Adiyaat:11

ثُمَّ َلتُْسـَُٔلنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن ٱلنَِّعيمِ
kemudian sungguh akan ditanya pada hari itu dari/tetang kenikmatan

At-Takaathur:8
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ُء يَْوَمِئذٍۭ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ ٱمْلُتَِّقنَي ٱأْلَِخآلَّ
sahabat-sahabat akrab pada hari itu sebagian mereka bagi sebagian

yang lain musuh kecuali orang-orang yang bertakwa
Az-Zukhruf:67 يَْوَمِئذٍۭ

َر ُن يَْوَمِئذٍۭ ِبَما َقدََّم َوأَخَّ نسَٰ يُنَبَّؤُا۟ ٱإْلِ
diberitakanlah manusia pada hari itu tentang apa (ia) telah benar-

benar menyediakan/meneguhkan (dia) mengakhirkan
Al-Qiyaamah:13

َوُوُجوهٌ يَْوَمِئذٍۭ بَاِسرَةٌ
dan wajah-wajah pada hari itu (ia[pr]) yang masam/muram

Al-Qiyaamah:24

ُن َوأَنَّىٰ َلُه ٱلذِّْكَرٰى نسَٰ ُر ٱإْلِ َوِجآ۟ىَء يَْوَمِئذٍۭ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَّ
dan didatangkan/diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam pada hari

itu menjadi mengingat/berfikir manusia dan bahwasannya baginya
peringatan

Al-Fajr:23

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Az-Zukhruf:83 يَْوَمُهُم

فَذَرُْهْم َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى ِفيِه يُْصَعُقوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka sehingga ditemukan hari

mereka yang tentang (kebenaran) itu dibinasakan
Ath-Thuur:45

فَذَرُْهْم يَُخوُضوا۟ َويَْلَعبُوا۟ َحتَّىٰ يُلَُٰقوا۟ يَْوَمُهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka hendaklah kamu membiarkan mereka mereka mencela dan

main-main sehingga ditemukan hari mereka yang mereka diberikan
nasehat

Al-Ma'arij:42

َل ِفى يَْوَمنْيِ فَآَل إِثَْم َعَليِْه فََمن تََعجَّ
maka barang siapa dia sengaja menyegerakan di dalam dua hari maka

tidak berdosa atasnya
Al-Baqarah:203 يَْوَمنْيِ

 ُقْل أَِئنَُّكْم َلتَْكفُُروَن ِبٱلَِّذى َخَلَق ٱأْلَرَْض ِفى يَْوَمنْيِ
kamu hendaklah mengatakan apakah sesungguhnya kamu sungguh

mengingkari dengan yang dia menciptakan bumi di dalam dua
masa/hari

Fush-Shilat:9

َواٍت ِفى يَْوَمنْيِ  فََقَضىُٰهنَّ َسبْعَ َسمَٰ
maka (ia) menjadikan mereka[pr] tujuh langit di dalam dua masa/hari

Fush-Shilat:12

ِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُهْم ذَا يَْوُم يَنفَعُ ٱلصَّٰ َقاَل الـلَّـُه هَٰ
dia mengatakan Allah ini suatu hari dia memberi manfaat orang-

orang yang benar kebenaran mereka bagi mereka
Al-Maidah:119 يَْوُم

َقاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم ٱلزِّينَِة َوأَن يُْحَشَر ٱلنَّاُس ُضًحى
dia mengatakan waktu perjanjian kalian hari perhiasan dan

hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu pagi
Thaahaa:59
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ذَا يَْوُم ٱْلبَْعِث َولَِٰكنَُّكْم ُكنتُْم اَل تَْعَلُموَن فَهَٰ
maka ini hari berbangkit tetapi kalian adalah kalian tidak kalian

mengetahui
Ar-Ruum:56

ذَا يَْوُم ٱلدِّيِن َوَقاُلوا۟ يََٰويَْلنَا هَٰ
dan mereka berkata aduhai celaka kami ini hari pembalasan

Ash-Shaafaat:20

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل ٱلَِّذى ُكنتُم ِبِهۦ تَُكذِّبُوَن هَٰ
ini hari putusan yang adalah kalian dengannya didustakan

Ash-Shaafaat:21

وِر ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلَوِعيِد َونُِفخَ ِفى ٱلصُّ
dan telah ditiup di dalam sangkakala itu pada hari beberapa ancaman

Qaaf:20

ٱْدُخُلوَها ِبَسلَٰمٍ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُلوِد
(kalian) masuklah kedalamnya dengan damai itu hari kekekalan

Qaaf:34

يَْحَة ِبٱْلَحقِّ ذَٰلَِك يَْوُم ٱْلُخُروجِ يَْوَم يَْسَمُعوَن ٱلصَّ
pada hari mereka mendengar suara teriakan dengan sebenarnya itu

hari keluaran
Qaaf:42

يَْسـَُٔلوَن أَيَّاَن يَْوُم ٱلدِّيِن
mereka menanyakan kapan hari pembalasan

Adz-
Dzaariyaat:12

يَْوَم يَْجَمُعُكْم لِيَْومِ ٱْلَجْمعِ ذَٰلَِك يَْوُم ٱلتََّغابُِن
pada hari (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] di hari kumpulan itu hari

penampakkan kesalahan-kesalahan
At-Taghaabun:9

يَْسـَُٔل أَيَّاَن يَْوُم ٱْلِقيََٰمِة
menanyakan kapan hari kiamat-kiamat

Al-Qiyaamah:6

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱْلفَْصِل
dan tidak memberitahukan kamu apakah hari putusan

Al-Mursalaat:14

ذَا يَْوُم اَل يَنِطُقوَن هَٰ
ini hari tidak berbicara

Al-Mursalaat:35

ذَا يَْوُم ٱْلفَْصِل َجَمْعنَُٰكْم َوٱأْلَوَّلِنَي هَٰ
ini hari putusan (kami) mengumpulkan kamu dan orang-orang

terdahulu
Al-Mursalaat:38

َوَمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱلدِّيِن
dan tidak memberitahukan kamu apa hari agama

Al-Infitaar:17

ثُمَّ َمآ أَْدَرىَٰك َما يَْوُم ٱلدِّيِن
kemudian apakah memberitahukan kamu apa hari pembalasan

Al-Infitaar:18

ذَا يَْوُمُكُم ٱلَِّذى ُكنتُْم تُوَعُدوَن هَٰ
ini hari kalian yang adalah kalian kalian diberi nasehat Al-Anbiyaa':103 يَْوُمُكُم

لِِك يَْومِ ٱلدِّيِن مَٰ
yang menguasi/raja hari pembalasan Al-Faatihah:4 يَْومِ
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َوَجاِعُل ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوَك فَْوَق ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوا۟ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan yang menjadikan orang-orang yang mereka mengikuti kamu di

atas orang-orang yang mereka mengingkari kepada hari kiamat-
kiamat

Ali-Imran:55

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian kepada/sampai hari kiamat-

kiamat tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
An-Nisa:87

فَأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعَداَوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
maka kami menimbulkan di antara mereka permusuhan dan

kebencian/kemarahan sampai hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:14

َوِمثَْلُهۥ َمَعُهۥ لِيَفْتَُدوا۟ ِبِهۦ ِمْن َعذَاِب يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
dan seperti/sebanyak ia bersama dia agar mereka menebus diri

dengannya dari azab hari kiamat-kiamat
Al-Maidah:36

طُْغيَٰنًا وَُكفًْرا َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم ٱْلَعدََٰوةَ َوٱْلبَْغَضآَء إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kedurhakaan dan kekafiran dan kami telah melemparkan diantara

mereka permusuhan dan kebencian kepada/sampai hari kiamat-
kiamat

Al-Maidah:64

َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة اَل َريَْب ِفيِه
dia sungguh akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat-kiamat

tidak keraguan tentang (kebenaran) itu
Al-An'aam:12

َقاَل أَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan kamu hendaklah memberi tangguh saya sampai hari

(waktu) mereka dibangkitkan
Al-A'raaf:14

إِذْ تَأَذََّن َربَُّك َليَبَْعثَنَّ َعَليِْهْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan ketika memaklumkan tuhanmu agar sungguh-sungguh akan

mengirim atas mereka sampai hari kiamat-kiamat
Al-A'raaf:167

إَِلىٰ يَْومِ يَْلَقْونَُهۥ ِبَمآ أَْخَلفُوا۟ الـلَّـَه
sampai/kepada hari/waktu menemuinya dengan apa/sebab mereka

memungkirilah Allah
At-Taubah:77

إِنَّ َعَليَْك ٱللَّْعنََة إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan[pr] sampai hari

pembalasan
Al-Hijr:35

َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Al-Hijr:36

إَِلىٰ يَْومِ ٱْلَوْقِت ٱمْلَْعُلومِ
sampai hari waktu (kb) (ia[lk]) yang diketahui / ditentukan

Al-Hijr:38

إِن مِّن َقْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهلُِكوَها َقبَْل يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َو
dan tidaklah dari negeri melainkan kami orang-orang yang

membinasakannya sebelum hari kiamat-kiamat
Al-Isra:58
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رْتَِن إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة َلِئْن أَخَّ
sungguh jika (kamu) memberi tangguh padaku sampai hari kiamat-

kiamat
Al-Isra:62

َوِمن َورَآِئِهم بَْرزٌَخ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dan dari belakang mereka (dihadapan) batas sampai hari mereka

dibangkitkan

Al-
Mu'minuun:100

فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهْم َعذَاُب يَْومِ ٱلظُّلَِّة
maka mereka mendustakannya maka (dia) menimpakan mereka azab

/ siksa pada hari naungan/awan gelap

Asy-
Syu'araa':189

ٱلَّيَْل َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
malam terus menerus sampai hari kiamat-kiamat

Al-Qashash:71

ٱلنََّهاَر َسرَْمًدا إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
siang terus menerus sampai hari kiamat-kiamat

Al-Qashash:72

َلَقْد َلِبثْتُْم ِفى ِكتَِٰب الـلَّـِه إَِلىٰ يَْومِ ٱْلبَْعِث
sesungguhnya (kalian) menempati di dalam kitab Allah sampai hari

berbangkit
Ar-Ruum:56

َلَلِبَث ِفى بَطِْنِهۦٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
niscaya (ia) menetap di dalam perutnya (ikan) sampai hari mereka

dibangkitkan

Ash-
Shaafaat:144

ل لَّنَا ِقطَّنَا َقبَْل يَْومِ ٱْلِحَساِب َوَقاُلوا۟ َربَّنَا َعجِّ
dan mereka berkata ya tuhan kami (kamu) segerakanlah dengan

secepat-cepatnya bagi kami bagian kami sebelum hari perhitungan
Shaad:16

إِنَّ َعَليَْك َلْعنَِتىٓ إَِلىٰ يَْومِ ٱلدِّيِن َو
dan sesungguhnya kami atas kamu kutukan-ku sampai hari

pembalasan
Shaad:78

َقاَل رَبِّ فَأَنِظرِْنىٓ إَِلىٰ يَْومِ يُبَْعثُوَن
dia mengatakan Tuhan maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan
Shaad:79

إَِلىٰ يَْومِ ٱْلَوْقِت ٱمْلَْعُلومِ
sampai pada hari waktu (kb) (ia[lk]) yang diketahui / ditentukan

Shaad:81

ثَْل يَْومِ ٱأْلَْحزَاِب يََٰقْومِ إِنِّىٓ أََخاُف َعَليُْكم مِّ
hai kaumku sesungguhnya aku aku takut atas kalian seperti hari

golongan-golongan
Ghafir:30

ثُمَّ يَْجَمُعُكْم إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
kemudian (ia[lk]) mengumpulkan kalian[lk] pada hari kiamat-kiamat

Al-Jaatsiyah:26

َمن الَّ يَْستَجِيُب َلُهۥٓ إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة
orang/sesembahan tidak dia memperkenankan baginya sampai hari

kiamat-kiamat
Al-Ahqaaf:5
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إِنَّآ أَرَْسْلنَا َعَليِْهْم ِريًحا َصرَْصرًا ِفى يَْومِ نَْحٍس مُّْستَِمرٍّ
sesungguhnya kami kami telah mengutus atas mereka angin sangat

kencang dan dingin di dalam hari na'as/sial yang tetap / terus menerus
Al-Qamar:19

َلٰوِة ِمن يَْومِ ٱْلُجُمَعِة يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا۟ إِذَا نُوِدَى لِلصَّ
wahai orang-orang yang mereka mengimani apabila usaha untuk

dipanggil untuk menunaikan salat dari hari jum'at
Al-Jumu'ah:9

ٌن َعَليْنَا بَٰلَِغٌة إَِلىٰ يَْومِ ٱْلِقيََٰمِة أَْم َلُكْم أَيْمَٰ
atau bagi kalian sumpah-sumpah atas kami (ia[pr]) yang meneguhkan

sampai hari kiamat-kiamat
Al-Qalam:39

نَّا َوِمْن ِخزِْى يَْوِمِئٍذ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟ َمَعُهۥ ِبرَْحَمٍة مِّ
dan orang-orang yang mereka mengimani bersama dia dengan rahmat

dari kami dan dari kehinaan pada hari itu
Huud:66 يَْوِمِئٍذ

ُرونَُهْم يََودُّ ٱمْلُْجرُِم َلْو يَفْتَِدى ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئذٍۭ ِببَِنيِه يُبَصَّ
saling dilihat ia menginginkan orang yang berdosa sekiranya

menebus dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya
Al-Ma'arij:11 يَْوِمِئذٍۭ

ذَا وَن َعَليُْكْم َءايَِٰتى َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ يَُقصُّ
mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatKu dan mereka memberi

peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Al-An'aam:130 يَْوِمُكْم

ذَآ فَذُوُقوا۟ ِبَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
maka kalian hendaklah merasakan dengan apa (kalian) melupakan

pertemuan hari kamu ini
As-Sajdah:14

ذَا يَتُْلوَن َعَليُْكْم َءايَِٰت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لَِقآَء يَْوِمُكْم هَٰ
mereka membaca atas kalian ayat-ayat tuhan kalian dan mereka

memberi peringatan kalian pertemuan hari kamu ini
Az-Zumar:71

 َوِقيَل ٱْليَْوَم نَنَسىُٰكْم َكَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم
dan dikatakan pada hari melupakan kalian[lk] sebagaimana (kalian)

melupakan pertemuan hari kamu
Al-Jaatsiyah:34

فََويٌْل لِّلَِّذيَن َكفَُروا۟ ِمن يَْوِمِهُم ٱلَِّذى يُوَعُدوَن
maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mengingkari dari

pada hari mereka yang mereka diberikan nasehat

Adz-
Dzaariyaat:60

يَْوِمِهُم
ذَا فَٱْليَْوَم نَنَسىُٰهْم َكَما نَُسوا۟ لَِقآَء يَْوِمِهْم هَٰ

maka pada hari itu melupakan mereka[lk] sebagaimana mereka lupa
pertemuan hari (mereka[lk]) ini

Al-A'raaf:51 يَْوِمِهْم
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َوِتْلَك ٱأْلَيَّاُم نَُداوُِلَها بَنْيَ ٱلنَّاِس
dan itulah(tunggal) hari/masa kami mempergilirkannya diantara

manusia
Ali-Imran:140 ٱأْلَيَّاُم

ُكُلوا۟ َوٱْشَربُوا۟ َهِنيٓـًٔۢا ِبَمآ أَْسَلفْتُْم ِفى ٱأْلَيَّامِ ٱْلَخالِيَِة
kalian makanlah dan kalian minumlah kepuasan dengan

apa/disebabkan (kalian) dahulu lalui di dalam hari-hari yangmelalui /
pelewat

Al-Haaqqah:24
ٱأْلَيَّامِ

َقاُلوا۟ اَل طَاَقَة َلنَا ٱْليَْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنُوِدِهۦ
mereka berkata tidak yang melakukan penyanggupan bagi kami hari

dengan jalut dan para bala tentaranya
Al-Baqarah:249 ٱْليَْوَم

َوأَن تَْستَْقِسُموا۟ ِبٱأْلَزْلَٰمِ ذَٰلُِكْم ِفْسٌق ٱْليَْوَم يَِئَس
dan bahwa kalian menyumpah dengan anak panah yang demikian itu

bagi kalian kefasikan pada hari ini dia berputus asa
Al-Maidah:3

ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتى
pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku

telah mencukupkan atas kalian nikmatku
Al-Maidah:3

ٱْليَْوَم أُِحلَّ َلُكُم ٱلطَّيِّبَُٰت
pada hari ini dia menghalalkan untuk kalian yang baik-baik

Al-Maidah:5

ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َعذَاَب ٱْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقوُلوَن َعَلى الـلَّـِه
hari ini kalian diberi balasan siksa orang-orang yang menghinakan

disebabkan adalah kalian kalian mengatakan atas/terhadap Allah
Al-An'aam:93

َوَقاَل اَل َغالَِب َلُكُم ٱْليَْوَم ِمَن ٱلنَّاِس
dan dia mengucapkan tidak yang menguasai untuk kalian pada hari

dari manusia
Al-Anfaal:48

َقاَل اَل َعاِصَم ٱْليَْوَم ِمْن أَْمِر الـلَّـِه
dia mengatakan tidak (ia[lk]) yang melindungi hari ini dari perintah

Allah
Huud:43

ا َكلََّمُهۥ َقاَل إِنََّك ٱْليَْوَم َلَديْنَا َمِكنٌي أَِمنٌي فََلمَّ
maka tatkala (ia[lk]) telah benar-benar bercakap-cakap dengannya dia

mengatakan sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami kuat / kokoh /
kedudukan tinggi kepercayaan

Yusuf:54

 َقاَل اَل تَثِْريَب َعَليُْكُم ٱْليَْوَم
dia mengatakan tidak mencerca atas kalian hari ini

Yusuf:92

ِفِريَن ٓوَء َعَلى ٱْلكَٰ َقاَل ٱلَِّذيَن أُوتُوا۟ ٱْلِعْلَم إِنَّ ٱْلِخزَْى ٱْليَْوَم َوٱلسُّ
dia mengatakan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan

sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap
para pembangkang / kafir

An-Nahl:27
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فَُهَو َولِيُُّهُم ٱْليَْوَم َوَلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
maka dia pemimpin /pelindung mereka hari itu dan bagi mereka

siksaan sangat pedih
An-Nahl:63

ٱْقَرأْ ِكتَٰبََك َكفَىٰ ِبنَفِْسَك ٱْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا
(kamu) bacalah kitabmu cukuplah dengan dirimu sendiri hari atas

kamu perhitungan
Al-Isra:14

فََلْن أَُكلَِّم ٱْليَْوَم إِنِسيًّا
maka tidak aku berbicara hari ini seorang manusia

Maryam:26

لَِٰكِن ٱلظَّٰلُِموَن ٱْليَْوَم ِفى َضلٍَٰل مُِّبنيٍ
tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dalam tambahan

kesesatan yang nyata
Maryam:38

َوَقْد أَفَْلحَ ٱْليَْوَم َمِن ٱْستَْعَلىٰ
dan sesungguhnya (ia) sangat menguntungkan hari ini orang (kamu)

kelak akan menang / diatas
Thaahaa:64

فَنَِسيتََها وََكذَٰلَِك ٱْليَْوَم تُنَسىٰ
maka (kamu) melupakannya dan demikian hari ini dilupakan

Thaahaa:126

نَّا اَل تُنَصُروَن اَل تَْجـَُٔروا۟ ٱْليَْوَم إِنَُّكم مِّ
tidak memekik hari ini sesungguhnya kalian dari kami tidak

(kalian[k]) ditolong

Al-
Mu'minuun:65

إِنِّى َجزَيْتُُهُم ٱْليَْوَم ِبَما َصبَُرٓوا۟ أَنَُّهْم ُهُم ٱْلفَآِئزُوَن
sesungguhnya aku (aku) memberi balasan mereka hari ini dengan

apa/karena mereka sabar sesungguhnya mereka mereka orang-orang
yang mendapat kemenangan

Al-
Mu'minuun:111

الَّ تَْدُعوا۟ ٱْليَْوَم ثُبُوًرا وَِٰحًدا َوٱْدُعوا۟ ثُبُوًرا َكِثيًرا
jangan mengharapkan/menyeru hari ini kebinasaan yang satu dan

harapkanlah kebinasaan sangat banyak
Al-Furqon:14

يََٰقْومِ ٱْعبُُدوا۟ الـلَّـَه َوٱرُْجوا۟ ٱْليَْوَم ٱْلَءاِخَر
hai kaumku kalian hendaklah menyembah Allah dan harapkan hari

akhir
Al-Ankabuut:36

َب ٱْلَجنَِّة ٱْليَْوَم ِفى ُشُغٍل فَِٰكُهوَن إِنَّ أَْصحَٰ
sesungguhnya penghuni surga pada hari itu di dalam kesibukan-

kesibukan orang-orang yang telah bersuka ria
YaaSiin:55

َوٱْمتَٰزُوا۟ ٱْليَْوَم أَيَُّها ٱمْلُْجرُِموَن
dan berpisahlah kamu hari ini manakah orang-orang yang berdosa

YaaSiin:59

ٱْصَلْوَها ٱْليَْوَم ِبَما ُكنتُْم تَْكفُُروَن
masuklah kedalamnya hari ini karena adalah kalian kalian

mengingkari
YaaSiin:64
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ٱْليَْوَم نَْخِتُم َعَلىٰٓ أَفْوَِٰهِهْم َوتَُكلُِّمنَآ أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَرُْجُلُهم ِبَما َكانُوا۟ يَْكِسبُوَن
pada hari ini mengunci/menutup atasku/terhadapku mulut-mulut

mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka dan memberi
kesaksian kaki-kaki mereka[lk] dengan/terhadap apa adalah mereka

mereka usahakan

YaaSiin:65

بَْل ُهُم ٱْليَْوَم ُمْستَْسلُِموَن
bahkan mereka pada hari itu orang-orang yang dalam kondisi

menyerahkan diri
Ash-Shaafaat:26

اِر َِن ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم لِـلَّـِه ٱْلوَِٰحِد ٱْلَقهَّ ملِّ
kepunyaan siapa kerajaan hari ini kepunyaan Allah (ia[lk]) yang esa

sangat perkasa
Ghafir:16

ٱْليَْوَم تُْجزَٰى ُكلُّ نَفْسٍۭ ِبَما َكَسبَْت
pada hari patut dibalas tiap jiwa/orang dengan menurut ia telah

mengusahakan
Ghafir:17

اَل ظُْلَم ٱْليَْوَم إِنَّ الـلَّـَه َسِريعُ ٱْلِحَساِب
tidak dirugikan pada hari sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan

Ghafir:17

يََٰقْومِ َلُكُم ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم ظَِٰهِريَن ِفى ٱأْلَرِْض
hai kaumku untuk kalian kerajaan hari ini berkuasa di dalam bumi

Ghafir:29

َوَلن يَنفََعُكُم ٱْليَْوَم إِذ ظََّلْمتُْم أَنَُّكْم ِفى ٱْلَعذَاِب ُمْشتَرُِكوَن
dan tidak memberi manfaat kepada kalian hari itu apabila kalian telah
menganiaya bahwa kamu di dalam siksa orang-orang yang sungguh-

sungguh saling bersekutu

Az-Zukhruf:39

يَِٰعبَاِد اَل َخْوٌف َعَليُْكُم ٱْليَْوَم وآََل أَنتُْم تَْحزَنُوَن
hai hamba-hamba tidak kekhawatiran atas kalian pada hari itu dan

tidak kalian kalian merasa sedih
Az-Zukhruf:68

تُْدَعىٰٓ إَِلىٰ ِكتَِٰبَها ٱْليَْوَم تُْجزَْوَن َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن
dipanggil kepada kitabnya/catatannya pada hari kalian diberi balasan

apa yang adalah kalian kalian melakukan
Al-Jaatsiyah:28

َوِقيَل ٱْليَْوَم نَنَسىُٰكْم َكَما نَِسيتُْم لَِقآَء يَْوِمُكْم
dan dikatakan pada hari melupakan kalian[lk] sebagaimana (kalian)

melupakan pertemuan hari kamu
Al-Jaatsiyah:34

فََكَشفْنَا َعنَك ِغطَآَءَك فَبََصرَُك ٱْليَْوَم َحِديٌد
lalu (kami) menghilangkan dari padamu tutup / tabir kamu maka

pandanganmu hari ini amat tajam
Qaaf:22

ُر بُْشَرىُٰكُم ٱْليَْوَم َجنٌَّٰت تَْجِرى ِمن تَْحِتَها ٱأْلَنْهَٰ
berita gembira untuk mu hari ini kebun dia mengalirkan dari

bawahnya sungai
Al-Hadiid:12

 يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َكفَُروا۟ اَل تَْعتَِذُروا۟ ٱْليَْوَم
wahai orang-orang yang mereka mengingkari tidak mengemukakan

udzur hari ini
At-Tahriim:7
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أَن الَّ يَْدُخَلنََّها ٱْليَْوَم َعَليُْكم مِّْسِكنٌي
bahwa jangan memasukkan kami kedalamnya[pr] hari ini atas kalian

seorang miskin
Al-Qalam:24

ُهنَا َحِميٌم فََليَْس َلُه ٱْليَْوَم هَٰ
maka bukankah baginya hari ini di sini seorang teman

Al-Haaqqah:35

ذَٰلَِك ٱْليَْوُم ٱلَِّذى َكانُوا۟ يُوَعُدوَن
itu hari yang adalah mereka mereka diberikan nasehat Al-Ma'arij:44 ٱْليَْوُم

ذَٰلَِك ٱْليَْوُم ٱْلَحقُّ
itu hari hak/benar

An-Naba:39

فََوَقىُٰهُم الـلَّـُه َشرَّ ذَٰلَِك ٱْليَْومِ َوَلقَّىُٰهْم نَْضرَةً َوُسُروًرا
maka memelihara mereka Allah kejahatan itu hari dan (ia)

melemparkan mereka kejernihan / berseri-seri dan kegembiraan
Al-Insaan:11 ٱْليَْومِ
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نس يو
Makna kata dasar :

يُونَُس َويُونَُس
Yûnus dan Yunus

Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

ُروَن َويَْعُقوَب َوٱأْلَْسبَاِط َوِعيَسىٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَٰ
dan yaqub dan anak-anak cucunya dan 'isa dan Ayyub dan Yunus dan

Harun
An-Nisa:163 َويُونَُس

َلِمنَي ْلنَا َعَلى ٱْلعَٰ ِعيَل َوٱْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا وَُكالًّ فَضَّ إِْسمَٰ َو
dan Ismail dan AlyasaX dan Yunus dan Luth dan tiap-tiap kami telah

lebihkan atas/terhadap semesta alam
Al-An'aam:86

َآ َءاَمنُوا۟ َوَمتَّْعنَُٰهْم إَِلىٰ ِحنيٍ إاِلَّ َقْوَم يُونَُس ملَّ
melainkan kaum Yûnus tatkala mereka mengimani dan (kami)

memberi kesenangan mereka sampai waktu tertentu
Yunus:98 يُونَُس

إِنَّ يُونَُس مَلَِن ٱمْلُرَْسلنَِي َو
dan sesungguhnya kami Yunus benar-benar termasuk para yang

diutus / para rasul / utusan

Ash-
Shaafaat:139
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si
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